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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ZELÓW! 
Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH PRA-
GNIEMY ZŁOŻYĆ PAŃSTWU NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA: 
DUŻO UŚMIECHU, NADZIEI I WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA.
NIECH RADOŚĆ PŁYNĄCA Z TEGO SZCZEGÓLNEGO OKRESU PRZY-

NIESIE SPOKÓJ, OPTYMIZM I DUCHOWE UMOCNIENIE. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

WINCENTY BERLIŃSKI

BURMISTRZ ZELOWA

URSZULA ŚWIERCZYŃSKA 
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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

WYDARZENIA

10 kwietnia przy pomniku 
Ofi ar Golgoty Wschodu uczczono
pamięć ofi ar zbrodni katyńskiej
i katastrofy smoleńskiej. 

W uroczystości uczestniczy-
li Mieszkańcy, przedstawicie-
le władz samorządowych, w tym 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska i Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zelowie Wincenty Ber-
liński, przedstawiciele placówek 
oświatowych oraz pozostałych 
jednostek organizacyjnych z tere-
nu Gminy Zelów, którzy przema-

szerowali spod Urzędu Miejskiego 
do parku im. Romualda Traugutta 
w Zelowie. 

Chwilą ciszy oraz symbolicz-
nym złożeniem kwiatów i zapale-
niem zniczy oddano hołd tragicz-
nie zmarłym. 

Tego samego dnia w godzinach 
popołudniowych do Zelowa za-
witali nietypowi goście – uczest-
nicy sztafety upamiętniającej po-
stać generała broni Tadeusza Buka 
– Dowódcy Wojsk Lądowych, któ-
ry w 2010 roku zginał w katastro-

fi e smoleńskiej. W biegu sztafeto-
wym żołnierze pokonują dystans 
z miejscowości Spała – gdzie po-
chowany jest generał Tadeusz Buk
do miasta Żgań - miejsca, w któ-
rym dowodził 34. Brygada Ka-
walerii Pancernej im. Hetma-
na Wielkiego Jana Zamoyskiego. 
W tegorocznej sztafecie, na swojej 
trasie żołnierze postanowili umie-
ścić także Zelów, do którego przy-
byli 10 kwietnia. Na symbolicznej 
zelowskiej „małej” mecie uczestni-
ków biegu przywitali przedstawi-

ciele władz samorządowych oraz 
społeczność szkolna. Zaplanowa-
ne przez żołnierzy przedsięwzię-
cia kontynuowane były również 
kolejnego dnia. W godzinach po-
rannych w Szkole Podstawowej
nr 4 w Zelowie odbyła sie uroczy-
stość poświęcona pamięci gene-
rała broni Tadeusza Buka. Wizytę 
w Zelowie zakończył symbolicz-
ny start sztafety, w którym w krót-
kim odcinku uczestniczyli także 
uczniowie miejskich szkół. 

UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

GMINA ZELÓW DOŁĄCZYŁA DO FACEBOOKOWEJ SPOŁECZNOŚCI! 
Miło jest nam poinformo-

wać, że od pewnego czasu moż-
na już śledzić ofi cjalny profi l Gminy

Zelów na Facebooku. Serdecz-
nie zachęcamy do zapoznawa-
nia się najnowszymi informacjami 

dotyczącymi Gminy. Tych z Pań-
stwa, którzy nie mieli jeszcze okazji
zobaczyć profi lu Gminy zapraszamy 

do jego odwiedzania, a stałych by-
walców do wypatrywania nowych 
informacji. Poniżej link do strony:

https://www.facebook.com/gminazelow
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XXIV MISTRZOSTWA ZELOWA W SZACHACH POD PATRONATEM BURMISTRZA 

XXIV Otwarte Mistrzostwa Zelo-
wa w Szachach im. Stanisława Komi-
dzierskiego przeszły już do historii. 
Cieszący się ogromną popularnością 
turniej podobnie jak w latach po-
przednich, tak i w tym roku przycią-

gnął wielu uczestników w różnorod-
nym przedziale wiekowym zarówno 
z Polski, jak i z zagranicy. Do szacho-
wych rozgrywek stanęło 141 za-
wodników, którzy w kilkugodzin-
nych zmaganiach walczyli o tytuł 

zwycięzcy.  Ostatecznie pierwsze 
miejsce udało się zdobyć Vladimi-
rowi Malaniukowi z Ukrainy, który 
zwyciężył również w zeszłorocz-
nych mistrzostwach. Nagrodzono 
także uczestników, którzy uplaso-

wali się na czternastu kolejnych 
miejscach. Ponadto przyznane zo-
stały również liczne wyróżnienia.  
Patronat nad wydarzeniem obję-
ła Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska.  

SETNE URODZINY ZELOWIANINA

Dnia 24 marca Mieszkaniec 
Gminy Zelów Stanisław Grze-
gorczyk obchodził jubileusz 
100. urodzin. Z tej okazji ser-
deczne gratulacje, życzenia 
zdrowia, radości, wielu szczęśli-
wych chwil wypełnionych cie-
płem i wsparciem najbliższych 
złożyli jubilatowi Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska, Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilne-

go Tadeusz Dobrzański oraz 
zaproszeni goście. W uroczy-
stości uczestniczyła również
najbliższa rodzina zelowianina  
oraz jego przyjaciele.  Oprócz
ciepłych słów nie zabrakło tak-
że odśpiewanego „200 lat”. Do-
stojny jubilat od wszystkich ze-
branych otrzymał wiele kwiatów 
i upominków.

Z okazji obchodzonego 8 mar-
ca „Dnia Kobiet” w sali widowisko-
wej Domu Kultury w Zelowie od-
była się uroczystość adresowana 
do Mieszkanek Gminy Zelów. To 
wyjątkowe wydarzenie było do-
skonałą okazją nie tylko do złoże-
nia Paniom życzeń i podziękowań, 
ale także do integracji i wymiany 

doświadczeń miejscowej społecz-
ności. O jego wymiar artystyczny 
zadbał zespół śpiewaczy „Zelo-
wiacy” z Domu Kultury, który za-
prezentował przybyłym bogaty-
repertuar.  

 
W tym szczególnym dniu na 

ręce Pań skierowano wiele cie-

płych słów. Nie zabrakło także 
życzeń i kwiatów od przedsta-
wicieli władz samorządowych. 
Spotkanie zostało zorganizowa-
ne przez Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Zelowie we 
współpracy z Domem Kultury 
w Zelowie.

Podczas uroczystości złożono 
także życzenia i wręczono kwiaty 
jednej z przedstawicielek związ-
ku, która tego dnia obchodziła 90. 
urodziny. Był to już drugi tego ro-
dzaju jubileusz – pierwszego dnia 
marca tę samą rocznicę urodzin 
obchodziła mieszkanka sołectwa 
Pawłowa.

W DNIU PAŃ

Foto: DK w ZelowieFoto: DK w Zelowie
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Projekt współ� nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój  i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

SPOTKANIA Z BENEFICJENTAMI 

Miejsko – Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie realizu-
je w 2014 roku kolejny projekt syste-
mowy dla 36 osób z terenu Gminy 
Zelów. Uczestnikami projektu będą 
osoby bezrobotne, nieaktywne za-
wodowo, zatrudnione, będące 
jednocześnie klientami M-GOPS
w Zelowie, dla których zostanie zre-
alizowany kompleksowy program 
szkoleniowo-doradczy obejmujący:

1. Instrumenty aktywizacji spo-
łecznej:

•  warsztat kompetencji psycho-
społecznych

•  poradnictwo specjalistyczne
2. Instrumenty aktywizacji zawo-

dowej:
•  warsztat doradztwa zawodo-

wego
•  indywidualne poradnictwo za-

wodowe

•  staż zawodowy dla 1 BO
3. Instrumenty aktywizacji eduka-

cyjnej:
•  kurs zawodowy zgodny ze zdia-

gnozowanym potencjałem i predys-
pozycjami uczestników projektu.

BO zostaną objęci kontraktem 
socjalnym oraz wsparciem fi nanso-
wym w postaci zasiłków celowych. 
Uczestnikom szkolenia zapewnione 

zostanie także NNW, materiały szko-
leniowe i dydaktyczne oraz catering.

