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Drodzy Mieszkańcy Gminy Zelów,
Niech tegoroczne Święta Bożego Narodzenia 

będą okazją do przeżycia pięknych chwil w rodzinnym gronie, 
wśród dźwięków kolęd oraz zapachu świerku, 
a radość płynąca z narodzin Dzieciątka Jezus 

wypełni Wasze serca i natchnie nadzieją.
Niech Nowy Rok przyniesie wiele satysfakcji, 

sukcesów i pozwoli na spełnienie marzeń 
i wszelkich zamierzeń zarówno w życiu 

prywatnym jak i zawodowym. 

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

Pół WIEku RAZEm

50. rocznica ślubu to jedno z naj-
bardziej wzruszających wydarzeń 
w życiu każdej pary małżeńskiej. 
Taka rocznica to prawdziwy po-
wód do dumy, ponieważ stworze-
nie długotrwałego i szczęśliwego 
związku małżeńskiego wcale nie 
jest takie łatwe. W Gminie Zelów 13 
par małżeńskich w ostatnim czasie 
obchodziło swoje zloty gody. Z tej 

wyjątkowej okazji, w Urzędzie Miej-
skim w Zelowie zorganizowano dla 
jubilatów uroczystość. 

Na pary świętujące w tym ro-
ku 50-lecie małżeństwa w Urzę-
dzie Miejskim w Zelowie czekały 
życzenia, kwiaty, drobne upomin-
ki, symboliczna lampka szampana 
i medale nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Akt deko-

racji poprzedzony został odnowie-
niem przysięgi małżeńskiej. 

Muzycznym akcentem podczas 
tej podniosłej uroczystości był wy-
stęp wokalny uczennic ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zelowie. 
ZŁOTE PARY:
Czesława i Lech Stępniowie
Mirosława i Jan Bednarkowie
Anna i Wiesław Walczakowie

Sabina i Czesław Muszkiewiczowie
Wanda i Zdzisław Muszyńscy
Jadwiga i Alojzy Drzewoszowie
Bogumiła i Zbigniew Dubińscy
Zenona i Józef Góralczykowie
Zdzisława i Zygmunt Soleccy
Henryka i Lesław Przybylscy
Halina i Kazimierz Rzeźniccy
Irena i Zdzisław Piotrowscy
Zofia i Czesław Kubikowie

PRZERWA TECHNICZNA    UWAGA!     Informacja dla Mieszkańców
Urząd Miejski w Zelowie informuje, że ze względów technicznych

w dniach 27, 28 i 31 grudnia 2018 roku nie będzie możliwości

dokonania wpłat w kasie Urzędu Miejskiego za pomocą kart płatniczych.

Za chwilowe utrudnienia sedrecznie przepraszamy.

Skrócony czas pracy w Wigilię Bożego Narodzenia
Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Zelów, że w dniu 

24 grudnia br. Urząd Miejski w Zelowie będzie czynny w godzinach 7.30 – 13.00. 

Natomiast kasa urzędu w tym dniu czynna będzie tylko do godziny 12.00.  Za utrudnienia przepraszamy. 
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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Zelów!

Na kilka dni przed rozpoczęciem Nowego, 2019 roku kieruję do Państwa tych kilka słów, 
które w moim zamyśle są otwarciem drogi ku przyszłości, ku zmianom na lepsze, których na-
dejścia oczekuje nasza gmina.

Poszedłbym fałszywym tropem, gdybym swoje burmistrzowskie urzędowanie rozpoczął 
od bezrefleksyjnego potępiania działań poprzedniej ekipy rządzącej gminą. Byłyby ku temu 
uzasadnione powody, albowiem społeczny werdykt wydany podczas ostatnich wyborów sa-
morządowych był aż nadto czytelny – po prostu mieszkańcy odrzucili dotychczasowy sposób 
zarządzania gminą i traktowania spraw ludzkich.

Chciałbym jednak przede wszystkim skupić się na planach, na rozmowie o budowaniu 
nowego obrazu gminy. Zapewniam, że dotrzymam obietnic złożonych w trakcie kampanii 
wyborczej. Szedłem do wyborów pod hasłem „Dla dobra mieszkańców” i potwierdzam, że 
najważniejszym celem mojej działalności będzie budowanie takiej gminy, która wychodzi na-
przeciw planom, marzeniom i aspiracjom mieszkańców. Podstawowym narzędziem do urze-

czywistnienia tej wizji będzie polityka wspierania rodziny, ponieważ szczęśliwa, rozwijająca się w poczuciu bezpieczeństwa rodzina jest podstawą 
pomyślnej przyszłości całego społeczeństwa. Moje działania w tym zakresie będą obejmować przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicz-
nego, dobrze zorganizowanej i przyjaznej edukacji, opieki społecznej i wreszcie inwestycji infrastrukturalnych oraz dobrze funkcjonujących i nie 
drenujących rodzinnych budżetów usług komunalnych.

Podtrzymuję wolę przeprowadzenia dynamicznego programu rozwoju gminy, który poparliście Państwo w wyborach samorządowych. Będzie 
on obejmował siedem najważniejszych zagadnień:

1. Większy udział mieszkańców w rozwiązywaniu spraw publicznych i wzmacnianie więzi wspólnotowych.
2. Zwiększenia tempa rozwoju gminy:

• wykorzystanie lokalnego potencjału i aktywności mieszkańców,
• realizacja inwestycji infrastrukturalnych i pozyskiwanie środków finansowych,
• rozwój przedsiębiorczości, w tym ściąganie inwestorów.

3. Bezpieczeństwo publiczne.
4. Wspieranie rolnictwa i terenów wiejskich.
5. Nowoczesna edukacja, rozszerzenie opieki nad najmłodszymi.
6. Zwiększenie pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.
7. Bogatsza oferta kulturalna i sportowo – rekreacyjna.
Nie chciałbym już teraz wchodzić w szczegóły, ale już podjąłem pierwsze kroki w celu pozyskania środków pomocowych dla Gminy Zelów na 

różnego rodzaju przedsięwzięcia rozwojowe i społeczne. Myślę, że w niedługim czasie będę mógł Państwa poinformować o dobrych owocach 
tych działań. A trzeba powiedzieć, że wybory samorządowe – na wszystkich poziomach – stworzyły bardzo sprzyjające warunki do zbudowania 
mocnej pozycji Gminy Zelów. Zelowianin Dariusz Rogut został radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dwaj radni z terenu Gminy Zelów –  
Sławomir Malinowski jako przewodniczący Rady Powiatu oraz Leszek Maciaszczyk jako członek zarządu powiatu – mają silną pozycję w strukturach 
powiatowych. Należy wykorzystać te okoliczności dla dobra mieszkańców Gminy Zelów.

Szanowni Państwo.
Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz podziękować za okazane mi podczas wyborów samorządowych zaufanie. Zapewniam, ze nie 

zmarnotrawię danej mi sposobności uczynienia Gminy Zelów miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Liczę na Państwa dalszą aktywną 
pomoc – bardzo proszę o sugestie, wnioski, uwagi na temat mojej pracy. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem zbudujemy dobrą teraźniejszość  
i przyszłość naszej wspólnoty samorządowej.

TOMASZ JACHYMEK
Burmistrz Zelowa

Szanowni Państwo.
     Ze zrozumiałym wzruszeniem kreślę te słowa w przed-
dzień Świąt Bożego Narodzenia i nadejścia Nowego Roku.
Za nami już zgiełk kampanii wyborczej, a przed nami ciężka, 
choć wierzę, że brzemienna w dobre skutki praca samorzą-
dów kadencji 2018-2023. Z woli mieszkańców Gminy Zelów 
objąłem mandat radnego powiatowego, a następnie decy-
zją Rady Powiatu Bełchatowskiego zostałem jej przewodni-

czącym. To duże wyróżnienie, ale traktuje je bardziej jako uznanie dla pozycji Gminy Zelów niż 
mojej skromnej osoby. Powierzony mi mandat i honory w Radzie Powiatu Bełchatowskiego 
chcę pożytkować wyłącznie dla dobra mieszkańców. Będę wspierał zamierzenia burmistrza  
Tomasza Jachymka w jego trudnej misji .
   Dziękując raz jeszcze za okazane zaufanie, pragnę złożyć mieszkańcom Gminy Zelów  
najserdeczniejsze życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego  
Nowego Roku.
       Sławomir Malinowski 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Bełchatowskiego 

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

wypełnionych nadzieją 
i blaskiem betlejemskiej gwiazdy,

a w nadchodzącym Nowym 
2019 Roku

spełnienia najskrytszych marzeń 
i pogody ducha

życzy mieszkańcom 
Gminy Zelów

Leszek Maciaszczyk

Członek Zarządu 
Powiatu 

Bełchatowskiego 
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Podczas II  sesji Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 3 grudnia 2018 r. radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie stawek w podatku  
od nieruchomości i w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok.  

