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tel. 44 635-15-35 fax: 44 634-13-41

BARDZO
WAŻNE

TELEFONY
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 
(� lia 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

fax: 44 634-13-41

Gmina Zelów zaprezentowała się na 
Jarmarku Wojewódzkim

IX Jarmark Województwa 
Łódzkiego, czyli MIXER 
Regionalny 2012 odbył się 
w dniach 8-9 września 2012 r. 
w Łodzi. Na Jarmarku zapre-
zentowało się ponad 140 wy-
stawców ze swoimi stoiskami 
promocyjnymi. Dla odwie-
dzających organizatorzy 
przygotowali liczne atrakcje, 
w tym konkursy,  degustację 
regionalnych potraw, wystę-
py zespołów ludowych oraz 
koncerty gwiazd polskiej 
sceny muzycznej. Wśród wy-
stawców nie mogło zabraknąć 
Gminy Zelów.  Odwiedzający 
zelowskie stoisko mogli po-

częstować się ciastem oraz 
innymi potrawami, posłu-
chać piosenek i przyśpiewek 
w wykonaniu Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich Kurówek-
-Kurów przy akompaniamen-
cie akordeonisty, zapoznać 
się z historią wielokulturowej 
Gminy Zelów,  jej walorami 
przyrodniczymi i atrakcjami, 
które warto zobaczyć, a także 
z działalnością Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Walewicach oglądając rę-
kodzieła m.in. serwetki hafto-
wane, obrazy, gobeliny wy-
konane różną techniką przez 
pracowników i podopiecz-

nych ośrodka. Udział w tego 
typu wydarzeniach przyczy-
nia się do większej promo-
cji  Gminy Zelów.  Podczas 
Jarmarku wśród osób głosu-
jących w plebiscycie na naj-
ładniejsze stoisko, Miss Polo-
nia Województwa Łódzkiego 
Natalia Piguła wylosowała 
dziesięć osób, które otrzyma-
ją jako nagrody za udział 
w Jarmarku - rowery. Miło 
nam poinformować, że  tym 
gronie znalazła się Pani Gra-
żyna Michalska ze Stowarzy-
szenia Kobiet Wiejskich Ku-
rówek-Kurów.

Do szkoły czas…
Wakacje dobiegły końca. 

W poniedziałek, 3 września, 
rozpoczął się nowy rok szkol-
ny. Na terenie Gminy Zelów, 
w jednostkach podległych 
gminie, naukę rozpoczęło 
łącznie 1918 uczniów, w tym 
350 w dwóch przedszkolach 
samorządowych oraz 40 
w Przedszkolu Edukacyjnym 
prowadzonym przez Parafi ę 
Ewangelicko-Reformowaną, 
896 w szkołach podstawo-
wych, 476 w dwóch gimna-
zjach oraz 156 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących. 
W porównaniu do ubiegłe-
go roku, liczba uczniów 
na terenie naszej gminy nie-
znacznie wzrosła (w szkołach 
podstawowych – 13 uczniów, 
i ZSO – 17 uczniów). Od-
mienną tendencję nato-
miast można zaobserwować 
w gimnazjach, gdzie zano-
towano zmniejszenie liczby 
o 37 uczniów, w porównaniu 
z rokiem szkolnym 
2011/2012, czego efektem 
było zamknięcie jednego 
oddziału szkolnego w Gim-

nazjum w Łobudzicach. Po-
czątek roku szkolnego to 
również moment powrotu do 
szkoły 158 nauczycieli za-
trudnionych obecnie w Gmi-
nie Zelów, w tym 140 pracu-
jących w pełnym wymiarze 
czasu pracy.

Nowy rok szkolny to tak-
że wdrożenie nowych roz-
wiązań w edukacji. Minister 
Edukacji Narodowej we 
współpracy z Ministrem Roz-
woju Regionalnego, za zgodą 
Komisji Europejskiej, przy-
gotował projekt systemowy, 
skierowany do szkół podsta-
wowych pn. Indywidualiza-
cja procesu nauczania i wy-
chowania uczniów klas I - III. 
Celem projektu jest wspar-
cie wszystkich 
u c z n i ó w 
s z k ó ł 
p o d -
stawo-
w y c h 
w pro-
c e s i e 
i n d y -
widu-

alizacji nauczania i wycho-
wania uczniów klas I - III. 
Wsparcie to dotyczy mię-
dzy innymi przygotowania 
szkół i placówek na przy-
jęcie dzieci sześcioletnich. 
W roku szkolnym 2012/13 
szkoły podstawowe naszej 
gminy przystąpią do realiza-
cji działań ukierunkowanych 
na indywidualizację proce-
su nauczania i wychowania 
w klasach I - III.

Wszystkim uczniom i na-
uczycielom w nowym roku 
szkolnym życzymy entuzja-
zmu i sukcesów w nauce oraz  
pracy dydaktycznej.
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Dobra współpraca Burmistrza Zelowa z Powiatem Bełchatowskim 
owocuje inwestycjami

Panie Starosto, Powiat 
Bełchatowski zarządza po-
nad trzystoma kilometrami 
dróg powiatowych. Część  
z nich przebiega przez teren 
Gminy Zelów. W ubiegłym 
roku w Wygiełzowie powiat 
gruntownie wyremontował 
dwa odcinki dróg powia-
towych, w tym roku in-
tensywne prace trwają na 
drodze powiatowej w Po-
żdżenicach. Dla Mieszkań-
ców tych miejscowości jest 
duży powód do satysfakcji 
i radości, biorąc pod uwagę 
fakt, że tyle lat na to czeka-
li, monitowali i nic w tym 
temacie się nie działo…

Szczepan Chrzęst: Tak, 
muszę przyznać, że to 
przede wszystkim dobra  
współpraca z Burmistrzem 
Zelowa  Urszulą Świerczyń-
ską  która owocuje realizacją 
wspólnych celów. Jej zaan-
gażowanie i determinacja  
w porównaniu z włodarza-
mi innych gmin, motywuje 
do różnorodnych pomysłów  
i ich realizacji w  
 
 

 
 
 

w i e l u 
sferach życia publicznego. 
Zadanie inwestycyjne w 
Wygiełzowie, realizowane  

w ubiegłym roku wyłącznie 
ze środków Powiatu Bełcha-
towskiego, jest doskonałym 
przykładem na moje słowa. 
Obecnie trwa  przebudowa 
drogi w Pożdżenicach, gdzie 
poszerzamy drogę,  wymie-
niamy nawierzchnię, i prak-
tycznie przebudowujemy 
całe centrum miejscowości. 
Powstaną chodniki, zjazdy 
do posesji, zbudujemy od-
wodnienie i odnowimy rowy 
przydrożne. Przebudowa bę-
dzie kosztować powiat 3 mln 
153 tys. zł, z czego 150 tys. 
zł dołoży Gmina Zelów. Pra-
ce potrwają do listopada tego 
roku. W sprawie realizacji 
tej inwestycji, dofinansowa-
nej ze środków Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, byliśmy wraz  
z Burmistrzem Urszulą 
Świerczyńską u Wojewody 
Łódzkiego Jolanty Chełmiń-
skiej. W tej sprawie Pani Bur-
mistrz również monitowała 
kilkakrotnie, przekonując 
władze powiatu jak ważna 
jest ta inwestycja ze względu 
na bezpieczeństwo Miesz-
kańców. Ponadto, w tym roku 
planujemy również zmoder-
nizować nawierzchnię drogi 
oraz pobocza na odcinku Za-
lesie – Pszczółki – Walewice 
wraz z odnowieniem obiektu 

mostowego.
Wracając do zeszło-

rocznej inwestycji w 
Wygiełzowie warto 
zaznaczyć, że zosta-
ła ona dostrzeżona  
w prestiżowym 

ogólnopolskim kon-
kursie „Moderniza-
cja Roku”.

Szczepan Chrzęst: 
tak, inwestycja została 
zgłoszona do konkur-
su. Dużym sukcesem 
było wyróżnienie spo-
śród dwunastu finali-
stów w kategorii „dro-
gi i obiekty mostowe”.  
Warto zaznaczyć, że 
do konkursu zgłoszono  

z całej Polski ponad 
900 obiektów, natomiast 

do finału zakwalifikowało się 
tylko 100 z nich. Kategorii w 
konkursie było czternaście i 
w każdej z nich przyznawano 

nagrodę główną i wyróżnie-
nie. Rozdanie nagród odbyło 
się na Zamku Królewskim w 
Warszawie. Niezależnie od 
oceny zgłoszonego przed-
sięwzięcia dokonanej przez 
Kapitułę Konkursu, swojego 
wyboru „Modernizacji Roku 
2011” mogli dokonać też 
internauci.  Bełchatowska 
modernizacja realizowana w 
Wygiełzowie w Gminie Ze-
lów zajęła czwarte miejsce w 
rankingu, z ilością 1009 gło-
sów.

Cieszymy się, że realizo-
wane prze Powiat Bełcha-
towski inwestycje na terenie 
Gminy Zelów przynoszą 
nie tylko wymierne efekty, 
ale są także zauważone na 
arenie ogólnopolskiej, co 
przyczynia się do większej 
promocji zarówno Powiatu 
Bełchatowskiego i Gminy 
Zelów. Samorządy powoli 
zbliżają się do planowania 
przyszłorocznych budże-
tów. Czy Pan Starosta ma 
już wytyczone plany na 
kolejny rok i czy są w nich 
uwzględnione potrzeby 
Gminy Zelów? 

Szczepan Chrzęst: W 
2013 roku zamierzamy prze-
znaczyć środki w budżecie 
Powiatowego Zarządu Dróg 
na przebudowę drogi i pobo-
czy w Kociszewie, położe-
nie nawierzchni bitumicznej  
w Jamborku. Być może uda 
się wyremontować obiekty 
mostowe na naszych dro-
gach na terenie gminy Zelów,  
w tym roku przygotujemy 
już dokumentacje na te za-
dania. Oczywiście na takie 
propozycje Zarządu Powiatu 
zgodę będą musieli wyrazić 
radni powiatowi, ale patrząc 
na ostatnie dwa lata współ-
pracy widać, że jesteśmy 
zgodni, co do potrzeby suk-
cesywnego remontowania 
dróg powiatowych, również 
na terenie Gminy Zelów, któ-
ra wcześniej trochę nie miała 
szczęścia do powiatowych in-
westycji.

To są bardzo dobre in-
formacje dla Mieszkańców 
Gminy Zelów. Jak widać, 
dobra współpraca pomię-
dzy Burmistrzem Zelowa 

i Starostą Powiatu Bełcha-
towskiego wspierana przez 
radnych powiatowych owo-
cuje wspólnymi działania-
mi.

Wychodzę z założenia, że 
starostwo powinno dobrze 
współpracować ze wszyst-
kimi samorządami z terenu 
powiatu, dlatego spotykam 
się z włodarzami poszczegól-
nych gmin, pytam o ich po-
trzeby, plany i zamiary, co do 
wspólnych  inwestycji z po-
wiatem. Oczywiście również 
z Burmistrzem Zelowa Ur-
szulą Świerczyńską. Co roku 
wspólnie z gminami powiatu 
organizujemy Dożynki Po-
wiatowe. Myślę, że tegorocz-
ne Dożynki były wyjątkowo 
udane, o czym świadczyła 
wysoka frekwencja osób od-
wiedzających. Podczas wie-
czornych koncertów były 
tłumy publiczności. Nie są to 
pojedyncze  inicjatywy, włą-
czamy się również w szereg 
pomniejszych działań. Nale-
ży wspomnieć też o dotacjach 
starostwa z tzw. zielonych 
pieniędzy, przeznaczonych 
na działalność ekologiczną. 
W tym roku Gmina Zelów 
otrzyma 142 tysiące złotych 
na modernizację parku przy 
ul. Poznańskiej, 118 tysięcy 
złotych na gospodarkę odpa-
dami, 20 tysięcy zł na rewi-
talizację terenów zieleni wraz 
z zakupem osprzętu wokół 
kościoła Św. Kazimierza  
i Św. Barbary w Pożdżeni-
cach. Wspomagamy również 
Ochotnicze Straże Pożarne  
i tak na przykład w tym roku 
trzy jednostki (Kurów, Po-
żdżenice i Kociszew) otrzy-
mają łącznie prawie 60 ty-
sięcy złotych, a w przyszłym 
roku chcemy pomóc w zaku-
pie ciężkiego samochodu ga-
śniczego dla OSP Łobudzice 
oraz w termomodernizacjach 
budynków strażnic pozosta-
łych OSP z terenu Gminy 
Zelów. 

