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dla żłobka
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzymy rodzinnych, ciepłych i spokojnych chwil,

pogody ducha oraz Wesołego Alleluja.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego da siłę

w pokonywaniu trudności, przyniesie spokój,
spełnienie marzeń oraz optymistyczne spojrzenie na świat.

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

Pamiętamy

   1 marca w całej Polsce obcho-
dzony jest Narodowy Dzień Żoł-
nierzy Wyklętych. W Zelowie  
pamięć bohaterów uczczono 

mszą świętą, po której Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek, prze-
wodniczący Rady Miejskiej  
w Zelowie Sylwester Drozdow-

ski, przewodniczący Rady Powia-
tu Bełchatowskiego Sławomir 
Malinowski, radni, przedstawi-
ciele jednostek oraz mieszkań-

cy złożyli symboliczne wiązanki  
kwiatów przy tablicy upamiętnia-
jącej walczących o niepodległą 
Polskę.

XXiii sesja Rady miejskiej w Zelowie
   W dniu 9 marca br. odbyła się se-
sja Rady Miejskiej w Zelowie, pod-
czas której nowo wybrany radny 
Kamil Świtała z okręgu wyborcze-
go nr 9 złożył ślubowanie i po raz 
pierwszy zasiadł w składzie Rady. 
  W trakcie sesji podjęto wie-
le uchwał. Najważniejsza z nich, 
uchwalona jednogłośnie, doty-
czyła przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Zelów na lata 2021-2027. 

Jest to dokument strategiczny  
w oparciu, o który prowadzona 
będzie polityka rozwoju lokalne-
go, a zaplanowane w nim zada-
nia przyczynią się do poprawy 
ładu przestrzennego, rozwoju go-
spodarczego, pogłębienia więzi 
społecznych, a tym samym pod-
niesienia jakości życia mieszkań-
ców. Ponadto podjęto uchwały  
w sprawie zmian w budżecie Gmi-

ny Zelów na 2021r. i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2021-
2030, uchwałę w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji mieszkanio-
wej i inwestycji towarzyszącej przy  
ul. Wysockiego w Zelowie oraz  
trzy uchwały dotyczące udziele-
nia pomocy: rzeczowej Powiatowi 
Bełchatowskiemu oraz finansowej 
na funkcjonowanie punktu Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Zelowie i Filii Wydziału Komu-
nikacji i Dróg w Zelowie oraz na 
finansowanie dodatkowych pre-
wencyjnych służb ponadnorma-
tywnych na drogach gminy Zelów  
w 2021 roku.
  Przedstawiono także sprawozda-
nia na temat: wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowa-
dzonych przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego i działalności 
Komisariatu Policji w Zelowie oraz 
informację o stanie porządku i bez-
pieczeństwa publicznego w 2020 
roku. 

29. Finał woŚP
  W ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Zelo-
wie już po raz 20. z inicjatywy 
ZKS Włókniarz Zelów rozegra-
no z zachowaniem reżimu sani-
tarnego turniej Gramy z WOŚP. 
W turnieju udział brały druży-
ny z województwa łódzkiego 
(m.in. Włókniarz Pabianice, Po-
goń Zduńska Wola, GKS Bełcha-
tów, Korab Łask, Soccer Bełcha-
tów). Zebraną podczas turnieju 
kwotę 2330,00 zł wpłacono do 
zelowskiej eSkarbonki 29. Fina-
łu WOŚP, w której łącznie zgro-
madzono 5029,00 zł. Społecz-
ność Szkoły Podstawowej im. 
M. Konopnickiej w Wygiełzo-
wie zebrała do eSkarbonki 1420 
zł. Środki zebrane w tym roku 
zostaną przekazane na zakup 
sprzętu dla dziecięcych oddzia-
łów laryngologii, otolaryngolo-
gii i diagnostyki głowy. Dzięku-
jemy wszystkim mieszkańcom 
za wsparcie tej akcji charyta-
tywnej.
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Szanowni Państwo,
Za nami pierwszy kwartał 2021 roku. Był to czas intensywnych prac związanych z zadania-

mi inwestycyjnymi realizowanymi i zaplanowanymi na najbliższe miesiące oraz składaniem 
wniosków o dofinansowanie poszczególnych działań. O szczegółach tych prac przeczytacie 
Państwo szerzej na str. 7 niniejszego wydania Informatora Zelowskiego. 

W związku z obowiązującymi obostrzeniami, które od dłuższego czasu wymagają od nas  
przeorganizowania pracy w wielu jednostkach podległych na bieżąco są one przeze mnie 
monitorowane celem sprawdzenia, jak radzą sobie w tym trudnym dla nas wszystkich okre-
sie, jakie działania podejmują, by pomimo utrudnień rozwijać się, a przede wszystkim praco-
wać na rzecz naszych mieszkańców. 

W marcu została przyjęta przez Radę Miejską w Zelowie „Strategia Rozwoju Gminy Zelów 
na lata 2021 – 2027”. To niezwykle ważny dokument, który wyznacza kierunki naszych dzia-
łań na najbliższe lata. Dziękuję mieszkańcom, przedsiębiorcom, przedstawicielom jednostek 
podległych i organizacji pozarządowych, radnym, oraz wszystkim tym osobom, które uczest-
niczyły w konsultacjach społecznych, zgłaszając swoje pomysły, opinie i uwagi.

Przed nami Święto Konstytucji 3 Maja. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy mogli wspólnie 
spotkać się i radować tym dniem. Dlatego też serdecznie zachęcam do uczczenia tej daty, 
tym bardziej, że rok 2021 został ogłoszony Rokiem Konstytucji 3 Maja, i skorzystania z na-

szych propozycji m.in. zapraszam do obejrzenia wystawy starych zdjęć gminy Zelów, które zostaną wyeksponowane w nietypowy sposób, bo 
na ławkach znajdujących się na Placu Dąbrowskiego w Zelowie. Więcej na temat tych wydarzeń przeczytacie Państwo na str. 14 Informatora.

Drodzy Mieszkańcy z okazji Świat Wielkanocnych życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia. 
Niech w Waszych rodzinach i domach zagości radość, spokój oraz wielka nadzieja odradzającego się życia.

Tomasz Jachymek
Burmistrz Zelowa

Z okazji 
Świąt Wielkanocnych

składam życzenia zdrowia 
oraz pogody ducha.

Niech ten szczególny czas 
przyniesie radość, 

pokój oraz wzajemną życzliwość.
  

Grzegorz Lorek
Poseł na Sejm RP

Niech zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni wszystkich spokojem 
i wiarą, da siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoli z ufnością 

patrzeć w przyszłość. 
Wesołego Alleluja!

Dariusz Rogut 
Radny Sejmiku 

Województwa Łódzkiego
 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. 

Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły Państwu radość, wzajemną życzliwość 
oraz stały się źródłem wzmacniania ducha.

