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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Państwu życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia 

oraz wielu wspaniałych chwil wypełnionych radością i rodzinnym ciepłem.
Niech ten świąteczny czas upłynie w gronie najbliższych, a nadchodzący Nowy 2021 Rok 

będzie pełen nadziei, pogody ducha, a także przyniesie powodzenie 
w realizacji zamierzonych celów oraz szczęście w życiu osobistym i zawodowym.

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

Święto odzyskania niepodległoŚci

 11 listopada, w 102. rocznicę od-
zyskania przez Polskę Niepodległo-
ści w Parku Miejskim im. Romualda 
Traugutta w Zelowie symbolicznie 
uczczono to wielkie, patriotyczne 
święto. 

 Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek, Poseł na Sejm RP Grze-
gorz Lorek, Radny Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego Dariusz Rogut, 
Przewodniczący Rady Powiatu Beł-
chatowskiego Sławomir Malinow-

ski oraz Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Zelowie Joanna Chrza-
nowska złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Ofiar Golgoty Wschodu. Tra-
dycyjnie zapłonęły również znicze 
zarówno pod pomnikiem, jak i Dę-

bami Pamięci ku czci zelowskich ka-
tyńczyków. Ponadto na cmentarzu 
w Kociszewie pod tablicą upamięt-
niającą tych, którzy zginęli za Ojczy-
znę, również złożone zostały kwiaty 
i znicze.
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Szanowni Państwo,
Koniec roku to w samorządzie zawsze intensywny czas podsumowań. W tym szczególnym 

okresie pandemii, kiedy wszelkie działania muszą być realizowane zgodnie z obowiązujący-
mi obostrzeniami sanitarnymi udało nam się tak zorganizować pracę, aby płynnie realizo-
wać zaplanowane projekty. Te zadania, które wymagały modyfikacji zostały przeorganizo-
wane, natomiast nieliczne pozostałe odłożone do realizacji w bardziej dogodnym terminie.

Wielkim sukcesem mijającego roku jest otrawcie Klubu Seniora w Zalesiu – ogromny pro-
jekt realizowany przez MGOPS w Zelowie z funduszy unijnych. To idealne miejsce dla naszych  
seniorów chcących bezpiecznie i kreatywnie spędzać czas w dobrym towarzystwie pod opie-
ką wykwalifikowanej kadry. 

Udało nam się zrealizować inwestycje podnoszące komfort życia mieszkańców oraz wpły-
wające korzystnie na ogólny wizerunek naszej gminy, m.in. remont pomieszczeń SPZOZ  
w Zelowie, żłobka w Bujnach Szlacheckich, kamienicy przy ul. Kościuszki w Zelowie. Trwa dłu-
go oczekiwana budowa gazociągu w naszym mieście. Zrealizowano szereg przedsięwzięć  
w naszych sołectwach, zarówno tych z funduszy, jak i ze środków zewnętrznych. Ponadto na 
a koniec tego roku pozykaliśmy 1,8 mln złotych na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej i sieci wodociągowej. O szczegółach podsumowujących tegoroczne inwestycje 
przeczytają Państwo na str 8 niniejszego wydania.

Rozpoczęliśmy intensywne prace nad Strategią Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Wypracowane w Strategii kierunki rozwoju będą 
decydowały o obliczu gminy Zelów w przyszłości. Przy opracowywaniu Strategii wykorzystane zostały sprawdzone w Polsce  i w świecie proce-
dury pracy z udziałem społeczności lokalnej oraz skuteczne sposoby pracy w  grupach.

Pokazywaliśmy, że gmina Zelów to dobre miejsce do wypoczynku wśród zieleni, pełne wyjątkowej wielkokulturowej historii, realizując m.in. 
świetny projekt turystyczno-edukacyjny „Poznaj historię”, który w nowoczesny i ciekawy sposób przedstawia dzieje gminy Zelów i jej mieszkań-
ców.

Rok 2020 to również wydarzenia kulturalne. Rozpoczęliśmy z sukcesem od organizacji I Orszaku Trzech Króli, tradycyjnie odbył się Koncert 
Noworoczny, nasze placówki pomimo obostrzeń organizowały wiele akcji i konkursów, które cieszyły się powodzeniem i udowodniły, że nawet 
pomimo ograniczeń można realizować wiele ciekawych projektów.

Dziękując wszystkim za dobrą współpracę w mijającym 2020 roku, życzę Państwu, aby ten okołoświąteczny czas upłyną w zdrowiu i wśród 
najbliższych Wam osób. 

Tomasz Jachymek
Burmistrz Zelowa

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
pragnę życzyć Państwu, 

aby świąteczny czas przepełniony
był radością, ciepłem 
i rodzinną atmosferą. 

Niech przyniesie odpoczynek 
i chwilę wytchnienia 

od codziennych obowiązków 
oraz energię i pomyślność 

na cały następny rok.
  

życzy 
Grzegorz Lorek

Poseł na Sejm RP

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w miłości, radości 
i ciepłej atmosferze 

w gronie najbliższych osób, 
oraz sukcesów w pracy 

i wytrwałości w realizacji planów 
w Nowym 2021 Roku.

Dariusz Rogut 
Radny Sejmiku 

Województwa Łódzkiego
 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku od codziennego zabiegania i chwili zadumy
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym  Nowym Roku

        życzy       
Przewodniczący Rady Powiatu Bełchatowskiego 

Sławomir Malinowski
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W dniu 22 października br. Pan 
Eugeniusz Smolny otrzymał Krysz-
tałowe Serce za wybitne zasługi 
w rozwoju honorowego krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża, a Pan Jan Pogorzelec zo-

stał odznaczony odznaką Hono-
rowego Dawcy Krwi nadawaną 
przez Ministra Zdrowia. Panowie 
odebrali odznaczenia od Członka 
Prezydium Krajowej Rady Hono-
rowego Krwiodawstwa Polskiego 

Czerwonego Krzyża Andrzeja Cha-
łupki. Serdeczne podziękowania 

naszym krwiodawcom złożył Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek.

