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Zapisy do obserwatorium 
astronomicznego

Burmistrz to nie zawód

Drożeje ciepło - Zelów poszukuje 
alternatywnych rozwiązań  

w energetyce cieplnej

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczymy Mieszkañcom Gminy Zelów

wiele radoœci, pokoju serca,
radosnego prze¿ycia tajemnicy Zmartwychwsta³ego Chrystusa

oraz wielu mi³ych chwil spêdzonych w gronie najbli¿szych.

“Zmartwychwstanie Jezusa jest ostateczn¹ pieczêci¹ wszystkich Bo¿ych obietnic,
miejscem narodzin nowej, zmartwychwsta³ej ludzkoœci,

rêkojmia historii naznaczonej mesjañskimi darami pokoju i radoœci”

                                                               Jan Pawe³ II

,

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej w Zelowie

Wincenty Berliñski

Burmistrz Zelowa
Urszula Œwierczyñska

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

BardZo
ważne

telefony
Telefon alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja Zelów 997
dyżurny 44/634-13-77
komendant 44/634-12-83
Pogotowie Gazownicze 992

Pogotowie Energetyczne 
991

Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

Urząd Miejski w Zelowie 
44/634-10-00

OSP w Zelowie
44/634-29-98

OSP w Łobudzicach     
634-15-88

Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 44/634-10-06 oraz  
44/634-10-14

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Zelowie 44/634-10-28

Powiatowy Urząd Pracy 
(filia w Zelowie)        
44/634-10-66

Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Zelowie  
44/634-13-06

Dom Kultury w Zelowie 
44/634-10-98

Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Zelowie    
44/634-11-48

Szpital Wojewódzki 
w Bełchatowie Pogotowie 
Ratunkowe 44/635-84-80

Przychodnia SPZOZ 
w Zelowie 44/634-12-65

Wiejski Ośrodek Zdrowia 
w Wygiełzowie          
44/634-14-22

NZOZ “MEDYK”          
44/634-12-18

Prace wokół projektu drogi wojewódzkiej nr 484

Ruszyły prace związane z bu-
dową kanalizacji deszczowej na 
przedłużeniu ulicy Sienkiewicza 
oraz budową kanalizacji sanitar-
nej i sieci wodociągowej na uli-
cy Harcerskiej u zbiegu  z ulicą 
Leśne Działy. Pierwsze roboty 
budowlane ruszyły też na ul. Ko-
ściuszki. Fragment drogi na od-
cinku od ulicy Piotrkowskiej do 
ulicy Lubelskiej wyłączony jest  
z ruchu kołowego. Na ulicach 

Harcerskiej i Leśne Działy roz-
poczęto kolejny etap robót, zwią-
zany z wykonaniem nawierzchni 
oraz chodnika. Trwają również 
prace w Łobudzicach na odcinku 
drogi w kierunku Ostoi oraz na 
ulicy Lubelskiej, gdzie przepro-
wadzane jest osuszanie gruntu. 
Zadanie inwestycyjne realizo-
wane jest w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa systemów wod-
no-kanalizacyjnych w Zelowie               

i Łobudzicach w Gminie Zelów”. 
Projekt współfinansowany jest 
przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013 oraz przy udziale 
środków z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi.

ul. Harcerska

ul. Lubelskaul. Kościuszki

ul. Sienkiewicza
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Krzysztof Mikułowski nowym 
Komendantem Komisariatu 

Policji w Zelowie
Stanowisko Komendanta Komisariatu Policji  

w Zelowie powierzono od 15 marca podinspek-
torowi Krzysztofowi Mikułowskiemu. Do 
tej pory pełnił on funkcję zastępcy. Nowym 
zastępcą Komendanta został nadkomisarz Ja-
rosław Słok.

Panowie otrzymali nominacje z rąk Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Bełchato-
wie inspektor Renaty Kasprzyk-Papierniak 
podczas uroczystego spotkania. Życzenia 
w imieniu władz samorządowych Gminy 
Zelów złożyła także Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska. Po części uro-
czystej Komendant Krzysztof Mikułowski 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
Komisariatu Policji w Zelowie wraz z infor-
macją o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego za 2011 rok.

Dotacje dla organizacji pozarzą-
dowych w 2012 roku

338.000 zł wyniosła kwota 
dotacji udzielonych z budżetu 
Gminy Zelów dla organizacji 
pozarządowych na realizację 
zadań dotyczących wsparcia                                                          
z zakresu pomocy społecznej, 
podtrzymywania tradycji na-
rodowej i tożsamości kulturo-
wej, ochrony zdrowia, dzia-
łań na rzecz dzieci, młodzieży  
i osób niepełnosprawnych, kul-
tury  i sztuki, kultury fizycznej 
i turystyki. W ramach konkur-
su ofert na 2012 rok dotacje 
otrzymały: 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych na 
prowadzenie świetlicy środo-
wiskowej dla dzieci ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych,              
w tym pomoc w nauce, orga-
nizację czasu wolnego, rozwi-
janie zainteresowań, organiza-
cję zabaw i zajęć sportowych, 
pracę z rodziną dziecka, doży-
wianie dzieci uczestniczących                          
w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych – 
26.000 zł.

2. Towarzystwo Szkolne Ko-
ciszew na organizację form 
wypoczynku wakacyjnego roz-
wijających umiejętności inter-
personalne dzieci i młodzieży ze 
środowisk defaworyzowanych 
– 6.000 zł.

3. Stowarzyszenie Dobro-
czynne „RAZEM na program 
stypendialny dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych  z rodzin najuboższych 
pochodzących z terenu Gminy 

Zelów osiągających dobre wyni-
ki w nauce – 6.000 zł.

4. Uczniowski Klub Sporto-
wy „Czwórka” na prowadzenie 
działalności w zakresie szkole-
nia dzieci w wieku 7-13 lat oraz 
organizacje i udział w zawodach 
sportowych; organizacje cyklu 
zawodów w piłkę nożną – 2.500 
zł.

5. Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” na wspieranie szkole-
nia w sporcie dzieci i młodzieży; 
zorganizowanie turnieju piłki 
nożnej oraz zawodów sportowo-
-rekreacyjnych dla szkół podsta-
wowych – 2.700 zł.

6. Uczniowski Klub Sporto-
wy „ZIBI” na prowadzenie sek-
cji piłki nożnej oraz organizację 
Turniejów o Puchar Wiosny  
i Jesieni dla uczniów szkół pod-
stawowych oraz prowadzenie 
sekcji piłki siatkowej chłopców  
i dziewcząt – 2.400 zł.

7. Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Kusy” przy Gim-
nazjum w Łobudzicach na pro-
wadzenie szkoleń dla dzieci                        
i młodzieży w sekcjach tenisa 
stołowego i piłki nożnej oraz 
udział w zawodach – 25.000 zł.

8. Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy przy ZSO na prowa-
dzenie działalności w zakresie 
szkolenia młodzieży oraz organi-
zacji i udziału w zawodach spor-
towych – 9.900 zł.

9. Miejsko-Gminny Ludowy 
Klub Sportowy na prowadzenie 
działalności w zakresie sportu 
masowego dzieci, młodzieży, 

osób niepełnosprawnych i do-
rosłych z terenu Gminy Zelów; 
zorganizowanie zawodów i im-
prez sportowo-rekreacyjnych, 
ligi halowej piłki nożnej, turnie-
jów piłki nożnej, siatkowej i ko-
szykowej; zawodów lekkoatle-
tycznych, szachowych – 21.000 
zł.

10. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych na 
Wakacyjno-Ekologiczne Spo-
tkania Integracyjne – półkolonie 
2012, dla max. 30 dzieci (w tym 
połowa niepełnosprawnych) za-
mieszkałych na terenie Gminy 
Zelów – 3.000 zł.

11. Zelowski Klub Sportowy 
„Włókniarz” na prowadzenie 
sekcji piłki nożnej – 220.000 zł.

12. Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Kusy” przy Gimna-

zjum w Łobudzicach na prowa-
dzenie organizację czasu wolne-
go dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Zelów w okresie ferii 
zimowych 2012 pn. „Aktywnie                
i zdrowo spędzam ferie”       
– 1.500 zł.

13. Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Zalesie na 
organizację czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży z obszaru so-
łectwa Zalesie w czasie wakacji 
2012 pn. „Integracyjno-rozryw-
kowe spotkania dzieci i młodzie-
ży – 5.000 zł.

14. Stowarzyszenie Czechów 
w Polsce na prowadzenie punk-
tu wypożyczalni książek, filmów          
i muzyki czeskiej; prowadzenie 
zajęć tematycznych dla dzieci               
i młodzieży – organizacja czasu 
wolnego – 7.000 zł.

nowy projekt Stowarzyszenia Czechów w Polsce

Z początkiem marca ruszyły 
warsztaty tkackie organizowane 
przez Stowarzyszenie Czechów 

w Polsce z siedzibą w Zelowie. 
Celem inicjatywy jest przeka-
zanie wiedzy na temat najprost-

szych technik tkackich, a także 
przekazanie wiedzy o historii 
tkactwa w Zelowie, tradycji, któ-
ra nierozerwalnie związana jest  
z przybyciem na początku XIX 
w. czeskich osadników. Obecnie 
w warsztatach uczestniczy szes-
naścioro dzieci. W czerwcu, przy 
okazji otwarcia Ośrodka Kultury 
Czeskiej, planowana jest wysta-
wa prac powstających w ramach 
zajęć. Stowarzyszenie prowadzi 
również punkt wypożyczalni 
książek, filmów i muzyki cze-
skiej, obecnie wdrażany jest 
system informatyczny niezbędny 
do prowadzenia tego typu dzia-
łalności. 

W Stowarzyszeniu działa 
obecnie 65 członków. Główne 

cele organizacji koncentrują się 
wokół idei popularyzacji kultu-
ry czeskiej oraz historii Zelowa. 
Stowarzyszenie jest otwarte na 
wszystkie środowiska, skłonne 
jest również wspierać wszelkie 
inicjatywy sprzyjające posze-
rzaniu horyzontów oraz wiedzy 
na temat Zelowa, historii miasta                  
i jego wielokulturowej tradycji. 

Stowarzyszenie Czechów                    
w Polsce otrzymało na zadanie 
pt. „Prowadzenie punktu wypo-
życzalni książek, filmów i mu-
zyki czeskiej; prowadzenie zajęć 
tematycznych dla dzieci i mło-
dzieży – organizacja czasu wol-
nego” dotację w wysokości 7 000 
zł w ramach otwartego konkursu 
ofert ogłoszonego przez Burmi-
strza Zelowa. 
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fundusz Pożyczkowy drugim co do wielkości funduszem w województwie łódzkim
Fundacja Rozwoju Gminy 

Zelów ma w dyspozycji środki 
na udzielanie pożyczek na roz-
poczęcie działalności gospodar-
czej, w tym także przez osoby 
bezrobotne, oraz na prowadze-
nie działalności przez mikro, 
małe      i średnie przedsiębior-
stwa. Pozyskiwane  sukcesywnie 
od 1995 roku środki stawiają 
Fundację na II miejscu co do 
wielkości funduszy pożyczko-
wych w województwie łódzkim 
(po Łódzkiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, której właścicie-
lami są Województwo Łódzkie, 
Agencja Rozwoju Przemysłu  
i Miasto Łódź). 

Działalność pożyczkowa Fun-
duszu została zapoczątkowana 
podpisaniem w dniu 31.12.1994 
r. umowy na realizację projektu 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Socjalnej oraz Banku Świato-
wego pod nazwą „Projekt Roz-
woju Małej Przedsiębiorczości 
TOR#10”.  Wtedy to Fundacja 
pozyskała pierwsze środki będą-
ce równowartością 300 tys. dola-
rów amerykańskich (ok. 830 tys. 
zł). Pierwsza pożyczka została 
udzielona przez Fundację 03 
kwietnia 1995 r. (oprocentowa-
nie wynosiło wtedy aż 34,10%). 
Później Fundacja stawała do 
szeregu konkursów w celu pozy-
skania dodatkowych środków na 
pożyczki, aby zaspokoić w tym 
zakresie rosnące potrzeby klien-
tów. Udzielane pożyczki zawsze 
były o wiele niżej oprocentowa-
ne niż te oferowane przez banki 
i inne instytucje pożyczkowe. 
Sukcesywnie pozyskiwane środ-
ki nie wystarczały na zaspoko-
jenie rosnącego zapotrzebowa-
nia - wielokrotnie wniosków                     
o pożyczki było dużo więcej 
niż wolnych środków i klien-
ci czekali w kolejce na wypłaty 
przyznanych pożyczek. Każde 
pozyskane wcześniej środki były 
po zrealizowaniu danego progra-
mu wykorzystywane jako wkład 
własny (takie były wymogi kon-
kursów). Właśnie dzięki takiemu 
konsekwentnemu podejściu Fun-
dacja dysponuje obecnie kwotą 
na pożyczki w wysokości prawie 
27 mln zł (w tej kwocie 17 mln 
zł to środki zwrotne - muszą one 
zostać zwrócone po spłacie po-
życzek).