Sławomir Malinowski

                  Przewodniczący Rady Powiatu Bełchatowskiego     
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W dniu 10 marca przy ulicy Że-
romskiego przed budynkiem 
SPZOZ stanął pojemnik w kształ-
cie serca przeznaczony do zbiera-
nia plastikowych nakrętek. Serce 
zaprojektowane i wykonane przez 
pracowników i uczniów Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawowych im.  
J. Kilińskiego w Zelowie powsta-
ło z inicjatywy Burmistrza Zelowa  
Tomasza Jachymka.

– To ogólnodostępny pojemnik, 
do którego każdy mieszkaniec może 
wsypać nakrętki i tym drobnym ge-
stem przyczynić się do pomocy cho-
rym i potrzebującym. Mam nadzie-
ję, że serce, które zamontowaliśmy 

przysłuży się również do podniesienia 
świadomości ekologicznej i efektyw-
nego sortowania odpadów – pod-
kreśla burmistrz – Serdecznie dzię-
kuję dyrekcji, pracownikom i uczniom 
ZSP w Zelowie, którzy uczestniczyli  
w pracach przy tworzeniu tego po-
jemnika.

Zachęcamy naszych mieszkań-
ców do zapełniania serca nakręt-
kami. Można tam wrzucać wszel-
kie plastikowe nakrętki np. po 
napojach, kawie, mleku, płynach 
do zmywania… Ważne, by nie do-
rzucać do nakrętek innych przed-
miotów (w tym toreb, w których je 
przynieśliśmy).

Zelowskie seRce na nakRętki oddali kRew

   W sobotę 27 lutego w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Zelowie od-
była się pierwsza w tym roku ak-
cja honorowego oddawania krwi.
Tego dnia zebrano 15,750 litrów 
krwi, którą oddało 35 osób.
   Dziękuję wszystkim osobom, któ-

re podzieliły się tak cennym darem, 
jakim jest krew, a organizatorom 
gratuluję kolejnej udanej akcji w Ze-
lowie – mówi Burmistrz Zelowa 
Tomasz Jachymek.
Organizatorem akcji był Miejsko-
-Gminny Klub HDK PCK w Zelo-
wie.

Podopieczni Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Wa-
lewicach zostali obdarowani 
świątecznymi paczkami. Pracow-
nicy ośrodka do paczek żywno-
ściowych dołączyli również wła-

snoręcznie wykonane ozdoby 
świąteczne i kartki z życzeniami. 
Otrzymane upominki z pewno-
ścią umilą podopiecznym czas 
oczekiwania na zbliżające się 
Święta Wielkanocne.

ŚwiątecZne uPominki

Od 1 maja br. w budynku 
SPZOZ w Zelowie będzie stacjo-
nował Zespół Ratownictwa Me-
dycznego.

- Mając na uwadze zdrowie 
wszystkich mieszkańców walczyli-
śmy o to, by na terenie Zelowa sta-
cjonował Zespół Ratownictwa Me-
dycznego i udało się – podkreśla 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek – wiem, że wielu z nas długo 

oczekiwało na tę wiadomość. Dzięki 
tej decyzji z pewnością skrócony zo-
stanie czas oczekiwania na pomoc, 
poprawi się nasze bezpieczeństwo  
i komfort życia w gminie Zelów.

Więcej informacji na ten temat 
znajdziecie Państwo na oficjal-
nej stronie internetowej gminy 
Zelów www.zelow.pl oraz w na-
stępnym numerze Informatora 
Zelowskiego.

kaRetka w Zelowie
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stowaRZysZenie PRZyjaciÓł osÓB niePełnosPRawnycH

W dniu 8 marca, jak co roku, 
w siedzibie Stowarzyszenia Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych 
w Zelowie odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie 
rozpoczęło się życzeniami, a na-
stępnie każda z Pań obdarowana 
została kwiatami ręcznie wyko-
nanymi przez uczestników Sto-
warzyszenia w ramach projektu 
unijnego Centrum Usług Społecz-
nych dla powiatu bełchatowskie-
go. Podczas spotkania zaprezen-
towany został pokaz mody z lat 
70-tych przez opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Spotkanie 
odbyło się w sympatycznej at-
mosferze i zakończyło się wspól-
nym poczęstunkiem. 

Przypominamy, że Stowarzy-
szenie Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych, którego siedziba 
mieści się przy ulicy Kościuszki 41 

działa już w Zelowie od 29 lat. Je-
go celem jest zrzeszanie osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin dla 
poprawy warunków życiowych 
i zwiększenia ich uczestnictwa 
w życiu społecznym. W ramach 
działalności, która opiera się głów-
nie na pracy społecznej członków 
Stowarzyszenia, prowadzone są 
działania integracyjne mające na 
celu uwrażliwienie społeczeń-
stwa na potrzeby osób niepełno-
sprawnych, zajęcia z szeroko po-
jętej terapii zajęciowej, ruchowe  
i plastyczne, a także konkursy, gry 
i zabawy. Ponadto Stowarzysze-
nie współpracuje z placówkami 
oświatowo - wychowawczymi ce-
lem kształtowania właściwych po-
staw u dzieci i młodzieży wzglę-
dem osób z różnymi dysfunkcjami 
rozwojowymi oraz tworzy warun-
ki do działalności na rzecz osób  

z niepełnosprawnością, szczegól-
nie w obszarze kultury i rekreacji.

Stowarzyszenie to swoisty azyl 
dla osób niepełnosprawnych  
i wielka radość, że mogą być ra-
zem i cieszyć się ze wspólnej ak-
tywności połączonej z terapią. 
Czują się potrzebni, odkrywają  

i rozwijają swoje talenty, a także 
znajdują przyjaźnie.

Stowarzyszenie zaprasza oso-
by niepełnosprawne i ich opieku-
nów do odwiedzenia ośrodka i za-
poznania się z jego działalnością,  
a także zachęca do zostania 
uczestnikami Stowarzyszenia.

8 marca był okazją do złożenia 
serdecznych życzeń Paniom ko-
rzystającym z oferty Klubu Senio-
ra w Zalesiu. Nie zabrakło oczywi-
ście kwiatów i dobrej atmosfery.

Klub Seniora w Zalesiu dzia-
ła bardzo prężnie. Codziennie 
ze wsparcia korzysta średnio 20 
osób niesamodzielnych z tere-
nu całej gminy Zelów. Przez cały 
okres działalności seniorom za-
pewnione są różne formy aktyw-
ności, rozrywki i czasu wolnego 
m.in. zajęcia z terapeutą zajęcio-
wym, kulinarne, komputerowe,  
z fizjoterapeutą, dietetykiem, ko-
smetyczką, fryzjerem, psycho-
logiem, a także zajęcia muzycz-
ne, taneczne, jogi, poradnictwo 
prawne, pogadanki z lekarzem 

rehabilitantem oraz wyjazdy do 
kina i teatru. Choć na początku 
swej działalności placówka zosta-
ła bogato wyposażona w meble 
oraz sprzęt do ćwiczeń, na bieżą-
co dokonywane są zakupy, które 
mają na celu poprawę komfortu 
podopiecznych i urozmaicania 
zajęć.

