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rocZny bilans 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zelów,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy radosnego,  

świątecznego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół  
oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Nowy Rok 2016 niech będzie czasem pokoju  
oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

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

Złoty JubileusZ

Gratulacje, życzenia, drob-
ne upominki, odnowienie przy-
sięgi małżeńskiej, w końcu Me-
dale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie nadane przez Pre-
zydenta RP, a  wręczane przez 
Burmist r za Zelowa –  to skrót 
wydarzeń, które miały miejsce 

11 grudnia w Urzędzie Miejskim 
w Zelowie.  Kameralna uroczy-
stość z udziałem władz samo-
rządowych Gminy Zelów odbyła 

się dla 7 par małżeńskich, które 
50 lat temu stanęły na ślubnym 
kobiercu i przeżyły ze sobą pół 
wieku.  Aktu dekoracji dokona-
ła w imieniu Prezydenta RP Bur-
mistrz Urszula Świerczyńska. 
Składając życzenia Jubilatom 
podkreśliła znaczenie rodziny 
we współczesnym świecie. Ży-
czymy Dostojnym Jubilatom ko-
lejnych wspólnych lat w zdro-
wiu i radości!

Tak przedstawia się grono tego-
rocznych jubilatów:

1. Sabina i Zdzisław Kubik
2. Marianna i Czesław Perka
3. Halina i Marian Świstek
4. Halina i Władysław Piotrowski
5. Helena i Jan Jachimek
6. Wiesława i Jerzy Badowski
7. Janina i Stanisław Gawot

W podniosłej atmosferze odbyło się w Urzędzie Miejskim w Zelowie spotkanie jubileuszowych par małżeńskich

licZy się każda kropla

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Zelowie 
we współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi organizuje 
cykliczne akcje oddania krwi kil-
ka razy w roku. Ze względu na 
tak szczytny cel, Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska włą-
cza się w organizację przedsię-
wzięcia obdarowując gadżetami 
promocyjnymi osoby oddające 
krew.  Jedna z takich akcji mia-
ła miejsce 11 grudnia, podczas 
której 20 uczestników otrzyma-
ło promocyjne parasole Gminy 
Zelów.

O tym, jak ważna jest pomoc 
drugiemu człowiekowi i ratowa-
nie życia ludzkiego, nikogo nie 
trzeba przekonywać. Najlepiej 
wiedzą o tym Honorowi Dawcy 
Krwi, którzy włączają się w akcje 
prowadzone zarówno na terenie 
całego kraju, jak i w naszej gminie. 
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Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wyjątkową atmosferę. Jest to okres wypełniony  
uroczystościami i spotkaniami okolicznościowymi

mikołaJki u prZedsZkolaków
Burmistrz Zelowa Urszula 

Świerczyńska wraz ze Św. Mi-
kołajem wybrała się 7 grudnia 
z niezapowiedzianą wizytą do 

dzieci z Przedszkola Edukacyj-
nego przy Parafii Ewangelicko-
-Reformowanej oraz Przedszko-
li Samorządowych nr 4 i nr 1. 

Wizyta Św. Mikołaja i Pani Bur-
mistrz była ogromnym zaskocze-
niem dla przedszkolaków, którzy  
w podziękowaniu za słodkie 

upominki śpiewały piosenki, 
mówiły wiersze oraz tańczyły ra-
zem z gośćmi. To było niezwykłe 
przeżycie dla wszystkich.

w świątecZnym nastroJu 

16 grudnia w Środowisko-
wym Domu Samopomocy  
w Walewicach odbyło się spo-
tkanie opłatkowe. Liczne grono 
zaproszonych osób podziwiało 
talent aktorski podopiecznych 
w przedstawieniu jasełkowym, 
a także ozdoby świąteczne 
przygotowane własnoręcz-
nie z tej okazji. Po części ofi-
cjalnej, nastąpiło łamanie się 
opłatkiem, składanie życzeń  
i degustacja wigilijnych potraw. 
Wśród gości nie zabrakło Bur-
mistrza Zelowa Urszuli Świer-
czyńskiej, Przewodniczącej 
Rady Miejskiej Agnieszki First, 
kierowników jednostek organi-
zacyjnych Gminy Zelów. 

18 grudnia w Domu Kultu-
ry w Zelowie miała miejsce 

Gminna Wieczerza Wigilijna,  
w której udział  wzięło 220 osób 
starszych, samotnych, chorych  
i niepełnosprawnych z naszej 
gminy. Zasiedli oni do wspól-
nego stołu wigilijnego wraz 
z Burmistrzem Urszulą Świer-
czyńską, radnymi Rady Miej-
skiej na czele z Przewodniczącą 
Agnieszką First, księdzem prała-
tem Jackiem Ambroszczykiem. 
Wszystkich zgromadzonych  
w świąteczny nastrój wprowa-
dził występ scholi dziecięcej 
pod kierownictwem Jacka Wo-
dzińskiego. W ich wykonaniu 
wybrzmiały najpiękniejsze pol-
skie kolędy. Swoją pomoc tego 
wieczoru ofiarowali także wo-
lontariusze ze Szkolnego Klu-
bu Wolontariatu przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących.  Or-
ganizatorami wigilii byli: Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej, Stowarzyszenie 
Dobroczynne RAZEM i Dom 
Kultury w Zelowie. 

Przedszkole Samorządowe nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 4 
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skrót wydarZeń 2015 roku

Koncert Noworoczny Stypendyści Gminy Zelów im. Jana Pawła II

Dożynki Gminne

Burmistrz Zelowa czyta dzieciom bajki

Rajd Rowerowy w KociszewieI Zelowski Marsz Nordic Walking

Delegacja Gminy Zelów na Dożynkach Powiatowych

IV Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
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Wizyta delegacji z partnerskiego Związku Gmin Neuenhaus Obchody Święta Niepodległości

Obchody 76. rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego Mecz Włókniarz Zelów - Widzew Łódź

Lora Szafran i Wędrowny Festiwal Kolory PolskiDni Zelowa

65-lecie Koła nr 37 PZW 45-lecie OSP w Wypychowie
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podsumowano konkurs, wręcZono naGrody i stypendJa 

Na konkurs wpłynęło 27 prac, 
których autorami były dzieci i mło-
dzież z terenu Gminy Zelów. Podsu-
mowanie konkursu miało miejsce 
11 grudnia w siedzibie biblioteki.

Jury miało duży problem  
z wyborem laureatów, ponieważ 
wszystkie prace konkursowe były 
wykonane bardzo starannie z za-
stosowaniem różnych technik. 

Nagrody i wyróżnienia przyzna-
no następującym osobom:

I miejsca
Małgorzata Maciejewska
Marta Karbowska

II miejsca
Szymon Gwizdała
Marta Wojciechowska

III miejsce
Martyna  Doliwka

Wyróżnienia: Julia Urbaniak, 
Zuzanna Piechota, Karina Lodczyk, 
Wiktoria Kurczewska, Julia Trębacz, 
Daria Senk, Klaudia Kalwinek, Julia 
Kalwinek, Adrian Pawlak.

Pozostali uczestnicy otrzymali 
podziękowania oraz nagrody po-
cieszenia.

Ponadto, spośród laureatów 
konkursu jury wybrało dwie oso-

by szczególnie uzdolnione pla-
stycznie, które otrzymały  stypen-
dia na kształcenie artystyczne  
w dziedzinie plastyki ufundowa-
ne przez Fundację „Wyciągamy 
Dzieci z Bramy”.

Stypendia w wys. 500 zł otrzy-
mały: Małgorzata Maciejewska  
i Karina Lodczyk.

Nagrody i dyplomy zwycięz-
com konkursu wręczali Prezes 
Zarządu Fundacji Jacek  Sokalski 
oraz dyrektor Biblioteki Barbara 
Berlińska.

