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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Niech ten niezwykły czas oczekiwania wypełniony będzie obecnością najbliższych,

radością i wzajemną życzliwością.

W nadchodzącym 2020 roku życzymy pomyślnej realizacji wszelkich zamierzeń,

satysfakcji oraz pogody ducha.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie 
Sylwester Drozdowski

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

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

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

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

ZELOWSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY
 Jarmarki Bożonarodzeniowe 
na trwałe wpisały się w trady-
cję okresu przedświątecznego  
w wielu miastach. W tym roku, po 
raz pierwszy, także mieszkańcy 
gminy Zelów mogli poczuć świą-
teczny klimat na Zelowskim Jar-
marku Bożonarodzeniowym, któ-
ry odbył się w 8 grudnia na Placu 

Dąbrowskiego. Na odwiedzających 
czekało blisko 50 wystawców, moż-
na było kupić ozdoby, prezenty, wy-
pieki i wiele innych świątecznych 
produktów. O wyjątkowy nastrój 
zadbali wystawcy, lokalni artyści, 
anioły na szczudłach, maskotki XXL  
i ten, na którego czekają wszyscy 
najmłodsi - Święty Mikołaj, któ-

ry przybył do Zelowa, w towarzy-
stwie śnieżynek, zaprzęgiem kon-
nym. Chętni mogli wziąć udział  
w warsztatach zdobienia pierni-
ków i wykonać ozdoby świątecz-
ne oraz wspólnie z aniołami ubrać 
choinkę. Burmistrz Zelowa złożył 
życzenia świąteczne mieszkańcom 
oraz wszystkim odwiedzającym 

Zelowski Jarmark Bożonarodzenio-
wy. Po czym, przy akompaniamen-
cie Orkiestry Dętej OSP w Zelowie 
odbyło się uroczyste zapalenie 
światełek na świątecznym drzew-
ku. Jarmark zakończył się wystę-
pem zespołu Laudate Dominum 
oraz symbolicznym świątecznym 
poczęstunkiem.
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Drodzy Mieszkańcy,
Za nami pierwszy rok kadencji 2018-2023,  to dobry moment na pierwsze podsumowania 

zadań, które realizowaliśmy przez te dwanaście miesięcy. Od początku objęcia przeze mnie 
urzędu Burmistrza Zelowa każdego dnia towarzyszy mi moje hasło wyborcze DLA DOBRA 
MIESZKAŃCÓW, które jest  wyznacznikiem podejmowanych decyzji samorządowych.  

W 2019 roku skupiliśmy się na inwestycjach drogowych i choć nie było łatwo ze wzglę-
du na ogromne zobowiązania finansowe, podjęte jeszcze za naszych poprzedników, udało 
nam się zrealizować więcej niż zaplanowaliśmy, i co ważne pozyskać spore dofinansowa-
nie zewnętrzne. Szerzej o gminnych inwestycjach przeczytacie Państwo na str. 9 niniejszego  
Informatora. 

W kwestii bezpieczeństwa rozpoczęliśmy rok wielkim sukcesem zakupując nowe auto dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie. Była to zasługa determinacji i wytrwałości wielu osób 
skutecznie poszukujących na ten cel środków finansowych. W grudniu tego roku również 
funkcjonariusze komisariatu policji w Zelowie otrzymali nowy samochód, a w sfinansowaniu 
jego zakupu partycypowała Gmina Zelów. Poszerzyliśmy również monitoring miejski, który 
swym zasięgiem obejmuje dodatkowo tzw. ogródek jordanowski.

Na bieżąco poszerzana jest oferta Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej. Mamy więcej dyżurów lekarskich i specjalistycznych – to bardzo ważny aspekt 
dla mieszkańców gminy.  

Wspieramy osoby potrzebujące. Dzięki zaangażowaniu miejskich służb od niedawna działa w Zelowie lodówka społeczna, z której mogą  
korzystać wszyscy mieszkańcy, zarówno ci którzy chcą podzielić się jedzeniem, jak i Ci, którzy na nie czekają.

Udało nam się wzbogacić ofertę kulturalną na tyle, aby Gmina Zelów mogła pozytywnie zaskoczyć zarówno mieszkańców, jak i naszych  
gości. Sukcesem okazała się nowa formuła Dni Zelowa – nowe miejsce organizacji tego przedsięwzięcia, a także postawienie na konkretną  
tematykę identyfikującą naszą miejscowość - okazało się strzałem w dziesiątkę. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy w centrum miasta jarmark 
bożonarodzeniowy, który wprowadził nas w świąteczną atmosferę.

Przez ten rok miałem przyjemność lepiej poznać Was Mieszkańców, i jestem pełen podziwu za Wasze zaangażowanie, realizację wielu  
ciekawych przedsięwzięć, a także otwarcie na współpracę.

Szanowni Państwo, przed nami wiele wyzwań i problemów do pokonania. Ja ze swojej strony zapewniam, że dołożę wszelkich starań,  
aby poprawić jakość życia w Gminie Zelów. Jestem przekonany, iż uda się nam osiągnąć zamierzone cele tak, abyśmy wszyscy byli zadowoleni 
z miejsca, w którym mieszkamy.

Tomasz Jachymek
Burmistrz Zelowa

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

aby ten wyjątkowy czas 
przyniósł ze sobą pokój, radość, 

nadzieję i miłość. 
A Nowy 2020 Rok 

sprzyjał realizacji planów. 

życzy 
Grzegorz Lorek

Poseł na Sejm RP

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w gronie 

najbliższych oraz pasma sukcesów 
i spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy

Radny Sejmiku 
Województwa Łódzkiego

Dariusz Rogut 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zelów.
    Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 

spędzenia świątecznego czasu w gronie najbliższych w atmosferze miłości, radości i życzliwości. 
Niech przyjście Zbawiciela będzie dla Państwa źródłem nadziei i siły  potrzebnej do pokonywania problemów i trudów dnia powszedniego. 

Składam także najlepsze życzenia Szczęśliwego Nowego Roku. 
Życzę, aby spełniały się Państwa plany i marzenia, a każdy dzień był znaczony szczęściem i pomyślnością.

        
Przewodniczący Rady Powiatu Bełchatowskiego 

Sławomir Malinowski
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AMBASADOR CZECh Z WIZYtą W ZELOWIE
19 listopada Zelów odwiedził 

Ambasador Republiki Czeskiej  – 
Ivan Jestřáb. Dyplomata spotkał 
się z przedstawicielami mniejszości 
czeskiej na czele z Proboszczem Pa-
rafii Ewangelicko - Reformowanej 
ks. Tomaszem Pieczko i przedsta-
wicielami Kolegium Kościelnego, 
a także władzami samorządowymi 
powiatu bełchatowskiego i gminy 
Zelów.

Obecność Ambasadora RCz  
w Zelowie nie była przypadkowa, 
ponieważ to właśnie w naszej gmi-
nie mieszka obecnie najliczniej-

sza w Polsce, mniejszość czeska.  
W programie wizyty nie mogło za-
braknąć zwiedzania kościoła zbu-
dowanego w 1825 roku przez cze-
skich osadników – potomków Braci 
Czeskich oraz Ośrodka Dokumen-
tacji Dziejów Braci Czeskich. Repre-
zentant Czech odwiedził również 
Przedszkole Edukacyjne im. Jana 
Amosa Komeńskiego oraz zatrzy-
mał się przy kamieniu upamiętnia-
jącym osadników, którzy założyli 
Zelów. Złożył także wizytę w Klubie 
Czeskim prowadzonym przez Sto-
warzyszenie Czechów w Polsce.

100-LECIE OChOtNICZEJ StRAŻY 
POŻARNEJ W BOCIANISZE

W dniu 27 października odbyła 
się uroczystość z okazji 100-le-
cia OSP w Bocianisze. Obchody 
rozpoczęły się mszą św. polową 
odprawioną przez ks. Mirosława 
Wujka – Proboszcza Parafii Rzym-
skokatolickiej w Kociszewie. Pod-
czas jubileuszu uhonorowano za-
służonych strażaków ochotników, 
a także podziękowano wszystkim 

tym, którzy wsparli organizację 
tego przedsięwzięcia. Na pamiąt-
kę tego jubileuszu zgromadze-
ni goście wpisywali się do księ-
gi, życząc druhom powodzenia.  
W programie nie zabrakło rów-
nież barwnej defilady. Patro-
nat nad tym wydarzeniem objął 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek.

Ku PAMIęCI
4 listopada w kościele Matki Bo-

skiej Częstochowskiej odbyła się 
Msza Święta w intencji księdza 
Józefa Stanka, który podczas tra-
gicznych wydarzeń w zelowskim 
liceum w 1957 r.,  ryzykując wła-
snym życiem uratował uczniów  
i nauczycieli tej placówki. Po mszy 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek wraz z Wiceprzewodniczą-
cymi Rady Miejskiej w Zelowie, 
Joanną Chrzanowską i Eweliną Ka-
łużą złożył symboliczną wiązankę 
kwiatów przy pomniku kanonika. 
Następnie w Zespole Szkół Ogól-

nokształcących w Zelowie odsło-
nięto tablicę pamiątkową, poświę-
coną Romkowi Gapikowi, który 
zginął z rąk ówczesnego dyrekto-
ra szkoły.

W uroczystościach uczestniczy-
li m.in. brat tragicznie zmarłego 
ucznia, który był inicjatorem ca-
łego przedsięwzięcia, ówczesny 
nauczyciel liceum p. Zenobiusz 
Kaźmierczak wraz z koleżankami 
i kolegami z klasy Romka Gapika, 
uczniowie i nauczyciele ZSO w Ze-
lowie, przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz mieszkańcy.

