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WYDARZENIA

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

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Ze względu na epidemię koro-
nawirusa, tegoroczne obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja obcho-
dzone w całym kraju miały charak-
ter symboliczny. W Zelowie pod 

pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
wiązanki kwiatów złożyli przedsta-
wiciele władz – Burmistrz Zelowa 
Tomasz Jachymek, Poseł na Sejm 
RP Grzegorz Lorek, Przewodniczą-

cy Rady Miejskiej Sylwester Droz-
dowski, Dyrektor IPN w Łodzi Da-
riusz Rogut oraz przedstawiciele 
placówek samorządowych, ugru-
powań i stowarzyszeń.

  Ponadto Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek złożył wirtual-
nie życzenia mieszkańcom naszej 
gminy z okazji tak ważnego dla 
naszego narodu święta.

Pieniądze na inwestycje

 Gmina Zelów otrzymała 771 
331 złotych z Funduszu Inwe-
stycji Samorządowych. Na kon-
ferencji prasowej, która odbyła 
się 25 czerwca br. w Bełchatowie 
Burmistrzowi Zelowa Tomaszo-
wi Jachymkowi wręczono sym-
boliczny czek z kwotą, która wspo-

może realizację gminnych inwestycji.  
W spotkaniu uczestniczył m.in.  
Wicewojewoda Łódzki Karol Mły-
narczyk. Wsparcie jest bezzwrotne  
i pochodzi z funduszy, które prze-
znaczone są na wsparcie samorzą-
dów lokalnych w ramach Tarczy 
dla Samorządów.

auto dla strażaKów

 Dzięki staraniom Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pożdżenicach, 
Burmistrza Zelowa Tomasza Ja-
chymka i Posła na Sejm RP Grzego-

rza Lorka jednostka wzbogaciła się  
o nowy samochód. Auto marki 
mercedes pozyskano z Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Łodzi.
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WYDARZENIA

Szanowni Mieszkańcy, 
Od kilku miesięcy wszyscy musimy mierzyć się z wyzwaniem, którego się nie spodziewaliśmy. 

Pandemia koronawirusa COVID – 19 wpłynęła na wiele naszych decyzji. Każdy z nas odczuł zmianę 
związaną z funkcjonowaniem naszego życia zawodowego i rodzinnego. 

Uczniom, rodzicom i nauczycielom czas ten minął pod hasłem zdalnej nauki. Wiem, że nie  
zawsze było to łatwe zadanie, jednak z pewnością była to lekcja współpracy, wzajemnego zrozu-
mienia i wspierania się. Przedsiębiorcy borykali i wciąż borykają się ze skutkami nałożonych ob-
ostrzeń. Mam nadzieję, że każdy przedsiębiorca, czy też pracownik, który znalazł się w trudnej sytu-
acji związanej z pandemią otrzyma odpowiednią pomoc. 

Chciałbym również w tym miejscu wspomnieć o zadaniach przed, którymi stanęli pracownicy  
samorządowi wykonujący zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, odpowied-
nią ofertą socjalną i zdrowotną, ale również tą kulturalną, edukacyjną, czy związaną z naszym bez-
pieczeństwem. Dla nich także jest to czas weryfikacji zadań, dostosowania działań do panujących 
obecnie przepisów, w taki sposób aby każdy z mieszkańców czuł się bezpiecznie. 

Pomimo obecnej sytuacji cały czas pracujemy nad rozwojem naszej miejscowości. Zaplanowa-
ne na ten rok inwestycje są realizowane. Na bieżąco monitorujemy i naprawiamy gminne drogi.  
Realizujemy zadania, których celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców. 

Obecnie jesteśmy już w okresie wakacyjnym. Tegoroczny odpoczynek będzie inny niż zwykle.  
Ja ze swojej strony życzę Wam przede wszystkim bezpiecznego urlopu spędzonego w radosnej atmosferze. Zachęcam także do zwiedzania naszej miejsco-
wości, bo kryje ona wiele ciekawych atrakcji, które właśnie tego lata warto odwiedzić, o czym przeczytacie na str. 8 i 9 niniejszego Informatora.

Drodzy Mieszkańcy bądźmy dla siebie nawzajem wsparciem, dbajmy o zdrowie swoje i swoich najbliższych, niepotrzebnie nie narażajmy się na  
zagrożenie.

TOMASZ JACHYMEK
Burmistrz Zelowa

#wsPieraMyPolsKę
Zelów był jedną z 50 miejsco-

wości, w których odbył się event 
w ramach ogólnopolskiej kam-
panii #WspieramyPolskę. Jej ce-
lem było promowanie produk-
tów polskich producentów. Nie 

zabrakło też atrakcji dla dzieci  
i młodzieży.

24 czerwca na Placu Dąbrow-
skiego w Zelowie stanął amery-
kański truck z naczepą, w której 
organizatorzy - Fundacja Orlen  

i PKN Orlen - przeprowadzi-
li akcję. Poza ankietą na temat 
polskich produktów, za udział  
w której można było otrzymać 
spożywcze niespodzianki, na 
uczestników akcji czekały symu-

latory Formuły1, dzięki którym 
można było poczuć się jak Ro-
bert Kubica, a także refleksomierz 
sprawdzający czas reakcji oraz fo-
tobudka. Akcja cieszyła się du-
żym zainteresowaniem.
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WYDARZENIA

20-lecie Posługi KaPłańsKiej

31 maja w Parafii Nawróce-
nia Świętego Pawła i Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny  
w Wygiełzowie odbyła się uro-
czysta msza święta z okazji 
20-lecia posługi kapłańskiej ks. 
Krzysztofa Pieca. W uroczystości 
władze Gminy Zelów reprezen-
towali Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek oraz Przewodniczący 

Rady Miejskiej Sylwester Droz-
dowski. Burmistrz życzył księdzu 
proboszczowi przede wszystkim 
zdrowia oraz sił na dalszej dro-
dze posługi kapłańskiej, Bożej 
miłości, Matczynej opieki oraz 
ludzkiej dobroci. Do życzeń do-
łączyli się sołtysi parafialnych so-
łectw, strażacy oraz zgromadze-
ni wierni.

