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GRUDZIEŃ 2011

Otwarcie nowych inwestycji ...

9 grudnia społeczność szkol-
na Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących przeżywała podwójne 
święto, mianowicie w nowo do-
budowanej części szkoły na og-
romnej auli odbyła się uroczy-
stość podsumowująca projekt 
pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących o obserwa-
torium astronomiczne, bibliote-
kę i kompleks pomieszczeń dy-
daktycznych” połączona ze 
Świętem Patrona. W efekcie 
zrealizowanego w latach 2009-
2011 projektu powstał nowo-
czesny obiekt, który posłuży nie 
tylko uczniom, ale też miesz-
kańcom. Integralną częścią pro-
jektu była budowa obserwato-
rium astronomicznego, które 
wyposażone jest w teleskop za-
wierający zaawansowany sy-
stem optyczny. Teleskop jest 

doskonałym instrumentem do 
prowadzenia obserwacji na-
ziemnych, zapewniający wyso-
ką rozdzielczość uzyskanych 
obrazów. Jasny obiektyw umoż-
liwia uzyskanie dużego pola wi-

dzenia (powiększenie użytecz-
ne 850 razy), system sterowa-
nia teleskopu automatycznie 
poziomuje go i koduje precyzyj-

DOKOŃCZENIE STR. 

Kolejne “Radosne szkoły” 
na terenie Gminy Zelów

Święty Mikołaj gościł 
u przedszkolaków



Telefon alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja Zelów 997

dyżurny 44/634-13-77

komendant 44/634-12-83

Pogotowie Gazownicze 
992

Pogotowie Energetyczne 
991

Pomoc Drogowa 981

Biuro numerów 118-913

Urząd Miejski w Zelowie 
44/634-10-00

OSP w Zelowie

OSP w Łobudzicach     
634-15-88

Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 44/634-10-06 oraz  
44/634-10-14

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Zelowie 44/634-10-28

Powiatowy Urząd Pracy 
(filia w Zelowie)        
44/634-10-66

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Zelowie  44/634-13-06

Dom Kultury w Zelowie 
44/634-10-98

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zelowie    
44/634-11-48

Szpital Wojewódzki 
w Bełchatowie Pogotowie 
Ratunkowe 44/635-84-80

Przychodnia SPZOZ 
w Zelowie 44/634-12-65

Wiejski Ośrodek Zdrowia 
w Wygiełzowie          
44/634-14-22

NZOZ “MEDYK”          
44/634-12-18

44/634-29-98

Baza zimowego 
utrzymania dróg

44/633 31 39Łask-Zelów-Bełchatów-Kamieńsk
Buczek-Częstochowa

DROGI WOJEWÓDZKIE

Andrzej Kilańczyk - prowadzący akcję zimowego 
utrzymania dróg lokalnych

Centrala Urzędu Miejskiego w Zelowie

Mariusz Uzarczyk

601 431 902

44/634 10 00

500 123 669

DROGI LOKALNE MIEJSKIE I GMINNE

oczyszczalnia ścieków 44/634 13 06 lub 509 242 471

ujęcie wody Zelów 502 370 88724-26.12.2011
31.12.2011
01.01.2012

ujęcie wody Kociszew 44/634 17 23 lub 513 039 302

Roman Bednarek

Wojciech Kukieła

502 433 439

606 282 466

PRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTWA  KOMUNALNEGO W ZELOWIE

Dyspozytor-koordynator
601 220 045

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-Pażno; Zalesie-
Walewice-Łęki; Wygiełzów-Korczyska;
Ulice na terenie Zelowa: Dzielna, Bujnowska, 
Kilińskiego, Sienkiewicza(od skrzyżowania 
Piotrkowskiej do Lubelskiej), Mickiewicza

DROGI POWIATOWE

Obwód zimowego 
utrzymania nr 2 
w Szczercowie
44/631 80 55

Eugeniusz Czaplicki (konserwator-hydraulik) 668 380 078

Bogdan Rybak (konserwator-hydraulik) 668 195 11724-26.12.2011
31.12.2011
01.01.2012 Mariusz Kamola (konserwator-elektryk) 662 562 696

Jacek Żyszkiewicz (konserwator TV kablowej)

Mirosław Sumis

606 330 777

605 252 124

PRACOWNICY ZELOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Pracownicy dozoru