W ostatnim czasie dodatkowo 
zakupiliśmy 3 fotele masujące, któ-
re oprócz pleców masują stopy, no-
gi, ręce, głowę, a także ozonator, 
którym codziennie ozonowane są 
pomieszczenia klubu, bezdotyko-
wą stację do dezynfekcji rąk, dru-
karkę kolorową do prowadzenia 
zajęć komputerowych i terapeu-
tycznych oraz drobny sprzęt ku-
chenny do prowadzenia warszta-

tów kulinarnych. – wylicza Janina 
Kędziak kierownik MGOPS w Ze-
lowie.

Uczestnicy Klubu Seniora są 
bardzo zadowoleni z oferowane-
go im wsparcia, chętnie korzysta-
jąc z placówki.

– Atmosfera w naszym klubie 
jest wspaniała. Czujemy się tu jak 
w domu.  – przyznaje pani Wie-
sława, jedna z podopiecznych. – 
To świetna odskocznia od codzien-
nych zmartwień.

Seniorzy korzystający z ofer-
ty Klubu oprócz zajęć aktywizu-
jących i usprawniających, nawią-
zują nowe przyjaźnie, kontakty  
i jak sami określają stanowią jed-
ną wspólną rodzinę.

– Miło mi jest poinformować,  

że w związku z bardzo dużym  
zainteresowaniem uczestnictwem 
w Klubie Seniora, od 1 maja 2021 
roku przewidujemy zwiększyć co-
dzienną liczbę uczestników średnio 
do 25 osób, natomiast od 2022r. 
średnio do 28 uczestników dzien-
nie. – mówi Burmistrz Zelowa  
Tomasz Jachymek.

Klub działa 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, Pod-
działanie 01-IX.2.1 Usługi społecz-
ne i zdrowotne realizowanego 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zelowie.

o kluBie senioRa w Zalesiu
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Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie po-
zyskał 48 000,00 zł ze środków 
Funduszu Solidarnościowego na 
opiekę wytchnieniową.

Gmina Zelów jako jedyna  
z gmin powiatu bełchatowskie-
go, odpowiadając na konkret-
ną potrzebę opiekunów dzieci  
i osób niepełnosprawnych, re-
alizowała już w 2020 r. program 
„Opieka Wytchnieniowa”- edy-
cja 2020 r. Program będzie kon-
tynuowany również w tym roku 

i  współfinansowany ze środków 
Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest 
wsparcie członków rodzin i opie-
kunów sprawujących bezpośred-
nią opiekę nad dziećmi z orze-
czeniem o niepełnosprawności  
i osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz orze-
czeniami równoważnymi – po-
przez możliwość uzyskania do-
raźnej, celowej pomocy w formie 
opieki wytchnieniowej.

W naszej gminie program ten 

realizowany jest w formie świad-
czenia usługi opieki wytchnienio-
wej w ramach pobytu dziennego 
w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej.

W 2020 r. usługę przyznano 8 
osobom (4 osoby dorosłe i 4 dzie-
ci) w wymiarze 240 godzin. Na 
ten cel gmina pozyskała środki w 
kwocie 62 054,00 zł.

W 2021 r. gmina Zelów wnio-
skowała o kwotę 96 000,00 zł 
dla 10 osób (6 osób dorosłych 
i 4 dzieci) w wymiarze 240 go-

dzin na osobę. Jednak w związku  
z tym, że województwo łódzkie 
na Program „Opieka Wytchnie-
niowa” w 2021 r. otrzymało 50% 
wnioskowanej kwoty, również 
gmina Zelów analogicznie otrzy-
mała 50 % wnioskowanej kwoty, 
co stanowi  48 000,00 zł. Pozyska-
na kwota zapewni usługę dla 10 
osób w wymiarze po 120 godzin 
na  osobę.

Ponadto informujemy, iż usłu-
ga opieki wytchnieniowej jest 
całkowicie bezpłatna.

oPieka wytcHnieniowa w gminie ZelÓw

Śds w walewicacH wsPieRa swoicH PodoPiecZnycH
Zaistniała sytuacja epidemiolo-

giczna sprawiła, że Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Walewicach 
działa hybrydowo. Część pracow-
ników pracuje w ośrodku i na je-
go terenie, a część świadczy usługi 
zdalnie. Będąc w ciągłym kontakcie  
z podopiecznymi pracownicy po-
magają im w codziennych spra-
wach i rozwiązywaniu problemów.

– W tych trudnych czasach, kie-
dy zdrowie osób starszych i niepełno-
sprawnych jest  szczególnie narażone 
na niebezpieczeństwo i kiedy często, 
zwyczajnie ludzie Ci zamknięci są  
w swych domach, takie gesty jak roz-
mowa telefoniczna, zainteresowanie 
ich sytuacją i udzielanie wsparcia są 
niezwykle ważne – przyznaje Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek – 
Dlatego pracownicy ośrodka osobom 
samotnym dowożą obiady, udzielają 
pomocy przy codziennych pracach 
m.in. poprzez przynoszenie węgla, 
drewna, robienie zakupów, czy wyko-
nywanie drobnych napraw.

Warto zaznaczyć, że placówka 
funkcjonując w nieograniczonym 
trybie pracy oferuje swym pod-
opiecznym zajęcia z fizykoterapii  
i kinezyterapii, podczas których ko-
rzysta z aparatu do elektroterapii 
umożliwiającego wykonywanie 
prądów: interferencyjnych, tens, 
diadynamicznych, galwanizacji, jo-

noforezy oraz stymulacji, aparatu 
do światłolecznictwa – naświetla-
nie lampą sollux, lampą antydepre-
syjną, aparatu do ultradźwięków, 
masażu klasycznego, kabiny UGUL 
z osprzętem  – do ćwiczeń w odcią-
żeniu, w odciążeniu z oporem, opo-
rowych, wyciągów, półpodwieszeń, 
rotorów: kkgg, kkdd i stawu barko-
wego – ćwiczenia wzmacniające 

mięśnie i zwiększające zakres rucho-
mości w stawach, tablic do ćwiczeń 
manualnych zwiększających zakres 
ruchu i siłę mięśni, ćwiczeń z wyko-
rzystaniem sprzętu rehabilitacyjne-
go: rowerków, wioślarza, orbitreka, 
steppera, bieżni, atlasu – podnoszą-
cych ogólną sprawność fizyczną.

Podczas zajęć rekreacyjnych 
uczestnicy biorą udział w spacerach 
z kijkami nordic walking (kije są na 
wyposażeniu ośrodka), wyciecz-
kach rowerowych po okolicy (pla-
cówka posiada 12 rowerów), a także 
korzystają ze sprzętu grając w tenisa 
stołowego, w piłkarzyki i cymberga-
ja. Ponadto organizowane są zajęcia 
z wykorzystaniem Mobaklocków, 
pełzaka, piłek itp., a także gry i zaba-
wy ruchowe oraz edukacyjne z wy-
korzystaniem projektora Magiczny 
Dywan.

Ponadto w ramach zajęć reha-
bilitacji – zabiegi wykonywane są 
zgodnie ze wskazaniami lekarza re-

habilitacji medycznej. Rehabilitacja 
i rekreacja prowadzone są codzien-
nie przez wykwalifikowaną kadrę  
i fizjoterapeutów.