30 ton bezPłatnej żywności trafiło do MieszKańców gMiny zelów
  W dniach 6 oraz 21-23 kwiet-
nia 2020 roku w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa Fundacja Poranek  
z Tomaszowa Mazowieckiego we 
współpracy z Miejsko - Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie rozdała  łącz-
nie  30 ton bezpłatnej żywności 
dla 1018 mieszkańców Gminy 
Zelów.
W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa i zachowania należytej 
ostrożności władze lokalne Gminy 

Zelów udostępniły targowicę jako 
miejsca wydawania żywności.
Ze względu na aktualną sytuację 
zagrożenia koronawirusem pod-
jęto decyzję o wydaniu w dwóch 
transzach całej żywności należ-
nej do końca programu, dlate-
go też każda uprawniona osoba 
otrzymała po kilka paczek żyw-
ności.
Kolejny Program Operacyjny Po-
moc Żywnościowa ruszy naj-
prawdopodobniej we wrześniu 
2020 roku.

oddali Krew w zelowie

  17 kwietnia br. w krwiobusie  przy 
Samodzielnym Publicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej w Zelo-
wie przy ul. Żeromskiego odbyła 
się kolejna akcja oddawania krwi. 
W związku ze stanem epidemii pa-
nującym na terenie kraju, zastoso-
wano podczas niej specjalne zasa-

dy bezpieczeństwa: standardowo 
każdy z uczestników miał masecz-
kę, musiał zdezynfekować ręce 
oraz zbadać temperaturę. Krew 
oddało 39 osób. Organizatorem 
akcji honorowego oddawania krwi 
był Miejsko - Gminny Klub HDK 
PCK w Zelowie.
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zelowsKie sMaKi

Trwają prace nad zelowską 
książką kucharską. Pierwsze fo-
tografie prezentujące nasze lo-
kalne potrawy już udało się wy-

konać. Nadal zbieramy przepisy 
na polskie, czeskie, niemieckie  
i żydowskie potrawy związane 
z historią gminy Zelów. Wydaw-

nictwo to będzie pełne kulinar-
nych i historycznych smaków 
wynikających z naszej wielokul-
turowości.

Zapraszamy Was do wspólnej 
pracy nad książką, która pozwo-
li utrwalić kulinarne tradycje 
mieszkańców gminy Zelów.
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WYDARZENIA

7 maja w ramach akcji pro-
wadzonej przez Urząd Marszał-
kowski w Łodzi, radny Sejmiku 
Województwa Łódzkiego i dy-
rektor IPN o/Łódź Dariusz Ro-
gut przekazał maseczki ochron-

ne dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Ze-
lów. 

Natomiast 13 maja na targo-
wicy miejskiej w Zelowie Po-
seł na Sejm RP Grzegorz Lorek 

maseczki ochronne rozdawał 
mieszkańcom. 

Ponadto ponad 5 tys. ma-
seczek ochronnych trafiło do 
mieszkańców gminy Zelów 
w ramach akcji prowadzonej 

przez województwo łódzkie. 
Maseczki rozdawano na targo-
wisku miejskim, a także przeka-
zano do przedszkoli, bibliote-
ki oraz straży pożarnej, policji, 
SPZOZ i M-GOPS. 

MaseczKi rozdane
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INWESTYCJE

Trwają prace inwestycyjne 
związane z realizacją drugie-
go etapu rozbudowy systemów 
wod. - kan. w Zelowie, których 
wartość robót opiewa na ponad 
9 mln zł. Zadanie realizowane jest 
od 2018 roku, a umowny termin 
zakończenia prac to październik 
br. Inwestycja realizowana jest-
przy współudziale środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Łodzi w formie pożyczki  
w kwocie 1.233.120 zł oraz dota-
cji z Gminy Kleszczów w wysoko-
ści 300 tys. zł w 2019 r. i w ramach 
Solidarnościowego Funduszu 
Rozwoju Lokalnego Gminy Klesz-
czów w 2020 roku w wysokości 
600 tys. zł.

Prowadzony był remont bu-
dynku w Zalesiu, w którym funk-
cjonował będzie Klub Senio-
ra dla osób niesamodzielnych 

w ramach podpisanej 28 lute-
go umowy o partnerstwie na 
rzecz realizacji projektu CUŚ. Pra-
ce remontowe polegały przede 
wszystkim na malowaniu po-
mieszczeń na parterze, remoncie 
schodów wraz z podjazdem oraz 
ogrodzeniem terenu i zakończyły 
się w maju. Koszt robót to około 
70 tys. zł.

Ponadto 3 marca została pod-
pisana umowa o przyznanie po-
mocy ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich na za-

danie pt. „Budowa sieci wodo-
ciągowej wraz z odgałęzieniami  
w granicach pasów drogowych 
w gm. Zelów”. Zadanie będzie 
realizowane w miejscowościach: 
Ostoja, Kol. Grabostów i Kol. 
Ostoja na odcinku ponad 4,2 km. 
Wsparcie otrzymane od Zarządu 
Województwa Łódzkiego wynosi 
1.603.380 zł, natomiast całkowity 
koszt inwestycji to ponad 3 mln 
zł. Realizacja projektu potrwa do 
września 2021 roku.

