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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

Gmina Zelów na mixerZe reGionalnYm w ŁęcZYcY
   Wielokulturowa Gmina Zelów 
z włókienniczą historią w tle – 
tak promowaliśmy się 7 wrze-
śnia na Mixerze Regionalnym  
w Łęczycy. 

W tym roku województwo łódz-
kie świętuje sto lat swojego ist-
nienia. Był to okres niezwykłych 
wydarzeń dla regionu i jego 
mieszkańców. W odniesieniu do 

historii województwa, której je-
steśmy częścią, na naszym sto-
isku można było zapoznać się  
z dziejami Zelowa nawiązującymi 
do wielokulturowości gminy. Du-

żym powodzeniem wśród odwie-
dzających nasze stoisko cieszy-
ła się możliwość utkania własnej, 
kwiatowej makatki oraz słodki 
„wielokulturowy” poczęstunek.

Goście Z HisZPanii w Zelowie

W dniu 19 lipca br., Zelów od-
wiedzili goście z Hiszpanii bio-
rący udział w wizycie studyjnej, 
w ramach realizacji międzyna-
rodowego projektu współpra-
cy „Quest umożliwi innowacyjne 
zwiedzanie”. Celem projektu jest: 
„Podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej obszaru LGD „Dolina rze-
ki Grabi” oraz Federación de Mu-
nicipios de Madrid (Hiszpania) 
poprzez utworzenie ścieżek qu-
estowych na obszarze LGD oraz 

wymianę doświadczeń w zakre-
sie zintegrowanej promocji.”

Podczas wizyty hiszpańscy 
goście poznali historię, a także 
zwiedzili Zelów idąc szlakiem 
Questu „Śladami Braci Czeskich 
w Zelowie” wstępując po dro-
dze m.in. do kościoła M.B. Czę-
stochowskiej, Klubu Czeskiego, 
kościoła Ewangelicko - Refor-
mowanego i Muzeum - Ośrod-
ka Dokumentacji Dziejów Braci 
Czeskich.

80. rocZnica wYbucHu ii wojnY 
świaTowej 

1 września obchodziliśmy 80. 
rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej oraz Dzień Weterana Walk 
o Niepodległość Rzeczypospo-
litej Polskiej. W tym dniu Polacy  
oddają hołd obrońcom Ojczyzny  
i wspominają wszystkich tych, któ-
rzy walcząc o Polskę zginęli na po-
lach bitew. Również w Zelowie  
tego dnia delegacje Gminy Zelów 

i Powiatu Bełchatowskiego zło-
żyły kwiaty pod znajdującą się na 
budynku poczty tablicą pamiątko-
wą składając hołd mieszkańcom 
Zelowa i okolicznych wsi – ofia-
rom dwóch totalitarnych syste-
mów, poległym na polach bitew, 
wywiezionych i pomordowanych  
w niemieckich obozach koncen-
tracyjnych i sowieckich łagrach.
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Szanowni Mieszkańcy!
Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że jednym z najważniejszych zadań niezbędnym 

do prawidłowego rozwoju Gminy Zelów oraz poprawy zarówno jakości życia jej miesz-
kańców, jak również wizerunku samej gminy są inwestycje.  

W chwili obecnej na terenie naszej miejscowości trwają prace remontowe m.in. na dro-
dze powiatowej w Pożdżenicach, termomodernizacji poddawany jest Ośrodek Zdrowia  
w Wygiełzowie, dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Zelowie już korzystają z od-
nowionego we wakacje budynku, a mieszkańcy Wygiełzowa od niedawna mają nowy 
chodnik. Dużym sukcesem dla Gminy Zelów jest pozyskanie ponad 2 mln złotych ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na drogę gminną w Kolonii Łobu-
dzice oraz budowę i przebudowę nawierzchni ulic: Leśnej, Przejazd i Podleśnej w Zelowie. 

Drodzy Mieszkańcy, wiem że potrzeby remontowo-inwestycyjne w naszej gminie są 
ogromne. Dlatego też, cały czas pracujemy na to, aby pozyskiwać fundusze i planować 
działania tak, by decyzje podejmowane w tym zakresie były skuteczne i by sprzyjały zrów-
noważonemu rozwojowi całej Gminy Zelów. 

Oddając w Państwa ręce kolejny w tym roku numer Informatora Zelowskiego, zachę-
cam do przeczytania artykułów, w których szerzej opisujemy wymienione powyżej inwe-
stycje. W Informatorze znajdziecie również opis wielu ciekawych inicjatyw, które dzięki 

zaangażowaniu Was mieszkańców odbyły się na przestrzeni kilku miesięcy na terenie naszej miejscowości jak np. pikniki, rajdy, warsztaty, 
czy zdobyte sukcesy sportowe, za to wszystko serdecznie dziękuję.

          Burmistrz Zelowa
          Tomasz Jachymek

barwnie i widowiskowo na Pikniku wojskowo-PaTrioTYcZnYm 
   Pokazy sprzętu wojskowego, 
gry i zabawy edukacyjne, woj-
skowa grochówka, a na koniec 
pokaz kawaleryjski to atrakcje 

pikniku wojskowo-patriotyczne-
go, który odbył się na terenie Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zelowie.
  Już tradycją stało się, że w Zelo-
wie z okazji Święta Wojska Polskie-
go, które obchodzone jest każde-

go roku 15 sierpnia na pamiątkę 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej  
w 1920 roku przedstawiciele In-
stytutu Pamięci Narodowej Od-

dział w Łodzi organizują piknik 
wojskowo-patriotyczny. W orga-
nizację tegorocznego pikniku, 
który odbył się 18 sierpnia, czyn-
nie włączyła się Gmina Zelów, 
doceniając przede wszystkim 
edukacyjny charakter tego wyda-

rzenia. Program pikniku w atrak-
cyjny sposób przekazuje wiedzę 
o sprzęcie wojskowym, historii 
naszego kraju, a także pielęgnuje 
w nas patriotyzm.
   Piknik poprzedzony został Mszą 
Św. odprawioną w Kościele pw. 
M.B. Częstochowskiej w Zelowie, 
po zakończeniu której zgroma-
dzeni udali się na Plac Dąbrow-
skiego, by złożyć kwiaty pod po-
mnikiem Tadeusza Kościuszki.

 Wspaniałym i widowiskowym 
punktem pikniku były pokazy  
z udziałem koni. Publiczności za-
prezentowała się Anna Zenl, mi-
strzyni świata w jeździe bez ogło-
wia, która „zatańczyła” z koniem  
o imieniu Gumiś. Następnie 
członkowie Stowarzyszenia Uła-
nów im. Oddziału Wydzielone-
go Wojska Polskiego mjr. Hubala 
brawurowo zaprezentowali swo-
je umiejętności kawaleryjskie.

ZakońcZenie druGiej edYcji seZonu dla PojaZdów ZabYTkowYcH
Moskwicz, Zastava 750, Jawa 

50 …i wiele innych.  Miłośnicy 
starych samochodów spotkali się 
w niedzielę 8 września na zakoń-
czeniu drugiej edycji sezonu dla 
pojazdów zabytkowych. Stare sa-
mochody, motocykle oraz ciągni-
ki, które można było podziwiać 
na terenie Ośrodka Konferencyj-

no-Szkoleniowego Przy Patykach 
przyciągnęły uwagę odwiedzają-
cych.  Uczestnicy wydarzenia mie-
li kolejną okazję przyjrzeć się z bli-
ska zabytkowym maszynom oraz 
porozmawiać z ich właścicielami.  

Organizatorem spotkania było 
Stowarzyszenie Pojazdów Zabyt-
kowych STARE TŁOKI.
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dożYnki PowiaTowe w Zelowie Za nami
1 września odbyły się w Zelo-

wie Dożynki Powiatowe. Obchody 
rozpoczęła Msza Święta w koście-
le pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej, następnie barwny koro-
wód dożynkowy przemaszerował  
w asyście orkiestry dętej OSP Ze-
lów na Plac Targowy, gdzie odbyła 
się część oficjalna. Na ręce gospo-
darzy dożynek Burmistrza Zelo-
wa Tomasza Jachymka i Starosty 
Bełchatowskiego Doroty Pędzi-

wiatr złożono wieńce dożynkowe 
przygotowane przez: miasto Beł-
chatów, gminę Bełchatów, gmi-
nę Drużbice, gminę Kleszczów, 
gminę Kluki, gminę Szczerców, 
gminę Rusiec oraz poszczególne 
sołectwa gminy Zelów –  Kurów-
-Kurówek, Kolonia Kociszew oraz 
Grębociny. Wieniec dożynkowy 
gminy Zelów w kształcie łodzi pre-

zentowali druhowie OSP i Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich Kuró-
wek – Kurów. Jego autorami byli 
pracownicy Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w Walewicach, 
którzy przygotowali również de-
korację sceny dożynkowej.

Starostami tegorocznych Doży-
nek Powiatowych byli: Pani Moni-
ka Fiks i Pan Jarosław Grabarz. Pani 
Monika prowadzi wspólnie z mę-
żem Krzysztofem gospodarstwo 

rolne i jest jedną z założycielek 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 
„Stokrotki” w Sromutce. Natomiast 
pan Jarosław prowadzi gospodar-
stwo rolne na terenie Kociszewa  
i okolic oraz działalność gospodar-
czą związaną z obsługą centrów 
logistycznych w centralnej Polsce. 
Uroczystości stały się także oka-
zją do wyróżnienia przez Burmi-

strza Zelowa najlepszych rolników 
Gminy Zelów w 2019 r.  Pamiąt-
kowe statuetki i kwiaty otrzymali: 
Państwo Barbara i Maciej Biesaga  

z Bocianichy, Państwo Agnieszka  
i Rafał Dąbrowscy z Sobek, Pan 
Dominik Kędziak z Kurówka, Pan 
Szymon Kwiatkowski z Chajczyn 
oraz Państwo Bożena i Marek Kop-
ka z Zalesia.

Uhonorowano także wyróżnia-
jących się rolników powiatu beł-

chatowskiego wśród nich zna-
leźli się: Pan Marcin Nitecki, Pan 
Przemysław Fukacz, Państwo  
Katarzyna i Bogdan Łuczyńscy, 
Pan Krzysztof Brzozowski, Pań-
stwo Marzanna i Janusz Frydry-
chowscy, Państwo Bogusława  

i Andrzej Trzeciakowie oraz Pan 
Krzysztof Kot.

Część oficjalną zakończył wy-
stęp ludowego zespołu wokalne-

go Za miedzą. Następnie odbył się 
pokaz policyjny KPP w Bełchato-
wie i występy gwiazd disco polo: 
Casandra, Red Queen i After Party, 
które zgromadziły licznych fanów.

Na uczestników dożynek cze-
kało również wesołe miasteczko, 
wystawy lokalnych twórców, ani-

macje dla dzieci, a także stoiska 
promocyjne, handlowe i gastro-
nomiczne.

Stoisko gastronomiczne gmi-
ny Zelów zostało przygotowywa-
ne przez mieszkańców Łobudzic, 
Ignacowa, Kurowa i Wygiełzowa.

ii Piknik rodZinnY w bujnacH sZlacHeckicH
Piknik rodzinny „Ja i mo-

ja rodzina” odbył się w niedzielę  
8 września 2019 roku w Szko-
le Podstawowej w Bujnach Szla-
checkich. Podczas pikniku odby-
ło się wiele konkursów i atrakcji, 
między innymi: dmuchany plac 
zabaw, malowanie w plenerze 
na płótnie i folii zawieszonych 
pomiędzy drzewami, trzy róż-
ne „fotobudki”, zajęcia kreatyw-
ne przy stolikach, widowiskowe 
doświadczenia chemiczne, ma-
lowanie twarzy, puszczanie ba-

niek mydlanych, gry, zabawy  
i konkursy sportowe, pokaz gasze-
nia pożaru przez strażaków OSP 
w Bujnach Szlacheckich, prezen-
tacja samochodów terenowych 
oraz przejażdżka wybranym sa-
mochodem. Ponadto strażacy – 
ochotnicy przeprowadzili szereg 
konkurencji sprawnościowych  
z użyciem sprzętu strażackiego.

Odbyła się również loteria fan-
towa, z której dochód został prze-
kazany uczniowi szkoły Patrykowi 
Olejnikowi.
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Piknik rodZinnY w karcZmacH już Za nami

3 sierpnia br. w ramach realiza-
cji przyznanego przez Samorząd 
Województwa Łódzkiego grantu 
sołeckiego odbył się „Piknik Ro-
dzinny w Karczmach”, który zgro-
madził wielu mieszkańców so-
łectwa i okolic.

Atrakcyjne zabawy, konkursy 
z nagrodami, rywalizacje spor-
towe, malowanie twarzy i wie-
le innych atrakcji czekało na 
uczestników pikniku. Dzięki przy-
gotowanym przez Koło Gospo-

dyń Wiejskich potrawom można 
było poznać smaki potraw regio-
nalnych. Poprzez prace w ramach 
projektu mieszkańcy przekona-
li się, że wspólnie można zrobić 
wiele dobrego. Wydarzenia na 
lokalnym gruncie są doskona-
łą okazją do zwiększenia poczu-
cia przynależności do rodzinnej 
miejscowości. Burmistrz Zelowa 
Tomasz Jachymek oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Zelowie 
Sylwester Drozdowski pogra-
tulowali mieszkańcom zdoby-
cia grantu i organizacji imprezy,  
a także życzyli dobrej zabawy.

W ramach projektu, sołectwo 
w Karczmach wzbogaciło się  
o namiot, dwa zestawy ogro-
dowe oraz krzesła składane.  
Zakupione przedmioty znaczą-

co wpłyną na poprawę organi-
zacji podobnych imprez w przy-
szłości.

Na realizację projektu uda-
ło się pozyskać dofinansowanie 

zewnętrzne z budżetu Samo-
rządu Województwa Łódzkiego  
w wysokości 5 000 zł, zaś Gmi-
na Zelów dołożyła ze środków  
własnych 1 300 zł.

narodowe cZYTanie 2019
6 września mieszkańcy Miasta  

i Gminy Zelów mieli możliwość 
wysłuchania 8 lektur wybranych 
przez Parę Prezydencką na Ósme 
Narodowe Czytanie. 

Zapoznaliśmy się z fragmenta-
mi następujących utworów: „Do-
bra Pani” - Elizy Orzeszkowej, „Dym” 
- Marii Konopnickiej, „Mój ojciec 
wstępuje do strażaków” - Bruno 
Schulza, „Sawa” - Henryka Rzewu-
skiego, „Orka” - Władysława Stani-
sława Reymonta, „Katarynka” - Bo-

lesława Prusa, „Sachem” - Henryka 
Sienkiewicza i „Rozdziobią nas kru-
ki, wrony…” - Stefana Żeromskiego.

O godzinie 16 zgromadze-
ni na Placu Dąbrowskiego w Ze-
lowie wysłuchali wybrane teksty, 
czytane przez Panią Anettę Mą-
dry – z-cę Burmistrza Zelowa, Pa-
na Sylwestra Drozdowskiego – 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Zelowie, Pana Krzysztofa Borow-
skiego – Sekretarza Miasta, księdza 
Tomasza Pieczko – pastora Para-

fii Ewangelicko – Reformowanej 
w Zelowie, księdza Krzysztofa Bu-
rzyńskiego – wikariusza z Parafii 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Zelowie, Panią Paulinę Gwizdała 
– nauczyciela Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie, Panią 
Justynę Mosińską pedagoga ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelo-
wie oraz Pana Pawła Anglarta – 
studenta Uniwersytetu Łódzkiego. 
Na zakończenie uczestnicy spotka-

nia zostali poczęstowani tortem, 
wykonanym przez firmę cukierni-
czą Państwa Wiewiórowskich.

