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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

akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
22 maja Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy w Zelowie za-
inaugurowała tegoroczną edycję 
ogólnopolskiej akcji „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”. Osobą, któ-
re rozpoczęła cykl czytania dzie-
ciom w tym roku była Burmistrz 

Zelowa Urszula Świerczyńska. 
Spotkanie odbyło się w parku na 
Pl. Dąbrowskiego. Audytorium 
Pani Burmistrz tworzyły przed-
szkolaki z zelowskich placó-
wek. Spotkanie zakończył słodki 
poczęstunek oraz pamiątkowe 

zdjęcia. Akcja ma charakter cy-
kliczny, w perspektywie kilku 
tygodni możemy się spodziewać 
kolejnego gościa, który wesprze 
szlachetną ideę organizatorów 
akcji.

VIII festiwal Strażackich orkiestr Dętych  
– Zelów 2012

Festiwal Strażackich Orkiestr 
Dętych zakorzenił się na dobre w 
życiu muzycznym Gminy Zelów. 
Tradycyjnie odbywał się podczas 
Dni Zelowa, w tym roku został 
zorganizowany jako odrębna 
impreza w ramach obchodów 
55-lecia nadania praw miejskich 
Zelowowi pod Patronatem Ho-
norowym Burmistrza Zelowa.

Po przemarszu ulicami mia-
sta, wspólnym wykonaniu przez 
wszystkie orkiestry hymnu 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Rycerze Floriana, 
oficjalnym otwarciu przez Bur-
mistrza Zelowa Urszulę Świer-
czyńską i Komendanta Gminne-
go OSP Zbigniewa Dubińskiego, 
na placu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zelowie rozpoczął 
się VIII Festiwal Strażackich Or-
kiestr Dętych. 

Jako pierwsza poza konkur-
sem wystąpiła Amatorska Or-

kiestra Dęta im. Karola Namy-
słowskiego z Ruśca – laureat 
ubiegłorocznego festiwalu -  na 
czele z kapelmistrzem Sławo-
mirem Bartkiewiczem. Przesłu-
chania konkursowe rozpoczęła 
Gminno-strażacko-parafialna 
Orkiestra Dęta OSP w Dobrze-
lowie (kapelmistrz Mirosław 
Grzybowski). Następnie swoje 
umiejętności muzyczne zapre-
zentowały: Orkiestra Dęta OSP 
w Kwiatkowicach, a tuż po niej 
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP w Kamieńsku. Zgodnie  
z regulaminem, każda orkiestra 
zaprezentowała 3 dowolne utwo-
ry, które oceniało jury w skła-
dzie: Piotr Brzeziński, Grzegorz 
Gorajski i Paweł Zdziarski.  

Podczas obrad jury wystąpiła 
orkiestra gospodarzy festiwalu 
– Orkiestra Dęta OSP w Zelowie  
z kapelmistrzem Adamem Ko-
balczykiem. 

Decyzją jury, laureatem VIII 
Festiwalu Strażackich Orkiestr 
Dętych w Zelowie została Gmin-
no-strażacko-parafialna Orkie-
stra Dęta OSP w Dobrzelowie. 
II miejsce zajęła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP w Kamień-
sku, III miejsce - Orkiestra Dęta 
OSP w Kwiatkowicach.  Puchary 
i nagrody kapelmistrzom orkiestr 
wręczali: Burmistrz Zelowa Ur-
szula Świerczyńska, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Wincenty 
Berliński i Komendant Gminny 
OSP Zbigniew Dubiński. 

Organizatorem Festiwalu był 
Dom Kultury w Zelowie i Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zelowie.

Po Festiwalu Strażackich Or-
kiestr Dętych, Zarząd OSP w Ze-
lowie przygotował liczne atrak-
cje dla dzieci, a dla mieszkańców 
- majówkę.
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Prace wokół zelowskiego „eurogiganta” pełną parą

Rozpoczęły się prace związane 
z budową sieci sanitarnej na ulicy 
Sportowej, jest to kolejna ulica 
w Zelowie, na której wykonaw-
cy będą realizować inwestycję 
polegającą na rozbudowie sys-
temów wodno-kanalizacyjnych 
na obszarze gminy. W czerwcu 
planowane jest rozpoczęcie prac 
na równoległych do Sportowej, 
ulicach Południowej i Komen-
skiego. Wspomniane ulice od-
chodzą od ulicy Lubelskiej, na 
której obecnie trwa budowa ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej, 
a jeszcze w tym kwartale mają 

się rozpocząć prace zmierzające 
do odtworzenia pasa drogowego. 
W tym terminie planowane jest 
również odtworzenie nawierzch-
ni na ulicach Harcerskiej i Leśne 
Działy, gdzie położono już pod-
budowę tłuczniową i zbudowano 
chodniki. W podobnym stopniu 
zaawansowane są prace na ul. 
Sienkiewicza, gdzie wszyst-
kie planowane sieci zostały już 
zbudowane, pozostało jedynie 
odtworzenie nawierzchni drogo-
wej, ten etap inwestycji w obrę-
bie ul. Sienkiewicza jest obecnie 
realizowany. 

Na ulicy Kościuszki, na odcin-
ku od ulicy Mickiewicza do Za-
chodniej, dobiega końca budowa 
sieci sanitarnej oraz trwają prace 
budowlane wokół kanalizacji 
deszczowej. Na fragmencie od-
cinka od ul. Łokietka do ul. Za-
chodniej kanalizacja deszczowa 
jest już ukończona. W najbliż-
szym czasie rozpoczną się prace 
związane z budową sieci wod-
-kan na nowym odcinku ul. Ko-
ściuszki (od ul. Św. Anny do ul. 
Mickiewicza). W związku z tym 
mogą wystąpić utrudnienia w ru-
chu lokalnym. Dojazdy do pose-

sji będą zapewnione na bieżąco.
Projekt, którego łączny koszt 

szacowany jest na poziomie 
przekraczającym kwotę 42 mi-
lionów zł, pochłonął już ogółem 
ponad 8 milionów 436 tysięcy zł 
(20% całości przewidywanych 
kosztów - stan na dzień 09.05.), 
z czego blisko 7 milionów stano-
wiło dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkie-
go na lata 2007-2013. 

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lubelskiej Łobudzice

ul. Sienkiewicza ul. Słoneczna w Łobudzicach

ul. Kościuszki ul. Lubelska
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Unijne inwestycje po kontroli bez zarzutu

W dniach 2 i 9 maja inspekto-
rzy Urzędu Marszałkowskiego  
w Łodzi przeprowadzili w Urzę-
dzie Miejskim w Zelowie czyn-
ności kontrolne, których celem 
było sprawdzenie  dokumenta-
cji zrealizowanych inwestycji 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Chodzi  
o dwa projekty „Budowa Wiej-
skiego Centrum Rekreacji  
w Kociszewie” oraz „Rekreacyj-
ne zagospodarowanie terenów 

przy zbiorniku Patyki”.  Obie in-
westycje sprawdzane były przez 
łódzkich urzędników pod kątem 
zgodności lokalizacji operacji 
oraz zakresu rzeczowo-finanso-
wego. Po zbadaniu dokumentacji 
oraz wizji w terenie, urzędnicy 
nie mieli żadnych uwag pokon-
trolnych wobec inwestycji będą-
cych przedmiotem przeprowa-
dzonej kontroli.

Cele projektów zostały osią-
gnięte, a mieszkańcy mogą cie-

szyć się nowymi miejscami re-
kreacji i wypoczynku. Ponadto, 
nowe obiekty przyczynią się do 
większej integracji mieszkań-
ców oraz pozytywnie wpłyną 
na wzrost atrakcyjności Gminy 
Zelów.  

Wydatki całkowite poniesione 
na budowę Wiejskiego Centrum 
Rekreacji w Kociszewie wynio-
sły 937 566,37 zł, a na rekreacyj-
ne zagospodarowanie terenów 
przy zbiorniku Patyki – 1 084 

962,04 zł.  Oba przedsięwzięcia 
współfinansowane były przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach działania 
„Odnowy i rozwoju wsi”, objęte-
go Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Na każdy z projektów Gmina Ze-
lów otrzymała dofinansowanie  
w wys. 500 000 zł.  

Zelów coraz bliżej ŁSSe
Na początku maja została wy-

dana decyzja Wojewody Łódz-
kiego stwierdzająca nieodpłat-
ne nabycie przez gminę Zelów 
działki o powierzchni ponad 8 
ha, na której w przeszłości zlo-
kalizowana była cegielnia. Dzię-
ki inicjatywie Gminy dokonano 
wyceny działki i włączono ją do 
obszaru, który w przyszłości ma 

stać się podstawą dla planowanej 
podstrefy w ramach ŁSSE. Pro-
ces przejęcia gruntów zainicjo-
wało wystąpienie Urszuli Świer-
czyńskiej - Burmistrz Zelowa 
do Starostwa Powiatowego w 
Bełchatowie o przekazanie gmi-
nie w drodze darowizny tych te-
renów. Starostwo wyraziło zgodę 
na przejęcie gruntów przez gmi-

nę i zwróciło się do Wojewody 
Łódzkiego o wydanie stosow-
nej decyzji przekazującej tereny 
gminie Zelów. 

