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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

ObchOdy Święta wOjska POlskiegO w ZelOwie

   W sobotę 15 sierpnia w całej 
Polsce obchodzono Święto Woj-
ska Polskiego ustanowione na 
pamiątkę zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej z 1920 roku. W Zelowie 
także pamiętano o bohaterach 
tamtejszych wydarzeń. Obchody 
rozpoczęły się od mszy świętej w 
kościele p.w. Matki Boskiej Czę-

stochowskiej, po której uczestni-
cy uroczystości przemaszerowali 
pod pomnik Tadeusza Kościuszki 
gdzie złożyli kwiaty. W uroczysto-
ści wzięli udział przedstawiciele 
samorządu Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Sylwester Droz-
dowski, dyrektor Oddziału IPN 

w Łodzi dr hab. Dariusz Rogut, 
Wicewojewoda Łódzki Krzysz-
tof Ciecióra, Przewodniczący Ra-
dy Powiatu Sławomir Malinowski 
oraz przedstawiciele placówek z 
terenu gminy Zelów.
Bitwa Warszawska rozegrała się 
na przedpolach Warszawy po-
między Wojskiem Polskim a Ar-

mią Czerwoną. Określa się ją jako 
18. decydującą bitwę w dziejach 
świata. Polacy zatrzymali dwu-
krotnie silniejszego wroga i za-
częli spychać go na wschód co 
umożliwiło Rzeczpospolitej za-
chowanie odzyskanej zaledwie 
dwa lata wcześniej niepodległo-
ści.

81. rOcZnica 
wybuchu ii wOjny ŚwiatOwej

   1 września minęło 81 lat od wy-
buchu II wojny światowej. W tym 
dniu oddano hołd obrońcom Oj-
czyzny i wspomniano wszystkich 
tych, którzy walcząc o Polskę zgi-
nęli na polach bitew. Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Ze-
lowie Sylwester Drozdowski oraz 
Sekretarz Miasta Krzysztof Borow-

ski złożyli kwiaty pod znajdującą 
się na budynku poczty tablicą pa-
miątkową składając hołd miesz-
kańcom Zelowa i okolicznych wsi 
– ofiarom dwóch totalitarnych 
systemów, poległym na polach 
bitew, wywiezionych i pomordo-
wanych w niemieckich obozach 
koncentracyjnych i sowieckich ła-
grach.

burmistrZ ZelOwa Z absOlutOrium

    Podczas sesji Rady Miejskiej w Ze-
lowie, która odbyła się w 8 lipca, po 
debacie nad Raportem o stanie gmi-
ny, z 13 - tu obecnych na sali rad-
nych przy jednym głosie wstrzymu-
jącym 12 - tu udzieliło Burmistrzowi 
Zelowa Tomaszowi Jachymkowi wo-
tum zaufania, a następnie jedno-
głośnie udzielono absolutorium. 

Udzielenie absolutorium oznacza 
stwierdzenie prawidłowości pod-
jętych przez władze samorządowe 
działań finansowych w 2019 roku. 
Burmistrz podziękował wszystkim, 
którzy przez miniony rok pracowali 
na rzecz rozwoju naszej miejscowo-
ści i wyraził nadzieję, na dalszą dobrą 
współpracę.
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Szanowni Mieszkańcy, 
Ostatnie miesiące upłynęły przede wszystkim pod znakiem remontów, nowych inwestycji, a tak-

że tworzenia szlaku historyczno-turystycznego na terenie Zelowa.
Od 1 września br. w Zalesiu działa Klub Seniora. Placówka jest przeznaczona dla osób starszych  

i niesamodzielnych. Klub zapewnia podopiecznym nie tylko profesjonalną pomoc, ale również przy-
jazną atmosferę oraz ciekawe zajęcia rozwojowe. Więcej o tym projekcie przeczytacie na 11 stronie 
niniejszego Informatora.

Przeprowadziliśmy remont kamienicy przy ulicy Kościuszki, jak również pomieszczeń w zelow-
skim ośrodku zdrowia. Wyremontowano także pomieszczenia, które zostaną przeznaczone na żło-
bek miejski w Bujnach Szlacheckich. 

Obecnie w mieście realizowany jest I etap budowy sieci gazowej, której trasa została określona 
już kilka lat temu. Moje starania oraz ogromne wsparcie Posła na Sejm RP Grzegorza Lorka odniosły 
skutek i po długiej przerwie inwestycja w końcu jest realizowana. Ponadto, mając na uwadze zrów-
noważony rozwój gminy, podjąłem decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających ku rozbudowie 
sieci w przyszłości.

Stworzyliśmy również szlak historyczno-turystyczny, który w ciekawy sposób opowiada wyjątko-
wą historię naszej miejscowości.

Drodzy Mieszkańcy, niestety nadal znajdujemy się w czasie kiedy musimy mierzyć się z rosnącą 
liczbą zachorowań na koronawirusa COVID – 19. W tych trudnych dla nas wszystkich chwilach dbajmy o zdrowie swoje i swoich najbliższych, a także bądź-
my dla siebie nawzajem wyrozumiali. 

TOMASZ JACHYMEK
Burmistrz Zelowa

Prace nad strategią rOZwOju gminy Zelów na lata 2021-2027
Za nami już dwa spotkania do-

tyczące opracowania Strategii Roz-
woju Gminy Zelów na lata 2021-
2027. Podczas pierwszego, które 
odbyło się 3 września prace skon-
centrowane były głównie na okre-
śleniu problemów występujących  

w trzech obszarach tj. społecznym, 
infrastrukturalnym i środowiskowym 
oraz gospodarczym i promocyjnym, 
a także wskazaniu czynników roz-
wojowych gminy Zelów. Uczestni-
cy spotkania zapoznali się również  
z wynikami badań ankietowych oraz 

diagnozą naszej gminy. Natomiast 
podczas drugiego spotkania, 16 
września formułowano wizję, misję, 
cele i zadania do strategii.