krwiodawcy uhonorowani

 Powszechny Spis Rolny 2020 
dobiegł końca.
Koniec Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020 to okazja do po-
dziękowania wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób 
wspierali to przedsięwzięcie  
i przypominali rolnikom o obo-
wiązku spisowym. Najważniej-
szego badania polskiego rolnic-
twa nie udałoby się skutecznie 
przeprowadzić bez zaangażo-
wania lokalnych społeczności  
i instytucji.
 W Gminie Zelów spisowi pod-
danych było 951 gospodarstw, z te-
go 58,48% metodą wywiadu bez-
pośredniego (przez rachmistrzów 
terenowych), 17,3% poprzez sa-
mospis internetowy, 24,22% me-
todą wywiadu telefonicznego. Po-
wszechny Spis Rolny trwał od 1 
września 2020 r. Prace spisowe or-

ganizowało Gminne Biuro Spisowe,  
w terenie pracowało 3 rachmi-
strzów spisowych.
 Składam podziękowania za do-
brą współpracę wszystkim oso-
bom, które były zaangażowane  
w prace przy spisie rolnym, szcze-
gólnie, że w czasie pandemii, wią-
zało się to z dodatkowymi utrud-
nieniami. Dziękuję w szczególności 
rolnikom, którzy sumiennie przy-
stąpili do spisu, rachmistrzom za 
rzetelne wykonywanie swoich 
obowiązków, pracownikom urzędu 
statystycznego za udaną współpra-
cę, sołtysom za pomoc w kontakcie  
z rolnikami, pracownikom jedno-
stek samorządowych za pomoc  
w promocji Powszechnego Spi-
su Rolnego 2020 oraz członkom 
Gminnego Biura Spisowego.

Gminny Komisarz Spisowy 
Tomasz Jachymek

dziękujemy! 
spis rolny to nasz wspólny 

sukces! tablica na cmentarzu
 Na cmentarzu w Pożdże-
nicach stoi już tablica, na któ-
rej znajdziecie m.in. informacje  
o historii tego miejsca. Cmentarz 
położony jest pod lasem na po-
łudniowy zachód od wsi. Jest to 
prawdopodobnie nekropolia mie-
szana: ewangelicko - reformowana 
i ewangelicko - augsburska. Prze-
trwało tu kilkadziesiąt nagrobków 
- najczęściej w złym stanie - z okre-
su przed- i powojennego, na któ-

rych odnaleźć można inskrypcje  
w języku polskim, czeskim i nie-
mieckim.
     We wrześniu został on uporząd-
kowany przez mieszkańców naszej 
gminy. Sukcesywnie chcemy po-
rządkować pozostałe, często zapo-
mniane cmentarze, które są częścią 
bogatej historii gminy Zelów.
 Tablica powstała dzięki projek-
towi realizowanemu przez Funda-
cję Planeta Grabia.
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zelowska książka kucharska

Kuchnia to serce domu, co szcze-
gólnie widać w okresie przedświą-
tecznym. 

To tam toczą się najciekaw-
sze rozmowy, a potrawy któ-
re goszczą na świątecznym sto-
le są często określane „smakiem 
dzieciństwa”. Ten smak i tradycje 
związane z daną kuchnią to od-
bicie wspólnych losów ludzi, któ-
rzy mieszkają na danym terenie. 
W wielokulturowej gminie Zelów 
przez lata przenikały się kuch-
nie czterech kultur. Dziś niejed-
nokrotnie nie jest łatwo jedno-
znacznie określić pochodzenie 

poszczególnych przepisów, które 
z biegiem czasu były modyfiko-
wane przez kolejne gospodynie. 
Choćby popularna polewka, ale  
o tym więcej w „Zelowskiej książ-
ce kucharskiej”, nad którą pracu-
jemy.

Wszystkich, którzy chcieliby po-
dzielić się swoimi przepisami na 
potrawy wpisujące się w tematy-
kę „Zelowskiej książki kucharskiej” 
zapraszamy do kontaktu z Refera-
tem Promocji, Informacji i Strate-
gii Urzędu Miejskiego w Zelowie 
pok. 122 -123, tel. 44 635 15 35 lub 
drogą mailową pi@zelow.pl

W dniu 14 października z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek wraz  
z Sekretarzem Krzysztofem Borow-
skim wręczyli 11 nagród wyróż-
niającym się w pracy wychowaw-
czej, opiekuńczej i organizacyjnej 

nauczycielom i dyrektorom placó-
wek oświatowo-wychowawczych 
z terenu naszej gminy. Jednocze-
śnie życzyli im zdrowia, wytrwałości  
w dążeniu do zamierzonych celów 
oraz powodów do uśmiechu każ-
dego dnia.

dzień edukacji narodowejz podziękowaniami dla 
krwiodawców

 Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek wraz z Radnym Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Dariu-
szem Rogutem przekazali na ręce 
Andrzeja Pawlaka Prezesa Zarządu 
HDK PCK w Zelowie podziękowa-
nia oraz upominki dla honorowych 

krwiodawców. Podczas spotkania, 
które odbyło się 4 grudnia br. sa-
morządowcy zostali odznaczeni za 
zasługi dla Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi. W tym roku nasi krwio-
dawcy oddali 77 litrów krwi. 
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Mikołajki to jeden z najbar-
dziej oczekiwanych przez dzieci 
dni w roku. Już po raz trzeci z tej 
okazji Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek wraz z Radnymi Klu-
bu Prawa i Sprawiedliwości Rady 
Miejskiej w Zelowie ufundowa-
li prezenty w postaci gier i za-
bawek dla przedszkolaków. Tym 

razem upominki zostały przeka-
zane dzieciom z oddziału przed-
szkolnego w SP w Wygiełzowie. 
Przedszkolaki w podziękowaniu 
zaśpiewały i zatańczyły dla go-
ści. Mimo zachowania reżimu 
sanitarnego spotkanie wzbudzi-
ło wiele radości i pozytywnych 
emocji.

mikołajkowo

Pierwsze dni listopada to czas 
zadumy i pamięci nad tymi, któ-
rych już nie ma wśród nas. W tym 
szczególnym okresie pamiętamy 
również o tych, którzy walczyli za 
naszą ojczyznę, swą postawą za-

pisali się na kartach naszej lokal-
nej historii, często borykając się 
każdego dnia z przeciwnościa-
mi, dając tym samym bezimien-
ny wyraz swego bohaterstwa.  
W gminie Zelów odnajdziemy 

mogiły żołnierzy, powstańców 
m.in. na cmentarzach w Wygiełzo-
wie, Łobudzicach, czy Kociszewie. 