Gmina Zelów pozyskała rów-
nież środki finansowe z budżetu 
Powiatu Bełchatowskiego prze-
znaczone na zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej na termomodernizację 
budynku przy ulicy Kościuszki 17 
w Zelowie oraz budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Grabo-
stowie. Kwota dofinansowania 
inwestycji do 200 000,00 zł co sta-
nowi 60% całości kosztów tych 
dwóch przedsięwzięć. Odnowie-
nie obiektów poprawi efektyw-
ność energetyczną budynków, 

zmniejszy zapotrzebowanie na 
energię, poprzez termomoderni-
zację budynków nastąpi zmniej-
szenie strat ciepła oraz ulegnie 
redukcji emisja zanieczyszczeń 
do powietrza atmosferycznego. 

Ponadto podpisano umowę 
na modernizację drogi doajzdo-
wej do gruntów rolnych w miej-
scowości Mauryców na odcinku 
250 m. Dotacja w wysokości 45 
410 zł pochodzi z Województwa 
Łodzkiego.

inwestycje w gMinie zelów

bieżące naPrawy dróg gMinnych
W ramach zadania „Naprawa 

dróg gminnych na terenie gmi-
ny Zelów w roku 2020” wykonano 
bieżące naprawy i konserwacje 
nawierzchni dróg gruntowych, 
tłuczniowych i szutrowych. Na-
prawą zostały objęte drogi na tere-
nie miasta oraz wszystkich sołectw 
w gminie Zelów. W zależności od 
potrzeb wykonano naprawy kru-
szywem dolomitowym, gruzem 
betonowym lub destruktem as-
faltowym oraz poprawiono stan 
dróg wyrównując i zagęszczając 
nawierzchnię przy użyciu specjali-
stycznego sprzętu – wskazuje Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek.

Remontami cząstkowymi obję-
to drogi bitumiczne. Przy użyciu 
remontera wykonano naprawy 

polegające na powierzchniowym 
utrwaleniu i uzupełnieniu emul-
sją modyfikowaną wraz z grysa-
mi bazaltowymi ubytków, spękań 
oraz dziur na drogach w miej-
scowościach: Chajczyny, Kolonia 
Pożdżenice, Ignaców, Pszczółki, 
Wypychów, Podlesie, Sobki, Po-
żdżenice, Sromutka, Grębociny, 
Bujny Księże, Grabostów, Dąbro-
wa, Pawłowa, Kolonia Kociszew, 
Bocianicha, Zabłoty, Bocianich, 
Zagłówki, Karczmy, Zelów ul.: Po-
znańska, Żeromskiego, Leśni-
czówka, Zofii, Wolności, Herber-
towska.

Kolejne naprawy dróg będą re-
alizowane sukcesywnie w ciągu 
całego okresu obowiązywania 
umów z wykonawcami.
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Piękna przyroda pełna zieleni, 
interesujące widoki, zabytki, dla 
cierpliwych szczęśliwców moż-
liwość poobserwowania zwie-
rząt w ich naturalnych środowi-
skach, a wszystko to otoczone 

wielokulturową historią, która 
po dziś dzień stanowi wyjątko-
wą i wyróżniającą  wartość na-
szej miejscowości – atrakcyjna 
wycieczka po gminie Zelów? Jak 
najbardziej TAK. 

Zapraszamy w podróż po naj-
ciekawszych zakątkach naszej 
miejscowości. Mamy nadzieję, 
że przekonacie się, iż warto od-
kryć jeszcze nie do końca od-
kryte turystyczne oblicze gminy  

Zelów.
Pięć zabytkowych kościołów, 

każdy z własną, niepowtarzal-
ną historią. Warto je zobaczyć  
i poznać choć kilka faktów z ich 
przeszłości.

odKryj turystyczne oblicze gMiny zelów

Dwory i zespoły dworsko-par-
kowe – choć nadgryzione zę-
bem czasu, stanowią pamiątkę 
po tych, których już dawno z na-
mi nie ma, a którzy budując je 
zapisali się na kartach naszej lo-
kalnej historii.

Zespół dworsko - parkowy  
w Krześlowie 

Pierwsza wzmianka o dworze  
w Krześlowie pochodzi z 1670 ro-

ku. Był to obiekt o charakterze 
obronnym, wzniesiony na kopcu, 
prawdopodobnie w XVI – XVII w., 
zniszczony w pierwszej połowie 
XVII w. Następny dwór, zbudowa-
no w 1758 roku. W obecnej formie 
w stylu klasycystycznym, dwór po-
wstał prawdopodobnie w 1846 
roku, z inicjatywy Wincentego 
Węsierskiego. Obok stoi gorzelnia  
z 1880 r.

Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca i Tomasza w Łobudzicach

Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP w Wygiełzowie

Dwór w KrześlowieKościół parafialny p.w. św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach

Kościół ewangelicko-reformowany w Zelowie

Kościół parafialny p.w. św. Teodora Męczennika w Kociszewie
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Zespół dworsko - parkowy  
w Kolonii Przecznia 

Na zabytkowy zespół rezy-
dencjonalny w Kolonii Przecznia 
składają się: dawna  murowana 
oficyna z przełomu XIX i XX wie-
ku, dawna kuchnia dworska oraz 
park dworski z połowy XIX w.  
o powierzchni 1,5 ha. W par-
ku zachowało się sporo starych 
drzew m.in. klony, aleja leszczy-

nowa, czy kasztanowce.
Dworek w Łękach 
Dwór zbudowany w latach 

20-tych. Znajduje się na terenie 
parku i jest ustawiony na wprost 
wjazdu z drogi do Walewic. Jest to 
obiekt murowany i piętrowy. 