Wypracowane w Strategii kie-
runki rozwoju będą decydowały  
o obliczu Gminy w przyszłości. Przy 

opracowywaniu Strategii są wyko-
rzystywane sprawdzone w Polsce 
i w świecie procedury pracy z udzia-
łem społeczności lokalnej oraz sku-
teczne sposoby pracy w grupach. 
Projekt dokumentu zostanie podda-
ny konsultacji społecznej.

Premier O tarcZy
Premier Mateusz Morawiecki 

spotkał się 8 sierpnia w Bełcha-
towie z samorządowcami z po-
wiatów bełchatowskiego, piotr-
kowskiego, radomszczańskiego 
i pajęczańskiego. Podczas wizy-
ty Premier mówił o tarczy dla sa-
morządów, której źródłem finan-
sowania jest fundusz COVID-19. 
Jak już wcześniej pisaliśmy gmi-
na Zelów otrzyma w ramach 
wsparcia dla samorządów 771 
331 złotych z przeznaczeniem na 
inwestycje.
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W dniu 18 lipca br. od wcze-
snych godzin porannych trwała 
rywalizacja pomiędzy amatorami 
rowerzystami. W Ośrodku Konfe-
rencyjnym „Przy Patykach” zorga-
nizowano biuro zawodów. Kolarze 

rywalizowali ze sobą na dwóch tra-
sach. Krótsza trasa wynosiła 60 km, 
a ta dłuższa dla bardziej zaawanso-
wanych, 120 km. Burmistrz Zelowa 
- Tomasz Jachymek objął rajd Ho-
norowym Patronatem.

rOwerOwy rajd Orientakcja

   W sobotę 5 września br. , pod 
Patronatem Honorowym Burmi-
strza Zelowa Tomasza Jachymka, 
odbył się VI Rodzinny Rajd Rowe-
rowy Szklakiem Kościołów Drew-
nianych Zelowskiego Dekanatu. 
Organizatorem rajdu była parafia 

w Kociszewie, która w ten sposób 
świętowała przypadające w tym 
roku 100-lecie powstania diece-
zji łódzkiej. Rowerzyści na szlaku 
mogli podziwiać zarówno kościół 
w Kociszewie, jak i w Łobudzicach, 
Pożdżenicach i Wygiełzowie.

rOdZinny rOwerOwy rajd

urOcZyste PrZekaZanie auta
   W piątek, 4 września w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Karcz-
mach odbyło się oficjalne wrę-
czenie kluczyków i dowodu 
rejestracyjnego lekkiego samo-
chodu ratowniczo - gaśniczego  
z funkcją ratownictwa techniczne-
go GLBA-Rt Iveco Daily przekaza-
nego przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Beł-
chatowie. Dzięki staraniom Burmi-
strza Zelowa Tomasza Jachymka  
i Posła na Sejm RP Grzegorza Lorka 
auto już w lutym zostało przekaza-
ne jednostce.
  W uroczystości uczestniczylim.
in.  Poseł na Sejm RP Grzegorz Lo-
rek, Zastępca Łódzkiego Komen-

danta Wojewódzkiego PSP st. 
bryg. mgr inż. Marek Jankowski, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Bełchatowskiego Sławomir Ma-
linowski, Komendant Powiato-
wy PSP mł. bryg. mgr inż. Adam 
Pstrokoński, Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Zelowie Sylwester  

Drozdowski, przedstawiciele Za-
rządu Miejsko - Gminnego Związ-
ku OSP w Zelowie, strażacy, sołtysi  
i mieszkańcy.  Spotkanie było oka-
zją do przekazania życzeń i gratu-
lacji jednostce, a także podsumo-
wania dotychczasowej działalno-
ści i omówienia planów na przy-
szłość.
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POsłuchaj O histOrii ZelOwa

„Uciekaj, uciekaj! Berger znowu 
strzela…” tak zaczyna się jedno  
z sześciu minisłuchowisk, które za-
biorą Was w niezwykłą podróż po 
wyjątkowej historii naszej gminy, 
gdzie pamięć o postaciach minio-
nych lat, przeplata się z wielowy-
znaniowością i wielokulturowo-
ścią, niczym tkacka nić.

Zapraszam do odwiedzenia na-

szego szlaku historyczno-turystycz-
nego, który w atrakcyjny sposób 
opowiada niezwykle ciekawą hi-
storię gminy Zelów - zachęca Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek - 
minisłuchowiska to świetny sposób 
na spacer z historią w tle, doskonała 
propozycja na spędzenie wolnego 
czasu dla mieszkańców i turystów. 
Szlak to nie tylko promocja tury-

styczna naszej miejscowości, to tak-
że przyjemna forma edukacji, która 
mam nadzieję, choć trochę przy-
czyni się do uchronienia cennych 
dziejów gminy Zelów przed zapo-
mnieniem.

Tabliczki z QR kodem, który wy-
starczy zeskanować smartfonem, 
aby odsłuchać pełną historycz-
nych ciekawostek opowieść znaj-

dują się przy cmentarzu ewange-
licko-reformowanym, kamieniu na 
ul. Żeromskiego, kościele pw. Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, koście-
le ewangelicko - reformowany, na 
Placu Dąbrowskiego oraz na bu-
dynku Domu Kultury. Miejsc nie 
trzeba zwiedzać w kolejności.

Odwiedzajcie szlak i posłuchaj-
cie historii o Zelowie.

