
NA POCZĄTEK MARIAŻ
POEZJI Z MUZYKĄ

Obchodzony w Polsce Rok
Chopinowski, uczczony został
również w Zelowie podczas Let-
nich Koncertów Festiwalowych,
które w całości poświęcone zo-
stały twórczości tego najwybit-
niejszego polskiego kompozyto-
ra. Gwiazdą pierwszego kon-
certu pt. „Dobry wieczór Mon-
sieur Chopin”, który odbył się 27
czerwca był znany już zelow-
skiej publiczności Krzysztof Kol-
berger, który do organowego tła,
które stworzył Robert Grudzień
intonując muzykę Chopina, re-

Dobiegły końca tegoroczne Letnie Koncerty Festiwalowe, które od kilkunastu lat orga-
nizowane są zelowskim kościele i umilają sympatykom muzyki klasycznej letnie wie-
czory.

10 września 2010 r. w Pałacu
Poznańskich w Łodzi odbyło się
podsumowanie plebiscytu Euro-
Gmina Województwa Łódzkie-
go. Celem konkursu była pro-
mocja najlepszych samorzą-
dowców i jednostek samorządo-
wych województwa łódzkiego w
kategoriach: Prezydent Roku,
Burmistrz Roku, Wójt Roku,

Miasto Roku, Gmina Roku.
Ponadto, przyznano tytuły Lide-
rów w poszczególnych dziedzi-
nach działalności samorządo-
wej.

BURMISTRZEM ROKU Wo-
jewództwa Łódzkiego został
Sławomir Malinowski Burmistrz
Zelowa.

- Codzienna praca w samo-

rządzie odbywa się nie z myślą
o zaszczytach, plebiscytach
i rankingach, ale dla rozwoju na-
szych wspólnot i dla pomyślnoś-
ci mieszkańców - komentuje to
wyróżnienie Sławomir Malinow-
ski. - Ciesząc się więc z nagrody
dedykuję ją mieszkańcom Gmi-
ny Zelów.

O.K.Ch.

cytował teksty poetyckie m.in.
Cypriana Kamila Norwida czy
Juliusza Słowackiego.

KONCERT
CHOPINOWSKI

W HOŁDZIE
NAJWYBITNIEJSZEMU

POLSKIEMU
KOMPOZYTOROWI

Pokaz iście mistrzowskiej
wirtuozerii zaprezentował pod-
czas drugiego koncertu festiwa-
lowego zespół Chopin Piano
Quintet - grupa instrumentalna
związana z Uniwersytetem Mu-

zycznym Fryderyka Chopina w
Warszawie. Koncert Chopinow-
ski rozpoczął grający na forte-
pianie współtwórca kwintetu,
Krzysztof Stanienda - laureat li-
cznych konkursów krajowych
i zagranicznych. Pianista wystę-
puje na słynnych estradach w
Polsce, koncertując z uznanymi
orkiestrami i wybitnymi instru-
mentalistami. Wspólnie z zes-
połem Chopin Piano Quintet,
zdobył w 2007 roku Nagrodę
Specjalną za najlepsze wykona-
nie utworu kompozytora pol-
skiego na Międzynarodowym
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Telefon alarmowy

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Policja Zelów

dyżurny

komendant

Pogotowie Gazownicze

Pogotowie Energetyczne

Pomoc Drogowa

Biuro numerów

Urząd Miejski w Zelowie

Miejsko-Gminny Związek
Ochotniczych Straży
Pożarnych w Zelowie

OSP w Łobudzicach

Fundacja Rozwoju Gminy
Zelów oraz

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Zelowie

Powiatowy Urząd Pracy
(filia w Zelowie)

Przedsiębiorstwo
Komunalne w Zelowie

Dom Kultury w Zelowie

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Zelowie

Szpital Wojewódzki
w Bełchatowie Pogotowie
Ratunkowe

Przychodnia SPZOZ
w Zelowie

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Bujnach Szlacheckich

112

999

998

997

634-13-77

634-12-83

992

991

981

118-913

634-10-00

634-29-98

634-15-88

634-10-06
634-10-14

634-10-28

634-10-66

634-11-99

634-10-98

634-11-48

635-84-80

634-12-65

634-15-93

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Wygiełzowie 634-14-22

Konkursie Muzyki Kameralnej
im. Kiejstuta Bacewicza w Ło-
dzi. Pierwszym utworem jaki
usłyszała publiczność był Walc
As - dur Op. 64, następnie Etiu-
da C - dur Op. 10, Andante
Spianato i doskonale wszystkim
znany Wielki Polonez Es-dur
Op. 22. W drugiej części kon-
certu dołączył kwartet smyczko-
wy, zachwycając słuchaczy fine-
zyjnymi kompozycjami fortepi-
anu i instrumentów smyczko-
wych tj. wiolonczela, skrzypce
i altówka.

FINAŁ UŚWIETNIONY
PIEŚNIAMI FRYDERYKA

CHOPINA

Zakończenie tegorocznych
Letnich Koncertów Festiwalo-
wych miało wyjątkowy charak-
ter, a to za sprawą największej
sławy artystów, którzy swoją
obecnością uświetnili wczoraj-
szy koncert. Wystąpił honorowy

obywatel Gminy Zelów Wiesław
Ochman, jeden z największych
tenorów europejskich, występu-
jący na najważniejszych sce-
nach operowych i estradach
świata muzyki oraz Renata Do-
bosz utalentowana uczennica
mistrza, która perlistym mezzo-
sopranem zaintrygowała słu-
chaczy.

Artyści śpiewali pieśni Fryde-
ryka Chopina do akompania-

mentu Roberta Grudnia dyrek-
tora artystycznego festiwalu,
który wykonywał utwory kompo-
zytora na organy oraz fortepian.
W pierwszej części koncertu
usłyszeć można było m.in. pie-
śni Panis Angelicus Cesara
Francka oraz Wiosnę i walc A-
moll Chopina, jak również sze-
reg utworów, które kompozytor
stworzył sięgając często do
poezji polskiej swoich czasów.
I tak, w repertuarze koncertu
znalazła się pieśń „Leci liście z
drzewa” Stefana Witwickiego
i „Precz z moich oczu” Adama
Mickiewicza. Na zakończenie
zgromadzona publiczność wy-
słuchała pieśń Ave Maria wyko-
naną w duecie przez Wiesława
Ochmana i Renatę Dobosz.

Organizatorem Letnich Kon-
certów Festiwalowych jest Sła-
womir Malinowski Burmistrz
Zelowa, Dom Kultury i Kościół
M.B. Częstochowskiej w Zelo-
wie. Patronat honorowy spra-
wuje ks. abp Władysław Ziółek,
metropolita łódzki. J.Cz.
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Wyjątkowo obszerny był po-
rządek pierwszej po przerwie
wakacyjnej sesji Rady Miejskiej,
która odbyła się 30 września br.
Radni podjęli aż 18 uchwał,
wśród których były tak istotne
dla życia mieszkańców jak usta-
lenie wysokości stawek podat-
ków i opłat lokalnych na 2011
rok.

Sesja rozpoczęła się jednak
od złożenia rezygnacji z funkcji
wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Zelowie przez Wło-
dzimierza Paczuszkę. Rezyg-
nacja była konsekwencją wystą-
pienia W. Paczuszki z klubu rad-
nych „Gmina Razem”, który re-
komendował go do sprawowa-
nia funkcji wiceprzewodniczą-
cego Rady. Rezygnacja została
przyjęta przez radnych jedno-
głośnie.

Z dniem 1 września br. Da-
mian Nowak objął funkcję dy-
rektora Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie. Taka
sytuacja spowodowała koniecz-
ność zrzeczenia się przez niego
mandatu radnego gminnego, co
też Damian Nowak uczynił. Ra-
da Miejska na ostatniej sesji
stwierdziła wygaśnięcie manda-
tu radnego. Do końca kadencji
Rada będzie pracowała w skła-
dzie 14 radnych.

Rada podjęła kilka uchwał
znacząco wpływających na fi-
nanse Gminy i przebieg inwe-
stycji komunalnych, wśród któ-
rych najważniejsza to uchwała o
zmianie w budżecie gminy na
rok 2010. Po zmianach plan do-
chodów wynosi 40.610.012,08
zł, a plan wydatków 46.896.037,
27 zł, z czego nakłady na inwe-
stycje komunalne to 12.625.
983,17 tj. 27%.

Radni podjęli także uchwałę

WŁODZIMIERZ PACZUSZKA
NIE JEST JUŻ

WICEPRZEWODNICZĄCYM
RADY MIEJSKIEJ

W ZELOWIE

WYGASŁ MANDAT
RADNEGO

DAMIANA NOWAKA

BUDŻET TEGOROCZNY
ROŚNIE. SAMORZĄD JUŻ
PRZYSTĘPUJE DO PRAC

NAD BUDŻETEM
PRZYSZŁOROCZNYM

określającą tryb prac nad bud-
żetem gminy na rok 2011. Zgod-
nie z ustawą o finansach pub-
licznych projekt budżetu na
przyszły rok burmistrz Zelowa
winien przedstawić do 15 listo-
pada br.

Szereg uchwał podjętych na
ostatniej sesji dotyczyło wpro-
wadzenia środków finansowych
uzyskanych przez samorząd na
realizację gminnych inwestycji.
Rada wyraziła zgodę na zaciąg-
nięcie pożyczki z budżetu pań-
stwa w Banku Gospodarstwa
Krajowego z przeznaczeniem
na wyprzedzające finansowanie
kosztów realizacji zadania

, a ich prze-
kazanie będzie następowało po
zapłaceniu kolejnych faktur
przez gminę, czyli najpierw gmi-
na musi wydatkować środki, że-
by uzyskać ich zwrot z funduszy
unijnych. Tzw. uprzedzające fi-
nansowanie w postaci nisko-
oprocentowanej - poniżej 1% w
skali roku - pożyczki z budżetu
państwa jest bardzo dogodną
formą pomocy państwa dla
gmin realizujących tego typu
projekty. Realizacja inwestycji
już się rozpoczęła. Wartość ro-
bót - ok. 800.000 zł, termin za-
kończenia - koniec listopada br.