Życzymy pomyślnej re-
alizacji założonych celów! 
Dziękuję za rozmowę!

Dokładnie rok temu pytaliśmy Starostę Bełchatowskiego Szczepana Chrzęsta  o plany inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych  
w Gminie Zelów. Od tego momentu, nie da się ukryć, jak wiele różnorodnych działań podejmuje Powiat na terenie naszej gminy. 
Zapytamy Starostę o przyczynę tych pozytywnych zmian i dalsze plany.
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Wizyta w Augustowie - Burmistrz Zelowa szuka nowych rozwiązań
Burmistrz Zelowa  podej-

muje wciąż nowe inicjatywy 
w celu zabezpieczenia energe-
tycznego mieszkańców Gmi-
ny Zelów.  W tym celu  Bur-
mistrz  Urszula Świerczyńska  
zapoznała się w Augustowie 
z instalacją regazyfikacji 
gazu, który jest wykorzysty-
wany w procesie ogrzewania  
zakładu przemysłowego oraz 
indywidualnych odbiorców. 
Regazyfikacja gazu jest pro-
cesem przemysłowym pole-
gającym na zamianie gazu 
ziemnego z postaci skroplo-

nej w postać gazową. I w ta-
kiej postaci  wykorzystywa-
ny do procesu grzewczego.  
W Augustowie gaz  dostar-
czany jest do odbiorców 
indywidualnych i przemy-
słowych za pomocą systemu 
gazociągów dystrybucyj-
nych,  zasila się nim także 
kotłownie w celu produkcji 
ciepła. Wizyta w Augustowie 
dała możliwość zapoznania 
się z procesem technologicz-
nym, finansowym oraz praw-
nym przy realizacji takiego 
przedsięwzięcia.

O dotacje do 7 000 zł na 
projekty minimum 6-mie-
sięczne, rozpoczynające się 
nie wcześniej niż 1 stycznia 
2013 r. i trwające nie dłużej 
niż do 31 lipca 2013 r. mogą 
ubiegać się organizacje po-
zarządowe, gminne domy 
kultury i biblioteki oraz nie-

formalne grupy dorosłych   
z terenów wiejskich i miast 
do 20 000 mieszkańców. Ce-
lem projektów realizowanych 
w ramach programu „Rów-
nać szanse 2012” jest wyrów-
nywanie szans na dobry start 
w dorosłe życie młodzie-
ży w wieku gimnazjalnym  

i ponadgimnazjalnym (13-
19 lat) z małych miejscowo-
ści, poprzez podnoszenie ich 
kompetencji i rozwój umie-
jętności społecznych. Organi-
zatorem przedsięwzięcia jest 
Polsko-Amerykańska Funda-
cja Wolności.

  

Termin składania wniosków 
upływa 10 października 
2012 roku. Wnioski, regu-
lamin oraz szczegółowe in-
formacje odnośnie projektu 
można uzyskać pod adresem: 
http://www.rownacszanse.
pl

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

Miejska Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych informuje, że od 
sierpnia br. w Zelowie uru-
chomiony został Punkt pro-
filaktyczno – interwencyjny 
dla dzieci, młodzieży i rodzi-
ców.

Pomoc oferowana w Punk-
cie to:

◦ porady i wsparcie w za-
kresie problemów wieku doj-
rzewania;

◦ porady i wsparcie dla 
rodziców w zakresie proble-
mów wychowawczych;

◦ edukacja w zakresie pro-
blemów związanych z zaży-
waniem substancji psycho-

aktywnych przez dziecko, 
rodzica lub kogoś z bliskich;

◦ porady w zakresie proble-
mów związanych z przemocą 
domową i rówieśniczą;

◦ porady w zakresie radze-
nia sobie z uczuciami i emo-
cjami;

◦ edukacja związana z pro-
blemem profilaktyki uzależ-
nień.

Ponadto, w ramach dzia-
łalności Punktu, w szkołach  
z terenu Gminy Zelów prze-
prowadzane będą zajęcia 
z zakresu profilaktyki uza-
leżnień oraz organizowane 
będą spotkania z rodzicami 
uczniów poświęcone tematy-

ce uzależnień oraz przemocy 
rówieśniczej i domowej.

Konsultacji i porad  
w Punkcie udziela Anna 
Skurnica – pedagog, socjote-
rapeuta, pracownik Ośrodka 
Profilaktyki i Integracji Spo-
łecznej w Pabianicach.

Punkt profilaktyczno – 
interwencyjny dla dzieci, 
młodzieży i rodziców jest 
czynny:

◦ w czwartki w godz. 8:00 
- 11:00

◦ w soboty w godz. 15:30 
- 18:30

Siedziba: Zelów ul. Że-
romskiego 28 (była siedziba 
Urzędu Miejskiego w Zelo-
wie – parter, pok. 5).

Przypominamy również, że 
w tej samej siedzibie funkcjo-
nuje Punkt konsultacyjny dla 
osób z problemem alkoholo-
wym i ofiar przemocy w ro-
dzinie, który jest czynny:

◦ w środy w godz. 8:00 - 
9:30

◦ w piątki w godz. 17:00 - 
19:00

◦ w soboty w godz. 9:00 - 
15:30

Porady prawne udzielane 
są w każdą środę w godz. 
11:00 – 15:00.

Wszystkich zainteresowa-
nych zachęcamy do skorzy-
stania z bezpłatnych porad  
i konsultacji udzielanych 
przez specjalistów.

Punkt profilaktyczno – interwencyjny dla dzieci,  
młodzieży i rodziców

Zarząd Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „RAZEM” 
serdecznie zaprasza uczniów 
szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych do udzia-
łu w XIV Edycji Konkursu 
Stypendialnego.  Stypendia 
adresowane są do uzdolnio-
nej młodzieży z terenu Gmi-
ny Zelów, znajdującej się  

w trudnej sytuacji rodzinnej 
i materialnej. Pula środków 
na stypendia wynosi 9 000 zł. 
Na kwotę tą składają się:

- dotacja od samorządu lo-
kalnego - Gmina Zelów - 6 
000 zł - odsetki od kapitału 
żelaznego - 3 000 zł. Wnioski  
o stypendium można składać  
w Domu Kultury u Pani Mał-

gorzaty Dębkowskiej (Zelów, 
ul. Kościuszki 74). Termin 
składania wniosków upły-
wa 30 września 2012 roku. 
Wniosek i regulamin do po-
brania na stronie: sdrazem.org

Więcej szczegółowych in-
formacji pod nr tel. 790-88-
33-98

XIV Edycja Konkursu Stypendialnego  
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Liczne atrakcje dla dzieci, 
konkursy, wystawy twórców 
lokalnych, stoiska promocyj-
ne gmin z degustacją potraw, 
występy zespołów ludo-
wych oraz koncerty gwiazd 
– wszystko to miało miejsce  
w dniach 18-19 sierpnia br. 
na stadionie ZKS „Włók-
niarz” w Zelowie. Atrakcyjny 
program Dni Zelowa i Doży-
nek Powiatowych zgromadził  
w Zelowie tłumy mieszkań-
ców nie tylko Gminy Zelów, 
ale też innych okolicznych 
miejscowości, m.in. Łodzi, 
Pabianic, Zduńskiej Woli, 
Sieradza, Łasku. Pierwsze-
go dnia na scenie wystąpił 
LUKASH, MANCHESTER  
i KRZYSZTOF KRAW-
CZYK z zespołem. Drugi 
dzień rozpoczął się od przej-
ścia ulicami miasta do ko-
ścioła M.B. Częstochowskiej 
na dziękczynną Mszę Świętą 

barwnego korowodu dożyn-
kowego w asyście pocztów 
sztandarowych, delegacji  
z wieńcami dożynkowymi, 
orkiestry dętej OSP Zelów, 
zaproszonych gości. Podczas 
części oficjalnej Dożynek 
Powiatowych gospodarze 
– Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska i Starosta 
Powiatu Bełchatowskiego 
Szczepan Chrzęst dziękowali 
rolnikom, delegacjom przy-
byłym z wieńcami oraz spon-
sorom, a także częstowali go-
ści chlebem z tegorocznych 
zbiorów. Głos zabrali także 
starostowie tegorocznych 
dożynek – Barbara Biesaga  
i Zdzisław Bębnowski.  
Wśród rolników z terenu 
Gminy Zelów w tym roku wy-
różniono: Piotra Młynarczyka  
z Pawłowej, Kazimierza Bu-
czyńskiego z Karczem oraz 
Mariolę i Andrzeja Gocałek 

z Zalesia. Na dożynkowej 
scenie zaprezentowały się 
także dwa zespoły promujące 
Gminę Zelów podczas róż-
nego rodzaju wydarzeń arty-
stycznych - Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejskich Kurówek 
– Kurów i „Laudate Domi-
num”. Ogromnym zaintereso-
waniem odwiedzających cie-
szyły się stoiska promocyjne 
gmin powiatu bełchatowskie-
go, w tym Gminy Zelów,  na 
których można było skoszto-
wać smacznych wypieków 
i regionalnych potraw. Na 
zelowskim stoisku prezen-
towały się: Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejskich sołectw 
Janów – Mauryców, Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju 
sołectwa Zalesie, Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich 
Kurówek – Kurów, Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich 
„Bujnowianka”, Stowarzy-

szenie Koła Gospodyń Wiej-
skich w Pożdżenicach, Koło 
Gospodyń Wiejskich OSP 
Łobudzice, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Karczmach. 
Niespotykaną dekoracją sto-
iska była dynia ważąca 200 
kg wyhodowana przez rolni-
ka z Kurówka Dominika Kę-
dziaka.  Tego dnia gwiazdą 
wieczoru był ROBERT JA-
NOWSKI z zespołem.

Dni Zelowa i Dożynki Po-
wiatowe odbyły się pod Pa-
tronatem Honorowym Wo-
jewody Łódzkiego Jolanty 
Chełmińskiej i Marszałka 
Województwa Łódzkiego 
Witolda Stępnia.

Patronat medialny: TVP 
Łódź, Radio Łódź, Dziennik 
Łódzki i Tygodnik 7 DNI, 
TTL, DOLSAT i Przegląd 
Bełchatowski.  

