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GdZie jest Granica

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zelów,
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość..
Wesołego Alleluja!

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Zelowie  

Agnieszka First 

Burmistrz Zelowa
       Urszula Świerczyńska
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WydarZenia

Telefon alarmowy 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Straż Pożarna 998 
Policja  997
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

•	 Urząd Miejski w Zelowie  
 44 634 10 00
•	 Powiatowy Urząd Pracy 
 Filia w Zelowie 44 634 10 66
•	 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
 Społecznej w Zelowie 44 634 10 28
•	 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
 i Kanalizacji w Zelowie  
 44 634 13 06 
 

•	 Zakład Usług Komunalnych 
 44 634-22-58
•	 Dom Kultury w Zelowie  
 44 634 10 98
•	 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
 w Zelowie 44 634 11 48
•	 Szpital Wojewódzki w Bełchatowie 
 Pogotowie Ratunkowe  
 44 635 84 80 
 

•	 Przychodnia SPZOZ w Zelowie  
 44 634 12 65
•	 NZOZ „MEDYK” 44 634 12 18
•	 Wiejski Ośrodek Zdrowia  
 w Wygiełzowie 44 634 14 22
•	 OSP w Zelowie 44 634 29 98
•	 OSP w Łobudzicach 44 634 15 88
•	 Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 44 634 10 06 i 44 634 10 14

Zachęcamy do GłosoWania na aGniesZkę first
AGNIESZKA FIRST – Prze-

wodnicząca Rady Miejskiej w Ze-
lowie bierze udział w Plebiscy-
cie KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 
WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO 
2015 w kategorii działalność 
społeczno-kulturalno-naukowa. 
Poza pracą zawodową na sta-
nowisku wiceprezesa Łódzkiej 
Agencji Rozwoju Regionalne-
go w Łodzi, aktywnie działa na 
rzecz rozwoju i promocji Gminy 
Zelów. Jest także członkiem Za-
rządu OSP w Bujnach Szlachec-

kich i inicjatorką wielu wyda-
rzeń o charakterze kulturalnym, 
rozrywkowym i sportowym  
w sołectwie Bujny Szlacheckie. 

Jeżeli uważasz, że to Agniesz-
ka First powinna znaleźć się  
w gronie zwycięzców plebiscy-
tu, to nie zwlekaj i zagłosuj na 
jej kandydaturę! 

Głosować można trzema me-
todami: za pomocą strony www.
dzienniklodzki.pl, za pomocą 

aplikacji Facebook oraz za po-
mocą SMS Premium na nr 
72355 w treści wpisując KK.12. 

http : //w w w.dz iennik lodz-
k i.pl/plebiscyt/karta/agniesz-
ka-first,33041,1533883,t,id,kid.
html

Głosowanie potrwa do 31 
marca. Organizatorami plebi-
scytu są redakcje: „Dziennika 
Łódzkiego”, „Expressu Ilustrowa-
nego” „Naszego miasta”.

noWe UsG W spZoZ W ZeloWie

Pacjenci Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdro-

wotnej w Zelowie mogą korzystać 
z nowego aparatu do badań ultra-
sonograficznych. Jest to wysokiej 
jakości urządzenie, które pozwoli 
na wykonywanie badań w zakre-
sie: jamy brzusznej, tarczycy, wę-
złów chłonnych, ciąży, badania 
ginekologicznego, stawów biodro-
wych u dzieci i noworodków, na-
czyń krwionośnych, piersi. Badania 
są wykonywane przez doświadczo-
nych lekarzy posiadających spe-
cjalizację z radiodiagnostyki oraz 
certyfikat do wykonywania badań 
USG. Powyższe badania dostępne 
są bezpłatnie dla pacjentów zde-
klarowanych do SPZOZ w Zelo-
wie w ramach zawartych umów  
z NFZ na podstawie skierowania od 
lekarza ubezpieczenia zdrowotne-
go oraz dla pozostałych pacjentów 
za odpłatnością.  Koszt zakupu no-
wego USG wyniósł 99 000 zł, z cze-
go 70 000 zł  przekazano z budżetu 
Gminy Zelów. 

Z okaZji 80 UrodZin

Janina Młynarczyk mieszkan-
ka Pawłowej obchodziła 11 mar-
ca swoje 80 urodziny. Z okazji tak 
zacnego jubileuszu, życzenia Ju-
bilatce złożyły: Burmistrz Urszula 
Świerczyńska, radna Rady Miej-
skiej w Zelowie Barbara Walczak 

i sołtys Pawłowej Emilia Bedna-
rek. Jubilatka nie kryła zaskocze-
nia i wzruszenia. Życzymy Pani 
Janinie jeszcze raz dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, samych 
radosnych dni i kolejnych wspa-
niałych lat! 

BeZpłatne oWoce i WarZyWa dla miesZkańcóW Gminy ZelóW
10 ton jabłek i 12 ton marchwi 

wydano w lutym bezpłatnie 
Mieszkańcom Gminy Zelów ko-
rzystającym ze świadczeń Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Warzywa i owoce 
pozyskano od Agencji Rynku 
Rolnego. W akcję wydawania 

żywności włączyli się uczniowie 
ze Szkolnego Klubu Wolonta-
riatu działającego przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Ze-

lowie. Jak zapowiada kierownik 
MGOPS Janina Kędziak, kolejne 
podobne dostawy żywności są 
przed nami. 
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Ponad pięćset osób przybyło do Domu Kultury na tegoroczny Koncert Noworoczny... A kto nie był, niech żałuje, bo było to wydarzenie wy-
jątkowe. Dla mieszkańców naszej gminy wystąpili miejscowi artyści i jak się okazało, pomysł koncertu ph. „Zelowianie dla zelowian i przyja-

ciół” okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. 

Z okaZji dnia koBiet
Z okazji Międzynarodowego 

Dnia Kobiet na terenie Gminy Ze-
lów odbywały się, jak co roku, oko-
licznościowe spotkania. Jedno  
z takich spotkań miało miejsce  
w Domu Kultury, a jego głównym 
organizatorem był Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Zelo-
wie. Wśród obecnych nie zabrakło 
Burmistrza Zelowa Urszuli Świer-
czyńskiej, która złożyła wszystkim 
Paniom najserdeczniejsze życzenia, 
a towarzyszący jej radny i sekretarz 
Miasta rozdali róże. Na scenie tego 
wieczoru wystąpił Chór Seniora  
i zespół „Za miedzą” z Kurówka. 

Kolejne spotkania odbyły się  
w kilku jednostkach OSP, m.in. w 

Łobudzicach. W spotkaniu udział 
wzięły Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska i Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Agnieszka First, któ-
re również złożyły Paniom życzenia 
zdrowia, radości, uśmiechu i reali-
zacji wszystkich zamierzonych pla-
nów. A planów jest wiele – jak za-
znaczyły podczas spotkania Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Łobu-
dzic. Chcą zaktywizować  społecz-
ność lokalną w celu zarówno inte-
gracji jak i promocji.  Na pamiątkę 
tego święta Pani Przewodnicząca, 
w ramach środków finansowych 
ze swojej diety, zakupiła dla Koła 
Gospodyń termos-warnik w celu 
ułatwienia przygotowań różnego 

rodzaju uroczystości, a uzupełnie-
niem były kwiaty i słodkie upomin-
ki ufundowane przez Burmistrza 
Urszulę Świerczyńską. Spotkania  
w tym miejscu z okazji Dnia Kobiet, 
to już wieloletnia tradycja wpisana 
w kalendarz wydarzeń sołectwa.  

Zwieńczeniem obchodów Świę-
ta Kobiet był Koncert z tej okazji 
w Domu Kultury. Jego inicjatorem 
była Orkiestra Dęta OSP w Zelowie, 
a zaprezentowany tego wieczo-
ru repertuar nawiązywał do świę-
ta kobiet. Koncert  w wykonaniu 
lokalnych artystów takich jak: Ja-
cek Wodziński, Izabella Kaliska, ze-
spół Laudate Dominum w połącze-
niu z Orkiestrą Dętą, wprowadził 

wszystkich obecnych w niezwykły 
nastrój. Wybrzmiały znane i lubia-
ne utwory polskich wykonawców. 
Wśród publiczności obecna była 
także Burmistrz Zelowa, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej, radni Rady 
Miejskiej w Zelowie. Koncert z oka-
zji Dnia Kobiet był także doskona-
łą okazją do podziękowań Kołom 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gmi-
ny Zelów, które aktywnie włączyły 
się w pomoc przy organizacji ubie-
głorocznych Dożynek Gminnych 
i Powiatowych. Listy gratulacyjne 
wręczono wszystkim Paniom, które 
prezentowały przygotowane po-
trawy lokalne na stoisku promocyj-
nym Gminy Zelów.  

koncerty Z domem kUltUry

W koncercie wystąpili: Agniesz-
ka Dobroszek, Izabella Kaliska, Kin-
ga Kubik, Weronika Wodzińska, 
Julia Urbaniak, zespół LAUDATE 
DOMINUM,  schola dziecięca PRO-
WADŹ NAS, schola ANIMA MEA, 
chór parafialny parafii M.B. Często-
chowskiej w Zelowie oraz Andrzej 
Dębkowski i kierownik artystyczny 
koncertu Jacek Wodziński.

Własne kompozycje, liryczne  
i energetyczne utwory, fantastycz-

ne głosy spowodowały, że na sali 
wytworzyła się wspaniała atmos-
fera. Na koniec koncertu wszyscy 
wykonawcy zaśpiewali tradycyj-
ne kolędy. Czar dźwięków i ener-
gia płynąca z tegorocznego kolę-
dowania udzieliła się wszystkim 
widzom, a wyrazów wdzięczności  
i uznania nie szczędziła artystom 
także Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska. Organizatorami 
koncertu byli: Burmistrz Zelowa, 

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy 
Zelów i pracownicy Domu Kultu-
ry w Zelowie.

Orkiestra Dęta OSP w Zelowie 
przyzwyczaiła nas do koncertów 
na wysokim poziomie. Taki też był 
ostatni koncert orkiestry, który wy-
brzmiał w niedzielne popołudnie 
24 stycznia br. w Domu Kultury  
w Zelowie. Repertuar koncertu był 
niezwykle różnorodny: orkiestra 
zaprezentowała wiązanki utwo-

rów Maryli Rodowicz, Krzysztofa 
Krawczyka i zespołu Golec Orkie-
stra; światowe przeboje Glena Mil-
lera, Erica Claptona, Franka Sinatry 
czy Boney M. Licznie zgromadzo-
na publiczność gorąco oklaskiwa-
ła artystów, a na koniec uczestnicy 
wspólnie zaśpiewali 100 lat obec-
nym na koncercie Państwu Zofii 
i Kazimierzowi Świstkom, którzy 
akurat obchodzili 60-lecie pożycia 
małżeńskiego.                              A.D.

Przedszkole Samorządowe nr 4 
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Bilans jednostek orGaniZacyjnych Gminy ZelóW Za 2015 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zelowie 
poza obligatoryjnymi formami po-
mocy w 2015 r. wynikającymi z za-
kresu zadań podejmował szereg 
dodatkowych inicjatyw i działań:
•	 W	 styczniu	 2015	 r.	 wspólnie	

z Parafią Rzymsko-Katolicką w Ze-
lowie w ramach programu PEAD 
pozyskał bezpłatną żywność z Ca-
ritas w Łodzi dla 1400 najuboż-
szych mieszkańców Gminy Zelów 
na kwotę 51.848,48 zł.
•	 Od	stycznia	do	czerwca	2015	

r. realizowano projekt unijny „Szan-
sa na pracę – aktywizacja zawo-
dowa osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym” dla 18 
osób (bezrobotnych, nieaktyw-
nych zawodowo, pracujących). 