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i laureatom kon-
kursu. Prace konkursowe można 
obejrzeć na wystawie w czytelni 
Biblioteki.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Zelowie we współpracy z Fundacją „Wyciągamy dzieci z bramy” z Piotrkowa Tryb. 
podsumowała konkurs plastyczny pn. „Barwy jesieni”. Laureatom wręczono nagrody i stypendja.

Zelowskie ekobelfry

Uroczysta gala z wręczeniem 
nagród odbyła się 15 grudnia  
w Centrum Promocji Mody Aka-
demii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Celem konkursu było wyłonie-
nie i nagrodzenie najbardziej ak-
tywnych nauczycieli, prowadzą-
cych działalność na polu edukacji 
ekologicznej oraz szkół i przed-
szkoli propagujących tematykę 
ochrony środowiska, prowadzą-
cych działania i rozpowszechnia-
jących dobre przykłady w tym 
zakresie. Konkurs został ogłoszo-
ny w dwóch kategoriach: Ekobel-

fer i Ekoszkoła. Wśród laureatów 
z terenu woj. łódzkiego w kate-
gorii Ekobelfer nagrodę I stop-
nia otrzymała Jadwiga Werner  
z Przedszkola Samorządowego nr 1  
w Zelowie, a nagrodę II stop-
nia - dyrektor Przedszkola Sa-
morządowego nr 4 Marzenna 
Tokarczyk za aktywność w dzie-
dzinie edukacji ekologicznej.  
W kategorii Ekoszkoła nagrodę 
II stopnia otrzymało Przedszko-
le Samorządowe nr 4 za działa-
nia na rzecz edukacji ekologicz-
nej dzieci. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi podsumował V edycję konkursu Ekobelfry za rok szkolny 
2014/2015.  W gronie laureatów znalazło się dwóch pedagogów  

z Gminy Zelów i Przedszkole Samorządowe nr 4.
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aktywiZacJa i inteGracJa osób beZrobotnych 

Gmina Zelów była pierwszą  
z gmin powiatu bełchatowskiego, 
która zainicjowała udział w progra-
mie dla grupy osób bezrobotnych 
korzystając z nowego instrumen-
tu na rynku pracy, jakim jest Pro-
gram Aktywizacji i Integracji. Pro-
gram ten skierowany jest do osób 
bezrobotnych korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej, 
dla których Urząd Pracy ustalił 
III profil pomocy. Celem progra-
mu jest poprawa sytuacji na ryn-
ku pracy oraz stworzenie możli-
wości aktywizacji tych osób, które 
utraciły możliwość podjęcia pracy  
z powodu długiego okresu prze-

bywania w bezrobociu. W ramach 
programu osoby zakwalifikowane 
do programu, korzystają z zajęć in-
tegracji społecznej służące kształ-
towaniu aktywnej postawy w ży-
ciu społecznym i zawodowym. 

Realizacja programu w naszej 
gminie, z którego dotychczas sko-
rzystało łącznie 20 osób, była moż-
liwa dzięki zaangażowaniu Gmi-
ny Zelów jako głównego partnera, 
która na etapie realizacji PAJ zapla-
nowała środki finansowe na zor-
ganizowanie prac społecznie-uży-
tecznych na rzecz uczestników 
programu. Udział w projekcie jest 
dla uczestników dużym wyzwa-

niem, ale także wsparciem w kształ-
towaniu aktywnej postawy w ich 

dalszym realizowaniu się w życiu 
zawodowym i społecznym.

Zelowska filia Powiatowego Urzędu Pracy zakończyła II edycję projektu aktywizacji i integracji osób bezrobotnych.  
24 listopada uczestnikom projektu wręczono certyfikaty 

bar familiJny „miś” laureatem powiatoweGo konkursu

10 grudnia jest dniem, w którym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbywa się uroczysta akademia z okazji Międzynarodowego Dnia 
Obrony Praw Człowieka. W tym dniu szkoła ma swoje święto.  

„równi wobec siebie” – święto sZkoły im. obrońców praw cZłowieka

Tegoroczna uroczystość po-
święcona była obronie kobiet  
i mężczyzn , którzy doświadczyli 
w swym życiu dyskryminacji. Uro-
czystość zaszczycili swoją obecno-
ścią goście, na czele z Burmistrzem 

Zelowa Urszulą Świerczyńską. 
Przedstawiciele władz samorzą-
dowych Gminy Zelów, dyrektorzy 
szkół, przedszkoli, isntytucji  kul-
tury mieli okazję poznać osiągnię-
cia uczniów i ich zaangażowanie  

w szerzenie idei równości. Obrona 
praw człowieka nie jest tylko i wy-
łącznie obowiązkiem nielicznych 
odważnych ludzi. Jest to nasza 
wspólna odpowiedzialność. Wszy-
scy musimy być obrońcami praw 
człowieka. Młodzież szkoły anga-
żuje się w szereg różnych przed-
sięwzięć. W ZSO działają szkolne 
grupy Wolontariatu i Amnesty In-
ternational, prowadzona jest akcja 
krwiodawstwa. Uczniowie szcze-
gólnie wyróżniający się w pracy na 
rzecz innych zostali uhonorowa-
ni podczas akademii. Nagrodzo-
no: Aleksandrę Rzepkowską (AI), 
Weronikę Wodzińską i Katarzynę 
Badowską(wolontariat). Przyzna-
no również stypendium nauko-
we ufundowane przez profesora 
Krzysztofa Matyjaszewskiego Ju-
stynie Lewandowskiej, laureatce 
wielu konkursów tematycznych. 
Wyróżniono również stypendyst-
kę Prezesa Rady Ministrów Mał-
gorzatę Jachacz i reprezentanta 

Polski w łucznictwie Marka Sza-
frana. Wolontariusze zostali ob-
darowani przez Radę Rodziców 
specjalnymi koszulkami. W liście 
dyrektora Marzanny Sochy, w wy-
stąpieniach gości i w prezenta-
cjach uczniów było wiele zro-
zumienia dla wagi obrony praw 
człowieka i konieczności walki  
z dyskryminacją. Pod pomnikiem  
Świętego Jana Pawła II , dla które-
go idee te były szczególnie ważne, 
uczniowie i panie dyrektor Marze-
na Malinowska i Małgorzata Mar-
tyniak zapalili  symboliczny znicz.  
Podczas akademii były ciekawe 
prezentacje koła AI, poważne roz-
ważania dotyczące dyskrymina-
cji, ale i akcenty humorystyczne  
w części artystycznej, która uświet-
nił przygotowany przez pana Ma-
ciejewskiego chór. „Równi wobec 
siebie” - warto zapamiętać  hasło 
tegorocznego święta ZSO i spra-
wić, aby stało się prawdą w życiu 
każdego z nas.

Powiatowy Urząd Pracy  
w Bełchatowie podsumował 
pod koniec listopada kolej-
ną edycję konkursu „Moja fir-
ma, moja przyszłość”. Konkurs 
organizowany jest od 8 lat, 
a w tym roku zwycięzcą zo-
stał zelowski przedsiębiorca 
prowadzący od roku działal-
ność gospodarczą pod nazwą 
Bar Familijny „MIŚ”. Laureatami 

zostały osoby, które z powo-
dzeniem odnalazły się na lo-
kalnym rynku i wzorowo pro-
wadzą swój biznes tworząc 
nowe miejsca pracy. Nagrody 
laureatom wręczał nowo wy-
brany m.in. poseł na Sejm RP 
Dariusz Kubiak. Patronat Ho-
norowy nad konkursem spra-
wował Starosta Bełchatowski.
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Pani Burmistrz, minął pierw-
szy rok nowej kadencji. Jaki  był 
on dla Gminy Zelów?

