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Po dwóch latach upartych zabiegów podpisano umowę pomiędzy Zarządem Woje-
wództwa Łódzkiego a Gminą Zelów o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego
„Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie
Zelów”. To największe zadanie inwestycyjne realizowane w skali województwa łódz-
kiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie: Gospodarka wod-
no - ściekowa). Jego wartość kosztorysowa wynosi ok. 70 milionów zł, a dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 30 milionów zł, z realnymi szansami na
dalsze jego zwiększenie.

W latach 2011-2013 na terenie Zelowa, Łobudzic i Kolonii Łobudzice będzie  realizowana
największa  inwestycja w historii Gminy.  W  jej ramach  ma  być wybudowanych  27  km
kanalizacji  sanitarnej,  8,2  km  kanalizacji  deszczowej,  6,6 km  sieci wodociągowej, 600

przyłączy kanalizacyjnych, 330 przyłączy  wodociągowych
oraz ok. 27 km odtworzenia (modernizacji) dróg.

Sławomir Malinowski Burmistrz Zelowa  tuż po podpisaniu umowy
z Zarządem Województwa Łódzkiego

W następnym wydaniu Informatora Zelowskiego powrócimy do sprawy majowych
podtopień na terenie naszej gminy. Na pytania będzie odpowiadała pani Elżbieta Andrzejczak -
projektantka infrastruktury funkcjonującej na terenie Zelowa. Zachęcamy Państwa do
zadawania pytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pi@zelow.pl.
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Tradycją stało się już, że w
lipcu odbywają się Dni Zelo-
wa. Zelowianie świętowali w
dniach 10 - 11 lipca na stadio-
nie ZKS Włókniarz przy ulicy
Piotrkowskiej.

Tegoroczne DNI ZELOWA
zgromadziły komplet publicz-
ności. Pogoda wyjątkowo dopi-
sała. Pierwszy dzień obfitował w
atrakcje dla najmłodszych. Po
paradzie zaprzęgów konnych
i oficjalnym otwarciu Dni Zelowa
2010 przez Sławomira Malino-
wskiego Burmistrza Zelowa dla
dzieci i ich rodziców odbył się
cyrkowy program. W ramach

programu zorganizowano m.in.
warsztaty plastyczne, cyrkowe,
kącik zabaw i gier, „Balonowe
ZOO”. Swoje osiągnięcia
mogły też zaprezentować dzieci
z Przedszkola Samorządowego
nr 4 o profilu ekologicznym w
Zelowie w ramach konkursu
EKOLIDER, a także lokalny
zespół REDRUM i formacje
breakdance i hiphop z Domu
Kultury w Zelowie. Bogatą
ofertą kusiło także wesołe
miasteczko i inne atrakcyjne
stoiska. Na scenie tego dnia
wystąpili: MEZO, BLENDERS i
MASTERS

.
Drugi dzień święta miasta

rozpoczął się VI Festiwalem
Strażackich Orkiestr Dętych. Na
początek - widowiskowy prze-
marsz wszystkich orkiestr ulica-
mi Zelowa, a następnie przesłu-
chania konkursowe. W tym roku
w konkursie udział wzięło 6 or-
kiestr: Gminno-strażacka, para-
fialna Orkiestra Dęta OSP Dob-
rzelów - kapelmistrz Mirosław
Grzybowski, Orkiestra Dęta
Kwiatkowice - kapelmistrz Da-
riusz Kossakowski, Orkiestra
Dęta OSP Smardzewice - ka-
pelmistrz Wiesław Iskra, Orkie-
stra Dęta OSP Szczerców - ka-

pelmistrz Tomasz Kozubowicz,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
przy OSP w Kamieńsku - kapel-
mistrz Włodzimierz Sambor,
Orkiestra Dęta OSP Żarnowica
- kapelmistrz Gabriel Zaremba.

Największym zainteresowa-
niem cieszyły się jednak koncer-
ty gwiazd. W niedzielne popo-
łudnie przed publicznością wy-
stąpili:

SAMOKHIN BAND, ka-
baret ŚWIERSZCZYCHRZĄ-
SZCZ.

Dni Zelowa 2010 zakończyły
się widowiskowym pokazem
sztucznych ogni.

Poza konkursem wystąpiły dwie
orkiestry: laureat ubiegłoroczne-
go festiwalu Amatorska Orkie-
stra Dęta im. Karola Namysłow-
skiego przy Zarządzie Gmin-
nym OSP w Ruścu - kapelmistrz
Zbigniew Kaczmarek oraz Or-
kiestra Dęta OSP Zelów - kapel-
mistrz Adam Kobalczyk. Zwy-
cięzcą VI Festiwalu Strażackich
Orkiestr Dętych została Gmin-
no-strażacka, parafialna Orkie-
stra Dęta OSP Dobrzelów, która
zaprezentowała m.in. muzykę
Fryderyka Chopina.

PATRYCJA MARKOW-
SKA, DRUGA MARYLA - śpie-
wający sobowtór Maryli Rodo-
wicz,

-

Fotoreportaż str. 10-11

O.K.Ch.



@

JEST! JEST! JEST!

CO SKŁADA SIĘ NA
INWESTYCJĘ OLBRZYMA?

Po dwóch latach starań zna-
czonych licznymi i nieoczekiwa-
nymi zwrotami akcji, rozbudza-
nymi nadziejami i przygnębiają-
cymi zwątpieniami możemy
wreszcie z radością obwieścić:
Wielka inwestycja pod nazwą

W dniu 30 lipca br. Sławomir
Malinowski B
podpisał z Zarządem Woje-
wództwa Łódzkiego umowę o
dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej (środki Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013, działanie Gos-
podarka wodno - ściekowa).
Przewiduje ona, że to zadanie
inwestycyjne zostanie wsparte z
funduszy unijnych w latach 2011
-2013 kwotą 29.169.759,83 zł.
Przy czym - ze względu na róż-
ne okoliczności takie jak zmiany
kursu EURO, oszczędności po-
przetargowe - może ona ulec
dalszemu zwiększeniu. Już
wkrótce zostaną ogłoszone
przetargi na roboty budowlane.
Podjąć trzeba szereg dodatko-
wych działań, jak choćby zarzą-
dzanie ruchem w okresie trwa-
nia inwestycji, zorganizowanie
sfery informacyjnej o przebiegu
robót itd. Fizycznie roboty po-
winny rozpocząć się wiosną
2011 roku i zakończyć najpóź-
niej do końca 2013 roku.

Inwestycja ma objąć budowę
infrastruktury technicznej w Ze-
lowie (ulice Zachodnia, Kościu-
szki, Pl. Dąbrowskiego, Sienkie-
wicza, Piotrkowska, Pabianicka,
Harcerska, Sportowa, Południo-
wa, Komeńskiego, Wolności,
Poznańska, Lubelska, Boczna,
Leśna) oraz w sołectwach Ło-
budzice i Kolonia Łobudzice. W
jej ramach ma być wybudowa-
nych 27 km kanalizacji sanitar-
nej, 8,2 km kanalizacji deszczo-
wej, 6,6 km sieci wodociągowej,

„Rozbudowa systemów wod-
no - kanalizacyjnych w Zelo-
wie i Łobudzicach w gminie
Zelów” będzie realizowana!

urmistrz Zelowa

600 przyłączy kanalizacyjnych,
330 przyłączy wodociągowych
oraz ok. 27 km odtworzenia
(modernizacji) dróg.