DZIEń SENIORA

16 listopada w zelowskim Domu 
Kultury odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Seniora. Uroczystość była oka-
zją do przekazania życzeń, a także 
wspólnej rozmowy i dobrej zabawy.  
W imieniu Burmistrza Zelowa Toma-
sza Jachymka życzenia zdrowia i po-
myślności wszystkim zelowskim se-
niorom złożyła Zastępca Burmistrza 
Anetta Mądry, która ponadto podzię-

kowała za ich aktywny udział w życiu 
gminy. 
Przypadający na 20 listopada Ogól-
nopolski Dzień Seniora ma na celu 
przede wszystkim tworzenie odpo-
wiednich warunków dla osób star-
szych m.in. ułatwiających dostęp do 
usług medycznych, rozwijanie zainte-
resowań, czy umożliwiających korzy-
stanie z oferty kulturalnej i społecznej.   
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uROCZYStE OBChODY ŚWIętA NIEPODLEGłOŚCI 
11 listopada obchodziliśmy 

101. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Gminne 
uroczystości tradycyjnie rozpo-
czął przemarsz pocztów sztanda-
rowych w asyście Orkiestry Dę-
tej OSP w Zelowie ulicami miasta 
do kościoła  M.B. Częstochow-
skiej, gdzie o godzinie 12:00  
odśpiewano hymn państwowy 
w ramach akcji „Niepodległa do 
hymnu”. Uroczystą Mszę Świę-
tą w intencji Ojczyzny, w której 

uczestniczyli mieszkańcy, przed-
stawiciele władz rządowych, po-
wiatowych i samorządowych, 
gminnych jednostek organiza-
cyjnych, instytucji, organizacji  
i Ochotniczych Straży Pożarnych 

celebrował ksiądz prałat Jacek 
Ambroszczyk.

Oficjalne uroczystości odbyły 
się w Parku Miejskim im. Romual-
da Traugutta, gdzie na ręce władz 
samorządowych został przekaza-
ny Ogień Niepodległości, od któ-
rego zapłonęły znicze pod po-
mnikiem Ofiar Golgoty Wschodu 
i Dębami Pamięci ku czci zelow-
skich katyńczyków. Obchody 
Święta Niepodległości uświet-
nił występ uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zelowie.  
Z okolicznościowymi przemó-
wieniami do zebranych zwrócili 

się Burmistrz Zelowa Tomasz Ja-
chymek, przewodniczący Rady 
Powiatu Bełchatowskiego Sła-
womir Malinowski oraz wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zelowie Ewelina Kałuża. Przy-
byłe delegacje tradycyjnie złoży-
ły kwiaty pod pomnikiem Ofiar 
Golgoty Wschodu. Wartę hono-
rową pełnili harcerze i skauci. 
Oprawę muzyczną uroczystości 
zapewniła Orkiestra Dęta OSP  
w Zelowie.

Po uroczystościach dużym za-
interesowaniem cieszyło się sto-
isko z rogalami marcińskimi zor-
ganizowane przez wolontariuszy 
z Klubu Wolontariatu działające-
go przy ZSO w Zelowie.

Obchody Święta Niepodległości 
to nie tylko oficjalne uroczystości, 
ale również towarzyszące im wyda-
rzenia artystyczne i sportowe.

W niedzielę 10 listopada w Do-
mu Katechetycznym przy Para-
fii M.B. Częstochowskiej odbył 
się wzruszający koncert słow-
no-muzyczny pt. „Uwierz Pol-
sko” w wykonaniu lokalnych ar-
tystów. Projekt dofinansowano 
w ramach Programu Mikrogran-
ty „Łódzkie na plus” 2019 realizo-
wanego przez Centrum OPUS, 
finansowanego ze środków Sa-
morządu Województwa Łódz-

kiego oraz Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014 – 2020.

Tego samego dnia w hali spor-
towej ZSP w Zelowie odbyły się 
Miejsko-Gminne Halowe Igrzy-
ska LZS. Chętni mogli wziąć 
udział następujących konkuren-
cjach kobiecych oraz męskich: 
szachy, warcaby, tenis stołowy, 
rzut lotką, biegi przełajowe, prze-
ciąganie liny, wielobój sprawno-

ściowy oraz podnoszenie 17,5 kg 
odważnika.

Z kolei w poniedziałek odbyły 
się XIX Mistrzostwa miasta i gmi-
ny Zelów w halowej piłce nożnej 
drużyn OSP. W turnieju uczestni-
czyło 8 zespołów. Druhowie wal-

czyli w systemie każdy z każdym 
w dwóch grupach. Mistrzami  
tegorocznego turnieju zostali 
strażacy z OSP Kociszew. Tuż za 
nimi uplasowali się reprezentan-
ci OSP Wypychów, a trzecią loka-
tę zajęli ochotnicy z OSP Bujny 
Szlacheckie.

Ostatnim wydarzeniem towa-
rzyszącym obchodom Święta 
Odzyskania Niepodległości było 
widowisko „#Piłsudski. Niepodle-

głość dostępna od zaraz” – spek-
takl ukazujący różne epizody  
z życia  Marszałka Józefa Piłsud-
skiego związane z walką Pola-
ków o wolność, który można było  
zobaczyć w Domu Kultury w Ze-
lowie.
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FEStYN W WYPYChOWIE

W sobotę 5 października br. 
w ramach realizacji przyznane-
go przez Samorząd Wojewódz-
twa Łódzkiego grantu sołeckie-
go odbył się „Festyn Pieczonego 

Ziemniaka w sołectwie Wypy-
chów w gminie Zelów”. Wyda-
rzenie spotkało się z dużym za-
interesowaniem mieszkańców, 
na których czekało wiele atrak-

cji m.in. konkursy. Festyn po-
kazał również możliwości kuli-
narne mieszkańców sołectwa, 
którzy wykazali się kreatywno-
ścią przy przygotowaniu po-
traw z ziemniaków. Na uwagę 
zasługiwała również dekoracja 
przygotowana przez mieszkań-
ców, oczywiście z ziemniakiem 
w roli głównej. Podczas czę-
ści artystycznej wystąpił lokal-
ny zespół folklorystyczny Za  
miedzą.

Pomysłu na festyn i zdobycia 
funduszy zewnętrznych na je-
go organizację, a także samego 
przygotowania imprezy gratu-
lowali mieszkańcom Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek, Po-
seł na Sejm RP Grzegorz Lo-
rek oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zelowie Sylwester  

Drozdowski.
W ramach projektu dopo-

sażono pomieszczenia OSP 
w nowe krzesła, co ułatwi or-
ganizację podobnych imprez  
w przyszłości.

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.

Funkcjonariusze komisariatu po-
licji w Zelowie mają już nowy sa-
mochód marki Hyundai. W dniu 
3 grudnia w przekazaniu kluczy-
ków uczestniczyli m.in. poseł  Grze-
gorz Lorek, sekretarz Miasta Zelów 
Krzysztof Borowski, Starosta Powia-
tu Bełchatowskiego Dorota Pędzi-
wiatr, Wicestarosta Powiatu Jacek 

Bakalarczyk, Komendant Powiato-
wy Policji w Bełchatowie Grzegorz 
Czubakowski. Środki finansowe na 
zakup samochodu wartego ponad 
83 tys. zł pochodzą z budżetu Ko-
mendy Głównej Policji, Gminy Ze-
lów w wysokości 10 tys. zł i Staro-
stwa Powiatowego w Bełchatowie 
w kwocie 35 tys. zł.

100 tYSIęCY DRZEW NA 100-LECIE 
WOJEWóDZtWA łóDZKIEGO

7 listopada w Stadninie Koni 
Walewice została podsumowa-
na akcja 100 tysięcy drzew na 
100-lecie województwa  łódz-
kiego. Podziękowania leśni-
kom, samorządowcom, szkołom 
i wszystkim, którzy brali udział 
w akcji składali członek zarzą-
du województwa łódzkiego An-
drzej Górczyński i dyrektor Ze-
społu Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego Hiero-
nim Andrzejewski.

W przedsięwzięciu zainaugu-
rowanym w marcu 2017 przez 
Urząd Marszałkowski, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
oraz Zespół Parków Krajobrazo-
wych Województwa Łódzkiego 
wzięło udział blisko 190 insty-
tucji. Wśród nich Gmina Zelów, 
która została wyróżniona i jako 

jedyna  gmina miejsko-wiejska 
miała możliwość zaprezentowa-
nia swoich działań podczas kon-
ferencji w Walewicach. Krzysz-
tof Borowski Sekretarz Miasta 
przedstawił przykłady zrealizo-
wanych przez placówki oświato-
we i Ochotnicze Straże Pożarne  
z terenu naszej gminy, działań lo-
kalnych w ramach, których posa-
dzono ponad 1000 drzew i krze-
wów.

Ponadto podczas konferen-
cji odbyły się wykłady ekspertów  
i leśników z Parków Krajobrazo-
wych. Zaprezentowany został 
również album zatytułowany 
Drzewa w krajobrazie wojewódz-
twa łódzkiego i zdjęcia z niego 
pochodzące autorstwa pracow-
nika Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego Piotra 
Wypycha.

NOWY SAMOChóD 
DLA ZELOWSKIEJ POLICJI

Zelowski Zarząd Rejonowy 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów to jedno 
z większych stowarzyszeń dzia-
łających w naszej gminie. Jego 
członkowie 5 października ob-
chodzili jubileusz 50-lecia. Gra-
tulacje i życzenia jubilatom zło-
żyli Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek oraz Poseł na Sejm RP 
Grzegorz Lorek.

Zarząd Rejonowy Polskie-

go Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Zelowie dba  
o rozwój życia kulturalnego 
osób zrzeszonych w stowa-
rzyszeniu. Przez wszystkie lata 
działalności wielokrotnie orga-
nizował wyjazdy oraz imprezy 
okolicznościowe dla swoich 
członków. Zelowscy seniorzy są 
najlepszym dowodem na to, że 
w każdym wieku można prowa-
dzić aktywny tryb życia.