Trzy pożyczki preferencyjne
oprocentowanie 3,5%, możli-
wość umorzenia do 30% war-
tości pożyczki - otrzyma Gmina
Zelów z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Łodzi na rea-
lizację trzech inwestycji infra-
strukturalnych:

- zadanie już
się rozpoczęło, jego wartość ok.
500.000 zł, termin zakończenia
koniec listopada br.

.

zadanie już rozpoczęte,
wartość ok. 425.000 zł, termin

INWESTYCJE KOMUNALNE
IDĄ PEŁNĄ PARĄ GMINA

ŚCIĄGA KOLEJNE
PIENIĄDZE NA ICH

REALIZACJĘ I PLANUJE
KOLEJNE

PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Re-
mont świetlicy wiejskiej w Za-
lesiu wraz z wyposażeniem”.
Na ten projekt Gmina Zelów
uzyskała środki unijne w wy-
sokości 500.000 zł

- 250.000 zł na budowę kana-
lizacji sanitarnej, deszczowej,
odwodnienia ulicy i wodocią-
gu w ul. Wesołej

- 135 000 zł na dokończenie
budowy wodociągu w Maury-
cowie -

zakończenia - koniec 2010.
.

- za-
danie wkrótce zostanie rozpo-
częte, wartość ok. 1,1 miliona zł,
termin zakończenia - czerwiec
2011.

Trwają prace przy budowie
trzech dużych wodociągów
wiejskich w Ignacowie, Chajczy-
nach i Jaworze. Gmina zdobyła
na ich realizację

Ale to nie koniec,
bo samorząd zelowski zdołał
uzyskać także pomoc finanso-
wą w formie dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi w wysokości
301.000 zł. Rada Miejska po-
przez podjęcie stosownej uch-
wały wyraziła zgodę na przyję-
cie tej dotacji.

W najbliższym czasie władze
gminy zamierzają ubiegać się o
kolejne środki unijne w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Tym razem zgłoszo-
ne będą projekty

oraz

Obydwa te zada-
nia wprowadzono go gminnego

- 600 000 zł na budowę wodo-
ciągu we wsi Marszywiec

„Rekreacyjne
zagospodarowanie terenów
przy zbiorniku Patyki”
„Remont świetlicy wiejskiej w
Karczmach”.

pomoc z fun-
duszy unijnych w wysokości
1,5 miliona zł.

Lokalnego Programu Rozwoju
na lata 2007- 2013.

Podczas sesji 30 września
radni zajęli się stawkami podat-
ków i opłat lokalnych na rok
2011. Niewielkiemu podwyższe-
niu ulegną jedynie stawki po-
datku od nieruchomości. Bez
zmian pozostanie podatek od
środków transportowych oraz
opłata targowa. Natomiast usta-
leniem stawek podatku rolnego
i leśnego Rada zajmie się na
jednej z następnych sesji, po-
nieważ jeszcze nie zostały opu-
blikowane wskaźniki, na podsta-
wie których ustala się wysokość
tych stawek podatkowych.

PODATKI NA 2011:
PODATEK OD

NIERUCHOMOŚCI
MINIMALNIE W GÓRĘ,

PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

I OPŁATA TARGOWA BEZ
ZMIAN, PODATEK ROLNY

I LEŚNY W TERMINIE
PÓŹNIEJSZYM

Szczegółowy wykaz sta-
wek podatku od nierucho-
mości na rok 2011 prezentuje
poniższa tabela:

Podatki, inwestycje, personalia

grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej (od 1 m )

budynki mieszkalne (od 1 m powierzchni
użytkowej)

grunty pod jeziorami zajęte pod wodne zbiorniki
retencyjne lub elektrownie wodne (od 1 ha)

budynki lub ich części związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej
(od 1 m  powierzchni użytkowej)
- handel i produkcja
- rzemiosło i usługi

budynki pozostałe (od 1 m powierzchni
użytkowej), z tym, że:
- domki letniskowe
- garaże
- budynki gospodarcze, komórki

budynki zajęte na prowadzenie działalności w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym (od 1 m  powierzchni użytkowej)
budynki zajęte na prowadzenie działalności w
zakresie świadczeń zdrowotnych (od 1 m
powierzchni użytkowej)

grunty zajęte pod prowadzenie działalności
pożytku publicznego  (od 1 m )

budynki zajęte na prowadzenie działalności
pożytku publicznego (od 1 m  powierzchni

grunty pozostałe  (od 1 m )

GRUNTY

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI

4,15 zł

0,80 zł

19,24 zł
17,54 zł

5,47 zł

7,06 zł
6,57 zł
5,07 zł

9,82 zł

4,27 zł

0,09 zł

1,03 zł

2% wartości

0,27 zł

0,57 zł



O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Zelowa

z dnia 23 września 2010 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, ze zm. ) -

podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym, utworzonych uchwałą Nr XLIV/415/2002 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 27 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego Nr 169, pozycja 2444 z dnia 17 lipca 2002 r.) Oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla wyborców do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Numer
okręgu

1

2

5

6

8

9

7

4

3

Granice okręgu

Ulice:
Bukowa, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, Kątna, Mikołaja Kopernika, Kilińskiego, Podleśna, Poprzeczna,
Pabianicka, Północna, Przejazd, Jana Pawła II, Leśna, Leśniczówka, Leśne Działy, Nowy Rynek, Marii
Skłodowskiej - Curie, Sosnowa, Wrzosowa, Zofii, Złota (od ul. Dzielnej do ul. Północnej), Żeromskiego (od nr 1 do
ul. Szkolnej), Sołectwo Zelówek.

Ulice:
Kościuszki, Poznańska, Pl. Dąbrowskiego, Mickiewicza, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego,
Władysława Łokietka, Sienkiewicza, Św.Anny, Wąska.

Ulice:
Ceramiczna, Osiedle Płocka, Sikorskiego, Żeromskiego (od ul. Sikorskiego do końca), Boczna, Cegielniana,
Chrapkiewicza, Herbertowska, Kunickiego, Polna, Płocka, Wesoła, Zachodnia.

Sołectwa:
Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Grębociny, Kolonia Łobudzice, Łobudzice, Mauryców, Ostoja (Kolonia Ostoja,
Marszywiec), Pukawica, Sromutka.

Sołectwa:
Bocianicha, Grabostów (Kolonia Grabostów, Bominy), Dąbrowa, Jamborek (Kolonia Karczmy), Karczmy
(Kuźnica), Kociszew, Kolonia Kociszew, Pawłowa, Zabłoty, Zagłówki.

Sołectwa:
Chajczyny, Jawor, Kurów - Kurówek, Łęki, Pszczółki, Walewice, Wola Pszczółecka (Faustynów), Wygiełzów,
Zalesie - Przecznia.

Sołectwa:
Ignaców, Janów - Tosin, Kolonia Pożdżenice (Nowa Wola), Pożdżenice, Sobki, Wypychów (Podlesie, Krześlów).

Ulice:
Bujnowska, Harcerska, J. A. Komeńskiego, Krótka, Lubelska, Łąkowa, Piotrkowska, Południowa, Sportowa,
Wolności, Wschodnia, Złota (od ul. Dzielnej do ul. Wolności).

Ulice:
Szkolna, Żeromskiego (od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego).

Liczba
radnych

2

2

2

2

1

2

2

1

1

Burmistrz Zelowa
Sławomir Malinowski

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Zelowie - Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23.

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr
175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 112,
poz.766, z 2008 r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz.1111, z 2009 r. Nr 213, poz.1651 i 1652, z 2010 r. Nr 57, poz.356.
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Rozmowa z inż. Elżbietą Andrzejczak, projektantką kanalizacji deszczowej na terenie Zelowa

Zacznijmy może naszą roz-
mowę od opisu tego, co dzia-
ło się w Zelowie w maju br.
Po ulewach i podtopieniach
na niektórych obszarach
Zelowa i terenach wiej-
skich burmistrz Sławomir
Malinowski wystąpił do
Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej o infor-
mację o wielkości opadów, ja-
kie miały miejsce w maju nad
naszą gminą. Oto treść odpo-
wiedzi Instytutu:

Miesiąc maj 2010 r. pod
względem ilości opadu był
miesiącem skrajnie wilgot-
nym. Miesięczna suma opa-
dów w rejonie wynosiła od
ok. 195 do 245 mm. (1 mm
opadu = 1 litr wody na 1 m
powierzchni - przyp. red.).
Przy średniej wieloletniej ma-
ja wynoszącej ok. 52 mm sta-
nowi to ok. 375 - 470% normy,
(średnią wieloletnią przyjęto
na lata 1971-2000). Opady wy-
stępowały w ciągu 25 - 27 dni
w tym w ok. 7 - 8 dniach dobo-
wa suma opadu przekraczała
10 mm. W I dekadzie spadło
ok. 35 - 40 mm, w II ok. 120 -
125 mm, w III ok. 35 - 77 mm.

„Instytut Meteorologii i Gos-
podarki Wodnej Oddział w Poz-
naniu przesyła ekspertyzę doty-
czącą ilości opadów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wiel-
kości i natężenia w maju 2010 r.
dla rejonu Gminy Zelów.

2

Z powyższego wynika, że
największe opady wystąpiły w II
dekadzie. Intensywne opady
deszczu wystąpiły w nocy 12/13
maja. Stacje pomiarowe zlokali-
zowane w rejonie zanotowały w
ciągu niecałych dwóch godzin
ok. 19 - 25 mm deszczu. Lokal-
nie ilość opadu mogła być wyż-
sza. Współczynnik wydajności
opadu przekraczał wartość 4,0.
W dniach 16, 17 i 18 maja spad-
ło łącznie od ok. 75 do 90 mm
deszczu. Opady rozpoczęły się
w godzinach rannych 16 maja
i z niewielkimi przerwami trwały
do wieczora dnia 18 maja. Natę-
żenie opadów umiarkowane
i silne. Najsilniej padało w dniu
17 i w nocy 17/18 maja, w ciągu
ok. 19 godzin spadło ok. 35 - 55
mm deszczu. W godzinach wie-
czornych 17-go oraz rannych 18
maja, chwilami opady miały
charakter ulewy o współczynni-
ku wydajności mogącym osią-
gać wartość 4,0.

