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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

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE PARTNERSKICh MIAST

Głównym celem wizyty były uro-
czyste obchody jubileuszu połączo-
ne ze wspomnieniami minionych 
lat. Podczas spotkania w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie, uczestnicy mie-
li okazję zobaczyć za pomocą przy-
gotowanych przez gminy prezen-
tacji multimedialnych jak zmienił się 
wizerunek obu gmin na przestrze-
ni lat oraz ile udało się zrealizować 
programów wymiany zarówno mło-
dzieży jak i mieszkańców. Na czele 
delegacji ze Związku Gmin Neuen-
haus był Burmistrz Neuenhaus Paul 
Mokry, a także Jan Albert Schippers 
– Honorowy Obywatel Gminy Ze-
lów,  Przewodniczący Towarzystwa 
Niemiecko-Polskiego w Neuenhaus 
oraz Wolfgang Ledebur – Przewod-
niczący Komitetu Partnerskiego po-

między Gminą Zelów a Związkiem 
Gmin Neuenhaus. W swoich prze-
mówieniach Burmistrz Paul Mo-
kry niejednokrotnie podkreślał, że 
jest pod wrażeniem tego, jak zmie-
nił się Zelów.  Niemiecka delega-

cja miała też wizytę w Fundacji 
Rozwoju Gminy Zelów, gdzie zapo-
znała się z historią jej powstania, misją  

i realizowanymi obecnie zadaniami. 
W ramach przygotowanego pro-
gramu nasi goście odwiedzili też 
kościół M. B. Częstochowskiej w Ze-
lowie, w którym proboszcz Ks. Ja-
cek Ambroszczyk zapoznał z histo-

rią kościoła rzymskokatolickiego. 
Kolejny punkt programu miał miejsce  
w Parafii Ewangelicko - Reformowa-

nej w Zelowie. Pastor Tomasz Piecz-
ko zaprezentował Muzeum – Ośro-
dek Dokumentacji Dziejów Braci 
Czeskich, a w kościele z przepięknym 
koncertem wystąpił unikatowy ze-
spół muzyczny „Zelowskie Dzwonki”. 
Akcentem artystycznym w drugim 
dniu wizyty był Koncert z okazji Dnia 
Matki w Domu Kultury w Zelowie  
w wykonaniu dzieci z Domu Kultury, 
a także zelowskich szkół i przedszko-
li. Ostatnim punktem programu była 
wizyta w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Walewicach wraz z ro-
dzinami polskimi goszczącymi człon-
ków delegacji w swoich domach. 
Wartością dodaną współpracy part-
nerskiej są przyjaźnie i relacje, które 
trwają pomiędzy mieszkańcami obu 
gmin przez wiele lat.

100-LECIE OChOTNICZEJ STRAżY POżARNEJ W ŁOBUDZICACh
Ochotnicza Straż Pożarna w Ło-

budzicach świętowała 3 czerw-
ca jubileusz 100-lecia. Uroczystości 
rozpoczęto Mszą Świętą w ko-
ściele parafialnym pw. Św. Waw-
rzyńca w Łobudzicach, a oficjalna 
część odbyła się na placu strażac-
kim. Tak zacny jubileusz w obecno-
ści zaproszonych gości i 27 pocztów 
sztandarowych zarówno z terenu 
Gminy Zelów, jak i powiatów beł-
chatowskiego i łaskiego, był oka-
zją do nadania jednostce nowego 
sztandaru i Złotego Znaku Związ-

ku ZOSP RP. Odsłonięto także tabli-
cę pamiątkową oraz wręczono od-
znaczenia najbardziej zasłużonym 
druhom-ochotnikom. Pamiątkowy-
mi statuetkami strażacy z Łobudzic 
podziękowali osobom, które miały 
swój wkład zarówno w organizacyj-
ne przygotowanie uroczystości, jak 
i finansowe wsparcie. Na zakończe-
nie części oficjalnej podczas barw-
nej defilady zaprezentowano wozy 
bojowe przybyłych na uroczystość 
jednostek. Jubileuszowe obchody 
odbyły się pod Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Zelowa Urszuli 

Świerczyńskiej. 
ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI 

DLA POŻARNICTWA” zostali odzna-
czeni:

Sławomir Bzikowski z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bujnach Szla-
checkich Dariusz Gapik i Mariusz 
Stępień z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łobudzicach.

SREBRNYM MEDALEM „ZA ZA-
SŁUGI DLA POŻARNICTWA” odzna-
czono:

Marcina Grodzkiego oraz Wie-
sława Zawodzińskiego.

BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZA-
SŁUGI DLA POŻARNICTWA” odzna-
czono:

Szymona Dobroszka, Jakuba 
Frątczaka i Kamila Frątczaka, Ka-
zimierza Wędzika.

SREBRNYM MEDALEM „ZA ZA-
SŁUGI DLA POŻARNICTWA” Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Bełcha-
towie odznaczeni zostali: Henryk 

Frątczak, Jan Kosik, Szczepan 
Krajda, ks. Leon Strzelczyk, Cze-
sław Muszkiewicz oraz Ludwik 
Wejman.

BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZA-
SŁUGI DLA POŻARNICTWA” Oddzia-

łu Powiatowego ZOSP RP w Bełcha-
towie odznaczeni zostali: Tomasz 
Martyniak oraz Jacek Frątczak.

Na uroczystość jubileuszową 
przybył najstarszy druh, wielolet-
ni sekretarz tej jednostki Zdzisław 
Maciejewski, który w lutym bieżą-
cego roku obchodził swoje setne 
urodziny.

W tym roku mija 25 lat od chwili podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Zelów a Związkiem Gmin Neuenhaus. 
Aby wspólnie uczcić srebrne gody partnerstwa pomiędzy naszymi samorządami,  w dniach 24-27 maja do Zelowa przyjechała 20-osobową 

delegacja z naszej niemieckiej partnerskie gminy. 
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Oficjalne otwarcie obiektu było 
połączone ze świętem Patrona 
Szkoły. Po przecięciu symbolicz-
nej wstęgi przez przedstawicieli 
władz samorządowych Gminy Ze-
lów, województwa łódzkiego, dy-
rekcję szkoły i przedstawiciela Rady 
Rodziców, obiekt został poświę-
cony przez proboszcza parafii M.B.  
Częstochowskiej Jacka Ambrosz-
czyka. Były podziękowania ze strony 
uczniów na ręce Burmistrza Urszu-
li Świerczyńskiej i Przewodniczącej 
Rady Miejskiej Agnieszki First, a także 
prezentacja wspaniałego programu 
artystycznego. Nie kryjąc swojego 
zadowolenia z posiadania sali gim-
nastycznej, na której odbyła się uro-
czystość, uczniowie odwdzięczyli się 
pokazem umiejętności sportowych, 
tanecznych, akrobatycznych, recy-
tatorskich i muzycznych. Na koniec 

wyróżniono najlepszych uczniów 
we wszystkich dziedzinach nauki.

Jak mówią sami uczniowie – gra 
w siatkówkę, koszykówkę czy piłkę 
nożną była niemożliwa, bo lekcje wy-
chowania fizycznego od lat prowa-
dzone były na szkolnym korytarzu. Te-
raz mamy obiekt, na którym możemy 
realizować swoje sportowe pasje.

W taki oto sposób największe 
zadanie inwestycyjne Gminy Ze-
lów, realizowane w latach 2016-
2018, zostało zakończone. Obiekt 

jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i pełni funk-
cję ośrodka rekreacyjno-sportowe-
go dla realizacji zajęć sportowych  
i szkolnych. Będzie miejscem orga-
nizacji imprez sportowych i upra-
wiania sportu zarówno przez dzieci 
i młodzież, jak i Mieszkańców Gmi-
ny Zelów, w tym podopiecznych 
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych w Zelowie. Sala 
gimnastyczna daje możliwość gry 
m.in. w piłkę nożną, ręczną, siatko-

wą i koszykową. Zaplecze sali posia-
da dodatkowo stołówkę, bibliotekę, 
magazyn sprzętu sportowego (bo-
gato wyposażony), sanitariaty, szatnie  
z natryskami i łącznik ze szkołą. Swój 
wizerunek zmieniła przestrzeń wo-
kół  całego budynku i podwórko 
szkolne - ułożono kostkę wibropra-
sowaną, ustawiono ławki i zagospo-
darowano tereny zieleni.

Łączna powierzchnia użytkowa 
obiektu wynosi 1 165 m², w tym are-
na o wymiarach 21x31 m². Zadanie 
o łącznej wartości 3 385 999,97 zł zo-
stało zrealizowane przy wsparciu fi-
nansowym z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej (883 500 zł) i z Regional-
nego Centrum Polityki Społecznej  
w Łodzi – Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
– 331 227,60 zł.

Ponad 70 lat mieszkańcy Gminy Zelów czekali na pełnowymiarową salę gimnastyczną. Marzenia stały się faktem i już oficjalnie 15 czerwca 
w obecności uczniów, grona pedagogicznego i zaproszonych gości dokonano uroczystego jej otwarcia. 

WSPANIAŁY JUBILEUSZ ZELOWSKIEGO KLUBU hONOROWYCh DAWCÓW KRWI

W podniosłej i uroczystej atmos-
ferze Honorowi Dawcy Krwi z Zelo-
wa świętowali 9 czerwca swój zacny 
jubileusz. W obecności zaproszonych 
gości, m.in. władz samorządowych 
Gminy Zelów, władz krajowych i wo-
jewódzkich Polskiego Czerwonego 
Krzyża, przedstawicieli Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi, zaprzyjaźnionych 
klubów Honorowych Dawców Krwi 
z terenu powiatu bełchatowskiego, 
na ręce Prezesa Miejsko - Gminnego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi  
w Zelowie Andrzeja Pawlaka złożono 
wiele życzeń, gratulacji i słów uznania 
za wieloletnią działalność zelowskich 
krwiodawców. Działalność klubu to 
nie tylko organizowane kilka razy w 
roku akcje oddawania krwi, to także 
szkolenia z pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz włączenie się wraz  
z wolontariuszami Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w  Zelowie w ak-
cję pt. „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, 
dzięki której wiele rodzin potrzebują-
cych z terenu naszej gminy w okresie 
świąt Bożego Narodzenia otrzymuje 
paczki świąteczne. Od 2016 roku klub 
ma swój sztandar i dumnie go pre-
zentuje podczas uroczystości patrio-
tyczno-religijnych organizowanych 
na terenie Gminy Zelów. Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Agnieszka First 

w swoim przemówieniu podczas 
uroczystości podkreśliła istotny fakt, 
że do akcji oddawania krwi, organi-
zowanych w Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Zelowie, aktywnie włącza się co-
raz więcej młodych osób, m.in. są to 
uczniowie zelowskich szkół – Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących i Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelo-
wie. To dobrze rokuje na przyszłość  
i buduje w młodych osobach poczu-
cie odpowiedzialności za zdrowie  
i życie ludzkie. 