Bez zmian pozostał podatek od budowli lub ich części, podatek od środków transportowych, podatek rolny i opłata targowa.  

PoDAtkI I oPłAtY lokAlNE NA 2019 Rok

Ustawa o podatkach i opła-
tach lokalnych zobowiązuje Mi-
nistra Finansów do corocznego 
określenia górnych granic sta-
wek podatkowych z uwzględ-
nieniem wskaźnika wzrostu 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych z okresu pierwszego 
półrocza roku, w którym staw-
ki ulegają zmianie w stosun-

ku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego. Zgodnie 
z przepisami w/w ustawy Ra-
da Gminy w drodze uchwały 
określa wysokość stawek po-
datku od nieruchomości. Nie 
mogą one jednak przekroczyć 
stawek określonych przez Mi-
nistra Finansów. W bieżącym 
roku górne stawki kwotowe 

w podatkach i opłatach lokal-
nych ogłoszone przez Ministra 
Finansów w dniu 25 lipca 2018 
roku wzrosły o 1,6% w porów-
naniu do roku poprzedniego. 

W związku z tym Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek za-
proponował radnym w projek-
cie uchwały wzrost stawek po-
datku od nieruchomości o taki 

sam wskaźnik. Jednakże ma-
jąc na względzie zarówno bu-
dżety domowe naszych miesz-
kańców jak i osoby prowadzące 
działalność gospodarczą w na-
szej gminie, zaproponował  
aby część stawek podatko-
wych została podniesiona tylko  
o połowę tego wskaźnika, czyli  
o 0,8%.

Poniższa tabela przedstawia obowiązujące i uchwalone na 2019 rok stawki

                         GRUNTY 2018 rok 2019 rok Różnica Wzrost
podatku

(%)

grunty związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (od 1 m²) 0,86 zł 0,87 0,01 1,6%

grunty pod jeziorami zajęte pod wodne 

zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne (od

1 ha)
4,54 zł 4,61 0,07 1,6%

grunty zajęte pod prowadzenie działalności 

pożytku publicznego  (od 1 m²) 0,12 zł 0,13 0,01 1,6%

grunty pozostałe (od 1 m²)
0,31 zł 0,32 0,01 1,6%

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 

(od 1 m²) 2,98 3,03 0,05 1,6%

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (od 1 m² powierzchni 
użytkowej)

budynki mieszkalne 0,61 zł 0,62 0,01 1,6%

budynki lub ich części związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, 

z tym, że: 

 handel i produkcja

 rzemiosło i usługi

-

20,49 zł

18,61 zł

19,70

20,64

18,76

0,15

0,15

0,8%

0,8%

budynki zajęte na prowadzenie działalności w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym 10,59 zł 10,98 0,39 1,6%

budynki zajęte na prowadzenie działalności  w 

zakresie świadczeń zdrowotnych 4,61 zł 4,78 0,17 1,6%

budynki zajęte na prowadzenie działalności 

pożytku publicznego 1,13 zł 1,15 0,02 1,6%

budynki pozostałe:

 domki letniskowe

 garaże

 budynki gospodarcze, komórki

5,81 zł

7,62 zł

6,97 zł

5,30 zł

5,85

7,67

7,02

5,34

0,04

0,05

0,05

0,04

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI 2% wartości bez zmian

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH

bez zmian bez zmian

OPŁATA TARGOWA bez zmian bez zmian

PODATEK ROLNY

 gospodarstwa rolne powyżej 1 ha

 użytki rolne poniżej 1 ha

112,50 zł

225,00 zł

bez zmian
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II SESJA - ukoNStYtuoWAłY SIę komISJE RADY mIEJSkIEJ
Powołano 7 komisji Rady Miej-
skiej: 
• Komisję Skarg, Wniosków i Pe-

tycji;
• Komisję Rewizyjną;
• Komisję Finansów Publicznych, 

Rozwoju Gospodarczego, Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska;

• Komisję Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Bezpieczeństwa;

• Komisję Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej;

• Komisję Mieszkaniową;
• Komisję Inwentaryzacyjną.

Tak przedstawiają się składy 
osobowe poszczególnych komisji:

Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji:
1. Miron Młudzik - Przewodniczący
2. Andrzej Nawrocki
3. Barbara Walczak

Komisja Rewizyjna:
1. Andrzej Nawrocki - Przewodniczący
2. Miron Młudzik
3. Mateusz Rogut
4. Agnieszka First
5. Anna Bartecka

Komisja Finansów Publicznych, 
Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Anna Bartecka - Przewodnicząca

2. Mateusz Rogut
3. Ewelina Kałuża
4. Jacek Bara
5. Jan Stempiń

Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Bezpieczeństwa:
1. Anna Bartecka - Przewodnicząca
2. Marcin Gral
3. Joanna Chrzanowska
4. Jacek Bara
5. Włodzimierz Paczuszka

Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej:
1. Mateusz Rogut - Przewodniczący
2. Barbara Walczak

3. Jan Stempiń
4. Marcin Gral
5. Tomasz Kamola
6. Andrzej Nawrocki

Komisja Mieszkaniowa:
1. Miron Młudzik - Przewodniczący
2. Włodzimierz Paczuszka
3. Tomasz Kamola

Komisja Inwentaryzacyjna:
1. Marcin Gral - Przewodniczący
2. Agnieszka First
3. Tomasz Kamola

I SESJA RADY mIEJSkIEJ W ZEloWIE

Uroczysty charakter miała  
I sesja Rady Miejskiej w Zelo-
wie, która odbyła się 22 listopa-
da w Domu Kultury w Zelowie.  
W obecności przedstawicieli 
samorządu gminnego, powia-
towego, kierowników refera-
tów Urzędu Miejskiego w Ze-
lowie, dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych oraz zaproszo-
nych gości, zarówno Burmistrz 
Zelowa Tomasz Jachymek jak 
i radni nowo wybranej Rady 
Miejskiej złożyli ślubowanie. 

Zgodnie z przepisami, obrady 
sesji rozpoczął najstarszy z rad-
nych Jan Stempiń. Na 15 radnych 
w sesji udział wzięło 14 radnych. 
Po odczytaniu przez Przewod-
niczącego Miejskiej Komisji Wy-
borczej Andrzeja Szafrana wy-
ników głosowania w wyborach 
na radnych, radni złożyli ślubo-

wanie i otrzymali stosowne za-
świadczenia o wyborze. 

Skład Rady Miejskiej w Ze-
lowie VIII kadencji (na chwilę 
obecną) przedstawia się na-
stępująco:

Barbara WALCZAK 
(KWW ZIEMIA ZELOWSKA) 
Agnieszka FIRST 
(KWW ZIEMIA ZELOWSKA) 
Anna BARTECKA 
(KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) 
Marcin GRAL 
(KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) 
Jan STEMPIŃ 
(KWW ZIEMIA ZELOWSKA) 
Jacek BARA 
(KWW PLUS)  
Mateusz ROGUT 
(KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) 
Sylwester DROZDOWSKI 
(KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) 
Miron MŁUDZIK 
(KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) 
Ewelina KAŁUŻA 
(KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)  
Włodzimierz PACZUSZKA 

(KWW ZIEMIA ZELOWSKA)
Andrzej NAWROCKI 
(KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
Tomasz KAMOLA 
(KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)  
Joanna CHRZANOWSKA 

(KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) 
Ze względu na wybór Toma-

sza Jachymka na Burmistrza Ze-
lowa, w okręgu wyborczym nr 
13 odbędą się ponowne wybory  
w dniu 10 lutego 2019 roku.  

Ze swojego grona radni pod-

czas I sesji wybrali prezydium: Syl-
wester Drozdowski (Przewod-
niczący Rady Miejskiej), Ewelina 
Kałuża i Joanna Chrzanowska 
(wiceprzewodniczące). 

Ślubowanie złożył także Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachy-
mek. W swoim przemówieniu 
podziękował za zaufanie, którym 
obdarzyli go mieszkańcy, a tak-
że podziękował władzom minio-
nej kadencji, zarówno Przewod-
niczącej Rady Miejskiej Agnieszce 
First jak i Burmistrz Zelowa Urszu-
li Świerczyńskiej, a także swojej ro-
dzinie, osobom współpracującym 
podczas kampanii wyborczej. Po-
gratulował radnym życząc owoc-
nej współpracy. 