 W chwili obecnej udziela-
nie pożyczek prowadzone jest             
w oparciu o środki finansowe po-
zyskane z następujących źródeł:

1994 r. Ministerstwo Pracy 
i Polityki Socjalnej oraz Bank 
Światowy - program TOR#10  
(kwota 828.235,48 zł);

1996 r.  Gmina Zelów - lokal-
ny wkład własny do programu 
TOR#10, przekazany na mocy 
decyzji Zarządu Miejskiego          
w Zelowie (5.000 zł);

Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów - lokalny wkład własny 
do programu TOR#10, przeka-
zany na mocy decyzji Zarządu 
Fundacji (5.000 zł);

2001 r. Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości - dota-
cja (600.000 zł);

2002 r. Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości - „Kana-
dyjski Program pożyczkowy 
(750.000 zł) - program zakoń-
czony;

Bank Gospodarstwa Krajo-
wego - program „Praca dla mło-
dych” realizowany ze środków 
Ministerstwa Gospodarki i Pracy 
(1.118.900 zł) – program zakoń-
czony;

2003 r. Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości - dota-
cja (1.000.000 zł);

2004 r. Ministerstwo Gospo-
darki i Pracy - kapitał przeka-
zany na mocy umowy przekaza-
nia obsługi Funduszu Rozwoju 
Przedsiębiorczości prowadzone-
go przez Fundację „Tomaszowski 
Inkubator Przedsiębiorczości”  
w ramach programu TOR#10 
(619.480 zł, w tym 10.000 zł 
Miasto Tomaszów Mazowiecki);

2005 r. Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
- program „Fundusz pożyczko-

wy dla małych przedsiębiorców                   
z regionu łódzkiego” realizowany 
w ramach poddziałania 1.2.1 Sek-
torowego Programu Operacyj-
nego „Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw (4.664.850 zł);

2011 r. Bank Gospodarstwa 
Krajowego - inicjatywa JERE-
MIE (umowa na 7 mln zł w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013);

2012 r.  Bank Gospodar-
stwa Krajowego - inicjatywa 
JEREMIE (umowa na 10 mln zł  
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013).

Od początku prowadzenia 
działalności pożyczkowej do 
końca 2011 roku Fundacja 
udzieliła 971 pożyczek na łącz-
ną kwotę prawie 27, 5 mln zł. 
Pozyskane w tym okresie środ-
ki na pożyczki zostały niejako 
ponad 3-krotnie pożyczone. 

Kilkunastoletnie starania 
w zakresie pozyskiwania środ-
ków finansowych, a także do-
świadczenie i zdobyta renoma 
wśród organizacji pozarządo-

wych wspierających rozwój 
przedsiębiorczości sprawiają, 
iż Fundacja stała się nie tylko 
wizytówką niewielkiego Zelo-
wa ale także regionu łódzkiego. 
Działalność Fundacji, nie tylko 
ta pożyczkowa, świadczy o tym 
że aktywnym można być wszę-
dzie a zależy to przede wszyst-
kim od zaangażowania ludzi  
i wykorzystywania nadarzają-
cych się szans. W zdecydowany 
sposób pomaga ona w powsta-

waniu, rozwoju i funkcjonowa-
niu mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców,  wspiera lokal-
ny rynek i rozwój gospodarczy, 
stanowi istotny element w regio-
nalnej sieci instytucji wspierają-
cych przedsiębiorczość i rozwój 
przedsiębiorstw. Efekty świad-
czonych przez Fundację usług 
wskazują na to, iż są one sku-
tecznymi narzędziami rozwoju 
gospodarczego.

Cytując słowa Prezesa  Fun-
dacji Pana Marka Góreckiego 
„Mamy nadzieję, iż pozyska-
ne dotąd środki,  zwłaszcza te 
ostatnie na  przełomie roku 
2011/2012 r. w ramach inicjaty-
wy JEREMIE w kwocie 17 mln 
zł, które w chwili obecnej do-
piero pracują na dalsze efekty,   
w znacznym stopniu przyczynią 
się do rozwoju gospodarczego 
naszego Miasta i Gminy oraz 
całego regionu dając siłę i mo-
tywację do dalszej efektywnej 
działalności”. 

W chwili obecnej osoby rozpo-
czynające działalność gospodar-
czą mogą ubiegać się o pożyczkę 
oprocentowaną od 8,91%, nato-

miast przedsiębiorcy od 5,51%. 
Maksymalna kwota pożyczki 
wynosi aż 500 tys. zł, okres spła-
ty 5 lat a karencja w spłacie ka-
pitału 6 miesięcy. Szczegółowe 
warunki znajdują się na stronie 
internetowej Fundacji pod adre-
sem www.frgz.pl.

Opracowanie: 
Magdalena Dziędziel 
asystent ds. promocji

 Zarządu Fundacji 
Rozwoju Gminy Zelów 

Na wykresie poniżej przedstawiono rezultaty działalności pożyczkowej w poszczególnych latach.
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Konferencja w Urzędzie Miejskim z udziałem Dyrektora Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej

W marcu w Urzędzie Miej-
skim w Zelowie odbyła się kon-
ferencja na temat pozyskiwania 
środków zewnętrznych dla orga-
nizacji pozarządowych. Spotka-
nie w części dotyczącej obszaru 
współpracy oraz sposobów po-
zyskiwania środków zewnętrz-
nych  poprowadziła Dyrektor 
Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej Pani Anna Mroczek.  
W drugiej odsłonie konferencji 
zainteresowani mogli dowie-
dzieć się o zasadach wykorzy-
stania środków pochodzących 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Pomysłodawcą 

przedsięwzięcia był Grzegorz 
Lorek, Zastępca Burmistrza Ze-
lowa.

W spotkaniu udział wzięło kil-
kadziesiąt osób zaangażowanych 
w proces pozyskiwania środków 
zewnętrznych na rzecz organiza-
cji pozarządowych z terenu na-
szej gminy. 

Obok informacji określających 
obszar współpracy publicznych 
podmiotów pomocy społecznej, 
zebrani uzyskali informacje od-
nośnie najważniejszych aktów 
prawnych definiujących zasady 
pozyskiwania dotacji, a także, 
co istotne, najnowszych zmian 
w zakresie tego ustawodawstwa. 

Obszernie ujęte zostało zagad-
nienie dotyczące wniosków 
oraz sposobu udzielania wspar-
cia w zakresie przygotowania 
wniosków przez zainteresowane 
podmioty. Dyrektor Centrum za-
chęciła w tym miejscu zebranych 
aby korzystać z konsultacji, któ-
re świadczy Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej. 

Druga część konferencji była 
poświęcona zasadom udziela-
nia pomocy finansowej ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi. Regula-
min udzielania przez WFOŚiGW 
dotacji został zamieszczony w 

specjalnym Informatorze do-
stępnym na stronie internetowej 
Funduszu. W broszurze można 
również odnaleźć szczegółowy 
opis programów skierowanych 
do osób fizycznych, w tym pro-
gramów w zakresie ochrony po-
wietrza, wód i gospodarki ście-
kowej, umożliwiające uzyskanie 
dotacji na częściowe spłaty kapi-
tału kredytów bankowych prze-
znaczonych na realizację zadań 
dotyczących wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii, wy-
konanie przydomowych oczysz-
czalni ścieków, czy przyłączy 
kanalizacyjnych.

Z posiedzeń Rady Miejskiej

23 lutego, w budynku Domu 
Kultury w Zelowie, odbyła się 
XXIII sesja Rady Miejskiej. 

Obrady otworzył Przewodni-
czący Rady Miejskiej, który po 
stwierdzeniu quorum, poprosił 
zebranych o uczczenie minutą 
ciszy pamięci zmarłej Jadwigi 
Soboskiej, sołtysa Zelówka. 

Zanim przystąpiono do gło-
sowania nad porządkiem obrad, 
radny Robert Pawlak złożył 
wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu dotyczą-
cego głosowania nad projektem 
uchwały o zmianie stawek opłat 
adiacenckich. Projekt, który 
radny Pawlak przedłożył Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej 
został przedyskutowany przez 
radnych, a następnie wniosek  
o wprowadzenie go pod głoso-
wanie jako punkt porządku ob-
rad został odrzucony w głoso-
waniu (2 głosy „za”, 13 głosów 

„przeciw”). Ostatecznie przyjęto 
porządek obrad w niezmienio-
nym kształcie. Następnie radni 
jednogłośnie przyjęli protokół z 
poprzedniej sesji Rady Miejskiej 
i rozpatrzyli projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Zelów. 
Po pozytywnym zaopiniowaniu 
projektu przez Kierownika Re-
feratu Gospodarki Nierucho-
mościami i Rolnictwa, Rada 
Miejska jednogłośnie przyjęła 
uchwałę. W podobny sposób 
Rada Miejska wyraziła zgodę 
na użyczenie nieruchomości na 
rzecz Fundacji Rozwoju Gminy 
Zelów, projekt uchwały zakładał 
użyczenie działki, celem umoż-
liwienia komunikacji Fundacji 
z zabudowaniami stanowiącymi 
własność Gminy Zelów. 

W kolejnym punkcie obrad 
Rada Miejska zajęła się zmiana-

mi w budżecie. Projekt zmian zo-
stał podyktowany koniecznością 
uwzględnienia w planie finan-
sowym na 2012r. środków po-
zyskanych z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Wspomnia-
ne środki miały być pozyskane  
w roku 2011, jednakże wskutek 
opóźnienia w ich przekazaniu, 
Gmina Zelów otrzymała je do-
piero w 2012r. Projekt uchwa-
ły zmian w budżecie dotyczył 
więc kwestii dopisania tychże 
środków do budżetu, zarówno 
po stronie dochodów jak i wy-
datków, bowiem przedmiotowa 
kwota – 115.000 zł została roz-
dysponowana na cele związane 
z oczyszczaniem miasta (70.000 
zł), reszta środków została przy-
pisana na rzecz pokrycia opłat za 
zajęcie pasa drogowego. 

W dalszej kolejności zebrani 
wysłuchali sprawozdania z wy-
sokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego 
osiągniętych w 2011r w Gmi-
nie Zelów oraz Sprawozdania  
z działalności Komisariatu Poli-

cji w Zelowie wraz z informacją 
o stanie porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego w 2011r. Sesję 
zakończyły interpelacje i zapy-
tania radnych, w trakcie których 
poruszono między innymi kwe-
stię możliwości podciągnięcia do 
Zelowa gazociągu. Konsultacje 
Burmistrza Zelowa z przedstawi-
cielami PGNiG w kwestii oceny 
możliwości wykonania takiej in-
stalacji odbyły się w lutym.

29 marca odbyła się kolejna 
sesja Rady Miejskiej w Zelo-
wie. Na początek zebrani wy-
słuchali sprawozdania doty-
czącego poziomu bezrobocia 
oraz sytuacji na rynku pracy  
w powiecie bełchatowskim. 
Dane przedstawił Jacek Walczyk 
- zastępca Dyrektora Powiato-
wego Urzędu Pracy w Bełchato-
wie. W  świetle przedstawionych 
danych statystycznych obecnie  
w powiecie bełchatowskim  bez-
robocie kształtuje się na pozio-
mie 12,6% i jest nieznacznie 
niższe od średniej krajowej, wy-
kazując jednak w ostatnich

 ciąg dalszy na str. 6 

Od ostatniego wydania Informatora Zelowskiego radni Rady 
Miejskiej w Zelowie dwukrotnie obradowali.
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miesiącach tendencję wzrosto-
wą. 

