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Telefon alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja Zelów 997
dyżurny 44/634-13-77
komendant 44/634-12-83
Pogotowie Gazownicze 992

Pogotowie Energetyczne 
991

Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

Urząd Miejski w Zelowie 
44/634-10-00

OSP w Zelowie
44/634-29-98

OSP w Łobudzicach     
634-15-88

Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 44/634-10-06 oraz  
44/634-10-14

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Zelowie 44/634-10-28

Powiatowy Urząd Pracy 
(filia w Zelowie)        
44/634-10-66

Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Zelowie  
44/634-13-06

Dom Kultury w Zelowie 
44/634-10-98

Miejsko-Gminna Biblio-
teka 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

NZOZ “MEDYK”          
44/634-12-18
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Tradycje zelowskich Koncer-
tów Noworocznych sięgają 1993 
roku. Tak, jak w wielu regionach 
Polski, tak i u nas koncerty no-
woroczne należą do najważniej-
szych wydarzeń kulturalnych 
roku, a towarzyszy im zawsze 
wyjątkowa, świąteczna oprawa. 
Koncerty te mają szczególny, 
niepowtarzalny charakter, cieszą 
się olbrzymim zainteresowaniem 
i gwarantują wzruszenia, emo-
cje, i na pewno dużo uśmiechu, 
a wszystko opatrzone jest certy-
fikatem najwyższej jakości arty-
stycznej, gwarantowanej przez 
nazwiska znanych wykonawców. 

Z uwagi na jubileusz 55-lecia 
nadania praw miejskich Zelowo-
wi, w tym roku zaproszeni zosta-
li znakomici artyści, w sposób 
szczególny związani z Zelowem, 
którzy utwory klasyczne wyko-
nali w niepowtarzalny sposób. 
W koncercie wystąpili hono-
rowi obywatele Gminy Zelów: 
Wiesław Ochman i Robert Gru-
dzień oraz zaproszeni przez nich 
goście: Renata Dobosz i Piotr 
Wrona. 

Wiesław Ochman, to wiel-
ka osobowość, to najsłynniej-
szy polski śpiewak, który jako 

pierwszy Polak od czasów Jana 
Kiepury zdobył światową sła-
wę, występując na największych 
scenach operowych i estradach 
świata – w towarzystwie naj-
większych gwiazd, pod batutą 
najwybitniejszych dyrygentów. 

Robert Grudzień, organista            
i kompozytor, znany ze wspól-
nych występów z wybitnym pol-
skimi i zagranicznymi muzykami 
i śpiewakami. Dzięki niemu mo-
gliśmy podziwiać w Zelowie naj-
wybitniejszych artystów różnych 

Koncert Noworoczny
dziedzin i specjalności. 

Renata Dobosz, solistka Opery 
Śląskiej w Bytomiu, uczennica 
Mistrza Wiesława Ochmana, ob-
darzona wyjątkowym głosem.

Piotr Wrona, absolwent Aka-
demii Muzycznej w Katowicach, 

multiinstrumentalista, kompozytor. 
Ci, którzy przyszli w sobotni 

wieczór do Domu Kultury mogli 
się zasłuchać, odpłynąć i wzru-
szyć przy hitach opery, operetki 
i musicalu albo zaśmiewać się, 
kiedy Mistrz, Wiesław Ochman, 
pełniący rolę gospodarza wie-
czoru, zasypywał widownię do-
skonale interpretowanym humo-
rem. Właśnie wspomnienia oraz 
anegdoty z podróży artystycz-
nych i występów scenicznych 

opowiedział Wiesław Ochman 
zelowskiej publiczności. To był 
z pewnością wielki zaszczyt 
dla zelowian, że mogli spotkać 
się – już po raz ósmy – z żywą 
legendą polskiej wokalistyki 
operowej. Jednym słowem było 
lekko, miło, sympatycznie. Re-
pertuar adekwatny do okazji.                        
Z frekwencji można wywnio-
skować,że koncerty noworoczne 
stały się stałym, jakże ważnym 
i potrzebnym elementem życia 
kulturalnego miasta.

Był to wieczór wyjątko-
wy. Dźwięki radosnej muzyki, 
chwile wzruszeń i uśmiechów, 
życzenia Burmistrz Zelowa, Ur-
szuli Świerczyńskiej i Wojewody 
Łódzkiej, Jolanty Chełmińskiej. 
Dodatkowym wyróżnikiem tego 

jedynego w roku koncertu była 
dekoracja. To za jej sprawą zwy-
kle tworzy się niepowtarzalny 
klimat Koncertów Noworocz-
nych. 

Kto nie przybył na Noworocz-
ny Koncert powinien szczerze 
żałować, bo było naprawdę cie-
kawie, koncertowo i bardzo uro-
czyście. Od pierwszych taktów 
muzyki, po wielokrotne bisy...  

Słuchanie muzyki uwrażliwia, 
pozwala na wyrażenie swoich 

emocji – takich, dla których nie 
znajdujemy słów. Dzięki muzyce 
uczymy się też rozumieć uczucia 
innych ludzi, zwiększamy swoją 
inteligencję, rozwijamy swoją 
wyobraźnię. Świadome kontakty 
z muzycznym otoczeniem stano-
wią swoiste drzwi wprowadza-
jące słuchaczy w krainę kultury             
i sztuki. To przecież ona wyzwa-
la w nas uczucia i wpływa na 
nasz rozwój, a jej oddziaływanie 
nas uszlachetnia... 

Andrzej Dębkowski
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W dniu 18 stycznia br. w Am-
basadzie Republiki Czeskiej               
w Warszawie Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska spotka-
ła się z Ambasadorem Janem 
Sechterem. Celem wizyty było 
przekazanie listu intencyjnego  
z prośbą o pomoc w nawiązaniu 
współpracy z miastem Republi-
ki Czeskiej, wielokulturowym               
o zbliżonym charakterze do Ze-
lowa. W roku 2012 przypada 55. 
rocznica nadania praw miejskich 
Zelowowi.  Jubileusz ten stanowi 
szczególną okazję dla podkre-
ślenia niezwykle bogatej, zróż-
nicowanej  i osobliwej  historii 
zelowskich dziejów. Jak mówi 

Z wizytą u ambasadora Republiki Czeskiej

55. rocznica nadania praw miejskich zelowowi 
1957-2012

25 stycznia 2012 r. uroczystą 
sesją Rady Miejskiej zainaugu-
rowano w Zelowie rok jubile-
uszowy z okazji 55-lecia nadania 
praw miejskich. Pierwszy zapis 
o osadzie leżącej w tym miejscu, 
noszącej pierwotnie nazwę Sze-
lijów, a potem Zeliów, pochodzi 
z 1402 r. Do końca XVIII w. Ze-
lów był typowa wsią szlachecką. 
Jak podają źródła historyczne,            
w 1802 roku majątek Zelów, bę-
dący wówczas własnością Józefa 
Świdzińskiego, został zakupiony 
przez przybyłych do Polski Cze-
chów. Zapoczątkowali oni na 
tym terenie przemysł włókien-
niczy, zajmując się głównie rę-
kodzielnictwem tkackim. Przez 
dłuższy okres czasu „zelowscy” 
Czesi pełnili w osadzie dominu-
jącą rolę, jednak po zakończeniu  
I wojny światowej i utworzeniu 
Czechosłowacji zaczęli opusz-
czać Polskę i wracać do ojczy-
zny. Po dużej migracji Czechów, 
w okresie międzywojennym, za-
częli pojawiać się w Zelowie Po-
lacy, Niemcy oraz Żydzi. Jedną  

z charakterystycznych cech Ze-
lowa, szczególnie w tym okre-
sie, był rozwój różnych wyznań 
religijnych. Każda narodowość 
kultywowała własną religię,  
a wśród nich najliczniejszą była 
parafia ewangelicko – reformo-
wana. W okresie międzywojen-
nym wzrósł znacznie potencjał 
gospodarczy miasta. Powstało 
wówczas wiele fabryk włó-
kienniczych m.in. K. Rajcherta                                                        
w Herbertowie. Po II wojnie 
światowej liczba Czechów 
znacznie zmalała. Wyjechała 
również duża część Niemców. 
Na ich miejsce i na miejsce wy-
mordowanych przez okupanta 
Żydów przybyli Polacy z oko-
licznych wsi. Do chwili obecnej 
kultywowane w Zelowie są czte-
ry wyznania: rzymsko – katolic-
kie, ewangelicko – reformowane, 
chrześcijan baptystów i ewange-
licko - augsburskie. 

W 1954 roku Zelów otrzymał 
prawa osiedla, a trzy lata póź-
niej (1957) prawa miejskie. 

Potwierdzeniem tego faktu jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 28 stycznia 1957 roku              
o utworzeniu miasta Zelowa                                
w powiecie łaskim, wojewódz-
twie łódzkim.

 
W 1976 r. miasto i gmina zo-

stały połączone w jedną jednost-
kę administracyjną, a od 1990 r. 
tworzą jedną wspólnotę samo-
rządową.

W tym roku swoje jubileusze 
obchodzić będą także liczne in-
stytucje i organizacje z terenu 
Gminy Zelów takie jak:
•	 ZKS „Włókniarz”;
•	 Biblioteka Publiczna Miasta  

i Gminy;
•	 ZSO;
•	 Gimnazjum w Łobudzicach;
•	 Szkoła Podstawowa nr 4;
•	 Szkoła Podstawowa w Bu-

nach Szlacheckich;
•	 Szkoła Podstawowa w Wy-

giełzowie;
•	 Szkoła Podstawowa w Koci-

szewie;

•	 Przedszkole Samorządowe nr 1;
•	 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych.
W celu uczczenia jubileuszu, 

powołano Komitet Organiza-
cyjny. Powstał także kalendarz 
imprez. Będą to wydarzenia 
kulturalno-rozrywkowe, „lek-
cje zelowskiej historii” przed-
stawione w różnych formach, 
a także edukacyjne i sportowe. 
Kulminacyjnym punktem jubi-
leuszowych obchodów będą Dni 
Zelowa oraz Dożynki Powiato-
we zaplanowane w sierpniu br. 
Obecnie w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy w Zelowie 
trwa wystawa starych fotogra-
fii „55-lecie miasta Zelowa”,                                                 
a w ciągu roku będą odbywać 
się cykliczne spotkania z dzien-
nikarzem Sławojem Kopką na 
temat historii Zelowa. Wydarze-
niem kulturalnym, które jest już 
za nami to Koncert Noworoczny 
w wykonaniu Honorowych Oby-
wateli Gminy Zelów Wiesława 
Ochmana i Roberta Grudnia. Go-
ścinnie wystąpili Renata Dobosz 

wzięcia udziału w konsultacjach. 
Projekt programu dostępny jest 
do wglądu w Urzędzie Miejskim 
w Zelowie w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami i Rol-
nictwa ul. Żeromskiego 23 (po-
kój nr 23).
•	 Obecnie trwa nabór kandy-
datów do pracy na stanowisko 
kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowi-

•	 Do 24 lutego będą trwały 
konsultacje społeczne dotyczą-
ce projektu programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Gminie Zelów na rok 
2012. Zapraszam wszystkie zain-
teresowane organizacje społecz-
ne działające na obszarze gminy, 
których statutowym celem dzia-
łania jest ochrona zwierząt, do 

burmistrz informuje...
ska. Osoby spełniające wymaga-
nia zawarte w ogłoszeniu mogą 
składać dokumenty  w sekretaria-
cie Urzędu Miejskiego w Zelowie, 
ul. Żeromskiego 23 (pok. 102) 
w terminie do 20 lutego 2012 r. 
do godz. 14:00. Treść ogłoszenia 
znajduje się w BIPI-ie na stronie 
internetowej www.zelow.pl (za-
kładka - nabór kandydatów do pra-
cy w Urzędzie).  