W tym roku miejsca te zosta-
ły udekorowane chryzantemami 
zakupionymi od naszego lokalne-

go przedsiębiorcy. Dzięki kwiatom 
udało się stworzyć w miejscach 
pamięci symboliczne biało-czer-
wone kompozycje oraz udeko-
rować mogiły poległych oddając 
hołd ich pamięci.

pamiętamy

dzieje się w spon w zelowie
Zgodnie z tradycją Stowarzy-

szenia Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych w Zelowie 30 listopa-
da br. odbył się wyjątkowy wieczór 
andrzejkowy, któremu towarzy-
szyły wróżby i zabawy. Ten ma-
giczny czas dostarczył osobom 
niepełnosprawnym i ich opie-
kunom wiele przeżyć i emocji.  
W tym samym tygodniu, bo już 
4 grudnia w siedzibie Stowarzy-
szenia odbył się Międzynarodo-
wy Dzień Osoby Niepełnospraw-
nej połączony z mikołajkami. 
Dzień ten jest okazją do zwiększe-
nia świadomości społeczeństwa  
o  korzyściach płynących z integra-
cji osób z niepełnosprawnościa-

mi w każdym aspekcie życia  oraz 
przypomina, że w przestrzeni spo-
łecznej jest miejsce dla wszystkich 
bez względu na rodzaj niepełno-
sprawności. Życzenia z tej oka-
zji  dla osób niepełnosprawnych  
i ich opiekunów złożyła prezes 
Stowarzyszenia, życząc by w reali-
zacji celów i planów towarzyszy-
ła im wytrwałość oraz by zawsze 
mogli liczyć na życzliwość przy-
jaznych ludzi przy pokonywaniu 
przeciwności losu. Uczestnikom 
uroczystości zostały wręczone 
upominki w postaci własnoręcz-
nie wykonanych mydełek glice-
rynowych oraz czekoladowe mi-
kołaje.
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zelowska orkiestra wyróżniona

Tegoroczną nagrodę Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w dziedzi-
nie kultury otrzymała m.in. Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zelowie. To prestiżowe wyróżnie-
nie przyznawane jest za szczególne 
osiągnięcia w zakresie twórczości 
artystycznej oraz upowszechniania 
i ochrony dóbr kultury.

Nagroda pieniężna w wyso-
kości 4 000,00 złotych jest uho-
norowaniem działalności arty-
stycznej zelowskiej orkiestry. 
Od 1992 roku czynnie uczest-
niczy ona we wszystkich gmin-
nych uroczystościach, koncer-

tuje zarówno na trenie gminy, 
jak i w innych miejscowościach, 
również poza granicami nasze-
go kraju, a także bierze udział  
w konkursach i przeglądach, zdo-
bywając liczne nagrody i wyróż-
nienia.

Orkiestra skupia w swych sze-
regach 30 utalentowanych człon-
ków, wśród których są zarówno 
dzieci, jak i seniorzy. Muzykują  
w niej całe rodziny, przekazując  
z pokolenia na pokolenie zamiło-
wanie do muzyki i instrumentów.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

zakończenie projektu

Gmina Zelów zakończyła re-
alizację projektu pn. „Podnie-
sienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województw: ku-
jawsko - pomorskiego i łódzkie-
go” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Był to cykl bezpłatnych szkoleń 
dla osób powyżej 25 roku życia 
mieszkających w województwie 
łódzkim.  

Głównym celem projektu było 
podniesienie kompetencji cyfro-
wych poprzez realizację szkoleń 
tematycznych z różnych przydat-
nych dziedzin naszego życia. W ra-
mach projektu realizowanych było 
pięć modułów szkoleniowych:

• „Rodzic w Internecie”;
• „Mój biznes w sieci”;
• „Moje finanse i transakcje  

w sieci”;
• „Działam w sieciach społecz-

nościowych”;
• „Tworzę własną stronę interne-

tową (blog).
Projekt był realizowany od maja 

2019 roku i zakładał realizację 14 
szkoleń, w których wzięło udział 

168 osób. 
W ramach projektu zakupiono 

sprzęt komputerowy w postaci 12 
laptopów i szafę na laptopy, któ-
re zostały przekazane do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Ze-
lowie.

Wysokość dofinansowania to 
86 121,82 zł, co stanowiło 100% 
wydatków kwalifikowanych pro-
jektu.

Sezon zimnych kąpieli już roz-
poczęty. Klub Morsa Zelów/Paty-
ki zaprasza do wspólnego morso-
wania. Miłośnicy tego typu kąpieli 
spotykają się zazwyczaj w każdą 
niedzielę o godz. 10.00 i korzysta-

ją z zimnej wody w zbiorniku Pa-
tyki. Zachęcamy do polubienia 
ich fanpage Klub Morsa Zelów/
Patyki, być może ktoś z Was już 
niebawem zadebiutuje i dołączy 
do klubu. 

zelowskie morsy
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udany rok w inwestycjach

W 2020 roku zrealizowano wie-
le inwestycji za kwotę ponad 7 mln 
zł, przy współudziale środków ze-
wnętrznych.

Pomimo trudności związanych  
z trwającą pandemią udało się nam 
zrealizować zaplanowane w budże-
cie przedsięwzięcia oraz pozyskać 
dodatkowe środki na ich realizację 
- podkreśla Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek.

Dzięki uzyskanemu dofinan-
sowaniu z Powiatu Bełchatow-
skiego w ramach ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej 
zrealizowano cztery zadania: „Ter-
momodernizację budynku przy 
ulicy Kościuszki 17 w Zelowie”  
i „Termomodernizację budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gra-
bostowie”, a także utworzono te-
reny zieleni przy Szkole Podsta-
wowej w Kociszewie oraz przy 
siedzibie Stowarzyszenia Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych  
w Zelowie. Łączna kwota dofinan-
sowania tych przedsięwzięć wy-
niosła 198.000,00 zł. Odnowienie 
obiektów przyczyni się do popra-
wy efektywności energetycznej 
budynków i zmniejszenia zapo-
trzebowania na energię, zaś utwo-

rzenie terenów zieleni podniesie 
nie tylko walory przyrodnicze i es-
tetyczne, ale umożliwi aktywizację  
i podniesienie świadomości eko-
logicznej społeczeństwa. 

Ponadto na realizację zada-
nia termomodernizacja budynku 
przy ulicy Kościuszki 17 w Zelo-
wie pozyskano dodatkowo dota-
cje z Gminy Kleszczów w kwocie 
69.552,63 złotych.

Na zadanie pt. „Budowa sieci wo-
dociągowej wraz z odgałęzienia-
mi w granicach pasów drogowych  
w gm. Zelów” podpisano umowę  
o przyznanie pomocy ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Zadanie to realizowane jest  
w miejscowościach: Ostoja, Kol. Gra-
bostów i Kol. Ostoja na odcinku po-
nad 4,2 km i potrwa do września 
2021 roku. Całkowity koszt inwestycji 
po przetargu wynosi 1.143.900,00 zł. 