W niedzielę, 9 sierpnia w para-
fii p.w. św. Wawrzyńca w Łobudzi-
cach odbyła się uroczystość 225-le-
cia powstania kościoła. Mszę świętą 

celebrował arcybiskup metropolita 
łódzki Grzegorz Ryś, który w swym 
kazaniu przybliżył historię patrona 
parafii św. Wawrzyńca. W uroczy-

stościach uczestniczył Burmistrz Ze-
lowa Tomasz Jachymek, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Sylwester 
Drozdowski oraz Radny Sejmiku 

Województwa Łódzkiego Dariusz 
Rogut. Burmistrz Tomasz Jachymek 
wręczył proboszczowi Mirosławowi 
Simce pamiątkową tabliczkę.

225-lecie kOŚciOła w łObudZicach
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Wrzesień tradycyjnie jest cza-
sem dziękczynienia za plony.  
W tym roku ze względu na zagro-
żenie epidemiologiczne uroczy-
stości dożynkowe były skrom-
niejsze niż w ubiegłych latach.  
W niedzielę, 13 września w Pa-
rafii Nawrócenia Św. Pawła  
i Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Wygiełzowie od-
była się dziękczynna msza św. 

za zebrane płody rolne. Ozdo-
bą uroczystości był wieniec 
dożynkowy wykonany przez 
mieszkańców sołectwa Podle-
sie. Po zakończeniu liturgii wy-
stąpił chór Cantate Collective  
z Piotrkowa Trybunalskiego. 

Tego samego dnia odbyły się 
również dożynki w Parafii Św. Teo-
dora Męczennika i Najświętszego 
Serca Jezusowego w Kociszewie.

dOŻynki ParaFialne

Oddali krew
18 września w krwiobusie RCKiK 

w Łodzi przy Zelowskim Centrum 
Medycznym – SPZOZ w Zelowie 
odbyła się kolejna akcja oddawa-
nia krwi.

Spośród 43 chętnych osób 36 
oddało krew, dzięki czemu zebrano  
16,200 litrów tego cennego płynu.

Ostatnia w tym roku akcja odbę-
dzie się w listopadzie.

granty dla sOłectw
Wicemarszałek województwa łódz-

kiego Zbigniew Ziemba przekazał  
6 lipca br. w Wygiełzowie symbolicz-
ne czeki dla sołectw powiatu beł-
chatowskiego na realizację małych 
projektów lokalnych realizowanych 
na terenach wiejskich. Wsparcie  
z budżetu Województwa Łódzkie-
go otrzymały dwa sołectwa z gmi-
ny Zelów: projekt „W zdrowym ciele 

zdrowy duch – siłownia zewnętrz-
na w sołectwie Wygiełzów” - 9 990 
zł oraz „Utworzenie placu zabaw 
w miejscowości Janów” - 9 970 zł.  
W spotkaniu uczestniczyli również 
Poseł na Sejm RP Antoni Maciere-
wicz i Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego Dariusz Rogut.  O re-
alizacji tych projektów przeczytamy 
obok.

Plac Zabaw w janOwie
W ramach projektu „Utworzenie pla-

cu zabaw w miejscowości Janów” reali-
zowanego z grantu sołeckiego przyzna-
nego przez Samorząd Województwa 
Łódzkiego udało się w stworzyć nowo-
czesny plac zabaw. W ramach zadania 
sołectwo Janów wzbogaciło się o 6 za-
bawek tj. karuzelę metalową, zestaw za-
bawowy, zabawkę na sprężynie, tramp 
ruchomy, ściankę wspinaczkową i huś-
tawkę podwójną oraz dodatkowo ław-

kę z oparciem. Plac zabaw wpłynie nie 
tylko na integrację lokalnej społeczno-
ści, ale przede wszystkim na wspólne 
spędzanie czasu wolnego na powie-
trzu dzieci i ich opiekunów.

Na realizację projektu udało się po-
zyskać dofinansowanie zewnętrzne  
z budżetu Samorządu Województwa 
Łódzkiego w wysokości 9 970 zł. Całość 
inwestycji wyniosła 21 040,38 zł, pozo-
stałą część stanowił fundusz sołecki.
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Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek dziękuje wszystkim, za 
wspólne porządkowanie zabyt-
kowego cmentarza w Pożdżeni-
cach, które odbyło się 26 wrze-
śnia br.

Byli z nami: mieszkańcy gminy 

Zelów, w tym m.in. przedstawicie-
le Parafii ewangelicko-reformo-
wanej w Zelowie, Stowarzyszenia 
Czechów w Polsce, samorządu 
gminy Zelów, a także członkowie 
Fundacji „Planeta Grabia” z Dłuto-
wa. Szczególnie cieszy obecność 

najmłodszych mieszkańców, któ-
rzy dzielnie i z zapałem odkrywa-
li napisy na płytach nagrobnych. 
Dziękujemy firmie Urządzanie  
i Utrzymanie Terenów Zieleni An-
drzej Kilańczyk za ogromną i nie-
ocenioną pomoc – bez Was nie 

dalibyśmy rady oraz Restauracji 
MIŚ Mariusz Tylkowski za ciepły 
posiłek.

Niebawem, dzięki Fundacji 
„Planeta Grabia”, przy cmentarzu 
zostanie postawiona tablica in-
formacyjna.

POrZądkOwali cmentarZ

siłOwnia ZewnętrZna w wygiełZOwie
26 września br. odbyło się spo-

tkanie integracyjne w ramach 
projektu „W zdrowym ciele zdro-
wy duch – siłownia zewnętrzna 
w sołectwie Wygiełzów” realizo-
wanego z grantu sołeckiego przy-

znanego przez Samorząd Woje-
wództwa Łódzkiego.