Na miłośników historii czekają 
schrony bojowe z okresu II woj-
ny światowej usytuowane w Fau-
stynowie.

We Fraszce można podziwiać 
stawy oraz dawny młyn wodny 
z początku XX wieku, z przed-

wojennymi maszynami z łódz-
kiej fabryki Stanisława Weigta.

Tym, którzy stawiają na ekolo-
gię polecamy w niedzielne po-
południe wizytę w Lawendowej 
Barci pod Lasem w Chajczy-
nach, gdzie można zobaczyć jak 
wygląda życie w zgodzie z natu-
rą. Lawendowa Barć pod Lasem 
jest gospodarstwem pasiecznym, 
lawendowym polem, ekologicz-
nym ogrodem ziół i roślin miodo-

dajnych oraz permakulturowym 
siedliskiem. To siedziba Funda-
cji Edukacyjnego Centrum Eko-
logicznego, w której odbywają 
się warsztaty dla dzieci, młodzie-
ży szkolnej oraz dorosłych służą-
ce poznawaniu świata przyrody 
w bezpośrednim z nią kontakcie 
ze szczególnym uwzględnieniem 
pszczół.

Zespół dworsko - parkowy w Kolonii Przecznia

Schron bojowy

Młyn wodny

Stawy przy młynie

Dworek w Łękach

Zbiornik Patyki

Lawendowa Barć pod Lasem

Warto wybrać się również nad 
zbiornik retencyjny „Patyki”, któ-
ry jest idealnym miejscem na od-
poczynek dla całej rodziny. 

Ciekawą formą spędzenia cza-
su z całą rodziną są questy. Gmina 
oferuje dwie tego rodzaju gry „Śla-

dami braci czeskich” oraz „O czym 
opowiadają zelowskie cmentarze”. 
To świetny sposób na odkrycie lo-
kalnych ciekawostek.

Na fanów przyrody czeka cisza, 
spokój i wiele ciekawych zakąt-
ków, w których rządzi natura.
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W terminie od 1 września do 
30 listopada 2020 r., według 
stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., 
na terenie całego kraju odbędzie 
się Powszechny Spis Rolny PSR 
2020. Udział w spisie rolnym jest 
obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym bada-
niem statystycznym dostarczają-
cym szerokiego zakresu informa-
cji o gospodarstwach rolnych na 
wszystkich szczeblach podziału 
terytorialnego kraju. Dane ze spi-
su są wykorzystywane do oceny 
zastosowanych i kreowania no-
wych narzędzi Wspólnej Polityki 
Rolnej.

Podstawowe cele Powszech-
nego Spisu Rolnego:

• zapewnienie bazy informa-
cyjnej o gospodarstwach rolnych  
i związanych z nimi gospodarstw 
domowych, koniecznej dla reali-
zacji krajowej, regionalnej i lokal-
nej polityki rolnej i społecznej na 
wsi;

• dostarczenie informacji nie-
zbędnych do planowania polityki 
żywnościowej, trendów hodowli 
zwierząt gospodarskich, struktury 
zasiewów upraw rolnych;

analiza zmian jakie zaszły w rol-
nictwie na przestrzeni ostatnich 
10 lat;

• wykonanie zobowiązań Pol-
ski w zakresie dostarczenia in-
formacji na potrzeby organizacji 
międzynarodowych – EUROSTAT, 
FAO, OECD;

• aktualizacja statystyczne-
go rejestru gospodarstw rolnych  
i przygotowanie operatów do po-
głębionych badań reprezentacyj-
nych z zakresu rolnictwa w kolej-
nych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy 
w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji 
zbieranych w PSR 2020 dostęp-

ny jest w załączniku nr 2 do usta-
wy z dnia 31 lipca 2019 r. o po-
wszechnym spisie rolnym w 2020 
r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbiera-
ne dane, dotyczące m.in.:

• osoby kierującej gospodar-
stwem rolnym;

• położenia gospodarstwa na 
obszarach o ograniczeniach na-
turalnych;

• osobowości prawnej;
• typu własności użytków rol-

nych;
• produkcji ekologicznej;
• rodzaju użytkowanych grun-

tów;
• powierzchni zasiewów we-

dług upraw;
• powierzchni nawadnianej;
• zużycia nawozów mineral-

nych i organicznych;
• pogłowia zwierząt gospo-

darskich według grup wiekowo-
-użytkowych;

• rodzaju budynków gospodar-
skich;

• liczby maszyn i urządzeń  
w gospodarstwie rolnym;

wkładu pracy w gospodarstwo 
rolne użytkownika i członków je-
go gospodarstwa domowego 
oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolne-
mu?