Niewątpliwie ważnymi inwesty-
cjami dla wszystkich mieszkańców 
są inwestycje drogowe:

• Zakończono realizację budo-
wy nawierzchni ulic: Leśna, Prze-
jazd i Podleśna w Zelowie za kwotę 
2.127.900,00 zł. Na realizację zadania 
w 2019 r. otrzymaliśmy dofinanso-

wanie ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych w 80% wartości 
robót wykonywanych - tj. w kwo-
cie 1.429.680,00 zł. W ramach tej in-
westycji udało się wybudować od-
cinek drogi o długości ok. 1.380,00 
mb o nawierzchni asfaltobetonowej 
oraz wykonać chodniki z kostki be-
tonowej wraz z obrzeżami i zjazdy 
do posesji. 

• W ramach zadania „Moder-
nizacja – remont drogi gminnej  
w Maurycowie” wyremontowano 
odcinek drogi o długości ok. 250 
mb w technologii asfaltowobeto-
nowej za kwotę 130.573,73 zł. Na to 
zadanie pozyskano środki w ramach 
modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w kwocie do 
45.410,00 zł.

Jak co roku dużym wsparciem dla 
inwestycyjnych inicjatyw wiejskich 
był Fundusz Sołecki, w ramach któ-
rego zrealizowano wiele działań na 
rzecz sołectw, m.in. opracowywano 
dokumentacje na remonty dróg czy 
budowę oświetlenia ulicznego,  re-
alizowano: zakupy materiałów na 
prowadzenie prac remontowych  
w częściach garażowych strażnic, 
budowano place zabaw, oświetle-
nie, altanę oraz wiele innych. 

Zakończono również pra-
ce związane z realizacją zada-
nia pn. „Rozbudowa systemów 
wodno-kanalizacyjnych w Ze-
lowie i gminie Zelów – II etap”, 
których wartość robót wyniosła 
9.364.205,25 zł. Inwestycja reali-
zowana była przy współudziale 
środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi w for-
mie pożyczki w kwocie 1.233.120 
zł oraz dotacji z Gminy Kleszczów  
w wysokości 300 tys. zł w 2019r. 
i w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Kleszczów w wysokości 

600 tys. zł w 2020 r. O możliwo-
ści przyłączenia się do sieci miesz-
kańcy zostaną poinformowani 
niezwłocznie po dokonaniu przez 
Gminę Zelów niezbędnych for-
malności prawnych i uzyskaniu 
zgody Państwowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej oraz nad-
zoru budowlanego w Bełchatowie 
- mówi Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek. 

W tym roku udało się rozpocząć 
długo wyczekiwaną inwestycję,  
a mianowicie budowę gazociągu. 
Obecnie realizowany jest jej I etap, 
ale podjęto już decyzję o rozpoczę-
ciu działań zmierzających ku rozbu-
dowie sieci w przyszłości. 

Ponadto ten trudny rok udało 
nam się zakończyć uzyskaniem 
kolejnych środków zewnętrznych 
w wysokości 1.800.000,00 zł w ra-
mach Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Środki te zo-
staną przeznaczone na realizację 
budowy kanalizacji sanitarnej, ka-
nalizacji deszczowej, sieci wodo-
ciągowej wraz z wyprowadze-
niami i przykanalikami w obrębie 
pasa drogowego ulic Zofii i Górnej 
w Zelowie. Zakres robót zakłada 
dodatkowo odtworzenie pasów 

drogowych w zakresie podbudo-
wy w tłuczniu. Całkowita wartość 
projektu to 2.911.416,00 zł. Plano-
wany termin rozpoczęcia realizacji 
przedsięwzięcia to pierwsza poło-
wa 2021 roku. Otrzymane wspar-
cie umożliwi nam rozpoczęcie dłu-
go oczekiwanej przez mieszkańców 
tych ulic inwestycji – podkreśla Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek 
– To pierwszy etap prac na tym 
odcinku Zelowa. Na realizację dal-
szych robót w zakresie remontu 
dróg będą podejmowane kolej-
ne działania zmierzające do po-
zyskania wsparcia finansowego  
z zewnętrz.
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Od 26.11.2020 r. podwyższe-
niu uległy kryteria dochodowe 
uprawniające do pomocy żywno-
ściowej w ramach POPŻ z 200% 
na 220% kryterium określonego  
w art. 8 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej, 
uprawniającego do świadczeń  
z pomocy społecznej.

Pomoc żywnościowa obecnie 
przysługiwać będzie osobom, któ-

rych kryterium dochodowe wy-
nosi:

• 1542,20 zł netto dla osoby 
samotnej

• 1161,60 zł netto dla osoby  
w rodzinie

Bliższych informacji na temat 
pomocy żywnościowej udziela-
ją pracownicy socjalni M-GOPS  
w Zelowie, ul. Piotrkowska 12,  
tel. 44 634 10 28.

nowe kryteria dochodowe 
bezpłatnej pomocy żywnoŚciowej

W związku z pojawiającymi się 
wątpliwościami dotyczącymi po-
zbywania się bioodpadów w mie-
siącach listopad – marzec (w tym 
okresie odpady te nie są odbierane 
jako oddzielna frakcja) informuje-
my, że w tym okresie należy je zbie-
rać razem z odpadami zmieszany-
mi. W sytuacji gdyby bioodpady 
nie mieściły się w pojemniku na 
odpady zmieszane, należy wysta-

wić  je w worku obok kosza. Przez 
cały rok bioodpady można również 
oddawać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Maurycowie 1 a (obok oczysz-
czalni ścieków). Punkt ten czyn-
ny jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach 12.00-18.00. Odda-
wanie odpadów do PSZOK nie 
wiąże się z żadnymi dodatkowymi 
kosztami.

zbieranie bioodpadów 
w okresie zimowym

Przemoc w rodzinie to jedno-
razowe albo powtarzające się 
umyślne działanie lub zaniecha-
nie naruszające prawa lub do-
bra osobiste członków rodziny,  
a także innych osób wspólnie za-
mieszkujących lub gospodarują-
cych, w szczególności narażają-
ce te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszają-
ce ich godność, nietykalność cie-
lesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdro-
wiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia  
i krzywdy moralne u osób dotknię-
tych przemocą.

Pamiętaj, prawo zabrania sto-
sowania przemocy i krzywdze-
nia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub 
ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą 
przemocy ze strony osoby najbliż-
szej, nie wstydź się prosić o pomoc  
i wsparcie. Uzyskasz je:

1. Kontaktując się z dzielni-

cowym lub innym policjantem  
w Komisariacie Policji w Zelowie, ul. 
Kościuszki 33, tel. 44 846 54 38, tele-
fon alarmowy 997 lub 112.

