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kosmos, maGia 
i świetna Zabawa

- ReLaCJa Z Dnia DZieCka
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wYDaRZenia

Telefon alarmowy 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Straż Pożarna 998 
Policja  997
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

•	 Urząd Miejski w Zelowie  
 44 634 10 00
•	 Powiatowy Urząd Pracy 
 Filia w Zelowie 44 634 10 66
•	 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
 Społecznej w Zelowie 44 634 10 28
•	 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
 i Kanalizacji w Zelowie  
 44 634 13 06 
 

•	 Zakład Usług Komunalnych 
 44 634-22-58
•	 Dom Kultury w Zelowie  
 44 634 10 98
•	 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
 w Zelowie 44 634 11 48
•	 Szpital Wojewódzki w Bełchatowie 
 Pogotowie Ratunkowe  
 44 635 84 80 
 

•	 Przychodnia SPZOZ w Zelowie  
 44 634 12 65
•	 NZOZ „MEDYK” 44 634 12 18
•	 Wiejski Ośrodek Zdrowia  
 w Wygiełzowie 44 634 14 22
•	 OSP w Zelowie 44 634 29 98
•	 OSP w Łobudzicach 44 634 15 88
•	 Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
 44 634 10 06 i 44 634 10 14

kosmos, maGia i świetna Zabawa 
 Laboratorium małego che-
mika, kosmiczny kącik kreatyw-
ny, pokaz iluzjonisty, mnóstwo 
uśmiechu i radości – tak wyglą-
dała zabawa podczas Kosmiczne-
go Dnia Dziecka. Impreza odbyła 
się 2 czerwca na terenie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Zelo-
wie. Najmłodsi mieli okazję wcie-
lić się w rolę małych naukowców, 
by poprzez eksperymenty odkry-
wać fascynujący świat nauki.

 Nie brakowało kosmicznych 
konkurencji sportowych. Dzieci 
m.in. spacerowały po Marsie za 
pomocą wieloosobowych nart, 
odbyły lot w przestworza ściśle 
owinięte folią do pakowania, a 
także, chcąc poczuć się jak praw-
dziwi astronauci, ścigali się w po-
trójnych spodniach.
 Wiele działo się również w ką-

ciku kreatywnym. Robienie, kolo-
rowych, kosmicznych bransoletek, 
tworzenie planet za pomocą sty-
ropianowych kul i farb, malowanie 
rakiet, kosmonautów oraz Marsjan 
takie atrakcje czekały na tych, któ-
rzy lubią zajęcia kreatywne.
 W świat czarodziejskich sztu-
czek przeniósł wszystkich znany 
z programu Mam Talent iluzjoni-
sta Paweł Szreter. Było tajemnicze 
drewniane wiadro ze studni,  ko-
lorowe znikające piłeczki w zacza-
rowanym pudełku,  znikający ze-
garek a także wyczarowany żywy 
królik. Na pokazie bawili się mali i 
duzi uczestnicy imprezy.
 Na dzieci czekała też cała flo-
ta dmuchańców m.in. duża zjeż-
dżalnia, ścianka wspinaczkowa, 
tor przeszkód i figlopark.
 Wszystko dopełniali szczudla-
rze częstujący słodkościami, była 
możliwość wykonania pamiątko-
wych zdjęć za pomocą kosmicznej 
ścianki i ramki, wata cukrowa dla 
wszystkich i mega bańki mydlane.
Podczas imprezy Burmistrz Zelowa 
Tomasz Jachymek wręczył prezen-
ty laureatom Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Pocztówka z przy-

szłości – Gmina Zelów za 100 lat”.
Dziękujemy sponsorom: Drukar-
ni TAGRAF, Centrum Kwalifikacji 
Pierwszej Pomocy w Bełchatowie, 
firmie BEWA, D.H.R. Kontakt, PSB 

Mrówka Zelów.
 Organizatorem imprezy był 
Burmistrz Zelowa, natomiast 
współorganizatorem Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie.

LataJąCe DomY, statki kosmiCZne i ZeLów...stoLiCą PoLski

57 prac wpłynęło do Gminne-
go konkursu plastycznego „Pocz-
tówka z przyszłości – Gmina Ze-

lów za 100 lat”. Dzieci wykazały 
się ogromną wyobraźnią i zasto-
sowały różnorodne techniki pla-

styczne. W gminie Zelów za 100 
lat będzie się działo - statki ko-
smiczne, latające domy i stolica 
Polski w samym Zelowie to tylko 
niektóre z pomysłów uczestni-
ków konkursu.  

A oto zwycięzcy we wszystkich 
trzech kategoriach:

Przedszkola:
I miejsce – Alicja Kalwinek
II miejsce – Natalia Kot
III miejsce – Jaś Guzicki
Wyróżnienie – Julia Ackermann
Wyróżnienie - Anna Muzyczak
Klasy I – III szkół podstawo-

wych:
I miejsce – Maksymilian Wrona

II miejsce – Iga Stańka
III miejsce - Rita Jarkowska
Wyróżnienie – Julia Mejsner
Wyróżnienie - Agata Buresz
Klasy IV – VIII szkół podstawo-

wych i oddziały gimnazjalne:
I miejsce – Natalia Sokołowska
II miejsce – Zuzanna Martyniak
III miejsce - Zuzanna Kopka
Wyróżnienie – Weronika Okoniak
Wyróżnienie - Marta Wojcie-

chowska
Nagrody laureatom zostały 

wręczone 2 czerwca podczas Ko-
smicznego Dnia Dziecka, który 
odbył się na terenie ZSO w Zelo-
wie.
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Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Zelów stanęła przed trudną decyzją dotyczącą podniesienia wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i zgodnie z uchwałą z dnia 9 maja 2019 r. od lipca 2019 r. 
wynosić one będą 14,00 zł za osobę w gospodarstwie domowym za odpady segregowane i 20,00 zł 
jeśli mieszkaniec nie segreguje odpadów. 

Sytuacja ta wynika z rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. Jedyną firmą, która złożyła ofertę była ponownie 
spółka EKO-REGION, która złożyła ofertę wyższą aż o 84 procent w stosunku do poprzedniej umowy. 
Koszty związane z realizacją nowej umowy wynosić będą 5 590 940 zł za cały w/w okres. Mimo, iż 
nowe stawki są bardzo wysokie, to jednak opłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozwolą nie tyl-
ko na pokrycie kosztów całego systemu gospodarowania odpadami w gminie Zelów, ale nawet nie 
będą wystarczające na pokrycie kosztów omawianej umowy, ponieważ każdy mieszkaniec winien 
wnosić opłatę w wysokości 16,50 zł, co oznacza, że do każdej osoby gmina będzie dopłacała 2,50 zł 
co miesiąc. W skali dwóch lat, gmina Zelów musi z budżetu dołożyć 1,08 mln złotych na realizację 
całego systemu gospodarowaniu odpadami, rezygnując tym samym z części wydatków na zada-
nia inwestycyjne.

Problem dotyczący drastycznego wzrostu kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami ko-
munalnymi dotyka wszystkie gminy w Polsce. Zdaję sobie sprawę, że dla poszczególnych gospo-

darstw domowych są to bardzo wysokie koszty. Dlatego też, wspólnie z przedstawicielami innych samorządów podjąłem kroki zmierzające do poinfor-
mowania o powyższym problemie Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów i innych organów mających wpływ na zmianę obowiązujących 
przepisów. 

W ciągu ostatnich kilkunastu dni sołtysi i radni zbierali podpisy mieszkańców popierających moją inicjatywę zawierającą sprzeciw wobec tak wysokich 
opłat za gospodarowanie odpadami. Państwa podpisy wraz z wnioskiem o zmianę przepisów regulujących kwestie gospodarowania odpadami zostaną 
przekazane do najwyższych władz w naszym kraju.

Dziękuję za wszystkie Państwa podpisy wspierające tą inicjatywę. O dalszych krokach w tej ważnej dla nas wszystkich sprawie będę Państwa informo-
wał na bieżąco.

Tomasz Jachymek
Burmistrz Zelowa

Gminne obChoDY święta konstYtuCJi 3 maJa
 Uroczyste obchody 228. rocz-
nicy Święta Konstytucji 3 Ma-
ja połączone z obchodami Dni 
Ochrony Przeciwpożarowej od-
były się tradycyjnie w dniu 3 ma-
ja w Zelowie. Z placu Ochotni-

czej Straży Pożarnej w asyście 
Orkiestry Dętej i pocztów sztan-
darowych ulicami miasta prze-
maszerowały liczne delegacje: 
władz samorządowych, placówek 
oświatowych, jednostek, instytu-
cji, stowarzyszeń i mieszkańców 
do kościoła M.B. Częstochowskiej. 
Po Mszy Świętej w intencji Oj-
czyzny zebrani przemaszerowali 
pod pomnik Tadeusza Kościusz-
ki, gdzie delegacje złożyły kwiaty. 
Ponadto okolicznościowe prze-
mówienia zostały wygłoszone 
przez Burmistrza Zelowa Toma-
sza Jachymka, Posła na Sejm RP 

Grzegorza Lorka, Radnego Semi-
ku Województwa Łódzkiego i Dy-
rektora Łódzkiego Oddziału IPN 
Dariusza Roguta, Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Bełchatow-
skiego Sławomira Malinowskiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Zelowie Sylwestra Drozdow-
skiego oraz Komendanta ZOSP 
RP w Zelowie Krzysztofa Kryściń-
skiego. Ponadto odczytano list 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
oraz Wojewody Łódzkiego Zbi-
gniewa Raua. 
 Burmistrz Zelowa w swym 
przemówieniu podkreślił, że rok 
2019 to rok, w którym obcho-
dzimy 100-tną rocznicę uchwa-
lenia przez Sejm Ustawodawczy 
barw biało-czerwonych odrodzo-
nej Polski, 20-tą rocznicę członko-
stwa Polski w Sojuszu Północno-

atlantyckim, 15-lecie wstąpienia 
naszego kraju do Unii Europej-
skiej, a także mija 100 lat od po-
wstania województwa łódzkiego. 
Tomasz Jachymek życzył wszyst-
kim by uczestnictwo w majo-
wych uroczystościach wzmocniło 
poczucie tożsamości narodowej 
oraz napawało do dumy z by-
cia Polakami. Ponadto wszystkim 
Druhom i Druhnom złożył po-
dziękowania i najlepsze życzenia 
z okazji Dnia Świętego Floriana.
 Oprawę artystyczną uroczy-

stości zapewnili: Orkiestra Dęta 
OSP w Zelowie pod batutą Ada-
ma Kobalczyka, zespół Laudate 
Dominum przy akompaniamen-
cie Jacka Wodzińskiego oraz dzie-
ci z Przedszkola Samorządowego 
nr 1 w Zelowie, które zaprezen-
towały taniec ludowy. Wartę ho-

norową przy pomniku Tadeusza 
Kościuszki pełnili skauci z Para-
fii Ewangelicko-Reformowanej 
w Zelowie. Na zakończenie uro-
czystości jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Zelów zaprezentowały swoje wo-
zy bojowe podczas defilady.
 Na okoliczność Święta Naj-
świętszej Maryi Panny - Królowej 
Polski, które także obchodzo-
ne jest w dniu 3 maja, w para-
fiach odbyły się uroczyste Msze 
Święte. W Kociszewie w asyście 

pocztów sztandarowych odby-
ła się procesja na cmentarz pa-
rafialny w celu złożenia kwiatów 
i zapalenia zniczy w miejscach 
pamięci narodowej. Udział w pa-
rafialnych uroczystościach wzię-
ła Zastępca Burmistrza Zelowa 
Anetta Mądry.
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Spędzanie czasu wolnego bez używek - pod takim hasłem odbył się w niedzielę 26 maja br. Festyn Rodzinny nad zbiornikiem Patyki.

wsPaniała Zabawa na FestYnie RoDZinnYm

Na uczestników, oprócz pięknej 
pogody, czekało wiele atrakcji m.in. 
gry, zabawy, konkursy z nagro-
dami, a także darmowe kiełbaski  
z grilla. Ogromnym powodzeniem 
cieszyła się możliwość popływa-
nia łodzią ratunkową. Łódź jest 
własnością Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chabielicach i to właśnie 
strażacy tej jednostki zapewnili tak 
wspaniałą niedzielną atrakcję.