Drodzy Państwo, literatura to 
najlepsza nauczycielka życia. Ma-
my nadzieję, że czytane fragmen-
ty utworów zachęcą Państwa do 
dalszego czytania oraz pozwolą 
dostrzec pozytywne aspekty życia 
we współczesnym świecie. Wierzy-
my, że spotkamy się za rok w jesz-
cze większym gronie.

wYGieŁZów sTawia na Zieleń

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Wygiełzowie  już po raz czwar-
ty realizowała projekt grantowy  
w ramach programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii  
w Polsce oraz Stowarzyszenie Do-
broczynne „RAZEM”. Celem projek-
tu pt. „Stawiamy na zieleń” było po-

budzenie aktywności społecznej, 
zwiększenie integracji, umacnia-
nie więzi między poszczególnymi 
pokoleniami, pobudzenie aspira-
cji życiowych a przede wszystkim 
poprawa jakości życia mieszkań-
ców. W ramach projektu przepro-
wadzono warsztaty „ABC aranżacji 
terenów zieleni” dla mieszkańców 
Wygiełzowa i okolic, a ich efekty 

można było podziwiać podczas  
spotkania integracyjnego, które 

odbyło się 7 września na sali OSP 
w Wygiełzowie.



tel. 44 635-15-35  /  fax. 44 634-13-416 WYDARZENIA6

święTo osP Zelów

15 września br. odbyły się uro-
czystości 110-lecia powstania jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zelowie. Święto rozpoczęło się 
uroczystą Mszą św. polową, która 
została odprawiona przez ks. prał. 
Jacka Ambroszczyka oraz gmin-
nego kapelana honorowego ks. 
Leona Strzelczyka.        
   Uroczystości zgromadziły wielu 
gości. Na zaproszenie odpowie-
dzieli przedstawiciele Państwowej 

Straży Pożarnej – Zastępca Łódz-
kiego Komendanta Wojewódzkie-
go PSP w Łodzi st. bryg. mgr inż. 
Marek Jankowski,  Komendant 
Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. 
Wojciech Jeleń oraz Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego w Beł-
chatowie Związku OSP RP st. bryg. 
w st. spocz. dh Stanisław Krasoń, 
strażacy z Gminy Zelów oraz jed-
nostek z terenu powiatu bełcha-
towskiego, Posłowie na Sejm RP 

Małgorzata Janowska, Grzegorz 
Lorek i Dariusz Kubiak, wicewo-
jewoda łódzki Krzysztof Cieció-
ra, wicemarszałek województwa 
Łódzkiego Zbigniew Ziemba, rad-
ny sejmiku województwa łódzkie-
go Dariusz Rogut, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Bełchatowskiego 
Sławomir Malinowski, Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek oraz 
radni Rady Miejskiej w Zelowie 
na czele z Przewodniczącym Rady 
Sylwestrem Drozdowskim, a także 
przedstawiciele samorządów i in-
stytucji powiatu bełchatowskiego 
oraz sponsorzy.

Burmistrz Zelowa Tomasz  
Jachymek   wszystkim druhom  
i druhnom złożył serdeczne 
gratulacje oraz podziękowania 
za poświęcenie i ofiarną służbę 
na rzecz mieszkańców Gminy 
Zelów. Natomiast wicemarsza-
łek Województwa Łódzkiego 
Zbigniew Ziemba odczytał list 
Premiera RP Mateusza Mora-

wieckiego, który życzył straża-
kom zelowskiej OSP nieustają-
cej energii i przekonania, o tym 
że wypełnianie strażackiej misji 
ma głęboki sens.

Podczas uroczystości odzna-
czono i wyróżniono zasłużonych 
strażaków. Część oficjalną zakoń-
czyła barwna defilada podod-
działów prezentująca samochody 
strażackie, poprowadzona przez 
Orkiestrę Dęta OSP Zelów, która 
następnie wystąpiła na strażac-
kiej scenie. Przed mieszkańcami 
zaprezentował się także zespół 
Laudate Dominum. Ponadto nie 
zabrakło pysznej grochówki oraz 
dobrej zabawy z Dj-em.

Warto przypomnieć, że począ-
tek jednostce Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Zelowie dały wy-
darzenia z 1909 roku, kiedy to 93 
mieszkańców Zelowa w niedziel-
ne październikowe popołudnie 
powołało Towarzystwo Ochotni-
czej Straży Ogniowej.

sPoTkanie inTeGracYjne
11 września w Środowisko-

wym Domu Samopomocy  
w Walewicach odbyło się spo-
tkanie, którego celem była in-
tegracja środowiska lokalnego  
i zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu osób niepełnospraw-
nych. W wydarzeniu uczestni-
czyli podopieczni ośrodka i ich 
najbliżsi, osoby współpracujące 
z ŚDS, sąsiedzi, a także przed-

stawiciele samorządu gminy Ze- 
lów oraz województwa łódzkie-
go. Podczas spotkania można  
było zapoznać się z praca-
mi uczestników zajęć terapeu-
tycznych prowadzonych w ŚDS  
w Walewicach. 

Dla zebranych zorganizowano 
poczęstunek oraz gry i zabawy 
ruchowe, nie zabrakło również 
akcentu muzycznego.

W niedzielę  8 września w pa-
rafii pod wezwaniem Nawróce-
nia Świętego Pawła i Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny  
w Wygiełzowie odbyły się Do-
żynki Parafialne. Podczas uroczy-
stej Mszy Świętej dziękowano za 
zebrane plony. Następnie miesz-
kańcy i goście spotkali się na Bie-
siadzie dożynkowej w Kurowie 
– wydarzeniu, które zostało zor-
ganizowane w ramach realizacji 
przyznanego przez Samorząd 

Województwa Łódzkiego gran-
tu sołeckiego. Podczas spotka-
nia wystąpiła Orkiestra Dęta OSP 
Kurów i Zespół Ludowy „Za Mie-
dzą”. Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek, który uczestniczył  
w uroczystościach pogratulował 
mieszkańcom wspaniałej orga-
nizacji tego wydarzenia.

Realizacja projektu Biesiada 
dożynkowa w Kurowie rozpoczę-
ła się kilka tygodni przed Dożyn-
kami Parafialnym. To wówczas  
w strażnicy OSP Kurów rozpo-
częły się warsztaty wyplatania 
wieńców dożynkowych, będące 
szansą do wspólnych spotkań 
zbliżających mieszkańców. Była 
to okazja do kultywowania tra-
dycji ludowych i przekazywania  
ich kolejnemu pokoleniu. Do-
datkowo w ramach projektu za-

kupiono elementy strojów ludo-
wych oraz doposażono strażnicę 
OSP w Kurowie w krzesła, które 
zostaną wykorzystane przy orga-
nizacji spotkań mieszkańców.

Na realizację projektu uda-

ło się pozyskać dofinansowanie 
zewnętrzne z budżetu Samo-
rządu Województwa Łódzkiego  
w wysokości 5 000 zł, zaś Gmina 
Zelów dołożyła ze środków wła-
snych 1 300 zł.

w PodZiękowaniu Za PlonY
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rajdY rowerowe w nasZej Gminie
W okresie wakacyjnym odbyły 

się dwa rajdy rowerowe pod Patro-
natem Burmistrza Zelowa. Pierwszy 
z nich zorganizowała Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bujnach Szlachec-
kich pod hasłem „Razem Bezpiecz-
niej”. Całą trasę liczącą około 50 km 
pokonało ponad 200 uczestników. 
Ciekawym punktem programu by-
ła możliwość obejrzenia makiety 
wraku samolotu „Łoś” w Dłutówku.  
Po przejechaniu całej trasy wszy-

scy spotkali się na placu OSP w Buj-
nach Szlacheckich, aby przy grillu 
podsumować tegoroczny rajd. Na 
zakończenie wśród uczestników 
rozlosowano nagrody. W tym ro-
ku podczas rajdu zorganizowano 
zbiórkę charytatywną dla 11-let-
niego Patryka Olejnika. Rajd dofi-
nansowano ze środków programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizo-
wanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Stowarzy-
szenie Dobroczynne „RAZEM”.

Natomiast Ochotnicza Straż Po-
żarna Sobki przy pomocy Sołec-
twa Ławy była organizatorem dru-
giego rajdu rowerowego, podczas 
którego 200 uczestników pokonało 
trasę liczącą ponad 30 km. Droga, 
którą mieli do przejechania kolarze 
przebiegała przez:  Sobki – Parzno 
- Wola Mikorska – Ławy – Rożnia-

towice - Sobki.  Rajd zakończył się 
na placu OSP Sobki, gdzie czekała 
na wszystkich grochówka i drob-
ne upominki dla najmłodszych. Po-
nadto patronat honorowy nad raj-
dem objęli: Wójt Gminy Bełchatów 
oraz Starosta Powiatu Bełchatow-
skiego. 

O bezpieczeństwo uczestników 
podczas jazdy zadbali strażacy  
z OSP Zelów.

wYjąTkowe dni Zelowa

Ideą tegorocznego święta było 
pokazanie i przybliżenie bogatej 
kultury naszej gminy, która zawie-
ra w sobie polskie, czeskie, nie-
mieckie i żydowskie korzenie.

W ramach Dni Zelowa 1 i 2 lip-
ca odbyły się wykłady na temat 
wyjątkowej historii gminy Zelów, 
które poprowadzili dr Piotr Kilań-
czyk i dr Dariusz Rogut. Prelekcje 
z mieszkańcami zorganizowano 

w Bibliotece Miasta i Gminy Ze-
lów. Biblioteka była również or-
ganizatorem spotkania podczas, 
którego zaprezentowano spektakl 
„Cztery kultury – jeden Zelów”. In-
scenizacja, w reżyserii  p. Krystyny 
Mikołajczak została wystawiona 

w Domu Kultury i  odzwierciedli-
ła wielokulturową historię Zelowa. 
Po spektaklu odbyła się degusta-
cja słodkości wielu kultur przy-
gotowanych przez lokalnych cu-
kierników. W siedzibie zelowskiej 
biblioteki zaprezentowana została 
ponadto wystawa zdjęć p. Maria-
na Wójcika pokazująca różnorod-
ność wyznań naszej lokalnej spo-
łeczności. W obchody włączyli się 

także zelowscy restauratorzy, któ-
rzy przez tydzień serwowali wie-
lokulturowe potrawy. Restauracja 
Chilli menu niemieckie, Restaura-
cja Pyszny Zakątek czeskie, a Re-
stauracja Miś polskie.

Na zakończenie, w sobotę 6 

lipca na targowisku miejskim na 
mieszkańców czekało wiele atrak-

cji m.in. wesołe miasteczko, ani-
macje dla dzieci, degustacja po-
traw, wystawa pn. „Nowy sposób 
na Zelów” prezentująca projek-
ty zagospodarowania przestrzeni 
wielu miejsc w Zelowie stworzone 
przez studentów Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie  i oczywiście występy arty-
styczne. Jednym z zespołów, który 
wystąpił przed publicznością był 
zespół Kracoustic, który zaprezen-
tował muzykę naszych czterech 
kultur. Zelowska publiczność ba-
wiła się również z Etną oraz zespo-
łem Verba. Gwiazdą wieczoru była 
Patrycja Markowska.

Wspaniałej zabawy wszystkim 

mieszkańcom życzył Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek, a także 

przedstawiciele władz samorzą-
dowych i parlamentarnych. Była 
to również okazja do złożenia po-
dziękowań Paulinie Grzegórskiej, 
która jest czołową zawodniczką 
grupy Proyama i należy do naj-
lepszych zawodniczek w Polsce  
w dyscyplinie Kickboxing. Zelo-
wianka w tym roku zdobyła dwa 
tytuły Wicemistrzyni Polski w Kick-
boxingu w formułach Low-Kick  
i K-1 oraz drugie miejsce w Pucha-
rze Świata w Budapeszcie. Pau-
lina została powołana do kadry 
Narodowej Polski na Mistrzostwa  
Europy.

Organizatorem Dni Zelowa był 
Dom Kultury w Zelowie.

Wykłady, spektakl, potrawy, wystawa zdjęć, a na finał wspaniała zabawa na targowisku miejskim – tak wyglądały Dni Zelowa 2019, 
które w tym roku odbyły się pod hasłem „Cztery Kultury Jeden Zelów”.



tel. 44 635-15-35  /  fax. 44 634-13-418 INWESTYCJE

co w inwestycjach?
Pod koniec sierpnia premier 

Mateusz Morawiecki zatwierdził 
listę wniosków rekomendowa-
nych do dofinansowania w ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Wnioski zgłaszane były 
w naborze przeprowadzonym 
wiosną tego roku (13 marca - 12 
kwietnia), a środki są przeznacza-
ne m.in. na: dofinansowanie bu-
dowy, przebudowy i remontu 
dróg powiatowych i dróg gmin-
nych oraz na dofinansowanie bu-
dowy mostów lokalizowanych  
w ciągach tych dróg lub dróg 
wojewódzkich.

Wśród zadań gminnych reko-
mendowanych do dofinanso-
wania znalazły się dwa zadania 

Gminy Zelów. Zadania, na któ-
re nasza gmina otrzymała dofi-
nansowanie to budowa drogi 
gminnej w miejscowości Kolonia 
Łobudzice na kwotę dofinanso-
wania 710.159,00 zł oraz budowa 
nawierzchni ulic: Leśna, Przejazd 
i Podleśna w Zelowie na kwotę 
1.429.680,00 zł – podkreśla Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek 
- Dofinansowanie obu zadań  
stanowi 80% kosztów całkowi-
tych prac.

Pierwsze zadanie obejmuje 
budowę drogi na odcinku 900 
m i zostało już zakończone, a cał-
kowite koszty objęte wnioskiem 
wyniosły 887.699,00 zł. Drugie za-
danie zaś realizowane będzie do 

sierpnia 2020 roku i obejmuje bu-
dowę 1,38 km dróg, a koszty cał-
kowite zadania to 1.787.101,00 zł.

Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek i Poseł na Sejm RP Grze-

gorz Lorek udali się na drogi, na 
których zostanie wykonana no-
wa nawierzchnia asfaltowa wraz 
z chodnikami. Na zdjęciu ulica 
Podleśna.

Ponad 2 mln ZŁ dla GminY Zelów Ze środków Fds

Zakończyły się prace przy 
Przedszkolu Samorządowym nr 4 
w Zelowie. Przeprowadzona ter-
momodernizacja przyczyni się 

do poprawy efektywności ener-
getycznej budynku, zmniejsze-
nia zapotrzebowania na energię, 
obniżenia zużycia paliw konwen-
cjonalnych, ograniczenia strat 
ciepła oraz ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń powietrza. Po-
przez zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń powietrza polepszy się 
zarówno jakość życia osób bez-
pośrednio korzystających z bu-
dynku, w tym przede wszystkim 
dzieci, jak i pozostałych miesz-
kańców gminy. W konsekwen-
cji podniesiony zostanie rów-
nież standard budynku, a przez 
to również jakość oferowanych 

w nim usług. W ramach zadania 
„Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Samorządowego nr 4  
w Zelowie” wykonane zosta-

ło docieplenie ścian poniżej 
gruntu wraz z cokołem, docie-
plenie części ścian fundamen-
towych z wykonaniem hydro-
izolacji oraz docieplenie całości 
ścian zewnętrznych powyżej co-
kołu o powierzchni 433 m2 wraz 
z wyprawą elewacyjną. Ponad-
to wymieniono stolarkę okien-
ną czterech okien piwnicznych 
o wymiarach 60 x 90 na okna 
PCV. Całkowita wartość zdania to 
215.250,00 zł, z czego dofinanso-
wanie ze środków budżetu Po-
wiatu Bełchatowskiego stanowi 
114.000,00 zł. 

Ponadto trwają prace remon-

towe przy budynku ośrodka 
zdrowia w Wygiełzowie, na któ-
ry Gmina Zelów pozyskała z bu-
dżetu Powiatu Bełchatowskiego 

dofinansowanie do 60% warto-
ści robót, tj. do kwoty 164.500,20 
zł. Prace mają potrwać do połowy 
października.

TermomoderniZacja PrZedsZkola samorZądoweGo nr 4 ZakońcZona

Przedszkole Samorządowe Nr 4 przed termomodernizacją Przedszkole Samorządowe Nr 4 po termomodernizacji

Ośrodek Zdrowia w Wygiełzowie w trakcie termomodernizacji
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Na terenie Gminy Zelów trwa 
realizacja zadania inwestycyjnego: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
1922E w zakresie budowy chod-
nika na odcinku od Miasta Zelo-
wa do miejscowości Pożdżenice 
- Etap I i II”. Zakres prac obejmuje:

– budowę chodnika z kostki 
brukowej o szerokości 1,5mb: le-
wostronnego o łącznej długości 
1325 mb, prawostronnego o dłu-
gości 110 mb,

– budowę zjazdów indywidual-

nych na szerokości chodnika,
– budowę ścieków podchodni-

kowych,
– remont istniejących przepustów,
– odtworzenie istniejącego ro-

wu przydrożnego,
– miejscowe umocnienie skarp  

i dna rowu płytami ażurowymi.
Koszt inwestycji wynosi 585 480,00 

zł brutto, w tym 300 000,00 zł brut-
to pochodzi z wkładu Gminy Ze-
lów. Przewidywany termin realizacji 
zadania to 31.10.2019r.

PrZebudowa droGi PowiaTowej

nowY cHodnik w wYGieŁZowie
Zakończono odbiór robót do-

tyczących wykonania chodnika  
w Wygiełzowie. Nowy ciąg dla pie-
szych wybudowano na działce sta-
nowiącej drogę gminną. Chodnik  

z kostki betonowej ma  długość 
136 mb i szerokość 1,5 m.  Zada-
nie sfinansowane zostało z bu-
dżetu gminy, a jego wartość to 
66 912,00 zł brutto.

nowY wYGląd 
„oGródka jordanowskieGo”

Gmina Zelów prowadzi rekru-
tację do projektu pn. „Podniesie-
nie kompetencji cyfrowych miesz-
kańców województw: kujawsko 
– pomorskiego i łódzkiego”. Jest to 
cykl bezpłatnych szkoleń dla osób 
powyżej 25 roku życia, które chcą 
zdobyć dodatkowe kompetencje 
cyfrowe. 

Projekt będzie realizowany do lu-
tego 2020 roku. Zakłada on realiza-
cję szkoleń, w których weźmie udział 
168 osób powyżej 25 roku życia. 
Podczas warsztatów organizatorzy 
zapewniają dostęp do sprzętu kom-
puterowego, materiały szkoleniowe 
oraz wyżywienie.

Głównym celem projektu jest 
podniesienie kompetencji cyfro-

wych mieszkańców Gminy Zelów 
poprzez realizację szkoleń tema-
tycznych z różnych przydatnych 
dziedzin naszego życia. 

W ramach projektu realizowa-
nych będzie siedem modułów 
szkoleniowych:

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

w sieci”;
• „Działam w  sieciach społecz-

nościowych”;
• „Tworzę własną stronę inter-

netową (blog);
• „Rolnik w sieci”;
• „Kultura w sieci”.
Zajęcia będą trwały 2 dni po 8 go-

dzin dziennie z przerwami kawowy-

mi oraz przerwą na lunch wg usta-
lonych harmonogramów, o których 
uczestnicy projektu zostaną poin-
formowani z właściwym wyprzedze-
niem. Zajęcia zakończone zostaną 
wydaniem specjalnego certyfikatu. 

Miejsce składania dokumen-
tów: Referat Promocji, Informacji  
i Strategii (pokój 122 i 123) Urzędu 
Miejskiego w Zelowie, 

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, 
w godzinach pracy urzędu. 

Termin przyjmowania zgło-
szeń: Rekrutacja odbywa się w spo-
sób ciągły tzn. przez cały okres 
planowanych szkoleń lub zrekru-
towania zakładanej liczby uczestni-
ków szkoleń, tj. 168 osób spełniają-
cych założenia w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne wraz 
z Regulaminem rekrutacji i uczest-
nictwa w  projekcie „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych miesz-
kańców województw: kujaw-
sko – pomorskiego i  łódzkiego” 
dostępne są w Urzędzie Miejskim  
w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 
97-425 Zelów – Punkt Infor-
macyjny (parter) i Referat Pro-
mocji, Informacji i Strategii 
(pok. 122 i 123) oraz w MGOPS  
w Zelowie, ul. Piotrkowska 12; Bi-
bliotece Publicznej Miasta i Gminy  
w Zelowie, pl. Dąbrowskiego 9  
i Domu Kultury w Zelowie, ul. Ko-
ściuszki 74.

Zapraszamy!

Podnieś swoje komPeTencje cYFrowe! 

Zakończono kolejne prace na 
tzw. „Ogródku Jordanowskim” 
przy ulicy Kościuszki. Na począt-
ku roku powstała otwarta strefa 
aktywności o wartości 124.845 zł. 
W lipcu zamontowano monito-
ring i oświetlenie, na które gmi-
na przeznaczyła ponad 30 tys. 

zł. Natomiast w ostatnim czasie 
utwardzono teren o powierzch-
ni 140 m2, który nie tylko ułatwi 
przejście, ale również wpłynie na 
uatrakcyjnienie całości terenu. 
Wartość tego zadania to ponad 
31 tys. zł i pochodzi również z bu-
dżetu gminy.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
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świeTlice wiejskie 
Informujemy o możliwości wy-

najmu, niedawno wyremonto-
wanej i rozbudowanej świetlicy 
wiejskiej w Ignacowie. Zgodnie  
z Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady 
Miejskiej w Zelowie z dnia 28 mar-
ca 2019 r. na świetlicy można or-
ganizować różnego rodzaju im-
prezy okolicznościowe tj. przyjęcia 

rodzinne, szkolenia itp. Przypomi-
namy również, że na podobnych 
zasadach funkcjonują również 
świetlice w Pożdżenicach i Zalesiu. 
Szczegółowych informacji udziela-
ją sołtysi poszczególnych miejsco-
wości oraz  Referat Gospodarki Nie-
ruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Zelowie (pok. 22).

ważne dla miesZkańców

sPrawa wYsokicH oPŁaT Za śmieci już w minisTersTwie
21 sierpnia Burmistrz Zelowa To-

masz Jachymek wraz z Wójtem Gmi-
ny Bełchatów Konradem Kocem złożyli 
w Ministerstwie Środowiska oraz Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów pismo  
z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawo-
dawczej w kwestii zmian oraz trwałe-
go ujednolicenia przepisów prawnych  
w zakresie ustawy o odpadach oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach.

- Sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji 
na rynku gospodarowania odpadami 
komunalnymi jest całkowicie zasadny – 
mówi Tomasz Jachymek Burmistrz 
Zelowa – tak drastyczny wzrost cen 
przede wszystkim dotyka gospodarstwa 
domowe, a my jako władze nie mamy 
prawnych narzędzi, aby zapobiec tej sy-
tuacji. Ze względu na przedłużające się 

prace legislacyjne samorządy nie mają 
możliwości wypracowania skuteczne-
go systemu gospodarowania odpadami 
i kontroli firm świadczących takie usłu-
gi, co skutkuje tym, że jedyna oferta na 

powyższe usługi złożona w gminie Ze-
lów jest wyższa o 84% w stosunku do po-
przedniej umowy. Nie możemy obojętnie 
przyglądać się temu co dzieje się w bran-
ży gospodarowania odpadami, dlatego 

też podjęliśmy decyzję o zwróceniu się  
do najwyższych władz w naszym pań-
stwie z prośbą o skuteczną reakcję w tej 
sprawie.

Wszystkie podpisy mieszkańców, 
które zostały zebrane w naszej gminie 
w ciągu ostatnich tygodni przez sołty-
sów i radnych, popierające tę inicjaty-
wę zostały dołączone do petycji skiero-
wanej do Ministra Środowiska i Prezesa 
Rady Ministrów.

- Mam nadzieję, że wspólna inicjatywa 
Gminy Zelów i Gminy Bełchatów skutko-
wać będzie rozpoczęciem wspólnych roz-
mów pomiędzy przedstawicielami resor-
tu środowiska, województw, powiatów  
i gmin, celem wypracowania korzystnych 
rozwiązać zarówno dla mieszkańców 
naszej gminy, jak i całego kraju – podsu-
mowuje Tomasz Jachymek.

doTacje dla GminY Zelów

28 sierpnia w Urzędzie Miejskim  
w Zelowie odbyło się spotkanie  
podczas, którego podpisano umo-

wy w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej z budżetu województwa  
łódzkiego jednostkom samorządu 

terytorialnego.
Województwo łódzkie dla gmi-

ny Zelów przyznało dotację w wy-
sokości 75.000,00 zł na remont ścian 
(nawa, kruchta południowa) późno-
barokowego kościoła pw. Św. Waw-
rzyńca i Tomasza w Łobudzicach 
oraz dotację w wysokości 15.000,00 
złotych z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie zadań w zakresie zaku-
pu sprzętu służącego ochronie ży-
cia, zdrowia, mienia lub środowiska 
przed pożarem, klęską żywiołową 
lub innym miejscowym zagroże-
niem dla jednostki OSP w Pożdże-

nicach. Umowy w powyższym za-
kresie podpisali Burmistrz Zelowa 
Tomasz Jachymek oraz Proboszcz 
ks. Mirosław Simka.  

Podczas spotkania Wicemar-
szałek Województwa Łódzkiego 
Zbigniew Ziemba podpisał rów-
nież umowy o przyznaniu dotacji  
z władzami gminy Rusiec oraz gminy 
Drużbice.

W spotkaniu uczestniczył Poseł 
na Sejm RP Grzegorz Lorek, który 
życzył przedstawicielom gmin po-
wodzenia w realizacji dofinansowa-
nych projektów.
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Pomoc dla rodZinY PosZkodowanej w PożarZe domu
W dniu 2 września br. Burmistrz 

Zelowa wraz ze służbami, które 
pracują na rzecz wspierania rodzi-
ny dokonał przekazania kluczy do 
mieszkania z zasobów komunal-
nych w Wygiełzowie rodzinie, któ-
ra w czerwcu straciła dom w wyni-
ku pożaru w miejscowości Jawor. 
Przekazane mieszkanie zostało 
wcześniej pomalowane i w pełni 
wyposażone w sprzęt gospodar-
stwa domowego oraz meble.  
W ramach pomocy zakupiono 2 
tony węgla, wymieniono okno, 
dokonano opłaty za wodę, ście-
ki oraz śmieci na około pół ro-
ku. Całość wydatków pochodzi-
ła z dwóch źródeł. Gmina Zelów 
oprócz przekazania lokalu przy-
znała poszkodowanej rodzinie po-
moc w kwocie 4.000,00 zł, z której 
to zakupiono sprzęt gospodarstwa 

domowego (min. pralkę, lodówkę, 
kuchnie elektryczno- gazową, od-
kurzacz, żelazko, deskę do praso-
wania, mikser, czajnik elektrycz-
ny). Natomiast wydatki związane 
z malowaniem, zakupem mebli, 
zakupem okna, węgla, instalacją 
kuchni gazowej, opłatą za media 
pochodziły z pieniędzy ze zbiórki. 
Wioski z parafii Wygiełzów (Kuró-
wek- Kurów, Wygiełzów, Jawor, Łę-
ki, Stara Poczta, Faustynów, Wola 
Pszczółecka pod Borowcem, Wale-
wice, Chajczyny, Przecznia, Zalesie, 
Kolonia Zalesie, Pszczółki) zebrały 
kwotę 14.705,00 zł. Ponadto Szko-
ła Podstawowa w Wygiełzowie 
prowadziła zbiórkę rzeczową. Ze-
brano bardzo dużo artykułów che-
micznych, higienicznych, odzieży, 
obuwia, pościeli, kocy, ręczników, 
ściereczek oraz środków pienięż-

nych w kwocie 1.620,00 zł. Zebra-
ne artykuły przekazano poszkodo-
wanej rodzinie, natomiast środki 
pieniężne zostaną wydatkowane 
na potrzeby syna poszkodowa-
nej (min. zakup odzieży, obuwia, 
przyborów szkolnych, książek, wy-

cieczki szkolne).
Dziękujemy wszystkim, którzy 

włączyli się w akcję pomocy po-
szkodowanej rodzinie, za ogrom-
ny dar serca i bezinteresowną 
pomoc na rzecz człowieka potrze-
bującego pomocy.

BURMISTRZ ZELOWA                                                                   Zelów, dnia 27.09.2019r.

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów obejmują-
cego cały obszar miasta i gminy w zakresie korekty tekstu planu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-

wisko skutków realizacji zmiany planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Zelowie uchwały Nr XI/115/2019 z dnia 26 września 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów w zakresie korekty tekstu planu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany planu miejscowego.

Obszar objęty ww. projektem zmiany planu miejscowego położony jest granicach administracyjnych miasta i gminy Zelów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Zelowie,  

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów w terminie do dnia 21.10.2019r., przesłać pocztą na adres urzędu, wnieść ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, poprzez skrzynkę podawczą gminy na adres  
e-mail: umzelow@zelow.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią uchwały w siedzibie Urzędu Miejskim w Zelowie oraz w Internecie – na stronach: 

https://bip.zelow.pl.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaję do  
publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania w/w. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskim w Zelowie w godzinach pracy urzędu.
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych.  

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Gminy Zelów w zakładce ochrona danych osobowych.

                                                                                                             Tomasz Jachymek
                                                                                                              Burmistrz Zelowa 
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Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
uchwalił rok 2019 rokiem Stanisła-
wa Moniuszki. W 200. rocznicę uro-
dzin naszego wielkiego kompo-
zytora przypominane są wybitne 
dokonania wieszcza polskiej kul-
tury muzycznej XIX wieku. Doro-
bek kompozytorski Stanisława Mo-
niuszki, składający się z oper, pieśni, 
kantat, utworów religijnych, symfo-
nicznych, kameralnych i solowych, 
a także operetek, baletów i muzy-
ki do dramatów, imponuje różno-
rodnością, bogactwem melodycz-
nym i głębokim zakorzenieniem  
w narodowej tradycji muzycznej. 
Jego dzieła do dzisiaj krzepią nasze  
serca i należą do kanonów pol-
skiej muzyki. Uroczystości roczni-

cowe odbywają się w całej Polsce,  
a i w Zelowie nie brakuje akcen-
tów, aby uczcić twórcę opery na-
rodowej.

Zelowskie koncerty organizo-
wane przez pracowników Domu 
Kultury odbywają się w ramach 
projektu Festiwal Sztuki – Zelów 

2019 – organizacja wydarzeń kul-
turalnych promujących obszar „LGD 
Dolina rzeki Grabi”. Zaplanowano 
trzy koncerty; dwa z nich już się 
odbyły. I to właśnie na nich pre-
zentowano utwory autora „Strasz-
nego dworu”. 

Pierwszy pt. „Moniuszko i jego 
czasy”, nawiązujący do ogólnopol-
skiego autorskiego projektu Rober-
ta Grudnia, odbył się 18 sierpnia br. 
w starym, drewnianym kościółku  
w Pożdżenicach. Licznie zgroma-
dzonej publiczności zaprezen-
towała się znana i ceniona śpie-
waczka Alicja Węgorzewska, której 
towarzyszył na organach Robert 
Grudzień. To był koncert pełen 
magii. Artystka wykonała utwory 

ze „Śpiewnika domowego” obej-
mującego ponad 200 pieśni. Pięk-
nie zabrzmiały niektóre z nich  
w murach zabytkowej świątyni. 
Można było usłyszeć także inne 
polskie pieśni patriotyczne i religij-
ne różnych kompozytorów. Z wiel-
kim aplauzem spotkało się niezwy-

kłe zachowanie śpiewaczki, która 
cały dochód ze sprzedaży swojej 
płyty przeznaczyła na remont pod-
łogi w tym kościele. 

Miesiąc później, 16 września, od-
był się drugi koncert. W koście-
le rzymskokatolickim w Zelowie 
artyści Opery Narodowej, Teatru 
Wielkiego i Teatru Muzycznego  
w Łodzi wykonali wersję koncerto-
wą „Strasznego dworu”, opery, ma-
jącej cechy romantyczne i kome-
diowe zarazem, dzieła, które cechuje 
silne zabarwienie patriotyczne. 

Sylwia Strugińska - Wochowska 
(sopran), Dominik Sutowicz (tenor) 
i Grzegorz Szostak (bas) dali praw-
dziwy popis swoich głosowych  
i artystycznych możliwości. Pięk-
ne fragmenty opery wypełniły ze-
lowską świątynię. Licznie zgro-
madzona publiczność nie kryła 
wzruszenia, kiedy artyści z wiel-
kim zaangażowaniem prezento-
wali poszczególne partie opery. 
Dzięki temu można było zobaczyć, 
a przede wszystkim usłyszeć naj-
większe walory tego wielkiego, 
narodowego, muzycznego dzie-

ła. Całości dopełniali: Danuta An-
toszewska – brawurowo wykonu-
jąc ognistego mazura i wybornie 
akompaniując artystom na elek-

trycznym fortepianie oraz Robert 
Grudzień na organach. 

Oba koncerty pokazały, że mu-
zyka naszego narodowego kom-
pozytora jest wciąż żywa i potrafi 
wzruszać kolejne pokolenia Pola-
ków nawet półtora wieku później. 