Spis będzie prowadzony w go-
spodarstwach indywidualnych 
oraz w gospodarstwach rolnych 
osób prawnych i jednostek or-
ganizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej. W przypadku 
gospodarstw rolnych osób fizycz-
nych (gospodarstwa indywidual-
ne) spisem rolnym zostaną obję-
te wszystkie gospodarstwa rolne 
o powierzchni 1 ha użytków rol-
nych i więcej, a także gospodar-
stwa o powierzchni poniżej 1 ha 
użytków rolnych prowadzące 

działy specjalne produkcji rolnej 
lub produkcję rolną o następują-
cej skali:

• 0,5 ha – dla plantacji drzew 
owocowych;

• 0,5 ha – dla krzewów owoco-
wych;

• 0,5 ha – dla warzyw grunto-
wych;

• 0,5 ha – dla truskawek grun-
towych;

• 0,5 ha – dla chmielu;
• 0,3 ha – dla szkółek sadowni-

czych;
• 0,3 ha – dla szkółek ozdob-

nych;
• 0,1 ha – dla tytoniu;
• 5 sztuk – dla bydła ogółem;
• 20 sztuk– dla świń ogółem;
• 5 sztuk – dla loch;
• 20 sztuk – dla owiec ogółem;
• 20 sztuk – dla kóz ogółem;
• 100 sztuk – dla drobiu ogó-

łem;
• 10 sztuk – dla zwierząt dzikich 

utrzymywanych w warunkach 
fermowych.

Ogrody działkowe nie spełnia-
ją powyższych kryteriów, więc nie 
będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie 
przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realiza-
cji spisu powszechnego będzie 
samospis internetowy – każ-
dy rolnik będzie mógł dokonać 
spisu we własnym domu, na 
własnym urządzeniu mającym 
połączenie z Internetem, za po-
średnictwem interaktywnej apli-
kacji dostępnej na stronie in-
ternetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego. Uzupełniającą 
metodą udziału w spisie będzie 
wywiad telefoniczny (przepro-
wadzany przez rachmistrza te-
lefonicznego) oraz wywiad bez-
pośredni (przeprowadzany przez 
rachmistrza terenowego, któ-

ry odwiedzi gospodarstwo rol-
ne pod warunkiem, że pozwoli 
na to sytuacja epidemiologicz-
na w kraju). Rolnicy nie posia-
dający w domu dostępu do In-
ternetu będą mieli zapewniony 
dostęp do pomieszczeń wyposa-
żonych w sprzęt komputerowy  
z dostępem do Internetu w lo-
kalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowa-

dzone przez GUS badania staty-
styczne, realizowane są z zacho-
waniem wysokich standardów 
bezpieczeństwa, w oparciu o no-
woczesne techniki teleinforma-
tyczne. Narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa sto-
sowane przez statystykę publicz-
ną spełniają najwyższe standardy 
i zapewniają pełną ochronę gro-
madzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spi-
sowe są obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycz-
nej. Przed przystąpieniem do 
pracy rachmistrzowie są pouczani 
o istocie tajemnicy statystycznej  
i sankcjach za jej niedotrzyma-
nie. Następnie na ręce właściwe-
go komisarza spisowego składają 
pisemne przyrzeczenie następu-
jącej treści: „Przyrzekam, że będę 
wykonywać swoje prace na rzecz 
statystyki publicznej z całą rzetel-
nością, zgodnie z etyką zawodo-
wą statystyka, a poznane w czasie 
ich wykonywania dane jednost-
kowe zachowam w tajemnicy 
wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spi-
sów mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do opracowań, zesta-
wień i analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatów do ba-
dań statystycznych prowadzo-
nych przez służby statystyki pu-
blicznej.

Udostępnianie lub wykorzysty-
wanie danych uzyskanych w spi-
sach dla innych niż podane celów 
jest zabronione, pod rygorem od-
powiedzialności karnej.

Dodatkowe informacje:
Na terenie gminy Zelów praca-

mi spisowymi kieruje Burmistrz 
Zelowa – jako Gminny Komisarz 
Spisowy przy pomocy Gminnego 
Biura Spisowego, utworzonego 
Zarządzeniem Nr 0050.35.2020  
z dnia 1 czerwca 2020 r.

Siedziba Gminnego Biura Spi-
sowego znajduje się w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Zelowie 
(pok. 21). Kontakt telefoniczny:  
44 6341-000, wew. 41

Powszechny sPis rolny 2020
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie infor-
muje, że od każdego poniedziałku 
do piątku lodówka społeczna bę-
dzie napełniana pozyskaną żyw-
nością od lokalnych marketów. 
Żywność ta jest pełnowartościowa 
lecz z krótkim terminem przydat-
ności do spożycia, dlatego zachę-
camy mieszkańców z gminy Zelów 
potrzebujących pomocy do korzy-

stania z bezpłatnej żywności.
Ponadto zwracamy się z proś-

bą do mieszkańców, aby do szafy 
społecznej stojącej obok społecz-
nej lodówki nie wkładać drobnej 
odzieży, ponieważ miejsce to nie 
jest dostosowane do jej składo-
wania. Do szafy społecznej można 
wkładać jedynie ubrania wieszako-
we (tj. kurtki, marynarki, płaszcze, 
bluzy).

zelowsKa lodówKa i szafa sPołeczna

 Zelów, dnia 29 czerwca 2020r.
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów 
obejmującego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

    Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293,  
z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 26 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów obejmującego cały obszar 
miasta i gminy w zakresie korekty tekstu uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 lipca 2020 r. do 28 lipca 
2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, a także w Biuletynie Informacji Publicznej [https://bip.ze-
low.pl].
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) informuję, że  
w tym samym terminie, w Urzędzie Miejskim w Zelowie zostanie wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja sprawy (projekt zmiany pla-
nu miejscowego, prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiska organów). Zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumenta-
cją sprawy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, 
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Zelowa, podając imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie nierucho-
mości, której uwaga dotyczy.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej (pisemnej), ustnie do protoko-
łu lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą elektronicznej skrzynki po-
dawczej EPUAP lub poczty elektronicznej na adres: umzelow@zelow.pl. 
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Zelowa.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
   Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RO-
DO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Zelowa, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. Kontakt 
do inspektora ochrony danych: email: iod@zelow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z proce-
durą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje da-
ne osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku ar-
chiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą 
być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla 
administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, 
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wła-
dzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowane-
mu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.

