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Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie 
Sylwester Drozdowski

Burmistrz  Zelowa
Tomasz  Jachymek

Święta Wielkiej Nocy to czas zadumy, otuchy oraz nadziei. 
Czas pełen re� eksji i radości nad Zmartwychwstaniem Pańskim, 

które zwiastuje odrodzenie duchowe, napełnia wiarą 
i daje siłę oraz pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Niech te świąteczne chwile upłyną w atmosferze domowego ciepła, 
a także obdarzą każdego z Nas siłą i spokojem. 
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Telefon alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja  997
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

• Urząd Miejski w Zelowie 
 44 634 10 00
• Powiatowy Urząd Pracy
 Filia w Zelowie 44 634 10 66
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
 Społecznej w Zelowie 44 634 10 28
• Przedsiębiorstwo Wodociągów 
 i Kanalizacji w Zelowie 
 44 634 13 06

• Zakład Usług Komunalnych
 44 634-22-58
• Dom Kultury w Zelowie 
 44 634 10 98
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 w Zelowie 44 634 11 48
• Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
 Pogotowie Ratunkowe 
 44 635 84 80

• Przychodnia SPZOZ w Zelowie 
 44 634 12 65
• NZOZ „MEDYK” 44 634 12 18
• Wiejski Ośrodek Zdrowia 
 w Wygiełzowie 44 634 14 22
• OSP w Zelowie 44 634 29 98
• OSP w Łobudzicach 44 634 15 88
• Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
 44 634 10 06 i 44 634 10 14

O FUNDUSZACH UNIJNYCH W GMINIE ZELÓW
 Ponad 90 osób wzięło udział 
w Forum Funduszy Unijnych, któ-
re odbyło się 14 marca w Ośrod-
ku Konferencyjno-Szkoleniowym 
przy Patykach w Gminie Zelów. 
Z zaproszenia Burmistrza Zelowa 
Tomasza Jachymka oraz Wicemar-
szałka Województwa Łódzkiego 

Grzegorza Wojciechowskiego sko-
rzystali przedsiębiorcy, przedstawi-

ciele służb mundurowych, dyrek-
torzy jednostek samorządowych, 
szkół i przedszkoli, sołtysi, przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych 
oraz mieszkańcy z terenu Gminy 
Zelów i powiatu bełchatowskiego. 
W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele władz powiato-

wych i lokalnych. Podczas forum 
eksperci z Urzędu Marszałkowskie-

go w Łodzi, Centrum Obsługi Przed-
siębiorcy oraz Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy przedstawili możliwo-
ści pozyskania i skorzystania z fun-
duszy europejskich oraz omówili 

programy m.in. dotyczące innowa-
cyjnej i konkurencyjnej gospodar-
ki, ochrony środowiska, gospodar-
ki niskoemisyjnej, zatrudnienia 

i edukacji. W spotkaniu uczestni-
czyli również przedstawiciele Fun-
dacji Rozwoju Gminy Zelów, któ-
rzy zaprezentowali swoją ofertę dla 
przedsiębiorców i osób chcących 

rozpocząć działalność gospodar-
czą. Na zakończenie zainteresowani 
uczestnicy mogli skorzystać z indy-
widualnych  konsultacji.

OSP W ZELOWIE MA NOWY SAMOCHÓD
Jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zelowie wzbogaciła 
się o nowy samochód ratowni-
czo-gaśniczy marki MAN. Uro-
czyste przekazanie i poświece-
nie wozu strażackiego nastąpiło 

1 lutego na terenie jednostki 
w obecności przedstawicieli 
władz rządowych, samorządo-
wych na szczeblu wojewódz-

kim, powiatowym i lokalnym 
oraz Państwowej Straży Pożar-
nej. Aktu przekazania zarówno 
pojazdu jak i kluczyków doko-
nał Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek na ręce Naczelnika 
OSP Zelów Macieja Karbowni-
czaka, a ceremonii uroczystego 
poświęcenia Proboszcz Parafii 
M.B. Częstochowskiej Ksiądz Ja-
cek Ambroszczyk.  Nowe auto, 
któremu nadano imię „JUREK” 
kosztowało 800 115 zł. Zakup 
auta był możliwy dzięki uzy-
skaniu dofinansowania z kilku 
źródeł: Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
Komendy Głównej PSP, budże-

tu Gminy Zelów i jednostki OSP 
Zelów. 

Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Zelowie jest 
jedną z czterech jednostek 
na terenie Gminy Zelów włą-
czonych do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo - Gaśniczego 
i w tym roku obchodzi jubi-
leusz 110-lecia. Powołana zo-
stała do podejmowania dzia-
łań o charakterze ratowniczym 
w sytuacjach zagrożeń życia, 
zdrowia, mienia lub środowi-
ska. Z pewnością  zakupiony 
samochód pozwoli na szybsze 
i skuteczniejsze realizowanie 
działań ratowniczych.

Korzystając z okazji, w imie-
niu władz samorządowych 
i mieszkańców Gminy Zelów 

dziękujemy Wam, Druhny i Dru-
howie za Waszą ofiarną służbę, 
poświęcenie i nieustanną go-

towość w celu ratowania ży-
cia i zdrowia ludzkiego. Życzy-
my Wam wszelkiej pomyślności 
i satysfakcji z wykonywanej mi-
sji. Niech ten nowy samochód  
będzie wsparciem dla podej-
mowanych działań. 
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Szanowni Państwo!
Czas okołoświąteczny to moment kiedy szczególnie myślimy o swoich najbliższych o ich 

potrzebach i bezpieczeństwie. O tych, którzy liczą na nasze wsparcie. Dlatego też jest mi 
niezwykle miło, że właśnie teraz mogę podzielić się z Państwem informacją, iż Gmina Ze-
lów rozpoczęła starania o pozyskanie funduszy unijnych na utworzenie na naszym terenie 
Dziennego Domu Pobytu lub Klubu dla seniorów i osób niesamodzielnych. Obecnie jesteśmy 
na etapie diagnozowania skali zapotrzebowania na tego rodzaju wsparcie wśród mieszkań-
ców. Działania związane z aktywizacją tej grupy były dla mnie zawsze priorytetowe.

Nasza praca nad podnoszeniem jakości życia w Gminie Zelów we wszystkich jej sfe-
rach ma swoje pierwsze efekty. Dzięki wsparciu jakie otrzymamy od Powiatu Bełchatow-
skiego termomodernizacji poddany zostanie budynek Przedszkola Samorządowego 
nr 4 w Zelowie oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie. Ponadto, właśnie pod-
pisaliśmy umowę z Gminą Kleszczów, która przekaże nam pomoc � nansową w wysoko-
ści 200 000,00 złotych na budowę drogi gminnej w Nowej Woli. O pozostałych planowa-
nych i realizowanych przez nas inwestycjach drogowych przeczytacie Państwo na stronie 
8 niniejszego Informatora.

Drodzy Mieszkańcy to dzięki aktywności, współpracy i zaangażowaniu wszystkich osób 
możemy podejmować skuteczne działania na rzecz rozwoju naszej gminy.

TOMASZ JACHYMEK
Burmistrz Zelowa

Szanowni Państwo.
    Życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy Zelów, aby 
radosna prawda o Zmartwychwstaniu Pańskim 
była pociechą, oparciem i pomocą w zmaganiach 
z troskami dnia powszedniego  oraz źródłem wszel-
kiego dobra w życiu osobistym, rodzinnym i zawo-
dowym. Życzę radosnych, pełnych nadziei i pokoju 
Świąt Wielkanocnych.   
  

Sławomir Malinowski
Przewodniczący Rady Powiatu Bełchatowskiego 

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkiej Nocy

pragnę życzyć wszystkim 
mieszkańcom Zelowa,

aby łaska płynąca z czasu
Zmartwychwstania Pańskiego
dała Państwu siłę i wsparcie
w pokonywaniu wszelkich

życiowych trudności.
Wesołego Alleluja!

Dariusz Rogut
Radny Sejmiku 

Województwa Łódzkiego 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy
wiary, nadziei, jakie niesie ze sobą ten niezwykły czas,

dobrych chwil w gronie bliskich
życzą Mieszkańcom Zelowa

Leszek Maciaszczyk
Członek Zarządu 

Powiatu Bełchatowskiego

Tadeusz Dobrzański
Radny Rady 

Powiatu Bełchatowskiego

PRZY ZSO W ZELOWIE POSADZONO 
DRZEWKO NA STULECIE 

WOJEWÓDZTWA 
W ramach programu pn. 

„100 tys. drzew na  stulecie 
województwa łódzkiego” Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie otrzymał od Samo-
rządu Województwa Łódzkiego 
sadzonkę drzewa liściastego. 
W dniu 29 marca drzewko zo-
stało posadzone przez Toma-
sza Jachymka Burmistrza Zelo-
wa i Dariusza Roguta Radnego 

Sejmiku Województwa Łódz-
kiego. Była to wspaniała lekcja 
patriotyzmu i symboliczna for-
ma uczczenia przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Zelowie przypadają-
cej na rok 2019 setnej rocznicy 
powstania województwa łódz-
kiego, z drugiej strony lekcja 
ekologii i dbania o środowisko 
przyrodnicze naszego regionu.

Szanowni Państwo!
Czas okołoświąteczny to moment kiedy szczególnie myślimy o swoich najbliższych o ich 

potrzebach i bezpieczeństwie. O tych, którzy liczą na nasze wsparcie. Dlatego też jest mi 
niezwykle miło, że właśnie teraz mogę podzielić się z Państwem informacją, iż Gmina Ze-
lów rozpoczęła starania o pozyskanie funduszy unijnych na utworzenie na naszym terenie 
Dziennego Domu Pobytu lub Klubu dla seniorów i osób niesamodzielnych. Obecnie jesteśmy 
na etapie diagnozowania skali zapotrzebowania na tego rodzaju wsparcie wśród mieszkań-
ców. Działania związane z aktywizacją tej grupy były dla mnie zawsze priorytetowe.