III dekada maja charaktery-
zowała się występowaniem licz-
nych burz połączonych z krótko-
trwałymi i intensywnymi opada-
mi deszczu, często o bardzo og-
raniczonym zasięgu. W oma-
wianym rejonie notowano je
szczególnie w dniach 22, 24, 27
i 30 maja. W dniu 22 maja spad-
ło od ok. 7 do 18 mm deszczu.
Opad miał charakter krótkotrwa-
łej ulewy połączonej z lokalnymi
opadami gradu. W dniu 30 maja

maju …

W przypadku Zelowa sytuacja
ta dotyczy zapewne rejonu
ulic Kilińskiego, Północna
i Dzielna…

Wyjaśnijmy - kanalizacja desz-
czowa na terenie Zelowa jest
zaprojektowana zgodnie z
wszelkimi normami i wykonana
zgodnie ze sztuką budowlaną.
W czasie majowych nawałnic
działała ona bez przerwy i bez
awarii. To ogromny napływ wo-
dy - powtórzmy: w 10 minut tyle
deszczu, co w jeden miesiąc wg
ekspertyz IMGW - spowodował,
że utworzyły się rozlewiska na
niektórych ulicach. Wszystkie
wyloty kanalizacji deszczowej
były podtopione - Pilsia, rzeka
która odbiera wody opadowe z
terenu Zelowa, płynęła korytem
o szerokości 45 m ! Tyle ma Wi-
sła w niejednym miejscu. Łań-
cuch zależności jest prosty - sy-
stem wodny Zelowa nie jest
oderwany od całości wezbrana
Wara nie przyjmuje wód z Wi-
dawki, Widawka z Grabi, Grabia
z Pilsi. Ogromne masy wody co-
fały się od głównej rzeki aż do
źródeł najmniejszych dopływów.
W całym systemie następuje
stagnacja, dopóki nie przejdzie
fala kulminacyjna. Jest to nie-
stety najgorszy czas dla obsza-
rów najniżej położonych, bo są
one wtedy zalane.

Ten rejon miasta Zelowa jest te-
renem najniżej położonym, tak-
że w stosunku do obszarów w
południowej części miasta,
gdzie znajduje się rów „P” sta-
nowiący odbiornik spływów de-
szczowych. Kanalizacja desz-
czowa posiada wylot do tego
cieku. W przypadku deszczów
nawalnych poziom napełnienia
koryta z przepływu naturalnego
jest wysoki, co hamuje wypływ z
kanału i powoduje gromadzenie
się wody na terenie zlewni. Wo-
da po pewnym czasie, po obni-
żeniu poziomu wody w odbiorni-
ku spływa, ale najdłużej utrzy-
muje się w miejscach najniż-
szych i jest najtrudniej usuwal-

spadło ok. 27 - 38 mm deszczu.
Były to dwie ulewy w godzinnym
odstępie czasu. W ciągu około
10 minut spadło ok. 1 mm desz-
czu. Współczynnik wydajności
opadu osiągał wartość 4,7. W
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lip-
ca 2005 r. o dopłatach do ubez-
pieczeń upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich opady te
można zakwalifikować jako
deszcz nawalny. Wielkości opa-
dów o charakterze burzowym
charakteryzują się bardzo du-
żym zróżnicowaniem prze-
strzennym.

Ekspertyzę opracowano w
oparciu o analizę sytuacji atmo-
sferycznej, oraz na podstawie
danych ze stacji meteorologi-
cznych, klimatologicznych i opa-
dowych zlokalizowanych w rejo-
nie Gminy Zelów, m.in. Łask,
Widawa, Szczerców, Bełcha-
tów.”

Wielkości zarejestrowane w
maju przez IMGW oznaczają,
że nad Gminą Zelów w maju br.
przeszła ulewa o sile nawałnicy
(deszczu nawalnego), jaka zda-
rzyć się powinna w naszych wa-
runkach statystycznie raz na
100 lat - tzw. deszcz jednopro-
centowy. W czasie najintensyw-
niejszych opadów na Zelów
spadało w ciągu 10 minut tyle
wody ile miesięczna (!!!) dawka
deszczu wg średniej wieloletniej
dla maja.
Takiej ilości opadu nie jest w sta-
nie przyjąć żadna kanalizacja
deszczowa. Tak było w Zelowie,
tak było w miastach, gdzie by-
łam proszona o pomoc i eksper-
tyzy w czasie majowych nawał-
nic - w Bełchatowie, Tomaszo-
wie Maz., Pabianicach, Łodzi.

Pani Inżynier, proszę o obra-
zowe zinterpretowanie wiel-
kości podanych przez IMGW,
abyśmy mieli jako takie wyob-
rażenie o skali żywiołu, jaki
nawiedził naszą gminę wios-
ną tego roku

Jednak w opinii wielu miesz-
kańców, to właśnie kanaliza-
cja deszczowa, której jest Pa-
ni projektantką, zawiodła w

W maju nad Zelowem padało 25 - 27 dni w tym w ok. 7 - 8 dniach dobowa suma opadu przekraczała 10 mm (10 litrów
na 1m ). Według badań i ekspertyz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w miesiącu tym suma opadów desz-
czu w rejonie Zelowa wynosiła od ok. 195 do 245 mm. Przy średniej wieloletniej maja wynoszącej ok. 52 mm stanowi
to ok. 375 - 470% normy. W dni kiedy padało najintensywniej, na Zelów i okolice spadało w ciągu 10 minut tyle desz-
czu, co normalnie w ciągu miesiąca.

2

Tak wyglądała Pilsia w okolicach Patyków w maju br.
rzeka miała w najszerszych miejscach 45 m szerokości.



ną.
Powiedzmy zatem, jak wyglą-
da odprowadzanie ścieków
deszczowych z terenu Zelo-
wa?

Kanalizacja deszczowa m. Ze-
lowa podzielona jest na trzy
zlewnie. Wyloty kanałów ze
wszystkich trzech zlewni wyko-
nane są do rowu ,,P”- dopływu
rzeki Pilsi przebiegającego z za-
chodu na wschód w południo-
wej części miasta poza zabudo-
wą.

obejmuje zlewnię
zachodnią m. Zelowa i znajduje
się w przekroju ulicy Łokietka.
Wylot bezpośrednio do rowu
„P”. Teren zlewni to obszar ogra-
niczony ulicami: Poznańską,
Zachodnią, Mieszka I, Płocką
i Cegielnianą. Średnica wylotu
- 700 mm.

obejmuje zlewnię
środkową ograniczoną ulicami:
Poznańską, Mieszka I, Mickie-
wicza, Żeromskiego. Wylot ka-
nału bezpośrednio do rowu „P''
w przekroju ulicy Mickiewicza.
Średnica wylotu - 400 mm.

- obejmuje zlewnię
północno - wschodnią ograni-
czoną ulicami: Poznańską, Pło-
cką, Cegielnianą, Północną, Pa-
bianicką, Wolności. Wylot dol-
nego odcinka kanalizacji o śred-
nicy 900 mm do kanału istnieją-
cego w ul. Poznańskiej posiada-
jącego średnicę D 1000 mm,
przebiegającego w kierunku
odbiornika przez teren Targo-
wiska Miejskiego. Kanał ten nie
posiada bezpośredniego wylotu
do rowu „P”, a odpływa przez
układ rowów otwartych.
Gmina Zelów posiada aktualne
pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzanie spływów desz-
czowych z terenu miasta.

Istnieją pewne zasady obowią-
zujące przy wymiarowaniu ka-
nalizacji deszczowej. Należy
przyjąć założenia, które pozwa-
lają określić dopływ do kanali-
zacji z odwadnianego terenu.

Wylot Nr 1

Wylot Nr 2

Wylot Nr 3

Powróćmy do pretensji mie-
szkańców podtopionych ob-
szarów, które dotyczyły głów-
nie tego, że kanały deszczo-
we, które Pani zaprojektowała
mają za małą średnicę i nie są
zdolne odbierać wody opado-
wej. Jak zostały określone
średnice kanałów deszczo-
wych ?

Dla warunków kanalizacji
miejskiej należy przyjmować

prawdopodobieństwa poja-
wiania się deszczu p = 50% tj.
kanalizacja przejmuje deszcz
pojawiający się statystycznie
1 raz na 2 lata i wszystkie
mniejsze. W przypadku desz-
czów rzadziej występujących
opad może utrzymywać się na
zlewni 5÷20 min. Przy tym zak-
łada się czas trwania deszczu
miarodajnego, w układzie naj-
niekorzystniejszym na 10 min, a
natężenie deszczu miarodajne-
go dla podanych powyżej wa-
runków na 127,5 l/s/ha.
Dla tak określonych warunków
kanały deszczowe w poszcze-
gólnych zlewniach posiadają
średnice od 1000 mm do 250
mm i odwadniają przynależny
im teren z wyjątkiem przepły-
wów w ciekach naturalnych ja-
kie znajdują się w obszarze Ze-
lowa.

Niewątpliwie. Na obszarze zle-
wni północno - wschodniej wy-
stępuje obniżenie terenowe
przebiegające w kierunku pół-
noc - południe od ul. Leśnej po-
przez ulicę Kilińskiego i Półno-
cną, a następnie wzdłuż ulicy
Jana Pawła II i ul. Wschodniej
(przez teren Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych) poprzez uli-
ce Wolności, Kilińskiego, Poz-
nańską do rowu odkrytego poni-
żej zabudowy wzdłuż ul. Poz-
nańskiej. Na obszarze tego ob-
niżenia znajdują się odcinki ro-
wu otwartego, oraz odcinki
przekryte. Odcinek otwarty znaj-
duje się na północ od ul. Kiliń-
skiego i Północnej, wzdłuż ulicy
Jana Pawła II rów jest rowem
odkrytym, aby znowu poniżej
ulicy Dzielnej przejść w przekrój

Może powinny ulec normy
projektowe dla kanalizacji de-
szczowej ?

To całkowite niemal zniszcze-
nie naturalnych cieków na te-
renie Zelowa jest główną
przyczyną podtopień?

