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Z okazji Świąt Wielkanocnych 

pragniemy życzyć Państwu dużo zdrowia, spokoju ducha i nadziei.

Choć tegoroczne uroczystości obchodzimy w wyjątkowych i trudnych okolicznościach, 

mamy nadzieję że radość ze Zmartwychwstania Pańskiego napełni każdego z Was 

nadzieją na lepsze jutro.

Niech moc i tajemnica Wielkiej Nocy będzie źródłem siły w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie 

Sylwester Drozdowski

Burmistrz  Zelowa

Tomasz  Jachymek
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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

Dofinansowanie 
Do nowych linii PKs

    W dniu 21 stycznia br. w Zelowie 
odbyło się przekazanie symbolicz-
nego czeku na kwotę ponad 200 
tys. złotych na utrzymanie nowych 
i przywróconych połączeń auto-
busowych w ramach Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobuso-
wych. Nieprzypadkowo przekaza-
nie czeku, w którym uczestniczy-
li Wicewojewoda Łódzki Krzysztof 
Ciecióra, Starosta Bełchatowski Do-
rota Pędziwiatr, Wicestarosta Beł-
chatowski Jacek Bakalarczyk, Za-
stępca Burmistrza Zelowa Anetta 
Mądry, Sekretarz Miasta Krzysztof 
Borowski, wójt Gminy Bełchatów 
Konrad Koc oraz Dyrektor PKS Beł-
chatów ds. przewozów Mieczy-

sław Wroński, odbyło się w Zelo-
wie. Mieszkańcy naszej gminy są 
głównym beneficjentem dofinan-
sowanych połączeń, a gmina Ze-
lów partycypuje w kosztach utrzy-
mania linii autobusowych.
Dofinansowanie obejmuje nastę-
pujące linie komunikacyjne:
Bełchatów – Zelów – Pożdżenice,
Bełchatów – Zelów – Wygiełzów – 
Mauryców,
Bełchatów – Rożniatowice – Wola 
Mikorska – Zelów.
Rozkład jazdy poszczególnych li-
nii dostępny jest na http://www.
pks.belchatow.pl/nowe-polacze-
nia oraz  pod numerem telefonu 
44 633-33-10.

Dzień Kobiet w naszej gminie
W dniach 6 - 7 marca panie z na-

szej gminy świętowały Dzień Ko-
biet. W piątek odbyło się spotkanie 
w zelowskiej bibliotece, które zor-
ganizowano w klimacie PRL-u. 

Były życzenia, upominki, kon-
kursy, pokaz mody, a wszystko 
to przy dźwiękach muzyki z mi-
nionych lat. Natomiast w sobotę 

członkowie Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów święto-
wali w Domu Kultury w Zelowie,  
a czas umilił im występ zespołu 
„Za miedzą”. 

W tym samym dniu panie z Ło-
budzic obchodziły Dzień Kobiet 
zorganizowany w Ochotniczej 
Straży Pożarnej.
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Szanowni Mieszkańcy,
To bardzo trudny czas dla każdego z nas. Stanęliśmy wszyscy w obliczu zagrożenia i wynikają-

cych z niego ograniczeń. Sytuacja ta postawiła pod znakiem zapytania zaplanowane przez nas 
przedsięwzięcia, zweryfikowała wiele planów, zmieniła dotychczasowe życie. Jako Burmistrz Zelo-
wa chciałbym podkreślić, że cały czas monitoruję kwestię związaną z zagrożeniem zarażenia koro-
nawirusem COVID – 19 mieszkańców gminy Zelów. Na dzień zamknięcia tego numeru informato-
ra tj. 6.04.2020 r. na naszym terenie nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia, a kilkadziesiąt 
osób przebywa w kwarantannie. Mieszkańcy Ci mogą m.in. liczyć na wsparcie Miejsko- Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, którego pracownicy oferują pomoc w załatwieniu najpil-
niejszych spraw np. zakupów. 

W związku z licznymi obostrzeniami, również praca w Urzędzie Miejskim w Zelowie uległa zmia-
nie. Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa podjąłem decyzję, podobnie jak in-
ni włodarze, o zamknięciu budynku urzędu dla petentów. Pracownicy pozostają z interesantami 
w kontakcie telefonicznym i elektronicznym. Zdaję sobie sprawę, że jest to niekiedy utrudnienie, ale 
najważniejsze jest zdrowie i życie nas wszystkich.

Wiem, że ta wyjątkowa sytuacja, jest dla wielu osobistym dramatem związanym z ograniczony-
mi możliwościami wykonywania obowiązków zawodowych. Wiąże się to nie tylko ze stratami fi-
nansowymi, czy wręcz brakiem  pensji, ale i koniecznością podejmowania trudnych decyzji, takich 

jak redukcja zatrudnienia. Zależy mi, by  nasi  lokalni przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy w obliczu takich trudności mogli liczyć na wsparcie ze strony samorzą-
du. Jesteśmy na etapie tworzenia oferty pomocy, jednak odpowiedzialnie muszę podkreślić, że w związku z bardzo trudną sytuacją finansową gminy nie 
jest to łatwe zadanie. Jednakże każdą, ewentualną sytuację będę chciał rozpatrzyć indywidualnie, bo jest to moim obowiązkiem. 