Stefan Piecyk - elektryk ZUK 501 987 781

Zdzisław Kamola - hydraulik ZUK 504 524 542

Tomasz Ignaczak 602 884 433Kierownik ZUK

PRACOWNICY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZELOWIE

24-26.12.2011
31.12.2011
01.01.2012

Mariusz Uzarczyk 500 123 669

Nadzór nad oświetleniem ulicznym sprawują 
Sławomir Stępnik i Damian Pawłowski

504 232 604

Z RAMIENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZELOWIE

24-26.12.2011
31.12.2011
01.01.2012

FAX 44 634-13-41



- Na początku grudnia Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej przekazał 
ostatnią w tym roku partię pro-
duktów żywnościowych dla naj-
uboższych mieszkańców Gmi-
ny Zelów. Tym razem pracowni-
cy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wydali oko-
ło 19 ton żywności, w tym m.in. 
makaron, masło, mąkę, ser, ka-
szę, zupy puszkowe. W 2011 
roku tego rodzaju pomocą obję-
to łącznie 1 544 osoby oraz roz-
dysponowano ponad 78 ton 
produktów, co w przeliczeniu na 
1 osobę stanowi ponad 50 kg 
rocznie. Warto przypomnieć, że 
kryterium dochodowe uprawnia-
jące do korzystania z tej pomo-
cy wynosi 715,50 zł netto dla 
osoby samotnej oraz 526,50 zł 
netto w przeliczeniu na jednego 
członka rodziny.  

- W Urzędzie Miejskim w Zelo-
wie od dnia 6 grudnia 2011 roku 
został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do 
sprzedaży stanowiących włas-
ność Gminy Zelów. Bliższych in-

Opłata adiacencka to opłata, 
którą właściciel lub użytkownik 
wieczysty musi zapłacić gminie, 
jeżeli wzrosła wartość jego nie-
ruchomości w wyniku inwestycji 
gminy poprzez wybudowanie in-
frastruktury technicznej, np.. wo-
dociągu, kanalizacji sanitarnej. 

Opłaty adiacenckie nie doty-
czą nieruchomości przeznaczo-
nych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzen-
nego na cele rolne lub leśne. 
Obowiązek uczestnictwa w ko-
sztach budowy urządzeń infra-
struktury technicznej, przez 
wnoszenie na rzecz gminy opłat 
adiacenckich, dotyczy:  
- właścicieli, 
- użytkowników wieczystych, 
którzy na podstawie odrębnych 
przepisów nie mają obowiązku 
wnoszenia opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste,
- użytkowników wieczystych, 
którzy wnieśli, za zgodą organu, 
jednorazowo opłaty roczne za 
cały okres użytkowania wieczy-
stego.

Ustalenie i wysokość opłaty 
adiacenckiej zależą od wzrostu 
wartości nieruchomości spowo-
dowanego budową urządzeń in-
frastruktury technicznej. Wyso-

kość opłaty adiacenckiej zgod-
nie z obowiązującymi przepisa-
mi wynosi nie więcej niż 50 proc. 
różnicy między wartością, jaką 
nieruchomość ma po ich wybu-
dowaniu, a wartością, jaką nie-
ruchomość miała przed wybu-
dowaniem tych urządzeń. Wy-
sokość stawki adiacenckiej us-
tala rada gminy w drodze uch-
wały. Decyzję o ustaleniu opłaty 
adiacenckiej wydaje wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta każdo-
razowo po umożliwieniu podłą-
czenia się do poszczególnych 
urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

Na poczet opłaty zalicza się 
wartość świadczeń wniesionych 
przez właściciela lub użytkowni-
ka wieczystego nieruchomości 
w gotówce lub naturze na rzecz 
budowy urządzeń infrastruktury. 

Decyzja o ustaleniu opłaty 
adiacenckiej może zostać wy-
dana w terminie do 3 lat od dnia 
stworzenia warunków do podłą-
czenia nieruchomości do posz-
czególnych urządzeń infrastruk-
tury technicznej.

Obowiązek zapłaty przez 
właściciela lub użytkownika wie-
czystego powstaje po upływie 
14 dni od dnia, w którym decy-

zja o ustaleniu opłaty stała się 
ostateczna. 

Opłata adiacencka, na wnio-
sek właściciela (użytkownika 
wieczystego), może zostać roz-
łożona na raty roczne, płatne w 
okresie do 10 lat. Warunki rozło-
żenia na raty powinno określić 
się w decyzji o ustanowieniu op-
łaty, a należność gminy z tego 
tytułu podlega zabezpieczeniu 
przez ustanowienie hipoteki. 