W ramach projektu, sołectwo  
w Wygiełzowie wzbogaciło się  
o cztery urządzenia do siłowni 
zewnętrznej tj. orbitrek, biegacz, 

jeździec i wioślarz. Zakupione 
urządzenia wpłyną zarówno na 
poprawę aktywności fizycznej, jak 
i wspólne spędzanie czasu wol-
nego.

Na realizację projektu udało 

się pozyskać dofinansowanie ze-
wnętrzne z budżetu Samorządu 
Województwa Łódzkiego w wy-
sokości 9 990 zł, zaś Gmina Zelów 
dołożyła 2 400 zł, z czego 1 000 zł 
stanowił fundusz sołecki.
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Dobiegły końca prace remon-
towe prowadzone w budynku 
Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Ze-
lowie. Zakres prac obejmował 
remont pięciu pomieszczeń na 
parterze i dostosowania ich na 
potrzeby zespołu ratownictwa 
medycznego oraz trzech ga-
binetów na piętrze przychod-
ni. Wykonane prace dotyczyły 
zmiany w układzie pomieszczeń, 

wymianę stolarki drzwiowej 
oraz okładzin ściennych i pod-
łogowych, wymianę armatury 
sanitarnej, przeróbki instalacji 
elektrycznych, wymianę asorty-
mentu elektrycznego, wymianę 
kratek wentylacyjnych ze spraw-
dzeniem i udrożnieniem kana-
łów, wykonanie gładzi gipso-
wych, malowanie oraz wymianę 
wyposażenia pomieszczeń. War-
tość prac to 77 900,00 zł.

Zakończyły się prace remon-
towe pomieszczeń, które zosta-
ną przeznaczone na żłobek pu-
bliczny w Bujnach Szlacheckich.  
Zakres obejmował demontaż 
urządzeń oraz usunięcie wypo-
sażenia z przedmiotowych po-
mieszczeń, zmiany w układzie 
pomieszczeń, wymianę oraz 
montaż nowej stolarki drzwio-
wej i okiennej, wymianę ar-
matury sanitarnej, wykonanie 

schodów zewnętrznych z kost-
ki, montaż systemowej zabu-
dowy kabin sanitariatów, prze-
róbki instalacji elektrycznych 
z wymianą asortymentu elek-
trycznego, wymianę kratek wen-
tylacyjnych z sprawdzeniem  
i udrożnieniem kanałów, mon-
taż urządzeń wspomagających 
wentylację, wykonanie okła-
dzin z terakoty oraz malowanie. 
Koszt prac to 69 000,00 złotych.

remOnt ŻłObka w bujnach remOnt POmiesZcZeń sPZOZ 
w ZelOwie

Zakończył się remont dro-
gi gminnej w Maurycowie.  
W ramach zadania „Moderni-
zacja – remont drogi gminnej  
w Maurycowie” remontowany 
był odcinek drogi o długości ok. 
250 mb, który został wykona-

ny w technologii asfaltowobe-
tonowej. Na to zadanie gmina 
pozyskała środki w ramach mo-
dernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Całkowita war-
tość zadania to 130.573,73 zł.

Ponadto podpisano umo-

wę z wykonawcą robót na za-
danie pt. „Budowa sieci wodo-
ciągowej wraz z odgałęzieniami  
w granicach pasów drogo-
wych w gm. Zelów” w miejsco-
wościach: Ostoja, Kol. Grabo-
stów i Kol. Ostoja. Zakończenie 

zadania zaplanowane jest na 
15.06.2021 r., a wartość robót 
wynosi 1.143.900,00 zł. Zada-
nie realizowane jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Wsparcie.

inwestycje drOgOwe 

 Zelów, dnia 9 października 2020r.
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelów

    Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293  
z późn. zm.) oraz art. 39 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam:
• o podjęciu przez Radę Miejską w Zelowie uchwały Nr XIX/215/2020 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpie-
nia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelów;
• o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelów.
     Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia zmiany studium oraz uwagi i wnioski dotyczące strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko w terminie od dnia 09.10.2020r. do dnia 10.11.2020 r.
     Wnioski dotyczące sporządzenia zmiany studium należy wnosić w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 
23, 97-425 Zelów lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umzelow@zelow.pl.
      Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej, na adres: Urzędu Miej-
skiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ustnie do protokołu w Urzę-
dzie Miejskiego w Zelowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym na adres: umzelow@zelow.pl. Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zelowa.

                                                                                           Burmistrz Zelowa
Tomasz Jachymek
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Zakończył się remont kamienicy 
przy ul. Kościuszki 17. Budynek zy-
skał nową elewację, został ocieplo-

ny, wymieniono stolarkę okienną,  
a nawierzchnia wjazdu została 
utwardzona kostką betonową.

Koszt inwestycji to 126 781, 50 
złotych, z czego Powiat Bełchatow-
ski dofinansuje do 60% wartości za-

dania, a Gmina Kleszczów 69 552,63 
złotych. Pozostała kwota została po-
kryta z budżetu Gminy Zelów.

wyremOntOwany budynek PrZy ul. kOŚciusZki

Budynek przy ul. Kościuszki przed remontem Budynek przy ul. Kościuszki po remoncie

W związku z  budową sieci ga-
zowej na terenie miasta Zelo-
wa, osoby mieszkające przy uli-
cach objętych inwestycją, które 
są zainteresowane podłączeniem 
swojej nieruchomości do sieci in-
formujemy, że wnioski w tej spra-
wie należy składać po odbiorze 
technicznym inwestycji. Odbiór 
planowany jest w listopadzie br.  
O ewentualnych zmianach daty 
odbioru technicznego będziemy 
Państwa informować na bieżąco.

