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WYDARZENIA MADE IN GRABIA 
IMPREZY, POKAZY, FESTYNY, WYSTAWY, PREZENTACJE 

  
 
 
GMINA BUCZEK 
 
 
Święto Truskawki 
Corocznie w Gminie Buczek organizowane jest �Wojewódzkie Święto Truskawki�. Nad 
tegoroczną imprezą pod nazwą �Truskawkowe żniwa 2013� honorowy patronat sprawują: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. 

Impreza współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 
2007�2013. Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorzy przygotowali mnóstwo 
truskawkowych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.  
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Źródło: Urząd Gminy w Buczku                                Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

 
Na Święcie Truskawek wystąpili m.in.: 
. 

   

                  Zespół "Bogoria"                      Zespół wokalno-instrumentalny �Kana�                          Orkiestra Dęta 
Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

 

  � 

Zespoły tańca nowoczesnego  "Small Dance Square",                                                 Just B � Boys                                 
                                                                                                                                            Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

      

 

   

Zespół Ludowy Pieśni i Tańca �Buczkowiacy�                                                                         
Źródło: Urząd Gminy w Buczku 
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  Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Wielbiciele muzyki będą mieli okazję posłuchać 
koncertów znanych gwiazd polskiej sceny, a także obejrzeć występy taneczne oraz przegląd 
orkiestr dętych. Również na najmłodszych smakoszy truskawek będzie czekało sporo 
niespodzianek, w tym wesołe miasteczko i przejażdżki konne. Ci, którzy wolą czas spędzać 
na sportowo, będą mogli wziąć udział w potyczkach sportowych, jak również kibicować 
finałowym meczom piłkarskiej truskawkowej ligi gminy Buczek. Impreza gromadzić będzie 
liczne stoiska handlowe, gastronomiczne i rękodzieła ludowego. W programie przewidziano 
także występ kabaretu, pokaz garncarstwa i konkursy związane z truskawką.  
Na wszystkich gości czeka mnóstwo truskawkowych pyszności i atrakcji. 

Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

 
Akademia z okazji 3 Maja 
Od wielu lat w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w dniu 3 Maja organizowana 
jest  akademia z okazji "Święta Konstytucji 3 Maja". Uroczystość ta jest okazją do 
zaprezentowania umiejętności wokalnych, instrumentalnych i tanecznych zespołów 
działających przy w/w placówce. Dla wszystkich zebranych jest to interesująca lekcja historii 
i patriotyzmu. 

Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

 
Dzień Kobiet 
W Gminie Buczek uroczyście obchodzi się Dzień Kobiet. Jak co roku Panie zbierają się  
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Życzenia zebranym składają Wójt 
Gminy Buczek Pan Bronisław Węglewski i Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej 
Zieliński. 
 

 
Źródło: Urząd Gminy Buczek 

 
Wszystkie panie zostają obdarowane kwiatami. W części artystycznej występują zespoły 
skupione przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. W 2013 r. wystąpiła również powstała  
w ubiegłym roku grupa teatralna "Buczek Story". Miła atmosfera i prezentowane utwory 
muzyczne zachęcały zebranych do wspólnego śpiewu. 

Źródło: Urząd Gminy w Buczku 
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Wigilia dla osób samotnych 
Dzięki staraniom władz samorządowych Gminy Buczek oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej przygotowano po raz kolejny wigilię dla osób samotnych. W 2012 roku 
gospodarzem spotkania była jednostka OSP w Luciejowie a uroczystość odbyła się w nowo 
powstałej świetlicy. Środki na zorganizowanie spotkania dla licznie przybyłych gości 
pozyskano dzięki realizacji projektu unijnego. Wystąpiła Orkiestra Dęta działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, była wspólna modlitwa z księdzem proboszczem, 
życzenia świąteczno-noworoczne od władz samorządowych, łamanie się opłatkiem  
i składanie sobie życzeń przy brzmieniu kolęd i wspólna wieczerza. 

Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

 
Festiwal Kolęd i Pastorałek 
Cykliczną imprezą w Gminie skupiającą grono miłośników jest Festiwal Kolęd i Pastorałek. 
W 2013 roku festiwal odbył się po raz XI. 
 

 
Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

 
Festiwal Piosenki Dziecięcej 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest organizatorem Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Dzieci 
występują w kategoriach wiekowych: 
� soliści od 7 do 9 lat, 
� soliści od 10 do 12 lat, 
� soliści od 13 do 15 lat, 
� zespoły: przedszkola oraz szkoły podstawowe, 
� duety: szkoły podstawowe, 
� zespoły gimnazjalne. 
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Źródło: Urząd Gminy w Buczku 
 

Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzieci młodsze, starsze oraz młodzież bardzo 
chętnie prezentują swoje umiejętności wokalne. 

Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

 
 
 
GMINA DŁUTÓW 
 
Gminne Dożynki  
Tradycją każdej gminy wiejskiej jest coroczne Święto Plonów, które odbywa się zazwyczaj 
we wrześniu. Rozpoczyna je msza św. dziękczynna. Ważnym punktem uroczystości jest 
przekazanie pięknych wieńców dożynkowych wykonanych z kłosów zbóż, owoców  
i kwiatów przez Koła Gospodyń Wiejskich na ręce gospodarza gminy (czyli Pani Wójt)  
i dalej organizacjom rolniczym.  
 

  

Źródło: Urząd Gminy w Dłutowie 
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Tradycja nakazuje też, aby podzielić się chlebem upieczonym z mąki pochodzącej  
z tegorocznych zbiorów. Po oficjalnej części uroczystości rozpoczyna się festyn, na który 
składają się występy lokalnych artystów, pokazy, konkursy, a kończy je wspólna zabawa. 
W 2013 roku gospodarzem dożynek było sołectwo Tążewy. 