Był z pewnością udany i przy-
niósł wiele dobrego dla Gminy Ze-
lów. Obecnie wszystkie samorzą-
dy w Polsce borykają się z brakiem 
obiecanych środków unijnych  
w nowej perspektywie 2014-2020. 
W naszej gminie udało się prze-
prowadzić wiele zadań inwesty-
cyjnych na łączną kwotę 5 mln zł. 
Gmina Zelów rozwija się i zmienia 
się z roku na rok. Powstają nowe 
odcinki dróg, rozbudowywana jest 
sukcesywnie infrastruktura sys-
temów wodno-kanalizacyjnych, 
oświetlenie. Rewitalizacji i remon-
tom poddawane są zasoby komu-
nalne gminy. W tym roku została 
dokończona wymiana ciepłocią-
gu, dokonano remontu elewa-
cji kilku kamienic, które przez lata 
czekały na remont, co przyczynia 
się do poprawy estetyki miasta.   
W ramach funduszu sołeckiego 
realizowane są także różnorodne 
zadania.  Osoby z zewnątrz pod-
kreślają i zauważają zmiany, jakie 
zachodzą w każdym obszarze ży-
cia społecznego. Jakże miło było 
usłyszeć w tym roku podczas wi-
zyty delegacji niemieckiej z naszej 
partnerskiej gminy, z którą współ-
pracujemy od 22 lat, że Zelów 
zmienia się nie do poznania. Są-
dzę, że większość naszych miesz-
kańców też zauważa te zmiany. 
W bieżącej działalności musimy 
wciąż kierować się jednak racjo-
nalnością wyborów (wydatków) 
oraz wagą społeczną wytyczo-
nych planów. Uważam, że nam to 
się udaje. 

Jakie projekty były realizowa-
ne w 2015 roku?

Nie sposób wymienić wszyst-
kich. Kompleksowa informacja na 
temat wszystkich tegorocznych  
zadań inwestycyjnych znajduje 
się w rubryce „Burmistrz informu-
je”. Jednak wśród największych z 
nich warto wymienić chociażby 
„Rozbudowę, przebudowę i ter-
morenowację świetlicy wiejskiej 
OSP w Pożdżenicach”. Na to za-
danie pozyskane zostały środki w 
wys. 342 tys. zł w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi” objęte-
go Programem Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Dodatkowo, prowadzono szereg 
innych zadań z zakresu infrastruk-
tury drogowej, m.in. przebudowa-
no i wyremontowano kilka dróg 
łączących poszczególne miejsco-
wości, m.in. Kociszew-Bujny Szla-
checkie czy Łobudzice-Sromutka. 
Wiele zadań zrealizowanych było 
w obszarze oświatowym, m.in. za-
kończono realizację dwuletniego 
projektu „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu w Gminie Ze-
lów – inwestujemy w przyszłość”. 

Projekt w całości był dofinanso-
wany ze środków unijnych, a jego 
wartość wyniosła ponad 634 tys. 
zł. W ramach projektu, 55 gospo-
darstw domowych oraz 8 jedno-
stek podległych gminie uzyskało 
dostęp do Internetu oraz otrzy-
mało sprzęt komputerowy. W celu 
prawidłowego i efektywnego wy-
korzystania przekazanego sprzętu 
dla uczestników projektu przepro-
wadzono dodatkowo szkolenia  
z zakresu obsługi komputera i In-
ternetu. Kolejny projekt dofinan-
sowany ze środków unijnych reali-
zowany w tym roku pn. „Wczesna 
edukacja naszym sukcesem” za-
silił budżet Gminy Zelów kwotą 
ponad 312 tys. zł. Celem projek-
tu było podniesienie jakości pra-
cy 5 oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych po-
przez ich doposażenie i dostoso-
wanie do potrzeb dzieci 3 i 4 let-
nich. W ramach dofinansowania 
zakupiono m.in. pomoce dydak-
tyczne, zabawki edukacyjne, arty-
kuły plastyczne, meble, sprzęt ICT i 
audiowizualny. Dodatkowo wyko-
nano plac zabaw przy Szkole Pod-

stawowej w Bujnach Szlachec-
kich i doposażono istniejący plac 
zabaw przy Szkole w Kociszewie. 
Na koniec roku otrzymaliśmy miłą 
informację z Komisji Europejskiej  
o tym, że Gmina Zelów, jako jedna 
z 8 jednostek samorządu teryto-
rialnego w całej Polsce, otrzymała 
dofinansowanie na realizację pro-
jektu „Europa dla Obywateli”. Pro-
jekt realizowany będzie we wrze-
śniu 2016 roku we współpracy  
z miastami partnerskimi i przyczy-
ni się do promocji Gminy Zelów.  

Jak wygląda projekt budżetu 
Gminy Zelów na 2016 rok? Był 
on przecież już dyskutowany we 
wszystkich komisjach Rady Miej-
skiej, jak również przedłożony 
Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej

 Moim zdaniem, jest to najbez-
pieczniejszy budżet Gminy Zelów 
odkąd jestem Burmistrzem Zelo-
wa. To nie jest tylko moje stano-
wisko w tej sprawie,  podziela je 
także Regionalna Izba Obrachun-
kowa, która nie wniosła ani jednej 
uwagi do projektu. Sukcesywnie 
spłacamy raty kredytów i pożyczek 
zaciągniętych w poprzednich la-
tach, a także ponosimy bardzo wy-
sokie koszty obsługi tych długów. 
Tylko w ubiegłym roku obsługa 
długu wyniosła 750 000 zł, nato-
miast w roku 2015 była to kwota 
550 000 zł przy jednoczesnej spła-
cie rat w wysokości 1,5 mln zł. Dla 
porównania, wysokość rocznych 
wpływów do budżetu od miesz-
kańców z tytułu podatku rolnego 
kształtuje się na poziomie 430 000 
zł. Ale pomimo tego, dzięki pozy-
skanym środkom zewnętrznym  

w wielu obszarach, a także 
oszczędnościom, przyszłoroczny 
budżet jest stabilny i bezpieczny 
finansowo.  Niestety nie wszyscy 
radni podzielają moje stanowisko 
w tej sprawie. Niektórzy opozycyj-
ni radni z pewnością i tak zagłosu-
ją „przeciw” podczas podejmowa-
nia uchwały budżetowej na 2016 
rok bez jakiegokolwiek uzasad-
nienia swojej decyzji. Do takiego 
rodzaju głosowania zdążyłam się 
już przyzwyczaić w tej kadencji. 
Sposób pracy niektórych radnych 
i poziom wiedzy o samorządzie 
budzi mój niepokój i pozostawia 
dużo do życzenia. Zachęcałabym 
jednak tych radnych do konstruk-
tywnej i merytorycznej współpra-
cy.  Przypominam, że to Mieszkań-
cy nas wybrali, abyśmy pracowali 
dla dobra Gminy Zelów, a nie wy-
branych opcji politycznych.

Co będzie dla Pani prioryteto-
wym zadaniem inwestycyjnym 
na najbliższe lata?

Jesteśmy przygotowani na po-
zyskiwanie środków zewnętrz-
nych we wszystkich obsza-
rach, gdzie tylko jest to możliwe.  
W tym celu sporządzono szereg 
dokumentacji i projektów tech-
nicznych. Czekamy tylko na kon-
kursy.  Priorytetowym zadaniem 
jest dalsza rozbudowa infrastruk-
tury technicznej w Zelowie („Roz-
budowa systemów wodno-kana-
lizacyjnych – II etap”). Kolejnym 
dużym wyzwaniem jest budo-
wa sali gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w Zelo-
wie. Rzeczą nie do pomyślenia 
jest, żeby w XXI wieku lekcje wy-
chowania fizycznego dla dzie-
ci prowadzone były na korytarzu,  
a w takim mieście, jak Zelów, nie 
było ani jednej pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej. Chcemy także 
pozyskiwać środki na termomo-
dernizację budynków placówek 
oświatowych. Zdaję sobie sprawę, 
że pracy jest dużo więcej, jednak 
jestem głęboko przekonana o sku-
teczności naszych działań, których 
efekty są widoczne gołym okiem  
i zapewniam, że nie jest to koniec 
moich planów i zamierzeń. 