JuBILEuSZ 50-LECIA
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DZIEń EDuKACJI NARODOWEJ 

14 października w Domu Kul-
tury w Zelowie odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Podczas tego wydarzenia 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek wręczył 11 nagród wyróżnia-
jącym się w pracy wychowawczej, 
opiekuńczej i organizacyjnej na-
uczycielom i dyrektorom placówek 
oświatowo - wychowawczych z te-
renu naszej gminy.

Przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością wystąpiła Wanda Kwiet-
niewska z zespołu Wanda i Banda.

Dzień Edukacji Narodowej upa-

miętnia rocznicę powstania Komi-
sji Edukacji Narodowej z 1773 roku. 
Dzień Nauczyciela, jak potocznie 
zwykło się go nazywać, jest okazją 
do podkreślenia wiodącej roli na-
uczycieli w jakości edukacji oraz 
podziękowania za pasję i trud pra-
cy włożonej w tworzenie przyszło-
ści. „Dobry wychowawca, który 
nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie  
a wznosi, nie ugniata a kształtuje, 
nie dyktuje a uczy, nie żąda a za-
pytuje – przeżyje wraz z dziećmi 
wiele natchnionych chwil.” Janusz 
Korczak.

27 listopada w Miejskim Cen-
trum Kultury w Bełchatowie nastą-
piła zmiana szefów Komend Powia-
towych Policji. Dotychczasowego 
komendanta bełchatowskiej policji 
insp. Karola Mielczarka zastąpił insp. 

Grzegorz Czubakowski z KPP w Pa-
jęcznie. Natomiast Karol Mielczarek 
objął stanowisko szefa pajęczań-
skiej policji. W uroczystości uczest-
niczyły m.in. władze powiatu beł-
chatowskiego i gminy Zelów.

NOWY KOMENDANt POWIAtOWY

13 października w Domu Kul-
tury w Zelowie odbył się ju-
bileuszowy koncert słowno-
-muzyczny Dziecięcej Scholi 
Parafialnej „Prowadź nas”. Jubi-
leusz 5 - lecia był kolejną oka-
zją do zaprezentowania talentu 
oraz pracy i zaangażowania, ja-
kie wszystkie dzieci wraz z opie-
kunami wkładają w szlifowanie 
repertuaru i umiejętności wo-
kalnych. Podczas koncertu moż-
na było usłyszeć wiele utworów 
w wykonaniu dzieci. Koncert za-
kończył się owacjami na stojąco, 
co wywołało duże emocje.

Z okazji jubileuszu Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zelowie Sylwester Drozdow-
ski złożyli serdeczne gratulacje  
i wyrazy uznania wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do powsta-
ni Scholi, osobom wytrwale pra-
cującym na rzecz jej rozwoju,  
a przede wszystkim dzieciom za 
trud wkładany w doskonalenie 
swoich umiejętności wokalnych.

Schola „Prowadź nas” powsta-
ła 5 lat temu z inicjatywy ks. Pro-
boszcza Jacka Ambroszczyka, 
organisty Jacka Wodzińskiego  

i ówczesnego wikariusza ks. Sta-
nisława. Początkowo liczyła 20 
osób. Warto przypomnieć, że 
Schola nagrała dwie płyty „Śpie-

wajmy Maleńkiemu” oraz „Za-
śpiewajmy Maryi”. Opiekunami 
Scholi są Jacek Wodziński i ks. 
Piotr Mazij.

JuBILEuSZ 5-LECIA SChOLI DZIECIęCEJ

GALA MIStRZóW PZhGP 

23 listopada odbyła się Ga-
la Mistrzów Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych 
pod Patronatem Burmistrza Ze-
lowa. Podczas uroczystości ofi-
cjalnie podsumowano mijający 
sezon, a najlepszym hodowcom 
wręczono puchary i dyplomy. 
Hodowla gołębi to nie tylko pa-

sja licznej grupy osób z terenu 
Gminy Zelów – to także piękna, 
sportowa rywalizacja i praca ho-
dowców, którzy są jednocześnie 
trenerami swoich podopiecz-
nych. Celem każdego hodowcy 
jest przygotowanie swoich pu-
pili do osiągnięcia najlepszych 
wyników podczas lotów. 
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GALA ODZNACZENIOWA KLuBu 
hONOROWYCh DAWCóW KRWI

19 października odbyła się 
Gala Odznaczeniowa „Odda-
jemy krew i pomagamy z po-
kolenia na pokolenie” Miejsko-
-Gminnego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK w Zelowie. 
Bez wątpienia krew jest jed-
nym z najcenniejszych darów, 
jaki można podarować dru-
giemu człowiekowi. Honoro-
wi dawcy krwi to bohaterowie, 
którzy codziennie ratują ży-
cie innych. Gala była okazją do 
podziękowania im i wyrażenia 
wdzięczności. Zaangażowanie 
krwiodawców zostało docenio-

ne podczas uroczystości, gdzie 
wręczono odznaczenia Zasłużo-
ny dla Zdrowia Narodu, nadane 
przez Ministra Zdrowia oraz od-
znaki PCK i RCKiK w Łodzi.

Nagrodzeni statuetkami zo-
stali również przedstawiciele 
firm i instytucji samorządowych 
wspierający zelowski Klub HDK. 
Działalność klubu to nie tylko 
organizowanie akcji oddawa-
nia krwi oraz szkoleń z udzie-
lania pierwszej pomocy przed-
medycznej, to także pomoc dla 
potrzebujących rodzin z terenu 
gminy.

Gmina Zelów, dzięki współ-
pracy z Łódzką Federacją Sportu  
kolejny raz mogła realizować  
program dla aktywnych senio-
rów - pod nazwą Łódzkie dla Se-
niorów Plus.

W pierwszym sezonie 2019-

2020, trwającym od września 
do grudnia 2019 r. zorganizo-
wano 2 grupy szkoleniowe,  
w których uczestniczyło w sumie 
40 osób w wieku 60 lat i powyżej. 

Program polegał na realiza-
cji zajęć rekreacyjno - sporto-
wych w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie i stworzył 
możliwość aktywizacji ruchowej 
mieszkańców naszej gminy, która 
z kolei wpłynęła na polepszenie 
samopoczucia oraz stanu zdro-
wia osób korzystających ze zor-
ganizowanej formy zajęć rekre-
acyjno - sportowych.

łóDZKIE DLA SENIORóW PLuS 
2019-2020 

Z okazji Dnia Pracownika So-
cjalnego, w piątek 22 listopa-
da w zelowskim Domu Kultu-
ry, odbyło się okolicznościowe 
spotkanie. Podczas uroczystości 
Burmistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zelowie Sylwester 

Drozdowski podziękowali za za-
angażowanie i trud wkładany 
każdego dnia w pomoc osobom 
potrzebującym oraz złożyli ser-
deczne życzenia wszystkim pra-
cownikom socjalnym. Przed pu-
blicznością wystąpiła zelowska 
artystka Izabella Kaliska.

ŚWIętO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

NAGRODA DLA ZELOWSKICh 
DZWONKóW

Nagroda Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego w dziedzinie kul-
tury to prestiżowe wyróżnienie, 
przyznawane za szczególne osią-
gnięcia w zakresie twórczości ar-
tystycznej oraz upowszechniania 
i ochrony dóbr kultury. Miło nam 
poinformować, że tegoroczną na-
grodę Uchwałą nr XII/198/19 Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego z dnia 
29 października 2019 r. w sprawie 
przyznania Nagrody Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego w dziedzinie 
kultury otrzymały m.in. Zelowskie 
Dzwonki. Nagroda pieniężna w wy-
sokości 4 000,00 złotych jest uho-
norowaniem działalności artystycz-

nej Zelowskich Dzwonków, które  
w sposób wyjątkowy wnoszą 
wkład w rozwój kultury nie tylko 
naszej gminy, ale również woje-
wództwa łódzkiego, promując go 
w Polsce i poza jej granicami oraz 
przyczyniają się do dynamizowania 
życia kulturalnego i kształtowania 
tożsamości regionalnej. Zelowskie 
Dzwonki odebrały nagrodę pod-
czas IV uroczystej gali z okazji wrę-
czania Nagród i Odznaczeń Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego, która 
miała miejsce 15 listopada w Te-
atrze S. Jaracza w Łodzi i podczas 
której zespół zagrał dla zebranej 
publiczności.
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Co w inwestycjach?
Tegoroczne prace inwestycyj-

ne w Gminie Zelów skupione by-
ły głównie na pracach związanych 
z realizacją drugiego etapu rozbu-
dowy systemów wod-kan w Zelo-

wie, których wartość wykonanych 
do tej pory robót opiewa na ponad 
6 mln zł. Zadanie zostanie ukoń-
czone w połowie przyszłego roku,  
a koszt pozostałych jeszcze robót 
to ponad 3 mln zł. Zadanie realizo-
wane jest przy współudziale środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w formie pożyczki  
w kwocie 1.233.120,00 zł oraz dota-
cji z Gminy Kleszczów w wysokości 
300.000,00 zł.

Pomimo tego ogromnego zada-
nia, które pochłonęło większą część 
środków inwestycyjnych, jakimi 
dysponuje gmina, dzięki staraniom 
samorządu udało się zrealizować 
również inne ważne dla mieszkań-
ców prace. 

Przy współudziale środków z Po-
wiatu Bełchatowskiego zrealizowa-

no „Termomodernizację Przedszko-
la Samorządowego nr 4 w Zelowie” 
za kwotę 215.250,00 zł, w tym dofi-

nansowanie w kwocie 114.000,00 zł 
oraz „Termomodernizację budynku 
Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie” za 
kwotę 274.167,00 zł, w tym udzielo-
na dotacja w kwocie 164.500,00 zł. 

- Wykonane prace termomoder-
nizacyjne z pewnością podniosły 
komfort korzystania z tych obiektów,  
a wsparcie samorządu powiatowe-
go ułatwiło realizację tego zadania. – 
zaznacza Burmistrz Zelowa Tomasz 
Jachymek.