Dni Zelowa i Dożynki Powiatowe 2012
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Jesienią minie rok od roz-
poczęcia prac na zelowskich 
ulicach w ramach najwięk-
szego projektu inwestycyjne-
go w historii miasta, projektu 
polegającego na rozbudowie 
systemów wodno-kanaliza-
cyjnych w Zelowie i Łobu-
dzicach. Dziś miasto przy-
pomina wielki plac budowy, 
pracami fi rm realizujących 
tą ogromną inwestycję ob-
jęta, jest między innymi, 
główna arteria Zelowa - uli-
ca Kościuszki, intensywne 
działania wykonawców wi-
doczne są również na uli-
cach Sportowej, Południowej 
i Komeńskiego, gdzie za-
kończenie robót związanych 
z odtworzeniem nawierzch-
ni planowane jest na koniec 
września. Zakończenie reali-
zacji wszystkich planowa-
nych etapów w obrębie ulicy 
Kościuszki, zgodnie z har-
monogramem prac, powinno 
nastąpić w połowie przyszłe-
go roku. Jednak mimo, że 
odtworzenie nawierzchni ul. 
Kościuszki przewidziane jest 
do realizacji w harmonogra-
mie rzeczowo-fi nansowym 
na I i II kwartał 2013r., to wy-
konawca zapewnia, iż do koń-
ca bieżącego roku wykona 
większość prac związanych 
z jej odtworzeniem. Odbiór 
całej inwestycji, wraz z ulica-
mi Piotrkowską i Zachodnią, 
na które wykonawcy wejdą 

w przyszłym roku, planowa-
ny jest pod koniec 2013r.  

O tym jak wiele czasu 
trwa realizacja tak dużej, jak 
na Zelów, inwestycji niech 
świadczą środki wydatko-
wane na ten cel. Na dzień 
29.08.2012r. wydano łącznie 
16 102 176,07zł (38% całości 
przewidywanych kosztów), 
z czego 12 664 696,87zł  sta-
nowiły środki pozyskane 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Łączna 
wartość inwestycji wynosi 42 
861 076 zł, w kwocie tej za-
wiera się 33 800 178 zł  środ-
ków pochodzących z dofi nan-
sowania w ramach EFRR. 
Rozliczenia i wnioskowania  
o przekazanie płatności za-
liczkowej odbywa się za po-
mocą transz bez opóźnień, 
zgodnie z harmonogramem 
płatności wypłacanej na pod-
stawie umowy o dofi nanso-
wanie na realizację projektu. 
Ostatnia transza w kwocie 6 
032 132,11 zł została prze-
kazana przez Urząd Marszał-
kowski w lipcu br., a wniosek 
o płatność rozliczający tran-
sze dofi nansowania projektu 
został przekazany w sierpniu 
br. W odpowiedzi Urząd Mar-
szałkowski poinformował ,że 
przedłożony wniosek o płat-
ność został zakończony wy-
nikiem pozytywnym. Następ-
na transza dofi nansowania 

zgodnie z harmonogramem 
płatności w kwocie 4 596 
261,16 zł planowana jest na 
miesiąc wrzesień 2012 roku.

Tak prezentują się liczby 
obrazujące skalę poniesio-
nych już wydatków, żeby 
jednak mieć pełen obraz 
sytuacji, przedstawiający 
w którym miejscu jest zelow-
ska inwestycja, warto rów-
nież spojrzeć na mapę Zelo-
wa. Spośród jedenastu ulic, 
na których w tym roku ope-
rują wykonawcy, na czterech 
odtworzono już nawierzch-
nię. Ulice Poznańska i Wol-
ności oraz ulica Sienkiewicza 
na odcinku od Pl. Dąbrow-
skiego do ul. Piotrkowskiej 
zostały ukończone jeszcze 
w 2011 roku. Trwają również 
intensywne prace w Łobu-
dzicach i Kolonii Łobudzice, 
gdzie budowana jest obecnie 
kanalizacja. Nie ulega wąt-
pliwości, że bilans 2012 roku 
na zelowskim placu budowy 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 484 wypadnie korzystnie, 
nie wystąpiły bowiem do tej 
pory żadne opóźnienia w re-
alizacji poszczególnych eta-
pów inwestycji, a i ostatni 
kwartał roku nie zapowiada, 
aby miało nastąpić jakieś od-
stępstwo od przyjętego har-
monogramu robót. Niewąt-
pliwie, skumulowanie prac 
na zelowskich drogach na-
stąpi wiosną przyszłego roku, 

kiedy to wykonawcy będą 
przez parę miesięcy równo-
cześnie operować na ulicach 
Piotrkowskiej i Zachodniej, 
w tym czasie dobiegać będą 
końca również prace na ulicy 
Kościuszki, wtedy też nale-
ży liczyć się z największymi 
utrudnieniami w ruchu.

Wykonawcami projektu są 
Skanska S.A. i Konsorcjum 
fi rm: Profi tect Sp. z.o.o. jako 
lider oraz Molewski Sp. z.o-
.o., Firma Projektowo-Bu-
dowlana PROTEK Zakład 
Instalacji Sanitarnych Piotr 
Kłosiński, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Hydrobud 
Sp. z.o.o.

Projekt pod nazwą „Rozbu-
dowa systemów wodno kana-
lizacyjnych w Zelowie i Ło-
budzicach w gminie Zelów” 
jest współfi nansowany przez 
Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i WFOŚiGW 
w Łodzi. Całkowita wartość 
projektu wynosi 42 861 076 
zł, w tym kwota dofi nanso-
wania z EFRR 33 800 178 zł.

Opracowanie:
- Grzegorz Urbaniak – p.o. 

kierownika Referatu Zamó-
wień Publicznych i Inwestycji

- Jolanta Pniewska – p.o. 
kierownika Referatu Finan-
sowego.

Zelowski  „eurogigant” prawie na półmetku
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W pierwszą niedzielę wrze-
śnia w kościele Nawrócenia 
św. Pawła i Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Wy-
giełzowie tradycyjnie odby-
wają się dożynki parafialne. 
Święto plonów stanowi pięk-
ny element polskiej kultury, 
a uroczystości dożynkowe są 
nie tylko wyrazem pielęgno-
wania tradycji narodowej, ale 
też wdzięczności Bogu i Mat-
ce Bożej za pomyślnie za-
kończone żniwa oraz zebrane 

zboże, owoce i inne plony. 
Dożynki parafialne, które 
odbyły się 2 września w Wy-
giełzowie miały bardzo uro-
czysty charakter. Na początek 
proboszcz parafii Stanisław 
Wroński poświęcił piękne 
wieńce dożynkowe, chleby 
oraz  inne owoce ziemi i pracy 
rąk ludzkich, po czym  wpro-
wadził korowód dożynkowy 
do kościoła. Gospodarzami 
tegorocznych dożynek para-
fialnych w parafii Wygiełzów 

byli mieszkańcy Pszczółek. 
Dziękczynna Msza Święta 
była wzbogacona elementa-
mi dożynkowymi. Na zakoń-
czenie głos zabrali obecni na 
Mszy Świętej przedstawiciele 
władz samorządowych Gmi-
ny Zelów, Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Wincenty Berliński, którzy  
w swoich wystąpieniach 
przekazali na ręce rolników 
słowa wdzięczności i uzna-

nia oraz podziękowania za 
wysiłek i zaangażowanie, za 
codzienny trud i oddanie się 
pracy na roli. Na zakończenie 
odbyła się część artystycz-
na w wykonaniu gospodarzy 
dożynek i występ Orkiestry 
Dętej OSP Kurów. 

Podobne uroczystości 
dożynkowe odbyły się też  
w innych parafiach w Gminie 
Zelów. 

Uroczystości dożynkowe w Wygiełzowie

23 lipca w kościele M.B. 
Częstochowskiej zainau-
gurowana została XVIII 
edycja Letnich Koncertów 
Festiwalowych. Koncerty 
stały się wydarzeniem mu-
zycznym, gromadzącym 
rzeszę melomanów nie tylko 
z terenu naszej gminy, ale 
też gmin i miast ościennych, 
a wszystko to za sprawą tak 
znakomitego doboru arty-
stów i repertuaru. 

Podczas pierwszego tego-
rocznego koncertu przed pu-

blicznością wystąpił  Krzysz-
tof Globisz - znany krakowski 
aktor, prorektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. Ludwika Solskiego w 
Krakowie, który wygłosił 
„Kazania sejmowe księdza 
Piotra Skargi”. Szczególny 
wymiar recytacjom w wyko-
naniu Krzysztofa Globisza, 
nadał Robert Grudzień, który 
zaprezentował zebranym w 
zelowskim kościele wybrane 
utwory Antonio Vivaldie-
go, Jana Sebastiana Bacha 

oraz Franciszka Schuberta, 
nie zabrakło również utworu 
autorstwa tego honorowego 
obywatela Zelowa.

Spektakl, z przejmującą re-
cytacją Krzysztofa Globisza 
oraz wyjątkową oprawą mu-
zyczną w wykonaniu Roberta 
Grudnia, wywołał ogromne 
wrażenie na zebranych w 
murach kościoła M.B. Czę-
stochowskiej, wzbudzając 
głośne owacje. Za występ 
artystom podziękowała rów-
nież Burmistrz Zelowa Ur-

szula Świerczyńska, 
wyrażając ogromną 
wdzięczność za pa-
mięć o Zelowie i moż-
liwość goszczenia tak 
znakomitych arty-
stów. Swoje podzię-
kowanie do artystów 
skierowała również  
Jolanta Chełmińska, 
Wojewoda Łódzki, 
która również gościła 
na koncercie.

Na zakończenie or-
ganizatorzy podzię-
kowali partnerom 
Letnich Koncertów 
Festiwalowych: Fun-

dacji im. Mikołaja z Rado-
mia, drukarni TAGRAF oraz 
Fundacji Rozwoju Gminy 
Zelów.

„Kazania sejmowe”, au-
torstwa jezuity Piotra Skargi 
są jednym z najbardziej zna-
nych dzieł polskiego baroku, 
powszechnie uznawanym za 
dzieło stanowiące swoistą 
diagnozę polskich ułomności, 
zawierające zarazem profe-
tyczną wizję upadku Rzeczy-
pospolitej.

17 września br. kolejny 
koncert PERŁY I MINIATU-
RY BAROKU. Wystąpią Igor 
Cecocho – profesor Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu 
(trąbka) i Robert Grudzień 
(organy). Z kolei, program 
koncertu finałowego, zapla-
nowanego na 13 październi-
ka, zawierał będzie starocer-
kiewne, ormiańskie śpiewy 
oraz polską i estońską muzy-
kę sakralną w wykonaniu Ze-
społu Wokalnego KAIROS – 
Borys Somerschaf (dyrygent) 
i Robert Grudzień (organy).
Początek koncertów o godz. 
19:00.  

XVIII Letnie Koncerty Festiwalowe – Zelów 2012
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• W najbliższym czasie 
rozpocznie się zadanie inwe-
stycyjne polegające na utwar-
dzeniu placu przy ul. Poznań-
skiej w Zelowie. Założeniem 
tej inwestycji jest utwardze-
nie terenu w okolicy targo-
wiska miejskiego. Całość 
przedsięwzięcia zakończy 
się z końcem października br. 
Zadanie inwestycyjne o po-
dobnym charakterze rozpocz-
nie się także przy kościele 
Nawrócenia św. Pawła i Na-
wiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Wygiełzowie.

• Park Miejski im. Romu-
alda Traugutta przy ul. Po-
znańskiej w Zelowie czeka 
także modernizacja. Podpisa-
no już umowę z Wykonawcą, 
która zakłada zakończenie 
prac inwestycyjnych do koń-
ca czerwca 2013 roku, przy 
czym większość z nich zosta-
nie wykonana w roku bieżą-
cym. Zakres robót przewiduje 
wykonanie gospodarki istnie-
jącego drzewostanu, nasa-
dzenia nowych drzew i krze-
wów, urządzenia trawników, 
wykonanie nowych alejek 
żwirowych, montaż małej ar-
chitektury (ławek parkowych 
i elementów placu zabaw) 
oraz oświetlenie i monitoring 
terenu. Wartość robót wynie-

sie ok. 750 tys. zł, z czego Po-
wiat Bełchatowski przekaże 
dotację w wysokości 142 tys. 
zł. Dodatkowo na powyższe 
zadanie Gmina Zelów ubie-
gać się będzie jeszcze w roku 
bieżącym o dotację z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. 

• Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Zelowie przy współpracy 
z Caritas w Łodzi przygoto-
wuje się do kolejnej dostawy 
bezpłatnej żywności dla osób 
korzystających ze świadczeń 
ośrodka. Osoby zaintereso-
wane tego rodzaju pomocą 
proszone są o kontakt z pra-
cownikami socjalnymi pod nr 
tel. 44/634 10 28.

• Przypominam przedsię-
biorcom z terenu Gminy Ze-
lów, że wszelkie czynności 
związane z wpisem do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki są BEZ-
PŁATNE. Pragnę przestrzec 
przed fi rmami komercyjnymi 
przesyłającymi osobom, któ-
re założyły działalność go-
spodarczą, oferty dokonania 
wpisu w prowadzonych przez 
siebie rejestrach (katalogach 

fi rm). Wpis do tych rejestrów 
nie upoważnia do wykony-
wania działalności gospodar-
czej na terytorium Polski i nie 
jest wymagany przez przepi-
sy prawa. Rozsyłane pisma, 
sugerujące konieczność uisz-
czenia opłaty za wpis do „re-
jestru przedsiębiorców”, są 
w istocie ofertami handlo-
wymi, o czym świadczą 
informacje zamieszczone 
drobnym drukiem. Uiszczona 
w odpowiedzi na takie pi-
smo opłata za wpis stanowi 
przychód fi rmy, która wy-
syłając pismo wprowadza 
adresatów w błąd, sugerując 
publicznoprawny i obliga-
toryjny charakter tej opłaty. 
Ewidencje tworzone przez 
tego typu fi rmy stanowią pró-
bę powielenia ogólnodostęp-
nych bezpłatnych informacji 
o przedsiębiorcach, zawar-
tych w publicznych rejestrach 
CEIDG, czy też REGON, 
w których rejestracja jest 
całkowicie bezpłatna. Do 
wszystkich przypadków ofe-
rowania wpisu do rejestru 
przedsiębiorców za opłatą 
należy podchodzić ze szcze-
gólną ostrożnością!

• Zwracam się ze szczegól-
nym apelem do Mieszkańców 
Gminy Zelów dotyczącym 

największej realizowanej 
z budżetu Gminy Zelów in-
westycji. Docierają do mnie 
od Mieszkańców niepokojące 
informacje, że Gmina Zelów 
nie dokończy tej inwestycji 
ze względu na brak środków 
fi nansowych w budżecie. Je-
stem zobowiązana jako wło-
darz tej gminy do tego, aby 
zdementować te niepraw-
dziwe sygnały, ponieważ 
prace przebiegają zgodnie 
z założonym harmonogramem 
i w budżecie gminy są zabez-
pieczone środki fi nansowe 
na realizację i dokończenie 
tej olbrzymiej inwestycji. 
Mam nadzieję, że zamiesz-
czona tabela w tym wydaniu 
Informatora Zelowskiego 
kompleksowo przedstawia 
obecną sytuację fi nansową 
Gminy Zelów, jak również 
pokazuje jak wyglądała ona 
na przestrzeni ostatnich lat, 
począwszy od 2006 roku oraz 
ile inwestycji w tym czasie 
realizowano. Są to FAKTY, 
z którymi nie da się dysku-
tować. Zadłużenie gminy 
trwało od lat, nigdy nie ukry-
wałam, że sytuacja fi nansowa 
jest trudna, ale to nie oznacza, 
że gminy nie stać na bieżącą 
działalność i realizację zało-
żonych celów. 

Burmistrz informuje….  

ZADŁUŻENIE GMINY ZELÓW W LATACH 2006 – 2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Zaciągnięte 

kredyty i 
pożyczki 

5 533 026,75 5 935 811,42 3 406 000,00 3 000 000,00 5 562 554,00 

Spłata 
kredytów i 
pożyczek 

3 671 101,61 3 207 183,18 4 946 266,24 3 033 200,00 3 458 400,00 

Zadłużenie w 
stosunku do 
dochodów 

41,63% 45,82% 40,50% 41,10% 42,46% 

Wartość 
obsługi 

kredytów i 
pożyczek 

421 770,90 445 656,64 638 808,58 427 528,29 470 545,24 

Wartość 
zrealizowanych 

inwestycji 

8 592 488,64 10 313 179,25 6 043 332,94 4 412 096,07 8 281 363,89 

  

 

 2011 Plan 2012 
Zaciągnięte 

kredyty i 
pożyczki 

7 608 219,31 9 608 587,31 

Spłata 
kredytów i 
pożyczek 

3 886 837,84 7 312 353,11 

Zadłużenie w 
stosunku do 
dochodów 

43,83% 41,39% 
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obsługi 

kredytów i 
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zrealizowanych 

inwestycji 

11 903 049,85 25 201 988,06 
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421 770,90 445 656,64 638 808,58 427 528,29 470 545,24 

Wartość 
zrealizowanych 

inwestycji 

8 592 488,64 10 313 179,25 6 043 332,94 4 412 096,07 8 281 363,89 

  

 

 2011 Plan 2012 
Zaciągnięte 

kredyty i 
pożyczki 

7 608 219,31 9 608 587,31 

Spłata 
kredytów i 
pożyczek 

3 886 837,84 7 312 353,11 

Zadłużenie w 
stosunku do 
dochodów 

43,83% 41,39% 

Wartość 
obsługi 

kredytów i 
pożyczek 

681 790,21 700 000,00 

Wartość 
zrealizowanych 

inwestycji 

11 903 049,85 25 201 988,06 

 
Kredyty i pożyczki  zaciągnięte w latach 2006 – 2010 łącznie -  23 437 392,17 zł
Spłata kredytów i pożyczek w latach 2006 – 2010 łącznie – 18 316 151,03 zł
Wartość inwestycji w latach 2006 – 2010 łącznie -  37 642 460,79 zł

Kredyty i pożyczki  zaciągnięte w latach 2011 – 2012 
łącznie -  17 216 806,62 zł

Spłata kredytów i pożyczek w latach 2011 – 2012 łącz-
nie – 11 199 190,95 zł

Wartość inwestycji w latach 2011 – 2012 łącznie - 37 
105 037,91 zł
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O trudnościach fi nanso-

wych Gminy Zelów wiadomo 
nie od dziś, gdyż pożycza-
nie pieniędzy rozpoczęto już 
wiele lat temu, a w ostatnim 
czasie tylko więcej się o tym 
mówi. Przedstawione w ta-
beli zestawienie pokazuje 
wyraźnie, że z roku na rok 
więcej zaciągano kredytów 
i pożyczek niż spłacano, co 
spowodowało narastanie za-
dłużenia.

Obecnie trudno to zadłu-

żenie zmniejszyć, a nawet 
zahamować  jego wzrost, 
gdyż realizacja inwestycji na 
przestrzeni dwóch ostatnich 
lat 2011 -2012 wynosi tyle 
samo co w ciągu poprzednich 
lat pięciu 2006 -2010. Mimo 
ogromnego udziału środków 
unijnych przy realizacji in-
westycji „Rozbudowa syste-
mów wodno-kanalizacyjnych 
w Zelowie i Łobudzicach” 
Gmina musi posiadać udział 
własny. Do tego dochodzą 

coraz wyższe koszty obsługi 
kredytów i pożyczek.W 2012 
roku Miasto i Gmina Zelów 
spłaca 7 312 353,11 zł kre-
dytów i pożyczek (tj. 14,62% 
- limit wynikający z ustawy 
o fi nansach publicznych wy-
nosi 15,00%), z czego kwota 
6 212 353,11 zł dotyczy zo-
bowiązań zaciągniętych w 
latach 2005 – 2010. Również 
w roku 2011 jak i 2012 więk-
szość zaciąganych kredytów 
jest przeznaczona na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań. Tak więc, obecne 
zadłużenie gminy (41,39% 
limit ustawowy - 60%) nie 
jest wynikiem złych posu-
nięć fi nansowych ostatnich 
lat, lecz skutkiem ciągłego 
pogłębiania zadłużenia od 
bardzo dawna (w roku 2006 
– 41,63%).

Skarbnik Miasta 
Jadwiga Stróż

W ostatni dzień wakacji 
radni Rady Miejskiej w  Ze-
lowie obradowali podczas 
XXX sesji Rady Miejskiej. 
Porządek obrad poza bie-
żącymi sprawami gminy, 
zawierał projekt uchwały 
w sprawie nawiązania współ-
pracy partnerskiej pomiędzy 
Gminą Zelów a Gminą Vala-
šské Klobouky w Republice 
Czeskiej. Charakterystykę 
proponowanego czeskiego 
partnera przedstawił zastępca 
Burmistrza Zelowa Grzegorz 
Lorek. Uchwała w tej spra-
wie została podjęta jedno-
głośnie Burmistrz dodał, że 
w najbliższych tygodniach 
planowane jest podpisanie 
umowy partnerskiej i dekla-
racji współpracy. 

Kolejne przedstawione 
projekty uchwał  to m.in. 
w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gmi-
ny Zelów (dot. nieruchomo-
ści gruntowych w obrębie 7 
Zelowa) oraz dwóch samo-
dzielnych lokali stanowią-
cych własność gminy (przy 
ul. Szkolnej 5 i ul. Sienkie-

wicza 4). W obu przypadkach 
radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę.

Skarbnik Miasta przed-
stawiła także zmiany w bu-
dżecie Gminy Zelów oraz 

Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej na 2012 rok.  Jeżeli 
chodzi o zmiany w budżecie, 
ich istotą było zmniejszenie 
wartości budżetu o kwotę 
6 258 198,50 zł (zmniej-
szono zarówno wydatki jak 
i dochody budżetowe). Limit 
zobowiązań ustalono na: na 
sfi nansowanie planowanego 
defi cytu budżetu w kwocie 7 
233 013,95 zł, spłatę wcze-

śniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów w kwocie 2 375 
573,36 zł oraz obsługę za-
ciągniętych zobowiązań do 
kwoty 700 000,00 zł. (Więcej 
informacji na temat sytuacji 

fi nansowej Gminy Zelów 
przedstawia tabela na stronie 
8). Po zmianach budżet Gmi-
ny Zelów kształtuje się nastę-
pująco: plan dochodów – 54 
760 670,72 zł, plan wydatków 
63 129 668,04 zł. Zmiany 
w WPF i budżecie przyjęto 
przy jednym głosie sprzeci-
wu.

Dwa pozostałe projekty 
uchwał, nad którymi pochyli-

li się radni na sesji był projekt 
uchwały w sprawie wyma-
gań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwole-
nia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości cie-
kłych oraz projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych 
na terenie Gminy Zelów, wa-
runków i zasad korzystania 
z nich oraz ustalenia stawki 
opłaty za korzystanie z tych 
przystanków. Sesję zakoń-
czyły interpelacje i zapytania 
radnych oraz wolne wnioski 
i informacje. W tej części 
głos zabrali między innymi 
nowy kierownik Zakładu 
Usług Komunalnych Stani-
sław Boczek, który przedsta-
wił obecną sytuację fi nanso-
wą zakładu jak również swoją  
koncepcję zarządzania. Kie-
rownicy poszczególnych re-
feratów Urzędu Miejskiego 
w Zelowie przedstawili rów-
nież  informacje nt. zaawan-
sowania bieżących prac.