W gminie Zelów wzrost ten 
jest najwolniejszy spośród gmin 
powiatu dzięki dofinansowa-
niu przez gminę aktywnych 
form walki z bezrobociem ta-
kich jak prace interwencyjne, 
roboty publiczne, prace spo-
łecznie użyteczne oraz staże.  
W świetle bieżących danych bez 
pracy w gminie Zelów pozosta-
je 1537 osób. Po przedstawieniu 
danych statystycznych podjęto 
dyskusję na temat szans odwró-
cenia niekorzystnego trendu na 
rynku pracy, podejmując przy 
tym kwestię przystąpienia Zelo-
wa do Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W dalszej czę-
ści obrad jednogłośnie przyjęto 
uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie Podstrefy 
ŁSSE na terenie miasta Zelowa.

Obok kwestii bezrobocia Rad-
ni pochylili się nad projektami 
uchwał dotyczącymi wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści gminnych (działki w Chaj-
czynach i Woli Pszczółeckiej 
oraz lokal przy Placu Dąbrow-
skiego), a także regulacji stanu 
prawnego nieruchomości grunto-
wej, na której zlokalizowane jest 
Przedszkole Samorządowe przy 
ul. Żeromskiego. 

Stosownie do nowych prze-
pisów rozszerzających zada-
nia gminy w sferze ochrony 
zwierząt, Rada Miejska, po po-
zytywnym zaopiniowaniu do-
kumentu przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii oraz koła 
łowieckie, przyjęła „Program 
Ochrony Zwierząt Bezdomnych 
na rok 2012”, przyjęcie doku-
mentu nie pociągnie koniecz-
ności zwiększenia środków bu-
dżetowych na ochronę zwierząt  
w gminie.

W dalszej kolejności podjęto 
uchwały wprowadzające zmiany 
w budżecie. Wprowadzono m.in. 
33 700 zł pozyskane przez Przed-
szkole Samorządowe nr 4 na re-
alizację projektu ekologicznego 
dofinansowanego z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi oraz 15 000 zł  na po-
krycie kosztów związanych z za-
jęciem pasa drogowego. Przyjęte 
na sesji zmiany w budżecie nie 
spowodują zwiększenia deficy-
tu budżetowego. Wysłuchano 
również sugestii Komendanta 
Miejskiego Policji odnośnie do-
datkowego wymiaru ponadnor-
matywnej płatnej służby patro-
lowej oraz trybu przygotowania 
harmonogramu realizacji zada-
nia i formy raportowania o re-
zultatach tego przedsięwzięcia. 
Następnie podjęto uchwałę wy-

rażającą zgodę na wyodrębnie-
nie funduszu sołeckiego, a także 
uchwalono zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla siedmiu działek 
położonych w obrębie 14 Zelo-
wa. 

Szerszej dyskusji poddano 
projekt uchwały w sprawie usta-
lenia stawek i opłat dla ciepła. 
Konieczność zmian tych opłat 
podyktowana została rosnącymi 
cenami oleju opałowego. Rada 
Miejska przyjeła projekt uchwa-
ły ustalający stawki i opłaty dla 
ciepła na poziomie ok. 150 tys. zł 
przygotowany na wniosek Bur-
mistrza Zelowa. Kwota ta po-
chodzić będzie z budżetu Gminy 
Zelów. Radni odrzucili tzw. wa-
riant droższy, zakładający opłaty 
i stawki na poziomie 380 tys. zł. 

Ostatnie dwa projekty uchwał 
dotyczyły zmiany statusu SP 
ZOZ w Zelowie oraz przyjęcia 

raportu z wykonania w 2011 roku 
założeń „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Zelów na lata 2011-
2013”. Na zakończenie sesji 
wysłuchano informacji o waż-
niejszych działaniach Burmistrza 
Zelowa za okres od 22 grud-
nia 2011r. do 23 marca 2012r.,  
a także zajęto stanowisko wobec 
wniosku mieszkańców Gminy 
Zelów w sprawie zajęcia przez 
Radę Miejską stanowiska wo-
bec KRRiT w obronie Telewizji 
Trwam. Rada Miejska jedno-
głośnie wyraziła poparcie dla 
idei ponad 300-osobowej grupy 
mieszkańców wnioskujących 
o wsparcie na rzecz telewizji 
Trwam i zobowiązała się wes-
przeć w specjalnym piśmie do 
KRRiT wnioskujących w walce 
o udzielenie koncesji telewizji 
Trwam na nadawanie na multi-
pleksie cyfrowym.

o trudnych momentach historii
Z okazji 55. rocznicy nadania praw miejskich Zelowowi w Bibliotece Publicznej w Zelowie odbywają się cyklicz-
ne spotkania ze Sławojem Kopką. ostatnie spotkanie odbyło się w marcu, kolejne zaplanowano w maju.
O trudnych momentach w hi-
storii miasta, okresie okupacji 
hitlerowskiej oraz pierwszych 
latach po zakończeniu II wojny 
światowej rozmawiano 20 marca 
w Bibliotece Miejskiej ze Sławo-
jem Kopką, znanym regionalistą 
zajmującym się historią Zelowa. 
Spotkanie oraz jego tematyka 
wzbudziły spore zainteresowa-
nie, w Bibliotece pojawiło się 
blisko stu mieszkańców Zelowa, 
wśród nich również osoby, które 

były świadkami tamtych wyda-
rzeń. 
Spotkanie przybrało formę swo-
bodnego dyskursu obejmującego 
analizę faktograficzną poszcze-
gólnych wątków składających 
się na problematykę postaw 
ludności pochodzenia polskiego 
i czeskiego w okresie okupacji 
hitlerowskiej oraz pierwszych 
lat Polski Ludowej, nie zabrakło 
również swobodnych odniesień 
do współczesnej historii miasta. 

Szacuje się, że przed rokiem 
1939 w Zelowie mieszkało oko-
ło pięć tysięcy osób czeskiego 
pochodzenia, po wojnie zostało 
ich około pięciuset. Po uwzględ-
nieniu ludności pochodzenia 
żydowskiego oraz autoramen-
tu niemieckiego, która również 
współtworzyła społeczność 
przedwojennego Zelowa, wyło-
ni się obraz miasta wielokultu-
rowego, wyjątkowego na mapie 
II Rzeczpospolitej, która nie 
była przecież państwem jedno-
litym pod względem narodowo-
ściowym (Polacy stanowili ok. 
65% ogółu ludności). Obraz ten 
został zamazany przez dramat 
wojny, okupacji, czasu niewy-
obrażalnie trudnych wyborów, 
różnie dzisiaj ocenianych z per-
spektywy ponad sześciu dekad, 
ale również czasu demoralizacji 
społeczeństwa, która przejawiała 
się chociażby poprzez akty prze-
mocy wyczerpujące znamiona 
przestępstw pospolitych, których 
liczba na obszarze Polski lawi-

nowo rosła w drugiej połowie lat 
czterdziestych ubiegłego wieku.  
W trakcie spotkania nie zabrakło 
wymiany poglądów co do oceny 
tych najbardziej bolesnych fak-
tów tworzących historię naszego 
miasta, podkreślano jednakże 
również specyfikę tamtego okre-
su, czasu okupacji hitlerowskiej 
i sowieckiej, których jednym  
z głównych celów było osłabie-
nie oporu ludności poprzez anta-
gonizowanie grup narodowościo-
wych tworzących społeczeństwo 
polskie. Dziś dokonujemy oceny 
tamtych wydarzeń, próbując jed-
nocześnie ocalić to co pozostało 
z tożsamości miasta, które wciąż  
w świadomości zbiorowej po-
zostaje czeską osadą w sercu 
Polski. Wydaje się, że taką też 
konkluzją zakończyło się spotka-
nie ze Sławojem Kopką.  Regio-
nalista zaprosił mieszkańców na 
kolejną prelekcję, która odbędzie 
się w maju. Tematyka najbliższe-
go spotkania nie została jeszcze 
sprecyzowana.
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Energetyka i ciepłownie w wo-
jewództwie łódzkim przygoto-
wują się do zmian taryf, podwyż-
ki związane są  rosnącymi cena-
mi oleju opałowego, rosną także 
i inne nośniki;  ceny węgla zmie-
nią się  o 10-25 proc. rośnie tak-
że opłata za gaz.  Wartość  oleju 
uzależniona jest od światowych 
cen paliw oraz kursu złotego do 
dolara, należy dodać, że rosną  
koszty amortyzacji – napraw  
i części. Zwiększyła się o 2 pro-
cent składka  rentowa, w przy-
padku oleju opałowego wzrosły 
także koszty transportu. Wartość 
wytworzenia energii w miejskiej 
kotłowni w Zelowie ze względu 
na nośnik – olej opałowy, z któ-
rego zostaje wytworzone ciepło 
tzw. GJ ma niestety związek  
z cenami paliw.  Różnice i tak  
w części  pokrywa gmina, jed-
nakże nie może  dotować całości 
wzrostu ceny oleju opałowe-
go oraz czynników,   które się 
składają na produkcje ciepła. 
Na ostatniej sesji  Rada Miej-
ska w Zelowie przyjęła uchwałę 
o zmianie stawek    i opłat za 
dostarczenie ciepła. Radni gło-
sowali nad dwoma wariantami 
przedstawionymi przez ZUK. 
Dokonano wyboru drugiej staw-
ki, niższej zaproponowanej przez 
Burmistrza Zelowa. Ma ona 

spowodować, że wzrost opła-
ty nie będzie tak dotkliwy dla 
mieszkańców, różnice pomiędzy 
właściwymi kosztami oleju opa-
łowego, a wpłatami uzyskanymi 
przez mieszkańców pokryje do-
tacja z budżetu gminy - podwyż-
ka wchodzi w życie, praktycznie 
pod koniec sezonu grzewczego, 
będzie więc mniej bolesna dla 
mieszkańców. W blokach, gdzie 
prowadzone jest racjonalne go-
spodarowanie ciepłem i są one 
po termomodernizacji,  może 
być  prawie niezauważalna. 
Podwyżkę wprowadzono, żeby 
choć trochę poprawić sytuację 
finansową Zakładu Usług Komu-
nalnych, który z minionych lat, 
wciąż jeszcze spłaca zobowiąza-
nia zaciągnięte  w celu dopłaty 
do  kosztów wytworzenia ciepła 
dla mieszkańców.

Burmistrz Zelowa, mając na 
uwadze rosnące koszty produkcji 
wyprodukowania ciepła z oleju 
opałowego intensywnie  poszu-
kuje innych rozwiązań w ener-
getyce cieplnej dla Zelowa, które 
przyczynią się do obniżki opłat 
za dostarczanie ciepła.

W ostatnich latach ceny oleju 
opałowego, który jest głównym 
nośnikiem kotłowni zelowskich 
poszybowały w górę, gminy 
korzystające z tego źródła  opa-

łu zmuszone są do ponoszenia 
znacznych wydatków, co wy-
miernie obciąża ich budżety. Do-
tychczas nie były podejmowane 
działania zmierzające do zmiany 
czynnika grzewczego i poprawy 
stanu ciepłociągu.

Gmina Zelów szuka więc  no-
wych rozwiązań dotyczących 
ogrzewania. W tym celu Bur-
mistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska zaprosiła przedstawi-
cieli Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa. Rozmowa 
dotyczyła możliwości wybudo-
wania instalacji gazociągowej 
przez głównego w naszym kraju 
dostawcę gazu. Obecne władze 
Zelowa chcą uzyskać opinię 
Mazowieckiej Spółki Gazow-
nictwa co do realizacji takiego 
przedsięwzięcia.  Projekt przed-
łożony przedstawicielom PGNiG  
zakłada przeprowadzenie nitki 
gazociągu przez grunty stano-
wiące własność Skarbu Państwa, 
przy wykorzystaniu nasypu po 
nieistniejącej już linii kolejowej 
łączącej w przeszłości Łask z Ze-
lowem – biegnącej przez Gminę 
Buczek.

Przewidywane korzyści wy-
nikające z tej inwestycji dla obu 
gmin: Buczku i Zelowa mogłyby 
w znacznym stopniu przyczy-
nić się do ich rozwoju. Obok 

oszczędności wynikających  
z odejścia od oleju opałowe-
go i ograniczenia tym samym 
kosztów ogrzewania, kwestia 
gazociągu ma istotne znaczenie                                                            
w kontekście przystąpienia 
Gminy Zelów do Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej            
i wzmocnienia, poprzez nową in-
stalację, oferty dla potencjalnych 
inwestorów.