Andrzej Dębkowski

koncerTY Z muZYką moniusZki

20 września - to dzień waż-
ny dla wszystkich przedszko-
laków w całej Polsce bowiem 
wtedy właśnie obchodzimy 
Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka. Święto to zostało ustano-
wione by podkreślić wagę edu-
kacji przedszkolnej w rozwoju 
i edukacji dzieci. Ponadto, ma 
przyczynić się do popularyza-
cji wychowania przedszkolne-
go, dostarczyć dzieciom kolej-

nych możliwości do świętowania  
i czerpania radości z bycia 
przedszkolakiem.  Z tej okazji 
na Placu Dąbrowskiego dzie-
ci z zelowskich przedszkoli wraz  
z nauczycielami uczestniczy-
ły w obchodach swojego świę-
ta. Był wspólny śpiew, smakołyki 
i życzenia od Burmistrza Zelowa 
Tomasza Jachymka. Na zakoń-
czenie wystrzelono kolorowe 
konfetti.

oGólnoPolski dZień PrZedsZkolaka 
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Podczas tegorocznych wakacji 
zelowskie dzieci miały możliwość 
ciekawego spędzania czasu wol-
nego, podróżując po wojewódz-
twie łódzkim z „Kolorową Lokomo-
tywą na zielonym szlaku”. W tych 
wakacyjnych wypadach brali udział 
uczestnicy zajęć artystycznych z Do-
mu Kultury i Biblioteki oraz ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szko-
ły Podstawowej nr 4 w – w sumie 
80-osobowa grupa dzieci w wieku 
7-12 lat. „Kolorowa Lokomotywa” to 
projekt ekologiczno-artystyczny re-
alizowany już po raz siódmy przez 
Łódzki Dom Kultury we współpra-
cy z instytucjami kultury oraz Ze-
społem Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego. Dofinan-
sowany jest przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Łodzi.
Dzieci miały możliwość nieod-

płatnego uczestniczenia w zaję-
ciach, podczas których poznawały 
najciekawsze przyrodniczo zakąt-
ki regionu, pogłębiały wiedzę o za-
gadnieniach ekologicznych, a tak-
że rozwijały swoje talenty i pasje 
artystyczne inspirowane ekologią  

i pięknem przyrody. Odwiedziły Le-
śną Osadę Ekologiczną w Kole ko-
ło Piotrkowa Trybunalskiego, która 
specjalizuje się w opiece nad chory-
mi, bądź zranionymi zwierzętami le-
śnymi i dzikim ptactwem. Poznały jej 
mieszkańców, dowiedziały się wielu 
ciekawych rzeczy o ich zwyczajach 
oraz uczestniczyły w warsztatach 

ph. „Śladami zwierząt”. Z kolei pod-
czas wyjazdu do Bolimowskiego 
Parku Krajobrazowego wzięły udział 
w warsztatach malarskich i fotogra-
ficznych, wykonywały karmniki dla 
ptaków ze zużytych kartonów po 
sokach, a także tworzyły swój wła-
sny „las w słoiku”. Wszystkie działania 
edukacyjne połączono z elementa-
mi dobrej, wakacyjnej zabawy.

Zdobytą podczas warsztatów 
wiedzę i umiejętności uczestnicy 
projektu wykorzystają, biorąc udział 
w zapowiedzianych już konkursach: 
fotograficznym, plastycznym, rę-
kodzieła i ekologicznym. Na laure-
atów konkursów czekają atrakcyjne 
nagrody, które będą wręczone 19 
października br. w Łódzkim Domu 
Kultury podczas uroczystego pod-
sumowania projektu. 

wakacje Z  „kolorową lokomoTYwą” na ZielonYm sZlaku

PAVEL WONDRACZEK
PAVEL

WONDRACZEK  1897-1978)
Paweł Wondraczek (Pavel Vondráček), urodził się 13 sierpnia 1897 roku we wsi Ignaców. Linia rodzinna 

Wondraczka wywodzi się z pierwszej emigracji „Braci Czeskich” do Zelowa. Od najmłodszych lat pracował  
w gospodarstwie rolniczym ojca oraz na przydomowym krośnie.

   Po wybuchu I wojny światowej zostaje wcielony do wojska i służy w 10 Kaniowskim Pułku Artylerii Lek-
kiej, wchodzącym w skład 10 Dywizji Piechoty. 4 lipca 1920 roku w pierwszym dniu ofensywy sowieckiej, 
bierze udział w bitwie pod miejscowością Ulin (obecnie na północnej granicy Białorusi). Odznacza się nie-
zwykłą walecznością i bohaterstwem. Gdy jego bateria  zostaje zmuszona do odwrotu, walczy do końca, 
schodzi z pola walki jako ostatni, jednocześnie ratując rannego żołnierza. Za swój czyn zostaje odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari, V klasy, No. 2806 – rozkaz z 17 kwietnia 1921 roku.  

Paweł Wondraczek po II wojnie światowej powrócił do Czech. Żył w Svitavie, gdzie pracował w przemy-
śle włókienniczym. 

Zmarł 19 lutego 1978 roku, w wieku 81 lat.
Oprac. Andrzej Dębkowski na podstawie materiałów Słowoja Kopki

Brązowy medal Mistrzostw Eu-
ropy wraca do Polski, a konkretnie 
do Zelowa. Zakończyły się Mistrzo-
stwa Europy Juniorów w Kickboxin-
gu, Gyor Węgry, na których Paulina 
Grzegórska PROYAMA Zelów wy-
walczyła brązowy medal.

Mistrzostwa Europy były zwień-
czeniem rywalizacji krajowej i elimi-
nacji do Kadry Narodowej Polskie-
go Związku Kickboxingu. Paulina  
w tym roku zdobyła również Wice-
mistrzostwo Polski Low Kick, Wice-
mistrzostwo Polski Kick Light oraz 
Wicemistrzostwo Polski K-1. 

Zelowianka jest podopieczną 

trenera Stanisława Kołodziejskie-
go z PROYAMA, którego druga za-
wodniczka, Angelika Szczepańska 
PROYAMA Łask z tych samych za-
wodów wróciła ze srebrnym me-
dalem. Obie zawodniczki walczyły  
w pełnokontaktowej ringowej for-
mule Low Kick, realizując z najlep-
szymi zawodniczkami na starym 
kontynencie. 

Paulinę wraz z trenerem gościł 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek. Spotkanie było okazją do 
złożenia gratulacji i podzięko-
wań, a także rozmowy o trenin-
gach i planach na przyszłość.

dZiewcZYna na medal
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W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Zelowie w latach 2017-
2019 realizowano projekt Elastic-
-Innovation through the textile 
industry in the past, present and 
future, w ramach programu UE 
Erasmus +. Przyznane środki na 
realizację projektu dla ZSO wy-
niosły 16.925,00 euro. Wraz z za-

przyjaźnionymi szkołami z Nie-
miec, Holandii i Czech  uczniowie 
realizowali projekt, którego ce-
lem było zbadanie przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości prze-
mysłu tekstylnego na terenie po-
szczególnych miast. W tym ce-
lu odbywały się liczne spotkania 
uczestników, którzy gromadzili 
dokumentację fotograficzną, od-
byli wycieczki do muzeów, zakła-
dów przemysłu tekstylnego oraz 
przeprowadzili wywiady i spotka-
nia z osobami związanymi z prze-

mysłem tekstylnym na terenach 
swoich miast. W trakcie 4 spo-
tkań międzynarodowych: w Neu-
enhaus (03-08.11.2017), w Zelo-
wie (04-09.06.2018), w Valasske 
Klobouky (23-28.09.2018), w Al-
melo (02-07.06.2019) uczniowie 
prezentowali wyniki zgromadzo-
nych badań. Finalnym produktem  

projektu jest aplikacja elastic-app.
eu, która prezentuje 4 miasta,  
a w nich miejsca związane z prze-
mysłem tekstylnym.

Prowadzony projekt umożliwił 
młodzieży poznanie kultury i hi-
storii partnerskich krajów, a dzię-
ki wspólnym spotkaniom, wyjaz-
dom z pewnością poszerzył ich 
umiejętności posługiwania się  
językami obcymi i przyczynił  
się do nowoczesnego sposo-
bu odkrywania historii swojego 
miasta.

W okresie od czerwca do września 
br. Biblioteka w Zelowie realizowała 
projekt ph. „Biblioteka dla wszystkich” 
dofinansowany ze środków Progra-
mu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizo-
wanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Stowarzysze-
nie Dobroczynne „RAZEM”.

W czasie wakacji  dzieci w wieku 
6-13 lat z terenu Miasta i Gminy Ze-
lów uczestniczyły w zajęciach warsz-
tatowych w Bibliotece w Zelowie. 
Ogółem odbyło się 8 spotkań, w któ-
rych wzięło udział ok. 30 osób. Pod-
czas warsztatów uczestnicy wyko-
nywali różne prace plastyczne m.in. 
malowali i ozdabiali drewniane dom-
ki na książki, zakładki do książek oraz 
piórniki techniką decoupage. Po-

nadto wykonywali kwiaty z papieru.  
W sierpniu dzieci wzięły czynny udział 
w zapełnianiu domków książkami, 
które wcześniej zostały umieszczo-
ne w przestrzeni miejskiej.  Domki na 
książki znajdują się na Placu Dąbrow-
skiego, przy MOPS-ie oraz przy Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej w Zelowie. Pracownicy Biblioteki 
będą na bieżąco uzupełniać księgo-
zbiór a domki są dostępne przez ca-
łą dobę dla wszystkich mieszkańców. 