Rekrutacja do projektu prowa-
dzona jest przez pracowników
socjalnych M-GOPS. Rozpoczęcie 
warsztatów i kursów przewidywa-
ne jest w maju br. Całkowita war-
tość projektu wynosi  251 342,00zł, 
z czego wkład własny to kwota 
26 390,91 zł.

PROJEKT  „SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

PROJEKT „SZANSA NA PRACĘ – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

współ� nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Jednym z etapów projektu „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu w Gminie Zelów - inwestuje-
my w przyszłość” było spotkanie 
informacyjne z jego benefi cjenta-
mi, które odbyło się 5 marca w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Zelowie. W trakcie jego trwa-
nia przedstawiona została prezen-
tacja multimedialna przybliżająca 
uczestnikom szczegóły projektu, 
którego głównym celem jest prze-
ciwdziałanie zjawisku wykluczenia 
cyfrowego mieszkańców Gminy 
Zelów.

W ramach przedsięwzięcia bez-
płatny dostęp do Internetu oraz 
niezbędne urządzenia i oprogra-
mowanie uzyska w okresie reali-
zacji projektu oraz 5 lat po jego 
zakończeniu 55 gospodarstwach 
domowych. Uczestnicy projektu to 
osoby z określonych grup docelo-
wych zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trudnej sytu-
acji życiowej, ekonomicznej lub/i 
niepełnosprawności. W ramach 
działań koordynacyjnych projek-
tem objętych zostanie również
8 jednostek organizacyjnie podle-

głych Gminie Zelów.
Uczestnicy spotkania mie-

li okazję zapoznać się z informa-
cjami dotyczącymi projektu oraz 
uzyskać odpowiedzi na wszyst-
kie pytania. Po jego zakończeniu 
benefi cjenci projektu podpisali 
umowy. 

Kolejnym punktem przewi-
dzianym w ramach projektu były 
szkolenia. Benefi cjenci Ostatecz-
ni zostali przeszkoleni w trakcie 
dwudniowego kursu trwającego
16 godzin z zakresu obsługi kom-
putera i korzystania z Internetu.

Uczestnicy projektu podzieleni 
na trzy grupy byli szkoleni od 14 do 
22 marca 2014 r. w Fundacji Roz-
woju Gminy Zelów.

Projekt współfi nansowany jest 
przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka 2007-2013 Działanie 8.3 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – e-Inclusion”, 

Oś priorytetowa 8 „Społeczeń-
stwo Informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki.”

„Dotacje na Innowacje”  „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
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BURMISTRZ INFORMUJE
INFORMACJA O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Zelowa przypomina o terminowych opłatach za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na terenie Gminy Zelów. Opłaty należy uiszczać bez wezwania do dnia 10 każde-
go miesiąca (za miesiąc poprzedni) u sołtysów (tereny wiejskie), w kasie  Urzędu Miejskiego 

lub na rachunek bankowy:

BS Bełchatów o/Zelów 
97 8965 1018 2002 0070 0072 0011

PRZYPOMNIENIE

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Dnia 29 kwietnia br. odbędzie 

się przetarg na sprzedaż nieru-
chomości gminnych położonych 
w Kolonii Grabostów i Bujnach 
Księżych, natomiast w dniu 20 

maja br. odbędą się rokowa-
nia na sprzedaż nieruchomo-
ści gminnych w Kociszewie, 
Wygiełzowie oraz 3 działek bu-
dowlanych w Zelowie. Szczegó-

łowych informacji dotyczących 
tych nieruchomości i warunków 
ich sprzedaży można uzyskać w 
Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Zelowie ul. Żerom-
skiego 23, tel. 44 634 10 00 w. 38 
lub 40 bądź na stronie interne-
towej www.zelow.pl  w zakładce 
przetargi. 

NIE WYPALAJMY TRAW - APEL
   Według statystyk, świadome 
i celowe podpalenia traw stanowi 
około 70% wszystkich pożarów 
łąk i nieużytków rolniczych, zaś tyl-
ko 30 % to następstwa nieszczęśli-
wych przypadków. Tegoroczna 
wczesna wiosna jest wyjątkowo 
pracowita dla jednostek OSP z te-
renu Gminy Zelów. Liczba poża-
rów traw i ich rozmiary są dużo 
większe niż w latach ubiegłych. 

Apelujemy o rozwagę! Prosi-
my zachować ostrożność przy po-
sługiwaniu się ogniem w terenie 
otwartym!
Pamiętajmy! W Polsce obowiązu-
je bezwzględny zakaz wypalania 
traw! Zgodnie z art. 124 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 
627.):  „Zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 

pasów przydrożnych, szlaków ko-
lejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów.”  Pamiętajmy, że wypalanie 
traw jest niebezpieczne oraz nie-
dozwolone! Za wykroczenia tego 
typu grożą surowe sankcje:

• Art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 
maja 1971 r. Kodeksu wykro-
czeń  – kara aresztu, nagany lub 
grzywny, której wysokość w myśl 

art. 24 § 1 może wynosić od
20 do 5000 zł.

• Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny sta-
nowi: „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wiel-
kich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawie-
nia wolności od roku do lat 10”.

CO DALEJ ZE ŚMIECIAMI PO POŻARZE?              
Poza zabezpieczaniem miej-

sca i koordynowaniem akcji uga-
szania hałdy śmieci, która zapali-
ła się w październiku 2013 roku, 
Gmina zajęła się sprawą także 
po zakończeniu akcji. W związ-
ku z pozostałościami zlokalizowa-
nymi na składowisku odpadów 
śmieci w Zelowie wydano wła-
ścicielowi odpadów decyzję na-
kazującą ich usunięcie. Właściciel 
odwołał się do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, które 
podtrzymało decyzję burmistrza
w sprawie natychmiastowego zli-
kwidowania składowiska odpa-
dów śmieci. Złożył także skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego – co oznacza, że sprawa 
jest jeszcze nie rozstrzygnięta. 

Mając na uwadze przede 
wszystkim dobro i bezpieczeń-
stwo Mieszkańców oraz stan sa-
nitarny miasta, Gmina Zelów pod-
jęła liczne działania w tej sprawie. 
Wystosowano wiele pism głównie 
do Ministerstwa Finansówi Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. 

Zwróciliśmy się także do Mi-
nistra Środowiska, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Łodzi 
z zapytaniem czy są możliwe do 

pozyskania środki fi nansowe na 
posprzątanie odpadów zlokali-
zowanych na terenie prywatnym.

Ponadto, wysłane zostały pi-
sma do Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Środowiska i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z zapytaniem, czy gmina
w ogóle może zastosować środek 
zastępczy w postaci wykonania 
zastępczego w przypadku niewy-
wiązania się właściciela z wywie-
zienia tychże odpadów i sfi nan-
sowania z publicznych środków 
tego działania. Ciągle czekamy
na odpowiedzi w tej sprawie. 

Zdajemy sobie sprawę z uciąż-

liwości, które są wynikiem za-
palenia się hałdy odpadów, jed-
nakże podejmujemy wszelkie 
możliwe działania prowadzące do 
ich usunięcia i przede wszystkim do
formalnego wyjaśnienia, czy gmi-
na ma prawo do posprzątania 
tychże odpadów w przypadku 
ich niewywiezienia przez właści-
ciela nieruchomości. 

O wszystkich nowych infor-
macjach w tej sprawie będziemy 
Państwa informować.  

Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska

Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

Przypominamy mieszkańcom 
Gminy Zelów, że w przypadku 
zmiany danych będących podsta-
wą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, właściciel nie-
ruchomości jest obowiązany zło-
żyć nową deklarację w terminie 

14 dni od daty wystąpienia zmiany.  
Podstawą naliczenia opłaty w na-
szej gminie jest stawka opłaty oraz 
liczba osób zamieszkujących nie-
ruchomość. W każdym przypadku 
wystąpienia zmiany liczby osób za-
mieszkujących nieruchomość, np. 
zmniejszenie liczby osób: zgon, 
zamieszkanie na innej nierucho-
mości, wyjazd na uczelnię lub też 

zwiększenie liczby osób zamiesz-
kujących: narodziny dziecka, nowe 
osoby w gospodarstwie domo-
wym - należy każdorazowo złożyć 
nową deklarację i naliczyć ponow-
nie opłatę.