Łączna wartość projektu wynio-
sła 123.502,29 zł, w tym wkład 
własny 12.987,55 zł. Pozyskano ze 
środków Unii Europejskiej kwotę 
110.564,74 zł.
•	 Przez	 cały	 2015	 rok	 	 realizo-

wano wieloletni program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. 
Wartość ogólna programu wynosi 
477.511,00 zł, w tym pozyskano ze 
środków wojewody 276.711,00 zł.
•	 Od	 lipca	 do	 listopada	 2015	

r. wspólnie z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Bełchatowie re-
alizowano Program „Aktywiza-
cja i Integracja”, którym objęto 
20 osób bezrobotnych z terenu 
Gminy Zelów.
•	 Z	Powiatowego	Urzędu	Pracy	

w Bełchatowie w ramach Krajowe-

go Funduszu Szkoleniowego po-
zyskano środki na dofinansowa-
nie kształcenia ustawicznego dla 
8 pracowników i 1 pracodawcy na 
kwotę 6.824,00 zł.
•	 W	ramach	„Programu	asysten-

ta rodziny i koordynatora rodzin-
nej pieczy zastępczej na rok 2015” 
pozyskano na zatrudnienie asy-
stenta 24.000,00 zł.
•	 Podjęto	 współpracę	 z	 orga-

nizacją pozarządową Bełchatow-
skim Centrum Pomocy Bliźniemu 
„Monar-Markot”, które zajmuje się 
dystrybucją bezpłatnej żywności 
z Banku Żywności w Łodzi. W ra-
mach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
wydano skierowania dla 1 111 
osób.

•	 Wspólnie	 ze	 Stowarzyszeniem	
Dobroczynnym „Razem” oraz Do-
mem Kultury zorganizowano Gmin-
ną Wieczerzę Wigilijną dla 220 osób 
starszych, chorych, niepełnospraw-
nych. Całkowity koszt wieczerzy po-
chodził ze zbiórki publicznej.
•	 Dla	najuboższych	rodzin	z	te-

renu Gminy Zelów przygotowano 
165 paczek świątecznych ze słody-
czami, artykułami spożywczymi i 
chemicznymi. Łączna wartość pa-
czek wynosi 13.266,77 zł.
•	 Przez	 cały	 2015	 rok	 prowa-

dzono zbiórkę odzieży, mebli oraz 
drobnego sprzętu gospodarstwa 
domowego, który wydaje się po-
trzebującym.

Kierownik MGOPS w Zelowie
Janina Kędziak

Zgodnie z zapisami statutu Gminy Zelów, Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy i wykonuje swoje zadania przy 
pomocy aparatu pomocniczego, jakim jest Urząd Miejski w Zelowie i gminne jednostki organizacyjne. Na łamach Informatora Zelowskiego 
przedstawiamy Państwu informacje podsumowujące działalność jednostek organizacyjnych Gminy Zelów za 2015 rok  przygotowane przez 

poszczególnych dyrektorów i kierowników

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Walewicach jest jednost-
ką pomocy społecznej Gminy Ze-
lów i placówką dziennego pobytu 
przeznaczoną dla osób dorosłych, 
chorych psychicznie, upośledzo-
nych umysłowo oraz posiadają-
cych inne zaburzenia psychiczne. 
Ośrodek wsparcia dziennego po-
bytu posiada 60 miejsc statuto-
wych. Jest czynny od poniedziałku 
do piątku od 8:00 do 16:00. 

Środowiskowy Dom  Samopo-
mocy w Walewicach świadczy usłu-
gi w formie treningów, terapii zaję-
ciowej oraz terapii pedagogicznej 
i psychologicznej. Prowadzi rów-
nież rehabilitację i rekreację. Te-
rapię wspierająco – aktywizującą 
prowadzi wykwalifikowana kadra 
(terapeuci, psycholog, instruktorzy 
terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, 
pielęgniarka, opiekun).

Usługi świadczone są na wyso-
kim poziomie, bo dobro uczest-
ników jest najważniejsze. Uczest-
nicy przygotowywani są do zajęć  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

lub do podjęcia pracy. Są objęci 
pomocą w załatwianiu spraw urzę-
dowych i w dostępie do świad-
czeń zdrowotnych. Do ośrodka 
dojeżdża 1 lub 2 razy w miesiącu 
lekarz psychiatra z Poradni Zdro-
wia Psychicznego ze Szpitala Wo-
jewódzkiego w Bełchatowie, le-
karz neurolog-rehabilitant oraz 
lekarz pierwszego kontaktu z Sa-
modzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki  Zdrowotnej w Zelowie.

W ramach treningu kulinarnego 
uczestnikom zapewniane są 2 po-
siłki, w tym śniadanie i obiad. Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy  
w Walewicach posiada 2 autobusy 
dostosowane do przewozu osób 
na wózkach inwalidzkich oraz busa 
9-osobowego, którymi codziennie 
przywozi i odwozi podopiecznych 
pokonując około 300 km.

Dom współpracuje z Miejsko-
-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Zelowie, Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Bełchatowie, Poradnią Zdrowia 
Psychicznego w Bełchatowie, Sa-

modzielnym Publicznym Zakła-
dem Opieki Zdrowotnej w Zelo-
wie, Powiatowym Urzędem Pracy 
w Bełchatowie i filią Urzędu Pracy 
w Zelowie, Domem Kultury w Ze-
lowie, Biblioteką Publiczną w Zelo-
wie i Wygiełzowie oraz organiza-
cjami pozarządowymi, rodzinami  
i opiekunami uczestników.

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy zorganizował turnus re-
habilitacyjny w terminie od 5-18 
października 2015 r. w Mielnie-
-Unieściu dla 30 uczestników  
i 17 opiekunów. Podczas turnusu 
uczestnicy mieli zapewnioną reha-
bilitację oraz wyjazdy na wycieczki.

Dom prowadzi działalność kul-
turalno-rekreacyjną: warsztaty 
rękodzielnicze, przedstawienia 
teatralne, wystawy prac uczest-
ników, olimpiady sportowe, wy-
cieczki do Sanktuarium w Leśnie-
wie, Gidlach, Częstochowie.

W 2015 roku raz w miesiącu od-
bywały się msze święte w Walewi-
cach, odprawiane przez probosz-
czów z Gminy Zelów.

 Gmina Zelów pozyskała dla 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Walewicach w 2015 
roku środki finansowe w kwocie 
150.000 zł na: wykonanie doku-
mentacji adaptacji piętra, budowy 
windy i klatki schodowej  - 50.000 
zł, adaptację piętra – 70.000 zł, 
doposażenie nowych pracowni  
w meble – 30.000 zł. Z pozyskanej 
od Gminy Zelów kostki brukowej 
wykonano plac przy oczku wod-
nym  oraz chodniki, co pozwoli 
uczestnikom poruszać się po ca-
łym terenie ośrodka.

Wykonano również malo-
wanie pomieszczeń na parte-
rze oraz wentylację w łazienkach                            
i  brakujących pomieszczeniach.

 W 2016  roku ŚDS będzie 
ubiegał się o środki finansowe 
na wybudowanie klatki schodo-
wej i windy. Umożliwi to osobom 
na wózkach inwalidzkich oraz sła-
bo chodzącym korzystanie z po-
mieszczeń na piętrze.

Dyrektor ŚDS w Walewicach 
Danuta Pospiszył

Dom Kultury w Zelowie  
w 2015 r. prowadził działalność 
ukierunkowaną na rozwój ama-
torskiego ruchu artystycznego i 
twórczości artystycznej, organi-
zację różnego rodzaju imprez i 
przedsięwzięć kulturalnych, edu-
kację kulturalną oraz szeroko ro-
zumianą współpracę w obszarze 
kulturalnym i społecznym. Stałą 
formą pracy są zajęcia artystycz-
ne rozwijające zainteresowania 
i zdolności w dziedzinie muzyki, 

tańca, śpiewu, teatru, w których 
systematycznie uczestniczy ok. 
180 osób (dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe) z Gminy Zelów. 

 Wśród  organizowanych im-
prez nie zabrakło przedsięwzięć 
cyklicznych, które tworzą obraz 
kulturalny naszej gminy. W wyda-
rzeniach kulturalnych uczestniczy-
li zarówno znani polscy artyści, jak 
i lokalni wykonawcy. Po raz 22. dla 
mieszkańców naszej gminy zor-
ganizowany został Koncert No-

woroczny w wykonaniu Andrzeja 
Zagdańskiego, solisty Opery Na-
rodowej w Warszawie i sopranist-
ki Marzeny Trzebińskiej. W ramach 
21. Koncertów Festiwalowych, od-
były się w tym roku dwa koncerty: 
na pierwszym prezentowana była 
muzyka chóralna w wykonaniu 
Chóru Stowarzyszenia Śpiewacze-
go „Harmonia” z Łodzi; w drugim 
koncercie,  poświęconym ojcu św. 
Jana Pawła II, wystąpił m.in. popu-
larny aktor Maciej Zakościelny.  

 Największą imprezą arty-
styczno-rozrywkową organizo-
waną w naszej gminie były Dni 
Zelowa, w ramach których z ini-
cjatywy Burmistrza Zelowa Urszu-
li Świerczyńskiej od kilku lat odby-
wają się Dożynki Gminne. W 2015 
roku dużą atrakcję stanowiły kon-
certy gwiazd, takich jak:  Jacek Sta-
chursky, Big Cyc, Kobranocka, Ivan 
Komarenko; nie zabrakło też kon-
certów w wykonaniu lokalnych 
zespołów i solistów, licznych atrak-
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cji dla dzieci, stoisk reklamowych 
oraz potraw regionalnych przy-
gotowanych przez koła gospodyń 
wiejskich.

 Nową propozycję kulturalną 
stanowiły Wieczory Piosenki Bie-
siadnej z udziałem zespołów „Za 
miedzą” i „Zelowiacy”; z uwagi na 
duże zainteresowanie mieszkań-
ców wieczory popularyzujące 
różnego rodzaju piosenki i pie-
śni, będą kontynuowane w 2016 
roku.

 Dom Kultury przygotował 
również bogatą i różnorodną ofer-
tę dotyczącą organizacji czasu 
wolnego w czasie ferii zimowych 
i wakacji, z której skorzystało po-
nad 1.000 osób. Szczególnie du-

żym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia taneczne, artystyczne, 
przejażdżki „Tramwajem konnym 
po Zelowie” połączone z gawę-
dami o historii miasta, czy pro-
jekt artystyczno-ekologiczny Ko-
lorowa Lokomotywa na zielonym 
szlaku, realizowany we współpra-
cy z Łódzkim Domem Kultury, w 
którym  uczestniczyło 80. dzieci z 
naszej gminy. W ramach ubiegło-
rocznej edycji Kolorowej Loko-
motywy zorganizowane zostały 
wycieczki do Bolimowskiego Par-
ku Krajobrazowego, Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, 
Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich w Łagiewnikach; gry te-
renowe; warsztaty fotograficzne, 

malarstwa plenerowego, lepienia 
z gliny, sztuki ludowej i rękodzieła.

 Na uwagę zasługuje również 
prowadzona przez Dom Kultury 
działalność wystawiennicza. Miej-
scem wystaw są różne przestrze-
nie: galeria, hol, sala widowisko-
wa – w zależności od tematyki i 
rodzaju ekspozycji. Organizowa-
ne wystawy nie tylko promowa-
ły twórczość lokalnych artystów, 
ale też odnosiły się do ważnych 
wydarzeń w skali kraju, regionu i 
gminy. Największym zaintereso-
waniem mieszkańców i mediów 
cieszyło się unikatowe malarstwo 
na piórach Joanny Samborskiej; z 
kolei ważną rolę edukacyjną nale-
ży przypisać retrospektywnej wy-

stawie Kapitan Wacław Giermer 
– bohater Dywizjonu 303, czy wy-
stawie fotografii Mariana Wójcika 
Kaplice i kapliczki Ziemi Bełcha-
towskiej.  

W ramach poprawy stanu tech-
nicznego budynku i estetyki po-
mieszczeń przeprowadzono sze-
reg prac remontowych, m.in. na 
budynku, w którym znajduje się 
kotłownia olejowa pokryto dach 
papą termozgrzewalną, wymie-
niono obróbkę blacharską i insta-
lację odgromową; naprawiono ko-
min na budynku DK; pomalowano 
pomieszczenia biurowe i gardero-
bę z zapleczem kuchennym.

