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WYdarZenia

Telefon alarmowy 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Straż Pożarna 998 
Policja Zelów 997
Dyżurny 44 634 14 77
Komendant 44 634 12 83
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

•	 Urząd Miejski w Zelowie  
 44 634 10 00
•	 OSP w Łobudzicach  
 44 634 15 88
•	 Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy 
 Społecznej w Zelowie  
 44 634 10 28
•	 Powiatowy Urząd Pracy 
 Filia w Zelowie 44 634 10 66
•	 NZOZ „MEDYK” 44 634 12 18 

•	 Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 44 634 10 06 i 44 634 10 14
•	 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
 i Kanalizacji w Zelowie  
 44 634 13 06
•	 Dom Kultury w Zelowie  
 44 634 10 98
•	 Miejsko-Gminna Biblioteka 
 Publiczna w Zelowie 44 634 11 48 
 

•	 Szpital Wojewódzki w Bełchatowie 
 Pogotowie Ratunkowe  
 44 635 84 80
•	 Przychodnia SPZOZ w Zelowie  
 44 634 12 65
•	 Wiejski Ośrodek Zdrowia  
 w Wygiełzowie 44 634 14 22
•	 OSP w Zelowie 44 634 29 98

Przepiękna pogoda, mnóstwo 
bezpłatnych atrakcji, konkursów, na-
gród i słodyczy, Norbi w roli konfe-
ransjera – tak w największym skró-
cie można opisać IV Festyn Rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 
31 maja na boisku Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Zelowie. Dzie-
ci mogły korzystać z kolorowych 
dmuchawców, trampoliny, kul wod-
nych, stoiska malowania buziek. 
Norbi rozdawał autografy i pozował  
z dziećmi do zdjęć. Dodatkową atrak-
cją festynu był pokaz sprzętu strażac-

kiego i akcji gaśniczo-pożarniczej 
w wykonaniu druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zelowie. Ponadto, 
Abstynencki Klub Wzajemnej Pomo-
cy „Jutrzenka” przy tej okazji zorgani-
zował dla dzieci 2 konkursy: na plakat 
pt. „Używkom mówimy NIE” i na naj-

lepsze hasło o zachowaniu trzeźwo-
ści na drogach. Uczestnikom konkur-
sów wręczono nagrody rzeczowe. 
Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyń-
ska na stałe wprowadziła Festyn Ro-
dzinny w kalendarz wydarzeń. Zapra-
szamy za rok!

iV FestYn rodZinnY Z okaZJi dnia dZieCka Za nami
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26 stycznia 1969 r. uchwałą gro-
madzkiej Rady Narodowej w Po-
żdżenicach utworzono Jednost-
kę Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wypychowie. Już rok później 
weszła ona w skład Gminnego 
Związku OSP w Zelowie, do któ-
rego należy do dziś. Nie ma nic 

piękniejszego jak nieść pomoc 
drugiemu człowiekowi. Ochro-
na wartości materialnych przed 
pożarami, a także zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa ludziom  
w przypadku pożaru jest niezwy-
kle ważne dla gospodarki narodo-
wej i wymaga od ochotniczej stra-
ży pożarnej wysokiej sprawności  
i operatywności. Najistotniejszym 
w każdym działaniu jest człowiek, 

który zarówno w sprzyjających jak 
i złożonych warunkach umie po-
święcić się dla innych i tworzyć 
dzieła, których trwałość nie sta-
rzeje się z upływem czasu – tymi 
słowami rozpoczął swoje oko-
licznościowe przemówienie Pre-
zes OSP Wypychów Marcin Gral 

podczas jubileuszu z okazji jubile-
uszu 45-lecia jednostki.  W obec-
ności zaproszonych gości, w tym 
władz samorządowych Gminy Ze-
lów, służb mundurowych, pocz-
tów sztandarowych innych jedno-
stek z terenu Gminy Zelów została 
odprawiona Msza Święta polowa 
w intencji strażaków i ich rodzin. 
Minutą ciszy uczczono pamięć 
nieżyjących druhów OSP Wypy-

chów, którzy swoją postawą i pra-
cą przyczynili się do powstania  
i dalszego bytu jednostki. Jubile-
usz był także okazją do licznych 
odznaczeń, wyróżnień, podzię-
kowań. Kulminacyjnym punktem 
było przekazanie i poświęcenie sa-
mochodu bojowego. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali: Zastęp-
ca Burmistrza Zelowa Agnieszka 
Mysłowska, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Agnieszka First. Na zakoń-
czenie części uroczystej, odbyła się 
barwna defilada wozów strażac-
kich, a na scenie zaprezentował się 
zespół „Za miedzą” z Kurówka. Uro-
czystość odbyła się pod Patrona-
tem Honorowym Burmistrza Zelo-
wa Urszuli Świerczyńskiej.     

Obecnie Ochotnicza Straż Po-
żarna w Wypychowie liczy 33 
członków, w tym dwie druhny, 
dwóch członków honorowych  
i 1 wspierający. W ostatnich la-
tach jednostka przeżyła prawdzi-
wy rozkwit. Rok 2011 był rokiem 
największych zmian. 1 kwietnia 
odbyło się nadzwyczajne zebra-
nie, podczas którego wybrano 
nowy zarząd w składzie: Marcin 
Gral – Prezes, Jerzy Szczepaniak 
– Wiceprezes, Marcin Knapczyk – 
naczelnik, Daniel Muszyński – za-
stępca naczelnika, Marcel Gajda 
– sekretarz. W 2012 roku na wnio-
sek sołtysa Marcela Gajdy i przy 

poparciu Mieszkańców sołectwa,  
ze środków funduszu sołeckiego 
został zakupiony pierwszy w hi-
storii tej jednostki samochód stra-
żacki, piła spalinowa, pompa szla-
mowa, ubrania i hełmy. W 2014 
roku ze środków budżetu Gminy 
Zelów i Starostwa Powiatowego  
w Bełchatowie jednostka dokona-
ła gruntownego remontu: docie-
plono ściany budynku strażnicy, 
wymieniono pokrycie dachowe, 
okna w części garażowej i zaple-
czu oraz drzwi garażowe.  Została 
pomalowana sala wewnątrz oraz 
świetlica i garaż. Zamontowano 
selektywne alarmowanie.   

W uznaniu zasług dla pożar-
nictwa, Zarząd OSP Wypychów 
uchwałą z dnia 20.03.2015 r. po-
stanowił przyznać odznaczenia 
druhom zasłużonym dla OSP Wy-
pychów.  Złoty Medal otrzymali: 
Stanisław Błaszczyk, Henryk Frąc-
kiewicz, Zenon Kacprzak, Czesław 
Szczepański.  Srebrnym Medalem 
odznaczono Sławomira Wiśniew-
skiego. Brązowy Medal przyzna-
no dla: Marcina Grala, Daniela 
Muszyńskiego, Jerzego Szczepa-
niaka. Odznaką Wzorowego Stra-
żaka udekorowano:  Anetę Gral, 
Kacpra Śliwę, Beatę Gajdę i Jacka 
Gajdę. Brązowym Medalem Po-
wiatu Bełchatowskiego odzna-
czono Michała Błaszczyka.   

45 lat minęło …

Koncert piosenek Jerzego Wa-
sowskiego i Jeremiego Przybory 
pod tytułem Droga do Ciebie przy-
ciągnął liczną rzeszę melomanów 
zarówno z Gminy Zelów, ale tak-
że województwa łódzkiego. Płyta 
„Droga do ciebie”, zawierająca jaz-
zowe interpretacje piosenek ge-
nialnej spółki autorskiej Wasowski-
-Przybora, ukazała się w listopadzie 
2007 r. Autorem aranżacji jest Bog-
dan Hołownia. Artystka, która w tym 
roku świętuje jubileusz 30-lecia swo-
jej pracy wystąpiła tego wieczoru  
w Zelowie z Wojciechem Gogolew-
skim grającym na fortepianie, Da-
riuszem Szymańczakiem na basie 
oraz perkusistą, Sebastianem Fran-
kiewiczem. Towarzyszył im amator-
ski Chór dla (nie)opornych związany  
z Filharmonią Łódzką. Koncert zorga-
nizowany był przez Gminę Zelów we 

współpracy z Filharmonią Łódzką w 
ramach 16. edycji Wędrownego Fe-
stiwalu „Kolory Polski”.

Festiwale i nagrody Lory Szafran: 
1981 - OMPP Toruń - Złota Dziesiąt-

ka, 1987 - 1990 - tytuł najlepszej wo-
kalistki jazzowej w plebiscycie czy-
telników tygodnika Jazz Forum, 
1989 - nagroda Programu 3 Pol-
skiego Radia im. Mateusza Święcic-

kiego za osiągnięcia w wokalistyce, 
1988 - Festiwal Piosenki Polskiej w 
Opolu - nagroda dziennikarzy, 1990 
- Międzynarodowy Festiwal Pio-
senki - Sopot - Bursztynowy Słowik 
oraz Grand Prix, 1991 - Festiwal In-
tertalent - Bregenz ( Austria) - III na-
groda, 1991 - Festiwal FIDOF Los 
Angeles, 1991 - Festiwal Piosenki  
w Cesme im. Yunusa Emre (Turcja) 
- Grand Prix, 2006 - Festiwal Jedyn-
ki Sopot 2006 - III nagroda. Koncer-
towała w całej Polsce, a także: Wiel-
ka Brytania, Niemcy, Francja, Węgry, 
Szwecja, Rosja, Ukraina, Dania, Cze-
chy, Włochy, Rosja, Izrael, USA. Efek-
tem jej działalności w muzyce są 
płyty: „W górę głowa” (1991), „Tylko 
Chopin” (1994), „ Droga do ciebie” 
(2007), „Sekrety życia według Le-
onarda Cohena” (2012), „Nad ranem” 
(2013).