Burmistrz Zelowa
Tomasz Jachymek
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KonKurs „wiosna z Mojego oKna”

Informujemy, że w ramach kon-
kursu „Wiosna z mojego okna” 
orgaznizowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi wpłynęły 423 prace plastyczne 
z całego województwa łódzkie-
go. Komisja konkursowa spośród 

wszystkich nadesłanych prac wy-
brała zwycięzców w trzech kate-
goriach wiekowych oraz 3 osoby 
wyróżnione. Miło nam, że w dru-
giej kategorii wiekowej I miej-
sce zdobyła Kornelia Gębarowska  
z Bujen Szlacheckich. Gratuluje-
my!

laPtoPy dla szKół

Zakup sfinansowany w ramach 
realizacji projektu pn. „Zdalna Szko-
ła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształce-
nia zdalnego” współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020. 

Dwadzieścia pięć laptopów tra-
fiło do siedmiu gminnych szkół. 
W sumie na zakup komputerów 
gmina do rozdysponowania miała  
69.987,00 zł z ministerialnego Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cy-
frowa.

W związku z trwającą epidemią 
koronawirusa we wszystkich szko-

łach w kraju, w tym również zelow-
skich od 25 marca uczniowie re-
alizowali podstawę programową  
w trybie pracy zdalnej. Nauczycie-
le i uczniowie kontaktowali się ze 
sobą drogą internetową z wyko-
rzystaniem Dziennika elektronicz-
nego, meila, grup społecznościo-
wych i komunikatorów, a także 
platform e-learningowych oraz za-
jęć online. 

Wniosek o dofinansowanie do  
sprzętu komputerowego w ra-
mach programu „Zdalna szkoła” 
Gmina Zelów złożyła 15 kwietnia,  
a kwota przyznanego grantu za-
leżna była od liczby uczniów po-
bierających naukę w gminnych 
szkołach.

Zelów jest jednym z wielu sa-
morządów, które skorzystały z mi-
nisterialnego wsparcia. Zakup 
sprzętu do zdalnego nauczania fi-
nansowany jest ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020. Na ten cel rząd 
przeznaczył w sumie 186 mln zł.

eduKacja eKologiczna 2020/2021
Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi rozstrzygnął  
konkurs pn. „Edukacja Ekolo-
giczna w szkołach i przedszko-
lach na rok szkolny 2020/2021”. 

W ramach tegorocznego kon-
kursu 5 placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę 
Zelów otrzyma dotację: Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Zelowie 
- 23050 zł, Szkoła Podstawowa 

nr 4 w Zelowie - 22206 zł, Szko-
ła Podstawowa w Wygiełzowie 
- 17581 zł, Przedszkole Samo-
rządowe nr 1 w Zelowie - 19505 
zł, Zespół Szkól Ogólnokształcą-
cych w Zelowie - 21395 zł.

KonKurs „orzeł MateMatyczny” 
Informujemy, że znane są już 

wyniki Ogólnopolskiego Konkur-
su „Orzeł Matematyczny” online. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Łobudzicach wykazali się dużą 
wiedzą, zyskując miejsca w pierw-
szej dziesiątce najlepszych Orłów:.
- Jędrzej Walczak kl. 2 - VIII miejsce 
- Wiktoria Owczarek kl. 2 - IX miej-
sce 
- Tobiasz Kowalski kl. 3 - IX miejsce 
- Aleksandra Puchalska kl. 4 - VII 

miejsce 
- Paweł Bartecki kl. 4 - VIII miejsce  
Laureaci otrzymają tytuł i dyplom 
laureata, pozostali uczestnicy kon-
kursu - imienny dyplom uznania,  
a szkoła - certyfikat placówki rozwi-
jającej talenty. Gratulujemy wszyst-
kim uczniom, którzy postanowili 
wziąć udział w konkursie, wykazu-
jąc szczególne zainteresowanie 
przedmiotem oraz zaangażowanie 
w naukę i ambicję. 
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gMinne KonKursy eKologiczne
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ze-

lowie była organizatorem dwóch 
gminnych konkursów „Ogród  
w szkle” i „Upcykling czyli śmie-
ci od nowa”. Konkurs „Ogród 
w szkle” polegał na wykona-
niu kompozycji roślin w naczy-
niu tak, aby tworzyły ekosystem. 
Konkurs cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem uczniów 
– wpłynęło ponad 90 prac. Jury 
przy ocenie brało pod uwagę: so-
lidność, estetykę i pomysłowość. 
Natomiast konkurs „Upcykling 
czyli śmieci od nowa” polegał 
na wykonaniu upcyclingowym 
przedmiotu codziennego użytku 

np. zabawki, biżuterii z odpadów, 
sprzętów, które mogą się jesz-
cze przydać człowiekowi lub pra-
cy przestrzennej, 3d np. rzeźby.  
W ramach konkursu wpłynę-
ło ponad 50 zgłoszeń. Jury  bra-
ło pod uwagę głównie: kreatyw-
ność autora, funkcjonalność  
i estetykę stworzonego przed-
miotu.

Oba konkursy zostały współfi-
nansowane przez Starostwo Po-
wiatowe w Bełchatowie w ra-
mach realizacji zadań z zakresu 
edukacji ekologicznej. 

Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy!