Drodzy Mieszkańcy życzę Wam przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i optymizmu w tych trudnych dniach. 

TOMASZ JACHYMEK
Burmistrz Zelowa

Szanowni Państwo.
 Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
Mieszkańcom Gminy Zelów składam życzenia 
radości i wszelkiego dobra.
  Niech czas Świąt Wielkanocnych da siłę  
w pokonywaniu trudności i pozwoli z nadzieją 
patrzeć w przyszłość.   
  

Sławomir Malinowski 
Przewodniczący Rady Powiatu Bełchatowskiego 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

składam Państwu 
serdeczne życzenia

zdrowia, pomyślności, 
wszelkich łask 

i pogody ducha.

Dariusz Rogut
Radny Sejmiku 

Województwa Łódzkiego 

Niech Zmartwychwstanie, 
które niesie odrodzenie, napełni wszystkich pokojem i wiarą, 

da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Grzegorz Lorek
Poseł na Sejm RP

wsPaniały Koncert orKiestry Dętej
W niedzielę 23 lutego w sa-

li Domu Kultury w Zelowie od-
był się koncert Gminnej Orkiestry 
Dętej OSP Zelów pod batutą dy-
rygenta Adama Kobalczyka. 

Wśród wielu zaprezentowa-
nych utworów zgromadzeni go-
ście mogli usłyszeć największe hi-
ty zagranicznych, jak i rodzimych 
artystów. Orkiestra wykonała 
m.in. utwory Budki Suflera, Maryli 
Rodowicz, Scorpions czy też zna-
ne i lubiane filmowe hity.

Zelowska Orkiestra Dęta po-
wstała w 1926 r. Zespół ze swym 
bogatym i różnorodnym repertu-
arem uczestniczy w wielu gmin-
nych uroczystościach, a także 
koncertuje, zarówno na terenie 
gminy, jak i w innych miejscowo-
ściach. 

Ponadto orkiestra z powodze-
niem bierze udział w różnorod-
nych konkursach i przeglądach, 
zdobywając nagrody i wyróżnie-
nia.
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PonaD 2,3 mln Dla gminy zelów na usługi sPołeczne

Dzięki staraniom Burmistrza Ze-
lowa Tomasza Jachymka w dniu 
28 lutego  podpisano umowę  
o partnerstwie na rzecz reali-
zacji projektu CUŚ dla powiatu 
bełchatowskiego, który współfi-
nansowany jest ze środków EFS 
w ramach RPO WŁ, Działanie 02-
IX.2 Usługi na rzecz osób zagro-
żonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, Poddziałanie 
01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdro-
wotne.

Liderem projektu jest Stowa-
rzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych Przy-
stań w Bełchatowie, natomiast 
partnerami są:  Powiat Bełcha-
towski (Powiatowe Centrum Po-
mocy w Rodzinie w Bełchatowie), 
Miasto Bełchatów (Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Beł-
chatowie), Gmina Zelów (Miejsko 
- Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie) oraz Gmina 
Rusiec (Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ruścu).
Planowany okres realizacji pro-

jektu: 1.05.2020 r. – 31.01.2023 r.
Projekt w 90% finansowany 

jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego, natomiast 10% sta-
nowi wkład własny Gminy Ze-
lów. Ogólna wartość projektu 
dla naszej gminy to 2.585.442,66 
zł, w tym kwota dofinansowa-
nia 2.359.667,60 zł. Warto za-
znaczyć, że jest to największe 
wsparcie wśród partnerów pro-
jektu.

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie dostępu do wyso-
kiej jakości usług społecznych 
ograniczających ubóstwo i wy-
kluczenie społeczne dla niesa-
modzielnych osób z terenu po-
wiatu bełchatowskiego, w tym 
Gminy Zelów.

Nasza gmina w tym projekcie 

zaplanowała dwa zadania tj. :
– usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania, dla 17 niesamo-
dzielnych osób ( przez cały okres 
realizacji projektu),

– Klub Seniora dla 50 osób nie-
samodzielnych (przez cały okres 
realizacji projektu). Klub ten bę-
dzie funkcjonował w miejscowo-
ści Zalesie.

PaDł reKorD zbiórKi woŚP w zelowie

   Zelowski sztab 28 Finału WOŚP 
w Zelowie zebrał 12 stycznia br. 

rekordową sumę: 24238,78 zł. Do 
24 stycznia trwały aukcje allegro 

zelowskiego sztabu w wyniku, 
których udało się uzyskać kwotę 
1745,41 zł. Sumę zebraną w cza-
sie finału zasiliły także Turnieje 
Piłkarskie „Gramy z WOŚP”, Wiel-
koorkiestrowy Turniej „Trójek” Siat-
karskich o puchar WOŚP, a także 
zbiórki zorganizowane przez SP 
nr 2 w Zelowie i SP w Kociszewie. 
28 Finał WOŚP w Zelowie za-
kończył się tradycyjnie „ŚWIA-
TEŁKIEM DO NIEBA” ufundowa-
nym przez Burmistrza Zelowa. 
W czasie 28 Finału WOŚP w Ze-
lowie wraz ze sztabem grali: 
- Gmina Zelów,
- Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych w Zelowie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych w Zelowie, 
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelo-
wie, 
- Szkoła Podstawowa w Kocisze-
wie, 
- Centrum Kwalifikowanej Pierw-
szej Pomocy w Bełchatowie, 
- Firma Trojanka, 
- Bistro Mniam Mniam,
- Włókniarz Zelów,
- SPZOZ w Zelowie, 
- JOT OSP Zelów,
- Komisariat Policji w Zelowie
Sztab 28 WOŚP w Zelowie dzięku-
je wszystkim, którzy wsparli akcję.