Normy nie ulegną zmianie, bo
są one oparte na badaniach
opadów mierzonych przez ok.
100 lat. Gdyby kanalizację de-
szczową zaprojektować na ta-
kie opady, jakie miały miejsce w
tym roku w Zelowie, to ich prze-
krój byłby tak ogromny, że nie
zmieściłyby się w terenie zurba-
nizowanym. W latach suchych,
które jak wiemy zdarzają się w
Polsce nader często, kanaliza-
cja taka po prostu zamuliłaby
się, zanieczyściła z braku prze-
pływu wody.

zamknięty, aż do punktu poniżej
ulicy Poznańskiej.
Teren przebiegu tego cieku na-
turalnego znajdujący się w cen-
trum urbanizacji Zelowa został
pozbawiony na przestrzeni lat
pięćdziesiątych, sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych XX
wieku charakteru cieku. Rowy
nie posiadają właściwego prze-
kroju, a odcinki przekryte nie są
drożne.
Działki przez które przebiegają
szczególnie odcinki przekryte,
nie posiadają już wydzielonych
geodezyjnie działek i stanowią
własność właściciela działki na,
której się znajdują.
Ciek, który stanowił odwodnie-
nie przynależnej mu zlewni po-
siadał i winien posiadać głębo-
kość większą, niż przebiegająca
kanalizacja deszczowa, gdyż
winien przepuścić przepływy
naturalne.
Odwodnienie grawitacyjne obni-
żenia terenowego może nastą-
pić jedynie do cieku, mimo, że
kanalizacja deszczowa w tym
rejonie posiada średnice 800
i 900 mm, to ze względu na
układ wysokościowy terenu nie
ma naturalnego odpływu z po-
sesji w kierunku kanału desz-
czowego wyposażonego we
wpusty deszczowe.

Należy bezwzględnie odtworzyć
naturalne cieki wodne biegnące
przez Zelów oraz wykonać sy-
stem przechwytywania wody
napływowej z pól w okolicy ul.
Leśnej i kierowaniu jej do zbior-
ników retencyjnych. Przy opa-

Co powinno się zrobić, aby
lepiej zabezpieczyć Zelów
przed „wielka wodą”?

dach deszczu, których częstotli-
wość występowania, natężenie
i czas trwania są nietypowe dla
naszej strefy i klimatu niezbęd-
ne jest przepuszczenie natural-
nych wód wezbraniowych ukła-
dem niezależnym od kanaliza-
cji. Dlatego niezbędne jest udro-
żnienie cieku (jako odkrytego,
czy przekrytego), który poprzez
postępującą urbanizację a także
„suche lata” zatracił swój cha-
rakter. Odtworzenie cieku za-
pewni prawidłowe odwodnienie
terenu oraz naniesień, które zo-
stały zrealizowane w bezpo-
średnim jego sąsiedztwie.
Po drugie należy zaprojektować
przechwycenie i retencjonowa-
nie wód naturalnych z terenu
Zelowa w okolicy ul. Północnej.
Chodzi o to, żeby nie pchać ich
bezpośrednio do kanalizacji de-
szczowej, ale przetrzymać w
zbiornikach retencyjnych i stop-
niowo uwalniać.
Obecnie dwa zespoły projektan-
tów wykonują prace, aby przy-
gotować szczegółowe rozwią-
zania, które w przyszłym roku
będzie można wprowadzać w

A to zdjęcie z połowy lipca br. z podzelowskich lasów.
Mimo upływu dwóch miesięcy od majowych ulew

i afrykańskich upałów w lasach nadal utrzymywały się
rozlewiska  tak ogromne ilości wody spadły w maju.
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W dniu 28 sierpnia br. w Sos-
nowcu odbył się Ogólnopolski
Zlot Strażaków. Jednostka OSP

Zelów została odznaczona Me-
dalem Honorowym im. Bolesła-
wa Chomicza, a odznaczenie

odebrał Prezes OSP Zbigniew
Dubiński. Ponadto Złoty Medal
za zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali: Gabriel Jaworski, Ma-
ciej Karbowniczak i Zbigniew
Karbowniczak. Srebrnymi Me-
dalami za zasługi dla Pożarnic-
twa odznaczono: Marka Paw-
łowskiego, Pawła Maciejew-
skiego i Dominika Rękowskie-
go, a Brązowym Medalem za
zasługi dla Pożarnictwa - Mariu-
sza Kucharskiego.

Najwyższe odznaczenie
strażackie - „Złoty Znak Związku
OSP” został przyznany Jerze-
mu Tulejowi, a dekoracji doko-
nał Wicepremier, Prezes Zarzą-
du Głównego Związku OSP,
Waldemar Pawlak.

Bezinteresowna pomoc stra-

żaków ochotników w ratowaniu
mienia mieszkańców naszej
gminy podczas majowych po-
wodzi, również została nagro-
dzona. Władze Gminy Zelów
uhonorowały poświęcenie stra-
żaków składając na ich ręce po-
dziękowania, natomiast władze
powiatowe Związku OSP i KP
PSP przekazały listy gratulacyj-
ne od MSW oraz nagrody pie-
niężne w wysokości 1 000 zł.

Zarząd Główny Związku
również postanowił wyróżnić
najbardziej zaangażowaną jed-
nostkę naszego rejonu - OSP
Zelów, która do akcji powodzio-
wych wyjeżdżała 53 razy. Nie
pominięto też strażaków i wy-
różniono ich odpowiednimi me-
dalami Związku OSP.

Chociaż po raz jedenasty już
Wędrowny Festiwal Filharmonii
Łódzkiej odbywa podróż z kon-
certami po województwie łódz-
kim, to do Zelowa zawitał po raz
pierwszy. Przyczynkiem do zor-
ganizowania w Zelowie kolejne-
go punktu w długiej trasie kon-
certowej, stała się twórczość
malarska, a szczególnie cykl
portretów słynnych kompozyto-
rów polskich cenionego artysty
łódzkiego, Waldemara Krygiera.
Malarz ściśle związany w swojej
pracy z teatrem i muzyką spor-
tretował 36 kompozytorów, z
których kilku, muzyczne dzieła
publiczność miała okazję i nie-
codzienną przyjemność wysłu-
chać. Ekspozycję obrazów
można było obejrzeć przed
koncertem. Tegoroczny Festi-
wal „Kolory Polski” obejmował
aż 19 koncertów w 18 miejsco-
wościach w każdą sobotę i nie-
dzielę wakacji. Od początku lip-

ca do września koncerty odby-
wały się w wybranych, często
zabytkowych miejscach woje-
wództwa łódzkiego. Występ ze-
lowski odbył się 21 sierpnia br. w
Kościele Ewangelicko - Refor-
mowanym w Zelowie o godzinie
19.00. W pierwszej części kon-
certu słuchacze usłyszeli sześć
pieśni kurpiowskich Karola Szy-
manowskiego - efekt inspiracji
kompozytora muzyką ludową
tego regionu, następnie Salve
Regina - utwór ściśle religijny
Andrzeja Krzanowskiego oraz
Voyage de Chopin Zygmunta
Krauzego. W drugiej części kon-
certu natomiast królowały utwo-
ry Fryderyka Chopina w nieco-
dziennym wokalnym opracowa-
niu utworów. Te wszystkie mu-
zyczne rarytasy publiczność
mogła podziwiać w wykonaniu
Zespołu Śpiewaków Miasta Ka-
towice „Camerata Silesia”, któ-
rzy prezentując bogatą różno-

rodność barw głosu w połącze-
niu ze sposobem wykonania
i lekkością interpretacji zapewni-
li prawdziwą ucztę dla obecnych
melomanów.

Po zakończeniu koncertu
głos zabrał Sławomir Malinow-
ski Burmistrz Zelowa, podziwia-

jąc talenty wokalne i dziękując
artystom za tak poruszający wy-
stęp, jak również wyrażając na-
dzieję, że od tej chwili Wędrow-
ny Festiwal Filharmonii Łódzkiej
wpisze się w tradycję życia kul-
turalnego naszego miasta.

J.Cz.

11. WĘDROWNY FESTIWAL FILHARMONII ŁÓDZKIEJ



Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Zelowie zaprasza do
oglądania wystawy Anny Sokal-
szczuk. Niezwykle piękną eks-
pozycję stanowi zbiór witraży
motywów, które artystka nama-
lowała na szkle. Sposób, w jaki
przenikają przez nie promienie

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE
BYDŁA I CIELĄT

Uprzejmie informuję, że Zakłady Mięsne RAKÓW
prowadzą na terenie Gminy Zelów

Skup bydła i cieląt.
Skup odbywa się przy posesji pana Zygmunta Soleckiego,

Kurówek 37. Telefon 044 634 4018, 782 145 830.

BYCZKI EKSPORTOWE

BYCZKI I CIELICZKI

KROWY, JAŁÓWKI, BUHAJE, CIELĘTA RZEZNE

Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa się w każdy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 10,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg

Firma Gębicki
Do 10,00 zł/kg - byczki (brutto)

Do 147 kg - do 8,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
Skup odbywa się w każdą środę
w godz. 10.30 do 11.00

Skup odbywa się w każdy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,80 zł/kg (brutto)
2. JAŁÓWKI
4,20 zł/kg (brutto)
3. BUHAJE
5,20  zł/kg (brutto)
4. CIELĘTA waga 70-100 kg
8,00 zł/kg (brutto)

BYCZKI EKSPORTOWE

Skupy prowadzone są na zapisy pod numerem  tel. 044 6344018,
782 145 830. Ceny przy skupie mogą być zmienne.
Skup odbywa się również w zagrodzie rolnika.

słońca oraz bogactwo kolorów
i wielorakość kształtów witraży,
sprawia wrażenie magicznego
spektaklu, w którym główne role
grają światło i barwa.

Wystawę można oglądać do
31 października w godzinach
pracy biblioteki. J.Cz.
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Przełom sierpnia i września to czas tradycyjnych uroczystości dożynkowych. Obecnie uroczystości te mają zarówno
charakter religijny jak i ludowy, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów.