Źródło: Urząd Gminy w Dłutowie 
 
 
Dni Dłutowa 
Od 2009 r. regularnie organizowane są Dni Dłutowa. Impreza trwa dwa dni i obfituje  
w atrakcje przygotowane dla młodszych i starszych mieszkańców Gminy. Na program 
składają się liczne występy muzyczne formacji dziecięcych i starszych wykonawców,  
koncert orkiestry dętej, pokazy akrobacji, wyścigi cross country, konkursy i turnieje. 
Święto kończy wspólna zabawa taneczna. 

Źródło: Wydawnictwo Tekst 

 
 
 

   

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
 
 
 

   

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
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Źródło: Wydawnictwo Tekst 

 
 

V Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich � Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013 
Celem głównym imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców, 
szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą 
aktywnego fizycznie trybu życia. 
Gmina Dłutów, włączając się w to sportowe święto, proponuje wszystkim mieszkańcom 
wybór imprez, zachęcając jednocześnie do wzięcia w nich udziału. Odbywają się gry 
zespołowe, takie jak m.in.: piłka nożna, siatkowa, oraz konkurencje indywidualne. 

Źródło: Urząd Gminy w Dłutowie  
 
 
 

GMINA DOBROŃ 
 
 
Dni Dobronia 
Odbywają się corocznie w czerwcu. W 2013 roku po raz XXIV do Parku Gminnego zjechały 
gwiazdy, artyści i liczni goście, by wspólnie uczcić święto Gminy. Impreza adresowana jest 
do dzieci, jak i starszych mieszkańców. Przygotowywane są stoiska o charakterze 
handlowym, gastronomicznym, wystawienniczym, m.in. prace lokalnych twórców oraz liczne 
pokazy. Nie brakuje wesołych konkursów z nagrodami oraz zabaw i konkurencji  
o charakterze sportowym.  
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Foto: A. Dominiak                                                             Foto: A. Dominiak                                 Foto: A. Dominiak 
 

 

Foto: A. Dominiak                                                      Foto: A. Dominiak                                    Foto: A. Dominiak 
Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu  

 
W obchodach udział biorą lokalni artyści, jak i zaproszone zespoły spoza Gminy. 

Żelaznym punktem uroczystości jest występ Orkiestry Dętej, zespołu o wyjątkowo bogatej 
historii i tradycjach. W tym roku Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca �Dobroń� wzruszał  
i kołysał publiczność, prezentując wiązankę tradycyjnych, ludowych utworów. Podziwiać 
można było również m.in. Zespół FRESH MOVE z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespół 
Tańca Nowoczesnego �Wena� z Łasku. Prawdziwą perełką na dobrońskiej scenie tego dnia 
okazał się Zespół �Inspiracja� oraz INO ROS, który z góralskim przytupem pożegnał 
mieszkańców i zakończył obchody tegorocznych Dni Dobronia. 

Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu  
 

Kolory Polski 
Od lat Gmina gości Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej �Kolory Polski�. Występy 
odbywają się w kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu.  
 

 

Beata Przybytek  

Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu 
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Ognisko dla mieszkańców w Parku Gminnym 

Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu 
  

Co roku artyści prezentują inny rodzaj muzyki, np. kameralną, organową, muzykę dawną, 
folk, jazz, współczesną czy filmową. Festiwalowi towarzyszą dodatkowe wydarzenia, 
wycieczki, widowiska, warsztaty muzyczne, wystawy lokalnych twórców, prace członkiń 
Koła Gospodyń Wiejskich,  atrakcje kulinarne, biesiady czy pikniki. W 2013 roku w ramach 
14. edycji odbył się koncert zatytułowany „I’m gonna rock you”. 
 
 
Imprezy organizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne 
Cyklicznymi wydarzeniami w Gminie są imprezy organizowane przez Ochotnicze Straże 
Pożarne działające na jej terenie. Należą do nich zawody sportowo-pożarnicze, gminne 
manewry, święto patrona strażaków � św. Floriana, majówki i inne.  
 

     

Foto: A. Dominiak     Foto: A. Dominiak                                    Foto: A. Dominiak 

Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu  
 
 

Dnia 25 sierpnia 2013 r. odbyły się w gminie zawody sportowo-pożarnicze. Patronat nad 
imprezą objął wójt Gminy Dobroń. Na boisku przy Zespole Szkół  w Dobroniu zmierzyły się 
drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobronia, Chechła, Orpelowa, Markówki, Róży, 
Ldzania, Mogilna i Mrągów. W zawodach powiatowych Gminę Dobroń reprezentowały OSP 
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Chechło, OSP Dobroń, OSP Orlrpów i OSP Dobroń � drużyna żeńska. Drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chechle zwyciężyła w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
OSP, które odbyły się 28 września 2013 r. w Pabianicach. 
 
 

   

Foto: A. Dominiak            Foto: A. Dominiak 

Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu  

 

 
 

  

Zwycięska Drużyna OSP w Chechle z pucharem za I miejsce na Powiatowych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych OSP w Pabianicach, 28.09.2013 r. 

Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu  
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Koncert Noworoczny 
Koncerty Noworoczne przedłużają radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, dlatego 
chętnie w nich uczestniczymy. W Dobroniu odbył się taki koncert dnia 5 stycznia 2013 r.  
i przyciągnął tłumy publiczności do Zespołu Szkół im. Jana Długosza. 

 

  

Foto: A. Dominiak            Foto: A. Dominiak 

Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu  
 

Pan Robert Jarzębak, Wójt Gminy Dobroń, powitał zaproszonych gości oraz wszystkich 
mieszkańców i zaprosił do wysłuchania koncertu. Na scenie wystąpili:  

 

  

Foto: A. Dominiak            Foto: A. Dominiak 

Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu  
 

� Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca �Dobroń�,  
� Orkiestra Dęta w Dobroniu,  
� Zespół tańca nowoczesnego �Wena� z Łasku,  
� Zespół tańca �Kaboom�,  
� Towarzystwo Śpiewacze �Lutnia�,  
� �Zelowskie Dzwonki�,  
� �The Ukrainian Folk�.  