Dyrektor Domu Kultury w Zelowie
Małgorzata Dębkowska

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy im. Adama Mickiewi-
cza w Zelowie już od dawna nie 
kojarzy się naszym mieszkańcom 
wyłącznie z czytelnikami i wypo-
życzeniami książek. Jest instytucją 
kultury, która uczestniczy w życiu 
społecznym mieszkańców. Speł-
nia określoną rolę kulturotwórczą. 
Aby ją realizować proponuje uroz-
maiconą działalność kulturalno 
– oświatową organizując wysta-
wy, warsztaty, spotkania autorskie, 
lekcje biblioteczne, ferie i wakacje  
w bibliotece itp.

Dla sympatyków sztuki spośród 
wielu wystaw zorganizowanych  
w 2015 roku przez Bibliotekę na uwa-
gę zasługują 2 wystawy: wycinanki 
żydowskiej Ilony Kotaszewskiej, ar-
tystki z Częstochowy oraz malarstwa 
Bożeny Osiwały – mieszkanki Zelo-
wa, która po raz pierwszy prezento-
wała swoje niezwykłe prace.

W ramach projektu „Aktyw-
ny senior” współfinansowanego 
przez PGE GiEK S.A. Biblioteka zor-
ganizowała warsztaty z podsta-
wowej obsługi komputera, warsz-
taty ze stylizacji oraz warsztaty z 
profilaktyki zdrowia. Koszt projek-
tu 1500 zł, w tym wkład biblioteki 

500 zł. Projekt realizowany był na 
terenie miasta jak i w filiach biblio-
tecznych na terenie gminy Zelów.

Dla miłośników podróży zorga-
nizowano spotkanie z zelowianką 
Bożeną Marciniak, która podzieliła 
się wrażeniami z podróży po Kenii, 
Tanzanii i Maroku, a także spotkanie 
z Tobiaszem Kukiełą, który opowia-
dał o swoich wyprawach do róż-
nych ciekawych zakątków świata.

Biblioteka w Zelowie gościła ak-
tora teatralnego i filmowego Bro-
nisława Wrocławskiego, a także dr 
nauk przyrodniczych Mariolę Ko-
walską. Spotkania odbyły się w ra-
mach cyklu „Z nami ciekawiej”.

Podstawowym zadaniem bi-
bliotek jest gromadzenie i udo-
stępnianie książek. Bibliotekarze 
czynią starania, aby jak najwięcej 
nowości książkowych trafiało do 
naszych wiernych i nieocenionych 
czytelników. Stąd pozyskiwanie 
środków na zakup książek z róż-
nych źródeł pozabudżetowych. 
W ramach programu Biblioteki 
Narodowej „Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek” Biblio-
teka otrzymała kwotę 9 900 zł, za 
którą zakupiono 447 wol. książek. 
Fundacja Bankowa im. dr Mariana 

Kantona w ramach projektu „Gdzie 
mieszka bajeczka” przekazała kwo-
tę 1000 zł na zakup książek dla 
dzieci. W ramach projektu „Z książ-
ką zmieniamy świat” finansowa-
nego przez Fundację PGE „Energia  
z serca” Biblioteka otrzymała kwo-
tę 2 000 zł na zakup książek.

Ponadto, Biblioteka w Zelowie 
oraz filie biblioteczne w Kocisze-
wie i Wygiełzowie od wielu lat bio-
rą udział w ogólnopolskiej kam-
panii „Cała Polska czyta dzieciom”.  
W 2015 roku akcja ta odbywała się 
pod hasłem „Zaczytani Zelowia-
nie. Bajki i wiersze dzieciom czyta-
li: Burmistrz Zelowa, Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Zelowie, radni 
Rady Miejskiej, przedstawiciele róż-
nych zawodów, lokalni twórcy,  
a także czytelnicy bibliotek. Ogółem 
zorganizowano 15 spotkań, w któ-
rych uczestniczyło ok. 400 dzieci. 

Ferie i wakacje w bibliotekach 
skierowane były do dzieci i młodzie-
ży pozostającej w okresie wolnym 
od nauki w domach. Podczas wa-
kacji dzieci i młodzież mogły uczest-
niczyć w zajęciach warsztatowych  
z ceramiki, papieroplastyki oraz 
tkactwa. Na zorganizowanie warsz-
tatów Biblioteka pozyskała środki  

z Łódzkiego Domu Kultury w ra-
mach projektu „Wakacje ze sztu-
ką”. Ogólny koszt projektu 2 500 
zł, w tym wkład własny Biblio-
teki 500 zł. Podczas ferii dzie-
ci i młodzież mogły uczestniczyć  
w różnorodnych zajęciach plastycz-
nych z wykorzystaniem techniki qu-
illingu, filcowania, malowania na 
szkle. Materiały na zajęcia, a także 
nagrody książkowe dla uczestników 
konkursu zostały zakupione przez 
Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

To tylko kilka przykładów dzia-
łalności kulturalno – oświatowej 
Biblioteki w Zelowie i filii biblio-
tecznych w 2015 roku. Powyższe 
przedsięwzięcia są efektem do-
strzegania i zaspokajania potrzeb 
społeczności lokalnej i wychodze-
nia z propozycjami kulturalnymi 
poza ramy biblioteki i poza trady-
cyjne formy pracy placówek.

Oprócz instytucji, fundacji i sto-
warzyszeń, które w ramach projek-
tów przekazują środki finansowe 
na zakup książek są również indy-
widualne osoby, czytelnicy, firmy, 
przekazujący książki w darze. 

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Zelowie Barbara Berlińska

Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Zelowie Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Maurycowie 
prowadzi, na terenie miasta i gmi-
ny Zelów, działalność w zakresie za-
opatrzenia w wodę oraz  odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków.

Posiada w eksploatacji dwa uję-
cia wody w Zelowie i w Kocisze-
wie, dwie oczyszczalnie ścieków 
w Maurycowie i  Wygiełzowie, 193 
km sieci wodociągowej i 54 km 
sieci kanalizacyjnej oraz 19 prze-
pompowni ścieków.

Zaopatruje w wodę 75 % miesz-
kańców miasta i gminy Zelów oraz 

odprowadza  i oczyszcza ścieki od  
44 % mieszkańców. Rozbudowa sie-
ci wod. – kan. umożliwia korzystanie 
z usług coraz to nowym odbiorcom 
dotychczas pozbawionych takiej 
możliwości. W okresie od stycznia 
do października 2015 roku podpi-
sano 184 umowy z nowymi odbior-
cami. Tylko w okresie 10 miesięcy 
2015 roku  dostarczono siecią wo-
dociągową 240 tys. m3  wody oraz 
odprowadzono siecią kanalizacyjną 
i oczyszczono 170  tys. m3  ścieków.

Woda dostarczana siecią wodo-
ciągową poddawana jest systema-
tycznym badaniom co jest gwa-
rantem jej jakości i przydatności do 

spożycia. W roku 2015 zlecono, w 
ramach kontroli wewnętrznej, wy-
konanie 19 badań jakości wody. 
Ponadto,  służby sanitarne w ra-
mach nadzoru badały jakość wody 
17 razy. Przeprowadzone badania 
wykazały, że woda dostarczana sie-
cią wodociągową spełnia określo-
ne w przepisach wymagania dla 
wody przeznaczonej do spożycia.

Wysoka jest efektywność pra-
cy oczyszczalni ścieków, w wyniku 
czego ścieki oczyszczone,  wypły-
wające z oczyszczalni i odprowa-
dzane do rzeki posiadają para-
metry znacznie korzystniejsze niż 
dopuszczają to obowiązujące nas 

normy. Potwierdzają to wykony-
wane, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, badania jakości ście-
ków.  Korzystnie wpływa to na 
stan środowiska naturalnego.

Rozliczenia za dostarczaną 
wodę i odprowadzane ścieki pro-
wadzone są według cen uchwala-
nych przez Radę Miejską. Od  mar-
ca 2014 roku ceny pozostają na 
takim samym poziomie. Również 
w roku 2016 ceny nie zmieniły się. 
Prowadzona przez Przedsiębior-
stwo działalność zamyka się do-
datnim wynikiem finansowym.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Roman Bednarek
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Zakład Usług Komunalnych 

w Zelowie prowadzi działalność 
w zakresie: administrowania ko-
munalnymi zasobami lokalowymi, 
wytwarzania i sprzedaży energii 
cieplnej oraz zarządzania nieru-
chomościami wspólnot mieszka-
niowych.

Administrowanie komunalnymi 
zasobami lokalowymi

Zakład Usług Komunalnych za-
rządza gminnym zasobem lo-
kali mieszkalnych i użytkowych.  
W skład gminnego zasobu miesz-
kaniowego wchodzi 38 budyn-
ków mieszkalnych stanowiących 
100 % zasób gminny oraz 15 bu-
dynków znajdujących się we 
współwłasności, w których łącz-
nie znajduje się 278 lokali miesz-
kalnych oraz 19 lokali użytkowych. 
Oprócz tego w skład zasobu ko-
munalnego wchodzą 3 budynki, 
w których znajdują się tylko loka-
le użytkowe. Zakład Usług Komu-
nalnych zarządza 14 Wspólnota-
mi Mieszkaniowymi na dzień 31 
grudnia 2015 roku, w których znaj-
duje się 79 lokali gminnych, a 29 
lokali gminnych znajduje się w 5 
Wspólnotach Mieszkaniowych, 
którymi zarządzają inne podmio-
ty gospodarcze. W budynkach 
Wspólnot Mieszkaniowych znaj-
duje się 6 gminnych lokali użytko-
wych w tym lokal kotłowni miej-
skiej o powierzchni 331,06 m².

W budynkach Wspólnot Miesz-
kaniowych w roku 2015 r. wy-
konano szereg prac remonto-
wych  między innymi: wymianę 
drzwi wejściowych do budynków 
Wspólnot na Pl. Dąbrowskiego 7 i 

Pl. Dąbrowskiego 9, wymianę sto-
larki okiennej na klatkach schodo-
wych Pl. Dąbrowskiego 9 i ul. Ko-
ściuszki 29/29a.

Budynki Wspólnot Mieszkanio-
wych Kilińskiego 4, Dąbrowskiego 
6 zostały odrestaurowane poprzez 
prace elewacyjne budynków. Naj-
większy zakres prac termomoder-
nizacyjnych przeprowadzony był 
we Wspólnocie ul. Szkolnej 12  
i ul. Żeromskiego 36. Należy nad-
mienić, iż duża część środków na 
całkowity remont przy ul. Żerom-
skiego 36 pochodzi z dofinanso-
wania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz z przyznanej premii 
termomodernizacyjnej z Banku 
Gospodarki Krajowej. Całość prac 
wykonanych we Wspólnotach 
Mieszkaniowych należy szacować 
na kwotę około 239 000 złotych. 
Zakład Usług Komunalnych party-
cypował w kosztach prac remon-
towych we Wspólnotach Mieszka-

niowych oraz w gminnym zasobie 
komunalnym na łączną kwotę 146 
000 złotych.

Zmiany jakie wystąpiły na bu-
dynkach Wspólnot Mieszkanio-
wych można zauważyć ”gołym 

okiem”. Zelów się zmienia, a jego 
budynki powoli wracają do daw-
nej świetności.

Produkcja i sprzedaż  
energii cieplnej

Zakład Usług Komunalnych 
prowadzi działalność w zakresie 
produkcji i sprzedaży ciepła dla lo-
kalnych odbiorców. Cenę ciepła 
uchwala Rada Miejska w Zelowie. 
Energię cieplną produkuje olejo-
wa kotłownia miejska przy ulicy 
Żeromskiego 36 o mocy 2,4 MW.

Oprócz kotłowni miejskiej, 
energia cieplna wytwarzana jest  
w Domu Ludowym w Zalesiu (ko-
tłownia olejowa) oraz w Wygiełzowie 
29 (kotłownia na eko-groszek). Za-
kład Usług Komunalnych prowadzi 
nadzór nad 9 kotłowniami w obiek-
tach oświatowych Gminy Zelów.