lora sZaFran konCertoWała W ZeloWie

Jubileusz 45. rocznicy powstania jednostki świętowali w dniu 5 lipca druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wypychowie.  
Dotychczasowa ich służba przebiegała  pod hasłem „Strażacki trud Tobie Ojczyzno”

Lora Szafran - uznawana za jedną z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych koncertowała 4 lipca w Zelowie  
w kościele Ewangelicko-Reformowanym
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„Aktywność i integracja” – pod ta-
kim  hasłem przewodnim odbył się  
13 czerwca I Zelowski Marsz Nordic 
Walking (spacer nordycki).  Ta for-
ma aktywności fizycznej jest coraz 
bardziej popularna nie tylko w kra-
jach skandynawskich, ale także w 
Polsce. W celu promocji tego rodza-
ju aktywności fizycznej na terenie 
Gminy Zelów, Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zelowie wyszedł  
z inicjatywą zorganizowania Marszu 
Nordic Walking. Ponad 60-osobowa 
grupa uczestników wyruszyła z OSP 
Zelów na ogródki działkowe ROD 
„Zdrowie” aby pokazać jak można ak-
tywnie spędzić czas i zachęcić innych 
do uprawiania treningów. Pod czuj-

nym okiem instruktora Andrzeja Tar-
ki uczestnicy marszu mogli nauczyć 
się dynamicznego i efektywnego  
chodzenia z kijkami, które pozwa-
la poprawić kondycję i rozwijać po-
szczególne grupy mięśni.  Trenin-
gowi poddawane są jednocześnie 
nogi i biodra, jak również ręce, bar-
ki, ramiona, kręgosłup. Pan Andrzej 
udzielił także cennych wskazówek, 
jak należy maszerować, aby zintensy-
fikować trening w celu spalania kalo-
rii. Uczestnicy sobotniego zelowskie-
go marszu pokonali dystans 5 km.

Na zakończenie na placu stra-
żackim odbyło się grillowanie, 
wspólne biesiadowanie i konkur-
sy z nagrodami. Impreza zosta-

ła objęta Honorowym Patronatem 
Burmistrza Zelowa Urszuli Świer-
czyńskiej, która wraz z Przewod-
niczącą Rady Miejskiej Agniesz-
ką First aktywnie uczestniczyła  

w marszu. Na scenie podczas bie-
siady zaprezentowali się lokalni arty-
ści: kapela podwórkowa „NASZA”, lu-
dowy zespół artystyczny „Za miedzą”  
z Kurówka oraz „Laudate Dominum”.  

inaUGUraCJa ZeloWskieGo nordiC WalkinG

W czerwcu dwóch księży z tere-
nu Gminy Zelów obchodziło swo-
je rocznice święceń kapłańskich. 
W Zelowie Ksiądz Prałat Jacek Am-
broszczyk, proboszcz parafii rzym-
skokatolickiej pw. M.B. Często-

chowskiej obchodził swoje srebrne 
gody kapłaństwa, a w Łobudzicach 
Ksiądz Kanonik Leon Strzelczyk 
16 czerwca uczestniczył w swojej 
dziękczynnej Mszy Świętej z okazji 
44. rocznicy święceń kapłańskich. 

Ta data zbiegła się jednocześnie  
z 16. rocznicą sprawowania funk-
cji proboszcza parafii pw. Św. Waw-
rzyńca i Tomasza w Łobudzicach. 
W imieniu władz samorządowych 
Gminy Zelów gratulacyjne listy 

księżom przekazała Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska  życząc 
opieki Jasnogórskiej Królowej Pol-
ski, obfitości łask Bożych, błogo-
sławieństwa oraz siły i wytrwałości  
w pełnieniu swoich funkcji.

roCZniCe i JUbileUsZe śWięCeń kapłańskiCh

55 gospodarstwach domowych i 8 jednostek organizacyjnych podległych Gminie Zelów otrzymało sprzęt komputerowy wraz z oprogramowa-
niem i bezpłatnym dostępem do Internetu w ramach zrealizowanego przez Gminę Zelów projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
w Gminie Zelów - inwestujemy w przyszłość”. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gmi-
ny Zelów. Uczestnicy projektu to osoby z określonych grup docelowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji życiowej, 
ekonomicznej lub/i niepełnosprawności. W ramach działań koordynacyjnych, projektem objęto również 8 jednostek organizacyjnych Gminy Zelów. 
Projekt rozpoczął się 1 października 2013 r., a 30 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zelowie odbyło spotkanie podsumowu-
jące jego realizację. Dal uczestników rzedstawiona została prezentacja multimedialna. Była to też okazja do zapoznania się z informacjami dotyczą-
cymi projektu oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania. Po jego zakończeniu beneficjenci projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne  i otrzy-

mali gadżety promujące projekt. Wartość dofinansowania uzyskanego przez Gminę Zelów na to przedsięwzięcie wyniosła 539 946,56 zł. 

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 

8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.”

„Dotacje na Innowacje”  „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

beZpłatne kompUterY i internet dla miesZkańCóW GminY ZelóW
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Uroczystą defiladą 14 drużyn, 
w tym 2 młodzieżowe rozpoczęły 

Gminne Zawody sportowo-pożar-
nicze, które odbyły się pod Patrona-

tem Honorowym Burmistrza Zelo-
wa Urszuli Świerczyńskiej  12 lipca na 
stadionie ZKS „Włókniarz”. Druho-
wie zmagali się w dwóch konkuren-
cjach: ćwiczeniu bojowym i szta-
fecie pożarniczej.  Poza konkursem 
jednostki zaprezentowały musztrę. 
W klasyfikacji ogólnej I miejsce za-
jęła OSP Zelów, która będzie repre-
zentować Gminę Zelów w zawo-
dach pożarniczych zaplanowanych 
we wrześniu w Bełchatowie. II miej-
sce zajęła jednostka OSP Kociszew,  
a III – OSP Sobki. Pierwsze trzy 
drużyny zostały nagrodzone pu-
charami i nagrodami ufundowa-

nymi przez Burmistrza Zelowa, 
natomiast wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe statuetki i dyplo-
my Komendanta Powiatowego PSP  
w Bełchatowie. Członkowie mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych  
z OSP Kurów i OSP Wygiełzów otrzy-
mali gadżety promocyjne Gminy Ze-
lów i upominki ufundowane przez 
firmę „Korczak” z Dobronia. Nad re-
gulaminowym przebiegiem zawo-
dów pieczę sprawowała komisja 
sędziowska z OSP Wadlew, której 
przewodniczył aspirant Jarosław Te-
lążka z Komendy Powiatowej PSP  
w Bełchatowie. 

ZaWodY sportoWo-pożarniCZe

„Czas na aktywność – wyrów-
nanie szans mieszkańców wsi  
w dostępie do aktywności w kra-
joznawstwie poprzez organiza-
cję wycieczki turystycznej” – to ty-
tuł projektu zrealizowanego przez 

OSP w Bujnach Szlacheckich.  
W dniu 20 czerwca 100 mieszkań-
ców Gminy Zelów miało możli-
wość wybrać się na wycieczkę 
krajoznawczą do Uniejowa i Pod-
dębic, zwiedzając przy tym najcie-

kawsze miejsca, m.in. uniejowskie 
termy, poddębicki ogród zmysłów, 
pałac i pijalnię wód termalnych. 
Po aktywnym dniu zwiedzania, 
uczestnicy wycieczki spotkali się 
w sali OSP w Bujnach Szlacheckich 

aby podsumować wyjazd i po-
dzielić się wrażeniami. Wydarzenie 
zostało objęte Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Zelowa Urszuli 
Świerczyńskiej.

WYCieCZka kraJoZnaWCZa

Kolejny już trzeci Rodzinny Rajd 
Rowerowy dla Mieszkańców zor-
ganizowała OSP w Bujnach Szla-
checkich, która jest niezwykle ak-
tywną jednostką w Gminie Zelów. 
„Poznaj swoją okolicę” – to hasło 
przewodnie tegorocznego rajdu, 

który zintegrował 200 uczestników. 
Celem wydarzenia jest zarówno ak-
tywizacja mieszkańców, ale także 
promocja zdrowego trybu życia, 
aktywności fizycznej, zwiedzanie 
najciekawszych zakątków naszej 
okolicy. Bardzo miłą niespodzian-

kę połączoną z poczęstunkiem 
przygotowali dla uczestników raj-
du pracownicy i dyrekcja Środo-
wiskowego Domu Samopomocy  
w Walewicach. Słodycze ufundo-
wała także lokalna cukiernia „Tro-
janka”. Po  przejechaniu 40 km tra-

sy na uczestników imprezy czekało 
mnóstwo konkursów, a nagrodą 
główną był rower. Rajd odbył się 
pod Patronatem Honorowym Bur-
mistrza Zelowa Urszuli Świerczyń-
skiej i Starosty Powiatu Bełchatow-
skiego.

osp W bUJnaCh sZlaCheCkiCh aktYWiZUJe i inteGrUJe miesZkańCóW
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Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie z koń-
cem czerwca zakończył realizację 
kolejnej edycji projektu systemo-
wego pn. „Szansa na pracę – akty-
wizacja zawodowa osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym”.  
Podsumowano wszystkie eta-

py warsztatów, kursów i szkoleń.  
W dniu 12 czerwca w Domu Kul-
tury w Zelowie pokazem umie-
jętności flo- rystycznych zakoń-
czono kurs bukieciarstwa. Efektom  
w postaci kompozycji kwiatowych 
przyglądała się Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska. W tym sa-

mym dniu podsumowano także 
kursy zawodowe – pracownik ma-
łej gastronomii (kucharz/kelner). 
Ponadto, w ramach projektu od-
były się również warsztaty kompe-
tencji psychospołecznych, grupo-
we poradnictwo specjalistyczne, 
warsztaty doradztwa zawodowe-

go i indywidualne poradnictwo 
zawodowe. Przypomnijmy tylko, 
że była to kontynuacja projek-
tu systemowego MGOPS z 2014 
roku, a środki pozyskane na ten 
cel wyniosły 125 000 zł. Z projektu 
skorzystało 18 osób nieaktywnych 
zawodowo z terenu Gminy Zelów. 