Z obrad XXX sesji Rady Miejskiej 

Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska wystąpiła do 
Wojewody Łódzkiego Jolan-
ty Chełmińskiej o ustano-
wienie dodatkowego zespołu 
medycznego wraz z karetką 
dla Mieszkańców Miasta i 
Gminy Zelów. Inicjatywa 
spotkała się ze znacznym po-
parciem społecznym. Miesz-
kańcy zebrali w ciągu kilku 
dni ponad 2 100 podpisów. W 
dniu 9 sierpnia Burmistrz Ur-
szula Świerczyńska spotkała 
się w tej sprawie w Łodzi z 
Wojewodą Łódzkim Jolantą 

Chełmińską. W uzasadnieniu 
do wniosku Mieszkańców 
czytamy „Gmina Zelów jest 
obszarowo rozległa, poło-
żona przy ważnych drogach 
wojewódzkich i powiato-
wych. Stacjonowanie karetki 
pogotowia ratunkowego w 
Zelowie przyczyniłoby  się 
do zapewnienia większego 
bezpieczeństwa dla miesz-
kańców miasta i gminy, 
osób  wypoczywających  w 
miejscowościach letnisko-
wych oraz poruszających się 
po drogach.  Przy  populacji 

ponad 16 tysięcy oraz dużej 
ilości przyjezdnych  odle-
głość 15 km od najbliższego 
pogotowia, przy narastają-
cym zatłoczeniu dróg, stwa-
rza niebezpieczeństwo, że 
pomoc może kiedyś przyjść 
za późno i może zaważyć na 
czyimś życiu. Obecnie czas 
dojazdu ze względu na rosną-
cy ruch pojazdów wydłuża 
się ponad wymagany. Dużą 
grupę mieszkańców Zelowa 
stanowią osoby w podeszłym 
wieku, ze schorzeniami kar-
diologicznymi, w przypadku  

których niezbędne jest udzie-
lenie szybkiej i fachowej po-
mocy.  Interwencja zespołu 
ratowniczego wyposażonego 
w sprzęt i pojazd specjali-
styczny może uratować życie 
wielu osobom, które znala-
złyby się w stanie krytycz-
nym”. 

Wojewoda Jolanta Cheł-
mińska zainteresowała się 
problemem i obiecała pomóc 
w sprawie.

Z interwencją u Wojewody Łódzkiego
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Lp. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia do realizacji Realizacja wniosku 

1. Bocianicha Naprawa drogi gminnej Bocianicha-Bocianicha Mała 
poprzez nawiezienie tłucznia 

Wniosek zrealizowany 

2. Bujny Szlacheckie Zakup i montaż drzwi garażowych dla OSP Bujny 
Szlacheckie 

Wniosek zrealizowany 

3. Bujny Księże Utwardzenie drogi gminnej poprzez nawiezienie 
tłucznia 

Wniosek zrealizowany 

4. Chajczyny Zakup materiałów na pokrycie dachu papą na części 
garażowej budynku OSP w Chajczynach 

Wniosek w trakcie 
realizacji 

5. Dąbrowa 1/Wykonanie dokumentacji związanej z odbudową 
skradzionej linii energetycznej wzdłuż drogi gminnej 
na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 29a 
2/Naprawa drogi gminnej poprzez nawiezienie 
tłucznia 

Wniosek zrealizowany 
 
 
Wniosek w trakcie 
realizacji 

6. Grabostów Dokumentacja na remont sufitu oraz podłóg w remizie 
OSP w Grabostowie 

Wniosek zrealizowany 

7. Grębociny 1/Odnowienie (malowanie,konserwacja i wyrównanie 
terenu) przystanku autobusowego 
2/Oczyszczenie z zarośli i krzewów drogi gminnej 
3/Odnowa istniejących rowów,pobieranie,pogłębianie 

Wnioski w trakcie 
realizacji 

8. Ignaców Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ignacowie Brak realizacji 
9. Janów Wytyczenie i poprawa jakości drogi gminnej poprzez 

nawiezienie tłucznia łączącą wieś Janów z gminą 
Kluki 

Wniosek w trakcie 
realizacji 

10. Jamborek 1/Opracowanie dokumentacji projektowej na 
rozbudowę oświetlenia ulicznego 
 
 
 
2/Przekazanie kwoty w wys. 2.395 zł na ocieplenie 
budynku OSP w Karczmach 

Wniosek będzie 
zrealizowany w 
przypadku przyznania 
dotacji ze środków 
unijnych 
Wniosek w trakcie 
realizacji 

11. Jawor Naprawa drogi gminnej poprzez nawiezienie tłucznia Wniosek zrealizowany 
12. Karczmy Wykonanie termomodernizacji (ocieplenie ścian i 

dachu) budynku garażu OSP w Karczmach 
Wniosek w trakcie 
realizacji 

13. Kociszew Renowacja rowów przy drogach gminnych sołectwa 
Kociszew 

Wniosek zrealizowany 

14. Kolonia Kociszew Naprawa drogi gminnej Wniosek w trakcie 
realizacji 

15. Kurówek 1/Zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich 
2/Zakup pompy pływającej „Niagara” dla OSP 
3/Zakup masztu doświetleniowego dla OSP 
4/Zakup mundurów „moro” dla członków OSP 

Wniosek zrealizowany 

16. Łęki Punktowe utwardzenie drogi gminnej położonej 
między miejscowościami Łęki-Wygiełzów 

Wniosek zrealizowany 

17. Łobudzice 1/Opracowanie dokumentacji projektowej na 
oświetlenie ul. Akacjowej 
2/Wymiana istniejących opraw oświetleniowych 

Wniosek w trakcie 
realizacji 

Realizacja funduszu sołeckiego na terenie Gminy Zelów w 2012 roku
18. Mauryców Wykonanie ogrodzenia działki nr 485 Wniosek w trakcie 

realizacji 
19. Kolonia Łobudzice Zalegalizowanie obecnego stanu pasa drogowego i 

zachowaniu w obecnej formie 
Wniosek w trakcie 
realizacji 

20. Ostoja Remont drogi gminnej w miejscowości Kolonia 
Ostoja 

Wniosek zrealizowany 

21. Pawłowa Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Wniosek w trakcie 
realizacji 

22. Pożdżenice 1/Zakup węży strażackich W-75 i W-52dla OSP 
2/Zakup pompy szlamowej z oprzyrządowaniem dla 
OSP 
3/Zakup rozpieraka kolumnowego,nożyc i agregatu 
dla OSP 
4/Zakup naczyń stołowych 

Wniosek w trakcie 
realizacji 

23. Kolonia Pożdżenice Utwardzenie odcinka drogi wiejskiej w miejscowości 
Nowa Wola 

Wniosek zrealizowany 

24. Pszczółki Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej 
nr 232 

Opracowano 
dokumentację 
techniczną 

25. Pukawica Naprawa drogi wiejskiejoznakowanej jako działka 
geodezyjna nr 95 do zabudowań w kierunku Sromutki 
poprzez wyrównanie i utwardzenie tłuczniem 

Wniosek zrealizowany 

26. Sobki Zakup używanego samochodu dla OSP w Sobkach Brak realizacji 

27. Sromutka Wykonanie chodnika poprzez ułożenie kostki przy 
drodze gminnej nr 131 

Wniosek w trakcie 
realizacji 

28. Walewice Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej na odcinku 
drogi od OSP Walewice do drogi powiatowej 
Walewice – Zalesie na dł. ok. 200 m. 

Wniosek zrealizowany 

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

Wniosek zrealizowany 

30. Wygiełzów Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
(zakup nowych opraw) 

Wniosek w trakcie 
realizacji 

31. Wypychów - 
Podlesie 

Zakup używanego samochodu bojowego dla OSP w 
Wypychowie 

Wniosek zrealizowany 

32. Zabłoty Utwardzenie drogi gminnej od Domu Pomocy do 
drogi powiatowej Karczmy – Kociszew na dł. ok. 400 
m 

Wniosek zrealizowany 

33. Zagłówki 1/Wymiana przepustu na drodze gminnej 
2/Odwodnienie drogi gminnej na długości ok. 100 m 
3/Utwardzenie nawierzchni na drodze gminnej poprze 
nawiezienie tłuchnia 

Wniosek w trakcie 
realizacji 

34. Zalesie - Przecznia Okopanie rowami drogi gminnej w Przeczni Wniosek w trakcie 
realizacji 

35. Zelówek Dofinansowanie remontu ul. Kątnej w Zelowie Wniosek zrealizowany 
 
 
 

18. Mauryców Wykonanie ogrodzenia działki nr 485 Wniosek w trakcie 
realizacji

Łączna kwota zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku 
wyniosła 339.993,00 zł.

W tym roku, po raz ko-
lejny, Zelów znalazł się na 
trasie Wędrownego Festi-
walu Filharmonii Łódzkiej 
„Kolory Polski”. 11 sierpnia 
w ramach festiwalu w Koście-
le Ewangelicko-Reformowa-
nym wystąpił zespół „Wojtek 
Mazolewski Quintet”. Muzy-
cy, którzy w swej twórczości 
łączą elementy jazzu, ska 
i reggae, dali ponad godzinny 
występ w obecności licznie 
zgromadzonej publiczności.

Obok występu muzyków, 
którzy stanowili główną 
atrakcję wieczoru, zelowskiej 
części Festiwalu towarzy-
szyły również inne wyda-
rzenia adresowane m.in. do 
melomanów podróżujących 
z Festiwalem. W Domu Kul-
tury można było obejrzeć wy-
stawę zelowskich twórców, 
w Domu Zborowym Parafi i 

Ewangelicko-Reformowanej 
można było podziwiać wy-
stawę tkanin, szkła artystycz-
nego Magdaleny Pejgi oraz 
m a l a r s t w o 
Józefa Pospi-
szyła, a w mu-
zeum kościoła 
Ewangelicko-
-Reformowa-
nego dostępna 
była wystawa 
przedstawia-
jąca cykl ob-
razów „Kom-
p o z y t o r z y 
polscy” au-
torstwa Wal-
demara Kry-
giera.

Na kon-
cercie obecni 
byli m.in.: 
W o j e w o d a 
Łódzki Jo-

lanta Chełmińska, Marsza-
łek Województwa Łódzkie-
go Witold Stępień, Starosta 
Powiatu Bełchatowskiego 

Szczepan Chrzęst, Dyrektor 
Filharmonii Łódzkiej Tomasz 
Bęben oraz Burmistrz Zelo-
wa Urszula Świerczyńska.

Kolory Polski - koncert zespołu „Wojtek Mazolewski Quintet”   
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Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie (PCPR) informu-
je, że na terenie naszego po-
wiatu realizowany jest przez 
PCPR program „Aktywny 
Samorząd”, mający na celu 
likwidację barier ogranicza-
jących społeczne i zawodowe 
funkcjonowanie osób niepeł-
nosprawnych. Program skie-
rowany jest w szczególności 
do osób z umiarkowanym  
i znacznym stopniem niepeł-
nosprawności oraz dzieci do 
16 roku życia, obejmuje na-
stępujące obszary wsparcia:

Obszar A – pomoc przy 
zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego sa-
mochodu,

Obszar B1 – pomoc  
w zakupie specjalistycznego 
sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem,

Obszar B2 – pomoc w za-
kupie urządzeń lektorskich,

Obszar B3 – pomoc w za-
kupie urządzeń brajlowskich,

Obszar B4 – dofinanso-
wanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania 
lub urządzeń lektorskich albo 
brajlowskich,

Obszar C – pomoc w za-
kupie wózka inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym,

Obszar D – pomoc  
w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym,

Obszar E – pomoc w uzy-
skaniu prawa jazdy kategorii 
B,

Obszar F – pomoc w utrzy-
maniu aktywności zawodo-
wej poprzez dofinansowanie 
osobie niepełnosprawnej po-
bytu jej dziecka w żłobku lub 
przedszkolu.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy PCPR 
Bełchatów, ul. Czaplinecka 
66, pok. nr 6, tel. (44)-633-
03-10 Dodatkowe informacje 
na temat warunków pomocy 
można uzyskać na stronie 
www.pfron.org.pl

Dane adresowe:
Powiatowe Centrum Po-

mocy Rodzinie 97-400 Beł-
chatów ul. Czapliniecka 66 
Tel. 044 733 05 45, fax. 044 
632 53 48

czynne: poniedziałek, śro-
da, czwartek, piątek, od 7.30-
15.30 wtorek, od 7.30 - 17.00 

www.belchatow.pcpr.pl, 
pcpr@powiat-belchatowski.pl 

Wnioski przyjmowane 
będą do 30 września 2012r.