Obecnie gmina dysponuje 
gruntami o łącznej powierzchni 
blisko czternastu hektarów, które 
w przyszłości mają się stać te-
renami dla inwestycji o charak-
terze przemysłowym bądź usłu-

gowym. Wniosek o włączenie 
Zelowa do Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej został zło-
żony na przełomie marca i kwiet-
nia, tereny które wówczas były 
już w trakcie komunalizacji rów-
nież zostały ujęte we wniosku 
złożonym przez gminę Zelów. 

Będzie modernizacja drogi w Pożdżenicach
Jeszcze w czerwcu mają rozpo-

cząć się prace zmierzające do po-
szerzenia drogi powiatowej bie-
gnącej przez Pożdżenice. Zakres 
planowanej modernizacji obej-
muje poszerzenie jezdni, poło-
żenie nowej nawierzchni, a także 
budowę chodników wzdłuż dro-
gi na odcinku w obrębie Pożdże-

nic. Inwestycja obejmie również 
przydrożne rowy oraz budowę 
zjazdów do posesji. 
Modernizacja drogi powiato-

wej jest reakcją władz samorzą-
dowych na sygnały płynące od 
mieszkańców, którzy zwracali 
uwagę na zagrożenia i utrudnie-
nia wynikające ze złego stanu 

odcinka drogi wiodącej przez 
Pożdżenice. Projekt jest również 
kolejnym, po inwestycji w Wy-
giełzowie, ubiegającej się o tytuł 
Modernizacji Roku 2011, przy-
kładem obrazującym doskonałą 
współpracę Starostwa bełcha-
towskiego z gminą Zelów.
Projekt zostanie zrealizowany 

jeszcze w tym roku. Zakończenie 
prac planowane jest na listopad. 
Łączny koszt inwestycji przekro-
czy kwotę 3 milionów złotych. 
Większość kosztów moderniza-
cji poniesie Starostwo Powiato-
we w Bełchatowie, udział Gmi-
ny Zelów w kosztach projektu to 
150 tys. zł. 

Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie.Zagospodarowane tereny na Patykach.
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Głosuj na drogę w Wygiełzowie!
Przebudowana w 2011 roku 

droga powiatowa nr 2306 E  
i 1907 E w Wygiełzowie wal-
czy o tytuł w ogólnopolskim 
konkursie „Modernizacja Roku 
2011” w kategorii drogi i obiek-
ty mostowe. Głosować na naszą 
kandydaturę można również za 
pośrednictwem internetu. Po-
móż wypromować Gminę Zelów  
i Powiat Bełchatowski oddając 
swój głos w konkursie na Wy-
giełzów. Każdy głos jest ważny!

Organizatorem Konkursu jest 
Stowarzyszenie Ochrony Naro-
dowego Dziedzictwa Material-
nego przy współudziale Polskiej 
Izby Przemysłowo - Handlowej 
Budownictwa Związku Powia-
tów Polskich. Jego celem jest 
wyłonienie i nagrodzenie reali-
zacji przedsięwzięć budowla-
nych ukończonych w roku 2011, 
wyróżniających się szczegól-
nymi walorami. Ideą konkursu 

jest propagowanie i wspieranie 
działań dla ratowania obiektów 
i budowli dziedzictwa narodo-
wego oraz promocja moderni-
zacji, przebudowy i rozbudowy 
obiektów i urządzeń dla uzyska-
nia efektów użytkowych i este-
tycznych bez realizacji nowych 
inwestycji.

Niezależnie od oceny zgłoszo-
nego przedsięwzięcia dokona-
nej przez Kapitułę Konkursu, 
swojego wyboru „Modernizacji 
Roku 2011” mogą też doko-
nać internauci. Zasady udziału  
w tym plebiscycie są proste. 
Głos może oddać każdy. Wystar-
czy wejść na stronę www.moder-
nizacja-roku.pl i … zagłosować 
na Wygiełzów. Głosować można 
raz dziennie aż do 31 lipca br. 
Warto, ponieważ także dla gło-
sujących organizator konkursu 
przewidział atrakcyjne nagrody. 

W tegorocznym konkursie, 

a jest to już XVI jego edycja, 
zgłoszono dotąd blisko 700 in-
westycji z całego kraju. Do eta-
pu finałowego zakwalifikowano 
72 obiekty (stan na dzień 4.04.) 
Laureatów poznamy pod koniec 
sierpnia br. 

Otwarcie przebudowanej dro-
gi powiatowej w Wygiełzo-
wie w Gminie Zelów nastąpiło  
w listopadzie 2011 roku. Zada-
nie, którego koszt wyniósł pra-
wie 1,2 miliona złotych, zostało 
w całości sfinansowane ze środ-
ków powiatu bełchatowskiego.

- Przebudowa drogi w Wy-
giełzowie nie ograniczyła się 
jedynie do zamiany brukowanej 
nawierzchni na asfalt – mówi 
Tomasz Kijanka, dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Bełchatowie. - W zasadzie 
przebudowaliśmy całe centrum 
miejscowości, budując nowe 
chodniki, zatoczki autobusowe, 

parkingi i zjazdy. Dzięki temu 
znacząco poprawiła się estetyka, 
jak i bezpieczeństwo przejeżdża-
jących oraz mieszkańców.

W ramach prac rozebrano 
brukowaną nawierzchnię o po-
wierzchni prawie 2700 metrów 
kwadratowych, kładąc w to 
miejsce nawierzchnię asfaltową. 
Zbudowano kanalizację desz-
czową, studnie kanalizacyjne, 
wykonano chodniki z kostki bru-
kowej (2706 m2), miejsca posto-
jowe z kostki brukowej (287,50 
m2). Wymieniono oznakowanie 
(poziome cienkowarstwowe 
- 70,35 m2, oznakowanie pio-
nowe: słupki stalowe - 28 szt., 
tarcze znaków drogowych - 34 
szt., ogrodzenie ochronne sztyw-
ne 3x2,5m – 7,50m. Zbudowano 
także wjazdy i wyjazdów z kost-
ki brukowej (511,50 m2).

Wkrótce ruszy budowa wodociągu na ul. żeromskiego
Najprawdopodobniej jeszcze  

w maju rozpocznie się budowa 
wodociągu w ulicy Żeromskie-
go na odcinku od ul. Św. Anny 
do ul. Kilińskiego. Postępowa-
nie przetargowe na realizację 
tego zadania zostało zakończo-
ne, w jego wyniku wyłoniono 

wykonawcę, z którym 8 maja 
podpisano umowę. Obecnie, jak 
informuje Referat Zamówień 
Publicznych, Inwestycji i Strate-
gii w Urzędzie Miejskim w Zelo-
wie, plac budowy nie jest jeszcze 
przekazany, ale nastąpi to w cią-
gu najbliższych dni. Planowany 

czas realizacji projektu to okres 
trzech miesięcy od daty zawar-
cia umowy, inwestycja powinna 
więc być gotowa najpóźniej na 
początku września. W okre-
sie realizacji inwestycji mogą 
wystąpić czasowe utrudnienia 
w ruchu pieszych na odcinku 

objętym pracami wykonawcy. 
Łączny koszt budowy wodocią-
gu na wspomnianym odcinku ul. 
Żeromskiego wyniesie ponad 70 
tys. złotych.    
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Ciąg dalszyn na stronie 7

XXV sesja Rady Miejskiej

Zmiany w budżecie, zaciągnię-
cie pożyczki długoterminowej, 
sprawozdanie z działalności 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Zelowie oraz 
zmiana na stanowisku przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej, 
to główne zagadnienia, którymi 
zajęli się radni w czasie XXV 
sesji Rady Miejskiej w Zelowie, 

która odbyła się w czwartek, 26 
kwietnia.

Po otwarciu sesji przez Prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej, zgłoszony został wniosek  
o wprowadzenie do porząd-
ku obrad dwóch dodatkowych 
punktów, pierwszy dotyczył 
rozpatrzenia projektu uchwały 
w sprawie zaciągnięcia kredy-
tu, drugi odnosił się do zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Zelo-
wie nr VII/35/2011 z dn. 10 lute-
go 2011r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Oba punkty jed-
nogłośnie zostały włączone do 
porządku obrad.

Pierwszą kwestią, którą zajęła 
się Rada, było nadanie nazwy 
nowej ulicy w Jamborku. Radni 
przyjęli uchwałę, określającą na-
zwę Maślakowa dla nowej ulicy 
w miejscowości Jamborek. W 
następnej kolejności zajęto się 
zmianami w budżecie gminy. 
Proponowane zmiany szczegó-
łowo zostały omówione przez 
Skarbnika Miasta - Jadwigę 
Stróż, a następnie zostały kolej-
no poddane pod głosowanie uzy-
skując aprobatę ze strony Rady. 
Część wprowadzonych zmian 
podyktowana była okoliczno-
ściami związanymi ze specyfiką 
rozliczeń środków przeznaczo-

nych na inwestycje w okresie na 
przełomie starego i nowego roku. 
Zmiany w budżecie uchwalone 
26 kwietnia, dotyczyły między 
innymi środków pochodzących 
z Urzędu Marszałkowskiego 
na opłacenie prac wykonanych 
w 2011 roku, a odbieranych w 
styczniu 2012r. Poza inwestycją 
skoncentrowaną wokół drogi 
wojewódzkiej 484, zmiany w 
budżecie podyktowane zostały 

koniecznością uwzględnienia 
dotacji dla Zakładu Usług Ko-
munalnych w kwocie 100 tys. zł, 
środków na stypendia w kwocie 
171 tys. zł (20% - udział wła-
sny – środki pochodzą z rezer-
wy oświatowej), a także zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego  
w cenie paliwa dla rolników, 
środki te zostały decyzją Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkiego 
określone na poziomie 127 tys. 
zł, kwota ta została wpisana 
do budżetu zarówno po stronie 
dochodów jak i wydatków. Za-
proponowane zmiany budżeto-
we zostały przyjęte przez Radę 
Miejską. Deficyt budżetowy, po 
przyjętych zmianach wynosił 
ponad 8,3 mln zł.