Jakby Pani dokończyła zda-
nie: Jako Burmistrz najbardziej 
jestem dumna z…

wywiady
rocZny bilans okiem włodarZa Gminy Zelów

Minął rok po wyborach samorządowych. O tym, co udało się zrobić oraz o planach na najbliższy rok budżetowy z Burmistrzem Ze-
lowa Urszulą Świerczyńską rozmawia redaktor naczelny Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka
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otwarty konkurs ofert
Gmina Zelów ogłosiła otwarty 

konkurs ofert dla organizacji poza-
rządowych oraz innych podmio-
tów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, na realizację 
zadań publicznych Gminy Zelów 
z zakresu ochrony zdrowia, wy-
poczynku dzieci i młodzieży oraz 

wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu w 2016 roku. 
Termin składania ofert wyznaczo-
no do 4 stycznia 2016 r. do godz. 
15:00. Formularz oferty wraz z za-

łącznikami można pobrać z Biu-
letynu Informacji Publicznej oraz 
ze strony www.zelow.pl (zakładka 
Miasto i Gmina/organizacje poza-
rządowe/otwarte konkursy ofert).

…tego, że poprawie uległa 
ogólna estetyka miasta i gmi-
ny oraz infrastruktura drogowa 
zwiększająca bezpieczeństwo 
mieszkańców. Jestem bardzo 
dumna z tego, że pomimo tak 
zadłużonej Gminy Zelów, któ-
rą przejęłam w 2010 roku, udało 
się doprowadzić do realizacji tak 
dużej ilości inwestycji, które rzu-
tują na ogólny wizerunek gminy. 
Cieszę się także z tego, że udało 
się zaktywizować sołectwa, koła 

gospodyń wiejskich, jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
do wspólnych działań, które przy-
czyniają się do budowy społe-
czeństwa obywatelskiego, od-
powiedzialnego za swoją małą 
ojczyznę. Szczególnie widocz-
ne są te działania przy organiza-
cji Dożynek Gminnych, Powia-
towych czy Dni Zelowa. Dzięki 
inicjatywom oddolnym różnych 
środowisk, na terenie Gminy Ze-
lów organizowane są spotkania 

sołeckie, Rajdy Rowerowe, w tym 
roku po raz pierwszy zorganizo-
wany został Marsz Nordic Walking.  
Z myślą o miłośnikach biegów, 
przymierzamy się do zorganizo-
wania w 2016 roku Zelowskie-
go Biegu.  Wszystkie te inicjaty-
wy służą nie tylko aktywności 
ruchowej, uprawianiu sportu, 
ale przede wszystkim integracji 
Mieszkańców. Szczególnie jednak 
jestem dumna z tego, że pełniąc 
funkcję burmistrza wciąż jestem 

postrzegana przez Mieszkańców 
jako „jedna z nich”. Przychodzą do 
mnie z różnymi problemami życia 
codziennego, dzielą się swoimi 
nieraz bardzo prywatnymi spra-
wami. To daje mi największą satys-
fakcję z pracy, bo czuje się wtedy 
Burmistrzem swoich Mieszkań-
ców! Burmistrz musi  być dla ludzi  
i z ludźmi, niezależnie od tego, ile 
lat sprawuje tą funkcję.

Życzymy pomyślnej realizacji 
wytyczonych celów i zamierzeń!

Ponad 80 000 zł otrzyma Gmina Zelów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
na działania z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach 

koleJne środki finansowe dla Gminy Zelów 

Spośród 302 wniosków konkur-
sowych,  Zarząd Funduszu przy-
znał dofinansowanie dla 164 pro-
jektów na działania edukacyjne  
w dziedzinie ekologii, w tym dla 
5 z Gminy Zelów. Decyzją Zarzą-
du WFOŚiGW w Łodzi dotacje zo-
stały przyznane na następujące 
zadania:

- Gimnazjalista na zielonej ścież-
ce w Gimnazjum im. Janusza Ku-
socińskiego z oddziałami integra-
cyjnymi w Łobudzicach w kwocie 
14 760,00 zł,

- Młodszy Specjalista do spraw 
Przyrody w Przedszkolu Samorzą-

dowym Nr 4 w Zelowie w kwocie 
11 550,00 zł,

- „Żyję ekologicznie i zdrowo 
w zgodzie z przyrodą” - program 
edukacji ekologicznej w Przed-
szkolu Samorządowym Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej z oddziałami 
integracyjnymi w Zelowie w kwo-
cie 15 450,00 zł,

- Program edukacji ekologicznej 
„Z Ekologią na TY” realizowany w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie w kwocie 14 960,00 zł,

- „Świat wokół nas” program 
edukacji przyrodniczo – ekolo-
gicznej w Szkole Podstawowej nr 

4 im. Henryka Sienkiewicza w Ze-
lowie w kwocie 23 720,00 zł.

Projekty te składają się z szeregu 
działań mających na celu wzrost 
świadomości i wiedzy ekologicz-
nej oraz przyrodniczej odbiorców. 
Są odpowiedzią na konkretne pro-
blemy środowiskowe, stanowią 
uzupełnienie do proekologicz-
nych działań. Poprzez udział w wy-
cieczkach, warsztatach, zajęciach 
organizowanych w szkolnym 
ogródku botanicznym, ogląda-
nie prezentacji multimedialnych, 
filmów przyrodniczych, udział 
w konkursach i innych atrakcyj-

nych działaniach na rzecz ochro-
ny środowiska dzieci będą mogły 
kształtować swój własny stosu-
nek do otaczającej ich przyrody, 
poznawać życie zwierząt i uczyć 
się korzystać z dobrodziejstw na-
tury. Poprzez realizację projektów 
placówki oświatowe zostaną wy-
posażone w nowe pomoce dy-
daktyczne. Projekty zostaną zreali-
zowane do końca roku szkolnego 
2015/2016.

efekty prac remontowych w śds

W Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Walewicach zakoń-
czyły się prace remontowe zwią-
zane z adaptacją  dodatkowych 
pomieszczeń przeznaczonych dla 
podopiecznych.  Zgodnie z wyko-

naną dokumentacją projektową, 
zakres robót obejmował wyko-
nanie posadzek z wykończeniem  
z paneli podłogowych i płytek ce-
ramicznych, tynków, sufitów, ro-
bót malarskich, remontu insta-

lacji elektrycznych i grzewczych 
oraz wymianę stolarki drzwiowej. 
Następnym etapem była dosta-
wa nowych mebli do wyremon-
towanych pomieszczeń. Zadanie 
zostało sfinansowane w całości  

z dotacji z rezerwy celowej Urzę-
du Wojewódzkiego w Łodzi. Łącz-
ny koszt wykonanych prac wraz  
z dokumentacją projektową wy-
niósł 150 000 zł.
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burmistrZ informuJe

Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

Zadania inwestycyJne 2015 roku
Tegoroczny budżet zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Zelów opiewa na kwotę ponad 5 mln 

złotych. Wśród nich wyszczególnić można budowę i remonty dróg i sieci wodno-kanalizacyjne, rozbudowę 
oświetleń, opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację funduszu sołeckiego

• W 2015 roku kończono reali-

zację „Rozbudowy, przebudowy  
i termorenowacji świetlicy wiejskiej 
w Pożdżenicach”. Zadanie dofinan-
sowane było ze środków unijnych 
w ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Koszt inwestycji opie-
wał na kwotę 550.917,20 w tym do-
finansowanie ze środków unijnych 
na kwotę 342.032,46 zł.

