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3 Maja odbyły się w Zelowie 
uroczyste obchody 224. rocznicy 
Święta Konstytucji. Z placu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zelowie 
w asyście Orkiestry Dętej i pocz-
tów sztandarowych ulicami mia-
sta przemaszerowały liczne de-
legacje: władz samorządowych, 
placówek oświatowych, jedno-
stek, instytucji, stowarzyszeń 
i Mieszkańców do kościoła. Msza 
Święta w intencji Ojczyzny konce-
lebrowana była przez księdza pra-
łata Jacka Ambroszczyka i Gmin-
nego Kapelana Strażaków księdza 
kanonika Leona Strzelczyka. Dal-
sza część uroczystości gminnych 
odbyła się pod pomnikiem Tade-
usza Kościuszki, gdzie przybyłe 
na uroczystość delegacje złożyły 
kwiaty. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosili: Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Agnieszka 
First i Komendant ZOSP RP w Zelo-
wie Zbigniew Dubiński. Burmistrz 
Zelowa podkreśliła w swoim prze-

mówieniu nie tylko wartość hi-
storyczną, jaką wnosi dziedzictwo 
Konstytucji 3 Maja w życie współ-
czesnego człowieka, ale także prze-
niosła na grunt lokalny naszej wie-
lokulturowej wspólnoty jedno 
z pierwotnych założeń Konstytu-
cji takie jak zapewnienie ochro-
ny praw obywateli oraz tolerancji 
w sferze religijnej i światopoglądo-
wej. Swój występ pieśni patriotycz-
nych miała też podczas święta Or-
kiestra Dęta OSP w Zelowie pod 
batutą Adama Kobalczyka, któ-
ra co roku uświetnia gminne 
uroczystości swoją obec-
nością. Wartę honorową 
przy pomniku Tade-
usza Kościuszki peł-
nili harcerze. Na za-
kończenie jednostki 
Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z tere-
nu Gminy Zelów za-
prezentowały swoje 
wozy bojowe pod-
czas barwnej defi lady. 

Poza gminnymi obchodami 
Święta Konstytucji 3 Maja, w ko-
ściołach parafi alnych m.in. w Ko-
ciszewie i Łobudzicach także od-
były się uroczyste Msze Święte. 
3 maja kościół katolicki czci tak-
że Matkę Boską Królową Polski, 
a 4 maja strażacy czczą swojego 
Patrona Świętego Floriana. W Ko-
ciszewie i Łobudzicach, w asyście 
pocztów sztandarowych 
odbyły się procesje na 

cmentarze parafi alne w celu zło-
żenia kwiatów i zapalenia zniczy 
w miejscach pamięci narodowej. 
Udział w parafi alnych uroczysto-
ściach wzięły także Burmistrz Ze-
lowa i Przewodnicząca Rady Miej-
skiej. 

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI W ZELOWIE

WYDARZENIA

Telefon alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja Zelów 997
Dyżurny 44 634 14 77
Komendant 44 634 12 83
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

• Urząd Miejski w Zelowie 
 44 634 10 00
• OSP w Łobudzicach 
 44 634 15 88
• Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy
 Społecznej w Zelowie 
 44 634 10 28
• Powiatowy Urząd Pracy
 Filia w Zelowie 44 634 10 66
• NZOZ „MEDYK” 44 634 12 18

• Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
 44 634 10 06 i 44 634 10 14
• Przedsiębiorstwo Wodociągów 
 i Kanalizacji w Zelowie 
 44 634 13 06
• Dom Kultury w Zelowie 
 44 634 10 98
• Miejsko-Gminna Biblioteka
 Publiczna w Zelowie 44 634 11 48

• Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
 Pogotowie Ratunkowe 
 44 635 84 80
• Przychodnia SPZOZ w Zelowie 
 44 634 12 65
• Wiejski Ośrodek Zdrowia 
 w Wygiełzowie 44 634 14 22
• OSP w Zelowie 44 634 29 98
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ORKIESTRA DĘTA OSP ZELÓW Z KONCERTEM W ZALESIU

19 kwietnia 2015 r. w Domu Lu-
dowym w Zalesiu odbył się prze-
piękny wiosenny koncert Orkie-
stry Dętej OSP Zelów, pod batutą 
Adama Kobalczyka. Organizato-
rem tego wyjątkowego wydarze-
nia muzycznego był Dom Kultu-
ry w Zelowie oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Sołectwa Zalesie, a ini-
cjatorem Orkiestra Dęta OSP Ze-
lów. Koncert swoją obecnością za-
szczyciła Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska, dyrektor Domu Kul-
tury w Zelowie Małgorzata Dęb-
kowska. Nie zabrakło również 
mieszkańców sołectwa Zalesie 
oraz okolicznych wsi. Ten jedyny 

w swoim rodzaju koncert, a zara-
zem pierwszy w Domu Ludowym 
w Zalesiu, poprowadził Andrzej 
Dębkowski, ubarwiając go zabaw-
nymi anegdotami i historiami. Or-
kiestra zagrała wiele utworów, po-
kazując swój kunszt muzyczny. 
Podczas koncertu mogliśmy usły-
szeć m.in. ścieżkę dźwiękową z fi l-
mu „Jak rozpętałem II wojnę świa-
tową”, znane i lubiane utwory 
z repertuaru Maryli Rodowicz, ze-
społu „Ich Troje”, „Golec uOrkiestra” 
i wiele innych. Orkiestra zapowiada 
już kolejne tego rodzaju koncerty 
na terenie Gminy Zelów. 

ŚWIĘTO STRAŻAKÓW
Maj jest miesiącem, w którym 

strażacy czczą swojego patro-
na Świętego Floriana. Zgodnie 
z wieloletnią tradycją, druho-
wie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Zelowie rozpoczęli ob-
chody święta strażaka uroczystą 
Mszą Świętą, która odbyła się 
10 maja  w kościele pw. M.B. 
Częstochowskiej, a następnie 
w asyście pocztów sztanda-
rowych i Orkiestry Dętej OSP 
przeszli na cmentarz parafi al-
ny aby odczytać apel i zło-
żyć kwiaty w intencji zmarłych 
strażaków.  Udział w uroczy-
stościach wzięła Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska 
i Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zelowie Agnieszka First. Ko-
rzystając z okazji, Burmistrz Ze-

lowa skierowała do obecnych 
na uroczystości strażaków sło-
wa podziękowania za pełną go-
towość i zdecydowaną postawę 
w trudnych do pokonania zada-
niach chroniących ży-
cie, zdrowie i mienie 
ludzkie. Życzyła także, 
aby służba drugiemu 

człowiekowi  była zawsze źródłem 
osobistej satysfak-
cji i społecznego 
uznania. 

WĘDKARZE ROZPOCZĘLI SEZON 2015

Kolejny sezon wędkarski roz-
poczęli zawodami nad zbiorni-
kiem wodnym Patyki w dniu 19 
kwietnia członkowie zelowskie-
go koła nr 37. Jak zapowiada 
Prezes Koła Grzegorz Cieniew-
ski, to dopiero pierwsze z wie-

lu planowanych wydarzeń tego 
roku. Ten rok jest szczególny, po-
nieważ obchodzimy jubileusz 
65-lecia zawiązania w Zelowie 
społeczności wędkarskiej. Uro-
czystość jubileuszowa odbędzie 
się 30 maja br. na stanicy harcer-

skiej Patyki. W pro-
gramie przewidziana 
jest Msza Święta po-
lowa, liczne odzna-
czenia i wyróżnienia, 
występy lokalnych 
zespołów, a na za-
kończenie zabawa 
taneczna.   

Wiosenny Puchar 
Burmistrza Zelowa 

złowiony

Dużym zainteresowaniem 
wśród miłośników wędkarstwa 
cieszą się coroczne zawody o Pu-
char Burmistrza Zelowa. To już 
wieloletnia tradycja, zgodnie  z 
którą Burmistrz Zelowa fundu-
je nagrody dla 10 najlepszych 

i najmłodszego uczestnika za-
wodów. W tegorocznych zmaga-
niach, które odbyły się przy zbior-
niku wodnym Patyki w dniu 17 
maja, startowało 16 osób. Pomi-
mo zimnego i porywistego wia-
tru, uzyskane wyniki były imponu-
jące. Wiosenny Puchar Burmistrza 
Zelowa z wynikem (7020 pkt.) 
zdobył Adrian Pospiszył. II miejsce 
z punktacją 3240 wywalczył Mar-
cin Grabowski. Ostatnie miejsce 
na podium przypadło dla Damia-
na Bąkowicza (2820 pkt.). Nad 
przebiegiem zawodów i waże-
niem ryb czuwała Komisja Sę-
dziowska. Puchar dla zwycięzcy 
i pamiątkowe dyplomy w imieniu 
Burmistrza Zelowa wręczyła za-
wodnikom Zastępca Burmistrza 
Agnieszka Mysłowska. 
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Tegoroczne obchody Święta 
Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zelowie były niezwykłe. Wy-
stępujący uczniowie przenie-
śli zgromadzonych gości w świat 
fantastyki, łącząc go w swoim 
przedstawieniu z kulturą i przede 
wszystkim z historią, a konkret-
nie czasami Tadeusza Kościusz-
ki. Wśród gości tego dnia byli 
m.in. Burmistrz Zelowa Urszu-

la Świerczyńska, Zastępca Burmi-
strza Zelowa Agnieszka Mysłow-
ska, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zelowie Agnieszka First. Uroczy-
stość tradycyjnie rozpoczęła się 
wprowadzeniem pocztu sztanda-
rowego i zaśpiewaniem hymnów: 
państwowego i szkolnego oraz po-
witaniem licznie przybyłych gości.