•	 Zgodnie z ustawą z dnia 22 
grudnia 2011 r. (Dz.U.291 poz. 
1707) o zwrocie podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej, zmieniają 
się terminy składania wniosków.          
W 2012 roku wnioski przyjmo-
wane są w terminach od 1 do 29 
lutego oraz od 1 do 31 sierpnia. 
 

Urszula Świerczyńska Burmistrz 
Zelowa, wymiana kulturalna, 
edukacyjna, a także informacyj-
na o charakterze ekonomicznym 
pomiędzy samorządami skłania 
do aktywności, pozwala realizo-
wać różne projekty o zasięgu  eu-
ropejskim, na które można pozy-
skać  fundusze  z różnych progra-
mów wspólnotowych. Podczas 
wizyty Burmistrzowi Zelowa 
towarzyszyli: Karol Pospiszył – 
Prezes Kolegium Kościelnego 
Parafii Ewangelicko-Reformo-
wanej w Zelowie, Mikołaj Pejga 
przedstawiciel Stowarzyszenia 
Czechów, członek Rządowej 
Komisji Mniejszości Etnicznych 
oraz zastępca Burmistrza Zelowa 
Grzegorz Lorek.
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Ustalono harmonogram dyżurów Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów. Pełniący tę funkcję Piotr Porzeżyński dyżurować będzie, 
podobnie jak w zeszłym roku, w budynku administracyjno-biurowym 
przy ul. Żeromskiego 28 (pok. nr 8) w godzinach 11:30 - 14:30. 

Terminy planowanych dyżurów:

19  stycznia 
16  lutego 
15  marca 
19  kwietnia 
17  maja 
21  czerwca 

Dyżury Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów

emerytowana urzędniczka                
z literacką pasją 

Redakcja: Ukazał się właśnie 
nowy tomik poezji z Pani wier-
szami, zatytułowany „Wierszem 
do ciebie piszę”. Proszę o nim 
opowiedzieć.

D.B.: To mój najnowszy to-
mik poetycki. który zawiera 
wybrane utwory z dotychczaso-
wych moich tomików, a także 
zamieszczonych w zbiorowych 
wydawnictwach. Ale są też wier-
sze nowe, które dotąd nie były 
publikowane.

Redakcja: Kto jest adresatem 
tych wierszy i co chciała w nich 
Pani wyrazić ?

D.B.: W moich wierszach naj-
ważniejsza jest miłość. Miłość 
do Pana Boga, Ojczyzny, domu 
rodzinnego, matki, przyrody              
i do drugiego człowieka. Bo              
w życiu każdego człowieka mi-
łość jest najważniejsza. Każdy 
wiersz ma swojego adresata, stąd 
tytuł książki „Wierszem do cie-
bie piszę”.

Redakcja: Od jak dawna pisze 
Pani wiersze i z czego czerpie 
Pani inspiracje twórcze ?

D.B.: Wiersze piszę od bardzo 
dawna. Pierwsze swoje wiersze 
pisałam będąc kilkunastoletnią 
dziewczyną. Potem porzuciłam 
pisanie, by po latach, już w ży-
ciu dorosłym wrócić do tej pasji.             
A inspiruje mnie samo życie.

Redakcja: Proszę opowiedzieć 
o swoim debiucie poetyckim i do-
robku książkowym. 

D.B.: Debiutowałam w roku 
2002 tomikiem „Pejzaże jesie-
ni „, wydanym przez Fundację 
Sztuki na Rzecz „Integracji”                   

w Warszawie. Kolejną pozycją 
była , również pisana wierszem, 
książeczka dla dzieci pt. „Gdzie 
czysta woda”/ wydawca RCEE 
Bełchatów, 2004 rok /. W 2005 
roku wydałam już własnym 
sumptem tomik wierszy zatytu-
łowany „Listy do jesieni”. Na-
stępną pozycją książkową była 
broszura, wydana we współau-
torstwie z Jerzym Dzierdziejew-
skim. Nosiła tytuł „ Cóż oddam 
Panu „ i dedykowana była ks.An-
toniemu Sawickiemu, kapłanowi 
który udzielał sakramentu chrztu 
św. przyszłemu błogosławio-
nemu ks.Jerzemu Popiełuszce. 
„Wierszem do ciebie piszę „ jest 
piątą pozycją książkową w moim 
dorobku, nie licząc prac zbioro-
wych.

Redakcja: Pani wiersze znala-
zły się również w pracach zbio-
rowych. Jakie to wydawnictwa?

D.B.: Moje wiersze były rów-
nież publikowane w wydawnic-
twach zbiorowych: w almanachu 
poezji religijnej pt. „A Duch 
wieje kędy chce” /Lublin, 2009/, 
w antologii poezji o krzyżu pt. 
„Krzyż - Drzewo Kwitnące”/” 
Anagram - Warszawa, 2002/, 
wydana jako pokłosie światowe-
go konkursu na wiersz o krzyżu. 
Konkurs organizowany był pod 
patronatem ks. Prałata Zdzisława 
Peszkowskiego, kapelana rodzin 
katyńskich i był darem dla Pa-
pieża Jana Pawła II. Było to dla 
mnie wielkie wyróżnienie, że 
mój wiersz czytał Ojciec Święty.

Redakcja: Pisze Pani również 
artykuły do „Niedzieli”?

D.B.: Tak, współpracuję                  
z Tygodnikiem Katolickim „Nie-
dziela Łódzka” od 13 lat. Jestem 
autorem trzystu artykułów dot. 
życia parafii, głównie z terenu 
powiatu bełchatowskiego, ale też 
poświęconych historiom kapli-
czek i krzyży przydrożnych. Za 
długoletnią współpracę odzna-
czona zostałam medalem Mater 
Verbi.

Redakcja: Pisanie wierszy to 
tylko jedna z Pani pasji. Proszę 
powiedzieć jakie ma Pani inne 
zainteresowania?

D.B.: Kolejną moją pasją jest 
fotografowanie. Fotografuję kra-
jobrazy, kwiaty, stare kościółki, 
ale głównie kapliczki i krzyże 
przydrożne. Od kilkunastu lat 
fotografuję te małe perełki ar-

chitektoniczne, ale też zbieram 
i dokumentuję historie o ich 
przeszłości. Uważam, że foto-
grafowanie jest uzupełnieniem 
mojej poetyckiej pasji. W tej 
chwili przygotowuję do druku 
album fotograficzny poświęcony 
kapliczkom i krzyżom z terenu 
powiatu bełchatowskiego. Zbie-
ram również epitafia i fotografu-
ję stare nagrobki. Ozdabiam też 
przedmioty metodą decoupage 
i wyszywam haftem krzyżyko-
wym. Będąc obecnie na eme-

ryturze, mama dużo czasu, ale 
staram się wypełniać go moimi 
zainteresowaniami i pasją. Ostat-
nio na przykład szlifuję pamięć 
ucząc się języka włoskiego. Ży-
czę więc wszystkim emerytom                             
i rencistom, by zamiast siedzieć 
w domu i narzekać, odkryli                 
w sobie pasję. A wtedy naprawdę 
łatwiej żyć i wszystko ma sens.

Redakcja: Dziękuję za rozmo-
wę. Życzę dalszych sukcesów li-
terackich i realizacji pozostałych 
pasji.

Daniela Bednarek wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego              
w Zelowie opowiada redakcji o swojej literackiej pasji

Punkt Konsultacyjny
Informujemy mieszkańców 

Gminy Zelów, że Punkt Kon-
sultacyjny dla Osób z Proble-
mem Alkoholowym i Ofiar 
Przemocy w Rodzinie z siedzi-
bą w budynku administracyjno-
-biurowym ul. Żeromskiego 28 
(pok. nr 5) czynny jest: w środy 
w godz. 8:00 – 9:30, w piątki w 
godz. 17:00 – 19:00 i w soboty 

w godz. 9:00 – 15:30. Ponad-
to w siedzibie Punktu w  każdą 
środę w godz. 11:00 – 15:00 dy-
żur pełni prawnik, który udziela 
bezpłatnych porad osobom z pro-
blemem alkoholowym i ofiarom 
przemocy w rodzinie.

Mieszkańcy Gminy Zelów  skorzystać mogą z porad pracownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie Wojciecha 
Andrzejewskiego. Dyżury będą pełnione  także w tym samym budyn-
ku, lecz w pokoju nr 5 w godzinach 9:00 - 14:00 /wtorek/ w następu-
jących terminach:

19  lipca 
23  sierpnia
20  września 
18  października 
22  listopada
13  grudnia

Bezpłatne konsultacje prawnicze
 i psychologiczne

10.01.2012 r. 
14.02.2012 r. 
13.03.2012 r. 
10.04.2012 r. 
08.05.2012 r. 
12.06.2012 r. 

10.07.2012 r. 
14.08.2012 r. 
11.09.2012 r. 
09.10.2012 r. 
13.11.2012 r. 
11.12.2012 r.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie 
udzielane są już bezpłatne porady prawnika i psychologa. Konsul-
tacje odbywają się w siedzibie MOPS przy ul. Piotrkowskiej 12 w 
Zelowie. Prawnik przyjmuje w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w 
godzinach 1600-2000 , a porada psychologiczna dostępna jest w dru-
gi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1430-1730. Porady 
prawnika i psychologa są bezpłatne i korzystać z nich może każdy 
mieszkaniec Gminy Zelów.
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Zelów w przebudowie 
Od kilku miesięcy w Zelowie 

trwają prace związane z realiza-
cją największej inwestycji pn. 
„Rozbudowa systemów wod-
no-kanalizacyjnych w Zelowie                   
i Łobudzicach w Gminie Ze-
lów”. Zaawansowany stan robót 
pozwolił na częściowy odbiór w 
dniu 13 stycznia 2012 r. przebu-
dowanych odcinków drogowych 
w ulicach: Sienkiewicza (ka-
nalizacja sanitarna, deszczowa, 
wodociąg, odtworzenie pasów 
drogowych – wschodnia strona 
jezdni), Poznańskiej (kanalizacja 
sanitarna, deszczowa, wodociąg, 
odtworzenie pasów drogowych), 
Wolności (kanalizacja sanitarna, 
deszczowa, wodociąg, odtworze-
nie pasów drogowych). Wartość 
odebranych robót wynosi 2 253 
032,43 zł netto. Zatwierdzony 
przez Zamawiającego protokół 
odbioru jest jedynie podstawą 

dla Wykonawcy do wystawienia 
faktury za częściowo wykonane 
roboty zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym. Nie 
zwalnia on jednak w żadnym 
wypadku Wykonawcy od pełnej 
odpowiedzialności za tę część 
przedmiotu umowy. Zelowski 
projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013 oraz przy udziale 
środków z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi.