W ramach gminnych inwestycji 
przeprowadzono ponadto grun-
towny remont czterech dróg. Są to:

• Droga w Nowej Woli, gdzie 
wykonano odcinek drogi w tech-
nologii emulsyjno - grysowej  
o długości ok. 500 mb. Wartość 
robót wyniosła 240.588,62 zł, na-
tomiast dofinasowanie udzie-
lone przez Gminę Kleszczów 
200.000,00 zł.

- W tym miejscu chciałbym złożyć 
serdeczne podziękowania za prze-
kazaną dotację na łączną kwotę  
w wysokości 500.000,00 zł dla Wójta 

Gminy Kleszczów oraz Rady Gminy 
Kleszczów. Przekazane środki niewąt-
pliwie przyczyniły się do poprawy ja-

kości życia, komfortu  i bezpieczeń-
stwa mieszkańców Gminy Zelów. 
- podkreśla Burmistrz 

• Droga w Kolonii Łobudzice 
(tzw. Bałuty), która została wyre-
montowana w technologii emul-
syjno- grysowej. Odnowiono odci-
nek drogi o długości ok. 650 mb za 
kwotę ok. 294.000,00 zł. Na to zada-
nie gmina również pozyskała środ-
ki w ramach modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych  
w kwocie 163.384,00 zł. 

• Droga w Kolonii Łobudzice 
oraz ul. Leśna w zakresie wykona-
nej wcześniej sieci wod-kan oraz ul. 
Przejazd i Podleśna, na które pozy-
skano środki z Funduszu dróg Sa-
morządowych. Prace w Kolonii Ło-
budzice, której prace realizowane 
w bieżącym roku wyniosły prawie 
900.000,00 zł, a otrzymane dofinan-
sowanie to 710.159,00 zł. Natomiast 

prace przy budowie nawierzchni ul. 
Leśnej w zakresie wykonanej wcze-
śniej sieci wod-kan oraz ul. Prze-
jazd i Podleśnej są jeszcze prowa-
dzone, a wartość całego zadania to 
kwota 2.127.900,00 zł, suma udzie-
lonego dofinansowania wynosi 
1.429.680,00 zł.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że za-
danie to niewątpliwie było wyczeki-
wane przez mieszkańców tych ulic.  
W miarę możliwości finansowych 
gmina przystępować będzie do 
sukcesywnej poprawy gospodarki  
wodno-ściekowej ulic przyległych, 
poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz 
estetyki poprzez budowę niezbędnej 
infastruktury wod-kan oraz wykony-
wanie na drogach nawierzchni as-
faltowych. – wymienia Tomasz Ja-
chymek

Dodatkowo przebudowano dro-
gę powiatową w Pożdżenicach  
w ramach zadania ,,Przebudowa  

drogi powiatowej Nr 1922E w za-
kresie budowy chodnika na odcin-
ku od Miasta Zelowa do miejsco-
wości Pożdżenice – Etap I i II”. Prace 
podzielone były na dwa etapy, które 
obejmowały m.in. budowę chodni-
ka, budowę zjazdów indywidual-
nych na szerokości chodnika oraz 
remont istniejących przepustów 
i odtworzenie istniejącego rowu 
przydrożnego. Całkowity koszt za-
dania to 585.480,00 zł brutto, który 
po połowie finansują Gmina Zelów 
i Powiat Bełchatowski.

Zrealizowano również inwesty-
cję  pod nazwą ,,Przebudowa dro-
gi powiatowej Nr 2306E w zakresie 
budowy chodnika w msc. Wygieł-
zów”. Prace obejmowały budowę 
chodnika, wykonanie ścieku przy-
krawężnikowego, przebudowę ro-
wów przydrożnych, ponadto roz-
budowano kanalizację deszczową. 

Koszt inwestycji to blisko 300 tys. 
złotych, który po połowie pokrywa-
ją Gmina Zelów i Starostwo Powia-
towe w Bełchatowie.

Dużym wsparciem dla inwe-
stycyjnych inicjatyw wiejskich jest 
również Fundusz Sołecki, w ramach 
którego zrealizowano wiele działań 
na rzecz sołectw, m.in. opracowano 
dokumentacje na remonty dróg, 
zbudowano chodnik i oświetlenie 
oraz zrealizowano: zakupy materia-
łów na prowadzenie prac remon-
towych w częściach garażowych 
strażnic, wykonano ogrodzenia 
świetlic, zrealizowano budowę pla-
ców zabaw. 

Przez ten pierwszy rok kaden-
cji w zakresie prac remontowo-
-inwestycyjnych udało się prze-
prowadzić kilka ważnych dla 
mieszkańców zadań i co nie-
zwykle istotne pozyskać na nie 
wsparcie finansowe. 

PONAD 10 MLN Zł PRZEZNACZONO W tYM ROKu NA GMINNE INWEStYCJE
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WAŻNE DLA MIESZKAńCóW
PODAtKI I OPłAtY LOKALNE 

  

Uchwałą nr XII/132/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 14 listopada 2019 r. określono wysokości stawek 

podatku od nieruchomości w Gminie Zelów na 2020 rok.  

Ponadto podatek od środków transportu pozostaje bez zmian. 

Natomiast podatek rolny:

- gospodarstwa rolne powyżej 1 ha – 125,00 zł

- użytki rolne poniżej 1 ha – 250,00 zł

                         GRUNTY 2020 rok

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1 m²) 0,89 zł

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych (od 1 ha)
4,69 zł

grunty zajęte pod prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego  (od 1 m²)
0,15 zł

grunty pozostałe (od 1 m²) 0,35 zł

grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 

zabudowę o przeznaczeniu mieszanym (od 1 m²)

3,09 zł

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (od 1 m² powierzchni użytkowej)

budynki mieszkalne 0,67 zł

budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 handlowej i produkcyjnej

 rzemieślniczej i usługowej

20,06 zł

21,00 zł

19,10 zł

budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym
11,18 zł

budynki zajęte na prowadzenie działalności  w zakresie świadczeń 

zdrowotnych 
4,87 zł

budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego 
1,17 zł

budynki pozostałe:

 domki letniskowe

 garaże

 budynki gospodarcze, komórki

5,95 zł

7,95 zł

7,15 zł

5,44 zł

BUDOWLE 2% wartości

UWAGA   Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie zwraca się z uprzejmą prośbą, aby pary małżeńskie obchodzące w 2020 roku 

jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego, które mają stałe zameldowanie na terenie Gminy Zelów, 
zgłaszały się do Urzędu Stanu Cywilnego w Zelowie (ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) w terminie do 30 kwietnia 2020 roku 

w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również członkowie rodzin jubilatów.
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WYKAZ ŚWIątECZNYCh DYŻuRóW 
URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE

25 – 26.12.2019 r. 
01.01.2020 r.

Sławomir Stępnik, Damian Pawłowski - nadzór 
nad oświetleniem ulicznym

504 232 604

Andrzej Kilańczyk – prowadzący akcję zimowego 
utrzymania dróg lokalnych i gminnych

601 431 902

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

25.12.2019 r.
26.12.2019 r.
01.01.2020 r.

Stefan Piecyk- elektryk 
Piotr Zdziechowski – pracownik gospodarczy
Dawid Oborowski – administrator

510 987 781
509 571 860
531 090 793

PRZEDIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

25 – 26.12.2019 r. 
01.01.2020 r.

oczyszczalnia ścieków
44 634 13 06
509 242 471

ujęcie wody w Zelowie i Kociszewie 502 370 887

Roman Bednarek – nadzór nad dyżurami 502 433 439

ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

25 – 26.12.2019 r. 
01.01.2020 r.

Bogdan Rybak (konserwator – hydraulik) 668 195 117

Jacek Laskowski (konserwator – elektryk) 602 477 504

Jacek Żyszkiewicz (konserwator TV kablowej) 606 330 777

Mirosław Sumis – nadzór nad dyżurami 605 252 124

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W BEŁCHATOWIE

Łask-Zelów-Bełchatów-Kamieńsk
Buczek-Częstochowa

Baza zimowego utrzymania dróg 44 633 31 39

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE

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

44 631 80 55
601 220 045

PIERWSZE SZKOLENIA Z PODNIESIENIA KOMPEtENCJI CYFROWYCh

Dwie grupy mieszkańców 
ukończyły już szkolenia w ra-
mach projektu pn. „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych miesz-
kańców województw: kujaw-
sko – pomorskiego i łódzkiego” 
i poszerzyli swoją wiedzę w za-
kresie działania w sieciach spo-
łecznościowych i moje finanse 
i transakcje w sieci. Jeśli chce-
cie dowiedzieć się więcej i wziąć 
udział w szkoleniu wejdźcie na 
stronę www.zelow.pl w zakład-
kę Kompetencje cyfrowe lub 
przyjdźcie do pokoju 122 lub 

123 Urzędu Miejskiego w Ze-
lowie. Do wyboru jest siedem 
modułów szkoleniowych: „Ro-
dzic w Internecie”, „Mój biznes  
w sieci”, „Moje finanse i transakcje  
w sieci”, „Działam w sieciach spo-
łecznościowych”, „Tworzę własną 
stronę internetową (blog), „Rol-
nik w sieci” oraz „Kultura w sieci”. 
Przypominamy, że ramach pro-
jektu Gmina Zelów zakupiła 
dwanaście laptopów, które po 
zakończeniu szkoleń zostaną 
przekazane do jednej ze szkół  
z terenu naszej gminy.
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SPOłECZNA LODóWKA W ZELOWIE
Od 5 grudnia przy ul. Szkol-

nej (przy starym Urzędzie Miej-
skim) stoi wspólna i dostępna 
dla wszystkich przez 24h na do-
bę Lodówka Społeczna. Gmina 
Zelów pozyskała lodówkę dzię-
ki współpracy Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zelowie z Fundacją „Weź Pomóż” 
z Wrocławia. Celem prowadzonej 
przez fundację akcji jest dzielenie 
się żywnością i nie marnowanie jej 
nadmiaru. Oficjalnego otwarcia ze-
lowskiej lodówki dokonali Zastępca 
Burmistrza Zelowa Anetta Mądry, 
Sekretarz Miasta Krzysztof Borow-
ski, kierownik MGOPS w Zelowie 
Janina Kędziak oraz Jan Piontek z 

Fundacji „Weź pomóż”.
Zapraszamy wszystkich miesz-

kańców Gminy Zelów do włącze-
nia się w akcję „Dzielmy się żyw-
nością”.

Wkładaj do lodówki nadmiar 
jedzenia. Dziel się nadmiarem 
jedzenia z każdym kto go po-
trzebuje.

Regulamin korzystania ze 
społecznej lodówki

1. Ze społecznej lodówki może 
korzystać każdy, kto tego potrze-
buje.

2. Jedzenie ze społecznej lodów-
ki bierzesz na własną odpowiedzial-
ność.

3. Nie bierz wszystkiego - dziel 

się jedzeniem z innymi potrzebu-
jącymi.

4. Wkładaj tylko jedzenie przy-
datne do spożycia z aktualną datą 
ważności.

5. Jeżeli w przygotowanym przez 
Ciebie posiłku występują  alergeny 
napisz na opakowaniu, oraz każdo-
razowo napisz datę przygotowania 
posiłku. 

6. Produkty o charakterystycz-
nym zapachu wkładaj do szczel-
nych opakowań.

7. Produkty płynne itp. Umieść w 
szczelnym pojemniku, tak aby nie 
rozlały się podczas wyciągania.

8. Nie niszcz lodówki, nie obklejaj 
jej swoimi ulotkami.

ZELóW 
Z KOLEJNYMI 
hOtSPOtAMI

Komisja Europejska, a dokład-
niej Agencja Wykonawcza ds. In-
nowacji i Sieci (INEA) opublikowa-
ła listę gmin, którym przyznano 
środki na budowę hotspotów  
w ramach konkursu WiFi4EU. Do 
bieżącej edycji konkursu zgłosi-
ło się łącznie ponad 11 tys. wnio-
sków. Spośród nich wyłoniono 
1780 gmin z obszaru całej UE,  
a wśród nich 123 gminy z Polski,  
w tym Gminę Zelów.

W ramach konkursu każda 
gmina otrzyma środki w posta-
ci bonu opiewającego na 15000 
euro i przeznaczy je na budo-
wę hotspotów zapewniających 
bezpłatny dostęp do internetu  
w miejscach publicznych, które 
będzie musiała wykonać w ciągu 
1,5 roku od podpisania umowy. 
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WALDEMAR  KEDAJ 
urodził się w 1943 w Zelowie. Polski dziennikarz i dyplomata. Studiował dziennikarstwo i germanistykę. W okre-

sie PRL był wieloletnim korespondentem we Włoszech, Wietnamie i Szwecji. W 1997 roku został wiceambasado-
rem Rzeczpospolitej Polskiej w Tokio. Był mężem dziennikarki Aleksandry Kedaj i ojcem Hanny Lis.

Waldemar Kedaj był poliglotą-fenomenem. Znał 24 języki obce, z czego 18 biegle. Kiedy wyjeżdżał z rodzinnego 
Zelowa już wtedy posługiwał się kilkoma językami obcymi. Zjeździł nie niemal cały świat – od Japonii, Chin, Wietna-
mu, przez Europę, po obie Ameryki. Oczywiście będąc tam posługiwał się językami tych krajów.

Ponad wszystko ukochał sobie Włochy przeprowadzając tam – głównie dla tygodnika „Polityka” – wywiady, 
m.in.: z Orianą Fallaci, Federico Fellinim, Michelangelo Antonionim, Albertem Moravią, Giulio Andreottim czy Le-
onardem Sciascią. Przyjaźnił się z wieloletnim premierem Włoch, Giulio Andreottim, wybitnym pisarzem Alberto 
Moravią czy znaną dziennikarką Orianą Fallaci .

Przez ostatnie lata swojego życia związany był zawodowo z tygodnikiem „Wprost”, gdzie do śmierci szefował 
działowi zagranicznemu. Zmarł 3 września 2011 roku.

oprac. Andrzej Dębkowski

EDuKACJA, KuLtuRA, SPORt

Finałowy występ w ramach ze-
lowskich Koncertów Festiwalowych 
odbył się w dniu 28 października  
w kościele pw. Matki Boskiej Często-

chowskiej w Zelowie. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością wystą-
pili Konstanty Andrzej Kulka, Dariusz 
Stachura, Aleksandra Borkiewicz  
i Robert Grudzień.

Z okazji obchodzonego w tym 
roku - Roku Stanisława Moniuszki 
- w Gminie Zelów zostały zorgani-
zowane trzy koncerty z muzyką te-
go wybitnego kompozytora. Pierw-
szy koncert odbył się w sierpniu  
w Kościele parafialnym w  Pożdżeni-
cach, gdzie przed publicznością za-
prezentowali się Alicja Węgorzew-
ska i Robert Grudzień. Następnie we 
wrześniu w Parafii pw. M.B. Często-
chowskiej w Zelowie artyści Opery 
Narodowej w Warszawie oraz Teatru 
Wielkiego w Łodzi zaprezentowali 
„Straszny Dwór”. Ostatni koncert od-
był się właśnie 28 października.

Zelowskie koncerty organizo-
wane od 25 lat przez pracowników 
Domu Kultury w Zelowie, w tym 
roku odbyły się w ramach projektu 

Festiwal Sztuki – Zelów 2019 – or-
ganizacja wydarzeń kulturalnych 
promujących obszar „LDG Dolina 
rzeki Grabi”.

MONIuSZKO I JEGO CZAS

ZELOWIANIN NAJLEPSZYM RECYtAtOREM W WOJEWóDZtWIE
27 listopada w Pałacu Młodzieży  

w Łodzi, już po raz ósmy odbył 
się FUNtastyczny konkurs re-
cytatorski z języka angielskie-
go. Wzięli w nim udział uczniowie  
z Łodzi i województwa łódzkie-
go. Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach wiekowych klasy I - 
III oraz IV - VI. Uczestnicy prezen-
towali wiersze o różnej tematyce  
i różnym poziomie trudności. Mło-
dzi recytatorzy wykazali się doskona-
łą interpretacją wierszy, jak również 
świetną wymową. Jury przyznało kil-

ka wyróżnień oraz nagrody główne. 
Szkołę Podstawową nr 2 w Zelowie  
w kategorii klas I – III dzielnie repre-
zentował uczeń  klasy I – Leon Plu-
ciński. Za przepiękną recytację wier-
sza Danuty Zawadzkiej „The friendly 
witch” Leoś uplasował się na I miej-
scu. W kategorii klas IV –VI zaprezen-
towały swoje wiersze uczennice kla-
sy V – Maja Plucińska i Aleksandra 
Kowalska. Za wiersz Kenn Nesbitt 
„This morning is our history test” Maj-
ka zdobyła wyróżnienie. 

Gratulujemy.
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Kierownik pierwszej polskiej sa-
modzielnej wyprawy do Antarkty-
ki i założyciel stacji antarktycznej 
im. Henryka Arctowskiego na Wy-
spie Króla Jerzego, żołnierze od-
znaczeni orderami państwowymi, 
„ojciec polskiej chirurgii”, właściciel 

browaru, malarz, grafik, scenograf, 
reżyser teatralny… Co ich łączy? 
Oczywiście – Zelów.

Przedstawiamy Państwu no-
wy quest „O czym opowiadają ze-
lowskie cmentarze”, dostępny na 
www.dolinagrabi.pl oraz w apli-

kacji mobilnej https://questy.com.
pl/aplikacja-mobilna. Dla trady-
cjonalistów mamy ulotki w wer-
sji papierowej, dostępne w Urzę-
dzie Miejskim w Zelowie  Punkcie 
Informacji, Referacie Promocji, In-
formacji i Strategii (pok. 122 i 123) 
oraz w Domu Kultury i Bibliotece 
Publicznej w Zelowie.

Questing to rodzaj gry polega-
jącej na odkrywaniu dziedzictwa 
miejsca i tworzeniu nieoznako-
wanych szlaków, którymi można 
wędrować kierując się informacja-
mi zawartymi w wierszowanych 
wskazówkach. Celem gry (oczy-
wiście, oprócz odkrycia cieka-
wych informacji na temat historii 
Zelowa) jest odnalezienie skarbu 

ukrytego na szlaku questu. Nale-
ży więc rozszyfrować hasło, wpi-
sać je do ulotki i znaleźć skrzynię 
ze skarbem.

Quest jest doskonałą propo-
zycją spędzenia wolnego czasu 
dla każdego – mieszkańcy mogą  
w nietypowy sposób poznać swo-
ją małą ojczyznę, a turyści odkryć 
ciekawostki regionu. Bez wzglę-
du na wiek i miejsce zamieszkania, 
questy dostarczają wszystkim du-
żą dawkę emocji.

Zachęcamy również do przej-
ścia pierwszego zelowskiego qu-
estu „Śladami braci czeskich”, który 
został uaktualniony. Ulotki doty-
czące questu dostępne są również 
w w/w miejscach.