Nasza praca nad podnoszeniem jakości życia w Gminie Zelów we wszystkich jej sfe-
rach ma swoje pierwsze efekty. Dzięki wsparciu jakie otrzymamy od Powiatu Bełchatow-
skiego termomodernizacji poddany zostanie budynek Przedszkola Samorządowego 
nr 4 w Zelowie oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie. Ponadto, właśnie pod-
pisaliśmy umowę z Gminą Kleszczów, która przekaże nam pomoc � nansową w wysoko-
ści 200 000,00 złotych na budowę drogi gminnej w Nowej Woli. O pozostałych planowa-
nych i realizowanych przez nas inwestycjach drogowych przeczytacie Państwo na stronie 
8 niniejszego Informatora.

Drodzy Mieszkańcy to dzięki aktywności, współpracy i zaangażowaniu wszystkich osób 
możemy podejmować skuteczne działania na rzecz rozwoju naszej gminy.

TOMASZ JACHYMEK
Burmistrz Zelowa
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Tradycyjnie po raz XVIII siedzibą sztabu WOŚP był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. 

ZELÓW PO RAZ KOLEJNY ZAGRAŁ Z WOŚP

Finałowe granie rozpoczę-
ło się 13 stycznia w niedzielę od 
wczesnych godzin porannych, 
kiedy to na ulicach Zelowa po-
jawiło się 65 wolontariuszy. Już  
o godz. 8.45 w Szkole Podstawo-
wej nr 2 rozpoczął się XIV Tur-
niej Piłkarski pod hasłem: „Gramy 
z WOŚP”, w którym wzięło udział 
16 drużyn. Turniej uświetnili swo-
ja obecnością: Burmistrz Zelo-
wa Tomasz Jachymek, Zastępca 
Burmistrza Zelowa Anetta Mądry, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zelowie Sylwester Drozdow-
ski, Sekretarz Miasta Agnieszka 
Mysłowska, Przedstawiciel OZPN 
w Piotrkowie Tryb. Jolanta Gąsior, 

Prezes ZKS „Włókniarz” Maria Ko-
rzynek oraz licznie przybyli rodzi-
ce młodych piłkarzy. Turniej pił-
karski, który swoim patronatem 
objął Burmistrz Zelowa zakończył 
się wręczeniem pamiątkowych 
podziękowań i pucharów.

Specjalnie dla WOŚP „grali” 
również już po raz X absolwenci 
ZSO w Charytatywnym Turnieju 
TEXAS HOLD’EM.  

27 Finał WOŚP w Zelowie za-
kończył się tradycyjnie „ŚWIATEŁ-
KIEM DO NIEBA” ufundowanym 
przez Burmistrza Zelowa.

Dzięki hojności i zaangażo-
waniu wszystkich ludzi dobrej 
woli zebrano w czasie XXVII FI-

NAŁU WOŚP 19 256,72 PLN, 
natomiast z licytowanych w au-
kcjach na Allegro przedmiotów 

- 2 572, 00 PLN, co łącznie dało 
kwotę 21 900,84 PLN. Rekord zo-
stał pobity. Dziękujemy!!!

OBCHODY DNIA KOBIET

  Życzenia, kwiaty, występy arty-
styczne, a do tego świąteczna at-
mosfera – to wszystko miało miej-
sce podczas obchodów Święta 

Kobiet na terenie Gminy Zelów. 
Okolicznościowe spotkania odby-
wały się w kilku miejscach, zarów-
no na terenie Zelowa, jak i gminy. 

Pierwsze z takich spotkań miało 
miejsce w Łobudzicach 3 marca 
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.
   Z kolei, 8 marca w siedzibie Bi-
blioteki Publicznej świętowały 
czytelniczki zelowskiej biblioteki, 
fi lii bibliotecznych  w Kociszewie 

i Wygiełzowie oraz dyrektorzy 
i kierownicy gminnych jedno-
stek organizacyjnych. Z progra-
mem artystycznym wystąpiła 

Kinga Kubik. Natomiast 9 marca 
w Domu Kultury w Zelowie święto-
wał Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Okazjonalnie wystą-
pił zespół wokalny „ZA MIEDZĄ” 
z Kurówka. W spotkaniach uczest-
niczyli: Burmistrz Zelowa Tomasz 

Jachymek, Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Sylwester Drozdo-
wski oraz radni Rady Miejskiej 
w Zelowie.

1 marca w kościele M.B. 
Częstochowskiej w Zelowie 
zgromadzili się licznie miesz-
kańcy Gminy Zelów, parla-
mentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządowych wo-
jewództwa łódzkiego i Gmi-

ny Zelów, aby uczcić pamięć 
i wspólnie pomodlić się w in-
tencji Żołnierzy Wyklętych. 
Po Mszy Świętej przybyłe de-
legacje złożyły kwiaty i za-
paliły znicze pod tablicą pa-
miątkową.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

- ZELÓW UCZCIŁ PAMIĘĆ BOHATERÓW
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POBIEGLI PO ZELOWSKIE CZÓŁENKO

KONKURS WIEDZY I PRZEKAZANIE NOWEJ POMPY STRAŻAKOM
19 uczniów z Gminy Zelów 

uczestniczyło w Gminnym Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej i Eko-
logicznej – MŁODZIEŻ ZAPO-

BIEGA POŻAROM I CHRONI 
ŚRODOWISKO, który odbył się 

3 kwietnia w Urzędzie Miejskim 
w Zelowie. Rywalizacja toczyła 
się w trzech kategoriach wie-
kowych. Najlepszych dwóch 

uczestników z każdej kategorii 
zakwalifikowało się do udziału 

w turnieju na szczeblu powia-
towym. 

Zwycięzcy eliminacji gmin-
nych:

I grupa wiekowa: uczniowie 
szkół podstawowych (klasy I-IV)

1. Krzysztof Jabłoński
2. Jakub Stępień
II grupa wiekowa – ucznio-

wie szkół podstawowych (kla-
sy VII-VIII) oraz gimnazjalnych 
(klasy III)

1. Patryk Rataj
2. Klaudiusz Siekierski
III grupa wiekowa – ucznio-

wie szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych

1. Dominik Grzelak
2. Kamil Fiuk
Wszyscy uczestnicy turnieju 

otrzymali gratulacje i upominki 
od Burmistrza Zelowa Tomasza 
Jachymka. 

Uczniowie mieli również nie-

codzienną okazję uczestniczyć 
w przekazaniu nowej pompy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Walewicach. Specjalistyczny 
sprzęt został wręczony przez 
Burmistrza Zelowa strażakom 
reprezentującym jednostkę. 
Pompa z pewnością stano-
wić będzie wsparcie działań 
ratowniczo - gaśniczych i wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa 
w naszej gminie.

Sportowcy pobiegli w kilku 
kategoriach wiekowych: dzie-
ci do lat 6 na 100 m, uczniowie 
szkół podstawowych na 200 
i 500 m, a ponadpodstawo-
wych na 1 km oraz dorośli 
w biegu głównym na 10 km.

Zwycięzcami biegu na 10 km 
zostali biegacze z Bełchatowa: 
Sylwia Hałaczkiewicz oraz To-
masz Owczarek, którzy otrzy-
mali Złote Czółenka.

Natomiast najlepsi z Gminy Ze-
lów okazali się Katarzyna Ostoj-
ska i Jakub Kimmer członkowie 
Stowarzyszenia „Bieging Team 
Zelów”.

Honorowy Patronat nad IV Ze-

lowskim Szusem o Czółenko ob-
jął Burmistrza Zelowa Tomasz 

Jachymek, który wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Ze-

lowie Sylwestrem Drozdowskim 
wręczyli statuetki i nagrody naj-
szybszym biegaczom.

Gratulujemy wszystkim biegaczom 
i życzymy dalszych sukcesów.

Podczas Szusu nie zabrakło 
atrakcji towarzyszących. W Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
można było m.in. wziąć udział 
w warsztatach dekorowania wiel-
kanocnych pierników, decoupa-
ge oraz układania kostki rubika, 
a także skosztować zdrowych 
przysmaków przygotowanych 
przez samorząd uczniowski. Po-
nadto wręczono nagrody zwy-
cięzcom  konkursu fotografi czne-
go „WODA-WOKÓŁ NAS”.

Ponad 300 biegaczy z całego kraju uczestniczyło w IV Zelowskim Szusie o Czółenko, który odbył się 17 marca w Zelowie.
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PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC

Artystów do tego kulturalne-
go przedsięwzięcia organizato-
rzy dobierają tak, aby widzowie 
mogli się doskonale bawić słu-
chając,  zgodnie z powiedzeniem 
Lucjana Kydryńskiego, „muzyki 
lekkiej, łatwej i przyjemnej”. Nie 
jest jednak prawdą, że słucha-
jąc tylko muzyki z gatunku pop 
można identyfi kować się ze sło-
wami tego znanego ongiś kry-
tyka i konferansjera. Wieloletnia 
edukacja prowadzona przez pra-
cowników Domu Kultury zaowo-
cowała tym, że koncertami mu-
zyki klasycznej można zapełnić 
salę do tego stopnia, że brakuje 
po prostu miejsc.

Podczas tegorocznego spo-
tkania można było posłuchać 
najpiękniejszych utworów ope-
retkowych i musicalowych. Choć 
to formuła sprawdzona i można 
było się liczyć, że publiczność 
dopisze, to jednak rzeczywista 
liczba widzów przerosła oczeki-
wania organizatorów. 

Gośćmi koncertu byli soliści 
Teatru Wielkiego w Łodzi: tenor 
i dyrektor artystyczny Krzysztof 
Marciniak oraz mezzosopranist-

ka Agnieszka Makówka; artystom 
fantastycznie akompaniowała 
Danuta Antoszewska, która dała 
wielki popis swoich umiejętno-

ści brawurowo wykonując słyn-
ne Ragtimy Scotta Joplina. 