–  Pomimo panującej sytuacji na 
bieżąco doposażamy pracownię re-
habilitacji i fizykoterapii w ŚDS. – mó-
wi Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek. – W 2020 roku zakupiliśmy 
dodatkowy sprzęt, który z pewnością 
pozytywnie wpłynie na poprawę kon-
dycji naszych uczestników, gdy już 
wrócą do ośrodka.

Zakupiony w minionym roku 
sprzęt to:

1. Aparat do laseroterapii – na-
świetlanie sondą punktową małych 
okolic ciała oraz skanerem więk-
szych powierzchni.

2. Aparat do magnetoterapii – 
wykonywanie pola magnetyczne-
go z wykorzystaniem aplikatorów: 
dużego i małego.

3. Hydroterapia – urządzenie do 
masażu wirowego kończyn gór-
nych.

4. Aquavibron w obiegu za-
mkniętym – urządzenie do masażu 
wibracyjnego.

5. Masaż na fotelach masujących 
Powelluess.

Dodatkowo placówka stara się 
pozyskiwać fundusze celem po-
szerzania swoich usług. ŚDS zło-
żył wniosek do Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie na turnus 
rehabilitacyjny dla uczestników  
i ich opiekunów, którego głównym 
celem jest poprawa sprawności fi-
zycznej oraz integracja osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin oraz 
wniosek na wycieczkę 5-dniową 
do Ciechocinka-Torunia, która ma 
na celu integrację osób niepełno-
sprawnych oraz ich rodzin i opieku-
nów. Uczestnicy w trakcie wyjazdu 
utrwalą nawyki kulturalnego zacho-
wania się w miejscach publicznych 
oraz rozwiną umiejętności społecz-
ne. Ponadto placówka złożyła pro-
jekt w ramach otwartego konkursu 
“Od zależności ku samodzielności” 
– edycja 2021 r., zadanie „Pozna-
jemy kultury – pokonujemy mu-
ry” ogłoszonego przez Ministra Ro-
dziny i Polityki Społecznej, którego 
głównym celem jest umożliwienie 
osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi przezwyciężenie trudnej sytu-
acji życiowej, której nie są w stanie 
samodzielnie pokonać. Zgłoszo-
ny projekt spełnił wymogi formal-
ne i został oceniony wg kryteriów 
zawartych w karcie oceny meryto-
rycznej oferty konkursowej, tym sa-
mym zakwalifikował się do dalsze-
go postępowania konkursowego. 
Realizacja tego przedsięwzięcia za-
kłada organizację warsztatów arty-
stycznych, wycieczki i pikniku.
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Kontynuacja po przerwie zi-
mowej rozpoczętych robót, re-
monty dróg, rozpoczęcie dłu-
go oczekiwanej inwestycji,  
czy pozyskiwanie zewnętrz-
nych źródeł finansowania za-
planowanych działań, to za-
dania które już w pierwszym 
kwartale tego roku znajdują 
się w fazie realizacji lub zostały 
terminowo osadzone w planie 
gminnych inwestycji 2021.

Po przerwie zimowej nieba-
wem wznowione zostaną ro-
boty związane z budową sieci 
wodociągowej wraz z odgałęzie-
niami w granicach pasów dro-

gowych w Gminie Zelów, msc. 
Ostoja, Kolonia Grabostów, Ko-
lonia Ostoja. Prace, których war-
tość wynosi 1.143.900,00 zł za-
kończone zostaną do połowy 
czerwca 2021r.

W tegorocznym budżecie 
znajduje się zadanie inwestycyj-
ne związane z remontem drogi 
gminnej w miejscowości Paw-
łowa. Na realizację prac złożo-
no wniosek o dofinansowanie 
zadania do Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi. Po rozpatrzeniu 
wniosku i ewentualnym podpi-
saniu umowy o dofinansowanie 
rozpoczęte zostaną procedury 

udzielenia zamówienia publicz-
nego, które poprzedzą wyłonie-
nie wykonawcy i rozpoczęcie 
robót.  Zgodnie z założeniami 
prace zostaną zakończone w ro-
ku bieżącym. 

Na drodze gminnej w Mar-
szywcu, na odcinku około 950 
m zostanie wykonana podbudo-
wa z tłucznia oraz nawierzchnia 
emulsyjno-grysowa. Zadanie zo-
stało zgłoszone do dofinansowa-
nia w ramach Solidarnościowe-
go Funduszu Rozwoju Lokalnego  
z Gminy Kleszczów.  Zgodnie  
z założeniami prace zostaną za-
kończone w roku bieżącym.

- W roku 2021 rozpocznie się 
długo oczekiwana realizacja in-
westycji pn. „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej, kanalizacji deszczo-
wej, sieci wodociągowej w ul. Zofii 
i Górnej w Zelowie” – zapewnia 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek - W ramach przedsięwzięcia 
wybudowane zostaną sieci wod-
-kan oraz odtworzone pasy drogo-
we tłuczniem. Inwestycja realizo-
wana będzie w cyklu dwuletnim,  
z zakończeniem w roku 2022. Na 
realizację tej inwestycji gmina Ze-
lów otrzymała dofinansowanie ze 
środków Funduszu Przeciwdziała-

nia COVID-19 dla jednostek samo-
rządu terytorialnego, w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

Do budżetu gminy Zelów 
wprowadzono również zadanie 
pn. „Wymiana podłogi sali gim-
nastycznej w ZSO w Zelowie”. 
Dotychczasowa nawierzchnia  
w wyniku długoletniej eksploata-
cji uległa załamaniu, co wyklucza 
ją z dalszego wykorzystywania.  
Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży konieczna jest 
wymiana na nową, zapewniającą 
należyty komfort i bezpieczeń-
stwo użytkowników. Zadanie zo-
stało zgłoszone do dofinansowa-
nia w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Rozwoju Lokalnego  
z Gminy Kleszczów.

Ponadto na bieżąco moni-
torowane są wszelkie możliwie 
dostępne dla jst źródła finanso-
wania inwestycji oraz składane 
wnioski o wsparcie pieniężne, tak 
aby pomimo ograniczonego bu-
dżetu gminnego można było re-
alizować działania, których celem 
jest podnoszenie jakości życia 
mieszkańców gminy oraz zwięk-
szanie atrakcyjności naszej miej-
scowości.

tegoRocZne Zadania inwestycyjne
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nowa jakoŚć PRZycHodni

Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Ze-
lowie w ostatnim czasie zy-
skał nowy standard, dzięki 
remontom i modernizacjom 

gabinetów oraz pomieszczeń. 
– Moim zamierzeniem jest dosto-
sowanie zelowskiej przychodni do 
standardów i wymagań XXI wieku 
– mówi Tomasz Jachymek, bur-
mistrz Zelowa. – Dlatego dokona-
łem na początku kadencji zmiany 
na stanowisku dyrektora placów-
ki, przekazujemy pieniądze na nie-
zbędne remonty i zakupy, poszu-
kujemy rozwiązań, które przełożą 
się na lepszą jakość świadczonych 
usług medycznych dla naszych 
mieszkańców.