Na zakończenie były kwiaty, 
liczne gratulacje i życzenia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy  
o samorządzie gminnym samo-
rząd od początku VIII kadencji ma 
obowiązek utrwalania i transmito-
wania obrad sesji. W związku z tym, 
transmisje z obrad wszystkich sesji 
Rady Miejskiej w Zelowie dostęp-
ne są na stronie www.zelow.pl  
w zakładce YouTube. 

Radni i Burmistrz złożyli ślubowania
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ZEloWSkIE DZWoNkI ZAbłYSNęłY W PRoGRAmIE thE VoIcE of PolAND

1 grudnia zespół „Zelowskie 
Dzwonki” Parafii Ewangelic-
ko-Reformowanej w Zelowie 
wziął udział w konkursie orga-
nizowanym przez program The 
Voice of Poland emitowanym 
w drugim programie telewizji 
polskiej. Celem konkursu było 
zagranie na dowolnym instru-
mencie jingiel tego programu. 
Dzwonkarki w składzie Nikola 
Bednarek, Sonia Gryger, Iwo-

na Kimmer oraz Klaudia Nowak 
wygrały główną nagrodę, zdję-
cie z autografami jurorów oraz 
udział w nagraniach odcinka fi-
nałowego. Kolejnym wyróżnie-
niem dla dzwonkarek było to, 
że zostały zaproszone do zagra-
nia swojej wersji jinga na żywo 
podczas tego odcinka.

Gratulujemy z całego serca  
i dziękujemy za wspaniałą pro-
mocję Zelowa!

buRmIStRZ ZEloWA Z WIZYtą mIkołAJkoWą u PRZEDSZkolAkóW
6 grudnia to dla dzieci jeden 

z najprzyjemniejszych dni w ro-
ku. Mikołajki - święto obcho-
dzone ku czci Świętego Miko-
łaja biskupa Miry i nieodłącznie 
kojarzy się ze świąteczną atmos-
ferą, ale przede wszystkim z pre-

zentami. Najmłodsi Mieszkańcy 
Zelowa mieli okazję spotkać się  
w swoich przedszkolach z Miko-
łajem w osobie Burmistrza Ze-
lowa Tomasza Jachymka. Gość 
specjalny w towarzystwie sekre-
tarza Miasta Agnieszki Mysłow-

skiej odwiedził dzieci z Przedszko-
la Samorządowego nr 1 i nr 4, 
Przedszkola Edukacyjnego Para-
fii Ewangelicko - Reformowanej  
i Niepublicznego Przedszkola  
„Akademia Uśmiechu” w Zelowie. 

Wszystkie dzieci zostały rów-

nież obdarowane przez burmistrza  
słodkościami i odwdzięczyły się pięk-
nymi występami artystycznymi. 

Nie zabrakło przy tej oka-
zji wspólnych zdjęć i zaproszenia  
w odwiedziny do Urzędu Miej- 
skiego.

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” Przedszkole Edukacyjne 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 Przedszkole Samorządowe Nr 4 
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okRęGoWA WYStAWA GołębI PocZtoWYch W ZEloWIE

Na terenie Gminy Zelów mamy 
wielu hodowców gołębi poczto-
wych. To pasja, która często prze-
chodzi z pokolenia na pokolenie. 
W łódzkim okręgu zrzeszonych 
jest ok. 900 hodowców w 10 róż-
nych oddziałach: Łódź, Pabiani-
ce, Zduńska Wola, Sieradz, Zgierz, 
Rzgów, Brzeziny, Stryków, Skier-
niewice i Zelów. Zelowski oddział 
liczy ok. 60 hodowców. Na tego-
rocznej wystawie w Domu Kultu-
ry zaprezentowano łącznie z ca-
łego okręgu 255 gołębi, z których 
komisja sędziowska wyłoniła 38 
jako reprezentację na wystawę 

ogólnopolską. Będzie ona miała 
miejsce w terminie 5-6 stycznia 
2019 roku w Sosnowcu.    

W podsumowaniu ogólnym 
w klasach sportowych zwycięz-
cą na średnim dystansie został 
hodowca z naszego oddziału 
kolega Paweł Papuga. W gronie 
zwycięzców znalazł się  również 
tandem Dawid i Marcin Malinow-
scy, zdobywając I nagrodę w ka-
tegorii „standard młode samczy-
ki”. 

Wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, bo obejrzało 
ją kilkaset osób. 

Zgodnie z tradycją grudzień to ważny miesiąc dla miłośników i hodowców gołębi pocztowych, którzy podsumowują miniony sezon 
lotów. W okręgu łódzkim Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych jest 10 oddziałów i co roku w innym oddziale jest 

organizowana okręgowa wystawa gołębi pocztowych połączona z podsumowaniem sezonu i wręczeniem pucharów najlepszym 
hodowcom. W tym roku honory gospodarza pełnił Zelów, a wystawa miała miejsce 2 grudnia w Domu Kultury. 

INfoRmAcJA

W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Bełchatowie pod-
jął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządo-
wym w 2019 roku w zakresie:

• pomocy społecznej,
• ochrony i promocji zdrowia,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
• turystyki i krajoznawstwa,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodo-

wego,
• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polsko-

ści oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kultu-
rowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje, oprócz za-
kresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przezna-
czonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin 
i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, 
tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem oferty oraz oświadcze-
niem dotyczącym RODO znajduje się na stronie www.powiat-
-belchatowski.pl (zakładka „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”).

Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Zelów 
do zapoznania się z ogłoszeniem otwartego konkursu i składanie 
ofert na realizację zadań (w ramach swoich celów statutowych)  
o środki z budżetu powiatu bełchatowskiego.

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie 
organizacjom pozarządowym  

realizacji zadań publicznych w 2019 roku 
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co w inwestycjach?
Ten drugi to duży projekt, któ-

rego wartość  opiewa na kwo-
tę 9 364 205,25 zł, z czego 1 233 
120,00 zł Gmina Zelów otrzyma 
w formie pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiskowa i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi. Termin zakończenia wszyst-
kich prac wyznaczono do końca 
października 2020 roku. 

Realizację projektu rozpoczęto od 
ulicy Leśnej (odcinek od ul. Kilińskie-
go do działki 125/4 obręb 3 tj. oko-
lice posesji nr 57), a jego kontynu-
acja będzie przebiegać w ulicach 
Podleśnej i Przejazd. W ramach za-
dania wybudowane zostaną dwie 

pompownie wraz z zasilaniem  
i zjazdami oraz kanał deszczowy 
wzdłuż ul. Jana Pawła II z włącze-
niem w ul. Dzielną/ul. Wschodnią.

W zakres zadania wchodzi budo-
wa:

- kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości 1177,15 mb oraz 374 mb 
przyłączy w obrębie pasa drogowe-
go;

- kanalizacji deszczowej o łącznej 
długości 2004,80 mb;

- sieci wodociągowej o łącznej 
długości 959,80 mb oraz 333,40 mb 
przyłączy w granicach pasa drogo-
wego.

Obecnie wykonywane są pra-
ce związane z budową kanaliza-
cji sanitarnej, deszczowej oraz sie-
ci wodociągowej w ul. Leśnej oraz 
na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. 
Przejazd. Rozpoczęto roboty zwią-
zane z budową sieci wodno - kana-
lizacyjnej w ul. Przejazd, a następnie 
kontynuowane będą w ul. Leśnej. 
Prace wykonywane są zgodnie  
z założonym harmonogramem.

 Ponadto, w bieżącym roku zre-
alizowano szereg inwestycji drogo-

wych, w tym remonty na drogach 
w miejscowościach: Jawor, Bujny 
Szlacheckie, Pawłowa, Pożdżenice. 
Powstała sieć wodociągowo-kana-
lizacyjna w ul. Z. Wysockiego wraz 
z nawierzchnią z asfaltobetonu. Pod 
koniec września br. rozpoczęto bu-
dowę drogi w Kolonii Łobudzice. 
Jest to odcinek  o długości 1.350 
km  od drogi  powiatowej  (przy ka-
pliczce) do  łącznika przebiegające-
go   przez   las.  Zakres prac obejmu-
je: roboty pomiarowe, wykonanie 
korytowania  pod  nawierzchnię,  
wykonanie podsypki  piaskowej,  
a następnie  podbudowy  z  tłucznia  
kamiennego,  ułożenie  nawierzch-

ni  z  asfaltobetonu,  formowanie 
poboczy  z klińca kamiennego, od-
mulenie rowów przydrożnych oraz 
naprawę przepustów rurowych. 
Na pierwszym odcinku robót (od 
łącznika) wykonane zostało już  ko-
rytowanie, podbudowa z tłucz-
nia kamiennego oraz ułożono war-
stwę nawierzchni z asfaltobetonu.  
Wykonany został również drenaż 
odwodnieniowy wraz z pobocza-
mi. Wartość zadania wyniesie 1 358 
394,29 zł.