aktYWiZaCJa osób beZrobotnYCh poprZeZ kUrsY i sZkolenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Ko-
ciszewie we współpracy z sołty-
sem Pawłowej była gospodarzem 
pierwszego integracyjnego spo-
tkania sołtysów z terenu Gminy 
Zelów w nowej kadencji. Na spo-
tkanie została zaproszona także 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska oraz radni Rady Miejskiej 
na czele z Przewodniczącą Agniesz-
ką First. Była to znakomita okazja 
do wzajemnego poznania się, wy-
miany doświadczeń i wytyczenia 

wspólnych planów na przyszłość. 
Wspaniała atmosfera spotkania za-
owocowała kreatywnymi pomysła-
mi dotyczącymi takich obszarów 
jak ochrona środowiska, edukacja 
ekologiczna, promocja Gminy Ze-
lów poprzez aktywne formy dzia-
łania. Następne spotkania sołtysów 
będą odbywały się cyklicznie w ko-
lejnych sołectwach Gminy Zelów. I 
spotkanie sołtysów odbyło się pod 
Patronatem Honorowym Burmi-
strza Zelowa. 

i spotkanie inteGraCYJne sołtYsóW

23 czerwca br. w Bibliotece  
w Zelowie odbyło się podsumowa-
nie Gminnego Konkursu na plakat 
pt. „Stop uzależnieniom”. Organiza-
torami konkursu była Miejska Ko-
misja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zelowie i Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy  
im. A. Mickiewicza w Zelowie.

Konkurs adresowany był do młodzie-
ży gimnazjalnej z terenu Gminy Zelów. 

Komisja konkursowa przyznała 
następujące nagrody i wyróżnienia:
•	 I	miejsce	-	Zuzanna	Szafran
•	 II	miejsce	-	Debora	Cichońska
•	 III	miejsce	-	Katarzyna	Kędziak
Wyróżnienia:
•	 Zuzanna	Soboń
•	 Alicja	Jersak

•	 Justyna	Pawłowska
•	 Karolina	Duraj
•	 Natalia	Zajda
•	 Weronika	Dąbrowska
•	 Anna	Rogut
•	 Julia	Kardas
•	 Aleksandra	Rybak

Laureaci konkursu otrzymali na-
grody z rąk Przewodniczącej Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych p. Janiny 
Kędziak. Nagrody ufundowane zo-
stały przez Miejską Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Zelowie. Na zakończenie 
spotkania wystąpił zespół DRAFT 
z Technikum Mechaniczngo przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zelowie, 
który zaprezentował świetny reper-
tuar, m. in. takie utwory jak „wiśnio-

wy sad”, „sway”, „summertime”, skła-
danka utworów disco, składanka 
jump+oxygen.

podsUmoWanie GminneGo konkUrsU na plakat pt. „stop UZależnieniom”

Pod Patronatem Medialnym 
m.in.  Informatora Zelowskiego  
w dniach 19-20 czerwca 2015 roku 
w Centrum Konferencyjno-Wy-
poczynkowym „Dzikie Wino” od-
była się konferencja nt. „Ochrony 
i zabezpieczania lokalnego dzie-
dzictwa sakralnego i świeckiego 
oraz możliwości ich udostępnienia 
turystom w województwie łódz-
kim”, zorganizowana przez Lokal-
ną Grupę Działania „Dolina rzeki 
Grabi” w ramach projektu współ-
pracy „VIRTOUR”. Głównym celem 
projektu jest rozwój turystyki opar-
tej na dziedzictwie przyrodniczym  
i kulturowym obszaru LGD. Nato-

miast cele szczegółowe skupiają się 
m.in. na stworzeniu nowego, inno-
wacyjnego narzędzia promocyjne-
go wybranych atrakcji turystycznych 
poprzez opracowanie wirtualnego 
zwiedzania obszaru LGD oraz al-
bumu, jak również wzrostu wiedzy  
z zakresu atrakcji turystycznych oraz 
zasad ochrony lokalnego dziedzic-
twa obszaru LGD poprzez organi-
zację dwóch konferencji. Ideą reali-
zowanego projektu pt. „WIRTUALNE 
ZWIEDZANIE WYBRANYCH ATRAK-
CJI TURYSTYCZNYCH – VIRTOUR” 
dofinansowanego w ramach dzia-
łania Wdrażanie projektów współ-
pracy Osi 4 LEADER, Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007- 2013, jest rozwój tury-
styki opartej na dziedzictwie przy-
rodniczym i kulturowym obszaru 
LGD oraz przybliżenie „skarbów” na-
szych obszarów w celu zachęcenia 
do odwiedzenia tych wyjątkowych  
i urokliwych miejsc. Łącznie w ra-
mach projektu zrealizowano m.in. 
blisko 1000 panoram sferycznych, 
90 panoram z lotu ptaka oraz 33 
krótkie filmiki promocyjne. Ponad-
to przygotowano 3 panoramicz-
ne gry edukacyjne, zorganizowano  
2 konferencje nt. ochrony lokalne-
go dziedzictwa sakralnego i świec-
kiego w powiecie gorlickim i łaskim 

oraz wydano album. Konferencja  
połączona z wyjazdem studyjnym, 
zgromadziła liczne grono zaintere-
sowanych, w tym przedstawicieli 
samorządów lokalnych, które były 
reprezentowane przez wójtów  
i burmistrzów gmin członkowskich 
LGD. Gminę Zelów reprezentowa-
ła Burmistrz Zelowa Urszula  Świer-
czyńska. Na terenie Gminy Zelów 
uczestnicy konferencji mieli okazję 
zwiedzić Kościół Rzymskokatolic-
ki pw. M.B. Częstochowskiej w Ze-
lowie, Kościół Ewangelicko-Refor-
mowany oraz Kościół parafialny pw. 
Nawrócenia Świętego Pawła i NMP  
w Wygiełzowie. 

promoCJa arChitektUrY sakralneJ
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W celu zwiększenia bezpie-
czeństwa Mieszkańców, z bu-
dżetu Gminy Zelów zostanie 

wydzielona kwota  7 000 zł  
z przeznaczeniem na finanso-
wanie służb ponadnormatyw-

nych na terenie Zelowa.  Sto-
sowną uchwałę w sprawie 
przekazania Komendantowi 

Powiatowemu Policji w Bełcha-
towie środków finansowych 
podjęli radni.

dodatkoWe patrole sFinansoWane Z GminneGo bUdżetU

Zgromadzenie Majstrów 
Rzeźników w Zelowie zdecy-
dowało przekazać Gminie Ze-
lów swój sztandar. Okazją ku 

temu była VIII sesja Rady Miej-
skiej z okazji 25. rocznicy odro-
dzonego samorządu. Sztandar 
wraz z  aktem przekazania zło-

żył na ręce Pani Burmistrz Urszu-
li Świerczyńskiej i wiceprzewod-
niczących Rady Miejskiej Pan 
Gabriel Baczmaga. Sztandar ma 

ogromną wartość historyczną  
i z należytą godnością jest prze-
chowywany w Urzędzie Miej-
skim w Zelowie.  

ZeloWsCY rZeźniCY prZekaZali sWóJ sZtandar Gminie ZelóW

W dniu 30 maja na stanicy har-
cerskiej Patyki odbył się Festyn 
Wędkarski z okazji jubileuszu 65-le-
cia PZW Koła nr 37 w Zelowie.  
W obecności licznie zgromadzo-
nych gości, w tym władz samo-
rządowych Gminy Zelów na czele 
z Burmistrzem Urszulą Świerczyń-
ską, przedstawicieli innych kół 
wędkarskich okręgu piotrkowskie-
go oraz sponsorów, uroczystości 
rozpoczęły się polową Mszą Świę-
tą celebrowaną przez księdza pra-
łata Jacka Ambroszczyka. Jubileusz 
był doskonałą okazją do odznacze-
nia i wyróżnienia osób związanych 

z zelowskim kołem wędkarskim. 
Srebrną Odznaką Zarządu Głów-
nego PZW „Za zasługi dla PZW” od-
znaczono wieloletnich członków 
koła: Jerzego Paprockiego i Marka 
Bąka. Odznakę „Za zasługi dla PZW” 
okręgu piotrkowskiego wręczo-
no dla: Burmistrza Zelowa Urszu-
li Świerczyńskiej, Janusza Zaniewi-
cza, Jana Cieniewskiego i Tomasza 
Chęcińskiego. Ponadto, dokona-
no dekoracji sztandaru PZW Koła 
nr 37 w Zelowie gwoździami ho-
norowymi: Burmistrza Zelowa Ur-
szuli Świerczyńskiej, Jerzego Pa-
prockiego, Prezesa Zarządu okręgu 

piotrkowskiego Mieczysława Cętki  
i Bogdana Drutowskiego. Nie za-
brakło licznych innych podzięko-
wań i wyróżnień. Słowa podzię-
kowaniami dla członków koła 
przekazała Burmistrz Urszula Świer-
czyńska, życząc aby podejmowane 
inicjatywy służyły nie tylko realiza-
cji celów statutowych, ale były cen-
nym wkładem w umacnianie i dal-
szy rozwój Związku. - Obchodzony 
jubileusz jest przede wszystkim 
okazją do satysfakcji z dotychcza-
sowych osiągnięć, ale i wyznacz-
nikiem w kreowaniu dalszych po-
mysłów proekologicznych oraz 

zachętą do dalszej owocnej pra-
cy na rzecz zarówno społeczności 
wędkarskiej, ale także całej społecz-
ności Gminy Zelów. Podczas jubile-
uszowych obchodów swój występ 
mieli podopieczni Domu Pomocy 
w Zabłotach, lokalne zespoły wo-
kalne „Zelowiacy” i „Za miedzą”, ka-
pela podwórkowa „Nasza” oraz Or-
kiestra Dęta z Kurowa.  Dodatkową 
atrakcją dla uczestników festynu 
był pokaz sprzętu pożarniczego 
połączony z akcją pożarniczo-ga-
śniczą przygotowany przez dru-
hów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zelowie. 