Podstawą wpisu hipoteki do 
księgi wieczystej jest decyzja o 
ustaleniu opłaty adiacenckiej.

Raty podlegają oprocento-
waniu przy zastosowaniu stopy 
procentowej równej stopie re-
dyskonta weksli stosowanej 
przez Narodowy Bank Polski.

Jeżeli właściciel (użytkownik 
wieczysty) jest zainteresowany 
rozłożeniem opłaty adiacenckiej 
na raty, powinien ze stosownym 
wnioskiem zwrócić się do Bur-
mistrza Zelowa.

Od decyzji ustalającej  wyso-
kości opłaty adiacenckiej można 
odwołać się do samorządowe-
go kolegium odwoławczego, a 
w następnej kolejności do sądu 
administracyjnego.

Opłaty adiacenckie są do-
chodem gminy. 

Rada Miejska w Zelowie 
uchwałą Nr XVI/145/2008 z 
dnia 29 kwietnia 2008r., ustaliła 
wysokość opłaty adiacenckiej 
na skutek wzrostu wartości nie-
ruchomości w związku z wybu-
dowaniem urządzeń infrastruk-
tury technicznej na 30 % od te-
go wzrostu. Wychodząc na-
przeciw społeczeństwu Miasta 
i Gminy Zelów Burmistrz Zelo-
wa na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Zelowie złożyła projekt 
uchwały w sprawie zmiany uch-
wały ustalającej wysokość sta-
wek procentowych opłat adia-
cenckich na 20 % z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości pow-
stałej na skutek wybudowania 
urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. Uchwała ta została za-
akceptowana przez członków 
rady i po zatwierdzeniu jej przez 
służby wojewody zacznie ona 
obowiązywać.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, ze zmianami). 

formacji w tej sprawie udziela 
Referat Gospodarki Nierucho-
mościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Zelowie, ul. Że-
romskiego 23, pokój nr 22 i 12, 
tel. (044) 634-10-00 wew. 37 
i 38.

- Okres świąteczny to czas, kie-
dy należy się dzielić z najbar-
dziej potrzebującymi. Z myślą o 
takich rodzinach z terenu naszej 
gminy, Miejsko - Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej przygo-
towuje rodzinne paczki świą-
teczne. Ponadto, radni Rady 
Miejskiej w Zelowie oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego wy-
szli z inicjatywą w tym roku przy-
gotowania takich paczek. Bur-
mistrz Zelowa pragnie poznać 
sytuację takich rodzin w naszej 
gminie i osobiście wraz z przed-
stawicielem Urzędu Miejskiego 
uda się do nich z “samorządową 
paczką świąteczną”. Radni na-
tomiast obdarują paczkami wy-
brane rodziny z poszczególnych 
okręgów.

kierownik_pi@zelow.plkierownik_pi@zelow.pl



Kolejny rok Gmina Zelów 
realizuje rządowy program 
„Radosna szkoła”. Przypom-
nijmy, że w ramach programu 
we wszystkich szkołach pod-
stawowych powstały sale za-
baw dla najmłodszych ucz-
niów i powstały kolejne place 
zabaw. Głównym założeniem 
programu jest stworzenie w 
szkołach warunków do ak-
tywności ruchowej, porówny-
walnych ze standardami wy-
chowania przedszkolnego.

W ciągu ostatnich miesięcy 
wybudowano place zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Wygieł-
zowie i Szkole Podstawowej nr 

2. Wyposażone zostały w sprzęt 
rekreacyjny, który ułatwia reali-
zację podstawy programowej 
kształcenia ogólnego edukacji 
wczesnoszkolnej, stwarza bez-
pieczne i przyjazne warunki do 
wszechstronnego rozwoju dzie-
cka, zapewnia odpowiednie wa-
runki do rozwoju sprawności fi-
zycznej, promuje nawyk aktyw-
nego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu, uatrak-
cyjnia zajęcia ruchowe, zapew-
nia miejsce do zabawy i wypo-
czynku po zajęciach szkolnych.  
Dzieci podczas zajęć mogą roz-
wijać sprawność fizyczną, uczą 
się pokonywania naturalnych 

Zaawansowany stan prac 
jest obecnie w ulicach Wolności, 
Sienkiewicza, Poznańskiej zwią-
zany z realizacją największej w 
historii Gminy Zelów inwestycji 
pn. „Rozbudowa systemów 
wodno-kanalizacyjnych w Zelo-
wie i Łobudzicach w Gminie Ze-

lów”. Po zakończeniu na tych 
odcinkach prac związanych z 
budową sieci wodno-kanaliza-
cyjnej, wykonywane są podbu-
dowy i nawierzchnia jezdni wraz 
z chodnikami. O dalszym postę-
pie robót będziemy informować 
Mieszkańców.

Zakończyły się prace przy 
zbiorniku wodnym Patyki. Ob-
szar przylegający do zbiornika 
został wyrównany, wykonano 
aleje spacerowe (żwirowe), pow-
stał plac zabaw dla dzieci, bois-
ko do piłki siatkowej, miejsca 
biesiadne, miejsce na ognisko. 
Zagospodarowano także teren 
na piasku do leżakowania, na 
całym terenie rozstawiono ław-
ki, toalety przenośne, kosze. 
Dodatkowo powstały rekreacyj-
ne tereny zielone z nasadzenia-
mi. Część wyposażenia na 
okres zimowy zdemontowano i 
zabezbieczono. Wykonane 

prace kosztowa-ły 1 061 782,04 
zł, z czego 500 000 pozyskano 
na ten cel z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Zwracamy się z gorącym 
APELEM do wszystkich osób, 
którym leży na sercu dobro na-
szej „małej ojczyzny”, NIE NISZ-
CZMY tego, co zostało zrobione 
dla wspólnego dobra! Dbajmy 
o to traktując to miejsce jako 
swoją własność. Atutem tego 
obszaru są walory środowiska 
umożliwiające działalność wypo-
czynkową i rekreacyjną. Niech 
to miejsce stanie się naszą 
wspólna wizytówką promocyjną!

i sztucznych przeszkód, wyko-
nując ćwiczenia równoważne. 
Każdy z placów wyposażony 
został w bezpieczną nawierzch-
nię, elementy sprzętu rekreacyj-
nego - huśtawki, ścianki wspi-
naczkowe, pomosty wiszące, 
drążki do podciągania i inne. 
Przy Szkole Podstawowej w 
Wygiełzowie plac zabaw został 

już odebrany przez Komisję Od-
biorową, z kolei przy Szkole 
Podstawowej nr 2 trwają jesz-
cze czynności odbiorowe. Na 
urządzenie tych dwóch placów 
zabaw w ramach programu 
„Radosna szkoła”, Gmina Ze-
lów otrzymała dotację w łącznej 
wysokości 127 625,00 zł.

FAX 44 634-13-41



O Kościele Bożym w Chrystusie, który powstaje w Zelowie rozmawia z jego liderem i jednocześnie radnym Rady 
Miejskiej w Zelowie Bogusławem Cichońskim redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka

O.K.Ch.: Zelów jest miastem 
wielokulturowym i wielowyz-
naniowym. We wrześniu tego 
roku dowiedzieliśmy się, że 
powstaje w Zelowie jeszcze 
jeden nowy kościół - Kościół 
Boży w Chrystusie, którego 
założycielem jest Pan. Prze-
cież od wielu lat był Pan wier-
nym, ba nawet przez kilka lat 
Przewodniczącym Rady Zbo-
ru Kościoła Chrześcijan Bap-
tystów. Co spowodowało, że 
zdecydował się Pan po 12 la-
tach przynależności do tego 
kościoła na tak odważny krok  
- założenie w Zelowie czegoś 
zupełnie nowego i tak od-
miennego?
B.C.: Być może musiałem doj-
rzeć do tej decyzji, aby podjąć 
tak zdecydowane kroki i utwier-
dzić się w przekonaniu, że to 
jest moje prawdziwe powołanie. 
Kościół Boży w Chrystusie jest 
kościołem charyzmatycznym, 
należącym do nurtu kościołów 
ewangelicznych. Modlitwa czy 
nabożeństwa nie są ułożone 
według tzw. „scenariusza”, lecz 
bazują na modlitwie spontanicz-
nej wzbogaconej pieśniami. 
Podstawą do wszelkiego działa-
nia oraz nauczania jest wyłącz-

nie Pismo Święte Starego i No-
wego Testamentu. Pismo Świę-
te jest dla nas objawionym Sło-
wem Bożym. Za podstawowy 
swój cel uważamy głoszenie 
ewangelii Jezusa Chrystusa 
oraz szerzenie wartości chrześ-
cijańskich. Wierzymy w moc 
Ducha Świętego, który wyposa-
żył kościół do głoszenia ewan-
gelii z mocą znaków i cudów. 
Biblia opisuje te dary oraz jak 
one przejawiały się w życiu 
pierwszych chrześcijan. Są one 
obecne także w naszym życiu, 
np. mówienie innymi językami, 
uzdrawianie chorych, uwalnia-
nie ludzi opętanych przez siły 
demoniczne. Myślę, że nikogo 
nie zaskoczyłem swoją decyzją, 
nigdy nie ukrywałem swoich 
przekonań.

O.K.Ch.: Ilu wiernych Kościo-
ła Chrześcijan Baptystów 
przekonało się do tego rodza-
ju wyznania wiary odchodząc 
razem z Panem?
B.C.: Nie chcę postrzegać tego 
w ten sposób, że przyczyniłem 
się do podziału wspólnoty Koś-
cioła Chrześcijan Baptystów, 
podchodzę do tego w nieco w 
inny sposób. Warto nadmienić, 

że odkąd pamiętam w Zborze 
były dwie grupy:  charyzmatycz-
na i tradycyjna. Dotychczasowa 
wspólnota liczyła ok. 30 osób. 
Kościół Boży w Chrystusie liczy 
obecnie 14 osób. Dla nas nie 
jest ważne to, ile osób należy do 
naszego kościoła. Istotą jest 
wyznanie wiary. 

O.K.Ch.: Gdzie spotyka się 
Pan ze swoimi wiernymi?
B.C.: Obecnie miejscem coty-
godniowych spotkań jest sala 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Zelowie. Nabożeństwa rozpo-
czynają się o godz. 11:00 w każ-
dą niedzielę i trwają ok. 2 go-
dzin. Dla nas miejsce nie ma 
znaczenia, ponieważ kościół to 
nie budynek, lecz ludzie, którzy 
spotykają się by oddać chwałę 
Bogu. Ponadto, Kościół Boży w 
Chrystusie w swojej działalności 
nastawiony jest na współpracę 
ze wszystkimi kościołami chrze-
ścijańskimi głoszącymi ewange-
lię zbawienia przez osobiste 
uwierzenie w Jezusa Chrystu-
sa. Sposób wyznawania wiary 
jest zbliżony do Odnowy w Du-
chu Świętym w kościele katolic-
kim. 

O.K.Ch.: Kto sprawuje władzę 
w Kościele Bożym w Chrystu-
sie?
B.C.: Zbory Kościoła Bożego w 
Chrystusie są autonomiczne. 
Organem reprezentującym 
Zbór jest pastor. Najwyższą wła-
dzą Kościoła jest Konferencja 
Pastorów (zbierająca się zwykle 
raz do roku). Bieżącą działal-
nością Kościoła koordynuje Ra-
da. Zelowski Kościół obecnie 
jest placówką Zboru w Kaliszu.

O.K.Ch.: Czym zajmuje się 
Pan na co dzień?
B.C.: Prowadzę własną działal-
ność gospodarczą - zakład wul-
kanizacyjny. Od roku jestem 
również radnym Rady Miejskiej 
w Zelowie.

O.K.Ch.: Co skłoniło Pana do 
startu w wyborach samorzą-
dowych?
B.C.: Jestem człowiekiem, który 
nie lubi rutyny. Lubię nowe wyz-
wania i tak też traktuję swój start 
w wyborach na radnego. Chciał-
bym coś dobrego zrobić dla 
Mieszkańców, dla całej Gminy 
Zelów. Do każdej decyzji pod-
chodzę z rozwagą kierując się 
celem nadrzędnym, którym jest 
wspólne dbanie o naszą małą 
ojczyznę.

O.K.Ch.: Czy ma Pan specjal-
ne życzenie?
B.C.: Korzystając z okazji chciał-
bym pozdrowić wszystkich Mie-
szkańców Gminy Zelów, życząc 
wszelkiej pomyślności i wiary w 
lepsze jutro.

O.K.Ch.: Dziękuję za rozmowę!   

Urząd Miejski w Zelowie 
przypomina, że zgodnie z art. 
40 ustawy o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych, posia-
dacz dowodu osobistego ma 
obowiązek wymienić dokument 
w razie:
- zmiany danych, które zamie-
szcza się w dowodzie osobis-
tym;
- uszkodzenia dowodu osobis-
tego lub zaistnienia okoliczności 
utrudniającej ustalenie tożsa-
mości osoby;
- upływu terminu ważności do-

wodu osobistego.