Harmonogram robót 
na  2012 rok

Konsorcjum firm Profitect Sp. 
z o.o. jako lider oraz Molewski 

Sp. z o.o., firma Projektowo-Bu-
dowlana PROTEK Zakład Insta-
lacji Sanitarnych Piotr Kłosiński, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Hydrobud Sp. z o.o. będzie pro-
wadziło prace w ulicach:

1. Sienkiewicza (odtworzenie 
nawierzchni), 

2. Poznańskiej (pompownie 
ścieków), 

3.  Kościuszki (budowa kanali-
zacji sanitarnej, deszczowej, wodo-
ciągu, odtworzenie nawierzchni), 

4. Harcerskiej (budowa ka-
nalizacji sanitarnej, deszczowej, 
wodociągu, odtworzenie na-
wierzchni), 

5. Pabianickiej (budowa kana-
lizacji sanitarnej i wodociągu), 

6. Bocznej (budowa kanaliza-
cji sanitarnej, budowa pompow-
ni, odtworzenie nawierzchni), 

7. Cegielnianej (budowa ka-
nalizacji sanitarnej, deszczowej 

oraz odtworzenie nawierzchni), 
8. Leśne Działy (budowa kanali-

zacji sanitarnej, deszczowej, wodo-
ciągu, odtworzenie nawierzchni). 

Firma SKANSKA S.A. będzie 
prowadziła prace w ulicach:

1. Lubelska (kanalizacja sa-
nitarna, deszczowa, wodociąg, 
roboty drogowe)

2. Sienkiewicza (kanalizacja 
sanitarna, deszczowa, wodociąg, 
roboty drogowe)

3. Komeńskiego(kanalizacja 
sanitarna, deszczowa, wodociąg, 
roboty drogowe)

4. Sportowa(kanalizacja sa-
nitarna, deszczowa, wodociąg, 
roboty drogowe)

5. Południowa (kanalizacja 
sanitarna, deszczowa, wodociąg, 
roboty drogowe)

6. Łobudzice i Kolonia Ło-
budzice (kanalizacja sanitarna, 
roboty drogowe).

Pierwsze efekty projektu.

Ulica Sienkiewicza w końcowej fazie realizacji.

Plac Dąbrowskiego w trakcie realizacji.

Ulice Wolności i Sienkiewicza w trakcie realizacji. Widok na ulicę Poznańską w trakcie przebudowy.

Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska osobiście nadzoruje 
przebieg inwestycji w ulicy Sienkiewicza.
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„Patyki” to jeden z najczystszych tego typu 
akwenów w Polsce

K.M. Dwa lata temu Koło 
nr 37 PZW obchodziło jubile-
usz 60-lecia istnienia, powstało                                                      
w 1950 roku, podobnie jak Pol-
ski Związek Wędkarski. To sporo 
czasu, a mimo to wciąż wędkar-
stwo cieszy się niesłabnącym za-
interesowaniem, szacuje się że 
w całej Polsce obecnie jest około 
600 tys. członków PZW. Wy chy-
ba też nie macie na co narzekać 
sądząc po liczebnej obsadzie za-
wodów wędkarskich odbywają-
cych się w naszej gminie, cieszy 
chyba zwłaszcza obecność mło-
dzieży. Cóż takiego jest w węd-
karstwie, że kolejne pokolenia 
angażują się w tę formę rekre-
acji? 

G.C. W obecnej chwili mło-
dzież przyciąga przede wszyst-
kim formuła zawodów, duch ry-
walizacji, dyscypliny sportowej. 
W sferze popularyzacji wędkar-
stwa ta formuła w naszym Kole 
nie jest dominująca, ale istnieją 
koła, które wręcz się specjalizują 
w organizacji zawodów, przycią-
gając w ten sposób młodzież do 
formy rekreacji jaką jest wędkar-
stwo.  

K.M. Tych zawodów organizo-
wanych przez Koło nr 37 Polskie-
go Związku Wędkarskiego (PZW) 
nie jest tak mało w ciągu roku.

G.C. Zgadza się. Organizuje-
my również zawody towarzyskie 
dla osób spoza szeregów PZW, 
ma to na celu przyciągnięcie jak 
najszerszej grupy osób do na-
szego Koła. Angażujemy także 
młodzież, tę starszą, dla której 
organizujemy specjalne zawo-
dy, jak również tych młodszych. 
Tutaj pragnę nadmienić, że węd-
karstwo to nie tylko łowienie 
ryb, ale także popularyzowanie 
wiedzy na temat środowiska na-
turalnego wśród różnych grup 
wiekowych. Od kilku lat współ-
pracujemy z Domem Pomocy 
Społecznej w Zabłotach, a z oka-
zji Dnia Wędkarza, który przy-
pada 19 marca, najmłodsi biorą 
udział w konkursie plastycznym 
o tematyce wędkarskiej.

K.M. Ilu członków obecnie 
zrzesza Koło nr 37 PZW? 

G.C. Kiedyś Koło zrzeszało 
większą liczbę członków, w 1980 
roku było ich 329, na dzień dzi-
siejszy Koło liczy 227 członków.

K.M. To chyba nie jest aż tak 
mało?

G.C. Owszem nie tak mało, 
mamy również trzynastoosobo-
wą grupę sekcji młodzieżowej,    
w tym trzy panie.

K.M. Jakie warunki trzeba 
spełnić by zostać członkiem ze-
lowskiego koła PZW?

G.C. Każda osoba, która chce 
przystąpić do Związku, może się 
do nas zgłosić w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca, nasze 
biuro mieści się na Placu Dą-
browskiego 10. Każdy zaintere-
sowany otrzymuje, po uprzed-
nim kontakcie, regulamin PZW,                                   
a następnie zdaje egzaminy.                                        
W dalszej kolejności komisja eg-
zaminacyjna wystawia zaświad-
czenie o zdanym egzaminie i po 
opłaceniu składki członkowskiej 
kandydat staje się pełnoprawnym 
członkiem Koła.

K.M. Ile wynosi roczna skład-
ka członkowska?

G.C. W okręgu piotrkowskim 
wynosi ona obecnie 154zł.

K.M. Jest to jednorazowa 
opłata?

G.C. Tak, w ramach tej kwo-
ty jest również zagwarantowana 
możliwość połowu z środków 
pływających.

K.M. Niewiele. Pewnie koszta 
tego hobby znacznie wzrastają, 
gdy uwzględnimy sprzęt wędkar-
ski. Jakiego rzędu są to kwoty 
dla kompletnego wędkarskiego 
ekwipunku?

G.C. Podstawowy zestaw 
można już skompletować zamy-
kając się w kosztach około 100zł. 
Bardziej złożony, wyczynowy 
sprzęt, to wydatek w przedziale 
3 do 10 tysięcy złotych.

K.M. Jaką największą rybę 
udało się Panu złowić? 

G.C. Żadnych spektakular-
nych rekordów, ale udało się zła-
pać w życiu już kilka ryb.

K.M. To już się stało tradycją, 
że dwa razy do roku, wiosną               
i jesienią, na „Patykach”, odby-
wają się zawody o „Puchar Bur-
mistrza”. Jakie inne cykliczne 
imprezy wędkarskie są organi-
zowane w naszej gminie?

G.C. Jak już wcześniej wspo-
mniałem w czerwcu organizuje-
my Dzień Dziecka, wcześniej, 
19 marca, Dzień Wędkarza,                    
w sierpniu planujemy zorgani-
zować zawody dla osób niezrze-
szonych. Od jubileuszu 60-lecia 
PZW organizujemy również 

Rodzinny Festyn Wędkarski, ta 
impreza odbywa się w maju. Za-
interesowanie tym festynem jest 
spore, inicjatywa cieszy się dużą 
popularnością wśród członków 
bełchatowskiego Klubu Seniora. 
Oprócz tego będziemy organi-
zować zawody dla osób zrze-
szonych w Związku, otwarcie 
sezonu 15 kwietnia, razem 9 tego 
typu imprez, włącznie z zakoń-
czeniem sezonu, które nastąpi 14 
października.

K.M. W zeszłym roku prze-
prowadzono szeroko zakrojone 
prace rewitalizacyjne na tere-
nie nabrzeży akwenu „Patyki”.                  
W jakim stopniu, Pana zdaniem, 
przyczyniło się to do wzrostu po-
pularności naszego zalewu?

G.C. Z pewnością przyczy-
niło się. Nabrzeża stały się bar-
dziej estetyczne. A „Patyki” to 
przecież jeden z najczystszych 
tego typu akwenów w Polsce, 
czego dobitnym potwierdzeniem 
jest fakt rozmnażania się w tych 
wodach raków. Dysponujemy 
tutaj dość szczegółowymi dany-
mi, bowiem na prośbę Urzędu 
Marszałkowskiego, nasze Koło 
sporządziło informację odnośnie 
zbiornika, stanu zarybienia, opłat 
na akwenie, całość została udo-
kumentowana zdjęciami. Celem 
tej ekspertyzy była prezentacja 
zelowskiego akwenu na targach 
turystycznych.

K.M. rozumiem, że PZW pro-
wadzi działania i gwarantuje 
zarazem ich spójność w kwestii 
zarybiania takich zbiorników 
jak „Patyki”?

G.C. „Patyki” są powiatowym 
zbiornikiem retencyjnym na rze-
ce Pilsi, akwen wchodzi w skład 
dorzecza rzeki Widawki. We-
dług operatów wodno-prawnych                   
o stanie zarybienia decyduje Ob-
wód Rybacki Poznań. Oni ustala-
ją stan zarybienia na hektar , tych 
przeliczeń dokonują ichtiolodzy 
dobierając gatunki ryb na dany 
zbiornik. My możemy się szczy-
cić , że rzeka Pilsia od zbiornika 
„Patyki” do ujścia rzeki Widawki 
jest rzeką pstrągową i zarybiana 
jest corocznie narybkiem pstrą-
ga, co potwierdza wysoką jakość 
tych wód pod względem czysto-
ści. 

K.M. Wędkarstwo to nie tylko 
łowienie ryb, ale również działa-
nia proekologiczne. W jaki spo-

sób PZW oddziałuje, oczywiście 
w miarę swych możliwości, na 
środowisko naturalne w naszej 
gminie? 