W części artystycznej zgroma-
dzeni mieli okazję przenieść się 

do muzeum, w którym bohate-
rowie wielkich dzieł sztuki oży-
wali, a historia stawała się bliż-
sza. Miłym akcentem był również 
taniec szkolnego zespołu „Nu-
teczki”. Goście wysłuchali wielu 
pięknych, porywających serca 
utworów muzycznych w wyko-
naniu szkolnego chóru i zespołu 
wokalnego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
święto Patrona stało się również 
okazją do uhonorowania medala-
mi najzdolniejszych uczniów wy-
różniających się nieprzeciętnymi 
wynikami w różnych dziedzinach 
wiedzy i umiejętności tzw. „Szkol-
nych Mistrzów”.

Klasy I-III
• Mistrz matematyki - Wiktoria   
 Wilczek 
• Mistrz języka angielskiego – 
 Wiktoria Wilczek 
• Mistrz plastyki – Anna Chęcińska 

• Mistrz ortografi i – Krzysztof  Rogut 
• Mistrz śpiewu – Anna Rogut,   
 Maciej Maciaszczyk

Klasy IV-VI
• Mistrz matematyki – Paulina 
 Piorun, Adam Badziak 
• Mistrz przyrody – Bartłomiej 
 Płóciennik 
• Mistrz języka angielskiego –   
 Magdalena Ożarek 
• Mistrz plastyki – Paulina Piorun 
• Mistrz origami- Paulina Piorun 
• Mistrz śpiewu – Justyna Macie 
 jewska, Kalina Maciaszczyk 
• Mistrz sportu – Martyna 
 Karbowniczak, Jakub Wrzesiak 

Po zakończeniu uroczystości, 
jak co roku, delegacja Samorządu 
Uczniowskiego wraz z nauczycie-
lami złożyła kwiaty i zapaliła zni-
cze pod pomnikiem Tadeusza Ko-
ściuszki, oddając cześć patronowi 
szkoły.

W 75. ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ I 5. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Chwilą ciszy, symbolicznym 
złożeniem kwiatów i zapale-
niem zniczy oddano w Zelowie 
hołd ofi arom Zbrodni Katyńskiej 
i katastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele władz sa-
morządowych na czele z Bur-

mistrzem Zelowa Urszulą Świer-
czyńską i Przewodniczącą Rady 
Miejskiej, mieszkańcy, młodzież, 
harcerze, przedstawiciele placó-
wek oświatowych, jednostek or-
ganizacyjnych i innych instytu-
cji z terenu Gminy Zelów, którzy 
przemaszerowali spod Urzędu 

Miejskiego do parku im. Romual-
da Traugutta w Zelowie pod po-
mnik Ofi ar Golgoty Wschodu. 
Wartę honorową przy pomni-
ku i Dębach Pamięci posadzo-
nych ku czci zelowskich katyńczy-
ków pełnili harcerze z Gimnazjum 
w Łobudzicach i Parafi i Ewan-

gelicko-Reformowanej. Obydwa 
wydarzenia odcisnęły swe pięt-
no w naszej narodowej świado-
mości. Liczny udział delegacji 
w dzisiejszej uroczystości świad-
czy o tym, że nie tylko nie zapo-
minamy o kartach naszej historii, 
ale ona wciąż w nas trwa.
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ZACZYTANI ZELOWIANIE

Od kilku lat, Biblioteka Publicz-
na im. A. Mickiewicza w Zelowie, 
jest organizatorem akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Tego-
roczną akcję popularyzującą czy-
telnictwo wśród najmłodszych, 
zainaugurowała 12 maja na pla-
cu Dąbrowskiego Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska. 
Wychowankowie  zelowskich 
przedszkoli samorządowych 
z uwagą przysłuchiwali się utwo-
rom czytanym przez Panią Bur-
mistrz. Szczególnie dużo radości 
sprawiły dzieciom zgadywanki. 
Mali adresaci akcji mogli rów-
nież wykazać się swoimi umie-
jętnościami recytatorskimi, 
a nawet wokalnymi i tanecznymi. 
W tak dobrych nastrojach wszy-
scy udali się do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w celu obejrze-
nia wystawy prac plastycznych 
pt. „Baśniowy świat Andersena” 

i wystawy bohaterów bajek czy-
tanych przez Gościa.  Zwieńcze-
niem spotkania było wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. 

Kolejnym Gościem Bibliote-
ki w ramach tegorocznej akcji, 
była Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Agnieszka First. Przedszko-
laki z uwagą słuchały wierszy 
o Samochwale, Kaczce-Dziwacz-
ce, Kwoce i innych. Ponadto, 
dzieci rozwiązywały różne za-
gadki oraz śpiewały i recytowa-
ły wiersze. Spotkanie przebiegło 
w miłej i wesołej atmosferze, 
a zakończyło się słodkim poczę-
stunkiem. Zelowską akcję czy-
tania najmłodszym będą konty-
nuować: Wiera Pospiszył - Prezes 
Stowarzyszenia Czechów w Pol-
sce, Magdalena Pejga - zelow-
ska artystka i wiele innych cieka-
wych osób. 
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DELEGACJA STRAŻAKÓW Z UKRAINY Z WIZYTĄ W ZELOWIE

W dniach 21-27 kwietnia 19-oso-
bowa grupa strażaków z Ukrainy 
odbywała staż w jednostkach Pań-
stwowej Straży Pożarnej na terenie 
województwa łódzkiego. Celem 
stażu jest zapoznanie ratowników 
zagranicznych z Ukrainy z organi-
zacją i funkcjonowaniem Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W ramach swojej wizyty w dniu 27 

kwietnia odwiedzili także Zelów, 
a dokładnie OSP w Zelowie, któ-
ra jest jedną z jednostek z terenu 
Gminy Ze- lów należących do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. Goście mieli możli-
wość zapoznać się z funkcjono-
waniem jednostki, obejrzeć sprzęt, 
a także wymienić się doświad-
czeniami w zakresie ratownictwa 
i ochrony ludności. 

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
8 maja br. w Bibliotece w Ze-

lowie odbyło się podsumowanie 
gminnego konkursu plastycznego  
„Baśniowy świat Andersena”. Celem 
konkursu była popularyzacja twór-
czości literackiej H.Ch. Andersena  
wśród dzieci oraz rozwijanie umie-
jętności plastycznych. W wyniku 
dużego zainteresowania konkur-
sem, wpłynęło 125 prac. Komisja 
konkursowa nagrodziła 22 dzieci. 
Nagrody laureatom konkursu wrę-
czyła Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Zelowie Agnieszka First. Or-
ganizatorem konkursu był Oddział 

dla Dzieci Biblioteki w Zelowie.
Oto lista laureatów: Julia  Za-

molska, Mateusz  Stre� ik, Ma-
teusz  Siuta, Martyna  Doliwka, 
Zuzanna  Piechota, Oskar  Kot, 
Igor  First, Marta  Wojciechow-
ska, Szymon  Gwizdała, Marta  
Pejga, Marta  Karbowska, Alek-
sandra  Stężała, Nikola  Zieliń-
ska, Oliwia  Stępień, Katarzy-
na  Magdziak, Filip  Sokołowski, 
Aleksandra  Dżbik, Judyta  Zarę-
ba, Mateusz  Baweja, Julia  Nie-
dzielska, Julia  Pawelec, Jakub  
Kruszewski.

WIERSZE ZELOWIANKI W AMERYKAŃSKIEJ ANTOLOGII
W i e r -

sze zelow-
skiej poet-
ki  Danieli  
B e d n a r e k 
z n a l a z ł y 
się w wy-

danej właśnie amerykańskiej 
antologii. Książka nosi  ty-
tuł  „Mój ty ziemski aniele”  i 
jest dedykowana  mamom – 
naszym ziemskim aniołom. 
W antologii , której wydaw-
cą jest  Polish American Po-

ets  Academy w New Jersey 
/USA/, znalazły się wiersze po-
etów  ze Stanów Zjednocznych, 
Francji, Nowej Zelandii, Kanady 
i  Polski. Daniela Bednarek – 
inspektor zelowskiego magi-
stratu, obecnie na emerytu-

rze, jest autorką 5-ciu książek 
poetyckich . Jej wiersze opu-
blikowane zostały w 14-tu wy-
dawnictwach zbiorowych. Jest 
laureatką  18-tu ogólnopol-
skich konkursów poetyckich.