Wieczór uświetnił także pokaz sztuk walki, a na koniec na mieszkańców czekał 
widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Lokalną Grupę Działania �Dolina rzeki Grabi� na 
Koncercie Noworocznym reprezentowała Pani Prezes Zarządu Anna Doliwa wraz z Panem 
Wiceprezesem Ireneuszem Omyłą. 

Źródło: Urząd Gminy w Dobroniu  
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Wystawy fotograficzne 
Bogdan Prusisz ur. 08.04.1968 r. Mieszkaniec Dobronia jest fotografem i poetą  
z zamiłowania. Fotografią zajmuje się od 1990 roku. Z zebranych prac powstały ekspozycje: 
�Dzieci w obiektywie�, �Moje odloty� � fotografie ptaków, �Obiektywem malowane� 
� fotografie kwiatów, �Złap wiatr� � zdjęcia wiatraków, �Ptaki � reaktywacja�  
(w przygotowaniu wystawa �Żyj kolorowo� � motyle, owady). Prace artysty prezentowane 
były na indywidualnych wystawach m. in. w Domaniewicach, Bolimowie, Popowie, Głownie, 
Łowiczu, Dobroniu. Jego zdjęcia wisiały również w Łodzi w Pałacu Poznańskich, Muzeum 
Kinematografii i Porcie Łódź. Porusza się w kręgu Łódzkiego Związku Fotografów Przyrody, 
uczestniczy w działalności artystycznej �Grupy Grabia�, jego zdjęcia można było oglądać  
w projektach: �Drzewa rzeki�. �Woda� i �Nie czyń drugiemu��, a także w ramach programu 
Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej �Kolory Polski�.  Zdjęcia Bogdana Prusisza 
zostały też umieszczone w katalogu pt.: �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości�, a także  
w zbiorze wierszy pt.: �Paprochy�, na stronie internetowej Gminy Dobroń, i GOKu  
w Dobroniu.    
 

   
�Moje odloty� � fotografie ptaków 

Źródło: Bogdan Prusisz 
 

   
Źródło: Bogdan Prusisz 
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�Dzieci w obiektywie� 

Źródło: Bogdan Prusisz 
 
 

Bogdan Prusisz od roku 1998 zajmuje się pisaniem wierszy (zwanych przez samego 
autora �wierszydłami�). Po dziesięciu latach pisania 01.07.2008 r. dla przyjaciół i bliskich 
wydał zbiór poezji pt. �Paprochy�. Organizuje też wieczory autorskie z pomocą znajomych 
między innymi  �Kobieta i mężczyzna na sinusoidzie�, (z Malwą Blum), �Bajadrianki�  
(z Malwą Blum, a także Anetą i Natalką Wolanowskimi) i �Obłędy� w którym czynnie 
uczestniczyli bliscy autora. Bajka o Broniu dostępna na stronie internetowej Gminy Dobroń. 
Niżej kilka wierszy z tomiku �Herezje�, który zostanie wydany 01.07.2018 roku. Rzeczy 
starsze w �Paprochach�.   
Kontakt: tel. 517-544-047, e-mail: bogdanprusiszbip@wp.pl   

Źródło: Bogdan Prusisz 
 
 
 
 

GMINA DRUŻBICE 
 
 
Dożynki Gminne 

Dożynki to tradycyjne święto rolników. Przebiega niezmiennie według ustalonego 
ceremoniału. Gospodarzami uroczystości co roku są mieszkańcy innych wsi z terenu Gminy. 
W roku 2012 byli nimi mieszkańcy Wdowina, Wdowina Kolonii, Gadek i Gręboszowa.  
W roku 2013 gospodarzem dożynek było sołectwo Wadlew. Święto plonów rozpoczęło się 
uroczystą mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym w Wadlewie. Podczas mszy  
św. został poświęcony chleb dożynkowy, oraz wieńce dożynkowe. Następnie już na placu  
w centrum wsi  miała miejsce dalsza część uroczystości. Zebranych gości i mieszkańców 
powitali  Wójt  Gminy  Drużbice  Pani  Bożena  Zielińska  oraz  zastępca  Wójta  Pan  Paweł 
Ciotucha, którym wręczono chleb i wieńce dożynkowe. Na uroczystość przygotowano bogato 
udekorowane płodami rolnymi stoiska o charakterze handlowym, wystawienniczym  
i gastronomicznym. Po oficjalnej części uroczystości na scenie prezentowali się lokalni 
artyści: zespoły dziecięce, młodzieżowe i dorosłe formacje. 
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Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 
 
Dla licznie zgromadzonych mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, zwłaszcza dla 
młodszej części publiczności, smakowite lokalne potrawy, interesujące wystawy. Uroczystość 
zakończyła już tradycyjnie wspólna zabawa do późnych godzin wieczornych. 

Źródło: Urząd Gminy w Drużbicach  
 
Dzień Matki 
Zgodnie z tradycją kultywowaną w Gminie od 2009 roku, uroczysta akademia dla matek 
połączona jest z poradami profilaktyki zdrowotnej dla pań. Program artystyczny dla matek 
zaprezentowały dzieci i młodzież oraz starsze formacje z terenu gminy. 

Źródło: Urząd Gminy w Drużbicach  
 

 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 
 
 
Koncert  Noworoczny  
Koncerty Noworoczne cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.  
W roku 2013 mieszkańcy Gminy spotkali się w Gminnej Hali Sportowej w Drużbicach na  
II Koncercie Noworocznym podsumowującym dorobek kulturalny Gminy.  
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Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 
 

Można było usłyszeć utwory z kanonu muzyki poważnej, rozrywkowej i gorące rytmy 
latynoamerykańskie w wykonaniu Orkiestry Gminnej �Suchcice i okolice� pod batutą 
Mateusza Cieślaka, jak i wysłuchać kolęd i utworów ludowych w wykonaniu Dziecięcego 
Zespołu Folklorystycznego i Zespołu �Ale Babki� z Gminnej Biblioteki Publicznej. Na scenie 
gościnnie wystąpiła kapela z Orzku. Lokalną Grupę Działania �Dolina rzeki Grabi� na 
Koncercie Noworocznym reprezentowała Pani Prezes Zarządu Anna Doliwa wraz z Panem 
Wiceprezesem Ireneuszem Omyłą. 