Wynik finansowy za 2015 rok   
z poszczególnych działalności

Na dzień 31.12.2015 rok należ-
ności stanowiły kwotę 572 312,38 
zł, z tego kwota 508 147,08 była 
wymagalna. Największą pozycję 
stanowią należności z tytułu czyn-
szu  i opłat za dostarczane media. 

Natomiast zobowiązania głów-
nie dotyczą dostaw i usług oraz 
ubezpieczeń społecznych i sta-
nowią kwotę 165 041,24 zł. Odpis 
aktualizujący należności na dzień 
31.12.2015 r. wynosi  291 585,70 zł.

Dotacja przedmiotowa w kwo-
cie 100.000,00 zł przekazana z bu-
dżetu Gminy Zelów została wyko-
rzystana na bieżące regulowanie 
zobowiązań za dostarczenie me-
diów do budynków, lokali gmin-
nych.

Dotacja celowa w wysokości 54 
000,00 została wykorzystana na 
wykonanie przyłącza wodno-ka-
nalizacyjnego w budynku przy ul. 
Sienkiewicza 4 oraz ul. Piotrkow-
skiej 49.  

Nadwyżka środków obroto-
wych na koniec 2014 roku w kwo-
cie 115 063,40 zł pozostawiona 
w Zakładzie na mocy Uchwały Nr 
VII/45/2015 Rady Miejskiej w Zelo-
wie została wykorzystana na reali-
zację zadań statutowych.

Na koniec 2015 roku wystą-
piła nadwyżka przychodów 
nad kosztami w wysokości  
169 570,15 zł. 

Kierownik ZUK
Stanisław Boczek

 

Lp. Rodzaj działalności Przychody Koszty Wynik 

1. 
Gospodarka mieszkaniowa 

w tym dotacja przedmiotowa 

851 566,06 

100 000,00 

991 223,07 

2 398,96 
-139 657,01 

2. Energia cieplna 878 977,30 796 160,95 82 816,35 

3. 
Pozostałe przychody, 

w tym amortyzacja 

469 819,37 

95 843,00 

243 408,56 

 95 843,00 
226 410,81 

4. Ogółem: 2 200 362, 73 2 030 792,58 169 570,15 

 
 

„młodZież ZapoBieGa pożarom i chroni środoWisko”
10 uczniów szkół podstawo-

wych, 4 gimnazjalistów i 4 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z tere-
nu Gminy Zelów sprawdziło swoją 
wiedzę w gminnych eliminacjach 
do Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej i Ekologicznej pod 
hasłem „Młodzież zapobiega po-
żarom i chroni środowisko”.  

Jury w składzie: Komendant 
Gminny OSP Zbigniew Dubiń-
ski, prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP w Ze-
lowie Szczepan Krajda, Tadeusz 
Dobrzański pracownik Urzędu 
Miejskiego w Zelowie, spośród 
wszystkich uczestników, wyłoniło 
do etapu powiatowego następu-
jące osoby:

z I grupy wiekowej - szkoły 
podstawowe: Jabłoński Jakub (SP 

Wygiełzów) i Grzelak Mateusz (SP 
Wygiełzów). 

z II grupy - szkoły gimnazjal-
ne: Łyszkowicz Łukasz (Gimna-
zjum w Łobudzicach) i Zaworski 

Dawid (Gimnazjum w Łobudzi-
cach).

- z III grupy wiekowej - szko-
ły ponadgimnazjalne: Urbaniak 
Wiktor (ZSO Zelów) i Anglart Ma-

teusz (ZSP Zelów).
Na zakończenie wszyscy uczest-

nicy otrzymali  nagrody w postaci 
książek ufundowane przez Burmi-
strza Zelowa Urszulę Świerczyńską.
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Od 1 listopada 2011 roku za-
rządza Pani Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładem Opieki Zdro-
wotnej w Zelowie. Jak wyglądał 
początek Pani pracy?

Był to okres rewolucyjnych 
zmian w wielu obszarach. Zasta-
łam ośrodek w opłakanym stanie 
technicznym i formalno-finanso-
wym najogólniej rzecz ujmując. 
Były braki w kwalifikacjach pielę-

gniarek i braki w kadrze lekarskiej. 
Zobowiązania finansowe wów-
czas z tytułu zaciągniętej pożycz-
ki z budżetu Gminy Zelów wyno-
siły 543 770 zł. Do tego budynek 
w fatalnym stanie technicznym: 
przeciekający dach, grzyb i zacieki 
na ścianach, niesprawna kanaliza-
cja, odpadające tynki pozakrywa-
ne plakatami w Poradni Dziecięcej 
i braki w wyposażeniu gabinetów 
zarówno w meble, jak i sprzętu 
(stary sprzęt nie posiadał atestów 
i przeglądów). Dodatkowo niedo-
kończona likwidacja filii ośrodka 
w Bujnach Szlacheckich. Na stanie 
wyeksploatowane 3 samochody. 
To tylko krótka ilustracja tego sta-
nu SPZOZ, jaki zastałam. Nie mó-
wię o tym w kategoriach „narzeka-
nia”, tylko po to, aby pokazać skalę 
porównawczą po 4 latach mojej 
pracy. 

Wspomniała Pani o filii w Buj-
nach Szlacheckich, a przecież 
jest jeszcze druga filia w Wygieł-
zowie?Jak tam wygląda sytu-
acja?

W Bujnach Szlacheckich dokoń-
czyłam likwidację filii, bo tam nie 
było już czego ratować. Natomiast 
w Wygiełzowie filia istnieje do dziś, 
dla pacjentów z tego obszaru za-
pewniona jest opieka medycz-
na. Sukcesywnie przeprowadzane 

są prace remontowo-naprawcze,  
w tym malowanie pomieszczeń. 
W ostatnim czasie gabinet zabie-
gowy wyposażony został w nowe 
meble. Planowana jest także ter-
momodernizacja elewacji budyn-
ku i wymiana szafek do dokumen-
tacji medycznej. 

Wiemy już jaki stan Pani zasta-
ła. A co udało się w ciągu tych 4 
lat zrobić, aby usprawnić, polep-

szyć warunki naszej publicznej 
służby zdrowia?

Dokonano wielu zmian. Nie 
sposób wszystkich wymienić. Naj-
ważniejsza z nich to spełnienie 
oczekiwań pacjentów dotyczące 
dostępu do wielospecjalistycznej 
opieki medycznej. Obecnie zatrud-
niamy lekarzy takich specjalizacji 
jak: kardiolog, neurolog, psychia-
tra, endokrynolog. Prowadzona 
jest medycyna pracy, 2 gabinety 
medycyny szkolnej i fizjoterapia, 
która cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem wśród mieszkańców. 
Zakupiono nowoczesny sprzęt do 
wykonywania badań USG, EKG, 
do pomiarów ciśnienia. Systema-
tycznie doposażany jest w coraz 
to nowszy sprzęt także dział fizjo-
terapii. W ubiegłym roku została 
zakupiona wirówka do kończyn 
górnych, stół do masażu, magne-
tronic z wyposażeniem, materace, 
piłki, taśmy itd. Kolejne zmiany do-
tyczyły spełnienia wymagań NFZ  
w zakresie pielęgniarstwa. Pielę-
gniarki zdobyły wymagane kwalifi-
kacje, których wcześniej nie miały, 
m.in. w zakresie pielęgniarstwa śro-
dowiskowego, szczepień ochron-
nych, opieki długoterminowej, 
paliatywnej i  hospicyjnej. Dzięki 
dobrej współpracy z Burmistrzem 
Zelowa, w ciągu tych 4 lat udało się 

przeprowadzić wiele zadań inwe-
stycyjnych i remontowych, w tym 
wymianę dachu, co pozwoliło wy-
eliminować grzyb i liczne zacieki na 
ścianach, w całym budynku wyre-
montowano kanalizację sanitarną, 
poradnię dziecięcą,  pomalowano 
pomieszczenia i sukcesywnie trwa 
wymiana mebli. Sprzedano stare 
samochody, które generowały wy-
sokie koszty utrzymania, a w za-
mian wzięto w leasing jedno małe 
auto w celu sprawnego dojazdu do 
pacjentów. 

Wracając jeszcze do tematu  
rehabilitacji dostępnej w ośrod-
ku, która jest raczej usługą de-
ficytową w publicznej służbie 
zdrowia. Czy każdy pacjent może 
skorzystać z rehabilitacji i jak 
długo czeka się w kolejce?

Każdy pacjent może skorzy-
stać z rehabilitacji. Natomiast czas 
oczekiwania w dużej mierze zale-
ży od skierowania wystawione-
go przez specjalistę. Średni czas 
oczekiwania wynosi ok. 3 miesię-
cy, natomiast w przypadkach cięż-
kich, ten czas może ulec skróce-
niu. SPZOZ w Zelowie, jako jeden  
z nielicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w województwie, po-
siada umowę z NFZ na świadcze-
nie tego rodzaju usług.

 Ilu pacjentów obecnie należy 
do SPZOZ? 

 Liczba pacjentów stale rośnie. 
Obecnie mamy ok. 6 700 zde-
klarowanych pacjentów, z czego 
380 nieobjętych jest ubezpiecze-
niem. Oznacza to, że za nich nie 
otrzymujemy refundacji z NFZ, co  
w skali roku daje kwotę ok. 70 000 
zł. Moim zdaniem, na wzrost liczby 
pacjentów wpłynęły w znacznej 
mierze zmiany, które wprowadzi-
liśmy w ostatnich latach. 

Jak wygląda sytuacja finanso-
wa ośrodka?

Obecna sytuacja finansowa jest 
stabilna i bezpieczna. Na koniec 
2015 roku SPZOZ osiągnął dodat-
ni wynik finansowy.  Sukcesywnie 
do budżetu Gminy Zelów spłaca-
na jest  wcześniej zaciągnięta po-
życzka. Na koniec marca 2016 r. 
do spłaty pozostaje jeszcze kwo-
ta  230 850 zł. Chciałabym przypo-
mnieć jeszcze raz, że 4 lata temu 
była to kwota 543 770 zł. Nie spo-
czywamy oczywiście na laurach. 
Co roku przystępujemy do kon-
kursów ogłaszanych przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego, w ra-
mach których realizujemy bada-
nia z zakresu medycyny pracy lub 
otrzymujemy dotację na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego. Dodat-
kowo włączamy się w realizację 
dodatkowo płatnych przez NFZ 
profilaktycznych badań takich jak: 
gruźlica, rak szyjki macicy i inne. 

Często w mediach słyszy się  
o problemach finansowych i or-
ganizacyjnych w publicznej służ-
bie zdrowia. Proszę powiedzieć, 
jaka była recepta Pani dr Rybak 
na tak pozytywną zmianę wize-
runku zelowskiego SPZOZ-u?

Najlepszym lekarstwem na to 
są wspólne działania całego ze-
społu. Wszyscy pracownicy wi-
dząc pozytywne zmiany, wykazują 
się  ogromnym zaangażowaniem 
w wykonywaniu swoich obowiąz-
ków. Nie bez znaczenia jest dobra 
współpraca zarówno z NFZ, ze-
lowskim samorządem oraz inny-
mi jednostkami organizacyjnymi. 
To wszystko przynosi pożądane 
efekty.   

Dziękuję za rozmowę! Życzę 
dalszych owocnych działań na 
rzecz mieszkańców Gminy Zelów.

WyWiady
pUBlicZna słUżBa ZdroWia ma się doBrZe

Z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie  
Elżbietą Rybak rozmawia redaktor naczelny Olena Krawczuk-Chojnacka
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Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

GdZie jest Granica pomocy Gminy? 
Mieszkania komunalne, a raczej ich niewystarczająca ilość, to bolączka wszystkich samorządów lokalnych  

w kraju. Z takim problemem boryka się także zelowski samorząd i Komisja Mieszkaniowa, która jest organem 
opiniującym i doradczym Burmistrza Zelowa. Nie bez powodu piszę dziś o tym. 