Jubileusz był okazją zarówno do 
przypomnienia wieloletniej historii 
klubu, jak i do wręczenia odznaczeń 
najbardziej zasłużonym krwiodaw-
com. 

W dowód uznania za najpięk-
niejszy dar humanitarny - bezintere-
sowne długoletnie oddawanie krwi 
Odznaczenia Ministra Zdrowia „Ho-
norowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu” otrzymali: Marek 
Szczepaniak i Mieczysław Stencel.  
Z kolei, odznaką „Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi II stopnia” wyróż-
niono Sylwestra Rosiaka i Romana 
Filipczaka. Sześć osób, w tym Małgo-
rzata Martyniak, Renata Grudzińska, 
Justyna Balcerzak, Elżbieta Majcherek 
- Pawlak, Marek Martyniak i Henryk 
Kimmer otrzymało odznakę „Zasłu-

żony dla RCKiK”. Warto przy tym za-
znaczyć, że podczas wojewódzkiego 
spotkania z okazji 60 - lecia powsta-
nia Ruchu HDK 3 osoby z zelowskie-
go klubu – Andrzej Pawlak, Sławomir 
Siwek i Agnieszka Kimmer - zosta-
ły odznaczone Brązowymi Krzyżami 
Zasługi nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Z okazji tak wspaniałego jubile-
uszu życzymy zelowskim krwiodaw-
com dużo zdrowia, satysfakcji i po-
gody ducha. Pamiętajcie Państwo, 
że największą nagrodą za Waszą szla-
chetną działalność jest wdzięczność 
ludzkich serc. 

Klub powstał w 1963 roku  
w siedzibie Zelowskich Zakładów 
Przemysłu Bawełnianego. W ów-
czesnym czasie zrzeszał 90% za-
łogi pracującej w tych zakładach 
i był jednym z największym klu-
bów HDK w województwie łódz-
kim oraz jednym z najstarszych  

w kraju. Funkcję Prezesa klubu 
pełnili kolejno w latach: Bronisław 
Cieniewski (do 1968 r.), Eugeniusz 
Smolny (1969-2014), Zdzisław Bi-
stuła (po 2014 r.) i Andrzej Paw-
lak (od 2015 r. - obecnie). W okre-
sie pierwszych 25 lat działalności, 
klub przekazał na rzecz służby 
zdrowia ponad 2 127 litrów krwi. 
Do chwili obecnej liczba ta wzro-
sła do 11 000 litrów krwi. W cią-
gu roku organizowane są akcję 
oddawania krwi w Samodziel-
nym Publicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej w Zelowie przy ul. 
Żeromskiego 21.  W każdej z nich 
uczestniczy każdorazowo ok. 30 
krwiodawców. W 1994 roku po 
upadłości Zelowskich Zakładów 
Przemysłu Bawełnianego, ówcze-
sne władze klubu w porozumie-
niu z władzami miejskimi Zelowa 
podjęły decyzję przejścia klubu 
pod Urząd Miejski. Klub otrzymał 
nazwę Miejsko - Gminny Klub Ho-
norowych Dawców Krwi Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Zelo-
wie i taką nazwę nosi do dziś. Od 
listopada 2016 roku klub posiada 
swój sztandar. Siedzibę swoją ma 
przy ul. Żeromskiego 28, w której 
znajdują się liczne puchary, trofea  
i odznaczenia. 

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że ratowanie życia i zdrowia ludzkiego to najcenniejszy dar, jaki można ofiarować drugiemu 
człowiekowi. Taką szlachetną misję ma Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zelowie, który obchodzi w tym roku 55-lecie 
istnienia. Na przestrzeni minionych lat oddał na rzecz służby zdrowia 11 tysięcy litrów krwi. Jest jednym z najstarszych klubów na ziemi 

łódzkiej, bowiem w tym roku Ruch Honorowego Krwiodawstwa obchodzi swój jubileusz 60-lecia powstania.
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WOJEWODA ZMIENIŁ NAZWĘ ULICY

W dniu 12 czerwca 2018 r. Wo-
jewoda Łódzki Zarządzeniem Za-
stępczym zmienił w Zelowie nazwę 
ulicy Tadeusza Kunickiego na Puł-
kownika Witolda Pileckiego. 

Zgodnie z ustawą o zakazie pro-
pagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego  przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, jedno-
stek pomocniczych gminy, budow-
li, obiektów i urządzeń użyteczno-

ści publicznej oraz pomniki (Dz. U.  
z 2018, r., poz. 1103) Rada Miejska   
w Zelowie miała czas na zmianę 
takich nazw na terenie Gminy Ze-
lów do 2 września 2017 r. Po prze-
analizowaniu funkcjonujących na 
naszym terenie nazw uznano, że 
żadna z nich nie propaguje ani ko-
munizmu ani innego ustroju tota-
litarnego i wobec tego nie ma po-
trzeby podejmować uchwały w tym 

zakresie. Z uzasadnienia uchwały 
nadającej nazwę ulicy Tadeusza Ku-
nickiego wynika, że Tadeusz Kunic-
ki został obrany na patrona ulicy w 
związku z tym, ze przyczynił się do 
dużego rozwoju miasta Zelowa,  
w tym Zelowskich Zakładów Prze-
mysłu Bawełnianego, szczególnie 
przy budowie nowej tkalni automa-
tycznej. Dodać należy, że w zakła-
dzie tym pracowało wielu miejsco-

wych i okolicznych mieszkańców. 
Takie też wyjaśnienie przedstawio-
no w ubiegłym roku Wojewodzie 
Łódzkiemu, który nie uznając tych 
argumentów zmienił jednak nazwę 
ulicy. 

Zarządzenie Zastępcze Woje-
wody Łódzkiego zostało opubli-
kowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i weszło  
w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.

KONIEC KADENCJI - CZAS NA PODSUMOWANIA
Zaledwie kilka miesięcy dzieli nas 

od zakończenia mijającej kaden-
cji w jednostkach samorządu tery-
torialnego. W Gminie Zelów ostat-
nie dwie kadencje były czasem 
dynamicznego rozwoju. Konse-
kwencja w działaniach i determina-
cja Burmistrza Zelowa Urszuli Świer-
czyńskiej przełożyły się na zmianę 
wizerunku zarówno Zelowa jak  
i poszczególnych sołectw. Od tego 
wydania Informatora Zelowskie-
go będziemy za pomocą fotorelacji 
pokazywać największe zadania in-
westycyjne, których realizacja przy-
czyniła się do zmiany wizerunku 
Gminy Zelów na przestrzeni tych 8 
lat. Dodatkowo pod koniec waka-
cji przez kierowników poszczegól-
nych referatów Urzędu Miejskiego 
zostanie dla mieszkańców przygo-
towana kompleksowa merytorycz-
na informacja zawierająca liczby  
i wskaźniki, tzw. bilans zamknięcia. 
Trudno nie zauważyć, że powstały 

nowe sieci wodociągowe i kanaliza-
cyjne, nowe drogi i chodniki.  Zmo-
dernizowano parki miejskie, utwar-
dzono i zagospodarowano tereny 
pod dodatkowe miejsca parkingo-
we, wybudowano i zmodernizo-
wano oświetlenie uliczne. Powsta-
ła nowa hydrofornia, dzięki czemu 
w tym roku mieszkańcy nie musie-
li oszczędzać wody w czasie panu-
jącej suszy (tak jak w ościennych 
gminach). Ponadto, wzbogacono 
infrastrukturę sportową – powsta-
ło Wiejskie  Centrum Rekreacji przy 
Szkole Podstawowej w Kociszewie, 
kompleks boisk przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Zelowie, nowa peł-
nowymiarowa sala gimnastycz-
na przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Zelowie, a na stadionie zelowskie-
go Włókniarza sukcesywnie prze-
prowadzane są prace remontowe. 
Placówki oświatowe wyposażono  
w eko-pracownie, ogródki ekolo-
giczne, interaktywne tablice i nowo-

czesne pomoce dydaktyczne. Za-
soby mieszkaniowe Gminy Zelów 
przeżyły prawdziwy rozkwit – zanie-
dbane od wielu lat budynki przeszły 
termomodernizację, wymieniono 
zniszczone ciepłociągi, sukcesywnie 
uregulowano wskaźniki ciepła, dzię-
ki czemu gmina nie dopłaca do bie-
żącej działalności Zakładu Usług Ko-
munalnych (tak jak to miało miejsce 
wcześniej). Ochotnicze Straże Pożar-
ne co roku są doposażane w sprzęt 
ratowniczo - gaśniczy i specjalistycz-
ne umundurowanie ratownicze, 
sukcesywnie są przeprowadzane 
remonty, dobudowy i termomoder-
nizację strażnic, a do kilku jednostek 
udało się zakupić samochody. Za-
dbano też o odpoczynek i rekreację 
– przy zbiorniku wodnym Patyki po-
wstały tereny zieleni, miejsca do bie-
siadowania, plac zabaw dla dzieci  
i boiska do gry w piłkę siatkową - za-
gospodarowano cały teren i wyre-
montowano pomost. W tym roku, 

powstaną w 3 lokalizacjach, w tym 
na PATYKACH, siłownie zewnętrzne, 
które uatrakcyjnią spędzanie wolne-
go czasu całym rodzinom. Ważnym 
aspektem jest też opieka społecz-
na. Do Zelowa przywrócono dosta-
wy bezpłatnej żywności dla najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców 
naszej gminy. Niezaprzeczalnym 
faktem jest to, że potrzeb do zaspo-
kojenia w naszej gminie jest znacz-
nie więcej, ale budżet Gminy Zelów 
jest niewystarczający żeby sprostać 
realizacji wszystkich zamierzeń. Za-
dania do realizacji są planowane 
w sposób najbardziej racjonalny  
i efektywny. W odpowiedzi na poja-
wiające się nieprawdziwe informa-
cje dotyczące inwestycji gminnych, 
stanowczo należy stwierdzić, że  
w ostatnich 8 latach nie zaniedbano 
żadnego obszaru życia społecznego, 
a efekty podjętych działań przyniosą 
długoterminowe korzyści dla miesz-
kańców.