Kolejną sprawą, nad którą po-
chylili się radni miejscy, było 
rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie zaciągnięcia kredytu 
oraz, w kolejnym już punkcie, 
zmiany trybu zaciągania po-
życzki długoterminowej w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Środki pochodzące 
z tej ostatniej mogą być prze-
kazywane tylko na podstawie 
faktury, a więc w okresie rozli-
czeniowym przypadającym na 
grudzień/styczeń powoduje to 
przesunięcie środków na kolej-
ny rok. Przedmiotowe środki,  
w kwocie 290 tys. zł zostały 

przesunięte na rok 2012, nie po-
wodując oczywiście zmian kwot 
globalnych określających wyso-
kość pożyczki.

W dalszej części obrad Rada 
Miejska rozpatrzyła projekt 
uchwały o odwołanie radnego 
Roberta Pawlaka z funkcji prze-
wodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej. Wniosek wskazywał że 
przewodniczący Robert Pawlak: 
„(…)nie przekonał swoją posta-
wą, kompetencjami i wiedzą, że 
jest osobą właściwą na tym sta-
nowisku. Podczas posiedzeń Ko-
misji nie ma szans na rzeczową 
dyskusję i szukanie rozwiązania 
dla problemów, którymi zajmuje 
się Komisja.(…). Rada Miejska 
przychyliła się do argumentacji 
wnioskodawcy i odwołała rad-
nego Roberta Pawlaka z funkcji 
przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej. Nowym przewodni-
czącym komisji, decyzją Rady 
Miejskiej w Zelowie, został 
radny Jan Domagała, będący do 
tej pory członkiem Komisji Re-
wizyjnej.

W dalszej kolejności przyję-
to uchwałę w sprawie zlecenia 
Komisji Rewizyjnej przepro-
wadzenia kontroli problemowej 
drogi Mauryców-Pożdżenice, 
a następnie zgromadzeni wy-
słuchali sprawozdania Kie-
rownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zelowie z działalności za rok 
2011. W świetle danych przed-
stawionych przez sprawoz-
dawcę, w roku 2011, z pomocy 
korzystało ponad 2,5 tys. osób 
(wnioskujący i członkowie ich 
rodzin), Ośrodek przeprowadził 
ponad 3 tys. wywiadów środo-
wiskowych, wydał 3762 decy-
zje. Realizował również szereg 
programów, takich jak paczki 
świąteczne, wieczerza wigilijna, 
zbiórka odzieży i sprzętu używa-
nego, czy też współpraca z  Ca-
ritas, w ramach której udało się 
uzyskać 78 ton żywności (50 kg 
na osobę). Ośrodek realizował 
również projekt „Szansa na pra-
cę – aktywizacja zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”. W projekcie udział 
wzięło 39 osób. Budżet Ośrodka 
na rok 2011 wynosił 7 mln 923 
tys. 

Na koniec Urszula Świer-
czyńska Burmistrz Zelowa 
poinformowała zebranych  
o zamierzeniu objęcia honoro-
wym patronatem uroczystości 

związanych z 73 rocznicą utwo-
rzenia Służby Zwycięstwu Pol-
ski, a także zaprosiła mieszkań-
ców na uroczystości związane  
z 221 rocznicą Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.

XXVI sesja Rady Miejskiej

Zmiany w budżecie, uchwała 
otwierająca możliwość włącze-
nia do ŁSSE terenów zapropo-
nowanych przez Kosmetyczne 
Wyroby Bawełniane sp. z.o.o., 
raport ze stanu ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie gminy 
za 2011 rok oraz rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z dzia-
łalności Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych w Zelowie i realizacji 
Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2011 rok, były 
przedmiotem obrad XXVI sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się  
w czwartek, 24 maja.

Po otwarciu sesji i przyjęciu 
porządku obrad, zebrani wy-
słuchali sprawozdania na temat 
stanu ochrony przeciwpożarowej 
na terenie gminy, które przed-
stawił Zbigniew Dubiński - Ko-
mendant Gminny OSP Zelów. 
Głos zabrał również Brygadier 
Wojciech Jeleń, reprezentujący 
Państwową Straż Pożarną w Beł-
chatowie. Ochrona przeciwpo-
żarowa na terenie gminy opiera 
się na współpracy samorządu  
z jednostkami Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Raport przed-
stawiony przez Komendanta 
zawierał dane dotyczące liczby 
interwencji podejmowanych na 
przestrzeni roku 2011 przez dzia-
łające w ramach systemu ochro-
ny przeciwpożarowej jednostki 
OSP, obrazował również poten-
cjał ludzki i sprzętowy gminnych 
jednostek, a także zwracał uwa-
gę na kwestie związane z kon-
serwacją sprzętu niezbędnego 
do przeprowadzania akcji gaśni-
czych bądź ratunkowych reali-
zowanych przez jednostki OSP. 
W raporcie wstępnie przyjęto 
również termin roku 2014 jako 
możliwy dla włączenia do sys-
temu ochrony przeciwpożarowej 
jednostki OSP Kurów (jednostka 
musi spełnić szereg kryteriów 
związanych z przeszkoleniem 
załogi oraz sprzętem stanowią- 
 
 

Z prac organu stanowiącego
W ostatnich tygodniach Radni Rady Miejskiej w Zelowie dwukrotnie obradowali
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cym wyposażenie jednostki  
OSP). Na koniec Burmistrz 
Zelowa Urszula Świerczyńska 
podziękowała jednostkom OSP 
za poświęcenie i skuteczność 
w działaniu, podkreślając zna-
czenie roli strażaków-ochotni-
ków dla bezpieczeństwa gminy. 
Działalność jednostek OSP jest 
subsydiowana przez Gminę,  
wysokość środków przekazywa-
nych na ten cel sukcesywnie jest 
zwiększana od lat, w budżecie na 
2012r. temu celowi przypisana 
jest kwota 640 tys. zł. 

Kolejną kwestią poruszoną na 
sesji było rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie Podstre-
fy Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na terenie mia-
sta Zelowa (działki nr: 102/16  
i 102/18 oraz w odrębnej uchwa-
le działka nr 102/7). Inicjatywa 
pochodząca od działającej na te-
renie gminy firmy Kosmetyczne 
Wyroby Bawełniane sp. z.o.o., 
dotyczy wspomnianych gruntów, 
które obecnie są w użytkowaniu 
wieczystym zakładów, reprezen-

towanych na sesji przez Prezesa 
Zarządu Pana Marcina Łątkow-
skiego. Uchwała Rady Miejskiej 
wyrażająca zgodę na włączenie 
tych gruntów do ŁSSE była wa-
runkiem koniecznym, otwierają-
cym funkcjonującemu na terenie 
gminy inwestorowi, możliwość 
ubiegania się o ustanowienie tej 
strefy na tych terenach. Zapyta-
ny o charakter planowanej dzia-
łalności na terenach będących 
przedmiotem projektu uchwały, 
Prezes Łątkowski odparł, że na 
obecnym etapie przedsięwzięcia 
szczegółowe określenie charak-
teru działalności w warunkach 
ŁSSE na tych terenach nie jest 
możliwe. Rada Miejska jedno-
głośnie przyjęła uchwałę wyra-
żającą zgodę na ustanowienie 
Podstrefy Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej na obsza-
rze Zelowa. Inicjatywa firmy 
Kosmetyczne Wyroby Baweł-
niane sp. z.o.o. jest drugim, po 
wniosku złożonym przez Gminę 
Zelów, projektem zmierzającym 
do ustanowienia przyjaznych 
warunków dla inwestycji na te-
renie gminy Zelów.

W dalszej części sesji przy-

jęto zmiany w budżecie, które 
podyktowane zostały koniecz-
nością uwzględnienia środków 
pozyskanych przez MGOPS 
oraz Dom Środowiskowy w Wa-
lewicach, a także przychodów  
z tytułu kar umownych. Łącz-
nie kwota, która została wpisana 
zarówno po stronie dochodów 
i wydatków opiewała na sumę 
495 tys. 312 zł. W ramach zmian 
budżetowych dokonano również 
przesunięcia kwoty 350 tys. zł  
z planowanej inwestycji budowy 
wodociągu w Pszczółkach do 
puli środków z których finanso-
wana jest rozbudowa systemów 
wodno-kanalizacyjnych w Ze-
lowie i Łobudzicach. Zapropo-
nowana zmiana związana była 
z wnioskiem o dotację trzech 
projektów, w tym wodociągu  
w Pszczółkach w ramach pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, o którą zabiega gmina 
Zelów. Decyzja o ewentualnym 
dofinansowaniu projektów spo-
dziewana jest w sierpniu, do tego 
czasu rozpoczęcie budowy wo-
dociągu w Pszczółkach nie jest 
możliwe, ale nie oznacza to, że 
inwestycja nie zostanie rozpoczę-

ta jeszcze w tym roku, bowiem 
pierwsze pozwolenia na budowę 
wodociągu w obrębie Pszczó-
łek wygasają jesienią. Zmiany  
w budżecie zostały zaakcepto-
wane przez Radę Miejską przy 
jednym głosie sprzeciwu.