Wniosek Gminy Zelów trzy-
krotnie brał udział w konkursach
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Osi Priory-
tetowej II Ochrona środowiska,
zapobieganie zagrożeniom
i energetyka, Działanie II.1 Gos-
podarka wodno-ściekowa, Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013.

Pierwszy konkurs odbył się
na przełomie lata i jesieni 2008
roku. Złożono w nim 46 wnios-
ków, z których tylko 3 (!) przesz-
ły ocenę formalną. Przyczyna:
niespójność polskiego prawa z
unijnym i rozbieżności interpre-
tacyjne w zakresie decyzji śro-
dowiskowych w odniesieniu do
inwestycji infrastrukturalnych.
Tak czy inaczej formalno-praw-
na gilotyna ścięła 43 wnioski, w
tym i zelowski. To, co jeszcze
zaniepokoiło gminy w tym kon-
kursie, to mała ilość pieniędzy
nań przeznaczonych. Wniosko-
dawcy złożyli w 46 wnioskach
zapotrzebowanie na 600 mln zł,
podczas gdy do podziału przez-
naczono tylko 73 mln zł. Sam
zelowski wniosek - największy
ze wszystkich opiewał na 53
mln zł.

Powszechne wśród gmin
rozczarowanie tym konkursem
spowodowało szybkie ogłosze-
nie drugiego na przełomie 2008
i 2009 roku. Spodziewano się,
że Urząd Marszałkowski mając
rozpoznanie, co do wielkiego
zainteresowania inwestycjami
wodociągowo - kanalizacyjnymi
przeznaczy do podziału więk-
szą pulę środków. Złożono 31
wniosków o wartości wniosko-
wanego dofinansowania 305
milionów zł. Tymczasem kwota
przeznaczona do dofinansowa-
nia to 56 milionów złotych, co
przekreślało z góry nasze szan-
se, ponieważ zelowski wniosek
pochłonąłby całość środków.
Ostatecznie dofinansowanie
otrzymało 5 mniejszych projek-
tów, mieszczących się w środ-
kach przeznaczonych do po-

TRZY PODEJŚCIA
KONKURSOWE

działu. Zelowski wniosek tym ra-
zem przeszedł ocenę formalną
i uzyskał wysoką ocenę meryto-
ryczną, ale skąpość środków
przeznaczonych do konkursu
przekreśliła jego szanse.

Na pocieszenie, dające jed-
nak pewne nadzieje na przysz-
łość i to jak się okazało nadzieje
uzasadnione, zostaliśmy umie-
szczeni na 1. pozycji listy rezer-
wowej, z której można otrzymać
dofinansowanie w przypadku
powstania oszczędności na
przykład w związku ze zmianą
kursu euro czy niższych cen
przetargowych.

Mając na uwadze dotych-
czasowe doświadczenie zwią-
zane z konkursami poważnie
zastanawialiśmy się nad ograni-
czeniem wniosku. Przedtem
jednak przeprowadziliśmy sze-
reg konsultacji w Urzędzie Wo-
jewódzkim i Urzędzie Marszał-
kowskim. Wyniki tych rozmów
utwierdziły nas w przekonaniu,
że w trzecim konkursie na dofi-
nansowanie wniosków zosta-
nie przeznaczonych tyle środ-
ków, że nawet wielki zelowski
projekt zmieści się w nim. Ten
trzeci konkurs odbył się w okre-
sie wiosennym, a jego roz-
strzygnięcie jesienią 2009 roku.
Kwota środków przeznaczo-
nych na dofinansowanie projek-
tów była większa niż zwykle, ale
wcale nie oszałamiająca - 172
mln zł. Do konkursu wpłynęło 31
wniosków na kwotę dofinanso-
wania 332 mln zł. Ocenę formal-
ną przeszło 25 wniosków, w tym
Zelów. Po ocenie merytorycznej
na „placu boju” pozostało 21
wniosków, w tym i nasz. Nieste-
ty po raz kolejny zelowski wnio-
sek nie został zakwalifikowany
do dofinansowania. W okolicz-
nościach zresztą dość dziwnych
ponieważ otrzymał on notę niż-
szą niż w poprzednim konkur-
sie, mimo że nie zmienił się o jo-
tę. Ponadto okazało się, że Za-
rząd Województwa Łódzkiego
zmniejszył o nomen omen 53
mln zł (tyle ile dofinansowanie
do naszego wniosku) wielkość
kwoty dofinansowania do pro-
jektów konkursowych, ustalając
ją ostatecznie na poziomie 119
mln zł. Po trzecim konkursie
znów znaleźliśmy się w czołów-
ce listy rezerwowej, ale nadzieja
na realizację inwestycji gasła,

po prostu wyczerpały się pienią-
dze na konkursy.

Trudno było się pogodzić z
takim przebiegiem zdarzeń. Og-
romna praca, ogromny wysiłek
organizacyjny i wielkie nakłady
finansowe na dokumentację
techniczną (ok. 400.000 zł). To
wszystko miało iść na marne.
Zarząd Województwa Łódzkie-
go widząc determinację władz
gminy w dążeniu do realizacji in-
westycji przyjął naszą propozy-
cję zmierzającą do wykonania
inwestycji w oparciu o środki
krajowe. To oczywiście ozna-
czało okrojenie zakresu zada-
nia. Uzgodniono, że zadanie bę-
dzie w zasadzie ograniczone
do budowy infrastruktury techni-
cznej w samej drodze woje-
wódzkiej 484. Środki, jakie gmi-
na miała otrzymać z budżetu
Zarządu Województwa, mogły
być przeznaczone tylko na prze-
budowę tej drogi. Po stronie
gminy miało być finansowanie
infrastruktury podziemnej
kanalizacji i wodociągu.
Województwo sfinansować
miało cześć drogową. Głównym
źródłem pomocy finansowej dla
gminy miały być środki Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, a dominującą
formą tej pomocy pożyczka
preferencyjna. 17 listopada
2009 roku Sławomir Ma-
linowski oraz
Marszałek Województwa
Łódzkiego Włodzimierz Fisiak i
wicemarszałek Witold Stępień
podpisali list intencyjny, w
którym Gmina Zelów i Zarząd
Województwa Łódzkiego
wyraziły wolę współdziałania
przy realizacji tego przedsię-
wzięcia w latach 2010 -2012. W
toku prac nad zmodyfikowanym
wnioskiem okazało się jednak,
że okrojenie go o znaczną
część planowanej sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej
pozbawia go waloru wysokiego
efektu ekologicznego. To z kolei
powoduje, że zakres dofinanso-
wania ze strony Wojewódzkiego

PROTEZA, CZYLI
INWESTYCJA BEZ

ŚRODKÓW UNIJNYCH

Burmistrz Zelowa



Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
jest istotnie mniejszy niż począt-
kowo zakładany. Podjęcie przez
gminę realizacji inwestycji stało
się w tych warunkach niemożli-
we. Pozostała ostatnia szansa -
powrót do pierwotnego wnios-
ku, który ciągle był na pierw-
szym miejscu listy rezerwowej w
Działaniu Gospodarka wodno -
ściekowa Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, i próba wy-
dźwignięcia go do strefy dofi-
nansowania w związku z pow-
stającymi w budżecie Działania
oszczędnościami.