Informujemy również, że od-
pady komunalne odbierane są od
godziny 6.00 rano w terminie usta-
lonym w harmonogramie 

i każdy z mieszkańców powinien 
wystawić kosze przed swoją nieru-
chomością, do tej godziny lub wie-
czorem, dzień wcześniej.

W przypadku opóźnienia w wy-
stawieniu pojemników reklamacje 
nie będą uwzględniane, a odpady 
zostaną odebrane z nie ruchomo-
ści w następnym terminie wynika-
jącym z harmonogramu.
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AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

WYWIADY

Rita Kostrzewa: Jedną
z wielu funkcji, jakie Pani 
pełni jest funkcja Sekreta-
rza Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bujnach Szlacheckich.
To niezwykle prężnie działa-
jąca jednostka, zwłaszcza pod 
kątem rozbudowy infrastruk-
turalnej. Na działania tego typu 
pozyskujecie wiele środków
z funduszy zewnętrznych. Co 
w ostatnim czasie udało Pań-
stwu się usprawnić?

Agnieszka First: Taka typo-
wa działalność przeciwpożarowa 
nie jest podstawą naszej działal-
ności, nie mamy do tego ani od-
powiedniego sprzętu ani dys-
pozycyjnych ludzi. Na szczęście 
dwie z sąsiednich jednostek OSP 
w Łobudzicach i Kociszewie na-
leżą do Krajowego Systemu RG 
i zawsze możemy na nich liczyć. 
Również z tego względu posta-
nowiliśmy postawić na coś inne-
go. OSP w dzisiejszym świecie to 
przecież nie tylko gaszenie poża-
rów, ale też dbanie i zapewnianie 
mieszkańcom rozmaitych inicja-
tyw kulturalnych, sportowych czy 
rekreacyjnych. My doszliśmy do 
wniosku, że to jest naszą mocną 
stroną, tutaj mamy pole do popi-
su. W naszej miejscowości straż-
nica OSP jest jednym z dwóch 
miejsc (obok Szkoły Podstawo-
wej), z którego może skorzystać 
każdy mieszkaniec naszej miej-
scowości i nie tylko. To, do czego 
ciągle dążymy, to nowoczesna, 
spełniające wysokie standardy 
strażnica. W roku ubiegłym pod-
pisaliśmy umowę o do� nansowa-
nie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich z przezna-
czeniem na remont strażnicy. 

Dzięki tym pieniądzom – to kwo-
ta ponad 30 tys. zł – udało się nam 
podnieść część dachu, wykonać 
nowy su� t, oświetlenie, sala zo-
stała pomalowana, zakupiliśmy 
nowe wyposażenie. Do tej kwo-
ty należy również dołożyć to, co 
przekazali nam hojni sponsorzy
i nasi przyjaciele. W tym roku cał-
kowicie zmodernizujemy toale-
ty i liczymy na to, że uda nam się 
wyremontować kuchnię – cho-
dzi głównie o docieplenie stropu 
i wentylację. Na bieżąco uzupeł-
niamy naczynia i całe wyposa-
żenie zaplecza, tak by organiza-
cja spotkań integrujących naszą 
społeczność była możliwa i stała 
na wysokim poziomie. Każdego 
roku nasi mieszkańcy przeznacza-
ją również na remont części gara-
żowej środki � nansowe w ramach 
funduszu sołeckiego. 

R.K.: W poprzednim roku
z inicjatywy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bujnach Szla-
checkich przy współpracy 
Starostwa Powiatowego w Beł-
chatowie i Urzędu Miejskiego
w Zelowie został zorganizo-
wany I Rajd Rodzinny po te-
renie Powiatu Bełchatowskie-
go. Inicjatywa spotkała się
z ogromnym zainteresowa-
niem zwłaszcza wśród Miesz-
kańców Gminy Zelów, którzy 
dość chętnie wybierają ten śro-
dek transportu. Czy w tym roku 
miłośnicy jednośladów mogą 
przygotować się powoli do
kolejnego rajdu? 

A.F.: Istotnie w roku ubiegłym 
zorganizowaliśmy I Rodzinny 
Rajd Rowerowy. Imprezę hono-
rowym patronatem objął starosta 
bełchatowski – Szczepan Chrzęst  
i Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska. Mieliśmy prawie 100 
uczestników i jestem przekona-
na, że byłoby nas jeszcze więcej, 
gdyby nie pogoda, która chcia-
ła pokrzyżować nasze plany. Na 
szczęście tym razem również za-
świeciło dla nas słońce. Przeje-
chaliśmy w sumie prawie 50 km. 
Na zakończenie imprezy wśród 
uczestników rozlosowaliśmy na-
grodę główną – rower. Każdy
z uczestników rajdu został ubez-

pieczony, trasę rajdu zabezpie-
czała policja oraz strażacy ochot-
nicy z naszej jednostki. Mieliśmy 
również opiekę medyczną. Przy 
tej okazji chciałabym podzię-
kować wszystkim tym, którzy  
z nami współpracowali przy or-
ganizacji tego przedsięwzięcia. 
Już dziś zapraszam wszystkich do 
udziału w tegorocznym rajdzie, 
najprawdopodobniej na począt-
ku września. I tym razem powiat 
bełchatowski, na podstawie pod-
pisanej umowy, będzie wspierał 
� nansowo nasze działanie. Mam 
jednocześnie nadzieję, że w cią-
gu kilku najbliższych dni uda nam 
się podpisać kolejną umowę, tym 
razem na organizację wycieczki 
krajoznawczej dla mieszkańców 
naszej miejscowości. Chciałabym, 
by była to taka forma podzięko-
wania dla tych, którzy najwięcej 
poświęcają swój prywatny czas 
na rzecz działań społecznych.

R.K.: Rozwój sołectwa nie 
ogranicza się tylko do Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W tym 
roku rozpoczną się także prace 
remontowe drogi łączącej Buj-
ny Szlacheckie z Łobudzicami. 
Na jakim etapie znajduje się 
obecnie to przedsięwzięcie? 

A.F.: Startując na funk-
cję radnej miejskiej marzyłam 
sobie, by w jednej kadencji uda-
ło mi się wywalczyć jakieś pienią-
dze i wyremontować czy wybudo-
wać choćby jedną drogę w mojej 
miejscowości. Myślę, że podsu-
mowując ostatnie 4 lata udało 
nam się osiągnąć bardzo wiele. 
Mamy nową drogę łączącą Bujny 
Szlacheckie i Bujny Księże. Dzięki 
tej inwestycji znacznie ograniczo-
no wymywanie piachu na dro-
gę powiatową, co było szczegól-
nie niebezpieczne. W tym roku
nareszcie zostanie wykona-
na droga gminna przy sklepie
w Bujnach, jednocześnie możliwy 
będzie alternatywny dojazd do 
szkoły. Również w tym roku rusza-
my z inwestycją na drodze powia-
towej. Bujny Szlacheckie znajdują 
się w takim szczególnym położe-
niu, to właśnie u nas dwie głów-
ne drogi to drogi powiatowe. Te-
goroczna modernizacja obejmie 

odcinek od Łobudzic do skrzy-
żowania w Bujnach Szlacheckich. 
Co zyskamy? Nową nawierzchnię, 
chodnik, zjazdy, pełne odwodnie-
nie i kładkę dla pieszych na rze-
ce Pilsi. Wszystkie te działania to 
przychylność i dobra współpra-
ca zarówno z władzami gminy jak 
i powiatu. Proszę pozwolić mi 
w tym miejscu podziękować 
Panu Staroście Szczepanowi 
Chrzęstowi, Pani Burmistrz Zelo-
wa Urszuli Świerczyńskiej, wszyst-
kim radnym powiatowym i gmin-
nym. Pan Starosta i pani Burmistrz 
to osoby, na które zawsze mogę 
liczyć, ich wsparcie i dobra współ-
praca pozwalają nam wszystkim 
realizować marzenia i plany.

R.K.: Jest Pani niezwykle 
aktywną osobą, ponieważ 
poza pełnieniem roli Sekreta-
rza OSP w Bujnach Szlachec-
kich jest Pani także Radną 
Rady Miejskiej w Zelowie oraz
Naczelnikiem Wydziału Promo-
cji i Rozwoju Powiatu Bełcha-
towskiego. Jak udaje się Pani 
tak aktywnie działać na tylu 
płaszczyznach? 