W ostatnim roku zelowska 
przychodnia zyskała dwa no-
we gabinety, dzięki przeniesie-
niu Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznej do siedziby Zakładu 
Usług Komunalnych. W pomiesz-
czeniach po poradni powstały 
dwa gabinety, które służą obec-
nie jako punkt szczepień CO-

VID-19. Jeden do kwalifikacji 
osób do szczepień, drugi do wy-
konywania samych szczepień. 
W perspektywie pomieszczenia 
służyć mają jako gabinety lekar-
skie części „chorej” przychodni. 
– Ważną inwestycją było przenie-
sienie gabinetu ginekologicznego  
z parteru na pierwsze piętro, do no-
woczesnych, wyremontowanych 
pomieszczeń, z pokojem wyposa-
żonym w pełen węzeł sanitarny, 
w którym kobiety mogą w kom-
fortowych warunkach przygoto-
wać się do badania – mówi Piotr 
Tomczyk, dyrektor SPZOZ. – Ga-
binet ginekologiczny wyposażo-
ny jest w aparat do wykonywania 

badań USG oraz KTG, w sąsied-
nim pomieszczeniu zlokalizowa-
liśmy także pokój dla położnych. 
   Z kolei pomieszczenia po gabi-
necie ginekologicznym na parte-
rze zostały dzięki środkom z bu-
dżetu gminy wyremontowane  
i przygotowane do stacjonowa-
nia załogi karetki pogotowia ra-
tunkowego. Pomieszczenia ma-
ją aneks kuchenny, łazienkę, 
pokój do odpoczynku oraz od-
rębne, bezpośrednie wyjście 
na zewnątrz budynku. Koszt 
prac wyniósł 80.000 złotych. 
Obecnie pomieszczenia stano-
wią izolatkę, w której przyjmo-
wani są pacjenci z COVID-19. 
Odnowiono również pomiesz-
czenia pediatrii, w planach jest 
remont poczekalni dla dzieci, od-
dzielenia strefy chorej od zdrowej 
oraz utworzenie pokoju dla mat-
ki dzieckiem, gdzie w komfor-
towych i intymnych warunkach 
mamy będą mogły nakarmić 
czy przewinąć swoją pociechę. 

Na pierwszym piętrze wyremon-
towano i przystosowano łazien-
kę z toaletą dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, zgodnie  
w wymogami sanitarno - epide-
miologicznymi. W niewykorzy-
stanym dotąd pomieszczeniu 
obok gabinetu rehabilitacyjne-
go stworzono drugi pokój reha-
bilitacji, zakupiono tzw. klatkę 
do ćwiczeń (UGUL), utworzo-
no również miejsce do zajęć  
gimnastyki korekcyjnej dla  
dzieci. Przychodnia dba rów-
nież o swoich pracowników. 
Z myślą o nich powstało za-
plecze socjalne z miejscem do 
spożycia posiłku, szatnia z szaf-
ką dla każdego pracownika. 
Stworzono również archiwum 
zakładowe i serwerownię, ko-
nieczną ze względu na pełną in-
formatyzację przychodni. Utwo-
rzono również stronę na portalu 
społecznościowym, w celu po-
prawy komunikacji z pacjentami. 
Zelowska przychodnia ma obec-
nie zadeklarowanych około 7100 
pacjentów, a w ciągu ostatnie-
go roku nastąpił wzrost o około 

15 procent osób korzystających  
z usług Zelowskiego Centrum 
Medycznego SPZOZ.

inwestycja doBiega końca
W listopadzie 2020 r. doko-

nano obioru końcowego zada-
nia pn.: Rozbudowa systemów 
wodno – kanalizacyjnych w Ze-
lowie – II etap”, w ramach któ-
rego wybudowano kanalizację 
sanitarną, kanalizację deszczo-
wą, sieć wodociągową, pom-
pownię P3, pompownię PD,  
w ul. Podleśnej, ul. Leśnej,  
ul. Przejazd, jak również ka-
nał deszczowy wzdłuż ul. Ja-
na Pawła II. Wartość inwestycji 
wyniosła 9.364.205,25 zł. Zada-
nie zostało zrealizowane przy 
udziale środków WFOŚiGW  

w Łodzi i Gminy Kleszczów. Na 
wszystkich ulicach odtworzo-
no nawierzchnie dróg. Wartość 
robót wyniosła 2.127.900,00 zł. 
Odbudowę dróg zrealizowano 
przy udziale środków Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Dokumentację budowy wraz 
z zawiadomieniem o jej za-
kończeniu złożono we właści-
wym organie nadzoru budow-
lanego. Po przyjęciu zgłoszenia 
możliwe będzie przekazanie 
sieci do użytkowania i wykony-
wanie przyłączy przez miesz-
kańców. 
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UWAGA   Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie zwraca się z uprzejmą prośbą, 

aby pary małżeńskie obchodzące w 2021 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, które mają stałe zameldowanie 
na terenie Gminy Zelów, zgłaszały się do Urzędu Stanu Cywilnego w Zelowie (ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) 

w terminie do 30 kwietnia 2021 roku w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą nadania medalu 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również członkowie rodzin jubilatów. 



WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

10

  Informujemy, iż gmina Zelów 
pozyskała grant w wysokości  
50 000,00 zł w ramach projektu 
„Liderzy konsultacji społecznych” 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. Przyznane dofinanso-
wanie przeznaczone zostanie na 

wsparcie pogłębionych konsulta-
cji społecznych dotyczących opra-
cowania projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Zelów.
  W ramach grantu przeprowa-
dzone zostaną m.in.: badanie an-
kietowe, spotkanie otwarte oraz 
spotkania konsultacyjne z miesz-

kańcami, które pozwolą na skła-
danie uwag i wniosków dotyczą-
cych zmiany „Studium”. Ponadto  
z przyznanych środków zakupio-
ne zostanie narzędzie interaktyw-
ne, które nie tylko umożliwi miesz-
kańcom wprowadzanie uwag  
i wniosków w ramach konsulta-
cji pisemnych, ale także pozwo-
li w przyszłości, bez wychodzenia  

z domu, sprawdzić w jakiej jedno-
stce planistycznej położona jest ich 
nieruchomość i uzyskać szczegóło-
we informacje z planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy. 
 Wkrótce rozpoczynają się kon-
sultacje społeczne, o których bę-
dziemy Państwa informować m.in. 
za pośdrednictwem oficjalnej strony 
internetowej gminy www.zelow.pl.

gRant na konsultacje sPołecZne

BeZPłatna żywnoŚć dla miesZkańcÓw gminy ZelÓw
  Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie w 
ramach współpracy z Fundacją 
„Poranek” z Tomaszowa Mazo-
wieckiego ponownie realizuje 
Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.
  W dniach 25 i 26 lutego br. do 
potrzebujących z terenu gminy 
Zelów trafiło około 16 ton żyw-
ności.