65 lat pZW koła nr 37 W ZeloWie

8 sierpnia 2015 (Plac OSP w Pożdżenicach)
Uroczyste oddanie do użytku budynku po rozbudowie OSP  

Pożdżenice połączone ze wstąpieniem jednostki do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 

naJbliżsZe WYdarZenia 
29-30 sierpnia 2015 (Stadion ZKS „Włókniarz”)

Dni Zelowa - Dożynki Gminne. Przed publicznością wystąpią:
Zespół Solaris, Ivan Komarenko, Stachursky, Kobranocka,  

Big Cyc. 
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Ważne dla miesZkańCóW
reFerendUm oGólnokraJoWe

Postanowieniem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej na 
dzień 6 września 2015 roku zo-
stało zarządzone ogólnokra-
jowe referendum w sprawach 
o szczególnym znaczeniu dla 
państwa. Będzie w nim trzeba 
odpowiedzieć na trzy pytania,  
a mianowicie:

1. Czy jest Pani/Pan za wpro-
wadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzyma-
niem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych  
z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowa-
dzeniem zasady ogólnej rozstrzy-
gania wątpliwości co do wykładni 
przepisów prawa podatkowego na 
korzyść podatnika?

Udzielenie odpowiedzi pozy-
tywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś 
udzielenie odpowiedzi negatyw-
nej „NIE” oznacza brak takiej zgo-

dy. Referendum jest wiążące, jeżeli 
weźmie w nim udział ponad poło-
wa uprawnionych do głosowania. 
Kalendarz czynności związanych 
z przeprowadzeniem referendum 
ogólnokrajowego i pozostałe infor-
macje na ten temat znajdują się na 
stronie www.zelow.pl  w zakładce 
„Referendum ogólnokrajowe”.

UWaGa na barsZCZ sosnoWskieGo!
Państwowy Powiatowy Inspek-

tor Sanitarny w Bełchatowie infor-
muje, że na terenie województwa 
łódzkiego zanotowano przypad-
ki występowania  niebezpiecznej 
toksycznie rośliny – Barszczu So-
snowskiego. Można go spotkać  
w wielu miejscach, rośnie na łą-
kach i w przydrożnych rowach, nad 
brzegami rzek i jezior, w ogrodach 
i parkach. Rozpoznać go można 
przede wszystkim po okazałych 
wymiarach – to jedna z najwięk-
szych roślin zielnych na świecie, 
niektóre okazy potrafią dorastać 
nawet do pięciu metrów wysoko-
ści. Duże, szerokie liście przypo-

minają trochę popularny łopian, 
a długie pędy z wieloma białymi 
kwiatami – wyrośnięty koper. Ło-
dyga jest u góry zielona, a w dol-
nej części pokryta fioletowymi 
plamkami. Włoski na łodygach i li-
ściach barszczu wydzielają parzą-
cą substancję, która zawiera szko-
dliwe substancje uaktywniające się  
w wysokich temperaturach i przy 
dużej wilgotności powietrza.  
W soku Barszczu Sosnowskie-
go znajdują się niebezpieczne dla 
skóry związki, które mogą powo-
dować oparzenia I, II, a nawet III 
stopnia. Kontakt z nią powoduje 
zapalenie skóry, powstawanie pę-

cherzy, niegojące się rany, długo 
niezanikające blizny. Do poparze-
nia przez Barszcz Sosnowskiego 
może dojść nawet pomimo bra-
ku bezpośredniego kontaktu z ro-
śliną. W czasie upałów toksycz-
ne związki mogą wydostawać się  
z rośliny w postaci lotnej. Jest 
szczególnie niebezpieczna dla 
dzieci i alergików. Oprócz popa-
rzeń skórnych, związki chemiczne 
zawarte w soku barszczu Sosnow-
skiego mogą również wywoływać: 
podrażnienia dróg oddechowych, 
nudności, wymioty, bóle głowy, 
zapalenie spojówek. W przypadku 
natknięcia się na Barszcz Sosnow-

skiego należy zachować ostroż-
ność. Najlepiej nie zbliżać się do 
niego i nie dotykać go. Jednak 
fakt taki należy zgłosić do Urzę-
du Miejskiego w Zelowie (Referat 
Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska, pok. nr 1-3). Jeżeli 
jednak doszło do kontaktu z rośli-
ną, trzeba niezwłocznie i dokład-
nie obmyć skórę wodą z mydłem 
i unikać ekspozycji podrażnionych 
miejsc na światło słoneczne, przy-
najmniej przez 48 godzin (promie-
niowanie ultrafioletowe zwiększa 
stan zapalny i ryzyko powstania 
blizn). Warto skorzystać z pomocy 
lekarskiej. 

ZGłosZenia łaWnikóW na noWą kadenCJę
30 czerwca 2015 r. upłynął 

termin zgłaszania kandydatów 
na ławników na nową kaden-
cję 2016-2019. Kandydatów na 
ławników mogli zgłaszać radom 
gmin prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia, inne organizacje 
społeczne i zawodowe, zareje-
strowane na podstawie przepi-
sów prawa, z wyłączeniem par-
tii politycznych, oraz co najmniej 

pięćdziesięciu obywateli mają-
cych czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na tere-
nie gminy dokonującej wybo-
ru. W Zelowie zgłoszono 3 kan-
dydatów. Na sesji Rady Miejskiej  
w Zelowie w dniu 16 czerwca zo-
stał powołany zespół ds. zaopi-
niowania kandydatów na ławni-
ków do sądów powszechnych, 
którego zadaniem będzie m.in. 

przedstawienie Radzie opinii  
o zgłoszonych kandydatach na 
ławników do sądów powszech-
nych, w szczególności w zakresie 
spełnienia przez nich wymogów 
ustawowych. W skład zespołu 
weszli: Ewa Rośniak, Michał Stań-
ka, Ewa Kaźmierska, Barbara Wal-
czak, Marzanna Socha. Z terenu 
Gminy Zelów liczba ławników do 
Sądu Rejonowego w Bełchato-

wie wyniesie 4, w tym do Sądu 
Pracy – 2. Natomiast do Sądu 
Okręgowego w Piotrkowie Try-
bunalskim ogółem 2. Taka liczba 
ławników została ustalona przez 
Kolegium Sądu Okręgowego  
w Piotrkowie Trybunalskim na 
posiedzeniu w dniu 5 maja 
2015r. Najpóźniej w październiku 
Rada Miejska dokonuje wyboru 
ławników.  

plebisCYt na CZYstą Gminę
Zachęcamy Mieszkańców 

Gminy Zelów do udziału w  „Ple-
biscycie na Czystą Gminę”. Jest  
to pierwszy, społeczny plebi-
scyt, w którym oceniane będą 
wszystkie gminy w całej Polsce. 
Zadaniem Plebiscytu jest spraw-
dzenie aktualnej sytuacji i wy-
różnienie przez społeczeństwo 
tych gmin, które nie tylko dbają 
o utrzymanie czystości na swoim 
terenie, ale w czynny sposób re-
agują na potrzeby swoich miesz-
kańców. Głosowanie prowadzo-

ne jest na terenie całej Polski za 
pośrednictwem Internetu po-
przez aplikację mobilną rekone-
sans oraz na stronie internetowej 
www.sprzatanieswiata-polska.pl.  
Głosowanie potrwa do 18 wrze-
śnia 2015 r. do godz. 18.00.

Poniżej prezentujemy opcję 
głosowania

Opcja pierwsza:
Wejdź na stronę sprzatanie-

swiata-polska.pl, przejdź do za-
kładki z menu głównego „Plebi-

scyt” wybierz jedną gminę, która 
według Ciebie spełnia podane 
kryteria, podaj swój adres mailo-
wy na który przyjdzie potwier-
dzenie oddania głosu - kliknij 
podany link i gotowe!

Opcja druga:
Opcja druga jest bardzo po-

dobna do pierwszej. Z tą róż-
nicą, że możesz utworzyć kon-
to w naszym serwisie(kliknij w 
Rejestracja w prawym górnym 
rogu) dzięki któremu będziesz 

mógł głosować bez podawania 
za każdym razem swojego ma-
ila. Dodatkowo będziesz mógł 
wziąć udział w rEKOnesansie 
poprzez naszą stronę.

Opcja trzecia: 
Trzecim sposobem jest ścią-

gnięcie i głosowanie poprzez 
aplikację rEKOnesans (Will open 
in new windowgoo.gl/YoPg6p) 

Pamiętaj, możesz oddać głos 
na dowolną gminę z jednej ka-
tegorii raz dziennie!
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oGłosZenia

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów  
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zelowie uchwały nr 
IX/70/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.

Zmianę Studium sporządza się dla części obszaru obejmującego gminę Zelów tj. dla działek nr ewid. 20, 22/1, 22/2, 19/4, 19/5, 19/2, obręb nr 17 Kociszew. Przedmiotem zmiany Studium będą zagadnienia wynikające  
z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski do studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, 
ul. Żeromskiego 23,  97-425 Zelów, terminie do 05 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1237 z późn. zm.) zawiadamiam, że przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania 
na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i 
wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W związku z powyższym informuję, że można składać wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu 
w Urzędzie Miejskim w Zelowie i można się zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 730do 1530 a we wtorki od godz. 730 do 1700. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 wyżej 
wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do 05 sierpnia 2015 r. mogą wnosić uwagi i wnioski. (Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia). Uwagi i wnioski mogą być 
wnoszone:

1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Zelowie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: umzelow@zelow.pl.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Zelowa.

   Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów oraz o przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zelowie uchwały nr 
IV/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.

Zmianę Studium sporządza się dla części obszaru obejmującego miasto Zelów tj. dla działki nr ewid. 213/2, 214/1, 214/3, obręb nr 12 oraz dla działki nr ewid. 113/10, 113/12, 113/14, 113/16, obręb nr 06. Przedmiotem 
zmiany Studium będą zagadnienia wynikające z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski do studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23,  97-425 Zelów, terminie do 05 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1237 z późn. zm.) zawiadamiam, że przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania 
na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i 
wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W związku z powyższym informuję, że można składać wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu 
w Urzędzie Miejskim w Zelowie i można się zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 730do 1530 a we wtorki od godz. 730 do 1700. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 wyżej 
wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do 05 sierpnia 2015 r. mogą wnosić uwagi i wnioski. (Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia). Uwagi i wnioski mogą być 
wnoszone:

1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Zelowie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: umzelow@zelow.pl.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Zelowa.

   Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów oraz o przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zelowie uchwały nr 
XLIX/426/2014 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.

Zmianę Studium sporządza się dla części obszaru obejmującego miasto Zelów tj. dla działki nr ewid. 129/3, obręb nr 10 oraz dla obszaru położonego w gminie Zelów dla działki nr ewid. 334, obręb Kolonia Łobudzice. 
Przedmiotem zmiany Studium będą zagadnienia wynikające z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski do studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23,  97-425 Zelów, terminie do 05 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1237 z późn. zm.) zawiadamiam, że przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania 
na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.Każdy ma prawo do składania uwag i 
wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W związku z powyższym informuję, że można składać wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu  
w Urzędzie Miejskim w Zelowie i można się zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 730do 1530 a we wtorki od godz. 730 do 1700.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie do 05 sierpnia 2015 r. mogą wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu 
pozostaną bez rozpatrzenia). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Zelowie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: umzelow@zelow.pl.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Zelowa.

Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

Burmistrz Zelowa ogłasza, iż w dniu 28.07.2015r. odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Zelów. Natomiast w dniu 31.07.2015r. planowane są rokowania obejmujące  

pozostałe nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i rokowań są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie przy ul. Że-
romskiego 23, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 22 i 23, tel. (044) 634-10-00 w. 37 i 40. Ogłoszenia  

o przetargu z dnia 16.06.2015r. i o rokowaniach z dnia  22.06.2015r. zostały zamieszczone także na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Zelowie www.zelow.pl w zakładce przetargi, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
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bieGinG team ZelóW

„Bieging Team Zelów” - to nazwa grupy biegaczy, którzy od kilku lat promują Zelów na największych imprezach sportowych o za-
sięgu powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. O tym, jak powstała grupa, o sukcesach jej uczestników, a także o planach 

na przyszłość rozmawia z jej liderem Markiem Góreckim redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka  

Olena Krawczuk-Chojnacka: 
Kiedy powstała grupa Bieging 
Team Zelów i skąd taka nazwa?

 
Marek Górecki: Początek two-

rzenia się grupy to listopad 2012 
roku, kiedy to ośmioro biegaczy 
z Zelowa i okolic wzięło udział  
w biegu na 15 km - Bełchatowska 
Piętnastka. Spotykając się w Beł-
chatowie nie wszyscy się nawet 
znaliśmy, nie wiedzieliśmy, że jest 
nas tylu. Zamieszczanie trenin-
gów w serwisach społecznościo-
wych jak Endomondo i Facebook 
spowodowały, że i inni zaczęli wy-
chodzić z ukrycia lub zaczynali bie-
gać. Dołączały więc do nas kolejne 
osoby i efekt był taki, że na Biegu 
Ulicą Piotrkowską w 2013 roku ze-
lowska drużyna liczyła już 12 osób,  
w tym dwie panie. W czerwcu 2013 
roku 3 osoby z naszego obecnego 
składu BTZ pojechały powalczyć w 
jednym z najtrudniejszych biegów 
ekstremalnych w Polsce - Biegu 
Szlakiem Wygasłych Wulkanów w 
Złotoryi. Do składu drużyny brako-
wało 2 osób, w tym  kobiety, więc 
dołączyła do nas koleżanka z Biel-
ska-Białej  i kolega z Łodzi, który to 
wpisał nas jako „biegampolodzi.pl”. 
Zajęliśmy  drużynowo I miejsce  
i pojawił się niedosyt, że nie repre-
zentujemy naszego Zelowa. W lip-
cu 2013 r. przed Biegową Bitwą  
o Łódź  długo zastanawiałem się 
nad chwytliwą, niepowtarzalną  
i łatwą do zapamiętania nazwą dla 
naszej drużyny. W końcu zapropo-
nowałem, że będzie to BIEGING 
TEAM ZELÓW. Udzieliliśmy wtedy 
wywiadu w TVP3, w którym ta na-
zwa poszła w świat i tak już pozo-

stało… Potem założyliśmy fanpej-
dża, który dziś liczy 1100 fanów, 
zaprojektowaliśmy koszulki biego-
we, których pierwsza oficjalna pre-
zentacja miała miejsce w listopa-
dzie 2013 roku na Bełchatowskiej 
Piętnastce. BTZ liczył wówczas 24 
osoby…

O.K.Ch.: Jak dziś wygląda 
grupa BeTeZiaków z perspekty-
wy 3 lat?

M.G.: Dziś Bieging Team Zelów, 
w skrócie BTZ lub potocznie BeTe-
Ziaki, to znana już w wojewódz-
twie, a nawet w kraju grupa bie-
gowa. Należy już do nas prawie 
60 osób, głównie zamieszkujących 
Gminę Zelów, w tym ponad 20 ko-
biet. Jesteśmy niesformalizowaną 
grupą osób amatorsko uprawiają-
cych różne formy rekreacji fizycz-
nej, w szczególności bieganie. Na-
szym celem jest popularyzowanie 
zdrowego stylu życia, aktywna 
działalność związana z propago-
waniem biegania, promowanie 
Miasta i Gminy Zelów jako miej-
sca przyjaznego bieganiu, pomoc 
charytatywna. 

O.K.Ch.: Wiem, że uczestni-
czycie w różnego rodzaju za-
wodach odnosząc przy tym 
nieprzeciętne sukcesy. Kim 
są BeTeZiaki  „zawodowcami”, 
amatorami, miłośnikami bie-
gów? Gdzie i kto może przyłą-
czyć się i biegać z Wami? 

M.G.: Członkowie BTZ to bar-
dzo zróżnicowana grupa. Są wśród 
nas tacy, dla których liczą się głów-

nie wyniki.  Są też i tacy, którzy bie-
gają tak po prostu, zupełnie nie 
przejmując się tempem, w myśl 
będących dewizą BTZ słów Johna 
Binghama, amerykańskiego ma-
ratończyka i pisarza promującego 
bieganie długodystansowe - “Jeśli 
biegasz jesteś biegaczem. I nie ma 
znaczenia jak szybko ani jak dale-
ko biegasz. Nie ma znaczenia czy 
dziś jest Twój pierwszy dzień czy 
biegasz już dwadzieścia lat. Tu nie 
ma żadnego testu, licencji ani karty 
członkowskiej. Po prostu biegasz.” 
Niezależnie od tego w jaki spo-
sób każdy BeTeZiak podchodzi do 
biegania to łączy nas jedno - robi-
my to dla przyjemności i z własnej 
nieprzymuszonej woli, po prostu 
lubimy ten sport, może nawet ko-
chamy. Jest to nasza pasja i czer-
piemy z niej ogromną przyjemność 
i radość, starając się zarażać nią in-
nych. Bierzemy udział w różnych 
zawodach biegowych - w biegach 
płaskich, górskich, ekstremalnych, 
takich z elementami crossfitu, od 
krótkich dystansów aż po mara-
tony czy nawet biegi na 100km. 
To wszystko wymaga od nas du-
żej samodyscypliny. W większości 
jesteśmy, uparci i zdeterminowa-
ni. Motywujemy siebie nawzajem, 
wspieramy, podpowiadamy, szu-
kamy przyczyn niepowodzeń. I po-
magamy sobie, bo jesteśmy zżytą 
grupą, taką biegową rodziną. Bo  
w grupie po prostu raźniej. Mówiąc 
o sukcesach, nie sposób wymienić 
wszystkich, bo było tego sporo, za-
równo w wymiarze drużynowym 
jak i indywidualnym. Nieprzerwa-
nie od 3 lat BeTeZiaki jako drużyna 
stają na podium w Biegu Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów, zajmując  
w kolejnych latach odpowiednio 
I, III i II miejsce. W kolejnym eks-
tremalnym biegu Bitwa o Łódź  
w 2013 roku wystawiliśmy dwie 
drużyny zajmując tam II  i IV miej-
sce, w 2014 roku nasz drużyna za-
jęła miejsce I. W Sztafetowym Ma-
ratonie Szakala nasza 7-osobowa 
drużyna na 32 drużyny zajęła miej-
sce piąte. Na LCJ Run zajęliśmy dru-
żynowo II miejsce (nocny bieg na 
5 km na Lotnisku Lublinek). Suk-
cesów indywidualnych nie sposób 
nawet przez te kilka lat wymienić. 
Są to miejsca na wszystkich stop-

niach podium w klasyfikacjach 
open jak i w kategoriach wieko-
wych wśród kobiet i mężczyzn, na 
dystansach od 5 km do maratonu 
włącznie. 

O.K.Ch.: Niewątpliwie osią-
gane przez Was sukcesy to zna-
komita promocja Gminy Zelów. 
Natomiast nie tylko bieganie 
jest Waszą mocną stroną. Anga-
żujecie się w różnego rodzaju 
wydarzenia charytatywne. 