A.F.: To tylko niektóre funkcje, 
które pełnię. Proszę pamiętać, 
że pełnię jeszcze kilka ważnych
i wymagających funkcji w Pol-
skim Stronnictwie Ludowym, 
którego jestem członkiem. Fak-
tycznie tych płaszczyzn jest kilka.
W chwili obecnej udaje mi się 
jeszcze wszystko godzić. To kwe-
stia organizacji czasu. Każdą z po-
wierzonych mi funkcji traktuję 
bardzo poważnie i jeśli już w coś 
się angażuję, to chcę dać z sie-
bie jak najwięcej. Wyznaczam so-
bie zwyczajnie jakiś cel i do nie-
go muszę dążyć. Niestety moja 
działalność wymaga ode mnie
dużego poświęcenia, a to kosz-
tem prywatnego czasu.

R.K.: A gdy uda się już wygo-
spodarować chwilę wolnego 
czasu, w jaki sposób najchęt-
niej go Pani spędza? 

A.F.: Oczywiście z najbliższymi.

R.K.: Dziękuję za rozmowę. 

Z Agnieszką First rozmawia Rita Kostrzewa. 
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JEDEN Z NAS - ROZMOWY Z MIESZKAŃCAMI
Rozmowa z Piotrem Kilańczykiem –  prezesem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie.

Skąd zrodził się pomysł 
utworzenia Klubu Historycz-
nego i jakie cele mu przyświe-
cają? 

Pomysł założenia Klubu Histo-
rycznego im. Armii Krajowej po-
jawił się jesienią zeszłego roku 
i tak naprawdę wyszedł od dra 
Dariusza Roguta, z którym od 
tamtego czasu ściśle współpra-
cuję. Od razu pomysł założenia 
Klubu znalazł aprobatę dyrekto-
ra ZSO w Zelowie Pana Damiana 
Nowaka, który wspólnie z wice-
dyrektorem Panem Leonardem 
Siedziako weszli w skład zarządu 
Klubu. Do naszego grona zapro-
siliśmy także Pana Marka Rusa-
ka i tak stworzyliśmy zespół lu-
dzi, którzy świetnie się rozumieją 
i są pełni pomysłów.  Oczywiście 
w całej inicjatywie najważniejsza 
była - wówczas przy zakładaniu 
Klubu i jest teraz po kilku miesią-
cach jego działania - młodzież i 
społeczność Zelowa. Uznaliśmy 
wówczas, że stworzenie organi-

zacji, odwołującej się do pięknej 
tradycji i etosu Armii Krajowej 
będzie dobrą drogą, aby zain-
teresować młodzież i mieszkań-
ców Zelowa historią, ale i krzewić 
szlachetne wartości i postawy.

Działalność Klubu to spo-
sób na nieszablonowe za-
interesowanie historią, czy 
może pójście o krok dalej, 
dla tych, którym nie jest ona 
obca?

Ja jako nauczyciel i osoba mają-
ca świeżo w pamięci zajęcia ze stu-
dentami, prowadzone na studiach 
doktoranckich, mam świadomość 
jak ważny jest nietuzinkowy prze-
kaz, jak ważne jest, by w dzisiej-
szych dynamicznie zmieniających 
się czasach zaproponować mło-
dym ludziom coś nieszablonowe-
go, co wykracza poza suchy wy-
kład historyczny. Wszyscy wiemy, 
że najlepiej uczymy się przez dzia-
łanie, a młodzi ludzie szczególnie 
lubią taką formę nauki. Klub ma 
więc uczyć, a może lepiej mówiąc 
odkrywać historię przed młodymi 
ludźmi. Co do drugiej części Pani 
pytania, to powiem, że historia jest 
w życiu każdego z nas obecna, 
nie zawsze zdajemy sobie z tego 
sprawę. Nasi bliscy, rodzice, dziad-
kowie są nośnikami przeszłości. 
Zawsze mówię moim uczniom, 
by korzystali z tych wspaniałych 
skarbnic wiedzy historycznej. Hi-
storia jest częścią dziejów czło-
wieka, nasza przeszłość stanowi 
o naszym człowieczeństwie. Nie 

możemy być pełnowartościowy-
mi ludźmi nie mając szacunku dla 
tego co było. Hegel mawiał, że „hi-
storia jeszcze nikogo niczego nie 
nauczyła”, więc nie ma wartości 
edukacyjnej, uważam, że oczywi-
ście nie można przenosić na dzi-
siejsze czasy sytuacji sprzed stu 
czy chociażby pięćdziesięciu lat, 
ale moim zdaniem z powodze-
niem można wykorzystywać war-
tości uniwersalne, ponadczasowe: 
bohaterstwo, poświęcenie, pra-
ca dla kraju i drugiego człowieka
i to jako Klub robimy. 

 
Kto może być członkiem 

Klubu?

Klub jest otwarty dla wszyst-
kich. Członkiem Klubu może 
zostać każda osoba powyżej
16 roku życia, ale na nasze spo-
tkania zapraszamy naprawdę 
wszystkich, nawet tych, którym 
daleki jest nasz system wartości. 
Czasami śmiejąc się mówię, że 
Klub cywilizuje nawet najbardziej 
radykalne poglądy tak z lewa jak 
i z prawa.

Organizujecie Państwo wie-
le inicjatyw, które spotyka-
ją się z aprobatą nie tylko lo-
kalnej społeczności, ale także 
wielu osób spoza Zelowa. Ja-
kie plany w związku z realiza-
cją nowych przedsięwzięć ma 
Klub na najbliższy czas?

Powiem szczerze, że pomy-
słów na działania mamy często 

więcej niż czasu i możliwości na 
ich realizację. Od kwietnia rusza-
ją nasze dwa projekty związane 
z historią Wilna i Wileńszczyzny.
Jeden realizowany ze środków 
Fundacji Banku Zachodniego WBK 
oraz drugi realizowany dzięki środ-
kom pozyskanym od Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. W ramach reali-
zowanych projektów członkowie 
Klubu uczestniczyć będą w cyklu 
wykładów przybliżających historię 
Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, 
a w lipcu pojedziemy na kilku-
dniowy wyjazd historyczno-
-edukacyjny na Wileńszczyznę. 
W planach Klub ma także ak-
cję pozyskiwania relacji dotyczą-
cych historii Zelowa oraz pro-
jekt przywrócenia pamięci kilku 
żołnierzy Armii Krajowej związa-
nych z naszym miastem, a któ-
rzy nie doczekali się jeszcze god-
nego pochówku i upamiętnienia. 
Współpracujemy także z osoba-
mi i instytucjami społecznymi 
w mieście, starając się odtwarzać 
naszą lokalną spuściznę kulturową
i historyczną. O wszystkich na-
szych działaniach będziemy zresz-
tą na łamach Informatora infor-
mowali mieszkańców Zelowa. 
Zapraszamy także na naszą stronę 
internetową i stronę na Facebo-
oku, gdzie znaleźć można wszelkie 
informacje o naszych działaniach. 

(http://zsozelow.pl/k lubak   
https://www.facebook.com/klu-
bakzelow1 )

Foto: Klub AK w Zelowie
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej postanowieniem z dnia 
19 lutego 2014 roku w sprawie za-
rządzenia wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego za-

rządził wybory na dzień 25 maja 
2014. Poniżej prezentujemy kalen-
darz wyborczy zawierający m.in. 
harmonogram określający opis 
i daty wykonania czynności wybor-

czych. Więcej informacji dotyczą-
cych tegorocznych wyborów do 
Parlamentu Europejskiego moż-
na znaleźć na stornie internetowej 
Gminy Zelów - zakładka „Wybo-

ry do Parlamentu Europejskiego”, 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
– zakładka „Wybory do Parlamentu 
Europejskiego 2014” oraz na stronie 
Państwowej Komisji Wyborczej. 

Pozostałe informacje dotyczące wyborów
Osoby uprawnione do udziału w 

wyborach do Parlamentu Europej-
skiego zarządzonych na dzień 25 
maja 2014 r. przebywające czasowo 
na terenie gminy lub nigdzie nieza-
mieszkujące w okresie obejmują-
cym dzień głosowania są dopisy-
wane do spisu na pisemny wniosek 
wniesiony do Urzędu Miejskiego 
w Zelowie najpóźniej w dniu 20 
maja 2014 r.