Bełchatów - gospodarzem
powiatowych dożynek

Tegoroczne powiatowe
Święto Plonów odbyło się 19
września w Bełchatowie. Trady-
cyjnie, jak co roku, zelowska
delegacja na czele ze Sławom-
irem Malinowskim Burmistrzem
Zelowa wzięła udział w uroczy-
stościach. Wyjątkowo piękny
wieniec wykonany został przez
pracowników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Walewi-
cach. Na początek - Msza Świę-
ta Dziękczynna w intencji rolni-
ków oraz składanie wieńców

dożynkowych w kościele pw.
NNMP przy ul. Kościuszki. Na-
stępnie część oficjalna odbyła
się przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Święto plonów
było też okazją do wyróżnienia
tych rolników, którzy mają nie-
przeciętne wyniki w swojej dzia-
łalności rolniczej. Z terenu na-
szej gminy wyróżnienie otrzy-
mał pan Marek Głąbicki z Bocia-
nichy. Organizatorem tegorocz-
nych dożynek powiatowych było
Starostwo Powiatowe w Bełcha-
towie. Gospodarzem przyszło-
rocznych będzie Gmina Rusiec.

W Gminie Zelów
- Parafie Wygiełzów
i Kociszew hojnie

dziękowały za plony

W niedzielę 5 września br. to
staropolskie dziękczynne święto
odbyło się w Wygiełzowie, a 19
września - w Parafii Kociszew.
Było wszystko, co powinno to-
warzyszyć dożynkowemu ob-
rzędowi korowód wieńców, mo-
dlitewne skupienie dziękczynne

podczas Mszy Świętej, ludowe
przyśpiewki, dzielenie się chle-
bem. Obecny na uroczystoś-
ciach w wygiełzowskiej parafii
Sławomir Malinowski Burmistrz
Zelowa, przekazał rolnikom po-
zdrowienia i podziękowania za
tegoroczny trud przy zbiorach,
które odbywały się w wyjątkowo
niekorzystnych warunkach po-
godowych.

O.K.Ch.

26 września 2010 roku we
wsi Emilin w gminie Bełchatów
odbył się Jarmark Kultury Ludo-
wej Powiatu Bełchatowskiego.
Podczas Jarmarku można było
m.in. spróbować regionalnych
wspaniałości kulinarnych przy-
gotowanych przez przedstawi-
cieli gmin powiatu. Gminę Zelów
reprezentowało Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich Kurów-Kuró-
wek, które w konkursie na naj-
ciekawsze stoisko zajęło II miej-

sce. Natomiast I miejsce przy-
padło Gminie Bełchatów, a III -
Gminie Kluki. Ponadto odbył się
konkurs na najładniejszy wie-
niec dożynkowy. I miejsce przy-
padło Gminie Rusiec, II ponow-
nie zajęła Gmina Zelów, a III ex
aequo Gmina Szczerców i Gmi-
na Drużbice. Imprezę umilały
występy zespołów ludowych,
folkowych i orkiestr dętych oraz
wystawy ludowych twórców
i wesołe miasteczko.



W ramach projektu realizo-
wanego przez Muzeum Wsi
Kieleckiej we współpracy z In-
stytutem Pamięci Narodowej,
planowane jest otwarcie w Mi-
chniowie (województwo święto-
krzyskie) Mauzoleum Martyrolo-
gii Wsi Polskich. Celem powsta-
nia Mauzoleum jest upamiętnie-
nie 817 wsi położonych na daw-
nych polskich ziemiach wschod-
nich, które w czasach okupacji
hitlerowskiej zostały spacyfiko-
wane przez niemieckie oddziały

policyjne, a ich ludność wymor-
dowana.

W związku z powyższym
zwracamy się z prośbą do
wszystkich, którzy mogą pomóc
w dotarciu do świadków wyda-
rzeń oraz w gromadzeniu
wszelkich dokumentów i pamią-
tek z okresu II wojny światowej,
dotyczących martyrologii wsi
oraz życia codziennego jej mie-
szkańców pod okupacją nie-
miecką i sowiecką. Pamiątki te
będą eksponowane w projekto-

wanym Mauzoleum. Zaprasza-
my również osoby lub instytucje
posiadające takie zbiory, do
przekazania ich do Mauzoleum
w oryginale lub w formie zapisu
elektronicznego.

Udzielone wsparcie pozwoli
na stworzenie wyjątkowego
miejsca pamięci o tragedii, jakiej
doświadczyła wieś polska w la-
tach 1939-1945. Otwarcie Mau-
zoleum planowane jest na 2012
rok.
Wszelkie informacje i pytania
należy kierować do Wojewódz-
kiego Komitetu Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa w Łodzi.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie infor-
muje, że realizuje projekt systemowy pt. „Szansa na pracę - akty-
wizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym”.

- Warsztat aktywizacyjny rozwijający umiejętności interpersonal-
ne,
- W

- Kurs komputerowy.

Do miesiąca sierpnia 2010 roku zrealizowano dla 33 bezrobot-
nych, nieaktywnych zawodowo Beneficjentów Ostatecznych pro-
jektu następujące warsztaty i szkolenia:

arsztat stylizacji i wizażu,
- WarsztatABC zarządzania budżetem domowym,

Obecnie jest realizowany kurs zawodowy handlowiec, a następ-
nie do realizacji pozostanie warsztat doradztwa zawodowego,
kurs obsługi kas fiskalnych i kurs minimum sanitarne.
W/w szkolenia zakończą się w miesiącu listopadzie 2010 r.

Rezultatem projektu będzie uczestnictwo w projekcie, zreali-
zowanie programu szkoleniowo-doradczego oraz uzyskanie
dyplomów i świadectw potwierdzających ukończenie szkoleń,
a przede wszystkim zmiana statusu na rynku pracy.

OGŁOSZENIE WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W
RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Projekt „Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zelowie
Biuro projektu: 97-425 Zelów ul. Piotrkowska 12

tel./fax 044 634 10 28, www.zelow.pl, e-mail:mgopszelow@op.pl
NIP 769-11-07-358     REGON 004710000 - Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

REALIZATOR PROJEKTU

Tradycyjne zawody wędkar-
skie o Puchar Burmistrza roze-
grano w niedzielę 26 września
br. na zbiorniku retencyjnym Pa-
tyki. Wzięło w nich udział 17
wędkarzy z zelowskiego Koła

PZW. Po zakończeniu zawo-
dów, dokładnym zważeniu zło-
wionych ryb i podliczeniu punk-
tów okazało się, że Jesienny
Puchar Burmistrza zdobył pan
Henryk Pogocki. J.Cz.

Tel. (42) 664-10-00 lub (42) 664-10-01 J.Cz.
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Z dniem 1 września 2010 ro-
ku Ksiądz Roman Lipiński został
skierowany przez Konsystorz
Kościoła Ewangelicko-Refor-
mowanego do pełnienia posługi
duszpasterskiej w zelowskiej
parafii. Pracę rozpoczął od funk-
cji Administratora, ponieważ o
funkcji proboszcza zdecyduje
Walne Zgromadzenie Członków
Zboru. Oficjalne wprowadzenie
w funkcję Administratora Parafii
nastąpi podczas nabożeństwa
w dniu 10 października br. Ży-
czymy dużo wytrwałości, pogo-
dy ducha i owocnej pracy w Ze-
lowie!

Przypomnijmy tylko, że z
dniem 31 sierpnia 2010 roku
funkcję proboszcza tejże parafii
przestał pełnić Ksiądz Mirosław
Jelinek.

Ks. Roman Lipiński ur. 1946, ordynowany 1989. Początkowo chciał
być aktywnym, świeckim członkiem Kościoła. Na początku lat siedem-
dziesitych studiował fizykę. Studia teologii ewangelickiej w Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1979 roku.
Już w czasie studiów podjął służbę kaznodziejską.

W Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce pracuje od
1983 roku. Najpierw jako kaznodzieja świecki w Parafii w Kucowie
(Gmina Kleszczów), a następnie jako duchowny w Łodzi i Żychlinie
k/Konina. W roku 1998 Konsystorz powołał go do pracy w swoim biu-
rze w Warszawie oraz powierzył opiekę nad współwyznawcami żyją-
cymi w diasporze w Polsce Północnej. Współpracował z Parafią w
Warszawie. Wielokrotnie był organizatorem kursów katechetycznych
(kolonii) letnich i zimowych dla dzieci. Od 1 września 2010 jest pasto-
rem Parafii w Zelowie, pełniąc funkcje Administratora, czyli duchowne-
go mianowanego przez Konsystorz. Proboszcza u ewangelików refor-
mowanych w Polsce wybiera walne zgromadzenie zboru. Od 40 lat
nieprzerwanie działa społecznie w ramach pracy podejmowanej w
różnych komisjach Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1995 roku współ-
pracuje z Towarzystwem Biblijnym w Polsce biorąc udział w pracy nad
ekumenicznym przekładem Pisma Świętego. Jego zainteresowanie to
biblistyka, a hobby to turystyka górska.

Powiatowy Urząd Pracy w
Bełchatowie posiada dodatko-
we środki z rezerwy Ministra na
realizację „Programu związane-
go z rozwojem małej i średniej
przedsiębiorczości” oraz „Prog-
ramu na rzecz bezrobotnych
będących w szczególnej sytua-

cji na rynku pracy, o których mo-
wa w art. 49 ustawy” w łącznej
wysokości 968.500 złotych.
Środki pozwolą na zrefundowa-
nie pracodawcom kosztów
utworzenia 30 stanowisk pracy
dla bezrobotnych oraz udziele-
nie 20 dotacji na rozpoczęcie

działalności gospodarczej.

lają pracownicy Działu Aktywi-
zacji Rynku Pracy PUP Bełcha-
tów:
tel. 44 631 40 47 - dotacje dla
osób bezrobotnych na podjęcie
działalności gospodarczej

Szczegółowych informacji udzie-
tel. 44 631 40 83 - refundacje
kosztów wyposażenia lub dopo-
sażenia stanowisk pracy.

Wnioski można pobrać w
siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Bełchatowie pokój nr
24 i 114 lub ze strony interneto-
wej www.pupbelchatów.pl

Kwiaciarnia



W drugiej połowie sierpnia br.
nastąpiło zanieczyszczenie ze-
lowskiej sieci wodociągowej ba-
kteriami coli i paciorkowca. Naj-
bardziej prawdopodobną przy-
czyną zanieczyszczenia mogło
być przedostanie się wody z
prywatnych studni do wodocią-

W sierpniu tysiące mieszkańców Gminy Zelów przeżyło poważne utrudnienia spowodowane zanieczyszczeniem
sieci wodociągowej. Mogło to być wynikiem ludzkiej bezmyślności.

gu miejskiego. Może dojść do
tego tylko w sytuacji połączenia
instalacji dostarczającej wodę z
własnej studni z instalacją prze-
syłającą wodę z sieci miejskiej.
Po okresie podtopień badania
SANEPIDU wykazały zanieczy-
szczenie bakteriologiczne więk-

szości studni prywatnych, które
są bardziej narażone na zanie-
czyszczenie.