• Zakończono procedury zwią-
zane z odbiorem końcowym 
dokumentacji projektowej dla 
dwóch dużych zamierzeń inwe-
stycyjnych tj. „Budowy sali gim-
nastycznej przy SP Nr 2 w Zelo-
wie” za kwotę 116.850,00 zł oraz 
dokumentacji „Rozbudowy sys-
temów wodno- kanalizacyjnych  
w Zelowie i gminie Zelów- II etap” 
za kwotę 300.960,00 zł. Zadania 
te planowane są do realizacji przy 
współudziale środków unijnych 

oraz innych możliwych źródeł do-
finansowania.

• Wybudowano sieć wodno- ka-
nalizacyjną w ul. Wolności w Ze-
lowie. Zawarto umowę na do-
finansowanie tego zadania ze  
Starostwem Powiatowym w Beł-
chatowie na kwotę 100.000,00 zł. 

• Wykonano remonty i moder-
nizacje następujących odcinków 
dróg:

- Wypychów – Podlesie, na to 
zadanie Gmina Zelów pozyska-
ła dotację z budżetu Wojewódz-
twa Łódzkiego z tytułu wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej w kwo-
cie 23.500,00 zł;

- Kociszew – Bujny Szlacheckie, 
Łobudzice – Sromutka, na znisz-
czonej nawierzchni wykonano na-
kładki asfaltowe oraz przeprowa-
dzono renowację rowów;

- Wygiełzów, Ignaców - prace 
emulsyjno-grysowe;

- Pszczółki - gruntowna przebu-
dowa drogi;

- na ul. Poznańskiej - budowa 
chodnika;

- na ul. Wąskiej – remont  
chodnika.

Ponadto zlecono opracowa-
nie szeregu dokumentacji na re-
monty dróg w latach następnych 
tj. drogi Bocianicha- Sowińce, 
Łobudzice, Łobudzice (tzw. Ba-

łuty), Pawłowa, Pukawica, Ro-
gowiec, dwa odcinki dróg w No-
wej Woli, we wsi Pożdżenice oraz  
w miejscowości Kolonia Łobudzi-
ce (zadanie realizowane w ramach 
specustawy drogowej, zgodnie z 
umową planowane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę w 2016 
roku). Wykonano dokumentacje 
rozbudowy sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej od ul. Żeromskie-
go do Cegielnianej, budowy wo-
dociągu do wsi Nowa Wola oraz w 

miejscowościach Kurów i Ostoja.
W miarę ogłaszanych konkur-

sów Gmina Zelów będzie wystę-
powała z kolejnymi wnioskami. 

Kolejne tegoroczne zadania in-
westycyjne dotyczyły budowy 
oświetleń w Kolonii Grabostów, na 
ul. M. Skłodowskiej-Curie w Zelo-
wie, na ul. Wolności w Zelowie -  I 
etap, w Maurycowie, w Gręboci-
nach, w Łobudzicach przy ul. Aka-

OSP Pożdżenice Droga w Ignacowie

Budowa sieci wod.-kan. w ul. Wolności Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze Bujny Szlacheckie - Kociszew
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cjowej, w Kolonii Ostoja, w Fausty-
nowie. Opracowano dokumentację 
dla oświetlenia na ul. Polnej w Zelo-
wie i Wolności - II etap. W przerwie 
wakacyjnej wykonano także remon-
ty w jednostkach oświatowych tj.  

w Szkole Podstawowej w Ko-
ciszewie, Szkole Podstawowej  
w Wygiełzowie (sale przedszkolne) 
oraz w Przedszkolu Samorządowym 
nr 1 w Zelowie (remont łazienki).

W celu poprawy estetyki prze-
strzeni publicznej, rozebrano bu-
dynki przy ZSO, budynek gospo-
darczy przy MGOPS, budynek 

gospodarczy w Pawłowej i budy-
nek przy ul. Żeromskiego obok 
przychodni, a miejsce po rozbiór-
ce utwardzono płytami ażurowymi.

Wyremontowano pomost na 
Patykach.

Wyremontowano kolejny odci-
nek ciepłociągu za kwotę ponad 
100 000 zł oraz wymieniono okna 
w zasobach ZUK-u za kwotę łącz-
nie 40.000 zł.

Dużym wsparciem dla inicja-
tyw wiejskich jest fundusz so-
łecki, w ramach którego zreali-
zowano wiele działań na rzecz 

sołectw, m.in. dobudowy oświe-
tleń, zakupy materiałów na pro-
wadzenie prac remontowych  
w częściach garażowych straż-
nic, budowy placów zabaw oraz 
wiele innych. 

W ostatnim czasie, zakończono 
ostatni etap zagospodarowania 
terenu przy ul. Szkolnej w Zelo-
wie. Pomiędzy blokami powstało 
miejsce przyjazne mieszkańcom, 

zwłaszcza tym najmłodszym, słu-
żące wypoczynkowi i rekreacji.  
W celu przygotowania miejsca, 
przeprowadzono szereg prac 

przygotowawczych, m.in. wykar-
czowanie pni, wymianę krawęż-
ników, zasianie trawy, wykonanie 
ogrodzenia, utwardzenie kostką 
alejek pod ławki i stojaki na rowe-
ry, montaż koszy na śmieci. Na-

stępny etap prac polegał na mon-
tażu elementów placu zabaw. Jak 
podkreśla Burmistrz Urszula Świer-
czyńska – zależało nam na tym, 
aby Mieszkańcom bloków stworzyć 

takie miejsce, gdzie każdy może ze 
swoimi dziećmi miło i przyjemnie 
spędzić czas. Mam nadzieję, że to 
miejsce takim właśnie będzie.

Plac zabaw przy ulicy SzkolnejKontrola grubości warstw wbudowanego kruszywa

Droga w Wygiełzowie obok cmentarzaRemont drogi w Pszczółkach
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ważne dla miesZkańców
Zima to trudny okres dla ZwierZąt

Zbliżający się okres zimowy wy-
maga od nas szczególnej troski  
o posiadane zwierzęta. 

Wiele z naszych pupili ma za-
pewniony ciepły kąt i właściwą 
opiekę. Nie zapominajmy jednak o 
tych zwierzętach, które zimę spę-
dzają na dworze o zwierzętach 
bezdomnych i ptakach najbar-
dziej potrzebujących naszej po-
mocy. Odrobina dobrej woli z  na-
szej strony, a  możemy zapewnić 
im lepsze warunki  przetrwania. 
Wystarczy ocieplić budę, osłonić 

kojec przed wiatrem , zapewnić 
pożywienie i dostęp do wody. 
Nie możemy również pozosta-
wać bierni kiedy widzimy zwierzę 
bezdomne oczekujące naszej po-
mocy. Niekiedy wystarczy go na-
karmić, dać schronienie i podjąć 
próbę znalezienia mu opiekuna.

Jeżeli  nie ma  możliwości zna-
lezienia takiej osoby pozostaje od-
dać   zwierzę  do schroniska, z któ-
rym gmina ma podpisaną umowę. 

Ze względów humanitarnych 
oraz wysokie koszty pobytu zwie-

rząt w schronisku tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach powinny one 
tam trafić. W okresie 10 miesięcy 
br.  z terenu naszej gminy prze-
kazano do schroniska  45 psów, 
Szesnaście z nich zostało zaadop-
towanych i znalazło nowy dom. 
Pozostałe jeśli nie znajdą opieku-
na  będą na koszt gminy przeby-
wać tam do ostatnich swoich dni.