Gazociąg stanowi optymalne 
rozwiązanie dla Gminy Zelów, 
jednak brane są pod uwagę rów-
nież inne możliwości, bazujące 
na źródłach odnawialnych  tzw. 
zrębkach, produkcie powsta-
jącym w procesie gospodarki 
leśnej. 

W lutym przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy 
Zelów mieli okazję bliżej się 
przyjrzeć instalacji bazującej na 
zrębkach, funkcjonującej w ko-
tłowni osiedlowej w Białej Raw-
skiej. Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska zapoznała się  
z procesem technologicznym 
spalania i funkcjonowania 
kotłowni.

Celem działań samorządu 
zelowskiego jest zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego 
dla Zelowa przy równoczesnym 
ograniczeniu wydatków budże-
towych w tym zakresie.

Drożeje ciepło - Zelów poszukuje alternatywnych rozwiązań  
w energetyce cieplnej

W „XI Powiatowym Konkur-
sie Ortograficznym”, który odbył 
się 7 marca 2012 roku w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Bełchatowie pierwsze miejsce 
zajęła Ewa Jachacz – uczenni-
ca Liceum Ogólnokształcącego 
im. Obrońców Praw Człowieka  
w Zelowie. W gronie najlepszych 
znaleźli się również inni ucznio-
wie ZSO. Trzecie miejsce zajęła 
Aleksandra Rudnicka, czwarte 
Mikołaj Lachowski, na piątym 
miejscu znalazła się Patrycja Ce-
giełka. 

W finale Bełchatowskiego 
„Turnieju Informatycznego” 
organizowanym przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Bełchatowie drużyna gimna-
zjalistów w składzie Bartłomiej 
Werner i Piotr Skrok zdobyła  
I miejsce.

Szereg sukcesów młodzież 
szkoły odnotowała w konkur-
sach recytatorskich. W dniu 14 
marca 2012 r. w Samorządowym 
Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 2 im. A. Mickiewicza 
w Bełchatowie odbył się po raz 
pierwszy „Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Poezji Angielskiej”. 
Wzięli w nim udział reprezentan-
ci ZSO: gimnazjum - Anna Kraj-
da i Aleksandra Karbowniczak 
oraz uczniowie LO – Sylwia Pie-
trzak i Marcin Stasiak. Konkurs 
wygrał Marcin Stasiak, trzecie 
miejsce zajęła Sylwia Pietrzak.

23 marca 2012 r. w Publicz-
nym Gimnazjum nr 4 im. K. K. 
Baczyńskiego w Bełchatowie 
nastąpiło rozstrzygnięcie „IX Po-
wiatowego Konkursu Recytator-
skiego Poezji Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego”, w którym sukces 
odnieśli zelowscy gimnazjaliści: 
Tobiasz Zaworski (III miejsce) 
oraz Ola Sowiak (wyróżnienie). 
Dzień później w tej samej szkole 
odbył się „III Regionalny Kon-
kurs Piosenki Angielskiej i Nie-
mieckiej”, w którym gimnazja-
listka Zuzanna Kaliska zdobyła 
wyróżnienie.

Sporym sukcesem zakończyła 

się IX edycja konkursu „Poznaj 
swój region”, którego organiza-
torem był ZSP nr 5 w Piotrkowie 
Trybunalskim. Uczniowie ze-
lowskiego ZSO po raz dziewiąty 
wzięli udział w konkursie i po 
raz kolejny zajęli wysokie miej-
sca. W finale, który odbył się 23 
marca Uczniowie ZSO Zelów, 
po dokonaniu prezentacji swoich 
prac przed jury, w końcowej kla-
syfikacji zajęli odpowiednio:

2. miejsce - Magdalena Rogut, 
Karolina Beton (gimnazjum).

3. miejsce - Monika Morzyń-

ska, Klaudia Gardulska, Kamila 
Topolska (gimnazjum).

Bartosz Czajka (gimnazjum) 
zdobył wyróżnienie.

Uczniowie ZSO zdominowali 
również tegoroczną edycję „Po-
wiatowego Konkursu Wiedzy 
Ekologicznej i Ochrony Środo-
wiska”, którego finał odbył się 
21 marca 2012 w I LO im. W. 
Broniewskiego w Bełchatowie, 
zajmując dwa pierwsze miejsca 
Ewa Jachacz (I miejsce), Wero-
nika Jańczyk (II miejsce).
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Burmistrz to nie zawód

W 2011 r. udało się zreali-
zować wszystkie zaplanowane 
inwestycje, a także rozpocząć 
kluczową dla Zelowa inwestycję 
„Rozbudowa systemów wod-
no-kanalizacyjnych w Zelowie  
i Łobudzicach w gminie Zelów”. 
Zelów po latach doczekał się 
kompleksu boisk przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w ramach rzą-
dowego programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”.

Dla najuboższych mieszkań-
ców Gminy Zelów przywrócono 
dostawy z bezpłatną żywnością, 
podjęto kompleksowe działa-
nia, aby na terenie Zelowa po-
wstała podstrefa Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.  
W tym celu podjęto szereg dzia-
łań przygotowawczych: skomu-
nalizowano działkę wchodzącą 
w skład podstrefy, podjęto sto-
sowną uchwałę Rady Miejskiej 
w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie podstrefy, złożo-
no wniosek o jej ustanowienie. 
Dostrzegając dramat mieszkań-
ców zatapianej części Zelowa, 
przystąpiłam w możliwie krót-
kim czasie do udrażniania ro-
wów i odblokowania kanalizacji 
deszczowej na ul. Wolności. Na 
własność Gminy Zelów prze-
jęliśmy rów na ul. Jana Paw-
ła (jego konserwacja nastąpi  
w tym roku).

Zelów boryka się z wieloma 
problemami. Sytuacja finanso-
wa gminy jest bardzo trudna. 
Przejęłam odpowiedzialność 
za Gminę zadłużoną w 42 %. 
Wysokość spłat kredytów co 
roku wynosi ok. 6 mln. Reali-
zacja „Rozbudowy systemów 

w o d n o - k a n a l i z a c y j n y c h  
w Zelowie i Łobudzicach 

w Gminie Zelów” pochłania 
ogromne pieniądze(gmina musi 

wydatkować z własnych 
środków nie wliczając 
pieniędzy pozyskanych  
z RPO ok.7 mln zł). Za-
kład Usług Komunal-
nych generuje ogromne 
straty (całe ogrzewanie 
na olej, fatalny stan 
ciepłociągów, brak 
termomodernizacji w 
blokach zarządzanych 
przez ZUK). W trakcie 
realizacji inwestycji 

budowy „Orlika” w 2010 roku 
wykonawca opuścił plac budo-
wy, na skutek czego utraciliśmy 
dofinansowanie i musieliśmy 
występować o nie ponownie 
w 2011 roku. Ponadto, drogi 
gminne są w tragicznym stanie. 
Część Zelowa w wyniku więk-
szych opadów jest podtapiana. 
Jednocześnie nakładają się na to 
dotkliwe sprawy społeczne, ta-
kie jak: bieda, bezrobocie, brak 
mieszkań, brak perspektyw roz-
wojowych dla młodego pokole-
nia. Po prawie 1,5 rocznej pracy 
dostrzegłam wiele problemów  
z którymi przez lata nie robiono 
nic lub niewiele. Do tego wszyst-
kiego nałożyła się jeszcze skom-
plikowana sytuacja polityczna. 
Po wygranych wyborach na 
stanowisko Burmistrza Zelowa 
okazało się, że wprowadziłam do 
Rady Miejskiej z mojego komi-
tetu wyborczego tylko trzech na 
piętnastu radnych. Myślę, że nie 
muszę tutaj opisywać tego, co 
działo się na pierwszych sesjach 
i jak one przebiegały. Dopiero 
po kilku miesiącach zaczęła się 
merytoryczna praca w Radzie. 
Radni przekonali się, że walka 
polityczna skończyła się, a mi 
naprawdę zależy na tym, aby 
jak najwięcej udało się zrobić 
dla Gminy Zelów, mimo tych 
wszystkich trudności . Więk-
szość radnych dostrzega te pro-
blemy i próbujemy je wspólnie 
rozwiązywać. Niestety nie wszy-
scy radni myślą w ten sposób i 
patrzą w jednym kierunku. Mój 
niepokój budzi postawa jednego 
z radnych - Roberta Pawlaka. 
Od początku kadencji podejmuje 
ogromny wysiłek, aby zdyskre-
dytować Burmistrza Zelowa w 

oczach mieszkańców. Nie in-
teresuje go przy tym, że gmina 
traci na wizerunku, który w do-
bie konkurencyjności miast i re-
gionów jest niezwykle ważnym 
czynnikiem marketingowym.

Przykładem takiego działania 
radnego jest chociażby słynny 
temat „KOPERT NIEZGODY”. 
Pan radny Pawlak przeszedł się 
do mieszkańców (nie sądzę bo-
wiem, że to pismo pisali sami 
mieszkańcy) z przygotowanym 
wcześniej pismem, w którym 
zaznaczono, że mieszkańcy pod-
pisani pod nim protestują prze-
ciwko naniesieniu dwóch kopert 
na ulicy Kilińskiego przy pose-
sji Państwa Gandziarków . Oto 
fragment pisma: „Mieszkańcy 
odbierają jednoznacznie ten krok 
jako faworyzowanie P.J.G. (wi-
cewójta gminy Bełchatów), która 
jest koleżanką Pana starosty, pani 
burmistrz Zelowa…”.

Adres podany do korespon-
dencji to prywatny adres radnego 
Pawlaka. Natomiast P. Gandzia-
rek nie prosiła o żadne koperty, 
a jedynie o likwidację parkingu 
znajdującego się przy jej posesji, 
gdyż „przy posesji jej mieszka-
ją trzy osoby niepełnosprawne 
i wyjazd z tego miejsca jest czę-
sto niemożliwy”. Pan radny Paw-
lak skierował pismo w tej spra-
wie z podpisami mieszkańców 
do Starosty Powiatu Bełchatow-
skiego, informując jednocześnie 
Wojewodę Łódzkiego i media. 
No cóż…. było głośno o Zelo-
wie, ale czy o taki rozgłos nam 
chodzi? Biorąc pod uwagę fakt, 
że na komisji bezpieczeństwa po 
sprawdzeniu całej dokumenta-
cji w tej sprawie okazało się, że 
Burmistrz Zelowa nie wiedziała  
o zamiarze namalowania żad-
nych kopert i nikomu w tej spra-
wie nie pomagała, cały ten szum 
jest przykładem jak z niczego 
można zrobić rozróbę polityczną.

Następną sprawą, w którą bar-
dzo poważnie zaangażował się 
radny Pawlak to sprawa opłat 
adiacenckich. Problem bardzo 
kontrowersyjny, a więc łatwo 
grać tutaj na emocjach miesz-
kańców. Przytoczę także kilka 
faktów. W naszej gminie dotych-
czas były pobierane za przyłą-

cza tzw. dobrowolne darowizny  
w wys. 3.000 zł za dwa przyłą-
cza i 1850 zł za jedno przyłą-
cze. Opłaty te dotyczyły m.in. 
mieszkańców ulic: Północna, 
Złota, Jana Pawła II, Wschodnia, 
Dzielna. DOBROWOLNOŚĆ 
była chyba tylko w nazwie, po-
nieważ znajdują się w urzędzie 
zgody wydawane z up. Burmi-
strza Zelowa przez Kierownika 
Referatu na rozłożenie ich na 
raty. Jak można prosić o rozło-
żenie na raty DAROWIZNY? 
Istotą darowizny bowiem jest do-
browolność wpłaty na określony 
cel. Ponieważ nawet darowizny 
stały się wątpliwe pod kątem 
prawnym, P. Malinowski wystą-
pił w 2008 r. do Rady Miejskiej 
w Zelowie z projektem uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości 
stawek procentowych opłat adia-
cenckich z tytułu wzrostu warto-
ści nieruchomości, związanego 
z budową urządzeń infrastruk-
tury technicznej o wprowadze-
nie opłat adiacenckich w wys. 
30%. W wyniku wybudowania 
sieci wodociągowej w ulicach: 
Zofii, Górna, Podleśna,  byłam 
jako organ wykonawczy Gminy 
Zelów zobligowana do realizacji 
uchwały Rady Miejskiej podjętej 
w 2008 roku i naliczenia opłat 
adiacenckich. Po wszczęciu po-
stępowań przyszło do mnie kilku 
mieszkańców tych ulic z prośbą 
o zmniejszenie wysokości opłat 
ze względu na złą sytuację finan-
sową. W związku z powyższym, 
zwróciłam się do Rady Miejskiej 
z projektem uchwały zmniej-
szającym opłatę adiacencką do 
20%. 