G.C. Angażujemy się w akcje 
porządkowe. Nie ogranicza się to 
jednak tylko do corocznej akcji 
organizowanej we wrześniu, któ-
rą oczywiście wspieramy. Nasze 
działania w tej materii mają cha-
rakter ciągły. Pod naszą opieką 
znajduje się zbiornik „Patyki” 
oraz staw w Grębocinach. Prace 
porządkowe są wykonywane re-
gularnie. Ponadto na terenie gmi-
ny działa Społeczna Straż Rybac-
ka, która kontroluje rzekę Grabię 
na odcinku gminnym, poza tym 
wszystkie zbiorniki na terenie 
powiatu bełchatowskiego. Celem 
tych działań jest zapewnienie 
przestrzegania regulaminu PZW 
przez użytkowników tych wód. 
W zeszłym roku uległy zaostrze-
niu kary za naruszanie regula-
minu PZW, wprowadzono nowy 
taryfikator mandatów karnych 
za zaśmiecanie, łowienie nie-
wymiarowych ryb, czy też uży-
wanie niedozwolonego sprzętu.                            
I tak za zaśmiecanie łowisk 
obecnie przewiduje się mandaty 
w przedziale 200-500zł, w zależ-
ności od skali procederu.

K.M. Pod koniec zeszłego 
roku, w okolicach Świąt Bożego 
Narodzenia na zelowskim targo-
wisku doszło do kilku kontroli 
ze strony Państwowej Straży Ry-
backiej (PSR), czy PZW współ-
pracuje z PSR w tego typu dzia-
łaniach?

G.C. Zakres możliwych dzia-
łań PSR określa między innymi 
rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 listopada 2001r. w sprawie 
połowu ryb oraz warunków cho-
wu, hodowli i połowu innych 
organizmów żyjących w wodzie. 
Każda osoba wprowadzająca na 
rynek ryby musi posiadać świa-
dectwo pochodzenia ryb, są to 
zaświadczenia weterynaryjne po-
twierdzające, że ryby są zdrowe  
i nadają się do spożycia.

Ciąg dalszy na stronie 7

O działalności zelowskiego koła wędkarskiego nr 37 rozmawia z Prezesem Grzegorzem Cieniewskim 
redaktor Informatora Zelowskiego Kamil Małecki
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Ciąg dalszy ze strony 6

K.M. Jakie warunki należy 
spełnić, aby bez groźby sankcji 
ze strony PZW lub PSR, móc np. 
sprzedać w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia karpia odłowionego 
ze stawu przy własnym gospo-
darstwie rolnym?

G.C. Rolnik musi przestrzegać 
regulacji dotyczących wymiarów 
ochronnych oraz posiadać wspo-
mniane już świadectwo pocho-
dzenia ryb.

K.M. Które organy są upraw-
nione do nakładania ewentu-
alnych sankcji za naruszenia                
o których Pan wspomniał?

G.C. Państwowa Straż Ry-
backa, Straż Miejska, Społeczna 

Straż Rybacka, a także Policja. 
Również inne organy powołane 
do zadań związanych z ochroną 
środowiska, np. Straż Leśna.

K.M. Czy nowe, zaostrzo-
ne przepisy ustawy o ochronie 
zwierząt w jakiś sposób afektują 
wędkarzy? 

G.C. Oczywiście przepisów 
ustawy należy przestrzegać, ale 
należy pamiętać, że PZW ma 
również swoje regulacje. Każdy 
wędkarz wie jak się obchodzić 
ze złowioną rybą. Niedawno na 
przykład wycofano podrywki 
metr na metr, wydano jednak 
wadliwe rozporządzenie, które 
nie pozwalało egzekwować tego 
prawa przez PSR, ostatecznie 
wycofano się z tego i obecnie 

używanie tego typu sprzętu jest 
legalne.

K.M. Czego życzyć środo-
wisku zelowskich wędkarzy                          
w 2012 roku?

G.C. Połamania kija. A tak 
poważniej mówiąc, to dalszej 
owocnej współpracy z Urzędem 
Miejskim. Z racji funkcji, którą 
pełnię, chciałbym również przy 
tej okazji podziękować wszyst-
kim tym, którzy już od ponad 
sześćdziesięciu lat wspierają 
bądź wspierali Koło nr 37 Pol-
skiego Związku Wędkarskiego 
w Zelowie. Nie ujmując innym 
prezesom Koła, szczególną pa-
mięcią otaczamy postać Krzysz-
tofa Orpla, uhonorowanego swe-
go czasu Złotym Krzyżem za 

zasługi w działalności na rzecz 
środowiska i rozwoju wędkar-
stwa. Gorące podziękowania 
kieruję do Henryka Zagrodziń-
skiego oraz Jana Cieniewskie-
go, wieloletniego działacza, 
którego ukoronowaniem pracy 
był Srebrny Krzyż za zasługi                                                                     
w działalności na rzecz środo-
wiska i rozwoju wędkarstwa, 
przyznany postanowieniem Pre-
zydenta RP (odznaczeniem ta-
kim został uhonorowany również 
Henryk Chwalewski – przyp. 
red.) Oczywiście, serdeczne po-
dziękowania kieruję również do 
wszystkich pozostałych człon-
ków Koła nr 37 PZW w Zelowie.

K.M. Dziękuję za spotkanie            
i rozmowę.

Rusza kwalifikacja wojskowa
Zgodnie z Rozporządzeniami 

Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej w okresie 
od 6 lutego do 30 kwietnia 2012 
r. trwać będzie kwalifikacja 
wojskowa. Stosownie do woje-
wódzkiego Planu Kwalifikacji 
Wojskowej mężczyźni-miesz-
kańcy Gminy Zelów, urodzeni w 
1993 roku oraz urodzeni w latach 
1988-1992, którzy nie posiadają 

określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej, 
otrzymają imienne wezwanie do 
zgłoszenia się przed Powiatową 
Komisją Lekarską w Bełchato-
wie w okresie od 8 do 12 mar-
ca br. Wszyscy zainteresowani 
zmianą terminu stawienia winni 
zgłaszać się do Urzędu Miejskie-
go w Zelowie, ul. Żeromskiego 
23, pok. 127.

Zebrania ochotniczych Straży 
Pożarnych 

W jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gmi-
ny Zelów rozpoczęły się zebra-

nia sprawozdawcze. Poniżej 
przedstawiamy harmonogram 
zebrań:

Składka rentowa w górę
Od 1 lutego 2012 roku o dwa 

punkty procentowe wrośnie 
składka na ubezpieczenie ren-
towe. Koszty wzrostu tej skład-
ki poniosą pracodawcy. To oni 
będą płacili wyższą składkę. 
Bez zmian pozostanie składka 
płacona przez pracowników.

Zgodnie z nowelizacją ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecz-
nych z dnia 21 grudnia 2011 r., 
1 lutego 2012 r. wrośnie o dwa 
punkty procentowe składka ren-
towa, z obecnych 6 do 8 proc. 
podstawy wymiaru. Podwyżka 
dotyczy tej części składki, która 
jest finansowana przez płatnika 

składek. Obecnie płatnik skła-
dek (pracodawca) płaci składkę 
rentową w wysokości 4,5 proc. 
podstawy wymiaru, zaś ubez-
pieczony (pracownik) 1,5 proc. 
podstawy wymiaru. Na skutek 
tej zmiany składka rentowa od 
lutego 2012 r. będzie finansowa-
na na niezmiennym poziomie 1,5 
proc. po stronie ubezpieczonego 
i na poziomie 6,5 proc. po stronie 
płatnika składek. Składkę rento-
wą w nowej wysokości płatnik 
składek zapłaci już w miesiącu 
marcu 2012 r., począwszy od 
składek należnych za luty 2012 r.

W dniu 19 stycznia br. z ini-
cjatywy Burmistrza Zelowa Ur-
szuli Świerczyńskiej w Urzędzie 
Miejskim odbyło się spotkanie          
z właścicielami zelowskich ap-
tek. Główne tematy rozmów 

dotyczyły zbiórki przetermi-
nowanych leków, a dokładnie 
umieszczenia w punktach ap-
tecznych pojemników na prze-
terminowane leki czy inne od-
pady lekarskie. Poruszono także 
temat możliwości przywrócenia 
w aptekach całodobowych dyżu-
rów. Z informacji uzyskanych od 

obecnych na spotkaniu przedsta-
wicieli aptek „Kwiaty Polskie”, 
„Medest VII”, „Witaminka” oraz 
„Zdrowie” wynika, że we wcze-
śniejszych latach praktykowano 
takie dyżury w kilku aptekach, 

lecz było wśród mieszkańców 
zbyt małe zainteresowanie.                                                   
W związku z tym apteki zrezy-
gnowały z tego typu dyżurów. 
Kolejne spotkanie w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych zapla-
nowano w najbliższych tygo-
dniach.

debatowali aptekarze
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Bilans zadań inwestycyjnych za rok 2011

Lp.   Nazwa zadania      Krótka charakterystyka        Finansowanie

Poniżej przedstawiamy Mieszkańcom Gminy Zelów informację z realizacji inwestycji za 2011 rok. Warto nadmienić, że wszystkie inwesty-
cje zaplanowane w budżecie Gminy Zelów na 2011 rok zostały zrealizowane, a ich łączny koszt wyniósł ponad 11,5 mln zł.

IV edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Fundacja na rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa wraz z Wy-
dawnictwem Naukowym Scho-
lar ogłosiły nabór prac do IV 
edycji konkursu  „Polska wieś 
– dziedzictwo i przyszłość”. 

Patronat honorowy nad konkur-
sem sprawuje Polski Komitet ds. 
UNESCO. Celem konkursu jest 
promocja polskiego rolnictwa, 
problematyki związanej z ob-
szarami wiejskimi, dziedzictwa 

kulturowego oraz wzbogacenie 
publicznej debaty na temat pol-
skiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła 
oceni prace w dwóch katego-

riach:

 1) Prace naukowe, popularno-
-naukowe i inne nienależące do 
tych dwóch kategorii, ale prezen-
tujące szczególnie inspirujące              
i innowacyjne spojrzenie na 

Ciąg dalszy na stronie 9
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problematykę rozwoju wsi;
2) Prace prezentujące dorobek 

kulturowy kraju i regionu, opi-
sujące inicjatywy lokalne, dzie-
dzictwo historyczne wsi (mo-
nografie wsi, archiwalne zbiory 
zdjęć stanowiące element doku-
mentacji, pamiętniki) oraz pra-
ce ilustrujące przykład sukcesu                
w rozwoju polskiej wsi.

Spośród zgłoszonych prac 
Kapituła Konkursowa wybierze 

dwa wyróżniające się opracowa-
nia. Zwycięzca w każdej z kate-
gorii otrzyma nagrodę pieniężną 
w wysokości 5000 złotych. Na-
grodzone prace będą mogły być 
wydane w postaci książkowej 
w Wydawnictwie Naukowym 
Scholar.

W konkursie preferowane są 
prace nowatorskie, interdyscy-
plinarne, wykazujące oryginal-
ność w zakresie podjętej proble-
matyki lub metodologii badań, 
napisane w sposób atrakcyjny 

dla potencjalnych czytelników. 
Prace mogą być zgłaszane do dn. 
31 lipca 2012r.