Program „Aktywny Samorząd” na terenie powiatu bełchatowskiego

Remonty dróg w Pożdżenicach , Ignacowie i Maurycowie  

Obok prac realizowanych 
w ramach rozbudowy syste-
mów wodno-kanalizacyjnych 
w Zelowie i Łobudzicach,  
w gminie prowadzone są 
równolegle inwestycje drogo-
we m.in. w Ignacowie, Mau-
rycowie i Pożdżenicach. W 
najbliższych dniach zakończą 
się prace związane z położe-

niem nawieżchni emulsyjno-
-grysowej. Koszt inwestycji 
wyniesie 847 131,75 złotych, 
a kwota dofinansowania ze 
środków budżetu wojewódz-
twa łódzkiego - 252 tys. zł.

Nawierzchnia asfaltowa 
została natomiast już położo-
na na drodze w Maurycowie. 
Powoli kończy się termin wy-
konania całości prac w obsza-
rze tej inwestycji. Szacowany 

koszt remontu drogi wynosi 
600 tys zł.

Postępują również prace 
na drodze powiatowej w Po-
żdżenicach, gdzie dobiegają 
końca prace związane z budo-
wą chodnika. Całość inwesty-
cji, którą prowadzi Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie 
powinna się zakończyć naj-

później w listopadzie. Gmina 
Zelów współfinansuje projekt 
w kwocie 150 tys. zł. Wartość 
całości inwestycji polegającej 
na budowie chodnika, posze-
rzeniu drogi oraz odtworze-
niu nawierzchni szacowana 
jest na kwotę 3,1 miliona zł.

Wkrótce rozpocznie się 
również inwestycja w Jawo-
rze, gdzie planowany jest 
drugi etap remontu tamtejszej 

drogi, w wyniku przetargu 
nieograniczonego wyłoniono 
wykonawcę i w dniu 3 wrze-
śnia została podpisana umo-

wa na wykonanie prac. Ter-
min realizacji tej inwestycji 
upływa 31 października.

Pożdżenice

Mauryców

Ignaców
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Już 5 października 2012 r. 
dojdzie do ofi cjalnego pod-
pisania umowy partnerskiej 
i deklaracji współpracy po-
między Gminą Zelów a Gmi-
ną Valašské Klobouky. 

Podpisanie dokumentów  
odbędzie się w Muzeum 
– Ośrodku Dokumentacji 
Dziejów Braci Czeskich przy 
Parafi i Ewangelicko-Refor-
mowanej w Zelowie.

W styczniu tego roku 
Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska rozpoczęła in-
tensywne starania o nawiąza-
nie współpracy partnerskiej 
z miastem w Republice Cze-
skiej. W tym celu udała się 
z listem intencyjnym do Am-
basadora Republiki Czeskiej 
w Polsce Jana Sechtera. Po 
kilku miesiącach Ambasada 
zaproponowała nawiązanie 
partnerstwa z Gminą Vala-
šské Klobouky, która leży 
w województwie  zlińskim, 
w powiecie Zlín. Po wstęp-
nych rozmowach z władzami 
Valašské Klobouky ustalo-
no, że 5 października 2012 r. 
w Zelowie dojdzie do pod-
pisania umowy partnerskiej 

i deklaracji współpracy. 
Pierwszym krokiem współ-
pracy będzie realizacja mię-
dzynarodowego projektu 
„Europa dla Obywateli” wraz 
z dwoma innymi krajami 
(Niemcy, Włochy). Zelów 
dzięki swojej wielokulturo-
wości idealnie wpisuje się 
w cele programu. Jednym 
z nich jest pogłębienie tole-
rancji i wzajemnego zrozu-
mienia między obywatela-
mi Europy, którzy szanując 
i promując różnorodność kul-
turową i językową wnoszą 
wkład w dialog międzykul-
turowy. Szczególny nacisk 
w programie kładzie się na 
zacieśnianie więzi między 
obywatelami państw człon-
kowskich Unii Europejskiej 
oraz zwiększenie europej-
skiej świadomości poprzez 
m.in. wymianę doświadczeń 
w zakresie działalności spo-
łecznej, gospodarczej, kul-
turowej. Realizacja projektu 
pozwoli na zbliżenie obywa-
teli różnych narodowości 
z 4 krajów europejskich stwa-
rzając im możliwość uczest-
nictwa we wspólnych dzia-
łaniach. Udział w projekcie 

podniesie świadomość bogac-
twa środowiska kulturowego 
i językowego Europy oraz 
będzie przykładem wzajem-
nego zrozumienia, budując 
pełną tolerancji, dynamiczną 
i złożoną tożsamość europej-
ską. Realizacja projektu pn. 
„Łączenie kultur” planowa-
na jest w 2013 roku, a kwota 
dofi nansowania dla każdego 
partnera projektu wyniesie 10 
000 Euro. 

- Jestem przekonana, że 
współpraca  gmin w ramach 
kontaktów partnerskich 
z miastami z innych państw 
w Zjednoczonej Wspólnocie 
Europejskiej ma pozytywny 
wpływ na rozwój społeczno-
ści lokalnych. Wymiana kul-
turalna, edukacyjna, a także 
informacyjna o charakterze 
ekonomicznym pomiędzy sa-
morządami, przedsiębiorca-
mi,  może mieć  swój wymiar 
w realizacji konkretnych pro-
jektów – mówi Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska.

Ponadto, działając w poro-
zumieniu z przedstawicielami 
Parafi i Ewangelicko-Refor-
mowanej w Zelowie w maju 

br. zostały wytypowane 3 
inne miasta czeskie, do któ-
rych bezpośrednio zostały 
wystosowane pisma z prośbą 
o rozważenie możliwości 
partnerskiej współpracy: Że-
lezny Brod, Lysa nad La-
bem i Prelouc. 27 sierpnia 
br. jedno z miast Lysa nad 
Labem pozytywnie odpo-
wiedziało na propozycję. 
Lysa nad Labem liczy 8 500 
mieszkańców, leży na nizinie 
rzeki Łaby. Położone jest na 
północny wschód od stolicy 
Pragi. W mieście aktywnie 
działa też Klub Czeski. Cie-
kawostką jest, że od 2009 
roku w mieście odbywa-
ją się Dni Kultury Polskiej 
w połączeniu ze znaczącym 
wydarzeniem kulturalnym 
i społecznym „Uroczystość 
hrabiego Sporka” połączo-
ne z występami ludowych 
zespołów i okazyjnymi wy-
stawami. Miasto gościło 
u siebie m.in. zespół „Rajka” 
z Bełchatowa. Ta propozycja 
współpracy jest również roz-
ważana przez władze samo-
rządowe Gminy Zelów.

W partnerstwie z czeskim miastem

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi 
informuje, że w dniu 1 sierp-
nia 2012 r. został ogłoszony 
już po raz czwarty Konkurs 
„Strażnik Siedlisk Przyrod-

niczych”, który jest skiero-
wany do osób fi zycznych z 
terenu Województwa Łódz-
kiego. Celem konkursu jest 
promowanie działań służą-
cych zachowaniu dziedzic-
twa przyrodniczego regionu, 

w szczególności ochronie 
cennych siedlisk przyrodni-
czych oraz siedlisk rzadkich 
i chronionych gatunków ro-
ślin, zwierząt i grzybów.

Na laureatów konkur-
su czeka  40.000 zł w tym 

10.000 zł dla zwycięzcy.
Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie inter-
netowej:

www.zainwestujwekologie.pl

Konkurs „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”

W tym roku po raz pierwszy 
spotkały się w Bełchatowie 
na pikniku organizowanym 
przez Starostwo Powiato-
we Stowarzyszenia Powia-
tu Bełchatowskiego. Gminę 

Zelów reprezentowało Sto-
warzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych. Każdy 
z  uczestników przedstawiał  
na specjalnie przygotowa-
nych stoiskach to co robi 

i jakie są jego dotychczaso-
we osiągnięcia. Członkowie 
SPON zaprezentowali swoje 
prace, które wykonują przy 
okazji zajęć z terapii zaję-
ciowej, przygotowali rów-

nież przedstawienie teatral-
ne: „Nie śmiej się dziadku 
z czyjegoś wypadku….”. Na 
Pikniku można było smacz-
nie zjeść, a także posłuchać 
dobrej muzyki.  

Zelowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
reprezentowało Gminę na Pikniku Stowarzyszeń

5 września około godzi-
ny 00:20 na terenie byłych 
zakładów „Fanar” zapaliła 
się jedna z hal. O godzinie 
1:00 Burmistrz Zelowa Ur-
szula Świerczyńska zwołała 
w trybie pilnym posiedzenie 
Gminnego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego. Akcją 

dowodził Komendant PSP 
w Bełchatowie starszy bry-
gadier Stanisław Krasoń. 
W akcji gaszenia pożaru 
w godzinach nocnych brało 
udział 35 zastępów straży po-
żarnej, w tym jednostki OSP 
i PSP z pięciu powiatów. 
Akcja dogaszania trwała 

kilka dni. 
Pożar na terenie byłego „Fanaru”
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W placówkach oświato-
wych Gminy Zelów w okre-
sie wakacyjnym prowadzono 
szereg prac remontowych 
i porządkowych w celu przy-
gotowania do nowego roku 
szkolnego 2012/2013.

Największe inwestycje po-
niesiono w Szkole Podstawo-
wej nr 4, gdzie wykonano re-
mont instalacji elektrycznej, 

pomalowano sale lekcyjne, 
a także wyrównano podłogi 
i położono płytki grysowe 
na schodach wejściowych 
do sali gimnastycznej. Łącz-
ny koszt prac remontowych 
w placówce zamknął się 
w kwocie 63 960,00 zł. W 
ramach środków w wys. 27 
093 zł udało się również 
wykonać płot betonowy, 

przeprowadzić drobne pra-
ce remontowe i zamontować 
nowe urządzenia na placu 
zabaw w Przedszkolu Sa-
morządowym nr 4. W szko-
le w Bujnach szlacheckich 
i w Szkole Podstawowej nr 
2 na malowanie i położe-
nie kostki brukowej wyasy-
gnowano kolejno: 15 375 zł 
oraz 11 378 zł. Spore środki 

zostały przeznaczone na re-
mont ogrodzenia frontowego 
i wykonanie toalety w Szkole 
Podstawowej w Wygiełzo-
wie, koszt prac zamknął się 
w kwocie 46 125 zł. Na pra-
ce rewitalizacyjne pomiesz-
czeń dydaktycznych w ZSO 
wydano łącznie 34 367 zł, 
a w Gimnazjum w Łobudzi-
cach 3 500 zł .