Wyborca, który zamierza zmie-
nić miejsce pobytu przed dniem 
wyborów może otrzymać zaświad-

czenie o prawie do głosowania. 
Z zaświadczeniem takim można 
głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju i za granicą. 

Wniosek o wydanie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania nale-
ży składać w pokoju nr 15 Urzędu 
Miejskiego w Zelowie, najpóźniej 
na dwa dni przed dniem wyborów, 
tj. do dnia 23 maja 2014 r. 

Zaświadczenie o prawie do gło-
sowania wyborca odbiera za po-
kwitowaniem osobiście lub przez 
upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia 
innej osoby do odbioru zaświad-
czenia wyborca sporządza wniosek 
o wydanie zaświadczenia i upo-
ważnienia (może to być jeden do-
kument), w którym wskazuje swo-
je imię i nazwisko, numer PESEL 
oraz dane osoby upoważnionej 
do odbioru zaświadczenia. 

Zaświadczenia będą wydawa-
ne w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Zelowie – pokój 15 do dnia 23 
maja do godz. 14:00. 

 Wyborca niepełnosprawny, na 

jego pisemny wniosek wniesiony 
do Urzędu Miejskiego najpóźniej 
w dniu 11 maja 2014 r. będzie 
dopisany do spisu wyborców 
w obwodzie głosowania, w któ-
rym znajduje się lokal dostoso-
wany do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie, 
ul. Kilińskiego 40, Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, Gim-
nazjum w Łobudzicach, Łobudzi-
ce 54).

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.
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PATRONAT BURMISTRZA ZELOWA
Wszystkich zainteresowanych 

przyznaniem Patronatu Burmistrza 
Zelowa nad wszelkiego rodzaju im-
prezami zachęcamy do zapoznania 

się z regulaminem określającym 
szczegóły oraz zasady jego przy-
znawania.  Zarówno regulamin, 
jaki formularz wniosku dostępny 

jest na stronie internetowej Gminy 
Zelów w zakładce Miasto i Gmina> 
Patronat Burmistrza Zelowa. Wnio-
sek można pobrać także w punkcie 

informacyjnym oraz w pokoju nr 
120 (stanowisko ds. promocji i in-
formacji) Urzędu Miejskiego w Ze-
lowie (ul. Żeromskiego 23).

GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA
W poniższej tabeli przedstawione zostały granice stałych obwodów głosowania wraz z ich numerami i Siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych. 

Wykaz został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/223/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku (zm. Uchwałą NR XLIII/367/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku). 

NOWA USTAWA O FUNDUSZU SOŁECKIM
W związku z wiadomością prze-

kazaną przez Krajowe Stowarzy-
szenie Sołtysów informujemy, że 
Senat RP 6 marca 2014 roku przy-
jął nową ustawę o funduszu so-
łeckim, w której pojawiły się zapisy 
umożliwiające między innymi:

- realizację wspólnych projek-

tów z innymi sołectwami i moż-
liwość realizacji funduszu sołec-
kiego przez mieszkańców, poza 
terenem swojego sołectwa,

- możliwość korekty, przyjętych 
przez zebranie wiejskie, zadań do 
października w roku budżetowym, 
oczywiście przez zebranie wiejskie,

- wprowadzenie zapisu zwięk-
szającego o dalsze 10%, zwrot 
z budżetu państwa do budżetu 
gminy poniesionych w ramach 
funduszu sołeckiego wydatków 
zamiast zwracanych obecnie 10%, 
20% i 30% będzie odpowiednio 
20%, 30% lub 40%.

Więcej szczegółów na stronach 
internetowych : www.fundusze-
soleckie.eu oraz www.kss.org.pl. 
Z tekstem ustawy oraz pismem 
od Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów można zapoznać się tak-
że na stronie internetowej Gminy 
Zelów.
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W dniach 23 – 24.05.2014 r. (od godziny 6:00) na terenie Miasta Zelowa oraz w dniach 19-22.05.2014 r. (od godziny 6:00) na terenie Gminy 
Zelów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed 

posesji według następującego harmonogramu:

ULICE ORAZ MIEJSCOWOŚCI ZOSTAŁY UŁOŻONE WEDŁUG KOLEJNOŚCI PRZEJAZDU.

Odpady powstające w gospo-
darstwie domowym o rozmiarach 
wielkogabarytowych należy wysta-
wić przed posesję lub do drogi do-
jazdowej. 

W ramach wystawki odbierane 
będą:

• radia, telewizory, monitory oraz 
inny sprzęt RTV,

• lodówki, pralki, kuchenki, odku-
rzacze oraz inny sprzęt AGD,

• opony z samochodów osobo-
wych,

• złom metalowy – rynny, rury, 
blachy, piece,

• dywany, wykładziny, meble,
• duże opakowania z tworzyw 

sztucznych bez zawartości – beczki, 
skrzynki, wiadra,

• elementy stolarki – listwy, deski, 
płyty wiórowe, drzwi, okna,

• odpady zielone – powiązane 
gałęzie z drzew i krzewów,

Jako odpady wielkogabarytowe 
nie są traktowane i nie będą odbie-
rane:

• odpady poremontowe i budow-
lane: gruz, płytki, cegła, kamienie,

• odpady tekstylne: odzież, obu-
wie, tkaniny wystroju wnętrz (fi rany, 

zasłony, narzuty, koce),
• szkło w żadnej postaci,
• duże opakowania z tworzyw 

sztucznych po odpadach niebez-
piecznych: farbach, lakierach i roz-
puszczalnikach,

• odpady powstające w ramach 
prowadzonej działalności gospo-
darczej,

• odpady zawierające azbest – 
eternit.

UWAGA !!!
Czas przeznaczony przez obsłu-

gującego na obsługę odbioru od-
padów obejmuje: czas załadun-

ku, przejazd i transport oraz czas 
rozładunków dla wszystkich wy-
mienionych w danym dniu ulic. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią 
odpadów przed posesję do godzi-
ny 6:00 rano w wyznaczonym dniu 
nie gwarantujemy ich odbioru – 
samochody nie będą zawracane 
z trasy przejazdu na indywidualne 
zgłoszenie. Objazd wymienionymi 
miejscowościami jest jednokrot-
ny. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w fi rmie EKO-REGION, 
pod nr tel. 44 633 08 15 wew. 221.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – WYSTAWKA
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W 2014 roku planowane jest roz-
poczęcie wielu nowych inwestycji, 
które przyczynią się do zwiększenia 
komfortu życia Mieszkańców Gmi-
ny Zelów w różnych obszarach ży-
cia społecznego. Wśród najważniej-
szych przewidzianych na bieżący 
rok znalazły się:

1. Remont drogi w miejscowo-
ści Bujny Szlacheckie (na to zada-
nie Gmina złożyła wniosek o dofi -
nansowanie, zadania określonego 
w ustawie o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych, środki z budżetu Wo-
jewództwa Łódzkiego, pochodzące
z tytułu wyłączenia z produkcji grun-
tów rolnych.

2. Budowa sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 2
w Zelowie - w roku bieżącym
planowane jest opracowanie doku-
mentacji.

3. Rozbudowa systemów wod-
no-kanalizacyjnych w Zelowie
i gminie Zelów II etap - w roku bie-
żącym planowane jest opracowanie 
dokumentacji.

4. Modernizacja parku przy Pla-
cu Dąbrowskiego - na to zadanie 
Gmina otrzymała dotację z budżetu
Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 
do 250.000 zł. Planowane jest także 
złożenie wniosku o przyznanie do-
tacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

5. Budowa oświetlenia w miejsco-
wościach: Jamborek, Kuźnica, Mau-
ryców, Kurówek.

6. Budowa sieci wodociągowej
w ulicy Poprzecznej oraz remont uli-
cy Płockiej.

7. Zmiana konstrukcji dachu
budynku SPZOZ w Zelowie.

8. Rozbudowa, przebudowa
 i ocieplenie budynku OSP Pożdże-
nice - zadanie zostanie realizowa-
ne w przypadku pozyskania środ-
ków unijnych (na to zadanie złożony 
zostanie wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013).