W tej sytuacji najważniej-
sze jest rozdzielenie instalacji
dostarczającej wodę z włas-
nej studni z instalacją przesy-
łającą wodę z sieci miejskiej.

Rozdzielność tych instalacji
jest tak ważna, że wymagają
tego przepisy prawa karnego.

.
Nierozdzielenie instalacji mo-
że skutkować oskarżeniem o
spowodowanie zagrożenia
dla życia i zdrowia ludzi.

Apelujemy do mieszkańców ko-
rzystających z wodociągu miej-
skiego, aby upewnili się czy ich
wewnętrzna instalacja jest trwa-
le oddzielona od prywatnego
ujęcia. Jeśli ktoś z Państwa
stwierdzi, że instalacja w jego
domu nie jest na trwale rozdzie-
lona powinien ją natychmiast
rozdzielić. Wzywamy do tego w
imię bezpieczeństwa tysięcy
mieszkańców Gminy Zelów

Informujemy, że od 23 sierp-
nia br. trwają kontrole w zakre-
sie posiadania przez użytkowni-
ków zelowskiego wodociągu
połączonych ze sobą instalacji
dostarczającej wodę z własnej
studni z instalacją przesyłającą
wodę z sieci miejskiej. Niestety
kontrole przynoszą także wyniki
pozytywne. Do chwili obecnej
stwierdziliśmy kilkanaście połą-
czeń. Apel o zlikwidowanie ta-
kich połączeń jest więc ciągle
aktualny.

Komisja Stypendialna obra-
dująca w dniu 24 września
2010 r. przyznała stypendia
Gminy Zelów im. Jana Pawła II
dla 12 uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych na okres IX-XII

2010r. i 10 studentów (maturzy-
stów) na okres X-XII 2010 r.

Uczniowie otrzymają po
115,00 zł/m-c, a studenci po
252,00 zł/m-c.

Komisja oceniała wnioski

metodą punktową. Stypendia
zostały przyznane uczniom, któ-
rzy zdobyli minimum 60,30 pkt,
natomiast studenci musieli zdo-
być minimum 54,10 pkt.

Nowy nabór wniosków o

przyznanie stypendiów im. Jana
Pawła II na okres I-VI 2011 r.
rozpocznie się w okresie 1-15
grudnia br.
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W 2015 roku planowane jest zakończenie budowy instalacji CCS (wychwytywanie, transport i geologiczne skła-
dowanie dwutlenku węgla) w Elektrowni Bełchatów. Zdaniem Zarządu PGE, jest to jeden z sześciu nowatorskich
projektów w skali światowej energetyki, który niesie korzyści dla ochrony środowiska naturalnego poprzez znaczą-
cą redukcję emisji CO2 do atmosfery. Projekt ten został zakwalifikowany do programu realizowanego w ramach Eu-
ropejskiego Planu Naprawy Gospodarczej i otrzymał dotację Komisji Europejskiej w wys. 180 mln euro.

Na wniosek PGE Elektrowni
Bełchatów S.A. Minister Środo-
wiska wydał decyzję zatwier-
dzającą „Projekt prac geologicz-
nych dla rozpoznania struktury
Lutomiersk - Tuszyn pod kątem
przydatności do składowania
dwutlenku węgla”. Struktura ta
obejmuje znaczną część woje-
wództwa łódzkiego (3/4), w tym
obszar naszej gminy. W jej
skład weszły także m.in. takie
miasta i gminy jak: Aleksandrów
Łódzki, Rzgów, Konstantynów
Łódzki, Pabianice, Dłutów, Dob-
roń, Ksawerów, Moszczenica,
Grabica, Drużbice, Bełchatów.
Na podstawie decyzji Ministra
Środowiska, aktualnie prowa-
dzona jest szczegółowa ocena
struktur geologicznych przewi-
dzianych do podziemnego skła-
dowanie dwutlenku węgla. Wy-

konawca - Geofizyka Toruń
przeprowadza badania na pod-
stawie pozwoleń podpisanych
indywidualnie tylko i wyłącznie z
właścicielami gruntów, na któ-
rych zamierza prowadzić poz-
nawcze prace geologiczne
i geofizyczne. Prace te nie ozna-
czają automatycznie wyrażenia
zgody na budowę składowiska,
lecz zmierzają jedynie do wyty-
powania, na początku 2011 ro-
ku, spośród 3 rozważanych, jed-
nej optymalnej lokalizacji do
składowania dwutlenku węgla.
Zanim to nastąpi, PGE Elek-
trownia Bełchatów S. A. będzie
musiała uzyskać przewidziane
dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie składo-
wania dwutlenku węgla: pozwo-
lenia na poszukiwanie oraz w
następnym etapie - pozwolenia

na składowanie CO2. Dopiero
na tym etapie, decyzje o lokali-
zacji potencjalnego składowa-
nia będą konsultowane ze spo-
łecznościami lokalnymi przed

uzyskaniem koncesji wydawa-
nej na podstawie przepisów pra-
wa górniczego i geologicznego.

O.K.Ch.

Geofizyka Toruń prowadzi badania na terenie Gminy Zelów

ZAPRASZA



W dwóch zelowskich szkołach od 1 września pracę na nowych stanowiskach rozpoczęło dwóch dyrektorów

Po okresie wakacyjnego wy-
poczynku, nadszedł dla ucz-
niów czas nauki. We wszystkich
placówkach oświatowych w
Gminie Zelów 1 września odby-
ły się okolicznościowe uroczy-
stości. Wyjątkowo świątecznie
powitali szkolne mury uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie, bowiem w obu
szkołach rok szkolny rozpoczną
pod przewodnictwem nowych
dyrektorów.

W Szkole Podstawowej nr 2
Marzannę Sochę zastąpi Anna
Bodnar, natomiast w ZSO tra-
gicznie zmarłego Jarosława
Dziurdzię - Damian Nowak. Na
uroczystość przybył Sławomir
Malinowski Burmistrz Zelowa,
składając nowo wybranym dy-
rektorom życzenia owocnej
i pełnej satysfakcji pracy, a ucz-
niom i wychowawcom serdecz-
ne życzenia pomyślności w no-
wym roku szkolnym 2010/2011.

Damian Nowak urodził się
22 maja 1976 roku w Łasku.
Absolwent Szkoły Muzycznej I
stopnia w Bełchatowie oraz
Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Łódzkiego, na kie-
runku Kulturoznawstwo. Po
zdobyciu dyplomu łódzkiej
uczelni ukończył liczne studia
podyplomowe: „Nauczanie te-
chniki w szkole”, „Biblioteko-
znawstwo i informacja nauko-
wa”, „Dydaktyka przedsiębior-
czości” i „Zarządzanie w oświa-
cie”. Pracę pedagogiczną w
Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie rozpoczął we

wrześniu 2003 roku. Od wielu lat angażuje się również w życie kul-
turalne i społeczne naszej gminy. Przez wiele lat był członkiem Or-
kiestry Dętej OSP w Zelowie. Od listopada 2006 roku do sierpnia
br. jako członek Rady Miejskiej w Zelowie, aktywnie uczestniczył w

cję przewodniczącego Komisji Oś-
wiaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa.
jej pracach, pełnił również funk

Anna Bodnar urodzona 14
listopada 1972 r., od 1995 r.
jest absolwentką Akademii
Wychowania Fizycznego w
Gorzowie Wielkopolskim, któ-
rą to uczelnię ukończyła z wy-
różnieniem. W tym samym ro-
ku podjęła pracę nauczyciela
wychowania fizycznego w
Szkole Podstawowej nr 2 w
Zelowie i od tej pory pełni czyn-
ną działalność na rzecz pod-
niesienia aktywności placówki
na wszelkich płaszczyznach
rozwoju. W 2001 r. założyła
i prowadziła Uczniowski Klub
Sportowy „Dwójka”, dzięki któ-

remu szkoła pozyskała sprzęt sportowy o wartości przekraczającej
15 tys. zł. ZaangażowanieAnny Bodnar w organizację licznych za-
wodów oraz imprez sportowych zaowocowało osiąganiem przez
uczniów wysokich miejsc na sportowym podium na wszystkich
szczeblach począwszy od gminy, aż do startów ogólnopolskich.
Jest członkiem zarządu MG SZS w Zelowie i PSZS w Bełchatowie.
W 2008 r. rozpoczęła pełnienie funkcji Rzecznika Praw Dziecka
nadanej po tajnym głosowaniu przez uczniów szkoły. Ukończyła
również kurs kwalifikacyjny dotyczący organizacji i zarządzania oś-
wiatą w ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunal-
skim.
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Po raz czwarty z rzędu Gmi-
na Zelów znalazła się w gronie
finalistów konkursu EKO-LIDER
województwa łódzkiego. 20
września br. w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Łodzi odbyło się
podsumowanie i wręczenie na-
gród. Jednym z etapów konkur-
su był EKO-TURNIEJ dla mło-
dzieży gimnazjalnej. W tegoro-
cznej edycji konkursu Gminę
Zelów reprezentowali uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących, którzy wykazali się zna-
komitą wiedzą ekologiczną i wy-
grali rywalizację. Celem konkur-
su było wyłonienie najlepszych
samorządów, które mają osiąg-
nięcia w dziedzinie ochrony śro-
dowiska naturalnego oraz pro-
wadzą na swoim terenie inwe-
stycje, akcje i przedsięwzięcia
proekologiczne. Gratulujemy
znakomitego wyniku!

O.K.Ch.

Urząd Miejski w Zelowie rea-
lizuje projekt pt.

współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach

. Kwota dofinan-
sowania wynosi 825.610,72
PLN. Projekt realizowany bę-
dzie od września 2010 roku do
grudnia 2012 roku.

Celem projektu jest zwięk-
szenie sprawności w zakresie
kompetencji kluczowych oraz
wzrost szans edukacyjnych, jak
również wyrównanie dyspropor-
cji edukacyjnych wśród uczniów
szkół kształcenia ogólnego pro-
wadzonych przez Gminę Zelów.
Program zajęć w nowoczesnej
formule jest odpowiedzią na po-
trzeby uczniów dostrzegane
przez kadrę pedagogiczną
i opracowane w szkołach prog-
ramy rozwojowe.