Regulamin i wymagane do-
kumenty dotyczące konkursu 
znajdują się na stronie interne-
towej organizatora www.fdpa.
org.pl oraz są dostępne w formie 
wydruku w siedzibie Fundacji 
na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa, ul. Gombrowicza 
19, 01-682 Warszawa. Dodat-
kowych informacji na temat kon-
kursu udziela: Sylwia Konopac-

ka, e-mail s.konopacka@fdpa.
org.pl tel. 22 864 03 90; fax 22 
864 03 61.

Do pobrania:

karta zgłoszeniowa:
http://www.fdpa.org.pl/ima-

ges/karta_zgloszeniowa_konkur-
su_polska_wies_.pdf

regulamin konkursu:
http://www.fdpa.org.pl/ima-

ges/regulamin_konkursu_pol-
ska_wies_2012.pdf

Ceny wody 
i ścieków

Podczas sesji w dniu 25 stycz-
nia br. Rada Miejska w Zelowie 
zatwierdziła taryfy dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków 
zaproponowane przez Przedsię 
biorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji w Zelowie oraz przyznała 
dopłaty do taryfowych grup od 
biorców. Zmiana cen opłat obo-
wiązywać będzie od 1 marca 
2012 r.

Dokonano zgłoszenia do 
PINB w Bełchatowie 
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Największy budżet w historii Gminy Zelów
W dniu 28.12.2011r. Rada 

Miejska w Zelowie niemal jed-
nogłośnie przyjęła budżet Gmi-
ny Zelów na rok 2012. Łączna 
kwota wydatków Gminy Zelów 
w 2012r. przekroczy 56 milio-
nów złotych.

RADA MiejsKA AKceP-
TUje PlAn FinAnsOWy 

nA 2012 ROK
Ostatnia w 2011 roku sesja 

Rady Miejskiej poświęcona była 
głównie kwestiom finansowym, 
z których najważniejszą był bu-
dżet Gminy Zelów na 2012 rok. 
Dokument, będący pierwszym 
autorskim budżetem Burmistrza 
Zelowa Urszuli Świerczyńskiej, 
został przyjęty przez Radę Miej-
ską w obecności czternastu rad-
nych, przy jednym głosie sprze-
ciwu.

Główne założenia planu finan-
sowego Gminy Zelów na 2012 
rok zakładają uzyskanie po stro-
nie dochodów środków na po-
ziomie 50.460,000 zł, w tym do-
chodów majątkowych o wartości 
ponad 13.324,000 zł, oraz doko-
nanie wydatków w prognozowa-
nej kwocie 56.160,000 zł, z cze-
go większość pochłoną wydatki 
bieżące określone  w budżecie                
w kwocie 35.943,583 zł., pozo-
stałe środki - ponad 20.216,000 
zł, zostaną przeznaczone na dzia-
łania inwestycyjne Gminy.

Budżet Gminy Zelów na rok 
2012 jest największym tego 
typu projektem finansowym                  
w historii Zelowa, co nie wydaje 
się być zaskoczeniem, wziąw-
szy pod uwagę skalę inwestycji 
infrastrukturalnych realizowa-
nych  w chwili obecnej na ob-
szarze Gminy. Warto również 
zauważyć, że horyzont czasowy 
największego      z tych przed-
sięwzięć - rozbudowy systemów 
wodno - kanalizacyjnych w Ze-
lowie i Łobudzicach – sięga koń-
ca roku 2013, co może sprawić, 
że za rok będziemy mieli kolej-
ny rekordowy budżet. Należy                
w tym miejscu także nadmienić, 
że wartości w których obecnie 
zamyka się plan finansowy Zelo-
wa na rok 2012 prawdopodobnie 
ulegną zwiększeniu, biorąc pod 
uwagę konieczność wprowa-
dzania korekt do budżetu, dla 
porównania, zeszłoroczny bu-
dżet w pierwotnych założeniach 
określał wydatki na poziomie 
nieco ponad 54.000,000 zł, by 
w połowie roku, po wprowa-
dzeniu poprawek, przekroczyć 

sumę 58.000,000 zł. Niewyklu-
czone więc, że wydatki Gminy 
Zelów w 2012r., po uwzględnie-
niu prawdopodobnych korekt, 
mogą oscylować w granicach 
60.000,000 zł.

WyDATKi inWesTy-
cyjne PRzeKROczą 

DWADzieściA MiliOnóW 
złOTych

Działania inwestycyjne Gmi-
ny Zelów w najbliższych dwuna-
stu miesiącach koncentrować się 
będą głównie wokół gminnego 
odcinka drogi 484, wydatki na 
ten cel przekroczą 16 milionów 
złotych, ale nie będą jedynymi 
przeznaczonymi na infrastruktu-
rę drogową i wodociągowo-ka-
nalizacyjną. 

W budżecie na 2012r. zapisa-
na jest suma 1.390,000 zł jako 
środki przeznaczone na rozbudo-
wę infrastruktury wodociągowej                                                                         
i kanalizacyjnej na wsi. Więk-
szość tych środków, w świetle 
założeń budżetu – w kwocie 
1.150,000 zł - zostanie przezna-
czona na budowę sieci wodocią-
gowej w miejscowości Pszczół-
ki. Środki o zbliżonej kwocie 
(1.200,000 zł) zostały zatwier-
dzone dla inwestycji drogowej 
w Ignacowie, zakładającej mo-
dernizację drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych. Ponadto w bu-
dżecie zapisano między innymi 
środki na prace modernizacyj-
ne w budynkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Grabosto-
wie, Karczmach, Pożdżenicach, 
Bujnach Szlacheckich, a także                                       
w ramach funduszy sołeckich 
określono kwoty na cele drob-
nych prac remontowych oraz 
zakup sprzętu w OSP Chajczy-
ny, OSP Kurówek, OSP Sobki,                    
a także OSP Wypychów. W pla-
nie wydatków inwestycyjnych na 
rok 2012 zagwarantowano rów-
nież odpowiednie kwoty na takie 
przedsięwzięcia jak rozbiórka 
starych zabudowań na terenie Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie oraz   budowa parkin-
gu w miejscowości Wygiełzów. 
Bilans dochodów i wydatków 
na rok 2012 uwzględnia również 
konieczność sporządzenia do-
kumentacji pod inwestycje, któ-
rych realizacja wiąże się z dalszą 
perspektywą czasową, wykra-
czającą poza ramy najbliższych 
dwunastu miesięcy. W tym celu 
w budżecie zapisano stosowne 
środki zabezpieczające opraco-
wanie dokumentacji dla takich 

przedsięwzięć jak odbudowa linii 
energetycznej w miejscowości 
Dąbrowa, zbudowanie instalacji 
oświetleniowej na ulicy Akacjo-
wej w Łobudzicach, jak rów-

nież opracowanie dokumentacji                                                         
projektowej na rozbudowę 
oświetlenia ulicznego dla wsi 
Jamborek.

czAs WielKich inWe-
sTycji, czAs WielKieGO 

DeFicyTU…
Porównując dane z ostatnich 

lat, można zauważyć tendencję 
wzrostową w sferze wydatków 
oraz udziale kwot przeznaczo-
nych na inwestycje w tej katego-
rii środków. Trend ten, charak-
terystyczny dla samorządów te-
rytorialnych, jest spowodowany 
głównie chęcią wykorzystania 
możliwości dotowania inwesty-
cji, co umożliwiają chociażby 
fundusze unijne. Gmina Zelów 
jest właśnie w trakcie realizacji 
znacznej, jak na swoje możliwo-
ści, inwestycji infrastrukturalnej, 
która w tym roku pochłonie we-
dług wstępnych założeń ponad 
szesnaście milionów złotych. 
Realizacja takich projektów wią-
że się jednak z koniecznością 
zaciągania zobowiązań, które 
w kolejnych latach w znacz-
nym stopniu będą oddziaływać 
na kształt przyszłych budżetów, 
które będą musiały uwzględniać 
konieczność spłaty tychże zo-
bowiązań. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że spłata zobowią-
zań zaciągniętych na rozbudowę 
infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej w Zelowie i Łobudzicach 
w świetle przyjętego harmono-
gramu ma się zakończyć w 2024 
roku.

Deficyt w budżecie na 2012r. 
wyniesie 5.700,000 zł. Suma 
ta zostanie pokryta przez przy-
chody z kredytów na łączną 

kwotę 4.513,336 zł oraz przy-
chody z pożyczek na łączną 
sumę 1.186,664 zł. W porówna-
niu do zeszłego roku, udało się 
ograniczyć deficyt budżetowy, 

przynajmniej w pierwotnych 
wyliczeniach, o ponad 800.000 
zł, trudno jednak prognozować 
w jakich granicach ostatecznie 
zamknie się deficyt  w grudniu 
2012r., wszystko zależeć będzie 
od ewentualnych nowelizacji 
uchwały budżetowej.

Półmilionowa rezerwa i pierw-
sze korekty budżetu. Standardem 
dobrego budżetu są kwoty zabez-
pieczone na wypadek konieczno-
ści podejmowania działań nad-
zwyczajnych. W budżecie na rok 
2012, Gmina Zelów dysponuje 
kwotą 300.000 zł w ramach tzw. 
rezerwy ogólnej oraz rezerwą ce-
lową, z której 118.000 zł zostało 
zatwierdzone na działania oświa-
towe, a 90.000 zł na potrzeby za-
rządzania kryzysowego. 

25 stycznia 2012r. podczas 
XXII sesji Rady Miejskiej 
uchwalono pierwsze poprawki 
do budżetu na rok 2012. Ko-
nieczność zmian w budżecie 
została podyktowana dotacją, 
którą Gmina uzyskała od Staro-
stwa Bełchatowskiego w kwocie 
142.000 zł na modernizację Par-
ku Miejskiego przy ul. Poznań-
skiej. Wprowadzono korektę 
zarówno po stronie dochodów 
jak i wydatków, bowiem wa-
runkiem przejęcia przez Gminę 
całości dotacji było zwiększe-
nie udziału własnego w finan-
sowanym przedsięwzięciu do 
poziomu 40% (nastąpiło zwięk-
szenie wkładu własnego Gminy 
o 50.000 zł). Zmiany po stronie 
wydatków Gminy podyktowane 
były również koniecznością wy-
asygnowania dodatkowych środ-
ków w ramach 

Ciąg dalszy na stronie 11
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udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Bełchatowskie-
mu, której finalnym celem jest 
zachowanie w Zelowie Filii 
Wydziału Komunikacji (20.000 
zł) oraz Punktu Terapeutyczne-

go (8.400 zł), na sesji podjęto 
uchwałę o zwiększeniu wy-
sokości tej pomocy o 1.500 zł                                       
w przypadku Filii Wydziału 
Komunikacji oraz o 1.194 zł po 
stronie Punktu Terapeutyczne-
go. Obok wsparcia finansowego, 
realizacja tego przedsięwzię-

cia wymaga również pomocy 
rzeczowej, taką pomoc Gmina 
zagwarantowała w kwocie do 
9.800 zł, podejmując w tej ma-
terii odrębną uchwałę. W ramach 
nowelizacji uchwały budżetowej 
dokonano również przesunięcia 
w obszarze środków przezna-

czonych na oświatę, jednak bez 
zmian wartości kwot globalnych, 
zatwierdzonych dla oświaty                                                             
w pierwotnej wersji budżetu. 