laureaci nagroDzeni

   W dniu 28 stycznia br. Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek i Za-
stępca Burmistrza Zelowa Anet-
ta Mądry wręczyli nagrody laure-
atom konkursu fotograficznego 
„Mam oko na Gminę Zelów”.
Fotografie zwycięzców zostały 
umieszczone w kalendarzu pro-
mującym gminę na 2020 rok.
Celem konkursu było uchwy-
cenie okiem  mieszkańców wy-
jątkowości miejsca, w  którym 
mieszkają poprzez wykonanie 
fotografii ukazujących unikal-
ność i potencjał naszej gminy,  
a także promocja samych miesz-

kańców, ich pasji i talentów. 
Laureatami konkursu zostali:
Aleksandra Kowalska
Grażyna Słama-Ugorska
Jan Grabarz
Kacper Krzymiński
Leon Pluciński
Maja Plucińska
Maksymilian Wrona
Marta Pejga
Mateusz Kaczmarek
Wiktoria Golanowska
Serdecznie gratulujemy.
Patronat medialny nad konkur-
sem objęli: TVP Łódź, B24tv, Tygo-
dnik 7 Dni.
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KolęDnicy w urzęDzie
W dniu 28 stycznia br. do Urzę-

du Miejskiego w Zelowie zawita-
li rozśpiewani goście – kolędni-
cy z parafialnej scholi dziecięcej 
„Prowadź nas”. Piękny występ ar-
tystyczny oraz kolędy wykonane 
przez dzieci, napełniły Urząd miłą 
atmosferą. 

Okazją ku temu były zapusty, 
które zgodnie z ludową tradycją 
obchodzone są hucznie i rado-
śnie przez co przypominają, że 
wielkimi krokami zbliża się ko-
niec karnawału. W podziękowa-
niu dzieci otrzymały słodkie upo-
minki i gadżety promocyjne.

1 marca w Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
w kościele M.B. Częstochow-
skiej w Zelowie zgromadzili 
się mieszkańcy, przedstawi-
ciele władz samorządowych 
województwa łódzkiego i gmi-
ny Zelów, aby uczcić pamięć 
walczących i wspólnie po-
modlić się w ich intencji. Po 
Mszy Świętej przybyłe dele-

gacje złożyły kwiaty i zapali-
ły znicze pod tablicą pamiąt-
kową.

Ponadto 2 marca w Do-
mu Kultury w Zelowie przed-
stawiciele Instytutu Pamięci 
Narodowej oddział w Łodzi 
przeprowadzili dla zelowskiej 
młodzieży prelekcję poświę-
coną historii Żołnierzy Wyklę-
tych. 

naroDowy Dzień Pamięci „Żołnierzy wyKlętych”

wstrzymanie wyDawania bezPłatnej ŻywnoŚci w gminie zelów
   Miejsko – Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie in-
formuje, że w związku z sytuacją 
zagrożenia epidemicznego ko-

ronawirusem, w trosce o bezpie-
czeństwo mieszkańców gminy 
Zelów i osób wydających żyw-
ność wstrzymuje się do odwoła-

nia wydawanie bezpłatnej żyw-
ności w ramach programu POPŻ 
dla osób posiadających skierowa-
nia z M-GOPS w Zelowie. O po-

nownym wydawaniu żywności 
w późniejszych terminach miesz-
kańcy gminy Zelów zostaną po-
wiadomieni.

złote goDy
W dniu 7 lutego Państwo Halina 

i Zenon Kacprzakowie świętowali 
swoje Złote Gody. 

Ten piękny jubileusz stał się oka-
zją do uhonorowania ich przez 
Burmistrza Zelowa Tomasza Ja-
chymka okolicznościowymi Me-

dalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadawanymi przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
parom, które przeżyły pięćdziesiąt  
lat w związku małżeńskim. Jubila-
tom gratulujemy i życzymy samych 
szczęśliwych chwil! 
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Pierwszy Zelowski Orszak 
Trzech Króli zgromadził tłu-
my mieszkańców.  Święto roz-
poczęło się Mszą Św. od-
prawioną w Kościele p.w. 
Matki Boskiej Częstochowskiej  
w Zelowie, następnie barwny ko-
rowód przemaszerował ulicami 
Zelowa. Na trasie orszaku jaseł-

kowe sceny odgrywali uczniowie  
z gminnych szkół, była wi-
dowiskowa walka dobra ze 
złem, a na koniec trzej królo-
wie złożyli dary Świętej Rodzi-
nie. Na mieszkańców, którzy 
uczestniczyli w orszaku czeka-
ły orszakowe korony, nalepki,  
a także śpiewniki otrzymane od 