Uczestnikami projektu będą
uczniowie w wieku 7-19 lat,
uczęszczający do szkół kształ-
cenia ogólnego, tj. pięciu szkół
podstawowych, dwóch gimna-
zjów i jednego liceum ogólno-
kształcącego. W projekcie weź-
mie udział 900 spełniających co
najmniej jeden warunek: stwier-
dzone zaburzenia lub opóźnie-
nia w rozwoju, potwierdzone
orzeczeniami/opiniami poradni

Wyrównajmy
szanse

Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddzia-
łanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostę-
pie do edukacji oraz zmniej-
szanie różnic w jakości usług
edukacyjnych

specjalistycznych lub/i spostrze-
żeniami nauczycieli, którzy nie
opanowali w dostatecznym
stopniu podstawy programowej,
których zainteresowania przed-
miotami matematyczno - przy-
rodniczymi, językowymi, infor-
matycznymi wymagają ukierun-
kowania. Grupy docelowe będą
tworzone w szkołach przez nau-
czycieli na zasadzie powszech-
nej dostępności i zgodnie z za-
sadą zrównoważonego rozwo-
ju.

Przewidywane rezultaty to

wności wśród uczniów,
objęcie prof i laktycznymi
zajęciami spor-towymi oraz
wsparciem na zaję-ciach
dydaktyczno-wyrównaw-czych i
specjalistycznych dzieci z
deficytami/brakami w wiado-
mościach. Udział w zajęciach
pozalekcyjnych zmobilizuje ucz-
niów do nauki, zachęci do rozwi-
jania zdolności i umiejętności.
Zajęcia dydaktyczno - wyrów-
nawcze i specjalistyczne wspo-

cjonalny uczniów z trudnościami
w uczeniu się oraz przyczynią
się do wyrównywania dyspro-
porcji edukacyjnych. Uczniowie
poprawią swoje zdolności ko-
munikacyjne, umiejętności pra-
cy w zespole, samoprezentacji,
podniosą wiarę we własne siły
i możliwości. Nabędą również
zdolność wyrażania własnych
opinii i ich uzasadniania oraz
rozwiną własne umiejętności in-
terpersonalne. Pojawią się u
nich nawyki i zachowania poz-
walające na rozwój własnych
zainteresowań i talentów.

podniesienie umiejętności i
spra-

mogą rozwój intelektualny i emo-



Informujemy, że Europejskie
Forum Młodzieży rozpoczęło re-
krutację do nowego projektu
Wolontariatu Europejskiego
Programu „Amicus” w ramach

programu Unii Europejskiej
„Młodzież w działaniu”. Projekt
skierowany jest do młodzieży od
18 do 30 roku życia, a jego ce-
lem jest zdobycie m.in. nowych
doświadczeń zawodowych, po-

W dniu 23 września 2010 r.
dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego Nr 4 w Zelowie odbyły
wycieczkę do Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Wawrzkowizna” ko-
ło Bełchatowa. Celem wycieczki
było poszerzenie wiedzy dzieci
na temat walorów przyrodni-
czych regionu łódzkiego, obser-
wowanie składników środowi-
ska i praw w nim rządzących
oraz dostrzeganie wpływu dzia-
łalności człowieka na środowi-
sko przyrodnicze. Podczas wy-
cieczki przedszkolaki miały oka-
zję uczestniczyć w zajęciach
ekologicznych, zobaczyć konie
i kucyki w stajni oraz w ich natu-

W Domu Kultury w Zelowie
podczas wakacji od 26 lipca do
31 sierpnia br. odbywały się
warsztaty taneczno - teatralne
i fotograficzne pod wspólną naz-
wą

Uczestniczyły w nich dzieci
i młodzież z naszego miasta
i gminy, a także z Buczku, Łasku
i Bełchatowa.

Około 50 osób, tylu bowiem
chętnych zgłosiło się do udziału
w warsztatach, nieodpłatnie

„Wakacyjny Dom Kultu-
ry”.

znanie kultury innego kraju,
nauka języka czy rozwinięcie
własnej osobowości. W ofercie
przewidziane są wyjazdy w ra-
mach Akcji 2 Programu „Mło-
dzież w działaniu” - Wolontariat
Europejski na okres od 2 do 12
miesięcy i Programu „Amicus”
na okres 3 miesięcy, do Czech
i Rumunii, jednak planowane są
również wyjazdy do wszystkich

krajów europejskich m.in. do
Czech, Francji, Niemiec, Hisz-
panii czy Portugalii. Wolonta-
riusz nie ponosi żadnych kosz-
tów związanych z podróżą tj.:
przejazd, zakwaterowanie,
ubezpieczenie, wyżywienie. Po-
nadto, chętni otrzymują kie-
szonkowe na własne wydatki
oraz mają możliwość uczestni-
czenia w bezpłatnych szkole-

niach i kursach. Program kiero-
wany jest do wszystkich, nieza-
leżnie od płci, pozycji, społecz-
nej, wykształcenia czy narodo-
wości.

Zainteresowane osoby
szczegółowe informacje uzys-
kają na stronie internetowej

oraz pod nr tel.
608 320 983.
www.efm.org.pl

i pod fachową opieką instrukto-
rów pozyskiwało bądź doskona-
liło swoją wiedzę fotograficzną
oraz rozwijało umiejętności ta-
neczne i teatralne. Głównym za-
łożeniem instruktorów prowa-
dzących warsztaty było stwo-
rzenie młodym ludziom możli-
wości wyrażenia siebie poprzez
sztukę, program był więc elasty-
czny i dostosowywany do ocze-
kiwań i pomysłów uczestników.

Warsztaty zakończyły się

ralnym środowisku. Po tej miłej
wizycie, przedszkolaki udały się
do MINI ZOO, w którym mogły
oglądać również inne zwierzęta,
m.in. owce i kozy. Największą
atrakcją była przejażdżka na ku-
cyku i ognisko podczas, którego
dzieci same mogły upiec kiełba-
ski pod bacznym okiem nauczy-
cielek.

Współorganizatorem wyjaz-
du było Starostwo Powiatowe w
Bełchatowie w ramach projektu:
„Żyj z przyrodą w zgodzie - bez
wody ani rusz” współfinansowa-
nego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

wspólną dyskoteką. W paź-
dzierniku odbędzie się premiera
przygotowanego podczas war-
sztatów spektaklu do muzyki Mi-
chaela Jacksona, utrzymanego
w konwencji musicalu. W tym
samym czasie obejrzeć będzie
można wystawę zdjęć uczestni-
ków warsztatów fotograficz-
nych. O konkretnych terminach
poinformują plakaty.
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Utrzymanie czystości i po-
rządku w gminach leży w ge-
stii władz gmin. Gminy rów-
nież tworzą warunki do selek-
tywnej zbiórki odpadów. Rea-
lizację części zadań z zakresu
gospodarki odpadami, samo-
rządy mogą powierzyć jed-
nostkom pomocniczym, sa-
modzielnym podmiotom gos-
podarczym, czy też spółkom
samorządowym jaką jest
EKO-REGION. Wszyscy jed-
nak ponosimy moralną odpo-
wiedzialność za stan środo-
wiska naturalnego.

Z roku na rok zwiększa się
ilość wytwarzanych odpadów w
gospodarstwach domowych.
Niestety, znaczna ich część za-
śmieca przydrożne rowy i lasy.

Nie zaśmiecajmy. Zacznijmy od
podpisania umowy na odbiór
odpadów komunalnych. Segre-
gujmy odpady w gospodar-
stwach domowych, czyli już u
„źródła” ich powstawania.

-

Od czego więc zacząć, by by-
ło lepiej?

Co zyskujemy jeśli segregu-
jemy?
- Oszczędzamy miejsce na
składowiskach.
- Zmniejszamy ilość wprowa-

dzanych odpadów szkodliwych,
ulegających rozpadowi w dłu-
gim okresie czasu.
- Pozyskujemy surowce wtórne
do przetworzenia i tym samym
zmniejszamy zużycie surowców
naturalnych.
- Oszczędzamy energię.
- Ograniczamy zanieczyszcze-
nie atmosfery.
- Zmniejszamy ilość odpadów.

Jak segregować?
Poszczególne rodzaje odpa-
dów należy wkładać do właś-
ciwych pojemników, zacho-
wując porządek w punktach
selektywnej zbiórki. Nagan-
nym jest, porzucanie odpa-
dów w workach obok pojem-
ników, czy też pozostawianie
odpadów wielkogabaryto-
wych. Nieodpowiedzialne po-
stępowanie niektórych osób,
powoduje bałagan i skargi
mieszkańców. Pracownicy
odbierający segregowane od-
pady, są więc zmuszeni do
wykonywania dodatkowych,
uciążliwych prac porządko-
wych.

Stłuczka szklana.
Szkło praktycznie nie ulega
rozkładowi i setki, a może ty-
siące lat będzie zalegać w

środowisku jeśli nie trafi do
recyklingu.

Baterie i akumulatorki
Wyrzucona 1 malutka bateria
zatruje 400 litrów wody i 1
metr sześcienny gleby.

Butelki plastikowe
Porzucone butelki plastiko-
we, w środowisku natural-
nym, przez 500 lat będą ule-
gać rozpadowi, uwalniając to-
ksyczne składniki,

Bezużyteczne słoje
i butelki szklane bez zawartości,
wkładamy do pojemników, by
ich nie potłuc. Przy tym należy
pamiętać o podziale na kolory:
kolorowe szkło do pojemnika
zielonego, a bezbarwne do po-
jemnika białego. Pamiętajmy
też o usunięciu nakrętek plasti-
kowych i metalowych.
Szkło z pojemnika białego i zie-
lonego zostaje odbierane samo-
chodem z kontenerem podzielo-
nym na 2 kwatery.

W
trosce o środowisko zadbajmy o
to by żadna bateria, czy akumu-
latorek nie trafiły do kosza z od-
padami komunalnymi, ponie-
waż ze względu na skład chemi-
czny muszą być odzyskane
i przetworzone.