Krzysztof Marciniak, pełniący 
honory gospodarza wieczoru, 
rozpoczął arią Stefana z III aktu 

opery Straszny Dwór Stanisława 
Moniuszki. Nawiązał tym do ob-
chodów 200. rocznicy urodzin 
wybitnego polskiego kompozy-

tora, która przypada w tym roku.  
Następnie zaprezentował zna-
ne arie wielkich kompozytorów: 
Franza Lehara, Emmericha Kal-
mana, Roberto Stolza czy Con-

suelo Torresa Valezqueza. Z ko-
lei Agnieszka Makówka uraczyła 
nas swoim pięknym głosem in-
terpretując arie Franza Lehara, 
Johanna Straussa, Fredericka Lo-
ewe czy Johna Kandera – słynny 
New York, New York. Jednak naj-
większym aplauzem cieszyła się 
aria Przetańczyć całą noc z musi-
calu My Fair Lady , kiedy to mez-
zosopranistka zaprosiła na scenę 
do wspólnego tańca Burmistrza 
Zelowa. Brawom nie było końca...

Artyści zaprezentowali także 
wiele duetów, w tym  z Księżnicz-
ki czardasza Emmericha Kalmana, 
z Barona Cygańskiego Johanna 
Baptista Straussa, czy Żegnajcie 
przyjaciele – Andrew Lloyda-Web-
bera. Zelowska publiczność na-
grodziła wykonawców niezwykle 
gromkimi brawami, dając wy-
raz swoim muzycznym gustom, 
a jednocześnie dziękując arty-
stom za ich kunszt i profesjona-
lizm. 

Symboliczna lampka szam-
pana smakowała zelowianom 
w ten wieczór szczególnie słod-
ko...

Andrzej Dębkowski

W wypełnionej po brzegi sali Domu Kultury w Zelowie odbył się Koncert Noworoczny – w ten sposób, 10 lutego br., zelowianie i przyjaciele 
Gminy Zelów przywitali Nowy Rok po raz 26. A zelowskie koncerty cieszą się niezmienną popularnością praktycznie od momentu, 

kiedy zostały zainicjowane przez Burmistrza Zelowa, Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Zelów i pracowników Domu Kultury.

Ponad 100 uczestników ro-
zegrało 2 lutego w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Zelowie charytatywny tur-
niej piłki nożnej pn. „Gramy dla 
Tymka”. Oprócz sportowej ry-
walizacji wszystkim przyświecał 
jeden cel - pomoc dla chorego 
Tymoteusza Malinowskiego. 

W turnieju, któremu Patrono-
wał Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek, wzięło udział 10 dru-
żyn: FC Zelów, Młody Zelów, 
Drużyna Małego, Metanol, FC 
Buczek, Zelówek, ZSP Zelów, FC 
Stróża, Włókniarz Zelów i Me-

tanol II. Pierwsze kopnięcie pił-
ki wykonał sam Tymek, rozpo-
czynając tym samym oficjalnie 
zmagania sportowe.

Po bardzo zaciętej grze, 
pierwsze miejsce wywalczy-
ła drużyna ZSP Zelów, następ-
nie Metanol II, a na trzecim 
uplasowała się Drużyna Ma-
łego. Zwycięzcy zostali uho-
norowani pamiątkowymi pu-
charami ufundowanymi przez 
Burmistrza Zelowa, a wręczony-
mi przez Tymka. 

Organizatorem Turnieju był 
zelowski oddział Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Kibiców 
„Tylko Widzew”.

Turniej piłkarski był imprezą 
towarzyszącą głównego wyda-
rzenia tego dnia dedykowane-
go dla Tymka, mianowicie Ba-
lu Charytatywnego, który miał 
miejsce w ośrodku konferen-
cyjnym „Przy Patykach”. W tym 
roku w balu wzięła udział rekor-
dowa liczba osób (240).

CHARYTATYWNY TURNIEJ POD 
PATRONATEM BURMISTRZA ZELOWA

WIZYTA MISTRZA POLSKI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 W ZELOWIE

Niecodzienna wizyta mia-
ła miejsce pod koniec stycznia 
w Szkole Podstawowej nr 2 
w Zelowie. Z inicjatywy na-
uczyciela Jacka Pawełoszka 
uczniów odwiedził Mistrz Pol-

ski Patryk Czarnowski - środ-
kowy PGE Skry Bełchatów. 
W spotkaniu tym uczestniczy-
li także uczniowie z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie oraz Zastępca Bur-
mistrza Zelowa Anetta Mądry 
i dyrektor szkoły Anna Bodnar. 

W trakcie spotkania przybliżona 
została kariera zawodnika i cie-
kawostki z jego życia prywatne-
go. Podczas wizyty Mistrz odpo-
wiadał na zadane pytania, które 
wcześniej przygotowali ucznio-

wie. Na koniec każda klasa mia-
ła możliwość zrobienia pamiąt-
kowego zdjęcia grupowego, 
a wszyscy uczniowie otrzymali 
autografy Mistrza Polski.

Czekamy na kolejne spo-
tkania z siatkarzami PGE SKRY 
Bełchatów!
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CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ADASIA
Kolejne wydarzenie charyta-

tywne w naszej gminie – turniej 
piłki nożnej połączony z impre-
zami towarzyszącymi – już za na-
mi. Tym razem pomoc dedyko-
wana była dla 5-letniego  Adasia, 
mieszkańca Zelowa, chorujące-
go na dziecięce porażenie mó-
zgowe. Zebrane środki w wys. 
6 033,00 zł  pozwolą mu wyje-
chać na wymarzony turnus reha-
bilitacyjny.  

W Turnieju udział wzięło 10 
drużyn: Włókniarz Zelów 1, Włók-

niarz Zelów 2, Funinio Kolumna, 
MUKS Widawa, GUKS Gorzkowi-
ce 1, GUKS Gorzkowice 2, Astoria 
Szczerców 1, Astoria Szczerców 2, 
MULKS Łask 1, MULKS Łask 2. 

I miejsce zajęła drużyna Włók-
niarz Zelów 2, II miejsce wywal-
czył GUKS Gorzkowice 1, a na III 
stopniu podium stanęli zawodni-
cy MULKS Łask 1. 

Wszyscy zawodnicy turnieju 
uhonorowani zostali medalami, 
a drużyny pucharami, które wrę-
czali: Burmistrz Zelowa Tomasz 

Jachymek, Przewodniczący Rady 
Powiatu Bełchatowskiego Sławo-
mir Malinowski, Członek Zarzą-
du Powiatu Bełchatowskiego Le-
szek Maciaszczyk, Jolanta Gąsior 
OZPN Piotrków Tryb i Prezes ZKS 
Włókniarz Zelów Maria Korzynek. 
Patronat nad turniejem objął Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek 
oraz Starosta Bełchatowski Doro-
ta Pędziwiatr.

Oprócz ogromnych emocji, 
które towarzyszyły turniejowi, 
organizator przygotował wiele 
atrakcji towarzyszących, między 
innymi Gminny Konkurs Plastycz-
ny pt. „Podziel się sercem” na któ-
ry wpłynęły aż 84 prace z 4 szkół. 
Oceniano je w 2 kategoriach wie-
kowych. 

W kategorii kl. 0-III:
I miejsce Agata Buresz kl. II b 

SP nr 4
II miejsce Maja Włodarczyk kl. 

II SP Wygiełzów
III miejsce Igor Wąsek kl. II a 

SP nr 2
III miejsce Martna Stępnik kl. 

II a SP nr 1
W kategorii kl. IV-VIII:
I miejsce Martyna Doliwka kl. 

VII SP nr 2
II miejsce Mateusz Kaczma-

rek kl. IV c SP nr 2
III miejsce Mateusz Bawej kl. 

VI b SP nr 4

III miejsce Patrycja Fraszka kl. 
VIII SP Wygiełzów

Na zakończenie turnieju mło-
dzi piłkarze wypuścili w niebo 
100 czerwonych balonów sym-
bolizujących gorące i szczodre 
serca wszystkich ofiarodawców.

W dniu 4 marca w Zespole 
Szkół Ogólnokształcącym w Ze-
lowie gościł pan Grzegorz Lorek 
– polski polityk, samorządowiec 
i urzędnik, od 2011 do 2015 wi-
ceburmistrz Zelowa, od 2018 
poseł na Sejm VIII kadencji.

Tematem wiodącym spotka-
nia była prezentacja pracy posła. 
Gość opowiadał o obowiązkach, 
powinnościach i przywilejach 
poselskich. W sposób bardzo 
przystępny i ciekawy przed-
stawił pracę sejmu. Uczniowie 
wystąpili w roli posłów oraz 

tworzyli środowisko sejmu, peł-
niąc funkcje np. prezydenta, 
marszałka, przedstawicieli pra-
sy, różnych ugrupowań politycz-
nych itp. Natomiast największym 
sukcesem było wprowadzenie 
i uchwalenie wymyślonej przez 
uczniów ustawy.  Choć nie jest 
to takie łatwe, jakby się komuś 
wydawało, uczniom szkoły pod 
kierunkiem pana posła udało 
się w ciągu godziny lekcyjnej 
przyjąć ustawę znoszącą próg 
zdawalności na egzaminie ma-
turalnym.

POSEŁ NA SEJM RP Z WIZYTĄ W ZSO W ZELOWIE 

FESTIWAL SZTUKI W ZELOWIE

Dom Kultury w Zelowie 27 marca 
2019 r.  podpisał umowę z Lokal-
ną Grupą Działania „Dolina rzeki 
Grabi” na grant pn. Festiwal Sztu-
ki – Zelów 2019 – organizacja wy-

darzeń kulturalnych promujących 
obszar LGD „Dolina rzeki Grabi”, 
który będzie realizowany przez 
Dom Kultury od maja do paździer-
nika 2019 r.

Całkowita wartość projektu wyno-
si 34.100 zł,  przyznana kwota po-
mocy: 32.000 zł.
Projekt grantowy współfi nanso-
wany jest ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
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Co w inwestycjach?