Fundacji Orszak Trzech Króli. Dzię-
kuję wszystkim tym, którzy włą-
czyli się w organizację tego wyda-
rzenia –mówi Burmistrz Zelowa 
Tomasz Jachymek – dołączyliśmy 
do kilkuset miejscowości, któ-
re właśnie w taki sposób obcho-
dzą ten ważny dzień, a mieszkań-
cy mogli w gronie najbliższych 

świętować na ulicach Zelowa. Na-
sza gmina za organizację orszaku 
otrzymała podziękowania i dy-
plom podczas Ogólnopolskiego 
Zjazdu Orszaku Trzech Króli, któ-
ry odbył się 7 marca br. w War-
szawie. To dla nas wyróżnienie,  
a także promocja dla całej miej-
scowości.

trzej Królowie w zelowie
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sPołeczna szafa w zelowie

Informujemy, że obok Lodów-
ki Społecznej znajdującej się przy 
starym Urzędzie Miejskim w Zelo-
wie od ul. Szkolnej stoi Szafa Spo-
łeczna. Jest to kolejny etap akcji 
dzielenia się z potrzebującymi. 
Z Szafy Społecznej tak jak z Lo-
dówki mogą korzystać wszyscy 
tj. każdy kto potrzebuje może 
z szafy zabrać sobie potrzebną 
odzież. Osoby, które mają niepo-

trzebne czyste i w dobrym stanie 
ubrania mogą przekazać je do 
Szafy Społecznej. Do Szafy Spo-
łecznej można zawieszać na 
wieszakach m.in. kurtki, płasz-
cze, swetry, żakiety, bluzy nato-
miast szaliki, rękawiczki, czapki 
wkładać na wydzieloną półkę. 
Szafa Społeczna jest dostępna 
dla potrzebujących przez 24h 
na dobę.

W środę 19 lutego w Komen-
dzie Powiatowej PSP w Bełchato-
wie dzięki staraniom Burmistrza 
Zelowa Tomasza Jachymka doko-
nano przekazania lekkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego  
z funkcją ratownictwa technicz-
nego GLBA-Rt Iveco Daily dla 
OSP w Karczmach. Samochód za-

stąpi wysłużonego JELCZ-a. 
Podczas zebrania sprawoz-

dawczego, które odbyło się w so-
botę 22 lutego druhowie z jed-
nostki OSP w Karczmach mieli 
okazję zaprezentować samo-
chód zaproszonym na zebranie 
gościom.

Natomiast 1 marca przy oka-

zji zebrania sprawozdawczego 
jednostki OSP Sromutka odbyło 
się uroczyste przekazanie samo-
chodu pożarniczego marki Star 
266. Samochód gmina Zelów 
otrzymała nieodpłatnie od gmi-
ny Szczerców. 

W uroczystości wzięli udział 
druhowie z OSP Sromutka, przed-

stawiciele Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP w Zelowie, wła-
dze samorządowe gminy Zelów, 
na czele z Burmistrzem Zelowa 
Tomaszem Jachymkiem oraz za-
proszeni na uroczystość Wójt 
Gminy Szczerców – Krzysztof Ka-
mieniak i Przewodnicząca Rady 
Gminy – Barbara Szczepanik.

samochoDy Dla osP w Karczmach i w sromutce

W styczniu i w lutym odbyło 
się szereg szkoleń w ramach pro-
jektu pn. „Podniesienie kompe-
tencji cyfrowych mieszkańców 
województw: kujawsko – po-
morskiego i łódzkiego”. Uczest-
nicy szkoleń poszerzyli swoją 
wiedzę m.in. w zakresie tworze-
nia strony internetowej i biznesu  
w sieci, poznali filozofię i sposób 
funkcjonowania sieci społeczno-
ściowych, czy też nauczyli się ko-

rzystania z podstawowych usług 
e-administracji i zarządzania kon-
tem bankowym. 

Przypominamy, że w ramach 
projektu prowadzone są szkole-
nia z następujących modułów: 
Rodzic w Internecie, Mój biznes 
w sieci, Moje finanse i transakcje 
w sieci, Działam w sieciach spo-
łecznościowych, Tworzę własną 
stronę internetową (blog), Rolnik 
w sieci oraz Kultura w sieci. 

Kolejne szKolenia za nami

W Auli im. W. Szuberta na Uniwer-
sytecie Łódzkim 18 lutego wręczone 
zostały stypendia Ministra Edukacji 
Narodowej i Prezesa Rady Ministrów. 

Stypendia i dyplomy wyróżnio-
nym uczniom z Łodzi i okolic wrę-
czali Wicewojewoda Łódzki Ka-
rol Młynarczyk oraz Łódzki Kurator 
Oświaty Grzegorz Wierzchowski. 

Stypendia otrzymało 252 uczniów 
liceów i techników w woj. łódzkim, 
w tym uczennice Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie - 

Weronika Łabencka i Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Zelowie - 
Magdalena Radziszewska.

Stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów przyznawane jest rokrocz-
nie począwszy od roku szkolnego 
1997/98. Tegoroczna uroczystość 
była już dwudziestą trzecią okazją, 
by nagrodzić trud zdolnej młodzieży 
pobierającej naukę w szkołach śred-
nich, kończących się uzyskaniem 
świadectwa dojrzałości. 