9. Wymiana okien w zasobach 
mieszkaniowych ZUK-u.

10. Wymiana ciepłociągu.
11. Modernizacja i wyposażenie 

pomieszczeń ŚDS w Walewicach.
12. Zakup autobusu do przewo-

zu osób niepełnosprawnych dla ŚDS
w Walewicach. 

W połowie bieżącego roku
zostanie ukończona także budo-
wa wodociągu we wsiach Pszczół-
ki, Wola Pszczółecka i Walewice. Re-
alizacja tego zadania rozpoczęła się
w 2012 roku i kosztować bę-
dzie prawie 1, 8 mln zł. Na zada-
nie Gmina pozyskała środki unijne
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto realizowane będą poniż-
sze przedsięwzięcia w ramach fun-
duszu sołeckiego: 

1. Remont drogi Bocianicha – Bo-
cianicha Mała poprzez nawiezienie 
tłucznia.

2. Opracowanie dokumentacji 
na oświetlenie uliczne w Bujnach
Księżych.

3. Remont części garażowej Bu-
dynku OSP Bujny Szlacheckie.

4. Termomodernizacja części ga-
rażowej budynku OSP Chajczyny.

5. Naprawa nawierzchni dro-
gi oznaczonej nr dz. 337 na dłu-
gości 760 m. łączącej wsie Dąbro-
wa i Pawłowa poprzez nasypanie
kruszywa.

6. Opracowanie dokumentacji 
projektowej na rozbudowę oświe-
tlenia ulicznego w Grębocinach na 
odcinku od posesji nr 31A do po-
sesji 32B oraz od posesji nr 28 do
posesji nr 30A.

7. Rozpoczęcie realizacji robót
w oparciu o opracowany w 2012 
roku projekt budowlany remontu i 
termomodernizacji budynku OSP
w Grabostowie – I etap.

8. Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dobudowy pomieszczeń 
sanitarno-socjalnych budynku świe-
tlicy wiejskiej w Ignacowie.

9. Naprawa drogi gminnej łączą-
cej wieś Janów z gminą Kluki po-
przez nawiezienie kruszywa.

10. Naprawa ulic Modrzewiowej, 
Świerkowej, Jodłowej, Spacerowej 

i Grzybowej poprzez nawiezienie 
tłucznia.

11. Naprawa nawierzchni drogi 
gminnej nr 214 poprzez nawiezienie 
tłucznia – sołectwo Jawor.

12. Utwardzenie drogi gmin-
nej kruszywem dolomitowym
w miejscowości Kuźnica oraz zakup 
materiałów budowlanych w celu
dokończenia remontu garażu OSP 
Karczmy.

13. Wymiana instalacji elektrycz-
nej w części garażowej OSP Koci-
szew.

14. Naprawa drogi gminnej od 
drogi powiatowej Bocianicha-Koci-
szew do posesji p. M. Pioruna i dalej 
do posesji p. H. Gawrona i p. H. Bed-
narza poprzez nawiezienie Kruszy-

wa - Kolonia Kociszew.
15. Uzupełnienie strojów dla

Zespołu Ludowego Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich Kurówek –Kurów 
oraz zakup regałów na sprzęt pożar-
niczy oraz metalowych szaf strażac-
kich do garażu OSP Kurów.

16. Postawienie wiaty przy-
stankowej na działce 561 (działka 
gminna) wraz z dojściem do niej
poprzez wykonanie przepustu.

17. Rozbudowa oświetlenia ulicz-
nego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
484 Łobudzice.

18. Budowa oświetlenia uliczne-
go w Kolonii Łobudzice wg projektu 
wykonanego w 2013 r. od posesji nr 
45G do nr 46 oraz od nr 67.

19. Zakup kabiny WC TOI-TOI 
na działkę gminną nr 485 i 486 
oraz opracowanie dokumenta-
cji i częściowa realizacja urządzenia
placu zabaw dla dzieci na działce
485 i 486. 

20. Naprawa drogi gminnej
w Marszywcu poprzez nawiezienie 
tłucznia.

21. Dokończenie oświetlenia 
ulicznego we wsi Pawłowa od nr 38 

do nr 47.
22. W sołectwie Pożdżenice reali-

zowane będą następujące zadania:
- zakup ciągniczka do trawy i od-

śnieżania,
- zakup budynku gospodarczego 

metalowego,
- utwardzenie terenu pod

w/w budynkiem kostką brukową,
- zakup umundurowania i butów 

dla członków OSP.
23. Wykonanie dobudowy oświe-

tlenia ulicznego we wsi Kolonia Po-
żdżenice przy posesjach 28a - 28b 
oraz udrożnienie istniejącego odcin-
ka rowu w Nowej Woli.

24. Ciąg dalszy prac związanych 
z utworzeniem placu zabaw dla 
dzieci oraz boiska wielofunkcyjnego 
w Pszczółkach.

25. Wykonanie drogi wiejskiej 
oznakowanej, jako działka geode-
zyjna nr 95 do zabudowań w kierun-
ku Sromutki poprzez wyrównanie 
i utwardzenie tłuczniem – Pukawica.

26. Zakup na potrzeby OSP Sob-
ki: umundurowań koszarowych, bu-
tów, hełmów, węży strażackich.

27. Zakup materiałów budowla-
nych na dobudowę części garażo-
wej przy OSP Sromutka.

28. Ogrodzenie części działki 
gminnej nr 339 w Walewicach.

29. Naprawa drogi gminnej Wola 
Pszczółecka – Faustynów poprzez 
nawiezienie tłucznia.

30. Zakup motopompy dla OSP 
Wygiełzów oraz zakup materia-
łów na pokrycie części garażowej
budynku OSP Wygiełzów.

31. Zakup i montaż w garażu 
strażnicy OSP Wypychów bramy 
segmentowej – Wypychów Podle-
sie.

32. Remont drogi gminnej od Bo-
cianichy w kierunku Zabłot do Za-
główek poprzez nawiezienie Kruszy-
wa – sołectwo Zabłoty.

33. Odnowienie rowu przy dro-
dze gminnej we wsi Zagłówki oraz 
naprawa drogi gminnej we wsi Za-
główki poprzez nawiezienie tłucznia.

34. W ramach funduszu Zale-
sie – Przecznia - doposażenie świe-
tlicy wiejskiej w Zalesiu poprzez
zakup sprzętu AGD i fi ran oraz kopa-
nie rowu w drodze gminnej w Prze-
czni.

35. Zakup i montaż wiaty przy-
stankowej oraz utwardzenie na-
wierzchni pod wiatą kostką bruko-
wą – sołectwo Zelówek. 

INWESTYCJE
INWESTYCJE 2014
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BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 

Od 24 marca na terenie Gminy 
Zelów rozpoczęto naprawy cząst-
kowe nawierzchni dróg grunto-
wych/tłuczniowych, które po-
legają na usuwaniu uszkodzeń, 
uzupełnianiu ubytków nawierzchni 
poprzez wbudowanie kruszyw, 
wyprofi lowanie oraz mechaniczne 
zagęszczenie nawierzchni. Dotych-
czasowe remonty zostały przepro-
wadzone w ulicach: Herbertow-
ska, Bukowa, Leśna, Leśne Działy, 
Górna, Kątna, Pabianicka, Podle-
śna, Poprzeczna, Wolności, Ogro-
dowa, Bujnowska. Prace zostały 
zrealizowane również w miejsco-
wości Mauryców i będą kontynu-
owane w najbliższym czasie na

terenie całej gminy. Przewidywany 
koszt całkowity remontów wynosi 
269 370,00 zł. 

Równocześnie rozpoczętore-
alizację zadania pn. „Równanie 
i profi lowanie dróg za pomocą sa-
mojezdnej równiarki drogowej na 
terenie Gminy Zelów w 2014 roku”. 
Roboty polegają na wyrównaniu 
podłużnym i poprzecznym kor-
pusu drogi z nadaniem jej prawi-
dłowych spadków z jednoczesną 
likwidacją ubytków gruntowych, 
zaniżeń i kolein. Łączna długość 
dróg do równania i profi lowania 
wynosi 180 000 mb przy średniej 
szerokości 4,5m (od 4,0 do 5,0 m). 

Kwota przewidziana na realizacje 
tego zadania wynosi 63 000,00 zł.