Wszystkie te pieski miały swój 
dom i właściciela. Z niewiado-
mych przyczyn zostały potrakto-
wane jak zbędny przedmiot, któ-
ry można porzucić gdy się znudził. 
A może przyczyna był ich star-
szy wiek i potrzeba leczenia we-
terynaryjnego. Karygodnym jest 
pozbywanie się swoich pupili  

w starszym wieku,  wymagających 
szczególnej opieki. Nadchodzący 
Sylwester i Nowy Rok to tradycyj-
ny czas zabaw. Nie zawsze radość 
tą podzielają nasze zwierzęta. Wie-
le z nich boi się sylwestrowych fa-
jerwerków. Zadbajmy więc aby  
one przeżyły spokojnie  tę noc. 
Najlepiej w  zamkniętym bez-
piecznym pomieszczeniu. 

Oszczędzi to nam kłopotu z od-
nalezieniem swojego zestresowa-
nego pupila, który z tego powodu 
wyrwał się z domostwa i  zaginął, 
powiększając grono bezdomnych 
psów.

Traktujmy je w nadchodzącym 
Nowym Roku z godnością, przy-
sługującą żywym istotą.. 

                                                                                                   Zelów, dnia 23 grudnia 2015r.                                                             
   

OGŁOSZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko 
 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 31 grudnia 2015 r. do 21 stycznia 2016 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, w godzinach 
pracy urzędu. 
Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoczew wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko dotyczy działek nr ewid. 20, 22/1, 22/2, 19/4, 19/5, 19/2 obręb Nr 17 Kociszew, 
działek nr ewid. 213/2, 214/1, 214/3 obręb Nr 12 Zelów, działek nr ewid. 113/10, 113/12, 
113/14, 113/16 obręb Nr 6 Zelów, działki nr ewid. 129/3 obręb Nr 10 Zelów oraz działki nr 
ewid. 334 obręb Kolonia Łobudzice. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie. 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.  
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zelowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 r. 
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym 
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i 
czasie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania w/w projektu studium na środowisko, mogą składać do w/w 
dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza 
Zelowa na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) na adres mailowy: 
umzelow@zelow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 r. 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Zelowa. 
  

 
Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska 

dyżury powiatoweGo rZecZnika 
praw konsumentów

HARMONOGRAM  DYŻURÓW  
POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

              DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZELÓW     
                                  W 2016  ROKU                
 
 
Lp.                DATA GODZINY  PRZYJĘĆ  

 
1. 21 stycznia  

 
     11:30 – 14:30 

2. 18 lutego 
 

     11:30 – 14:30 

3. 17 marca 
 

     11:30 – 14:30 

4. 21 kwietnia 
 

     11:30 – 14:30 

5. 19 maja 
 

     11:30 – 14:30 

6. 23 czerwca 
 

     11:30 – 14:30 

7. 21 lipca 
 

     11:30 – 14:30 

8. 25 sierpnia 
 

     11:30 – 14:30 

9. 22 września 
 

     11:30 – 14:30 

10. 20 października 
 

     11:30 – 14:30 

11. 24 listopada 
 

     11:30 – 14:30 

12. 15 grudnia 
 

     11:30 – 14:30 

 
 
Miejsce dyżurów: sala ślubów Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. 
Żeromskiego 23.     
 

harmonoGram dZiałania punktu nieodpłatneJ pomocy prawneJ
Na mocy porozumienia zawarte-

go pomiędzy Powiatem Bełchatow-
skim a Gminą Zelów, od 1 stycznia 
2016 roku dla Mieszkańców Gminy 
Zelów w budynku przy ul. Żerom-
skiego 28 (pokój nr 5), będzie zapew-
niona nieodpłatna pomoc prawna 

  

Dni tygodnia Godziny przyjęć 
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 
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edukacJa
wcZesna edukacJa nasZym sukcesem

Urząd Miejski w Zelowie zakoń-
czył realizację projektu pt. Wcze-
sna edukacja naszym sukcesem 
współfinansowanego z Europej-

skiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edu-

kacyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświa-
ty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniej-
szanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przed-
szkolnej. Kwota dofinansowania 
wyniosła 281 748,79 PLN. Projekt 
realizowany był od 1 czerwca do 
30 listopada 2015 roku.

Celem głównym projektu było 
podniesienie jakości pracy pię-
ciu oddziałów przedszkolnych  
w pięciu szkołach podstawowych 
w Gminie Zelów poprzez ich do-
posażenie w celu dostosowania 
do potrzeb dzieci 3 i 4-letnich  
w terminie do 30.11.2015 r. Cel 
ten został osiągnięty poprzez:

1. Dostosowanie pomieszczeń
2. Wyposażenie oddziałów po-

przez zakup  m.in. wyposażenia 
do utrzymania czystości w salach 
i pomieszczeniach toalet, mebli 
i wyposażenie, zestawów wypo-
czynkowych, zabawek i pomocy 
dydaktycznych, pomocy dydak-
tycznych potrzebnych do realiza-
cji zajęć w grupie przedszkolnej, 
artykułów plastycznych, sprzę-
tu ICT, sprzętu audiowizualnego, 
tablic interaktywnych z oprogra-
mowaniem

3. Wybudowanie placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Buj-
nach Szlacheckich

4. Doposażenie placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Ko-
ciszewie

XI Maraton Pisania Listów w obronie praw człowieka zorganizowała grupa Amnesty International  
nr 42 działająca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

pisali w obronie praw cZłowieka

W obronie więźniów sumienia  
i innych osób narażonych na łama-
nie praw człowieka napisano 1627 
listów. Maraton rozpoczął się w so-
botę 12 grudnia o godzinie 1700 
na sali gimnastycznej w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Zelo-
wie i trwał do rana dnia następne-
go. 210 osób, w tym mieszkańcy 
Gminy Zelów u uczniowie szko-
ły, pisali listy w obronie politycz-
nego rysownika Zulkiflee Anwar 
„Zunar” Ulhaque z Malezji, Sama-
na Naseema z Islamskiej Republiki 
Iranu, który został skazany na karę 

śmierci za rzekome zbrodnie, któ-
re popełnił mając 17 lat, Yecenii 
Armenty Graciani z Meksyku, która 
była brutalnie bita przez nieumun-
durowanych policjantów, aż przy-
znała się do zabójstwa męża. Listy 
zostaną wysłane do następują-
cych ambasad w Polsce: Ambasa-
dy Meksyku (364 listy), Ambasady  
Islamskiej Republiki Iranu (1017 li-
sty), Ambasady Malezji (246 listy). 