Modernizacja Parku Miejskiego im. Romualda Traugutta w Zelowie  Modernizacja Parku Miejskiego na Placu Dąbrowskiego

Przebudowa drogi w Pożdżenicach Remont drogi Bujny Szlacheckie - Kociszew
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Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej 

przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożdżenicach

Remont drogi Łobudzice - Sromutka Remont drogi w Ignacowie

Remont drogi w miejscowości Pukawica

Remont drogi w PszczółkachRozbudowa oświetleń na terenie miasta i gminy

Utwardzenie placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie
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Informujemy Mieszkańców 
Gminy Zelów, że na terenie naszej 
gminy firma IRIS TELECOMMUNI-
CATION rozpoczyna drugi etap 
prac projektowych, współfinanso-
wanych przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa, polegających na budo-
wie światłowodowych linii kablo-
wych umożliwiających dostęp do 
szerokopasmowego Internetu.  
W związku z tym pracownicy 
tej firmy odwiedzają mieszkań-
ców zarówno Zelowa, jak i takich  
miejscowości jak:  Bujny Szla-
checkie, Grębociny, Kociszew, Kol. 
Grabostów, Kol. Łobudzice, Ło-
budzice, Mauryców, Nowa Wieś, 
Przecznia, Pszczółki, Wygiełzów, 
Zalesie w celu podpisania stosow-
nych umów. 

Warto podkreślić, że podpi-

sywane przez właścicieli posesji 
umowy o dostęp do nieruchomo-
ści, na których planowana jest bu-
dowa sieci, nie oznaczają automa-
tycznego korzystania przez nich  
z usług telekomunikacyjnych – 

usługi takie będą w przyszłości 
oferowane przez operatorów tych 
usług (w tym lokalnych), wyko-
rzystujących wybudowaną w ten 
sposób nowoczesną infrastrukturę 
światłowodową. Umowa o dostęp 

do nieruchomości odnosi się jedy-
nie do wyrażenia zgody przez jej 
właściciela na przewieszenie kabla 
światłowodowego nad działką lub 
ułożenie kabla doziemnego, w za-
kresie wskazanym w umowie oraz 
pokazanym na szkicu, będącym 
załącznikiem do tej umowy. Do-
stęp do nieruchomości będzie re-
alizowany przez operatora projek-
towanej infrastruktury, wyłącznie 
na potrzeby instalacji telekomuni-
kacyjnych linii światłowodowych 
oraz w przypadku konieczności 
usunięcia ich awarii. Właścicie-
le nieruchomości nie ponoszą 
żadnych kosztów związanych  
z podpisywaną umową.

Prosimy mieszkańców Gminy  
Zelów o przychylność, bo tylko dzięki 
wspólnemu działaniu i dobrej współ-
pracy możemy skutecznie działać na 
rzecz rozwoju naszej gminy.

BUDOWA śWIATŁOWODÓW NA TERENIE GMINY ZELÓW

Zapisani w historii Zelowa - to nowa rubryka na łamach Informatora Zelowskiego, której zadaniem jest przybliżenie mieszkańcom 
naszej gminy postaci znanych Zelowian.  W każdym wydaniu będziemy publikować  życiorys jednej z takich osób. 

Materiały opracowane są przez pracowników Domu Kultury w Zelowie. 
Pierwszą zaprezentowaną postacią będzie Zygmunt Wysocki (1897-1949).  

28 marca 2018 r.  Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu jednej z ulic Zelowa imienia Zygmunta Wysockiego. 
Chodzi o ulicę łączącą ul. Żeromskiego i ul. Cegielnianą przylegającą do siedziby Urzędu Miejskiego.  

Zygmunt 

Wysocki 
(1897 – 1949)
Zygmunt Wysocki, urodził się  

w grudniu 1897 roku w Zelowie.  
W 1916 roku wstąpił do Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej. Pod koniec 
września 1918 roku podjął decy-
zję o wstąpieniu do tworzącego 
się wojska. Trafia do Ostrowa-Ko-
morowie koło Mińska Mazowiec-
kiego. Swój „chrzest” bojowy prze-
chodzi w ramach 9. kompanii 2. 
pułku piechoty Legionów. W po-
łowie grudnia 1918 roku trafia pod 
Lwów. Tam, podczas bitwy o mia-
sto, podczas najkrwawszych starć, 
5 stycznia Zygmunt Wysocki zo-
staje ranny. Po rekonwalescencji w 
sierpniu 1919 roku Zygmunt Wy-
socki uczestniczy w krwawej bitwie  
z bolszewikami pod Równem. Jego 

szlak bojowy prowadzi dalej przez 
Dubno, Szepetówkę, Zwiahel.

1 sierpnia 1920 roku Zygmunt 
Wysocki dokonuje czynu, który 
wpisuje Go do kroniki najznako-
mitszych żołnierzy – daje mu bez 
wątpienia miejsce w panteonie 
bohaterów. We wniosku do nada-
nia Krzyża Walecznych czytamy:

Dnia 1.VIII.1920 roku w kontr-
ataku bolszewickim na pozycje 
III/1 p.p.Leg: Perekale – Kniahi-
nin kawaleria nieprzyjacielska 
z lewej flanki przypuściła szarżę 
z powodu, iż 5/8 p.p. Leg. Opu-
ściła bez walki swe stanowiska. 
Wskutek lewe skrzydło nasze za-
częło się cofać ku wąskiej grobli, 
jako jedynemu przejściu przez 
głębokie bagna. Sierż. Wysocki, 
oceniając, że zajęcie grobli po-
przez nieprzyjaciela grozi wzię-
ciem do niewoli połowy baonu,  

z plutonem swym w liczbie 18 lu-
dzi tak długo broni się przed sot-
niami kozaków, aż oddziały moje 
przeprawiły się poprzez groblę. 
Dopiero wtedy daje rozkaz swe-
mu plutonowi do odwrotu, w któ-
rym dopadnięty przez kawalerię, 
dostaje się do niewoli. Z niej po-
wraca po 4 miesiącach – pieczęć.

Dowództwo 12 Kom., podpis 
mało czytelny.

Po zakończeniu I wojny świato-
wej wraca do Zelowa, gdzie wstę-
puje do Ochotniczej Straży Po-
żarnej, a w 1932 roku zostaje jej 
naczelnikiem. 

W czasie II wojny światowej, za 
swoją przedwojenną działalność, 
wiosną 1940 roku zostaje areszto-
wany i poprzez Pabianice i Rado-
goszcz, trafia do pociągu śmierci 
do Auschwitz, jednak pod Często-
chową ucieka z transportu. Przez 

okres okupacji ukrywa się. 
Po II wojnie światowej otworzył 

sklep „z tytoniem” przy Rynku w Ze-
lowie. W lutym 1945 roku ponow-
nie został naczelnikiem Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 

Należał do Stronnictwa Demo-
kratycznego, partii kupców i rze-
mieślników, ale przede wszystkim 
byłych strzelców, legionistów i pe-
owiaków. Wchodzi w skład pierw-
szego tymczasowego Zarządu 
Gminy, a następnie zostaje zastęp-
cą wójta Zelowa, a w końcu wój-
tem. Urząd pełni do 13 czerwca 
1947 roku. 

Ginie tragicznie 5 grudnia 1949 
roku podczas akcji ratowniczej  
w pożarze drewnianego pałacyku 
tuż obok fabryki przy ul. Żerom-
skiego. Pochowany jest na zelow-
skim cmentarzu katolickim.   

Zygmunt Wysocki
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BEZPIECZEńSTWO - WSPÓLNA SPRAWA

Od 1 lutego br. zastąpił Pan 
na stanowisku Komendanta 
Komisariatu Policji w Zelowie 
Krzysztofa Mikułowskiego. Ma-
jąc za sobą już kilka miesięcy 
pracy w Zelowie, jak postrzega 
Pan naszą gminę?

Z perspektywy czasu, porów-
nując różne miejsca gdzie pra-
cowałem, mogę z całą pewno-
ścią powiedzieć, że Zelów jest 
gminą która ma w sobie duży 
potencjał, zresztą jak głosi ha-
sło promocyjne „Mała Gmina 
– Duże Możliwości”, nie mó-
wiąc o lokalnej społeczności 
wg mojego uznania, no i mam 
nadzieję, że tak zostanę pozy-
tywnie nastawiony do zelow-
skich funkcjonariuszy. Zdaję so-
bie również sprawę z tego, że 
mój poprzednik poprzez długo-
letnią służbę dla Gminy Zelów 
wypracował sobie szacunek  
i zaufanie wśród władz samo-
rządowych jak i lokalnej spo-
łeczności. Mam nadzieje, że  
i mnie się to uda, ale to już po-
zostawiam ocenie mieszkań-
ców.

Jak zamierza Pan budować 
poczucie bezpieczeństwa na-
szych mieszkańców i co dla 
Pana jest priorytetem?

Zawsze twierdziłem, że bez-
pieczeństwo jest wspólną spra-
wą mieszkańców i Policji. Należy 
przede wszystkim budować za-
ufanie do Naszej Instytucji. Ma-
jąc zaufanie mieszkańców mo-
żemy bardzo wiele osiągnąć. 
Obywatel ma wówczas świado-
mość, że zawsze może się do 
Nas zwrócić. Poza tym, funkcjo-
nariusze nie są w stanie wie-
dzieć o wszystkim – w sensie 
zagrożeń oczywiście - dlatego 
tak ważne jest wykształcenie  
w mieszkańcach poczucia zaufa-
nia. Należy zaznaczyć, iż mamy 
narzędzie w postaci Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa, która to w dużym stop-
niu naświetla nam różne proble-
my, o których nie raz nie wiemy 
jako Policja, a dzięki odpowied-
niej reakcji mieszkańców może-
my je eliminować. Co do priory-
tetów, to twierdzę, że zawsze dla 
każdego policjanta bez względu 

na  funkcję jaką pełni, jest wła-
śnie bezpieczeństwo w szero-
kim tego słowa znaczeniu. Każ-
dy z Nas przecież chce się czuć 
w swojej gminie, mieście bez-
piecznie. Jednakże to co zawsze 
było dla mnie priorytetem -  to 
eliminowanie nietrzeźwych kie-
rujących.

Czy Pana zdaniem, Komisa-
riat Policji w Zelowie ma wy-
starczającą ilość policjantów?

Nigdy nie jest wystarczająco..
ale tak poważnie..jeśli nie mamy 
do czynienia z absencją choro-
bową, wówczas ilość funkcjona-
riuszy jest jak najbardziej zado-
walająca. Poza tym, policjanci 
Komisariatu Policji w Zelowie to 
naprawdę profesjonaliści w każ-
dym calu.