Ponadto, wkrótce rozpocz-
ną się remonty cząstkowe dróg 
gminnych o nawierzchniach bi-
tumicznych, polegające na po-
wierzchniowym utrwaleniu miejsc, 
uzupełnieniu ubytków w na-
wierzchniach przy użyciu emulsji 
modyfi kowanych i grysów bazalto-
wych. Szacowany koszt remontów 
dróg o nawierzchniach bitumicz-
nych wynosi 62 850,00 zł. 

Zaplanowano również do reali-
zacji zadanie pn. „Kopanie rowów 
odbierających wody z dróg na te-

renie Gminy Zelów w roku 2014”. 
Zadanie to polegać będzie na po-
głębianiu rowu, udrożnieniu i usu-
nięciu z namułu, ścięciu trawy, 
zakrzaczeń, samosiejek, wiekiem 
nieprzekraczających 10 lat rosną-
cych w obrębie rowu.  Łączna dłu-
gość rowów podlegająca przed-
miotowemu zadaniu nie może 
przekroczyć 8.000 mb, za kwotę 
49 200,00 zł.

Przedmiotowe zadania realizo-
wane będą na terenie Gminy Zelów 
sukcesywnie przez cały 2014 rok. 
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GMINNE ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY
POŻARNICZEJ I EKOLOGICZNEJ

Z PRZYRODĄ W TLE

Dnia 4 marca 2014 roku 
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zelowie odbyły się gminne eli-
minacje do Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej i Eko-
logicznej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom i Chroni Środowisko”. 
Swoją wiedzę sprawdzili w nich 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z terenu Gminy Zelów. 

Dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego nr 4 bardzo uroczy-
ście i radośnie przywitały pierw-
szy dzień wiosny. Jednym z jego 
punktów był spacer z Marzanną
i Gaikiem, w którym uczestniczyły 
wszystkie przedszkolaki.

Ten długo wyczekiwany dzień 
rozpoczęła wizyta aktorów z Fun-
dacji Wspierania Kultury i Sztuki 

Teatru NERWAL z Białegostoku. 
Najmłodsi z wielkim zaciekawie-
niem obejrzeli ekologiczną bajkę, 
przepełnioną muzyką i tańcem, 
której bohaterami były ptaki. „Pta-
sie Trele„ to nie tylko ciekawy spek-
takl teatralny, to przede wszystkim 
lekcja ze świata ptaków, podczas 
której widownia mogła podziwiać 
bociany, wróble, kukułki, zięby, 

skowronki, kruki, sowę, srokę, kosa, 
kuropatwę i szpaki.

O zamiłowaniu do przyrody naj-
młodszych mieszkańców Gminy 
Zelów świadczyło także dokarmia-
nie ptaków i zwierząt zorganizo-
wane na przełomie astronomicz-
nej zimy i wiosny, w którym 
uczestniczyły dzieci z kół przyrod-
niczych działających przy Szko-

le Podstawowej nr 4 w Zelowie. 
Podczas wizyty w Domku Myśliw-
skim „Kukułka” młodzi przyjacie-
le zwierząt z opiekunami zawieźli 
pokarm do paśników. Wysłucha-
li opowieści o zwyczajach leśnej 
zwierzyny, snutych przez myśli-
wych z Koła Łowieckiego „Ma-
tecznik”. Wyprawa zakończyła 
się wspólnym ogniskiem.

 Po etapie pisemnym i ustnym 
spośród wszystkich 17 uczestni-
ków, jury wyłoniło po dwie osoby 
z każdej grupy wiekowej, które 12 
marca 2014 roku w siedzibie Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Bełchatowie reprezento-
wały Gminę w etapie powiatowy. 
W efekcie (na szczeblu powia-

towym) jednemu z uczestników 
udało się zdobyć wysokie drugie 
miejsce w kategorii szkół gimna-
zjalnych. 

Wszyscy uczestnicy gminnego 
etapu otrzymali imienne dyplo-
my oraz nagrody od Burmistrza 
Zelowa w postaci książek.
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Dom Kultury w Zelowie zaprasza 
do zwiedzania swoich kwietnio-
wych wystaw. Pierwszą z nich, któ-
rą można oglądać w Galerii Collage 
tworzą nietypowe dzieła malowane 
kawą autorstwa Mariusza Gosław-
skiego. Druga z ekspozycji poświę-
cona jest pamięci Jacka Kaczmar-
skiego z okazji przypadającej 
w tym roku 10. rocznicy śmierci 
twórcy. Ostatnia propozycja Domu 
Kultury to wystawa prac uczest-
ników ogólnopolskiego konkursu 
fotografi cznego  „Czas i przemi-
janie”. 

 
Wszystkie wyżej wymienione eks-

pozycje można oglądać do końca 
kwietnia. 

KWIETNIOWE WYSTAWY

Reprezentacja z Przedszko-
la Samorządowego nr 4 w Ze-
lowie, jako jedyna spoza Łodzi, 
wzięła udział w VIII Konkursie 
Muzycznym pod patronatem 
Łódzkiego Kuratora Oświaty 
„Przedszkolne orkiestry”. Organi-

zatorami konkursu było Przed-
szkole Miejskie nr 140 w Łodzi 
oraz Bałucki Ośrodek Kultury 
Lutnia w Łodzi. Celem konkursu 
było zainteresowanie dzieci i na-
uczycieli grą na instrumentach 
w zespołach, rozwijanie mu-

zycznej aktywności oraz naby-
wanie doświadczeń związanych 
z występami na estradzie.

Przedstawiciele Przedszkola 
Samorządowego nr 4 w Zelowie 
przepięknie zagrali „Marsza tu-

reckiego”, za wykonanie, którego, 
zajęli II miejsce. Za swój udany 
występ zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami, upominkami oraz 
dyplomami. Na zakończenie od-
był się uroczysty, słodki poczę-
stunek.

„PRZEDSZKOLNE ORKIESTRY”

18 marca br. członkowie ze-
lowskiej Grupy Poetyckiej „LO-
TOS” gościli w Bibliotece Publicz-
nej. Lokalna grupa skupia wokół 
siebie dziewięć osób, w skład 

których wchodzą artyści mają-
cy określony dorobek literacki, a 
także młodzi ludzie rozpoczyna-
jący swoją drogę twórczą. Zapro-
szeni goście z zaciekawieniem 

słuchali wierszy z tomiku poezji 
„Zelowskie strofy”. Prezentowa-
ne utwory przepełnione były 
osobistymi przeżyciami i nostal-
gią. Spotkanie uświetniły także 

utwory zagrane na flecie przez 
Izabellę Kaliską - absolwentkę 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Bełchatowie.  

„ZELOWSKIE STROFY”

Foto: PS4 w Zelowie

Koncert Jacka Kaczmarskiego w Domu Kultury w 

Zelowie, 26 czerwca 2001 r.

Mariusz Gosławski Kawą malowane

Foto: DK w Zelowie Foto: DK w Zelowie

Foto: PS4 w Zelowie

Foto: Bib. w Zelowie Foto: Bib. w Zelowie
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TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZELOWIE
Wyjątkowa atmosfera towa-

rzyszyła obchodom Święta Pa-
trona Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zelowie, które w tym roku mia-
ły szczególny charakter, ponieważ 
połączone były z otwarciem pra-
cowni przyrodniczej „Ekodwójka”. 
Uroczystość rozpoczęła się wpro-
wadzeniem pocztu sztandarowego, 
odśpiewaniem hymnów: państwo-
wego i szkolnego oraz powitaniem 
wielu zaproszonych gości.

Po ofi cjalnym wstępie nastą-
piła część artystyczna, która do-
tyczyła historii nauczania. Zgro-
madzeni mieli również okazję 

przenieść się do czasów młodo-
ści patrona szkoły Tadeusza Ko-
ściuszki oraz wysłuchać wielu 
utworów muzycznych w wyko-
naniu szkolnego chóru. Świę-
to Patrona było także doskonałą 
okazją do uhonorowania meda-
lami tych uczniów, którzy uzyska-
li tytuły Mistrzów w poszczegól-
nych dziedzinach wiedzy.

W ramach uroczystości roze-
grany został XII Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej o Puchar Dyrektora SP 
nr 2 w Zelowie, do którego przy-
stąpiły cztery szkoły z terenu Gmi-
ny Zelów.  