GRATULUJEMY 

styPenDia Prezesa raDy ministrów
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Po wielu staraniach Burmistrza 
Zelowa Tomasza Jachymka w dniu 
3 marca podpisano umowę o przy-
znanie pomocy ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na zadanie pt. „Budowa sieci 
wodociągowej wraz z odgałęzie-
niami w granicach pasów drogo-
wych w gm. Zelów”. Zadanie to 

będzie realizowane w następu-
jących miejscowościach: Osto-
ja, Kol. Grabostów i Kol. Ostoja na 
odcinku ponad 4,2 km. Wspar-
cie otrzymane od Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego wynosi 1 603 
380 zł, natomiast całkowity koszt 
inwestycji to ponad 3 mln zł. Re-
alizacja projektu potrwa do wrze-
śnia 2021 roku.

PonaD 1,6 mln zł trafi Do naszej 
gminy z Prow

Gmina Zelów pozyskała środ-
ki finansowe z budżetu Powia-
tu Bełchatowskiego przeznaczo-
ne na zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
na termomodernizację budyn-
ku przy ulicy Kościuszki 17 w Ze-
lowie oraz OSP w Grabostowie. 
Kwota dofinansowania obu tych 
inwestycji to 200.000,00 zł. Odno-
wienie obiektów podniesienie ich 
efektywność energetyczną oraz 
zwiększy atrakcyjność przestrzeni 
publicznej w naszej gminie. 

Ponadto Powiat Bełchatow-
ski przygotowuje dokumentację 

projektowo-kosztorysową na roz-
budowę drogi powiatowej wraz  
z budową chodnika na odcinku 
od miasta Zelów do miejscowości 
Bocianicha za kwotę 137.760,00 zł 
oraz razem z gminą Zelów będzie 
przygotowywać dokumentację 
projektowo-kosztorysową rozbu-
dowy drogi powiatowej na od-
cinku od miejscowości Karczmy 
do miejscowości Kociszew. Koszt 
tej dokumentacji to 98.800,00 zł,  
z czego 42.500,00 zł to środki  
z budżetu gminy Zelów, zaś po-
została kwota pochodzi z budże-
tu Powiatu. 

#NieKłamMedykowi        #NieKłamRatownikowi        

#NieKłamStrażakowi         #NieKłamPolicjantowi 
 

Wszystkie służby APELUJĄ 

↓ 

wzywając nas na interwencję nie ukrywaj, że na terenie gdzie będą prowadzone czynności  
przebywa osoba poddana kwarantannie lub objęta nadzorem epidemiologicznym 

↓ 

podaj wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na ewentualne stworzenie zagrożenia  
zdrowotnego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID - 19)  

↓ 

mając taką wiedzę będziemy mogli się odpowiednio zabezpieczyć i przyjechać z pomocą 

↓ 

bez tej świadomości może dojść do sytuacji, w której zespół karetki, zastęp straży,  
czy obsada radiowozu zostaną wyłączone z pracy z powodu kwarantanny, czy zakażenia 

 

Ponadto Policja przypomina – chcesz zgłosić przestępstwo, czy wykroczenie - nie musisz przychodzić  
do komendy – wystarczy drogą pocztową lub elektroniczną przesłać wypełniony specjalny formularz,  

który znajduje się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
 

DBAJMY O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO 

Powiat Dofinansuje 
inwestycje 



WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
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   Informujemy, że w maju br. odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą odbierane według następującego
harmonogramu:

termin trasa zbiórki 

04.05.2020 
ulice: Kilińskiego, Górna, Zofii, Poprzeczna, Podleśna, Północna, Skłodowskiej-Curie, Kopernika, Jana 
Pawła II, Dzielna, Wschodnia, Złota, Kątna, Wrzosowa, Leśniczówka, Herbertowska, Grzybowa, Sosnowa, 
Ceramiczna, Cegielniana, Leśna, Bukowa, Polna, Prosta

05.05.2020 
Pl. Dąbrowskiego, ulice: Wąska, K. Wielkiego, B. Chrobrego, W. Łokietka,  Mieszka I, Poznańska, Ks. Stanka, 
Mickiewicza, Kościuszki, Sienkiewicza, Płocka, Boczna, Zachodnia, Pileckiego, Chrapkiewicza, Sikorskiego,
Szkolna, Św. Anny, Żeromskiego, Wesoła, Nowy Rynek, Cmentarna, Przejazd, Królewska

06.05.2020 
ulice: Łąkowa, Lubelska, Leśne Działy, Bujnowska, Pabianicka, Wolności, Ogrodowa, Krótka, Harcerska, 
Sportowa, Południowa, Komeńskiego, Piotrkowska

27.05.2020 
Jamborek, Karczmy, Kol. Karczmy, Kuźnica, Zabłoty, Zagłówki, Bocianicha, Kociszew, Kol. Kociszew, 
Pawłowa, Dąbrowa, Zelówek

28.05.2020 
Łobudzice, Kol. Łobudzice, Marszywiec, Ostoja, Kol. Ostoja, Bujny Szlacheckie, Bujny Księże, Grabostów, 
Kol. Grabostów, Bominy, Mauryców, Sromutka, Grębociny, Tosin, Pukawica, Janów

29.05.2020 
Sobki, Krześlów, Wypychów, Podlesie, Zalesie, Łęki, Walewice, Pszczółki, Wola Pszczółecka, Faustynów, 
Przecznia, Jawor, Wygiełzów