Już wczesną wiosną br. Sła-
womir Malinowski B

w toku rozmów z
Zarządem Województwa
Łódzkiego przedstawił warunki
i możliwości podjęcia realizacji
inwestycji przy obniżonym
progu dofinansowania ze strony
środków unijnych. Przy-
pomnijmy, że zgodnie z wnios-
kiem dofinansowanie to miało
wynieść 53 miliony zł.

W ślad za tą inicjatywą gminy

JAK W KALEJDOSKOPIE,
CZYLI CZERWCOWO -

LIPCOWE PRZYŚPIESZENIA
I PRZESILENIA

urmistrz
Zelowa

2 czerwca 2010 roku Urząd
Marszałkowski w Łodzi zapro-
ponował gminie realizację pro-
jektu przy obniżonym poziomie
dofinansowania ze strony środ-
ków unijnych w wysokości
11.661.041 zł (o ponad 41 mi-
lionów mniej niż zakładał wnio-
sek), przy zachowaniu nie-
zmiennego zakresu rzeczowe-
go. To były ciężkie warunki gry,
ale burmistrz i Rada postanowi-
ły je przyjąć, mając świado-
mość, że odrzucenie propozycji
może oznaczać ostateczne
zamknięcie drogi do środków
unijnych. Natomiast jej podjęcie
stwarzało możliwość dalszych
negocjacji do poprawy warun-
ków dofinansowania unijnego.
Cały czerwiec br. zszedł na kon-
struowaniu kolejnych wersji pla-
nu zamknięcia montażu finan-
sowego inwestycji przy tak ma-
łym udziale funduszy unijnych.
Aby uczynić ten plan realnym
wystąpiliśmy do Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego, jako właś-
ciciela drogi nr 484, o dodatko-
we wsparcie z budżetu woje-
wództwa na realizację części
drogowej. Mieliśmy świado-
mość, że brak dodatkowych
środków finansowych oznaczać
będzie, że Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Łodzi nie zaak-
ceptuje montażu finansowego
przedsięwzięcia opartego na

zaciągnięciu przez gminę olb-
rzymich kredytów i pożyczek.

Kiedy sprawa wisiała na
włosku, pojawiła się najpierw te-
lefoniczna propozycja zwięk-
szenia dofinansowania unijnego
do ok. 19 milinów zł, a następnie
30 czerwca br. kolejna propozy-
cja. Okazało się, że powstały
nowe oszczędności w budżecie
Działania Gospodarka wodno -
ściekowa i poziom dofinanso-
wania zadania może osiągnąć
29.169.759,83 zł. To oczywiście
rozwiązywało sprawę. Taka ka-
sa gwarantuje wykonanie inwe-
stycji bez dwóch zdań. Sławo-
mir Malinowski

natychmiast propozycję
przyjął. Rada Miejska na sesji w
dniu 8 lipca zatwierdziła kolejną
wersję planu finansowego
przedsięwzięcia .

W dniu 21 lipca 2010 r., Uch-
wałą Nr 1108/10 Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego, jako Insty-
tucja Zarządzająca Regional-
nym Programem Operacyjnym
Województwa Łódzkiego na la-
ta 2007-2013, podjął decyzję o
zakwalifikowaniu do dofinanso-
wania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego projektu znajdującego
się na liście rezerwowej projek-
tów do dofinansowania o nr
WND-RPLD.02.01.00-00-
055/08 pn. Rozbudowa syste-

Burmistrz
Zelowa

mów wodno - kanalizacyjnych w
Zelowie i Łobudzicach w gminie
Zelów złożonego przez Gminę
Zelów w ramach konkursu dla
naboru nr 2 wniosków o dofi-
nansowanie projektów w ra-
mach Osi priorytetowej II Ochro-
na środowiska, zapobieganie
zagrożeniom i energetyka,
Działanie II.1 Gospodarka wod-
no-ściekowa Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata
2007-2013.

W dniu 30 lipca 2010 r. Sła-
womir Malinowski B

podpisał umowę o
dofinansowanie zadania ze
środków unijnych na kwotę

.

Przyznanie dofinansowania
na realizację tego wielkiego pro-
jektu w połączeniu z już realizo-
wanymi projektami dofinanso-
wywanymi z UE, stawia Gminę
Zelów wśród rekordzistów w
skali województwa łódzkiego,
jeżeli chodzi o pozyskiwanie
środków europejskich. Zelowski
projekt jest zdecydowanie naj-
większy ze wszystkich biorą-
cych udział w trzech konkursach
w Działaniu Gospodarka wodno
-ściekowa. Rekordowa jest tak-
że wysokość dofinansowania
żaden z projektów biorących
udział w konkursach nie otrzy-
ma tak wysokiej dotacji. Wystar-
czy wspomnieć, że w łącznej
kwocie przeznaczonej na za-
kontraktowanie wszystkich po-
zostałych dwudziestu siedmiu
projektów w województwie łódz-
kim w Działaniu Gospodarka
wodno - ściekowa, aż 12% przy-
pada na dofinansowanie zelow-
skiego wniosku. Mamy przy tym
uzasadnioną nadzieję na dalsze
zwiększenie dofinansowania.

urmistrz
Zelowa

29.169.759,83 zł

ZELÓW ZNÓW
REKORDOWY

Powtórzyła się więc sytuacja
z poprzedniego okresu progra-
mowania środków europejskich.
Wówczas również zelowski
wniosek „Przebudowa oczysz-
czalni ścieków i budowa syste-
mów wod.-kan. z odtworzeniem
pasów drogowych w Zelowie” był
największy w województwie
łódzkim w obszarze „Infrastruk-
tura ochrony środowiska”

Całkowita wartość projektu
18.472.482 zł, dofinansowanie
UE 12.222.745.
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20 lipca br. kapituła Rankingu
Samorządów organizowanego
przez „Rzeczpospolitą” dokona-
ła po raz 12. oceny polskich sa-
morządów. Dyplomami zostały
uhonorowane te samorządy,
które najbardziej dbają o rozwój
i podniesienie jakości życia przy
jednoczesnym zachowaniu re-
guł odpowiedzialności i bezpie-
czeństwa finansowego. Ran-
king przeprowadzony był dwu-
etapowo. W pierwszym etapie
kapituła weryfikowała dane do-

tyczące sytuacji finansowej i wy-
siłku inwestycyjnego samorzą-
dów w latach 2006-2009 na
podstawie bazy danych Mini-
sterstwa Finansów. Wysoko
punktowane były takie kryteria
jak: dynamika wydatków mająt-
kowych, środki pozyskane z
Unii Europejskiej na jednego
mieszkańca, zadłużenie, nad-
wyżka operacyjna, dynamika
dochodów podatkowych, wy-
datki na transport i łączność
oraz wydatki na ochronę środo-

wiska. Do drugiego etapu za-
kwalifikowało się 564 samorzą-
dów, w tym 250 gmin miejskich
i miejsko-wiejskich. Polegał on
na wypełnieniu ankiety, zawie-
rającej 15 pytań. W ankiecie py-
tano m.in. o: kontrakty z organi-
zacjami pozarządowymi, współ-
pracę z jednostkami pomocni-
czymi, stopę bezrobocia, nowe
podmioty gospodarcze, wyniki
testu szóstoklasistów i gimna-
zjalistów, wydatki mieszkaniowe
i na promocję, inicjatywy zwią-
zane z partnerstwem publiczno-
prywatnym. Za kryteria uwzglę-
dniane w I etapie samorządy

mogły otrzymać do 60 pkt., na-
tomiast za kryteria uwzględnia-
ne w II etapie maksymalnie do
45,5 pkt. O łącznej klasyfikacji
decydowała suma punktów z
obu etapów.