Planowane spotkanie miesz-
kańców z przedstawicielami Pol-
skiej Spółki Gazownictwa, ze 
względu na ograniczenia zwią-
zane z epidemią COVID 19,  
w najbliższym czasie nie dojdzie 
do skutku. Zachęcamy Państwa 
do zadawania pytań w tej kwe-
stii bezpośrednio pracownikom 
PSG Sp. z o.o., których dane tele-
adresowe podajemy w kolumnie 
obok lub przesyłanie pytań na ad-
res: m.kowalczyk@zelow.pl.

Wnioski będzie można składać 
online za pośrednictwem strony 
internetowej Polskiej Spółki Ga-

zownictwa. Szczegółowe infor-
macje znajdują się w linku https://
www.psgaz.pl/przylaczenie-
-do-sieci-gazowej1 . Wnioski bę-
dą również przyjmowane drogą 
tradycyjną w Urzędzie Miejskim  
w Zelowie (Referat Gospodar-
ki Nieruchomościami i Rolnictwa  
p. 12, 22, 23).

Informacji na temat wypełnie-
nia wniosku udzielają pracowni-
cy Polskiej Spółki Gazownictwa  
Sp. z o.o., OZG w Łodzi, Gazownia 
w Piotrkowie Trybunalskim tj.

p. Agnieszka Stawska
tel. 42 675 95 94
p. Dariusz Wółka
tel. 42 675 95 82
Wymagane dokumenty:
Należy pamiętać, że osoby 

mieszkające przy budowanej 
sieci składają następujące doku-
menty:

• wniosek o określenie warun-
ków przyłącza do sieci gazowej 
dla grupy przyłączeniowej B pod-
grupy I, którego urządzenia, insta-
lacje i sieć będą przyłączane do 
sieci dystrybucyjnej i który będzie 

odbierać gaz ziemny wysokome-
tanowy w ilości nie większej niż 
10 m3/h albo gaz ziemny zaazo-
towany w ilościach nie większych 
niż 25 m3/h

• plan zabudowy lub szkic sy-
tuacyjny określający usytuowanie 
obiektu, w którym będą używane 
przyłączane urządzenia, instala-
cje lub sieci, względem istnieją-
cej sieci, usytuowanie sąsiednich 
obiektów oraz propozycję loka-
lizacji punktu wyjścia z systemu 
gazowego. (Warunek ten speł-
nia m.in. mapa do celów infor-
macyjnych lub opiniodawczych 
w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 
uwzględniająca aktualny stan 
rozgraniczenia działek). Na ma-
pie zależy zaznaczyć propono-
waną lokalizację szafki gazowej.

We wniosku należy też okre-
ślić preferowany moment zawar-
cia umowy o przyłączenie do sie-
ci gazowej.

Obecnie realizowany jest I etap 
budowy sieci gazowej na terenie 
Zelowa, której trasa została okre-

ślona już kilka lat temu. Starania 
Burmistrza Zelowa Tomasza Ja-
chymka odniosły skutek i po dłu-
giej przerwie inwestycja w końcu 
jest realizowana. Ponadto, mając 
na uwadze zrównoważony roz-
wój gminy, Burmistrz podjął de-
cyzję o rozpoczęciu działań zmie-
rzających ku rozbudowie sieci  
w przyszłości. Pierwszym kro-
kiem jest rozpoznanie oczekiwań 
mieszkańców gminy w tym zakre-
sie poprzez zebranie wniosków. 
Mieszkańcy muszą liczyć się  
z tym, że na ten wniosek otrzy-
mają decyzję odmowną, po-
nieważ ich nieruchomość nie 
leży przy budowanym obec-
nie gazociągu. Jednak wnio-
ski te stanowić będą podsta-
wę do analizy przez PSG Sp.  
z o.o. kierunków dalszego roz-
woju sieci w mieście,  a później  
w gminie. Wnioski należy skła-
dać w Urzędzie Miejskim w Ze-
lowie (Referat Gospodarki Nieru-
chomościami i Rolnictwa p. 12, 
22, 23).

sieć gaZOwa w ZelOwie 
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Powszechny Spis Rolny to naj-
większe i najważniejsze badanie 
statystyczne rolnictwa. Rozpoczął 
się 1 września i trwać będzie do 
30 listopada 2020 r. Dane zbie-
rane są według stanu na dzień  
1 czerwca 2020 r.

W całej Polsce Powszechnym 
Spisem Rolnym 2020 objętych 
jest ponad 1,5 mln gospodarstw 
rolnych, z czego prawie 135 tys. 
w województwie łódzkim. Do 
uczestnictwa w badaniu zobowią-
zani są wszyscy użytkownicy go-
spodarstw rolnych, a kto odmówi 
udzielenia informacji w spisie po-
wszechnym, podlega grzywnie.

Wyniki spisu rolnego są jedy-
nym źródłem, które pozwala do-
kładnie scharakteryzować polskie 
rolnictwo i pokazać zmiany jakie 
zaszły od poprzedniego spisu. Słu-
żą władzom, zarówno centralnym 
jak i lokalnym do podejmowa-
nia decyzji strategicznych, opar-
tych na analizie danych oraz pro-
wadzenia polityki rolnej. Także na 
podstawie danych ze spisu rol-
nego Komisja Europejska określa 
wielkość wsparcia Unii Europej-
skiej dla Polski w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
dzięki któremu od wielu lat mo-
dernizuje się polskie rolnictwo. 