Ostatnie miesiące to czas inten-
sywnych prac także w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Wa-
lewicach, gdzie trwała rozbudowa 
budynku o klatkę schodową wraz 
z szybem windowym od strony 
południowej. Celem zadania by-
ło ułatwienie podopiecznym po-
ruszanie się po ośrodku, a dodat-
kowo zapewnienie odpowiedniej 
drogi ewakuacji i komfortu pracy. 
Rozbudowa polegała na dobudo-
waniu klatki schodowej wraz z ho-
lem i magazynkiem gospodarczym 
oraz szybem windowym. To z ko-
lei, wymagało wykonania nowych 

fundamentów, ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, stropów, dachu, do-

cieplenia, nowych posadzek, sto-
larki okiennej i drzwiowej, tynków, 
sufitu podwieszanego, schodów ze-
wnętrznych,  robót elektrycznych, 
montażu windy oraz zagospodaro-
wania terenu. Budowa klatki scho-
dowej wraz z szybem windowym 
oraz zakup i montaż dźwigu osobo-
wego spełnia wymogi dostosowa-
nia budynku do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. 

Wartość zadania wynosi 586 710 
zł. Gmina Zelów pozyskała na ten 
cel dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych  
w wys. 185 000 zł oraz dotację ce-
lową z Łódzkiego Urzędu Woje-
wódzkiego w wys. 49 000 zł. Po-
została kwota zostanie pokryta z 
budżetu Gminy Zelów. Obecnie zadanie  
w całości zostało zakończone  
i trwają czynności odbiorowe. 

Na tym samym etapie odbio-
ru końcowego jest kolejne zadanie, 
które realizowane było w tym roku 
i zostało ukończone. Mowa o roz-

budowie i remoncie świetlicy wiej-
skiej w Ignacowie. Przypomnijmy 
tylko, że przebudowa obejmowa-
ła zmianę konstrukcji oraz geome-

trii dachu wraz z pokryciem, roboty 
rozbiórkowe w zakresie stropu. Do-

budowano pomieszczenia sanitar-
no-socjalne, przebudowano kuch-
nię oraz docieplono cały budynek. 
Zagospodarowano teren wokół 
świetlicy - utwardzono kostką  oraz 
wykonano osiem miejsc parkingo-
wych, w tym jedno dla osób niepeł-
nosprawnych. Wartość zadania wy-
niosła 487.683,71 zł, z czego Gmina 
Zelów pozyskała dofinansowanie  
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wys. 313.260,00 zł.

W trakcie realizacji są obecnie 
3 otwarte strefy aktywności dla 
mieszkańców w ramach rządowe-
go programu OSA, na które Gmi-
na Zelów pozyskała dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki  
w wys. 98 700 zł. Urządzenia siłow-
ni zewnętrznej zamontowano już  
w dwóch lokalizacjach - na Paty-
kach i w Parku Miejskim im. Romu-
alda Traugutta. Wzbogacona wersja 
takiej strefy ma powstać też przy ul. 
Kościuszki w tzw. „Ogródku Jorda-
nowskim”. Miejsca te mają sprzyjać 
integracji społecznej i skierowane są 

do różnych grup wiekowych. Dodat-
kowo podniosą w sposób znaczący 
estetykę przestrzeni publicznej i po-
prawią jakość życia mieszkańców.

Ponad 7 mln zł przeznaczono w tym roku na gminne inwestycje. Wśród największych zadań było dokończenie budowy sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie oraz rozpoczęcie II etapu rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie. 
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WAŻNE DlA mIESZkAŃcóW
WYboRY uZuPEłNIAJącE Do RADY mIEJSkIEJ W ZEloWIE

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau 
zarządził na dzień 10 lutego 2019 
roku wybory uzupełniające do Ra-
dy Miejskiej w Zelowie w okręgu 

wyborczym nr 13, w którym wy-
bierany będzie jeden radny. Gra-
nice okręgu wyborczego to ulice: 
Szkolna, Stefana Żeromskiego (od 

ul. Szkolnej do ul. Władysława Si-
korskiego). Siedziba Miejskiej Ko-
misji Wyborczej w Zelowie mieści 
się w Urzędzie Miejskim w Zelowie,  

ul. Żeromskiego 23. 
Dni, w których upływają terminy 

wykonania czynności wyborczych 
określa kalendarz wyborczy. 
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WAŻNE DlA mIESZkAŃcóW
APEl Do mIESZkAŃcóW GmINY ZElóW

W związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zelowie zwraca się z prośbą do 
mieszkańców Gminy Zelów  o czuj-
ność i wrażliwość na sytuacje za-
grażające zdrowiu lub życiu osób 

narażonych na działanie niskich 
temperatur. 

Okres zimowy jest szczególnie 
trudny dla osób starszych, niepeł-
nosprawnych, bezdomnych i po-
zbawionych opieki. 

Każdy, kto posiada wiedzę  

o osobach potrzebujących po-
mocy, proszony jest o przekazy-
wanie takiej informacji na numer 
alarmowy 112 lub do najbliższej 
jednostki policji lub do Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 

12, tel. 44/634 10 28.
Nie bądźmy obojętni, gdy  

w pobliżu czy sąsiedztwie są 
osoby zagrożone i potrzebujące 
pomocy!

Kierownik Ośrodka
Janina Kędziak

Pomoc ŻYWNoścIoWA

UWAGA   Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie zwraca się z uprzejmą prośbą, 

aby pary małżeńskie obchodzące w 2019 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 2019 roku w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą nadania medalu 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również członkowie rodzin jubilatów. 

1250 mieszkańców Gmi-
ny Zelów skorzystało w tym roku  
z pomocy żywnościowej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020 realizo-
wanego ze Środków Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. W tym zakresie  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Zelowie nawiązał 
współpracę z Fundacją „Poranek”  
z Tomaszowa Mazowieckiego  
w 2018 r. Wśród najbardziej potrze-

bujących mieszkańców naszej gmi-
ny rozdysponowano łącznie 62,7 to-
ny żywności (ponad 50 kg żywności 
na osobę) o wartości 322.840,00 zł. 
Najczęściej wydawanymi artykułami 
spożywczymi były: cukier, olej, mle-
ko, makaron, ser żółty, ryż i konserwy.

Ponadto Bank Żywności w Łodzi 
dla osób otrzymujących paczki żyw-
nościowe przeprowadził działania 
towarzyszące - indywidualne warsz-
taty dietetyczne, w których udział 
wzięło 180 osób. Poruszane tema-

ty to: „Potrzeby indywidualne”  i „Czy 
wiesz co jesz?”

W 2019 roku współpraca Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Zelowie z Fundacją „Pora-
nek” z Tomaszowa Mazowieckiego 
w tym zakresie nadal będzie konty-
nuowana. 

NoWY RZąDoWY PRoGRAm „PoSIłEk W SZkolE I W Domu”
Miejsko - Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Zelowie od 1 
stycznia 2019 r. będzie realizował 
nowy rządowy program „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.

Program przewiduje wsparcie 
gmin w udzielaniu pomocy w for-
mie posiłku, świadczenia pienięż-
nego w postaci zasiłku celowego 
na zakup posiłku lub żywności oraz 
świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych.

Adresatami programu będą:
• dzieci do czasu podjęcia nauki  

w szkole podstawowej,
• uczniowie do czasu ukończenia 

szkoły ponadpodstawowej lub szko-
ły ponadgimnazjalnej,

• osoby i rodziny znajdują-
ce się w trudnej sytuacji życiowej,  
a w szczególności osoby starsze, 
chore i niepełnosprawne.

Wsparciem w ramach progra-
mu zostaną objęte osoby i rodzi-
ny spełniające kryterium dochodo-

we w wysokości 150% kryterium 
dochodowego, o którym mowa  
w ustawie o pomocy społecznej tj.:

• dla osoby samotnie gospodaru-
jącej dochód nie może przekroczyć 
1051,50zł,

• dla osoby w rodzinie dochód 
na 1 osobę nie może przekroczyć 
792,50zł.

W celu realizacji programu Rada 
Miejska w Zelowie podjęła uchwa-
łę podwyższającą kryterium do-
chodowe uprawniające do ko-

rzystania z pomocy społecznej 
przez osoby i rodziny objęte rządo-
wym programem „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023.