.

winny więc
trafić do recyklingu.
Warto dołożyć starań, by pojem-

niki zbyt szybko nie przepełniały
się. Butelkę plastikową bez za-
krętki wystarczy zgnieść, a na-
stępnie zakręcić przed wrzuce-
niem do pojemnika. Ułatwi to cy-
kliczne opróżnianie pojemni-
ków, co jest szczególnie istotne,
w okresie letnim.
Przy przekazywaniu zużytego

, należy doło-
żyć starań, by nie potłuc części
szklanych. Zdekompletowany
sprzęt, trafia niestety na składo-
wisko, a nie do recyklingu.

elektro-sprzętu

Od każdego z nas zależy, jaki
będzie stan naszego środo-
wiska naturalnego i co pozo-
stawimy dla przyszłych poko-
leń.
Często obserwujemy brak
staranności w segregowaniu
i przekazywaniu do punktów
zbiórki odpadów segregowa-
nych. Pamiętajmy, że kultura
człowieka, winna przejawiać
się w szacunku do wysiłku
i troski innych o środowisko,
które jest naszym wspólnym
dobrem.

Anna Szafran
Specjalista

edukacji ekologicznej
EKO-REGION Bełchatów



W dniu 25 września 2010 r. w
Bełchatowie odbyły się I zawody
Strzeleckie Osób Niepełno-
sprawnych o Puchar Starosty
Bełchatowskiego, których orga-
nizatorami byli: Liga Obrony
Kraju - Koło Strzeleckie działają-
ce przy PGE Elektrowni Bełcha-

tów oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Bełchato-
wie. W zawodach brali także
udział przedstawiciele dwóch
zelowskich organizacji: Polskie-
go Związku Rencistów, Emery-
tów i Inwalidów oraz Stowarzy-
szenia Przyjaciół Osób Niepeł-

nosprawnych w Zelowie. Za-
wodnicy strzelali do odległej o
50 m tarczy z karabinku sporto-
wego KBKS z postawy leżącej z
wykorzystaniem podpórki. Od-
dawali po 13 strzałów (w tym 3
próbne). Nagrody ufundowane
przez Starostę Bełchatowskie-
go wręczano w kategorii: kobiet,
mężczyzn i drużynowo. Miesz-

kańcy Gminy Zelów mogą po-
chwalić się zajęciem 1, 2, i 3
miejsca w kategorii mężczyzn
oraz drużynowo 2 miejsce - Pol-
ski Związek Rencistów, Emery-
tów i Inwalidów oraz Stowarzy-
szenie Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych w Zelowie 3 miej-
sce. Impreza zorganizowana
była na Strzelnicy w Bełchato-
wie przy pięknej pogodzie i w at-
mosferze pikniku integracyjne-
go ponieważ w zawodach (po-
za konkursem) strzelały także
osoby towarzyszące zawodni-
kom).
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Przy wyjątkowo ładnej je-
siennej pogodzie odbyły się 26
września br. w Parku Miejskim
im. Romualda Traugutta „Biegi
Uliczne”. Największą frekwen-
cję stanowiły dzieci i młodzież
ze szkół naszej gminy. Zawody
odbywały się w pięciu katego-
riach wiekowych. W każdej z
nich 10 najlepszych uczestni-
ków otrzymało nagrody rzeczo-
we. Medale zwycięzcom wrę-
czał zastępca burmistrza Zelo-
wa Kazimierz Hudzik. Organi-
zatorem biegów był Miejsko-
Gminny Szkolny Związek Sport-
owy w Zelowie.

Tabela wyników przedstawia się następująco:

Kategoria do lat 11

Dziewczęta
1. Weronika Lewandowska

SP 2 Zelów
2. Aleksandra Białecka

SP 4 Zelów
3. Klaudia Siekierska

SP 2 Zelów

Chłopcy
1. Mikołaj Werner

SP 2 Zelów
2. Dawid Kapuściński

SP 4 Zelów
3. Artur Szczerkowski

SP 4 Zelów

Kategoria do lat 15

Kategoria do lat 13

Dziewczęta
1. Klaudia Janusz

ZSO Zelów
2. Weronika Szczepaniak

SP Kociszew
3. Daria Pietryszka

ZSO Zelów

Chłopcy
1. Błażej Kaliski

Gimnazjum Łobudzice
2. Michał Storczyk

ZSO Zelów
3. Krzysztof Sufin

ZSO Zelów

Dziewczęta
1. Aleksandra Rudnicka

ZSO Zelów
2. Joanna Szewczyk

ZSO Zelów
3. Karina Grzanka

ZSO Zelów

Chłopcy
1. Dominik Kędziak

Gimnazjum Łobudzice
2. Krzysztof Siuda

ZSO Zelów
3. Damian Książczyk

Gimnazjum Łobudzice

Kategoria do lat 18

Dziewczęta
1. Natalia Klemczak

ZSO Zelów
2. Małgorzata Wojciechowska

ZSO Zelów
3. Paulina Szafran

ZSO Zelów

Chłopcy
1. Mateusz Walczykowski

ZSO Zelów
2. Dariusz Grabowski

ZSO Zelów
3. Paweł Gajda

ZSO Zelów

Kategoria od lat 19

Kobiety
1. Natalia Górecka
2. Grażyna Stachowiak
3. Dorota Wędzik

Powody do radości ma dru-
żyna „Jutrzenka Zelów”, która
zwyciężyła po raz trzeci w beł-
chatowskiej amatorskiej lidze
piłki nożnej. Wszystkie mecze w
rundzie wiosennej odbywały się
na boiskach „Orlik” w Bełchato-
wie i po raz pierwszy w tych za-
wodach zelowska drużyna zdo-
była mistrzostwo plasując się na
I-szym miejscu w tabeli w trzech
kolejnych rundach:
- runda Wiosna 2009 - I-sze m-
ce,
- runda Jesień 2009 - I-sze m-
ce,
- runda Wiosna 2010 - I-sze m-
ce.

Sponsorem drużyny w ostat-
niej rundzie była firma „GRANIT
POL”.

Skład jutrzenka Zelów
- Granit Pol

1. Wszelaki Damian
2. Siuda Henryk
3. Marynowski Robert
4. Marynowski Tadeusz
5. Malinowski Marcin
6. Malinowski Dawid
7. Kowalski Michał
8. Michalak Krzysztof
9. Turlej Łukasz
10. Miśkiewicz Marek
11. Bartosiak Kalmil
12. Kędzierski Maciej
13. Kopala Piotr
14. Adamczyk Mateusz

Tabela Wiosna 2010

J.Cz.

1. Jutrzenka Zelów- 30 pkt
2. Marex Bachorzyn- 27 pkt
3. Elektrownia B-tów- 23 pkt
4. Batis B-tów- 23 pkt
5. Auto Pirma B-tów- 18 pkt
6. Tom-Sprzęt B-tów- 15 pkt
7. Humań B-tów- 15 pkt
8. Metanol Zelów- 15 pkt
9. Walkower B-tów- 14 pkt
10. Wod-Kan B-tów- 5 pkt
11. Energomontaż B-tów- 5 pkt
12. FSO PMB B-tów- 1 pkt
13. Setka B-tów- 1 pkt

Mężczyźni
1. Mateusz Anglart
2. Arkadiusz Żuber
3. Bartosz Mik
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Po dziewięciu kolejkach III li-
gi piłkarskiej jeden wniosek na-
suwa się sam: Włókniarz gra le-
piej na wyjeździe niż u siebie.

W meczach wyjazdowych
ZKS z dobył 8 punktów (2 zwy-
cięstwa, 2 remisy i 1 porażka).
Świadczy to, że potencjał w dru-
żynie jest duży, tylko forma musi
się ustabilizować. Początek se-

Włókniarz Zelów pomyślnie rozpoczął
rywalizację w III lidze

Trzeci już raz zelowski Włók-
niarz był gospodarzem Turnieju
Piłki Nożnej Oldboyów im. Krzy-
sztofa Surlita. W rozgrywkach
ku czci jednego z najwybitniej-
szych piłkarzy w historii regionu
łódzkiego wzięło udział osiem
drużyn oldboyów, które rywali-
zowały o Puchar Burmistrza Ze-
lowa.

I miejsce zajęła drużyna To-
warzystwa Sportu i Rekreacji
„Jupiter”, II miejsce zdobyli piłka-
rze Stowarzyszenia Kultury Fi-
zycznej „Sportowa Łódź”, nato-
miast III przypadło w udziale
zespołowi Stowarzyszenia Pił-
karskiego Oldboy GKS Bełcha-
tów.

Na kolejnych miejscach po

zonu jest tak czy inaczej zado-
walający. Włókniarz - po ośmiu
kolejkach zajmuje 9 miejsce w
tabeli mając na koncie 12 punk-
tów.

Bardzo dobrze radzą sobie w
rozgrywkach Klasy A rezerwy
Włókniarza, zajmując po 4 roze-
granych meczach, 4 miejsce w
tabeli.

najlepszej trójce uplasowali się
kolejno: Oldboy Włókniarz Ze-
lów, Odra Wrocław, Oldboy Po-
lonia Chodzież, Oldboy Buczek
oraz Oldboy Zelów.

Nie zabrakło również wyróż-
nień indywidualnych dla zawod-
ników. Nagrodę dla najlepszego
bramkarza otrzymał zawodnik
GKS Bełchatów Marek Pocho-
pień, królem strzelców okazał
się grający w TSiR „Jupiter” Zbi-
gniew Suski, natomiast nagrodę
dla najstarszego zawodnika
otrzymał Marek Madej z SKF
„Sportowa Łódź”. Nagrodę spe-
cjalną przyznano również naj-
lepszemu zawodnikowi turnieju,
otrzymał ją Krzysztof Kuchciak z
SKF „Sportowa Łódź”.

Po raz pierwszy w Turnieju
wzięły też udział drużyny z mło-
dzieżowych klubów sportowych.
I miejsce wywalczyła drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w
Zelowie, II miejsce zajął zespół

ze Szkoły Podstawowej nr 2,
natomiast na III miejscu uplaso-
wała się drużyna ze Szkoły
Pod-stawowej w Wygiełzowie.

Uroczystym akcentem było
złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy pod tablicą upamiętniają-
cą osobę Krzysztofa Surlita.