EKIPA PROGRAMU TELEEXPRESS Z WIZYTĄ W ZELOWIE

Wystawa Malarstwa Joanny 
Agnieszki Samborskiej „Magia pta-
sich piór”, wzbudziła ogromne za-
interesowanie zarówno wśród 
Mieszkańców Gminy Zelów, ale 
także mediów. 21 maja Galerię 
Collage Domu Kultury w Zelo-
wie odwiedziła ekipa telewizyjne-

go programu informacyjnego Te-
leexpress. Dyrektor Domu Kultury 
Małgorzata Dębkowska zaprezen-
towała Gościom wystawę, a jej au-
torka Joanna Samborska wyko-
nała na żywo pokaz techniki tej 
magii i zdradziła największe jej taj-
niki. Obrazy na ptasich piórach,  jak 

mówi Pani Samborska,  są malowa-
ne farbami akrylowymi. Pióro do 
malowania trzeba odpowiednio 
przygotować i zdezynfekować pre-
paratami przed molami. Pióra nie 
maluje się od razu, tylko nakłada się 
na nie najpierw jedną warstwę farby, 
a później następne, gdyż pierwsza 

warstwa wsiąka w materiał pióra. 
Gotowych prac nie utwardza się, 
gdyż akryl sam w sobie twardnieje 
i staje się jak porcelana. 

Wystawę można oglądać jeszcze 
do końca maja w Galerii Collage 
w godzinach pracy Domu Kultury 
w Zelowie. 

fot. Dom Kultury 
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Do końca 2015 r. Rada Miejska w Zelowie przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Aktualne stawki przedstawia poniższa tabela.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
CENY WODY I ŚCIEKÓW NA TYM SAMYM POZIOMIE

 
 
 
 

 
Wyszczególnienie 

Według taryfy 
(netto w zł) 

Dopłaty 
gminy 

(netto w zł) 

Do zapłaty przez odbiorcę 

netto w zł brutto w zł 

Woda za 1m3 
Gospodarstwa domowe  
(cele socjalno – bytowe) 3,77 0,50 3,27 3,53 

Pozostali odbiorcy (cele produkcji 
żywności i farmaceutyczne) 4,24 0,50 3,74 4,04 

Pozostali odbiorcy  
(cele produkcji i pozostałe) 4,35 - 4,35 4,70 

Ścieki za 1m3 
Gospodarstwa domowe (cele socjalno 
bytowe), pozostali odbiorcy  
(cele produkcji żywności  
i farmaceutyczne) 

 
9,11 

 
2,74 

 
6,37 

 
6,88 

Pozostali odbiorcy  
(cele produkcji i pozostałe) 9,11 - 9,11 9,84 

Opłata abonamentowa miesięczna 
Odbiorcy pobierający wodę na cele 
socjalno – bytowe rozliczani wg 
wodomierza co 3 miesiące  
(tereny wiejskie)  

 
3,99 

 
- 

 
3,99 

 
4,31 

Odbiorcy pobierający wodę na cele 
socjalno – bytowe i odprowadzający 
ścieki bytowe rozliczani wg wodomierza 
co 3 miesiące (tereny wiejskie) 

 
4,42 

 
- 

 
4,42 

 
4,77 

Odbiorcy pobierający wodę na cele 
socjalno – bytowe i odprowadzający 
ścieki bytowe rozliczani co 2 miesiące  
( miasto)  

 
5,40 

 
- 

 
5,40 

 
5,83 

Odbiorcy odprowadzający ścieki socjalno 
– bytowe rozliczani wg wodomierza  
co 2 miesiące (miasto) 

 
3,37 

 
- 

 
3,37 

 
3,64 

 

Od 10 kwietnia br. w Gminie Ze-
lów uległa zmianie wysokość staw-
ki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Zmiana stawek 
opłat wynika z ceny podanej przez 
wykonawcę w przetargu. Firma 
„EKO-REGION” Sp. z o.o. zwiększy-
ła koszty odbierania i zagospoda-
rowania odpadów. Koszt odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów 
w okresie lipiec 2013 – grudzień 
2014 wyniósł 1.909.728,00zł. 

W grudniu 2014 r. został rozstrzy-
gnięty nowy przetarg, w wyniku 
którego wpłynęła tylko jedna ofer-
ta. Nowa umowa została podpisa-
na na okres styczeń 2015 – czer-
wiec 2016 na kwotę 2.280.000,00 
złotych (wzrost kosztów o blisko 
20%). Gmina Zelów nie ma wpły-
wu na wysokość składanych przez 
wykonawcę ofert. Ponadto, usta-
wodawca nie dopuścił możliwości 
aby gmina zarabiała na opłatach za 

gospodarowanie odpadami oraz 
nie może przeznaczyć zebranych 
środków z opłat na cele nie zwią-
zane z funkcjonowaniem systemu.

Zgodnie z założeniami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, system gospodarki 
odpadami komunalnymi ma być 
systemem samofi nansującym się. 
W związku z powyższym, w celu 
zapewnienia środków na jego pra-

widłowe funkcjonowanie koniecz-
ne jest pobieranie takiej opłaty 
od mieszkańców, aby wystarczała 
ona na realizację całości zadania, 
którym została obciążona gmina.

Nowe stawki opłat za gospo-
darowanie odpadami komu-

nalnymi:
• 8,00 zł/mieszkańca/miesiąc – 

selektywna zbiórka odpadów,
• 13,00 zł/mieszkańca/miesiąc – 

nieselektywna zbiórka odpadów.

NIECO WIĘCEJ ZA ŚMIECI
Z czego wynikają nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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Stowarzyszenie Dobroczyn-
ne „Razem” ogłosiło kolejną już  IX 
edycję Programu „Działaj Lokalnie”, 
w której będą wspierane projek-
ty  inicjujące współpracę mieszkań-
ców na rzecz dobra wspólnego oraz  
służące pobudzaniu aspiracji roz-
wojowych, poprawie jakości życia. 
W rezultacie działania podejmo-
wane w ramach projektów  mają 
przyczyniać się do budowania lo-

kalnego kapitału społecznego. Pro-
gram jest prowadzony z myślą 
o organizacjach pozarządowych 
oraz grupach nieformalnych, któ-
re podejmują wspólny wysiłek, aby 
w ich społecznościach żyło się lepiej. 
W ramach konkursu przewidywa-
ne jest przyznanie dotacji na 3-6 
miesięczne projekty realizowane 
w okresie między 1 lipca 2015 r. 
a 31 grudnia 2015 r.

W konkursie mogą wziąć udział 
organizacje, instytucje oraz grupy, 
prowadzące swoją działalność na te-
renie takich gmin jak: Zelów, Druż-
bice, Kluki, Rusiec, Szczerców, 
Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Ko-
nopnica, Osjaków, Ostrówek, Pąt-
nów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas, 
Buczek, Łask, Sędziejowice, Wida-
wa, Wodzierady, Dłutów, Dobroń.

W ramach programu można po-

zyskać granty do 6 000,00 zł. Łącz-
na pula środków fi nansowych 
w konkursie wynosi 41 800 zł. Wnio-
ski można składać do 15 czerwca 
br. do godziny 23:59. za pośrednic-
twem generatora wniosków dostęp-
nego pod adresem http://system.
dzialajlokalnie.pl/. Pomoc w wypeł-
nieniu wniosku lub konsultacje pod 
nr tel. 790 883 398 lub e-mailowo: 
sd_razem@poczta.onet.pl. 

ZGŁOŚ SWOJĄ CIEKAWĄ INICJATYWĘ DO PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE

Abstynencki Klub Wzajemnej Po-
mocy „Jutrzenka” zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych na spotkania 
grupy DDA.

Dorosłe Dzieci Alkoholików 
(DDA) to program Dwunastu Kro-
ków i Dwunastu Tradycji dla osób, 

które dorastały w alkoholowych 
lub innych dysfunkcyjnych do-
mach. Program DDA opiera się na 
założeniu, że dysfunkcja rodzin-
na jest chorobą, która wpłynęła na 
nas, gdy byliśmy dziećmi i nadal 
oddziałuje na nas jako dorosłych. 

Do grupy przynależą również do-
rośli pochodzący z domów, w któ-
rych alkohol czy narkotyki nie były 
obecne, jednak miały miejsce nad-
użycia, zaniedbania lub niezdro-
we zachowania. Grupa spotyka się, 
aby dzielić się doświadczeniem 

i zdrowieniem w atmosferze wza-
jemnego szacunku. 

Spotkania grupy odbywają się 
w czwartki, godz. 17:30 w siedzibie 
Klubu „Jutrzenka” – Zelów, ul. Że-
romskiego 28.

SPOTKANIA GRUPY DDA W „JUTRZENCE”

Burmistrz Zelowa ogłasza, że 
w dniu 09.06.2015r. planowane są ro-
kowania obejmujące nieruchomości 
gminne przeznaczone do sprzedaży.  