2.  Współpracując z pracowni-
kiem socjalnym MGOPS w Zelowie, 
ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 28 
lub 44 634 24 21.

3. Zgłaszając problem nadużywa-
nia alkoholu w rodzinie do Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zelowie, ul. Żerom-
skiego 23, tel. 44 634 10 00.

4.  Korzystając ze spotkań ze spe-
cjalistą psychoterapii uzależnień  
w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób 
z Problemem Alkoholowym i Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, ul. Żeromskie-
go 28, II piętro, tel. 44 634 24 98.

5. Uzyskując wsparcie dla sie-
bie i dla swoich dzieci w Punkcie  
Profilaktyczno-Interwencyjnym dla 
Dzieci, Młodzieży i Rodziców, ul. Że-
romskiego 28. 

6. Korzystając z nieodpłatnych 

porad prawnych udzielanych  
w Punkcie Nieodpłatnej Pomo-
cy Prawnej w Urzędzie Miejskim  
w Zelowie, ul. Żeromskiego 23. 

7.   Uzyskując nieodpłatną pomoc 
psychologiczną udzielaną przez psy-
chologa pod nr telefonu 690 141 700.

Pomoc uzyskasz również pod nu-
merami telefonów:

• 116 111 - Telefon Zaufania Dla 
Dzieci i Młodzieży

• 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon 
Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

• 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogo-
towie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

• 116 123 - Telefon Zaufania Dla 
Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjo-
nalnym

• 800 70 22 22 - Linia Wsparcia dla 
Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

• 800 108 108 - Bezpłatna Linia 
Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich

• 801 199 990 - Ogólnopolski Tele-
fon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”

• 800 676 676 - Infolinia Rzecznika 

Praw Obywatelskich
W przypadkach zaistnienia po-

dejrzenia występowania przemocy 
w rodzinie uruchamiana jest pro-
cedura „Niebieskie Karty”. Instytucje 
uprawnione do wszczęcia w/w pro-
cedury to: policja, pomoc społeczna, 
ochrona zdrowia, oświata oraz ko-
misja rozwiązywania problemów al-
koholowych.

Rodzinami z terenu gminy Zelów, 
w których została uruchomiona pro-
cedura „Niebieskie Karty” zajmuje się 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  
Jego zadaniem jest integrowanie  
i koordynowanie działań jednostek 
organizacyjnych pomocy społecz-
nej, Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, policji, oświa-
ty, ochrony zdrowia, organizacji 
pozarządowych i podmiotów dzia-
łających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, np. kuratorów 
sądowych. 

przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy?

 Od stycznia 2021 r. wszyscy miesz-
kańcy gminy zostaną objęci obo-
wiązkiem selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. W związku  
z tym do wszystkich właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych oraz let-
niskowych, którzy obecnie nie se-
gregują odpadów, zostaną wysłane 
zawiadomienia o konieczności zmia-
ny deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.
    Ponadto możliwe będzie skorzysta-
nie ze zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za kompostowanie biood-
padów. Zwolnienie to wynosi 1,20 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca 
i odlicza się je od miesięcznej staw-
ki za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi i przysługuje wyłącznie 

właścicielom nieruchomości za-
budowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompo-
stującymi bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym.
Aby skorzystać z powyższego zwol-
nienia należy:
- być właścicielem nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkal-
nym jednorodzinnym,
- posiadać przydomowy kompo-
stownik, w którym kompostowane 
są odpady biodegradowalne,
- złożyć deklarację o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w której właściciel 
nieruchomości deklaruje, że odpa-
dy biodegradowalne będą kompo-
stowane w przydomowym kompo-
stowniku.

Ważne: w razie stwierdzenia, że wła-
ściciel nieruchomości, który złożył 
informację dotyczącą posiadania 
kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpa-
dów stanowiących odpady komu-
nalne: nie posiada kompostownika 
przydomowego lub nie kompostuje 
bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostowniku przy-
domowym, lub uniemożliwia bur-
mistrzowi lub upoważnionej przez 
niego osobie dokonania oględzin 
nieruchomości, w celu weryfikacji 
zgodności informacji zawartej w de-
klaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
ze stanem faktycznym - burmistrz 
stwierdza, w drodze decyzji, utratę 
prawa do zwolnienia. 
 Utrata prawa do zwolnienia, na-

stąpi od pierwszego dnia miesiąca,  
w którym stwierdzono wystąpienie 
co najmniej jednej z ww. przesłanek. 
Ponowne skorzystanie ze zwolnie-
nia, będzie mogło nastąpić nie wcze-
śniej niż po upływie 6 miesięcy od 
dnia, w którym decyzja o utracie pra-
wa do tego zwolnienia stała się osta-
teczna i będzie wymagało złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.
 Nowe druki deklaracji od 1.01.2021 
roku będą dostępne na stronie  
www.zelow.pl oraz w siedzibie urzędu.
  Powyższe zmiany wynikają z aktu-
alnych przepisów zawartych w usta-
wie o utrzymaniu czystości i porządu 
w gminach oraz uchwał Rady Miejskiej 
w Zelowie podjętych na podstawie 
tych przepisów.

obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych



WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

10

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zelowie
Informujemy, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mirona Młudzika, 31 stycznia 2021 roku 

odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zelowie, w okręgu wyborczym Nr 9.

wykaz dużurów Świątecznych

URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE

24 – 26, 31.12.2020 r. 
01.01.2021 r.

Sławomir Stępnik, Damian Pawłowski - nadzór 
nad oświetleniem ulicznym

504 232 604

Andrzej Kilańczyk – prowadzący akcję zimowego 
utrzymania dróg lokalnych i gminnych

601 431 902

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

24.12.2020 r.
25.12.2020 r.
26.12.2020 r.
01.01.2021 r.

Dawid Oborowski – administrator
Stefan Piecyk- elektryk 
Piotr Zdziechowski – hydraulik
Dawid Oborowski – administrator

531 090 793
510 987 781
531 430 567
531 090 793

PRZEDIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

24 – 26.12.2020 r. 
01.01.2021 r.

oczyszczalnia ścieków
44 634 13 06
509 242 471

ujęcie wody w Zelowie i Kociszewie 502 370 887

Roman Bednarek – nadzór nad dyżurami 502 433 439

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE

24 – 26.12.2020 r. 
01.01.2021 r.