Bilans wakacyjnych remontów w placówkach oświatowych 

Lato w mieście
Z końcem sierpnia w Zespo-

le Szkół Ogólnokształcących 
zakończyły się półkolonie 
letnie realizowane przez Sto-
warzyszenie „Nasza Szkoła” 
w ramach Projektu „LATO W 
MIEŚCIE” współfi nansowa-
nego przez Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Razem” we 
współpracy z Akademią Roz-
woju Filantropii w Polsce w 
ramach Program „DZIAŁAJ 
LOKALNIE” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolno-
ści. Półkolonie cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem 
wśród młodzieży ze starszych 
klas szkół podstawowych i 
gimnazjum.

Młodzi ludzie z terenu na-
szego miasta mieli zapew-
niony szereg atrakcji m.in.: 
jednodniową wycieczkę 
„Szlakiem Orlich Gniazd”, 
wyjazd na Wawrzkowiznę, 

wycieczkę rowerową, zajęcia 
rekreacyjno-sportowe na bo-
isku „Orlik”, jak również bo-
isku do piłki plażowej , piłki 
nożnej oraz auli ZSO, gdzie 
mogli zagrać w tenisa stoło-
wego, piłkarzyki i cymberga-
ja. Uczestniczyli w zajęciach 
rysunkowych w plenerze, 
zajęciach z quillingu - jednej 
z technik papieroplastyki, 
zajęciach z artystycznej wy-
twórczości wiórowej, zaję-
ciach bibliotecznych 

pt. „W krainie baśni”, zaję-
ciach informatycznych.

Dodatkowymi atrakcjami 
były: wyjście do muzeum 
i na wystawę do Parafi i 
Ewangelicko-Reformowanej 
w Zelowie, maraton fi lmo-
wy, zajęcia w obserwatorium 
astronomicznym.

Młodzież każdego dnia 
miała zapewnione dwa posił-

ki: drugie śniadanie i obiad.
Półkolonie trwały od 10 do 

31 sierpnia 2012 r.
Z całą pewnością półkolo-

nie zorganizowane na terenie 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących stanowiły atrakcję dla 

zelowskiej młodzieży. Umoż-
liwiły młodym ludziom miłe 
i aktywne spędzenie czasu, 
pokazały alternatywne spo-
soby wykorzystania czasu 
wolnego.

Już wkrótce zawody wędkarskie 
o Jesienny Puchar Burmistrza Zelowa

Zarząd zelowskiego koła 
wędkarskiego planuje zor-
ganizować 23 września na 
zbiorniku wodnym PATYKI 
zawody o Jesienny Puchar 
Burmistrza Zelowa. Wiosen-
na edycja tej imprezy odbyła 

się w maju. Będzie to jedna 
z ostatnich okazji by złowić 
na „Patykach” rybę, bowiem 
koniec sezonu wędkarskiego 
zbliża się wielkimi kroka-
mi, jego zamknięcie zgodnie 
z zapowiedzią władz Koła 

planuje się na dzień 14 paź-
dziernika, kiedy to odbędą 
się ostatnie zawody tego-
rocznego cyklu wędkarskich 
imprez. W drugiej połowie 
sierpnia odbyły się dwie takie 
imprezy, 25 sierpnia rozegra-

no na „Patykach” zawody 
spławikowe dla młodzieży, a 
dzień później odbyły się za-
wody o puchar Prezesa Koła 
nr 37 Polskiego Związku 
Wędkarskiego. 

www.zelow.pl e-mail: kierownik_pi@zelow.pl

Burmistrza Zelowa. Wiosen-
na edycja tej imprezy odbyła 

mi, jego zamknięcie zgodnie 
z zapowiedzią władz Koła 

sierpnia odbyły się dwie takie 
imprezy, 25 sierpnia rozegra-

Wędkarskiego. 
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W wyniku ogłoszonego 
konkursu, nowym kierow-
nikiem Zakładu Usług Ko-
munalnych w Zelowie jest 
Stanisław Boczek. O stanie 
zasobów mieszkaniowych, 
sytuacji finansowej, pla-
nach i zamierzeniach na 
przyszłość rozmawia z kie-
rownikiem Olena Kraw-
czuk-Chojnacka.   

O.K.Ch. Z dniem 1 sierp-
nia objął Pan stanowisko 
Kierownika Zakładu Usług 
Komunalnych w Zelowie. W 
ostatnich latach pełnił Pan 
szereg funkcji związanych z 
zarządzaniem nieruchomo-
ściami. Czy zdobyte dotych-
czas doświadczenie może być 
pomocne w nowej pracy?

S.B.: Zdecydowanie tak. 
Jestem licencjonowanym 
zarządcą nieruchomości. Za-
rządzam nieruchomościami 
od 10 lat. Ma to ogromne 
znaczenie w nowej pracy, po-
nieważ zasób mieszkaniowy 
Gminy Zelów jest stosunko-
wo nieduży w porównaniu z 
dotychczas przeze mnie za-
rządzanymi ale problemów 
nie brakuje. Doświadczenie 
więc bardzo mi się przyda.

O.K.Ch.: Jak Pan po mie-
siącu pracy ocenia kondycję 
finansową i organizacyjną 
Zakładu Usług Komunal-
nych?

S.B.: Moja ocena wynika 
z dokonanej analizy ekono-
micznej. Na pierwszy plan 
wybija się problem nieścią-
galności czynszów, który się-
ga poziomu 50%. Nieściągal-
ność czynszów w granicach 
15% ocenia się już jako sy-
tuację groźną dla gospodarki 
nieruchomościami. Kolejnym 
problemem jest strata na pro-
dukcji ciepła. Koszt produkcji 
ciepła jest stosunkowo wyso-

ki, natomiast cena sprzedaży 
niewspółmiernie niska. Efekt 
jest taki, że strata na gospo-
darce ciepłowniczej za ostat-
ni sezon grzewczy 2011/2012 
wyniosła ponad 424 tys. zł. 
Ponadto, zły stan techniczny 
budynków komunalnych i 
budynków wspólnot miesz-
kaniowych.

O.K.Ch.: Jakie działania 
należałoby podjąć w pierw-
szej kolejności celem zapo-
bieżenia tej niekorzystnej 
sytuacji?

S.B.: Po pierwsze – przy-
pomnieć mieszkańcom za-
sobów komunalnych, którzy 
nie płacą czynszów lub płacą 
je nieregularnie, że należy je 
płacić. Gmina przydzieliła 
im mieszkania dając przy-
słowiowy „dach nad głową”. 
Mieszkanie jest podstawą 
bytu człowieka, jego ży-
cia i rozwoju rodziny, i to 
mieszkanie właśnie w bar-
dzo wielu przypadkach jest 
w największym nieposzano-
waniu. Część lokatorów tych 
mieszkań ma bardzo duże 
wymagania co do ich jakości. 
Wymagania te mają niejed-
nokrotnie charakter typowo 
roszczeniowy. Najczęściej 
dotyczące interwencje doty-
czą wymiany okien, wilgoci, 
naprawy dachów, zrujnowa-
nych kominów, odrapanych i 
nieodświeżonych od lat ele-
wacji itp. Przypomnę, że od 
początku tego roku do końca 
lipca zaległości czynszowe 
wyniosły ponad 175 tys. zł, a 
właśnie za te pieniądze moż-
na byłoby wykonać remon-
ty tego, co najczęściej jest 
przedmiotem interwencji i 
oczekiwań. Przyjęliśmy zasa-
dę, że w pierwszej kolejności 
przystępujemy do usuwania 
usterek i remontów nieru-
chomości w których wszyscy 

płacą czynsze oraz tam gdzie 
jest zagrożenie życia i zdro-
wia ludzkiego. Cały sierpień 
prowadziliśmy rozmowy 
ze wszystkimi dłużnikami. 
Mamy pełny obraz sytuacji 
w tym zakresie. Po prze-
prowadzeniu rozmów opra-
cowujemy spójny program 
pracy z tymi, którzy zalegają 
z płatnościami. Uważam, że 
rozmowy uświadomiły oso-
bom niepłacącym, że jakość 
zamieszkiwania i jakość ich 
lokali zależy od nich samych. 
Po drugie – dokonać rzetelnej 
analizy gospodarki cieplnej 
miasta i uświadomić wszyst-
kim odbiorcom, że ciepło 
jest towarem za który trzeba 
zapłacić. Gmina nie może do-
płacać w nieskończoność do 
ciepła, ponieważ są inne sfe-
ry życia gminy wymagające 
finansowania. Zagadnienia, 
które wymieniłem mają cha-
rakter organizacyjny, ale do 
rozwiązania pozostają jesz-
cze zagadnienia inwestycyj-
ne. 

Na chwilę obecną dostrze-
gam wzmożony ruch w zakre-
sie wymiany starych drzwi i 
okien na nowe. Pomimo bra-
ku środków finansowych bę-
dziemy starali się wspomóc 
starania lokatorów wniosku-
jących o taką wymianę. Opra-
cowaliśmy projekt regulami-
nu kompensat w płatnościach 
czynszowych jeśli wniosek o 
wymianę uzyska pozytywną 
opinię. Regulamin czeka na 
akceptację Burmistrza Ze-
lowa. Mam nadzieję, że w 
najbliższych dniach wejdzie 
w życie. Podstawą wyraże-
nia zgody na wymianę będzie 
brak zaległości w opłatach 
czynszowych. Przebieg całej 
procedury będzie odbywał się 
pod nadzorem ZUK.

O.K.Ch.: Właśnie! Jakie 

są Pana propozycje w zakre-
sie spraw inwestycyjnych w 
sferze gospodarki mieszka-
niowej?

S.B.: Dzięki inicjatywie 
Burmistrza Zelowa już do-
konuje się wymiany odcinka 
ciepłociągu w ul. Szkolnej. 
Stan sieci przesyłowych jest 
fatalny. Są sieci, w których w 
ogóle nie ma rur, albo są cał-
kowicie skorodowane. Nakła-
dy na ten cel powinny zostać 
już poniesione wiele lat temu. 
Jest to zadanie o ogromnym 
znaczeniu dla gospodarki 
cieplnej miasta. Na samym 
przesyle straciliśmy ponad 
21 tys. zł w I półroczu 2012 
roku. W dalszej kolejności 
należałoby zadbać o budynki 
wspólnot mieszkaniowych w 
zakresie ocieplenia stropoda-
chów i pełnej termomoder-
nizacji łącznie z wymianą 
okien, wymianą instalacji 
centralnego ogrzewania i mo-
dernizacją węzłów cieplnych. 
Jeśli nastąpi poprawa w za-
kresie ściągalności czynszów, 
nieodzowne będą remonty 
kapitalne budynków komu-
nalnych. Jestem optymistą i 
uważam, że pomimo trudnej 
sytuacji ZUK-u, jego gospo-
darka finansowa ulegnie po-
prawie. Mam już opracowane 
rozwiązania, ale na razie za 
wcześnie jeszcze o tym mó-
wić. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Zelów okiem nowego kierownika

13 września br. w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie odbyła 
się niezwykle miła uroczy-
stość, związana z jubileuszem 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go zelowskich par. Po powtó-
rzeniu przysięgi małżeńskiej, 
Burmistrz Urszula Świerczyń-
ska odznaczyła dostojnych 
jubilatów Medalami za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie 
nadanymi przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Tadeusz Dobrzański 
składając życzenia wręczył 
pamiątkowe statuetki i kwiaty. 