W ostatnich dniach wyemito-
wano w telewizji program o jednej 
z zelowskich rodzin. Sprawa budzi 
duże emocje, ponieważ dotyczy 
warunków życia rodziny z niepeł-
nosprawnym 4-letnim chłopcem. 
Postanowiłam na łamach Infor-
matora Zelowskiego przedstawić 
Mieszkańcom fakty związane z tą 
sprawą opierając się wyłącznie na 
dokumentach.

Sprawa rozpoczęła się na po-
czątku 2014 roku, kiedy Pani E. 
Ch. wystąpiła do Burmistrza Zelo-
wa z podaniem o przyznanie loka-
lu komunalnego o pow. 24,97 m2, 
w którym była zameldowana na 
prośbę zmarłej w 2013 r. poprzed-
niej najemczyni. Mieszkania ko-
munalne przyznawane są zgodnie 
z  „Zasadami wynajmowania lo-
kali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Zelów” 
przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej 
w Zelowie. Co prawda,  wniosko-
dawczyni nie spełniała ogólnych 
warunków do otrzymania tego 
mieszkania, ale biorąc pod uwagę 
niezwykle trudną sytuację rodzin-
ną Pani postanowiłam skorzystać 
ze swoich uprawnień na podsta-

wie §18 ust. 2 tychże zasad (cyt.  
„W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach Burmistrz może skierować 
do zawarcia umowy najmu oso-
by, które nie wstąpiły w najem po 
śmierci najemcy z mocy prawa, pod 
warunkiem, że były na stałe zamel-
dowane i zamieszkiwały z najemcą 
do chwili jego śmierci przez okres 
co najmniej 5 lat”). Decydującym 
czynnikiem do podjęcia takiej wła-
śnie decyzji była poważna choro-
ba dziecka.  

W kwietniu 2015 r. Pani E. 
Ch. wystosowała kolejne pismo  
z prośbą o przyłączenie do jej 
umowy najmu pomieszczenia 
znajdującego się na poddaszu 
tego budynku o pow. 26,91 m2 
w celu przechowywania środków 
opatrunkowych, higienicznych  
i innych dla niepełnosprawnego 
syna. Również i tym razem, po za-
sięgnięciu opinii Komisji Mieszka-
niowej, przychyliłam się do proś-
by wnioskodawczyni. W budynku, 
którego Pani jest najemcą, zwolni-
ło się wówczas na skutek śmierci 
jej sąsiadki drugie mieszkanie bę-
dące również w zasobach gminy, 
które wzbudzało duże zaintereso-
wanie wielu rodzin, w tym rów-
nież matki samotnie wychowu-
jącej niepełnosprawne dziecko  
i oczekującej w kolejce na miesz-
kanie komunalne od ponad 2 
lat. Pani Ch. mimo dwukrotnie 
otrzymanej już pomocy miesz-
kaniowej ze strony gminy, wy-
stąpiła ponownie w maju 2015 r.  
o przyłączenie do wynajmowa-
nego mieszkania lokalu mieszkal-
nego o pow. 28,80 m2 po zmarłej 

sąsiadce. W przypadku spełnie-
nia tej prośby, Pani stałaby się je-
dynym najemcą  (poza częścią 
wspólną) połowy całego budyn-
ku stanowiącego własność gmi-
ny. 

W tej sytuacji Komisja Mieszka-
niowa (radni) jednomyślnie zaopi-
niowała, aby zwolniony lokal po 
zmarłej najemczyni  przeznaczyć 
do sprzedaży w formie przetar-
gu nieograniczonego, do którego 
mogliby przystąpić wszyscy zain-
teresowani (a niektórzy także są  
w bardzo trudnej sytuacji życio-
wej). Cena oszacowana przez rze-
czoznawcę jest bardzo przystęp-
na. Oczywiście Pani Ch. będzie 
mogła także przystąpić do tego 
przetargu. Tym niemniej wobec 
zgłaszanych przez Panią Ch. po-
trzeb (chociaż wcześniej już po-
moc otrzymała) zaproponowa-
łam dla niej i dla syna lokal w 
bloku przy ul. Żeromskiego 36 o 
wiele lepszym standardzie i był 
to najlepszy lokal, którym gmina 
wtedy dysponowała. Chociaż był 
on na I piętrze, to istnieje przecież 
możliwość założenia schodoła-
zu, na który można pozyskać ze-
wnętrzne środki finansowe. Pani 
odmówiła zamiany lokalu. 

Następnym krokiem Pani było 
skierowanie sprawy do mediów 
regionalnych. Dlatego właśnie 
tę sprawę przedstawiam pod 
rozwagę społeczeństwa miasta  
i gminy Zelów, odnosząc się jedy-
nie do faktów mających poparcie 
w dokumentach. Decyzja podję-
ta przeze mnie, a zaopiniowana 
przez członków Komisji Mieszka-

niowej, pozostaje w tej sprawie 
niezmienna i to nie tylko dlate-
go, że jestem urzędnikiem, który 
jest zobligowany stosować prze-
pisy prawa, lecz głównie dlatego, 
że będąc włodarzem Gminy Ze-
lów, muszę kierować się dobrem 
wszystkich mieszkańców i zasa-
dami sprawiedliwości społecznej. 
Jako człowiek i matka dzieci, nie 
mam najmniejszej wątpliwości, 
że choroba dziecka jest olbrzy-
mim życiowym dramatem dla 
rodziców. Ale w mojej ocenie, 
gmina którą zarządzam w imie-
niu mieszkańców, nie pozostawi-
ła Pani Ch. bez pomocy. Na dzień 
dzisiejszy w Gminie Zelów mamy 
ok. 70 rodzin dotkniętych przez 
los ciężką chorobą dzieci posia-
dających orzeczenie z zapisem, że 
dziecko wymaga zamieszkiwania  
w oddzielnym pokoju. Mało tego, 
wśród rodzin oczekujących w ko-
lejce na mieszkania komunalne, 
są rodziny z dziećmi z takim orze-
czeniem. Nasuwa się więc pytanie: 
gdzie kończy się pomoc gminy 
wobec jednej rodziny, a ile ta ro-
dzina daje z siebie, aby polepszyć 
warunki socjalno-bytowe swojego 
dziecka? 

Jednak, mając na uwadze wy-
łącznie dobro niepełnospraw-
nego dziecka, jako Burmistrz Ze-
lowa stoję na stanowisku, że  
w momencie pozyskania przez 
gminę lokalu mieszkalnego, przy-
najmniej dwuizbowego na parte-
rze, otrzyma Pani kolejną propo-
zycję zamiany.  

Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska 

marZenia o GaZie  stały się faktem
Wieloletnie starania Bur-

mistrza Zelowa Urszuli Świer-
czyńskiej o budowę gazociągu 
w Gminie Zelów zaowocowały 
sukcesem. Był to jeden z prio-
rytetów celów po wygranych  
w 2010 roku wyborach. Jak przy-
znaje Pani Burmistrz - nie był to 
wcale łatwy temat. Obszerna ko-
respondencja z władzami spółki 
trwała kilka lat. Aby zintensyfiko-
wać nasze działania, prowadzi-

łam równolegle rozmowy z Polską 
Spółką Gazownictwa , z  Minister-
stwem Ochrony Środowiska   oraz 
z  ówczesnym Ministrem Gospo-
darki Waldemarem Pawlakiem. 
Cieszę się, że wszystkie te działania 
przyniosły tak pozytywny efekt.  

Potwierdzeniem tego fak-
tu jest pismo, które wpły-
nęło, w nawiązaniu do 
prowadzonej już wcześniej kore-
spondencji  do Urzędu Miejskiego  

w Zelowie (sygnatura PSG/OW/
LZRP/86/48/16) informujące że 
Polska Spółka Gazownictwa Od-
dział w Warszawie jest w trakcie 
wyłaniania  firmy wykonawczej, 
która na zlecenie PSG wykona 
odcinek sieci gazowej  ś/c PE 
180/160/90 mm o długości 14 
000,00 m pomiędzy miastami 
Łask i Zelów w powiecie łaskim 
na podstawie przygotowanego 
projektu budowlano – wyko-

nawczego i prawomocnych już 
decyzji budowlanych.

Zakończenie prac budowlanych 
w w/w zakresie, Spółka przewidu-
je w I kw. 2017 r.   Trasa gazociągu 
będzie przebiegała po dawnym 
nasypie kolejowym. Z powyższej 
informacji wynika, że już w najbliż-
szej przyszłości Mieszkańcy Gminy 
Zelów będą  mogli w swoich do-
mach korzystać z ekologicznego  
i taniego gazu ziemnego. 
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aktyWność Gminy ZelóW W poZyskiWaniU środkóW ZeWnętrZnych

1.  Złożono wniosek o przyzna-
nie środków z budżetu Wojewódz-
twa Łódzkiego na modernizację 
drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Kurów – Ro-
gowiec. Wnioskowana kwota do-
finansowania wynosi 52.000,00 zł.

2.  Złożono wniosek (wstępny) 

o ujęcie budowy sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Zelowie w programie Rozwo-
ju Bazy Sportowej Województwa 
Łódzkiego na 2016 r. realizowa-
nej w oparciu o środki pochodzą-
ce z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Wnioskowana kwota 
dofinansowania to 1 600.000 zł. 
Do końca maja złożony zostanie 
wniosek o przyznanie wniosko-

wanej pomocy do Ministerstwa 
Spotu. Poniżej zamieszczamy 
koncepcję architektoniczno-bu-
dowlaną hali sportowej. Rozpo-
częcie inwestycji planowane jest 
jeszcze w tym roku.

3. Złożono wniosek o dofinan-
sowanie projektu termomoder-

nizacji budynku Przedszkola Sa-
morządowego nr 4 w Zelowie z 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na 
lata 2014 – 2020. Wnioskowana 
kwota dofinansowania to 85% tj. 
142.688,68 zł.

4. Zarząd Województwa Łódz-
kiego ogłosił nabór wniosków o 

przyznanie pomocy na operacje 
typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów wiej-
skich na lata 2014-2020. Wnioski 
o przyznanie można składać od 
29 lutego 2016 r. do 28 kwietnia 
2016 r. Gmina planuje złożyć dwa 

wnioski o dofinansowanie budo-
wy drogi w miejscowości Kolo-
nia Łobudzice oraz remontu drogi  
w Łobudzicach. 

5. Do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi złożony zo-
stał wniosek o dofinansowanie 
Urządzenia terenów zielonych 
przy ZSO w Zelowie. Wnioskowa-
na dotacja to kwota 80.686,00 zł.

6. Do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi złożo-
ny został wniosek o przyznanie 
dotacji w ramach konkursu „Edu-
kacja ekologiczna mieszkańców 
województwa łódzkiego”. W tym 
celu opracowano projekt edu-

kacji ekologicznej Gminy Zelów 
pn. „Z ekologią na co dzień”, w ra-
mach którego zaplanowano sze-
reg wydarzeń, m.in. Ekologiczny 
Festyn Rodzinny, konkurs foto-
graficzny, Rajdy Rowerowe, Mar-
sze Nordic Walking oraz konkur-
sy i quizy przyrodnicze. Łączna 
kwota projektu 38.510 zł, z czego 
wnioskowana kwota dotacji wy-
nosi 32 733 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Gmina Zelów aktywnie aplikuje o środki zewnętrzne w tych obszarach, gdzie tylko jest to możliwe.  
Poniższa informacja zawiera wykaz złożonych w ostatnim czasie projektów 

o pracy orGanU stanoWiąceGo 
W ostatnich miesiącach odbyło 

się kilka sesji Rady Miejskiej. Rad-
ni podjęli szereg uchwał istotnych  
w celu rozwoju społeczno-gospo-
darczego Gminy Zelów na najbliż-
sze lata. Dotyczyły one m.in. przy-
jęcia Programu Rozwoju Gminy 
Zelów na lata 2014-2020, Lokalne-
go Planu Rozwoju Gminy Zelów 
na lata 2014-2020. Są to niezbęd-
ne dokumenty w celu pozyskania 
środków unijnych w nowej per-
spektywie finansowej i kompaty-

bilne z podobnymi programami 
w skali zarówno powiatu jak i wo-
jewództwa. Obecnie Gmina Ze-
lów przygotowana jest do pozy-
skania środków zewnętrznych we 
wszystkich obszarach życia spo-
łecznego. Po licznych konsulta-
cjach społecznych, radni uchwalili 
także „Gminną Strategię Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych na 
lata 2016-2020”. 