– To istotne wsparcie dla najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców 
– podkreśla Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek – taka forma po-
mocy trafiła w tych dniach do 758 
osób.
   Pomoc przysługuje osobom, któ-
re otrzymały skierowania, a których 
kryterium dochodowe wynosi:
• 1542,20 zł netto dla osoby sa-
motnej
• 1161,60 zł netto dla osoby w ro-
dzinie.
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    W dniu 1 kwietnia na terenie 
całego kraju rozpocznie się Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021.
  Spisy ludności to jedyne pełne  
i wielowątkowe badania, a za-
razem źródło danych z zakresu 
statystyki ludności. Dostarcza-
ją danych o jej stanie i strukturze 
według ustalonych cech demo-
graficznych i społeczno-zawodo-
wych, w oznaczonym momencie 
i na określonym terytorium. Spi-
sy powszechne to badania pełne 
– obejmują całą populację lud-
ności i mieszkań. Dane ze spisu 
powszechnego są kluczowe dla 
organów administracji publicz-
nej, ale również samorządów i ca-
łego społeczeństwa. Wyniki spisu 
umożliwiają analizę i ocenę zróż-
nicowania przemian demograficz-
nych i społecznych w dowolnych 
przekrojach.
   Spis ludności i mieszkań jest ba-
daniem obowiązkowym, reali-
zowanym w oparciu o przepisy 
ustawy. Jest to jednocześnie naj-
większe przedsięwzięcie staty-
styczne podejmowane nie tylko 
w Polsce, ale i na całym świecie. 
Realizacja spisów powszechnych 
spoczywa na Prezesie Głównego 
Urzędu Statystycznego, który jest 
centralnym organem administra-
cji rządowej właściwym w spra-
wach statystyki.
   Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021 r. rozpocz-
nie się 1 kwietnia 2021 r., a za-
kończy 30 września 2021r. Termin 
i sposób przeprowadzenia ma 
umożliwić bezpieczne i efektyw-
ne przeprowadzenie spisu w wa-
runkach zagrożenia epidemiczne-

go COVID-19.
  Udział w spisie jest obowiązko-
wy, a wszystkie dane osobowe 
przetwarzane w ramach prac 
spisowych są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie, na 
zasadach określonych w usta-
wie o statystyce publicznej oraz  
w ustawie o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe od 
momentu ich zebrania stają się 
danymi statystycznymi i objęte są 
tajemnicą statystyczną.
   Dane pozyskane podczas spisów 
mogą być wykorzystywane wy-
łącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych oraz do ak-
tualizacji operatów do badań sta-
tystycznych prowadzonych przez 
służby statystyki publicznej.
    Jakie dane będą zbierane w NSP 
2021
  Spisem objęte będą osoby fi-
zyczne stale zamieszkałe i czaso-
wo przebywające w mieszkaniach 
i innych pomieszczeniach, osoby 
niemające miejsca zamieszkania, 
mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania oraz za-
mieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami.
    Zbierane dane można ująć w na-
stępujące grupy tematyczne: 
- charakterystyka demograficzna 
osób, która obejmie: płeć, wiek, 
adres zamieszkania, stan cywilny, 
poziom wykształcenia, kraj uro-
dzenia oraz kraj posiadanego oby-
watelstwa, 
- aktywność ekonomiczna, któ-
ra dotyczyły: bieżącego statusu 
na rynku pracy (praca, bezrobo-
cie, bierność zawodowa), rodzaju 
działalności zakładu pracy, statusu 
zatrudnienia, wymiaru czasu pra-

cy, źródeł utrzymania, rodzaju po-
bieranych świadczeń, 
- niepełnosprawność oceniana 
przez pryzmat: samooceny sta-
nu zdrowia, prawnego orzeczenia 
stopnia niepełnosprawności oraz 
grupy schorzeń,
- ruchy migracyjne, w  której py-
tania dotyczą przemieszczania się  
w kraju i poza granicami Polski. 
- charakterystyka etniczno-kultu-
rowa, gdzie przedmiotem spisu 
jest: przynależność narodowa lub 
etniczna, język używany w kontak-
tach domowych oraz przynależ-
ność do wyznania religijnego.
- gospodarstwo domowe i ro-
dzina, która obejmuje: skład go-
spodarstw domowych i rodzin, 
stopień pokrewieństwa z repre-
zentantem gospodarstwa domo-
wego oraz tytuł prawny do zajmo-
wania mieszkania.
- warunki mieszkaniowe, któ-
re dotyczą: opisu zajmowanych 
mieszkań i budynków, w tym: 
powierzchnię, zagęszczenie, wy-
posażenie w urządzenia tech-
niczno-sanitarne oraz rodzaj sto-
sowanego paliwa do ogrzewania, 
stan własności budynku, rodzaj, 
liczba mieszkań oraz rok budowy.
     W jaki sposób można się spisać?
   Po raz pierwszy w historii pol-
skiej statystyki publicznej sa-
mospis internetowy będzie 
obowiązkowy. Jeśli ktoś, np. ze 
względu na zaawansowany wiek, 
stan zdrowia czy niepełnospraw-
ność, nie będzie się w stanie sa-
mospisać, pomogą mu w tym 
rachmistrze – bezpośrednio lub 
telefonicznie.
Samospis internetowy odbywać 
się będzie w wyznaczonym ter-

minie. Respondenci na własnych 
komputerach lub urządzeniach 
mobilnych, uzupełnią wymaga-
ne dane w interaktywnej aplikacji, 
dostępnej na stronie internetowej 
spis.gov.pl. Każda osoba dokonu-
jąca samospisu będzie uwierzy-
telniana w systemie teleinforma-
tycznym. Aby uzyskać dostęp do 
danych, osoba spisująca się uży-
je unikalnego hasła. Aplikacja na 
bieżąco zasygnalizuje, czy respon-
dent właściwie wypełnia rubryki.
Respondenci, którzy nie będą 
mogli dokonać samodzielnie spi-
su zostaną spisani jedną z dwóch 
innych metod: wywiadu telefo-
nicznego oraz wywiadu bezpo-
średniego prowadzonego przez 
rachmistrza spisowego. Osoba ob-
jęta spisem powszechnym, która 
nie będzie mogła dopełnić obo-
wiązku przeprowadzenia samo-
spisu internetowego, może zgło-
sić ten fakt służbom statystyki 
publicznej, telefonując na podany 
do wiadomości publicznej numer 
infolinii spisowej.
   Burmistrz Zelowa jako gminny ko-
misarz spisowy zapewni bezpłatny 
dostęp do pomieszczeń wyposażo-
nych w sprzęt komputerowy z za-
instalowanym oprogramowaniem 
(pokój nr 21 w Urzędzie Miejskim  
w Zelowie) oraz udzieli niezbędnej 
pomocy przy obsłudze interaktyw-
nej aplikacji. 
Warto dodać, że wymienione me-
tody zbierania danych mają tylko 
charakter uzupełniający, wiodącą 
i obowiązującą metodą udziału  
w NSP 2021 jest samospis interne-
towy. 
Więcej informacji można znaleźć 
uzyskać na stronie spis.gov.pl

licZymy się dla Polski! 
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Gmina Zelów otrzymała dotację 
na realizację programu wielolet-
niego „Posiłek w szkole i w domu” 
w 2021 r., w wysokości 182 484,00 
zł. Dotację celową pozyskano z bu-
dżetu Wojewody Łódzkiego oraz  
z budżetu państwa.