Jak wyglądają statystyki 
na terenie Gminy Zelów pod 
względem zdarzeń drogowych, 
zarówno wypadków jak i koli-
zji?

Porównując to półrocze do 
poprzedniego to niestety muszę 
stwierdzić, że statystyki są nie-
zbyt zadowalające. W tym roku 
wzrosła ilość wypadków i kolizji, 
aczkolwiek w jednym obszarze 
jest lepiej – spadła ilość kolizji na 
obszarach wiejskich. Cóż, bra-
wura kierowców oraz nie przy-
stosowanie prędkości do warun-
ków atmosferycznych na drodze 
robi swoje. Policjanci bywając na 
różnych spotkaniach mówią nie-
jednokrotnie o bezpieczeństwie 
na drogach. Miejmy nadzieję, że  
w końcu przyniesie to zamierzo-
ny skutek.

Gmina Zelów co roku wspie-
ra finansowo Komisariat Po-
licji w Zelowie dedykując te 
środki na dodatkowe patro-
le (służby ponadnormatywne)  
w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszej gmi-
ny. Czy w tym roku to zadanie 
jest też kontynuowane?

Zarówno w latach poprzed-
nich jak i w tym roku zosta-
ło zawarte porozumienie po-
między Burmistrzem Zelowa 
a Komendą Powiatową w Beł-
chatowie dotyczące służb po-
nadnormatywnych na terenie 
Gminy Zelów. Każdego roku na 
naszym terenie odbywają się 

różnego rodzaju uroczystości, 
festyny, przejazdy, imprezy, które  
to jako policjanci zabezpiecza-
my. Służba ponadnormatywna 
w dużym stopniu zwiększa bez-
pieczeństwo… jest Nas po pro-
stu więcej. Wiele imprez takich 
jak np. Dni Zelowa czy Dożyn-
ki Gminne skupia wiele osób,  
a co za tym idzie może dość do 
różnego rodzaju incydentów,  
a nic nie zwiększa poczucia bez-
pieczeństwa jak dodatkowe pa-
trole, które czuwają.

Bardzo duży nacisk kładzie 
się teraz na dobrą współpra-
cę policjantów i mieszkańców. 
Jak wygląda to w naszej gmi-
nie?

Uważam, że współpraca lokal-
nej społeczności z policjantami 
układa się bardzo dobrze. Przy-
kładem tego mogą być różnego 
rodzaju informacje od mieszkań-
ców, które to niejednokrotnie 
powodują wyeliminowanie da-
nego zagrożenia.

Zgodzi się Pan ze mną, że 
często zaangażowanie poli-
cjantów stoi w sprzeczności ze 
statystykami?

Powiem tak – to nie jest kwe-
stia sprzeczności. Statystyka 
daje nam pewien obraz sytuacji, 
a to z kolei powoduje, że jako 
przełożony mam wiedzę na któ-
rych obszarach należy się sku-
pić, aby zwiększyć bezpieczeń-
stwo. Policjanci świetnie zdają 
sobie z tego sprawę.

Jaką osobą prywatnie jest 
Arkadiusz Stawiarski?

Trudne pytanie...oceniać sie-
bie wcale nie jest łatwo. Wy-
daje mi się, że jestem człowie 
-kiem przede wszystkim kon-
sekwentnym, decyzyjnym, sta-
rającym się spojrzeć na proble-
my w sposób obiektywny. Ma 
to odzwierciedlenie zarówno  
w życiu prywatnym jak i zawo-
dowym

Panie Komendancie, dzię-
kuję za rozmowę i życzę za-
dowolenia i satysfakcji z pra-
cy na terenie Gminy Zelów. 
Niech podejmowane działa-
nia przynoszą najlepsze owoce  
w celu bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców.

Dziękuję bardzo

O pracy w Komisariacie Policji w Zelowie oraz realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności naszej gminy z nowym Komendantem Komisariatu 
Policji w Zelowie podinsp. Arkadiuszem Stawiarskim rozmawia redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka.

WYWIADY
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BURMISTRZ INfORMUJE

7 czerwca br. Burmistrz Zelo-
wa Urszula Świerczyńska podpi-
sała w Łodzi umowę w ramach 
której Gmina Zelów otrzyma  
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej - Funduszu Sprawiedliwo-
ści dofinansowanie w wysokości 
92 565 zł przy wkładzie własnym 
1% - 935 zł. Środki finansowe  
w ramach przyznanego dofinan-
sowania będą przeznaczone dla 
ochotniczych straży pożarnych 
z terenu Gminy Zelów na zakup 
wyposażenia i urządzeń ratow-

nictwa, niezbędnych do udzie-
lenia pomocy poszkodowanych 
bezpośrednio na miejscu popeł-
nienia przestępstwa. 

Zadanie współfinansowane 
będzie ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawie-
dliwości w ramach programu 
wsparcia i rozwoju systemu in-
stytucjonalnego pomocy oso-
bom pokrzywdzonym przestęp-
stwem i świadków oraz likwidacją  
skutków pokrzywdzenia prze-
stępstwem. 

DOfINANSOWANIE PRZYZNANE 
– GMINA ZELÓW WYBUDUJE 3 STREfY AKTYWNOśCI DLA MIESZKAńCÓW

Gmina Zelów zaproponowała 
we wniosku 3 lokalizacje pod bu-
dowę OSA: tzw. „Ogródek Jorda-
nowski” przy ul. Kościuszki w Ze-
lowie (wariant rozszerzony), Park 
Miejski im. Romualda Traugutta 
(wariant podstawowy) i teren przy 
zbiorniku wodnym Patyki (wariant 
podstawowy). Wniosek o łącznej 
wartości 197 518 zł otrzymał mak-
symalne możliwe dofinansowanie 
w wys. 98 700 zł. W województwie 
łódzkim tego rodzaju dofinanso-
wanie przyznano 31 jednostkom 
samorządu terytorialnego, w tym 
dla Gminy Zelów. Dofinansowa-
nia nie otrzymały gminy sąsiednie 
m.in. Łask, Bełchatów, Kluki, Bu-
czek. W skali całego kraju do pro-
gramu złożono 1413 wniosków,  
z czego dofinansowanie przyzna-
no dla 792. 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
to program Ministra Sportu i Tury-
styki, którego celem jest budowa 
ogólnodostępnych, plenerowych  

i bezpłatnych stref sportu, rekreacji 
i odpoczynku, w skład których wej-
dą: urządzenia siłowni zewnętrz-
nej, sprawnościowy plac zabaw 
dla dzieci, strefa relaksu i gier, za-
gospodarowanie zieleni. Miejsca te 
mają sprzyjać integracji społecznej 
i być skierowane do różnych grup 
wiekowych. Dodatkowo podniosą  
w sposób znaczący estetykę prze-
strzeni publicznej i poprawią jakość 
życia mieszkańców danego obsza-
ru.

Dofinansowaniem w ramach 
Programu zostały objęte zada-
nia inwestycyjne dotyczące bu-
dowy infrastruktury sportowo 
-rekreacyjnej w dwóch warian-
tach realizacyjnych: podstawowym  
i rozszerzonym.

Wariant podstawowy obejmuje:
• siłownię plenerową (minimum 

6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ław-

ki montowane na stałe do podłoża, 
urządzenia do gier edukacyjnych 
montowane na stałe do podłoża 
np. szachy/warcaby itp., zagospo-
darowanie zieleni - nasadzenia).

Wariant rozszerzony obejmuje:
• siłownię plenerową (minimum 

6 różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ław-

ki montowane na stałe do podłoża, 
urządzenia do gier edukacyjnych 
montowane na stałe np. szachy/
warcaby itp., zagospodarowanie 
zieleni - nasadzenia), oraz

• plac zabaw o charakterze 

sprawnościowym (minimum 3 
urządzenia) z ogrodzeniem lub  
z możliwością wykorzystania istnie-
jącego ogrodzenia terenu.

Pierwsza lokalizacja OSA plano-

wana w tzw. „Ogródku Jordanow-
skim” przy ul. Kościuszki w Zelowie 
o powierzchni ok. 495 m² zawierać 
będzie: plac zabaw z nawierzchnią 
bezpieczną z czystego piasku oraz 
siłownię z naturalną nawierzchnią 
trawiastą. Na placu zamontowa-
ne będą następujące urządzenia: 
orbitrek, wioślarz, biegacz, tablica  
z regulaminem, 4 ławki, zestaw do 
gry w warcaby, zestaw zabawowy 
(drabinka, przeplotnia pionowa  
z lin, kosz linowy, uchwyty gimna-
styczne, ścianka wspinaczkowa, 
elementy obrotowe, element zjaz-
dowo - wspinaczkowy, kule wspi-
naczkowe), huśtawka „bocianie 
gniazdo”, ściana wspinaczkowa, 
krzesło z mechanizmem rowero-
wym, zestaw twister i wahadlo, ze-

staw wyciąg górny i wyciskanie, ze-
staw do gry w chińczyka, stojak na 
rowery, kosz na śmieci. 

Druga lokalizacja o powierzch-
ni ok. 690 m² przeznaczona będzie 

do budowy siłowni zewnętrznej 
z naturalną nawierzchnią trawia-
stą. Obiekt wyposażony będzie  
w następujące urządzenia: orbi-
trek, wioślarz, biegacz, tablica z re-
gulaminem, 4 ławki, zestaw do gry 
w warcaby, fitness rower, zestaw tai 
chi, krzesło z mechanizmem rowe-
rowym, stojak na rowery, zestaw 
do gry w chińczyka, zestaw wyciąg 
górny i wyciskanie siedząc, zestaw 
twister i wahadło, kosz na śmieci.

Trzecia lokalizacja przy zbiorniku 
wodnym „Patyki” zagospodarowa-
na będzie na powierzchni ok. 690 
m² podobnie jak w Parku Miejskim 
im. Romualda Traugutta.

Wszystkie strefy powstaną jesz-
cze w tym roku, a ich budowa ruszy 
po podpisaniu stosownych umów.  

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało 6 czerwca br. wyniki naboru pierwszej edycji Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA), 
w którym Gmina Zelów występowała z wnioskiem o dofinansowanie. 