Gmina Zelów pozyskała środki 
fi nansowe z budżetu Powiatu Beł-
chatowskiego przeznaczone na za-
dania z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na termomo-

dernizację Przedszkola Samo-
rządowego nr 4 w Zelowie oraz 
Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie. 
Kwota do� nansowania inwesty-
cji to 324  000,00 zł, co stanowi 

60% całości kosztów tych dwóch 
przedsięwzięć. Odnowienie obiek-
tów podniesienie ich efektywność 
energetyczną, zwiększy atrakcyj-
ność przestrzeni publicznej w naszej 

gminie oraz zapewni mieszkańcom 
wysoką jakość i dostępność eduka-
cji przedszkolnej oraz usług medycz-
nych. Całkowity koszt przeprowa-
dzenia prac to 540 000,00 zł. 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH

Informujemy, że Gmina Zelów 
wystąpiła do Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi o dofi -
nansowanie 163 649,50 zł na mo-
dernizację – remont drogi gminnej 
w miejscowości Kolonia Łobudzi-
ce (Bałuty). Całkowita wartość za-
dania to 272 749,18 zł. Ponadto 
do Funduszu Dróg Samorządo-
wych złożono 2 wnioski na dofi -
nansowanie zadań do 80%. Pierw-
szy na budowę dróg w Zelowie 
– ul. Leśna, Przejazd, Podleśna, 
gdzie szacowana wartość zadania 
to 1 788 101,00 zł, natomiast drugi 

w Kolonii Łobudzice (wartość za-
dania 887 699,00 zł). Ponadto ra-
zem z Powiatem Bełchatowskim 

będziemy realizować przebudowę 
drogi powiatowej w zakresie bu-
dowy chodnika od Miasta Zelowa 

do miejscowości Pożdżenice oraz 
w miejscowości Wygiełzów.

Gmina przystępuje również 
do realizacji wykonania chodnika 
w Wygiełzowie na odcinku 136 mb 
wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej. 
Inwestycja w wysokości 73 723,60 zł 
jest fi nansowana z budżetu Gminy 
Zelów, w tym 13 723,60 zł stanowi 
fundusz sołecki.

Ponadto na terenie miasta i gmi-
ny Zelów trwają  prace polegają-
ce na wykonywaniu napraw dróg 
i konserwacji nawierzchni drogo-
wych. 

INWESTYCJE DROGOWE 

W Parku Miejskim im. Romu-
alda Traugutta, na terenie przy 
zbiorniku wodnym Patyki oraz 
w tzw. „Ogródku Jordanowskim” 
przy ulicy Kościuszki można już 
korzystać z otwartych stref ak-
tywności, które powstały dzięki 
dofi nansowaniu z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 

Strefy oferują odwiedzającym 
siłownię plenerową oraz strefę 
relaksu z ławkami i urządzeniami 
do gier edukacyjnych. Dodatko-
wo w tzw. „Ogródku Jordanow-

ski” powstał plac zabaw z bez-
pieczną nawierzchnią z czystego 
piasku oraz siłownia z naturalną 
nawierzchnią trawiastą. Na pla-
cu można korzystać m.in. z orbi-
treka, wioślarza, biegacza, ścian-
ki wspinaczkowej, czy huśtawki 
„bocianie gniazdo”.

Całkowity koszt wykona-
nia wszystkich trzech stref to 
223 243,28 zł, z czego 98 700,00 
zł stanowi dofi nansowanie otrzy-
mane od Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

3 STREFY AKTYWNOŚCI JUŻ DOSTĘPNE DLA MIESZKAŃCÓW

Strefa w  tzw. „Ogródku Jordanowskim” Strefa przy zbiorniku wodnym Patyki

Strefa w Parku Miejskim
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ZMIANA INKASENTA, ALE OPŁATA TARGOWA BEZ ZMIAN
Od dnia 1 marca 2019 r., na 

„Targowicy Miejskiej w Zelowie 
ul. Poznańska 8” zmienił się inka-
sent. Obecnie opłaty pobierają 
pracownicy gminnej spółki tj. 
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. 
o. ul. Żeromskiego 28, 97 – 425 Ze-
lów tel. 44 6342258.

Wysokość dziennych stawek opła-
ty targowej nie zmieniła się określona 
jest w uchwale Rady Miejskiej w Zelo-

wie Nr XXXIX/247/2005 z dnia 8 grud-
nia 2005 roku.

Zgodnie z powyższą uchwałą stawki 
opłaty targowej wynoszą:

1. Opłata targowa przy sprzeda-
ży koni i bydła, niezależnie od za-
jętego miejsca i środka transportu 
z którego dokonywana jest sprzedaż – 
4,00 zł od każdej sztuki.

2.  Opłata targowa przy sprzedaży 
innych rzeczy i zwierząt niż wymienio-

ne w pkt. 1, w następujących wysoko-
ściach:

a)  przy sprzedaży z wozu konnego 
i przyczepy ciągnikowej jednoosiowej 
- 7,00 zł;

b)  przy sprzedaży z samochodu 
osobowego - 9,00 zł;

c)  przy sprzedaży z samochodu 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony lub przyczepy samochodowej 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 

750 kg – 16,00 zł;                                                 
d) przy sprzedaży z samochodu 

o dopuszczalnej masie  całkowitej po-
wyżej 3,5 tony, platformy lub przyczepy 
samochodowej o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 750 kg - 32,00 zł;                       

e)   przy sprzedaży z wózka ręczne-
go -  5,00 zł;

f )   za zajęcie placu pod stoisko za 1 
mb. powierzchni niezależnie od branży 
- 6,00 zł.

TRUDNY CZAS DLA GMINNYCH FINANSÓW
Zobowiązania � nansowe za-

ciągnięte w poprzedniej kaden-
cji tj. w 2018 roku na realizację 
zadania „Rozbudowa systemów 
wodno – kanalizacyjnych w Ze-
lowie i gminie Zelów II etap”, na 
które nie pozyskano żadnego 
do� nansowania, tak obciążyły 
budżet Gminy Zelów, że nie je-
steśmy w stanie s� nansować do 
roku 2021 żadnych innych zadań 
inwestycyjnych ze środków wła-
snych.

Dane o stanie budżetu Gminy Ze-
lów na koniec pierwszego kwartału 
tego roku kształtują się następująco:

• Dochody budżetowe na 2019 
rok – 61 580 098,33 zł

• Wydatki budżetowe na 2019 
rok – 62 831 698,33 zł

Planowany de� cyt na 2019 
rok – 1  251 600,00 zł zostanie 
pokryty przez zaciągnięcie pożycz-
ki z WFOŚiGW w Łodzi na inwesty-
cję: „Rozbudowa systemów wod-
no – kanalizacyjnych w Zelowie II 
etap” w wysokości 500  000,00 zł  
oraz wolnymi środkami w kwocie 
751 600,00 zł.

Kwota długu na dzień 31 
grudnia 2018 roku wynosi 
17 854 996,00 zł.

Należy podkreślić, że spłata zacią-
gniętych w latach ubiegłych kredy-
tów i pożyczek będzie następować 
aż do roku 2027. Roczna kwota spła-
ty wynosi ok. 2 500 000,00 zł. Do te-
go należy doliczyć odsetki, których 
wartość kształtuje się na poziomie 
ok. 500 000,00 zł rocznie. 

Gmina Zelów w danym roku bu-
dżetowym ze środków własnych 
jest w stanie sfi nansować zadania 
inwestycyjne jedynie za kwotę ok. 
5 000 000,00 zł. W związku z podpi-
saną w 2018 r. umową na wykona-
nie zadania „Rozbudowa systemów 
wodno – kanalizacyjnych w Zelo-
wie i gminie Zelów II etap”, na które 
nie pozyskano żadnych bezzwrot-
nych  środków zewnętrznych, gmi-
na musi sfi nansować sama w 2019 r.  
3 530 000,00 zł, natomiast w 2020r. 
5 000 000,00 zł, gdyż jest to zada-
nie wieloletnie,  przewidziane na la-
ta 2018 - 2020. Po przeprowadzeniu  
analizy powyższych danych zwrócić 
uwagę należy na fakt , że obecne  

możliwości fi nansowania inwestycji 
gminnych, jakimi gmina dysponuje, 
są niezadowalające. Jedynym wyj-
ściem  pozwalającym na realizację 
powyższych zobowiązań jest zacią-
gniecie kredytu.  

Powyższe zobowiązania fi nan-
sowe na inwestycje rozpoczęte 
jeszcze w 2018 r. nie są jedynymi. 
Pozostaje jeszcze sprawa zapłaty 
kontynuowanego w tym roku, a roz-
poczętego w roku ubiegłym zada-
nia „Budowa drogi w miejscowości 
Łobudzice”, na które również nie 
pozyskano wsparcia z funduszy ze-
wnętrznych. Kwota przypadająca 
do zapłaty w bieżącym roku wynosi 
893 000,00 zł.