Szczegółowe informacje do-
tyczące przetargu i rokowań są 

dostępne w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Zelowie przy ul. Żerom-
skiego 23, Referat Gospodarki Nieru-
chomościami i Rolnictwa, pokój nr 
22 i 23, tel. (044) 634-10-00 wew. 37 
i 40. Ogłoszenia o rokowaniach z dnia  

29.04.2015r. zostały zamieszczone tak-
że na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Zelowie www.zelow.pl 
w zakładce przetargi, w BIP, 
w dzienniku pt. „www.przetargi- gctra-
der.pl”, w czasopiśmie pt. „otoprzetar-

gi.pl” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. Ponadto, informacja od-
nośnie przetargu i rokowań została 
zamieszczona w Dzienniku Łódzkim 
w dniu 8 maja br. Zachęcamy do za-
poznania się z ofertą. 

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Do-
lina rzeki Grabi” wkracza w kolej-
ny okres działania odpowiadający 
wdrażaniu środków pomocowych 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
W związku z tym, partnerzy i człon-
kowie tworzący LGD, rozpoczę-
li debatę na temat rozwoju obsza-

rów wiejskich w kolejnych latach. 
Uczestnicy warsztatów i spotkań 
dyskutowali nad najważniejszymi 
obszarami problemowymi na na-
szym terenie, wskazując jego naj-
większe silne i słabe strony. Wyniki 
warsztatów zostaną obecnie pod-
dane ocenie społeczności lokalnej 

w ramach niniejszej ankiety, która 
jest przeprowadzana we wszyst-
kich dziewięciu gminach, w tym 
w Gminie Zelów. Pomysły przed-
sięwzięć wynikające z rezultatów 
ankietyzacji oraz z dyskusji pro-
wadzonych na spotkaniach będą 
podstawą do opracowania nowej 

Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD 
na lata 2014-2020. Zachęcamy do 
aktywnego włączenia się i wypeł-
nienia ankiety.

Link do ankiety: https://docs.
google.com/forms/d/1yW7tqQ2T-
NqZmBUiUpNzBw5xjHH1YPHsu-
irf2nR4ovVc/viewform

LGD „DOLINA RZEKI GRABI” INFORMUJE...

Zachęcamy tegorocznych ab-
solwentów gimnazjów do konty-
nuowania edukacji w Liceum Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie im. Obrońców Praw 
Człowieka, które oferuje m.in. 
kształcenie o profilu humani-
stycznym z rozszerzonym pro-
gramem nauczania z języka 
polskiego, geografii, historii o 
wos-u i medyczno – politech-
nicznym z rozszerzonym pro-
gramem nauczania z chemii, 
biologii, matematyki lub fizyki. 
Uczniowie mają do dyspozycji 
nowoczesną pracownię ekolo-
giczną, obserwatorium astrono-
miczne, mediatekę, świetlicę 
środowiskową. 

Informujemy również o moż-
liwości podjęcia edukacji w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zelowie w Technikum 
Mechanicznym oraz  w Zasadni-
czej Szkole Zawodowej (z możli-
wością uzupełnienia wykształce-
nia w funkcjonującym w szkole 
Liceum dla Dorosłych). Podczas 
kształcenia uczniowie mają tak-
że możliwość zdobycia dodat-
kowych uprawnień, m.in. nauki 
jazdy, kursu na wózki widłowe, 
kursów spawalniczych.  Więcej 
informacji na temat szkół oraz 
ich szczegółowej oferty znajduje 
się na stronach internetowych: 
www.zsozelow.pl oraz www.ki-
linski-zelow.edu.pl.

OFERTA EDUKACYJNA
Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy im. A. Mickiewicza w Ze-
lowie realizuje projekt pn. „Ak-
tywny senior” współfi nansowany 
przez PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna S.A. W ra-
mach projektu odbywają się 
warsztaty komputerowe i inne 
spotkania. 26 maja br. odbyły się 
dwa spotkania w Wygiełzowie 
i Kociszewie nt. wizażu, a 29 maja 
planowane jest spotkanie z auto-

rem książki „Krioterapia - to war-
to wiedzieć” Zbigniewem Kołbą 
w Zelowie i  Filii Wygiełzów na te-
mat profi laktyki zdrowia. Przewi-
dziane są również warsztaty ze 
stylizacji z Panią Anną Mikulską 
ze Studia Kreowania Wizerunku 
z Łodzi, które odbędą się 10 
czerwca br. w Bibliotece w Zelo-
wie i Filii Kociszew. Wszystkie spo-
tkania warsztatowe kierowane są 
do osób w wieku 50+.

„AKTYWNY SENIOR” 



www.zelow.pl 9INWESTYCJE GMINNE

INWESTYCJE
W ostatnim czasie przeprowa-

dzono szereg prac związanych 
z naprawą nawierzchni grunto-
wych na terenie Gminy Zelów, któ-
re polegały na usuwaniu uszko-
dzeń, uzupełnianiu ubytków 
nawierzchni poprzez wbudowa-

nie kruszyw, wyprofi lowaniu oraz 
mechanicznym zagęszczeniu. Po-
nadto będą kontynuowane na-
prawy cząstkowe dróg gminnych 
o nawierzchniach bitumicznych, 
polegające na powierzchniowym 
utrwaleniu miejsc, uzupełnieniu 

ubytków w nawierzchniach przy 
użyciu emulsji modyfi kowanych 
i grysów bazaltowych.

Rozpoczęto prace  w ramach za-
dania pn. „Kopanie rowów odbie-
rających wody z dróg na terenie 
Gminy Zelów” polegające na po-

głębianiu, udrożnieniu i usunięciu 
z namułu, ścięciu trawy, zakrzaczeń, 
samosiejek, wiekiem nieprzekracza-
jących 10 lat rosnących w obrębie 
rowu.  Łączna długość rowów pod-
legająca przedmiotowemu zadaniu 
nie może przekroczyć 8.000,00 mb. 

PRACE UTRZYMANIOWE DRÓG GMINNYCH

Intensywne prace polegają-
ce na rozbudowie, przebudowie 
i termomodernizacji świetlicy 
wiejskiej  trwają  w Pożdżenicach 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Celem inwestycji było stworze-
nie dla Mieszkańców sołectwa 
miejsca spotkań oraz umożliwie-
nie organizacji różnego rodzaju 
imprez okolicznościowych. Nie-
wątpliwie przeprowadzony re-
mont świetlicy przyczyni się do 
wzrostu atrakcyjności zarów-
no sołectwa, jak i Gminy Zelów, 
a co najważniejsze umożliwi in-
tegrację społeczności lokalnej 
i uczestnictwo w życiu społecz-
no-kulturalnym. Zakres zadania 
był bardzo obszerny, a w jego 
skład wchodziły takie prace jak:  
rozbudowa budynków o szat-

nię, wiatrołap i magazyn, prze-
budowa pomieszczeń na zaple-
cze kuchni, toaletę i kotłownię, 
docieplenie budynków, wyko-
nanie pokryć i konstrukcji da-
chowej, robót elewacyjnych, we-
wnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania, wodno-kanalizacyj-
nej oraz elektrycznej. Realizację 
zadania rozpoczęto 17 listopa-
da 2014 r., a zakończenie planuje 
się w połowie br. Obecnie trwa-
ją prace przy elewacji budynków 
i wykończeniu wnętrz. 

Jak przyznaje Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska, 
ogromnie cieszy fakt, że Gmina 
Zelów otrzymała na to zadanie 
pomoc finansową z Samorządu 
Województwa Łódzkiego w ra-

mach działania „Odnowa i Roz-
wój Wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, o którą wniosko-
waliśmy. Umowa została podpi-
sana w dniu 19 maja br. na kwotę 
495 302 zł.  Kolejne środki unij-
ne w wys. 125 000 zł wpłyną do 
budżetu Gminy Zelów na kon-
tynuację projektu systemowego 
z 2014 roku pt. „Szansa na pracę 
– aktywizacja zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym” realizowanego przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Zelowie. Umo-
wa została podpisana w stycz-
niu br. pomiędzy Gminą Zelów 
a Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Łodzi. Projekt skierowany jest 
do 18 osób nieaktywnych za-

wodowo z terenu Gminy Zelów. 
W ramach projektu realizowa-
ne są:

• warsztaty kompetencji psy-
chospołecznych,

• grupowe poradnictwo spe-
cjalistyczne,

• warsztaty doradztwa zawo-
dowego i indywidualne porad-
nictwo zawodowe,

• kursy zawodowe: pracownik 
małej gastronomi (kucharz/kel-
ner) i bukieciarstwo.

Projekt zakończy się 30 czerw-
ca 2015roku.

KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE WPŁYNĄ DO BUDŻETU GMINY ZELÓW
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WICEMARSZAŁEK DARIUSZ KLIMCZAK O GMINIE ZELÓW

Olena Krawczuk-Chojnacka: 
To już druga kadencja Pana 
w roli wicemarszałka woje-
wództwa łódzkiego. Jest to 
trudna, a zarazem bardzo od-
powiedzialna funkcja. Co spra-
wia Panu największą satysfak-
cję, a co jest utrudnieniem?