Poprosiłam pracownika  
o przygotowanie dla Państwa in-
formacji jak kształtuje się wyso-
kość wpłat przy poszczególnych 
wysokościach opłaty adiacenc-
kiej dla działki przykładowej 
o pow. 856 m2 zlokalizowanej 
przy ul. Górnej. Informacja ta 
wynika z operatu rzeczoznawcy 
-  tzn. wartość działki w wyniku 
wybudowania urządzeń infra-
struktury technicznej wzrosła  
w tym konkretnym przypadku  
o 3.980 zł.

Ciąg dalszy na str. 9

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zelów, startując w wyborach samorządowych w 2010 r. miałam 
jeden cel - wielokierunkowy rozwój naszej wspólnej „małej ojczyzny”. Patrząc z punktu widzenia 
mieszkańca uważałam , że naszej gminie potrzebne są zmiany. Teraz, kiedy poznałam wszystkie 
problemy od strony osoby zarządzającej tą gminą, jestem o tym przekonana.
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Ciąg dalszy ze str. 8

Opłata adiacencka od wzrostu 
wartości, czyli od sumy 3.980 zł 
kształtuje się na poziomie:

10 % (propozycja radnego 
Pawlaka) – 398 zł

20% (propozycja Burmistrza 
Zelowa i obecnie obowiązująca 
wysokość) – 796 zł

30 % (poprzednio obowiązują-
ca stawka) – 1194 zł.

Należy pamiętać o tym, że 
„darowizna” w przypadku miesz-
kańca np. ul. Północnej wynosiła 
1850 zł za jedno przyłącze na 
mocy porozumień z mieszkańca-
mi z 2006 r.

Biorąc pod uwagę to, że każ-
da działka musi być po umożli-
wieniu podłączenia wyceniana 
indywidualnie, a wycena taka 
musi być dokonana przez rzeczo-
znawcę (w przypadku ul. Górnej 
operat szacunkowy kosztował 
od jednej działki ok. 280 zł,  
a ul. Wesołej ok. 400 zł), któ-
ry każdorazowo wybierany jest 
zgodnie z przepisami.  Następnie   
opłata ta naliczana jest w formie 
decyzji administracyjnej. Jak po-
kazuje powyższa analiza,  opłata 
w wysokości 10 % jest komplet-
nie bezzasadna, gdyż generuje 
koszty po stronie mieszkańca  
i nie przynosi dochodu do budże-
tu gminy. Postępowanie takie jest  
jak najbardziej populistyczne, 
ale czy na pewno merytoryczne?

Dlaczego radny Robert Paw-
lak jako mieszkaniec nie był taki 
aktywny w czasie, kiedy pobiera-
no opłaty w wysokości 1.850 zł  
i 3.000 zł? 

Niewiele czasu minęło od 
sprawy opłat adiacenckich, a już 
na moje biurko w Urzędzie Miej-
skim wpłynął anonim podpisa-
ny „zdesperowani pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Zelowie”. 
Zarzucano mi m.in. to, że atmos-
fera w urzędzie jest niczym w ro-
dzinnym grobowcu, że „takiego 

dziadostwa, jak teraz nie było. 
Po drugie wprowadziła Pani nie-
ludzkie zasady za byle co nagana 
lub upomnienie. Po trzecie stwo-
rzyła Pani obóz pracy, gdzie nie 
wolno nawet kupić sobie bułki 
czy wyjść do lekarza…”. Po-
nadto dowiedziałam się że „to ci 
starsi pracownicy dźwigają urząd 
”. Co ciekawe, po przekazaniu 
go na ręce przedstawiciela załogi  
z prośbą, aby porozmawiał z pra-
cownikami i dowiedział się ,czy 
faktycznie mają miejsce takie 
sytuacje budzące ich niepokój, 
okazało się, że pracownicy byli 
zbulwersowani faktem, jak ktoś 
może występować w ich imieniu 
bez ich zgody. Może sam fakt, 
że praca w urzędzie przebiega 
prawidłowo, że jest w nim do-
bra atmosfera oraz mieszkańcy 
są załatwiani w sposób grzeczny  
i profesjonalny, komuś prze-
szkadza. Zawsze uważałam, 
że w pracy urzędnika najważ-
niejszy jest człowiek, który 
do nas przychodzi ze swoimi 
problemami. Swoją prace trak-
tuję jako służbę Mieszkańcom  
i tego też oczekuję od swoich 
pracowników. 

Na uwagę zasługuję fakt, że po 
podjęciu pracy w Urzędzie Miej-
skim w Zelowie, mój zastępca 
otrzymał anonimowego e-maila 
z grzecznym zapytaniem „Po co 
tutaj przyszedł?” Niestety, mimo 
szczerych chęci udzielenia odpo-
wiedzi Pan Burmistrz nie miał 
możliwości ustosunkować się do 
pytania, ponieważ nadawca zli-
kwidował konto.

Następną sprawą jest wizy-
ta CBA w zelowskim urzędzie. 
Przez czternaście lat poprzed-
nich kadencji nie było takiej 
potrzeby, a po roku mojej pracy 
na stanowisku Burmistrza była 
już taka konieczność. Agenci 
CBA przybyli do nas na skutek 
donosu, o czym poinformowała 
prasa. O fakcie tym natychmiast 
poinformowałam Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Zelowie.  

Czekamy na wyniki tej kontroli. 
Nawet jeśli zaistniały jakieś błę-
dy, na pewno sprawa nie dotyczy 
korupcji. Jestem o tym głęboko 
przekonana. Natomiast radny 
Pawlak o 8 rano dzień po wizy-
cie agentów zadzwonił do mnie 
z zapytaniem czy CBA było  
w urzędzie, bo rzekomo miałam 
zamiar ten fakt ukrywać. Oczy-
wiście natychmiast zwołał komi-
sję rewizyjną, która podatników 
kosztowała kilkaset zł, po to by 
radni dowiedzieli się o fakcie sa-
mej wizyty (protokół z komisji do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej 
i na stronie internetowej miasta).  
W trakcie komisji radna Agniesz-
ka First zapytała Roberta Paw-
laka, czy może to  komisja ma 
kontrolować te dokumenty o któ-
re prosiło CBA? Stwierdziłam 
wówczas, że byłby przynajmniej 
jakiś powód zwołania tej komi-
sji. Niestety radny Pawlak chciał 
jedynie zapoznać się z pismami 
nie tłumacząc członkom komisji 
celowości zwołania posiedzenia. 

Szanowni Mieszkańcy! Długo 
zastanawiałam się czy poruszać 
te sprawy na forum publicznym 
i czy o nich pisać. Obiecywałam 
jednak moim wyborcom pełną 
transparentność moich działań  
i to, że będę informowała miesz-
kańców nie tylko o sukcesach, 
ale i o problemach gminy. Opi-
sywana powyżej sytuacja jest 
dla mnie o tyle nieprzyjemna, 
że poprzedni burmistrz nie prze-
kazał mi stanowiska pracy, nie 
poinformował mnie o sprawach  
w toku załatwiania, ani o tym 
na jakim etapie realizacji są po-
szczególne zagadnienia. Wiele 
czasu poświęciłam na czytanie 
dokumentów. W pierwszym 
okresie z pracy wychodziłam 
bardzo późno. Mimo to cały czas 
wydawało mi się , że coś pomi-
nęłam lub czegoś nie dopilnowa-
łam. Był to dla mnie ogromny 
dyskomfort. 

Gmina jest wspólnotą miesz-
kańców zamieszkująca określo-

ny obszar. Burmistrz ma obowią-
zek pracować dla ich dobra. Moje 
sukcesy w pracy będą sukcesami 
gminy, a moje porażki będą po-
rażkami każdego mieszkańca. 

Przecież BURMISTRZ TO 
NIE ZAWÓD! Kiedy nie zde-
cyduję się na ponowny start  
w wyborach samorządowych, 
albo gdy mimo startowania prze-
gram wybory, nie zamierzam ob-
rażać się na wyborców i dołożę 
wszelkich starań, aby osoba wy-
brana na stanowisko burmistrza 
w tej gminie mogła zająć się 
pracą, a nie tracić czas na zapo-
znawanie się z merytorycznymi 
sprawami oraz zastanawianie się 
z której strony przyjdzie następ-
ne uderzenie. Bo jak kiedyś ktoś 
powiedział „ja się tutaj sam nie 
wsadziłem”.

Myślę, że te informacje po-
zwolą Państwu zrozumieć  
z czym przychodzi mi się zmie-
rzać w Zelowie .Bardzo cenię 
sobie prawdziwą opozycję, me-
rytoryczną dyskusję i spotkania 
z mieszkańcami. Jestem również 
przekonana, że nawet najmą-
drzejszy człowiek nie ma mono-
polu na mądrość i wiedzę. Dla-
tego rola radnego jest dla mnie 
bardzo ważna, przecież tylko 
wspólna praca na rzecz społecz-
ności lokalnej może przynieść 
zamierzone efekty, zwłaszcza 
w tak trudnej gminie jak nasza. 
Na bieżąco informuję radnych  
o wszystkich problemach i o 
możliwych sposobach ich roz-
wiązania. Bardzo uważnie wsłu-
chuję się w  ich uwagi, przyjmuję 
je z ogromnym szacunkiem. 

Do sprawowania tej funkcji 
potrzebne jest poparcie i zaufa-
nie społeczne i tylko w oparciu 
 o te czynniki będę realizowa-
ła wytyczone cele. Wsparcie 
Mieszkańców jest dla mnie 
ogromnym bodźcem i motywa-
cją do działań.

Urszula Świerczyńska 

Plany modernizacji Parku Miejskiego im. Romualda traugutta
Gmina uzyskała od Starostwa 

Bełchatowskiego dotację w kwo-
cie 142 tys. zł na modernizację 
Parku Miejskiego przy ul. Po-
znańskiej. Warunkiem przejęcia 
przez Gminę całości dotacji było 
zwiększenie udziału własnego w 
finansowanym przedsięwzięciu 
do poziomu 40% (zwiększenie 
wkładu własnego Gminy o 50 
tys. zł). Rada Miejska podjęła 
w tej sprawie stosowną uchwałę 

podczas XXII sesji Rady Miej-
skiej.

Zakres planowanych prac w 
obrębie parku im. R. Traugutta 
obejmuje inwentaryzację istnie-
jącego drzewostanu, pielęgnację 
tego drzewostanu, a także nasa-
dzenie nowych drzew i krzewów. 
W planach jest również wymiana 
istniejącej nawierzchni alejek 
na naturalną glinkowo-żwirową 
oraz zdjęcie darni z trawników 

i uzupełnienie ich ziemią, także 
wykonanie nowych trawników 
dywanowych. W zakresie infra-
struktury technicznej planowane 
jest utworzenie trzech punktów 
czerpalnych wody do podlewa-
nia, oświetlenie parku oraz mo-
nitoring terenu, który ma zostać 
zintegrowany z istniejącym już 
systemem monitoringu miasta. 
Nie zabraknie również elemen-
tów tzw. małej architektury, na 

którą składać się będą ławki par-
kowe, stoły do gry w warcaby/
szachy, elementy z przeznacze-
niem na cele rozrywki dla dzieci. 
Układ alei w parku nie ulegnie 
modyfikacji.

Obecnie projekt jest w stadium 
początkowym, na etapie wyła-
niania podmiotu, który przygo-
tuje dokumentację techniczną 
całego przedsięwzięcia.
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w poezji nie wolno się spieszyć...
Kamil Małecki: – Zbigniew 

Herbert, Miron Białoszewski, 
Halina Poświatowska, Wiesława 
Szymborska, Tadeusz Różewicz, 
Edward Stachura, Rafał Woja-
czek... znaleźć się obok takich 
postaci polskiej poezji w jednym 
wydaniu, w dodatku jeszcze ob-
cojęzycznym, to chyba trochę 
tak, jakby znaleźć się na Olimpie 
wśród bogów. Zdaje się, że w po-
dobnym gronie pojawił się Pan 
dwa lata temu przy okazji wy-
dania antologii poezji polskiej 
na Węgrzech.  Domyślam się, że 
dla Pana, jako poety, musi być 
to moment szczególny. Jak do 
tego doszło, że Pana twórczość 
została wyróżniona i znalazła się 
w 10. tomie antologii poezji „Из 
века в век”?