Analiza przyjętych przez ka-
pitułę rankingu kryteriów wynio-
sła Gminę Zelów tak wysoko -
na 38. miejsce w kraju (awans o
1 miejsce w stosunku do ubieg-
łego roku) i 5 miejsce w woje-
wództwie łódzkim. W naszym
regionie wyprzedziły nas tylko
ośrodki o nieporównywalnie
większym potencjale rozwojo-
wym: Aleksandrów Łódzki
(zrośnięty z wielką Łodzią i czer-
piący z dynamicznego rozwoju
łódzkiej strefy ekonomicznej),
Sieradz (duży ośrodek miejski o
charakterze ponadlokalnym),
Stryków (fantastyczne położe-
nie na skrzyżowaniu najważniej-
szych polskich szlaków komuni-
kacyjnych) i Uniejów (ogromne
środki zewnętrzne wpompowa-
ne w geotermię plus znakomite
położenie). Gmina Zelów po raz
czwarty z rzędu znalazła się w
„Złotej Setce” najlepszych gmin
miejskich i miejsko-wiejskich, a
po raz drugi w „Złotej Pięćdzie-
siątce”. O.K.Ch.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” za 2009 rok. Gmina Zelów awansowała na 38. miejsce w kraju!

Informujemy mieszkań-
ców Gminy Zelów, że pod-
czas Powszechnego Spisu
Rolnego, który przeprowa-
dzony zostanie w dniach 1
września - 31 października
2010 r., będą zbierane nastę-
pujące informacje:

1. Według stanu na dzień 30
czerwca 2010 r. (prosimy o za-

pamiętanie lub zapisanie infor-
macji o swoim gospodarstwie
rolnym):
- prowadzenie działalności rol-
niczej,
- użytkowanie gruntów,
- powierzchnia zasiewów,
- pogłowie zwierząt gospodar-
skich,
- ciągniki, maszyny i urządzenia
rolnicze.

2. Z 12 miesięcy poprzedzają-
cych dzień 30 czerwca br.:
- struktura dochodów gospodar-
stwa domowego,
- prowadzenie działalności innej
niż rolnicza bezpośrednio zwią-
zanej z gospodarstwem rolnym,
- aktywność ekonomiczna,
- zużycie nawozów mineral-
nych, wapniowych i organicz-
nych.

Sławomir Malinowski Burmistrz Zelowa z Przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem - wieloletnim

przewodniczącym Kapituły Rankingu Samorządów
“Rzeczpospolitej” podczas wręczania dyplomów





@

W Kociszewie, w bardzo
szybkim tempie postępują pra-
ce przy budowie Wiejskiego
Centrum Rekreacji. Zgodnie z
harmonogramem, zostały wy-
konane już zewnętrzne ściany
hali, konstrukcja stalowa nad
halą, a także instalacja kanaliza-
cyjna. Zaprojektowany obiekt -
sala rekreacyjno-sportowa wraz
z zapleczem o powierzchni

Mury Wiejskiego Centrum Rekreacji
w Kociszewie pną się do góry

użytkowej ok. 600 m.kw. koszto-
wać będzie 1 100 00 zł, z czego
500 tys. zł Gmina Zelów pozy-
skała z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Obiekt spor-
towy będzie służył nie tylko ucz-
niom, ale też mieszkańcom na-
szej gminy. Wykonawcą inwe-
stycji jest firma MAYGROUP
Sp. z o.o.

Budowa infrastruktury na terenach wiejskich -  Ignaców, Chajczyny, Jawor

Ruszyła także budowa sieci
wodociągowej na terenach wiej-
skich. Obecnie trwają prace
przy wodociągu w Chajczynach
i Ignacowie, w najbliższym cza-

sie rozpoczną się też w Jawo-
rze. Łącznie w tych miejscowoś-
ciach powstanie ok. 17 km sieci
wodociągowej. Całkowity koszt
budowy infrastruktury wynosi

6,5 mln zł. Prawie 4 mln zł
Gminie Zelów udało się pozys-
kać z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Przewiduje

-się, że prace w Ignacowie i Chaj

czynach zostaną zakończone
we wrześniu br., w Jaworze po-
trwają nieco dłużej.

O.K.Ch.

Od kilku miesięcy w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w
Zelowie trwają prace budowla-
ne w ramach projektu pn. „Roz-
budowa Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących o obserwatorium
astronomiczne, bibliotekę i kom-
pleks pomieszczeń dydaktycz-
nych”. Wykonano już mury
dwóch pierwszych kondygnacji
wraz ze stropem, a także kanali-
zację sanitarną i odwodnienie.
Obecnie trwa budowa ścian III
kondygnacji. Przypomnijmy tyl-
ko, że Zespół Szkół Ogólno-
kształcących wzbogaci się o
profesjonalne obserwatorium
astronomiczne, aulę ze sceną
i zapleczem, świetlicę, bibliote-
kę, pomieszczenie z niezbęd-

nym zapleczem do spożywania
przez uczniów posiłków, dwie
sale lekcyjne i pracownię fizycz-
ną, windę z możliwością dostę-
pu do wszystkich kondygnacji
budynku dla osób z upośledze-
niem funkcji ruchowych. Wyko-
nawcą jest firma PPUH STI-
VEX. Całkowita wartość pro-
jektu po przeprowadzonych po-
stępowaniach przetargowych
wynosi , z czego
dofinansowanie ze środków
unijnych Projekt
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na

4.898.600 zł

4.163.810 zł.

lata 2007-2013,
Infrastruktura Społeczna,

Oś Prioryteto-
wa V

Działanie V.3.
O.K.Ch.

Infrastruktura
Edukacyjna.

Dosłownie i w przenośni. Rozbudowa budynku ZSO nabiera tempa. Mniej więcej za rok o tej porze
będzie już można korzystać z nowych pomieszczeń, w tym z obserwatorium astronomicznego.

...



3 mln zł to kwota, którą Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej przeznaczyło w ramach
otwartego konkursu ofert na fi-
nansowe wsparcie projektów
realizowanych w 2010 roku z
zakresu organizacji i funkcjono-
wania sieci oparcia społeczne-
go dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi. Do dofinansowania
zostały wybrane 73 projekty, w
tym projekt Gminy Zelów pt.
„Dołącz do nas”. Zelowski wnio-
sek skierowany do uczestników
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Walewicach uplaso-
wał się na 21 miejscu w skali
kraju i otrzymał dofinansowanie
w wysokości 47 tys. zł. W woje-
wództwie łódzkim poza naszą
gminą jedynie Powiat Kutnow-
ski (62 miejsce na liście wnios-
ków wybranych do dofinanso-
wania) otrzyma wsparcie finan-
sowe na ten cel.