Przyjęto także  budżet Gmi-
ny Zelów na 2016 rok i Wielolet-

nią Prognozę Finansową na lata 
2016-2026. Obydwa dokumen-
ty zostały pozytywnie zaopi-
niowane przez Regionalna Izbę 
Obrachunkową w Łodzi Zespół 
Zamiejscowy w Piotrkowie Trybu-
nalskim. W  budżecie Gminy Ze-
lów na 2016 rok dochody  zapla-
nowano w wys.  43 835 000,00 zł, 
w tym bieżące - 42 925 000,00 zł, 
majątkowe - 910 000,00 zł. Z ko-
lei, wydatki zaplanowano na kwo-
tę 43 614 771,89 zl, w tym bieżą-

ce - 41 396 547,47 zł i majątkowe 
-  2 218 224,42 zł.  Obecnie po 
wprowadzonych zmianach bu-
dżet wygłąda następująco: do-
chody 43.953.995,07 zł, wydatki 
46.833.766,96 zł, w tym majątko-
we 5.412.224,42 zł.

Dwóm ulicom na terenie Gminy 
Zelów nadano nazwy. W obrębie 
Grębociny jednej z ulic nadano na-
zwę „Borowinowa”, w Kolonii Łobu-
dzice jedna z ulic będzie nosiła na-
zwę „Patyki”. 
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Ważne dla miesZkańcóW
śWiadcZenia WychoWaWcZe „500 plUs” 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Zelowie informuje, 
że wnioski na świadczenie wycho-
wawcze „500 plus” można składać 
od dnia 1 kwietnia 2016 roku w wy-
mienionych poniżej formach:
•	 osobiście	 w	 siedzibie	 Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12;
•	 za	 pośrednictwem	 Poczty	 

Polskiej;
•	przez	internet.

E-wniosek o świadczenie wy-
chowawcze będzie można zło-
żyć za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP 
oraz bankowości elektronicz-
nej.  Osoby, które posiadają lub 
założą bankowość elektroniczną 
w poniżej podanych  bankach, 
będą mogli złożyć wniosek tak-
że za pośrednictwem tych ban-
ków: Alior Bank SA, Bank BPH 
SA, Bank Handlowy w Warsza-

wie SA, Bank Millennium SA, 
Bank Pekao SA, Bank Pocztowy 
SA, Bank Polskiej Spółdzielczości 
SA, Bank Zachodni WBK SA, FM 
Bank PBP SA (Smart Bank), ING 
Bank Śląski SA, mBank SA, PKO 
Bank Polski SA, Raiffeisen Bank 
Polska SA, SGB-Bank SA, Bank 
Ochrony Środowiska SA, Getin 
Noble Bank SA, Deutsche Bank 
SA, Credit Agricole Bank Polska 
SA.

Ponawiamy apel do miesz-
kańców Gminy Zelów o nie two-
rzenie niepotrzebnej kolejki 
w celu pobierania i składania 
wniosków w pierwszych dniach 
kwietnia, gdyż na wnioski zło-
żone do 1 lipca 2016r. rodzice 
otrzymają wyrównanie wstecz 
tj. od 1 kwietnia 2016r.

Kierownik MGOPS 
w Zelowie 

Janina Kędziak

GdZie sZUkać pomocy?
Zjawisko przemocy w rodzinie 

jest obok problemów alkoholo-
wych jednym z poważniejszych 
zaburzeń życia społecznego. Nie-
sie ze sobą dotkliwe konsekwen-
cje dla osób pozostających w jego 
zasięgu ofiar, sprawców a także 
świadków.

Zgodnie z ustawą o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie, prze-
moc w rodzinie należy rozumieć 
jako jednorazowe albo powtarza-
jące się umyślne działanie lub za-
niechanie naruszające prawa lub 
dobra osobiste członków rodziny,  
w szczególności narażające te oso-
by na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające ich god-
ność, nietykalność cielesną, wol-
ność, w tym seksualną, powodują-
ce szkody w ich zdrowiu fizycznym 
lub psychicznym, a także wywołu-
jące cierpienie i krzywdy moralne  
u osób dotkniętych przemocą. 
Przemoc domowa może być za-
równo skutkiem, jak i przyczyną 
dysfunkcji w rodzinie, bez wątpie-
nia należy ją zakwalifikować do ka-
tegorii zachowań negatywnych  
o dużej szkodliwości społecznej.

Zjawisko przemocy jest ściśle 
powiązane z innymi problema-
mi społecznymi, dlatego ich roz-
wiązywanie powinno być wspól-

nym interesem uzupełniających 
się działań specjalistów z różnych 
dziedzin.

Aby temu zapobiec bądź zmi-
nimalizować skutki przemocy  
w naszej Gminie działa wiele insty-
tucji, do których można zwrócić się  
o pomoc:

1.  Policja – Zelów, ul. Kościuszki 
33, tel. 44 634 13 77;

2.  Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej – Zelów, ul. 
Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 28;

3.  Miejska Komisja Rozwiązy-
wanie Problemów Alkoholowych 
- Zelów, ul. Żeromskiego 23, tel. 44 
6341 000;

4.  Szkoły;
5.  Zespół Interdyscyplinarny- 

Zelów, ul. Piotrkowska 12, tel. 44 
634 10 28;

6.  Punkt Konsultacyjny dla 
Osób z Problemem Alkoholowym 
i Ofiar Przemocy w Rodzinie – Ze-
lów, ul. Żeromskiego 28, tel. 44 
634 24 98, czynny w piątki godz. 
16.00 – 18.00, soboty godz. 9.00 – 
14.00;

7. Punkt Profilaktyczno-Inter-
wencyjny dla Dzieci, Młodzieży  
i Rodziców, Zelów, ul. Żeromskie-
go 28, tel. 44 634 24 98, czynny  
w czwartek godz. 8.00 – 11.00, so-
bota godz. 14.00 – 19.00.

nieodpłatna pomoc praWna
Od początku 2016 roku na te-

renie całej Polski funkcjonuje sys-
tem darmowej pomocy praw-
nej. Gmina Zelów w porozumieniu  
z Powiatem Bełchatowskim uru-
chomiła dla Mieszkańców PUNKT 
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAW- 
NEJ, który mieści się w budynku przy 
ul. Żeromskiego 28 (lokal nr 21-23).

Harmonogram działania punk-
tu nieodpłatnej pomocy prawnej
•	 Poniedziałek		9.00	–	13.00
•	Wtorek		 9.00	–	13.00
•	 Środa		 9.00	–	13.00		
•	 Czwartek		 14.00	–	18.00
•	 Piątek	 9.00	–	13.00

Nieodpłatnej pomocy praw-
nej udzielają adwokaci i rad-
cowie prawni. Radca praw-
ny przyjmuje od poniedziałku 
do środy, natomiast adwokat 
przyjmuje w czwartki i piątki.  

Dla kogo adresowana jest po-
moc?
•	 Młodzieży	do	26	roku	życia
•	 Osobie	 fizycznej,	 której	 

w okresie ostatnich 12 miesięcy 
zostało przyznane świadczenie  
z pomocy społecznej na podsta-
wie ustawy o pomocy społecznej 
i wobec której w tym okresie nie 

wydano decyzji o zwrocie niena-
leżnie pobranego świadczenia
•	 Osobie,	która	ukończyła	65	lat
•	 Osobie	posiadającej	ważną			

Kartę Dużej Rodziny
•	 Kombatantom
•	Weteranom
•	 Zagrożonym	lub	poszkodowa-

nym katastrofą naturalną, klęską ży-
wiołową lub awarią techniczną.   

Zakres nieodpłatnej pomocy 
prawnej:
•	 Prawo	pracy
•	 Przygotowanie	 do	 rozpoczę-

cia działalności gospodarczej

•	 Prawo	cywilne
•	 Sprawy	karne
•	 Sprawy	administracyjne
•	 Ubezpieczenia	społeczne
•	 Sprawy	rodzinne
•	 Prawo	podatkowe	 z	wyłącze-

niem spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Pomoc prawna nie będzie 
natomiast obejmowała spraw 
z zakresu prawa celnego, de-
wizowego, handlowego i dzia-
łalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowania do jej 
rozpoczęcia.

ZaWiadomienie
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 

2015 r. o zmianie ustawy o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych 
(Dz.U. 2015.1276), Gmina Zelów 
zawiadamia  wszystkich zainte-
resowanych, że każdy potencjal-

nie uprawniony do udziału w da-
nej wspólnocie gruntowej, winien  
w terminie  do dnia 31.12.2016 r. 
złożyć wniosek do Starosty Powia-
towego w Bełchatowie, na podsta-
wie którego Starosta wyda odpo-

wiednia decyzję, ustalającą:
- nieruchomości wchodzące  

w skład danej wspólnoty
-  wykaz uprawnionych do 

udziału we wspólnocie
-  wykaz obszarów gospodarstw 

rolnych posiadanych przez upraw-
nionych i wielkości przysługujących 
im udziałów w danej wspólnocie.

Zachęcamy do terminowego 
złożenia wniosków (opis wniosku 
w w/w ustawie).
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UWaGa! Zmiana lokaliZacji pUnktU konsUltacyjneGo
Informujemy, że od marca br. 

dotychczasowa siedziba Punk-
tu Konsultacyjnego dla Osób z 
Problemem Alkoholowym i Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, Punktu Pro-
filaktyczno-Interwencyjnego dla 
Dzieci, Młodzieży i Rodziców oraz 

Punktu Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej przeniesiona została do  
pok. nr 21-23 – II piętro w budyn-
ku administracyjnym w Zelowie ul. 
Żeromskiego 28.

Zapraszamy do korzystania z nie-
odpłatnych porad i konsultacji:

Punkt Konsultacyjny dla 
Osób z Problemem Alkoholo-
wym i Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie 

− piątki w godz. 16.00 - 18.00
− soboty w godz. 9.00 – 14.00

Porady prawne udzielane są  
w czwartki w godz. 11.00 – 13.00.

Punkt Profilaktyczno – Inter-
wencyjny dla Dzieci, Młodzieży 
i Rodziców

− czwartki w godz. 8.00 - 11.00
− soboty w godz. 14.00 - 19.00

BeZpłatne cZipoWanie psóW na kosZt Gminy
Każdy z nas spotkał się nieraz  

z problemem bezdomnych zwie-
rząt  błąkających się samotnie po 
wsiach i ulicach naszego miasta, 
często mających ślady maltreto-
wania    stanowiących niejedno-
krotnie zagrożenie dla zdrowia  
i życia mieszkańców. Dlatego 
też  ponawiamy  apel  do wszyst-
kich,  którym  los  tych zwierząt  
nie jest obojętny o włączenie 
się w działania zapobiegające 
tym przypadkom. Bezdomność 
wśród zwierząt szczególnie do-
tyczy psów  niejednokrotnie po-
rzucanych gdy się znudzą lub 
zagubionych z powodu pozosta-
wienia ich bez dozoru.

Z tego względu coraz więcej 
psów trafia na koszt podatników 
pod opiekę schroniska.

W 2015 roku było ich 47,  
z tego dla 18 udało się  znaleźć 
nowych opiekunów. Tylko w roku 
ubiegłym za pobyt bezdomnych 
psów w schronisku Gmina Zelów 
wydała ponad 100 000. zł.

 Ponieważ bezdomność 
psów jest problemem narasta-
jącym, to w „Programie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt w Gminie Zelów na 
rok 2016” przedstawione zosta-
ły propozycje ograniczenia tego 
zjawiska.  Dla większego zain-
teresowania adopcją bezdom-
nych psów z terenu naszej gmi-
ny, przewidziano pomoc na ich 
utrzymanie w formie jednora-
zowego nabycia na koszt gminy 
karmy za 250 zł na każdego za-
adoptowanego psa.