M.G.: Zdecydowanie tak. Bie-
ging Team Zelów już od samego 
początku był nastawiony także na 
działania charytatywne. Chcieli-
śmy żeby ta przyjemność z biega-
nia była nie tylko dla nas, ale żeby 
służyła też innym. W 2014 roku 
zorganizowaliśmy także taką we-
wnętrzną akcję pod hasłem „Bie-
gam - Pomagam”. Część z nas po-
stanowiła podarować 10 groszy 
za każdy przebiegnięty w 2014 
roku kilometr lub więcej, inni po-
darowali tyle ile po prostu mogli. 
Przez cały rok udało nam się ze-
brać aż 1860 zł, które  przeznaczy-
liśmy na środki do pielęgnacji skóry 
dla 3-letniej Ali z Zelowa, chorują-
cej na atopowe zapalenie skóry. 
Poza tym dwukrotnie uczestniczy-
liśmy w akcjach oddawania krwi - 
dla chorej na białaczkę dziewczyn-
ki z Zelowa oraz dla matki pary 
naszych BeTeZiaków. Nasza dzia-
łalność dobroczynna sprawia, iż  
w bieganiu i w BTZ widzimy głęb-
szy sens. Łączenie naszej biego-
wej pasji z pomaganiem to dla nas 
wielka radość i doskonały pretekst 
do stawiania sobie wyższych celów 
oraz doskonała motywacja do dal-
szej tego rodzaju działalności. Bę-
dziemy więc kontynuować naszą 
pomoc i robić takie akcje. Chcieli-
byśmy w nie także zaangażować 
osoby z zewnątrz. Nasze bieganie 
bez wątpienia przyczynia się do 
tego, iż Gmina Zelów staje się roz-
poznawalna wśród coraz większej 
ilości osób. Swoją postawą, wize-
runkiem i wynikami staramy się, 
aby hasło „mała Gmina - duże moż-
liwości’ było prawdziwe także i w 
światku biegowym. Utożsamiamy 
się z Gminą i chcemy godnie repre-
zentować naszą „małą ojczyznę” na 
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różnego rodzaju imprezach sporto-
wych, nie tylko lokalnych, ale i tych 
ogólnopolskich czy międzynaro-
dowych. Czerwono-żółta koszulka 
z logiem BTZ, w które wkompono-
wane jest imię lub ksywka biegacza 
i która nieprzypadkowo nawiązuje 
do kolorów herbu naszego mia-
sta, to znak rozpoznawczy naszej 
drużyny i Gminy. Cieszy nas fakt, iż  
w gronie wielu biegaczy jesteśmy 
zauważalni jako grupa promująca 
aktywny styl życia, ale i widzą, że 
bieganie to nie tylko rywalizacja, 
ale i przyjaźń między członkami ze-
społu, a jest nas naprawdę wielu. 

 
O.K.Ch.: Kto może zostać 

członkiem BTZ?

M.G.: Członkiem BTZ może zo-
stać każdy, kto systematycznie bie-
ga. Staramy się jednak, aby oso-

by, które do nas dołączają nie były 
przypadkowe, aby traktowały bie-
ganie jako coś wyjątkowego, coś 
na dłużej. No i oczywiście, aby mia-
ły potrzebę przynależności do bie-
gowej społeczności jaką jest BTZ. 
Zależy nam abyśmy byli grupą ak-
tywnych biegaczy, czujących do-
datkowo potrzebę przynależno-
ści do naszej małej społeczności.  
W celu zachęcenia innych do bie-
gania i do dołączenia do nas od 
początku 2015 roku rozpoczęli-
śmy naszą akcję pod nazwą „Nie-
dzielny Poranek z BeTeZiakami”.  
W co drugą niedzielę spotyka-
my się o godzinie 10.00 na par-
kingu przy zbiorniku Patyki, aby 
wspólnie pobiegać, dostosowując 
tempo biegu do najwolniejszego 
uczestnika. Nasza akcja sprawiła, iż 
w nasze grono wstąpiło już kilku 
nowych BeTeZiaków, a kolejni kan-

dydaci już przychodzą na niedziel-
ne poranki. 

O.K.Ch.: Jakie plany na przy-
szłość ma grupa BTZ? 

M.G.: Póki co jesteśmy grupą 
nieformalną, w przyszłości chcemy 
jednak sformalizować naszą dzia-
łalność w celu bardziej efektywnej 
realizacji naszych celów. Chcemy 
przy zbiorniku Patyki profesjonal-
nie i czytelnie wytyczyć i oznaczyć 
dwie trasy biegowe - rekreacyjną  
o długości ok. 1 km i krosową o du-
żym stopniu trudności o długo-
ści ok. 4 km. Sądzimy, że podjęcie 
wspomnianych działań, przyczyni-
łoby się do zwiększenia zaintere-
sowania bieganiem i podniesienia 
aktywności fizycznej mieszkańców 
gminy Zelów. Marzy nam się kie-
dyś organizacja w naszej Gminie 

biegu otwartego, który mamy na-
dzieję będzie odbywał się cyklicz-
nie raz w roku i będzie doskonałą 
formą promocji Gminy i biegania. 
Mamy nadzieję, że uda nam się 
tego dokonać przy wsparciu lokal-
nych władz samorządowych i po-
zyskanych sponsorów. Zapału nam 
nie brakuje i zaangażujemy się w 
to bezinteresownie tak jak tylko 
możemy, mając nadzieję że naszą 
pasją pozytywnie zarazimy także 
kolejne osoby, być może naszych 
przyszłych członków. Wszystkich 
zainteresowanych tym co robimy 
zachęcamy do polubienia i śledze-
nia naszego fanpejdża: www.face-
book.com/btzelow.

O.K.Ch.: Serdecznie gratulu-
ję tak cennej inicjatywy i życzę 
dalszych sukcesów. Dziękuję za 
rozmowę!

prZeGląd GminnYCh inWestYCJi

Zgodnie z planem budżetu, sukcesywnie na terenie Gminy Zelów prowadzone są prace inwestycyjne. Część jest w trakcie realizacji, 
kolejne są przed nami.

Remont pomostu na Patykach
W ostatnim czasie na pod-

stawie podpisanej umo-
wy pomiędzy Gminą Zelów 

a Przedsiębiorstwem Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowym 
„Sanel” został wyremontowa-
ny pomost na zbiorniku reten-
cyjnym „Patyki” o długości 54 m  
i szerokości 2 m. Zakres prac był 
bardzo obszerny. Zostały zde-
montowane dotychczasowe ele-
menty pomostu, a w ich miejsce 
zamontowano 10 nowych pływa-
ków, belki drewniane, balustrady  
z łańcuszkami, a całość na-
wierzchni pokryto zaimpregno-
wanymi  deskami dębowymi. 
Remont pomostu wyniósł ok. 60 
000 zł. 

Chodnik na Poznańskiej
Z uwagi na bezpieczeństwo 

Mieszkańców i osób korzysta-
jących z targowiska miejskie-
go, na ul. Poznańskiej w Zelowie 
jest obecnie prowadzona bu-

dowa części chodnika na od-
cinku od ul. Wąskiej do Parku 
Miejskiego im. R. Traugutta. Dłu-
gość chodnika wraz z krawęż-

nikiem wyniesie 188 mb. Za-
kres prac będzie obejmował 
m.in.: roboty przygotowawcze  
i ziemne (korytowanie), roboty 
rozbiórkowe krawężników, wyko-
nanie podsypki i ułożenie kostki 
betonowej, wykonanie zjazdów 
do posesji oraz trawników przy 

ogrodzeniu. Za wykonanie przed-
miotu zamówienia Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie w wy-
sokości 106 400,22 zł. Planowany 
termin zakończenia prac to ko-
niec lipca. 

Przebudowa OSP Pożdżenice
26 czerwca podpisano proto-

kół odbioru końcowego prowa-

dzonych prac przy rozbudowie, 
przebudowie i termomoderni-
zacji świetlicy wiejskiej przy OSP  

w Pożdżenicach. Prace trwały od 
listopada 2014 r. Zakres zadania 
był bardzo obszerny, a w jego 
skład wchodziły takie prace jak:  
rozbudowa budynków o szat-
nię, wiatrołap i magazyn, prze-
budowa pomieszczeń na zaple-
cze kuchni, toaletę i kotłownię, 
docieplenie budynków, wykona-

nie pokryć i konstrukcji dacho-
wej, robót elewacyjnych, we-
wnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania, wodno-kanalizacyj-
nej oraz elektrycznej. Wartość 
wykonanych prac w ramach za-
dania wyniosła 550 917,20 zł, 
koszty projektu - 23 370 zł, oraz 
koszty nadzoru budowlanego  
- 7 380 zł. Na realizację zadania 
Gmina Zelów otrzymała pomoc 
finansową w wysokości  495 302 
zł z Samorządu Województwa 
Łódzkiego w ramach działania 
„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.      
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Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

UdZielono absolUtoriUm Za 2014 rok
Podczas IX sesji Rady Miej-

skiej w Zelowie, która odbyła 
się w dniu 16 czerwca w Domu 
Kultury, radni udzielili absoluto-
rium dla Burmistrza Zelowa Ur-
szuli Świerczyńskiej z wykonania 
budżetu za 2014 rok. Planowa-
ne dochody zostały wykonane 
w wysokości 46.260.498,87 zł, co 
stanowi 99,6 %. Planowane wy-
datki tj. 46 925 797,25 zł zostały 
wykonane w wysokości  43 107 
054,54 zł, co stanowi 91,9 %. 