Projekt będzie realizowany w
trzech etapach i potrwa do koń-

ca 2010 roku. Szczegółowy za-
kres rzeczowy zadania będzie
realizowany poprzez: integrację
uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy ze społe-
cznością lokalną i ponadlokalną
w celu zapobiegania wyklucze-
niu społecznemu osób (spotka-
nia integracyjne), pokonywanie
barier umożliwiających uczest-
niczenie w życiu społecznym
(prezentacja dorobku artystycz-
nego) oraz inne formy wsparcia,
które zmierzają do usamodziel-
nienia osób z zaburzeniami psy-
chicznymi (organizowanie wy-
cieczek krajoznawczych i fakul-
tatywnych w celu wyjścia poza
środowisko lokalne).

Wsparcie finansowe tego ro-
dzaju projektów z zakresu orga-
nizacji i funkcjonowania w ra-
mach pomocy społecznej sieci
oparcia społecznego przyczyni
się do pełniejszego osiągania
celów pomocy społecznej.

O.K.Ch.

W dniu 19 lipca 2010 roku
-

nerski Samorząd" opracowane-
go na podstawie badania "Moni-
toring współpracy urzędów z

Ranking opracowano dla wszy-
stkich gmin, które wzięły udział

ogłoszono wyniki rankingu "Part

sektorem pozarządowym 2008".

we wspomnianym badaniu, a
zatem odpowiedziały na roze-
słaną w 2009 roku ankietę Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społe-
cznej oraz Stowarzyszenie Klon
/Jawor.

Celem badania była ocena
natężenia współpracy między

organizacjami i administracją lo-
kalną w kilku kluczowych wy-
miarach, a mianowicie oceniany
był: program współpracy gminy
z organizacjami pozarządowy-
mi, współpraca finansowa, for-
my współpracy pozafinansowej,
w tym partnerskie.

Wynikiem tych badań w
ogólnopolskim rankingu Gmina
Zelów została wyróżniona

, uzyskując cztery
i pół gwiazdki. Tylko jedna gmi-
na miejsko-wiejska w Polsce -
Kro

- pięć gwiazdek. Pozycja
poszczególnych samorządów

Cer-
tyfikatem „Przyjazny Samo-
rząd 2008”

bia -otrzymała maksymalną
ilość

prezentowana jest obrazowo w
postaci „gwiazdek”, analogicz-
nie do popularnych systemów
klasyfikacji stosowanych w
przypadku hoteli czy restauracji.

Ideą przeprowadzenia tych
badań i stworzenia rankingu,
jest przede wszystkim wskaza-
nie jednostkom samorządu tery-
torialnego dobrych wzorców po-
stępowania w sferze relacji mię-
dzy administracją i organizacja-
mi pozarządowymi oraz wyróż-
nienie tych, którzy w świetle za-
pisów ustawy o działalności po-
żytku publicznego wydają się
szczególnie godni naśladowa-
nia.

12-letni okres intensywnej pracy
społecznej na terenie Gminy
Zelów ze swoim nieżyjącym już
mężem Hansem. Nasza
Honorowa Obywatelka ma 86
lat i na stałe mieszka w Beilen
(Holandia). Do Polski przy-
jechała ze swoją córką Pauline.

O.K.Ch.

Jakże miłą i niecodzienną wi-
zytę złożyła

Burmistrzowi
Zelowa po 8-letniej przerwie w
dniu 27 lipca br. Honorowa
Obywatelka Gminy Zelów

. Podczas spotkania pani
Riet Keller przkazała wszystkim
znajomy serdeczne pozdro-
wienia. Bardzo mile i z wielką
satysfakcją wspominała swój

Sławomirowi Mali-
nowskiemu

Riet
Keller

Dotacje nie tylko na inwestycje

W dniu 4 lipca, w zorganizo-
wanej przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy akcji „Stop
Powodziom”, w całej Polsce
zbierano pieniądze na zakup
sprzętu pomagającego w likwi-

nież w Zelowie w Zespole Szkół
dowaniu skutków powodzi. Rów-

Ogólnokształcących zorganizo-
wany został sztab WOŚP. Na
ulicach naszego miasta kwesto-
wało 20 wolontariuszy. Do pu-
szek udało im się zebrać
zł. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy włączyli się do akcji.

4.700

E.W.
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W tym roku strażacy z Gminy Zelów obchodzili swoje święto wyjątkowo późno. W maju, kiedy przypada Ich
święto,  strażacy-ochotnicy zmagali się z żywiołem, który nawiedził nasz region, zwalczając skutki nawałnic

i licznych podtopień. W lipcu zaś druhowie podwójnie świętowali.

Pożdżenice -
gospodarzem Gminnego

Święta Strażackiego

Przy słonecznej pogodzie
odbyło się 17 lipca br. w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Poż-
dżenicach

. Na począ-
tek - w kościele parafialnym od-
prawiona została Msza Święta
w intencji strażaków, a następ-
nie uczestnicy święta przy
dźwiękach orkiestry dętej i w
asyście pocztów sztandaro-
wych przemaszerowali na plac
strażacki. Podczas części ofi-
cjalnej uroczystości, Sławomir
Malinowski Burmistrz Zelowa w
imieniu władz samorządowych,
Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP i wszystkich mie-
szkańców Gminy Zelów złożył
jednostkom OSP serdeczne po-
dziękowania za ofiarny trud w
czasie majowych nawałnic
i podopień oraz wręczył listy
gratulacyjne. Ważnym punktem
uroczystości było przekazanie
dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pożdżenicach sa-
mochodu specjalnego marki
LUBLIN dla celów pożarni-
czych. Przecięcia symbolicznej
wstęgi dokonali: Sławomir
Malinowski Burmistrz Zelowa,
przewodniczący Rady Miejskiej
Wincenty Berliński, Prezes
Zarządu Powiatowego ZOSP w
Be łchatowie Aleksander
Frączkowski, Komendant
Powiatowy PSP w Bełchatowie
Stan is ław Krasoń oraz
naczelnik jednostki OSP
Pożdżenice Jacek Bara. Miłą
niespodzianką było też przeka-
zanie przez Komendanta Po-

Gminne Święto
Straży Pożarnych

wiatowego Stanisława Krasonia
20 najbardziej aktywnym dru-
hom z terenu naszej gminy spe-
cjalnych podziękowań od Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji za zaangażowanie
podczas majowych podtopień.
Zwieńczeniem uroczystość był
widowiskowy przejazd pojaz-
dów strażackich i piknik.