W związku z tym, że oba te za-
dania nie zostały wsparte żadną 
dotacją zewnętrzną, możliwości 
budżetowe na pokrycie innych  za-
dań inwestycyjnych w latach 2019 
i 2020 są już wyczerpane. By móc 
zrealizować jakiekolwiek dodat-
kowe inwestycje, również takie na 
które gmina chciałaby pozyskać 
dofi nansowanie, stanęliśmy przed 
koniecznością wydania obligacji, 

aby zabezpieczyć  wkład własny. 
Na budżet gminy składają się wy-

datki bieżące - m.in. na oświatę,  na 
system gospodarowania odpadami, 
remonty i utrzymanie dróg, oświe-
tlenie i energię elektryczną  oraz wy-
datki inwestycyjne. By móc realizo-
wać inwestycje należy ograniczyć 
wydatki bieżące, które w naszym 
budżecie kształtują się na poziomie 
90%. Próba ich zbytniego rozbudo-
wania jest niebezpieczna z punku 
widzenia przepisów ustawy o fi nan-
sach publicznych, a często wzrost 
tych środków nie jest zależny bez-
pośrednio od Gminy. W tej sytuacji  
niezwykle trudno będzie wprowa-
dzić politykę inwestycyjną na od-
powiednie tory tak, aby w końcu 
Gmina Zelów odnotowała znaczny 
wzrost inwestycyjno - gospodarczy.  
By to osiągnąć czeka nas czas trud-
nych decyzji i ogromu pracy - czas 
na który jesteśmy gotowi i który wy-
korzystamy tak by wypracować jak 
najlepsze efekty, dzięki którym roz-
wój naszej gminy nabierze realnych 
kształtów i przełoży się na podnie-
sienie komfortu życia mieszkańców.
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Zachęcamy do skorzystania z 
rządowego programu Czyste Po-
wietrze skierowanego do osób fi -
zycznych, szukających możliwości 
pozyskania dodatkowych środków 
fi nansowych na realizację inwesty-
cji poprawiających charakterystykę 
energetyczną budynków. Głównym 
celem tego programu jest zmniej-

szenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowa-
dzanych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne. Inwestycje jakie mo-
gą być realizowane w ramach tego 
programu to m. in.: wymiana starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 
termomodernizacja budynków jed-
norodzinnych. 

Wszelkich informacji na temat 
programu udziela Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi.

Dane teleadresowe WFOŚiGW 
w Łodzi: Adres: ul. Dubois 118

Godziny obsługi Bene� cjen-
tów programu ,,Czyste Powie-
trze” pn.-pt.: 8:00 - 15:00 

Infolinia do programu czyste 
powietrze 42 208 20 91

Adres strony internetowej: www.
wfosigw.lodz.pl 

Ponadto na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Zelów www.zelow.
pl znajduje się zakładka CZYSTE PO-
WIETRZE, w której umieszczono in-
formacje dotyczące programu.

UWAGA   Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie zwraca się z uprzejmą prośbą, 

aby pary małżeńskie obchodzące w 2019 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, które mają stałe zameldowanie 
na terenie Gminy Zelów, zgłaszały się do Urzędu Stanu Cywilnego w Zelowie (ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) 

w terminie do 30 kwietnia 2019 roku w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą nadania medalu 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również członkowie rodzin jubilatów. 

NOWA PLACÓWKA DLA SENIORÓW I OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Miejsko – Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie planu-
je pozyskać środki unijne w ramach 
projektu partnerskiego „Centrum 
Usług Środowiskowych dla powia-
tu bełchatowskiego” na utworze-

nie Dziennego Domu Pobytu lub 
Klubu dla seniorów i osób niesa-
modzielnych (tj. starszych, chorych, 

niepełnosprawnych). Do tego celu 
planujemy zagospodarować parter 
budynku gminnego w miejscowo-
ści Zalesie, który obecnie wykorzy-
stywany jest w ograniczonym za-
kresie.

W ramach wsparcia planujemy m. in.: 
- zaspokojenie potrzeb życiowych, 

poprzez zapewnienie miejsca do 
bezpiecznego i godnego spędzania 
czasu,

- usługi opiekuńcze i pielęgnacyj-
ne, w tym pomoc w utrzymaniu hi-
gieny osobistej,

- dwa posiłki dziennie w siedzibie 
Dziennego Domu Pobytu, 

- umożliwienie udziału w zajęciach 
terapeutycznych, plastycznych, mu-
zycznych i wspierających ruchowo,

- dostęp do książek i środków prze-

kazu, organizowanie imprez kultural-
nych, rekreacyjnych i towarzyskich, 
(m.in. wyjazdy do kina, teatru, na ba-
sen, wycieczki krajoznawcze),

- pomoc w rozwinięciu i wzmac-
nianiu aktywności oraz samodzielno-
ści życiowej,

- pomoc psychologiczną, po-
radnictwo i wsparcie w rozwią-
zywaniu trudnych sytuacji ży-
ciowych oraz bieżących spraw 
życia codziennego np. udzielania 
pomocy w kontaktach z placów-
kami służby zdrowia i urzędami.
Ponadto planujemy zapewnić dojazd 
z miejsca zamieszkania do Ośrodka 
i z powrotem. Osoby uczestniczące 
w projekcie będą mogły samodziel-
nie planować czas pobytu w placów-
ce. Nie będzie obowiązku uczestni-

czenia w zajęciach przez cały tydzień.
Przewidywane otwarcie Dzien-

nego Domu Pobytu planowa-
ne jest na drugą połowę 2020.
W związki z powyższym zwracamy 
się z prośbą o zgłaszanie się zainte-
resowanych osób do dnia 15 ma-
ja 2019 r. do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ze-
lowie, ul. Piotrkowska 12 od ponie-
działku do piątku w godz. 7:30- 15:30  
w celu przeprowadzenia diagnozy 
czy taka potrzeba występuje na tere-
nie Gminy Zelów. 

Bliższych informacji udziela 
Kierownik oraz pracownicy socjal-
ni Miejsko -  Gminnego Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. 
Piotrkowska 12, tel. 44  634 10 28 
wew. 25 lub 27.

W naszej Gminie powstaje projekt, który zakłada zwiększenie usług przede wszystkim dla osób starszych, 
ale również  niesamodzielnych i potrzebujących wsparcia.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2019 r.

06.05.2019 r. 07.05.2019 r. 08.05.2019 r.

ul. Kilińskiego
ul. Górna
ul. Zofii
ul. Poprzeczna
ul. Podleśna
ul. Północna
ul. Skłodowskiej
ul. Kopernika
ul. Jana Pawła II
ul. Dzielna
ul. Wschodnia
ul. Złota
ul. Kątna
ul. Wrzosowa
ul. Leśniczówka
ul. Herbertowska
ul. Grzybowa
ul. Sosnowa
ul. Ceramiczna
ul. Cegielniana
ul. Leśna
ul. Bukowa
ul. Polna

Pl. Dąbrowskiego
ul. Wąska
ul. K. Wielkiego
ul. B. Chrobrego
ul. W. Łokietka
ul. Mieszka I
ul. Poznańska
ul. Ks. Stanka
ul. Mickiewicza
ul. Kościuszki
ul. Sienkiewicza
ul. Płocka
ul. Boczna
ul. Zachodnia
ul. Pileckiego
ul. Chrapkiewicza
ul. Sikorskiego
ul. Szkolna
ul. Św. Anny
ul. Żeromskiego
ul. Wesoła
ul. Nowy Rynek
ul. Cmentarna
ul. Przejazd
ul. Królewska

ul. Łąkowa
ul. Lubelska
ul. Leśne Działy
ul. Bujnowska
ul. Pabianicka
ul. Wolności
ul. Ogrodowa
ul. Krótka
ul. Harcerska
ul. Sportowa
ul. Południowa
ul. Komeńskiego
ul. Piotrkowska

15.05.2019 r. 16.05.2019 r. 17.05.2019 r.

Bocianicha,
Zabłoty,
Jamborek,
Karczmy,
Kol. Karczmy,
Kuźnica,
Zagłówki,
Zelówek,
Kociszew,
Kol. Kociszew, 
Pawłowa,
Dąbrowa,
Ostoja,
Kol. Ostoja,
Łobudzice,
Kol. Łobudzice, 
Marszywiec,

Bujny Księże,
Bujny Szlacheckie,
Bominy, 
Grabostów,
Kol. Grabostów, 
Mauryców.
Grębociny,
Sromutka,
Janów,
Tosin,
Pukawica,
Sobki,
Podlesie, 
Zalesie, 
Wypychów, 
Krześlów,
Walewice
Łęki, 

Jawor,
Faustynów,
Wola Pszczółecka,
Pszczółki, 
Przecznia,
Wygiełzów,
Pożdżenice,
Kurów, 
Chajczyny,
Kurówek,
Nowa Wola,
Ignaców,
Kol. Pożdżenice.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2019 r.

06.05.2019 r. 07.05.2019 r. 08.05.2019 r.

ul. Kilińskiego
ul. Górna
ul. Zofii
ul. Poprzeczna
ul. Podleśna
ul. Północna
ul. Skłodowskiej
ul. Kopernika
ul. Jana Pawła II
ul. Dzielna
ul. Wschodnia
ul. Złota
ul. Kątna
ul. Wrzosowa
ul. Leśniczówka
ul. Herbertowska
ul. Grzybowa
ul. Sosnowa
ul. Ceramiczna
ul. Cegielniana
ul. Leśna
ul. Bukowa
ul. Polna

Pl. Dąbrowskiego
ul. Wąska
ul. K. Wielkiego
ul. B. Chrobrego
ul. W. Łokietka
ul. Mieszka I
ul. Poznańska
ul. Ks. Stanka
ul. Mickiewicza
ul. Kościuszki
ul. Sienkiewicza
ul. Płocka
ul. Boczna
ul. Zachodnia
ul. Pileckiego
ul. Chrapkiewicza
ul. Sikorskiego
ul. Szkolna
ul. Św. Anny
ul. Żeromskiego
ul. Wesoła
ul. Nowy Rynek
ul. Cmentarna
ul. Przejazd
ul. Królewska

ul. Łąkowa
ul. Lubelska
ul. Leśne Działy
ul. Bujnowska
ul. Pabianicka
ul. Wolności
ul. Ogrodowa
ul. Krótka
ul. Harcerska
ul. Sportowa
ul. Południowa
ul. Komeńskiego
ul. Piotrkowska

15.05.2019 r. 16.05.2019 r. 17.05.2019 r.