Podczas tegorocznego spisu 
obowiązkową formą zbierania 
danych jest samospis interneto-
wy – przeprowadzany za pośred-
nictwem interaktywnej aplikacji, 
dostępnej na stronie interneto-
wej spisrolny.gov.pl. Dla osób, 
które potrzebować będą pomocy 
lub którym nie uda się wypełnić 
formularza internetowego, zosta-
ła uruchomiona infolinia, umoż-

liwiająca telefoniczne dokonanie 
samospisu poprzez kanał „spisz się 
przez telefon”. Rachmistrze telefo-
niczni obsługujący linię „Spisz się 
przez telefon” są dostępni siedem 
dni w tygodniu w godzinach 8.00 
– 20.00. 

Dane zbierane w ramach Po-
wszechnego Spisu Rolnego 2020 
dotyczą m.in.:

• cech identyfikacyjno-adreso-
wych użytkownika i jego gospo-
darstwa rolnego, 

• sprzedaży i zużycia wytworzo-
nych produktów rolnych,

• struktury dochodów,
• aktywności ekonomicznej,
• sposobu użytkowania gruntów, 
• powierzchni zasiewów, nawo-

żenia, 
• zastosowania środków ochro-

ny roślin, 
• pogłowia zwierząt gospodar-

skich, 
• chowu i hodowli ryb,
• budynków gospodarskich, 
• maszyn i urządzeń rolniczych.
Niezależnie od trwającego sa-

mospisu internetowego, od 16 
września do 30 listopada 2020 r.  
z użytkownikami gospodarstw 
rolnych, którzy nie dokonali jesz-
cze samospisu, kontaktować się 
będą rachmistrze telefoniczni,  
a jeżeli sytuacja epidemiczna po-
prawi się, wówczas z rolnikiem po  
1 października br. kontaktować się 
będzie rachmistrz terenowy. Po-
twierdzenie tożsamości rachmi-
strzów spisowych zapewni infoli-
nia spisowa. 

Użytkownicy gospodarstw rol-
nych, którzy nie dokonają samo-
spisu, nie będą mogli odmówić 
przekazania danych rachmistrzo-

wi, który się z nimi skontaktuje.
Spisy rolne, realizowane raz na 

10 lat, odbędą się w tym roku we 
wszystkich państwach należących 
do Unii Europejskiej. Obowiązek 
udziału w spisie rolnym na użyt-
kowników gospodarstw rolnych 
nakłada Ustawa o Statystyce Pu-
blicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.

Więcej informacji na temat spi-

su można uzyskać na stronie in-
ternetowej https://spisrolny.gov.
pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 
22 279 99 99.

ROLNIKU! Nie czekaj na rach-
mistrza! Spisz się sam przez In-
ternet, a możesz otrzymać upo-
minek!

Szczegóły akcji na https://
lodz.stat.gov.pl/rolneupominki 

sPisZmy się jak na rOlników PrZystałO! – cZyli POwsZechny sPis rOlny 2020
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klub seniOra w Zalesiu juŻ Otwarty
1 października br. odbyło się 

oficjalne otwarcie Klubu Seniora 
w Zalesiu. W uroczystości wzię-
li udział przedstawiciele władz  
parlamentarnych i samorządo-
wych oraz podmiotów zajmu-

jących się osobami niepełno-
sprawnymi i niesamodzielnymi.

Klub działa od 1 września br. 
we wszystkie dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 
9:00 – 17:00 w ramach projek-
tu „CUŚ dla powiatu bełchatow-
skiego” współfinansowanego ze 
środków EFS w ramach RPO WŁ, 
Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne realizo-
wanego przez Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Zelowie.

Klub zapewnia opiekę i od-

powiednie warunki do wielogo-
dzinnego przebywania w nim 
osób niesamodzielnych znajdu-
jących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Placówka w swej ofercie 
posiada różnorodne formy ak-
tywności z zakresu aktywizacji, 
integracji oraz zajęć kulturalnych. 
Pakiet działań świadczonych 
przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym 
został dostosowany do szcze-

gólnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub nie-
pełnosprawności uczestników.  
W ramach tych usług zapewnio-
ne są: zajęcia ogólnorozwojowe, 
usprawniające, terapii zajęciowej 
w tym różnego rodzaju warszta-
ty: jogi, muzyczne, taneczne, wi-
zażu, informatyczne, kulinarne, 
fryzjerskie. Odbywać się będą 
spotkania z lekarzem, psycholo-
giem, prawnikiem, dietetykiem. 
Uczestnicy mają zagwaranto-
wane 2 posiłki, jeden w ramach 
warsztatu kulinarnego oraz dru-
gi w ramach cateringu. Dla osób, 
dla których miejsce świadczenia 
usługi stanowi barierę zapew-
niony jest dowóz i odwóz. Całość 
świadczonych usług w Klubie Se-
niora jest bezpłatna.

Nasz Klub Seniora to miej-
sce zapewniające wysokiej ja-
kości usługi społeczne dla nie-
samodzielnych osób. Wszyscy 

podopieczni znajdą tu nie tylko 
profesjonalną pomoc, ale również 
przyjazną atmosferę oraz cieka-
we zajęcia rozwojowe – podkre-
śla Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek – Cieszy mnie, że ponad 
60 osób zgłosiło się do udziału  

w tym projekcie. Zachęcam kolej-
ne do dołączenia do tego grona. 
Gwarantuję, że dzięki wspaniałej 
organizacji i bogatej ofercie bę-
dziecie bardzo zadowoleni.

Ogólna wartość projektu dla 
naszej gminy to 2.585.442,66 zł. 
w tym kwota dofinansowania 
2.359.667,60 zł. Warto zaznaczyć, 
że jest to największe wsparcie 
wśród partnerów projektu. Gmi-
na Zelów w ramach projektu re-
alizuje dwa zadania tj. : Klub Se-
niora dla osób niesamodzielnych 
oraz usługi opiekuńcze w miej-
scu zamieszkania.