Andrzej Dębkowski: – W tej 
antologii węgierskiej był jeszcze 
Czesław Miłosz, Karol Wojtyła, 
ks. Jan Twardowski... A z tym 
Olimpem, to bez przesady. Mam 
świadomość, że przede mną jesz-
cze długa droga, chociaż rzeczy-
wiście ostatnio moja literacka 
droga zmierza we właściwym 
kierunku. Mało kto zdaje sobie 
jednak sprawę z tego, że to na-
prawdę bardzo ciężka praca. 
Żeby utrzymywać się na rynku, 
trzeba trzymać rękę na przysło-
wiowym pulsie. Na tym etapie 
nie ma już miejsca na fuszerkę, 
czy na udawanie. Tutaj liczy się 
poziom twórczy i to, z jakim 
przesłaniem pisarz zwraca się do 
czytelnika... 

– Żyjemy w czasach, w któ-
rych poezja, podobnie jak inne 
formy duchowych peregryna-
cji, staje się coraz bardziej obca 
współczesnemu człowiekowi  
z naszego kręgu cywilizacyjne-
go. Z pewnością niełatwo jest 
być dzisiaj poetą. Czy to mobi-
lizuje twórcę w jakiś szczególny 
sposób?

– Na pewno powinno mobi-
lizować. Ale – niestety – dzieje 
się tak coraz rzadziej. Stało się  
w naszym rozwoju cywilizacyj-
nym coś strasznego. Współcze-
sny człowiek został niewolni-
kiem pilota telewizyjnego. Nie 
ma czasu, żeby podać dłoń ob-
cemu człowiekowi. Należę do tej 
grupy literatów, którzy uważa-
ją, że poetą się nie bywa, tylko 
poetą się jest. Poety nie można 
powołać i odwołać. Można mu 
zakazać pisać, drukować, znane 
są z historii takie okresy, ale nie 

można go odwołać i powiedzieć: 
teraz już nie jesteś poetą! A jeśli 
ktoś uważa, że jest inaczej, to 
znaczy, że ktoś taki tylko bawi 
się w pisanie wierszy. 

– Każdy moment w historii 
wymusza na twórcy określo-
ne zachowanie, język, sposób 
komunikacji. Wielu współcze-
snych, zajmujących się krytyką 
literacką, deprecjonuje wartość 
uczuć we współczesnej poezji, 
oczekując tzw. poezji zaangażo-
wanej. Jaka jest Pana wizja pol-
skiej poezji na najbliższe lata?

– Powiem więcej, współcze-
sna krytyka literacka, a raczej 
sztuka recenzencka, nie wymaga 
od twórców poezji zaangażo-
wanej. Młodzi ludzie myślą, że 
zbudują swój świat na koloro-
wych obrazach, ale tak się nie 
da. Życie to nie tylko kolory, nie 
tylko biel i czerń. Życie to od-
cienie szarości. Pytasz mnie, jak 
będzie wyglądać polska poezja 
w przyszłości. A któż to może 
wiedzieć, co będzie w Polskiej 
poezji za dziesięć, dwadzieścia 
czy więcej lat. Największe jej 
przewartościowanie nastąpiło  
w 1989 roku, kiedy dokonały 
się w Polsce zmiany systemowe, 
gospodarcze i społeczne, kiedy 
zniesiono cenzurę. Wielką sztu-
ką jest pisanie nie o rzeczach 
błahych. Młodzi poeci często 
piszą o tym, że motyl usiadł na 
pięknym kwiatku. Może jest to 
piękne, ale mało istotne. Są prze-
cież ważniejsze sprawy do po-
ruszenia. Można pisać przecież  
o cywilizacji, o egzystencji,  
o stosunkach międzyludzkich,  
o tym, jak się wzajemnie traktu-
jemy, czy jesteśmy w stanie wy-
baczać. Myślę, że współczesny 
rozwój cywilizacyjny powoduje, 
że poeci większy nacisk będą 
musieli kłaść na takie właśnie 
ludzkie zachowania.

– Od 1997 roku jest Pan 
członkiem Związku Literatów 
Polskich, a w 2011 roku został 
Pan członkiem Zarządu Głów-
nego, na czele którego stoi Ma-
rek Wawrzkiewicz. W maju 2004 
roku miał Pan okazję rozma-
wiać z Prezesem o przyszłości 
Związku. Wówczas, najwięk-
szym wyzwaniem dla Prezesa 
było wydobycie ZLP z zapaści fi-
nansowej oraz odzyskanie zain-
teresowania mediów organiza-
cją, która istnieje od 1921 roku. 
Na ile od tego momentu udało 

się rewindykować prawa ZLP 
jako głównego ośrodka polskich 
literatów?

– Trzeba dodać, że Związek 
Literatów Polskich zakładał 
wielki polski pisarz i patriota, 
Stefan Żeromski. Ale ZLP dzi-
siaj nie rości sobie prawa do 
decydowania o tym, co waż-
nego w polskiej literaturze ma 
się dziać. To dzieje się niejako 
samoistnie. I tutaj żaden zwią-
zek, żadna organizacja twórcza 
nie ma nic do gadania. Ważne 
jednak jest to, żeby wskazywać 
te nurty i wartości, które mówią  
o literaturze ważnej jakościowo. 
Jeśli chodzi o finanse ZLP, to 
rzeczywiście nie jest wesoło, by 
nie powiedzieć, że jest źle, a nic 
nie wskazuje na to, że może być 
lepiej. Dzisiaj kultura, szczegól-
nie tak wysoka jest mało atrak-
cyjna. Zewsząd słyszy się głosy, 
że jest ona nawet niepotrzebna, 
że ludzie potrzebują taniej roz-
rywki. Ci, którzy tak mówią, są 
ludźmi nieodpowiedzialnymi. 
Historia wielokrotnie pokazy-
wała, że bez kultury wysokiej 
nigdy nie będzie prawidłowego 
rozwoju narodu. A przecież na 
kulturę narodową składają się 
najpierw te nasze małe kultury, 
kultury Małych Ojczyzn. To tu-
taj, na dole, najpierw wszystko 
się zaczyna i tutaj się kończy. 
Bo proszę zauważyć, że kiedy 
w końcu następuje kolejny upa-
dek moralny społeczeństwa, albo 
kiedy – nie daj Boże – kraj chyli 
się ku upadkowi, odzywają się 
wtedy głosy: gdzie są autorytety 
moralne, gdzie są ci, którzy mo-
gliby podźwignąć społeczeństwo 
z zapaści. Wtedy jest już za póź-
no. Jeśli rządzący nami nie dbają 
o narodową kulturę, o oświatę, 
nie łożą środków finansowych na 
ich rozwój, nie możemy myśleć, 
że będzie lepiej. Kto nie dba  
o pamięć historyczną, o tradycję, 
o kulturę, nie ma prawa zabie-
rać głosu w sprawach najważ-
niejszych dla narodu. Literackie 
związki twórcze są ostatnimi 
przyczółkami, gdzie próbuje się 
uratować to, co jeszcze można. 

– Sukcesy 
zelowian są 
d o s k o n a ł ą 
formą promocji 
miasta. Pan niewąt-
pliwie poprzez swoją 
twórczość literacką 
przyczynia się do kształtowania 

pozytywnego obrazu Zelowa  
w świadomości zbiorowej. Nie 
jest to jednak jedyna forma 
Pana aktywności. Od 1996 roku 
w Zelowie ukazuje się „Gazeta 
Kulturalna”, miesięcznik stricte 
zorientowany na szeroko pojętą 
kulturę. Trudno jest prowadzić 
taki miesięcznik?

Wszystko, co wiąże się z dzia-
łalnością i edukacją kulturalną 
nie jest łatwe. Kiedy ukazały 
się pierwsze numery pisma, nie 
zdawałem sobie sprawy z tego, 
że rozwinie się ona do takich 
rozmiarów i że będzie miała taki 
zasięg. Dzisiaj, po szesnastu la-
tach ukazywania się jej na rynku, 
stała się pismem ogólnopolskim, 
docierającym także poza grani-
ce Polski. Ale żeby to nastąpiło 
trzeba było przez wiele lat zapra-
cować na dobrą opinie. W kul-
turze wysokiej nikt nie daje ni-
czego na ładne oczy. Tutaj liczy 
się poziom. Dzisiaj pismo ma 
ustaloną renomę nie tylko w Pol-
sce. Współpracuje z nim wielu 
wspaniałych profesorów, którzy 
bardzo chętnie przysyłają swoje 
materiały, wielu uznanych litera-
tów czasami wręcz prosi o druk 
swojej twórczości. W środowi-
sku literackim krąży taka opinia, 
że w „Gazecie Kulturalnej” trze-
ba mieć publikację. Przecież nie 
wzięło się to z niczego. To efekt 
wieloletniej pracy całego zespo-
łu redakcyjnego, wszystkich pra-
cowników Domu Kultury. 

– Czy kiedyś doczekamy się 
tomu wierszy w całości poświę-
conego Zelowowi?

Ciąg dalszy na str. 11
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Ciąg dalszy ze str. 10

– Myślę o tym od dawna, ale 
z poezją jest tak, że tutaj się nic 
nie przyspieszy. Jeśli nie będzie 
tego czegoś, tej magicznej mocy, 
tego „promieniowania z kosmo-
su”, trudno będzie cokolwiek na-
pisać. Poeta dojrzewa do swoich 
wierszy. Czasami trwa to długo, 
ale w poezji nie wolno się spie-
szyć. W ogóle uważam, że poeta 
powinien w swojej twórczości 
zadawać ważne pytania egzy-
stencjalne, a są takie trzy wielkie 
pytania: skąd jestem, jaka jest 
moja ziemska wędrówka i co jest 
po drugiej stronie. Niektórzy do-
dają – jeżeli jest. Jeśli poeta, pi-
sarz, nie ma nic ważnego do po-

wiedzenia, niech nie pisze. Niech 
nie zalewa rynku wydawniczego 
czymś nieważnym, niech nie 
męczy czytelnika. A pisanie 
wierszy, że Zelów mi się podoba 
albo, że na kolorowych łąkach 
wokół miasta jest cudownie, ni-
czego do literatury nie wznosi. 
Piszę wiersze o Zelowie i myślę 
o wydaniu książki, ale to jeszcze 
nie teraz, jeszcze do tego nie doj-
rzałem, choć kocham tę swoją 
małą mieścinę, jak mało kto... 

– Czy w najbliższym czasie 
możemy spodziewać się jakieś 
nowej Pana publikacji?

Mam mnóstwo planów wy-
dawniczych na ten rok. Skoń-

czyłem w tej chwili cztery nowe 
książki. Jedną z nich będzie zbiór 
z premierowymi wierszami pt. 
„Do wszystkich niedostępnych 
brzegów”. Łódź chce mi wydać 
felietony polityczne, Warszawa 
zbiór moich esejów i szkiców 
krytycznoliterackich. Na jesień 
szykuję wielką rzecz. Pierwszy 
tom moich „Dzienników”. To bę-
dzie ponad siedmiuset stronico-
we wydawnictwo i będzie obej-
mowało lata 1990-2010. Myślę, 
że to będzie nie lada gratka nie 
tylko dla znawców literatury, ale 
i dla mieszkańców miasta. Na-
prawdę wielu znalazło się w tym 
tomie... Poza tym kończę swoją 
powieść i piszę dramaty. 

– Trudno wyobrazić sobie ob-
raz życia kulturalnego Zelowa 
w oderwaniu od Pańskich pro-
jektów. Ma Pan jakieś nowe po-
mysły, idee, które nie dają Panu 
spokoju?

Pomysłów mam ciągle wiele – 
i co ważniejsze – nie brakuje mi 
sił do ich realizacji. Wymagam 
od siebie jedynie cierpliwości, bo 
kto się spieszy w takiej materii, 
jak kultura, daleko nie zachodzi. 
Zelów, to wspaniałe miasto, bo-
gate w historię, w wydarzenia. 
Tutaj mieszkają wspaniali ludzie. 
Trzeba tylko to wszystko umieć 
dostrzec i chcieć upowszechnić. 