(K.M.)

Jubileuszowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek

Pod koniec stycznia w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Zelowie 
odbył się X Gminny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek. W konkur-
sie wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich szkół podstawowych 
i przedszkoli z terenu naszej gmi-
ny. Poziom artystyczny młodych 
wokalistów był tak wysoki, że 
jury miało trudne zadanie w wy-
łonieniu zwycięzców. Podczas 
przeglądu konkursowego obecny 
był także proboszcz parafii rzym-
skokatolickiej w Zelowie Ksiądz 
Kanonik Marian Fałek. 

Oto wyniku konkursu:
Kategoria przedszkoli:
I miejsce – Oliwier Jasiński 

(Przedszkole Samorządowe nr 4)
I miejsce – Julia Zamolska 

(Szkoła Podstawowa w Wygieł-
zowie kl. „0”) 

II miejsce – Nikodem Gral 
(Przedszkole Samorządowe nr 4)

II miejsce – Mateusz Zawi-
stowski (Szkoła Podstawowa nr 
2 kl. „0”)

III miejsce – Julia Rudnicka 
(Szkoła Podstawowa w Wygieł-

zowie kl. „0”).
Kategoria klas i – iii
I miejsce – Kalina Maciasz-

czyk (Szkoła Podstawowa nr 2)
I miejsce – Dominika Biegań-

ska (Szkoła Podstawowa w Ko-
ciszewie)

II miejsce – Julia Dobroszek 
(Szkoła Podstawowa nr 2)

III miejsce – Ewa Pietrzyk 
(Szkoła Podstawowa nr 4).

Kategoria klas iV – Vi
I miejsce – Weronika Wodziń-

ska (Szkoła Podstawowa nr 2)
I miejsce – Sandra Prorok 

(Szkoła Podstawowa w Bujnach 
Szlacheckich)

II miejsce - Karolina Zieleniak 
(Szkoła Podstawowa nr 2)

II miejsce – Dominik Grzelak 
(Szkoła Podstawowa w Kocisze-
wie)

II miejsce – Justyna Pawłow-
ska (Szkoła Podstawowa nr 4)

III miejsce – Weronika Rzeź-
nicka (Szkoła Podstawowa nr 4)

III miejsce – Natalia Kurczew-
ska (Szkoła Podstawowa w Buj-
nach Szlacheckich)

Nagrodzeni uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i drobne upominki,                       
a wszystkie występujące dzieci 
otrzymały prezenty wykonane 
podczas zajęć koła orgiami. Po-

nadto, proboszcz parafii rzym-
skokatolickiej Ksiądz Kanonik 
Marian Fałek ufundował na-
grody indywidualne. Na koniec 
wszyscy laureaci wraz z publicz-
nością wspólnie kolędowali.

Informacja dla  przedsiębiorców zajmujących się 
odbiorem odpadów komunalnych   

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. 
Nr 152, poz. 897) działalność 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości jest działalnością re-
gulowaną w rozumieniu ustawy            
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej. 

Rejestr działalności regulowa-
nej w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy 
Zelów tworzy i prowadzi Bur-
mistrz od dnia 1 stycznia 2012 r. 
Przedsiębiorcy odbierający od-
pady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy 
Zelów obowiązani są uzyskać 
wpis do rejestru. 

Wpisu do rejestru oraz zmia-

ny wpisu w rejestrze dokonuje 
Burmistrz na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy. 

Wniosek o wpis do rejestru 
działalności regulowanej powi-

nien zawierać: 
1. Nazwę firmy, oznaczenie 

siedziby i adres albo imię, na-
zwisko i adres    przedsiębiorcy, 

2. Numer identyfikacji podat-
kowej (NIP), o ile przedsiębiorca 
taki numer posiada, 

3. Numer identyfikacji RE-
GON, o ile przedsiębiorca taki 
numer posiada, 

4. Określenie rodzaju odbie-
ranych odpadów komunalnych            
z podaniem kodu odpadu. 

Do wniosku o wpis do reje-
stru działalności regulowanej 

dołącza się: 
1. Dowód uiszczenia opłaty 

skarbowej w wysokości 50 zł 
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 
lipca 2011 r. o zmianie ustawy            
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 152, 
poz. 897). Opłata ta nie dotyczy 
przedsiębiorców, którzy z dniem 
wejścia w życie nowelizacji usta-
wy posiadają zezwolenia na od-
bieranie odpadów komunalnych 
art. 14 ust. 2, 

2. Oświadczenie o spełnie-
niu warunków wymaganych 
do wykonywania działalności                     
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości. 

Wpis jest dokonany z chwilą 
zamieszczenia danych w reje-
strze, Burmistrza Zelowa, doko-
nując wpisu do rejestru nadaje 
się przedsiębiorcy numer reje-
strowy. 

Uwaga! Przedsiębiorcy od-
bierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, któ-
rzy w dniu wejścia w życie no-
welizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
posiadają zezwolenie na odbie-
ranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości mogą 
wykonywać działalność w zakre-
sie odbierania i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych bez 
wpisu do rejestru działalności 
regulowanej, w okresie 12 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie 
powyższej ustawy, czyli do dnia 
31 grudnia 2012 r. na podstawie 
art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 152, poz. 897).
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„Zmieniamy się dla was”    
Od 19 grudnia Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Zelowie ma nowego 
dyrektora, funkcję tę objęła pani 
elżbieta Rybak-sawuła, lekarz 
medycyny, specjalista z zakresu 
ginekologii. Zastępcą dyrektora 
został pan Piotr jersak, lekarz 
chorób wewnętrznych, specjali-
sta medycyny rodzinnej. 

Nowe kierownictwo będzie 
musiało zmierzyć się z wieloma 
wyzwaniami, zarówno natury 
organizacyjnej, jak i finansowej. 
Pierwsze decyzje w sferze orga-
nizacji zostały już podjęte, od 
stycznia 2012r. obowiązują nowe 
godziny przyjęć u lekarzy pedia-
trów. Celem tej zmiany było za-
pewnienie możliwości konsulta-
cji u specjalistów z tego zakresu 
zarówno w godzinach rannych 
jak i popołudniowych. Nowy 
harmonogram przyjęć zapew-
nia to w wymiarze czterech dni                                                                
w tygodniu, poza środą, kiedy 
konsultacje u pediatry odbywają 
się wyłącznie popołudniu. Do-
stępne są również konsultacje 
onkologiczne, lekarz – onkolog 
pełni w ośrodku dyżur w każdy 
ostatni wtorek miesiąca, a w naj-
bliższym czasie być może pojawi 
się w ośrodku diabetolog, wstęp-
ne działania w kierunku zaanga-
żowania specjalisty z tego zakre-
su zostały już podjęte. Co więcej, 
zelowski SP ZOZ jako jedyny                                         
w okolicy ma zawarty kon-
trakt na rehabilitację. Kontrakty                            
z NFZ, które otrzymał ZOZ poza 
opieką podstawową, w zakresie 
rehabilitacji i ginekologii, są na 

ubiegłorocznym poziomie. Od 
stycznia obowiązuje również 
umowa z przedsiębiorcą prowa-
dzącym sprzedaż sprzętu reha-
bilitacyjnego i ortopedycznego, 
sklep wkrótce powinien rozpo-
cząć działalność.

Co istotne, w ośrodku reali-
zowane są bezpłatne programy 
profilaktyczne. Program profi-
laktyki raka szyjki macicy adre-
sowany jest do kobiet w wieku 
25-59 lat, które nie wykonały 
badania cytologicznego w ciągu 
ostatnich trzech lat. Profilaktycz-
ne badanie cytologiczne można 
wykonać codziennie w gabinecie 
ginekologicznym, który udzie-
la świadczeń w ramach umowy 
z NFZ. Do ginekologa nie jest 
wymagane skierowanie. Od lu-
tego realizowany jest również 

program profilaktyki chorób 
układu krążenia, który kiero-
wany jest do osób urodzonych                                    
w latach 1977, 1972, 1967, 1962 
i 1957. W ramach programu pa-
cjenci powyższych roczników 
mogą liczyć w ramach programu 
na badania: badanie krwi, pozio-
mu cholesterolu, trójglicerydów, 
poziomu cukru, a także pomiar 
ciśnienia tętniczego i określenie 
wskaźnika masy ciała. Bada-
nia można wykonać codziennie                 
w godzinach 8-18. Realizowany 
jest również program profilakty-
ki gruźlicy, bazuje on głównie na 
wywiadzie w kierunku gruźlicy 
i edukacji zdrowotnej pacjenta, 
skierowany jest do osób powyżej 
dziewiętnastego roku życia.    

Dyrektor ośrodka przyznaje, 
że wiele wciąż jeszcze jest do 

zrobienia, wskazuje również na 
ograniczenia, głównie natury fi-
nansowej. W styczniu placówka 
przekroczyła liczbę przyznanych 
przez NFZ punktów na gine-
kologię i rehabilitację. „O ile 
na ginekologię pod koniec roku 
mamy szansę na dodanie punk-
tów, to dużo gorzej jest z reha-
bilitacją, możemy wykonać tylko 
tyle zabiegów ile jest ustalonych                      
w planie rzeczowo-finansowym 
zatwierdzonym przez Fundusz” 
– zauważa dyrektor. Pomimo li-
mitów ustalonych przez Fundusz 
wszystkie niezbędne zabiegi są 
realizowane, a problem kolejek, 
poza rehabilitacją, w zasadzie nie 
istnieje. W styczniu liczba pa-
cjentów, tylko w przedziale wie-
kowym powyżej sześćdziesią-
tego piątego roku życia, zwięk-
szyła się o 25 osób, co świadczy 
o zaufaniu do jakości świadczo-
nych przez SP ZOZ usług. Dy-
rektor ośrodka podjął również 
rozmowy z firmami oferujący-
mi pakiety socjalne, obejmują-
ce pokrycie kosztów zabiegów 
bądź leczenia, ośrodek zabiega 
o tego typu współpracę, licząc 
na zwiększenie liczby pacjentów. 
„My jako personel również się 
wciąż rozwijamy. Pielęgniarki              
z naszego ośrodka uczestniczą                                                
w kursach dokształcających, któ-
re są wymagane do sprawowania 
opieki nad pacjentami w zakresie 
opieki paliatywno-hospicyjnej, 
medycyny pracy oraz interpreta-
cji zapisu EKG. Zmieniamy się 
dla Was” – konkluduje Dyrektor 
ośrodka. 

wnuczęta swoim dziadkom 
Dzień Babci i Dzień Dziadka to 

szczególne dni w roku, w których 
możemy wyrazić naszą wdzięcz-
ność za ich trud i oddanie oraz 
wszystko to, co od nich otrzy-
mujemy. Z tej okazji, ostatnie dni 
ubiegłego tygodnia obfitowały                                                                  
w Przedszkolach Samorządo-

wych w uroczystości. W Przed-
szkolu Samorządowym nr 4 dzie-
ci przygotowały część artystycz-
ną, na którą składały się wiersze, 
piosenki oraz taniec ludowy „Po-
lka”. Dziadkowie ze wzruszeniem 
przypatrywali się umiejętnościom 
tanecznym swoich wnucząt, na-

gradzając ich gromkimi brawa-
mi. Z kolei, dzieci z Przedszkola 
Samorządowego nr 1 także przy-
gotowały dla swoich babć i dziad-
ków wiersze i piosenki oraz tańce, 
a po części artystycznej odbyły 
się zabawy ze śpiewem „sprzed 
lat” znane babciom i dziadkom 

oraz wspólne tańce. Każde spo-
tkanie kończyło się słodkim po-
częstunkiem, składaniem życzeń 
i wręczeniem pamiątkowych lau-
rek. Szczęśliwe i rozpromienione 
twarze babć i dziadków utwier-
dzały w przekonaniu, jak ważne 
są takie spotkania i wspólnie spę-
dzone chwile z wnukami.