01.06.2020 Pożdżenice, Kurów, Kol. Pożdżenice, Nowa Wola, Ignaców, Kurówek, Chajczyny,

W ramach wystawki odbierane będą:

 radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,

 lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,

 opony z samochodów osobowych,

 złom metalowy – np. rynny, rury, blachy, piece,

 dywany, wykładziny, meble

 duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – np. beczki, skrzynki, wiadra,

 elementy stolarki – np. listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,

 odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
 Nie będą odbierane:

 odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,

 odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),

 szkło w żadnej postaci,

 duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach
i rozpuszczalnikach,

 odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

 odpady zawierające azbest – eternit.
UWAGA:
Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Mieszkańcom, którzy w wyznaczonym dniu do godziny 
6:00 rano nie wystawią odpadów przed posesję, do drogi publicznej, nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie 
będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem tel. 44 632 39 00 w. 55.

oDbiór oDPaDów wielKogabarytowych
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27. Koncert noworoczny
16 lutego w Domu Kultury  

w Zelowie odbył się 27. Koncert 
Noworoczny. Przed publiczno-
ścią wystąpili soliści i tancerze  
z Teatru Wielkiego w Łodzi i Ope-
ry Wrocławskiej pod kierownic-
twem Roberta Grudnia – Hono-
rowego Obywatela Gminy Zelów. 

Dobór artystów oraz spraw-
dzona formuła tego kulturalne-
go przedsięwzięcia sprawiły, że 

sala widowiskowa była wypeł-
niona po brzegi. Podczas tego-
rocznego koncertu można było 
posłuchać m.in. najpiękniejszych 
utworów operowych i operetko-
wych przenosząc się w świat pie-
śni i tańca.

Organizatorami 27. Koncertu 
Noworocznego był Dom Kultu-
ry w Zelowie, Fundacja Rozwoju 
Gminy Zelów oraz Gmina Zelów.

Koncert PieŚni Pasyjnych
W pierwszą niedzielę mar-

ca w Kościele św. Wawrzyńca  
w Łobudzicach odbył się koncert 
tradycyjnych pieśni wielkopost-
nych w wykonaniu łódzkiego 
duetu: Witold Janiak –  forte-

pian, keyboard i Adam Rymarz 
– wokal. Szczególne brzmie-
nie pieśni pasyjnych wzbudzi-
ły w słuchaczach wiele emocji  
i w wyjątkowy sposób wprowa-
dziły w wielkopostną zadumę.

straŻacy osP Kociszew DruDzy 
w wojewóDztwie

Reprezentujący gminę Ze-
lów druhowie OSP Kociszew za-
jęli drugie miejsce w rozegra-
nych 29 lutego w Szczercowie 
Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego Strażaków OSP w Pił-
ce Nożnej. 

Do rywalizacji przystąpiło 
13 drużyn, nie zabrakło emocji  
i sportowej rywalizacji. Najlep-
szymi zawodnikami Mistrzostw 
zostali strażacy OSP Buczek, a na 
trzecim miejscu uplasowała się 
drużyna OSP Magdalenów.

XViii gminny KonKurs KolęD i PastorałeK
30 stycznia w  Szkole Podstawo-

wej nr 2 w Zelowie odbył się XVIII 
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. 
Wzięli w nim udział reprezentanci 
wszystkich przedszkoli i szkół pod-
stawowych z terenu naszej gminy.

Jako pierwsze zaprezentowały 
się przedszkolaki. Jury postanowi-
ło przyznać wszystkim małym wy-
konawcom równorzędne pierwsze 
miejsca. Poszczególne placówki re-
prezentowali: Martyna Palusik i Łu-
cja Chrzanowska – Przedszkole 
Samorządowe nr 1, Feliks Bistuła  
i Tomasz Chrzanowski – Przedszko-
le Samorządowe nr 4, Estera Ry-
bak i Piotr Gwizdała – Przedszko-
le Edukacyjne, Zofia Szmigielska 
i Nela Nawrocka – Niepubliczne 
Przedszkole „Akademia Uśmiechu”, 
Aleksandra Gajda i Anna Błaszczyk 
– Oddział Przedszkolny przy SP  
w Kociszewie, Natalia Kazimierczak 
i Maja Olejniczak – Oddział Przed-

szkolny przy SP w Bujnach Szla-
checkich, Stefan Niewiadomski  
i Maja Siuta – Oddział Przedszkolny 
przy SP w Wygiełzowie oraz Maja 
Pasek i Maciej Nawrocki – Oddział 
Przedszkolny przy SP nr2 w Zelo-
wie.  

W kategorii klas I – III na pierw-
szym miejscu uplasowali się: Mi-
łosz Kubiak – przedstawiciel SP nr 4 
oraz Adrianna Sikora i Błażej Grze-
gorczyk – uczniowie SP nr 2.

Drugie miejsce zajęła uczenni-
ca SP w Kociszewie – Amelia Cy-
na, zaś trzecie miejsce przypadło  
w udziale: Marii Sobala ze SP w Wy-
giełzowie oraz Lenie Nawrockiej  
i Borysowi Dżbik ze SP nr 1. Jury 
wyróżniło: Oliwię Topolską, Woj-
ciecha Karczewskiego i Aleksan-
dra Sztaniaka ze SP w Bujnach 
Szlacheckich, Agnieszkę Nowic-
ką – uczennicę SP nr 4, oraz Maję 
Włodarczyk ze SP w Wygiełzowie. 