Bocianicha,
Zabłoty,
Jamborek,
Karczmy,
Kol. Karczmy,
Kuźnica,
Zagłówki,
Zelówek,
Kociszew,
Kol. Kociszew, 
Pawłowa,
Dąbrowa,
Ostoja,
Kol. Ostoja,
Łobudzice,
Kol. Łobudzice, 
Marszywiec,

Bujny Księże,
Bujny Szlacheckie,
Bominy, 
Grabostów,
Kol. Grabostów, 
Mauryców.
Grębociny,
Sromutka,
Janów,
Tosin,
Pukawica,
Sobki,
Podlesie, 
Zalesie, 
Wypychów, 
Krześlów,
Walewice
Łęki, 

Jawor,
Faustynów,
Wola Pszczółecka,
Pszczółki, 
Przecznia,
Wygiełzów,
Pożdżenice,
Kurów, 
Chajczyny,
Kurówek,
Nowa Wola,
Ignaców,
Kol. Pożdżenice.

08.05.2019 r. ul. Polnaul. Polna ODBIÓR ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 2019 R.
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – 26 MAJA 2019 ROKU

Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej zarządził wybory posłów do Par-
lamentu Europejskiego. Wybory od-
będa się w niedzielę 26 maja br. 

Informacje dostępne są na naszej 
stronie internetowej www.zelow.pl 
w zakładce „Wybory do Parlamen-
tu Europejskiego 2019” i na stronie 
Państwowej Komisji Wyborczej.  

Zgłoszenia kandydatów na 
członków obwodowych komi-
sji wyborczych przyjmują urzędni-
cy wyborczy, właściwi dla gminy, 
w której siedzibę ma dana komisja, 
za pośrednictwem urzędu gminy. 
Zgłoszenia mogą być dokonywa-
ne najpóźniej do dnia 26 kwietnia 
2019 r. w godzinach pracy urzędu. 

Do przedłożenia zgłoszenia 
uprawnieni są pełnomocnicy wy-
borczy komitetów wyborczych lub 
upoważnione przez nich osoby. 

Informujemy także, że Komisarz 

Wyborczy w Piotrkowie Trybunal-
skim, wobec zainteresowania oby-
wateli możliwością samodzielne-
go zgłoszenia swojej kandydatury 
na członka obwodowej komisji wy-
borczej, dopuścił możliwość, iż wy-
borcy mogą samodzielnie zgłaszać 
swoje kandydatury na członka ob-
wodowej komisji wyborczej komi-
sarzowi wyborczemu, który mo-
że powołać ich w skład komisji 
w przypadku jej uzupełniania spo-
śród wyborców, o czym mowa 
w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.  

Sposób zgłaszania kandydatów 
na członków obwodowych komi-
sji wyborczych, wzór zgłoszenia, za-
sady powoływania obwodowych 
komisji wyborczych, a także do-
konywania zmian w ich składach 
oraz tryb przeprowadzenia loso-
wania członków obwodowych ko-
misji wyborczych określa Uchwa-

ła nr 11/2019 Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie powoływania obwodo-
wych komisji wyborczych w ob-
wodach  głosowania utworzonych 
w kraju, w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

do Parlamentu Europejskiego. 
Uchwala dostępna jest na stro-

nie Państwowej Komisji Wyborczej 
pkw.gov.pl.

Informacje dotyczące wybo-
rów można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie w pokoju 
nr 120 (I piętro) lub pod nr tel. 
44 635 15 43. 

W dniu 10 lutego w okrę-
gu wyborczym nr 13 w Zelowie 
odbyły się wybory uzupełniają-
ce do Rady Miejskiej w Zelowie. 
Na liczbę 702 wyborców upraw-
nionych do głosowania w wy-
borach udział wzięło 138 osób, 
z czego ważnych głosów odda-
no 134. Spośród trzech kandyda-
tów najwięcej głosów (90) uzy-
skał Michał Stańka. Na sesji Rady 
Miejskiej w Zelowie w dniu 28 
marca radny złożył ślubowanie 
i tym samym przystąpił do peł-
nienia swoich obowiązków. 

Gratulujemy nowo wybrane-
mu radnemu i życzymy owoc-
nej pracy na rzecz mieszkańców 
Gminy Zelów.

                                            

                                            O G Ł O S Z E N I E

o  przystąpieniu  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego i rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla obszarów
położonych w obrębach geodezyjnych: w m. Zelów: 01, 02, 04, 05, 13, 14 oraz gminy Zelów: 03 –
Bujny Szlacheckie,  04 -  Chajczyny,  07 -  Grębociny,  11 -  Ignaców, 15 – Kolonia  Kociszew,  17 -
Kociszew, 18 – Kurów - Kurówek, 19 – Jamborek – Kolonia Karczmy,  20 - Łęki,  22 – Kolonia
Łobudzice, 23 – Nowa Wola, 24 - Ostoja, 25 - Pawłowa, 28 – Kolonia Przecznia, 30 – Pszczółki, 31 -
Sobki, 32 – Sromutka, 34 - Wola Pszczółecka,  35 – Wygiełzów, 37 - Zabłoty, 38 – Zagłówki, 39 -
Zalesie 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 oraz
art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Zelowie Uchwały Nr VI/58/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Zelów  w  obrębach
geodezyjnych w m. Zelów: 01, 02, 04, 05, 13, 14 oraz gminy Zelów: 03 – Bujny Szlacheckie, 04 -
Chajczyny,  07 - Grębociny,  11 - Ignaców, 15 – Kolonia Kociszew, 17 - Kociszew, 18 – Kurów -
Kurówek, 19 – Jamborek – Kolonia Karczmy, 20 - Łęki, 22 – Kolonia Łobudzice, 23 – Nowa Wola,
24 - Ostoja, 25 - Pawłowa, 28 – Kolonia Przecznia, 30 – Pszczółki, 31 - Sobki, 32 – Sromutka, 34 -
Wola Pszczółecka,  35 – Wygiełzów, 37 - Zabłoty, 38 – Zagłówki, 39 - Zalesie   oraz rozpoczęciu
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla każdego z obszarów objętych planem.
Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  wyżej  wymienionego  planu  miejscowego
w terminie do dnia 06 maja 2019 r.  
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej,  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
Miasta w Zelowie   97-425 Zelów ul. Żeromskiego 23   lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email:
umzelow@zelow.pl.
Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot
wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.  Organem  właściwym  do
rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Zelowa. 
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. 
 

                                                                                                 Burmistrz Zelowa
                                                                                       Tomasz Jachymek

                        

                 

WYNIKI WYBORÓW 
UZUPEŁNIAJĄCYCH



tel. 44 635-15-35  /  fax. 44 634-13-4112 EDUKACJA, KULTURA, SPORT

EDUKACJA, KULTURA, 
Kolejny rocznik zelowskich li-

cealistów przeżył najpiękniejszy 
bal w swoim życiu – Studniówkę. 
Liceum Ogólnokształcące w Zelo-
wie jest jedyną placówką oświa-
tową w powiecie bełchatowskim, 
w której bal maturalny organizo-
wany był w szkole. Sala gimna-
styczna tego wieczoru przypomi-
nała wystawną salę balową. 

Studniówka rozpoczęła się 
tradycyjnym polonezem w wy-
konaniu 16 par, które z niezwy-
kłą perfekcją wykonały wszystkie 

elementy układu choreografi i 
przygotowanej przez Pana Mariu-
sza Kryzę. Mistrz mógł być dum-
ny ze swoich uczniów, których 
publiczność nagrodziła gromkimi 
brawami. 

Nie zabrakło życzeń od dyrek-
cji, władz samorządowych Gminy 
Zelów oraz szampańskiej zabawy 
i występów artystycznych. 

Nam już pozostało tylko trzy-
mać kciuki za naszych tegorocz-
nych maturzystów i życzyć im po-
łamania piór. 

STUDNIÓWKA 2019

JAN JELINEK
JAN

JELINEK

Jan Jelinek, urodził się 19 kwietnia 
1912 roku w Zelowie – czeski ksiądz 
ewangelicki i żołnierz. Urodził się i wy-

chowywał w społeczności czeskiej 
w Zelowie, syn Pavla Jelinka i Karoli-
ny Jersakovej, jako potomków „Braci 
Czeskich”.

W latach 1931-1935 studiował 
w Szkole Misyjnej w Ołomuńcu 
w Czechosłowacji i został ewange-
lickim pastorem. Później pracował 
jako dyrektor fabryki włókienniczej 
w Zelowie. W 1937 roku przyjął ka-
znodziejską funkcję w Parafi i ewan-
gelicko-reformowanej w Kupiczowie 
na Wołyniu.

W czasie II wojny światowej poma-
gał Polakom uciekającym do Rumu-
nii, udzielając im noclegu w budynku 
parafi i. Z narażeniem życia regularnie 
przygotowywał i przewoził żywność 
dla Żydów do getta, ukrywał ich, 
a także pomagał w ucieczce. Wspierał 
Polaków prześladowanych przez ra-

dzieckie wojsko i banderowców. We-
dług różnych źródeł pomógł i urato-
wał życie od czterdziestu do dwustu 
ludziom.

Jan Jelinek w trakcie wojny ukoń-
czył szkołę ofi cerska i w momen-
cie demobilizacji odchodził z wojska 
w stopniu podporucznika. Został 
odznaczony Czechosłowackim Wa-
lecznym Krzyżem, Medalem Zasłu-
gi Republiki Czeskiej II stopnia oraz 
Dukielskim Medalem Pamiątkowym.

W 1952 roku odmówił współpracy 
z Státni bezpečnost (aparatem bez-
pieczeństwa Czechosłowackiej Re-
publiki Socjalistycznej), został aresz-
towany 10 stycznia 1958 roku na trzy 
miesiące, a 6 kwietnia 1958 roku ska-
zany na dwa lata więzienia za działa-
nia wywrotowe. Karę odbył w obozie 
pracy w Rtyně v Podkrkonoši, gdzie 

pracował jako górnik.
Jan Jelinek spisał swoje wspo-

mnienia w wydanej własnym nakła-
dem książce pt. Pouštej chléb svôj 
po vodé”, co jest cytatem z księgi Ka-
znodziei Salomona: „Rozdawaj swój 
chleb w obfi tości”.