Na koniec sesji zebrani wysłu-
chali sprawozdania z działalności 
Miejskiej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Zelowie i realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych za 2011 rok, który został 
przyjęty jednogłośnie w drodze 
uchwały przez Radę Miejską, 
a następnie po zaopiniowaniu 
projektu uchwały w sprawie 
podziału Gminy Zelów na okrę-
gi wyborcze oraz ustalenia ich 
numerów, granic, a także liczby 
radnych wybieranych w każ-
dym okręgu wyborczym, Rada 
Miejska, również jednogłośnie 
zaakceptowała założenia pro-
jektu. Ostatnim akcentem sesji 
były interpelacje oraz zapytania 
radnych. 
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Uroczystości w święto Konstytucji 3 Maja
Uroczystym przemarszem uli-

cami w centrum miasta, mszą  
w intencji Ojczyzny oraz uroczy-
stościami pod pomnikiem Tade-
usza Kościuszki uczczono 221. 

rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, święto ustanowione 
dla upamiętnienia wydarzeń  
z 1791r. Zarówno w kościele jak 
i na Placu Dąbrowskiego zgro-

madzone były poczty strażackie 
z gminnych OSP, dla strażaków 
uroczystości miały podwójny 
wymiar, bowiem odbywały się 
w przeddzień święta ich patro-

na, św. Floriana. Uroczystości 
zakończył przejazd pojazdów 
bojowych OSP.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – GMIna!
EKO-REGION Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 11-14 czerwca 2012 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Zelów odbędzie się 

bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji . Odpady będą odbierane sprzed posesji według następują-
cego harmonogramu (miejscowości zostały ułożone według kolejności przejazdu).

 
11 czerwca 2012r.
Jamborek, Kol. Karczmy, Zabłoty, Karczmy, Kuźnica, Bocianicha, Zagłówki, Kociszew, Pawłowa, Kolonia Kociszew, Dąbrowa, Bujny 
Szlacheckie. 
12 czerwca 2012r.
Faustynów, Wola Pszczółecka, Walewice, Pszczółki, Przecznia, Łęki, Zalesie, Wygiełzów, Jawor, Kurówek, Chajczyny. 
13 czerwca 2012r.
Zelówek, Ignaców, Nowa Wola, Pożdżenice, Kolonia Pożdżenice, Kurów, Mauryców, Tosin, Janów, Pukawica, Sobki.
14 czerwca 2012r.
Podlesie, Wypychów, Sromutka, Grębociny, Marszywiec, Ostoja, Bominy, Grabostów, Bujny Księże, Łobudzice, Łobudzice Kolonia. 

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.

 W ramach wystawki odbierane będą:
• radia , telewizory , monitory oraz inny sprzęt RTV.
• Lodówki , pralki , kuchenki , odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
• opony z samochodów osobowych ,
• złom metalowy – rynny, rury , blachy , piece ,
• dywany , wykładziny , meble ,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
• elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi i krzewów,
• odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
• akumulatory,
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),  
• szkło w żadnej postaci,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest – eternit,
UWAGA !!!
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas 

rozładunku dla wszystkich wymienionych w danym dniu miejscowości. Mieszkańcom, którzy wystawią odpadów przed posesję do 
godziny 6.00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indy-
widualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 
tel. 44 633 08 15 wew. 221.
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ZBIÓRKa oDPaDÓW WIelKoGaBaRytoWyCH - MIaSto!
EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 4 – 5 czerwca 2012 r. od godziny 6.00 na
terenie Miasta Zelowa odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbie-

rane sprzed posesji według następującego harmonogramu (ulice zostały ułożone według kolejności przejazdu):

4 czerwca 2012 r.
Ulice: Kilińskiego, Górna, Zofii, Poprzeczna, Podleśna, Północna, Skłodowskiej, Kopernika, Jana Pawła II, Dzielna, Wschodnia, Złota, 

Kątna, Łąkowa, Lubelska, Leśne Działy, Bujnowska, Pabianicka, Wolności, Krótka, Harcerska, Sportowa, Południowa, Komeńskiego, Piotr-
kowska.

5 czerwca 2012 r.
Pl. Dąbrowskiego oraz ulice: Wąska, K. Wielkiego, B. Chrobrego, W. Łokietka, Mieszka I, Poznańska, Mickiewicza, Kościuszki, 

Sienkiewicza, Płocka, Boczna, Zachodnia, Kunickiego, Chrapkiewicza, Sikorskiego, Szkolna, Św. Anny, Polna, Żeromskiego, Wrzosowa, 
Leśniczówka, Herbertowska, Grzybowa, Sosnowa, Ceramiczna, Wesoła, Cmentarna, Przejazd, Leśna, Bukowa, Cegielniana, Nowy Rynek.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.

•  radia, telewizory, monitory oraz sprzęt RTV,
•  lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
•  opony z samochodów osobowych,
•  złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
•  dywany, wykładziny, meble,
•  duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
•  elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
•  odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
•  akumulatory.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
•  odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
•  odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
•  szkło w żadnej postaci,
•  duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach 
    i rozpuszczalnikach,
•  odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
•  odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas 

rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny  
6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne 
zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny.  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 
633 08 15 wew. 221.
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Wędkarze rywalizowali o Puchar Burmistrza Zelowa
W niedzielę, 6 maja, odbyły się 

zawody wędkarskie na zbiorni-
ku Patyki. Spławikowy Konkurs 
Wędkarski o Puchar Burmistrza 
Zelowa tradycyjnie organizowa-
ny jest dwa razy do roku, wiosną 
i jesienią. Zwycięzcą pierwszych 
zawodów w tym roku został Se-

bastian Gawroński. Celem zawo-
dów, których organizatorem jest 
Zarząd Koła nr 37 PZW w Ze-
lowie, jest promowanie wędkar-
stwa jako formy rekreacji, w tym 
również rywalizacji sportowej.

W zawodach udział wzięło 
czternastu zawodników, w tym 
trzech kadetów i jedna kobieta. 
Nikt nie naruszył regulaminu 
rywalizacji i wszyscy startujący 
zostali sklasyfikowani ostatecz-
nie na następujących miejscach:

1.Sebastian Gawroński
2.Witold Selerowicz
3.Sławomir Grabarczyk
4.Joanna Trojanowska
5.Grzegorz Bednarek
6.Stanisław Selerowicz
7.Wojciech Gawroński
8.Jan Olejnik
9.Robert Świerczyński
10.Paweł Trojanowski
11.Kazimierz Konieczny
12.Artur Nowański
13.Filip Adamczyk
14.Tobiasz Markowiak

Wieczorek wspomnień
W dniu 17 maja 2012 r.  

w Szkole Podstawowej im. mjr. 
H. Sucharskiego 

w Bujnach Szlacheckich z oka-
zji jubileuszu 50-lecia szkoły 
odbył się wieczorek wspomnie-
niowy, na którym honorowymi 
gośćmi byli pierwsi nauczyciele 
tej szkoły: Państwo Wanda i Ni-
kodem Banaszkiewicz, Pani Ali-
na Wejman, Pani Jadwiga Choj-
nacka i Pan Jerzy Świtała. Na 

spotkanie przybyli absolwenci  
i przyjaciele szkoły. Pierwszy 
dyrektor Nikodem Banaszkie-
wicz przypomniał historię bu-
dowy i rozbudowy szkoły, jej 
sukcesy oraz trudności, jakie 
dawniej spędzały sen z powiek 
nauczycielom. Uczestnicy spo-
tkania mieli też okazję obejrzeć 
kronikę szkoły, zdjęcia oraz po-
wspominać szkolne czasy.

„tydzień Ziemi 2012”  
w Szkole Podstawowej nr 4

W tym roku obchody Tygodnia 
Ziemi w Szkole Podstawowej 
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza  
w Zelowie przebiegały pod 
hasłem „Dobra energia dla 
wszystkich”. Celem przedsię-
wzięcia było poszerzenie wie-
dzy uczniów o różnych źródłach 
energii, rozumienie potrzeb 
ochrony środowiska poprzez 
zrównoważone wykorzystanie 
zasobów energii tradycyjnej  
i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, a także zwiększe-
nie poczucia odpowiedzialności 
za środowisko oraz kształtowa-
nie postaw proekologicznych.                                                  

W cyklu zajęć i konkursów 
wzięli udział uczniowie od-
działu przedszkolnego oraz                                              
klas I-VI szkoły. Podczas „Ty-
godnia Ziemi” prowadzone były 

zajęcia zgodnie z hasłem danego 
dnia. Uczniowie poznawali zasa-
dy działania elektrowni wodnej 
i wiatrowej oraz baterii słonecz-
nych, obejrzeli film pt. „Sposoby 
oszczędzania energii w gospo-
darstwie domowym”. Na koryta-
rzu szkolnym zostały naklejone 
znaki zachęcające do oszczędza-
nia wody i energii. 

Piątek był dniem podsumowu-
jącym przedsięwzięcie. Ucznio-
wie z gromady zuchowej „Weso-
łe Cudaki” przedstawili scenkę 
pt. „Niezwykli goście”. Zwy-
cięzcom konkursów wręczono 
nagrody. Obchody Tygodnia 
Ziemi odbyły się dzięki wspar-
ciu finansowemu Starostwa Po-
wiatowego w Bełchatowie. 
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„Gmina Razem”  
stawia na konstruktywną współpracę 

Kamil Małecki: - Od kilkuna-
stu lat przewodzi Pan Radzie 
Miejskiej w Zelowie. Jak Pan 
ocenia obecną kadencję i skalę 
wyzwań, stojących przed wła-
dzami miasta?