Bogdan Rybak (konserwator – hydraulik) 668 195 117

Jacek Laskowski (konserwator – elektryk) 602 477 504

Jacek Żyszkiewicz (konserwator TV kablowej) 606 330 777

Mirosław Sumis – nadzór nad dyżurami 605 252 124

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W BEŁCHATOWIE

Łask-Zelów-Bełchatów-Kamieńsk
Buczek-Częstochowa

Baza zimowego utrzymania dróg 44 633 31 39

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE

Trakt Napoleoński; Zelów-Mauryców-Sromutka; Zalesie-Wygiełzów-
Chajczyny; Zelów-Pożdżenice-Kurów; Zelów-Bocianicha-Kociszew-
Karczmy; Kol. Karczmy-Jamborek; Zelów-Bujny Szlacheckie-Grabostów-
Drużbice; Kociszew-Drużbice; Bocianicha-Malenia;Bujny Szlacheckie-
Łobudzice; Kurów-Wygiełzów; Sromutka-Parzno; Zalesie-Walewice-Łęki; 
Wygiełzów-Korczyska.
Ulice na terenie Zelowa: Dzielna, Bujnowska, Kilińskiego, Sienkiewicza (od
skrzyżowania Piotrkowskiej do Lubelskiej), Mickiewicza.

44 631 80 55
601 220 045
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podatki i opłaty lokalne

  

Uchwałą nr XXI/226/2020 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 listopada 2020 r. określono wysokości           

stawek podatku od nieruchomości w Gminie Zelów na 2021 rok.  

Ponadto podatek od środków transportu pozostaje bez zmian. 

Natomiast podatek rolny:

- gospodarstwa rolne powyżej 1 ha – 130,00 zł

- użytki rolne poniżej 1 ha – 260,00 zł

                         GRUNTY 2021 rok

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1 m²) 0,93 zł

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych (od 1 ha)
4,99 zł

grunty zajęte pod prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego  (od 1 m²)
0,17 zł

grunty pozostałe (od 1 m²) 0,40 zł

grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 

zabudowę o przeznaczeniu mieszanym (od 1 m²)

3,20 zł

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (od 1 m² powierzchni użytkowej)

budynki mieszkalne 0,75 zł

budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 handlowej i produkcyjnej

 rzemieślniczej i usługowej

20,86 zł

21,82 zł

19,85 zł

budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym
11,62 zł

budynki zajęte na prowadzenie działalności  w zakresie świadczeń 

zdrowotnych 
5,06 zł

budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego 
1,22 zł

budynki pozostałe:

 domki letniskowe

 garaże

 budynki gospodarcze, komórki

6,45 zł

8,37 zł

7,65 zł

5,94 zł

BUDOWLE 2% wartości
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EDUKACJA, KULTURA, SPORT

biblioteczka dla każdego

13 listopada odbyło się mon-
towanie domków na książki w ra-
mach projektu „Biblioteczka dla 
każdego” realizowanego przez 
zelowska bibliotekę, dofinanso-
wanego z Programu „Działaj Lo-
kalnie” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce oraz Stowarzyszenie 
Dobroczynne „RAZEM”. 

Trzy domki stanęły przy placów-
kach oświatowych: Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. T. Kościuszki  
w Zelowie, Szkole Podstawowej 
nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie 
oraz przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie. W związku 
z zaistniałą sytuacją epidemiolo-
giczną domki zaopatrzone zosta-
ły w książki oraz ogólnodostępne 
środki ochrony osobistej (maseczki 

ochronne, żele antybakteryjne, rę-
kawiczki jednorazowe). Będą one 
dostępne dla szerokiego grona od-
biorców – dzieci, osób dorosłych,  
w tym także seniorów z terenu 
miasta i gminy Zelów. 

Projekt „Biblioteczka dla każ-
dego” jest kontynuacją ubiegło-
rocznego projektu „Biblioteka dla 
wszystkich”. Zamontowano wte-
dy trzy pierwsze domki na te-
renie Zelowa. Biblioteka będzie 
uzupełniała księgozbiór. Zapew-
ni to wolny, nielimitowany czaso-
wo dostęp do książek. Zachęca-
my mieszkańców do korzystania  
z umieszczonych w domkach ksią-
żek i ewentualnego uzupełniania 
zbiorów o kolejne pozycje, które 
znajdują się w Państwa domach. 
Materiał o projekcie wyemitowa-
no w Teleexpresie.

dzień seniora
   W listopadzie swoje święto ob-
chodzą Seniorzy, choć w kalen-
darzu znajdują się jeszcze co naj-
mniej trzy daty, które mogą być 
okazją do świętowania Dnia Se-
niora. Z tej okazji dnia 16 listo-
pada br. w Przedszkolu Samo-
rządowym nr 4 w Zelowie dzieci 
przygotowały piękne, kolorowe 
laurki. Radość dzieci była ogrom-
na podczas pracy. Ponadto zosta-
ły przeprowadzone również roz-
mowy o tym, jak można pomóc 

osobom starszym w tym trud-
nym czasie oraz jak powinni dbać  
o zdrowie babci i dziadka. Obcho-
dy tego dnia były znakomitą oka-
zją do kształtowania u dzieci już 
od najmłodszych lat właściwe-
go zachowania oraz szacunku dla 
osób starszych. 
   Mamy nadzieję, że ten drobny 
gest przedszkolaków rozgrzeje 
serca i pozostanie w pamięci pod-
opiecznych Klubu Seniora w Za-
lesiu.

W listopadzie br. po raz ko-
lejny odbyły się warsztaty „Nie 
osądzaj książki po okładce”  
w ramach realizacji projektu 
Działaj Lokalnie pt. „Mimo upły-
wu lat czyta cały świat” dofi-
nansowanego przez Program 
Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowany przez 
Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce i Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Razem”. Dzie-
ci poznały etapy powstawa-
nia książki od pomysłu do księ-
garni, rozwiązywały zagadki  

z ich ulubionych bajek, podzie-
liły książki: na poradniki, pod-
ręczniki, bajki, e-booki, audio-
booki, książki historyczne oraz 
poznały zasady korzystania  
z książek. Głównym celem 
warsztatów było uwrażliwienie 
dzieci na poszanowanie książki  
i dbanie o nią. Przedszkolaki wy-
słuchały bajki, obejrzały książki, 
a podczas całego spotkania to-
warzyszyły im słowa Wisławy 
Szymborskiej „Czytanie książek 
to najpiękniejsza zabawa, jaką 
sobie ludzkość wymyśliła”.

warsztat „nie osądzaj książki po okładce” 
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ozonatory dla przedszkoli
Dla zwiększenia bezpieczeń-

stwa dzieci i pracowników, 
przedszkola samorządowe w Ze-
lowie zostały wyposażone w ozo-
natory. Po wyjściu dzieci z przed-
szkola, sale będą ozonowane  
i wietrzone. Ozon oczyszcza po-

wietrze z wirusów, bakterii, drob-
noustrojów, grzybów, usuwa 
również wszelkie nieprzyjemne 
zapachy, w tym te po środkach 
czyszczących, nie pozostawiając 
chemicznych pozostałości.