PRAWIE 100 TYSIĘCY ZŁOTYCh DLA OChOTNICZYCh STRAżY POżARNYCh 
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BĘDZIE NOWY WIZERUNEK STADIONU
Po wielu latach, stadion Ze-

lowskiego Klubu Sportowego 
„Włókniarz” doczekał się remon-
tu. Już w minionym roku rozpo-
częto wymianę siedzisk na try-
bunach i przeprowadzono prace 
remontowe wewnątrz budyn-
ku. Natomiast w tym roku za-
kres prac jest znacznie szerszy  
i obejmuje: roboty demontażowe 
i rozbiórkowe ogrodzenia i na-

wierzchni, wymianę ogrodzenia 
wzdłuż wjazdu, ułożenie chodni-
ka z płytek chodnikowych, wyło-
żenie skarp płytami betonowymi 
oraz wjazd z kostki betonowej. 
Pomalowana będzie także brama 
wjazdowa.  Łączny koszt remon-
tu wynosi 138 731,70 zł. Dzięki 
przeprowadzonym pracom, wize-
runek i estetyka przestrzeni spor-
towej ulegnie całkowitej zmianie.

NOWE OBLICZE ULICY ZYGMUNTA WYSOCKIEGO
Intensywne prace trwają przy 

zadaniu inwestycyjnym Gminy 
Zelów pt. „Budowa sieci wodo-
ciągowo - kanalizacyjnej w dro-
dze gminnej pomiędzy ul. Że-
romskiego a ul. Cegielnianą  
w Zelowie”, którego realizacja roz-
poczęła się pod koniec minione-
go roku. Zgodnie z podjętą 28 
marca br. uchwałą Rady Miejskiej  
w Zelowie ulicy tej nadano na-
zwę Zygmunta Wysockiego. W ra-
mach zadania został zrealizowany 
już zakres prac dotyczący budo-

wy infrastruktury wodociągowo 
- kanalizacyjnej, obecnie układa-
na jest nawierzchnia asfaltowa  
o długości ok. 500 mb oraz chodnik  
z kostki wibroprasowanej. Dodat-
kowo jest wykonane oświetlenie 
uliczne. Wartość zadania wynie-
si 1 795 800 zł. Wybudowana dro-
ga wraz z infrastrukturą przyczy-
ni się do zwiększenia komfortu  
i bezpieczeństwa jej użytkowni-
ków oraz pozytywnie wpłynie na 
estetykę przestrzeni publicznej 
miasta.

REMONTY DRÓG GMINNYCh
W ostatnim czasie zakończy-

ły się prace remontowe na drodze  
w Bujnach Szlacheckich. Zakres  
zadania zakładał korytowanie pod 
warstwy konstrukcyjne, podbu-
dowę z tłucznia dolomitowego, 
wykonanie nawierzchni asfalto-
betonowej oraz roboty wykończe-
niowe w tym odmulenie rowów 
na odcinku ok. 300 mb. Zadanie  
kosztowało 151 290 zł. 

W Pożdżenicach na odcinku  
o długości ok. 890 mb po demon-
tażu istniejącej nawierzchni z płyt 

betonowych i wykonaniu podbu-
dowy tłuczniowej, wykonano na-
wierzchnię z asfaltobetonu wraz  
z wjazdami do posesji i odwodnie-
niem powierzchniowym. Wartość 
zadania wynosi 1 054 110,00 zł .

Zostały także ukończone dwie 
drogi na terenach wiejskich  
(w miejscowościach Pawłowa  
i Jawor), których realizację rozpo-
częto jeszcze w minionym roku.  
W efekcie przeprowadzonych re-
montów  uzyskano ok. 2 000 mb na-
wierzchni emulsyjno - grysowych. 

Wartość tych dwóch inwestycji wy- nosi łącznie około 650 tysięcy zł.

RADNI UDZIELILI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDżETU ZA 2017 ROK

Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej 
w Zelowie, która odbyła się w dniu 
26 czerwca br. w Domu Kultury, rad-
ni udzielili absolutorium Burmistrzowi 
Zelowa Urszuli Świerczyńskiej z wyko-

nania budżetu Gminy Zelów za 2017 
rok.

Dochody budżetu ogółem zreali-
zowano w wysokości 58 737 576,99 
zł, co stanowi 100,24% planu, na-

tomiast wydatki ogółem budżetu  
w kwocie 57 406 578,38 zł, tj. na pozio-
mie 94,57% ustalonego planu. 

Dochody bieżące wykonano w wy-
sokości 57 425 079,46 zł (100,05% pla-
nu), a wydatki bieżące 52 212 499,19 
zł (94,62% planu). Z powyższego wy-
nika, że na koniec roku budżetowe-
go 2017 została zachowana zasada 
wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych, bowiem 
wykonane dochody bieżące są wyż-
sze, aniżeli wykonane wydatki bie-
żące o kwotę 5 212 580,27 zł. Do-
chody majątkowe zrealizowano na 
poziomie 1 312 497,53 zł, co stano-

wi 109,37% planu, a wydatki mająt-
kowe ukształtowały się na poziomie 
5 194 079,19 zł, tj. 94,04% zakładane-
go planu. 

Kwota zobowiązań z tytułu wcze-
śniej zaciągniętych kredytów i poży-
czek na dzień 31 grudnia 2017 roku 
wyniosła 18 860 552,00 zł i była niższa 
o 2 155 556,00 zł od kwoty długu wy-
kazanego przez Gminę Zelów w sto-
sunku do końca roku 2016.

Sprawozdanie z wykonania budże-
tu Gminy Zelów za 2017 rok  uzyskało 
pozytywną opinię zarówno Regional-
nej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie.
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WAżNE DLA MIESZKAńCÓW

Do Urzędu Miejskiego w Ze-
lowie wielokrotnie wpływały 
zgłoszenia zarówno mieszkań-

ców jak i radnych Rady Miejskiej 
w Zelowie dotyczące porząd-
ku i czystości, wykoszenia trawy 
na poboczach oraz przycięcia 
drzew w ciągu ulic Piotrkow-
skiej, Sienkiewicza, Kościuszki  
i Zachodniej. Wymienione uli-
ce wchodzą w skład drogi woje-
wódzkiej nr 484, której zarządcą 
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi/Rejon Dróg Wojewódz-
kich w Bełchatowie.

Zgłoszenia te na bieżąco 

przekazywane były pisemnie do  
zarządcy wspomnianej wyżej 
drogi. Dotyczyły one m.in. za-
miatania ciągów jezdnych i pie-
szych, wykoszenia trawy oraz 
pielęgnacji istniejącego drzewo-
stanu w celu poprawy widocz-
ności szczególnie w obrębie 
skrzyżowań w ciągu drogi woje-
wódzkiej na terenie Zelowa.

Treść odpowiedzi, która wpły-
nęła w dniu 14 maja 2018 r. do 
sekretariatu Urzędu Miejskiego 

w Zelowie jest zdumiewająca, 
ponieważ zostaliśmy poinfor-
mowani, że wykoszenie pobo-
czy w/w drogi  wykona Obwód 
Drogowy w Bełchatowie własny-
mi siłami do dnia 18.05.2018 r., 
natomiast w związku z brakiem 
środków na bieżące utrzymanie 
dróg, pielęgnację drzew RDW 
wykonuje wyłącznie w przypad-
ku konieczności poprawienia 
widoczności oznakowania pio-
nowego.  

KTO ODPOWIADA ZA CZYSTOść I PORZąDEK NA DROGACh WOJEWÓDZKICh?

PORADY I KONSULTACJE DLA MIESZKAńCÓW

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W Urzędzie Miejskim w Ze-
lowie (pokój nr 123, I piętro) 
dla Mieszkańców Gminy Ze-
lów funkcjonuje punkt nieod-
płatnej pomocy prawnej. Porad 
prawnych udziela radca prawny  
Jakub Lechowicz. 

§ DLA KOGO?
Ustawa zakłada, że darmowa 

pomoc prawną (na etapie przedsą-

dowym) otrzymają:
• młodzież do 26 roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okre-

sie ostatnich 12 miesięcy zostało 
przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę 

Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani 

katastrofą naturalną, klęską żywio-
łową lub awarią techniczną,

• kobiety w ciąży.
§ CO OBEJMUJE?
Pomoc prawna będzie polega-

ła na:
• poinformowaniu osoby upra-

-wnionej o obowiązującym sta-
nie prawnym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywają-

cych na niej obowiązkach,
• wskazaniu osobie uprawnionej 

sposobu rozwiązania dotyczącego 
jej problemu prawnego,

• pomocy w sporządzeniu wy-
magającego wiedzy prawniczej 
projektu pisma w zakresie niezbęd-
nym do udzielenia pomocy, z wyłą-
czeniem pism procesowych w po-
stępowaniach przygotowawczym 
lub sądowym i pism w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym,

• sporządzeniu projektu pisma  
o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu.

§ JAKIEGO ZAKRESU PRAWA 
DOTYCZY NIEODPŁATNA PO-
MOC PRAWNA?

Uprawnieni będą mogli uzyskać 
informacje w zakresie:

• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wy-

łączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast 
obejmowała spraw z zakresu pra-
wa celnego, dewizowego, handlo-
wego i działalności gospodarczej,  
z wyjątkiem przygotowywania do 
jej rozpoczęcia.

            Harmonogram 
   Poniedziałek  9:00 - 13:00
   Wtorek          13:00 - 17:00
   Środa               9:00 - 13:00
   Czwartek      11:30 - 15:30
   Piątek               9:00 - 13:00

Zapraszamy mieszkańców Gminy Zelów do korzystania z nieodpłatnych porad i konsultacji oferowanych przez:

PUNKt KONsULtACYJNY DLA OsÓB Z PrOBLEMEM ALKOHOLOWYM I OFIAr PrZEMOCY W rODZINIE 

siedziba:  Zelów, ul. Żeromskiego 28 (II piętro - pok. nr 21-23)

Dyżury:     piątki w godz. 16.00 - 19.00,    soboty w godz. 9.00 – 13.00

Porady prawne udzielane są w każdy czwartek w godz. 11.00 – 13.00.