Źródło: Urząd Gminy w Drużbicach  
 
Przegląd kolęd i pastorałek 
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach. Konkurs ma na 
celu prezentację kolęd i pastorałek, rozwijanie talentów muzycznych wśród dzieci  
i młodzieży oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do kultywowania tradycji śpiewu kolęd  
i pastorałek.                                                                     

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 

 
 

 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 
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GMINA ŁASK 
 
 
 
Jarmark Łaski 
To największa impreza w mieście, z reguły organizowana w czerwcu. Teren rekreacyjny przy 
ulicy Narutowicza wypełnia się stoiskami, na których prezentowane są wyroby lokalnych 
twórców i wystawców z regionu oraz z całej Polski.  
 

 

   

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 
 
 

   

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 

 
 

Tradycyjnie Burmistrz Łasku wita zebranych gości. Blok artystyczny przedstawia, m.in. 
Łaski Dom Kultury oraz inni zaproszeni, znani wykonawcy. W programie znajduje się m.in. 
intronizacja Króla Kurkowego, sportowe konkurencje rodzinne, występ Łaskiej Orkiestry 
Dętej. Koncerty i występy trwają do późnych godzin wieczornych, kończy je pokaz 
sztucznych ogni. W 2013 roku jarmark miał swoją XVII edycję. 

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 
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Festiwal Róż                                                                                                                             
W lipcu 2013 roku po raz pierwszy odbył się Festiwal Róż. W Gminie Łask jest sporo firm 
szkółkarskich zajmujących się produkcją róż. Pierwszego dnia festiwalu w Łaskim Domu 
Kultury zorganizowano konferencję poświęconą walorom użytkowym róż. Konferencji 
towarzyszyły pokazy florystyczne.  
 

    

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 

   

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 

 
Drugiego dnia na placu przy ulicy Narutowicza odbył się piknik rodzinny. Przygotowano 
m.in. stoiska lokalnych producentów róż, wyroby kulinarne kół gospodyń wiejskich, wyroby 
spożywcze, do produkcji których wykorzystano róże, warsztaty kulinarne, gry i zabawy 
sportowe i wiele innych atrakcji z różą w roli głównej.  

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 

 
Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie  
Celem klubu jest propagowanie różnych form kolarstwa i turystyki rowerowej, promowanie 
walorów turystycznych regionu, wspieranie młodych talentów kolarskich i promowanie 
kolarskich osiągnięć sportowców z regionu. Klub realizuje swoje cele poprzez organizowanie 
zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych.  

W 2013 r. zorganizowano III Supermaraton Jastrzębi Łaskich w ramach Pucharu Polski 
w Szosowych Maratonach Rowerowych.  
e-mail: jastrzebie@lask.com.pl, www.jastrzebie.lask.com.pl 

Źródło: www.jastrzebie.lask.com.pl 
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Dożynki Gminne 
Święto Plonów odbywa się we wrześniu i każdego roku w innej miejscowości na terenie 
Gminy. W 2013 roku Dożynki Gminne odbyły się w Okupie. Uroczystość rozpoczęła msza 
święta, którą poprowadził  proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła w Okupie. Następnie 
korowód dożynkowy przeszedł na teren miejscowej szkoły. Oficjalnego otwarcia uroczystości 
dokonał Burmistrz Łasku - Gabriel Szkudlarek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
- Robert Bartosik, którzy z rąk starościny i starosty otrzymali chleb upieczony z tegorocznych 
plonów.   
 

   

Burmistrz Łasku Pan Gabriel Szkudlarek i przedstawiciele Kopyści z wieńcem dożynkowym 
Źródło: Urząd Miejski w Łasku 

 

   

 

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 

 
 
W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele urzędów 
państwowych, stowarzyszeń, instytucji i licznie przybyli mieszkańcy. W trakcie 
okolicznościowych przemówień padło wiele słów podziękowania za trud pracy rolnika. 
Następnie obdarowano przybyłych gości wieńcami dożynkowymi. Część obrzędową 
zakończył konkurs na najładniejszy wieniec, którego zwycięzcą zostały wspólnie sołectwa 
Okup Duży i Okup Mały. W części artystycznej prezentowali się lokalni wykonawcy  
a wszyscy zebrani mogli spróbować regionalnych potraw. 

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 
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GMINA SĘDZIEJOWICE  
 
Gminne Dożynki 
Dożynki w Gminie od wielu lat odbywają się we wrześniu i zazwyczaj  w innej wsi.  
W 2013 roku gospodarzem święta była wieś Kamostek. Uroczystości rozpoczęła msza  
św. polowa. Po mszy św. Wójt Gminy Sędziejowice Pan Jerzy Kotarski powitał wszystkich 
zaproszonych gości i mieszkańców. Zgodnie z ceremoniałem święta wręczono wieńce 
dożynkowe, które mają  uosabiać zebrane plony oraz urodzaj, padły słowa podziękowania  
i uznania pod adresem rolników. 

Źródło: Urząd Gminy w Sędziejowicach 

 

  
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 

  
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 

   
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 
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Podczas części artystycznej mogliśmy podziwiać występy zespołów z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sędziejowicach:  Kapeli Podwórkowej "Sędziej", Kapeli Ludowej "Grabianie" 
oraz zaproszonego Zespołu śpiewaczego "Kiełczygłowianie".  Tegoroczną gwiazdą wieczoru 
byli polscy Beatlesi, czyli zespół "The Postman". 
Uroczystości dożynkowe są okazją do skosztowania lokalnych pyszności przygotowanych 
przez  miejscowe koła gospodyń wiejskich, wzajemnych spotkań i wspólnej zabawy. 