Ponadto z uwagi na wzrasta-
jącą ilość bezdomnych zwie-
rząt oraz mając na względzie 

możliwość udzielenia pomocy 
naszym mieszkańcom  często 
poszukującym zaginionych 
swoich zwierząt, zachęcamy 
do dobrowolnego ich   ozna-
kowania elektronicznym czi-
pem. Osoby decydujące się na 
to, będą mogły na koszt gminy 
oznaczyć swojego psa w lecz-
nicy weterynaryjnej, z którą  
Gmina Zelów podpisze umo-
wę na świadczenie tych usług.

Czipowaniem mogą być ob-
jęte psy, których właściciele zło-
żą oświadczenie potwierdzające 
fakt zamieszkiwania na terenie 
gminy Zelów oraz aktualne za-
świadczenie o szczepieniu psa 
przeciwko wściekliźnie. Po wy-
pełnieniu przez właściciela psa 
w lecznicy weterynaryjnej for-
mularza zgłoszeniowego do 
bazy danych   zostanie  wyko-
nany zabieg polegający na pod-
skórnej iniekcji identyfikatora 
(mikroprocesora.)  Po wykona-
niu zabiegu informacje zawarte  
w formularzu zgłoszeniowym 
zostaną wprowadzone do bazy 
danych, a właściciel psa otrzy-
ma dowód jego elektronicznego 
oznakowania. 

Bezdomność zwierząt doty-
czy również  kotów żyjących 
na wolności. W tym przypad-
ku proponuje się  ograniczyć 
populację tych zwierząt stosu-
jąc zabieg sterylizacji i kastracji. 
Bezdomne koty, które będą do-
starczane do lecznicy weteryna-
ryjnej przez wolontariuszy, opie-
kunów społecznych, zarządców  
i administratorów nieruchomo-
ści zostaną poddane sterylizacji 
bądź kastracji na koszt Gminy, 
po wcześniejszym uzgodnieniu  

i otrzymaniu skierowania na wy-
konanie zabiegu w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami  
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  
w Zelowie.

„Program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt  
w Gminie Zelów na rok 2016” do-
stępny jest na stronie Gminy Ze-
lów w zakładce Adopcja psów.

Tam też zamieszczane są 
zdjęcia psów przygotowanych 
do adopcji oraz  tych, które ak-
tualnie przebywają w schroni-
sku.

Zachęcamy wszystkich, po-
tencjalnych opiekunów, jak rów-
nież osoby poszukujące swoje-
go pupila, a także chętnych do 
adopcji do odwiedzania naszej 
strony. 

terminy akcji oddaWania krWi
Zarząd Klubu Honorowych Daw-

ców Krwi w Zelowie we współpra-
cy z Regionalnym Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 
informuje, że w 2016 roku na tere-
nie Zelowa  odbędą się jeszcze  3  

akcje honorowego oddawania 
krwi w terminach: 3 czerwca, 2 
września, 2 grudnia. Akcje te pro-

wadzone są w SPZOZ w Zelowie, 
przy ul. Żeromskiego 21 w godzi-
nach 9.00 – 12.00.
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edUkacja
Gminny konkUrs tańca lUdoWeGo i noWocZesneGo

Po raz trzynasty z rzędu, na 
scenie Domu Kultury w Zelowie 
odbył się Gminny Konkurs Tań-
ca Ludowego i Nowoczesnego 
zorganizowany przez Przedszko-
le Samorządowe nr 1 w Zelowie. 
Do rywalizacji stanęło 8 placówek 
przedszkolnych i szkolnych  z tere-
nu Gminy Zelów. Turniej przebie-
gał w dwóch kategoriach: tańca 
ludowego i nowoczesnego.

Umiejętnościom tanecznym 
przedszkolaków przyglądało się 

jury i licznie zgromadzona wi-
downia. W kategorii tańca ludo-
wego zespoły zajęły następujące 
miejsca: 

I miejsce otrzymał zespół „Lut-
nia” z Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 w Zelowie i „Iskierki”  
z Przedszkola Samorządowego nr 
4 w Zelowie. 

II –„Promyczki” z Przedszkola 
Edukacyjnego w Zelowie. 

III - „Kocieszaki” ze Szkoły Pod-
stawowej w Kociszewie, „Śnie-

żynki” ze Szkoły Podstawowej nr 4  
w Zelowie i „Wirujące śnieżyn-
ki” ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Zelowie.

 W kategorii tańca nowoczesnego: 
I miejsce zajął zespół „Tańczące 

urwisy” z Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 w Zelowie i „Stokrotki” 
z Przedszkola Samorządowego nr 4 
w Zelowie. 

II - „Promyczki” z Przedszkola 
Edukacyjnego w Zelowie, „Misie” 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelo-

wie i „Krasnoludki” ze Szkoły Pod-
stawowej w Wygiełzowie. 

III – „Kropeczki” ze Szkoły Pod-
stawowej w Bujnach Szlacheckich 
i „Stokrotki” ze Szkoły Podstawo-
wej w Kociszewie.

Za udział w konkursie mali 
uczestnicy otrzymali medale, a dy-
rektorom placówek i opiekunom 
zespołów zastępca Burmistrza 
Agnieszka Mysłowska wręczyła pa-
miątkowe statuetki.

konkUrs plastycZny – Gminny etap roZstrZyGnięto
Związek Ochotniczej Straży Pożar-

nej Rzeczypospolitej Polskiej Oddział 
Wojewódzki w Łodzi zaprosił jed-
nostki samorządu terytorialnego do 
współorganizacji Konkursu Plastycz-
nego dla dzieci i młodzieży pod ha-
słem „Zapobiegajmy Pożarom”.

Do etapu gminnego zgłoszo-
no 62 prace. Komisja Konkursowa  
w dniu 30.12.2015 r. oceniała prace 
w kilku grupach wiekowych. Jury w 
składzie Joanna Samborska, Mał-
gorzata Gajda, Barbara Biesaga po 
obejrzeniu wszystkich prac wyłoni-
ło następujących laureatów:

•	 w	I	grupie	przedszkola:
Aniela Kopala (PS 1), Mieszko 

Mrozowski (PS 1), Martyna Stępnik 
(PS 4), Szymon Malinowski (PS 1), 
Natalia Lis (PS 1);
•	 w	II	grupie	szkoła	podstawo-

wa klasy I-III:

Milena Trębacz (SP 4), Szymon 
Tosik (SP Wygiełzów), Rozalia Ku-
rek (SP Wygiełzów), Martyna Mik 
(SP 4), Wiktoria Leśniewska (SP 2);
•	 w	 III	 grupie	 szkoła	 podsta-

wowa klasy IV-VI:

Anita Parzybut (SP 2), Zuzanna Pie-
chota (SP 2), Paulina Ornafel (SP Wy-
giełzów), Zuzanna Stanisławska (SP 
Wygiełzów), Martyna Doliwka (SP 2).

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim dzieciom za udział w konkur-
sie !
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WręcZono stypendia Gminne im. jana paWła ii

Podczas jednej z ostatnich se-
sji Rady Miejskiej w Zelowie od-
było się uroczyste wręczenie sty-
pendiów Gminy Zelów im. Jana 
Pawła II. Program ma na celu 
udzielenie wsparcia finansowego 
uczniom szkół ponadgimnazjal-
nych i szkół wyższych. W okresie 
od 1 do 15 grudnia br. do Urzę-
du Miejskiego w Zelowie wpły-
nęło 22 wnioski. Komisja Sty-

pendialna obradująca w dniu 22 
stycznia br. po analizie i ocenie 
wniosków przyznała 22 stypen-
dia, w tym 14 uczniom szkół po-
nadgimnazjalnych w kwocie 150 
zł miesięcznie oraz 8 studentom  
w kwocie 300 zł miesięcznie na 
okres od stycznia do czerwca.

Wszystkim stypendystom ser-
decznie gratulujemy i życzymy sa-
mych sukcesów!

młodsZy specjalista do spraW prZyrody

W ramach projektu odbędą się 
wycieczki przyrodnicze do Szkół-
ki leśnej „Borowiny” koło Bełchato-
wa, „Ogrodu botanicznego” w Ło-
dzi oraz „Lawendowej barci pod 
lasem” w Czajczynach. W przedszko-
lu zorganizowane zostaną warsz-
taty edukacyjne: „Wiosenna eufo-
ria”, archeologiczno-garncarskie  
„W poszukiwaniu skarbów”, „Spotka-
nie z ceramiką”, „Czerpanie papieru”, 
„Małe laboratorium”  oraz „Bal Wiosny” 

– festyn ekologiczny podczas Ob-
chodów Światowego Dnia Ochrony 
Środowiska. W przedszkolu zorgani-
zowane zostaną również liczne kon-
kursy – Turniej Wiedzy Ekologicznej 
„Żyj z przyrodą w zgodzie – w ogro-
dzie” i konkurs plastyczny „Wiosna  
w ogrodzie” dla dzieci 5-6 letnich z 
terenu Gminy Zelów, rodzinny kon-
kurs fotograficzny „Wiosna w ogród-
ku”, olimpiada sportowo – ekolo-
giczna „Dobre rady na złe odpady”  

i przedszkolny konkurs plastyczny 
„Ogród oczami dziecka”. Za udział 
w konkursach uczestnicy otrzyma-
ją nagrody.

W projekcie zaplanowano rów-
nież akcje ekologiczne i inne dzia-
łania edukacyjne, w ramach których 
będą wykorzystywane zakupione 
pomoce dydaktyczne, tj. Ferie Mło-
dego Ekologa pod hasłem „Dba-
my o naszą planetę ziemię”, „Mały 
ogrodnik” i „Mały Archeolog” – zaję-

cia edukacyjne w ogrodzie przed-
szkolnym, Akcja: „Święto Polskiej 
Niezapominajki” i Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska pod hasłem: 
„Dzieci - kwiaty” oraz przedstawienie 
teatralne – „Przyszła do nas wiosna”

Czas realizacji projektu: styczeń 
– czerwiec 2016r.

Całkowity koszt projektu – 12 
844,00 zł, z czego dotacja WFO-
ŚiGW w Łodzi – 11 550,00 zł, udział 
własny 1 294,00 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie otrzymało dofinansowanie w formie dotacji na zadanie:
MŁODSZY SPECJALISTA DO SPRAW PRZYRODY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W ZELOWIE

program edukacji ekologicznej w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i w przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”  
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja programu ma na celu wzrost poziomu  

wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz świadomości ekologicznej dzieci. Kształcenie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.  
Zwrócenie uwagi dzieci na piękno przyrody, zrozumienie potrzeby ochrony przyrody przed negatywnym wpływem człowieka. Rozwijanie wyobraźni twór-

czej poprzez wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych. Rozwijanie aktywnych form wypoczynku w ogródku przedszkolnym

„atrakcyjne i BeZpiecZne mass media”
Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Wygiełzowie za-
kończyła realizację projektu „Atrak-
cyjne i bezpieczne mass media” 
dofinansowanego ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie IX” Pol-
sko - Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności we współpracy z Akademią 
Filantropii w Polsce oraz Stowarzy-
szeniem Dobroczynnym „Razem”. 
Większa część funduszy z progra-
mu przeznaczono na zakup sprzę-

tu (ekranu ściennego i projektora), 
ułatwiającego prowadzenie zajęć 
warsztatowych oraz na nagrody 
dla uczestników i zwycięzców po-
szczególnych konkursów przewi-
dzianych w programie.