90-lecie OSP
w Łobudzicach

W dniu 25 lipca 2010 r.

budzicach obchodziła sławny ju-
bileusz. Tradycyjnie na uroczy-
stość przybyły delegacje i pocz-
ty sztandarowe kilkunastu jed-
nostek OSP z terenu naszej
gminy i gmin sąsiednich. Byli
obecni przedstawiciele władz
samorządowych Gminy Zelów
wraz ze Sławomirem Malinow-

byli także Przewodniczący Sej-
miku Województwa Łódzkiego
Marek Mazur i Starosta Powia-
tu Bełchatowskiego Jarosław
Brózda oraz reprezentanci
Związku OSP i PSP. Msza
Święta koncelebrowana przez
strażackich kapelanów - powia-
towego Leszka Druha i gminne-
go Leona Strzelczyka, która roz-
poczęła święto, odbyła się w
Grocie przy kościele parafial-
nym. Uroczystość strażacka by-
ła połączona z oddaniem do
użytku remontowanej strażnicy
i nowego garażu. Podczas czę-
ści oficjalnej uroczystości bur-
mistrz Sławomir Malinowski
przekazał druhom gratulacje za
dotychczasowe osiągnięcia w
działalności bojowej i społecznej
oraz życzenia dalszego pomyśl-

Ochotnicza Straż Pożarna w Ło-

skim Burmistrzem Zelowa. Przy-

nego rozwoju Jednostki. Na za-
kończenie odbyła się barwna

defilada pojazdów strażackich
oraz wystąpiła kapela podwór-

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Powiecie
Bełchatowskim uwzględniając
wyniki przeprowadzonych ba-
dań laboratoryjnych wody w
zbiorniku retencyjnym „Patyki”

położonego na rzece Pilsi w
Kolonii Łobudzice

zanieczyszczenia bakteriolo-
giczne - Salmonella! O.K.Ch.

informuje,
że woda ta nie nadaje się do ką-
pieli ze względów zdrowotnych -

Uczestnicy uroczystości jubileuszowej w OSP Łobudzice

Poświęcenie przekazanego dla OSP Pożdżenice samochodu

Sławomir Malinowski Burmistrz Zelowa wręcza
podziękowania jednostkom OSP

za pomoc podczas majowych nawałnic i podtopień
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Od 1 sierpnia

dla uczniów

ruszył kolejny
nabór wniosków o przyznanie
stypendium Gminy Zelów im.
Jana Pawła II ma-
jących miejsce zamieszkania
i zameldowania w gminie Zelów
i uczących się w szkołach po-
nadgimnazjalnych, którzy mimo
trudnych warunków material-
nych, rodzinnych lub zdrowot-
nych osiągają dobre wyniki w
nauce. O stypendium może
ubiegać się osoba, której do-
chód nie przekracza 750 zł netto
na osobę w rodzinie. Studenci
uczelni publicznych spełniający

Ponad 420 uczniów z terenu
Gminy Zelów skorzystało w II
półroczu roku szkolnego 2009/
2010 z pomocy materialnej w
formie stypendiów szkolnych.
Gmina Zelów, decyzją Wojewo-
dy Łódzkiego z dnia 30 marca
br., otrzymała dotację celową na
dofinansowanie świadczeń po-
mocy materialnej dla uczniów w
kwocie zł, a tym sa-
mym uplasowała się w czołów-
ce gmin z terenu powiatu beł-
chatowskiego, które pozyskują
najwięcej pieniędzy na pomoc
materialną dla uczniów. Dla po-
równania: gmina Bełchatów ot-
rzymała dofinansowanie w kwo-
cie 20.264 zł, gmina Drużbice -
31.521 zł, a z kolei gmina Kluki
- 20.581 zł.

W najbliższym czasie, tj.

wnioski o przyznanie stypen-

224.604

od
20 sierpnia będą wydawane

powyższe kryteria mogą także
ubiegać się o stypendium w ter-
minie
na okres stypendialny od 1 paź-
dziernika do 31 grudnia br.

Szczegółowe informacje nt.
Programu można uzyskać pod
nr tel. 044/ 635 15 36.

od 1 do 31 września br.

Wnioski można pobrać w Refe-
racie Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w
Zelowie, ul. Żeromskiego 23, I
piętro, pokój nr 108, w godz.
8.00 - 15.30 lub ze strony inter-
netowej (BIP - za-
kładka: konkursy, stypendia).

www.zelow.pl

dium na nowy rok szkolny 2010/
2011 Ich przyjmowanie nastąpi
w okresie

w Referacie Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu
Miejskiego w Zelowie, ul. Że-
romskiego 23 (I piętro, pokój nr
108).

formularzy zamówień
(bezgotówkowo) lub w formie
częściowej lub całkowitej refun-
dacji wydatków poniesionych na
cele edukacyjne.

Szczegóło-
we informacje nt. stypendium
można uzyskać pod nr tel. 044/
635 15 36.

.
od 1 do 15 września

2010 r.

Pomoc materialna dla
uczniów w formie stypendiów
szkolnych jest realizowana za
pomocą

Miesięczna
wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia, umożliwia-
jąca ubieganie się o pomoc
materialną nie może przekro-
czyć 351 złotych.

O.K.Ch.



Z końcem lipca zakończyła
się realizacja trwającego od
września 2008 r. projektu pt.

współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach

Od początku realizacji
projektu uczestniczyło w nim
642 beneficjentów - 329 dzieci
i 313 rodziców. Punkty przed-

Sukces zaczyna się w przed-
szkolu

Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddzia-
łanie 9.1.1 Zmniejszanie nie-
równości w stopniu upow-
szechnienia edukacji przed-
szkolnej.

szkolne przy wiejskich szkołach
podstawowych czynne były
przez cały tydzień po 5 godzin
dziennie. Dzięki temu przed-

stronny rozwój poprzez zaba-
wę, naukę, spacery, wycieczki.
Z kolei w przedszkolach gmin-
nych odbywały się dodatkowe
zajęcia z języka angielskiego,
plastyczno-techniczne, muzycz-
ne, taneczne, zajęcia z elemen-
tami gimnastyki korekcyjnej na
basenie, spotkania teatralne,
zajęcia logopedyczne, terapia
psychologiczno-pedagogiczna.
Podczas zajęć przedszkolaki
korzystały z zakupionych podrę-
czników, pomocy dydaktycz-
nych, programów multimedial-
nych, materiałów plastycznych,
sprzętu audio, instrumentów

nież w przedstawieniach teatral-
nych i koncertach muzycznych

szkolakom zapewniono wszech-

muzycznych. Uczestniczyły rów-

prowadzonych przez Łódzkie
Towarzystwo Muzyczne.

Na zakończenie realizacji
projektu dla dzieci z punktów
przedszkolnych zorganizowano
wycieczki edukacyjne do ZOO
Safari w Borysewie k/Poddębic
oraz do Dworu w Kołacinku,
gdzie można było odwiedzić
Park Jurajski, Dino-teatr, muze-
um geologiczno-paleontologicz-
ne, jak również miło spędzić
czas na zabawie w Figlarni
podczas zajęć plastycznych. W
czerwcu br. odbyły się także im-
prezy rodzinne połączone z
podsumowaniem projektu oraz
konkursami i dodatkowymi at-
rakcjami dla dzieci. W punkcie
przedszkolnym przy Szkole

Podstawowej w Kociszewie zor-
ganizowano spektakl teatralny
„Pinokio”, na który zaproszono

dzieci z pozostałych dwóch pun-
któw przedszkolnych oraz
dwóch miejskich przedszkoli.
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Kilkanaście dni temu zakoń-
czył się wakacyjny obóz stały w
Gdańsku, na który wyjechało 37
wychowanków z pięciu szkół
naszej gminy.