Celem programu jest zapewnie-
nie pomocy zarówno osobom star-
szym, niepełnosprawnym, o niskich 
dochodach, jak i dzieciom, które wy-
chowują się w rodzinach znajdują-
cych się w trudnej sytuacji. Przewi-
duje on wsparcie finansowe gmin  
w udzieleniu pomocy w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego  
w postaci zasiłku celowego na za-
kup posiłku lub żywności oraz 
świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych.

Z przekazanych środków dofi-
nansowane zostaną posiłki wyda-
wane na stołówkach oraz te do-
wożone osobom dorosłym, w tym 
osobom niewychodzącym z domu 
(np. ze względu na podeszły wiek 
czy niepełnosprawność), niebędą-

cym w stanie przygotować sobie 
codziennie gorącego posiłku.

Istotnym elementem Programu 
jest zapewnienie dzieciom i mło-
dzieży w wieku szkolnym zjedze-
nia gorącego posiłku przygotowa-
nego w stołówce szkolnej. Takie 

rozwiązanie daje bowiem większą 
kontrolę nad jakością kupowanych 
produktów, z których przygotowy-
wane są posiłki, oraz nad procesem 
ich przygotowywania.

Dbamy o to, aby w kuchniach 
znajdujących się w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez 
gminę Zelów serwowane dania 
były nie tylko smaczne i zdrowe, ale 
również przygotowywane w kom-
fortowych warunkach gwarantu-
jących przestrzeganie wszelkich 
norm. Dlatego na bieżąco prowa-
dzone są remonty kuchni.

– Udało nam się zmodernizować 
zaplecze kuchenne w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Zelowie oraz Szkole 
Podstawowej w Wygiełzowie – mó-
wi Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-

mek – dzięki pozyskanym dotacjom 
oraz zaangażowaniu środków z bu-
dżetu gminy placówki te mogą po-
chwalić się nowoczesnym wyposa-
żeniem.

Koszt remontu w SP w Wygieł-
zowie wyniósł 99 755,66 zł, z cze-
go 79 803,66 zł to kwota otrzy-
manego dofinansowania na 
doposażenie i poprawę standar-
du kuchni szkolnej w ramach mo-
dułu 3 wieloletniego rządowego 
projektu „Posiłek w szkole i w do-
mu”, a pozostałą część pokryto  
z budżetu gminy Zelów. Dzięki 
tym środkom m.in. wyremonto-
wano pomieszczenia kuchenne, 
zakupiono piec konwekcyjno-
-parowy, okap, zmywarkę z pom-
pą, funkcją wyparzania, pompą 
zrzutową, pompą wspomagają-
cą płukanie, dozownikiem płynu 
myjącego, zmiękczacz do wody 
półautomatyczny, patelnię elek-
tryczną, kuchnię gazową, stół ro-
boczy z półką, zlewozmywak  
z szafką, lodówkę.

Natomiast kwota remontu  

w SP nr 4 w Zelowie to 79 061,06 
zł, w tym dotacja z projektu „Posi-
łek w szkole i w domu” w wysoko-
ści 59 000,00, a pozostała kwota  
z budżetu gminy Zelów. W ramach 
tego zadania m.in. zakupiono szafę 
chłodniczą 2 drzwiową ze stali nie-
rdzewnej, zmywarko-wyparzarkę, 
napełniacz 2-otworowy ze spryski-
waczem i wylewką, piec konwek-
cyjno-parowy wraz z pojemnikami,  
zmiękczacz do wody  automatycz-
ny, okap, patelnię elektryczną farby 
i artykuły remontowe, taboret ga-
zowy oraz sfinansowano usługą fir-
my remontowej.

– Pozyskujemy fundusze zarówno 
na doposażanie oraz unowocześnia-
nie naszych szkół i przedszkoli, tak 
aby oferowały one najwyższe stan-
dardy dla uczniów, rodziców oraz 
nauczycieli, jak również na wsparcie 
osób, dla których ciepły, pełnowarto-
ściowy posiłek przygotowany w od-
powiednich warunkach jest jedynym 
takim posiłkiem w ciągu całego dnia 
– podkreśla Burmistrz Tomasz Ja-
chymek.

PoZyskujemy, inwestujemy i wsPieRamy

Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek 17 marca wręczył nagrody lau-
reatom gminnego etapu Ogólno-
polskiego Strażackiego Konkursu 
Plastycznego „Zapobiegajmy Poża-

rom”. W tym roku był on realizowa-
ny pod hasłem: „100 – lat Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej. Wierni tradycji  
w służbie drugiemu człowiekowi”.

Do etapu gminnego, który skie-
rowany był do dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do placówek oświa-
towych na terenie gminy Zelów, 
zgłoszono 76 prac, z których jury wy-
łoniło 15.

I grupa – przedszkola: Antoni Kie-
ruzel (Przedszkole Samorządowe nr 
1), Liliana Jędrzejewska (Przedszko-
le  Samorządowe nr 1), Szymon Graj-
nert (Przedszkole Samorządowe nr 
1), Karol Strzelczyk (Przedszkole Sa-
morządowe nr 1), Franciszek Tosik 
(Przedszkole Samorządowe nr 1).

II grupa – szkoła podstawowa kla-
sy I – IV: Leon Pluciński (Szkoła Pod-
stawowa nr 2), Natalia Nawrocka 
(Szkoła Podstawowa nr 2), Maja Szy-
mańska (Szkoła Podstawowa nr 2), 

Kornel Kazimierczak (Szkoła Podsta-
wowa nr 4), Seweryn Zaręba (Szkoła 
Podstawowa nr 2).

III grupa – szkoła podstawowa kla-
sy V – VIII: Kinga Rogozińska (Szkoła 
Podstawowa nr 2), Maksymilian Wro-
na (Szkoła Podstawowa nr 2), Otylia 
Jersak (Szkoła Podstawowa nr 4), Syl-
wia Hofman (Szkoła Podstawowa nr 
2), Julia Urbaniak (Szkoła Podstawo-
wa nr 2).

Prace zwycięzców przekazane zo-
stały do Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Bełchatowie  
i wezmą udział w kolejnych etapach 
konkursu.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim dzieciom za udział w konkursie 
i gratulujemy zwycięzcom.

ZaPoBiegajmy PożaRom
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liteRacki ZawRÓt głowy
Zelowska Biblioteka pozyskała 

7 500,00 zł dofinansowania z In-
stytutu Książki na realizację pro-
jektu pn. „Literacki zawrót głowy” 
w ramach Programu „Partnerstwo 
dla książki”.

Realizacja tego działania bę-

dzie obejmować zorganizowanie 
cyklu czterech spotkań z autora-
mi ulubionych książek dla dzieci  
i młodzieży oraz warsztatów w for-
mie on-line.

Całkowity koszt zadania wy-
niesie ponad 10 000,00 zł.

Gmina Zelów pozyskała po-
nad 450 tysięcy złotych ze środ-
ków unijnych na żłobek w Buj-
nach Szlacheckich. – To bardzo 
dobra wiadomość dla gminy Ze-
lów – mówi Burmistrz Zelowa 
Tomasz Jachymek – Dzięki uzy-
skanemu wsparciu zapewnimy 
dzieciom lepsze warunki pobytu, 
a rodzice będą mogli skupić się 
na rozwoju swojej kariery zawo-
dowej.

Projekt „Żłobek Gminny w Buj-
nach Szlacheckich” realizowany 
będzie do końca grudnia 2022 
roku. Całkowita wartość projek-
tu to 532 202,21 zł, w tym dofi-
nansowanie 454 922,21 zł, które 
pochodzi ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na la-
ta 2014-2020, Oś Priorytetowa  

10 – X Adaptacyjność pracowni-
ków i przedsiębiorstw w regionie, 
działanie 01 – X.1 Powrót na rynek 
pracy osób sprawujących opiekę 
nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W ramach dofinansowania 
zakupione będzie dodatkowe 
wyposażenie m.in. telewizor, ra-
dioodtwarzacz, maty edukacyj-
ne, a także zostanie ogrodzo-
ny plac zabaw i przygotowane 
podłoże pod zakupione zabaw-
ki tj. zjeżdżalnie, bujaki, domek 
ogrodowy, tunel i stoliczki pik-
nikowe. 

Żłobek rozpoczął swoją dzia-
łalność 18 stycznia 2021 roku. 
Opieką objętych jest czterna-
ścioro dzieci w wieku do trzech 
lat, a placówka czynna jest od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 6:00 do 17:00.

wsPaRcie Finansowe dla żłoBka

5 marca Łódzki Kurator 
Oświaty Waldemar Flajszer wi-
zytował szkoły znajdujące się 
na terenie gminy Zelów. Wraz 
z Burmistrzem Tomaszem Ja-
chymkiem odwiedzili w Zelo-
wie Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących, Szkołę Podstawową 
nr 2 i Szkołę Podstawową nr 4,  
a następnie Szkołę Podstawową 
w Wygiełzowie. Waldemar Flaj-
szer wyraził zadowolenie z po-

ziomu reprezentowanego przez 
wizytowane placówki oświato-
we, dla których organem pro-
wadzącym jest gmina Zelów. 
Spotkanie było także okazją do 
odwiedzenia obserwatorium 
astronomicznego znajdującego 
się w ZSO w Zelowie, które nie-
wątpliwie jest wizytówką i du-
mą tej placówki. Kurator Oświa-
ty wizytował również ZSP im.  
J. Kilińskiego w Zelowie.

kuRatoR oŚwiaty Z wiZytą 
w gminie ZelÓw
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Święto konstytucji 3 maja

  Rok 2021 został ustanowiony 
Rokiem Konstytucji 3 Maja, któ-
rej 230. rocznicę będziemy nie-
bawem świętować. Aby w szcze-
gólny sposób uczcić to majowe 

święto zapraszamy do udziału  
w specjalnie na tę okazję przygo-
towywanych przedsięwzięciach.
- W maju na Placu Dąbrowskiego 
zostanie zorganizowana wystawa 

w nietypowy sposób prezentująca 
stare fotografie gminy Zelów, któ-
ra z pewnością zainteresuje wielu 
z nas  – mówi Tomasz Jachymek 
Burmistrz Zelowa – Ponadto już te-

raz zachęcam dzieci i młodzież do 
udziału w konkursie plastycznym 
poprzez, który będziecie mogli po-
kazać czym dla Was jest Wasza ma-
ła ojczyzna – gmina Zelów.
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nowe eksPonaty w Zelowskiej iZBie Pamięci

Izba Pamięci działająca przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Ze-
lowie wzbogaciła się o nowe, bar-
dzo ciekawe i cenne dla naszej 
społeczności eksponaty. Są to Księ-
ga towarów przychodzących z lat 
1942 -1943, w której zapisane zo-
stały dostawy towarów do sklepu 
pana Władysława Czekanowskie-
go podczas niemieckiej okupacji. 
Daje nam to obraz tego, jak wyglą-
dała aprowizacja w tamtych cza-
sach. Jest to cenne znalezisko, któ-
rego dokonano podczas remontu 
jednej z kamienic.
Ofiarodawcy przekazali również 
Książkę Ogniska Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego z lat 60-tych 

ubiegłego wieku, w której znajdu-
je się wiele ciekawych odręcznych 
opisów spotkań. Kolejnym cen-
nym nabytkiem jest Trybuna Lu-
du z 14 grudnia 1981 roku, a więc 
z poniedziałku po ogłoszeniu stanu 
wojennego. Dzięki gazecie można 
przypomnieć sobie atmosferę tam-
tych wydarzeń.
Izba Pamięci jest dostępna dla 
zwiedzających, po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym 
44 6341170, w poniedziałki (godz. 
11:50-12:35) oraz czwartki (godz. 
9:50- 10:35).
Zachęcamy wszystkich do przeka-
zywania pamiątek, które mogłyby 
wzbogacić zelowską Izbę Pamięci.

W marcu 2020 roku Dom Kul-
tury w Zelowie został zakwalifiko-
wany do realizacji projektu „Sieć 
na kulturę w podregionie piotr-
kowskim”. Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa (działanie 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej”).

Głównym celem projektu jest:
- podniesienie kompetencji 

i kwalifikacji cyfrowych pracow-
ników gminnych samorządowych 
instytucji kultury poprzez organi-
zację szkoleń oraz dostęp do ma-
teriałów edukacyjnych; 

- rozwijanie kompetencji cyfro-
wych dzieci i młodzieży w wieku 10-
18 poprzez prowadzenia atrakcyj-
nych i perspektywicznych zajęć;

- wyposażenie placówek GSIK 
w sprzęt niezbędny do organizacji 
zajęć i warsztatów.

W I etapie pracownik Domu 
Kultury wziął udział w szkoleniu 
(5-dniowe zajęcia online), w ramach 
którego realizowane były następu-
jące zagadnienia: gdzie szukać in-
formacji związanych z bezpieczeń-
stwem w sieci; analiza narzędzi do 
komunikacji; jak trafiają do nas wi-
rusy; jak bezpiecznie przechowywać 
pliki i dane; co zrobić, gdy zaatakuje 
wirus? ochrona danych; bezpieczne 
hasła; zastosowanie narzędzi do ko-
munikacji.

Obecnie trwa II etap projektu, któ-
ry obejmujący praktyczną, polegają-
cą na przeprowadzeniu 15 dwugo-
dzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży 
w wieku 10-18 lat. Zajęcia z młodzie-
żą odbywają się online od 15 marca 
i potrwają do 15 sierpnia 2021 roku.

sieć na kultuRę
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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 - przewodniczący
Włodzimierz Paczuszka - członek
Michał Stańka – członek
Kamil Świtała - 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
Mateusz Rogut - wiceprzewodniczący
Anna Bartecka - członek
Agnieszka First - członek
Barbara Walczak - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Andrzej Nawrocki - przewodniczący
Barbara Walczak - wiceprzewodniczący
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