Wołyńscy Czesi, a także czeskie 
i polskie media jeszcze za życia na-
zwały go mianem czeskiego Schin-
dlera. Został odznaczony medalem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta” – najwyższym izraelskim cywilnym 
odznaczeniem, przyznawanym nie-
-Żydom przez Instytut Pamięci Mę-
czenników i Bohaterów Holocaustu 
Yad Vashem w Jerozolimie,

Jan Jelinek zmarł 3 grudnia 2009 
roku w Pradze.

oprac. Andrzej Dębkowski
na podstawie materiałów

24 uczniów ZSP w Zelowie z klas 
II , III, IV Technikum oraz II i  III Szkoły 
Branżowej otrzymało stypendia na 
rozwój zawodowy w ramach projek-
tu „Zawodowcy w Łódzkiem” – sty-
pendia dla najzdolniejszych. Program 
stypendialny realizowany jest przez 
Departament Kultury i Edukacji Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Łódzkiego współfi nansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i krajowych środków 
publicznych. Celem programu jest 
umożliwienie rozwoju edukacyjne-
go zdolnych uczniów kształcących się 
w ogólnodostępnych szkołach za-
wodowych na terenie województwa 
łódzkiego. Uczniowie ubiegający się 
o przyznanie stypendium musieli 
spełnić określone warunki, a nadrzęd-

nym było uzyskanie średniej ocen nie 
niższej niż 4,5 ze wszystkich przed-
miotów zawodowych obliczoną na 
podstawie świadectwa szkolnego 
za rok szkolny 2017/2018. 

Przypominamy, że w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zelowie moż-
na się kształcić w zawodach: technik 
pojazdów samochodowych, tech-
nik mechanik, technik informatyk 
a w Szkole Branżowej I-go stopnia 

w zawodach: mechanik pojazdów sa-
mochodowych, elektromechanik po-
jazdów samochodowych, ślusarz, me-
chanik operator pojazdów i maszyn 
rolniczych. Uczniowie klas wielozawo-
dowych odbywają zajęcia praktyczne 
u pracodawców i mogą wybrać za-
wody: piekarz, cukiernik, kucharz, wę-
dliniarz, stolarz, fryzjer, sprzedawca, 
lakiernik, elektryk, monter sieci, insta-
lacji i urządzeń sanitarnych.

STYPENDIA NA ROZWÓJ ZAWODOWY
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12 marca w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie odbył 
się gminny konkurs ortografi czny, 

do udziału w którym zaproszono 
uczniów ze  szkół podstawowych 
z całej gminy oraz technikum.

Już po raz dwudziesty uczniowie 
zmierzyli się z problemami, których 
przysparza nasza ortografi a. Jednak 
słowa takie jak „gehenna”, „czmych-
nąć” czy „piegża” nie sprawiły 
uczestnikom najmniejszego pro-
blemu. Do kolejnego etapu, który 
polegał na rozwiązaniu krótkiego 
testu dotyczącego znajomości za-
sad poprawnej pisowni w szranki 
stanęły 53 osoby w trzech katego-
riach wiekowych.

Lista laureatów:
Szkoła podstawowa klasy 4-6:
1 miejsce Maja Stępień (SP 4)

2 miejsce Karol Spociński (SP 4)
3 miejsce Filip Dopadlik (SP 4)
Szkoła podstawowa klasy 7,8 

i oddziały gimnazjalne:
1 miejsce Daria Saktura (SP Łobu-

dzice)
1 miejsce Zuzanna Różycka (SP 

w Wygiełzowie)
2 miejsce Anna Nowicka (ZSO) 
3 miejsce Iga Biegańska (SP Bujny)
Szkoły ponadgimnazjalne:
1 miejsce Zuzanna Szewczyk (ZSO)
2 miejsce Martyna Politańska (ZSO)
2 miejsce Miłosz Sadziński (ZSP)
3 miejsce Julia Kardas (ZSO) 

JUBILEUSZOWY KONKURS O TYTUŁ GMINNEGO MISTRZA ORTOGRAFII

Na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Łódzkiego 13 mar-
ca wręczone zostały stypendia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady 
Ministrów. Stypendia i dyplomy wy-
różnionym uczniom z Łodzi i okolic  
wręczył Wojewoda Łódzki Zbigniew 
Rau w towarzystwie Kuratora Oświa-
ty Grzegorza Wierzchowskiego. Sty-
pendia otrzymało 230 uczniów li-
ceów i techników w woj. łódzkim, 
w tym uczennica Liceum Ogólno-
kształcącego w w Zelowie - Weronika 
Łabencka i uczeń Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego 
w Zelowie, kształcący się w technikum 
mechanicznym Kamil Przybylski.

Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów przyznawane jest rokrocznie po-

cząwszy od roku szkolnego 1997/98. 
Tegoroczna uroczystość była już dwu-
dziestą drugą okazją, by nagrodzić 
trud zdolnej młodzieży pobierają-
cej naukę w szkołach średnich, koń-
czących się uzyskaniem świadectwa 
dojrzałości. Stypendium w wysoko-
ści 258 złotych miesięcznie jest wypła-
cane za dziesięć miesięcy w dwóch 
ratach – w listopadzie i w kwietniu 
w danym roku szkolnym, a przyzna-
wane jest jednemu uczniowi z danej 
szkoły, który osiągnął średnią ocen nie 
niższą niż 4,75 i bardzo dobrą ocenę 
z zachowania lub/i wykazuje wybitne 
uzdolnienia w co najmniej jednej dzie-
dzinie wiedzy i uzyskuje w niej najwyż-
sze wyniki (a w pozostałych dziedzi-
nach – co najmniej dobre). 

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW Z ZELOWA
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Choreografi ę, technikę tańca, 
estetykę oraz ogólny wyraz arty-
styczny oceniało jury XVI Gminne-
go Konkursu Tańca Ludowego i 
Nowoczesnego, który odbył się 12 
marca w Domu Kultury w Zelowie. 
W tanecznej rywalizacji uczestniczy-
ły dzieci z siedmiu placówek z terenu 
naszej gminy. Konkurs oceniany był 
w dwóch kategoriach: taniec ludo-
wy i nowoczesny, a jego organizato-
rem było Przedszkole Samorządowe 
nr 1 w Zelowie.

Laureaci konkursu
W kategorii tańca ludowego: 
• I miejsce - zespół „Okarynka” 

z Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Zelowie

• II miejsce - ex aequo zespół „Sto-
krotki” ze SP w Kociszewie i zespół 
„Młodsze Komeniuszki” z Przedszkola 
Edukacyjnego w Zelowie 

• III miejsce - ex aequo zespół 
„Dwójeczki” ze SP nr 2 w Zelowie, 
zespół „Kropeczki” ze SP w Bujnach 
Szlacheckich oraz zespół „Elfi ki” ze SP 
w Wygiełzowie 

W kategorii tańca nowoczesnego:
• I miejsce - zespół „Fuksik” 

z Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Zelowie

• II miejsce - ex aequo zespół „Sto-
krotki” z Przedszkola Samorządowe-
go nr 4 w Zelowie zespół „Gwiaz-
deczki” ze SP w Kociszewie, zespół 
„Elfi ki” ze SP w Wygiełzowie 

• III miejsce - ex aequo zespół 
„Kropeczki” ze SP w Bujnach Szla-
checkich oraz zespół „Komeniusz-
ki” z Przedszkola Edukacyjnego 
w Zelowie 

Nagrody specjalne za wyjątkowe 
zaangażowanie w tanecznych zma-

ganiach otrzymali:
• Bianka Malinowska ze SP w Wygieł-

zowie
• Hanna Jacoń ze SP w Kociszewie
• Paweł Jachymek i Maja Głowac-

ka z Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Zelowie

NA LUDOWĄ NUTĘ I NOWOCZEŚNIE

20 marca odbyło się Święto Patro-
na Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ta-
deusza Kościuszki z oddziałami inte-
gracyjnymi w Zelowie.

Ofi cjalna część uroczystości upły-

nęła w podniosłej atmosferze. Wpro-
wadzenie sztandaru szkoły, od-
śpiewanie hymnu państwowego 
i hymnu szkoły, piękna dekoracja 
oraz galowe stroje uczniów pod-

kreśliły wyjątkowość tego dnia. 
Ceremonię uświetniła obecność 
wielu gości. Na święto przybyli: Po-
seł na Sejm RP Grzegorz Lorek, Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek, 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia Elżbieta Pajewska, 
Pastor Parafi i Ewangelicko - Refor-
mowanej Tomasz Pieczko, Dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli z terenu Gmi-
ny Zelów, Dyrektor Domu Kultury 
w Zelowie Małgorzata Dębkowska, 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych Krystyna 
Dyniak, Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Urszula Kowalska oraz przedsta-
wiciele Rady Rodziców.      

W części artystycznej uczniowie 

„Dwójki” recytacją, śpiewem i tań-
cem zaprezentowali  inscenizację 
odwołującą się do wiedzy histo-
rycznej współczesnych Polaków, 
świadomości narodowej i poczu-
cia dumy z bohaterskiej przeszłości 
Ojczyzny.      

Święto Patrona Szkoły było także 
okazją do uhonorowania uczniów 
wyróżniających się  w różnych dzie-
dzinach wiedzy. W tym roku deko-
racja zwycięzców miała wyjątkową 
oprawę, ponieważ po raz pierwszy 
odbyła się w nowej hali sportowej.

Tradycyjnie, na zakończenie uro-
czystości przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki.         

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

EKO ODKRYWCY W PRZEDSZKOLU EDUKACYJNYM W ZELOWIE
Projekt Przedszkola Edukacyjnego 

im. Jana Amosa Komeńskiego w Ze-
lowie pt. „Woda - źródło życia na Zie-
mi” został laureatem konkursu gran-
towego Eko Odkrywcy 6, którego 
organizatorami są Henkel Polska Sp. 
z o.o. (właściciel marki Persil), droge-
rie Rossmann oraz Fundacja „Nasza 
Ziemia.”  