Pomimo ucią-
żliwej temperatury i długiej pod-
róży na miejsce, zabytkowa Sta-

Program obozu
był urozmaicony.

Jak co roku w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie odbyła
się kolejna edycja warsztatów
ekologicznych „Kwitnące Wa-
kacje 2010”. Są to wakacyjne
spotkania z przyrodą, ciekawe
zajęcia, wycieczki, przygody
i gry ekologiczne.

Celem spotkań było uwrażli-
wienie dzieci na zmniejszającą
się bioróżnorodność. Spotkania
z ekologią odbywały się w
dwóch grupach wiekowych: I
grupa - uczniowie z klas I-III,
II grupa - uczniowie z klas IV-VI.
W trakcie zajęć dzieci pozna-
wały świat przyrody poprzez ak-
tywny udział w zabawach ekolo-
gicznych, wycieczkach do lasu,
na łąkę, nad rzekę, gdzie prze-

rówka w Toruniu zachęciła
swoim urokiem do przerwy w
podróży i krótkiej przechadzki.
Dzieci uczestniczyły w licznych
zajęciach na plaży w Brzeźnie,
najchętniej korzystając z orzeź-
wiających kąpieli w Bałtyku, któ-
ry podczas lipcowych upałów

prowadzały doświadczenia roz-
budzające zainteresowania
ekologiczne. Pogadanka z leś-
niczym panem Dariuszem Gu-
mulskim utwierdziła małych
przyrodników w przekonaniu, że
„las to nie tylko drzewa”. Naj-
większą atrakcją dla wszystkich
był wyjazd do Ogrodu Botanicz-
nego w Łodzi, podsumowujący
„Kwitnące Wakacje 2010”. W
ten sposób uczestnicy warszta-
tów kształtowali szacunek dla
świata przyrody, rozwijali pasje
obserwowania zjawisk przyrod-
niczych. Z pewnością aktywny
udział w wakacyjnych spotka-
niach rozbudził w młodych
ekologach poczucie więzi z ota-
czającą przyrodą.

mile zaskoczył plażowiczów wy-
soką temperaturą. Niezapom-
niany pobyt w Trójmieście obfi-
tował w wiele, nie tylko wodnych
atrakcji. Były to między innymi
spacer po molo, zwiedzanie
dzielnicy nadmorskiej Trójmias-
ta oraz Westerplatte. Kolejnym
punktem programu była Starów-
ka Gdańska. Tam dzieci zwie-
dziły Muzeum Bursztynu i Dwór
Artusa, a następnie wyruszyły
na wycieczkę do Oliwy, gdzie

odwiedziły Park Opacki oraz
Katedrę Oliwską, a także
miejscowe zoo. Dzieci z
niecierpliwością już teraz
wyczekują kolejnego obozu,
który tym razem będzie miał
miejsce w Giżycku.

Zorganizowanie obozu moż-
liwe było dzięki wsparciu środ-
ków Gminy Zelów i Wojewody
Łódzkiego oraz przy współpracy
Towarzystwa Szkolnego i UKS
Zibi Kociszew.
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Kilkanaście dni po oddaniu do użytku nowego systemu monitoringu miejskiego przyczynił on się do ujęcia
podejrzanego o popełnienie poważnego przestępstwa.

W dniu 10 lipca 2010 roku o
godz. 23:00 na ulicy Sienkiewi-
cza w Zelowie miał miejsce wy-
padek drogowy, gdzie kierujący
samochodem osobowym marki
Volkswagen Golf koloru ciem-
nego, jadąc z dużą prędkością
uderzył podczas manewru wy-
przedzania w prawidłowo jadą-
cych rowerzystów Władysławę

B. i Jana B. W wyniku tego zda-
rzenia Jan B. poniósł śmierć na
miejscu, a Władysława B. z licz-
nymi stłuczeniami została hos-
pitalizowana. Sprawca zda-
rzenia nie zatrzymując się, nie
udzielając pierwszej pomocy
poszkodowanym, oddalił się z
miejsca zdarzenia. Wstępne
czynności na miejscu zdarzenia

Jubileusz setnych urodzin
obchodziła w dniu 26 lipca 2010
roku mieszkanka Zelowa Pani

. Gratulacje oraz
najlepsze życzenia dalszych
długich lat w zdrowiu i szczęściu
rodzinnym Dostojnej Jubilatce
złożyli: zastępca burmistrza Ka-
zimierz Hudzik, kierownik Urzę-

Anna Niemiec

du Stanu Cywilnego Tadeusz
Dobrzański, a także przedstawi-
ciel Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Bełchatowie. Nie za-
brakło też kwiatów, prezentów
i życzeń dwustu lat życia. Pani
Anna wychowała dwóch synów,
a także doczekała się 4 wnuków
i 2 prawnuków. O.K.Ch.

pozwoliły na ustalenie tylko, że
sprawca porusza się w kierunku
centrum Zelowa samochodem
koloru ciemnego.

O godz. 23:20 podjęto decy-
zję o skorzystaniu z pomocy
pracownika Urzędu Miejskiego
w Zelowie w celu odtworzenia
nagrania monitoringu miasta. W
toku wnikliwej analizy zrekon-
struowano drogę przemieszcza-
nia się sprawcy, co przyczyniło
się do odnalezienia samochodu
uczestniczącego w zdarzeniu, a
następnie o godz. 1:55 do za-
trzymania podejrzanego o spo-
wodowanie wypadku.

W dniu 12 lipca 2010 r. Sąd

Rejonowy w Bełchatowie wo-
bec podejrzanego Grzegorza K.
zastosował środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego
aresztowania.

Istniejący monitoring miasta
pozwolił na tak szybkie ustale-
nie sprawcy i postawienie go
przed sądem.

Przypomnijmy, że nowouru-
chomiony system monitoringu
miejskiego składa się z 14 ka-
mer wizyjnych, obejmując swym
zasięgiem większą część mia-
sta. Koszt jego wybudowania
178,5 tys. zł - poniósł budżet
Gminy Zelów.

O.K.Ch.

Sławomir Malinowski Burmistrz Zelowa i Komendant
Powiatowy Policji w Bełchatowie Krzysztof Michalski

sprawdzają działanie systemu monitoringu
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Do 100 tys. zł wzrosła nagroda dla osoby, która pomoże w ujęciu sprawcy
tragedii Pawła Brzozowskiego z Zelowa i jego rodziny.

Prowadzący śledztwo w
sprawie usiłowania zabójstwa
Pawła Brzozowskiego komisarz
Adam Statkiewicz twierdzi, że
pojawiło się światełko w tunelu.
-

- mówi policjant.