– Dziękuję Panu za rozmowę.

IX Gminny Konkurs tańca ludowego i nowoczesnego
29 lutego po raz dziewiąty od-

był się Gminny Konkurs Tańca 
Ludowego i Nowoczesnego zor-
ganizowany przez Przedszkole 
Samorządowe nr 1 z oddziała-
mi integracyjnymi w Zelowie.  
W tym roku konkurs przebiegał 
pod hasłem „Tanecznym kro-
kiem w 55. rocznicę nadania 
praw miejskich dla Zelowa” 
w celu uczczenia jubileuszu 
miasta. Do rywalizacji stanęło 
osiem placówek przedszkolnych 
i szkolnych  z terenu Gminy Ze-
lów. Przedszkolaki mogły zapre-
zentować swoje umiejętności ta-

neczne na scenie Domu Kultury 
 w Zelowie. 

Do turnieju przystąpiło 14 ze-
społów w dwóch kategoriach: 
tańca ludowego i nowoczesnego. 
Występy oceniało jury. 

W kategorii tańca ludowe-
go jury przyznało następujące 
miejsca: I miejsca przyznano 
zespołowi „Lutnia” z Przed-
szkola Samorządowego nr 1  
w Zelowie, „Iskierkom”  
z Przedszkola Samorządowego 
nr 4 w Zelowie, „Promyczkom” 
z Przedszkola Edukacyjnego 
w Zelowie i „Stokrotkom” ze 

Szkoły Podstawowej w Koci-
szewie. II – „Chochlikom” ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ze-
lowie i „Iskierkom” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie. 
III – „Słoneczkom” ze Szkoły 
Podstawowej w Wygiełzowie 
oraz „Kropeczkom” ze Szkoły 
Podstawowej w Bujnach Szla-
checkich.

W kategorii tańca nowocze-
snego startowało 6 zespołów 
tanecznych I miejsca zajęły 
zespoły „Promyczki” z Przed-
szkola Edukacyjnego w Zelowie 
i „Kropeczki” ze Szkoły Podsta-

wowej w Bujnach Szlacheckich. 
II - „Stokrotki” z Przedszkola 
Samorządowego nr 4 w Zelo-
wie i „Makarenki” ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zelowie. 
III - „Słoneczka” ze Szkoły 
Podstawowej w Wygiełzowie  
i „Fuksik” z Przedszkola Samo-
rządowego nr 1 w Zelowie. 

Za udział w konkursie mali 
uczestnicy otrzymali medale,  
a dyrektorom placówek i opieku-
nom zespołów tanecznych prze-
kazano statuetki i pamiątkowe 
dyplomy.
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Plastyczne zdolności zelowian
Wojewoda Łódzki Jolanta 

Chełmińska zaprosiła jednost-
ki samorządu terytorialnego do 
współorganizacji Konkursu Pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „20 lat Państwowej 
Straży Pożarnej - jak nas widzą, 
tak nas „malują”.

Do etapu gminnego zgłoszo-
no 66 prac, w tym 58 ze szkół 
podstawowych i 8 z gimnazjum. 
Komisja Konkursowa w dniu 
27.02.2012r. oceniała prace  
w kilku kategoriach wiekowych. 
Jury po obejrzeniu wszystkich 
prac wyłoniło następujących lau-
reatów:

• W I grupie młodszej (5-8 
lat): Przemysław Bochman (SP 
w Kociszewie), Julia Dobroszek 

(SP Nr 2 w Zelowie), Michalina 
Michalak (SP w Bujnach Szla-
checkich), Aleksandra Słomian 
(SP w Wygiełzowie), Natalia 
Szymańska (SP Nr 2 w Zelowie)

• W II grupie średniej (9-12 
lat): Julita Chęcińska (SP Nr 2  
w Zelowie), Debora Cichońska 
(SP Nr 2 w Zelowie), Bartosz 
Kardas (SP w Wygiełzowie), We-
ronika Kędziak (SP w Wygiełzo-
wie), Marcel Talejun-Smolarek 
(SP Nr 4 w Zelowie)

• W III grupie starszej 
(uczniowie gimnazjum): Kari-
na Grzesiak (Gimnazjum w Ło-
budzicach), Martyna Lipińska 
(Gimnazjum w Zelowie), Ewe-
lina Maciaszczyk (Gimnazjum 
w Łobudzicach), Daria Mikołaj-
czyk (Gimnazjum w Zelowie), 

Natalia Przyszewska (Gimna-
zjum w Łobudzicach).

Prace zwycięzców zostaną 
przesłane do Starostwa Powia-
towego w Bełchatowie i wezmą 
udział w kolejnych etapach kon-
kursu. Finał wojewódzki zosta-
nie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 
2012 roku. Wystawę pozostałych 
prac plastycznych można oglą-
dać w Domu Kultury w Zelowie.

Z okazji „Dnia Wędkarza” 
Zelowskie Koło nr 37 Polskiego 
Związku Wędkarskiego zorgani-
zowało konkurs plastyczny adre-
sowany do dzieci oraz mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecznej 
w Zabłotach, prace oceniane 
były w dwóch odrębnych kate-
goriach i dotyczyły wędkarstwa.  
W kategorii przeznaczonej dla 

dzieci wyróżniono prace: Oliwii 
Waligóry, Karoliny Chęcińskiej, 
Filipa Tarki, Martyny Chęciń-
skiej, Magdaleny Adamczyk.  
W części przeznaczonej dla 
mieszkańców DPS Zabłoty na-
grodzono prace: Jacka Mielczar-
ka, Andrzeja Hernika, Krzysztofa 
Wedera, wyróżnieni: Bartłomiej 
Kwec, Marek Adamusiak, Grze-
gorz Cudzich, Wiesław Gasiński, 
Krzysztof Seydlitz, Mirosław 
Słupecki.

Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpiło 19 marca, w Dniu Węd-
karza, będącego jednocześnie 
rocznicą utworzenia Polskiego 
Związku Wędkarskiego. W tym 
roku mija 62 lata od powołania 
tej organizacji.

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Wędkarza. Konkurs plastyczny z okazji Dnia Wędkarza.

Prace konkursowe uczniów. Prace konkursowe uczniów.

Prace konkursowe uczniów. Prace konkursowe uczniów.
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Dzień Kobiet w zelowskim Domu Kultury
W sobotę 10 marca, w zelow-

skim Domu Kultury, odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Imprezę zorganizował Polski 
Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów – Zarząd Rejonowy 
w Zelowie. Na spotkaniu obecna 
była Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska wraz z Zastępcą 
Grzegorzem Lorkiem, nie zabra-

kło również radnych miejskich. 
Spotkanie miało również swoją 
oprawę artystyczną, na scenie 
Domu Kultury obok występu 
Chóru Emerytów i Rencistów, 

pojawiła się również zelowska 
Kapela Podwórkowa „Nasza”. 

Czas na zapisy dla dzieci 5-letnich
Przypominamy, że w związku 

ze zmianami w prawie oświa-
towym obowiązującymi od 1 
września 2011 r., dzieci w wieku 
5 lat zobowiązane są do reali-
zacji rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Obowiązek ten 
realizować mogą w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szko-
le podstawowej lub innej formie 
wychowania przedszkolnego – 
zespole lub punkcie przedszkol-
nym, zarówno w placówkach 
publicznych, jak i niepublicz-

nych. Powinność uczestnicze-
nia w rocznym przygotowaniu 
przedszkolnym, zgodnie z art. 
14 ust. 3a wymienionej wcze-
śniej ustawy, rozpoczyna się  
z początkiem roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 5 lat. Na 
wniosek rodziców złożony do 
31 maja, dyrektor publicznego 
lub niepublicznego przedszkola, 
szkoły podstawowej, do której 
dziecko zostało przyjęte może 
w drodze decyzji zezwolić na 

spełnianie obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego 
poza przedszkolem, oddziałem 
przedszkolnym lub inną formą 
wychowania przedszkolnego. Do 
wniosku rodzice dołączają opinię 
poradni psychologiczno – peda-
gogicznej oraz oświadczenie  
o zapewnieniu dziecku warun-
ków umożliwiających realizację 
podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego (art. 16 
ust. 8 i 10 ustawy o systemie 
oświaty).Rodzice dziecka zo-

bowiązani są do: - zgłoszenia 
dziecka do przedszkola, oddzia-
łu przedszkolnego zorganizo-
wanego w szkole podstawowej 
lub innej formy wychowania 
przedszkolnego;- zapewnienia 
regularnego uczęszczania dziec-
ka na zajęcia; - informowania, 
w terminie do dnia 30 września 
każdego roku, dyrektora szkoły 
podstawowej, w obwodzie któ-
rej dziecko mieszka, o realizacji 
tego obowiązku.

Dofinansowanie nauki pływania dla uczniów z Kociszewa

Przynajmniej do końca listopa-
da tego roku wszyscy uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kocisze-
wie uczestniczyć będą w nieod-
płatnych zajęciach w ramach 
programu Powszechnej Nauki 
Pływania. Projekt przewiduje w 
każdym tygodniu dwugodzinne 
zajęcia na Basenie Słok w Beł-

chatowie i uzupełniające zajęcia 
sportowe w Wiejskim Centrum 
Rekreacji. 

Z wnioskiem wystąpił 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Zibi Kociszew”. Koszt całego 
przedsięwzięcia wynosi ponad 
15 000 zł. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kociszewie skorzystają  
z nieodpłatnych zajęć nauki pływania dofinansowanych z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Gminy Zelów
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żyj z przyrodą w zgodzie – z ekologią  
na co dzień

Przedszkole Samorządo-
we nr 4 w Zelowie rozpoczy-
na realizację Projektu pt. „ŻYJ  
Z PRZYRODĄ W ZGODZIE  
– Z EKOLOGIĄ NA CO 

DZIEŃ” dofinansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi w ramach zadań  
z dziedziny edukacji ekologicz-
nej. 

Podstawowym celem projektu 
jest zwiększenie wiedzy i pod-
niesienie świadomości dzieci 
w zakresie ochrony środowiska 
oraz ukształtowanie i utrwalenie 
pozytywnych nawyków i zacho-
wań proekologicznych. 

W ramach projektu odbędą się 
zajęcia obserwacyjno - badaw-
cze w kącikach przyrody „Zie-
lona wyspa”, zajęcia plastyczno 
– techniczne „Kolorowo i zdro-

wo”, zajęcia ekologiczne „Poma-
gamy przyrodzie na co dzień”, 
„Przyroda w bajce i w filmie”. 
Zorganizowane zostaną Akcje 
ekologiczne: „Wiosenne i jesien-
ne sprzątanie świata”, „Drzewko 
za makulaturę”, „Święto Pol-
skiej Niezapominajki” z udzia-
łem dzieci z PS 5 z Bełchato-
wa; Kampania Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska z udziałem 
dzieci z zelowskich przedszkoli. 
W przedszkolu zorganizowane 
zostaną również liczne konkur-
sy – Turniej wiedzy ekologicznej  
i konkurs plastyczny dla dzieci 
5-6 letnich z terenu Gminy Ze-
lów, konkurs rodzinny „Ekolo-

giczna torba na zakupy” i gru-
powy „Wiosenny obrazek”. Za 
udział w konkursach uczestnicy 
otrzymają nagrody. Największą 
atrakcją dla przedszkolaków 
będą wycieczki w ciekawe przy-
rodniczo miejsca – Agrofirma 
pod Bocianim Gniazdem k. Bo-
lesławca, Szkółka leśna Borowi-
ny k. Bełchatowa Nadleśnictwo 
Bełchatów, ZOO Safari w Bory-
sowie.

Całkowity koszt projektu to 
kwota 37900 zł, z czego dota-
cja WFOŚiGW w Łodzi wynosi 
33700 zł, udział własny stanowi 
kwota 4200 zł.