KonKurs „bezPiecznie na wsi …”
Uczennice Szkoły Podstawo-

wej w Wygiełzowie przystąpiły 
do X Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla Dzieci „Bez-
piecznie na wsi: nie ryzykujesz, 
gdy zwierzęta znasz i szanujesz” 
organizowanego przez Kasę Rol-

niczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego. Celem konkursu było 
promowanie pozytywnych za-
chowań związanych z pracą i za-
bawą dzieci na terenie gospo-
darstwa rolnego oraz zwrócenie 
uwagi na zapobieganie wypad-

kom i chorobom związanym 
z obecnością zwierząt w gospo-
darstwie rolnym.

Miło nam poinformować, że 
wśród laureatów etapu regional-
nego w Tomaszowie Mazowiec-
kim znalazły się uczennice:

-  Hania Tarka zajęła III miejsce 
w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3),

- Zosia Tarka uzyskała wyróż-
nienie w II grupie wiekowej (kla-
sy 4 – 8).

Serdecznie gratulujemy! 

noMinacje dyreKtorsKie
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-

mek wręczył 17 czerwca br. nomi-
nacje dyrektorskie.

Dyrektorem Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie pozo-
stanie p. Marzena Malinowska, 
stanowisko dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. mjr. Henryka Sucharskie-
go w Bujnach Szlacheckich ponow-
nie powierzono p. Jolancie Kaliskiej.  

Natomiast p. Anita Stępnik – Wilczek 
od 1 września będzie dyrektorem  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ta-
deusza Kościuszki w Zelowie.

Serdecznie gratulujemy. Życzy-
my realizacji planów i zamierzeń 
oraz osiągania jak najlepszych wy-
ników w pracy dydaktyczno – wy-
chowawczej w kierowanych pla-
cówkach.
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Blisko 60 maturzystów z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
im. Obrońców Praw Człowieka 
oraz Zespołu Szkół Ponadpodsta-

wowych im. J. Kilińskiego przystą-
piło 8 czerwca w Zelowiedo ma-
tury rozpoczynając egzaminem  
z języka polskiego. 

Matura 2020

Czy z odpadów można zrobić 
prawdziwe cuda? Oczywiście, że tak. 
Dowodem na to jest zorganizowanie 
przez Szkołę Podstawową w Łobu-
dzicach dwóch konkursów pt. „Eko-
-Modniś” i „Recyklingowe cuda, czyli 
jak zrobić, coś z niczego”. Uczniowie 
biorący udział w konkursach udo-
wodnili, że potrafią kreatywnie wy-
korzystywać surowce wtórne tj. pla-
stikowe butelki, nakrętki oraz inne 
drobne niepotrzebne już rzeczy, na-
dając im drugie życie. 

Wyniki konkursów przedstawiają 
się następująco: 

• Recyklingowe cuda, czyli jak zro-

bić, coś z niczego:
- I miejsce – Szymon Stawowczyk – 
kl. IV
- II miejsce –Jakub Brzozowski – kl. V 
- III miejsce – Maciej Martyniak – kl. V 
Wyróżnienia: Martyna Strzelecka- 
kl.VI, Oskar Kardas – kl. IV, Paweł Bar-
tecki – kl. IV

• Eko-Modniś:
- I miejsce – Lena Łabęcka – kl. I 
Wyróżnienia: Izabela Retkiewicz - kl. 
I, Marcel Wejman – kl. II, Ewa Retkie-
wicz – kl. III

Nagrody dla laureatów ufundo-
wało Starostwo Powiatowe w Beł-
chatowie.

recyKlingowe cuda z łobudzic tKali w zelowie
Wpłynęło 27 prac do konkur-

su „Tkamy w Zelowie” zorganizo-
wanego przez Burmistrza Zelowa 
Tomasza Jachymka z okazji Dnia 
Dziecka. Prace były piękne, pra-
cochłonne i nawiązujące do włó-
kienniczych tradycji naszej miej-
scowości. Komisja konkursowa  
w uznaniu za zaangażowanie zde-
cydowała, iż wszyscy uczestnicy 
otrzymają upominki. Dziękujemy 
wszystkim za udział w konkursie. 

Nagroda specjalna:
Karolina Piorun
Kategoria: przedszkole
Nagroda:
Franciszek Pospiszył
Julia Muszyńska
Kajetan Fiks
Jan Guzicki
Kategoria: klasy I-III
Nagroda:
Hanna Pospiszył
Nikola Marciniak

Nina Wiśniewska
Wyróżnienie:
Klaudia Łuczak
Lena Woźniak
Wiktoria Golanowska
Zofia Kolwińska
Kategoria: klasy IV-VIII
Nagroda:
Iga Szewczyk
Zuzanna Sikocińska
Antoni Szewczyk
Kacper Tomaszczyk
Kuba Fiks
Julia Trębacz
Milena Trębacz
Mateusz Trojanowski
Olivier Jasiński
Wyróżnienie:
Paulina Gajda
Aleksandra Przybylska
Anna Chęcińska
Julia Kluba
Marta Małasiewicz
Julia Duraj
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wystawa biżuterii z recyKlingu
Do 12 czerwca br. w oknach bi-

blioteki w Zelowie można było oglą-
dać wystawę pokonkursową prac 
wykonanych przez dzieci i rodziców 
w ramach Gminnego Konkursu pla-
styczno - technicznego „Biżuteria 
z recyklingu”.

Konkurs realizowany był w ra-

mach zadania „Program Edukacji 
Ekologicznej pn. Śmieci mniej, zie-
mi lżej realizowany w Przedszkolu 
Edukacyjnym im. Jana Amosa Ko-
meńskiego Parafii Ewangelicko-
-Reformowanej w Zelowie” finan-
sowanego ze środków WFOŚiGW  
w Łodzi.