Wincenty Berliński: Obec-
na kadencja Rady trwa dopiero 
półtora roku i ten okres można 
spróbować ocenić. Kadencja 
obecna nie jest szczególna na tle 
poprzednich. Każda ma trudne 
sprawy do rozpatrzenia. Trud-
ność rozpatrywanych spraw ma 
prawie zawsze to samo podłoże – 
niewystarczające środki finanso-
we w stosunku do potrzeb i ocze-
kiwań społecznych. Ale w końcu 
po to jest to gremium wybierane, 
aby wypośrodkować możliwości 
i potrzeby. 

- Obecnie Gmina wykorzy-
stuje chyba maksimum swoich 
możliwości, przy najmniej je-
śli chodzi o inwestycje, budżet 
na rok 2012 jest największym  
w historii miasta, władze Gmi-
ny podejmują starania o włą-
czenie Zelowa do ŁSSE. Czy 
dostrzega Pan jeszcze jakiś ob-
szar działań, w którym Gmina 
mogłaby wykazać większą ak-
tywność ?

Wincenty Berliński: Zawsze 
jest pole do działania gdyż po-
trzeb jest wiele. Niemniej więk-
szość tego typu zagadnień wiąże 
się z wydatkowaniem określo-
nych kwot finansowych. Wyda-
je mi się, że na obecną chwilę 
sprawa włączenia terenów do 
ŁSSE jest bardzo istotna i dająca 
nadzieję na poprawę trudnej sy-
tuacji na rynku pracy. 

- Jak Pan ocenia współpracę 
Rady Miejskiej z Burmistrz 
Zelowa ?

Wincenty Berliński: Współ-

pracę Rady Miejskiej z Burmi-
strzem Zelowa uważam za do-
brą, rzeczową, konstruktywną, 
co nie znaczy, że propozycje 
zarządu organu wykonawcze-
go mają zawsze stuprocentową 
akceptację Rady Miejskiej, ale 
wszystkie sprawy trudne są dys-
kutowane w czasie obrad komisji 
i osiągamy kompromis w spor-
nych sprawach.

- W trakcie XXV sesji Rady 
Miejskiej radny Robert Paw-
lak obwieścił zebranym „ko-
niec Gminy Razem”. Czy Pan 
jako Przewodniczący Klubu 
Radnych „Gmina Razem” 
również podziela tę smutną 
konstatację, która w zasadzie 
sugerowałaby koniec pewnego 
rozdziału w historii Zelowa ?

Wincenty Berliński: Każdy 
radny ma prawo do wypowia-
dania własnych sądów, które 
nie zawsze i niekoniecznie mają 
moc wiążącą dla pozostałych. 
Klub Radnych „Gmina Razem” 
działa w sposób demokratyczny 
i o tym czy Klub istnieje czy nie 
decyduje większość członków 
tego Klubu a nie jeden z jego 
członków. Zapewniam Pana, że 
Klub Radnych „Gmina Razem”, 
który zgodnie ze statutem Gmi-
ny działa w okresie kadencji trwa  
i będzie trwał nadal, czyli do 
końca kadencji Rady Miejskiej 
tzn. 21 listopada 2014 roku.

- Poruszam ten temat, bo-
wiem na kandydatów „Gminy 
Razem” w ostatnich wyborach 
samorządowych głosowało 
parę tysięcy mieszkańców. 
Wielu z nich z pewnością za-
stanawia się dlaczego radny 
Robert Pawlak jest w opozy-
cji zarówno wobec radnych 
klubu „Ziemia Zelowska” jak 
i wobec środowiska w oparciu 
o które buduje swoją karierę 
samorządowca? To dość oso-
bliwa sytuacja, zgodzi się Pan ?  

Wincenty Berliński: Tak, zga-
dzam się z tą opinią. Każdy rad-
ny ma prawo zrzeszać się w Klu-
bie Radnych, jeżeli taki istnieje i 
działa na forum Rady Miejskiej 
lub może pozostać indywidu-
alnym radnym. Radny Pawlak 
wybrał taką drogę sprawowania 
mandatu radnego, jest to jego 
prawem. O motywy takiej po-
stawy i takiego działania proszę 
zapytać radnego Pawlaka.

- W bełchatowskich „Fak-
tach” z 16 maja, ukazał się ar-

tykuł, w którym cytowane było 
oświadczenie radnego Roberta 
Pawlaka, zapowiadające zwró-
cenie się byłego Przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej do 
RIO i „innych organów władzy 
publicznej” w celu skłonienia 
tych organów do przeprowa-
dzenia czynności kontrolnych 
w związku z badaniem wyko-
nania budżetu za rok 2011. 
Czy Pana zdaniem, założenie 
radnego Pawlaka, że Komisja 
Rewizyjna nie może funkcjo-
nować prawidłowo bez jego 
przewodnictwa, może spowo-
dować, że już co roku wyko-
nanie budżetu gminy Zelów 
będzie kontrolowane przez 
organy państwowe, powołane 
do badania różnego rodzaju 
nieprawidłowości ?    

Wincenty Berliński: Tutaj 
znów odniósłbym się do pań-
skiego pytania podobnie jak do 
poprzedniego. Działanie rad-
nego zgodnie z prawem jest 
dopuszczalne. Jeżeli uważa, że 
powinien interweniować w RIO 
i innych organach to niech to 
robi. Natomiast nie mogę zro-
zumieć postawy radnego Pawla-
ka zakładającej, że utrata przez 
niego przewodnictwa w komisji 
rewizyjnej nie daje możliwości 
prawidłowego funkcjonowania 
komisji. Radny Pawlak nadal po-
zostaje członkiem Komisji Re-
wizyjnej i jego rola nie zmieniła 
się aż tak bardzo, aby wypowia-
dać takie sądy. Jako członek tejże 
komisji ma prawo robić wszyst-
ko co jest zgodne z prawem, aby 
praca komisji była właściwa. 
Trudno zrozumieć postawę jaką 
radny prezentuje po odwołaniu 
go z funkcji przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej.

- Komisja Rewizyjna mia-
ła już okazję obradować pod 

przewodnictwem nowego Prze-
wodniczącego Jana Domagały. 
Na posiedzeniu, które odbyło 
się 16 maja, przeprowadzono 
dwie kontrole. Znane są już ich 
efekty ?

Wincenty Berliński: Na 
obecną chwilę nie można oce-
niać efektów tych kontroli gdyż 
zakres zagadnień poruszanych 
wymaga dłuższego okresu pracy 
komisji. Mogę jedynie powie-
dzieć, że jedna z kontroli dotyczy 
drogi Mauryców - Pożdżenice. 
Druga - zakończona pozytywnie 
- dotyczyła zagadnień realizacji 
projektu dofinansowanego ze 
środków unijnych „Rekreacyjne 
zagospodarowanie terenów wo-
kół zbiornika Patyki”.

- Rada Miejska była jedno-
myślna w kwestii wniosku gru-
py mieszkańców proszących  
o wsparcie Rady Miejskiej dla 
telewizji TRWAM w walce  
o prawo do nadawania na mul-
tipleksie cyfrowym. Czy sta-
nowisko Rady Miejskiej w tej 
kwestii zostało już przedłożone 
adresatom, których wskazali 
wnioskujący mieszkańcy?

Wincenty Berliński: Człon-
kowie Rady Miejskiej przychy-
lili się do inicjatywy społecznej 
w kwestii prawa do nadawania 
programów TV TRWAM. Spo-
łeczeństwo naszego miasta jak 
i członkowie Rady Miejskiej 
w zdecydowanej większości są 
członkami kościoła rzymsko-ka-
tolickiego a i koledzy reprezen-
tujący inne wyznania uważali za 
słuszne udzielenie poparcia tej 
inicjatywie. Stanowisko Rady 
przekazano grupie inicjatywnej, 
która wystąpiła do Rady o opinię 
w w/w sprawie.

literacki sukces Pawła Darocha
Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej nr 4 w Zelowie wzięli udział 
w poetyckim konkursie „Moja 
Mama” organizowanym przez 
Kuratorium Oświaty w Łodzi, 
Stowarzyszenie Komitet Dziec-
ka, Pałac Młodzieży im. Juliana 
Tuwima oraz Zespół Szkół In-
tegracyjnych nr 1 w Łodzi. Za-
daniem uczniów było napisanie 
wiersza dla mamy. Miło jest nam 
zawiadomić, że wiersz ucznia 

klasy IV a – Pawła Darocha zo-
stał uznany przez komisję kon-
kursową za najlepszy w kategorii 
klas IV – VI. Uroczyste podsu-
mowanie konkursu odbędzie się 
1 czerwca 2012 r. pod Pomni-
kiem Pękniętego Serca w Parku 
im. Szarych Szeregów w Łodzi. 
Konkurs objęty jest patronatem 
medialnym Polskiego Radia 
Łódź oraz Dziennika Łódzkiego.
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Zelowskie talenty wokalne  
w ogólnopolskim konkursie

Weronika Wodzińska – uczen-
nica Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Zelowie zajęła I miejsce w ogól-
nopolskim konkursie pt. „Co 
nam zostawił Jan Paweł II”. Pod-
sumowanie VII edycji konkursu 
odbyło się 20 maja w Zespole 
Szkół w Zawadzie (gmina Toma-
szów Mazowiecki). W kategorii 
muzycznej klas IV - VI szkół  
podstawowych zwyciężyła We-

ronika, natomiast na III miejscu 
uplasowała się także uczennica 
zelowskiej „Dwójki” Karoli-
na Zieleniak. Młode wokalistki 
wzięły udział w koncercie lau-
reatów. Za zajęcie tak wysokich 
miejsc otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i interesujące nagrody 
rzeczowe.  