PUNKt PrOFILAKtYCZNO – INtErWENCYJNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I rODZICÓW 

siedziba: Zelów, ul. Żeromskiego 28 (II piętro - pok. nr 21-23)

Dyżury:   czwartki w godz. 8.00 - 11.00,  soboty w godz. 14.00 - 19.00
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Zmiana terminów odbioru bioodpadów

Uległ zmianie harmonogram dotyczący odbioru bioodpadów na części ulic w naszym mieście. Zgodnie

z podpisaną umową, odbioru odpadów dokonuje firma ”EKO-REGION” sp. z o. o., a nowy 

harmonogram zawiera poniższa tabela.

miesiąc dzień miesiąca zmiana dotyczy następujących ulic:

lipiec 9, 23 Bujnowska

Cmentarna

Dzielna

Górna

Harcerska

Jana Pawła II

Kilińskiego

Komeńskiego

Kopernika

Krótka

Leśne Działy

Lubelska

Łąkowa

Skłodowskiej

Nowy Rynek

Ogrodowa

Pabianicka

Piotrkowska

Podleśna

Południowa

Poprzeczna

Północna

Przejazd

Sienkiewicza

Sportowa

Wolności

Wschodnia

Złota

Zofii

sierpień 6, 20

wrzesień 3, 17

październik 1, 15, 29

listopad 12, 26

WAżNE DLA MIESZKAńCÓW

Na podstawie ustanowionego 
przez Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej programu „Dobry start” ro-
dziny, bez względu na osiąga-
ne dochody, otrzymają raz w roku 
wsparcie finansowe w wysokości 
300 zł na każde dziecko lub oso-
bę uczącą się. W Gminie Zelów 
program ten będzie realizowa-

ny przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Piotrkow-
ska 12 – Sekcja Świadczeń Rodzin-
nych. Świadczenie przysługuje raz  
w roku - na rozpoczynające rok 
szkolny dzieci i osoby uczące się - 
do ukończenia 20 roku życia oraz 
do 24 roku życia (w przypadku osób 
uczących się legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści). Aby otrzymać wsparcie, należy 
złożyć wniosek przez rodzica, opie-
kuna prawnego lub opiekuna fak-
tycznego.

Od 1 lipca 2018 roku wnioski bę-
dzie można składać on-line przez 
stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej: empatia.mpips.
gov.pl oraz przez bankowość elek-
troniczną, a od 1 sierpnia 2018 roku 
drogą tradycyjną (papierową) w sie-
dzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. 
Piotrkowska 12, pokój nr 5.

UWAGA! Na wnioski złożone  
w lipcu i sierpniu rodziny otrzy-
mają wsparcie najpóźniej do 30 
września 2018 roku, natomiast na 

złożone w terminie późniejszym wy-
płata świadczenia nastąpi najpóźniej  
w przeciągu 2 miesięcy od złożenia 
wniosku. Wnioski w ramach progra-
mu „Dobry start” będą przyjmowa-
ne do 30 listopada 2018 roku.

Bliższych informacji na temat 
programu „Dobry start” udziela-
ją pracownicy Sekcji Świadczeń 
Rodzinnych Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, 
pokój nr 5, tel. 44 634 10 28 wew. 
20.

REALIZACJA RZąDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START” W GMINIE ZELÓW

hARMONOGRAM DYżURÓW POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
26 lipca 2018r.  w godz. 11.30 - 14.30   25 października 2018r. w godz. 11.30 - 14.30 
23 sierpnia 2018r.  w godz. 11.30 - 14.30   22 listopada 2018r.  w godz. 11.30 - 14.30
20 września 2018r.   w godz. 11.30 - 14.30   13 grudnia 2018r.   w godz. 11.30 - 14.30
                                       

OPŁATA RETENCYJNA 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo Wodne nakłada na osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne, w tym spółki nie-
posiadające osobowości praw-
nej, obowiązek uiszczania opłaty 
za zmniejszenie naturalnej reten-
cji terenowej, zwanej opłatą reten-
cyjną. 

Dotyczy to osób będącymi:
a) właścicielami nieruchomości 

lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi 

nieruchomości lub obiektów bu-
dowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi 
gruntów,

d) posiadaczami nieruchomo-
ści lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, sta-
nowiących własność Skarbu Pań-
stwa lub jednostki samorządu te-
rytorialnego. 

Dotyczy to nieruchomości o 
powierzchni powyżej 3500m², na 
których wykonano roboty i obiek-

ty budowlane trwale związane 
z gruntem zmniejszające retencję 
przez wyłączenie z tej nierucho-
mości więcej niż 70% powierzchni 
biologicznie czynnej, na obszarach 
nieujętych w systemy kanalizacji 
otwartej lub zamkniętej.

Posiadanie na ww. nieruchomo-
ściach urządzeń do retencjono-
wania wody, takich jak: zbiornik, 
studnia, rów, przewody drenar-
skie, skrzynki rozsączające, z po-
wierzchni trwale uszczelnionych 

istotnie obniża stawkę opłaty re-
tencyjnej.

Wpływy z  opłat z tytułu zmniej-
szenia naturalnej retencji stanowić 
będą w 90% przychód PAŃSTWO-
WEGO GOSPODARSTWA WODNE-
GO WODY POLSKIE i tylko w 10% 
dochód budżetu gminy.

Stosowne OŚWIADCZENIE do-
stępne jest na stronie internetowej 
www.zelow.pl, a także w formie 
papierowej w siedzibie Urzędu Miej-
skiego – pokój nr 23.

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y
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Współpraca partnerska miast ma wiele pozytywnych aspektów, zarówno w zakresie wymiany doświadczeń w wielu obszarach działalności 
samorządów, ale też integracji mieszkańców poprzez spotkania, wymiany i realizację wspólnych projektów. Jednym z takich przykładów 

jest projekt ERASMUS+, w którym od września ubiegłego roku uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. 

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEżY W RAMACh PROGRAMU ERASMUS+

Dotacje przyznano na realizację 
następujących zadań: 

- Program Edukacji Ekologicz-
nej pn. „Jeszcze w zielone gramy, 
lecz smog puka do naszych drzwi”  
w Szkole Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich w kwocie 18 348,00 zł,

- Program Edukacji Ekologicznej 
pn. „Woda wokół nas” w Przedszko-
lu Samorządowym nr 1 w Zelowie  
w kwocie 11 737,00 zł,

- Program Edukacji Ekologicz-
nej pn. „Jakie tajemnice kryje woda?”  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelo-
wie w kwocie 19 850,00 zł, 

- Program Edukacji Ekologicz-

nej pn. „Woda to bezcenny skarb”  
w Szkole Podstawowej w Wygiełzo-
wie w kwocie 12 688,00 zł, 

- Program Edukacji Ekologicz-
nej pn. „W każdej kropli wody jest 
dar życia dla przyrody” w Przedszko-
lu Samorządowym nr 4 w Zelowie  
w kwocie 14 784,00 zł, 

- Program Edukacji Ekologicznej 
pn. „Woda do picia, woda do życia”  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie w kwocie 15 271,00 zł, 

- Program Edukacji Ekologicz-
nej pn. „Woda niejedno ma imię”  
w Szkole Podstawowej w Kociszewie 
w kwocie 24 366,00 zł. 

Celem Konkursu jest podniesienie 
poziomu świadomości ekologicznej 
dzieci i młodzieży oraz dofinansowa-

nie najciekawszych projektów w ra-
mach przedszkolnej i szkolnej edu-
kacji ekologicznej, których realizacja 
przyniesie największe efekty ekolo-
giczne, w następujących obszarach 
priorytetowych: 

1) edukacja ekologiczna obejmu-
jąca problematykę zanieczyszczeń 
powietrza oraz ich szkodliwe oddzia-
ływanie na zdrowie ludzi; 

2) edukacja ekologiczna w zakresie 
racjonalizacji gospodarki odpadami  
i zapobiegania ich powstawaniu; 

3) zrównoważone korzystanie z za-
sobów naturalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki ochrony 
wód i gospodarki wodnej.

Wyżej wymienione projekty skła-
dają się z szeregu działań mających 

na celu wzrost świadomości i wiedzy 
ekologicznej oraz przyrodniczej od-
biorców. Są odpowiedzią na konkret-
ne problemy środowiskowe, mogą 
również stanowić uzupełnienie do 
proekologicznych działań. Poprzez 
udział w wycieczkach, warsztatach 
terenowych i stacjonarnych, specja-
listycznych zajęciach edukacyjnych, 
konkursach i innych atrakcyjnych 
działaniach na rzecz ochrony środo-
wiska, dzieci będą mogły kształtować 
swój własny stosunek do otaczającej 
ich przyrody. Poprzez realizację pro-
jektów placówki oświatowe zosta-
ną wyposażone w nowe pomoce 
dydaktyczne. Projekty zostaną zre-
alizowane do końca roku szkolnego 
2018/2019.

PRZYZNANO DOTACJE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNą
Ponad 117 tysięcy złotych otrzyma Gmina Zelów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” 
na działania z zakresu edukacji ekologicznej dla 7 placówek oświatowych.

 

Na początku czerwca gościliśmy 
w Zelowie młodzież z Niemiec, Re-
publiki Czeskiej i Holandii. Wizyta roz-
poczęła się od spotkania w Urzędzie 
Miejskim, gdzie grupa miała okazję 
w wielkim skrócie poznać zarów-
no Gminę Zelów (podczas prezen-
tacji multimedialnej), jak i porozma-
wiać z Burmistrzem Zelowa Urszulą 
Świerczyńską i Sekretarzem Miasta 
Agnieszką Mysłowską.

W ramach realizowanego pro-
jektu pn. Elastic-Innovation thro-
ugh the textile industry in the 

past, present and future  ucznio-
wie z wymienionych krajów prze-
prowadzają badania związane  
z historią, teraźniejszością i przyszło-
ścią przemysłu tekstylnego. War-
tością dodaną jest poznanie przez 

uczestników projektu kultury i hi-
storii partnerskich krajów, a dzięki 
wspólnym spotkaniom, wyjazdom 
z pewnością poszerzenie swoich 
umiejętności posługiwania się języ-
kami obcymi. Takie spotkania sprzy-

jają także nawiązywaniu nowych 
kontaktów pomiędzy rówieśnika-
mi. Jest to dwuletni projekt, które-
go realizacja potrwa do 31 sierp-
nia 2019 roku. Na to zadanie Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Zelowie 
otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości ok. 17 tysięcy euro. Możliwość 
uczestniczenia zelowskiej młodzieży  
w międzynarodowym projekcie 
jest efektem wieloletniej współ-
pracy pomiędzy Gminą Zelów  
a Związkiem Gmin Neuenhaus  
w Niemczech.