Źródło: Urząd Gminy w Sędziejowicach 
 

 
Uroczystości związane ze 150  rocznicą Powstania Styczniowego 
W 2013 roku przypada 150 rocznica Powstania Styczniowego. Dla Gminy Sędziejowice to 
wyjątkowa data, ponieważ właśnie tutaj w sierpniu 1863 roku miał miejsce zwycięski bój 
wojsk powstańczych pod dowództwem gen. Edmunda Taczanowskiego z wojskami 
rosyjskimi, zwany Bitwą pod Sędziejowicami. W związku z  tym w Gminie podjęto szereg 
inicjatyw dla upamiętnienia tych wydarzeń. 
 

   
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 
 

   

Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 
 
Został powołany Komitet Organizacyjny, którego zadaniem m.in. jest określenie przebiegu 
głównych uroczystości, które wyznaczono na 24 i 25 sierpnia 2013 r. Rocznicowe obchody 
150 Rocznicy Powstania Styczniowego � �Bitwa pod Sędziejowicami� honorowym 
patronatem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Marszałek 
Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki oraz Łódzki Kurator Oświaty. 
Uroczyste obchody rozpoczęła msza św. Po jej zakończeniu w otoczeniu licznych pocztów 
sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, straży pożarnych, orkiestry dętej, 
policji, mediów, wszyscy zaproszeni uczestniczyli w ceremonii odsłonięcia pomnika. 
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Podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu narodowego rozpoczęło uroczystości, 
które otworzył Przewodniczący Komitetu 150. Rocznicy Powstania Styczniowego � Bitwy 
pod Sędziejowicami, Pan Janusz Sikora. Odsłonięcia pomnika dokonał profesor Tomasz 
Nałęcz i senator RP Andrzej Owczarek. Pan minister Nałęcz odczytał list Prezydenta RP, 
skierowany do społeczeństwa gminy Sędziejowice.  
Zasłużeni dla Gminy zostali uhonorowania stosownymi odznaczeniami.  
Zebrani na uroczystości mogli obejrzeć rekonstrukcję bitwy Polaków z Kozakami. Tak jak 
przed laty, bitwa zakończyła się klęską Rosjan, a Polacy odnieśli zwycięstwo dzięki 
kosynierom.  Tego dnia Gminny Ośrodek Kultury przygotował na popołudnie bogaty  
i interesujący program artystyczny. 
 
Występy artystyczne z okazji 150 Rocznicy Powstania Styczniowego 

   
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 

   
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 

   
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 

 
Kolejny dzień obchodów, poświęcono dzieciom i młodzieży. Rozpoczął go wyścig Pamięci 
Powstańców 1863 r., w którym brało udział 73 kolarzy.  Kolejno miało miejsce ogłoszenie 
wyników ogólnopolskich prezentacji plastycznych, literacko-historycznych oraz muzycznych. 
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Tego dnia dzieci i młodzież mogły zaprezentować swój dorobek, a także odebrać zdobyte 
nagrody rzeczowe, pamiątkowe medale i dyplomy. Można było też podziwiać wystawę 
wypożyczoną przez bibliotekę z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi �Legenda 
Powstania Styczniowego�.  
Jednocześnie na stadionie goście mogli się cieszyć repertuarem przygotowanym przez 
Gminny   Ośrodek Kultury w Sędziejowicach.  

Źródło: Urząd Gminy w Sędziejowicach 

 
II Rajd Rowerowy po Gminie Sędziejowice  �Graj w Dziedzictwo� 
Jednym z przedsięwzięć realizowanych ku czci Bohaterów Powstania Styczniowego, w 150 
rocznicę Zwycięskiej Bitwy pod Sędziejowicami, był II Rajd Rowerowy po Gminie �Graj w 
Dziedzictwo�, zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji �Odjazdowy Bibliotekarz�.  
Odbył się metodą questingu i zgromadził wielu mieszkańców gminy, którzy wspólnie 
przemierzali na swoich rowerach wiodącą śladami historii, tradycji, kultury 33-kilometrową 
trasę, od Sędziejowic, przez Marzenin po Kozuby.  

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach 

 

   
Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach 

 
 

   

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach 
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Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach 

 
 
 
 
Dzień Niepodległości 
W Gminie Sędziejowice od lat bardzo uroczyście świętuje się 11 listopada Dzień 
Niepodległości. Punktem centralnym uroczystości jest miejsce, gdzie znajduje się tablica 
upamiętniająca poległych za Ojczyznę bohaterów. W tym dniu sprawowana jest uroczysta 
msza św. w intencji Ojczyzny w odpowiedniej oprawie muzycznej. Lokalne zespoły 
muzyczne, śpiewacze, instrumentalne dają koncert pieśni patriotycznych. Następnie  
w Gminnym Ośrodku Kultury ma miejsce dalsza część uroczystości. 

Źródło: Urząd Gminy w Sędziejowicach 

 

  
Źródło: Gminy Ośrodek Kultury Sędziejowice 
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GMINA  WIDAWA 
 
II Widawskie spotkanie z tradycją i historią �Noc Świętojańska� (2013 r.) 
Impreza związana jest z obchodami Nocy Świętojańskiej. Odbywa się w centrum Widawy 
nad brzegiem rzeki Nieciecz. Przy rytualnym ognisku występują lokalni artyści oraz zespoły 
ludowe i kapele. Jest tradycyjne puszczanie wianków i poszukiwanie kwiatu paproci. 
Wszystko w doborowym towarzystwie słowiańskich bóstw, czarownic i innych 
fantastycznych postaci. 

Impreza jest połączeniem tradycji i dobrej zabawy. Projekt stanowi innowacyjną formę 
kultywowania dawnych obrzędów. W trakcie imprezy dostępne są stoiska handlowe  
i gastronomiczne. Śpiewy i tańce trwają do białego rana. 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 

 
Odpust Św. Rocha 
Bardzo ważne święto w Widawie, które odbywa się 16 sierpnia. Organizowane jest na 
miejscowym cmentarzu i w jego okolicy. Od dziesiątek lat przyciąga rzesze wiernych z terenu 
Gminy i turystów. Przygotowywane są liczne atrakcje zwłaszcza dla najmłodszych: karuzele, 
stragany, dmuchane zamki itp. Tego dnia OSP Widawa organizuje loterię fantową, po której 
strażacy zapraszają na zabawę do miejscowej remizy.  