Święto Szkoły w hołdzie wielkiemu Polakowi
23 marca w przededniu rocz-

nicy rozpoczęcia insurekcji 
kościuszkowskiej Szkoła Pod-
stawowa nr 2 obchodziła Świę-
to Patrona szkoły. Akademia 
odbyła się w Domu Kultury w 
Zelowie. Przybyło na nią wielu 
gości, m. in. Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska, przed-
stawiciele jednostek oświato-
wych, przedstawiciel kościoła 
ewangelicko-reformowanego  
w Zelowie. Uroczystość rozpo-
częła się wprowadzeniem sztan-
daru szkoły, odśpiewaniem hym-
nu państwowego i hymnu szkoły. 
Burmistrz Zelowa podczas swo-
jego przemówienia podkreśliła 
jak ważna jest postawa patrio-
tyzmu, postawa obywatelska,  
a także zdobywanie wiedzy, 
umiejętności. Z okazji święta 

szkoły złożyła całej społeczności 
szkolnej na ręce dyrektora Anny 
Bodnar najlepsze życzenia.

W obecnych czasach obser-
wuje się u dzieci i młodzieży 
poszukiwanie ideałów, więc 
Święto Patrona Szkoły, to naj-
lepszy moment, aby zaprezento-
wać postać godną  naśladowania. 
Tadeusz Kościuszko jest jednym 
z najpiękniejszych wzorców 
umiłowania wolności, miłości 
do ojczyzny i niezachwianego 
poczucia sprawiedliwości. Jak 
wiele talentów posiadał, ucznio-
wie i zaproszeni goście mogli się 
przekonać, oglądając krótki film 
biograficzny, przedstawiający 
sylwetkę Wielkiego Polaka - Ta-
deusza Kościuszki.

Po filmie uczniowie szkolnego 
koła teatralnego i chóru  zapre-

zentowali cześć artystyczną,  jak 
w różnych epokach historycz-
nych uczeń i nauczyciel się bie-
dził nad trudną sztuką nauki.

Nieodłącznym elementem 
Święta Szkoły są ordery dla „Mi-
strzów Szkoły” w różnych dzie-
dzinach. 

Ordery dla najlepszych uczniów 
z poszczególnych dziedzin wie-
dzy otrzymali:

Klasy I - III
Mistrz Ortografii - Natalia 

Szymańska
Mistrz Matematyki - Paulina 

Piorun
Mistrz Sportu - Martyna  

Karbowniczak
Mistrz Śpiewu - Kalina  

Maciaszczyk
Mistrz Plastyki - Zofia  

Berbelska

Mistrz Języka Angielskiego - 
Bartłomiej Płóciennik

Klasy IV - VI
Mistrz Ortografii - Mikołaj  

Werner
Mistrz Matematyki - Mateusz 

Dubiński
Mistrz Przyrody - Igor Gral
Mistrz Sportu - Mikołaj 

Werner
Mistrz Śpiewu - Weronika  

Wodzińska
Mistrz Plastyki - Debora  

Cichońska
Mistrz Języka Angielskiego - 

Iga Bednarek
Na zakończenie uroczystości 

przedstawiciele samorządu szkol-
nego wraz z opiekunami złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki.
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Powiat Bełchatowski docenił przedsiębiorców z Gminy Zelów
Starostwo Powiatowe w Beł-

chatowie podsumowało 5. edycję 
konkurs „Firma na medal”. Kon-
kurs skierowany do przedsiębior-
ców z terenu Powiatu Bełchatow-
skiego organizowany jest przy 
współpracy z Regionalną Izbą 
Gospodarczą w Bełchatowie, 
Bełchatowsko-Kleszczowskim 
Parkiem Przemysłowo-Techno-
logicznym Sp. z.o.o., Fundacją 
Rozwoju Gminy Zelów, Agencją 
Rozwoju Regionalnego „AR-

REKS” S.A., Stowarzyszeniem 
na Rzecz Zrównoważonego Roz-
woju Gminy Kleszczów, Stowa-
rzyszeniem Business Contact 
Club oraz Powiatowym Urzędem 
Pracy w Bełchatowie.

Impreza odbywa się cyklicz-
nie, a celem konkursu jest wyróż-
nienie najbardziej obiecujących 
firm działających na terenie po-
wiatu oraz ich promocja. Głów-
nym obszarem działalności firm 
podlegającym w trakcie trwania 

konkursu ocenie, jest sposób ich 
zarządzania pod względem fi-
nansowym i organizacyjnym. 

Z terenu Gminy Zelów w ka-
tegorii - przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność gospodarczą 
do 2 lat - tytuł „Firma na me-
dal” otrzymała firma „Adam-
czyk” s.c. właściciel Krzysztof 
Adamczyk (dystrybucja i sprze-
daż materiałów budowlanych, 
usługi remontowo-budowlane). 
Spośród zelowskich firm w tej 

kategorii wyróżniono również: 
Salon Kosmetyczny Studio Wi-
zażu (właściciel Monika Błoch) 
oraz Firmę MAXJOB (właściciel 
Małgorzata Szczepańska).

W kategorii - przedsiębior-
cy prowadzący działalność 
gospodarczą powyżej 2 lat - 
wyróżniono Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlo-
we STIVEX  Zelów (właściciel 
Szczepan Wrzesiak).

Inauguracja rundy wiosennej III ligi
Od trzech porażek rozpoczął 

Włókniarz Zelów wiosenną 
rundę rozgrywek III ligi grupy 
łódzko-mazowieckiej. Na inau-
gurację wiosny zelowski zespół 
przegrał u siebie z Hutnikiem 
Warszawa 1:4, a 24 marca uległ 
w Radomiu tamtejszej Broni aż 
6:0, oba spotkania Włókniarz 
kończył w osłabieniu po czer-
wonych kartkach pomocników. 
W miniony weekend zelowianie 
przegrali 1:2 na własnym boisku 
ze Startem Otwock, również i 
tym razem kończąc mecz w osła-
bieniu. Obecnie zelowski klub 
znajduje się w strefie spadkowej 
tabeli III ligi.

Wiele wskazuje na to, że w 
kolejnych spotkaniach Włók-
niarz odrobi stracone punkty z 
pierwszych trzech spotkań, bo-
wiem kolejne mecze zelowski 
zespół rozegra z mniej wyma-
gającymi rywalami. Już w przy-
szły weekend zelowscy piłkarze 
zmierzą się z outsiderem grupy 
– Narwią Ostrołęka, która w 20 
spotkaniach zdołała zgromadzić 
zaledwie 5 punktów. W rundzie 
jesiennej Włókniarz pokonał pił-
karzy z Ostrołęki 3:0, co jednak 
o niczym nie przesądza, zespół 
Narwi był bowiem w stanie zre-
misować z Orłem Wierzbica w 

5 kolejce rozgrywek, a w ostat-
niej sensacyjnie pokonać piłka-
rzy z Wierzbicy na ich własnym 
boisku, było to pierwsze zwy-
cięstwo Narwi w tym sezonie. 
Ostatnie, stosunkowo niskie po-
rażki (0:2) z zespołami z Legio-
nowa i Piaseczna, mogą wskazy-
wać, że zespół Narwi w rundzie 
wiosennej jest w rzeczywistości 
silniejszy niż wskazywałoby dra-
matyczne położenie w tabeli. 

Kolejne spotkanie Włókniarz 
rozegra u siebie z wiceliderem 
MKS Kutno. Jesienią, po wyrów-
nanym meczu, Włókniarz uległ 
na boisku rywala 1:2, 14 kwiet-
nia będzie okazja do rewanżu, z 
pewnością zelowski zespół stać 
na sprawienie niespodzianki w 
tym spotkaniu. Tydzień później 
zelowianie wybiorą się do Rzgo-
wa na mecz z tamtejszą Zawiszą, 
z którą w trakcie przygotowań 
w przerwie zimowej wygrali aż 
4:1. Poprzednio z zespołem tym 
Włókniarz grał jesienią, wów-
czas również był górą, wygrywa-
jąc u siebie 2:0. 

Spotkania z MKS Kutno oraz 
Zawiszą Rzgów zweryfikują na 
ile drużyna, z której zimą ode-
szli Mateusz Stępień, Krzysztof 
Kukulski, Filip Sysio i Jacek 
Pawełoszek została osłabiona, 

a na ile nową jakość do zespołu 
wnieśli Stefan Potocki, Michał 
Sikorski i Sebastian Wiśniew-
ski, którzy przybyli do klubu w 
przerwie zimowej. Z pewnością 
celem Włókniarza na ten sezon 
jest utrzymanie się w III lidze, 
obecnie klub zajmuje w niej 14 
miejsce, ale do 13 miejsce, nie-
zagrożonego spadkiem, traci za-
ledwie 3 punkty.

Spotkania Włókniarza Ze-
lów w rundzie wiosennej:

21 kolejka 6 - 7  kwietnia Na-
rew Ostrołęka (w)

22 kolejka 14 - 15 kwietnia 
MKS Kutno (d)

23 kolejka 21 - 22 kwietnia 
Zawisza Rzgów (w) 

24 kolejka 28 - 29 kwietnia 
Sokół Aleksandrów Łódzki (d)

25 kolejka 2 maja Radomiak 

Radom (w)
26 kolejka 5 - 6 maja Warta 

Sieradz (d)
27 kolejka 12 – 13 maja Ursus 

Warszawa (w)
28 kolejka 19 - 20maja Legio-

novia Legionowo (d)
29 kolejka 26 - 27 maja KP 

Piaseczno (w)
30 kolejka 30 maja Orzeł 

Wierzbica (d)

d – spotkanie u siebie
w – spotkanie wyjazdowe

Uwaga! Zmiana godzin pracy filii wydziału  
Komunikacji i Dróg w Zelowie

Informujemy Mieszkańców Gminy Zelów, że od 1 kwietnia 2012 r. 
zmienia się harmonogram pracy filii Wydziału Komunikacji i Dróg 
Starostwa Powiatowego w Zelowie, ul. Żeromskiego 28 (II) piętro.
Mieszkańcy będą przyjmowani :
• poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 – 15:30.
• wtorek w godzinach 7:30 – 17:00.
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Zapisy do obserwatorium astronomicznego
Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych w Zelowie prowadzi zapisy 
dla osób z terenu Gminy Zelów 
chcących skorzystać z zajęć pro-
wadzonych w obserwatorium 
astronomicznym znajdującym 
się w budynku szkoły. Zgłosze-
nia przyjmowane są w sekre-
tariacie pod numerem telefonu 
44/634-11-70.

Obserwatorium astronomiczne 
zbudowane jest z rozsuwanej ob-
rotowej kopuły i wyposażone w 
teleskop zawierający zaawanso-
wany system optyczny. Teleskop 
jest doskonałym instrumentem 
do prowadzenia obserwacji na-
ziemnych, zapewniający wysoką 
rozdzielczość uzyskanych obra-
zów. Jasny obiektyw umożliwia 
uzyskanie dużego pola widzenia 

(powiększenie użyteczne 850 
razy), system sterowania tele-
skopu automatycznie poziomuje 
go i koduje precyzyjnie kierunek 
północny, korzystając z techno-
logii LNT oraz z 16 kanałowe-
go systemu GPS. Teleskop jest 
sterowany za pomocą kontrolera 
AutoStar II, który zawiera bazę 
danych 145 000 obiektów na 
niebie. 

Obiekt powstał w wyniku 
realizacji projektu pn. „Rozbu-
dowa Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących o obserwatorium 
astronomiczne, bibliotekę i kom-
pleks pomieszczeń dydaktycz-
nych” dofinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej.

XXII otwarte Mistrzostwa Zelowa w Szachach  
im. Stanisława Komidzierskiego

Rekordową liczbę 132 uczest-
ników z całej Polski zgromadziły 
w niedzielę 25 marca w Domu 
Kultury w Zelowie XXII Otwarte 
Mistrzostwa Zelowa w Szachach 
im. Stanisława Komidzierskie-
go. Tegoroczna edycja turnieju 
została również wpisana w cykl 
wydarzeń uświetniających 55. 
rocznicę nadania praw miejskich 
Zelowowi. Organizatorami im-
prezy był Gminny Ludowy Klub 
Sportowy w Zelowie i Koło 
Miejskie Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej w Zelowie. Zawody 
rozgrywano systemem szwaj-
carskim na dystansie dziewięciu 
rund.

Obok nagrody głównej, drugą 
nagrodą był Puchar Burmistrza 
Zelowa, łącznie przyznano 14 
nagród oraz 12 wyróżnień. W 
gronie osób wyróżnionych zna-
lazł się Aleksander Kałużny.

Wyniki turnieju:


