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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
•	 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
•	 NZOZ „SIWY” 44 7333111
•	 Wiejski Ośrodek Zdrowia  
 w Wygiełzowie 44 634 14 22
•	 OSP w Zelowie 44 634 29 98
•	 OSP w Łobudzicach 44 634 15 88
•	 Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 44 634 10 06 i 44 634 10 14

ObchOdy Święta KOnstytucji 3 Maja

Tegoroczne obchody 230. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja, ze względu na wciąż 
trwającą pandemię oraz ob-
ostrzenia sanitarne, nie mogły 
się odbyć w formule, jaka zna-
na była do tej pory mieszkań-
com naszej gminy. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą ce-
lebrowaną w kościele pw. Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, po 
czym delegacje złożyły symbo-
liczne wiązanki kwiatów przy 
pomniku Tadeusza Kościuszki 
na Placu Dąbrowskiego.

 W uroczystościach udział 
wzięli Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek, Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Zelowie Sylwe-
ster Drozdowski, Poseł na Sejm 
RP Grzegorz Lorek, Dyrektor 
łódzkiego oddziału IPN Dariusz 
Rogut, Przewodniczący Rady 
Powiatu Bełchatowskiego Sła-
womir Malinowski oraz przed-
stawiciele placówek samorzą-
dowych i organizacji. Miejmy 
nadzieję, że przyszłoroczne ob-
chody będziemy mogli święto-
wać już wspólnie.

Przysiądź się dO histOrii 
GMiny zelów

  Z wielką przyjemnością za-
praszamy Was na wystawę ple-
nerową, która już od maja jest 
dostępna w centrum Zelo-
wa. Zdjęcia prezentujące naszą 
miejscowość na przestrzeni lat 
zostały wyeksponowane w dość 
nietypowy sposób, bo na ław-
kach znajdujących się na Placu 
Dąbrowskiego. To kolejny projekt 
Referatu Promocji, którego celem 

jest pokazanie wyjątkowej historii 
naszej miejscowości – podkreśla 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek – zachęcam do odwiedze-
nia wystawy, bo naprawdę war-
to. Wystawa stanowi świetną 
okazją do tego, by zatrzymać 
się na chwilę, tak jak zatrzymał 
się czas na starych fotografiach 
i przysiąść się do historii gminy 
Zelów. 

Od 1 maja br. w budynku 
SPZOZ w Zelowie stacjonuje Ze-
spół Ratownictwa Medycznego. 
To nasz wielki sukces, który osią-
gnęliśmy dzięki staraniom Burmi-
strza Zelowa Tomasza Jachymka  
i Posła na Sejm RP Grzegorza Lor-
ka. 3 maja był okazją do rozmowy 
z ratownikami medycznymi, któ-
rzy pełnią dyżur w Zelowie. Pod-

czas spotkania, w którym uczest-
niczyli przedstawiciele władz 
oraz media podkreślano przede 
wszystkim to, że stacjonowanie 
ZRM w naszym mieście podnosi 
poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców, a także podziękowano 
ratownikom za pracę na rzecz 
ochrony zdrowia i życia wszyst-
kich mieszkańców.

KaretKa w zelOwie
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Szanowni Państwo,
Wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zelów jest jednym z priorytetów  

w mojej pracy na stanowisku burmistrza. Od początku mojej kadencji podkreślałem, że w ta-
kiej gminie jak nasza nad ochroną zdrowia i życia mieszkańców powinien czuwać Zespół Ra-
townictwa Medycznego, wyposażony w karetkę pogotowia. Ogromne starania Posła na Sejm 
Grzegorza Lorka oraz moje przyniosły oczekiwany skutek i od 1 maja dołączyliśmy do miast,  
w których stacjonuje ambulans z wykwalifikowaną kadrą. Dzięki tej decyzji z pewnością skró-
cony zostanie czas oczekiwania na pomoc i poprawi się nasze bezpieczeństwo. To kolejna na-
sza inwestycja, która obok m.in. uruchomienia żłobka i klubu seniora oraz inwestycji wodno-
-kanalizacyjnych i drogowych wpłynie pozytywnie na poprawę komfortu życia w gminie Zelów.

Karetka w Zelowie to niewątpliwie nasz ogromny sukces, jednak są obszary działalności pol-
skich gmin i miast, nad którymi włodarze nie maja pełnego wpływu – mam tu na myśli  gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Niestety, od lipca wzrastają stawki opłat za tą usługę. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to kolejna, bardzo wysoka podwyżka opłat za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi. Jednakże jako samorząd jesteśmy zobowiązani do zapewnienia regularnego odbioru odpadów od mieszkańców 
i firm. Nie oznacza to jednak, że akceptuję zaistniałą sytuację. Od początku mojej kadencji nie godzę się na te patologiczne warunki, które skut-
kują ciągłym ponoszeniem kosztów zagospodarowania odpadami komunalnymi i za które słono płaci każdy mieszkaniec. Już w sierpniu 2019 
roku złożyłem wspólnie z Wójtem Gminy Bełchatów petycję w Ministerstwie Środowiska oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii zmian oraz trwałego ujednolicenia przepisów prawnych w zakresie ustawy o odpadach oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do petycji dołączone zostały podpisy mieszkańców naszej gminy. Niestety do tej pory nic się w tej 
sprawie nie zmieniło. O nowych stawkach przeczytacie na str. 10 Informatora.

Zachęcam także do lektury wywiadu z prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie, z którego dowiecie się m.in. o planach ZUK-u  
na najbliższe miesiące, a także o procesie połączenia spółek gminnych.

Drodzy Mieszkańcy, rozpoczął się okres wakacyjny. My, jako samorząd, nie odpoczywamy, pracujemy nad kolejnymi projektami, mającymi 
na celu podniesienie komfortu życia w naszej gminie. Wam życzę w tych letnich miesiącach przede wszystkim odpoczynku oraz wielu niezapo-
mnianych chwil w gronie najbliższych.

           Tomasz Jachymek
           Burmistrz Zelowa

Od 29 czerwca do 29 sierp-
nia w godzinach 10:00 – 18:00 
przez 7 dni w tygodniu nad bez-
pieczeństwem kąpiących się  
w wyznaczonej strefie zbiornika 
„Patyki” będzie czuwać dwóch ra-
towników.

– Nareszcie korzystanie z kąpieli 
będzie bezpieczne zarówno dla na-
szych mieszkańców, jak i turystów, 
którzy w sezonie letnim chętnie od-
wiedzają to miejsce – mówi Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek. 

Ratownicy oprócz podstawo-
wego sprzętu mają do dyspo-
zycji ratowniczą łódź motorową  
i wiosłową. Zapraszamy do bez-
piecznego korzystania z kąpieli-
ska.

ratOwnicy na PatyKach
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KOnKursy rOzstrzyGnięte 
Na konkurs plastyczny zorganizo-
wany na okoliczność 230. roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
„Gmina Zelów – moja mała ojczy-
zna” wpłynęło 10 prac. Wszystkie 
prace były wyjątkowe i świadczyły o 
lokalnym patriotyzmie ich autorów 
– podkreśla Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek. 
Natomiast 18 maja laureaci kon-
kursu „Znane i nieznane zakątki 

gminy Zelów” otrzymali dyplo-
my i nagrody z rąk Zastępcy Bur-
mistrza Zelowa Anetty Mądry. 
Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za ogrom pracy przy od-
wzorowaniu oryginałów oraz do-
cenienie walorów turystycznych 
gminy Zelów. 
Wystawy prac obu konkursów 
można było oglądać w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie.

nOwe autO

Jednostka OSP Wygiełzów 
wzbogaciła się o bojowy samo-
chód strażacki Renault Midliner 
M210. Jego zakup był możliwy 
dzięki dotacji Gminy Zelów, fun-
duszu sołeckiego przekazanego 

przez sołectwa Jawor, Wygieł-
zów i Zalesie – Przecznia oraz 
wkładu własnego jednostki. Po-
jazd z pewnością wpłynie na 
zwiększenie poziomu poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców.