Rodziny z dziećmi powinny odwiedzić okolice wsi Chrusty i Grabówie. Tu swoją 
książkę pt. �I w sto koni nie dogoni� pisała Janina Porazińska. Książka jest przepełniona 
pięknymi opisami miejsc i dziecięcych zabaw. Autorka miała niezwykły dar pisania książek 
dla dzieci. 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości 

 
Dni Widawy i  III Widawski Zlot Motocyklowy 
Impreza o charakterze rodzinno-rekreacyjnym odbywająca się w centrum Widawy. 
W 2013 r. święto jest okazją do przypomnienia faktu historycznego nadania praw miejskich 
Widawie, z okazji 625 rocznicy tego wydarzenia. 
 

 

Zespół Tacy Sami 
Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 
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Ważnym akcentem uroczystości jest parada maszyn po terenie Gminy, po czym 
wszystkie je można podziwiać na placu targowym w Widawie. Organizowane są konkurencje 
motocyklowe, stoiska gastronomiczne i wiele atrakcji, zwłaszcza dla młodszych uczestników 
imprezy. 
Dodatkowo rozstrzygane są konkursy, m. in. na �Na najpiękniejszą posesję w gminie�. 
Kolejnym punktem są występy artystów z GOK w Widawie, następnie koncert zaproszonego 
gościa � gwiazdy krajowej sceny muzycznej. Festyn kończy dyskoteka pod gwiazdami. 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 

 
Dożynki Gminno-Parafialne 
Tradycyjne święto plonów gromadzi wielu mieszkańców Gminy.  
Uroczystość rozpoczyna msza św. dziękczynna w trakcie której poświęcone są chleb i wieńce 
dożynkowe. Następnie kolorowy korowód z pięknymi wieńcami dożynkowymi przy 
dźwiękach kapeli ludowej i orkiestry dętej udaje się na miejsce, gdzie odbywa się część 
dalsza uroczystości. W  roku 2013 był to plac szkolny w Brzykowie. 
 

 

Zespół Widawianki 
Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 

 

 

Młodzieżowa Grupa Teatralna 
Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 
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Tradycyjnie starostowie dożynek przekazują gospodarzowi uroczystości bochen chleba 
wypieczony z tegorocznej mąki. Następnie wręczane są wieńce dożynkowe połączone  
z odśpiewaniem okolicznościowych przyśpiewek. Święto jest okazją do wręczenia honorowej 
odznaki �Zasłużony dla rolnictwa�. W części artystycznej licznie występują zespoły 
śpiewacze, orkiestry dęte, grupy taneczne oraz specjalnie zaproszeni na tę uroczystość artyści. 
Nie brakuje stoisk handlowych, gastronomicznych i miejscowych przysmaków. Dodatkowo 
przygotowywanych jest wiele atrakcji, zabaw i konkursów. Następuje też rozstrzygniecie  
konkursów: na najładniejszą przyśpiewkę dożynkową, na najsmaczniejszą potrawę � 
�Widawskie smaki�, na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Imprezę kończy wspólna zabawa. 

Źródło: Urząd Gminy w Widawie 

 
 
Poniedziałkowe Jarmarki 
Od wielu lat przyciągają rzesze zainteresowanych nawet z bardzo odległych okolic. Zjeżdżają 
tu zarówno kupujący, jak i sprzedający, można tu kupić i sprzedać prawie wszystko.  
Są to już tradycyjne miejsca spotkań mieszkańców, ale też atrakcja dla turystów. 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 

 
 
Pierzawka 2013  
Impreza związana jest z kultywowaniem dawnych obrzędów i zwyczajów wiejskich.  
Ta piękna tradycja wywodzi się z czasów, kiedy wieś była samowystarczalna.  

Nie było chyba gospodarstwa, w którym gospodynie nie hodowałyby stad gęsi i kaczek, 
a wszystko po to, aby mieć ciepłą pościel. Podskubywały im pióra, a kiedy zebrały 
wystarczającą ilość pierza, w zimowe wieczory organizowały pierzawkę, na którą zapraszały 
inne gospodynie. Celem było oddzielanie puchu od twardej części pióra, zwanej �szypułką�. 
Z puchu wykonywano poduszki i pierzyny. Ta tradycyjna czynność miała swoistą oprawę � 
poczęstunek i przyśpiewki. Darcie pierza urządzano szczególnie w domach, gdzie były panny 
na wydaniu. Im to przecież w posagu matki przygotowywały pościel. 
 
 

  

Zespół Tacy Sami 
Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 
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W GOK-u w rytm biesiadnych przyśpiewek rozpoczęto darcie pierza. Do czynności tej 
zaproszono bardzo licznie zgromadzoną na sali publiczność z wójtem na czele. To niby 
zwyczajne zajęcie, a głównie scenariusz przygotowanej na tę okoliczność inscenizacji, 
sprawiły wszystkim niemało radości, wywołując na sali obfite salwy śmiechu i gromkie 
brawa (przykład przyśpiewki). 

 
Jak mos chłopa złego,  
nie wis co z nim zrobić, 
łowiń go pierzynom,  
to mu złości minom! 

Jak na pierzawkę przystało, przygotowano też poczęstunek dla uczestników imprezy.  
Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 

 
 
Rodzina jest OK! 
Pod takim hasłem odbywa się festyn rodzinny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Widawie. To, że niedzielę najlepiej spędza się z rodziną, wie chyba każdy, to też i całe 
rodziny licznie przybyły na teren GOK-u, aby wspólnie się bawić. 
 

 

  

Występ Zespołu Tacy Sami 
Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie 

 
 

Atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych zapewniono niemało. Była darmowa 
zjeżdżalnia i dmuchany zamek, kolorowe baloniki na patykach i klaun rozdający cukierki. Nie 
brakowało bajkowych postaci, takich jak: Kubuś Puchatek, myszka Miki czy zły Gargamel 
wraz z grupą Smurfów. Dużą atrakcję dla dzieci stanowił otwarty tego dnia (maj 2013 r.) 
nowy plac zabaw, wybudowany ze środków budżetu Gminy. Przygotowano też bogaty 
program artystyczny. 