42 000 zł – to kwota dofinansowania pozyskanego przez Gminę Zelów z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych z rządowego 
programu „Aktywna tablica” . Każda szkoła otrzyma po 14 000 zł na rozwój infrastruktury 

szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

AKTYWNE TABLICE W PLACÓWKACh OśWIATOWYCh

W tym roku programem zostaną 
objęte: Szkoła Podstawowa im. M. 
Konopnickiej w Wygiełzowie, Szkoła 
Podstawowa im. mjr. H. Sucharskie-
go w Bujnach Szlacheckich i Szko-
ła Podstawowa im. J. Kusocińskiego 
w Łobudzicach. W ramach dofinan-
sowania do szkół zostaną zakupio-
ne tablice interaktywne, projektory, 
głośniki czy interaktywne monito-

ry dotykowe. W latach 2017 – 2019 
na program przeznaczono 279 mln 
316 tys. zł, z czego 224 mln – to 
środki finansowe budżetu państwa,  
a 20% inwestycji – środki finansowe 
organów prowadzących, czyli jed-
nostek samorządu terytorialnego. 
Maksymalna kwota dofinansowa-
nia na jedną szkołę wynosi 14 000 zł  
z budżetu państwa, a wkład własny 

gminy -  3 500 zł. 
Warto zaznaczyć, że już w 2017 

r. cztery z siedmiu szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy zostały 
wyposażone w pomoce dydaktycz-
ne, niezbędne do realizacji progra-
mów. Obecnie placówki te wdrażają 
na bieżąco stosowanie TIK w pro-
cesie nauczania, chociażby poprzez 
uczestniczenie w międzyszkolnej 

sieci współpracy oraz organizowa-
nie lekcji otwartych z wykorzysta-
niem TIK w nauczaniu. 

W tym roku Gmina Zelów, dzię-
ki  pozyskanej dotacji celowej, do-
kończyła wyposażenie pozostałych 
szkół podstawowych, w wyniku cze-
go wszystkie szkoły podstawowe 
Gminy Zelów zostały objęte progra-
mem. 
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Zgodnie z kalendarzem roku 
szkolnego 2017/2018, opublikowa-
nym przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej dokładnie 22 czerwca 
nastąpiło zakończenie zajęć dydak-

tyczno - wychowawczych, a nowy 
rok szkolny rozpocznie się dopiero 
3 września. Oznacza to, że w tym 
roku będą jedne z najdłuższych 
wakacji, które potrwają aż 73 dni.   

Zakończenie roku szkolnego 
jest zawsze dniem wyjątkowym  
i radosnym. Mniej radosny był je-
dynie w Szkole Podstawowej nr 4  
w Zelowie, ponieważ wraz z za-
kończeniem roku szkolnego za-
kończył swoją pracę zawodową 
Dyrektor Szkoły Jan Karol Kozłow-

ski. Podczas uroczystości nie zabra-
kło chwil wzruszeń i wspomnień, 
najlepszych życzeń, gratulacji  
i kwiatów zarówno od władz sa-
morządowych Gminy Zelów, jak  
i kadry pedagogicznej i uczniów.

Przyłączamy się do wszystkich 
życzeń i składamy Panu Dyrek-
torowi serdeczne podziękowa-
nia za sumienną i rzetelną pracę 
na rzecz społeczności Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie i Gmi-
ny Zelów. Pana profesjonalizm, 

kreatywność, znakomite zarzą-
dzanie szkołą i postawa etyczna 
jest wzorem godnym naśladowa-
nia. Doceniając Pana osiągnięcia 
i zaangażowanie, życzymy dużo 
zdrowia, satysfakcji, pomyślności, 
spełnienia wszelkich zamierzeń  
i planów związanych z nowym 
okresem życia. 

Natomiast dla wszystkich 
uczniów z terenu Gminy Zelów  
życzymy udanych, wesołych i bez-
piecznych wakacji!

ZAKOńCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
22 czerwca 2018 roku był dla uczniów jednym z najbardziej wyczekujących dni w roku szkolnym - w szkołach wybrzmiał ostatni dzwonek, 

a podczas uroczystych akademii rozdano świadectwa i nagrody. 

W Przedszkolu Samorządowym 
nr 4 w Zelowie w obecności za-
proszonych gości, w tym przed-
stawicieli władz samorządowych 
Gminy Zelów, rodziców i pracow-
ników przedszkola, dzieci zapre-
zentowały pięknego Poloneza. 
Następnie w wierszach i piosen-
kach były chwile wspomnień i re-
fleksji z lat spędzonych w przed-
szkolu. Absolwentom wręczono 
pamiątkowe dyplomy ukończe-
nia przedszkola, książki oraz upo-
minki przygotowane przez młod-

szych kolegów oraz sadzonki 
dębów. Podziękowano też rodzi-
com za współpracę i szczególne 
zaangażowanie w prace na rzecz 
przedszkola, a wychowawcom za 
opiekę i przygotowanie dzieci do 
dalszej nauki w szkole. Tradycyj-

nie, jak co roku, absolwenci wpi-
sali się do książki, która pozosta-
nie w przedszkolu na pamiątkę. 

Podobny charakter miała uro-
czystość w Przedszkolu Samo-
rządowym nr 1 w Zelowie. Dzieci  
z grupy „Biedronek” przedstawi-

ły zgromadzonej publiczności 
program artystyczny wystawia-
jąc bajkę pt. „Śpiąca Królewna”,  
a z grupy „Pszczółek” przedsta-
wienie pt. „Bukiet Małgosi”.Był też 
walc, pożegnalne wiersze i pio-
senki. Przedszkolaki otrzymały 
pamiątkowe dyplomy ukończe-
nia przedszkola, książki z dedyka-
cją oraz dyplomy ukończenia ka-
techezy. Na koniec uroczystości 
podziękowano także dzieciom za 
występy, a rodzicom za współpra-
cę i zaangażowanie. 

PRZEDSZKOLE TEż żEGNAMY
Uroczystości zakończenia roku przedszkolnego 2017/2018 odbyły się także w zelowskich przedszkolach połączone 

z pożegnaniem dzieci 5-6 letnich. 

Łódzki Dom Kultury po raz szó-
sty zaprosił Dom Kultury w Zelo-
wie do współpracy przy realizacji 
projektu „Wojewódzki Ekologiczny 
Dzień Dziecka z Literaturą i Sztuką 
– Świerszczykowe Wierszyki”. W ra-
mach projektu ogłoszone zostały 
konkursy plastyczne i konkurs recy-
tatorski o tematyce przyrodniczej 
„Świerszczykowe wierszyki”, skiero-

wany do dzieci w wieku 5 – 11 lat.
15 maja br. najmłodsi recytatorzy  

z Gminy Zelów uczestniczyli w 
Gminnych Eliminacjach Konkursu 
Recytatorskiego „Świerszczykowe 
wierszyki”, zorganizowanych przez 
Dom Kultury. W konkursie wzię-
ło udział 18. reprezentantów szkół 
i przedszkoli naszej gminy. Bliska 
dzieciom tematyka konkursu i przy-
jemna atmosfera, panująca podczas 
prezentacji, pozwoliły na ciekawą 
i swobodną interpretację wybra-
nych wierszy. Komisja konkursowa, 
po wysłuchaniu uczestników, wyty-
powała laureatów, którzy reprezen-
tować będą naszą gminę w fina-
le wojewódzkim w Łódzkim Domu 
Kultury: I miejsce –  Maja Plucińska, 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie; 
II miejsce – Kacper Przybylski, Szko-
ła Podstawowa w Wygiełzowie; III 
miejsce – Maja Szafran, Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Zelowie. Przyznano 
trzy wyróżnienia dla: Mai Włodar-
czyk ze Szkoły Podstawowej w Wy-
giełzowie, Błażeja Grzegorczyka  
z Przedszkola Samorządowego nr 1  
i  Wiktorii Tosik  ze Szkoły Podstawo-
wej w Bujnach Szlacheckich.

Dzieci nagrodzone zostały upo-
minkami wręczonymi przez Panią 
Urszulę Świerczyńską – Burmistrza 
Zelowa oraz przez Panią  Agniesz-
kę Mysłowską – Sekretarza Miasta. 
Wszystkim dzieciom bardzo dzięku-
jemy za udział w konkursie, gratulu-
jemy laureatom.

RECYTATORZY W AKCJI
Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Zelowa Urszuli Świerczyńskiej odbyły się w Galerii Collage Domu 

Kultury w Zelowie Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki”.

Praca wykonana przez Pana  
Mariana Czaplickiego – podopiecz-
nego Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Walewicach - we-
dług własnego projektu. Model 
Pałacu Kultury powstawał etapami z 
wykorzystaniem techniki papieropla- 
stycznej oraz quilingu.
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W tym roku po raz dziesią-
ty już w Szkole Podstawowej nr 
2 w Zelowie odbył się Szkolny 
Dzień Integracji. Po raz pierwszy 
miejscem wydarzenia była nowo 
wybudowana sala gimnastycz-
na. W uroczystości udział wzięli 

zaproszeni goście: Burmistrz Ze-
lowa Urszula Świerczyńska, Se-
kretarz Miasta Agnieszka My-
słowska,  Dyrektor Przedszkola 
Samorządowego nr 1 z oddziała-
mi integracyjnymi w Zelowie Mo-
nika Laskowska, przedstawiciel 
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych w Zelowie 
i zarazem wieloletni przyjaciel 
szkoły Anna Nowak oraz Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wygiełzo-
wie Mariola Głowacka. Na uroczy-
stość zostali również zaproszeni 
członkowie Stowarzyszenia Przy-

jaciół Osób Niepełnosprawnych 
w Zelowie. W tym roku Dzień In-
tegracji przebiegał pod hasłem 
„W smerfnym świecie”.  Dlaczego 
Smerfy…? Smerfy są niebieskie, 
a właśnie niebieski kolor symbo-
lizuje autyzm, który był tematem 
warsztatów. Świat dzieci z auty-

zmem jest jak puzzle.
Tradycyjnie podczas krótkiej 

części oficjalnej do grona „Przy-
jaciół Integracji” dołączyli: Małgo-
rzata Gajda - Kierownik Referatu 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Zelowie, 
Małgorzata Kałuża – przedstawi-
ciel rodziców ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Magdalena Pacho-
lec - stażystka szkoły. Uczestnicy 
Szkolnego Dnia Integracji wraz 
z zaproszonymi gośćmi obejrze-
li przygotowane przez uczniów 
szkoły wzruszające przedstawie-
nie pt: „„Czy i ty spotkałeś brzyd-
kie kaczątko?”,  w którym poru-
szono bardzo ważne problemy 
związane z niepełnosprawnością, 
akceptacją inności i tolerancją.

Po części oficjalnej rozpoczę-
ła się wspaniała zabawa i na-
uka, w której oprócz uczniów 
szkoły udział wzięła m.in. grupa 
przedszkolaków z Przedszkola 
Samorządowego nr 1 z oddzia-
łami integracyjnymi w Zelowie, 

uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Łobudzicach. Dla dzieci z 
klas 0-III szkoła zamieniła się w 
wesoły, kolorowy plac zabaw, na 
którym dzieci uczyły się i bawi-
ły na stacjach: bajkowej, muzycz-
nej, gier i zabaw, plastycznej oraz  
piękności. Natomiast uczniowie 
klas IV-VII uczestniczyli w trzech 
warsztatach dotyczących integra-
cji i autyzmu.