Na festynie gościli również 
przedstawiciele wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych władz 

samorządowych tj. Wicemar-
szałek Województwa Łódzkiego 
Grzegorz Wojciechowski, Radny 
Sejmiku Województwa Łódzkie-
go Dariusz Rogut, Wicestarosta 
Bełchatowski Jacek Bakalarczyk, 
członek zarządu Powiatu Bełcha-
towskiego Leszek Maciaszczyk, 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek oraz Radny Rady Miejskiej  
w Zelowie Mateusz Rogut.

Organizatorami imprezy byli: Abs-
tynencki Klub Wzajemnej Pomocy 
„Jutrzenka” oraz Polski Związek Węd-

karski Koło nr 37 w Zelowie.
Patronat Honorowy nad festy-

nem objął Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek.

iV FestYn RoDZinnY w wYGiełZowie

 9 czerwca w Szkole Podsta-
wowej w Wygiełzowie odbył 
się IV Festyn Rodzinny. Zabawę  
w rodzinnym gronie rozpoczął 
występ przedszkolaków, które za-
prezentowały swoje umiejętności 
taneczne. Festyn rodzinny cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem, 

przebiegał w rodzinnej i sąsiedz-
kiej atmosferze. Wśród wielu atrak-
cji były: przejazd starodawnym 
motocyklem z koszem, pokazy 
strzeleckie, dmuchane zjeżdżalnie, 
kącik fryzur oraz ozdabiania twa-
rzy, konkursy sportowe z nagroda-
mi dla dużych i małych, kiermasz 

taniej książki, fotobudka, stoiska 
promocyjne m.in.: Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Wale-
wicach oraz stoisko szkolne, gdzie 
dzieci własnoręcznie ozdabiały 

torby z logo szkoły. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się także sto-
iska gastronomiczne.
 Głównym organizatorem festy-

nu była Rada Rodziców, a Hono-
rowy Patronat nad tym przedsię-
wzięciem objął Burmistrz Zelowa 
Tomasz Jachymek. Impreza odby-
ła się dzięki wsparciu wielu spon-

sorów, którym cała społeczność 
szkolna serdecznie dziękuje.
Organizatorzy już dziś zapraszają 
na przyszłoroczny festyn.

stRażaCki FestYn w kuRowie

W niedzielę 5 maja w Kurowie 
odbył się Strażacki Festyn Rodzinny, 
który zorganizowano na okoliczność 
obchodów 100-lecia województwa 
łódzkiego, Dnia Matki, Dnia Ojca oraz 
Dnia Dziecka. Na uczestników czeka-
ło wiele atrakcji, w tym zabawy i kon-
kursy z nagrodami dla dzieci oraz ca-

łych rodzin, malowanie buziek, grill, 
ognisko, pokazy strażackie.

Ponadto uroczyście zasadzono 
dwa spośród 220 drzewek, które so-
łectwo otrzymało w ramach akcji 
„100 tysięcy drzew na stulecie woje-
wództwa łódzkiego”.

Był piękny biało-czerwony tort, 

wspaniałe nastroje i mnóstwo 
uśmiechu. Honorowy Patronat nad 
festynem objął Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek, który podziękował 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ku-
rowie za organizację imprezy i ży-

czył wszystkim uczestnikom dobrej 
zabawy. 

W festynie uczestniczyli także: Po-
seł na Sejm RP Grzegorz Lorek oraz 
przedstawiciele władz Powiatu Beł-
chatowskiego.
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PaRaFiaLnY FestYn RoDZinnY
W Boże Ciało odbył się już po 

raz piąty Parafialny Festyn Ro-
dzinny w Zelowie. Organizatorzy, 
jak co roku, zadbali o mnóstwo 
atrakcji. Były pokazy, konkursy, 
występy muzyczne. Ogromnym 

powodzeniem cieszyła się aktyw-
na strefa dla najmłodszych, gdzie 
można było sprawdzić swo-
je umiejętności sportowe. Pod-
czas imprezy swoje rękodzieło 
zaprezentowali m.in. podopiecz-

ni Zelowskiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych oraz Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w Walewicach.  
Z okazji 5-tej edycji festynu go-
ście mogli także skosztować jubi-

leuszowego tortu. Na zakończe-
nie odbył się pokaz fajerwerków 
oraz dyskoteka pod gwiazdami. 
Honorowy Patronat nad imprezą 
objął Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek.

węDkaRZe RYwaLiZowaLi

Wiosenna edycja zawodów 
wędkarskich o puchar Burmi-
strza Zelowa miała miejsce  
w niedzielę 12 maja nad zbior-
nikiem „Patyki”. W rywalizacji 
udział wzięło 20 zawodników 

- członków koła, którzy przez 
4 godziny od 9 - 13 walczyli  
o puchar burmistrza. Zwycięzcą 
tegorocznych zawodów został 
Artur Nowański, który uzyskał 
1665 pkt. II miejsce wywalczył 

Grzegorz Cieniewski – 1560 
pkt, a III – Damian Bąkowicz 
- 1110 pkt.. Nad przebiegiem 
zawodów czuwała Komisja Sę-
dziowska, która po zakończeniu 

skrupulatnie dokonała weryfi-
kacji złowionych ryb. Organiza-
torem zawodów był Zarząd Ko-
ła nr 37 w Zelowie.   

Wszystkim gratulujemy!

RoweRowY RaJD na oRientaCJę
Ponad 200 rowerzystów, pięk-

ne tereny i wspaniałe nastroje – 
tak było na OrientAkcji. Rajd ro-
werowy na Orientację odbył się  
w sobotę 25 maja. Baza rajdu znaj-
dowała się w Kolonii Łobudzice.

Uczestnicy mieli do wyboru 

dwie trasy przejazdu: mega - ok. 
60 km przy założeniu objecha-
nia wszystkich punktów kontro-
lnych w optymalnym wariancie, 
limit czasu 8 godzin 30 minut, do  
odnalezienia 13 PK i giga - ok. 
120 km przy założeniu objecha-

nia wszystkich punktów kontro-
lnych w optymalnym wariancie, 
limit czasu 8 godzin 30 minut, do 
odnalezienia 24 PK.

Głównym celem imprezy była 
promocja walorów turystyczno-
-krajoznawczych województwa 
łódzkiego oraz popularyzacja raj-

dów na orientację jako doskonałej 
formy spędzania wolnego czasu.

Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie Funkcjonariuszy 
Służb Mundurowych BASTION. 
Patronat Honorowy nad wydarze-
niem objął Burmistrz Zelowa To-
masz Jachymek.
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ZabYtkowe PoJaZDY w ZeLowie

Ponad 150 pojazdów, pokazy 
Jednostki Operacyjno-Technicz-
nej OSP w Zelowie, atrakcje dla 
dzieci, widowiskowy przejazd 
ulicami Zelowa i tłum zwiedzają-
cych - tak można podsumować 
III Wystawę pojazdów zabytko-
wych, która odbyła się w niedzie-
lę 26 maja br. w naszym mieście.

Fani motoryzacji mieli oka-

zję podziwiać m.in. syrenki, fia-
ty, motocykle, czy traktory, by-
ła możliwość porozmawiania  
z właścicielami pojazdów, wy-

mienienia się wiedzą i doświad-
czeniem.

Ponadto, podczas wystawy 
oddano 11 litrów krwi w Krwio-
busie, a także zebrano 5 600,57 
złotych na leczenie 11-letniego 
Patryka Olejnika. 27 maja w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. J. Kilińskiego w Zelowie ca-
łą kwotę przekazano rodzicom 

chłopca, którzy dziękują wszyst-
kim za okazane wsparcie.

Honorowy Patronat nad wy-
darzeniem objął Burmistrz Zelo-

wa Tomasz Jachymek, który ofi-
cjalnie otworzył wystawę oraz 
powitał zwiedzających życząc 
wielu motoryzacyjnych wrażeń. 
Następnie wraz z Wicemarszał-
kiem Województwa Łódzkiego 
Grzegorzem Wojciechowskim, 
Radnym Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Dariuszem Rogutem, 
a także przedstawicielami po-
wiatu bełchatowskiego - Wice-
starostą Bełchatowskim Jackiem 
Bakalarczykiem i członkiem za-
rządu Powiatu Bełchatowskiego 

Leszkiem Maciaszczykiem obej-
rzeli przybyłe na wystawę zabyt-
kowe pojazdy.

Punktem kulminacyjnym, koń-
czącym imprezę, była parada 
wszystkich pojazdów głównymi 
ulicami Zelowa. W asyście tłum-
nie zgromadzonych widzów, trą-
bienia klaksonów i blasku fleszy 
właściciele pojazdów, jak co roku 
zakończyli to wyjątkowe moto-
ryzacyjne święto w Zelowie.

Organizatorem wystawy było 
Stowarzyszenie „Stare Tłoki”.

Wspaniała zabawa przy pięknej 
pogodzie, tak można podsumo-
wać Piknik Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka, który odbył się w sobotę 
15 czerwca na terenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wypychowie. Or-
ganizatorzy zadbali o bogaty pro-
gram imprezy. Na najmłodszych 
czekały dmuchańce, konkursy z na-

grodami, a także zabawa z anima-
torem. Było również ognisko i pie-
czenie kiełbasek przy dźwiękach 
muzyki. Impreza została objęta Pa-
tronatem Burmistrza Zelowa To-
masza Jachymka, który podczas 
pikniku życzył wszystkim udanej 
zabawy. Organizatorem imprezy 
było sołectwo Wypychów.

Piknik RoDZinnY w wYPYChowie

sPotkanie Z okaZJi światoweGo 
Dnia inwaLiDY

Zelowskie obchody Światowe-
go Dnia Inwalidy odbyły się 28 maja,  
a ich organizatorem był Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Zelowie. Celem spotkania, które 
odbyło się pod hasłem: „Wspieramy  
osoby z niepełnosprawnością w re-

-alizacji ich praw i potrzeb”, była  
przede wszystkim edukacja, a także 
wspieranie i integracja społeczności 
lokalnej oraz regionalnej.

Życzenia zdrowia i pogody ducha 
wszystkim członkom złożyła Zastępca 
Burmistrza Zelowa Anetta Mądry.

oDDaLi kRew
10 maja br. w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Zelowie 32 krwio-
dawców oddało krew, podczas 
honorowej akcji, której organiza-
torem był Miejsko-Gminny Klub 
HDK PCK w Zelowie.

Krwiodawcy oddali w sumie 
14,400 litrów krwi. Wszyscy uczest-
nicy akcji zostali obdarowani ga-
dżetami promującymi Gminę 

Zelów, przekazanymi przez Burmi-
strza Zelowa Tomasza Jachymka.

Warto przypomnieć, że zelow-
ski klub swoją działalność rozpo-
czął w 1968 roku i jest jednym 
z najstarszych klubów w kraju. 
Od początku swego istnienia do 
kwietnia 2018 roku nasi krwio-
dawcy oddali w sumie 11 tysięcy 
litrów krwi.

Dziękujemy.
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JubiLeusZ 60-LeCia kaPłaństwa

W sobotę 22 czerwca br. od-
były się uroczystości 60-lecia 

kapłaństwa Księdza Kanonika 
Kazimierza Cioska. Na tę oko-

liczność w Kościele Matki Bo-
żej Częstochowskiej w Zelowie, 
gdzie Ksiądz Kanonik był wielo-
letnim Proboszczem, odbyła się 
uroczysta Msza Święta.

Na zakończenie zgroma-
dzeni goście złożyli życzenia  
i gratulacje z okazji Jubileuszu.  
W imieniu Samorządu Gmi-
ny Zelów Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Zelowie Sylwe-
ster Drozdowski oraz Sekretarz 
Miasta Krzysztof Borowski po-
dziękowali Księdzu za wielolet-
nią służbę duszpasterską po-
święconą całej społeczności 

parafialnej oraz życzyli zdrowia  
i wielu Łask Bożych. Uczestni-
cy uroczystości mieli też okazję 
obejrzeć specjalnie przygoto-
waną na tę okoliczność wy-
stawę poświęconą kapłańskiej 
drodze Ks. Cioska. Na zakończe-
nie goście zostali poczęstowani 
jubileuszowym tortem.

Ksiądz Kanonik Kazimierz 
Ciosek w 2009 roku został Ho-
norowym Obywatelem Gminy 
Zelów. Tytuł został przyznany 
za wkład pracy duszpasterskiej 
poświęconej parafii rzymskoka-
tolickiej w Zelowie.

RePReZentantka 
nasZeJ GminY 

miss Foto 
30 maja w hali Expo-Łódź od-

była się finałowa gala wyborów 
Miss Ziemi Łódzkiej Nastolatek, 
regionalnych eliminacji w kon-
kursie Miss Polski.

Do finału konkursu zakwalifi-
kowało się 18 dziewcząt w wie-
ku 14-17 lat, w tym mieszkanka 
Łobudzic Zuzanna Soboń. 

Nasza reprezentantka zdo-
była tytuł Miss Foto i otrzyma-
ła dziką kartę, która uprawnia 
do udziału w kolejnej eliminacji 
konkursu. Gratulujemy

Zdjęcie pochodzi z Facebooka 
Miss Ziemi Łódzkiej

Przez 10 tygodni w Klubie Cze-
skim w Zelowie prowadzone były 
warsztaty plastyczne 3D - oswa-
janie przestrzeni. W projekcie 
uczestniczyło 18 dzieci, które pod 
opieką p. Ewy Nawrot wykony-
wały prace plastyczne wykorzy-
stując różne techniki i materiały. 
13 czerwca br. odbyło się uroczy-
ste podsumowanie warsztatów. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i upominki. Efekty kilku-
tygodniowej pracy można podzi-
wiać na wystawie, która jest do-
stępna do końca lipca br. w Klubie 
Czeskim. Warsztaty zostały zreali-

zowane z dotacji budżetu gminy 
Zelów w ramach otwartego kon-

kursu ofert na realizację zadania 
publicznego. 

waRsZtatY PLastYCZne 3D

W niedzielę 23 czerwca br. na 
Stadionie ZKS „Włókniarz” w Zelo-
wie odbyły się Miejsko-Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze.  
W rywalizacji uczestniczyło 13 
drużyn seniorskich, 1 drużyna ko-
bieca i 2 drużyny młodzieżowe.

Po widowiskowej rywalizacji, 
przy dopingu zgromadzonych ki-
biców, pierwsze miejsce wywal-
czyli druhowie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Zelowie. Wśród 
drużyn młodzieżowych, które 
reprezentowały OSP Pożdżeni-

ce i OSP Wypychów zwycięży-
ła drużyna z Pożdżenic. W zawo-

dach zaprezentowały się także 
strażaczki z OSP Wypychów, któ-
re awansem jako jedyna grupa 
kobieca, wraz z druhami z OSP 
Zelów i drużyną młodzieżową  
z OSP Pożdżenice zakwalifikowa-
ły się do udziału w zawodach na 
szczeblu powiatowym. Strażackie 
zmagania powiatowe wstępnie 
zaplanowano na 22 września br.

Organizatorem zawodów był 
Zarząd Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP w Zelowie, a Honorowy 
Patronat nad imprezą objął Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek.

ZawoDY sPoRtowo-PożaRniCZe w ZeLowie
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Co w inwestycjach?
Zakończono prace przy budo-

wie drogi gminnej w miejscowo-
ści Kolonia Łobudzice na odcinku 
1.350 km, tj. od drogi powiatowej 
(przy kapliczce) do łącznika prze-
biegającego przez las. W zakres 
robót wchodzą: roboty pomiaro-
we, wykonanie korytowania pod 
nawierzchnię, wykonanie pod-
sypki piaskowej, wykonanie pod-
budowy z tłucznia kamienne- 
go, ułożenie nawierzchni z asfal-
tobetonu, formowanie poboczy 
z klińca kamiennego, odmulenie 
rowów przydrożnych oraz napra-

wa przepustów rurowych. Koszt 
inwestycji to 1.358.394,29 zł. 

Na zadanie to w kwietniu 
br. do Łódzkiego Urzędu Wo-
jewódzkiego został złożony 
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych wniosek o dofi-
nansowanie do 80% wartości ro-
bót zrealizowanych w 2019 r., tj. 
kwoty 887.699,00 zł. Przewidy-
wane rozstrzygnięcie naboru III 
kwartał br.

Zakończyła się również bu- 
dowa chodnika w Wygiełzo-
wie na odcinku 144 m2 i szero-
kości 1,5 m. Koszt inwestycji to 
66.912,00 zł.

Rozpoczęto prace remonto-
we drogi gminnej w miejscowo-
ści Nowa Wola, na odcinku 496 
mb. W zakres robót wchodzą: ro-
boty ziemne i przygotowawcze, 
remont przepustu drogowego, 
formowanie poboczy, wzmoc-
nienie podłoża warstwą z tłucz-
nia dolomitowego oraz wykona-
nie potrójnej powierzchniowej 
stabilizacji nawierzchni emul-
sją asfaltową. Wartość inwesty-
cji to 240.588,62 zł, z czego 
200.000,00 zł zostanie dofi-
nansowane ze środków Gminy 
Kleszczów. Planowany termin 
zakończenia prac 6 lipca br. 

Ponadto rozpoczęto moderni-
zację drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych – droga w Kolonii 
Łobudzice tzw. Bałuty, na którą 
Zarząd Województwa Łódzkie-
go przyznał środki pochodzące 
z tytułu wyłączenia produkcji 
gruntów rolnych w 2019 roku 
w wysokości 147.184 zł.  

W zakres robót wchodzi: wy-
cinka drzew z pasa drogowe-
go, karczowanie drzew i pni 
oraz ich usunięcie, utyliza-
cja korzeni, pni i gałęzi, roboty 
ziemne, korytowanie pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzch-
ni, wywóz nadmiaru gruntu 
z korytowania, wzmocnienie 
nawierzchni kruszywem do-
lomitowym, trzykrotne po-
wierzchniowe utrwalenie na-
wierzchni grysami i emulsją 
asfaltową, formowanie pobo-
czy, regulacja zasuw wodocią- 
gowych, hydrantów i studni ka-
nalizacyjnych. Prace potrwają  
do 20 września br., a całkowity 
koszt inwestycji to 294.309,48 zł.

Remont DRóG GminnYCh w ZeLowie
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ważne DLa miesZkańCów
nowY sYstem seGReGaCJi oDPaDów-  oD LiPCa 2019 R.

O lipca 2019 r. na terenie naszej 
gminy uległy zmianie zasady segre-
gacji odpadów komunalnych oraz 
kolory i oznaczenia pojemników do 
segregacji. Od czerwca, firmy obsłu-
gujące system zbierania odpadów 
wymieniają pojemniki na wszystkich 
nieruchomościach zamieszkałych.

Szczegółowy sposób segregacji 
określa rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 
19 ze zmianami). Główna zasada no-
wego, wspólnego dla wszystkich 
gmin systemu segregacji odpadów 
jest jedna – należy oddzielać surow-
ce od odpadów, które nie nadają się 
do powtórnego przetworzenia. Jakie 
surowce oddzielamy? Są to: tworzy-
wa sztuczne i metale, papier, a także 
opakowania szklane i odpady biode-
gradowalne.

Zbieranie osobno papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych wraz z metalem, 
a także oddzielanie odpadów biode-
gradowalnych pozwala uzyskać naj-
bardziej pełnowartościowe surowce 
do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie 
trzeba pamiętać o odpadach nie-
bezpiecznych, do których zalicza-
ją się zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane lekarstwa, zużyte 
świetlówki, odpady po żrących che-
mikaliach (np. środkach ochrony ro-

ślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD 
(tzw. elektroodpady). Tych odpa-
dów nie wolno wyrzucać do śmie-
ci zmieszanych. Można je oddać  
w specjalnie wyznaczonych punk-
tach w sklepach i budynkach uży-
teczności publicznej (baterie), ap-
tekach (leki), a także w punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych, czyli tzw. PSZOK-u  
(Gminny Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych zlo-
kalizowany jest w Maurycowie 1a,  
obok oczyszczalni ścieków i jest 
otwarty w godz. 12.00 – 18.00 w każ-
dy dzień roboczy). 

Co należy zrobić z takimi odpada-
mi jak np. karton po mleku? Czy na-
leży wyrzucić go do pojemnika na 
papier, czy na aluminium, którym ten 
karton jest wyścielony od środka? Czy 
tłusty słoik po pulpetach wrzucać do 
szkła czy może do odpadów zmie-
szanych? A co z obierkami warzyw? 

Kartony po mleku lub napojach 
to przykłady opakowań wielomate-
riałowych. Wyrzucamy je do pojem-
nika na metale i tworzywa sztuczne.  
Z kolei opróżniony słoik po pulpetach 
powinniśmy wyrzucić do pojemnika 
na opakowania szklane, a nakrętkę 
do pojemnika na metale i tworzywa 
sztuczne. Nie szkodzi, że jest nieumy-
ty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najle-
piej przeznaczyć na kompost. Jeśli 
nie mamy przydomowego kompo-
stownika, wyrzucamy je do pojem-
nika na odpady biodegradowalne 
(BIO). Co ważne, ani szkła, ani plasti-
ku czy metalu nie trzeba myć przed 
wyrzuceniem do pojemnika na od-
pady segregowane. Wystarczy je 
opróżnić. 

Surowce zostaną umyte na póź-
niejszym etapie recyklingu, sortujmy 
je więc i wyrzucajmy do odpowied-
nich pojemników.
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Wymogi dotyczące zabezpieczenia 
gospodarstw, w których utrzymywa-
ne są świnie, wynikają z rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środ-
ków podejmowanych w związku  
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń, zmienionego rozporządzeniem 
MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 360).

Wymagania ustanowione w tym 
rozporządzeniu mają na celu zwięk-
szenie ochrony stad świń przed ASF  
w gospodarstwach, położonych na tery-
torium Polski poza obszarami objętymi 
restrykcjami w związku z występowa-
niem ASF (poza obszarem zagrożenia, 
objętym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw,  
w których utrzymywane są świnie:

1. karmienie świń paszą zabezpie-
czoną przed dostępem zwierząt wol-
no żyjących,

2. prowadzenie rejestru środków 
transportu do przewozu świń wjeżdża-
jących na teren gospodarstwa oraz re-
jestru wejść do pomieszczeń, w których 
są utrzymywane świnie, 

3. zabezpieczenie budynku, w któ-
rym są utrzymywane świnie, przed do-
stępem zwierząt wolno żyjących oraz 
domowych,

4. utrzymywanie świń w odręb-
nych, zamkniętych pomieszczeniach, 
w których są utrzymywane tylko świ-
nie, mających oddzielne wejścia oraz 
niemających bezpośredniego przejścia 
do innych pomieszczeń, w których są 
utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

5. wykonywanie czynności związa-
nych z obsługą świń wyłącznie przez 
osoby, które wykonują te czynności tyl-
ko w danym gospodarstwie, 

6. stosowanie przez osoby wyko-
nujące czynności związane z obsługą 
świń, przed rozpoczęciem tych czyn-
ności, środków higieny niezbędnych 
do ograniczenia ryzyka szerzenia się 
afrykańskiego pomoru świń, w tym 
mycie i odkażanie rąk oraz oczyszcza-
nie i odkażanie obuwia,

7. bieżące oczyszczanie i odkażanie 
narzędzi oraz sprzętu wykorzystywa-
nych do obsługi świń,

8. używanie przez osoby wykonu-
jące czynności związane z obsługą 
świń odzieży ochronnej oraz obuwia 

ochronnego przeznaczonego wyłącz-
nie do wykonywania tych czynności,

9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych 
przed wejściami do pomieszczeń,  
w których są utrzymywane świnie,  
i wyjściami z tych pomieszczeń, przy 
czym szerokość wyłożonych mat po-
winna być nie mniejsza niż szerokość 
danego wejścia lub wyjścia, a długość 
– nie mniejsza niż 1 m, a także stałe 
utrzymywanie tych mat w stanie za-
pewniającym utrzymanie skuteczności 
działania środka dezynfekcyjnego,

10. sporządzenie przez posiadaczy 
świń spisu posiadanych świń, z podzia-
łem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lo-
chy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące 
aktualizowanie tego spisu,

11. zabezpieczenie wybiegu dla 
świń podwójnym ogrodzeniem o wy-
sokości wynoszącej co najmniej 1,5 
m, związanym na stałe z podłożem  
– w przypadku utrzymywania świń  
w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach, w których 
utrzymywane są świnie, obowiązuje 
również zakaz:

1. wnoszenia i wwożenia na teren 
gospodarstwa, w którym są utrzymy-
wane świnie, zwłok dzików, tusz dzi-
ków, części tusz dzików i produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
pochodzących z dzików oraz materia-
łów i przedmiotów, które mogły zostać 
skażone wirusem ASF,

2. wykonywania czynności związa-
nych z obsługą świń przez osoby, które 
w ciągu ostatnich 72 godzin uczestni-
czyły w polowaniu na zwierzęta łowne 
lub odłowie takich zwierząt,

3. karmienia świń zielonką lub ziar-
nem pochodzącymi z obszaru objęte-
go ograniczeniami lub obszaru zagro-
żenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno 
poddano obróbce w celu unieszko-
dliwienia wirusa ASF lub składowano  
w miejscu niedostępnym dla dzików 
co najmniej przez 30 dni przed ich po-
daniem świniom,

4. wykorzystywania w pomiesz-
czeniach, w których są utrzymywane 
świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, 
pochodzącej z obszaru objętego ogra-
niczeniami lub obszaru zagrożenia, 
chyba że tę  słomę poddano obróbce 
w celu unieszkodliwienia wirusa ASF 
lub składowano w miejscu niedostęp-

nym dla dzików co najmniej przez 90 
dni przed jej wykorzystaniem. 

Ważne daty:
Od dnia 28 lutego 2018 r.  –  powyż-

sze wymagania obowiązują w gospo-
darstwach, w których utrzymywane są 
świnie, zlokalizowanych na terytorium 
RP  poza obszarami objętymi restryk-
cjami (poza obszarem zagrożenia, obję-
tym ograniczeniami i ochronnym).

Od kwietnia 2018 r. – inspektorzy Po-
wiatowego Inspektoratu Weterynarii w 
Bełchatowie przeprowadzają, plano-
we kontrole weterynaryjne w zakresie 
spełnienia ww. wymagań.  Postępowa-
nie w przypadku stwierdzenia niepra-
widłowości - na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt:

W przypadku stwierdzenia nie- 
prawidłowości w spełnianiu powyż-
szych wymagań, powiatowi lekarze 
weterynarii:

1) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. 
ustawy będą wydawać decyzje admini-
stracyjne z nakazem  usunięcia uchybień 
w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy; 

lub
2) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. 

ustawy będą mogli wydawać decyzje 
z nakazem uboju lub zabicia świń oraz 
zakazem ich utrzymywania w gospo-
darstwie, z możliwością uzgodnienia  
z hodowcą czy świnie zostaną podda-
ne ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na 
użytek własny;

3) zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wy-
dawać decyzje  z nakazem uboju lub 
zabicia świń i zakazem ich utrzymywa-
nia, w przypadku nieusunięcia uchy-
bień po czasie określonym w pkt 1);

4) za ubite lub zabite świnie nie przy-
sługuje odszkodowanie ze środków 
budżetu państwa.

5) nie wcześniej niż przed upływem 
roku od wydania zakazu utrzymywa-
nia świń w gospodarstwie, hodowca 
może zgłosić do powiatowego leka-
rza weterynarii, że jego gospodarstwo 
spełnia wymagania. Jeżeli kontrola  
weterynaryjna, przeprowadzona na 
wniosek posiadacza zwierząt wykaże,  
że w gospodarstwie zapewniono  
spełnianie wymagań, powiatowy le-
karz weterynarii może uchylić decyzję 
zakazującą utrzymywania w tym go-

spodarstwie świń. 
Prowadzony jest program wspar-

cia finansowego dla gospodarstw  
w przypadku czasowej likwidacji ho-
dowli świń w wyniku wydania decyzji 
powiatowego lekarza weterynarii.

Informację o możliwości pozyskania 
środków finansowych w przypadku za-
przestania prowadzenia chowu trzo-
dy chlewnej, jak również o możliwości 
pozyskania środków na przestrzega-
nie szeroko rozumianej bioasekuracji 
w przypadku niezaprzestania chowu 
można uzyskać w Biurze Powiatowym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Bełchatowie przypomina!!!!!

Afrykański pomór świń (ASF) wystę-
puje  w Polsce od lutego 2014 roku. 

To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa 
choroba świń oraz dzików. Nie zagra-
ża życiu i zdrowiu człowieka. Powodu-
je jednak ogromne straty dla właścicieli 
świń oraz dla producentów i przetwór-
ców mięsa wieprzowego.

Jak rozpoznać ASF?
U zwierząt występuje gorączka, mo-

że osiągać nawet do 42°C, przyśpieszo-
ny oddech, osowiałość, możliwa utra-
ta apetytu i pragnienia (niekoniecznie), 
przekrwienia lub zasinienia mogą wy-
stąpić na uszach, ogonie, kończynach  
i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze 
w stadzie chorują duże sztuki: lochy, 
knury, tuczniki. Padnięcia nawet po-
jedynczych świń w stadzie mogą być 
skutkiem rozwijania się zakażenia świń 
wirusem ASF w gospodarstwie. Nie na-
leży zatem zwlekać ze zgłoszeniem in-
formacji o niepokojących objawach do 
lekarza weterynarii opiekującego się 
stadem lub do najbliższej lecznicy dla 
zwierząt. W przypadku wykrycia ASF  
w gospodarstwie, w którym przestrze-
gane są przepisy prawa dotyczące 
zdrowia zwierząt oraz identyfikacji i re-
jestracji świń – właścicielowi przysłu-
guje pełne odszkodowanie za zabite 
zwierzęta, zniszczone produkty i sprzęt  
w gospodarstwie. W przypadku nie-
przestrzegania zasad bioasekuracji 
przedmiotowe odszkodowanie nie 
przysługuje.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Bełchatowie 

 Henryk Wojciechowski

ZabeZPieCZenie GosPoDaRstw PRZeD asF
- uLotka inFoRmaCYJna
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sieć GaZowa w ZeLowie
20 maja br. Burmistrz Zelo-

wa Tomasz Jachymek oraz Poseł 
na Sejm RP Grzegorz Lorek spo-
tkali się w Łodzi z Dyrekcją Pol-

skiej Spółki Gazownictwa Sp. 
z o.o. Oddział w Łodzi. Tema-
tem spotkania była realizacja 
przez Spółkę działań związanych  
z budową sieci gazowej w Ze-
lowie. Obecnie wykonywany 
jest projekt inwestycji, a przed-
stawiciele Spółki przewidu-
ją zakończyć całą realizację za-
dania w drugiej połowie 2020  
roku. O przebiegu prac będzie-
my Państwa informować na  
bieżąco.

DietY RaDnYCh RaDY mieJskieJ w ZeLowie

Dieta Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Zelowie ustalona zo-
stała uchwałą Rady Miejskiej w Zelo-
wie z dnia 30 sierpnia 2017 roku. 

Zgodnie z tą uchwałą Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej w Zelowie 
przyznaje się miesięczną dietę za: 

- zwoływanie sesji i przygotowa-
nie niezbędnych dokumentów, 

- pełnienie dyżurów w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Zelowie w celu 
przyjmowania skarg i wniosków,

- uczestnictwo w zebraniach, spo-
tkaniach i uroczystościach. 

Dieta wynosi 1 342,06 zł mie-
sięcznie. 

Dieta nie przysługuje w przy-
padku, jeżeli w danym miesiącu 
Przewodniczący Rady nie wykonu-
je obowiązków. W przypadku jeżeli  
w danym miesiącu Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Zelowie nie wyko-
nuje obowiązków z powodu cho-
roby, urlopu bądź innych przyczyn 
dietę ustala się w wysokości propor-
cjonalnej do okresu wykonywania 
obowiązków. 

Diety dla radnych Rady Miejskiej  
w Zelowie oraz Wiceprzewodniczą-
cych Rady Miejskiej w Zelowie określone  
zostały w uchwale Rady Miejskiej w Ze-
lowie z dnia 21 czerwca 2012 r.

Na podstawie tej uchwały radny 
otrzymuje diety za udział w posie-
dzeniu:

1) Rady, której jest członkiem, 
2) Stałej i doraźnej komisji, w skład 

której został powołany. 
Radnemu przysługuje tylko jedna 

dieta w danym dniu niezależnie od 
liczby posiedzeń, w których uczest-
niczy. 

Dieta wynosi:
1) dla przewodniczących  Komisji 

za przewodniczenie posiedzeniu Ko-
misji - 200 zł,     

2) dla zastępców przewodniczą-
cego Komisji za przewodniczenie 

posiedzeniu Komisji – 200 zł,
3) dla radnych niepełniących funk-

cji w Radzie -  180 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej w Zelowie otrzymuje dietę za: 
- udział w sesji i posiedzeniach ko-

misji, pełnienie dyżurów w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Zelowie w ce-
lu przyjmowania w sprawach skarg  
i wniosków, 

- uczestnictwo w zebraniach, spo-
tkaniach i uroczystościach. 

Dla wiceprzewodniczących Rady 
ustalona została dieta w formie ry-
czałtu miesięcznego w wysokości 
750 zł. 

mała 
GastRonomia 
na „PatYkaCh”

W związku z rozpoczynającym 
się sezonem wakacyjnym, Burmistrz 
Zelowa informuje, że na terenie re-
kreacyjnym przy zbiorniku „Patyki”  
można wydzierżawić od Gminy Ze-
lów grunt pod działalność usługo-
wo-handlową (mała gastronomia). 
Miesięczny koszt dzierżawy wynosi 
jedynie 5 zł netto za m².  „Patyki”  to 
bardzo popularne miejsce wypo-
czynku mieszkańców nie tylko na-
szej gminy, ale także okolicznych 
miejscowości. To miejsce organizacji 
zawodów, festynów i rajdów. Atrak-
cyjna oferta dla wypoczywających 
z pewnością będzie cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. W przypad-
ku zainteresowania dzierżawą należy 
kontaktować się z pracownikami Re-
feratu Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  
w Zelowie ( tel. 44 634 10 00 w. 37 lub 
44 635 15 38 ).

GRantY sołeCkie PRZYZnane

W dniu 28 maja 2019 ro-
ku Sejmik Województwa Łódz-

kiego przyjął uchwałę w spra-
wie udzielenia z budżetu 
Województwa Łódzkiego na 
rok 2019 pomocy finansowej 
jednostkom samorządu tery-
torialnego województwa łódz-
kiego w formie dotacji celowej, 
przeznaczonej na dofinanso-
wanie zadań własnych gmi-
ny w zakresie realizacji małych 

projektów lokalnych realizowa-
nych na terenach wiejskich. 

Naszej gminie zostały przy-
znane 3 dotacje po 5000,00 zł 
na projekty: „Biesiada dożynko-
wa w Kurowie”; „Festyn Pieczo-
nego Ziemniaka w sołectwie 
Wypychów w gminie Zelów”  
i „Piknik Rodzinny w Karcz-
mach”. 

inFoRmaCJa DLa właśCiCieLi Psów
W związku z pojawiającymi się 

przypadkami błąkających się bez 
żadnego nadzoru psów stwarzają-
cych zagrożenie dla mieszkańców, 
użytkowników dróg a zwłaszcza 
dzieci, apeluję o skuteczne pilno-
wanie swych czworonogów oraz 
zabezpieczanie bram, furtek i ogro-
dzeń posesji, tak aby psy nie mogły 
ich samodzielnie opuszczać.

Pamiętajmy, że na właścicielu 
zwierząt ciąży szereg obowiązków 
a jednym z podstawowych jest od-
powiedni nad nimi nadzór. Niedo-
puszczalne jest by psy samowolnie 
biegały w miejscach ogólnodo-
stępnych (publicznych). Niedopeł-
nienie obowiązku nadzoru nad 
psem może skutkować szeregiem 
negatywnych konsekwencji praw-

nych. Zasadnicze znaczenie ma 
art. 77 Kodeksu wykroczeń, który 
przewiduje karę ograniczenia wol-
ności, grzywny do 1000 złotych al-
bo karę nagany jeśli nie zachowuje 
się zwykłych lub nakazanych środ-
ków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia. Surowsza odpowie-
dzialność pojawi się np. w przy-
padku pogryzienia przez psa lub 

zniszczenia ubrania.
Odpowiedzialność ponosi wła-

ściciel również wtedy gdy nie re-
aguje na uporczywe, bez szcze-
gólnych zewnętrznych powodów,  
szczekanie psa, zakłócające ciszę 
nocną.

Prosimy zatem o odpowie-
dzialność i pilnowanie swoich 
psów.
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eDukaCJa, kuLtuRa, sPoRt

Od stycznia 2019 r. rozpoczę-
ła się w pięciu szkołach podsta-
wowych realizacja zajęć zorga-
nizowanych w ramach projektu 
pn. „Podnoszenie kompetencji 
edukacyjnych w gminie Zelów”, 
który został wybrany do dofinan-
sowania w ramach konkursu Re-
gionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Łódzkiego, Oś 
Priorytetowa XI Edukacja, Kwa-
lifikacje, Umiejętności, Działanie 
XI.1 Wysoka jakość edukacji, Pod-
działanie XI.1.2 Kształcenie ogól-
ne Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020. Wartość projek-
tu ogółem wynosi 1  516  668,48 
zł, w tym kwota dofinansowa-
nia 1  409  145,48 zł, wkład wła-

sny 107 523,00 zł. 
Projektem objęte zostały nastę-

pujące szkoły: Szkoła Podstawowa  
w Bujnach Szlacheckich, Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie, Szko-
ła Podstawowa w Łobudzicach,  
Szkoła Podstawowa w Wygieł-
zowie i Szkoła Podstawowa nr 4  
w Zelowie.

Ostatecznymi odbiorcami wspar-
cia są:

• uczniowie szkół podstawowych,
• nauczyciele,
• szkoły i placówki oświatowe.
Celem głównym projektu jest 

rozwój kompetencji kluczowych, 
podniesienie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy oraz  
wyrównanie szans edukacyjnych  
i rozwojowych (zwiększenie ilości  

zajęć z uczniami ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi), zmniejsze-
nie dysproporcji w osiągnięciach 
uczniów w porównaniu do naj-
lepszych w skali regionu. Ponadto  
podniesienie kompetencji zawodo-
wych nauczycieli szkół biorących 
udział w projekcie oraz doposażenie 
bazy dydaktycznej placówek oświa-
towych.

Realizacja działań projektu za-
kończy się 30. 06. 2020 r.  W ra-
mach projektu prowadzone są za-
jęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne, rozwijające kompe-
tencje cyfrowe – bezpieczeństwo 
w cyberprzestrzeni, dydaktyczno 
- wyrównawcze z: matematyki, ję-
zyka angielskiego, biologii, przy-
rody, geografii, rozwijające z: języ-
ka angielskiego i matematyki oraz 

biologia, przyroda, geografia, ma-
tematyka, fizyka i chemia drogą 
eksperymentu. Wszystkie zajęcia 
prowadzone są z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb eduka-
cyjnych i rozwojowych oraz moż-

liwości psychofizycznych uczniów.  
W ramach projektu szkoły otrzyma-
ją nowoczesne wyposażenie szkol-
nych pracowni. Wszystko to przy-
czyni się do pełniejszej i bardziej 
efektywnej realizacji programów 
nauczania. 

PoDnosZenie komPetenCJi eDukaCYJnYCh w Gminie ZeLów

Jak wygląda praca posła na Sejm, 
jak powstają ustawy? Mogli się o tym, 
w sposób bezpośredni, przekonać 
uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Zelowie. 3 czerwca 
wzięli oni udział w niecodziennej lek-
cji, gdzie w ciągu dwóch godzin zro-
zumieli, jakie wyzwania niesie za sobą 
piastowanie tak ważnego urzędu, jak 
praca posła. Krok po kroku poznawali, 
jak powstaje ustawa.

Tę niezwykłą lekcję poprowa-
dził, Grzegorz Lorek - polski polityk, 
od 2018 roku poseł na Sejm RP VIII  
kadencji.

Aby proces legislacyjny mógł się 
rozpocząć, konieczne jest wniesienie 

projektu ustawy do Sejmu, mogą to 
uczynić, np. posłowie. Zatem spośród 
zgromadzonej młodzieży powołano 
przewodniczącego komisji sejmowej. 
Na obradach zaproponowano wpro-
wadzenie nowej ustawy: „Odejście od 
praktyki zawodowej w szkołach bran-
żowych”.

Po burzliwych obradach, kolejnych 
czytaniach, wniesieniu poprawek  
i rozpatrzeniu wniosków, nastąpiło 
głosowanie. Niestety ustawa została 
odrzucona większością głosów.

Spotkanie to odbywało się w sym-
patycznej atmosferze. Na koniec 
uczniowie zostali obdarowani drob-
nymi prezentami przywiezionymi 

przez Pana Posła.
Uczniowie doszli do wniosku, że 

praca posła jest bardzo odpowiedzial-
ną pracą dla dobra społeczeństwa.

LekCJa PaRLamentaRYZmu
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17 maja br. w Przedszkolu Samo-
rządowym Nr 4 w Zelowie odbył 
się XVII Gminny Turniej Wiedzy Eko-
logicznej pt.: „W każdej kropli wody 
jest dar życia dla przyrody”. W szran-
ki stanęło 8 placówek – Przedszkole 

Samorządowe Nr 1, Przedszkole Sa-
morządowe nr 4, Przedszkole Eduka-
cyjne, kl. „0”: Szkoła Podstawowa Nr 2, 
Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Pod-
stawowa w Bujnach Szlacheckich, 
Szkoła Podstawowa w Kociszewie, 

Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie. 
Natomiast zespół teatralny „Zielone 
Skrzaty” uatrakcyjnił Turniej insce-
nizacją proekologiczną „Wędrówka 
kropli wody”.

Turniej przebiegał w IV rundach:
• Prezentacja pracy przestrzennej 

„Pojazd wodny z wykorzystaniem 
surowców wtórnych” wykonanej  
w placówce macierzystej;

• Zadania do wykonania w gru-
pach - karty pracy;

• Zagadki słowno – logiczne 
związane z tematyką Turnieju;

• Zabawa sprawnościowa „Zary-
bianie stawu”

Wszystkie dzieci wykazały się 
ogromną wiedzą z zakresu ekologii, 
za co otrzymały nagrody rzeczowe 
w postaci gier planszowych ufun-

dowanych przez WFOŚiGW w Łodzi. 
Placówki biorące udział w turnie-
ju otrzymały pamiątkowe statuetki 
oraz dyplomy.

Jednocześnie rozstrzygnięto 
Konkurs Plastyczny „Słońce, woda  
i przygoda”, w którym wzięło udział 
24 dzieci z w/w placówek. Jury wy-
brane spośród zaproszonych go-
ści w  składzie: Sekretarz Miasta 
– Krzysztof Borowski, Kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia – Elżbieta Pajewska, Dy-
rektor Przedszkola Edukacyjnego 
w Zelowie – Beata Jersak, zdecy-
dowało o przyznaniu nagród głów-
nych w postaci gier planszowych 
i wyróżnień – książek o tematy-
ce związanej z przyrodą i ochroną  
środowiska.

DZieCi o ekoLoGii

W czwartek 16 maja gościli  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelo-
wie uczniowie ze szkół podstawo-
wych z terenu gminy Zelów. Ucznio-
wie brali udział w dwóch konkursach 
ekologicznych. Pierwszym był gmin-
ny konkurs wiedzy na temat eko-
logicznego trybu życia „Żyj zdro-
wo – Żyj ekologicznie”. Uczniowie 
wszystkich szkół zaprezentowali bar-
dzo dużą wiedzę na temat zdrowia  
i ochrony przyrody. Trzy drużyny za-
jęły pierwsze miejsce: Anna Chęciń-
ska i Aleksandra Przybylska ze Szko-
ły Podstawowej nr 2, Miłosz Erkiert 
i Bartłomiej Majczak ze Szkoły Pod-
stawowej w Bujnach Szlacheckich 

oraz Julia Mańkowska i Aleksan-
dra Papuga ze Szkoły Podstawowej  
w Wygiełzowie. Drugie Miejsce przy-
padło dla  drużyny ze Szkoły Podsta-
wowej w Kociszewie w składzie Ja-
kub Selerowicz i Filip Bandzierz.

W Gminnym Konkursie Piosenki 
Ekologicznej pod hasłem „Dla Ciebie 
Ziemio śpiewamy!” uczestnicy rywa-
lizowali w trzech kategoriach wieko-
wych i zajęli następujące miejsca:

Kategoria klas I-III
1. Zuzanna Kopala Szkoła Podsta-

wowa nr 2, Wiktoria Tosik  Szkoła Pod-
stawowa Bujny Szlacheckie

2. Pola Papuga Szkoła Podstawo-
wa nr 4, Adrianna Sikora Szkoła Pod-

stawowa nr 2
3. Szymon Grzybek  Szkoła Pod-

stawowa Wygiełzów, Ewa Retkiewicz 
Szkoła Podstawowa nr 4, Dominik 
Wójcik Szkoła Podstawowa nr 4

Kategoria klas IV-VI
1. Karolina Jelińska Szkoła Podsta-

wowa Kociszew, Szymon Tosik Szkoła 
Podstawowa Wygiełzów, Julia Urbaniak  
Szkoła Podstawowa nr 2

2. Katarzyna Magdziak Szkoła Pod-
stawowa Wygiełzów, Maja Plucińska 

Szkoła Podstawowa nr 2
3. Anna Kubiak i Kinga Piotrow-

ska Szkoła Podstawowa Bujny Szla-
checkie

Kategoria klas VII-VIII
1. Nastka Karbowska Szkoła Pod-

stawowa  nr 1, Oliwia Kot Szkoła Pod-
stawowa nr 2, Róza Madziak Szkoła 
Podstawowa Wygiełzów

2. Natalia Dominiak Szkoła Podsta-
wowa Wygiełzów, Milena Kalinowska 
Szkoła Podstawowa Kociszew, Wikto-
ria Kurczewska Szkoła Podstawowa 
nr 2, Adrian Szmigielski Szkoła Pod-
stawowa Kociszew

3. Karolina Flantowicz Szkoła Pod-
stawowa Bujny Szlacheckie, Karolina 
Martyniak Szkoła Podstawowa Bujny 
Szlacheckie, Wiktoria Jachymek Szko-
ła Podstawowa nr 1

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Nagrody w konkursach były 

współfinansowane przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi w ramach 
realizacji projektu edukacyjnego „Ja-
kie tajemnice kryje woda?” oraz przez 
Powiat Bełchatowski w ramach reali-
zacji działań ekologicznych.

ekoLoGiCZne konkuRsY w sP nR 2

Przedszkole Edukacyjne im. Jana 
Amosa Komeńskiego Parafii Ewan-
gelicko-Reformowanej w Zelowie 
świętuje w tym roku 25-lecie ist-
nienia. Oficjalne uroczystości od-

były się 13 czerwca br. Z tej okazji 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek złożył wyrazy uznania i gratu-
lacje całej społeczności przedszkol-
nej. Gronu Pedagogicznemu życzył 
dalszych osiągnięć i sukcesów  
w pracy opiekuńczo-dydaktycznej,  
a Dzieciom nieustającego odkry-
wania świata, uśmiechu, rozwijania 
talentów oraz twórczej zabawy.

JubiLeusZ PRZeDsZkoLa eDukaCYJneGo
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Tradycyjnie w drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych w Kościele Ewan-
gelicko-Reformowanym w Zelo-
wie odbył się koncert Zelowskich 

Dzwonków. Tegoroczne spotkanie 
było wyjątkowe, ponieważ Dzwon-
ki obchodzą w tym roku 20-lecie 
istnienia. Zgromadzeni na koncer-

cie goście wysłuchali utworów za-
granych na dzwonkach ręcznych. 
Muzycy są jedyną grupą w Polsce 
grającą na tych instrumentach.

Z okazji tak pięknego jubileuszu 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek, Zastępca Burmistrza Anetta 
Mądry i Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Zelowie Sylwester Droz-
dowski złożyli muzykom i opie-
kunom zespołu gratulacje, życzyli 
dalszych sukcesów, a na ręce Pa-
stora Tomasza Pieczki przekaza-
li pamiątkową tabliczkę. Były też 
kwiaty i upominek dla członków 
zespołu.

Działające od 20 lat Dzwonki ma-
ją na swoim koncie setki koncer-
tów w Polsce i zagranicą. W reper-
tuarze zespołu przeważają głównie 
utwory religijne, ale nie brakuje też 
kompozycji np. Jana Sebastiana Ba-
cha, czy Ryszarda Wagnera.

Pierwsze instrumenty trafiły do 
zelowskiej parafii w 1999 roku, ja-
ko prezent od amerykańskiego 
dyrygenta i jednocześnie pastora 
Kościoła Prezbiteriańskiego w Pit-
tsburghu. Był to początek niezwy-
kłej muzycznej drogi Zelowskich 
Dzwonków, których kunszt za-
chwyca wielu słuchaczy.

20-LeCie ZeLowskiCh DZwonków

Wokaliści i tancerze z naszej 
gminy wystąpili podczas wyjąt-
kowego koncertu z okazji Dnia 
Matki, który 25 maja br. odbył się 
w Domu Kultury w Zelowie. Go-
ście, w szczególności mamy, usły-
szeli szereg utworów zaprezen-
towanych przez artystów oraz 
podziwiali umiejętności taneczne 
zespołów tańca nowoczesnego 
działających w zelowskim Domu 
Kultury. Nie zabrakło gromkich 
braw i wzruszeń. Na zakończenie 
mamy zostały symbolicznie ob-
darowane różami.

Organizatorem koncertu był 
Dom Kultury w Zelowie.

ZaśPiewaLi DLa mam

Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny im. A. Mickiewicza w Zelowie 
otrzymała dofinansowanie na reali-
zację projektu „Biblioteka dla wszyst-
kich”. Środki w wysokości 5 510,00 zło-
tych pozyskane zostały z Programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Stowarzyszenie 
Dobroczynne „RAZEM”.

Odbiorcami projektu będą wszy-
scy mieszkańcy Gminy Zelów, dla któ-
rych zostaną zrealizowane następują-
ce działania:

• Warsztaty plastyczne dla dzieci  
w wieku 6-13 lat (lipiec)

• Wykonanie i zamontowanie  
w przestrzeni miejskiej domków na 
książki (lipiec-sierpień)

•  Wystawa plastyczna (wrzesień).
Całkowity koszt projektu: 7 000 zł.

bibLioteka DLa wsZYstkiCh

Jozef JErsak
Jozef

JErsak
Prof. dr hab. Józef Jersak (1929-1991). Urodził się w Zelowie 20 października 

1929 roku. Geograf, geolog, jeden z najlepszych polskich paleontologów. 
Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie Instytutu Ekologii 
Polskiej Akademii Nauk.

W 1976 roku wyjeżdża na ekspedycję naukową na Spistbergen w poszuki-
waniu miejsca, gdzie można byłoby założyć stację arktyczną. Tam, na Wyspie 
Króla Jerzego zakłada Polską Stację Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego. 

Po powrocie do kraju Józef Jersak przeniósł się na Uniwersytet Śląski, gdzie 
był m.in. dyrektorem Instytutu Geografii. Mieszkał w Sosnowcu.

Zmarł 17 maja 1991 roku. Pochowany jest na cmentarzu ewangelickim  
 w Zelowie.  

oprac. Andrzej Dębkowski
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memoRiał sZaChowY aLeksanDRa kałużneGo
15 czerwca przy pięknej, 

słonecznej pogodzie na pla-
cu Dąbrowskiego w Zelowie 
do szachownic zasiadło 25 za-

wodników. Turniej miał na ce-
lu upamiętnienie osoby i do-
konań Aleksandra Kałużnego, 
propagatora sportu szachowe-

go. System rozgrywek jaki obo-
wiązywał to system szwajcarski 
bez podziału na płeć i wiek, na 
dystansie 7 rund, tempo gry 10 
minut na partię. Podczas rozgry-
wania partii szachowych widać 
było na twarzach zawodników 
radość, pozytywne emocje oraz 
skupienie. Rywalizacja była za-
cięta i trwała do ostatniej rundy. 
Spotkanie przy szachach w so-
botę to nie tylko turniej. Można 
było także rozegrać partię sza-
chową na ogromnych plenero-
wych szachach rozstawionych 
na terenie placu. Takie plenero-
we stanowisko do gry w szachy 
było dodatkową formą wspólnej 

rozrywki i rozwijania szachowej 
pasji. A oto zwycięzcy turnieju: 
I miejsce - Mroczkowski Krzysz-
tof z Gorzkowic, II miejsce - Ma-
teusz Wiśniewski ZSO Zelów i III 
miejsce – Bartłomiej Jarzębski 
z Gorzkowic. Nagrodzono rów-
nież najmłodszego zawodnika 
turnieju, którym była Topolska 
Agatka oraz Sokołowski Antoni 
i najstarszego - pana Tadeusza 
Ciurę. Małżonka A. Kałużnego 
ufundowała nagrodę specjalną, 
dla najlepszego zawodnika Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie, którym została Olga 
Kopeć. Zwycięzcy otrzymali pu-
chary oraz nagrody rzeczowe. 
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XVii FestiwaL teatRZYków PRZeDsZkoLnYCh ,,maLi – więksZYm”

W dniach od 3 do 7 czerwca 
2019r. w Muzeum Ośrodka Doku-
mentacji Dziejów Braci Czeskich 
odbył się XVII Festiwal Teatrzyków 
Przedszkolnych im. Jana Amosa 
Komeńskiego pt. ,,MALI – WIĘK-
SZYM” organizowany przez Przed-
szkole Edukacyjne im. Jana Amosa 
Komeńskiego Parafii Ewangelic-
ko- Reformowanej w Zelowie. Fe-
stiwal został zrealizowany dzięki 
dotacji Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz 
objęty honorowym patronatem 
Burmistrza Zelowa Pana Tomasza 
Jachymka.

W festiwalu tym wzięło udział 
osiem placówek oświatowych  
z terenu miasta i gminy Zelów oraz 

Stowarzyszenie Czechów w Polsce 
w Zelowie - „Dzieci z Klubu Czeskie-
go”, w sumie 239 dzieci.

Grupa teatralna ,,Komeniusz-
ki” z Przedszkola Edukacyjnego, ja-
ko gospodarze imprezy, wystawi-
ła bajkę pt. ,,O Makowej Panience 
i Tureckim Księżycu” oraz grupa 
,,Młodsze Komeniuszki” zaprezen-
towała swoje zdolności aktorskie  
w przedstawieniu pt. ,,Dzień Ziemi”.

Wszystkie zespoły teatralne, 
które wzięły udział w Festiwa-
lu, zajęły I miejsca. Nagrodą głów-
ną był wyjazd do Teatru Pinokio  
w Łodzi na przedstawienie pt. ,,Świn-
ki 3” . Specjalną Nagrodę Dyrekto-
ra Przedszkola Edukacyjnego w Ze-
lowie otrzymała grupa ze Szkoły 

Podstawowej w Bujnach Szlachec-
kich Zespół „Smyki”, która wystawi-
ła przedstawienie „Sąsiedzi - kaktus”. 
Ponadto każdy zespół otrzymał pa-
miątkowe dyplomy, pacynki, bańki 
mydlane oraz statuetkę. 

XVII Festiwal Teatrzyków Przed-
szkolnych zakończono przedsta-

wieniem opartym na podstawie 
filmu czechosłowackiego pt. „Jak 
Rumcajs z Cypiskiem las przed 
niedźwiedziem uratowali”. Występ 
był o tyle interesujący, że wzięli  
w nim udział pracownicy przed-
szkola, rodzice oraz członkowie 
Klubu Czeskiego. 

W ramach ogólnopolskiej ak-
cji Cała Polska czyta dzieciom 20 
przedszkolaków w dniu 13 ma-
ja br. odwiedziło Urząd Miejski  

w Zelowie i wysłuchało bajek czy-
tanych przez Zastępcę Burmistrza 
Zelowa Anettę Mądry.

Dzieci reprezentujące Przed-

szkole Samorządowe nr 4 w Ze-
lowie wysłuchały bajek, Patrona 
swojej placówki, Jana Brzechwy.

Koordynatorem akcji na tere-
nie naszej gminy jest Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Zelów, 

która już po raz 15 bierze udział w 
tym przedsięwzięciu, przyczynia-
jąc się do promocji czytelnictwa.

Po wizycie w Urzędzie dzieci,  
w ramach akcji, odwiedziły również 
Filię Powiatowego Urzędu Pracy.

PRoJekt ZeLów

Gmina Zelów otrzymała dofi-
nansowanie na realizację projektu 
grantowego „Podniesienie kom-
petencji cyfrowych mieszkańców 
województw: kujawsko - pomor-
skiego i łódzkiego” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

Łączna kwota dofinansowania 
to 86  520,00 zł co stanowi 100% 

wydatków kwalifikowanych pro-
jektu.

Głównym celem projektu jest 
podniesienie kompetencji cyfro-
wych mieszkańców naszej gmi-
ny poprzez realizację szkoleń 
tematycznych z różnych przydat-
nych dziedzin życia naszego życia.  
W ramach projektu realizowanych 
będzie siedem modułów szkolenio-
wych:

•  „Rodzic w Internecie”;
• „Mój biznes w sieci”;

• „Moje finanse i transakcje w sieci”;
• „Działam w sieciach społeczno-

ściowych”;
• „Tworzę własną stronę interneto-

wą (blog);
• „Rolnik w sieci”;
• „Kultura w sieci”.
Uczestnicy szkoleń mogą liczyć na 

nabycie umiejętności w zakresie in-
formacji, komunikacji, rozwiązywania 
problemów czy korzystania z usług 
publicznych w sieci. W ramach projek-
tu szkolenie odbędzie 168 mieszkań-

ców gminy. Planuje się również zakup 
sprzętu komputerowego w postaci 
12 laptopów.

Po realizacji projektu sprzęt kom-
puterowy zostanie przekazany do 
prowadzonej przez gminę szkoły. 

Projekt realizowany będzie od  
15.05.2019r.  do  28.02.2020r.

Już wkrótce będziemy infor-
mować o zapisach na szkolenia 
na naszej stronie internetowej, Fa-
cebooku oraz poprzez kurendy  
i plakaty. 

Cała PoLska CZYta DZieCiom
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kośCiołY miasta i GminY ZeLów
W czerwcu w Bibliotece Publicz-

nej Miasta i Gminy im. A. Mickiewi-
cza w Zelowie prezentowana była 
wystawa fotografii Mariana Wójcika 
pt. „Kościoły Miasta i Gminy Zelów”. 
Na wystawie zobaczyć można by-
ło kościoły Zelowa: Kościół p.w. Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, Kościół 
Ewangelicko – Augsburski, Kościół 
Ewangelicko – Reformowany, Kościół 
Chrześcijan Baptystów oraz drewnia-

ne kościółki: Kościół p.w. św. Waw-
rzyńca i Tomasza w Łobudzicach, 
Kościół p.w. św. Teodora Męczennika  
w Kociszewie, Kościół p.w. św. Kazi-
mierza i św. Barbary w Pożdżenicach 
i Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła 
i Nawiedzenia NMP w Wygiełzowie. 
Na fotografiach bełchatowianina zo-
baczyć można było zabytkowe ko-
ścioły, cenne ołtarze, obrazy czy orga-
ny pochodzące sprzed wieków.

Powiatowi wiCemistRZowie
Uczniowie reprezentujący Szkołę 

Podstawową w Bujnach Szlachec-
kich wywalczyli II miejsce w Powia-
towych Eliminacjach Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym, które odbyły 
się 30 kwietnia w Szczercowie.

Szkołę reprezentowała drużyna 
w składzie: Bartłomiej Ornaf (kl. VII), 
Magdalena Adamczyk (kl. VIII) oraz 
Tomasz Retkiewicz (kl. VIII). Ucznio-
wie startowali w II grupie wieko-
wej - powyżej 12 lat i rywalizowali 
z gimnazjalistami z klas III.

Podczas turnieju każdy z uczest-

ników rozwiązywał samodzielnie 
test wiedzy, który składał się z 35 
pytań, obejmujących zagadnienia 
dotyczące zasad i przepisów o ru-
chu pieszych i rowerzystów, zna-
ków drogowych, sytuacji w ruchu 
drogowym oraz 10 zadań polega-
jących na ustaleniu prawidłowej 
kolejności przejazdu przez skrzy-
żowanie.

Po rozwiązaniu testu zawodni-
cy mieli do pokonania rowerem  
tor sprawnościowy składający się  
z 10 przeszkód.

Gratulujemy!!!

„Ave Maria Jasnogórska” i „Do-
bra Matko i Królowo” to dwa z ośmiu 
utworów, które znalazły się na drugiej 
już płycie scholii parafii M.B. Często-
chowskiej w Zelowie „Prowadź nas”.

Inicjatywa wydania płyty to dla 
członków scholii doskonała oka-
zja do zaprezentowania szerokiej 

publiczności talentu oraz pracy  
i zaangażowania, jakie wszystkie 
dzieci wraz z opiekunami wkładają w 
szlifowanie repertuaru i umiejętności 
wokalnych.

Na płycie „Zaśpiewajmy Maryi” 
gościnnie wystąpił zespół Lauda-
te Dominum.

W tym roku schola obchodzi jubi-
leusz 5-lecia powstania, na okolicz-
ność którego, w dniu 13 października 
br. w Domu Kultury w Zelowie, odbę-
dzie się koncert słowno-muzyczny.

Schola w planach ma już wydanie 
kolejnej płyty, a okazją do tego będzie 
obchodzona w przyszłym roku 100. 

rocznica urodzin Św. Jana Pawła II.  
W 2020 roku mija także dwadzieścia 
lat od nagrania przez grupę zelow-
skich dzieci płyty „Dzięki Tobie Ojcze 
Święty”, którą zawieziono do Watyka-
nu i podarowano Papieżowi Polakowi.

Opiekunami scholii są Jacek Wo-
dziński i ks. Piotr Mazij.

DRuGa PłYta ZeLowskieJ sChoLi „PRowaDź nas” 

8 czerwca na terenie siedziby 
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych w Zelowie 
odbył się I Festyn Integracyjny 
dla osób niepełnosprawnych 

oraz mieszkańców naszej gmi-
ny. Impreza cieszyła się dużym 
powodzeniem. Dla gości przy-
gotowano różnorodne konkur- 
sy, zabawy, wystąpił także zespół 

„Za miedzą”.
Festyn stał się okazją do 

wspólnej zabawy i lepszego po-
znania osób sprawnych i osób 
niepełnosprawnych. 

Zarząd Stowarzyszenia serdecz-
nie dziękuje współorganizato-
rom za pomoc i zaangażowanie  
w przygotowanie i przeprowadze-
niu imprezy. 

i FestYn inteGRaCYJnY

Po dziesięciu miesiącach pra-
cy nadszedł ten upragniony 
dzień - zakończenie roku szkol-
nego. 19 czerwca wybrzmiał 
ostatni dzwonek obwieszczają-
cy pierwszy dzień wakacji. Pod-
czas uroczystych akademii roz-
dano świadectwa i nagrody. 

W Gminie Zelów szko-
ły podstawowe ukończyło 168 
uczniów, 109 gimnazjalistów i 39 
uczniów Liceum Ogólnokształ-

cącego w Zelowie.
Wszystkim uczniom, ich ro-

dzicom i pracownikom szkół ży-
czymy bezpiecznych i udanych 
wakacji!