Zaszczytne wyróżnienie  
dla andrzeja Dębkowskiego

Srebrnym Medalem Towarzy-
stwa im. Hipolita Cegielskiego  
„LABOR OMNIA VINCIT” 
za Krzewienie Idei Pracy Or-
ganicznej w upowszechnianiu 
literatury odznaczono Andrzeja 
Dębkowskiego – zelowskie-
go poetę-publicystę, członka 
Związku Literatów Polskich. 
Decyzja Zarządu Towarzystwa 
o przyznaniu tak wysokiego wy-

różniania jest wyrazem najwyż-
szego uznania za dotychczasową 
pracę w działalności literackiej, 
publicystycznej, charytatywnej  
i społeczno-kulturalnej. Serdecz-
nie gratulujemy i cieszymy się, 
że Zelów ma takie osoby, które 
przyczyniają się do szerszej pro-
mocji naszej małej „ojczyzny”.

Szkolny Dzień Integracji w Szkole Podstawowej nr 2
„Zdrowo się odżywiamy i o for-

mę dbamy” - pod takim hasłem 
odbył się w Szkole Podstawowej 
nr 2 V Szkolny Dzień Integracji. 
W uroczystości udział wzięli za-
proszeni goście: Grzegorz Lorek 
- Zastępca Burmistrza Zelowa, 
Agnieszka Mysłowska - Sekre-
tarz Miasta, Dariusz Kaczmarek 
- prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych 
oraz Maria Szymańska - dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego 
nr 1 z oddziałami integracyjny-

mi w Zelowie. Podczas krótkiej 
części oficjalnej, do grona Przy-
jaciół Integracji zostali zapro-
szeni: Grzegorz Lorek, Alicja 
Balcerzak z Przedszkola Samo-
rządowego nr 1 i Anna Wąsek, 
nauczyciel Szkoły Podstawowej 
nr 2.

Następnie rozpoczęła się zaba-
wa i nauka pod hasłem przewod-
nim „Zdrowo się odżywiamy i o 
formę dbamy”, w której oprócz 
uczniów szkoły udział wzięła 
grupa integracyjna z Przedszkola 

Samorządowego nr 1 z oddzia-
łami integracyjnymi. Uczniowie 
klas 0-III bawili się na stacjach: 
plastycznej „Talerz zdrowej 
żywności”, taneczno-muzycznej 
„Witaminki”, sportowej „Fair 
play w sporcie i w życiu”, nakry-
wać do stołu uczyli się na stacji 
„Savoir vivre w jadalni”, była 
także stacja piękności.

Natomiast uczniowie klas IV-
-VI oraz zaproszeni goście ze 
SPON uczestniczyli w warszta-
tach na których uczyli się przeli-

czać kalorie w posiłkach, poznali 
piramidę żywności, środki kon-
serwujące i ich wpływ na nasze 
organizmy, były także warsztaty 
plastyczne na których uczniowie 
wykonali plakat z jadłospisem 
„Żyj zdrowo - jedz zdrowo” 
oraz prezentacja multimedialna 
„Sojusznicy zdrowia”, a także 
warsztat „Savoir vivre w jadal-
ni”. Podsumowaniem imprezy 
była prezentacja wykonanych 
prac oraz ognisko.
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„Polityczny” chodnik Zelów - Mauryców
Wielu mieszkańców Gminy 

Zelów bulwersuje, jak pisze  
Radny Rady Miejskiej w Zelo-
wie Robert Pawlak do lokalnych 
mediów, przebudowa chodnika 
przy drodze powiatowej pomię-
dzy Zelowem a Maurycowem. 
Sugeruje on także, że władze po-
wiatowe uruchamiając w 2010 
roku przebudowę chodnika wie-
działy, że będzie ona i tak wyko-
nywana w ramach wielkiej in-
westycji „Rozbudowa systemów 
wodno-kanalizacyjnych w Zelo-
wie i Łobudzicach w Gminie Ze-
lów”, która obecnie trwa.  Aby 
zilustrować przebieg wydarzeń, 
warto przytoczyć kilka faktów. 
Otóż w 2010 roku zabiegałam o 
remont tego chodnika na prośbę 

mieszkańców, zbie-
rając podpisy oraz 

prowadząc 

k o -
r e s p o n -
d e n c j ę  
z ówczesnym bur-

mistrzem Sławomirem Mali-
nowskim w tej sprawie. Ponadto, 
odbyło się spotkanie z mieszkań-
cami Maurycowa, podczas któ-
rego skarżyli się ówczesnemu 
Burmistrzowi, w jakim fatalnym 
stanie jest jedyny w tym miejscu 
ciąg pieszy. W piśmie z 14 lipca 
2010 r. skierowanym do mnie, 

Pan Malinowski odpowiedział, 
że „Moglibyśmy wspólnie lob-
bować to przedsięwzięcie i może 
nie byłoby za późno na przesu-
nięcia w budżecie gminnym na 
wsparcie tych robót. Niemniej 
zapewniam, że będę zabiegał 
aby powiat i bez pomocy gminy 
rozpoczął realizację tej inwesty-
cji”. W związku z powyższym, 
ówczesny Burmistrz doskonale 
wiedział jakie plany ma Zarząd 
Dróg co do budowy chodnika  
w Maurycowie, natomiast są-
dzę, że nie znał zakresu rzeczo-
wego planowanej przez gminę 
inwestycji. Nie poinformował 
bowiem ani Starostwa Powiato-
wego w Bełchatowie, ani mnie 
(mimo, że korespondowaliśmy 
w tej sprawie) o tym, że chodnik 
ten ma być p r z e b u d o -
w y w a n y w ramach 

dużej in-
westycji. 
Ponadto, 
w mo-
m e n c i e 
realizacji 
zadania 
w 2010 

roku przez 
Powiat Beł-

chatowski nie 
było żadnej pew-

ności o realizacji tej ogromnej 
dla Gminy Zelów inwestycji w 
ramach której chodnik jest obec-
nie przebudowywany. Owszem, 
była przygotowana dokumenta-
cja (niekompletna, bo brakowało 
wielu uzgodnień, m.in. z konser-
watorem zabytków, porozumień 
z Urzędem Marszałkowskim), 
ale nie było zabezpieczonych 

odpowiednich środków finan-
sowych. Dlatego uważałam, że 
remont tego chodnika musi się 
odbyć w możliwie szybkim ter-
minie, bo bardzo zła nawierzch-
nia zagrażała bezpieczeństwu 
mieszkańców. Dokładnie te same 
względy bezpieczeństwa były 
brane pod uwagę przy podej-
mowaniu przez Zarząd Powiatu  
decyzji o remoncie chodnika 
w Maurycowie. Zadałam sobie 
wiele trudu, aby ten chodnik po-
wstał dla dobra mieszkańców.

Teraz, kiedy udało się jednak 
ruszyć z tą ogromną, niezwykle 
ważną dla Zelowa inwestycją, 
faktem stało się, że ten chodnik 
musi być jeszcze raz w części 
przebudowany, bo został wpisany  
w zakres rzeczowy prowadzo-
nych prac w ramach projektu, 
którego nie mogłam zmienić. 
Natomiast kostka, która była po-
łożona przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w Bełchatowie jest składo-
wana na oczyszczalni ścieków i 
będzie wykorzystana na potrze-
by m.in. Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Czy jest to tak bulwersują-
ca sprawa, żeby interesować 
nią lokalne media? Stanowczo 
uważam, że nie. Ta sprawa ma 
zupełnie inne, moim zdaniem, 
polityczne podłoże. Może war-
to w tym miejscu zapytać, co z 
innymi drogami, Panie Radny, 
na których przez lata nic się nie 
robiło lub robiło niewiele? A co 
z ulicą Sportową, która była re-
montowana w latach 2009/2010 
za kwotę 65 838,83 zł, a obec-
nie jest ponownie remontowana 
w ramach tej dużej inwestycji. 

Czy poprzednie władze również 
nie wiedziały? Kolejny przy-
kład - Mauryców, gdzie w 2008 
roku była remontowana droga 
(położenie nawierzchni emulsyj-
nej), a rok później wykonywano 
wymianę sieci wodociągowej. 
Stan techniczny tej drogi moż-
na obejrzeć  również dziś. Po 
emulsji na wielu odcinkach nie 
pozostał nawet ślad. Jeszcze inne 
oblicze mają mosty w niektórych 
sołectwach, których stan tech-
niczny zagraża bezpieczeństwu 
mieszkańców, m.in. w Bujnach 
Księżych w kierunku Patyków, 
w sprawie którego monitowała 
kilkakrotnie Radna Agnieszka 
First. Po okresie zimowym by-
łam osobiście z projektantem 
drogowym obejrzeć ten most. 
Projektant drogowy stwierdził 
pogarszający się stan techniczny 
(m.in. wystające druty) oszaco-
wał zakres prac koniecznych do 
wykonania oraz ich wartość. Na 
podstawie powyższego opraco-
wania obecnie jest prowadzona 
procedura związana z udzie-
leniem zamówienia na remont 
obiektu. Prace zostaną wykona-
ne w najbliższym czasie.   