Dariusz Klimczak: W swo-
jej pracy najbardziej cenię so-
bie kontakty z ludźmi. W ramach 
obowiązków służbowych często 
jestem na różnego rodzaju wy-
darzeniach o charakterze zarów-
no kulturalnym, edukacyjnym, 
sportowym, ale także z zakre-
su ochrony zdrowia. I to mi daje 
chyba największą satysfakcję 
i motywację do dalszych działań. 
Oprócz tego jest mnóstwo pracy 
merytorycznej. Jako Prezes Za-
rządu Wojewódzkiego Polskie-
go Stronnictwa Ludowego sta-
ram się robić wiele dobrego dla 
województwa i nie zawieść mo-
ich wyborców, którzy zaufali mi 
w ostatnich wyborach samorzą-
dowych. Jedynym utrudnieniem, 
o które Pani pyta, jest chyba cią-
gle niewystarczająca ilość środ-
ków finansowych w budżecie 
województwa, a potrzeb w każ-
dym zakresie jest bardzo dużo. 

O.K.Ch.: Jak postrzegana 
jest Gmina Zelów na tle in-
nych jednostek samorządu te-
rytorialnego?

D.K.: Gmina Zelów niewątpli-
wie wyróżnia się na tle innych 
samorządów województwa 
łódzkiego ze względu na swo-
ją odmienność historyczną na-

cechowaną wielokulturowością, 
ale także istotnym faktem rzu-
tującym na rozwój, jest aktyw-
ność i prężność w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Sięga-
jąc pamięcią tylko do ostatniej 
kadencji, to na uwagę zasługu-
je fakt realizacji wielu inwestycji 
i olbrzymiego zadania o warto-
ści ponad 42 mln zł, jak na możli-
wości tak małej gminy, w drodze 
wojewódzkiej 484. Śmiało mogę 
powiedzieć, że Gmina Zelów jest 
mocno rozpoznawalna i bardzo 
aktywna na wielu płaszczyznach 
życia społecznego. 

O.K.Ch.: Poruszył Pan wątek 
drogi 484. Nie mogę nie zapy-
tać o sprawę, o którą od wielu 
miesięcy lobbowała do Zarzą-
du Województwa Łódzkiego 
Pani Burmistrz Urszula Świer-
czyńska. Chodzi o przebudo-
wę pasa drogowego i realiza-
cję ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
484 na odcinku Zelów – Ło-
budzice - Wygoda.  Wielomie-
sięczna korespondencja i de-
klaracje ze strony Burmistrza 
Zelowa Urszuli Świerczyńskiej  
o partycypacji w kosztach za-
dania chyba przyniosły oczeki-
wane dla nas efekty. Na jakim 
etapie jest obecnie ta sprawa?

D.K.: Sprawa oczywiście jest 
mi znana. Po licznych pismach 

Pani Burmistrz i pierwotnej ana-
lizie, wydawało się to nierealne 
ze względu na szczupłość środ-
ków fi nansowych w budżecie 
województwa łódzkiego i sze-
roki wachlarz zadań niezbęd-
nych do realizacji. Przytoczona 
w korespondencji analiza ilości 
wypadków i zdarzeń drogowych 
na tym odcinku oraz deklaracja fi -
nansowa władz samorządowych 
Gminy Zelów przyczyniła się do 
ponownego rozpatrzenia sprawy 
i obecnie jest na dobrej drodze. 
Aktualnie w Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich w Łodzi podjęte zosta-
ły prace przygotowawcze w celu 
ustalenia harmonogramu rzeczo-
wo-fi nansowego dla zadania in-
westycyjnego pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 484 na od-
cinku Buczek-Bełchatów”. Rozważa-
ne jest etapowanie w/w zadania 
w taki sposób, aby w pierwszej 
kolejności mogły zostać wyko-
nane elementy drogi pozwala-
jące na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w tym 
ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 
Zelów-Łobudzice-Wygoda. Uję-
cie zadania w wykazie przedsię-
wzięć przewidzianych do realizacji 
w latach 2015-2028, uzależnione 
będzie od możliwości zabezpie-
czenia odpowiednich środków 
fi nansowych w budżecie woje-
wództwa łódzkiego oraz uzy-
skania dofi nansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej w nowej 

perspektywie fi nansowej na lata 
2014-2020. Przewiduje się, że 
prace przygotowawcze do reali-
zacji tej inwestycji zostaną roz-
poczęte w 2016 r. i potrwają 
ok. 2 lat z uwagi na konieczność 
opracowania dokumentacji pro-
jektowej i wykonania czynności 
związanych z pozyskaniem tere-
nu. Cieszy nas również deklaracja 
pomocy fi nansowej ze strony Pani 
Burmistrz. 

O.K.Ch.: Lubi Pan przyjeż-
dżać do Zelowa czy odwiedzać 
inne miejscowości w powiecie 
bełchatowskim?

 
D.K.: Faktycznie, lubię powiat 

bełchatowski i lubię Zelów. Jest 
tutaj fajny klimat, spotykam tu 
miłych i życzliwych ludzi. Mam 
tutaj wielu znajomych i przy-
jaciół. Często odwiedzam szpi-
tal – głównie z racji służbowych 
obowiązków, ale można mnie 
również spotkać na meczach 
GKS Bełchatów a czasem rów-
nież na zelowskim targowisku. 
Jedno mogę zapewnić – jestem 
przyjacielem gminy Zelów. 

O.K.Ch.: Dziękuję za roz-
mowę! W imieniu własnym 
i Mieszkańców Gminy Zelów 
życzymy satysfakcji z wykony-
wanej pracy, wielu zrealizowa-
nych pomysłów i wszelkiej po-
myślności.

O tym, jak postrzegana jest Gmina Zelów na tle innych jednostek samorządu terytolialnego województwa łodzkiego rozmawia 
z wicemarszałkiem Dariuszem Klimczakiem Olena Krawczuk-Chojnacka redaktor naczelna Informatora Zelowskiego  
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Burmistrz Zelowa
Urszula Świerczyńska

AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA

INWESTYCJE 2015 ROKU

Zbliża się okres wakacyjny, któ-
ry wszystkim kojarzy się z wy-
poczynkiem i rekreacją. Z myślą 
o swoich Mieszkańcach, Gmina Ze-
lów we współpracy z samorządo-
wymi instytucjami kultury, orga-
nizacjami pozarządowymi, kołami 
gospodyń wiejskich i innymi pod-
miotami, które aktywnie włączają się 
w życie naszej gminy, przygotowa-
ła szereg imprez o charakterze roz-
rywkowym, kulturalnym i sporto-
wym. Już 31 maja na najmłodszych 
Mieszkańców czeka mnóstwo bez-
płatnych atrakcji podczas  IV Festy-
nu Rodzinnego z okazji Dnia Dziec-

ka. W rolę prowadzącego wcieli 
się Norbi – znany piosenkarz, pre-
zenter radiowy, dziennikarz telewi-
zyjny, który w marcu br. wystąpił 
w programie „Taniec z gwiazdami”. 
Ponadto, pod Patronatem Burmistrza 
Zelowa odbędzie się kilka rajdów ro-
werowych m.in. w Bujnach Szla-
checkich (28 czerwca), Sobkach (26 
września) i Kociszewie (6 września), 
a także I Zelowski Marsz Nordic Wal-
king (13 czerwca) połączony z grillo-
waniem, biesiadowaniem, konkursa-
mi i innymi atrakcjami. Są to cenne 
inicjatywy oddolne Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które we współ-

pracy z samorządem Gminy Zelów 
aktywnie uczestniczą w życiu spo-
łecznym gminy. Ciekawą propozy-
cję przygotował także Dom Kultury 
na tegoroczne Dni Zelowa i Dożynki 
Gminne, na które już dziś serdecznie 
zapraszam w dniach 29-30 sierpnia. 
Pierwszego dnia przed publiczno-
ścią wystąpią: zespół Solaris, Ivan Ko-
marenko i Stachursky, a w niedzielę 
30 sierpnia – Kobranocka i Big Cyc. 
Zachęcam Mieszkańców do śledze-
nia naszego serwisu internetowego 
www.zelow.pl, w którym na bieżąco 
umieszczane są planowane wyda-
rzenia. 

W 2015 roku planowane jest roz-
poczęcie wielu nowych inwestycji, 
które przyczynią się do zwiększenia 
komfortu życia Mieszkańców Gmi-
ny Zelów w różnych obszarach życia 
społecznego. Wśród najważniejszych 
przewidzianych na bieżący rok znala-
zły się:

1. Budowa sieci wod-kan w ulicy 
Wolności (na to zadanie została  przy-
znana dotacja z budżetu Powiatu Beł-
chatowskiego do 100.000,00 zł).

2. Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie 
- w roku bieżącym planowane jest 
opracowanie dokumentacji.

3. Rozbudowa systemów wodno-
-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie 
Zelów - II etap.

4. Modernizacja drogi Wypychów-
-Podlesie (złożony został wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego na dofi nanso-
wanie drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych na kwotę 102.000,00 zł).
5. Budowa wodociągu do wsi 

Nowa Wola (w roku bieżącym pla-
nowane jest opracowanie doku-
mentacji), rozbudowa wodociągu 
w Maurycowie oraz wykonanie do-
datkowej studni na ujęciu wody
w Zelowie.

6. Remonty w szkołach podsta-
wowych w Kociszewie i Wygiełzo-
wie, remont łazienki w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1 w Zelowie oraz 
budowa ogrodzenia przy ZSO.

7. Remont drogi Łobudzice-Sro-
mutka oraz drogi w Kolonii Łobudzi-
ce, wykonanie drogi w miejscowości 
Jawor, budowa chodnika na ulicy Po-
znańskiej.

8. Budowa oświetlenia na ul. Po-
lnej, od ul. Żeromskiego do Cegielnia-
nej i w miejscowości Kolonia Grabo-
stów, a także rozbudowa oświetlenia 
na ul. M.Skłodowskiej-Curie i ul. Wol-
ności.

9. Remont pomostu na Patykach.
10. Budowa archiwum Urzędu 

Miejskiego w Zelowie.
11. Rozbiórka budynków przy ZSO 

w Zelowie, budynku gospodarczego
w MGOPS  w Zelowie oraz budynku 
przy ul. Żeromskiego.

W roku bieżącym zostanie ukoń-
czona także rozbudowa, przebu-
dowa i termomodernizacja świe-
tlicy wiejskiej w Pożdżenicach. 
Realizacja tego zadania rozpoczęła 
się w 2014 roku i kosztować będzie
550.917,20 zł.

Ponadto, realizowane będą w ra-
mach funduszu sołeckiego poniższe 
przedsięwzięcia: 

1. Remont drogi w miejscowości 
Pukawica, Bocianicha – Sowińce,

2. Wykonanie projektu techniczne-
go mostu na rzece Chąstawce.

3. Dobudowa części garażowej 
przy OSP Sromutka.

4. Remont i termomodernizacja 

budynku OSP Grabostów, termomo-
dernizacja budynku OSP w Kolonii 
Pożdżenice.

5. Wymiana ogrzewania z elek-
trycznego na olejowy w części gara-
żowej i bojowej OSP Karczmy.

6. Montaż systemu alarmowego 
selektywnego w OSP Wypychów.

7. Zakup sprzętu dla OSP Bujny 
Szlacheckie, OSP Pożdżenice, OSP 
Sobki i OSP Wypychów.

8. Rozbudowa oświetlenia uliczne-
go w Maurycowie, wykonanie oświe-
tlenia ulicznego w Grębocinach,  
Łobudzicach przy ul. Akacjowej
i w Kolonii Ostoja.

9. Dobudowa pomieszczeń sani-
tarno-socjalnych budynku świetlicy 
wiejskiej w Ignacowie.

10. Utworzenie placu zabaw i si-
łowni w Bujnach Szlacheckich, wy-
posażenie placu zabaw w Pszczół-
kach i urządzenie placu zabaw
w Walewicach. 

POZYTYWNA OPINIA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK
W wyniku wykonania budże-

tu za rok 2014, mimo planowane-
go defi cytu, rok zamknął się nad-
wyżką budżetową w wysokości 3 
153 444,33 zł. Jednocześnie kwota 
wolnych środków wyniosła 4 348 
770,73 zł i została przeznaczona 
w roku 2015 na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań oraz 
wydatki inwestycyjne. W 2014 
roku dokonano spłaty kredytów 
i pożyczek na łączną kwotę 1 347 
295,00 zł oraz zaciągnięto pożyczkę 
w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w wysokości 490 600,00 zł 
jako wkład własny inwestycji reali-
zowanej z udziałem środków unij-

nych. Kwota zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek na dzień 31 
grudnia 2014 roku wynosiła 22 814 
018,25 zł i w stosunku do końca 

roku 2013 zmniejszyła się o kwotę 
856 695,00 zł. Sprawozdanie z reali-
zacji budżetu Gminy Zelów zostało 
przedłożone w ustawowym termi-

nie i uzyskało pozytywną opinię za-
równo Regionalnej Izby Obrachun-
kowej jak i Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Zelowie. 

 
 plan wykonanie % 

- dochody majątkowe 2 997 860,92 2 875 972,12 95,94 
- dochody bieżące 43 437 336,33 43 384 526,75 99,88 
Ogółem: 46 435 197,25 46 260 498,87 99,63 

 
 

 plan wykonanie % 

- wydatki majątkowe 4 793 300,00 4 217 831,88 88,00 
- wydatki bieżące 42 132 497,25 38 889 222,66 92,31 

Ogółem: 46 925 797,25 43 107 054,54 91,87 
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Dzieci z Przedszkola Samorzą-

dowego nr 1 w Zelowie wybra-
ły się na wycieczkę do Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zelowie. 
Miały tam okazję obejrzeć wozy 
strażackie, usłyszeć syrenę, za-
poznać się ze sprzętem stra-
żackim. Największą atrakcją 
dla dzieci była możliwość lania 
wodą z węża strażackiego. Stra-
żacy chętnie odpowiadali na py-
tania, które jak zwykle zadawały 
zaciekawione i podekscytowa-
ne przedszkolaki. Było to cenne 
spotkanie dla dzieci, gdyż do-
wiedziały się jak trudna i odpo-
wiedzialna jest praca strażaka.

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

SPRAWDZIAN WIEDZY EKOLOGICZNEJ
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22 kwietnia w Przedszkolu Sa-
morządowym nr 4 w Zelowie od-
był się XIII Gminny Turniej Wie-
dzy Ekologicznej pod hasłem: 
„Każdy przedszkolak wie, co jest 
zdrowe, a co nie”. Celem konkur-
su było zwrócenie uwagi na pięk-
no najbliższego otoczenia, wdra-
żanie do aktywnego spędzania 
czasu wolnego i wyrabianie wraż-
liwości  na wartości estetyczne 
w przyrodzie. Przed rozgrywką 
turniejową odbył się przedstawie-
nie teatralne „Żyj zdrowo” w wyko-
naniu przedszkolnej grupy teatral-
nej „Zielone Skrzaty”

W konkursie wzięło udział 
8 placówek oświatowych z terenu 
Gminy Zelów. 

Turniej przebiegał w V run-
dach.  W zmaganiach 3-oso-
bowych drużyn jury przyzna-
ło punkty i wyłoniło zwycięzców. 
I miejsce w tegorocznym turnie-

ju zdobyły: „Słoneczka” ze Szko-
ły Podstawowej w Wygiełzowie, 
„Smerfy” ze Szkoły Podstawowej 
w Bujnach Szlacheckich  i „Wie-
wiórki” z Przedszkola Samorządo-
wego Nr 1 w Zelowie. II miejsce 
zajęły: „Ekoludki” z Przedszkola Sa-
morządowego nr 4 w Zelowie, 
„Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej 
w Kociszewie, „Biedronki” ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Zelowie 
oraz „Dwójeczki” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Zelowie.  III miej-
sce zdobyły „Sarenki” z Przedszkola 
Edukacyjnego w Zelowie. Gmin-
ny Turniej Wiedzy Ekologicznej był 
doskonałą okazją do rozstrzygnię-
cia konkursu plastycznego pt. „Za-
bawy i wypoczynek na świeżym 
powietrzu”. Jury wyróżniło auto-
rów wszystkich prac. 

Przedszkolaków w konkur-
sie wspierało liczne grono gości: 
Izabela Karolczyk (lekarz pedia-

tra), Dariusz Gumulski (leśniczy) 
z Nadleśnictwa Bełchatów - człon-
kowie jury oraz dyrektorzy i na-
uczyciele placówek biorących 
udział w turnieju.

Nagrody do konkursów ufun-
dowali: Przedsiębiorstwo MARIX 

Mariusz Miszczak, Starostwo Po-
wiatowe w Bełchatowie, Nadle-
śnictwo Bełchatów, Apteka „Kwia-
ty Polskie” w Zelowie, Hurtownia 
Spożywcza „Słowianka” z Bełchato-
wa. Organizator składa serdeczne 
podziękowania sponsorom.
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SUKCESY UCZENNIC ZSO Z WIEDZY EKOLOGICZNEJ

W dniu 18 kwietnia 2015 r. na 
Wydziale Biologii i Ochrony Śro-
dowiska Uniwersytetu Łódzkie-
go odbył się fi nał okręgowy XXX 
– Jubileuszowej Olimpiady Wie-
dzy Ekologicznej. Pięćdziesięciu 
pięciu reprezentantów szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu wo-
jewództwa łódzkiego, przystąpiło 
do pierwszego etapu fi nału – eg-
zaminu testowego składającego 
się z 50 pytań. 

ZSO w Zelowie reprezentowany 
był przez troje uczniów: Magdale-
nę Rogut (ucz. kl. III b), Łukasza 
Kępę (ucz. kl III b), Justynę Le-
wandowską (ucz. kl II b).