Tego dnia podziękowania za 
wkład w rozwój gminnej eduka-
cji otrzymał wieloletni dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kocisze-
wie Marek Myroniuk, który po 
38 latach pracy przechodzi na 
zasłużoną emeryturę.

wYbRZmiał ostatni DZwonek! 
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ZaGRaLi DLa PatRYka

W niedzielę 9 czerwca w Szkole 
Podstawowej w Łobudzicach odbył 
się charytatywny turniej tenisa stoło-
wego „GRAMY DLA PATRYKA”.

Poniżej zwycięzcy turnieju w po-
szczególnych kategoriach:

Kategoria dziewcząt do 2004 r.:
1 miejsce Marta Holak
2 miejsce Magda Fronczak
3 miejsce Paulina Gapik
Kategoria chłopców do 2004 r.:
1 miejsce Bartosz Adamiak
2 miejsce Karol Głowacki
3 miejsce Bartosz Wolski
Kategoria kobiet:
1 miejsce Izabela Pomezny

2 miejsce Oliwia Zawiasa
3 miejsce Aleksandra Sima
Kategoria Open:
1 miejsce Michał Oracz
2 miejsce Zbigniew Goździk
3 miejsce Witold Uzarczyk
W trakcie turnieju prowadzona by-

ła zbiórka pieniędzy do puszek na le-
czenie i rehabilitację Patryka Olejnika. 
Kwota jaką udało się uzbierać przero-
sła oczekiwania organizatorów i wy-
niosła ponad 7 000,00 złotych.

Organizatorem wydarzenia był 
ULKS „KUSY”. Turniej został objęty 
Honorowym Patronatem Burmistrza 
Zelowa Tomasza Jachymka.

PRZeDsZkoLaki oDśPiewałY hYmn PoLski
Z okazji Święta Flagi oraz Kon-

stytucji 3 Maja dzieci z Przedszko-
la Edukacyjnego im. Jana Amo-
sa Komeńskiego w Zelowie 30 
kwietnia zaprezentowały miesz-
kańcom prawdziwą patriotycz-
ną postawę odśpiewując hymn 
Polski przed Biblioteką Publiczną, 
Urzędem Miejskim oraz Domem 
Kultury w Zelowie. Podczas wy-

stępów nie zabrakło biało-czer-
wonych akcentów. Przedszkolaki 
z samodzielnie wykonanymi cho-
rągiewkami w barwach Polski, po 
każdorazowym odśpiewaniu Ma-
zurka Dąbrowskiego prezentowa-
ły mieszkańcom napis „KOCHAMY 
POLSKĘ”.

Była to dla wszystkich wspania-
ła lekcja patriotyzmu.

świeRsZCZYkowe wieRsZYki
13 maja br. najmłodsi recytato-

rzy z Gminy Zelów uczestniczyli  
w Gminnych Eliminacjach Konkur-
su Recytatorskiego „Świerszczyko-
we wierszyki”, zorganizowanych 
przez Dom Kultury pod Honoro-
wym Patronatem Burmistrza Zelo-
wa Tomasza Jachymka.

Wydarzenie to odbyło się w ra-
mach projektu „Wojewódzki Ekolo-
giczny Dzień Dziecka z Literaturą 
i Sztuką – Świerszczykowe Wier-

szyki” realizowanego przez Łódz-
ki Dom Kultury, który po raz siód-
my zaprosił do współpracy Dom 
Kultury w Zelowie. W ramach pro-
jektu ogłoszone zostały konkursy 

plastyczne i konkurs recytatorski  
o tematyce przyrodniczej „Świersz-
czykowe wierszyki”, skierowany do 
dzieci w wieku 5 – 11 lat.

W eliminacjach wzięło udział 12. 
reprezentantów szkół i przedszko-
li naszej gminy. Komisja konkur-
sowa, po uważnym wysłuchaniu 
wszystkich uczestników, wytypo-
wała  czworo laureatów, którzy re-
prezentowali Gminę Zelów w fi-
nale wojewódzkim, 1 czerwca br.  

w Łódzkim Domu Kultury:
• I miejsce – Leon Pluciński, 

Przedszkole Samorządowe nr 4  
w Zelowie ;

• II miejsca – Oliwia Kubiak, Szko-

ła Podstawowa w Bujnach Szla-
checkich i Marcel Kieraś, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Zelowie;

• III miejsce – Ewa Retkiewicz, 
Szkoła Podstawowa w Bujnach 
Szlacheckich.

Przyznano również trzy wyróż-
nienia dla Hanny Jarmakowskiej 
z Przedszkola Samorządowego 
nr 1 w Zelowie, Mai Szymańskiej  
z Przedszkola Samorządowego nr 
4 i Wiktorii Tosik ze Szkoły Podsta-
wowej w Bujnach Szlacheckich.

Dzieci nagrodzone zostały atrak-
cyjnymi upominkami ufundowa-
nymi przez Burmistrza Zelowa  
Tomasza Jachymka.

1 czerwca br. w Łódzkim Domu 
Kultury odbył się finał Wojewódz-
kiego Ekologicznego Dnia Dziecka 
z Literaturą i Sztuką – 48. Świersz-
czykowe Wierszyki 2019. Oko-
ło 120. najlepszych recytatorów,  
z różnych gmin województwa 
łódzkiego, rywalizowało o tytuł 
„Mistrza Słowa” w jednym z najstar-
szych konkursów recytatorskich 
dla dzieci w wieku 7 - 11 lat oraz 
dzieci młodszych, które po waka-
cjach rozpoczną naukę szkolną. 
Dom Kultury w Zelowie od 7. lat 
uczestniczy w konkursie, organizu-

jąc eliminacje gminne, w których 
wyłaniani są najlepsi młodzi recy-
tatorzy z naszej gminy. W tym roku, 
po raz pierwszy reprezentant Gmi-
ny Zelów został laureatem konkur-
su zdobywając nagrodę Grand Prix, 
jako jeden z 10. „Mistrzów Słowa”  
w województwie łódzkim. Napawa 
to radością i dumą, ponieważ Leon 
Pluciński z Przedszkola Samorzą-
dowego Nr 4 w Zelowie, jako sze-
ściolatek, jest najmłodszym nagro-
dzonym finalistą. 

Serdecznie gratulujemy Leono-
wi, jego rodzicom oraz pani Ma-
rioli Dytrych, która przygotowała 
naszego „Mistrza Słowa” do kon-
kursu i życzymy wielu dalszych 
sukcesów.



www.zelow.pl 19EDUKACJA, KULTURA, SPORT

Dodatkowe atrakcje od godz. 15.00: 
gastronomia, wesołe miasteczko, zamki dmuchane, trampolina, 
ścianka wspinaczkowa, strzelnica, stoiska handlowe, promocyjne i wystawiennicze; 
animacje i inne atrakcje dla dzieci i rodzin.

ORGANIZATOR: DOM KULTURY W ZELOWIE 

Targowisko Miejskie w Zelowie

Imprezy towarzyszące realizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza 
w Zelowie:

4 czerwca - 5 lipca 2019 r. - wystawa Mariana Wójcika pn. „Kościoły Miasta i Gminy Zelów”
         (Biblioteka w Zelowie - pl. J. Dąbrowskiego 9)
1 lipca 2019 r. godz. 16.00 - wykład historyczny dot. historii naszego miasta dr. Piotra Kilańczyka
         (Biblioteka w Zelowie - pl. J. Dąbrowskiego 9)
2 lipca 2019 r. godz. 16.00 - wykład historyczny dot. historii naszego miasta Dyrektora Oddziału Instytutu     

Pamięci Narodowej w Łodzi dr. Dariusza Roguta
       (Biblioteka w Zelowie - pl. J. Dąbrowskiego 9)
3 lipca 2019 r. godz. 18.00 - spektakl o historii Zelowa pt. „Cztery kultury - jeden Zelów” 
                                             w reż. Krystyny Mikołajczak 
         (Dom Kultury w Zelowie - ul. Kościuszki 74)
3 lipca 2019 r. godz. 18.00 - degustacja słodkości wielu kultur, wykonanych przez lokalnych cukierników

  16.00 – koncert powitalny w wykonaniu zelowskich wokalistów
             i formacji tanecznych z Domu Kultury
16.30 – oficjalne otwarcie imprezy przez Burmistrza Zelowa 
 17.30 – koncert  (muzyka czterech kultur: czeska, KRACOUSTIC
               niemiecka, polska,   żydowska)
 19.00 – koncert  ETNA 
 20.00 – koncert VERBA
 21.30 – koncert  PATRYCJA MARKOWSKA     
 00.00 – zakończenie imprezy Od 1 lipca 2019 r. zelowskie restauracje (Chilli, Miś, Pyszny Zakątek), będą serwowały potrawy czeskie, 

niemieckie, polskie i żydowskie, nawiązujące do wielokulturowej historii Zelowa. 
Degustacja potraw podczas imprezy Dni Zelowa 6 lipca 2019 r.  
 

Monika i Andrzej Kazimierczakowie
PPHU MONTRANS

ul. Piotrkowska 49a, 97-425 Zelów

Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Zelowie

ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów



Komisja Finansów Publicznych, 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

Anna Bartecka - przewodniczący
Mateusz Rogut - wiceprzewodniczący
Jacek Bara - członek
Ewelina Kałuża - członek
Jan Stempiń - członek

Komisja Inwentaryzacyjna

Marcin Gral - przewodniczący
Tomasz Kamola - wiceprzewodniczący
Agnieszka First - członek

Komisja Mieszkaniowa

Miron Młudzik - przewodniczący
Tomasz Kamola - wiceprzewodniczący
Włodzimierz Paczuszka - członek
Michał Stańka - członek

Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Bezpieczeństwa

Anna Bartecka - przewodniczący
Marcin Gral - wiceprzewodniczący
Jacek Bara - członek
Joanna Chrzanowska - członek
Włodzimierz Paczuszka - członek

Komisja Rewizyjna

Andrzej Nawrocki - przewodniczący
Miron Młudzik - wiceprzewodniczący
Anna Bartecka - członek
Agnieszka First - członek
Mateusz Rogut - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Miron Młudzik - przewodniczący
Andrzej Nawrocki - wiceprzewodni-
czący
Barbara Walczak - członek
Michał Stańka – członek

Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej 

Mateusz Rogut - przewodniczący
Marcin Gral - wiceprzewodniczący
Tomasz Kamola - członek
Andrzej Nawrocki - członek
Jan Stempiń - członek
Barbara Walczak - członek

Komisje  Rady  Miejskiej 

w  Zelowie

WYDAWCA:  UrZĄD MIEJsKI W ZELOWIE
Adres:   Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
Redakcja:  Redakcja: Joanna Maciejewska-Karbowniczak – redaktor naczelny, Małgorzata Gajda – redaktor, 
   tel. 44 635 15 35, e-mail: j.maciejewska-karbowniczak@zelow.pl, m.gajda@zelow.pl 
PROJEKT I DRUK:  Drukarnia TAGRAF - Usługi poligraficzne, Andrzej Taborowski, Bachorzyn 13, 98-113 Buczek
   tel. 43 677 41 56, e-mail: tagraftaborowski@vp.pl  Nakład: 2500 egzemplarzy