KierMasz darMOwej Odzieży

Pracownicy Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w Walewicach 
zorganizowali dla swoich uczest-
ników kiermasz darmowej odzie-
ży pod hasłem: „KOPciuszek – po-
maganie jest proste.” Działanie to 
ma na celu dbanie o ekologię,  

a także umożliwienie uczestni-
kom pozyskanie darmowej odzie-
ży. Niezniszczona i nadająca się 
do dalszego użytku odzież zysku-
je drugie życie, a jednocześnie da-
je radość uczestnikom i pracowni-
kom.
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POrządKOwanie cMentarza 
w PawłOwej

19 czerwca porządkowaliśmy 
stary cmentarz w Pawłowej, który 
znajduje się na południe od głów-
nej drogi biegnącej przez wieś,  
w niewielkim zagajniku. Na więk-
szości ocalałych płytach nagrob-
nych znajdują się napisy w języku 
niemieckim. Wyryte na płytach da-
ty to dowód na to, że nekropolia 
pochodzi z XIX i przełomu XIX/XX 
wieku. Niestety wiele mogił jest już 
zniszczonych. Te, które ocalały sta-

nowią cenną historię naszej gminy.
Bardzo nam miło, że naszą akcją 

porządkowania starych cmentarzy 
znajdujących się na terenie gminy 
Zelów zainteresowała się telewizja, 
a materiał z sobotnich porządków 
pojawił się na antenie Łódzkich Wia-
domości Dnia.

Dziękujemy wszystkim, którzy  
z wielkim zaangażowaniem wspie-
rają działania związane z pielęgno-
waniem historii naszej gminy.

teatrzyKi
Za nami XIX Festiwal Teatrzy-

ków Przedszkolnych im. Ja-
na Amosa Komeńskiego Parafii 
Ewangelicko – Reformowanej 
pt. MALI – WIĘKSZYM, w któ-
rym brały udział dzieci w wieku 
przedszkolnym z terenu gminy 
Zelów. 

W tegorocznej edycji uczest-
niczyło 9 zespołów teatralnych. 
Pierwszego dnia na deskach 
teatru w Muzeum Dokumen-

tacji Braci Czeskich w Zelowie 
wystąpiły dwa zespoły, były to 
„Komeniuszki” z Przedszkola 
Edukacyjnego w Zelowie oraz 
„Słoneczka” z Oddziału Przed-
szkolnego Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Zelowie. Drugiego dnia 
swoje umiejętności aktorskie 
zaprezentowali aktorzy z Przed-
szkola Samorządowego nr 1  
w Zelowie, którzy opowiedzieli 
historię o Czerwonym Kapturku 

oraz artyści z Przedszkola Edu-
kacyjnego Parafii Ewangelicko – 
Reformowanej w Zelowie wcie-
lając się w bohaterów czeskiej 
kreskówki Pata i Mata. Ostatnie-
go dnia wystąpiły dzieci z Punk-
tu Przedszkolnego przy Szko-
le Podstawowej w Kociszewie, 
mali aktorzy z Przedszkola Sa-
morządowego Nr 4 w Zelowie, 
zespół „Dzieci z Klubu Czeskie-
go” ze Stowarzyszenia Czechów 

w Polsce w Zelowie, dzieci z Od-
działu Przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Ku-
socińskiego w Łobudzicach filia  
w Bujnach Szlacheckich oraz ar-
tyści z Oddziału Przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Łobudzicach. 
Festiwal sfinansowany został 
przez MSWiA oraz objęty hono-
rowym patronatem Burmistrza 
Zelowa Tomasza Jachymka.

i aKcja KrwiOdawstwa 
w KOciszewie

20 czerwca odbyła się I Akcja 
Krwiodawstwa w Kociszewie, która 
została zorganizowana przez Klub 
HDK PCK przy Elektrowni Bełcha-
tów wspólnie z Parafią Kociszew, 
PCK w Bełchatowie i Szkołą Podsta-
wową w Kociszewie.

Do rejestracji przystąpiły 33 oso-
by w dużej mierze to nowi krwio-
dawcy. Jednak krew mogło oddać 
28 krwiodawców, co dało 12370 
ml tego cennego leku, wciąż bra-
kującego w Regionalnych Cen-
trach Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa.

W trakcie akcji prowadzony był 
konkurs plastyczny dla dzieci pt. 
„Zostań bohaterem – oddaj krew”  
i „Pokaz udzielania pierwszej po-
mocy”, które cieszyły się dużym za-

interesowaniem. Wszyscy uczest-
nicy akcji i konkursu otrzymali 
upominki i nagrody ufundowane 
przez: Starostwo Powiatowe w Beł-
chatowie, Burmistrz Zelowa, PCK 
Oddział Bełchatów, Instytut Pamię-
ci Narodowej Oddział w Łodzi,  PGE  
Oddział Elektrownia Bełchatów 
oraz Caritas Parafialny.

Podziękowania za tak liczny 
udział w akcji złożyli uczestnikom 
m.in. Sławomir Malinowski Prze-
wodniczący Rady Powiatu Beł-
chatowskiego, Tomasz Jachymek 
Burmistrz Zelowa, Dorota Woje-
woda Prezes PCK Oddział Bełcha-
tów.

Organizatorzy akcji serdecznie 
dziękują za wsparcie tego przed-
sięwzięcia.
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Od 1 stycznia br. sprawu-
je Pan funkcję Prezesa Zarządu 
Zakładu Usług Komunalnych  
w Zelowie. Mając za sobą już kil-
ka miesięcy pracy, czy udało się 
Panu wdrożyć w zagadnienia ze-
lowskiego ZUK-u? 

Szanowna Pani redaktor, te bez 
mała sześć miesięcy pracy w Zakła-
dzie Usług Komunalnych pozwoliło 
mi przede wszystkim poznać ludzi 
na co dzień pracujących w spółce, 
charakter firmy, główne obszary jej 
działania, bieżące oraz przyszłe wy-
zwania jakie stoją przed spółką. 

Jak wiemy ZUK zajmuje się 
przede wszystkim administro-
waniem komunalnymi zasoba-
mi lokalowymi, zarządzaniem 
nieruchomościami wspólnot 
mieszkaniowych, wytwarzaniem 
i sprzedażą energii cieplnej oraz 
obsługą targowiska miejskiego. 
Z racji poprzedniego stanowiska 
jakie piastowałem, Zastępcy Wój-
ta Gminy Kleszczów, w swoim za-
kresie obowiązków miałem min. 
nadzór nad gospodarką mieszka-
niową oraz gminnymi spółkami 
komunalnymi więc tematy, któ-
rymi zajmuje się ZUK nie są  mi 
obce. Dlatego też myślę, że dziś 
mogę odpowiedzieć na Pani py-
tanie twierdząco, tak zagadnie-
nia Zakładu Usług Komunalnych  
w Zelowie są mi w pełni znane. 

Jak ocenia Pan obecną sytu-
ację i z jakimi problemami bory-
ka się ZUK?

Uważam, że obecna sytuacja 
spółki jest dobra. Mimo, iż zajmu-
jemy się bardzo trudnym oraz wy-
magającym dużych nakładów fi-
nansowych odcinkiem, jakim jest 
gospodarka mieszkaniowa. Przede 
wszystkim z tytułu tych zadań 
związanych z należytym utrzy-

maniem lokali komunalnych, któ-
re są często kilkudziesięcioletnimi 
obiektami, ZUK generuje straty. 
Jednak dzięki wsparciu ze strony 
Pana Burmistrza oraz Rady Miej-
skiej, którzy w trosce o lokatorów 
mieszkań komunalnych decydują 
o pokryciu strat z budżetu Gminy, 
spółka może bez przeszkód funk-
cjonować. To wsparcie pozwala 
nam finansować bieżące naprawy 
w obiektach lub drobne inwesty-
cje np. wymianę okien czy drzwi. 

Jeśli chodzi o pozostałe obszary 
działania ZUK-u to dzięki podjętym 
przez właściciela, czyli Urząd Gminy 
oraz poprzedni Zarząd w ostatnich 
trzech latach decyzjom są one ren-
towne i przynoszą spółce zysk po-
prawiając jej wynik finansowy. 

Urealnienie ceny zakupu energii 
cieplnej spowodowało, że kotłow-
nia miejska, która generowała kil-
kaset tysięcy złotych straty rocznie, 
dziś zamyka rok dodatnim wyni-
kiem finansowym.

Przekazanie przez Gminę w 2019 
roku prowadzenia targowisk miej-
skich naszej spółce to dodatkowy 
zastrzyk gotówki dla ZUK. 

Naturalnie największym proble-
mem Zakładu Usług Komunalnych 
jest brak pieniędzy w takiej ilości, 
abyśmy mogli zaspokoić oczekiwa-
nia wszystkich lokatorów mieszkań, 
którymi administrujemy, oczeki-
wań które często nie są nadmier-
nie wygórowane. Czy zrealizować 
duże inwestycje, np. przebudowa 
miejskiej kotłowni. Staramy się jed-
nak wraz z całym zespołem pra-
cowników gospodarnie i sprawie-
dliwie wydatkować te środki, które 
posiadamy. 

Nowym obszarem działań fir-
my od 28.05.2021r. jest dostarcza-
nie wody oraz odprowadzanie 

ścieków. Jest to efekt przejęcia funk-
cjonującego do tego dnia Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o. o. z siedzibą w Mauryco-
wie. Jestem w trakcie analizy tego 
nowego odcinka działalności ZUK-
-u. Aczkolwiek po pierwszych kilku 
dniach pracy jako cała spółka mogę 
powiedzieć, że jednym z kolejnych 
problemów, który się pojawia jest 
potrzeba zainwestowania w infra-
strukturę ściekową oraz obiekty za-
pewniające dostarczanie wody. 

Czy myśli Pan o budowie no-
wych mieszkań w ramach rzą-
dowego programu Społecznego 
Inicjatyw Mieszkaniowych? 

Uważam, że jest to świetna pro-
pozycja, która umożliwiłaby nam 
„odmłodzenie’’ zasobu komunal-
nego mieszkań na terenie Zelowa. 
Pierwsze rozmowy w tym temacie 
podjąłem już w lutym tego roku  
w oddziale Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Łodzi, który to bank 
jest operatorem tegoż rządowego 
programu. 

Mimo tego, że beneficjentem 
programu mogą być jednoosobo-
we spółki gminne to uważam, że 
lepszym podmiotem do realizacji 
tej dość poważnej i kosztownej in-
westycji jest Gmina, która również 
jest w gronie możliwych benefi-
cjentów. 

Dlatego też jestem w stałym 
kontakcie z Panem Burmistrzem 
oraz jego pracownikami w tym te-
macie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy 
na etapie wyboru odpowiedniej lo-
kalizacji ewentualnego posadowie-
nia budynku oraz sprawdzania czy 
miejsca te spełniają wymogi prawa 
budowlanego itp.

Jakie są główne założenia pro-
gramu i do kogo jest on adreso-
wany, kto będzie mógł zamiesz-
kać w nowym budynku? 

Celem programu bezzwrotne-
go fiansowego wsparcia budow-
nictwa w obszarze jaki nas intere-
suje, jest zwiększenie zasobu lokali 
mieszkalnych oraz lokali i pomiesz-
czeń z zakresu pomocy społecznej, 
służących zaspokajaniu potrzeb 
osób o niskich i przeciętnych do-
chodach. Mają powstawać miesz-
kania dla osób spełniających wa-
runki najmu komunalnego. 

Pomoc realizowana jest w for-
mie bezzwrotnego wsparcia dla 
podmiotów, głównie Gmin, two-
rzących zasób mieszkaniowy. 

Bezzwrotne wsparcie które moż-
na uzyskać sięga nawet 80% kosz-
tów budowy. 

Rozpoczął Pan swoją pracę  
w dość trudnym okresie działal-
ności ZUK-u, a mianowicie po-
łączenia spółek. Czy może Pan 
powiedzieć coś o procesie połą-
czenia i o tym jakie działania zo-
stały podjęte? 

Tak jak Pani zauważyła gdy  
w styczniu tego roku obejmowa-
łem stanowisko Prezesa w Zakła-
dzie Usług Komunalnych, proces 
połączenia z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji był już na 
zaawansowanym etapie. 

Bardzo słuszna moim zdaniem 
decyzja Burmistrza oraz Rady Miej-
skiej o połączeniu spółek była już 
podjęta, plan połączenia złożony 
w KRSie, pracownicy oficjalnie po-
informowani o tym, co czeka firmy 
w przyszłości. 

Przyjmując stanowisko Prezesa 
Zarządu miałem świadomość że 
dokończenie procesu połączenia 
obu spółek będzie niełatwym wy-
zwaniem. W pierwszej kolejności 
zależało mi na tym, aby pracowni-
cy obu firm w żaden sposób pod-
czas tego połączenia nie ucierpieli. 
Dlatego też tworząc na nowo re-
gulaminy obowiązujące w spółce 
starałem się zawsze na pierwszym 
miejscu stawiać dobro załogi nie 
zapominając jednak o aspekcie fi-
nansowym połączonych przedsię-
biorstw, który jest drugim ważnym 
elementem w tym procesie. 

Przeprowadziliśmy remont po-
mieszczeń w siedzibie ZUK przy ul. 
Żeromskiego 28 dla pracowników 
PWiK z Maurycowa. Na parterze po-
wstała kasa dla ułatwienia obsługi 
mieszkańców uiszczających opłaty 
za czynsz, wodę i ścieki.

Dopełniliśmy wszelkich for-
malności, co zostało zakończo-
ne złożeniem w dniu 23.03.2021r. 
wniosku o wpis do KRS w Łodzi 
dotyczący ostatecznego przeję-
cia Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji przez Zakład Usług Ko-
munalnych. Czekaliśmy dosyć dłu-
go ponieważ sąd dokonał wpisu  
w dniu 28.05.2021r. 

Od tego dnia praktycznie do 
chwili obecnej wszyscy pracow-
nicy połączonego już ZUK-u bar-
dzo ciężko pracują, aby mieszkańcy  
w jak najmniejszym stopniu odczu-
li proces finalizacji połączenia firm. 

O POłączeniu sPółeK i najbliższych Planach  
rOzMawiaMy z nOwyM PrezeseM zaKładu usłuG KOMunalnych sP. z O.O. 

w zelOwie PaneM MichałeM MichałKieM.
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WYWIADY WYWIADY

Przedstawiamy Państwu czło-
wieka, który ma 191 cm wzrostu, 
waży prawie 150 kg i potrafi prze-
wracać oponę o wadze ponad 400 
kg, przeciągnąć Żuka z 13 osobami 
na pokładzie oraz ciężarówkę, biec 
z ciężarem o wadze 350 kg na ple-
cach... Jedyny Strongman z naszej 
Gminy, Kamil Wojtczyk.

Strongman to mało po-
wszechny sport. Co zdecydowa-
ło o wyborze tej jakże ciężkiej 
dyscypliny? Kiedy zaczął Pan 
trenować?

Treningi siłowe zacząłem w wie-
ku 15 lat, a dokładniej 1 październi-
ka 2005 roku -sentymentalna dla 
mnie data. Wcześniej grałem z rów-
nie dużym zaangażowaniem w pił-
kę nożną, na pozycji bramkarza we 
Włókniarzu Zelów. Powód dla któ-
rego wybrałem sporty siłowe...? 
Chęć bycia umięśnionym i silnym - 
i tak jest do dzisiejszego dnia.

Jak wygląda życie oraz tre-
ning Strongmana? 

Najważniejszymi aspektami  
w tym sporcie, jest przede wszyst-
kim zdrowie oraz mentalność. Mój 
trening zaczynam od rolowania, 
poprawy mobilności ciała oraz 
stopniowego zwiększania ciężaru 
w poszczególnych konkurencjach, 

bądź ćwiczeniach. Każdy trening 
również kończę rolowaniem i roz-
ciąganiem poszczególnych par-
tii ciała. Jeżeli chodzi o moją die-
tę, to nazywam ją PODSTAWA + 
PRZYJEMNOŚCI, czyli np. zjem ryż 
z kurczakiem oraz z warzywami, 
a do tego jakiegoś fast fooda, al-
bo słodką przekąskę. Potrafię spo-
żyć w ciągu dnia około 7 000 kcal. 
Jeżeli chodzi o regenerację, to sto-
suję zimne kąpiele, zimą morsuję, 
rozciągam się, chodzę na wizyty 
do fizjoterapeuty, stosuję wlewy 
witaminowe oraz odpowiednią 
suplementację.

Czy każdy może zostać 
Strongmanem? W jakim wieku 
najlepiej zacząć treningi?

Według mnie, Strongmanem 
może zostać ktoś, kto przede 
wszystkim dysponuje odpowied-
nią genetyką. Myślę, że w wieku  
15-16 lat można śmiało zacząć tre-
nować. Oczywiście podchodząc 
do tego stopniowo oraz konsultu-
jąc się z kimś doświadczonym i dys-
ponującym odpowiednią wiedzą .

Czy osoba początkująca, bądź 
chcąca zrobić coś ze swoim cia-
łem, może zwrócić się do Pana  
o pomoc?

Jeżeli będę dysponować wol-

nym czasem, to jak najbardziej. 
Mam jednego podopiecznego, 
który mimo przeciwności losu, 
osiąga naprawdę godne podziwu 
rezultaty i jest żywym przykładem 
na to, że systematyczna i pełna po-
święceń praca, przynosi rezultaty. 

Czy w najbliższym czasie bę-
dzie Pan startować w zawodach 
Strongman?

W tym roku mam wstępnie za-
planowane 2 starty. Ale biorąc pod 
uwagę pandemię, nie są one pew-
ne. Jednak mimo niepewnych cza-
sów, ja i tak będę trenować, aby być 
w szczytowej formie dla samego 
siebie, choćby nie wiem co.

Jak wyglądają przygotowania 
do zawodów Strongman?

Jeżeli wiem, jakie będą konku-
rencje na moich najbliższych zawo-
dach, to trenuję tylko i wyłącznie te 
konkurencje. Im bliżej zawodów, 
tym częściej odwiedzam gabinet 
fizjoterapii oraz staram się spoży-
wać jeszcze więcej posiłków. Ostat-
ni tydzień przed zawodami, to cał-
kowita regeneracja. 

Czy Strongmani muszą uwa-

żać na to, co jedzą?
Na szczęście nie. Aczkolwiek ja 

bardzo pilnuję swoich podstaw, 
czyli spożywanego białka, węglo-
wodanów oraz zdrowych tłuszczy. 
Przyjemnościami, czyli fast fooda-
mi oraz słodkościami, podbijam 
spożywane kalorie oraz „ładuję ba-
terie” do ciężkiego dźwigania.

Podczas debiutu w Zawodach 
Strongman w 2016 roku, zajął 
Pan II miejsce. Medale, puchary  
i dyplomy motywują Pana do 
dalszej pracy?

Oczywiście. Aczkolwiek nie bu-
jam w obłokach i stąpam twardo 
po ziemi. Nie ukrywam, że patrząc 
na wszystkie zdobyte przeze mnie 
wyróżnienia, pamiątki i nagrody, 
czuję impuls do jeszcze cięższej 
pracy oraz reprezentowania god-
nie naszej Gminy. Staram się na 
każdym kroku zachowywać „chłod-
ną głowę” oraz podchodzić do dal-
szego rozwoju własnego ciała i du-
cha z pokorą. 

Dziękujemy za rozmowę. Ży-
czymy dużo zdrowia i dalszych 
sukcesów. 

wywiad z zelOwsKiM strOnGManeM

W bardzo szybkim tempie uru-
chomiliśmy kasę z pełną obsługą 
dla mieszkańców, przewieźliśmy 
meble oraz sprzęt, aby pracownicy  
z byłego PWiK mogli rozpocząć 
pracę w siedzibie ZUK. 

Dziś trwa mrówcza praca nad 
dokumentami, które muszą zo-
stać uporządkowane z zachowa-
niem wszelkich ustawowych wy-
mogów. 

Uważam, że pomimo iż było to 
nowe oraz trudne doświadczenie 
to wraz z całą załogą mogę śmia-
ło powiedzieć, że stanęliśmy na 
wysokości zadania. 

Jakie są plany ZUK-u na naj-
bliższe miesiące? 

Plan na najbliższy czas jest ob-
szerny, bo i wyzwań oraz potrzeb 
jest wiele.

Poza bieżącą działalnością, na-
prawami oraz remontami na któ-
re możemy sobie pozwolić z wła-
snych środków planujemy szereg 
działań finansowanych przez in-
ne podmioty. 

Przy wsparciu finansowym 
Gminy przygotowujemy się do 
kompleksowej wymiany dwóch 
najbardziej zniszczonych kon-
strukcji dachowych, wraz z po-
kryciem na budynkach komunal-
nych. 

Z uwagi na gazyfikację Gmi-
ny planujemy kompleksową 

przebudowę kotłowni miejskiej,  
a co za tym idzie wymianę ponad 
dwudziestoletnich, wyeksploato-
wanych pieców na olej opało-
wy na piece gazowe. Wspólnie 
z Urzędem Gminy rozpoczyna-
my procedurę projektowania 
nowej kotłowni oraz staramy się  
o wsparcie finansowe na ten cel 
w formie pożyczki z WFOŚiGW.

Intensywnie pracujemy nad 
oczyszczeniem miejskiego tar-
gowiska, tak aby móc wyznaczyć 
miejsca dla handlujących tam 
przedsiębiorców. Te działania po-
zwolą nam na wprowadzenie 
opłaty rezerwacyjnej, co uspraw-
ni działanie targowiskoraz zwięk-

szy wpływy finansowe do ZUK. 
Przełoży się to na większą możli-
wość inwestowania spółki w ob-
szary działalności, które najbar-
dziej tego potrzebują.  

W dalszej przyszłości chciał-
bym rozszerzyć zakres działal-
ności spółki o kolejne obszary 
zadań, które moglibyśmy wyko-
nywać dla Gminy, tak jak to funk-
cjonuje w spółkach komunal-
nych sąsiednich samorządów. 
Jednak na szczegóły tych planów 
jest jeszcze za wcześnie. 

Panie Prezesie, dziękując 
za rozmowę, życzę realizacji 
wszystkich planów i zamie-
rzeń.
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INWESTYCJE  

dOtacja na renOwację nawierzchni bOisKa

Gmina Zelów otrzymała do-
tację w wysokości 65 tys. zło-
tych na renowację boiska zlo-
kalizowanego w Zelowie przy 
ul. Lubelskiej. Dofinansowanie 
zostało przyznane przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego w ra-
mach programu „Infrastruktura 

sportowa Plus”.
– Obecnie istniejąca infrastruk-

tura sportowa znacznie ogranicza 
możliwości szkolenia dzieci i mło-
dzieży oraz propagowania maso-
wego uprawiania sportu wśród 
mieszkańców naszej gminy – mó-
wi Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-

chymek – Otrzymana dotacja  
z pewnością wesprze nasze pra-
ce związane z renowacją boiska  
i przyczyni się do poprawy warun-
ków treningowych wszystkich za-
interesowanych mieszkańców.

Prace będą obejmować m.in.: 
zdjęcie zachwaszczonej warstwy 

darni, nawiezienie warstwy uro-
dzajnej, wymianę uszkodzonych 
rur systemu nawodnienia, mon-
taż sterowników i zraszaczy, me-
chaniczne wyprofilowanie płyty 
boiska, siew i wałowanie trawy 
przy użyciu nasion mieszanki 
sportowej.

nOwe OŚwietlenie
W Bujnach Księżych, Mau-

rycowie oraz w Kolonii Łobu-
dzice powstały nowe stanowi-
ska oświetleniowe. Pięć lamp 
zamontowano na odcinku od 
drogi powiatowej do mostu,  
w kierunku „Patyków”, oświe-
tlenie dwulampowe zostało 
ustawione na działce gminnej  
w Maurycowie, na której znaj-
duje się m.in. plac zabaw, na-
tomiast cztery lampy oświe-
tliły powstałą w 2019 r. drogę  

w Kolonii Łobudzice. Całkowity 
koszt wykonania zadań wyniósł 
67.300,00 zł i został pokryty  
z funduszu sołeckiego oraz bu-
dżetu gminy Zelów.

Ponadto podpisano umowę 
z wykonawcą na kolejne oświe-
tlenia, które zostaną wykonane 
w miejscowościach Dąbrowa  
i Chajczyny. Koszt zadania, któ-
ry zostanie pokryty z funduszu 
sołeckiego to 31 tys. zł, a reali-
zacja potrwa 4 miesiące. 

rOzbudOwa systeMów wOdnO-Kanalizacyjnych w zelOwie
Sieć wodno-kanalizacyjna, któ-

ra powstała w ramach projektu pn. 
Rozbudowa systemów wodno – ka-
nalizacyjnych w Zelowie  –  II  etap” 
obejmującego ul. Podleśną, ul. Le-
śną i ul. Przejazd została dopuszczo-
na przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Bełcha-

towie do użytkowania. Mieszkańcy 
powyższych ulic mogą tym samym 
rozpocząć procedurę podłączenia 
swych posesji do nowopowstałej 
sieci. Przyłączenie do sieci wodocią-
gowej będzie możliwe od 12 lip-
ca. Informacji w tej sprawie udziela  
p. Anita Bartos referent wod-kan  

w Zakładzie Usług Komunalnych  
w Zelowie pod nr telefonu 44 
6342258 wew. 204.

Niebawem rozpocznie się realiza-
cja kolejnego zadania związanego  
z rozbudową systemów wodno-ka-
nalizacyjnych w Zelowie. Do końca 
pierwszego półrocza 2022r. wybu-

dowana zostanie kanalizacja sanitar-
na i deszczowa oraz sieć wodocią-
gowa w ulicy Zofii i Górnej. Została 
podpisana umowa z wykonawcą na 
kwotę 3.528.398,91 zł. Zadanie zo-
stanie sfinansowane z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych i bu-
dżetu gminy Zelów.

reMOnty dróG
Informujemy, że ogłoszony zo-

stał przetarg na wykonanie no-
wej nawierzchni we wsi Mar-
szywiec. Zakres robót będzie 
obejmował wykonanie podbu-
dowy tłuczniowej oraz potrój-
ne utrwalenie emulsją i grysami.  
Zadanie to współfinansowane 
jest ze środków Gminy Kleszczów  
i zostanie zrealizowane w tym  
roku.

Ponadto przy wsparciu Dariu-

sza Roguta Radnego Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego, 17 czerw-
ca podpisano umowę z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Łódzkiego w ramach moderni-
zacji dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. Na zadanie remont -  
modernizacja drogi w miejsco-
wości Pawłowa została przyznana 
dotacja w wysokości 106770,00 zł,  
a prace zostaną przeprowadzone 
jeszcze w tym roku.

nOwa sieć wOdOciąGOwa
22 czerwca odebrano sieć wodo-

ciągową w miejscowościach Ostoja, 
Kolonia Ostoja i Kolonia Grabostów 
o łącznej długości  4 228 mb. Cał-
kowita wartość projektu wyniosła 
1 143 900 zł z czego 591 759 zł po-
chodziło z dofinansowania dla ope-
racji „Gospodarka wodno-ścieko-
wa”  w ramach „Wsparcia inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepsza-

niem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii”  objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Infor-
mację o tym jak przyłączyć się do sie-
ci wodociągowej mieszkańcy mogą 
uzyskać w Zakładzie Usług Komunal-
nych w Zelowie.
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

GMina zelów Przyznała dOtacje

Informujemy, że tegoroczna do-
tacja na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków lub znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków 

z budżetu Gminy Zelów w kwocie 
20 000 zł została przyznana Para-
fii rzymskokatolickiej pw. św. Waw-
rzyńca w Łobudzicach. Dotacja ta 
została przeznaczona na wykona-
nie zbiorczego programu prac kon-

serwatorskich dla zabytkowych 
elementów ruchomych kościoła: 
trzech ołtarzy, ambony oraz szafy 
organowej.

Ponadto z budżetu gminy 
udzielono dotacji w wysokości 

50 000 zł Szpitalowi Wojewódz-
kiemu im. Jana Pawła II w Bełchato-
wie na zakup sprzętu medycznego  
w postaci wideodermatoskopu  
z wyposażeniem dla potrzeb po-
radni chirurgii onkologicznej.  

POMaGaMy POtrzebującyM
Już w wakacje otwarty zo-

stanie Sklep Socjalny Rampa,  
w którym produkty spożywcze  
i przemysłowe w bardzo niskich 
cenach będą mogły kupić oso-
by, które znajdują się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej. Sklep po-
wstaje w Zelowie przy ul. Sienkie-
wicza 13.

Organizowany jest dzięki 
współpracy Gminy Zelów, Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Fundacji Dziel-
nia i Jarzębina. Właśnie trwa re-
mont lokalu, który przekazał na 
ten cel  Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek z zasobów komu-
nalnych. To pierwszy taki sklep  
w województwie łódzkim. – Idea 
Sklepu Socjalnego jest prosta – 
mówi Małgorzata Frach, prezes 
Fundacji Dzielnia – mieszkańcy 
o niskich dochodach będą mogli 
kupić pełnowartościowe produk-
ty w cenach dużo niższych od ich 
wartości rynkowej. Od produktów 
w normalnych sklepach komer-
cyjnych odróżnia je jedynie to, że 

mają krótszy termin przydatno-
ści. Przekazują je nam firmy, które 
nie chcą ich zmarnować – dodaje. 
Sklep Rampa będzie oferował ar-
tykuły spożywcze, środki higieny 
osobistej i chemii domowej, czy-
li wszystko czego najbardziej po-
trzeba w domu.

Z zakupów w Sklepach Socjal-
nych nie wszyscy mogą korzystać. 
Zakupy, za okazaniem specjalnego 
skierowania, będą tu mogli robić 
mieszkańcy gminy Zelów o docho-
dach nieprzekraczających 250% 
kryterium dochodowego, określo-
nego w ustawie o pomocy spo-
łecznej.Dzisiaj jest to 1.752,50 zł net-
to w przypadku osoby samotnej 
oraz 1.320,00 zł netto w przelicze-
niu na jedną osobę w rodzinach. 
Po skierowanie należy się zgłosić 
do Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej  w Zelowie. 

– Będziemy wystawiać skiero-
wania zarówno tym osobom, któ-
re już korzystają z pomocy nasze-
go ośrodka – mówi Janina Kędziak, 
kierownik M-GOPS – jak rów-

nież osobom, które nigdy dotąd po 
wsparcie M-GOPS nie sięgały – do-
daje.

– To dla nas ważny projekt – mó-
wi Tomasz Jachymek Burmistrz 
Zelowa – sklep obejmie swoim 
wsparciem osoby, które znalazły 
się w trudnej sytuacji życiowej, któ-
re doświadczają stałych lub przej-
ściowych trudności, na przykład  
w wyniku różnych zdarzeń loso-
wych, jak choćby utrata pracy.  

W sposób szczególny adresujemy 
go też do seniorów – podkreśla. 
Rampa będzie bowiem pomagać 
także osobom zagrożonym sa-
motnością i wykluczeniem spo-
łecznym.

Ważnym powodem postania 
sklepu jest również, obok pomo-
cy osobom potrzebującym, chęć 
przeciwdziałania marnotrawieniu 
żywności i produktów żywno-
ściowych.

Na targowisku miejskim w Ze-
lowie w dniach 22-23 maja od-
był się po raz pierwszy w naszym 
mieście Zlot Food Trucków i już 
po raz czwarty zorganizowana 
została Wystawa Pojazdów Za-
bytkowych. Przez dwa dni moż-
na było spróbować kuchni świa-
ta – było bardzo smakowicie.  
W niedzielę można było podzi-
wiać stare, ale pięknie zadba-
ne pojazdy. Samochody, moto-

cykle czy prezentowany sprzęt 
rolniczy cieszyły oczy zwie-
dzających. Zlot przyciągnął 
do Zelowa prawdziwe rzesze 
zwiedzających oraz tych, któ-
rzy chcieli pochwalić się swo-
imi motoryzacyjnymi “perełka-
mi”. Szczęśliwcy mogli nawet 
zapozować za kierownicą za-
bytkowych pojazdów. Spośród 
wielu pięknych pojazdów na-
grodę za najładniejszy otrzy-

mał Dodge Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Sromutce. Impreza 
zakończyła się widowiskowym 
przejazdem ulicami Zelowa.

Wszyscy, którzy pojawili się  
w tym czasie na targowisku mo-
gli również wesprzeć akcję cha-
rytatywną, która prowadzona 
była na rzecz chorego Adasia. 
Zbiórka okazała się wielkim suk-
cesem. Dzięki hojności odwie-
dzających zebrano ponad 5 tys. 
zł. na leczenie i rehabilitację 

chłopca.
Warto zaznaczyć, że podczas 

weekendowych wydarzeń swoją 
ofertę prezentował Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie 
oraz Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych im. J. Kilińskiego w Ze-
lowie.

Zlot, nad którym Patronat ob-
jął Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Pojazdów 
Zabytkowych Stare Tłoki.

stare POjazdy i dObre jedzenie



WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

10

Informujemy, że od lipca br. 
zmieniają się stawki opłat za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi na nieruchomościach za-
mieszkałych. 

Wysoki wzrost dotychczaso-
wych stawek opłat wynika głów-
nie z podpisanej umowy z Wyko-
nawcą usługi, tj. konsorcjum firm 
„EKO-REGION” Sp. z o.o. oraz Wie-
sław Strach Wywóz Nieczystości 
oraz Przewóz Ładunków.

Nowe stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
na nieruchomościach zamieszka-
łych wynoszą 33,50 zł za jednego 
mieszkańca na miesiąc.

Przypominamy, że od stycz-
nia tego roku wszystkich miesz-
kańców obowiązuje segregacja 
odpadów komunalnych. Jeżeli 
właściciel nieruchomości nie bę-
dzie prawidłowo segregował od-
padów, gmina zobowiązana jest 
do naliczenia (w drodze decyzji) 

opłaty podwyższonej, która jest 
dwukrotnością stawki podstawo-
wej, czyli w wysokości 67,00 zł za 
mieszkańca na miesiąc.

Do wszystkich mieszkańców 
gminy, którzy mają złożoną dekla-
rację o wysokości opłaty na nie-
ruchomości zamieszkałej, w lip-
cu będą wysyłane zawiadomienia  
o wysokości opłaty obliczonej wg. 
nowej stawki. 

Ponadto, od stycznia 2021 r. 
możliwe jest skorzystanie ze zwol-
nienia z części opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
jeżeli bioodpady są kompostowa-
ne w kompostowniku przydomo-
wym. Zwolnienie to od lipca br. bę-
dzie wynosiło 4,50 zł miesięcznie 
od każdej zadeklarowanej osoby  
     i jest odliczane od miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Przysługuje 
ono wyłącznie właścicielom nieru-
chomości zabudowanych budyn-

kami mieszkalnymi jednorodzinny-
mi. Kompostownikiem może być 
m.in. pryzma kompostowa, wygro-
dzone miejsce do kompostowania, 
gotowe urządzenie do komposto-
wania bioodpadów.

Aby skorzystać ze zwolnienia 
należy:

- być właścicielem nierucho-
mości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym,

- posiadać przydomowy kompo-
stownik, w którym kompostowane 
są odpady biodegradowalne,

- złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, w której wła-
ściciel nieruchomości deklaruje, 
że odpady biodegradowalne bę-
dą kompostowane w przydomo-
wym kompostowniku.

Informujemy również, że Wy-
konawca usługi zobowiązany jest 
do dostarczenia wszystkim miesz-
kańcom kalendarzyków z harmo-

nogramem odbioru odpadów 
komunalnych. Aktualne harmo-
nogramy są również dostępne na 
stronie www.zelow.pl/dla miesz-
kańca/ochrona środowiska/odpa-
dy komunalne.

W przypadku zmiany ilości osób 
zamieszkujących nieruchomość 
(nowy członek rodziny, narodzi-
ny dziecka, zgon) należy na nowo 
obliczyć opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi po-
przez złożenie nowej deklaracji.

Przypominamy również o termi-
nowych opłatach za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Zelów (opłatę nale-
ży uiścić z dołu za poprzedni mie-
siąc do 15 dnia każdego miesiąca).

Opłaty należy uiszczać bez we-
zwania u sołtysów, w kasie Urzę-
du Miejskiego w Zelowie lub na 
rachunek bankowy: PKO BP S.A. 
nr: 34 1020 3916 0000 0802 0303 
7272

zMiana wysOKOŚci staweK OPłat 
za GOsPOdarOwanie OdPadaMi KOMunalnyMi
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W czwartek, 17 czerwca br.  
w sali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Zelowie odbyło 
się spotkanie otwarte dotyczące 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, w którym wzię-
ło udział blisko 70 mieszkańców. 
Spotkanie otwarte odbyło się  
w ramach projektu „Liderzy kon-
sultacji społecznych” współfinan-
sowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, 

w ramach którego Gmina Ze-
lów pozyskała grant w wysoko-
ści 50 tys. zł  na realizację pogłę-
bionych konsultacji społecznych. 
Prowadzącymi byli wykonawcy 
opracowujący zmianę Studium. 
Dzięki tego typu wydarzeniom 
mieszkańcy gminy mają możli-
wość zapoznania się z całą pro-
cedurą planistyczną dotyczą-
cą planowania przestrzennego,  
a także zadania pytania bezpo-
średnio ekspertom, którzy pro-

wadzili spotkanie. Podczas spo-
tkania przedstawiona została 
prezentacja, w której wykonaw-
ca objaśnił nie tylko opracowany 
na potrzeby zmiany Studium bi-
lans terenów przeznaczonych do 
zabudowy, ale także przygotowa-
ny na potrzeby konsultacji portal 
mapowy MapMaker.online do-
stępny pod adresem: zelowkon-
sultacje.mapmaker.online. Dzięki 
przygotowanemu portalowi ma-
powemu mieszkańcy mają moż-

liwość złożenia wniosku do zmia-
ny Studium, a także sprawdzenia 
w jakiej jednostce planistycznej, 
w obecnie obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, znajduję się 
ich działka.  W ramach pogłębio-
nych konsultacji społecznych pla-
nowane są jeszcze dwa spotkania 
konsultacyjne, więcej informacji 
już wkrótce. Zapraszamy do śle-
dzenia naszej strony interneto-
wej.

sPOtKanie dOtyczące zMiany studiuM uwarunKOwań i KierunKów 
zaGOsPOdarOwania PrzestrzenneGO
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dzień dziecKa w GMinie zelów
Pierwszy czerwca to wyjątkowe 

święto wszystkich dzieci. W tym 
szczególnym dniu przedstawicie-
le władz samorządowych odwie-
dzili przedszkola i szkoły z terenu 
gminy przekazując najmłodszym 

dzieciom najlepsze życzenia oraz 
drobne słodkie upominki. Po-
nadto w dniach 1 i 2 czerwca na 
wszystkie dzieci odwiedzające 
urząd czekały balony promujące 
naszą gminę.

8 czerwca ruszyła tegoroczna ak-
cja „Cała Polska czyta dzieciom” pod 
hasłem „Babcie i dziadkowie dzie-
ciom”. Inauguracja przedsięwzię-
cia odbyła się w Filii Bibliotecznej 
w Kociszewie, a kolejne spotkanie 
odbyło się przy pomniku Tadeusza 
Kościuszki na placu Dąbrowskie-
go. Były śpiewy, recytacja wierszy, 
a na zakończenie pamiątkowe zdję-

cia. Biblioteka w Zelowie od kilku 
lat popularyzuje głośne czytanie 
dla dzieci w ramach ogólnopol-
skiej akcji. W tym roku do czytania 
dzieciom zaproszeni zostali babcie  
i dziadkowie. Popularne wiersze 
polskich autorów przedszkolakom 
czytali: Wiesława Tokarczyk, Barbara 
Walczak, Danuta Sudak, Maciej Wilf, 
Krystyna Papuga i Janina Wiktor.

cała POlsKa czyta dzieciOM

Minisad czereŚniOwy w zelOwie

Klasy I-III ze Szkoły Podsta-
-wowej nr 1 w Zelowie w roku 
szkolnym 2020/2021 brały udział  
w 4. edycji ogólnopolskiego kon-
kursu grantowego Tradycyjny Sad 
organizowanego przez Fundację 
Banku Ochrony Środowiska. Ce-
lem projektu było szerzenie wie-
dzy na temat starych odmian 
drzew owocowych (czereśni), na-
turalnych sposobów ich pielęgna-
cji oraz zwiększenie różnorodno-
ści biologicznej w naszym kraju.

Uczniów klas I-III reprezentuje 
dziesięcioosobowa grupa MRÓ-
WECZKI Z JEDYNECZKI, której 
opiekunem jest p. Katarzyna No-
wicka. W ramach I etapu ucznio-
wie stworzyli „Pokój Czereśniowy”, 

przygotowali logo, tablicę z cieka-
wostkami i odmianami czereśni. 
Wykonali prezentację multime-
dialną oraz prowadzili Księgę Sa-
du - kronikę. 

W ramach zdobywania nie-
zbędnej wiedzy uczestniczyli  
w spotkaniu z miejscowym sa-
downikiem p. Sławomirem Wa-
rzyńskim, który przekazał wiele 
cennych informacji.

Grupa zakończyła I etap, zaj-
mując 12 miejsce na 59 zespołów 
w Polsce. Prężnie działając szko-
ła przeszła do II etapu i otrzyma-
ła grant na zakup drzewek, które 
wspólnie posadzili w minisadzie 
na terenie szkoły, który będzie słu-
żył całej społeczności szkolnej.

22 maja br. w Zespole Szkół Przed-
szkolno - Podstawowym w Druż-
bicach odbyły się Indywidualne  
i Drużynowe Mistrzostwa Zrzesze-
nia LZS w warcabach 64-polowych.  
W tegorocznych mistrzostwach 
łącznie wzięło udział 77 uczestni-
czek /uczestników w tym 17 war-
cabistek/warcabistów reprezentu-
jących Miejsko - Gminny Ludowy 
Klub Sportowy w Zelowie. W wy-
niku rywalizacji na dystansie 9 rund 
w klasyfikacji drużynowej zelow-
ska reprezentacja zajęła II miejsce.  
W składzie drużyny znaleźli się: Syl-
wia Trębacz, Andrzej Sowała, Kacper 
Pająk oraz Bartosz Rybak. W klasyfi-
kacji OPEN wśród kobiet zwyciężyła 
Sylwia Trębacz, na VIII miejscu została 
sklasyfikowana Katarzyna Sobczyk,  

a na XI – Paulina Smolna.
Wśród mężczyzn w ogólnej 

punktacji III miejsce zajął Andrzej 
Sowała, V – Kacper Pająk, XI – Bar-
tosz Rybak. W kategorii wiekowej 
kobiet powyżej 20-lat I miejsce Syl-
wia Trębacz, IV – Katarzyna Sob-
czyk, V –Paulina Smolna. W katego-
rii wiekowej mężczyzn: X – Kacper 
Smolny, natomiast w kategorii do 
20 lat I – Kacper Pająk, III –Jakub So-
boń. W klasyfikacji wiekowej do 50 
lat IV miejsce – Bartosz Rybak, VI – 
Dawid Wrzesiak, VIII – Damian Kot, 
IX – Krystian Kożuchowski, X Rafał 
Sobczyk, XIII – Krzysztof Czaplicki. 
Wśród panów powyżej 50 roku ży-
cia: II –Andrzej Sowała, V – Zdzisław 
Walaszczyk, VI –Jacek Saktura, VIII – 
Kazimierz Kot. 

MistrzOstwa zrzeszenia lzs 
w warcabach 64-POlOwych
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Biblioteka Publiczna w Zelo-
wie realizuje projekt pn.”Literacki 
zawrót głowy” dofinansowany ze 
środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury w ramach Progra-
mu „Partnerstwo dla książki”.

W miesiącu kwietniu br. 
uczniowie klas I-III z terenu mia-
sta i gminy Zelów uczestniczy-
li w spotkaniach on-line z auto-
rem książek dla dzieci Michałem 
Capińskim, pseud. „Pan Poeta”. 

Natomiast w miesiącu ma-
ju br. uczestnicy projektu mieli 
możliwość obejrzenia bajki au-
torstwa Małgorzaty Szyszki pt. 
„W książeczce płynie rzeczka,  
w książeczce szumi las”, w której 
wystąpiły Aldona Jacórzyńska  

i Dorota Porowska. 
Podczas spotkań dzieci do-

wiedziały się jak powstaje książ-
ka i jak powstało pismo, jak pi-
sze się wiersze i tworzy rymy. 
Miały możliwość zapoznania się  
z rzadko spotykanymi instru-
mentami muzycznymi. Ponadto 
dowiedziały się jak ćwiczyć czy-
tanie oraz jak z książki stworzyć 
komiks lub film. 

W trakcie warsztatów powsta-
ło wiele pięknych i kolorowych 
prac. 

W miesiącu wrześniu i paź-
dzierniku odbędą się kolej-
ne spotkania adresowane dla 
uczniów klas IV-VIII. 

Współorganizatorzy projektu:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki z oddziała-
mi integracyjnymi w Zelowie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Henryka Sienkiewicza w Zelowie

Szkoła Podstawowa im. Tade-
usza Kościuszki w Kociszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Wygiełzowie

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Obrońców Praw Czło-
wieka w Zelowie

literacKi zawrót GłOwy

Dzieci z oddziału przedszkol-
nego Szkoły Podstawowej w Wy-
giełzowie 6 czerwca spędziły na 
zelowskim orliku uczestnicząc w 
specjalnie dla nich przygotowa-
nych grach i zabawach sporto-

wych. Było aktywnie i wesoło. Ma-
li sportowcy otrzymali medale  
i gadżety promujące gminę Zelów. 
Wydarzenie zostało objęte honoro-
wym patronatem Burmistrza Zelo-
wa.

Gry i zabawy sPOrtOwe
Uczniowie z zelowskich szkół 

mieli możliwość uczestniczenia  
w 3 spektaklach teatralnych, które 
odbyły się w sali OSP, dzięki Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy im. 
A. Mickiewicza. Młodzi widzowie 
obejrzeli spektakle: „Szkolny szan-
taż”, „Powód do życia” i „Zmowa mil-
czenia” w wykonaniu aktorów Te-
atru Kurtyna z Krakowa. Spektakle 

miały charakter edukacyjno-profi-
laktyczny i ukierunkowane były na 
przeciwdziałanie uzależnieniom od 
dopalaczy, nikotyny, alkoholu, nar-
kotyków. W spotkaniach uczestni-
czyło ok. 90 uczniów.

Współorganizatorem przedsię-
wzięć jest Miejska Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Zelowie.

sPeKtaKle dla MłOdych widzów
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POdsuMOwanie rOKu sPOrtOweGO MG lKs zelów

W Domu Kultury w Zelowie, 22 maja 
po długiej przerwie spowodowanej 
obostrzeniami udało się zorganizo-
wać podsumowanie roku sporto-

wego Miejsko-Gminnego Ludowe-
go Klubu Sportowego w Zelowie. 
Lista 10 sportowców za 2020 rok:
1. Oliwia Zawias – tenis stołowy – 

ULKS KUSY Łobudzice
2. Paulina Gapik – tenis stołowy – 
ULKS KUSY Łobudzice
3. Tomasz Śniady – lekkoatletyka, pił-
ka nożna – ZSP Zelów
4. Szymon Zajda – tenis stołowy, 
ULKS “KUSY” Łobudzice
5. Bartosz Kowalski – tenis stołowy – 
ULKS “KUSY” Łobudzice
6. Maciej Kostrzewa – piłka nożna – 
ZSP Zelów
6. Adam Zeja – piłka nożna – ZSP Ze-
lów
7. Karolina Dukowska – tenis stołowy 
– ULKS “KUSY” Łobudzice
8. Kinga Zagrodzińska – lekkoatlety-
ka – Szkoła Podstawowa nr 4 w Ze-
lowie
8. Igor Mielczarek – lekkoatletyka – 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie
9. Sylwia Trębacz -warcaby – LZS Ku-
rów
10. Nikodem Dymiński – lekkoatlety-
ka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ze-
lowie
      Dawid Malinowski – lekkoatlety-
ka – Szkoła Podstawowa w Wygieł-
zowie
Dodatkowe wyróżnienia – Nagroda 
specjalna:
Krzysztof Bednarek- tenis stołowy – 
ULKS “KUSY” Łobudzice
Podziękowania dla trenerów – wycho-
wawców:
Andrzej Gudzio – ZSP w Zelowie
Cezary Kuligowski – SP nr 4 w Zelowie
Aleksandra Sima – ULKS “KUSY” Ło-
budzice

Każda Mała Ojczyzna ma swoich 
bohaterów. Ludzi znanych, takich, 
co swoją osobowością, osiągnię-
ciami czy działaniami przyczyniali 
się do promowania miejsca, w któ-
rym żyli, czy się urodzili, bądź gdzie 
spoczęły ich doczesne prochy. To 
właśnie dzięki takim ludziom, mo-
żemy nieco inaczej spojrzeć na na-
szą przeszłość, zastanowić się nad 
upływającym czasem, zbudować 
jedność społeczną, którą będzie 
określać świadomość narodowa, 
czyli świadomość przynależno-
ści do wspólnoty. A budzi się ona  
w zależności od sytuacji, na którą 
mogą mieć wpływ takie czynniki, 
jak język, historia i tradycja. Naród, 
który nie zna swojej historii jest na-
rodem martwym. Mówiąc o na-
rodzie, należy wymienić przede 
wszystkim język. Jest to umowny 
zasób wyrazów, zwrotów używa-
nych w celu porozumiewania się. 
Używany przez członków jedne-
go narodu staje się językiem naro-
dowym. Jest tu jednak pewna za-
leżność: język narodowy nie może 
istnieć bez narodu, jednak naród 
może istnieć bez języka narodowe-
go. Takie zależności istniały w Ze-
lowie w przeszłości i istnieją także 
dzisiaj. Daje to nam – mieszkańcom 
– poczucie unikatowej odrębności 
na skalę kraju. 