W najstarszej kategorii wieko-
wej (klasy IV – VIII), pierwsze miej-
sce otrzymali: uczennica SP nr 1 – 
Marta Karbowska, reprezentantka 
SP nr 4 – Weronika Sztanka, oraz 
uczeń SP w Kociszewie – Adrian 
Szmigielski. Drugie miejsce za-
jęły: Dominika Tosik ze SP w Buj-
nach Szlacheckich i Julia Urbaniak 
uczennica SP nr 2. Trzecie miejsce 
jury przyznało: Karolinie Martyniak 
z SP w Łobudzicach, Natalii Domi-

niak z SP w Wygiełzowie i uczenni-
cy SP nr 2 – Mai Plucińskiej. Wyróż-
nienia otrzymali: Maria Kryścińska 
ze SP w Kociszewie, Szymon Tosik 
– uczeń SP w Wygiełzowie, Oliwia 
Młynarczyk z SP nr 1 i Julia Trębacz 
– reprezentantka SP nr 4.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
nagrody książkowe oraz upominki 
przygotowane przez szkolne koło 
orgiami.
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Stwórz kartę pocztową prezentującą wielowyznaniową 
wyjątkowość gminy Zelów i jej mieszkańców

Cztery zwycięskie prace 
zostaną wydrukowane 

w formie karty pocztowej

Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek

zaprasza do udziału 
w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Gmina Zelów 

- wielowyznaniowy dialog jedności

Więcej na www.zelow.pl i w regulaminie konkursu

Termin nadsyłania prac: 
30 czerwca 2020 r.
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W Miejskim Centrum Kultury  
w Bełchatowie odbyła się uroczy-
stość podsumowania współzawod-
nictwa sportowego szkół powiatu 
bełchatowskiego w ramach Szkol-
nego Związku Sportowego w roku 
szkolnym 2018/2019. 

Wśród najważniejszych sukce-
sów powiatu bełchatowskiego zna-
lazły się: srebrny medal chłopców 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelo-
wie w Finale Wojewódzkim w Dru-
żynowych Biegach Przełajowych 
oraz brązowe medale dziewcząt ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zelowie  
w Finale Wojewódzkim w Tenisie 
Stołowym i uczniów ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Zelowie w Finale 
Wojewódzkim w Grach i Zabawach. 

Uroczystość była okazją do wrę-
czenia dyrektorom Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Zelowie oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie sym-
bolicznych pucharów za, odpowied-
nio, 2. i 3. miejsce we współzawod-
nictwie sportowym szkół powiatu 
bełchatowskiego. 

Oprócz wyróżnień grupowych 
wśród 10. Najlepszych Sportowców 
Powiatu Bełchatowskiego znaleźli 
się uczniowie „Czwórki”: Michał Cie-
ślak, Wiktor Lodczyk i Julia Nowicka 
oraz „Dwójki”: Bartłomiej Bednarek  
i Nikodem Dymiński.

zelowsKi sPort szKolny w Powiecie wciąŻ mocny

14 grudnia w Miejskim Cen-
trum Kultury w Bełchatowie odby-
ły się przesłuchania uczestników 
XIX Regionalnego Festiwalu Kolęd  
i Pastorałek. 

W kategorii zespołów z klas I – 
III wystąpił zespół „Dwójeczki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ze-
lowie w składzie: Adrianna Siko-
ra, Zuzanna Kopala, Aleksandra 
Kopala, Aniela Młynarczyk, Kinga 

Bednarek i Kaja Bednarek. 
Dziewczynki wykonały pieśń 

świąteczną „Puste miejsce”. „Dwó-
jeczki” uplasowały się na pierw-
szym miejscu w swojej kategorii 
i zostały zaproszone do udziału  
w koncercie laureatów, który od-
był się 12 stycznia w kościele Mi-
łosierdzia Bożego w Bełchatowie.

Małym wokalistkom gratuluje-
my wspaniałego występu!

zwycięstwo na XiX regionalnym festiwalu KolęD i PastorałeK

zagrali Dla tymKa
W dniu 1 lutego w hali sporto-

wej przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Zelowie odbył się turniej pił-
ki halowej „Gramy dla Tymka” zor-
ganizowany przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie kibiców OSK Tylko 
Widzew oddział w Zelowie. Turniej 
został objęty Honorowym Patro-
natem Burmistrza Zelowa Toma-
sza Jachymka. Celem imprezy była, 
obok sportowej rywalizacji, pomoc 
finansowa dla chorego Tymote-
usza Malinowskiego.

Tymek kopiąc piłkę oficjalnie roz-

począł sportowe zmagania. W im-
prezie sportowej wzięło udział 100 
grających, którzy byli podzieleni na 
10 drużyn.