Reprezentacja Miejsko-Gmin-
nego Ludowego Klubu Sporto-
wego w Zelowie z sukcesami  
w indywidualnych i drużyno-
wych mistrzostwach Zrzeszenia 
LZS w warcabach 100-polowych, 
które odbyły się 25 października 
br. w Lututowie.

W klasyfikacji drużynowej re-
prezentanci MG LKS Zelów wy-
walczyli II i IV miejsce (II miejsce 
w składzie: Sylwia Trębacz, An-
drzej Sowała, Bartosz Sowała, Bo-
rys Wilczek; IV miejsce w składzie: 
Magdalena Zawodzińska, Szcze-
pan Krajda, Bartosz Rybak, Kac-
per Pająk).

W kategoriach wiekowych na-
si gracze również nie mieli sobie 
równych.

Wśród mężczyzn w przedzia-
le do 20 lat zwyciężyli: 

I –  Borys Wilczek, II – Kacper 
Pająk, III – Jakub Soboń (wszyscy 
z MG LKS Zelów)

Wśród kobiet powyżej 20 lat 
laureatkami zostały: 

I – Sylwia Trębacz, II – Magda-
lena Zawodzińska, III – Katarzyna 
Sobczyk (wszystkie Panie z MG 
LKS Zelów)

Ponadto Bartosz Sowała z MG 
LKS Zelów zdobył III miejsce  
w kategorii wiekowej do 50 lat, 
a Andrzej Sowała również repre-
zentujący zelowski klub wywal-
czył III miejsce w kategorii powy-
żej lat 50.

Wszystkim zelowskim graczom 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Organizatorem mistrzostw było 
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych 
Zespołów Sportowych w Łodzi.

laptopy dla gminnych szkół
W tym roku gmina Zelów za-

kupiła i przekazała do szkół 91 
komputerów z przeznaczeniem 
na realizację zdalnego nauczania.  
Z tego 66 laptopów zakupiono 
w ramach projektu: „Podnoszenie 
kompetencji edukacyjnych w gmi-
nie Zelów” współfinansowanego 
przez UE ze środków EFS w ramach 
RPO WŁ na lata 2014-2020, a 25 sfi-
nansowano z projektu pn. „Zdalna 
szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego”.

Dodatkowe 12 laptopów za-
kupionych w ramach realizowa-
nego przez gminę projektu pn. 
„Podniesienie kompetencji cyfro-
wych mieszkańców województw: 

kujawsko - pomorskiego i łódzkie-
go” trafiło do Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie. Projekt 
był współfinansowany przez UE ze 
środków EFRR w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na la-
ta 2014-2020 Działania 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych”.

W najbliższym czasie zostanie za-
kupionych i przekazanych do gmin-
nych szkół ok. 38 kolejnych kompu-
terów - dodaje Burmistrz Zelowa 
Tomasz Jachymek - sprzęt będzie fi-
nansowany ze środków programu 
„Zdalna szkoła + w ramach Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej ze środków 
UE z programu Polska Cyfrowa 2014 
- 2020.

matka matek – wystawa
Od 8 do 22 listopada w koście-

le pw. Św. Teodora Męczennika  
w Kociszewie można było oglą-
dać wystawę poświęconą Sta-

nisławie Leszczyńskiej. Położnej 
osadzonej w obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz - Birkenau, któ-
ra przyjęła tam ok. 3000 porodów.

sukcesy w warcabach
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29 listopada br. w Szkole Podsta-
wowej w Łobudzicach reprezenta-
cja Miejsko-Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego w Zelowie wzię-
ła udział w corocznych Halowych 
Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych 
Zrzeszenia LZS Województwa Łódz-
kiego.

MG LKS Zelów z dość wyraź-
ną przewagą punktową zwycię-
żył w klasyfikacji drużynowej gmin. 
W ubiegłym roku w Moszczeni-
cy nasza reprezentacja również za-
jęła I miejsce. Drugą reprezenta-
cją tegorocznych igrzysk gmina 
Bełchatów, III miejsce dla MG LKS 
Zelów II, IV – Wola Krzysztopor-
ska, V-VI LKS Omega Kleszczów  
i LZS Opoczno.

W kategoriach indywidualnych 
kolejność miejsc z udziałem za-
wodniczek i zawodników z Zelowa 

przedstawia się następująco:
Warcaby kobiety
1. Trębacz Sylwia – MG LKS Ze-

lów I
2. Zawodzińska Magdalena – MG 

LKS Zelów II
Warcaby mężczyźni
1. Krajda Szczepan – MG LKS Ze-

lów I
3. Krajda Jacek – MG LKS Zelów II
Szachy kobiety
2. Wiktor Małgorzata – MG LKS Ze-

lów I
Szachy mężczyźni
1. Ciura Tadeusz – MG LKS Zelów I
Tenis stołowy kobiety
1. Gapik Paulina – MG LKS Zelów I
4. Gapik Katarzyna – MG LKS Ze-

lów II
Tenis stołowy mężczyźni
2. Skibior Damian – MG LKS Ze-

lów I

4. Woźniak Sebastian – MG LKS 
Zelów II

Przeciąganie liny
1. Smolna Paulina, Szafrański Ma-

teusz, Wojtczyk Kamil – MG LKS Ze-
lów I

Podnoszenie odważnika – 17,5 
kg

1. Anglart Mateusz – MG LK Ze-
lów I

4. Anglart Marcin – MG LKS Ze-
lów II

6. Muszkiewicz Emanuel – MG 
LKS Zelów I

Rzut lotką kobiety
1. Liwińska Oliwia – MG LKS Ze-

lów I
2. Sobczyk Katarzyna – MG LKS 

Zelów II
4. Woźniak Agata – MG LKS Ze-

lów I
6. Klemczak Katarzyna – MG LKS 

Zelów II
Rzut lotką mężczyźni
1. Krajda Przemysław – MG LKS 

Zelów II
2. Martyniak Marek – MG LKS Ze-

lów I
4. Gudzio Andrzej – MG LKS Ze-

lów I
6. Marczak Bartłomiej – MG LK Ze-

lów II
Wielobój sprawnościowy
1. Malinowski Mariusz – MG LKS 

Zelów I
2. Stawowczyk Przemysław – MG 

LKS Zelów I
7. Śniady Bartłomiej – MG LKS Ze-

lów II
Gratulujemy osiągniętych wyni-

ków i serdecznie zapraszamy na naj-
bliższe zawody organizowane przez 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Ło-
dzi.