Na wyróżnienie zasługują 
uczniowie, którzy napisali najwięk-
szą liczbę listów. Są nimi: Anna 
Rogut, Weronika Wodzińska, Ka-

tarzyna Kędziak, Sylwia Ignaczak, 
Patrycja Krawczyk, Klaudia Nowak, 
Aleksandra Rogut, Paweł Anglart, 

Aleksandra Łabędzka, Kacper 
Baczmaga, Sonia Grygier, Katarzy-
na Badowska. 

myśliwy w prZedsZkolu
Przedszkole Samorządowe nr 

4 w Zelowie odwiedził niezwy-
kły gość, był to myśliwy z Koła 
Łowieckiego „LEŚNIK” Jerzy Gaw-
lik. Dzieci poznały rolę myśliwe-
go w życiu lasu. Dzięki opowia-
daniom mogły dowiedzieć się  
w jaki sposób myśliwi dokarmia-
ją zwierzęta, co jest przysma-
kiem dzików,  saren, bażantów, 
ale i jak należy zachowywać się 
w lesie, gdy znajdą małe lub cho-
re zwierzątka. Mogły zobaczyć 
eksponaty przypominające gło-
wy sarny, dzika, nielota. Zobaczy-

ły niektóre trofea myśliwskie: po-
roże kozła, fajki i szable odyńca. 
Spotkanie z myśliwym było oka-
zją do podsumowania konkursu 
organizowanego we współpracy 
z Kołem Łowieckim „LEŚNIK” pt. 
„Jesienny zbiór kasztanów i żo-
łędzi”. Dzieci przez cały paździer-
nik zbierały kasztany i żołędzie 
w ramach zimowego dokarmia-
nia zwierząt leśnych. Wszystkie 
przedszkolaki łącznie uzbierały 
1942 kg kasztanów i żołędzi. Każ-
de z nich otrzymało pamiątkowy 
dyplom i nagrodę.
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„Bezpieczny Przedszkolak” – to hasło tegorocznego Gminnego Konkursu Wiedzy dla Przedszkolaków, zorganizowanego 25 listopada w Domu Kultu-
ry dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Zelów. W tym roku konkurs odbył się po raz dziewiąty, a jego celem była  nie tylko 

zabawa i integracja, ale także sprawdzenie wiedzy na tak ważny temat, jakim jest bezpieczeństwo

konkurs wiedZy o beZpiecZeństwie

Organizatorem konkursu 
było Przedszkole Samorządo-
we nr 1 z oddziałami integra-
cyjnymi w Zelowie. Tradycyjnie 
konkurs rozpoczął się wysta-

wieniem scenki pt. „Kolorowe 
znaki”. Do rywalizacji przystąpi-
ło 8 drużyn z przedszkoli i szkół 
podstawowych. Uczestnicy 
musieli rozwiązać zagadki, za-

dania w kartach pracy oraz od-
powiedzieć na pytania z quizu.  
W konkursie brała też czyn-
ny udział widownia, która roz-
wiązywała zagadki. Przedszko-
laki mogły nauczyć się prostej 
rymowanki o światłach na sy-
gnalizatorze. Za prawidłowe 
odpowiedzi dzieci otrzymywa-
ły opaski odblaskowe. Komisja 
konkursowa oceniając wiedzę 
dzieci dotyczącą bezpieczeń-
stwa przyznała następujące 
miejsca: 

I miejsca „Wiewiórkom”  
z Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 w Zelowie, „Ekoludkom” 
z Przedszkola Samorządowe-
go nr 4 w Zelowie, „Leśnym Lud-

kom” ze Szkoły Podstawowej  
w Bujnach Szlacheckich, „Biedron-
kom” ze Szkoły Podstawowej nr 4  
w Zelowie i „Słoneczkom” ze Szko-
ły Podstawowej w Wygiełzowie.

II miejsca „Sarenkom” z Przed-
szkola Edukacyjnego w Zelowie, 
„Mikołajkom” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Zelowie i Stokrotkom” 
ze Szkoły Podstawowej w Koci-
szewie.

Na zakończenie konkursu Bur-
mistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska wręczyła dyplomy  
i upominki drużynom, a poszcze-
gólni zawodnicy otrzymali nagro-
dy ufundowane przez Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczennica SP nr 2 w Zelowie najlepszym sportowcem powiatu bełchatow-
skiego w roku szkolnym 2014/2015, Szkoła Podstawowa nr 2 na II miejscu w 
klasyfikacji końcowej, nauczyciel wychowania fizycznego nagrodzony – tak 

w wielkim skrócie można powiedzieć o Podsumowaniu Sportowym Powiato-
wego Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2014/2015.

ekoloGicZny certyfikat

Przedszkole Samorządowe Nr 
4 w Zelowie zostało wyróżnio-
ne prestiżowym, międzynaro-
dowym Certyfikatem I stopnia 

Lokalnego Centrum Aktywności 
Ekologicznej LCAE za rok szkol-
ny 2014/15 w Programie Szko-
ły dla Ekorozwoju.  Przedszkole 
wraz z 272 innymi placówkami 
z całego kraju zostało uhonoro-
wane certyfikatem potwierdza-
jącym najwyższą jakość działań 
dla zrównoważonego rozwo-
ju. Przedszkole podjęło szereg 
działań związanych z obszarem 
zdrowej żywności i zagospoda-
rowaniem terenu przedszkol-
nego. Koordynatorami projektu 
były nauczycielki Edyta Gawlik  
i Agnieszka Kopala. 

druhowie kopali
Osiem  jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych Gminy Zelów 
zmierzyło się w Miejsko-Gmin-
nym Halowym Turnieju Piłki Noż-
nej.  Turniej został zorganizowany 
przez Zarząd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP i Zarząd MG LKS  
w Zelowie. Druhowie dzielnie ry-
walizowali pomiędzy sobą walcząc 

o najwyższe miejsca na podium. 
Po kilku godzinnych zmaganiach 
zwyciężyła drużyna OSP w Łobu-
dzicach, tuż za nimi OSP w Wy-
pychowie, a na III miejscu – OSP  
w Kociszewie. Wszystkim druży-
nom gratulujemy, a zwycięzcom 
życzymy powodzenia w rozgryw-
kach na szczeblu powiatowym.

potróJny sukces „dwóJki”  
w powiecie

W auli Publicznego Gimna-
zjum nr 4 w Bełchatowie 4 grud-
nia odbyła się uroczysta gala. 
Podczas uroczystości nagro-
dzono 10-ciu Najlepszych Spor-
towców SZS powiatu bełcha-

towskiego wśród zawodników 
szkół podstawowych. W gronie 
tym znalazły się dwie uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelo-
wie - Marta Werner, która zajęła 
wysokie  III miejsce, oraz Marty-
na Karbowniczak, która została 
najlepszym sportowcem powia-
tu bełchatowskiego wśród szkół 

podstawowych w roku szkolnym 
2014/15.

We współzawodnictwie szkół 
podstawowych powiatu beł-
chatowskiego Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Zelowie też osiągnęła 

sukces, zajmując na 22 placówki 
oświatowe zaszczytne II miejsce.

Wśród trzynastu nagrodzo-
nych pedagogów wychowania 
fizycznego wyróżniono także 
nauczyciela SP nr 2 w Zelowie 
Jacka Pawełoszka. Gratuluje-
my tak znakomitych sukcesów 
sportowych!
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„10 sportowców”, „Odkrycie sportowe”, „Blok Integracyjny”, „Trener-wychowawca”, „Wyróżnione szkoły”, „Wyróżnione gminy” – w takich kategoriach 
odbyło się podsumowanie sportowe roku na szczeblu gminnym i powiatowym. Uroczystość odbyła się 11 grudnia w Domu Kultury w Zelowie, podczas 

której zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody

Gmina Zelów naJlepsZą w woJewódZtwie łódZkim

Dzięki uzyskaniu wysokich wy-
ników sportowych w 2015 roku, 
w gronie najlepszych 10 sportow-
ców z terenu Gminy Zelów znaleź-
li się:

1. Oracz Michał (ULKS „KUSY” Ło-
budzice – tenis stołowy)

2. Bartłomiej Malenta (LZS ZSP 
Zelów – Lekkoatletyka)

3. Michał Storczyk (ULKS ZSO 
Zelów – Lekkoatletyka)

4. Sylwia Trębacz (LZS Kurów – 
Warcaby)

5. Sebastian Jelonek (LZS ZSP 
Zelów – Lekkoatletyka)

6. Martyna Karbowniczak (Szko-
ła Podstawowa nr 2w Zelowie – 
Lekkoatletyka)

7. Marta Werner (Szkoła Podsta-

wowa nr 2 w Zelowie – Lekkoatle-
tyka) oraz Przemysław Stawow-
czyk (Szkoła Podstawowa nr „4”  
w Zelowie – Lekkoatletyka)

8. Magdalena Malenta (LZS ZSP 

Zelów) oraz Jakub Jabłoński (Szko-
ła Podstawowa w Wygiełzowie – 
Lekkoatletyka)

9. Martyna Stępień (ULKS „KUSY” 
Łobudzice – Tenis Stołowy) oraz 
Olga Kopeć (Gimnazjum w Łobu-
dzicach – szachy)

10. Wiktor Stanisławski (Szko-
ła Podstawowa nr „4” w Zelowie – 
Lekkoatletyka).

„Odkryciem sportowym 2015 
roku” zostali: Julita Rękiewicz 
(Szkoła Podstawowa nr „4” w Zelo-
wie – Lekkoatletyka), Agata Woź-

niak (Szkoła Podstawowa nr „4”  
w Zelowie – Warcaby) i Jakub 
Wrzesiak (Szkoła Podstawowa nr 
„2” w Zelowie – Lekkoatletyka).