Nowo utworzony program zastą-
pi dotychczasowy wieloletni pro-
gram „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”.

Nowy rządowy program będzie 
korzystniejszy dla naszej gminy, po-
nieważ wkład własny gminy będzie 
wynosił 20% całego programu, na-
tomiast do tej pory stanowił on 40%. 

GRuPA  AA  ZAPRASZA NA SPotkANIA
Jeśli szczerze chcesz, a nie 

potrafisz przestać pić, to jest dla 
Ciebie rozwiązanie.

Zapraszamy na miting AA 
Grupy „Akceptacja”. Spotkania 
odbywają się w każdy czwartek 
o godz. 18 w Zelowie przy ul. 
Sienkiewicza 8 (sala w budynku 
Kościoła Baptystów).

Grupa AA to wspólnota ko-
biet i mężczyzn, którzy dzielą 
się nawzajem doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem. Jej pod-
stawowym celem jest trwanie 
w trzeźwości i pomaganie in-
nym alkoholikom w jej osią-
gnięciu. Wspólnota AA nie jest 

związana z żadną sektą, wyzna-
niem religijnym, działalnością 
polityczną, organizacją  lub in-
stytucją.

Jedynym warunkiem uczest-
nictwa we Wspólnocie AA jest 
chęć zaprzestania picia. 

Spotkanie jest otwarte dla 
wszystkich osób, które chcą ze-

rwać ze swoim uzależnieniem 
od alkoholu oraz szukających 
wsparcia i pomocy w  chorobie 
alkoholowej.

Chcesz wiedzieć więcej, za-
dzwoń, nr tel. kontaktowych:

 507467026, 
660118523, 
507053270.
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EDukAcJA, kultuRA, SPoRt

Ponad 186 tys. złotych otrzy-
ma Gmina Zelów na utworzenie 4 
ekopracowni przy szkołach pod-
stawowych na terenach wiejskich 
w Gminie Zelów. Dotacje zostały 
przyznane przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi w ramach  
konkursu pn. „Ekopracownia pod 
chmurką”.

Celem konkursu było zagospo-

darowanie wybranego miejsca na 
terenie należącym do szkoły i utwo-
rzenie w nim punktu dydaktyczne-
go na potrzeby prowadzenia zajęć 
terenowych z edukacji ekologicz-
nej. Będą to miejsca zarówno pracy 
jak i odpoczynku dla dzieci. Wybra-
ne do dofinansowania projekty za-
kładają zakup elementów wyposa-
żenia m.in. w postaci tablic, plansz, 
karmników, tabliczek do oznacza-
nia roślin, pomocy dydaktycznych 
służących do realizacji programów 
edukacyjnych oraz dokonanie na-
sadzeń z zakupionych drzew, krze-

wów, bylin, traw i nasion. Efekt 
rzeczowy projektów zostanie osią-
gnięty do dnia 30 września 2019 r.

W ramach przyznanych dotacji 
będą realizowane następujące za-
dania:

- Utworzenie punktu dydaktycz-
nego pn. „Ogrodowisko-siedlisko. 
Zachowajmy różnorodność bio-
logiczną dla pokoleń” przy Szkole 
Podstawowej im. mjr. H. Suchar-
skiego w Bujnach Szlacheckich  
w kwocie 50 000,00 zł;

- Utworzenie punktu dydaktycz-
nego pn. „Zielony zakątek – nauka i 

relaks” przy Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Wygiełzowie 
w kwocie 49 412,00 zł;

- Utworzenie punktu dydak-
tycznego pn. „W botaniku pod 
dębem – ekouczenie to cieka-
we doświadczenie” przy Szko-
le Podstawowej im. Janusza Ku-
socińskiego w Łobudzicach  
w kwocie 49 374,00 zł;

- Utworzenie punktu dydak-
tycznego pn. „Ekopracownia pod 
chmurką – Zielona klasa” przy 
Szkole Podstawowej w Kociszewie  
w kwocie 37 559,00 zł.

PoWStANą NoWE EkoPRAcoWNIE PRZY SZkołAch NA tERENIE GmINY ZElóW

WAClaw giermer

hARmoNoGRAm DYŻuRóW PoWIAtoWEGo RZEcZNIkA  koNSumENtóW
W 2019 roku dla Mieszkańców Gminy Zelów w Urzędzie Miejskim 

w Zelowie będą kontynuowane dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów według poniższego harmonogramu:
24 stycznia, 14 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca, 25 lipca, 22 sierpnia, 19 września, 24 października, 21 listopada, 12 grudnia. 

Dyżury odbywać się będą w godzinach 11.30 – 14.30.

wACLAW 

GIERMER
(1916-2005)

Kapitan Wacław Giermer urodził 
się 3 lutego 1916 roku. Wojenna epo-
peja Wacława Giermera była podob-
na do wielu takich historii żołnierzy-
-tułaczy. Wyróżnia ją przedwojenny 
epizod, który sprawił, że Wacław Gier-
mer trafił do elitarnego dywizjonu. 

Urodził się we wsi Weronika pod 
Zelowem, ale ojciec sprzedał mają-
tek i przeprowadził się do Łodzi. Tu-

taj skończył trzyletnią szkołę handlo-
wą. Od początku jednak fascynowali 
go chodzący po ulicach Łodzi chłop-
cy w beretach z szachownicą, człon-
kowie Przysposobienia Wojskowego 
Lotniczego. Giermer przeszedł ostrą 
selekcję i dostał powołanie na Lubli-
nek, gdzie odbywały się zajęcia PWL. 

W 1935 roku Wacław Giermer 
wstąpił na ochotnika do wojska. Wo-
jenna opowieść toczy się przez kam-
panię wrześniową, walki we Francji, 
wreszcie walki powietrzne w Dywi-
zjonie 303. Do Polski już nie wrócił, 
kiedy dowiedział się, jak PRL potrakto-
wała lotników z Zachodu. Po 1989 ro-
ku wielokrotnie bywał w kraju. 

W latach 1934-1939 służy jako pi-
lot w Siłach Powietrznych w Polsce. 
W 1936 roku został pilotem myśliw-
ca. Brał udział w akcjach, kiedy ra-
dzieckie samoloty rozpoznawcze na-
ruszały przestrzeń powietrzną Polski  
w 1938 roku. Wybuch wojny zastał 
go w Dęblinie, gdzie pracował jako 
instruktor latania. 1 września 1939 ro-
ku w czasie bombardowania lotni-
ska w Dęblinie dokonał pierwszego 
ataku na niemiecki He 111 nad Dę-

blinem. Po klęsce armii polskiej we 
wrześniu 1939 roku próbował samo-
lotem przedostać się do Rumunii, ale 
w wyniku awarii maszyny dalszą dro-
gę pokonał ciężarówką, a samą grani-
cę przekroczył już na piechotę. Dalej 
próbował przedostać się do Francji. 
W Rumunii spotkał się z byłymi towa-
rzyszami polskich eskadr i wspólnie, 
na pokładzie greckiego statku „Pa-
trius”, przez Maltę, dostał się do Fran-
cji (Lyon). 

W latach 1939-1940 służył jako pi-
lot myśliwca we francuskich siłach 
powietrznych. W maju 1940 roku brał 
udział w walkach powietrznych z sa-
molotami 111s He w obronie fabryki 
samolotów w Bourges. W samotnym 
ataku zestrzelił niemiecki bombo-
wiec. 

W lipcu 1940 roku uciekł – poprzez 
Algierię – do Wielkiej Brytanii. Trafił 
do Szkocji i został pilotem na samo-
lotach Hurricane, a następnie Spitfire. 
Trafił do dywizjonu 303 RAF w Nor-
tholt. 

Brał udział w Bitwie o Anglię. Od-
niósł kilka zwycięstw w operacjach 
normandzkich i walkach o Londyn. 

15 maja 1941 roku podczas operacji 
Mosquito sierżant Wacław Giermer  
i porucznik Jerzy Jankiewicz wspól-
nie zestrzelili samolot Ju 52, pilotowa-
ny przez generała Ulricha Grauerta. 
Cała załoga niemieckiego samolotu 
zginęła. 

Ranny w następnych walkach tra-
fiał do szpitala w Margate i przebywał 
tam w okresie od lipca do listopada 
1941 roku.  

W sierpniu 1942 roku brał udział  
w operacjach i działaniach wojen-
nych w Dieppe. Następnie został od-
delegowany do szkolenia instruktor-
skiego w RAF – Montrose.

Po zakończeniu wojny pozostał  
w Anglii i pracował jako instruktor. 

   Został odznaczony m.in.:  Srebr-
nym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem 
Walecznych, brytyjskim Distingu-
ished Flying Medal.

Po 1989 roku Wacław Giermer wie-
lokrotnie odwiedzał Polskę, uczestni-
czył w zjazdach pilotów-weteranów. 
Wacław Giermer zmarł 25 kwietnia 
2005 roku w Nottingham w Wielkiej 
Brytanii.

Oprac. Andrzej Dębkowski
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Wtedy też jest czas na reflek-
sję o poszanowaniu praw czło-
wieka. Jakże często bowiem 

nie zastanawiamy się nad tym,  
a przecież swoim zachowaniem 
możemy krzywdzić innych. Te-
gorocznym obchodom Święta 
Szkoły towarzyszyły słowa Ewa-
rysta Estkowskiego: „Nieważne 
jest jak żyjesz. Czy jesteś boga-
ty, czy biedny, bardziej, czy mniej 
wykształcony. Ważne jest to, czy-
je życie zmienia się dzięki Tobie.” 
W części oficjalnej święta udział 
wzięli zaproszeni goście, m.in. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zelowie Sylwester Drozdow-
ski wraz z Przewodniczącą Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu  
i Bezpieczeństwa Anną Bartecką,  
w imieniu Burmistrza Zelowa To-
masza Jachymka Sekretarz Miasta 
Agnieszka Mysłowska, Proboszcz 
Parafii M. B. Częstochowskiej Ks. 
Prałat Jacek Ambroszczyk, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli z terenu 
gminy Zelów, przedstawiciele sa-
morządowych instytucji kultury, 

jednostek organizacyjnych, insty-
tucji i organizacji oraz Rady Rodzi-
ców.  

Młodzież podczas występu ar-
tystycznego starała się przybliżyć 
zagadnienie dotyczące obrony 
praw człowieka. Całość uroczysto-
ści dopełnili soliści oraz uczniowie 
klasy II, których występ w towa-
rzystwie starszego kolegi wywo-
łał gromkie brawa. Uroczystość 
miała szczególny charakter, po-
nieważ Prezes Oddziału Rejono-
wego Polskiego Czerwonego 
Krzyża Andrzej Pawlak wręczył ak-
ty nadania Medalu 60-lecia Ho-
norowego Krwiodawstwa PCK za 
szczególne zasługi w efektywnym 
działaniu wspierającym Ruch Ho-
norowego Krwiodawstwa PCK, 
którym wyróżniony został m.in. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących.  
Wręczone zostały również nagro-
dy zwycięzcom Powiatowego 
Konkursu z okazji Święta Szkoły 
(literackim i plastycznym), a także 
w konkursie pieśni i poezji patrio-
tycznej organizowanym z okazji 

100 - lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Wyróżnienie 
otrzymała też Nadia Kempniak, 
która zajęła I miejsce w miejsce 
w Konkursie Piosenki Ekologicz-
nej organizowanym w ramach 
EKO - Pikniku 2018 przez Staro-
stwo Powiatowe w Bełchatowie. 
Święto Szkoły to też doskonała 
okazja do wręczenia stypendium 
profesora Krzysztofa Matyjaszew-
skiego, które w tym roku otrzyma-
ła uczennica klasy IIb Weronika Ła-
bencka (tegoroczna Stypendystka 
Prezesa Rady Ministrów). Po raz 
drugi też zostało wręczone Sty-
pendium im. Jarosława Dziurdzi, 
które funduje Rada Rodziców naj-
lepszemu humaniście. Otrzymała 
je Aleksandra Łabędzka- uczen-

nica klasy IIIa LO. Oprócz stypen-
diów naukowych uczniowie do-
stali nagrody za pracę w grupie 
Amnesty International (Oliwia Łu-
czak i Rozalia Małecka z kl. I LO) 
oraz dla najlepszego Wolontariu-
sza Roku (Dawid Wejman- IIIa LO  
i Anna Nowicka - IIII a gimnazjum). 

Święto Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących to nie tylko akade-
mia, ale także Akcja „Romek”, to 
także listy pisane w obronie nie-
winnie uwięzionych i rozmowy  
z wychowawcami na temat łama-
nia praw człowieka. Instruktarz  
i szkolenie uczniów w zakre-
sie udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej przepro-
wadzili ratownicy medyczni: 
Mateusz Wędzik, Marcin Sta-
siak oraz Jarosław Twardowski. 
Z kolei, XIV Maraton Pisania Li-
stów zorganizowany przez Szkol-
ną Grupę Amnesty International 
nr 42 dedykowany był obronie 
trzech kobiet – Giraldine Chakon 
z Wenezueli, prześladowanej za 
wspieranie młodych ludzi; Pavtiri 

Manjhi z Indii, nękanej za przeciw-
stawianie się wielkim korporacjom 
i Ateny Daemi z Iranu, uwięzionej  
za wypowiadanie się przeciwko 
karze śmierci. W sumie napisa-
no 1044 listy, które zostały wysła-
ne do ambasad poszczególnych 
państw.

śWIęto ZESPołu SZkól oGólNokSZtAłcącYch

Taki tytuł nadała społeczność 
Szkoły Podstawowej w Łobudzi-
cach programowi artystycznemu 
przygotowanemu 30 listopada 
2018 roku z okazji 100 – lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę 
i ku czci patrona szkoły – Janusza 
Kusocińskiego. O ojczyźnie i wol-
ności mówiono słowami Jana Paw-
ła II,  a w wypowiedzi papieża Pola-
ka wplecione zostały patriotyczne 
utwory poetyckie i muzyczne, któ-
re z zaangażowaniem prezentowali 
starsi i młodsi uczniowie szkoły. 

Uroczystość zaszczycili swo-

ją obecnością goście: ksiądz pro-
boszcz dr Mirosław Simka, Bur-
mistrz Zelowa Tomasz Jachymek, 
radna Rady Miasta Zelów Anna 
Bartecka, dyrektorzy szkół gminy 
Zelów, biblioteki i Domu Kultury w 
Zelowie, przyjaciele szkoły, emery-
towani nauczyciele, rodzice.

Sama uroczystość poprzedzona 
została konkursami zorganizowa-
nymi w ramach projektu „Niepod-
legła”. Laureaci Szkolnego Kon-
kursu Plastycznego „Polska moja 
Ojczyzna” i Szkolnego Turnieju Hi-
storycznego „Z niepodległą w grze 

o zwycięstwo” otrzymali dyplomy 
i nagrody, które wręczyli Burmistrz 

Zelowa oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców Małgorzata Mielczarek.

„oJcZYZNA W SERcu SIę ZAcZYNA…”

10 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie jest Świętem 
Szkoły, bowiem poza uroczystą akademią organizowane są różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące. 
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Dzieci z 8 placówek oświatowych 
z terenu naszej gminy zmierzyły się 
w Gminnym Konkursie Wiedzy dla 
Przedszkolaków pn. „Bezpieczny 
przedszkolak”. Konkurs odbył się  
w tym roku już po raz dwunasty  
i miał miejsce 23 listopada w Domu 
Kultury. Tradycyjnie organizatorem 
było Przedszkole Samorządowe nr 
1 w Zelowie. Konkurs rozpoczął się 
wystawieniem scenki „Ruch ulicz-
ny”. Konkurs przebiegał w VI run-
dach, w których uczestnicy mu-
sieli rozwiązać zadania w kartach 
pracy oraz odpowiadać na pytania.  
W konkursie brała też czynny udział 
widownia. Widzowie świetnie się 
bawili biorąc udział w zgadywan-
kach oraz we wspólnym śpiewie 
rymowanki. Za prawidłowe odpo-
wiedzi dzieci otrzymywały odbla-

ski. Komisja konkursowa, w skład 
której wchodzili przedstawicie-
le Urzędu Miejskiego, Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Policji, oceniła 
wiedzę dzieci przyznając następu-
jące miejsca:

I miejsca - „Stokrotkom” ze 
Szkoły Podstawowej w Kociszewie  
i „Dwójeczkom” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie;

II miejsca - „Wiewiórkom”  
z Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Zelowie i „Ekoludkom” z Przed-
szkola Samorządowego nr 4 w Ze-
lowie;

III miejsca - „Wynalazcom”  
z Przedszkola Edukacyjnego w Ze-
lowie, „Smerfom” ze Szkoły Pod-
stawowej w Bujnach Szlacheckich, 
„Biedronkom” ze Szkoły Podsta-

wowej nr 4 w Zelowie oraz „Sło-
neczkom” ze Szkoły Podstawowej  
w Wygiełzowie;

Za udział w konkursie drużyny 
otrzymały dyplomy i książki, a wszy-
scy uczestnicy - nagrody ufundo-
wane przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Piotrkowie 
Trybunalskim, firmę Comkas s.c.  
w Bełchatowie oraz PZU.