Wieloletnią tradycją święta 
jest również złożenie kwiatów i 
zapalenie zniczy pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki w centrum 
miasta. Każdego roku udaje się 
tam delegacja Uczniowskiego 
Samorządu wraz z nauczyciela-
mi.

Kolejnym punktem było 
otwarcie pracowni przyrodni-
czej „Ekodwójka”, która powstała 
w ramach projektu „Moja wyma-
rzona ekopracownia”. Jej otwar-
cia dokonali Zastępca Prezesa 
Zarządu WFOŚiGW w Łodzi An-
drzej Czapla, Burmistrz Zelowa 

Urszula Świerczyńska, Zastępca 
Burmistrza Zelowa Grzegorz Lo-
rek oraz Dyrektor Szkoły Anna 
Bodnar. Realizacja zadania była 
możliwa dzięki środkom finanso-
wym Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi oraz Gminie 
Zelów. Uczniowie szkoły zapre-
zentowali przybyłym gościom 
pomoce dydaktyczne zakupio-
ne w ramach realizacji projektu, 
a następnie odbył się Konkurs 
Wiedzy Przyrodniczej. Nagrody 
w konkursie zostały ufundowane 
przez WFOŚiGW w Łodzi.

W Szkole Podstawowej nr 4 
w Zelowie w dniach od 17 do 
21 marca realizowano projekt 
Tydzień Bezpieczeństwa „Bez-
pieczeństwo dla wszystkich”. 
Tematyka tegorocznego przed-
sięwzięcia pod hasłem „Razem 
bezpieczniej!” związana była 
z bezpieczeństwem dzieci w ru-
chu drogowym. W trakcie pro-
jektu wyrabiano nawyki prze-
strzegania przez dzieci przepisów 
ruchu drogowego, kształtowa-

no prawidłowe postawy w sytu-
acjach zagrożenia życia i zdrowia, 
kreowano pozytywny wizerunek 
Policji w oczach dzieci i młodzie-
ży szkolnej oraz kształtowano po-
stawę odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie i bezpieczeństwo.

Przez cały tydzień w szkole or-
ganizowano zajęcia dotyczące 
bezpieczeństwa. Uczniowie klas 
trzecich uczestniczyli w spotka-
niu z funkcjonariuszem Komisa-
riatu Policji w Zelowie. W klasach 

czwartych zorganizowano zaję-
cia z funkcjonariuszami Komendy 
Powiatowej Policji w Bełchatowie 
- Wydział Ruchu Drogowego.

Ratownicy medyczni ze Sto-
warzyszenia Sztabu Ratownictwa 
w Bełchatowie przeprowadzi-
li całodniowe szkolenie dotyczą-
ce udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej dla uczniów 
klas piątych. Z kolei uczniowie 
klas szóstych uczestniczyli w zaję-
ciach z funkcjonariuszem Komen-

dy Powiatowej Policji w Bełchato-
wie dotyczących bezpieczeństwa 
w Internecie.

Podczas podsumowania Ty-
godnia Bezpieczeństwa wszyscy 
zgromadzeni obejrzeli przedsta-
wienie profi laktyczne pt. „Gapcie 
są wśród nas – uczymy się prze-
strzegać zasad bezpieczeństwa” 
w wykonaniu uczniów klasy VIb.

Koordynatorkami projektu 
były: Justyna Mosińska, Maria Po-
borska i Dorota Wędzik.

Foto: SP2 w Zelowie Foto: SP2 w Zelowie

Foto: SP4 w Zelowie Foto: SP4 w Zelowie
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Ochotnicza Straż Pożarna z Chaj-
czyn ma na swoim koncie kolej-
ny sportowy sukces! W miniony 
weekend grupa jej reprezentantów 

wzięła udział w V Ogólnopolskim 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W sportowych zmaganiach zajęła 

wysokie drugie miejsce zapewniając 
sobie tym samym tytuł wicemistrza.

Reprezentacji OSP Chajczyny 
serdeczne gratulujemy i życzymy 

kolejnych piłkarskich osiągnięć. 
Wyprawa została wsparta z bu-
dżetu Gminy Zelów oraz objęta 
Patronatem Burmistrza Zelowa. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie mają 
na swoim koncie kolejne sporto-
we osiągnięcia. Martyna Kalwi-
nek, uczennica klasy III c LO w Ze-
lowie, zajęła I miejsce w Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Łucznictwie, które odbyły się 
w Milówce w dniach 8 – 9 mar-
ca 2014, natomiast Marek Szafran, 
uczeń klasy I c, przywiózł z Halo-
wych Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w Dąbrowie Tarnowskiej, 
aż trzy medale – za zajęcie I miej-

sca w zawodach indywidualnych, 
II miejsca w kategorii MIXT i III miej-
sca drużynowo. Warto także przy-
pomnieć, że Marek zapewnił sobie 
start w Młodzieżowych Igrzyskach 
Olimpijskich w 2014 roku, które od-
będą się w Chinach.

To wielkie osiągnięcie dla 
zelowskich licealistów, którzy swo-
ją sportową pasję zaczęli rozwijać 
pod okiem nauczyciela ZSO w Ze-
lowie - Jarosława Twardowskiego.  
Obecnie trenują w Łódzkim Klubie 
Łuczniczym Społem Łódź. 

OSP CHAJCZYNY PIŁKARSKIM WICEMISTRZEM 

ŁUCZNICZE SUKCESY ZELOWSKICH LICEALISTÓW

GMINNY KONKURS TAŃCA LUDOWEGO I NOWOCZESNEGO 
Za nami kolejny Gminny Kon-

kurs Tańca Ludowego i No-
woczesnego. W przypadającej 
w tym roku jedenastej edycji wzię-
ło udział 7. placówek szkolnych 
i przedszkolnych z terenu Gminy 
Zelów. Tańcom ludowym i nowo-
czesnym zeprezentowanym przez 
młodych tancerzy przyglądali się: 
Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska, Sekretarz Miasta Agniesz-
ka Mysłowska, jury i licznie zgro-
madzona widownia.

W kategorii tańca ludowego 
jury przyznało zespołom nastę-
pujące miejsca:

I miejsca - „Promyczkom” 
z Przedszkola Edukacyjnego w Ze-
lowie, „Kropeczkom” ze Szkoły Pod-
stawowej w Bujnach Szlacheckich 
i „Iskierkom” z Przedszkola Samo-
rządowego nr 4 w Zelowie.

II miejsca – zespołowi „Okaryn-
ka” z Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 w Zelowie, „Stokrotkom” 

ze Szkoły Podstawowej w Kocisze-
wie, „Kolorowym nutkom” ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zelowie 
i „Dzwoneczkom” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie.

W kategorii tańca nowocze-
snego:

I miejsca zajął zespół „Fuksik” 
z Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 w Zelowie i „Stokrotki” 
z Przedszkola Samorządowego nr 4 
w Zelowie.

II miejsca - „Promyczki” z Przed-
szkola Edukacyjnego w Zelo-
wie, „Kropeczki” ze Szkoły Podsta-
wowej w Bujnach Szlacheckich, 
„Śnieżynki” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie.

Za udział w konkursie mali 
uczestnicy otrzymali medale. Dy-
rektorom placówek przekazano 
pamiątkowe statuetki, a opieku-
nom zespołów tanecznych wrę-
czono dyplomy.

SZÓSTOKLASIŚCI SPRAWDZILI SWOJĄ WIEDZĘ 

Pierwszego dnia kwietnia 
ze sprawdzianem szóstoklasi-
sty zmierzyło się 162 uczniów 
ostatnich klas szkół pod-
stawowych z terenu Gminy 
Zelów. 

Godzinne zmagania testowe 
rozpoczęły się punktualnie o 9:00. 

Sprawdzian będący zwień-
czeniem nauki w szkole podsta-
wowej ma na celu sprawdzenie 

osiągnięć uczniów w obrębie 
pięciu obszarów: czytania, pisa-
nia, rozumowania, korzystania 
z informacji oraz wykorzystywa-
nia wiedzy w praktyce (w tym 
liczenia). 

Za poprawne rozwiązanie 
wszystkich zadań z zakresu różno-
rodnych przedmiotów można uzy-
skać maksymalnie 40 punktów. 
Wyniki sprawdzianu szóstoklasiści 
poznają w czerwcu.

Foto: ZSO w Zelowie