ODKRYJ hIStORIę ZELOWA ZAPISANą W quEŚCIE

Rozwijanie poczucia przynależ-
ności do narodu i krzewienie pa-
triotyzmu wśród młodych ludzi to 
główny cel Gminnego Konkursu Pie-
śni Patriotycznej, Żołnierskiej i Har-
cerskiej, który 20 listopada odbył się  
w Szkole Podstawowej w Wygieł-
zowie. W jedenastej edycji konkur-
su wzięło udział 30 uczestników re-
prezentujących wszystkie placówki 
edukacyjne z terenu Gminy Zelów. 
Młodzi wokaliści prezentowali się  
w czterech kategoriach wiekowych  
i uzyskali następujące wyniki:

I kategoria – soliści z przedszkoli  
i klasy I

I miejsce:
Lena Błaszczyk – Szkoła Podstawo-

wa w Wygiełzowie
Marta Kopala – Przedszkole Samo-

rządowe nr 1 w Zelowie
Michał Stańka – Szkoła Podstawo-

wa nr 4 w Zelowie
II miejsce:
Wiktoria Pospiszył – Szkoła Podsta-

wowa nr 2 w Zelowie
Aleksandra Gajda – Szkoła Podsta-

wowa w Kociszewie
Cezary Chalczyński – Niepublicz-

ne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” 
w Zelowie

Lena Borowiec – Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Zelowie

III miejsce:
Kornelia Krawczyk – Przedszkole 

Edukacyjne w Zelowie
Feliks Bistuła – Przedszkole Samo-

rządowe nr 4 w Zelowie
Izabela Retkiewicz – Szkoła Pod-

stawowa w Łobudzicach
II kategoria – soliści z klas II – III
I miejsce:
Maria Sobala – Szkoła Podstawo-

wa w Wygiełzowie
Błażej Grzegorczyk – Szkoła Pod-

stawowa nr 2 w Zelowie
II miejsce:
Marcelina Grzelak – Szkoła Podsta-

wowa nr 4 w Zelowie
Ewa Retkiewicz – Szkoła Podsta-

wowa w Łobudzicach
III miejsce:
Hanna Bednarek – Szkoła Podsta-

wowa w Kociszewie
Lena Zelmozer – Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Zelowie
III kategoria – soliści z klas IV – VI
I miejsce:

Karolina Jelińska – Szkoła Podsta-
wowa w Kociszewie

Julia Urbaniak – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Zelowie

II miejsce:
Szymon Tosik – Szkoła Podstawo-

wa w Wygiełzowie
Weronika Sztanka – Szkoła Podsta-

wowa nr 4 w Zelowie
III miejsce:
Kinga Piotrowska – Szkoła Podsta-

wowa w Bujnach Szlacheckich
Oliwia Świerczyńska – Szkoła Pod-

stawowa w Łobudzicach
IV kategoria – soliści z klas VII – VIII
I miejsce:
Adrian Szmigielski – Szkoła Podsta-

wowa w Kociszewie
II miejsce:
Natalia Góralewska – Szkoła Pod-

stawowa nr 2 w Zelowie
Maja Głowacka – Szkoła Podsta-

wowa nr 4 w Zelowie
Krzysztof Rogut – Szkoła Podsta-

wowa nr 1 w Zelowie
III miejsce:
Patrycja Krysiak – Szkoła Podsta-

wowa w Wygiełzowie
Dominika Tosik – Szkoła Podsta-

wowa w Bujnach Szlacheckich
Kinga Szewczyk – Szkoła Podsta-

wowa w Łobudzicach
Wszystkim młodym artystom gra-

tulujemy udanych występów.

XI KONKuRS PIEŚNI PAtRIOtYCZNEJ, ŻOłNIERSKIEJ I hARCERSKIEJ

18 listopada w Parafii Nawróce-
nia Świętego Pawła i Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Wygieł-
zowie, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Wy-
giełzowie zaprezentowali program 
artystyczny o charakterze patriotycz-
nym. Montaż słowno - muzyczny 
składał się z dziewięciu pieśni i pio-
senek, pomiędzy które wplecione 
zostały fragmenty wierszy nawiązu-

jące do treści utworów muzycznych.
Występy młodych artystów obej-

rzało liczne grono parafian oraz  
gości, wśród których znaleźli się 
przedstawiciele władz samorządo-
wych naszej gminy m.in. Burmistrz 
Zelowa - pan Tomasz Jachymek, Wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
w Zelowie - pani Joanna Chrzanow-
ska oraz radni i sołtys wsi Wygieł- 
zów.

uCZNIOWIE O PAtRIOtYZMIE
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KONtYNuACJA ZAJęć DODAtKOWYCh W SZKOłACh  

Od września 2019 r. w pięciu  
szkołach gminy po wakacyjnej prze-
rwie kontynuowane są zajęcia w ra-
mach projektu współfinansowane-
go przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 pn: 
„Podnoszenie kompetencji eduka-
cyjnych w gminie Zelów”. Ucznio-
wie tychże szkół zmierzyli się  już  
z testami i zadaniami sprawdzają-
cymi poziom ich wiedzy zdobytej 
dzięki dodatkowym zajęciom i oka-
zało się, że wiele godzin spędzonych 
w szkole, przyniosło sporo zadowa-
lających efektów. Uczniowie nie tyl-
ko mogli opanować materiał po-

znany na lekcjach obowiązkowych, 
ale i poszerzyć wiedzę z obsza-
rów, które najbardziej ich interesują  
i rozwijają zainteresowania. 

W ramach projektu zapewniono 
pomoc specjalistyczną poprzez re-
alizację zajęć logopedycznych i ko-
rekcyjno - kompensacyjnych oraz 
realizowano dodatkowe zajęcia  
rozwijające kompetencje cyfrowe - 
bezpieczeństwo w cyberprzestrze-
ni, dydaktyczno - wyrównawcze  
z: matematyki, języka angielskie-
go, biologii, przyrody, geografii, 
rozwijające z: języka angielskiego  
i matematyki oraz biologii, przy-
rody, geografii, matematyki, fizy-
ki i chemii drogą eksperymen-
tu. Ponadto szkoły wzbogaciły 

się o pomoce dydaktyczne, no-
woczesny sprzęt komputerowy  
i multimedialny. Z kolei nauczycie-
le rozpoczęli  szkolenia oraz kur-

sy doszkalające, pozwalające na 
zwiększenie kompetencji zawodo-
wych pedagogów. Projekt potrwa 
do końca czerwca 2020 r. 

6 grudnia to wyjątkowy dzień 
w roku, kojarzący się ze świątecz-
ną atmosferą, ale przede wszyst-
kim z prezentami, zwłaszcza dla 

dzieci. W tym dniu najmłodsi 
mieszkańcy Zelowa mieli okazję 
spotkać się w swoich przedszko-
lach z Burmistrzem Zelowa Toma-

szem Jachymkiem, który odwie-
dził dzieci ze Świętym Mikołajem. 
Nie zabrakło przy tej okazji wspól-
nych zdjęć i występów artystycz-
nych. Pomocnicy Mikołaja Za-

stępca Burmistrza Zelowa Anetta 
Mądry i Sekretarz Krzysztof Bo-
rowski odwiedzili z łakociami naj-
młodszych uczniów szkół podsta-
wowych na terenie gminy.

IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKóW
W doskonałej atmosferze, w du-

chu rywalizacji fair play na komplek-
sie boisk „Orlik 2012” w dniu 17 paź-
dziernika odbyły się po raz kolejny 
Igrzyska Przedszkolaków. Aż 162 
przedstawicieli najstarszych oddzia-
łów przedszkolnych znajdujących się 
na terenie naszej gminy zmagało się 
z trzema podstawowymi konkuren-
cjami lekkoatletycznymi - biegiem, 
skokiem i rzutem. Znakomita pogo-
da sprzyjała uzyskiwaniu przez dzie-
ci świetnych wyników. Najlepsi spor-
towcy zostali nagrodzeni dyplomami 
i medalami. Organizatorem zawo-

dów sportowych była Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Zelowie oraz Uczniow-
ski Klub Sportowy „Czwórka”.

W poszczególnych konkurencjach 
najlepsi byli:

• bieg na dystansie 40 m
1. Hanna Romkowska (Przedszko-

le Samorządowe nr 1 w Zelowie)  
i Wojciech Nowicki (Przedszkole Edu-
kacyjne w Zelowie)

2. Marta Kopala (Przedszkole Sa-
morządowe nr 1 w Zelowie) i Dorian 
Bednarek (Przedszkole Samorządo-
we nr 4 w Zelowie)

3. Maja Lesiak (Szkoła Podstawo-

wa nr 2 w Zelowie) i Natan Wilczek 
(Przedszkole Samorządowe nr 4  
w Zelowie)

• skok w dal z miejsca
1. Antonina Sujecka (Przedszkole 

Samorządowe nr 1 w Zelowie) i Szy-
mon Tosik (Szkoła Podstawowa nr 2 
w Zelowie)

2. Hanna Baranowska (Szkoła Pod-
stawowa w Wygiełzowie) i Fabian 
Bartosiak (Szkoła Podstawowa nr 2  
w Zelowie)

3. Maria Wieczorek (Przedszkole 
Samorządowe nr 1 w Zelowie) i Ja-
kub Malinowski (Przedszkole Samo-

rządowe nr 4 w Zelowie)
• rzut piłeczką palantową
1. Julia Brzozowska (Przedszkole 

Samorządowe nr 4 w Zelowie) i Wik-
tor Stępnik (Przedszkole Samorządo-
we nr 1 w Zelowie)

2. Maja Lesiak (Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Zelowie) i Antoni Niewiadom-
ski (Przedszkole Samorządowe nr 4 
w Zelowie)

3. Zofia Bolonek (Przedszkole Sa-
morządowe nr 1 w Zelowie) i Mate-
usz Wange (Przedszkole Edukacyjne 
w Zelowie).

Gratulujemy.

MIKOłAJKI
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RECYtOWALI NA WESOłO

28 października w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie od-
była się kolejna edycja Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego ,,W no-
wy rok szkolny na wesoło”. Wzięło  
w niej udział 53 uczniów ze wszyst-
kich szkół naszej gminy. 

Rywalizację uczestników wzboga-
ciły występy solistów i grupy teatral-
nej z ZSO. Chętni odwiedzili obser-
watorium szkolne oraz Izbę Pamięci.