Poziom przygotowania 
uczestników okazał się wyso-

ki i zarazem wyrównany, gdyż 
w celu wyłonienia 12 najlep-
szych uczniów zakwalifikowa-
nych do drugiej części - ust-
nej finału, zaistniała potrzeba 
zorganizowania dogrywki. 
W gronie najlepszej dwunastki 
znalazły się dwie nasze uczennice: 
M. Rogut i J. Lewandowska.

Część ustną finału oceniało 
8-osobowe jury składające się 
z przedstawicieli Uniwersytetu 
Łódzkiego, Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska 
w Łodzi, Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Łódz-
kiego, Wojewódzkiego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli 
w Łodzi

 Po zakończeniu drugiej czę-
ści, wyłoniono 7 olimpijczyków, 
którzy będą reprezentowali woje-
wództwo łódzkie na ogólnopol-
skim fi nale Olimpiady, który od-
będzie się w dniach 5-7 czerwca 
2015 r. w Olsztynie.

Wyniki klasy� kacji łódzkiego 
etapu okręgowego XXX Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej   

I miejsce - Magdalena Rogut, 
ZSO, LO im. Obrońców Praw 
Człowieka w Zelowie – będzie 
reprezentowała powiat bełcha-
towski podczas � nału ogólno-
polskiego;

X miejsce – Justyna Lewan-
dowska ZSO, LO im. Obrońców 
Praw Człowieka w Zelowie

Po zakończeniu etapu pisem-
nego, a przed ogłoszeniem jego 
wyników, uczestnicy Olimpiady 
oraz ich opiekunowie mieli oka-
zję uczestniczyć w wykładzie wy-
głoszonym przez Krzysztofa Wój-
cika, Dyrektora Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Łodzi, pt. „Zrównoważony 
rozwój – marzenie czy rzeczywi-
stość?”.

Olimpiada Wiedzy Ekolo-
gicznej istnieje od 30 lat i ma 
ugruntowaną pozycję w sferze 
popularyzacji wiedzy prośro-
dowiskowej oraz kształtowaniu 
właściwych postaw młodego 
pokolenia Polaków wobec ota-
czającej nas przyrody. Jest ona 
olimpiadą interdyscyplinarną, 
łączącą treści takich dziedzin 
jak: biologia, geografia, che-
mia, fizyka. Bloki problemowe 
obejmują: ekologię, tematykę 
ochrony wód i gleb, gospodarkę 
rolną i leśną, żywność i zdrowie, 
ochronę przyrody, powietrza at-
mosferycznego, gospodarkę 
odpadami, rekultywację, promie-
niowanie, hałas oraz zagadnienia 
prawne i gospodarcze związane 
z ochroną środowiska w Polsce 
i na świecie, z uwzględnieniem 
aktualności zawartych w cza-
sopismach, audycjach i progra-
mach radiowych i telewizyjnych.

NAGRODZONO TALENTY WOKALNE
„Śpiewajmy o przyrodzie…” – 

pod takim hasłem odbył się II Po-
wiatowy Konkurs Ekologiczny 
i Wokalny w Lubcu organizo-
wany przez Szkołę Podstawową 
w Lubcui Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie oraz GOK 
w Szczercowie. Celem konkur-
su była popularyzacja piosenek 
o tematyce ekologicznej, a tak-
że kształtowanie świadomej po-
stawy młodego człowieka i jego 
wpływu na środowisko. Konkurs 
przeprowadzony został w nastę-
pujących kategoriach: przedszko-
la, szkoły podstawowe (klasy 1-3) 
oraz zespoły wokalne. Przedszko-
le Samorządowe Nr 4 w Zelowie 
reprezentowały Julia Urbaniak 
w piosence „Ziemia, wyspa zielo-
na”, Maja Plucińska śpiewając „Tu 
kwiatek, tam drzewko” oraz Ha-
nia Gawlik i jej „Sprzątanie świa-
ta”. Licznie zgromadzona widow-
nia oraz uczestnicy przyjechali 
z całego powiatu, m.in. Kleszczo-

wa, Chabielic, Bełchatowa, Drużbic, 
Zelowa, Szczercowa, Kaszewic. Ry-
walizacja między młodymi artysta-
mi odbyła się na wysokim pozio-
mie. Po zaprezentowaniu swoich 
wokalnych umiejętności, podczas 
obrad jury, można było posłuchać 
śpiewu starszej już wokalistki, któ-

ra swoim głosem umiliła dzieciom 
czas i rozładowała stres przed ogło-
szeniem wyników. Kolejną niespo-
dzianka dla przyjezdnych był krótki 
spektakl teatralny o tematyce eko-
logicznej w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Lubcu. 
Po licznych atrakcjach i słodkim 

poczęstunku przyszedł czas na 
werdykt. W kategorii przedszko-
li I miejsce zajęła Julia Urbaniak, 
a wyróżnienie przyznano Hani 
Gawlik. Maja otrzymała podzięko-
wanie za udział. Wszystkie dziew-
czyny otrzymały pamiątkowe dy-
plomy i nagrody rzeczowe. 
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PO RAZ DRUGI MAMY MISTRZA POWIATU W BRD

Znakomicie spisała się dru-
żyna Szkoły Podstawowej nr 4 
w Zelowie w eliminacjach po-
wiatowych Ogólnopolskiego Tur-
nieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym.  Podczas rywalizacji 
w dniu 29 kwietnia w Publicznym 
Gimnazjum w Szczercowie, każ-
dy z uczestników turnieju rozwią-
zywał test ze znajomości przepi-
sów  ruchu  drogowego. Po jego 
rozwiązaniu, zawodnicy mieli do 
pokonania rowerem tor sprawno-
ściowy składający się  z  9  prze-
szkód.  W wyniku  przeprowa-
dzonych zmagań turniejowych 

okazało się, że drużyna w składzie: 
Paulina Grzegórska, Weronika 
Leśniewska i Aleksandra Rogut, 
reprezentująca Gminę Zelów,  wy-
walczyła wicemistrzostwo. Lepszą 
była tylko drużyna gospodarzy.

Jednak największym sukcesem 
w tym turnieju okazał się start 
Pauliny Grzegórskiej, która po-
dobnie jak nasz ubiegłoroczny 
mistrz Jakub Marynowski, w tym 
roku została indywidualną mi-
strzynią powiatu bełchatow-
skiego, pokonując 23 zawodni-
ków ze szkół podstawowych.

Gratulujemy i serdecznie dzię-
kujemy zawodniczkom za włożo-
ny trud. Czekamy na start w przy-

szłym roku. Uczniów do konkursu 
przygotowywała Maria Poborska.

MAREK SZAFRAN SPORTOWĄ DUMĄ ZELOWA

Kolejny sukces sportowy 
w łucznictwie zdobył zelowia-
nin Marek Szafran – uczeń II kla-
sy ZSO w Zelowie, reprezentant 
Łódzkiego Klubu Sportowe-
go „Społem”. Dzięki uzyskaniu 
wysokich wyników, Marek za-
kwalifikował się na tegoroczne 
Igrzyska Europejskie – pierwsze 
igrzyska europejskie, multidy-
scyplinarne zawody sportowe, 
które odbędą się na stadionie 
Olimpijskim w Baku w Azerbej-
dżanie w dniach 12-28 czerw-
ca 2015 r. Pierwsze kroki sporto-

we Marek stawiał pod czujnym 
okiem trenera Jarosława Twar-
dowskiego, który prowadził 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Zelowie sekcję łuczni-
czą dla dzieci i młodzieży z te-
renu Gminy Zelów. Obecnym 
trenerem Marka jest Zbigniew 
Kowalczyk.

Z prawdziwą przyjemnością 
śledzimy ścieżkę sportową Mar-
ka Szafrana, który jest dumą 
Zelowa. Życzymy powodzenia 
i trzymamy kciuki na najbliż-
szych Igrzyskach Europejskich.  

POWIATOWE MISTRZOSTWA LZS W TENISIE STOŁOWYM

W dniu 19 maja br. Biblioteka 
w Zelowie gościła Roberta Gon-
ga autora książek, takich jak: „W po-
goni za miłością”, „Wilki”,  „Kokaino-
wa miłość”. Spotkanie poświęcone 
było problemom uzależnień, ich 

przyczynom i konsekwencjom. Au-
tor podzielił się z młodzieżą swo-
imi przeżyciami z lat młodości. Nie 
obce mu były narkotyki, alkohol 
i życie niezgodne z prawem. Tra-
fi ł do ośrodka Monar, dzięki które-

mu wyszedł z nałogów. Obecnie 
swoje doświadczenia przekazu-
je młodzieży. Podczas spotkania, 
które miało charakter interaktyw-
nych warsztatów, pisarz przekony-
wał młodzież do sprzeciwu wobec 

wszelkich przejawów przemocy, 
do unikania alkoholu i innych sub-
stancji uzależniających. W warsz-
tatach uczestniczyła młodzież ze 
szkół ponadgimnazjalnych z tere-
nu Zelowa (ok.70 osób).