Na pierwszych warsztatach 
uczniowie obejrzeli filmy, dzię-
ki którym została im przybliżona 
tematyka autyzmu. Na warsztacie 
doświadczalno – dyskusyjnym 
uczniowie poszerzyli wiedzę na 
temat różnych niepełnospraw-
ności, mieli możliwość wyraże-
nia swoich opinii i poglądów oraz 
prowadzili  dyskusję w małych 
grupach. Uczestnicy warsztatów 
plastycznych wykonali okazały 
parasol techniką origami. Podsu-
mowaniem imprezy była prezen-
tacja wykonanych prac oraz ogni-
sko z kiełbaskami i słodycze.

X SZKOLNY DZIEń INTEGRACJI

Wicemistrzostwo wojewódz-
twa łódzkiego zdobyła Młodzie-
żowa Drużyna Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pożdżenicach podczas 
Wojewódzkich Zawodów Sporto-
wo - Pożarniczych, które odbyły 
się  16 czerwca 2018 r. na stadio-
nie Ceramiki Opoczno. 

Rywalizacja na szczeblu woje-
wódzkim cieszyła się bardzo du-
żym zainteresowaniem, bowiem 
do zawodów zgłosiło się 28 dru-
żyn, czyli blisko 300 zawodników. 

Reprezentacja Gminy Zelów dziel-
nie się spisała i rywalizowała z po-
zostałymi drużynami w pięknym 
stylu. 

Uczestnicy rozgrywek dali z sie-
bie wszystko, dostarczając wie-
lu sportowych emocji - tym bar-
dziej, że zawody zostały rozegrane 
w konkurencjach - rozwinięcie bo-
jowe i bieg sztafetowy na 400 m   
z przeszkodami.  

Gratulujemy tak znakomitego 
wyniku w zawodach!

RYWALIZACJA W PIĘKNYM STYLU

W ramach projektu odbyło się 5 
typów warsztatów artystyczno - eko-
logicznych, dzięki którym dzieci mo-
gły zdobyć wiedzę i umiejętności  
z zakresu ekologicznego charakte-
ru pracy artystycznej w dziedzinie 
teatru. Młodzi aktorzy poznali tech-
niki konstruowania kostiumów te-
atralnych i elementów scenogra-
fii z materiałów odzyskanych. Wzięli 
udział w warsztatach aktorsko-te-
atralnych, prowadzonych przez so-
listkę Teatru Muzycznego. Podczas 
prelekcji o idei zrównoważonego 
zarządzania zasobami środowiska 
dowiedzieli się, od praktyków za-

angażowanych od lat w działania 
proekologiczne, o najważniejszych 

aspektach ochrony środowiska. Efek-
tem finalnym prac warsztatowych 

był przygotowany przez dzieci, pod 
kierunkiem instruktora teatralne-
go Krystyny Mikołajczak, spektakl 
ekologiczny pt. Smog. Powstał on  
w oparciu o scenariusz  K. Mi-
kołajczak i otrzymał II nagrodę  
w konkursie na scenariusz au-
torski ekologicznego spekta-
klu teatralnego. Przedstawie-
nie zostało również wyróżnione  
w konkursie na wykonanie ekolo-
gicznego spektaklu teatralnego.

Przedsięwzięcie zostało objęte  
Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Łódzkiego Witolda 
Stępnia.

TEATRALNA PODRÓż, CZYLI „LOKOMOTYWą PO WIEDZĘ”
Dzieci z zespołów teatralnych Domu Kultury uczestniczyły od marca do czerwca br. w projekcie ekologiczno-artystycznym 

„Lokomotywą po wiedzę”, organizowanym przez Łódzki Dom Kultury przy współpracy Domu Kultury w Zelowie.
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Zgodnie z założeniami Pro-
gramu Współpracy Gminy Ze-
lów z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2018, 
w czerwcu i lipcu br. następuje 
zgłaszanie nowych zadań oraz 
form współpracy do projektu 
programu na 2019 rok.

W związku z tym, zachęca-
my przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych i podmio-

tów prowadzących działalność  
pożytku publicznego, realizują-
cych zadania publiczne na te-
renie Gminy Zelów i na rzecz 
jej mieszkańców, do składania 
propozycji zadań planowanych  
na rok 2019 w zakresie zadań 
publicznych wymienionych  
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie.

Propozycje zadań należy 
składać na stosownym for-
mularzu w terminie do 31 lip-
ca 2018 r. za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej, elektro-
nicznej (adres e-mailowy:  
rs@zelow.pl) lub osobiście  
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Zelowie.

Formularz dostępny jest  
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Zelowie (pok. 108).

ZGŁASZANIE ZADAń PUBLICZNYCh NA 2019 ROK

UWAGA !!!  AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
W związku z rozprzestrzenieniem się  w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało 

wymogi dotyczące zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.  Podejmowane działania mają na celu zwiększenie 
ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych poza obszarami objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, 

objętym ograniczeniami i ochronnym). 

Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. 
Powoduje jednak ogromne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego, dlatego Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Bełchatowie Henryk Wojciechowski apeluje do Mieszkańców Gminy Zelów o zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wymogów. 
W przypadku nieprzestrzegania zasad bioasekuracji przedmiotowe odszkodowanie nie przysługuje.

Wymagania dla gospodarstw, 
w których utrzymywane są świnie:

1. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wol-
no żyjących.

2. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdża-
jących na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń,  
w których są utrzymywane świnie. 

3. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed do-
stępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

4. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,  
w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia 
oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, 
w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

5. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez 
osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. 

6. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą 
świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbęd-
nych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, 
w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

7. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywa-
nych do obsługi świń.

8. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń 
odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącz-
nie do wykonywania tych czynności.

9. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń,  
w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, 
przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż 
szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 
1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym 
utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

10. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z po-
działem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, 
oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

11. Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wy-
sokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podło-
żem – w przypadku utrzymywania świń  w gospodarstwie w syste-
mie otwartym.

W gospodarstwach, 
w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz:

1. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymy-
wane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz 
materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

2. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które 
w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta 
łowne lub odłowie takich zwierząt.

3. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objęte-
go ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to 
ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub skła-
dowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni 
przed ich podaniem świniom.

4. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świ-
nie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego 
ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę  słomę poddano 
obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miej-
scu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wyko-
rzystaniem. 

Od kwietnia br. na terenie powiatu bełchatowskiego prowadzone są, przez 
inspektorów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bełchatowie, kontrole 
weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. wymagań.  

Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw  
w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji  
powiatowego lekarza weterynarii. 

Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków 
pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy 
rok nieutrzymywania świń:

1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie będzie  

        wypłacane maksymalnie za 50 sztuk. 
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16 czerwca została rozegrana 
ostatnia kolejka IV ligi piłki nożnej 
grupy łódzkiej w sezonie 2017/2018. 
W swoim ostatnim meczu Zelowski 
Klub Sportowy Włókniarz przegrał w 
Niewiadowie z miejscową Stalą 2:3. 
Podsumowując minione rozgrywki 
należy stwierdzić, że mimo nie naj-
lepszej końcówki sezonu był on jed-
nak udany dla drużyny Włókniarza. 
Nasz zespół stosunkowo wcześnie 
zapewnił sobie pozostanie w IV lidze 
na następny sezon, ostatecznie koń-
cząc go na 7. miejscu w tabeli. W 34 

meczach Włókniarz zgromadził na 
swoim koncie 53 punkty odnosząc 
przy tym 17 zwycięstw, 2 remisy  
i 15 porażek, strzelając 65 goli, a tra-
cąc 63. Warto dodać, że ligę wygra-
ła, z dużą przewagą punktową nad 
resztą zespołów, drużyna Unii Skier-
niewice, która zgromadziła na swo-
im koncie 93 punkty i awansowała 
do III ligi. 

W następnym sezonie, który 
rozpocznie się w sierpniu, życzy-
my Włókniarzowi jeszcze lepszych  
wyników!

ZAKOńCZENIE ROZGRYWEK IV LIGI

Po raz szósty Ochotnicza Straż Po-
żarna oraz Szkoła Podstawowa w Buj-
nach Szlacheckich zorganizowały dla 
Mieszkańców Gminy Zelów rajd ro-
werowy. Pomimo niesprzyjającej po-
gody do udziału w rajdzie zgłosiło się 
ponad 300 osób i mieli do pokona-
nia trasę około 60 km. Na przystanku 
w Sędziejowicach dla uczestników 
przygotowany był posiłek regene-
racyjny, a na zakończenie odbyło się 
wspólne grillowanie na placu OSP 
w Bujnach Szlacheckich. Tradycyjnie 
jak co roku nie obyło się bez upo-

minków od sponsorów oraz nagro-
dy głównej - roweru! To była kolejna 
udana edycja Rodzinnego Rajdu Ro-
werowego w Bujnach Szlacheckich. 
Rajdy Rowerowe to doskonały spo-
sób na integrację mieszkańców i ak-
tywne spędzanie czasu wolnego. Ze 
względu na to, że jest duże zaintere-
sowanie wśród mieszkańców tego 
rodzaju formą wypoczynku, już na 
początku sierpnia odbędzie się ko-
lejny rajd rowerowy, którego organi-
zatorem będzie Ochotnicza Straż Po-
żarna w Sobkach.  

RODZINNE RAJDY ROWEROWE INTEGRUJą MIESZKAńCÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów od marca br. 
realizuje projekt pod nazwą 

„Sport i Aktywność w Każdym Wieku”, 
w którym mogą wziąć udział mieszkańcy 

Gminy Zelów w wieku 55+. 
W ramach projektu realizowane są zajęcia 

fitness dla Pań, zajęcia sportowe dla Panów 
na siłowni, zajęcia jogi i wyjazdy na basen 
na aquaareobik. Zajęcia realizowane będą 

do końca grudnia tego roku.

Zapraszamy do udziału w zajęciach 
- wolne miejsca są w jednej grupie zajęć jogi 

i na zajęciach sportowych dla Panów, 
które odbywają się głównie na siłowni. 

W czasie wakacji zaplanowane są wyjazdy 
rowerowe oraz zajęcia na świeżym powietrzu. 
W tej chwili aktywny udział w projekcie bierze 

już ponad 50 osób.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki 
dofinansowaniu ze środków Gminy Zelów.

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu: 
Grażyna Słama - Ugorska tel. 531-747-728

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SPORTOWE 

dla mieszkańców Gminy Zelów 

 „Sport i Aktywność w Każdym Wieku”

Uczestnicy zajęć pokrywają jedynie koszt ubezpieczenia.