Takich i podobnych przykła-
dów można mnożyć, w Gmi-
nie Zelów jest dużo podobnych 
problemów i bulwersujących 
spraw, ale czy o to chodzi, aby 
interesować nimi lokalne media? 
Uważam, że postawa radnych 
powinna być przede wszystkim 
merytoryczna i doradcza, dbają-
ca o wizerunek Gminy, zmierza-
jąca do wspólnego rozwiązywa-
nia bieżącyvh problemów. 

Rozstrzygnięcie konkursu „Moja Gmina – moja historia”
Z okazji 55. rocznicy nadania 

praw miejskich Zelowowi, Bibi-
loteka Publiczna w Zelowie wraz 
z Burmistrzem Zelowa zorgani-
zowała konkurs pt. „Moja Gmina  
- moja historia”. W dniu 28 maja, 
wręczono nagrody laureatom 

konkursu. Łącznie w konkursie 
udział wzięło 36 prac. Po uho-
norowaniu laureatów konkursu, 
zebrani mogli wysłuchać kon-
certu „Zelowskich Dzwonków”. 
Jedyny w Polsce zespół grający 
na dzwonkach ręcznych, tym 

razem w kameralnym zaciszu 
murów Biblioteki, zachwycił po 
raz kolejny, wykonując własne 
interpretacje znanych utworów 
muzyki zarówno rozrywkowej 
jak i utworów religijnych.

Wyniki konkursu „Moja Gmina 
– moja historia”:
 

I miejsce
Nikola Kopka – Gimnazjum im. 

J. Kusocińskiego w Łobudzi-
cach.
Ilona Froncala – Gimnazjum im. 

J. Kusocińskiego w Łobudzicach. 
II miejsce
Daria Rogut – Gimnazjum im. J. 

Kusocińskiego w Łobudzicach.
Gabriela Kryścińska – Gimna-

zjum im. J. Kusocińskiego w Ło-

budzicach.
 

III miejsce
Ilona Rzepa – Gimnazjum im. J. 

Kusocińskiego w Łobudzicach.
Ewelina Juszkiewicz – Gim-

nazjum im. J. Kusocińskiego  
w Łobudzicach.
Katarzyna Krajda – Gimnazjum 

im. J. Kusocińskiego w Łobudzi-
cach.
 

Wyróżnienia:
Karolina Kędziak – Gimnazjum 

im. Obrońców Praw Człowieka 
w Zelowie.
Jakub Gudajczyk – Gimnazjum 

im. Obrońców Praw Człowieka 
w Zelowie.

Urszula Świerczyńska
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Wojewódzkie biegi przełajowe na Patykach
11 maja, na Patykach odby-

ły się zawody w sztafetowych 
biegach przełajowych. Impreza 
współorganizowana była przez 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Łodzi, Urząd Marszałkowski 
w Łodzi, Urząd Miejski w Zelo-
wie, Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Bełchatowie oraz MG LKS  
w Zelowie. 

Wyniki zawodów w poszcze-
gólnych kategoriach:

Szkoły Podstawowe – dziew-
częta

1. SP „2” Rawa Mazowiecka
2. SP „2” Zelów
3. SP Wola Krzysztoporska
Szkoły Podstawowe – chłopcy
1. SP Domiechowice pow. beł-

chatowski
2. SP Wola Krzysztoporska
3. SP „2” Zelów
Gimnazjum – dziewczęta
1. Gimnazjum Mniszków
2. ZSO Zelów
3. Gimnazjum Wola Krzyszto-

porska 
Gimnazjum – chłopcy

1. Gimnazjum Mniszków 
2. Gimnazjum Rozprza
3. Gimnazjum Wola Krzyszto-

porska
Szkoły Ponadgimnazjalne – 

dziewczęta
1. ZSO Zelów 
2. ZSP Zelów 
3. ZSP Bujny 
Szkoły Ponadgimnazjalne – 

chłopcy
1. ZSP Zelów I 
2. ZSP Bujny 
3. ZSP Zelów II 

Najlepsze 3 zespoły w danej 
konkurencji otrzymały meda-
le i puchary ufundowane przez 
RW Z LZS w Łodzi, PZ LZS w 
Bełchatowie i MG LKS Zelów. 
Nagrody wręczali Marek Mazur 
-  Przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego, pełniący 
również funkcję Przewodniczą-
cego Wojewódzkiego Zrzesze-
nia LZS w Łodzi oraz Grzegorz 
Lorek - Zastępca Burmistrza 
Zelowa.  

laureaci konkursu plastycznego w Urzędzie Miejskim
Laureaci konkursu plastyczne-

go pt. „20 lat Państwowej Stra-
ży Pożarnej – jak nas widzą, tak 
nas „malują”, odbierali 15 maja 
dyplomy i nagrody w Urzędzie 
Miejskim. Z autorami wyróżnio-
nych prac spotkała się Burmistrz 

Zelowa – Urszula Świerczyńska, 
która wraz z Kierownikiem Re-
feratu Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia Urzędu Miejskiego  
w Zelowie – Marzanną Sochą 
pogratulowały laureatom kon-
kursu, którego gminny etap zo-

stał rozstrzygnięty w lutym. 

Raz jeszcze przypominamy 
autorów wyróżnionych prac: 

• W I grupie młodszej (5-8 
lat): Przemysław Bochman (SP 

w Kociszewie), Julia 
Dobroszek (SP Nr 2 
w Zelowie), Micha-
lina Michalak (SP  
w Bujnach Szlachec-
kich), Aleksandra 
Słomian (SP w Wy-
giełzowie), Natalia 
Szymańska (SP Nr 2 
w Zelowie)

• W II grupie śred-
niej (9-12 lat): Julita 
Chęcińska (SP Nr 2  
w Zelowie), Debora 
Cichońska (SP Nr 2 
w Zelowie), Bartosz 
Kardas (SP w Wy-
giełzowie), Weroni-

ka Kędziak (SP w Wygiełzowie), 
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 Julity Chęcińskiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
Natalii Przyszowskiej z Gimna-
zjum w Łobudzicach zostały do-
cenione również w powiatowym 
etapie konkursu i znalazły się  
w grupie prac, które wezmą 
udział w finałowym rozstrzy-
gnięciu, które odbędzie się na 
szczeblu wojewódzkim.



www.zelow.pl e-mail: kierownik_pi@zelow.pl

15

Burmistrz informuje…
• 4 tony 830 kg żywności, w 

ramach programu przekazy-
wania nadwyżek żywności dla 
najuboższej ludności Unii Euro-
pejskiej (program PEAD 2012), 
przekazał w maju „CARITAS” 
dla mieszkańców Gminy Zelów. 
Produkty żywnościowe (mleko, 
ser topiony, masło) trafiły do 1 
380 osób. Szczegółowych infor-
macji odnośnie warunków otrzy-
mywania w ramach programu 
pomocy, udzielają pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Zelowie, tel. 
44/634 10 28.

• Na terenie Gminy Zelów pro-
wadzone są obecnie prace pole-
gające na konserwacji rowów 
przydrożnych o łącznej długości 
12 km. Prace prowadzi firma 
P.K.R. Wykopy z siedzibą w Dą-
brówkach, Kozienice. Konser-

wacja rowów polega na oczysz-
czeniu rowu tj. wydobyciu 
namułu wraz z odwozem, ścięciu 
trawy i krzaków w obrębie rowu, 
tj. dna, skarpy, pobocza oraz po-
głębianiu i wyprofilowaniu dna i 
skarp rowu. Konserwacje rowów 
przydrożnych zrealizowano w 
następujących miejscowościach: 
Jawor, Chajczyny-Kurówek, 
Walewice, Łęki, Marszywiec, 
Kolonia Ostoja, Zagłówki, Ko-
ciszew, Łobudzice, Faustynów, 
Pukawica.

• W dniu 10 czerwca br. na 
szkolnym placu Szkoły Podsta-
wowej nr 2 Gmina Zelów orga-
nizuje festyn rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka. Dla dzieci przy-
gotowano mnóstwo atrakcji, na 
które gmina otrzymała środki 
finansowe z Unii Europejskiej. 
Szczegóły na plakacie poniżej.

turniej Sportowo-Pożarniczy  
w Wygiełzowie

Szkoła Podstawowa w Wy-
giełzowie była gospodarzem III 
Gminnego Turnieju Sportowo 
- Pożarniczego o Puchar Preze-
sa Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych  w Zelowie. W tur-
nieju brały udział reprezentacje 
szkół podstawowych z terenu 
Gminy Zelów. Zawodnicy mieli 
do pokonania sprawnościowy tor 
przeszkód złożony ze slalomu, 
biegu po ławeczce, skoków i peł-
zania pod przeszkodami. Startu-
jący musieli się także wykazać 
umiejętnością posługiwania się 
podstawowym sprzętem gaśni-
czym. 