Mimo planowanego de-
ficytu, 2014 rok zamknął się 

nadwyżką budżetową w wy-
sokości 3 153 444,33 zł. Jedno-
cześnie kwota wolnych środ-
ków wyniosła 4 348 770,73 
zł i została przeznaczona  
w roku 2015 na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych zobowią-
zań oraz wydatki inwestycyjne. 
W 2014 roku dokonano spłaty 
kredytów i pożyczek na łącz-
ną kwotę 1 347 295,00 zł oraz 
zaciągnięto pożyczkę w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi w wysokości 490 600,00  

zł jako wkład własny inwestycji 
realizowanej z udziałem środ-
ków unijnych. Kwota zobowią-
zań z tytułu kredytów i poży-
czek na dzień 31 grudnia 2014 
roku wynosiła 22 814 018,25 
zł i w stosunku do końca roku 
2013 zmniejszyła się o kwo-
tę 856 695,00 zł. Sprawozdanie  
z realizacji budżetu Gminy Ze-
lów uzyskało pozytywną opinię 
zarówno Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej jak i Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej w Zelowie. 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej wzbogacił się 
o nowy sprzęt do rehabilitacji koń-
czyn górnych. Jest to wanna do ma-
sażu wirowego przeznaczona do 
zabiegów okolic dłoni, przedramion 
i ramion. Kąpiele mogą działać prze-
ciwbólowo i rozluźniająco zmniej-
szając obrzęki i zastój krwi żylnej. 
Potrzeba takich zabiegów musi wy-
nikać ze wskazań lekarza. Wskaza-
niami mogą być m.in. przewlekłe 

stany pourazowe, przewlekłe zapa-
lenia stawów, przykurcze bliznowa-
te, choroby reumatyczne oraz stany 
po chirurgicznym leczeniu żylaków. 
Przeciwwskazaniem z pewnością są: 
ostre stany zapalne stawów i tkanek 
miękkich, zaawansowana miażdży-
ca tętnic, żylaki, niewydolność krą-
żenia. Koszt zakupu wyniósł 7 000 
zł. Dyrekcja SPZOZ planuje zakup 
podobnego sprzętu do rehabilitacji, 
ale tym razem do kończyn dolnych. 

To nie koniec zakupów inwesty-
cyjnych w SPZOZ. Stare szafy ak-
towe z szufladami do przechowy-
wania dokumentacji medycznej 
zamieniono nowymi. Obecnie w 
nowe szafy został wyposażony 
punkt rejestracji, w kolejnych latach 
sukcesywnie będą wymienione w 
poradniach dziecięcej i dla kobiet. 
Wartość zakupu wyniósł ponad 17 
000 zł. 

Warto przy tym nadmienić, że 

ponad 270 000 zł wydano z budże-
tu Gminy Zelów pod koniec 2014 
roku na gruntowną przebudowę 
dachu wraz ze zmianą konstrukcji 
w Samodzielnym Publicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej. Zakres 
prac obejmował m.in. wymianę 
dotychczasowego stropodachu na 
dach dwuspadowy z zewnętrznym 
orynnowaniem. Było to zadanie nie-
zbędne do realizacji ze względu na 
liczne zacieki podczas opadów. 

ZakUpY i inWestYCJe W spZoZ

Po przeprowadzonej ocenie  sta-
nu technicznego budynku przy 
ul. Żeromskiego 9/21 w Zelowie 
stwierdzono konieczność jego roz-
biórki. Ocena techniczna sporzą-
dzona przez Pana Henryka Jagiel-
skiego  wskazuje na ogólny zły stan 
techniczny budynku.

Ocena techniczna budynku 
wskazała na znaczne zniszczenia 
na skutek pożaru oraz akcji gaśni-
czej. Ściany oraz stropy drewniane 
nad parterem i poddaszem uległy 

odkształceniu i deformacji, co spo-
wodowało liczne rysy, pęknięcia  
i odspojenia tynków wewnętrz-
nych.

Konstrukcja dachu oraz pokrycie 
są w złym stanie technicznym, cześć 
połaci dachowej od strony wej-
ścia do budynku została zniszczona 
przez pożar. 

Budynek nie jest wyposażony w 
instalacje c.o.,  ponadto pozostałe 
instalacje uległy całkowitemu znisz-
czeniu i zużyciu, schody nie spełnia-

ją obecnych wymagań bezpieczeń-
stwa  komunikacji określonych w 
Warunkach Technicznych i Prawie 
budowlanym.

Na podsumowanie przeprowa-
dzonej oceny stwierdzono jedno-
znacznie, że budynek nie nadaje się 
do remontu z przyczyn technicznych. 
Kwalifikuje się natomiast tylko do roz-
biórki.

Jednocześnie Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków w Łodzi De-
legatura w Piotrkowie Trybunal-

skim wskazał, iż nie istnieją przepisy 
prawne zobowiązujące do uzgad-
niania rozbiórki budynku, ze wzglę-
du, iż nie jest on wpisany do rejestru 
zabytków oraz nie jest również ujęty 
w gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym Rada 
Miejska podjęła stosowną uchwałę 
budżetową wprowadzając zadanie 
do realizacji na 2015 rok.

W chwili obecnej trwają proce-
dury związane z uzyskaniem po-
zwolenia na rozbiórkę budynku. 

pałaCYk do roZbiórki

bUrmistrZ ZeloWa UrsZUla śWierCZYńska prZYJmUJe miesZkańCóW  
CodZiennie W GodZinaCh praCY UrZędU mieJskieGo
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edUkaCJa
WCZesna edUkaCJa nasZYm sUkCesem

Gmina Zelów od 1 czerw-
ca 2015 roku realizuje projekt 
pt. Wczesna edukacja naszym 
sukcesem współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnie-
nie wysokiej jakości usług edu-
kacyjnych świadczonych w sys-
temie oświaty, Poddziałanie 

9.1.1 Zmniejszanie nierówności  
w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej. Kwo-
ta dofinansowania wynosi 312 
661,00 PLN. 

Celem projektu jest podnie-
sienie jakości pracy oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych poprzez ich do-
posażenie w celu dostosowa-
nia do potrzeb dzieci 3 i 4 let-
nich. 

Wsparciem w ramach projek-
tu objętych zostanie 5 oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych zlokalizowanych 
na terenie gminy Zelów. 

W ramach projektu przewi-
duje się doposażenie oddziałów 
przedszkolnych między innymi 
w: pomoce dydaktyczne, zabaw-
ki edukacyjne, artykuły plastycz-
ne, sprzęt służący do utrzymania 
czystości, meble i wyposażenie 

wypoczynkowe oraz sprzęt ICT i 
audiowizualny.

Ponadto w ramach projektu za-
planowane jest wykonanie placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Bujnach Szlacheckich i dopo-
sażenie istniejącego placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Ko-
ciszewie, a także dostosowanie 
i doposażenie toalet do wieku 
dzieci przedszkolnych we wszyst-
kich oddziałach. 

koleJne dotaCJe na ekopraCoWnie
Gmina Zelów złożyła dwa wnio-

ski na konkurs o dofinansowanie 
w formie dotacji zadań z dziedzi-
ny edukacji ekologicznej pn. „Moja 
wymarzona ekopracownia” ogło-
szony przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi. Decyzją Zarzą-
du WFOŚiGW w Łodzi wszystkie 
wnioski uzyskały dofinansowa-
nie. Tym samym do 10 paździer-

nika 2015 roku zostaną utworzone 
pracownie w Szkole Podstawowej  
w Wygiełzowie i  Szkole Podstawo-
wej w Kociszewie. 

Dotacje zostały przyznane na 
zadania:

- Utworzenie ekopracowni „Od-
krywca i przyjaciel przyrody” w 
Szkole Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Wygiełzowie w kwo-
cie 29 400,00 zł,

- Eko-Kociszew, wymarzona 
ekopracownia w Szkole Podsta-
wowej w Kociszewie w wysokości 
34 800,00 zł.

Celem konkursu jest utworze-
nie szkolnej pracowni na potrzeby 
edukacji przyrodniczej/biologicz-
nej/ekologicznej. Dofinansowane 
projekty, mają w znaczny sposób 
wpłynąć na polepszenie warun-
ków nauczania poprzez m.in. za-

kup pomocy dydaktycznych, 
sprzętu audio video, komputero-
wego, fotograficznego, koszty wy-
posażenia i modernizacji oświetle-
nia w pracowni czy zakup roślin 
doniczkowych.

ekoloGiCZnY sUkCes prZedsZkolakóW
Przedszkole Samorządowe Nr 4 

w Zelowie zajęło I miejsce wśród 
przedszkoli z terenu powiatu beł-
chatowskiego w kolejnej edycji 
KONKURSU ZBIÓRKI MAKULATU-
RY – w roku szkolnym 2014/15 

organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie. 12 
czerwca 2015r. podczas uroczy-
stości Powiatowych Obchodów 
Dnia Ziemi 2015 odbyło się podsu-
mowanie konkursu oraz wręcze-

nie dyplomów i nagród. Nagrodą 
dla zelowskiego przedszkola była 
WIEŻA PHILIPS. Nie zabrakło także 
nagród indywidualnych dla dzieci, 
które zebrały najwięcej makulatu-
ry. W tej edycji byli to: Maja Pluciń-

ska, Martynka Adamczyk i Mary-
sia Kędzierska. Łącznie w tej edycji 
Przedszkole zebrało 5226 kg ma-
kulatury, tj. 67,87 kg na 1 wycho-
wanka.
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dZień dZieCka

I czerwca we wszystkich pla-
cówkach oświatowych w Gminie 
Zelów odbyły się okolicznościo-
we imrezy dla dzieci połączo-
ne z grami, zabawami i licznymi 
atrakcjami. Także Dom Kultury 
zorganizował z okazji Dnia Dziec-
ka pokazy taneczne uczestników 
formacji tańca hip-hop i break-
dance oraz Otwarty Turniej Tań-
ca Nowoczesnego. W turnieju 
młodzi tancerze zaprezentowali 
się w pokazach solowych, przy-
gotowanych według własnej 

choreografii, wykorzystując przy 
tym umiejętności zdobyte na za-
jęciach tanecznych prowadzo-
nych przez instruktora Mariusza 
Ziębaczewskiego. Ambitnych  
i twórczych wykonawców „soló-
wek” oceniała komisja turniejo-
wa przyznając I miejsca:  Amelii 
Owczarek i Wiktorii Kurczewskiej;  
II miejsca: Izabeli Bartczak i Alek-
sandrze Zajdzie oraz  III miej-
sca:  Izabeli Jatczak i Katarzynie 
Badowskiej. Wyróżniono także: 
Adama Otrębę, Zuzannę Szafran, 

Dominikę Tosik i Krzysztofa Zię-
baczewskiego.