XII GmINNY koNkuRS WIEDZY DlA PRZEDSZkolAkóW

Szkoła Podstawowa im. mjr H. 
Sucharskiego w Bujnach Szlachec-
kich zakończyła realizację projektu 
pn. „Integrujmy się realnie, nie tyl-
ko wirtualnie” w ramach programu  
„Działaj Lokalnie 2018”. Nadrzędnym 
celem projektu, który przyświecał 
wszystkich działaniom, była szero-

ko pojęta integracja społeczności 
szkolnej i środowiska lokalnego. 

Wszystkie wydarzenia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, a wśród 
największych należy wymienić:

- Piknik Rodzinny pod hasłem „Ja  
i moja rodzina”;

- Rodzinny Rajd Rowerowy we 
współpracy z OSP w Bujnach Szla-
checkich; 

- „Święto Pieczonego Ziemniaka” 
na zakończenie lata;

- Rajd Rowerowy dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich;

- cykl spotkań i zajęć dotyczących 
zagrożeń płynących z Internetu, 
chorób cywilizacyjnych z udziałem 
socjoterapeuty i funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej Policji w Beł-
chatowie - Wydział do Spraw Nie-
letnich.

- lekcja otwarta dla uczniów klas 
IV-VIII na temat chorób cywilizacyj-
nych.

Dzięki realizacji projektu Szko-
ła Podstawowa i społeczność lokal-
na wzbogaciła się w nowy sprzęt  
w postaci krzeseł i stolików, rozkła-
danego pawilonu, przenośnego 

boiska do siatkówki i badmintona. 
Zakupiono także odblaski dla dzieci. 
Wszystko to posłuży w przyszłości 
podczas organizowanych wydarzeń 
plenerowych.

Projekt ten przyczynił się do  
integracji środowiska lokalnego, 
uatrakcyjnienia okolicy i aktywizacji 
mieszkańców oraz zdobycia wiedzy  
w zakresie profilaktyki chorób cywi-
lizacyjnych.

„INtEGRuJmY SIę REAlNIE, NIE tYlko WIRtuAlNIE” 

Przedszkole Samorządowe nr 
4 w Zelowie w roku szkolnym 
2018/19 realizuje innowację 
pedagogiczną „Kraina Muzyki”. 
Stanowi ona doskonałe dopeł-
nienie innych programów wy-
korzystywanych w przedszkolu 
i ma za zadanie rzeczowo wska-

zać dla nauczyciela pomysły, 
zadania do wykonania, by sty-
mulować rozwój dzieci, ich in-
dywidualizm poprzez stosowa-
nie nowych środków ekspresji. 
Innowacją objęte są dzieci 3-4 
letnie, a zajęcia prowadzone są 
2 razy w miesiącu. 

Innowacja odwołuje się do 
celów najnowszej Podsta-
wy programowej wychowania 
przedszkolnego dla przedszko-
li, oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania 
przedszkolnego. 

INNoWAcJA  PEDAGoGIcZNA „kRAINA muZYkI”
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Drużyna piłki nożnej ZKS „WŁÓK-
NIARZ” chłopców rocznika 2008-
2009 była w tym sezonie niepoko-
naną we wszystkich rozgrywkach 
i turniejach piłkarskich, w których 
wzięła udział. Tylko jesienią chłopcy 
wygrali i zdobyli sześć pucharów:

• I i II miejsce w turnieju MUKS 
CUP 2018 Widawa; 

• I i III miejsce w turnieju woje-
wódzkim „PIŁKA NOŻNA ŁĄCZY 
POKOLENIA 2018” Bełchatów;

• I i II miejsce w turnieju halo-
wym „ PIŁKA NOŻNA INTEGRUJE 
ŚRODOWISKA 2018” Bełchatów. 
Podczas turniejów nasi zawodnicy 
często sięgali też po nagrody indy-
widualne dla najlepszych zawod-
ników, strzelców czy bramkarzy. 
Chłopcy po raz pierwszy w swo-
jej „karierze” mieli możliwość re-
prezentować Zelów i rywalizować 

z drużynami w rozgrywkach ligo-
wych. Wyniki okazały się rewela-
cyjne! Wygrali wszystkie 8 meczów, 
strzelając swoim przeciwnikom 93 
gole, średnio 12 w meczu zajmu-
jąc tym samym po rundzie jesien-
nej zaszczytne pierwsze miejsce. 
Drużyna preferuje bardzo ofen-
sywny styl gry, strzela dużo bra-
mek. Mecze, które odbywają się 
na orliku cieszą się bardzo du-
żym i ciągle rosnącym zaintereso-
waniem kibiców. Drużyna, dzię-
ki odnoszonym sukcesom, została 
doceniona przez środowisko pił-
karskie, dostaje zaproszenia na 
bardzo ciekawe mocno obsadzo-
ne turnieje w Polsce i za granicą. 
W ciągu ostatnich 3 lat chłopcy 
WYGRALI ok. 20 różnych turnie-
jów, godnie reprezentując Zelów. 
Skład drużyny: Bartosz Grabarz, 

Bartosz Tomczak, Brian Ibok, 
Mikołaj Bzikowski, Cezary Klich, 
Cyprian Rudzki, Nikodem Dy-

miński, Igor Sobolewski, Igor 
Stanisławski, Kacper Mądrze-
jewski, Kuba Konc, Michał Cie-
ślak, Nikodem Joachimiak, 
Oskar Żyszkiewicz, Szymon Ba-

dziak, Adrian Stankiewicz, Szy-
mon Trojanowski, Wojtek Tokar-
czyk, Wiktor Kowalski. Trenerem 

drużyny jest Maciej Mrowiński. 
Serdecznie gratulujemy tak zna-
komitych wyników! Życzymy dal-
szych sukcesów, a dla trenera dużo 
siły w realizacji założonych celów!

NIEPokoNANI PIłkARZE ZEloWA

Bieging Team Zelów - druży-
na, której uczestnicy na co dzień 
promują biegowy styl życia miała 
w tym roku wiele sukcesów. Nie-
wątpliwie do tych większych na-
leży start reprezentanta Andrze-
ja Tarki w Mistrzostwach Świata  
w Londynie w biegach z prze-
szkodami. Zajął on 5 i 8. miej-
sce w swojej kategorii wiekowej. 
Drugim sukcesem jest możliwość 
wzięcia udziału Jakuba Kimmera  
w MŚ w morderczym IronMa-
nie na Hawajach. Niestety dzień 
przed startem niefortunny wy-
padek uniemożliwił mu udział 
w imprezie. Nie mniej jednak je-
go rok obfitował w wiele sukce-
sów. Swoje życiówki poprawili 
również inni biegacze. Wyróżnić 
należy sukces Mateusza Krajdy, 

który zajął 8. miejsce w magde-
burskim maratonie. Sewerynowi 
Pogockiemu udało się natomiast 
zająć 5. miejsce w Kędzierzynie 
Koźlu. Nasi biegacze równie do-
brze spisywali się w zawodach 
drużynowych. Zespół w skła-

dzie: Mateusz Krajda, Jakub Kim-
mer, Kamil Gawroński i Andrzej 
Tarka zajął 3. miejsce w 12-go-

dzinnym sztafetowym biegu  
w kopalni soli w Bochni. Dodat-
kowo trzech najwytrwalszych 
biegaczy w składzie: Grzegorz 
Wójcik, Tomasz Boczkiewicz  
i Artur Janecka zajęli 12. miejsce 
podczas Drużynowego Biegu 7 

Dolin na dystansie 100 km. Bie-
ging Team Zelów to zespół lu-
dzi, którzy przez cały rok syste-

matycznie trenują i uczestniczą  
w różnego rodzaju wydarzeniach 
biegowych zarówno w Polsce 
jak i poza jej granicami promu-
jąc tym samym Gminę Zelów.  
W tym roku 17 biegaczy prze-
biegło blisko 1000 kilometrów. 
Warto wspomnieć, że drużyna 
Bieging Team Zelów od trzech 
lat aktywnie włącza się w or-
ganizację „Zelowskiego Szusu  
O czółenko”. Ponadto, zainicjowali  
w Zelowie cotygodniowe „Poran-
ki z Beteziakami” – niedzielne bie-
ganie ulicami miasta nad zbior-
nik retencyjny Patyki. Startują 
w każdą niedzielę o godz. 9.00  
z Parku Miejskiego im. Romualda 
Traugutta. Osoby zainteresowa-
ne bieganiem mogą wciąż dołą-
czyć się do ich grupy.  