Recytatorzy prezentowali bardzo 
wysoki poziom, stąd jury miało nie 
lada wyzwanie, by wybrać najlep-
szych. Oto zwycięzcy w poszczegól-
nych kategoriach:

Kategoria szkoła podstawowa 
klasy 1 – 3

1. Leon Pluciński  (SP 2)
2. Oliwia Kubiak (SP Bujny Szla-

checkie)
3. Kacper Przybylski (SP Wygiełzów)
Kategoria szkoła podstawowa 

klasy 4 – 6 
1. Rozalia Kurek (SP Wygiełzów)
2. Zofia Tarka (SP Wygiełzów)

3. Zuzanna Kwasek (SP Wygiełzów)
Kategoria szkoła podstawowa 

klasy 7 – 8
1. Julia Rogozińska (SP1)
2. Iga Biegańska (SP Bujny Szla-

checkie)

3. Róża Magdziak (SP Wygiełzów)
Kategoria szkoła średnia
1. Bartłomiej Pietrzak (LO Zelów)
2. Adam Zeja (ZSP Zelów)

ŚWIętA PAtRONóW SZKół
Trzy placówki oświatowe z te-

renu naszej gminy obchodziły 
uroczyście Dzień Patrona szko-
ły. 30 października cała społecz-
ność Szkoły Podstawowej nr 4  
w Zelowie wraz z zaproszonymi 
gośćmi upamiętniła datę nadania 
placówce imienia Henryka Sien-
kiewicza. Były życzenia, upomin-
ki, pięknie zaprezentowana przez 
uczniów część artystyczna po-
święcona temu polskiemu, wybit-
nemu pisarzowi. Uroczystość była 
okazją do zaprezentowania wyni-
ków VI Gminnego Konkursu Lite-

rackiego „Spotkanie z Henrykiem 
Sienkiewiczem”.

Natomiast 29 listopada świę-
towano w Szkole Podstawowej 
w Łobudzicach, której od 18 lat 
patronuje wybitny lekkoatleta 
i olimpijczyk – Janusz Kusociń-
ski. Uroczystość miała wyjątkowy 
charakter, bowiem Rada Rodzi-
ców przekazała na ręce dyrektora 
sztandar szkoły - symbol tradycji 
i historii. Podczas tej uroczystości 
uczniowie otrzymali pamiątkowe 
medale za Bieg ku czci Patrona 
Szkoły, a laureaci Szkolnego Kon-

kursu Historycznego o Januszu 
Kusocińskim – dyplomy i nagro-
dy. Na zakończenie dzieci zapre-
zentowały program artystyczny. 
Była piosenka, taniec nowocze-
sny, pokaz karate i gimnastyki,  
a także taniec z wstęgami.

Podczas tegorocznego świę-
ta Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących, które odbyło się 10 
grudnia działo się bardzo du-
żo.  Uroczystość była okazją do 
wręczenia uczniom stypendiów, 
rozstrzygnięcia Powiatowego 

konkursu literackiego i plastycz-
nego „Wolność”, na który wpły-
nęło  w tym roku ponad 60 prac.  
Nagrodzono również laureatów 
konkursów realizowanego w szko-
le projektu „Nasza Ojczyzna” pod 
patronatem Burmistrza Zelowa. 
Tradycyjnie przeprowadzono ak-
cję „Romek”, upamiętniającą tra-
gicznie zmarłego ucznia liceum 
– Romka Gapika, dzięki której 
uczniowie ZSO mogli zgłębić taj-
niki pierwszej pomocy oraz Mara-
ton Pisania Listów.

29 listopada uczniowie klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Wygiełzo-
wie wystąpili na Festiwalu Ekolo-
gicznej Twórczości organizowa-
nym przez Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie. Młodzi aktorzy za-
prezentowali przedstawienie pt. 
,,Chory komin, czyli kochasz dzie-
ci - nie pal śmieci”. Tematem wido-
wiska była troska o zdrowie czło-

wieka i otaczającą go przyrodę. 
W przedstawieniu pokazano, że 
palenie śmieci w piecach domo-
wych jest szkodliwe da zdrowia  
i środowiska.

Treść widowiska przemówiła 
do jurorów, gdyż reprezentanci SP  
w Wygiełzowie otrzymali zaszczyt-
ne III miejsce. W nagrodę zwycięzcy 
zostałi obdarowani nagrodami.  

NAGRODA ZA EKOtWóRCZOŚć
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WOKALNY SuKCES ZELOWSKICh uCZENNIC
11 listopada w MCK „Giganty Mo-

cy” w Bełchatowie, odbyło się ogło-
szenie wyników XIX Regionalne-
go Przeglądu Piosenki Patriotycznej  
i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”. 

Uczennice Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Zelowie Zuzanna Kopala i Ad-
rianna Sikora pięknie zaprezentowa-
ły się podczas eliminacji do konkursu  
i wspaniałym wykonaniem piosen-
ki pt. „Hej, chłopcy bagnet na broń”, 
zapewniły sobie udział w koncercie 

laureatów. Jury doceniło nasze mło-
de wokalistki i w tym prestiżowym, 
stojącym na wysokim poziomie kon-
kursie wokalnym, Zuzia i Ada upla-
sowały się na pierwszym miejscu  
w kategorii duetów wokalnych.  

Natomiast Karolina Jelińska, uczenni-
ca klasy V Szkoły Podstawowej w Ko-
ciszewie wyśpiewała piosenką „Póki 
Polska żyje w nas” zaszczytne II miej-
sce w kategorii klas IV – VI w kategorii 
solistów. Gratulujemy.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
27 listopada odbył się XIII Gmin-

ny Konkurs Wiedzy dla Przedszko-
laków pod hasłem „Bezpieczny 
przedszkolak”, którego organiza-
torem było Przedszkole Samorzą-
dowe nr 1 w Zelowie. Tradycyj-
nie turniej miał miejsce w Domu 
Kultury w Zelowie i rozpoczął się 
wystawieniem scenki „Na ulicy”. 
Do tegorocznej rywalizacji przy-
stąpiło 9 placówek oświatowych 
z terenu Miasta i Gminy Zelów. 
Konkurs przebiegał w VI rundach,  
w których drużyny musiały roz-
wiązać zadania w kartach pra-
cy, odpowiadać na pytania oraz 
wykonać znak drogowy. W spo-
tkaniu brała też czynny udział 
widownia, która wspaniale się ba-
wiła i odpowiadała na zagadki. 
Za prawidłowe odpowiedzi dzie-
ci otrzymywały nagrody. W cza-
sie przerwy widownia została po-

częstowana ciastkami oraz każdy 
przedszkolak otrzymał opaskę 
odblaskową. Komisja konkurso-
wa, w skład której wchodzili: kie-
rownik Referatu Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia, przedstawiciel 
OSP oraz dyrektor z Szkoły Pod-
stawowej w Bujnach Szlachec-
kich i Przedszkola Edukacyjnego 
w Zelowie, wysoko oceniła wie-
dzę dzieci dotyczącą bezpieczeń-
stwa i przyznała następujące 
miejsca: 

I miejsca „Wiewiórkom” z Przed-
szkola Samorządowego nr 1  
w Zelowie, „Ekoludkom” z Przed-
szkola Samorządowego nr 4 
w Zelowie oraz „Biedronkom”  
z Szkoły Podstawowej nr 4 w Ze-
lowie;

II miejsca „Dwójeczkom” z Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zelowie  
i „Wynalazcom” z Przedszkola Edu-

kacyjnego w Zelowie;
III miejsca „Stokrotkom” z Szkoły 

Podstawowej w Kociszewie, „Sło-
neczkom” z Szkoły Podstawowej 
w Wygiełzowie, „Smerfom” z Szko-
ły Podstawowej w Bujnach Szla-

checkich oraz „Motylkom” z Szko-
ły Podstawowej w Łobudzicach,

Za udział w konkursie druży-
ny otrzymały dyplom i książkę,  
a zawodnicy nagrody ufundowa-
ne przez sponsorów.

EKO – PIKNIK 2019 - „MAGICZNY ŚWIAt PSZCZół”
27 września br. dzieci z Przed-

szkola Samorządowego Nr 4 
oraz uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Zelowie uczestniczyli  
w Festiwalu Piosenki Ekologicz-
nej zorganizowanego w ramach 
Eko – Pikniku 2019 przez Staro-
stwo Powiatowe w Bełchatowie. 
Przedszkolny zespół „Ekoludki” 
w składzie: Feliks Bistuła, Kacper 
Czajkowski, Tomek Chrzanow-
ski, Filip Franc oraz Natan Wilczek 
wyśpiewali piosenkę pt: „W lesie”. 
Natomiast uczennice klasy III b SP 
nr  2 - Zuzanna Kopala i Adrian-
na Sikora wykonały piosenkę pt.  
„Do kosza”.

Integralną częścią „Eko-Pikni-
ku 2019” był konkurs plastycz-
ny, którego zadaniem było zbu-
dowanie z surowców wtórnych 
i naturalnych formy przestrzen-
nej pt.: „Magiczny świat pszczół”. 
W konkursie III miejsce zdobyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Zelowie z klasy IV Kamil 
Kocik i Maksymilian Wrona. Prze-
piękną prace wykonały również 
przedszkolaki w składzie: Ame-
lia  Chojnacka, Ania Muzyczak  
i Hania Rudowska – autorki pra-
cy zostały uhonorowane nagro-
dami.

Serdecznie gratulujemy.
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PODSuMOWANIE KONKuRSu 
PLAStYCZNEGO

29 listopada br. w Bibliote-
ce w Zelowie odbyło się podsu-
mowanie Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Miś-mój bajkowy 
bohater”. Organizatorem kon-
kursu była Biblioteka w Zelowie 
oraz Restauracja „Miś”. Na kon-

kurs wpłynęły 82 prace. Komi-
sja konkursowa nagrodziła 30 
prac. Nagrody laureatom wręczy-
li Małgorzata i Mariusz Tylkowscy 
- właściciele Restauracji „Miś” oraz 
Alicja Olejnik - dyrektor Biblioteki 
w Zelowie.