Impreza przebiegała w we-
sołej atmosferze a zgromadzo-
na  publiczność wyrażała swój 
aplauz gromkimi brawami. Wszy-
scy tancerze otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i słodycze; nato-
miast zwycięzcy turnieju zostali 
nagrodzeni upominkami przeka-
zanymi przez Burmistrza Zelo-
wa Panią Urszulę Świerczyńską, 
Prezesa Zarządu LGD „Dolina 
rzeki Grabi” Panią Annę Doliwę 

i właściciela firmy „Przedstawi-
cielstwo Handlowe” Pana Leszka 
Pawlaka.

W siedzibie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych zorganizowano imprezę in-
tegracyjną dla podopiecznych  
i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Zelowie. Były występy, kon-
kursy i zabawy, ciasta, pieczone 
kiełbaski i słodycze. Program ar-
tystyczny i konkursy przygoto-
wały Panie: Joanna Grzanka i Kry-
styna Dyniak.

rUsZYła koloroWa lokomotYWa
W Zelowie, już po raz trzeci, ru-

szyła „Kolorowa Lokomotywa na 
zielonym szlaku”. Projekt reali-
zowany jest przez Dom Kultury  
w Zelowie we współpracy z Łódz-
kim Domem Kultury, Zespołem 
Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Łódzkiego i Chorągwią 
Łódzką ZHP. Jego ideą  jest zwięk-
szenie poziomu świadomości 
ekologicznej oraz wiedzy i umie-
jętności w zakresie twórczości 
ekologiczno-artystycz-
nej wśród dzieci w wieku 
7-12 lat z województwa 
łódzkiego.

We wtorek, 7 lipca 
2015r. „Kolorowa Loko-
motywa” wraz z 40-oso-
bową grupą dzieci  
z Zelowa, uczestników 
zespołów artystycz-
nych Domu Kultury  
i uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2, dotarła do 
Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego. Dzieci 
zwiedziły najciekawsze  
i najpiękniejsze miej-
sca parku, poznały fau-
nę i florę tych terenów. 
Uczestniczyły również  

w warsztatach fotograficznych, 
malarstwa plenerowego i lepie-
nia z gliny, prowadzonych przez 
plastyków z Łódzkiego Domu 
Kultury oraz fotografików ze 
Związku Polskich Fotografów 
Przyrody w Łodzi.

10 lipca br. ta sama grupa dzie-
ci zwiedziła Miejski Ogród Zoolo-
giczny w Łodzi i Park Krajobrazowy 
Wzniesień Łódzkich w Łagiewni-
kach. Program wycieczek urozma-

icony został  grami terenowymi,  
w których dzieci uczestniczyły  
z zapałem i zaangażowaniem, ry-
walizując o wygraną.

Lipcowy etap „Kolorowej Loko-
motywy” zakończyły „Spotkania 
warsztatowe sztuki ludowej i ręko-
dzieła z wykorzystaniem natural-
nych materiałów”, przeprowadzo-
ne  14 lipca  br. w Domu Kultury  
w Zelowie  przez artystów ludo-
wych współpracujących z Łódz-

kim Domem Kultury. Dzieci zapo-
znały się z techniką wyplatania ze 
sznurka drobnych wyrobów ar-
tystycznych, wykonywały kwia-
ty z bibuły  i  regionalne wyci-
nanki, zgłębiały tajniki rzeźbienia  
w korze, korzeniach i drewnie li-
powym oraz ozdabiania rzeźb za 
pomocą farb.

We wrześniu br. w podróż „Kolo-
rową Lokomotywą” wyruszy kolej-
na grupa dzieci z Zelowa.

HONOROWY PATRONAT: PARTNERZY:
ORGANIZATOR: 

NA 

ZIELONYM 

SZLAKU2015

www.ldk.lodz.pl
facebook/lodzkidomkulturyPROJEKT DOFINANSOWANY 

PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ 
OCHRONY ŒRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ W £ODZI

Baw siê latem

13 PRZYSTANKÓW 

W WOJEWÓDZTWIE

oraz Zespo³em Parków Krajobrazowych 
Województwa Lódzkiego 
7 PRZYSTANKÓW EKOLOGICZNYCH

W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa ³ódzkiego

 z £ódzkim Domem Kultury
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WYstaWienniCZY debiUt bożenY osiWałY

Wernisaż wystawy malarstwa 
Bożeny Osiwały odbył się 14 lipca  
w Bibliotece Publicznej Miasta  
i Gminy w Zelowie. Bożena Osi-
wała - zelowianka, która każdą 
chwilę wolną od pracy zawodo-
wej i obowiązków domowych 
poświęca swojej pasji, którą 
jest malowanie. Jak mówi o so-
bie, maluje od zawsze odkąd 
pamięta. Na wystawie w Bi-
bliotece zaprezentowano po-
nad 50 obrazów o różnorod-
nej tematyce: pejzaże, kwiaty, 

portrety. We wszystkich obra-
zach widać wrażliwość autor-
ki na otaczający świat. Wystawa 
w Bibliotece jest debiutem wy-
stawienniczym Bożeny Osiwały  
i jednocześnie miłym zaskocze-
niem dla licznie przybyłych go-
ści. Niezwykle miłą niespodzian-
ką dla uczestników wernisażu 
była loteria fantowa, której na-
grodą był jeden z obrazów wy-
stawienniczych. Wystawę moż-
na oglądać do 15 sierpnia br.

orlikoWa liGa mistrZóW

Po raz kolejny na zelowskim 
„Orliku” zostały rozegrane turnie-
je piłki nożnej pod nazwą „Orliko-
wa Liga Mistrzów”. W gminnym 
etapie turnieje zostały rozegra-
ne dla uczniów szkół podstawo-
wych w kategorii wiekowej 11-13 
lat i dla gimnazjalistów w katego-
rii wiekowej 14-16 lat. W rywaliza-
cji zmierzyły się drużyny chłop-

ców i dziewcząt. Wynik meczu 
chłopców w kategorii 14-16 lat 
był 0:0, więc trudno było wyło-
nić zwycięzcę. Jednak po rzutach 

karnych okazało się, że drużyna 
z Zelowa była nieco lepsza jak z 
Łobudzic i to ona zakwalifikowa-
ła się do kolejnego etapu. Wśród 
szkół podstawowych dziewczęta 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 wy-
walczyły I miejsce, a chłopcy ze 
Szkoły Podstawowej nr 2.  Zwy-
cięzcy gminnego szczebla obu 
kategorii będą reprezentować 

Gminę Zelów w eliminacjach po-
wiatowych.   Puchary i medale dla 
drużyn biorących udział w Orliko-
wej Lidze Mistrzów ufundowała 

Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska, a napoje dla uczestni-

ków zostały zakupione przez Mar-
ka Plucińskiego.

Zks „WłókniarZ”
W czerwcu ZKS „Włókniarz” zakoń-

czył ligowe rozgrywki piłkarskie se-
zonu 2014/2015. Sezon rozpoczął 
się rundą jesienną 2014, a zakończył 
rundą wiosenną 2015. Był to trud-
ny sezon dla IV ligi seniorów (trener 
Zbigniew Karbownik). Rozgrywki 
prowadziło 18 drużyn, rozegrano 34 
mecze. Zespół „Włókniarza” to jeden 
z najmłodszych zespołów w całej IV 
lidze. Większość to młodzi zawodni-
cy z Gminy Zelów. Końcówkę sezo-
nu zespół rozgrywał w bardzo ogra-
niczonym składzie, w wyniku czego 

uplasował się na 13. miejscu. Spowo-
dowane to było licznymi kontuzja-
mi zawodników. Brał również udział  
w rozgrywkach Pucharu Polski.

Ponadto, w sezonie 2014/2015 
rozgrywki prowadziły zespoły:

- zespół „Junior Młodszy”, rocznik 
1999 (trener Maciej Mrowiński) zajął 
3 miejsce w swojej klasie rozgryw-
kowej

- zespół „Trampkarz Młodszy” 
rocznik 2001 ( trener Jacek Paweło-
szek) zajął 2 miejsce w swojej klasie 
rozgrywkowej

Zespoły „Młodzik Młodszy” rocz-
nik 2003 i „Orlik” rocznik 2004, 2005 
(trener Rafał Kaczorowski) bra-
ły udział w turniejach piłkarskich. 
Najmłodsi zawodnicy radzili sobie 
świetnie, zajmując wysokie miejsca 
w turniejach.

W lutym Klub prowadził nabór 
chłopców rocznik 2006, 2007, 2008. 
Zgłosiło się i podjęło treningi po-
nad 40 najmłodszych zawodników. 
Obecnie trwają przygotowania do 
sezonu piłkarskiego 2015/2016. Do 
rozgrywek zgłoszonych zostało 9 

zespołów (ok. 150 zawodników):  
IV liga seniorów, Junior Młodszy 
(rocznik 1999), Trampkarz Młod-
szy (rocznik 2001), Młodzik (rocz-
nik 2003), Młodzik Młodszy (rocz-
nik 2004), Orlik (rocznik 2005),  Orlik 
Młodszy (rocznik 2006),  Żak (rocznik 
2007), Żak Młodszy (rocznik 2008).

Klub postawił na systematyczne 
szkolenie i rozwój dzieci i młodzie-
ży. Będzie to przyszła kadra IV ligi. 
W sierpniu rozpoczną się rozgryw-
ki piłkarskie rundy jesiennej sezonu 
2015/2016.
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