W sportowo- pożarniczej ry-
walizacji kolejność drużyn była 
następująca:

I miejsce 
Szkoła Podstawowa w Bujnach 

Szlacheckich 

II miejsce 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ze-

lowie
III miejsce 
Szkoła Podstawowa w Wygieł-

zowie
IV miejsce  
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ze-

lowie
V miejsce 
Szkoła Podstawowa w Koci-

szewie

Puchary dla uczestniczących  
w turnieju zespołów ufundowali: 
Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych  w Zelowie 
Szczepan Krajda oraz Rada Ro-
dziców przy Szkole Podstawo-
wej w Wygiełzowie. 

o zelowianach w Bibliotece  
Z okazji 55. rocznicy nadania praw miejskich Zelowowi  

w Bibliotece Publicznej w Zelowie odbyło się kolejne spotka-
nie ze Sławojem Kopką

O znanych mieszkańcach 
Zelowa, postaciach, które  
w ciągu ostatnich dwóch stuleci 
współtworzyły oblicze miasta, 
dyskutowano 17 maja w Biblio-
tece Publicznej z regionalistą 
Sławojem Kopką. Spotkanie, bę-
dące częścią cyklu poświęcone-
go historii Zelowa, zgromadziło 
kilkudziesięcioosobową grupę 
mieszkańców. Wspomniano przy 
tej okazji wszystkie najważniej-
sze postacie od Jana Andersza, 
pierwszego wójta Zelowa, po 
współczesnych, wciąż żyjących 
pośród nas. Nie zabrakło dys-
kusji oraz wymiany poglądów 
na temat odległych wydarzeń, 
będących udziałem omawianych 
postaci. Uczestnicy spotkania 
dokonywali przy tej okazji oce-

ny postaw i dorobku prezen-
towanych postaci. Na koniec 
gospodarz spotkania pokusił się 
o wskazanie dziesięciu jego zda-
niem najważniejszych postaci  
w dziejach miasta. Kolejne spo-
tkanie ze Sławojem Kopką odbę-
dzie się we wrześniu.

Sławoj Kopka jest dzien-
nikarzem, regionalistą, auto-
rem tekstów publikowanych 
m. in. w „Rzeczpospolitej”  
i „Polityce”, specjalizował się 
w reportażu kryminalnym i są-
dowym. Jest autorem obszernej 
pracy poświęconej tragicznej ak-
cji policji w Magdalence w mar-
cu 2003r. Pochodzi z Zelowa, od 
ponad trzydziestu lat związany 
jest z Warszawą.



16

Wydawca:   URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE
Adres:   Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
Redakcja:   Olena Krawczuk-Chojnacka - redaktor naczelna, Kamil Małecki tel. 44 635 15 35, e-mail: kierownik_pi@zelow.pl
Skład, łamanie oraz druk: „TAGRAF” Usługi Poligraficzne, Andrzej Taborowski,Bachorzyn 13, 98-113 Buczek, 
tel. 43 677-41-56, e-mail:tagraftaborowski@vp.pl Nakład: 2500 egzemplarzy

Zelowska orlikowa liga Mistrzów
Gmina Zelów aktywnie włą-

czyła się w inicjatywę Marszałka 
Województwa Łódzkiego skiero-
waną do samorządów, polegają-
cą na zorganizowaniu na nowo 
powstałych „Orlikach” turnieju 
piłki nożnej pn. „Orlikowa Liga 
Mistrzów ŁÓDZKIE 2012”.  
W dniach 26-27 kwietnia na bo-
isku zelowskiego „Orlika” przy 
Szkole Podstawowej nr 4 zorga-
nizowano turniej w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: 11-13 lat 
oraz 14-16 lat. Liga adresowana 
jest zarówno dla dziewcząt jak  
i chłopców.  W dniu 26 kwietnia 

2012 roku odbyły się rozgryw-
ki dla szkół podstawowych,  
w których udział wzięli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 
i nr 4, Kociszewa oraz drużyna 
chłopców z Bujen Szlacheckich. 
Zawody sędziowali Maciej Mro-
wiński i Jakub Piotrowski. Po 
zaciętej i wyrównanej rywali-
zacji turniej zakończył się zwy-
cięstwem dziewcząt i chłopców 
ze Szkoły Podstawowej nr 4  
w Zelowie.

Końcowa klasyfikacja: 
chłopcy dziewczęta

I  miejsce – SP nr 4 w Zelowie                                              

I  miejsce – SP nr 4 w Zelowie
II miejsce – SP nr 2 w Zelowie                                               
II miejsce – SP w Kociszewie      
III miejsce – SP w Bujnach  

Szlacheckich                                
III miejsce – SP nr 2 w Zelowie
IV miejsce – SP w Kociszewie

Kolejnego dnia 27  kwietnia 
rywalizowali między sobą 
chłopcyi dziewczęta z Gimnazjum 
w Łobudzicach i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie. 
Sędzią głównym był Jacek 
Pawełoszek. 

Końcowa klasyfikacja:
chłopcy dziewczęta

I miejsce –     Gimnazjum  
w Łobudzicach                       

I miejsce -     Gimnazjum  
w Łobudzicach                                  

II miejsce – ZSO w Zelowie                                           
II miejsce – ZSO w Zelowie

Turniej zakończył się 
wręczeniem pamiątkowych 
medali, pucharów i dyplomów 
ufundowanych przez Burmistrza 
Zelowa Urszulę Świerczyńską. 

XXI Biegi Majowe
Rekordowa liczba - 216. bie-

gaczy stanęło 27 maja na starcie 
XXI Biegów Majowych, których 
organizatorem był Miejsko-
-Gminny Szkolny Związek Spor-
towy w Zelowie. Zawody miały 
na celu uczczenie 55. rocznicy 
nadania praw miejskich Zelowo-
wi, obchodów Święta Konsty-
tucji 3 Maja oraz włączenie się 
do ogólnopolskiej akcji „Polska 
Biega”. Najbardziej cieszy fakt, 
że aktywizacja sportowa miesz-
kańców Gminy Zelów, co jest 
nadrzędnym celem imprezy, 
wzrasta z roku na rok, o czym 
świadczy coraz większa liczba 
uczestników. Oprócz podsta-
wowych kategorii dla uczniów 
szkół z terenu Gminy Zelów, 
dla mieszkańców odbył się bieg 
rekreacyjny, który również cie-

szył się powodzeniem. Impreza 
zgromadziła w Parku Miejskim 
im. Romualda Traugutta liczne 
grono kibiców, wśród których 
znaleźli się także przedstawicie-
le władz samorządowych Gminy 
Zelów na czele z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Wincen-
tym Berlińskim i Sekretarzem 
Miasta Agnieszką Mysłowską. 
To oni uhonorowali najlepszych 
pamiątkowymi medalami i na-
grodami rzeczowymi ufundowa-
nymi przez Burmistrza Zelowa. 
Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy i gratulujemy!

Tak przedstawiają się szczegó-
łowe wyniki:

Dziewczęta do lat 11
1. Wiktoria Konieczna
2. Patrycja Niewulska
3. Aleksandra Wędzik

Chłopcy do lat 11
1. Mateusz Pawlak
2. Tomasz Śniady
3. Jakub Franc
Dziewczęta do lat 13
1. Weronika Lewandowska
2. Dominika Szymańska
3. Martyna Sobala
Chłopcy do lat 13
1. Mariusz Szadkowski
2. Dawid Kapuściński
3. Igor Gral
Dziewczęta do lat 15
1. Izabela Nowicka
2. Klaudia Janusz
3. Kamila Holak
Chłopcy do lat 15
1. Michał Storczyk
2. Krzysztof Sufin
3. Mateusz Owczarek
Dziewczęta do lat 18
1. Aleksandra Wypych

2. Małgorzata Wojciechowska
3. Kamila Topolska
Chłopcy do lat 18
1. Dariusz Tokarczyk
2. Przemysław Bilas
3. Hubert Woźniak
Bieg rekreacyjny: Joanna Nie-

wulska, Rafał Bednarek, Amade-
usz Walczykowski, Marcin Sta-
siak, Cezary Drzazga, Tomasz 
Ignaczak, Jacek Pawełoszek, 
Sebastian Mierzyński, Tadeusz 
Marynowski, Tomasz Piotrow-
ski, Jacek Malinowski, Mateusz 
Badziak, Krzysztof Bartczak, 
Rafał Mierzyński, Paweł Zamol-
ski, Bartosz Jendryka, Daniel 
Trębacz, Aleksy Rogut, Mariusz 
Wędzik, Zdzisław Wędzik, Pa-
weł i Pola Siekierscy.

Włókniarz żegna się z III ligą
Pomimo zwycięstwa (1:0  

w meczu z Orłem Wierzbica)  
w ostatniej kolejce rozgrywek 
grupy łódzko-mazowieckiej III 
ligi, Włókniarz Zelów pozostał 
na 14 miejscu w tabeli ligowej, 

co oznacza, że w przyszłym 
sezonie rywalizować będzie  
w niższej klasie rozgrywek. Ze-
społy bezpośrednio rywalizujące  
z Włókniarzem o pozostanie  
w lidze w ostatniej kolejce uzy-

skały wyniki pozwalając utrzy-
mać im trzecioligowy byt.

Losy zelowskiej drużyny wa-
żyły się do ostatniej minuty 30 
kolejki rozgrywek. Niecodzien-
ny przebieg meczu w Karczewie, 

z kontuzją arbitra głównego w tle 
i ostatnią minutą, w której bram-
kę na wagę pozostania w lidze 
zdobyli gospodarze, ostatecznie 
sprawił, że zelowianie żegnają 
się z III ligą. 