Liderem projektu jest Stowa-
rzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych Przy-
stań w Bełchatowie, natomiast 
partnerami są:  Powiat Bełcha-
towski (Powiatowe Centrum 
Pomocy w Rodzinie w Bełcha-
towie), Miasto Bełchatów (Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bełchatowie), Gmina Zelów 
(Miejsko- Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie) oraz 
Gmina Rusiec (Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ruścu).

Planowany okres realizacji pro-
jektu: 1.05.2020 r. – 31.01.2023 r.
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nOwe dOmki na ksiąŻki

Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy w Zelowie realizuje pro-
jekt „Biblioteczka dla każdego”.

Środki na projekt pozyskane 
zostały z Programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii  

w Polsce oraz Stowarzyszenie Do-
broczynne „RAZEM”.

Projekt polega na wykona-
niu i zamontowaniu w przestrze-
ni miejskiej trzech domków na 
książki. Całkowity koszt projektu 
to 5.600 zł, natomiast dotacja – 
5.300 zł.

sPektakle PrOFilaktycZne
  Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy w Zelowie przy współ-
pracy Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych  
w Zelowie zorganizowała 23 wrze-
śnia br. trzy spektakle profilaktycz-
ne dla uczniów ze szkół  z terenu 
miasta Zelowa. Przedsięwzięcia 

te miały na celu przeciwdziała-
nie alkoholizmowi, narkomanii, 
zażywaniu dopalaczy i innych 
środków psychoaktywnych oraz 
uzależnieniu od Internetu. Spek-
takle zaprezentowane zostały 
przez aktorów z Teatru Edukacji  
i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

Od lipca do końca września br. 
Dom Kultury w Zelowie realizował 
projekt Słowa nadziei dofinanso-
wany ze środków Programu „Dzia-
łaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Stowarzysze-
nie Dobroczynne „Razem”.

Projekt był adresowany do spo-
łeczności lokalnej Gminy Zelów. 
Polegał na opracowaniu graficz-
nym i wykonaniu 500 pocztó-

wek ze słowami nadziei i radości  
oraz dostarczeniu ich osobom  
z różnych grup społecznych, naj-
bardziej odczuwających nega-
tywne skutki epidemii.  Kolorowe 
pocztówki edukacyjne trafiły do 
przedszkolaków z oddziału przed-
szkolnego i klasy „0” Szkoły Pod-
stawowej w Wygiełzowie. Pocz-
tówki motywująco - inspirujące 
zostały przekazane podopiecz-
nym, wolontariuszom i pracow-
nikom Stowarzyszenia Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych, Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
w Walewicach, Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zelowie oraz emerytom, renci-
stom i pracownikom służby zdro-
wia. Paczki zawierające pocztów-
ki i środki higieniczno-ochronne 
otrzymali również wybrani przed-
siębiorcy. W Domu Kultury zapre-
zentowana została wystawa eks-
ponująca wykonane pocztówki, 
udostępniona również w formie 
pdf na stronie internetowej.

Głównym celem projektu by-
ło stworzenie formy wsparcia dla 
osób najbardziej zagrożonych 

swoistym rodzajem wyklucze-
nia, spowodowanego niepew-
nością, lękiem, ograniczeniem 
możliwości spotkań i zmianą or-
ganizacji aktywności społecznej; 
jak również dla osób, które po-
przez rodzaj pracy, jaki wykonują, 
są bezpośrednio narażone na wy-
stąpienie negatywnych skutków 
zdrowotnych.

Twórcy projektu wierzą, że Słowa 
nadziei dostarczą odbiorcom po-
zytywnych bodźców, wpłyną  mo-
tywująco i inspirująco na ich życie,  
a jednocześnie  przywrócą  wiarę  
w aktywność społeczną, zawodo-
wą, życiową.

słOwa nadZiei
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kOncert histOrycZnO-PatriOtycZny
Patriotycznie i wzruszająco – 

tak było na koncercie zespołu 
ZAYAZD, który odbył się w Domu 
Kultury w Zelowie 27 września br. 
Zgromadzeni goście wysłuchali 
autorskich piosenek o tematyce 
historycznej, przedstawiających 

najważniejsze wojenne epizo-
dy z dziejów Polski. Data koncer-
tu była nieprzypadkowa, gdyż 
27 września 1939 roku powstała 
polska organizacja konspiracyjna 
– Służba Zwycięstwu Polski.

Miło nam jest poinformować, 
że p. Andrzej Dębkowski– po-
eta, krytyk literacki, publicysta, 
eseista, dziennikarz, wydaw-
ca, a także wieloletni pracow-
nik Domu Kultury w Zelowie 
został laureatem Nagrody im. 

Jarosława Iwaszkiewicza za upo-
wszechnianie i promocję lite-
ratury współczesnej. Ponadto 
uhonorowany został Złotą Od-
znaką za wybitne zasługi dla 
Związku Literatów Polskich. Ser-
decznie gratulujemy.

kOncert PaPieski
W ramach 26. Koncertów Festi-

walowych Zelów 2020 w Kościele 
M.B. Częstochowskiej w Zelowie 21 
września br. odbył się Koncert Pa-
pieski w wykonaniu Macieja Miecz-

nikowskiego i Roberta Grudnia. 
Zgromadzeni goście wysłuchali pie-
śni sakralnych i patriotycznych. Nie 
zabrakło oczywiście „Barki” – ulubio-
nej pieśni św. Jana Pawła II.