PASOWANIE PRZEDSZKOLAKóW 

Najmłodsze dzieci uczęszczające 
do Przedszkola Samorządowego nr 
1 i Przedszkola Samorządowego nr 
4 zostały ślubowane na przedszko-
laków. 22 października pasowanie 
odbyło się w Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 4 w Zelowie. Dla „Skrza-
tów” był to debiut przed publiczno-

ścią. W uroczystości uczestniczyły 
także dzieci ze starszych grup, które 
w części artystycznej przedstawiły 
życie leśnych zwierząt. Najważniej-
szym punktem uroczystości było 
oczywiście ślubowanie dzieci oraz 
pasowanie specjalnym ołówkiem. 
Przedszkolaki po pasowaniu otrzy-

mały upominki oraz pamiątkowe 
zdjęcie.

Natomiast 23 października  
w Przedszkolu Samorządowym 
nr 1 odbyło się pasowanie dzieci 
3-letnich. Mali artyści popisywali 
się piosenkami i wierszykami oraz 
z wielką dumą i przejęciem powta-

rzali słowa przyrzeczenia. Po wystę-
pach artystycznych dyrektor przed-
szkola dotykając każdego malucha 
olbrzymią kredką włączyła go do 
grona przedszkolaków. Na pamiąt-
kę tego uroczystego wydarzenia 
każde dziecko otrzymało dyplom 
i upominki.

GMINNY KONKuRS PIOSENKI „JESIENNE GRANIE - MAMA, tAtA I JA”
8 listopada w ramach realizo-

wanego przez Przedszkole Samo-
rządowe nr 1 w Zelowie projektu 
„Muzyka łączy pokolenia” dofinan-
sowanego z Działaj Lokalnie na te-
renie przedszkola odbył się Gmin-
ny Konkurs Piosenki „Jesienne 
Granie - Mama, Tata i Ja”. Do kon-
kursu zgłosiło się 11 muzykujących 
rodzin z przedszkoli i z klas „0”  z te-
renu Miasta i Gminy Zelów. Uczest-
ników oceniało jury w składzie: 
dyrektor Domu Kultury w Zelo-

wie, dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Zelów, kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu  
i Zdrowia Urzędu Miejskiego  
w Zelowie oraz organista Pan Jacek  
Wodziński.

Konkurs przebiegł w miłej i ra-
dosnej atmosferze, wszyscy bar-
dzo dobrze się bawili. Jury jed-
nogłośnie przyznało wszystkim 
duetom i zespołom pierwsze miej-
sca. Za występy uczestnicy otrzy-
mali statuetki i dyplomy. 

ZłOtY MEDAL DLA „DWóJKI”
Ewa Niewieczerzał i Grzegorz Bu-

rasiewicz - uczniowie klas drugich 
- reprezentowali Szkołę Podstawo-
wą nr 2 w Zelowie w konkursie „Po-
licyjna Akademia Bezpieczeństwa” 
organizowanym przez Komendę 
Powiatową Policji w Bełchatowie. 
Podczas powiatowych eliminacji 
XIV edycji „Konkursu Sprawności Fi-
zycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie”, 

które odbyły się 23 października 
2019 r. nasi uczniowie wykazali się 
doskonałą wiedzą na temat bez-
pieczeństwa, a w teście sprawno-
ściowym byli najlepsi. Odniesio-
ne zwycięstwo i zdobyty puchar 
zagwarantowały im awans do eli-
minacji wojewódzkich „Konkursu 
sprawności fizycznej oraz wiedzy  
o bezpieczeństwie”. Gratulujemy.
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FINAł 7. KOLOROWEJ LOKOMOtYWY NA ZIELONYM SZLAKu
19 października br. w Łódzkim 

Domu Kultury odbył się uroczy-
sty  finał Kolorowej Lokomotywy, 
projektu który łączy ze sobą kul-
turę i ekologię. W tym roku w wy-
cieczkach i warsztatach ekologicz-
no-artystycznych uczestniczyło ok. 
1000 dzieci z województwa łódz-
kiego, w tym 80-osobowa grupa 
dzieci z Zelowa.

Na uczestników finału czekała 
wata cukrowa, pyszne budyniowe 
babeczki oraz spektakl o tematyce 
ekologicznej teatru Pomarańczo-
wy Cylinder. Ogłoszono również 
wyniki czterech konkursów zorga-
nizowanych dla uczestników pro-

jektu. Pośród ponad stu nagrodzo-
nych i wyróżnionych osób znaleźli 
się młodzi zelowianie.

Zdobyli I miejsce i sześć wyróż-
nień w konkursie ekologicznym 
Mini ekosystem, II miejsce i pięć 
wyróżnień w konkursie fotogra-
ficznym Natura w obiektywie, trzy 
wyróżnienia w konkursie plastycz-
nym Naturą malowane i dwa wy-
różnienia w konkursie rękodzieła 
Natura jest eko.

Gratulujemy nagrodzonym i wy-
różnionym dzieciom. Czekamy na 
kolejną porcję świetnej wakacyjnej 
zabawy z Kolorową Lokomotywą 
w następnym roku. Projekt został 

dofinansowany ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi. Patronat honorowy nad 
projektem sprawował Marszałek 
Województwa Łódzkiego.

Zdjęcie pochodzi z Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi.

III PIKNIKu RODZINNYM PRZY ZSO
Nieformalna grupa ,,Mrówecz-

ki” w Zelowie otrzymała dofinan-
sowanie w kwocie 4969 zł na reali-
zację projektu „Moja rodzina i ja na 
placu zabaw” w ramach Programu 
Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 
finansowanego ze środków Samo-
rządu Województwa Łódzkiego 
oraz Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata  2014-2020. 
W ramach projektu doposażo-
no istniejący plac zabaw o nowe 
urządzenie, zakupiono akcesoria 
sportowe i nagrody dla laureatów 
Szkolnego Konkursu Plastyczne-
go. Podsumowanie projektu od-
było się 27 listopada podczas III 

Pikniku Rodzinnego na placu za-
baw przy ZSO. W pikniku uczest-
niczyli uczniowie klas I-III Szko-
ły Podstawowej nr 1, ich bliscy,  
a także nauczyciele, wolontariusze 
ze Szkolnego Klubu Wolontariatu  
w ZSO oraz członkowie Samorzą-
du Uczniowskiego. Podczas pik-
niku zostały wręczone dyplomy  
i nagrody za udział w konkursie 
plastycznym pn. Moja rodzina i ja 
na placu zabaw, dzieci zaprezen-
towały krótki program artystyczny 
oraz rozegrały mecz piłki nożnej. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyła się jednak nowo zakupio-
na karuzela na plac zabaw. 

EKOPRACOWNIE POD ChMuRKą

W czterech placówkach oświa-
towych z terenu naszej gminy 
dzięki dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
w ramach konkursu „Ekopracow-
nia pod chmurką” powstały punkty  
dydaktyczne.

23 października w Szkole Pod-
stawowej w Wygiełzowie odby-
ła się uroczystość otwarcia ogród-
ka dydaktycznego „Zielony zakątek 
– nauka i relaks”. Przybyli goście 
obejrzeli część artystyczną w wy-
konaniu uczniów szkoły oraz pre-
zentację stanowisk dydaktycznych 
ogródka. Wartość ogólna zadania 
wyniosła  55.066,00 zł, w tym do-
finansowanie z WFOŚiGW w Ło-
dzi 49.412,00 zł oraz wkład Gminy  
Zelów w kwocie 5.654,00 zł.

Również 23 października 2019r. 

odbyło się uroczyste otwarcie 
punktu dydaktycznego w Szko-
le Podstawowej w Łobudzicach  
w ramach realizowanego projek-
tu „W botaniku pod dębem - eko-
uczenie to ciekawe doświadcze-
nie”. Wartość zadania wyniosła 
55.905,00 zł, dotacja z WFOŚiGW  
w Łodzi opiewała na sumę 
49.374,00 zł, natomiast wkład wła-
sny 6.959,50 zł. Punkt dydaktycz-
ny wyposażono m.in. w: zadaszo-
ną wiatę, kącik gier i zabaw, rabaty 
pod nasadzenia ziół i warzyw wraz 
z narzędziami ogrodowymi, stację 
meteorologiczną, zegar słoneczny, 
grę terenową „Jaki to ptak” – labi-
rynt natury, czy też planszę dydak-
tyczną „Pszczoła miodna”.

Ponadto utworzony został  
punkt dydaktyczny pn. „Ekopra-
cownia pod chmurką – Zielona klas 
przy Szkole Podstawowej w Koci-
szewie. Wartość ogólna wyniosła  
41.741,34 zł, w tym dofinansowa-
nie z WFOŚiGW w Łodzi 37.454,50 

zł oraz wkład Gminy Zelów w kwo-
cie 4.286,84 zł.

Natomiast  Szkoła Podstawowa 
w Bujnach Szlacheckich za projekt 
ogródka dydaktycznego - ekopra-
cownia pod chmurką, powstałego 
przy szkole pod nazwą „Ogrodowi-
sko - siedlisko, zachowajmy różno-
rodność biologiczną dla pokoleń” 
została wyróżniona przez WFO-
ŚiGW w Łodzi.  Przedstawiciele 
szkoły zaprezentowali działalność 
ekologiczną szkoły na Międzyna-

rodowym Kongresie Biogospo-
darki w Panelu Ekologicznym dla 
szkół. Nasza szkoła była jedną z 5 
szkół z województwa łódzkiego 
zaproszonych na to wydarzenie. 
Wartość ogólna zadania wyniosła  
57.553,00 zł, w tym dofinansowa-
nie 50.000,00 zł oraz wkład własny 
7.553,00 zł.

Utworzenie punktów dydaktycz-
nych przyczyni się do pogłębiania 
wiedzy i  zwiększenia postaw pro-
ekologicznych wśród uczniów.



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
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