Źródło: Urząd Gminy w Widawie 
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GMINA WODZIERADY 

 
Dożynki Gminne 
Święto plonów w Gminie rozpoczyna uroczysta msza św. W 2013 roku była to msza św. 
polowa - dożynki odbywały się w Zalesiu. Podczas uroczystości został poświęcony chleb 
dożynkowy i wieńce przyniesione przez rolników. Wójt Gminy podziękowała księdzu 
proboszczowi za mszę dziękczynną a zespołowi �Kwiaty Polne� i Orkiestrze Dętej za posługę 
do tej mszy.  Starostowie  dożynek wręczyli wójtowi tradycyjny bochen chleba i miód. 
Bożena Płonek � Wójt Gminy i Adam Szymański � Przewodniczący Rady Gminy powitali 
wszystkich zebranych i podziękowali rolnikom za trud i ich ciężką pracę.  
 

 
Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
 
Podzielony chleb dożynkowy starostowie i gospodarze dożynek częstowali zgodnie z tradycją 
pomiędzy gości i obecnych na uroczystości mieszkańców. Następnie zaprezentowali 
przyniesione piękne wieńce dożynkowe wręczając je Gospodarzom Gminy. W części 
artystycznej pięknie prezentowali się lokalni artyści. Można było skosztować smacznych 
potraw, wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami. Atrakcją dożynek był przelot 
samolotem nad gminą Wodzierady i miejscem uroczystości. 

 Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 
 
Festyn Sportowo-Rekreacyjny w Kwiatkowicach 
Impreza adresowana jest do wszystkich mieszkańców, którzy pragną spróbować swoich sił  
w różnych konkurencjach przygotowanych przez organizatorów. Odbywa się na terenie 
stadionu i parku w Kwiatkowicach. 
 



 29

 
Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
Celem imprezy jest popularyzacja sportu, a głównymi organizatorami są: miejscowy Ludowy 
Klub Sportowy, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Klub Kobiet �Kwiatkowianki�. Oprócz 
licznych gier i zabaw sportowych, konkurencji zespołowych, takich jak np. turniej piłki 
nożnej i siatkowej, przygotowano występy zespołów muzycznych, orkiestry dętej i innych 
zaproszonych na tę uroczystość artystów. Tradycyjnie już odbywa się akcja pobierania krwi 
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.  
Dużą atrakcją jest loteria fantowa, w której wygrać można kaczki, króliki, a nawet kozę. 
Festyn kończy zabawa taneczna z muzyką na żywo. 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
Festyn rodzinny w Zalesiu 
W czerwcu 2013 r. odbył się Festyn Rodzinny w  szkole w Zalesiu. Uroczystość rozpoczęła 
się o godzinie 14.00 krótką inscenizacją słowno-muzyczną w wykonaniu uczniów kl.0-IV 
oraz prezentacją tańców zespołu tanecznego �Zalesiaki�. 
 

 
Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
Na uroczystość przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych (m.in. mecze piłki nożnej 
uczniowie-rodzice, strażacy-nauczyciele; basen z kulkami, trampolina, zjeżdżalnia, karuzele, 
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konkursy dla dzieci i rodziców) oraz potrawy i słodkości, które można było nabyć podczas 
trwania festynu. Zabawę umilał wszystkim zespół muzyczny. 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
Sobótki w OSP Przyrownica w 2013 r. 
 W uroczystościach udział wzięła: Wójt Gminy Wodzierady �  Bożena Płonek   
i wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Gil. W otoczeniu  płonącego ogniska gości 
powitał prezes OSP w Przyrownicy - Konrad Majzner wraz z Tomaszem Grobelnym - 
radnym z Piorunowa. 
Uroczystość uatrakcyjnił  koncert  Zespołu Śpiewaczego z Kwiatkowic �Kwiaty Polne� oraz 
występ mieszkanki Piorunowa Pani Doroty Grobelnej, która zaprezentowała autorskie 
wiersze  i piosenki napisane specjalnie na tą uroczystość. Ukazywały one świętojańskie 
obyczaje oraz wyjaśniły tajemnicę poszukiwanego w tą noc kwiatu paproci. Następnie odbył 
się przemarsz nad rzekę i puszczanie licznie wykonanych przez panny na tą okazję wianków.  
 

 
Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
Wszystkie przy dźwiękach  melodyjnych pieśni popłynęły  nurtem Pisi pewnie aż do Neru.  
Po powrocie znad rzeki wszyscy wspaniale bawili się przy dźwiękach zespołu muzycznego  
i biesiadowali przy suto nakrytych stołach. Nie zabrakło kiełbasek i kaszanki z grilla, 
pysznych sałatek i ciast przygotowanych przez okoliczne gospodynie.  

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
Festyn Strażacki w 2013 r. 
Głównym organizatorem jest OSP Wodzierady. Najważniejszym jego punktem był III turniej 
piłki nożnej drużyn OSP z terenu Gminy. W wielkim finale turnieju OSP Wodzierady 
wygrały z OSP Chorzeszów 1:0. 
Festyn uświetnił również pokaz działań ratowniczo � gaśniczych. Były również gry i zabawy 
dla najmłodszych.  

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 
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Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach 

 
 
GMINA ZELÓW 
 
 
Letnie Koncerty Festiwalowe 
Od 1995 r. w Zelowie w kościele M.B. Częstochowskiej odbywają się Letnie Koncerty 
Festiwalowe towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej  
i Kameralnej Radom-Orońsko. Organizatorzy festiwalu starają się zapewnić melomanom 
dużą różnorodność artystycznych prezentacji, zarówno instrumentalnych, wokalnych, jak  
i aktorskich. Od kilku lat podczas koncertów prezentowane są również programy poetycko-
muzyczne w wykonaniu znanych polskich aktorów.  
 