Zachęcamy Państwa do korzy-
stania z umieszczonych w domkach 
książek i ewentualnego uzupełniania 
zbiorów o kolejne pozycje, które znaj-
dują się w Waszych domach.

Wykonane przez dzieci prace pla-
styczne prezentowane były na wysta-
wie w Bibliotece.

 „biblioTeka dla wsZYsTkicH”

nowY rok sZkolnY już Trwa

2 września w całym kraju roz-
począł się rok szkolny 2019/2020.  
W każdej szkole z udziałem uczniów, 
rodziców i zaproszonych gości od-
były się uroczyste akademie. 

W siedmiu szkołach podstawo-
wych, prowadzonych przez Gminę 
Zelów naukę pobiera łącznie 1222 
uczniów – o 195 mniej niż przed 
rokiem. W szkołach funkcjonuje 71 
oddziałów, w tym 9 oddziałów klas 

pierwszych (163 uczniów).
W Liceum Ogólnokształcącym 

im. Obrońców Praw Człowieka  
w Zelowie nowy rok edukacji roz-
poczęło 128 uczniów. W trzech kla-
sach pierwszych liceum uczy się 
60 osób.

Od nowego roku szkolnego 
czterema szkołami kierują no-
wi dyrektorzy. Dyrektorem Szko-
ły Podstawowej nr 4 im. Henryka 

Sienkiewicza w Zelowie została p. 
Gabriela Malinowska, nomina-
cję na dyrektora Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Ko-
ciszewie otrzymała p. Marzenna 
Tokarczyk, stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. mjr. Hen-
ryka Sucharskiego w Bujnach Szla-
checkich powierzono p. Jolancie 
Kaliskiej, natomiast p. Marzena 

Malinowska została dyrektorem 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Zelowie.

Z okazji nowego roku szkolnego 
2019/2020 życzymy wszystkim Na-
uczycielom,  Pracownikom Oświa-
ty i Uczniom, aby nadchodzące 
miesiące były nie tylko czasem wy-
tężonej pracy, ale niosły ze sobą 
także wiele radości i zadowolenia. 

ProjekT „elasTic” w ramacH 
ProGramu ue erasmus + w Zso 
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Zelowska drużYna najlePsZa w Polsce 
Podczas tegorocznych XXII Ogól-

nopolskich Igrzysk LZS zelowska 
drużyna Ku Chwale Basketball 
po raz kolejny zdobyła Mistrzostwo 
Polski LZS w piłce koszykowej 3x3. 
Do rozgrywek zgłosiło się 5 zespo-
łów, które rozegrały zawody w jed-
nej grupie systemem każdy z każ-
dym.  Nasza drużyna stoczyła bój  

i zwyciężyła z przedstawiciela-
mi woj. podlaskiego (13:5), lubel-
skiego (11:3), pomorskiego (13:7)  
i wielkopolskiego (15:1). 

Skład mistrzowskiej drużyny: 
Przemysław Gryś, Stanisław Ku-
tasko, Rafał Niewiadomski oraz 
Rafał Szubski.

Gratulujemy sukcesu. 

memoriaŁ im. krZYsZToFa surliTa
W sobotę 6 lipca na Stadio-

nie Włókniarza w Zelowie odbył 
się Memoriał im. Krzysztofa Surli-
ta. Tegoroczna edycja imprezy by-
ła wyjątkowa, ponieważ w maju br. 
radni miejscy podjęli uchwałę nada-
jącą zelowskiemu stadionowi imię 

Krzysztofa Surlita. Z wnioskiem wy-
stąpiło Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Kibiców „Tylko Widzew” Oddział 
w Zelowie.

Podczas sobotniego turnieju tra-
dycyjnie złożono kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą piłkarza, a następnie 

rozegrano mecze.
Poniżej wyniki:
Turniej Kibiców:
1. Redakcja Widzewa.com
2. Fc Bełchatów
3. Fc Łask
Turniej oldboy:
1.Stal Rzeszów
2. Widzew Łódź
3. Ceramika Opoczno
4. Włókniarz Zelów
Z pośród zaproszonych gości byli 

obecni Prezes Widzewa Martyna Pa-
jaczek, Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Sylwester Drozdowski, Dyrektor 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Łodzi Dariusz Rogut, Bożena 

Surlit, Prezes Włokniarza Maria Ko-
rzynek, Członek Zarządu Powiatu 
Bełchatowskiego Leszek Maciasz-
czyk, a także  piłkarze Wielkiego Wi-
dzewa m.in Wiesław Wraga, Andrzej 
Grębosz, Krzysztof Kamiński i młodsi 
koledzy z lat 90. Andrzej Michalczuk, 
Sławomir Chałaśkiewicz, Piotr Szr-
pak, Daniel Bogusz.

Nie zabrakło także atrakcji dla naj-
młodszych, na których czekały m.in. 
dmuchańce.

Memoriał, którego organizatorem 
było Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Kibiców „Tylko Widzew” oddział  
w Zelowie został objęty Hono-
rowym Patronatem Burmistrza  
Zelowa.

doTacje ekoloGicZne PoZYskane

Informujemy, że Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
rozstrzygnął konkurs pn. ,,Edu-
kacja Ekologiczna w szkołach 
i przedszkolach na rok szkol-
ny 2019/2020”. Osiem placówek 
oświatowych z terenu Gminy Ze-
lów otrzyma dotacje:

- Przedszkole Samorządowe nr 
1 w Zelowie na Program Eduka-
cji Ekologicznej pn. „Przedszko-

laka rady na złe odpady” - 15 
474,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Ło-
budzicach na Program Eduka-
cji Ekologicznej pn. „Miłośnicy 
przyrody dbają o zasoby wody” 
- 15 675,00 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2  
w Zelowie na Program Edukacji 
Ekologicznej pn. „Zmieniaj nawy-
ki – nie klimat” - 21 947,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wy-
giełzowie na Program Edukacji 
Ekologicznej pn. „Czysta woda 
wigoru doda” - 12 720,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Buj-
nach Szlacheckich na Program 

Edukacji Ekologicznej pn. „Woda 
i przyroda to wielka przygoda” - 
20 580,00 zł,

- Przedszkole Samorządowe nr 
4 w Zelowie na Program Edukacji 
Ekologicznej pn. „Z ekologią za 
pan brat, zelowskie przedszkola-
ki ratują świat” - 22 800,00 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 4  
w Zelowie na Program Edukacji 
Ekologicznej pn. „Dbamy o po-
wietrze” – 15 296,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Koci-
szewie na Program Edukacji Eko-
logicznej pn. „Razem dla czyste-
go powietrza” – 19 108,00 zł.

 Celem Konkursu jest podnie-

sienie poziomu świadomości 
ekologicznej dzieci i młodzieży,  
a obszarami priorytetowymi:

1) edukacja ekologiczna obej-
mująca problematykę zanie-
czyszczeń powietrza oraz ich 
szkodliwe oddziaływanie na 
zdrowie ludzi;

2) edukacja ekologiczna w za-
kresie racjonalizacji gospodar-
ki odpadami i zapobiegania ich 
powstawaniu;

3) zrównoważone korzystanie 
z zasobów naturalnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tema-
tyki ochrony wód i gospodarki 
wodnej.

10 zespołów wzięło udział  
w turnieju „Z Łąk Nou na Stadion 
2019”, którego organizatorem by-
ło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Metanol z Zelowa. O zwycięstwo na 
stadionie Włókniarza Zelów walczy-
li: Stoczniowiec Gdańsk, Metanol 2, 
Dream Team Zduńska Wola, Dream 
Team Łódź, Konie C10, Zgierz Stare 
Bałuty, LKS Dąbrówka, Rolbest Piotr-
ków Trybunalski, Metanol i Small 

Desk. Imprezę zorganizowano w so-
botę 27 lipca.

Zwycięzcami turnieju został ze-
spół Metanol.

Patronat Honorowy nad turnie-
jem objął Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim drużynom za wysoki poziom 
sportowy i dobrą atmosferę zawo-
dów.

Z Łąk nou na sTadion 2019



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
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