12
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Zelów grał z woŚP – udało się pobić ubiegłoroczny rekord!
W dniu 8 stycznia w całej Pol-

sce odbył się XX Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy.            W Zelowie Finał zorga-
nizowano już po raz dziesiąty. Na 
ulicach naszego miasta 65 wolon-
tariuszy z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących, Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych i Gimnazjum                               
w Łobudzicach zbierało pieniądze, 
które w tym roku zostaną prze-
znaczone na zakup najnowocze-
śniejszych urządzeń dla ratowania 
życia wcześniaków oraz pomp in-
sulinowych dla kobiet ciężarnych                          
z cukrzycą.

Według wstępnych szacunków 
udało się zebrać ok. 15 tys. zł, a to 
oznacza, że po raz kolejny Zelo-
wianie okazali hojność i wsparcie 
dla akcji Jurka Owsiaka. Pobili-
śmy rekord z ubiegłego roku! 

W zelowskim sztabie WOŚP 
mieszczącym się tradycyjnie przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych, jak każdego roku, dużo 
się działo. Od godziny 15:30 na 
scenie grały zespoły: KANA, FI-
REBALL, PACO BAND. Można 
było podziwiać popisy taneczne                

i wokalne uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Swoje umie-
jętności zaprezentowali również 
młodzi artyści z grup tanecznych 
Domu Kultury. Zatańczyli break-
dance i hip - hop. Z nowoczesnym 
repertuarem wystąpiła też zelow-
ska Orkiestra Dęta. Atrakcją wie-
czoru była wystawa gadów oraz 
Turniej Texas Hold’em. Każdy, 
kto w niedzielę przybył do szta-
bu, mógł wziąć udział w losowa-
niu „Szczęśliwego numerka” oraz 
bezpłatnie zjeść ciepły posiłek. 
Akcja tradycyjnie zakończyła się 
wysłaniem światełka do nieba 
ufundowanego przez Burmistrza 
Zelowa.

W związku z XX finałem zorga-
nizowano też wiele imprez towa-
rzyszących. 

W ZSO w sportowej rywa-
lizacji uczestniczyli siatkarze,                                
a równolegle w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zelowie                 
i w Gimnazjum w Łobudzicach 
odbywały się turnieje piłki nożnej 
pod hasłem „Gramy z WOŚP”. 
Wpłaty za udział w grze zasiliły 
konto WOŚP.
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Projekt „szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, 
że w 2012 roku realizuje kolejny projekt systemowy pt. „Szansa na pra-
cę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym”.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych 
i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby korzystające z 
pomocy społecznej oraz upowszechnianie pracy socjalnej na terenie 
Gminy Zelów. Projekt jest skierowny do 37 osób (35K, 2M) bezrobot-
nych, nieaktywnych zawodowo, będących klientami Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie.

Dla Beneficjentów Ostatecznych projektu zostanie zorganizowany 
kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmujący:

Instrumenty aktywizacji społecznej:
· warsztat kompetencji psychospołecznych,
· indywidualne  poradnictwo,
· kurs komputerowy,
· warsztat stylizacji i wizażu,
· warsztat kompetencji wychowawczych,
· warsztat „Bezpieczni MY”,
· warsztat „ABC zarządzania budżetem domowym”,
· zakup 37 voucherów. 
Instrumenty aktywizacji zdrowotnej: 
· grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna,
· badania sanitarno-epidemiologiczne i książeczka sanepidu.
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:
· zajęcia szkolne dla 1 osoby - koszt czesnego, dojazdu,  zakup  

 wyprawki szkolnej, zakup materiałów dydaktycznych,
· kurs zawodowy zgodny ze zdiagnozowanym przez doradcę  

 zawodowego potencjałem i predyspozycjami uczestników   
 projektu,

Pakiet kursów zawodowych zgodny z wymogami regionalnego rynku pracy
· sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
· kurs rękodzieła.  
Instrumenty aktywizacji zawodowej:
· warsztat doradztwa zawodowego,
· indywidualne poradnictwo zawodowe.

Rezultatem projektu będzie uczestnictwo w projekcie, zrealizowanie 
programu szkoleniowo-doradczego oraz uzyskanie nowych kwalifikacji 
zawodowych i kompetencji psychospołecznych. 

Od 1 lutego do 31 marca 2012 roku prowadzona jest rekrutacja do pro-
jektu. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do  biura projektu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zelowie 
Biuro projektu: 97-425 Zelów ul. Piotrkowska 12 

tel./fax 044 634 10 28, www.zelow.pl, e-mail:mgopszelow@op.pl
NIP 769-11-07-358     REGON 004710000 - Gminna 

Samorządowa Jednostka Organizacyjna

zelowskie ekoprzedszkole
19 grudnia w Pałacu Młodzieży 

im. J. Tuwima w Łodzi odbyło się 
uroczyste podsumowanie Konkur-
su z zakresu edukacji ekologicznej 
„EkoBelfry 2011” zorganizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Konkurs miał na celu uho-
norowanie pedagogów i placówek 
oświatowych propagujących tema-
tykę ochrony środowiska. Konkurs 
przebiegał w 2 kategoriach: EkoBel-
fer i EkoSzkoła.  W kategorii Ekosz-

koła Przedszkole Samorządowe 
nr 4 w Zelowie zajęło zaszczyt-
ne II miejsce. Także w kategorii 
EkoBelfer nagrodzono II miej-
scem dyrektora przedszkola Ma-
rzennę Tokarczyk za aktywność 
oraz prowadzenie działalności na 
polu edukacji ekologicznej. Ze-
lowskie przedszkole otrzymało 
nagrodę pieniężną oraz upomin-
ki ekologiczne dla dzieci.

Poetka z Zelowa w gronie 
laureatów

Zelowska poetka Daniela Bed-
narek znalazła się w gronie laure-
atów VII Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. ks.Jerzego 
Popiełuszki „Cena miłości ojczy-
zny”. Uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród od-
było sie w grudniu 2011 r. w Bi-

bliotece Miejskiej w Radomsku. 
Wiersz zelowianki, dedykowany 
ofiarom katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem, a zatytułowany 
„Przerwana pieśń” otrzymał wy-
różnienie. Laureatce serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów literackich.

wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że 
w Urzędzie Miejskim w Zelowie 
od dnia 10 lutego 2012 roku został 
wywieszony wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży 
stanowiących własność Gminy 
Zelów w związku z uchwałami Nr 
XXII/159/2012 i Nr XXII/160/2012 

Rady Miejskiej w Zelowie                   
z dnia 25 stycznia 2012 r. Bliż-
szych informacji w tej sprawie 
udziela Referat Gospodarki Nie-
ruchomości i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Zelowie, ul. Że-
romskiego 23, pok. nr 22 i 12, 
tel. 44/634 10 00, wew. 37 i 38.
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wokalistki „Dwójki” promują Gminę Zelów
15 stycznia 2012 r. w kościele 

Miłosierdzia Bożego w Bełchato-
wie odbyło się ogłoszenie wyni-
ków XI Regionalnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek. W kategorii so-
listów klas IV – VI na pierwszym 
miejscu uplasowała się uczennica 
klasy IVa Weronika Wodzińska. 
Młoda wokalistka wystąpiła przed 
licznie zebraną publicznością                 
w koncercie laureatów. Dodatko-
wym wyróżnieniem dla Weroniki 
była nagroda ufundowana przez 
burmistrz Zelowa Urszulę Świer-
czyńską. W tej samej kategorii 
dwa równorzędne wyróżnienia 
przypadły w udziale uczennicom 
kl. IV b  Kindze Kubik i Karolinie 
Zieleniak. Dziewczynki otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
upominki.

Szkoła bezpiecznego internetu
Od kilku lat uczniowie i na-

uczyciele Szkoły Podstawowej 
im. mjr Henryka Sucharskiego                              
w Bujnach Szlacheckich włączają 
się do ogólnopolskich obchodów 
Dnia Bezpiecznego Internetu.                
W dobie szybko rozwijających się 
multimediów szeroko pojęte bez-
pieczeństwo dzieci – w tym bez-
pieczeństwo w Sieci - jest naszym 
priorytetem. Od 2010 roku szkoła 
realizuje program profilaktyczno-
-edukacyjny „SZKOŁA BEZ-
PIECZNEGO INTERNETU” 

i posiada certyfikat przyzna-

ny przez Fundację Kidprotect.
pl i Grupę TP pod patronatem 
honorowym Ministra Eduka-
cji Narodowej, Rzecznika Praw 
Dziecka i Pełnomocnika Rządu 
ds. Równego Traktowania. Tego-
roczne hasło Dnia Bezpiecznego 
Internetu „WSPÓLNIE ODKRY-
WAMY CYFROWY ŚWIAT! 
BEZPIECZNIE!” – podkreśla rolę 
Internetu jako łącznika pomiędzy 
pokoleniami.

W ramach obchodów Dnia Bez-
piecznego Internetu (DBI 2012) 
w Szkole Podstawowej im. mjr 

Henryka Sucharskiego w Bujnach 
Szlacheckich zostaną przeprowa-
dzone:

1) Zajęcia edukacyjne dla klas 
IV-VI z wykorzystaniem materia-
łów multimedialnych;

2) Zajęcia edukacyjne dla klas  
I-III z wykorzystaniem materiałów 
udostępnionych na stronie Siecia-
ków; 

3) Pogadanki w godzinach wy-
chowawczych w kl. IV-VI i zaję-

ciach zintegrowanych w klasach 
I-III na temat bezpieczeństwa                   
w Internecie; 

4) Konkurs plastyczny dla 
uczniów klas IV-VI pod hasłem: 
„Wspólnie odkrywamy cyfro-
wy świat. Pomagamy poznać 
bezpieczny Internet Rodzicom                         
i Dziadkom”;

5) Wykonana zostanie gazetka 
ścienna w pracowni komputero-
wej i na korytarzu szkolnym na 
temat bezpieczeństwa w Sieci.