Głównym celem przedsięwzię-
cia było uświadomienie uczniom 
i ich bliskim, jakie korzyści niesie 
za sobą postęp technologii ko-
munikacyjnej i informacyjnej, ale 
przede wszystkim, jakie zagroże-

nia płyną z niewłaściwego oraz 
nadmiernego posługiwania się 
nimi. W ramach projektu ucznio-
wie brali udział w zajęciach literac-
kich, teatralnych oraz informatycz-
nych. Podczas tych warsztatów 
poznali zasady tworzenia i reda-
gowania plakatów, ulotek, bro-
szur i folderów, a następnie wy-
konali wspomniane elementy  
w praktyce. Rolą tego projektu 
była również „odwrócona” edu-
kacja polegająca na tym, iż dzie-
ci przekazywały zdobytą wiedzę 
swoim rodzicom, włączając jed-
nocześnie dorosłych w działania 
związane z projektem. Ponadto w 
wyniku realizacji działań projekto-
wych uczniowie przygotowali ze 
swoimi bliskimi lub kolegami fil-
miki dotyczące zagrożeń płyną-
cych z mass mediów oraz trans-
parenty na przemarsz po okolicy. 
Odbyło się również spotkanie z ro-
dzicami, na którym została zapre-
zentowana i omówiona prezen-
tacja multimedialna poświęcona 
przede wszystkim zagrożeniom 

płynącym z bezwiednego korzy-
stania ze stron internetowych i 
gier komputerowych nieadekwat-
nych do wieku dzieci szkół podsta-
wowych.

Na zakończenie projektu, które-
go realizacja trwała pół roku, odbył 
się przemarsz uczniów z transpa-
rentami promującymi bezpiecz-
ne mass media uliczkami Wygieł-
zowa, wystawa prac uczestników 
warsztatów, przedstawienie przy-
gotowanej przez nich dramy,  
a także rozdanie pamiątkowych 
dyplomów i nagród dla dzieci bio-
rących udział w projekcie oraz dla 
zwycięzców poszczególnych kon-
kursów. Lecz na tym nie koniec 
działań związanych tematycznie  
z programem, gdyż planowana 
jest kontynuacja zajęć, przygoto-
wanie broszur, gazetek informa-
cyjnych, prezentacji multimedial-
nych,  zorganizowanie konkursów 
plastycznych związanych tema-
tycznie z założeniami projektu oraz 
Dni Środków Masowego Przekazu 
i Bezpiecznego Internetu.
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co Z prZedsZkolakami?

Zmiana ustawy o systemie 
oświaty, zgodnie z którą od wrze-
śnia zniesiony zostaje obowiązek 
szkolny 6-latków i przedszkolny 
5-latków wywołała niemałe za-
mieszanie. W związku z tym, że do 
szkół powinny iść dzieci 7-letnie, 
większość rodziców zdecydowała, 
że ich 6-letnie  pociechy po waka-
cjach wrócą do przedszkoli.  Kon-
sekwencją tych decyzji jest ogra-
niczenie miejsc w przedszkolach 
dla 3-latków.

Zgodnie z ustawą prawo do 
edukacji przedszkolnej przysługu-
je obecnie wszystkim dzieciom od 
4 roku życia, a dopiero od 1 wrze-
śnia 2017 roku takie regulacje do-
tyczyć będą trzylatków.

Jeżeli do szkoły w tym roku nie 
pójdą 6-latki, powstanie problem 
z zapewnieniem miejsc w przed-
szkolach dla młodszych dzieci, 
ponieważ zajmą je właśnie 6-lat-
ki, które obecnie uczęszczają do 
przedszkola i mają prawo po-

zostać w nich przez kolejny rok.  
W przedszkolach funkcjonują-
cych w Gminie Zelów na dzień 
dzisiejszy jest to 83 dzieci. 

Czy w Gminie Zelów zabrak-
nie miejsc w przedszkolach dla 
najmłodszych dowiemy się po 
zakończeniu rekrutacji w przed-
szkolach i szkołach.  Wielu rodzi-
ców zaniepokojonych sytuacją 
składa podania o przyjęcie do kil-
ku przedszkoli jednocześnie, by 
mieć pewność, że ich dziecko zo-

stanie przyjęte do jakiegokolwiek 
przedszkola, niekoniecznie tego 
wybranego.

Gmina Zelów jest przygotowa-
na na przyjęcie 6-latków do pod-
stawówek, informacja o tym prze-
kazywana była podczas spotkań  
z rodzicami dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz w wydanej ulotce 
informacyjnej. Jesteśmy gotowi 
również uruchomić dodatkowe 
oddziały przedszkolne przy szko-
łach podstawowych w Zelowie.

i ZeloWski sZUs o cZółenko jUż Za nami

I Zelowski Szus O Czółenko to 
pierwsza tego rodzaju impreza 
sportowa na terenie Zelowa, któ-
ra zgromadziła wielu miłośników 
biegania i Marszu Nordic Walking 
zarówno z Gminy Zelów, jak i z ca-
łego kraju. W odpowiedzi na coraz 
większe zainteresowanie wśród 
mieszkańców Gminy Zelów upra-
wianiem różnych form aktywno-
ści fizycznej, w tym biegów i Nor-
dic Walking, zrodził się pomysł na 
tego rodzaju wydarzenie sporto-
we w Zelowie, które jest dosko-
nałą promocją zarówno szkoły, jak  
i Gminy Zelów. Organizatorem im-
prezy był Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, a Patronem 
Honorowym Burmistrz Zelowa Ur-
szula Świerczyńska. W organizację 
imprezy włączyła się bardzo ak-
tywnie drużyna zelowskich biega-
czy  Bieging Team Zelów i liczne 
grono lokalnych sponsorów.  

Zgodnie z regulaminem, jako 
pierwsi wystartowali w biegu na 
1 km uczniowie szkół ponadpod-
stawowych. W kategorii dziew-

cząt miejsca na podium zajęły: 
Wiktoria Konieczna (Gimnazjum 
Zelów), Weronika Walęciak (Gim-
nazjum Dobryszyce) i Zofia Ber-
belska (Gimnazjum Zelów). Wśród 
chłopców najlepsze wyniki osią-
gnęli: Michał Storczyk (Liceum Ze-
lów), Przemysław Kilan (Gimna-
zjum Opatów), Patryk Pietryszka 
(Gimnazjum Zelów).   

Następnie odbył się bieg głów-
ny na dystansie 10 km, który zgro-
madził najwięcej, bo ponad 220 
uczestników z całej Polski. Trasa 
biegu była atestowana przez Pol-
ski Związek Lekkiej Atletyki i skła-
dała się z dwóch pętli po 5 kilo-
metrów. Start i meta znajdowała 
się na ul. Nowy Rynek przy ZSO. 
Najlepszy czas 34:51 w tym bie-
gu miał uczestnik z Tarnowskich 
Gór Tomasz Juszczak, zwycięz-
ca męskiej kategorii. Tuż za nim  
z wynikiem 34:53 linię mety prze-
kroczył Maciej Jagusiak z Łodzi  
i trzecie miejsce na podium z wy-
nikiem 34:58 wywalczył zawod-
nik z Bełchatowa Tomasz Owcza-

rek. Nie można nie wspomnieć  
w tym miejscu o Sewerynie Po-
gockim z Bieging Team Zelów, 
który co prawda zajął 4.miejsce 
z wynikiem 35:06, ale został „Naj-
lepszym Biegaczem Gminy Ze-
lów”. Warto zaznaczyć, że zajmu-
je on wysokie miejsca i dumnie 
reprezentuje Gminę Zelów pod-
czas innych imprez biegowych 
w Polsce. Wśród kobiet w biegu 
głównym pierwszą na mecie była 
Katarzyna Oleś z Łodzi (39:21), 
drugie miejsce zajęła Kinga Jur-
czyk z Głuchołaz (41:34) i III miej-
sce - Monika Szczepaniak z Ła-
sku (44:43). „Najlepszą biegaczką 
Gminy Zelów” została Katarzyna 
Ostojska (47:48).

Trzecia część imprezy należa-
ła do uczestników Marszu Nordic 
Walking. Mieli oni do pokonania 
dystans 5 km.

Na pamiątkę tego niezwykłego 
wydarzenia, wszyscy uczestnicy 
otrzymali medale. Dla najlepszych 
wręczono nagrody, statuetki i dy-
plomy.

Równolegle do sportowych ry-
walizacji, w szkole odbywały się 
wydarzenia towarzyszące, m.in. 
wystawa zdjęć ukazujących naj-
piękniejsze zakątki Gminy Zelów 
zorganizowana w ramach kon-
kursu fotograficznego dofinan-
sowanego z WFOŚiGW w Łodzi, 
wystawa rękodzieł osikowych, 
kiermasz ozdób wielkanocnych, 
warsztaty rękodzieła „Artystyczna 
wytwórczość z wiórków drewna 
osikowego”,  warsztaty dekoro-
wania wielkanocnych wypieków. 
Rozstrzygnięty został także kon-
kurs na Mistrza Wielkanocnego 
Wypieku.  

W imieniu organizatorów  
i własnym serdecznie dziękujemy 
wszystkim sponsorom, grupom 
społecznym, organizacjom, insty-
tucjom, wolontariuszom i pozo-
stałym osobom, które aktywnie 
włączyły się  w organizację I Ze-
lowskiego Szusu O Czółenko!

 Więcej informacji o wydarzeniu 
znajduje się na stronie www.zso-
zelow.pl

Ponad 220 uczestników z całej Polski w biegu głównym, wspaniała rywalizacja sportowa, niezwykła atmosfera, liczne atrakcyjne stoiska,  imprezy i 
wydarzenia  towarzyszące, mnóstwo nagród ufundowanych przez Patrona Honorowego i lokalnych sponsorów – to wszystko w wielkim skrócie miało 

miejsce w niedzielę palmową 20 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie
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Zwyciężczynie biegu głównego Uczestnicy biegu głównego

Zwycięzcy biegu głównego  „Najlepszy Biegacz Gminy  Zelów”

Bieg uczniów szkół  ponadpodstawowych Medale i nagrody

Nordic Walking Bieg główny
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fUndacja roZWojU Gminy ZelóW poZyskała  
kolejne 4 mln Zł na pożycZki dla prZedsięBiorcóW 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów podpisała kolejną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Przedsiębiorcy z 
terenu Gminy Zelów mogą ubiegać się o pożyczki na inwestycje w województwie łódzkim do wys. 800 000 zł na preferencyjnych warunkach z opro-
centowaniem 0%! Oferta w ramach pomocy de minimis zakłada także 0% prowizji i 0% kosztów dodatkowych. Nabór wniosków rozpoczyna się już 
od 29 marca 2016 r. Aktualne dokumenty do pobrania w ramach oferty oraz więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.frgz.pl 

podróże Witolda Gapika
Witold Gapik, zelowianin, od 

dawna pasjonował się podróżami. 
Okazją na spełnienie swoich ma-
rzeń stała się praca w Ceramice 
Paradyż, jako przedstawiciela han-
dlowego tej firmy. To wtedy zaczął 
wyjeżdżać na długie, zagraniczne 
kontrakty. Te wyjazdy zaowoco-
wały tym, że na nowo obudziła się  
w nim wielka pasja podróżnika, za-
czął zwiedzać, poznawać inne kul-
tury i kraje. Tam właśnie zrodził się 
pomysł opisania tych miejsc i ludzi, 
z którymi przyszło mu przebywać.

Witold Gapik napisał książkę 
wyjątkową, pełną pasji i niezwy-
kłych emocji. Mistrzowsko przed-
stawił ludzi i miejsca położone wo-
kół gór Kaukazu i krajów byłego 
Związku Radzieckiego na pograni-
czu, Rosji, Chin, Pakistanu, Afgani-
stanu i Iranu. Zanurzył się w klimat 
codziennego życia, kultury, histo-
rii i tradycji ludów mieszkających 
na terenach fascynujących, ale  
i bardzo trudnych. Przedstawione 
historie są momentami tak nie-
wiarygodne i dramatyczne, że za-

stanawiamy się, czy one rzeczywi-
ście mogły mieć miejsce. Książka 
ta z pogranicza reportażu, powie-
ści łotrzykowskiej i opowieści z da-
lekich krajów, wciąga tak bardzo, 
że nie daje nam choćby na chwilę 
oderwać się od niej. 

A w Galerii Collage można było 
przez cały miesiąc podziwiać foto-
grafie z podróży autora książki pt. 
„Pijany martwym Gruzinem”, którą 
można dostać w zelowskiej księ-
garni i salonie prasowym. 

AD