Celem projektu jest zwiększe-
nie wiedzy dzieci z zakresu edukacji 

przyrodniczej i ekologicznej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem podej-
mowania konkretnych działań popra-
wiających stan środowiska wodnego 
i zbiorników wodnych w najbliższej 
okolicy oraz zachęcenie do prezento-
wania aktywnej postawy w odkrywa-
niu tajemnic świata przyrody i wobec 
jego problemów. Projekt realizowa-
ny od 1 marca do 30 czerwca na te-
renie przedszkola i podczas wycie-

czek terenowych, a uzyskany grant 
przeznaczony zostanie na aranżację 
przestrzeni edukacyjnej w ogrodzie 
przedszkolnym na eko-pracownię, 
która stanie się centrum obserwacji, 
badań i doświadczeń dzieci. Dzięki 
zdobytemu dofi nansowaniu w wy-
sokości 20 tys. zł dzieci będą uczestni-
czyły m.in. w:  wycieczkach pieszych 
do ujęcia wody i na oczyszczalnię 
ścieków oraz autokarowych do Cen-

trum Nauki i Techniki -EC1 w Łodzi, in-
teraktywnego centrum edukacji PGE 
GIGANTY MOCY i do szkółki leśnej 
w Borowinach oraz nad zbiornik re-
tencyjny „Patyki” w Zelowie, spotka-
niach z ciekawymi osobami zajmu-
jącymi się przyrodą i ekologią m.in. 
biologiem, hydrologiem, laborantem, 
ratownikiem wodnym i lekarzem, 
5 warsztatach ekologicznych na te-
mat wody. 

MEDAL  „DWÓJKI” W GRACH I ZABAWACH W FINALE WOJEWÓDZKIM 
21 marca 2019 roku w ha-

li Szkoły Podstawowej nr 205 w 
Łodzi rozegrany został finał wo-
jewódzki  „Gier i Zabaw” . Wśród 
sześciu najlepszych szkół pod-
stawowych z naszego woje-
wództwa znalazła się Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Zelowie, 

która rywalizowała z następują-
cymi szkołami: SP 205 z Łodzi, SP 
1 z Tomaszowa Mazowieckiego, 
SP 9 z Kutna, SP 5 ze Zgierza i SP 
z Mokrska. Od początku zawo-
dów „Dwójka” plasowała się na 
wysokich lokatach, by ostatecz-
nie, po 16 konkurencjach, za-

kończyć zawody na 3 miejscu. 
W końcowy sukces wkład mieli 
wszyscy zawodnicy, którzy bar-
dzo dobrze poradzili sobie ze 
stresem i presją towarzyszącą 
podczas tych zawodów.

Gratulujemy wszystkim za-
wodnikom.



www.zelow.pl 15EDUKACJA, KULTURA, SPORT

Siedmioro zawodników trenujących w PROYAMA Zelów zostało nagrodzonych za wysokie osiągnięcia w roku 2018 
podczas PROYAMA GALA SPORTU 2019, która odbyła się 18 marca w Hotelu Kolumna Park. 

Spotkanie było doskonałą okazją 
do podsumowania sukcesów orga-
nizacyjnych i sportowych minione-
go roku oraz zaprezentowania pla-
nów na dalszą współpracę. Najlepsi 
zawodnicy nagrodzeni zostali nagro-
dami ufundowanymi przez partne-
rów biznesowych, instytucje i osoby 
prywatne. W ten sposób doceniono 
wkład i ciężką pracę sportowców.

Uroczystość połączyła kilka środo-
wisk tj. władze samorządowe i krajo-
we, strefę biznesu oraz środowisko 
sportowe. W gali uczestniczyli Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ze-
lowie Sylwester Drozdowski, którzy 

pogratulowali wszystkim zawodni-
kom, życzyli dalszych sukcesów oraz 
wręczyli upominki. 

Podczas gali nagrodzono nastę-
pujących sportowców:

Paulinę Grzegórską, Karolinę Ku-
biak, Angelikę Szczepańską, Mag-
dę Gołebowską, Sarę Bednarską, 
Adama Gałę, Angelikę Markow-
ską, Kacpra Dydułę, Julię Marci-
niak, Kacpra Różejewicza, Bartosza 
Pospiszyła, Maję Słomian, Patryka 
Markowskiego, Igę Biegańską oraz 
Filipa Brzozowskiego.

Nagrodzonym życzymy wytrwa-
łości, zdrowia i spektakularnych suk-
cesów.

ZELOWSCY SPORTOWCY PROYAMA WYRÓŻNIENI

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA ZELOWA
W prawdziwie sportowym stylu 

ferie rozpoczęły dzieci, które w dniu 
9 lutego br. w hali sportowej w Bucz-
ku rozegrały Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza Zelowa.  W turnieju 
uczestniczyło niemal 140 dzieci uro-
dzonych w 2010 i 2011 r. 

Mimo, że turniej rozgrywany był 
według formuły „wszyscy są zwy-
cięzcami”, uczestnicy z wielkim za-
angażowaniem walczyli na dwóch 
boiskach o wynik każdego meczu. 
Dobrą atmosferę i  udaną zabawę 
zapewniali też dopingujący rodzice 
i kibice obserwujący zmagania ma-
łych piłkarzy.

Na zakończenie, z rąk Burmistrza 

Zelowa Tomasza Jachymka i Radne-
go Rady Powiatu Bełchatowskiego 
Marka Jasińskiego, wszystkie druży-
ny otrzymały puchary i pamiątkowe 
medale. Puchar dla najlepszego za-
wodnika turnieju ufundowali przed-
stawiciele zelowskiego oddziału-
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Kibiców „Tylko Widzew”.

Turniej objęty został Honorowym 
Patronatem Starosty Bełchatowskie-
go Doroty Pędziwiatr oraz Burmi-
strza Zelowa Tomasza Jachymka. Im-
preza zorganizowana została przez  
ZKS „WŁÓKNIARZ” Zelów, dzięki za-
angażowaniu rodziców i  licznych 
sponsorów.

NA SPORTOWO Z MG LKS ZELÓW
W marcu Miejsko – Gminny 

Klub Sportowy w Zelowie był or-
ganizatorem dwóch cyklicznych 
imprez sportowych XXIII Halowe-
go Turnieju Piłki Nożnej „OLDBOY” 
oraz XXIX Otwartych Mistrzostw 
Zelowa w Szachach im. Stanisława 
Komidzierskiego, nad którymi Ho-
norowy Patronat objął Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek. 

W rozgrywkach OLDBOYÓW, 
które odbyły się w hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Zelowie rywalizowały cztery ze-
społy piłkarskie: Elektrownia Beł-
chatów, Marex Bachorzyn, Meta-
nol Zelów i Team Kamola Zelów. 
W wyniku rywalizacji trzy spo-
śród czterech drużyn zdobyły ta-
ką samą ilość punktów, w tej sy-
tuacji została opracowana tabela 
pomocnicza pomiędzy zaintere-

sowanymi drużynami, która osta-
tecznie zadecydowała o kolejno-
ści miejsc. Ostatecznie zwycięzcą 
została drużyna Metanol Zelów. 

Na turnieju przyznano także in-
dywidualne wyróżnienia: 

Najlepszy król strzelców - Ja-
rosiński Cezary - Metanol Zelów  

Najlepszy bramkarz - Damian 
Wszelaki - Metanol Zelów  

MG LKS w Zelowie zorgani-
zował turniej wraz „Team” Zelów 
Zdzisław Kamola.

Natomiast 31 marca w szacho-
wych zmaganiach podczas XXIX 
Otwartych Mistrzostw Zelowa 
w Szachach im. Stanisława Komi-
dzierskiego uczestniczyło 146 za-
wodników reprezentujących 44 
polskie miasta. Ponadto wśród 
uczestników było 5 szachistów 
z Ukrainy. Najmłodszy z zawodni-

ków miał 6 lat. 
Zwycięzcą mistrzostw został 

Petro Golubko z Ukrainy.
Długoletnia tradycja organizacji 

mistrzostw udowodniła, że przed-
sięwzięcie to cieszy się ogromną 
i rosnącą popularnością, zarówno 
wśród mieszkańców naszej gminy, 

jak również szachistów z całej Pol-
ski, co korzystnie wpływa na pro-
mocję Miasta i Gminy Zelów.

Współorganizatorem imprezy 
był Dom Kultury w Zelowie. 

Jubileuszowa XXX edycja Mi-
strzostw odbędzie się 29 marca 
2020 roku.
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Komisja Finansów Publicznych, 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

Anna Bartecka - przewodniczący
Mateusz Rogut - wiceprzewodniczący
Jacek Bara - członek
Ewelina Kałuża - członek
Jan Stempiń - członek

Komisja Inwentaryzacyjna

Marcin Gral - przewodniczący
Tomasz Kamola - wiceprzewodniczący
Agnieszka First - członek

Komisja Mieszkaniowa

Miron Młudzik - przewodniczący
Tomasz Kamola - wiceprzewodniczący
Włodzimierz Paczuszka - członek
Michał Stańka - członek

Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Bezpieczeństwa

Anna Bartecka - przewodniczący
Marcin Gral - wiceprzewodniczący
Jacek Bara - członek
Joanna Chrzanowska - członek
Włodzimierz Paczuszka - członek

Komisja Rewizyjna

Andrzej Nawrocki - przewodniczący
Miron Młudzik - wiceprzewodniczący
Anna Bartecka - członek
Agnieszka First - członek
Mateusz Rogut - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Miron Młudzik - przewodniczący
Andrzej Nawrocki - wiceprzewodni-
czący
Barbara Walczak - członek
Michał Stańka – członek

Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej 

Mateusz Rogut - przewodniczący
Marcin Gral - wiceprzewodniczący
Tomasz Kamola - członek
Andrzej Nawrocki - członek
Jan Stempiń - członek
Barbara Walczak - członek

Komisje  Rady  Miejskiej 

w  Zelowie