Do tej pory policja nie miała
żadnego punktu zaczepienia. O
tragedii sprzed dwóch lat opo-
wiedział w maju Michał Fajbu-
siewicz w swoim programie
„997”. Paweł Brzozowski został
znaleziony w kałuży krwi przed
hurtownią materiałów budowla-
nych, którą prowadzi rodzina
Brzozowskich. W pierwszej
chwili założono, że był to napad
rabunkowy. Jednak oprawca nic
nie ukradł. Przy ofierze pozos-
tał portfel z dokumentami i sporą
sumą pieniędzy, samochód, to-
war, klucze i telefony. Znalezio-
no jednak ślady obrony. Męż-
czyzna miał złamaną rękę
i strzaskaną dłoń. Przypuszczal-
ny przebieg tragedii wskazywał,
że oprawca czekał na Pawła.
Wypił nawet pół puszki piwa,
którą zostawił na miejscu zbrod-
ni. Zaatakował mocnym kijem
albo metalową rurką. Cios w
głowę spowodował pęknięcie
czaszki i uszkodzenie mózgu.
Policja twierdzi, że śledztwo
utrudniał padający tego wieczo-
ru deszcz. Pies nie mógł podjąć
tropu. Policja i rodzina jest zda-
nia, że oprawcą Pawła był ktoś
dobrze mu znany. Niestety,
choć śledztwo, jak twierdzi ko-

Czynności prowadzone w
sprawie wskazują, że pojawiły
się nowe okoliczności, które
mogą mieć wpływ na wykrycie
sprawcy. Jednak z uwagi na do-
bro śledztwa nie zostaną one
ujawnione

DESZCZ ZATARŁ ŚLADY

misarz Statkiewicz, ruszyło z
martwego punktu, to stan Pawła
nie. Choć żyje jest w śpiączce
i nie jest w stanie wskazać spra-
wcy okrutnego rozboju.

mówi Władysław
Brzozowski, ojciec ofiary. Po
chwili jednak nie kryje żalu. Ma
pretensje do bełchatowskiej po-
licji o złe prowadzenie śledztwa.
Ma podejrzenia, że doszło na-
wet do celowego zacierania śla-
dów w sprawie. Twierdzi, że ma
podstawy, aby tak sądzić. -

żali się mężczyzna
twierdząc, że puszka została
oddana do badania dopiero w
styczniu. Czyli 4 miesiące po
bestialskim pobiciu jego syna.
Nic nie wykazała. A przecież
sprawca musiał pozostawić na
niej jakieś ślady.

Suchej nitki na śledczych nie
pozostawiają internauci.

- napisał
jeden z nich. Inni proponują, aby
policjantów wysłać nawet na
Florydę, aby uczyli się fachu od
śledczych z „Kryminalnych za-
gadek Miami”. Ich dociekliwość,
analiza dowodów, zawsze do-
prowadzają do wskazania win-
nych i żądania sprawiedliwości
w imieniu ofiar.

Władysław Brzozowski spę-
dził wiele czasu na analizach

NA SZKOLENIE DO MIAMI

- Lekarze nie dawali żadnej
szansy na przeżycie. Jesteśmy
jednak głęboko wierzący, a wia-
ra czyni cuda -

Dla-
czego nie wzięli natychmiast do
analizy puszki z piwem, o co
prosiłem? -

„Nasza
policja jest beznadziejna. Mają
puszkę z piwem, które pił spra-
wca, a więc mają DNA. Skoro
sprawcą jest prawdopodobnie
osobnik znany poszkodowane-
mu, to w czym rzecz?”

i życia, i wydarzeń sprzed
dwóch lat. A to spowodowało,
że nie czeka, aż policja poda
rozwiązanie na tacy. Zachowa-
nie policji i fakty z życia rodziny
sprawiły, że odkrył, kto kryje się
za tą tragedią. Założone podsłu-
chy demaskują pewne osoby z
kręgu rodziny. -

- za-
daje pytanie W. Brzozowski, na
które zna odpowiedź, i ta odpo-
wiedź znana jest także policji.
Doszukał się powiązań towa-
rzyskich, i nie tylko, między pro-
wadzącymi śledztwo policjanta-
mi, a rodziną. Ma też na to do-
wody.

Wobec opieszałości bełcha-
towskiej policji Władysław Brzo-
zowski złożył kilka skarg na jej
działania i prośbę, aby śledztwo
przeniesiono do innego woje-
wództwa.

Tezę tę potwierdził w maju

Ale policja na-
wet nie chce przesłuchać tego
co się nagrało. Dlaczego?

NIE MA ZBRODNI
DOSKONAŁEJ

Sławomir Malinowski, burmistrz
Zelowa, który o rodzinie Brzo-
zowskich mówił bardzo dobrze.
Wskazywał, że tacy ludzie nie
powinni mieć żadnych wrogów.
Ich filozofia życiowa opierała się
na pozytywistycznej zasadzie
pracy u podstaw. Jak twierdzi S.
Malinowski rodzina osiągnęła
wszystko uczciwością i ciężką,
systematyczną pracą. Dlatego
teraz znajduje oparcie w lu-
dziach. Dzięki temu kwota nag-
rody wzrosła do 100 tys. zł. Ko-
lejne 50 tys. zł wyłożą właścicie-
le firm, które współpracują z
Brzozowskimi. Złożyłem już sto-
sowne oświadczenie w sprawie
zabezpieczenia tej kwoty. -

mówi
Władysław Brzozowski.

I na-
wet jak z jakiś powodów firmy
współpracujące się wycofają, to
sam wyłożę te pieniądze -

Ewa Wiaderna

(Przedruk artykułu z Tygodni-
ka Regionalnego „Fakty, In-
formacje, Komentarze” nr 26
z 30 czerwca 2010 roku).
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28 maja 2010 r. w Środowis-
kowym Domu Samopomocy w
Walewicach w ramach Europej-
skiego Tygodnia Sportu odbyła
się

pod hasłem:

W konkurencjach sporto-
wych takich jak: sprawnościowy
tor przeszkód, przeciąganie liny,
rzut do celu, kręgle, udział brali
uczestnicy ŚDS i ich rodziny, za-

I Integracyjna Olimpiada
Sportowa „RA-
ZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.

W środę 30 czerwca br. mie-
szkańcy Zelowa mieli okazję zo-
baczyć, jak ulicami naszego
miasta przejeżdża peleton 21.
Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Solidarności”
i Olimpijczyków. W Zelowie, na

proszeni goście, w tym władze
samorządowe, radni, księża,
sponsorzy i społeczność lokal-
na. Zawodnicy poszczególnych
konkurencji byli nagradzani
drobnymi upominkami, medala-
mi i dyplomami.

Celem Olimpiady była inte-
gracja osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem lokalnym, a
także przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu, populary-

zacja sportu wśród osób niepeł-
nosprawnych oraz podsumowa-
nie efektów szkoleniowych uzy-
skanych w czasie treningów
i zajęć.

Podczas Olimpiady gościn-
nie wystąpiły formacje break-
dance i hip-hop z Domu Kultury

w Zelowie. Dodatkową atrakcją
był pokaz mody sportowej, a
także wystawa prac uczestni-
ków, loteria fantowa i wspólna
zabawa taneczna. Spotkanie
zostało zorganizowane dzięki
sponsorom z Zelowa i okolic.

O.K.Ch.

trasie pierwszego etapu Wyści-
gu z Łodzi do Kleszczowa, zor-
ganizowana została meta lotnej
premii specjalnej. W wyścigu
udział wzięło ok. 150 zawodni-
ków, którzy na trasie Łódź - Ja-
rosław pokonali 903 km.

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: 4,00 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.