Trzy pierwsze miejsca zdobyli:
I miejsce – Drużyna Metanol
II miejsce – Szybcy Zelów
III miejsce – Drużyna Małego
Podczas trwania imprezy na hali 

pojawiło się około 100 osób oglą-
dających zmagania na boisku. Na 
koniec turnieju zwycięzcy zostali 
uhonorowani pamiątkowymi pu-
charami wręczonymi przez Tymka.

najPięKniejsza szoPKa boŻonaroDzeniowa
12 stycznia w kościele Matki Bo-

skiej Częstochowskiej w Zelowie 
po Mszy Świętej odbyło się roz-
strzygnięcie i wręczenie nagród 
za najpiękniejszą Szopkę Bożo-
narodzeniową. Jury miało nie la-
da kłopot z wybraniem tej naj-
ładniejszej, ponieważ wszystkie 
prace zasługiwały na miano tej NAJ.  
W kategorii klas I-III:

I miejsce - Kacper Uzarczyk
I miejsce - Leon Pluciński
II miejsce - Marcelina Grzelak

II miejsce - Remek Bąk
III miejsce - Kornelia Gębarowska
III miejsce - Szymon Waga 

Wyróżnienie otrzymał Adam Skow-
roński 

W kategorii klas IV - VIII:
I miejsce - Bartosz Dreczko
II miejsce - Eryk Matys
III miejsce - Maja Plucińska
III miejsce - Julia Urbaniak 

Konkurs odbył się pod patrona-
tem Burmistrza Zelowa Tomasza 
Jachymka. Wszystkim gratulujemy.
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noc z gwiazDami – 50. rocznica ląDowania na KsięŻycu

W piątek 28 lutego w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Ze-
lowie odbyła się kolejna edycja 
przedsięwzięcia popularyzujące-
go wiedzę astronomiczną „Noc  
z gwiazdami”. 

Wszystko rozpoczęło się prezen-
tacjami i wykładami dotyczącymi 
rocznicy lądowania na Księżycu, 
które przygotowały uczennice kl. I 
b LO. Kulminacyjnym punktem by-
ło rozstrzygnięcie i wręczenie na-
gród w konkursie plastycznym na 
wykonanie modelu przestrzenne-
go łazika lub pojazdu kosmiczne-
go związanego z wyprawą na Księ-
życ. Na konkurs wpłynęło ponad 
80 prac. 

Wybór laureatów był bardzo 
trudny, ponieważ pomysłowość 
i poziom wykonania modeli był 
bardzo wysoki. Na zakończenie 
uczestnicy spotkania mieli okazję 
do obserwacji obiektów na nie-
bie. Tym razem warunki pogodo-
we dopisały i licznie zgromadzeni 
miłośnicy obserwacji astronomicz-
nych mogli podziwiać rozgwież-
dżone niebo.

Wyniki konkursu na ” Przestrzen-
ny model Łazika lub pojazdu ko-
smicznego” organizowanego pod-

czas Nocy z gwiazdami:
kategoria Przedszkola:
I miejsce – Szymon Oliński od-

dział przedszkolny Wygiełzów
II miejsce – Antonina Sujecka 

Przedszkole Samorządowe nr1 Ze-
lów

II miejsce – Hanna Kozioł Przed-
szkole Edukacyjne J.A. Komeńskie-
go

III miejsce – Dorian Bednarek 
Przedszkole Samorządowe nr 4 Ze-
lów

III miejsce – Robert Kukieła 
Przedszkole Samorządowe nr 4 Ze-
lów

III miejsce – Aleksandra Karbow-
niczak Przedszkole Niepubliczne 
Akademia Uśmiechu Zelów

Wyróżnienie – Lena Woźniak od-
dział przedszkolny Łobudzice

Wyróżnienie – Maja Siuta od-
dział przedszkolny Wygiełzów

kategoria klasy I – IV
I miejsce – Leon Pluciński SP nr 

2 Zelów
I miejsce – Mateusz Drozdowski 

SP nr 4 Zelów
I miejsce – Miłosz Gajda SP nr 4 

Zelów
I miejsce – Szymon Kuśmierczak 

SP nr 4 Zelów

II miejsce – Alan Siemieniec Sp 
nr 2 Zelów

Iimiejsce – Magdalena Malinow-
ska SP Wygiełzów

II miejsce – Oskar Kardas SP Ło-
budzice

III miejsce – Zuzanna Karpińska 
SP nr 2 Zelów

III miejsce – Dawid Brzozowski 
SP nr 4 Zelów

Wyróżnienie – Ewa Ścieszko SP 
nr 1 Zelów

Wyróżnienie – Miłosz Kubiak SP 
nr 4 Zelów

Wyróżnienie – Paweł Bartecki SP 
Łobudzice

kategoria klasy V – VIII
I miejsce – Maja Plucińska SP nr 

2 Zelów
I miejsce – Hubert Kubiak SP nr 

4 Zelów
II miejsce – Eryk Matys SP nr 2 

Zelów
III miejsce – Aleksandra Papuga 

SP Wygiełzów
III miejsce – Maja Gorzelak SP nr 

2 Zelów
III miejsce – Szymon Gwizdała 

SP nr 4 Zelów
Wyróżnienie – Agnieszka Doro-

biała SP nr 1 Zelów
Wyróżnienie – Ernest Krajda SP 

nr 1 Zelów
Wyróżnienie – Mateusz Kaczma-

rek SP nr 2 Zelów
Gratulujemy.
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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