2 czerwca br. zaproponowaliśmy 
mieszkańcom naszej gminy wysta-
wę pt. „Oni tworzyli historię. Zelo-
wa – Polski – Świata”. Pokazaliśmy 
mieszkańcom Zelowa – nie po raz 
pierwszy – jak bogata jest historia 
naszego miasta, ilu wspaniałych lu-
dzi ma swoje korzenie w grodzie 
między Grabią a Pilsią. Są wielcy bo-

haterowie wielu wojen – Zygmunt 
Wysocki, Adolf Przepiórkowski, Pa-
weł Wondraczek czy  Jan Jelinek. 
Zelowskie korzenie mają znamie-
nici ludzie kultury – Paweł Hulka-
-Laskowski i Karl Dedecius. Z Zelo-
wa wywodzą się ludzie, dla których 
miasteczko było zbyt małe dla ich 
wielkich horyzontów myślowych 
– to prof. Józef Jersak i Waldemar 
Kedaj. W Zelowie miejsce swoje-
go ostatecznego spoczynku odna-
leźli – prof. Elilian Klemens Nowicki  
i Waldemar Krygier. To w końcu 
spod zelowskiej wioski wyfrunął 
późniejszy pilot, kapitan Wacław 
Giermer, by walczyć w obronie an-
gielskiego nieba w latach II woj-
ny światowej. To tutaj przybył na 
początku XX wielu wielki społecz-
nik, lekarz Włodzimierz Łuczyński. 
Na wystawie nie mogło zabraknąć 
także miejsca i pamięci o naszych 
rodakach, którzy bohatersko sta-
wali w obronie ojczyzny, a zostali 
bestialsko zamordowani w Katyniu, 

Ostaszkowie, Miednoje czy Twerze. 
Materiały i pamiątki zgromadzo-

ne na tej wystawie to historia życia 
naszych rodziców, naszych dziad-
ków, pradziadków, to wieloletnia 
historia tradycji Zelowa. To wiel-
kie bogactwo, duchowe i kulturo-
we dziedzictwo, które winniśmy 
zachować i pielęgnować, z niego 
czerpać wartości i przekazywać je 
nie tylko dzieciom we własnej ro-
dzinie, lecz również w środowisku, 
w którym przyszło nam mieszkać  
i żyć.

My, jako pracownicy Domu Kul-
tury, mamy świadomość, że jest 
to zaledwie wycinek tego, czym 
dysponujemy i czym dysponują  
w swoich rodzinach mieszkańcy 
Zelowa. Wierzymy jednak, że ta wy-
stawa stanie się początkiem two-
rzenia pamięci o naszej Małej Oj-
czyźnie, a w niedalekiej przyszłości 
zaowocuje utworzeniem prawdzi-
wego muzeum naszego miasta, 
którego tak bardzo brakuje i o które 

od wielu lat zabiegamy. 
Bardzo ucieszyliśmy się, że nasza 

inicjatywa spotkała się w dużym 
odzewem ze strony mieszkańców 
miasta i gminy. Usłyszeliśmy słowa 
uznania i zobaczyliśmy łzy wzru-
szenia. To wszytko napawa nas 
wielką nadzieją, że można ocalić 
od zapomnienia czasy minione, 
bez których trudno będzie nam 
wychowywać kolejne pokolenia 
młodych zelowian. Można byłoby 
zapytać, że jeśli nie my, nie nasze 
pokolenie, to kto?... Za kilka lat bę-
dzie już za późno, czas zatrze pa-
mięć, odejdą ci, którzy mogą jesz-
cze wiele nam powiedzieć, wiele 
przekazać... 

Bo mawiał wielki Polak i mę-
drzec, ksiądz prof. Józef Tischner: 
Wobec Wielkiej Historii człowiek sta-
je się mały i bezbronny, przestaje się 
liczyć jego jednostkowy los, historia 
wdziera się w jego życie i nie daje się 
zapomnieć, ciągle powraca. 

Andrzej Dębkowski

Oni twOrzyli histOrię zelOwa – POlsKi – Świata 
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suPereKslibris dla andrzeja dębKOwsKieGO
Andrzej Dębkowski został laure-
atem prestiżowej Nagrody „Super-
ekslibris Wojewódzkiej Bibliote-
ki Publicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi” za rok 2019 
w kategorii Ziemia Łódzka.
Nagroda „Superekslibris” została 
ustanowiona w 2010  r. z inicjaty-
wy Barbary Czajki, dyrektora Biblio-
teki. Jej celem jest uhonorowanie 
dorobku naukowego i popular-
nonaukowego oraz populary-
zatorskiego lub wydawniczego  
w zakresie publikacji o Ziemi Łódz-
kiej, promocja autorów,  wydaw-

nictw,  instytucji  stowarzyszeń  
podejmujących tę problematykę. 
Andrzej Dębkowski otrzymał 
nagrodę za całokształt dotych-
czasowych osiągnięć w zakre-
sie publikacji o Ziemi Łódz-
kiej, w tym za redagowanie 
Gazety Kulturalnej, wydawanej 
przez Dom Kultury w Zelowie. 
Spotkanie z Laureatami Złotego 
Ekslibrisu i Superekslibrisu za la-
ta 2019 i 2020 oraz wręczenie na-
gród odbyło się 24 maja 2021 r.  
w Wojewódzkiej Bibliotece Pu-
blicznej w Łodzi.

Ewa Pietrzyk i Wiktoria Jachymek 
– uczennice Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie otrzyma-
ły stypendium Prezesa Rady Mini-
strów w roku szkolnym 2020/2021. 
Wyróżnienie to przyznaje się 
uczniom, którzy otrzymują promo-
cję z wyróżnieniem, uzyskując przy 
tym najwyższą w danej szkole śred-
nią ocen lub wykazując się szcze-

gólnymi uzdolnieniami w co naj-
mniej jednej dziedzinie wiedzy.

Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek złożył uczennicom serdeczne 
gratulacje oraz wyrazy uznania. Sty-
pendystki otrzymały pamiątkowe 
dyplomy oraz gadżety promujące 
naszą gminę.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

styPendystKi Prezesa rady Ministrów
Nasze zelowskie mistrzynie kick-

boxingu Paulina Grzegórska i Julia 
Marciniak oraz ich trener Stanisław 
Kołodziejski otrzymali 8 czerwca od 
Starosty Bełchatowskiego Doroty 
Pędziwiatr oraz Burmistrza Zelowa 
Tomasza Jachymka gratulacje za 
dotychczasowe osiągnięcia sporto-
we. Paulina i Julia to utalentowane 
zawodniczki trenujące pod okiem 

Stanisława Kołodziejskiego w klu-
bie sportowym PROYAMA. Spotka-
nie, które odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Bełchatowie było 
również okazją do pogratulowania 
Julii zdobytego kilka dni temu tytu-
łu Mistrzyni Polski Low Kick Junio-
rek Starszych.

Dołączamy się do gratulacji i ży-
czymy dalszych sukcesów

zelOwianKi Górą

brązOwy Medal dla dziewcząt z sP nr 2
    W czwartek, 17 czerwca repre-
zentacja dziewcząt klas czwartych 
i trzecich brała udział w Mistrzo-

stwach Województwa w Trójboju 
Lekkoatletycznym. Zawody odby-
ły się w Kutnie, organizatorem był 

Łódzki Szkolny Związek Sportowy. 
Dziewczęta rywalizowały z naj-
sprawniejszymi zawodniczkami 
województwa łódzkiego. Pomimo 
upalnej pogody wyniki, które uzy-
skały uczestniczki były bardzo wy-
sokie. W poszczególnych repre-
zentacjach padło wiele rekordów. 
Zadaniem każdej zawodniczki był 
bieg na 60 m, skok w dal i rzut pi-
łeczką palantową. Szkołę Podsta-
wową nr 2 w Zelowie reprezen-
towały: Nina Wiśniewska, Patrycja 
Pawełczyk, Kalina Chodorowicz, 
Ewa Niewieczerzał, Adrianna Siko-
ra. Dziewczęta zajęły trzecie miej-
sce zdobywając w łącznej punkta-
cji 634 punkty. Aby wystartować 
w tych prestiżowych zawodach 

należało wcześniej uzyskać awans 
w startach na szczeblu powiatu. 
Tak też się wydarzyło. Podczas za-
wodów powiatowych uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelo-
wie w składzie: Nina Wiśniewska, 
Patrycja Pawełczyk, Kalina Cho-
dorowicz, Ewa Niewieczerzał, Ad-
rianna Sikora, Zuzanna Kopala, 
Natasza Wojajczyk zajęły pierwsze 
miejsce, a tym samym wywalczy-
ły awans do zawodów wojewódz-
kich. Organizatorem zmagań 
powiatowych był M-G Szkolny 
Związek Sportowy w Zelowie. Za-
wody odbyły się 8 czerwca 2021 r. 
w Zelowie. 
   Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.
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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 - zastępca
przewodniczącego
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