Reprezentanci bloku integra-
cyjnego to: Justyna Beton (SPON), 
Michał Kluka (SPON) i Kamil No-
wak (SPON).

Wśród trenerów-wychowaw-
ców na podium uplasowali się: 
Elżbieta Selmaszczuk (SP w Wy-
giełzowie), Dorota Wędzik (SP nr 4 
w Zelowie) i Andrzej Gudzio (LZS 
ZSP w Zelowie).

Z 7 wyróżnionych szkół pierwsze 
trzy miejsca należą do: Szkół Podsta-
wowych nr 2, nr 4 i w Wygiełzowie. 

Wyniki sportowe zawodników 
przełożyły się także na rywalizację 

gmin na szczeblu powiatowym 
jak i wojewódzkim. Gmina Zelów 
zarówno w powiecie jak i woje-
wództwie została najwyżej skla-
syfikowana i zdobyła zaszczytne  
I miejsce. 

W klasyfikacji punktowej klu-
bów,  w województwie łódzkim 
klub MG LKS Zelów zajął II miej-
sce, w klasyfikacji szkół podstawo-
wych na kilkadziesiąt szkół, Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Zelowie zajęła 
II miejsce, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Zelowie - IV miejsce. W klasyfika-

cji punktowej w  kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych - LZS ZSP Zelów 
- II miejsce, IV - ULKS ZSO Zelów.

Gratulujemy znakomitych osią-
gnięć sportowych!

Gala mistrZów Gołębi pocZtowych

Hodowcy gołębi pocztowych 
z oddziału Zelów podsumowa-
li sezon lotowy 2015. 21 listo-
pada w restauracji „Pyszny Za-
kątek” odbyła się Gala Mistrzów 
pod Patronatem Burmistrza Ze-
lowa Urszuli Świerczyńskiej. Naj-

lepszym hodowcom wręczono 
36 pucharów i 180 dyplomów. 
Zwycięzcą kategorii „SUPER PU-
CHAR”, która łączy w sobie 4 naj-
ważniejsze punktacje, zostali po 
raz drugi bracia Dawid i Marcin 
Malinowscy. Puchary w najważ-

niejszych kategoriach wręczali: 
Burmistrz Zelowa, Prezes oddzia-
łu Zelów Daniel Rogut i Wicepre-
zes ds. lotowych Dawid Olejnik. 
Hodowla gołębi pocztowych jest 
pasją licznej grupy osób z terenu 
Gminy Zelów. Rywalizacja pomię-
dzy hodowcami trwa przez cały 
sezon od kwietnia do września  
w 10 kategoriach podzielonych 
na dorosłe i młode gołębie. Go-

łębie uczestniczą w lotach na dy-
stansach od 100 do 750 km, gdzie 
zwyciężają najszybsze lotniki  
i zdobywają punkty dla swoich ho-
dowców. Celem każdego hodow-
cy jest przygotowanie swoich pu-
pili do jak najszybszego powrotu.

Zwycięzcom tegorocznej gali 
gratulujemy tak znakomitych wy-
ników i życzymy, aby przyszły se-
zon był jeszcze lepszy! 

sukcesy poetyckie

II miejsce zdobyła zelowska 
poetka Daniela Bednarek w VIII 

Ogólnopolskim Konkursie Lite-
rackim im. Ireny Golec „Czerwo-
na Róża dla Niej” w Kąkolewni-
cy. Jury pod przewodnictwem 
Ryszarda Kornackiego ze Związ-
ku Literatów Polskich  nagrodziło 
ją za zestaw wierszy o tematyce 
wiejskiej. Natomiast w V Ogólno-
polskim Konkursie Poetyckim im. 
Elżbiety Guśpiel w Pcimiu zdoby-
ła wyróżnienie. Dotychczasowy 
dorobek poetycki Pani Danieli 
to 5 książek indywidualnych i 16 
wydawnictw zbiorowych. 
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Wykaz świątecznych dyżurów na rok 2015/2016 
 

URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE 
24 - 26 12.2015 r. Anna Kurek 

 500 123 669 
 31.12.2015 r. 

01.01.2016 r.  Monika Adamczewska 

Nadzór na oświetleniem ulicznym sprawują 
Sławomir Stępnik i Damian Pawłowski 504 232 604 

Andrzej Kilańczyk – prowadzący akcję zimowego utrzymania dróg 
lokalnych, miejskich i gminnych 601 431 902 

 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZELOWIE 
 
24.12.2015 r. 
25.12.2015 r. 
26.12.2015 r. 
31.12.2015 r.  
01.01.2016 r. 

 
Stanisław Boczek - kierownik ZUK  
Zdzisław Kamola – hydraulik 
Stefan Piecyk – elektryk  
Stanisław Boczek - kierownik ZUK  
Dawid Oborowski  - administrator 

 
531 090 793 
531 430 567 
510 987 781 
531 090 793 
531 046 617 

 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZELOWIE 
 
24 – 26.12.2015 r.  
31.12.2015 r. 
01.01.2016 r. 

oczyszczalnia ścieków 44/634 13 06 
509 242 471 

ujęcie wody Zelów 502 370 887 
ujęcie wody Kociszew 513 039 302 

24 – 26.12.2015 r. 
31.12.2015 r.  
01.01.2016 r. 

 
Roman Bednarek – nadzór nad dyżurami 502 433 439 

 
ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 
24 – 26.12.2015 r. 
31.12.2015 r. 
01.01.2016 r. 

Bogdan Rybak (konserwator – hydraulik) 668 195 117 
Mariusz Kamola (konserwator – elektryk) 662 562 969 
Jacek Żyszkiewicz (konserwator TV 
kablowej) 606 330 777 

Mirosław Sumis - nadzór 
 

605 252 124 
 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH 
Łask-Zelów-Bełchatów-Kamieńsk-
Buczek-Częstochowa 

Baza zimowego 
utrzymania dróg 

44/633 31 39 
 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
Trakt Napoleoński; Zelów-Mauryców-Sromutka; Zalesie-Wygiełzów-Chajczyny; Zelów-
Pożdżenice-Kurów; Zelów-Bocianicha-Kociszew-Karczmy; 
Kol. Karczmy-Jamborek; Zelów-Bujny Szlacheckie-Grabostów-Drużbice; Kociszew-
Drużbice; Bocianicha-Malenia;Bujny Szlacheckie-Łobudzice; Kurów-Wygiełzów; Sromutka-
Pażno; Zalesie-Walewice-Łęki; Wygiełzów-Korczyska; 
Ulice na terenie Zelowa: Dzielna, Bujnowska, Kilińskiego, Sienkiewicza(od skrzyżowania 
Piotrkowskiej do Lubelskiej), Mickiewicza.  
Obwód zimowego utrzymania nr 2 w Szczercowie44/631 80 55, Dyspozytor-koordynator 
601 220 045 

 
 