„PiłKa w grze, że aż wrze”

Laureatami XIII Powiatowego 
Konkursu Plastycznego „Piłka w 
grze, że aż wrze” organizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 2 w 
Zelowie są: 

Kategoria I
I miejsce - Igor Czajka (SP w Ko-

ciszewie), Marcel Szczepaniak (SP 
nr 4 w Zelowie)

II miejsce - Marcel Młynarczyk 
(Przedszkole Samorządowe nr 4 
w Zelowie), Leon Pluciński (SP nr 
2 w Zelowie), Antoni Adaszek (SP 
w Kociszewie)

III miejsce - Maria Wieczorek 
(Przedszkole Samorządowe nr 1 
w Zelowie), Natan Wilczek (Przed-
szkole Samorządowe nr 4 w Zelo-
wie), Robert Kukieła (Przedszkole 
Samorządowe nr 4 w Zelowie), 
Oliwia Kieruzel (SP nr 2 w Zelo-
wie)

Wyróżnienia - Maja Tabaszow-
ska (Przedszkole Samorządowe nr 
1 w Zelowie), Kornelia Gębarow-

ska (SP w Bujnach Szlacheckich), 
Kacper Czajkowski (Przedszkole 
Samorządowe nr 4 w Zelowie), 
Julia Sałaj (SP w Łobudzicach)

Kategoria II
I miejsce - Hanna Tarka (SP  w 

Wygiełzowie), Szymon Waga (SP 
nr 4 w Zelowie)

II miejsce - Jakub Ciosiński (SP 
nr 4 w Zelowie), Pola Oremus (SP 
nr 8 w Bełchatowie)

III miejsce - Szymon Marszel (SP 
nr 8 w Bełchatowie), Zofia Klim-
czak (SP w Wygiełzowie), Mateusz 
Drozdowski (SP nr 4 w Zelowie)

Wyróżnienia - Błażej Borowiec 
(SP nr 8 w Bełchatowie), Cezary 
Bogusławski (SP nr 8 w Bełchato-
wie), Maja Fliegner (SP nr 2 w Ze-
lowie), Kacper Kazimierczak (SP nr 
2 w Zelowie), Marcelina Dalkow-
ska (SP w Kociszewie)

Kategoria III
I miejsce - Kacper Król (SP nr 4 

w Zelowie)

II miejsce - Oliwier Kalwinek (SP 
w Bujnach Szlacheckich), Antoni 
Słomian (SP w Wygiełzowie)

III miejsce - Zofia Pole (SP w 
Bujnach Szlacheckich), Marian-
na Szewczyk (SP w Bujnach Szla-
checkich)

Wyróżnienia - Maja Plucińska 
(SP nr 2 w Zelowie), Kamil Kocik 
(SP nr 2 w Zelowie), Julia Kędziak 
(SP w Bujnach  Szlacheckich), 
Agata Łukasiewicz (SP w Bujnach 
Szlacheckich)

Kategoria IV
I miejsce - Anna Kubiak (SP w 

Bujnach Szlacheckich), Mateusz 
Bawej (SP 4 w Zelowie)

II miejsce - Wiktor Lodczyk (SP 
nr 4 w Zelowie), Mateusz Troja-
nowski (SP nr 4 w Zelowie)

III miejsce - Marta Małasiewicz 
(SP nr 2 w Zelowie), Adam Sobań-
ski (SP nr 2 w Zelowie)

Wyróżnienia - Zuzanna Kopka 
(SP w Kociszewie), Filip Bandzierz 

(SP w Kociszewie), Hubert Kubiak 
(SP nr 4 w Zelowie)

Kategoria V
I miejsce - Przemysław Barto-

siak (SP nr 2 w Zelowie), Marek 
Nowaczyk (SPON Zelów)

II miejsce - Wiktor Chojnacki (SP 
nr 2 w Zelowie), Marzena Dyniak 
(SPON Zelów), Michał Podawczyk 
(SP nr 2 w Zelowie)

III miejsce - Anna Uzarczyk (SP 
nr 2 w Zelowie), Paweł Zakraj-
da (SPON Zelów), Andrzej Leder 
(SPON Zelów), Edyta Piotrowska 
(SPON Zelów)

Wyróżnienia - Alan Wosik-Trę-
bacz (SP nr 2 w Zelowie), Eryk Ko-
zak (SP nr 2 w Zelowie), Grzegorz 
Musiał (SP nr 2 w Zelowie), Ad-
rianna Modzelewska (SPON Ze-
lów), Szymon Majewski (SPON 
Zelów), Witold Lis (SPON Zelów), 
Dominik Pruś (SPON Zelów), Niko-
la Olejniczak (SP w Wygiełzowie)

Gratulujemy!

siedzę w doMu i Piszę…
Uczennica Szkoły Podstawo-

wej nr 4 w Zelowie  – Weroni-
ka Sztanka z kl. VI c wykorzystała 
czas domowej izolacji do rozwi-
jania swojego talentu literackie-
go.

Wzięła udział w ogólnopol-
skim konkursie dla dzieci i mło-
dzieży ph. „Siedzę w domu i pi-
szę...” o tematyce współczesnej. 

Uczestnicy mogli napisać opo-
wiadania w trzech grupach te-
matycznych: ekologii, życia 
podczas pandemii, wartości uni-
wersalnych. Weronika wybrała 
pierwszą z nich. Jej opowiada-
nie to strzał w dziesiątkę – otrzy-
mała za nie wyróżnienie. Gratu-
lujemy i zachęcamy do dalszych 
działań na literackim polu.
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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