Z MŁODZIEŻĄ O PROBLEMACH UZALEŻNIEŃ

Rywalizacja w tenisie stołowym 
odbyła się 19 kwietnia w Gimna-
zjum w Łobudzicach w ramach 
indywidualnych mistrzostw LZS 
powiatu bełchatowskiego. W mi-
strzostwach udział wzięło 56  uczest-
ników (chłopcy i dziewczęta)w kilku 
kategoriach wiekowych. Po kilkugo-
dzinnych zmaganiach zwycięzcom 
wręczono medale i pamiątkowe dy-
plomy. Wśród najlepszych znaleźli 
się także reprezentanci Gminy Ze-
lów z ULKS Kusy Łobudzice, którzy 
zmierzą się w Mistrzostwach Woje-
wództwa Łódzkiego. 

W kategorii „Żaczki” I miejsce 
zdobyła Paulina Gapik, III – Zu-
zanna Martyniak.

W kategorii „Kadetki” pierwsze 
trzy miejsca zajęły odpowiednio: 
Aneta Frątczak, Natalia Kur-
czewska, Weronika Rzeźnicka. 

W kategorii „Juniorki” podium 
należało do: Martyny Stępień, 
Angeliki Michalak i Aleksandry 
Młodzik.

W kategorii „Żaki” drugie miej-
sce wywalczył Oskar Piotrowski.

Kolejna kategoria zdomino-
wana przez uczestników Gmi-
ny Zelów to „Kadeci”. Na I miejscu 
znalazł się Michał Oracz, na II – 
Wiktor Martyniak. 

Medale i pamiątkowe dyplomy 
wręczała zwycięzcom Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska, która jest 

jednocześnie Przewodniczącą Rady 
Powiatowej LZS w Bełchatowie.

Gratulujemy tak znakomitych 

wyników, a także życzymy powo-
dzenia w kolejnych eliminacjach 
na szczeblu wojewódzkim.  
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AWANS I ZŁOTO PIŁKAREK NOŻNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Uczennice Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Zelowie reprezen-
towały Gminę Zelów w Powia-
towym Turnieju Piłki Nożnej 
dziewcząt z cyklu „Mała Piłkar-
ska Kadra Czeka” w Bełchatowie. 
W znakomitym stylu odniosły 
komplet 3 zwycięstw. Zespół 
„Dwójki” uzyskał następujące 
wyniki: SP Wadlew 2:0, SP Do-
biecin 2:1 i SP Kluki 3:0. Pierwsze 
miejsce zapewniło dziewczętom 

awans na zawody wojewódzkie. 
Skład drużyny: Karbowniczak 
Martyna, Maciaszczyk Kalina, 
Wojtala Weronika, Werner Mar-
ta, Adamczyk Zuzanna, Janow-
ska Wiktoria, Martyniak Zuzanna, 
Barańska Maja, Stolarek Aniela 
i Tosik Weronika. Opiekunem ze-
społu jest Jacek Pawełoszek. Gra-
tulujemy tak znakomitych wy-
ników i życzymy powodzenia 
w kolejnym etapie!

V. SZTAFETA PAMIĘCI GEN. BRONI TADEUSZA BUKA W ZELOWIE
Po raz drugi, Zelów gościł 

uczestników sztafety upamięt-
niającej postać generała bro-
ni Tadeusza Buka. W tym roku 
minęła już 5. rocznica katastro-
fy lotniczej pod Smoleńskiem, 

w której zginęło wiele wybit-
nych osób, w tym generał broni 
Tadeusz Buk. Ta niezwykle cen-

na inicjatywa żołnierzy ma po-
zytywny odbiór wśród miesz-
kańców i władz samorządowych 
poszczególnych miast, przez 
które przebiega trasa sztafety.   
Swój bieg żołnierze rozpoczęli 

10 kwietnia w Spale, gdzie znaj-
duje się grób Generała – Do-
wódcy Wojsk Lądowych, a za-

kończyli 25 kwietnia w Żaganiu 
– mieście, gdzie zaczynał służ-
bę, otrzymał później szlify ge-
neralskie i dowodził 34. Brygadą 
Kawalerii Pancernej im. Hetma-
na Wielkiego Koronnego Jana 

Zamoyskiego Łącznie pokona-
ją trasę 500 km. Oprócz Zelowa, 
odwiedzą m.in. takie miasta jak: 

Ostrów Wielkopolski, Sulmierzy-
ce, Wschowę, Nową Sól.

Zelów powitał sztafetę popo-
łudniu 10 kwietnia przy Szko-
le Podstawowej nr 4, a uroczy-
ste pożegnanie z tego miejsca 
odbyło się w godzinach dopo-
łudniowych 13 kwietnia. Po-
przedzone zostało uroczystą 
akademią o charakterze patrio-
tycznym, podczas której roz-
strzygnięto konkurs plastyczny 
adresowany do uczniów pod ha-
słem „STOP zwolnieniom z wf-
u!”, a laureaci otrzymali od żoł-
nierzy upominki. Także Burmistrz 
Zelowa Urszula Świerczyńska 
i Dyrektor Szkoły Jan Kozłowski 
w podziękowaniu za włączenie 
się w realizację przedsięwzięcia, 
zostali odznaczeni pamiątko-
wymi medalami. Wizytę w Zelo-
wie zakończył symboliczny start 
sztafety z udziałem uczniów ze-
lowskich szkół i grupy biegaczy 
„Bieging Team Zelów”. 

Była to już piąta edycja sztafe-
ty upamiętniająca postać Wiel-
kiego Żołnierza generała broni 
Tadeusza Buka. 

GMINNE ELIMINACJE KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
„ŚWIERSZCZYKOWE WIERSZYKI” ROZSTRZYGNIĘTE 

Łódzki Dom Kultury po raz trzeci 
zaprosił  Gminę Zelów do współpra-
cy przy realizacji konkursu recyta-
torskiego o tematyce przyrodniczej 
„Świerszczykowe wierszyki”, skiero-
wanego do uczniów klas I - IV szkół 
podstawowych oraz dzieci z klas 
„0” szkół i przedszkoli, rozpoczyna-
jących naukę w najbliższym roku 
szkolnym. Patronat honorowy nad 
eliminacjami gminnymi, zorganizo-
wanymi przez Dom Kultury, obję-
ła Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska. W konkursie, który odbył 
się 20 maja br. w Domu Kultury,  

wzięło udział 19. reprezentantów 
szkół i przedszkoli z Gminy Zelów. 
Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach, konkurs przebiegał w miłej i 
przyjaznej atmosferze, co sprzyjało 
ciekawym i swobodnym interpeta-
cjom przygotowanych przez dzieci 
wierszy. Jury w składzie: Marzanna 
Socha, Bernadeta Jóźwiak, Małgo-
rzata Dębkowska, po wysłuchaniu 
wszystkich uczestników konkursu, 
wytypowało laureatów, którzy re-
prezentować będą naszą gminę w 
konkursie fi nałowym 31 maja br. w 
Łódzkim Domu Kultury:  

I miejsce
•  Bartłomiej Pietrzak – Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Zelowie.
II miejsce

•  Anna Chęcińska – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Zelowie.

III miejsce
•  Marta Łuczak – Szkoła 

Podstawowa w Kociszewie,
•  Martyna Kowalska –  Szkoła 

Podstawowa w Kociszewie.
Komisja wyróżniła również:

•  Patrycję Rogaczewską ze 
Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich,

•  Gustawa Glicnera ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody rzeczowe, ufundowane przez 
Burmistrza Zelowa Urszulę Świer-
czyńską, a laureaci „Świerszczyko-
wych wierszyków” zostali nagrodzeni 
książkami ufundowanymi przez Pana 
Leszka Pawlaka – właściciela fi rmy 
„Przedstawicielstwo Handlowe”.

Gratulujemy zwycięzcom i dzięku-
jemy wszystkim dzieciom za udział 
w konkursie.
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Rolniku, pracujesz w oparciu o umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną
umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia? Twój przychód z tego tytułu nie przekracza połowy minimalnego 
wynagrodzenia za pracę!  Od 1 stycznia 2015 roku możesz nadal podlegać
ubezpieczeniu w KRUS. Jeżeli zostałeś z tego powodu wyłączony 
z ubezpieczenia w KRUS przed 2015 rokiem masz czas do 30 czerwca 2015 
roku aby złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem w KRUS z okresem 
wstecznym!  

Jesteś ubezpieczony w KRUS i doznałeś wypadku przy pracy rolniczej? 
Zgłoś ten fakt do KRUS niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni 
od daty zdarzenia! 

Rolniku, jeżeli podlegasz ubezpieczeniu w ZUS, możesz objąć się
dobrowolnym ubezpieczeniem od wypadków w KRUS z tytułu prowadzonej 
działalności rolniczej! To tylko 14 zł miesięcznie! 

  

Rolniku, skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w jednym 
z 7 Centrów Rehabilitacji KRUS. Podstawę skierowania na rehabilitację
stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem 
badań.  