Inicjatywy JeReMIe 
dla rozwoju przedsiębiorczości

Od ubiegłego roku Fundacja 
Rozwoju Gminy zelów uczest-
niczy w realizacji „inicjatywy 
jeReMie dla rozwoju Polski” 
w tym regionu łódzkiego.  

We wrześniu 2011 r.  Prezes 
zarządu Fundacji Rozwoju 
Gminy zelów - Marek Górecki      
i Wiceprezes zarządu - Beata 
Biskupska w obecności Marszał-
ka Województwa łódzkiego Wi-
tolda stępnia oraz Wicemarszałka 
Marcina Bugajskiego podpisał 
umowę  z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, jako Menadżerem 
Łódzkiego Regionalnego Fun-
duszu Powierniczego na kwo-
tę 7 mln zł w ramach konkursu 
2.2/2011/ŁRFP.

Umowa dotyczy inicjatywy 
jeReMie i nowego produktu 
finansowego- pożyczki globalnej.

Fundacja jest 27 Pośrednikiem 

Finansowym i 16 Funduszem Po-
życzkowym z którym BGK od po-
czątku realizacji projektu zawarł 
umowę w ramach inicjatywy.

Pożyczka globalna polega na 
przekazaniu środków pośred-
nikom finansowym, w tym wy-
padku Fundacji, w celu udzie-
lania bezpośredniego wsparcia                       
w postaci pożyczek mikro, ma-
łym i średnim przedsiębiorcom.

JEREMIE ma na celu przede 
wszystkim pomoc w kreowaniu 
aktywności gospodarczej mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
znajdujących się w początkowej 
fazie działalności. Pozyskane 
środki mogą być przeznaczone 
na finansowanie działalności go-
spodarczej w zakresie budowy, 
rozbudowy lub rozszerzania dzia-
łalności gospodarczej. Głównym 
kryterium jest wykazanie przez 
przedsiębiorcę wpływu planowa-

nych zakupów na rozwój firmy.
Z możliwości finansowania wy-

łączone są zakupy bieżące, spłata 
zobowiązań publicznoprawnych              
i spłata pożyczek i kredytów.

Przedsiębiorca z kwoty pożycz-
ki sfinansować może do 100% 
wydatków brutto, związanych               
z realizacją przedsięwzięcia – nie 
jest wymagany wkład własny. Do-
puszczalne jest również finanso-
wanie zakupu środków transportu.  

Maksymalna kwota pożycz-
ki wynosić może nawet 350.000 
złotych przy okresie spłaty do 60 
miesięcy. Istnieje również moż-
liwość uzyskania okresu karencji            
w spłacie kapitału w wysokości do 
6 miesięcy. 

Oprocentowanie pożyczek JE-
REMIE wynosi od 5,51%, dla 
firm funkcjonujących powyżej 12 
miesięcy oraz od 8,91% dla firm 
działających krócej. Ostateczna 
wysokość oprocentowania uza-

leżniona jest od oceny zdolności 
kredytowej przedsiębiorcy i przed-
stawionych zabezpieczeń

Podpisanie umowy stanowi ko-
lejny krok w kierunku poprawy 
dostępu przedsiębiorcom z sektora 
MŚP do zewnętrznych źródeł fi-
nansowania przy udziale środków 
unijnych. 

W grudniu Fundacja wystąpi-
ła  o kolejne środki, tym razem  
w kwocie 10 mln zł.

Szczegółowe informacje                      
o Inicjatywie JEREMIE znajdu-
ją się na: www.jeremie.com.pl, 
www.frgz.pl/jeremie

oraz w siedzibie Fundacji Roz-
woju Gminy Zelów, ul. Mickiewi-
cza 4, 97-425 Zelów, tel. 044/ 634 
10 06 wew. 511, 521

Punkt Konsultacyjny dyżur                    
w Bełchatowie, Urząd Miasta, ul. 
Kościuszki 1 IIp. wt. godz. 10.00-
14.00, tel. 044/ 733 51 99
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wyróżnienia dla zelowskich klubów sportowych
W dniu 17 grudnia 2011r. od-

było się podsumowanie spor-
towe roku organizowane przez 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS                          
w Łodzi. W spotkaniu podsu-
mowującym osiągnięcia indy-
widualne sportowców oraz suk-
cesy zrzeszonych klubów udział 
wzięli m.in. przedstawiciele Sta-
rostwa Powiatowego, Burmistrz 
Zelowa, przedstawiciele Rady 
Powiatowej LZS w Bełchatowie 
oraz Dyrektorzy Szkół i MG 
LKS w Zelowie. 

W rywalizacji powiatów                        
I miejsce zajęła Rada Powiatowa 
LZS w Bełchatowie, a w katego-

rii gmin, miasto-gmina I miejsce 
przypadło dla Miejsko-Gminne-
go Ludowego Klubu Sportowego 
w Zelowie. Szczególnie miłym 
zaskoczeniem było I miejsce dla 
zelowskiej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w rywalizacji szkół podsta-
wowych, IV miejsce w tej kate-
gorii stało się udziałem Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zelowie. 
W rywalizacji szkół ponadgim-
nazjalnych VI miejsce zajął ze-
lowski Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych, a spośród klubów, 
najwyżej sklasyfikowany został 
ULKS „KUSY” Łobudzice, któ-
ry zajął VI miejsce. 

Podsumowania sportowe-
go roku dokonano również                          
w Kleszczowie, gdzie odbył się 
Powiatowy Plebiscyt Sportowy, 
w którym wśród wyróżnionych 
znaleźli się m.in. MG LKS Ze-
lów, który zajął II miejsce wśród 
Rad Gminnych. Indywidual-
nie wyróżnieni zostali: Michał 
Oracz, piąty sportowiec powia-
tu bełchatowskiego, reprezen-
tujący sekcję tenisa stołowego                                                                   
w ULKS „KUSY” Łobudzice 
oraz klubowa koleżanka – Mar-
tyna Malinowska, która zna-
lazła się na ósmym miejscu                                    
w podsumowaniu na dziesiątkę 

sportowców powiatu bełcha-
towskiego. W kategorii „Tre-
ner-Wychowawca” wyróżniono 
Jana Koniecznego, trenera teni-
sa stołowego z ULKS „KUSY”                                                                      
w Łobudzicach, a za odkrycie 
roku 2011 uznano Paulinę Go-
łuch ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Zelowie oraz Jakuba Ko-
walczyka z ULKS „KUSY” 
Łobudzice. Przyznano również 
wyróżnienia młodzieży z Ze-
lowskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych, wyróżnio-
no: Annę Nowak, Kamila No-
waka, Michała Klukę, Pawła 
Zakrajdę oraz Andrzeja Ledera. 

Lista najlepszych sportowców 2011r. w Gminie Zelów: towe. W gronie nagrodzonych tre-
nerów – wychowawców, znaleźli 
się: Anna Bodnar SP nr 2 Zelów, 
Anna Dziurdzia ULKS ZSO Ze-
lów, Jan Konieczny TS ULKS 
„KUSY” Łobudzice, Cezary Ku-
ligowski LA SP nr 4 Zelów, Jacek 
Pawełoszek LA SP nr 2 Zelów, 
Paweł Siekierski PN, LA ULKS 
„KUSY” Łobudzice, Andrzej 
Tarka PN , LA ULKS „KUSY” 
Łobudzice, Dorota Wędzik LA 
SP nr 4 Zelów.

Przy okazji plebiscytu,                        
w związku z rocznicą 65-lecia 
LZS, uhonorowano także oso-
by, które poprzez swą działal-
ność wspierały Ludowe Zespoły 
Sportowe. Odznaczeni zostali: 
Jan Burczyński, Andrzej Gudzio, 
Marek Górecki, Jan Konieczny, 
Andrzej Sowała, Daniel Tarka, 
Henryk Trębacz, Józef Wiśniew-
ski, Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska, Rada Miejska                                                                     
w Zelowie, w imieniu której 
odznaczenie odebrał Przewodni-
czący Wincenty Berliński oraz 
Miejsko-Gminny Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Zelowie, który 
na gali reprezentowała Anna 
Bodnar.

reprezentujący SP Wygiełzów,                                         
a także Jakub Kowalczyk, teni-
sista stołowy z ULKS „KUSY” 
Łobudzice.

Doskonałe ubiegłoroczne 
wyniki sportowe Anny Nowak, 
Kamila Nowaka, Michała Kluki, 
Pawła Zakrajdy oraz Andrzeja 
Ledera zostały docenione i wy-
różnione w kategorii Blog inte-
gracyjny/SPON Zelów.  

Nie pominięto również tych, 
bez których trudno byłoby osią-
gnąć tak znaczące sukcesy spor-

Plebiscyt zelowskiego ludowego Klubu Sportowego rozstrzygnięty
10 lutego, w Domu Kultury 

w Zelowie odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród spor-
towcom z Gminy Zelów za 
rok 2011. Na gali, oprócz spor-
towców i ich bliskich, obecni 
byli Przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego,                                                               
a zarazem Przewodniczący Wo-
jewódzkiego Zrzeszenia LZS                                                              
w Łodzi Pan Marek Mazur, 
przedstawiciele władz miejskich, 
Urszula Świerczyńska - Bur-
mistrz Zelowa, Wincenty Berliń-
ski - Przewodniczący Rady Miej-
skiej oraz radni miejscy, działa-
cze LZS, trenerzy, nauczyciele               
i wychowawcy. 

Spotkanie otworzył Prezes 
zelowskiego LKS – Szczepan 
Krajda, który podsumował mi-
niony rok, wskazując na sukcesy 
zarówno sportowe jak i organiza-
cyjne, podziękował działaczom 
za zaangażowanie, władzom 
miejskim, organizacjom społecz-
nym oraz sponsorom za wspar-
cie, a trenerom  i wychowawcom 
za pracę na rzecz popularyzacji 
sportu wśród młodzieży.

W dalszej części uroczystości 
ogłoszono listę laureatów, na 

której znalazło się trzynastu naj-
lepszych sportowców minionego 
roku (3 miejsca ex aequo).

W Plebiscycie wyróżniono 
również młodych sportowców, 
których zeszłoroczne wyniki             
i postawa zasłużyły na miano 
Odkrycia Sportowego Roku 
2011. W tej kategorii wyróżnieni 
zostali lekkoatleci: Maciej Sowa-
ła reprezentujący SP nr 4 Zelów, 
Paulina Gołuch  z SP nr 2 Zelów, 
Patyrcja Niewulska, SP Koci-
szew oraz Marcin Szadkowski 