halowe igrzyska

szkoła patriotyzmu
   W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących realizowany jest projekt 
wychowania patriotycznego pod 
patronatem Burmistrza Zelowa 
„Nasza Ojczyzna”, w ramach które-
go uczniowie mogą wyrażać swo-
je przywiązanie do kraju poprzez 
recytację, śpiew lub rysunek.
   Najmłodsi wzięli udział w dwóch 

konkursach: Poezji i Pieśni Patrio-
tycznej oraz Plastycznym, które-
go tematem było zwycięstwo Po-
laków w wojnie obronnej z 1920 
roku i Cud nad Wisłą. Zaangażo-
wanie dzieci było ogromne. Pod 
opieką swoich wychowawczyń 
przygotowały piękne prace pla-
styczne i nagrały swoje prezenta-

cje wokalne oraz recytatorskie. Ko-
misja pod przewodnictwem pani 
Róży Pawlak-Skrok miała bardzo 
trudny wybór, jednak konkurs zo-
stał rozstrzygnięty a dzieci otrzy-
mały nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Zelowa i Radę Rodzi-
ców. Nagrodzone prace plastycz-
ne są wystawione w Izbie Pamięci. 

   Rozstrzygnięto również konkurs 
recytatorski i wokalny dla uczniów 
liceum. Prezentacje laureatów 
można oglądać na stronie inter-
netowej szkoły. 
   Wszystkim uczestnikom konkur-
su i organizatorom gratulujemy 
postawy i zaangażowania w krze-
wienie postawy patriotycznej 
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nowa pracownia w zso

     10 grudnia w dniu Święta Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących  
w Zelowie odbyło się  otwarcie Pra-
cowni przyrodniczo – ekologicznej, 
która powstała w ZSO dzięki dotacji  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. W nowopowstałej pracow-
ni nauka będzie prowadzona po-
przez aktywne działania uczniów 
i nowoczesne metody nauczania, 
które poszerzą i rozwiną zaintereso-
wania młodzieży naukami przyrod-
niczymi.
     Choć otwarcie, ze względu na 
pandemię,  musiało odbyć się bez 

wielu gości i uczniów, to wyremon-
towana pracownia, wyposażona  
w nowe meble, sprzęt multimedial-
ny i badawczy, tablicę interaktywną 
oraz  pomoce dydaktyczne, na pew-
no w przyszłości wyposaży uczniów 
ZSO w niezbędną wiedzą z zakresu 
ekologii  i zdrowego stylu życia oraz 
wykształci w młodych ludziach spo-
sób innego postrzegania otaczają-
cego świata z naciskiem na potrze-
bę dbania o nasze środowisko. 
  Ogólna wartość zadania to 
45.195,00 zł, w tym dotacja w kwo-
cie 40.653,00 zł i wkład własny  
4.542,00 zł.

Wyjątkowe miejsca tworzą 
wyjątkowi ludzie – pod takim 
hasłem przebiegała tegorocz-
na akcja „Zelowscy pasjonaci”.  
W ramach przedsięwzięcia miesz-
kańcy Zelowa mogli się podzielić 
swoimi pasjami, a efekty ich pra-
cy zostały zaprezentowane w ka-
lendarzu promocyjnym gminy 
Zelów na 2021 rok. Kalendarze 
będą dostępne w Referacie Pro-
mocji, Informacji i Strategii Urzę-
du Miejskiego w Zelowie (pok. 
122 i 123) od stycznia 2021 r.

kalendarz 2021

Jak co roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie od-
był się Gminny  Konkurs Plastyczny 
na model przestrzenny wykonany 
z wykorzystaniem materiałów od-
padowych. Konkurs cieszył się du-
żym powodzeniem, szczególnie 
wśród przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych. Pomysło-
wość i kreatywność osób, które 

wykonały przeróżne modele za-
bawek, biżuterii oraz przedmiotów 
użytecznych, pozytywnie zasko-
czyły. Wyłonienie zwycięzców oka-
zało się nie lada wyzwaniem.       
  Nagrody i wyróżnienia dla lau-
reatów zostały zakupione dzię- 
ki dofinansowaniu uzyskanemu  
z WFOŚiGW w ramach projektu 
edukacji ekologicznej. 

rozstrzygnięcie gminnego 
konkursu plastycznego „żyję 

ekologicznie na co dzień”
    Pięcioro uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Wygiełzowie wzię-
ło udział w ciekawym konkursie 
plastyczno-fotograficznym pt. „Je-
stem obrazem”. Miał on zasięg po-
wiatowy, a zorganizowany został 
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 
i Szkołę Podstawową im. A. Brandta 
w Kurnosie Drugim. Honorowym 
patronatem konkurs objął Starosta 
Bełchatowski - Dorota Pędziwiatr.
Aby wziąć udział w konkursie na-
leżało wyszukać w Internecie, bi-
bliotece, podręcznikach lub in-
nych źródłach ciekawy obraz. 
Później przygotować strój, re-
kwizyty, tło, a następnie wyko-
nać zdjęcie, które jak najbardziej 
przypominało wybrany obraz. 

    Konkurs odbywał się w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: klasy 4 – 6  
i klasy 7 – 8. Jak podaje organiza-
tor, w sumie wpłynęło 145 prac. 
Mimo tak dużej konkurencji, pra-
ca Michała Janowskiego z kla-
sy IV została uznana za najlepszą  
i zwyciężyła w swojej kategorii. 
Poza Michałem konkursowe wy-
zwanie podjęli: Maja Krawczyk  
z klasy IV, Michał Bzikowski z klasy 
V, Zofia Majchrzak z klasy VI i Zofia 
Tarka z klasy VII.
  Składamy gratulacje wszystkim, 
którzy uczestnicząc w konkursie 
wykazali się  twórczą wyobraźnią 
i kreatywnością w poszukiwaniu 
własnej interpretacji wybranego 
dzieła sztuki. 

i powiatowy konkurs 
plastyczno-FotograFiczny 

„jestem obrazem”
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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

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
Anna Bartecka - członek
Agnieszka First - członek
Mateusz Rogut - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Andrzej Nawrocki - wiceprzewodniczący
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