    

Alicja Węgorzewska, Robert Grudzień                                           Małgorzata Walewska 
Źródło: Dom Kultury w Zelowie 
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Wyjątkowymi gośćmi zelowskich koncertów byli m.in. Teresa Żylis-Gara, Wiesław 
Ochman, Małgorzata Walewska, Krzysztof Penderecki, Konstanty Andrzej Kulka, Jerzy 
Maksymiuk, Robert Grudzień, Anna Seniuk, Krzysztof Kolberger i wielu innych 
znakomitych artystów. Każda edycja Letnich Koncertów Festiwalowych dzięki m.in. 
współpracy z Robertem Grudniem � dyrektorem festiwalu, staje się ważnym artystycznym 
wydarzeniem i stwarza możliwość zaspokojenia najbardziej różnorodnych upodobań 
muzycznych. W 2013 r. odbyła się XIX edycja Letnich Koncertów Festiwalowych,  
a 24 czerwca 2013 r. w Zelowie odbył się inauguracyjny koncert �Każdemu marzy się 
wolność� poświęcony 150. rocznicy Powstania Styczniowego. W aranżacjach słowno-
muzycznych wystąpili: Halina Łabonarska (recytacje), Dominik Sutowicz (śpiew) oraz 
Robert Grudzień (organy). 

Źródło: Dom Kultury w Zelowie 

 
Dni Zelowa i Dożynki 
Dni Zelowa to festyn, który gromadzi wielu mieszkańców Zelowa i okolic. Organizatorzy 
przygotowują bogaty program adresowany do dzieci i starszych uczestników imprezy.  
Są konkursy, turnieje, wystawy, m.in. twórców ludowych, koncerty muzyczne, występy 
lokalnych artystów oraz specjalnie zaproszonych na tę uroczystość gości � gwiazd  
polskiej sceny.  
 

  

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Kurówek-Kurów 
Źródło: Dom Kultury w Zelowie 

 
 

Drugiego dnia festynu barwny korowód dożynkowy w asyście pocztów sztandarowych, 
delegacji z wieńcami dożynkowymi, orkiestry dętej OSP Zelów, zaproszonych gości 
przechodzi ulicami miasta do kościoła M. B. Częstochowskiej na dziękczynną mszę świętą. 

Podczas części oficjalnej dożynek gospodarze uroczystości dziękują rolnikom, 
delegacjom przybyłym z przepięknymi wieńcami dożynkowymi oraz sponsorom, a także 
częstują gości chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów. 
 



 33

 

Dni Zelowa 
Źródło: Dom Kultury w Zelowie 

 
Nie brakuje stoisk o charakterze handlowym, gastronomicznym oraz z regionalnymi 

pysznościami, oraz lokalnego rękodzieła. 
W dalszej części występują liczne lokalne i spoza terenu Gminy zespoły muzyczne. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 
 
 
Festiwal �Kolory Polski� 
Zelów od kilku lat uczestniczy w Wędrownym Festiwalu Filharmonii Łódzkiej �Kolory 
Polski�. Impreza ma miejsce w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Zelowie i odbywa 
się w miesiącach letnich. 

Cechą festiwalu jest prezentacja różnorodnego brzmienia muzyki, np. jazzu, klasyki, 
muzyki barokowej, filmowej, musicalowej, ludowej, żydowskiej, elektronicznej. Utwory 
różnych gatunków i epok dobierane są pod kątem historii i atmosfery do miejsca, gdzie są 
prezentowane.  

Festiwalowi towarzyszą dodatkowe wydarzenia, wycieczki, widowiska, warsztaty 
muzyczne, wystawy lokalnych twórców, prace członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, atrakcje 
kulinarne, biesiady czy pikniki. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 
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Noc Muzeów 
Od 2011 r. Zelów przyłączył się do Europejskiej Nocy Muzeów. Podwoje na ten czas 
otworzyło Muzeum Ośrodek Dokumentacji Braci Czeskich przy Parafii Ewangelicko-
Reformowanej w Zelowie. Można było wysłuchać prezentacji na temat m.in. dziejów 
Kościoła reformowanego. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 

 
 
Koncerty Noworoczne 
Koncerty Noworoczne organizowane są od 1993 r. przez burmistrza Zelowa, Dom Kultury  
w Zelowie oraz Fundację Rozwoju Gminy Zelów. Stanowią piękną tradycję rozpoczynania 
każdego roku wspólnie z mieszkańcami i przyjaciółmi Gminy. Towarzyszy im zawsze 
wyjątkowa świąteczna oprawa. Mają szczególny niepowtarzalny charakter, cieszą się dużym 
zainteresowaniem i gwarantują wiele wzruszeń i emocji. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 
 
 

 

 

Piotr Wrona, Wiesław Ochman, Renata Dobosz i Robert Grudzień 
Źródło: Dom Kultury w Zelowie 
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Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
Gospodarzem festynu jest Gmina Zelów. Impreza rozpoczęła się powitaniem uczestników 
festynu przez Burmistrza Zelowa oraz wręczeniem nagród w ramach gminnych konkursów 
związanych z obchodami 55-lecia nadania praw miejskich.  
Festyn cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców za sprawą ciekawego  
i urozmaiconego programu adresowanego do dzieci w różnym wieku.  
Były m.in. dmuchane zamki, zjeżdżalnie, tory przeszkód, gry i zabawy ruchowe dla dzieci  
z nagrodami: sztafety, slalomy, rzuty do celu czy łowienie rybek oraz oczywiście słodycze.  

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 

 
 
Koncerty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Od wielu lat w Zelowie organizowane są koncerty dla pracowników oświaty. 
Poprzedzone one są wręczeniem nagród i odznaczeń wyróżniającym się w pracy 
nauczycielom. 
Do udziału w imprezie zapraszani są znani artyści scen polskich. W 2013 r odbył się koncert 
�W krainie uśmiechu� w wykonaniu Kazimierza Kowalskiego i solistów Polskiej Opery 
Kameralnej.  

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 

 