WYJątkoWo DobRY Rok StoWARZYSZENIA bIEGING tEAm ZElóW

Na początku grudnia przedsta-
wiciele władz ZKS Włókniarz i RTS 
Widzew w obecności Burmistrza 
Zelowa Tomasza Jachymka podpi-
sali umowę o współpracy w zakresie 
prowadzenia treningów piłki nożnej 
dzieci i młodzieży w ramach Akade-
mii Widzewa. Zapisy umowy umoż-
liwiają także szkolenie trenerów, 
opiekę medyczną czy nawet wypro-
wadzenie przez dzieci z Włókniarza 
Zelów piłkarzy drugoligowej drużyny 
Widzewa na boisko.

Współpraca Widzewa z zelowskim 
Włókniarzem ma długie tradycje. 
Kluby współpracują ze sobą co roku 

przy organizacji Memoriału Krzyszto-
fa Surlita – wychowanka Włókniarza. 
Umowa o współpracy poprzedzo-
na była podpisaniem w 2017 roku li-
stu intencyjnego w sprawie promocji 
piłki nożnej jako dyscypliny wiodącej, 
szkolenia dzieci i młodzieży, promocji 
gminy oraz obydwu klubów. 

ZKS Włókniarz jest największym 
sportowym klubem wspieranym 
przez Gminę Zelów. W organizacji 
różnych wydarzeń sportowych mo-
że liczyć zawsze też na członków ze-
lowskiego oddziału Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Kibiców „Tylko 
Widzew”. 

ZkS WłókNIARZ ofIcJAlNYm klubEm PARtNERSkIm AkADEmII WIDZEWA
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„10 najlepszych sportowców”, „Odkrycie sportowe roku”, „Trener-wychowawca” i „Blok Integracyjny” – w takich kategoriach Miejsko-Gminny  
Ludowy Klub Sportowy w Zelowie podsumował mijający rok sportowy. Uroczysta gala wręczenia pucharów i nagród, połączona z powiatowym 

podsumowaniem, miała miejsce 13 grudnia w Domu Kultury w Zelowie.  

Dzięki uzyskaniu znakomitych 
wyników w różnych dziedzinach 
sportowych, w gronie najlepszych 
sportowców Gminy Zelów w 2018 
roku znaleźli się:

1. Gapik Paulina ( ULKS KUSY Ło-
budzice - tenis stołowy);

2. Martyniak Zuzanna ( ULKS KU-
SY Łobudzice - tenis stołowy);

3. Surowa Paulina (ZSP Zelów - 
lekkoatletyka, piłka nożna);

4. Skura Karina (ZSO Zelów - 
lekkoatletyka, piłka nożna i koszy-
kowa);

5. Woźniak Anna ( ZSP Zelów - 
lekkoatletyka, piłka nożna, koszy-
kowa, tenis stołowy);

6. Anglart Mateusz (ZSP Zelów – 

lekkoatletyka);
7. Dymiński Nikodem (Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Zelowie – lek-
koatletyka);

7. Malinowski Dawid (Szkoła 
Podstawowa w Wygiełzowie – lek-
koatletyka);

8. Trębacz Sylwia (LZS Kurów – 
warcaby); 

8. Ciura Tadeusz ( LZS Łobudzi-
ce – szachy);

9. Wasiak Emilia (ZSO Zelów – 
lekkoatletyka);

9. Lodczyk Wiktor ( Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Zelowie – lekko-

atletyka);
10. Szmigielski Mateusz (ZSO 

Zelów – lekkoatletyka).
W kategorii „ODKRYCIE SPOR-

TOWE roku 2018” wyróżniono: 
Bednarka Bartłomieja (Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Zelowie – lekko-
atletyka) i Morek Sylwię (Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Zelowie – lek-
koatletyka).

Reprezentanci „BLOKU INTE-
GRACYJNEGO”:

Nowak Kamil (SPON Zelów); 
Sadziński Miłosz (ZSP Zelów).

Tak przedstawia się grono TRE-
N E R Ó W-W YC H O WAW CÓ W: 
Dziurdzia Anna (ZSO Zelów), Gło-
wiński Damian (ULKS „KUSY” Ło-

budzice), Gudzio Andrzej (ZSP 
Zelów), Kryza Mariusz (ZSO Ze-
lów), Pawełoszek Jacek (Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Zelowie), 
Semaszczuk Elżbieta (Szkoła Pod-
stawowa w Wygiełzowie) i Wędzik 
Anna (Szkoła Podstawowa nr 4  
w Zelowie).

Rok sportowy 2018 podsumo-
wano też na szczeblu powiato-
wym i wojewódzkim.  W rywalizacji 
gmin prym wiedzie Gmina Zelów. 
Za nami Kleszczów, Bełchatów, 
Drużbice, Szczerców, Rusiec i Kluki.  

W mijającym roku Zrzesze-

nie LZS w Zelowie zorganizowało 
sześciokrotnie zawody sportowe,  
w których startowało 896 uczestni-
ków. Sztandarowym wydarzeniem 
są Otwarte Mistrzostwa Zelowa  
w Szachach, w których udział biorą 
najlepsze szachistki oraz szachiści  
z całej Polski oraz zagranicy. 

W zawodach szczebla powiato-
wego startowało w tym roku 406 
zawodników z terenu naszej gmi-
ny, w wyniku których uzyskano 14 
pierwszych miejsc, 15 drugich, 11 
trzecich. 

Na wojewódzkie zawody LZS  
w Zelowie zgłosił 1164 naszych za-
wodników, którzy uzyskali również 
bardzo wysokie noty zdobywając  
I miejsc - 46, II miejsc - 51, III miejsc 

– 42. W ogólnopolskich zawodach 
udział wzięło 74 zawodniczek i za-
wodników osiągając niebagatel-
ne wyniki (I miejsc - 2, II miejsc - 4,  
III miejsc – 4).

15 grudnia br. w siedzibie Ra-
dy Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS 
w Łodzi odbyło się Wojewódz-
kie Podsumowanie Sportowe za 
2018 rok. W wyniku całorocznej ry-
walizacji sportowej Gmina Zelów  
i powiat bełchatowski uplasowa-
li się bardzo wysoko. W klasyfikacji 
najlepszych rad gmin wojewódz-
twa łódzkiego zwyciężyła Rada 
Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS 
w Zelowie. W kategorii klubowej  
w sporcie masowym zwyciężył 
Miejsko - Gminny Ludowy Klub 

Sportowy w Zelowie. W kategorii 
szkół podstawowych na V miejscu 
uplasowała się Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Zelowie, a na VIII - Szko-
ła Podstawowej nr 2 w Zelowie.  
W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych II miejsce przypadło Zespo-
łowi Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Zelowie.

Gratulujemy zarówno organi-
zatorom zawodów jak i naszym 
wspaniałym sportowcom i ich wy-
chowawcom. Życzymy dalszych 
sukcesów w życiu prywatnym  
i sportowym. 

PoDSumoWANo SPoRtoWE oSIąGNIęcIA 2018 Roku
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Wykaz świątecznych dyżurów 2018/2019

URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE

24 – 26.12.2018 r.
31.12.2018 r. 
01.01.2019 r. 

Anna Kurek
Monika Adamczewska

Anna Kurek

500 123 669
500 123 669
500 123 669

Nadzór na oświetleniem ulicznym sprawuje Damian Pawłowski 504 232 604

Andrzej Kilańczyk – prowadzący akcję zimowego utrzymania dróg 
lokalnych, miejskich i gminnych

601 431 902

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
25-26.12.2018 r.
25.12.2018 r.
26.12.2018 r.
01.01.2019 r. 
01.01.2019 r.

Dawid Oborowski – administrator
Zdzisław Kamola – hydraulik
Stefan Piecyk - elektryk 
Dawid Oborowski – administrator
Zdzisław Kamola – hydraulik

531 046 617
531 430 567
510 987 781
531 046 617
531 430 567

PRZEDIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

24 – 26.12.2018 r. 
31.12.2018 r.
01.01.2019 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

24 – 26.12.2018 r.
31.12.2018 r.
01.01.2019 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

Łask-Zelów-Bełchatów-Kamieńsk
Buczek-Częstochowa

Baza zimowego utrzymania 
dróg 

44/633 31 39

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

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.
Obwód zimowego utrzymania nr 2 w Szczercowie 44/631 80 55, dyspozytor – 
koordynator 601 220 045.