PieniądZe na ZabytkOwy OłtarZ
Grzegorz Schreiber, Marszałek 

Województwa w dniu 4 lipca br. 
wręczył symboliczny czek pro-
boszczowi ks. Krzysztofowi Pie-
cowi w wysokości 75.000 złotych 
na prace ratunkowe przy zabyt-
kowym ołtarzu głównym w ko-

ściele parafialnym pw. Nawróce-
nia św. Pawła i Nawiedzenia NMP 
w Wygiełzowie. W tej uroczystej 
chwili marszałkowi towarzyszyli 
poseł Małgorzata Janowska i rad-
ny Sejmiku Województwa Łódz-
kiego dr Dariusz Rogut.

andrZej dębkOwski uhOnOrOwany
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Z Kalisza, Szczebrzeszyna, Po-
lkowic, Terespola, Bełchatowa, 
Piotrkowa Trybunalskiego i oczy-
wiście z gminy Zelów – 24 wyjąt-
kowe prace wpłynęły na Ogól-
nopolski konkurs plastyczny  
pn.: „Wielowyznaniowy dialog 
jedności”.

Komisja wybrała cztery, które 
zostały wydrukowane w formie 
kart pocztowych promujących 
naszą gminę.

Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek gratuluje zwycięzcom 
konkursu i dziękuje wszystkim za 
udział w tym przedsięwzięciu.

Autorzy zwycięskich prac, któ-

re zostały wydrukowane w for-
mie kart pocztowych to:

• Karol Kaczmarek z Zelowa – 
kategoria I

• Wiktoria Golanowska ze Sro-
mutki – kategoria I

• Anna Jędrzejczyk z Piotrkowa 
Trybunalskiego – kategoria II

Ponadto wyróżnienie otrzyma-
ły dwie prace Alicji Żmudy z Ka-
lisza.

Informujemy, że od 16 paź-
dziernika br. w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy w Zelowie 
można ogądać prace wszystkich 
uczestników konkursu. Zaprasza-
my.

rOZstrZygnięcie kOnkursu PlastycZnegO
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ZłOte dZiewcZyny Z ZelOwa
  Paulina Grzegórska wywal-
czyła tytuł Mistrzyni Polski Ju-
niorek starszych, a Julia Marci-
niak – Mistrzyni Polski Juniorek 
młodszych w Mistrzostwach 
Polski w twardej, ringowej for-
mule Low Kick. Patronat nad 
zawodami objął Polski Związek 
Kickboxingu, a zelowskie zawod-
niczki reprezentowały  PROYAMA 
Federację Sportu i Sztuk Walki.  
W zawodach udział wzięło aż 349 
zawodników z 92 klubów z całej 
Polski. 

   30 września obie dziewczy-
ny gościły w Urzędzie Miejskim  
w Zelowie. Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek w uznaniu za 
sportowe sukcesy wręczył zło-
tym medalistkom upominki. Mi-
strzynie otrzymały także nagro-
dę specjalną ufundowaną przez 
firmę BEJA Recykling Jarosław 
Grabarz z Kociszewa. Zelowskim 
zawodniczkom gratulujemy wy-
walczenia mistrzowskich tytu-
łów oraz życzymy dalszych suk-
cesów.

OrlikOwy turniej Piłki nOŻnej 
O Puchar burmistrZa ZelOwa

20 września br. na obiekcie spor-
towym Orlik przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Zelowie odbył się 
coroczny turniej piłki nożnej o pu-
char Burmistrza Zelowa Tomasza Ja-
chymka. W turnieju udział wzięło 6 
amatorskich drużyn piłkarskich re-

prezentujących Ochotnicze Straże 
Pożarne oraz dwie lokalne druży-
ny. W wyniku rywalizacji bezkonku-
rencyjna okazała się drużyna Meta-
nolu, która nie dała szans rywalom 
wygrywając wszystkie mecze. Gra-
tulujemy.

awans ZawOdOwy naucZycieli
    Akty mianowania otrzymało w dniu 
26 sierpnia 2020 r. trzech nauczycieli. 
Uroczystość odbyła się w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie, w której uczest-
niczyli przedstawiciele władz miasta. 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek 
osobiście wręczył akty nadania stop-
nia nauczyciela mianowanego Pani 
Agnieszce Młynarczyk (SP Kociszew), 
Pani Katarzynie Kamińskiej-Hofman 
(SP nr 4) i Panu Grzegorzowi Wrociń-
skiemu (SP nr 4).
   Nauczyciel mianowany to trzeci sto-
pień awansu zawodowego. Według 
przepisów ustawy może go zdo-
być nauczyciel kontraktowy, który 

po przepracowaniu 2 lat od uzyska-
nia tego stopnia, odbył staż trwający 
2 lata i 9 miesięcy oraz zdał egzamin 
przed komisją powołaną przez Pana 
Burmistrza. W skład komisji wchodzili: 
przedstawiciel organu prowadzące-
go jako przewodniczący, przedstawi-
ciel organu sprawującego nadzór pe-
dagogiczny, dyrektor szkoły, w której 
nauczyciel jest zatrudniony, a także 2 
ekspertów wpisanych na listę przez 
Ministra Edukacji Narodowej.
 Wręczenie nauczycielom aktów mia-
nowania poprzedzone zostało po-
dziękowaniem za dotychczasową 
pracę.

turniej Piłki nOŻnej druŻyn OsP 
13 września br. na obiekcie Or-

lik przy Szkole Podstawowej nr 4 
w Zelowie został zorganizowany 
Orlikowy Turniej Piłki Nożnej Dru-
żyn OSP o puchar Prezesa Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochotni-
czej Straży Pożarnej RP w Zelowie. 
W turnieju udział wzięło 5 drużyn 

piłkarskich, grano systemem każ-
dy z każdym. W wyniku sportowej 
rywalizacji wygrywając wszystkie 
spotkania zwyciężyła jednostka  
z OSP w Łobudzicach, drugie 
miejsce zajęła jednostka z OSP 
Wypychów, a trzecie – OSP Bujny 
Szlacheckie. 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