W gronie jubilatów znalazły 
się pary małżeńskie:

1. Jan i Genowefa Królikow-
scy

2. Stanisław i Stanisława 
Szmigielscy

3. Marian i Janina Mielczarek

4. Jan i Janina Wolniewscy
5. Zenon i Kazimiera Lot-

czyk
6. Jarosław i Anna Jersak
7. Henryk i Czesława Jachi-

mek
8. Jan i Danuta Danka
9. Bogumił i Helena Lipińscy
10. Feliks i Halina Zeja
11. Wiesław i Mirosława Cer-

bjan
12. Henryk i Sabina Pietras

13. Jerzy i Helena Dobroś
14. Edward i Wiesława Raj-

chert
15. Stefan i Halina Mikulscy
16. Józef i Barbara Dobosz
17.Henryk i Krystyna Łusz-

czyk
18. Czesław i Pelagia Szym-

czyńscy
19. Czesław i Aleksandra 

Błoch

Złote Gody
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W dniach 2-13 lipca 2012 
r. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie, jak co 
roku uczestniczyli w warszta-
tach ekologicznych ”Kwitną-
ce wakacje 2012” pod hasłem 
„Z zieloną energia za pan 
brat”. W trakcie zajęć dzieci 
zdobywały wiedzę z zakresu 
odnawialnych źródeł energii 
oraz negatywnego i pozy-
tywnego wpływu człowieka 
na środowisko przyrodnicze.  
W ramach warsztatów 
uczniowie wzięli udział w 

wycieczce rowerowej do 
Buczku i na Patyki. W Bucz-
ku spotkały się z pracowni-
kiem Urzędu Gminy, który 
przybliżył im sposób dzia-
łania oświetlenia ulicznego 
na osiedlu domków jednoro-
dzinnych zasilanego energią 
wiatrową i słoneczną. Złoży-
ły również wizytę w Gospo-
darstwie Agroturystycznym 
u pana Andrzeja Kilańczyka 
oraz odwiedziły oczyszczal-
nię ścieków w Maurycowie. 
Dzięki Starostwu Powiato-
wemu w Bełchatowie złoży-
ły również wizytę w Leśni-
czówce Borowiny. W ramach 
warsztatów szkoła gościła 
także pracownika Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego  
w Piotrkowie Trybunalskim, 
który przybliżył dzieciom za-
gadnienie dotyczące pozyski-
wania energii z roślin ener-
getycznych. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy warsz-
tatów wzięli udział w zaba-
wach sportowych i ognisku. 
Warsztaty zostały zorganizo-
wane przy wsparciu Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Starostwa 

Powiatowego w Bełchatowie. 
W ramach inicjatywy 

„Kwitnące wakacje 2012r.”, 
która realizowana była rów-
nież w Szkole Podstawowej 
nr 4, dzieci biorące w nich 
udział, obok świetnej zaba-
wy,  miały okazję poszerzyć 
swą wiedzę z zakresu ekolo-
gii. Poprzez doświadczenia 
miały okazję poznać podsta-
wowe prawa fizyki, a także 
uczyły się jak skutecznie 
pozyskiwać informacje na 
temat energii odnawialnej. 

Inicjatywa była również do-
skonałą okazją, aby uświa-
domić najmłodszym wartość 
i znaczenie przyrody w życiu 
człowieka, a także naszą za-
leżność od środowiska natu-
ralnego. „Kwitnące wakacje” 
były również okazją do wy-
cieczek poza miasto oraz spo-
tkań z wyjątkowymi gośćmi. 
Jednym z nich była p. Jolan-
ta Pawlikowska – naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w Starostwie Bełchatowskim.

„Kwitnące Wakacje 2012” 
w Szkole Podstawowej im. 
mjr. Henryka Sucharskiego  
w Bujnach Szlacheckich od-
były się, podobnie jak w SP 2, 
pod hasłem „Z zieloną ener-
gią za pan brat”. Zajęcia reali-
zowane w ramach przedsię-
wzięcia służyły popularyzacji 
treści ekologicznych oraz za-
gadnień ochrony środowi-
ska wśród dzieci. Uczniowie 

w ramach zajęć 
poszerzyli wie-
dzę na temat 
energii przyja-
znej środowisku 
oraz  oddziały-
wania energetyki 
na środowisko. 
Podczas warsz-
tatów pogłębiały 
i utrwalały wie-
dzę dotycząca m. 
in. energii kon-
wencjonalnej i 
jej skutków dla 
środowiska, ener-
gii alternatyw-
nej – wiatrowej, 
słońca, biomu, 
g e o t e r m a l n e j . 
P o z n a w a -

ły rodzaje energii  
w przyrodzie oraz wykazywa-
ły się swoimi zdolnościami 
plastycznymi i muzycznymi. 
W czasie trwania warsztatów 
zorganizowano również trzy 
wycieczki rowerowe: na „Pa-
tyki”, do Szkoły Podstawo-
wej nr 2 oraz do Leśnictwa  
w Głupicach celem przybli-
żenia pracy leśnika, a także 
bogactwa środowiska na-

turalnego naszej okolicy.  
W trakcie pobytu w Głupi-
cach, leśniczy Mariusz Stęp-
nik, oprowadził dzieci ścieżką 
dydaktyczną, w trakcie której 
przekazał uczniom wiadomo-
ści na temat pięter roślinno-
ści w lesie, rozpoznawania 
nazw drzew oraz obliczania 
ich wieku. W ramach „Kwit-
nących Wakacji” Powiat 
Bełchatowski zorganizował 
uczestnikom wycieczkę au-
tokarową do Szkółki Leśnej 
„Borowiny” leżącej w gminie 
Kluki. W szkółce, uczniowie 
mieli okazję poszerzyć swą 
wiedzę ekologiczną w „Izbie 
Edukacji Ekologicznej”, 
która stanowiła początek 
ścieżki edukacyjnej „Szkół-
ka leśna Borowiny – krajo-
brazy leśne”. Dzieci  miały 
możliwość obejrzenia znaj-
dujących się na terenie Izby 
licznych wystawek i eks-
ponatów przedstawiających 
różnorodność form przyrod-
niczych oraz mogły obejrzeć 
konkursowe prace plastycz-
ne uczniów z różnych szkół.  
W ramach „Kwitnących 
Wakacji 2012” odbyły się 
także konkursy: plastycz-
ny „Makieta – ekologiczna 
miejscowość- korzystamy  
z alternatywnych źródeł 
energii” i muzyczny : „Kon-
kurs Piosenki Ekologicznej  
i Przyrodniczej”. Zajęcia 
były prowadzone przez pa-
nie Jolantę Kaliską i Marzenę 
Rybarczyk. Na zakończenie 
„Kwitnących Wakacji 2012” 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
Powiat Bełchatowski.

Kwitnące wakacje w szkołach podstawowych
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Indywidualny Turniej Siatkonogi
Zelowski „Orlik” stał się 

miejscem codziennych spo-
tkań osób zainteresowanych 
sportem. Pod czujnym okiem 
animatora sportu Agnieszki 
Szczepańskiej, która wyzna-
cza harmonogram na każdy 
kolejny miesiąc odbywają 
liczne turnieje, gry i zaba-
wy sportowe. Jedną z takich 

inicjatyw był Indywidualny 
Turniej Siatkonogi, skiero-
wany do uczniów szkół pod-
stawowych, który odbył się  
w dniach 26 i 30 lipca. Jego 
celem była popularyzacja 
dyscypliny sportu jaką jest 
siatkonoga wśród chłopców 
oraz promocja upowszech-
niania aktywności fi zycznej 

na zelowskim obiekcie spor-
towym. Turniej przeprowa-
dzono systemem „każdy z 
każdym” w dwóch rundach. 
Łącznie rozegrano piętna-
ście spotkań podczas których 
wyłoniono pierwszą trójkę. 
Zwycięzcą turnieju został 
Szymon Rosiak, który nie 
przegrał żadnego spotkania. 

Drugie miejsce zajął Jakub 
Wójcik. Na trzeciej pozycji 
uplasował się Mateusz To-
polski. Najlepsi otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz 
piłeczki tzw. „zośki”. W na-
grodę za grę „fair play” wszy-
scy uczestnicy zakończyli 
turniej przy lodach śmietan-
kowych.

III liga w Zelowie. Cztery porażki, 
remis i zwycięstwo na początku rozgrywek

Od porażki Włókniarz 
Zelów rozpoczął sezon 
2012/2013 III ligi łódzko-
-mazowieckiej. W pierwszej 
kolejce rozgrywek zelowski 
zespół uległ Pogoni Grodzisk 
Mazowiecki 1:2 na boisku 
rywala, tracąc drugiego gola 
w ostatnich minutach meczu. 
W drugiej kolejce zelowia-
nom udało się wywieźć punkt 
z trudnego terenu, jakim 
niewątpliwie jest obiekt ze-
społu MKS Kutno. Niestety 

w kolejnych dwóch kolej-
kach zelowianie ulegali 
rywalom, przegrywając w 
pierwszym meczu u sie-
bie 0:1 z Lechią Tomaszów 
Mazowiecki, natomiast w 5 
kolejce, Włókniarzowi uda-
ło się zdobyć pierwsze trzy 
punkty, zelowscy piłkarze 
pokonali na wyjeździe benia-
minka III ligi WKS Wieluń 
2:1. Niestety nie udało się 
utrzymać zwycięskiej passy, 
w środę 12 września zelo-

wianie ulegli Zawiszy Żgów 
0:1. Obecnie, po cześciu ko-
lejkach, Włókniarz Zelów 
zajmuje piętnaste miejsce 
w tabeli.

W połowie sierpnia dzia-
łacze zelowskiego Włóknia-
rza zdecydowali, że zespół 
jest gotów zastąpić w roz-
grywkach III ligi łódzko-
-mazowieckiej zespół KP 
Piaseczno, który wycofał się 
z rozgrywek wskutek proble-
mów fi nansowych. Decyzja ta 

sprawiła, że Włókniarz, który 
w zeszłym sezonie po dra-
matycznej końcówce rundy 
wiosennej zajął 14. miejsce 
w trzecioligowych rozgryw-
kach i tym samym znalazł się 
wśród trzech spadających do 
IV ligi drużyn, ostatecznie 
będzie jednak rywalizował, 
podobnie jak w minionym 
sezonie, na trzecioligowym 
szczeblu rozgrywek. 

Oldboye rozegrali turniej im. Krzysztofa Surlita
W dniu 4 sierpnia, na sta-

dionie ZKS „Włókniarz” od-
był się po raz kolejny  Tur-
niej Piłkarski „OLDBOY” 
im. Krzysztofa Surlita pod 
Patronatem Honorowym 
Burmistrza Zelowa Urszuli 
Świerczyńskiej. Turniej po-
przedziła uroczystość zło-
żenia kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą wychowanka 

zelowskiego klubu.
Obok członków rodzi-

ny, przyjaciół piłkarza oraz 
władz klubu z Prezesem 
Marią Korzynek na czele, w 
uroczystości udział wzięli 
również przedstawiciele ki-
biców łódzkiego Widzewa, w 
którym Krzysztof Surlit świę-
cił największe triumfy jako 
zawodnik, zdobywając z tym 

klubem dwukrotnie mistrzo-
stwo Polski.

Do turnieju przystąpiło 7 
drużyn oldboyów, zwyciężył 
zespół Jupitera Bełchatów, 
który w fi nale pokonał Polo-
nię Chodzież. Trzecie miej-
sce zajął Włókniarz Zelów. 
Na dalszych pozycjach upla-
sowały się kolejno zespo-
ły: GKS Bełchatów, Orkan 

Buczek, Astoria Szczerców, 
Oldboy Zelów.

Tegoroczny Turniej im. 
Krzysztofa Surlita zbiega 
się z 90-leciem Włókniarza 
Zelów oraz z 55. rocznicą 
nadania praw miejskich Zelo-
wowi. We wrześniu przypada 
również piąta rocznica śmier-
ci wybitnego piłkarza.