W przypadku utraty waż-
ności dowodu osobistego, o 
wymianę dowodu należy wy-
stąpić nie później niż na 30 
dni przed upływem terminu 
ważności.

Wniosek należy złożyć oso-
biście i dowód należy odebrać 
także osobiście. Więcej infor-
macji można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim (Referat Spraw 
Obywatelskich, pokój nr 19).

Przy nieznacznym nakładzie 
finansowym poniesionym przez 
Gminę Zelów, udało się wybu-
dować przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Walewi-
cach przydomową oczyszczal-

nię ścieków. Na ten cel pozys-
kano dotację celową w wyso-
kości 80 000 zł z budżetu Urzę-
du Wojewódzkiego w Łodzi. 
Wartość wykonanych prac wy-
niosła 85 433,57 zł.   

kierownik_pi@zelow.plkierownik_pi@zelow.pl



Dodatek czy zasiůek pie-
lęgnacyjny? Które świadcze-
nie kiedy i komu przysůuguje? 
Nazwa niby podobna, a 
świadczenia różne.

Dodatek pielęgnacyjny i za-
siůek pielęgnacyjny, mimo po-
dobnie brzmiących nazw nie 
mają nawet wspólnej materii 
prawnej. Są to dwa różne świad-
czenia, zupeůnie od siebie nie-
zależne. Wypůacane są na pod-
stawie dwóch różnych ustaw. 
Pierwszy uregulowany jest w 
ustawie o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
ůecznych, a drugi o świadcze-
niach rodzinnych. Oba świad-
czenia wypůacane są też przez 
różne instytucje. I w końcu też 
nie można ich pobierać jedno-
cześnie. Otrzymywanie jednego 
wyklucza prawo do drugiego. Z 
ustawy o świadczeniach rodzin-
nych wynika, że zasiůek pielęg-
nacyjny nie przysůuguje osobie 
uprawnionej do dodatku pielęg-
nacyjnego. 

Dodatek pielęgnacyjny to 

ú wiadczenie naleæne z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.Przy-
znawany jest osobom upraw-
nionym do emerytury lub renty, 
jeæeli osoby te zostały uznane 
za całkowicie niezdolne do pra-
cy oraz samodzielnej egzysten-
cji, a takæe wszystkim, którzy 
ukończyli 75 lat. Osobom niez-
dolnym do pracy oraz samo-
dzielnej egzystencji ú wiadcze-
nie jest przyznawane na podsta-
wie orzeczenia lekarza orzecz-
nika ZUS. Ci, którzy ukończyli 
75 lat otrzymuj¹  z kolei dodatek 
pielźgnacyjny z urzźdu, bez po-
trzeby składania wniosku w tej 
sprawie. Zaznaczyę naleæy, æe 
osobie, która ukończyła 75 lat 
i uznana została za całkowicie 
niezdoln¹  do pracy oraz do sa-
modzielnej egzystencji, nie przy-
sługuj¹  dwa dodatki, ale jeden. 

Osobie uprawnionej do eme-
rytury lub renty przebywaj¹ cej w 
zakładzie opiekuńczo-leczni-
czym lub w zakładzie pielźgna-
cyjno-opiekuńczym dodatek 
pielźgnacyjny nie przysługuje, 
chyba æe przebywa poza t¹  pla-
cówk¹  przez okres dłuæszy niæ 2 
tygodnie w miesi¹ cu.  

Jeæeli o dodatek pielźgnacyj-
ny stara siź osoba, która jest 
niezdolna do pracy oraz samo-
dzielnej egzystencji powinna 
przedłoæyę w ZUS zaú wiadcze-
nie o stanie zdrowia od lekarza 
prowadz¹ cego oraz wszelkie in-
ne dokumenty medyczne po-
twierdzaj¹ ce niezdolnoú ę do 
pracy i samodzielnej egzysten-
cji. Dokumenty moæe złoæyę 

osoba upoważniona. ZUS wy-
daje decyzję w sprawie przyz-
nania dodatku pielęgnacyjnego 
w ciągu 30 dni od zůożenia wnio-
sku. Obecnie dodatek pielęgna-
cyjny przysůuguje w wysokości 
186,71 zů.

Zasiůek pielęgnacyjny jest to 
odrębne świadczenie. Zasiůek 
ten przyznawany jest w celu 
częściowego pokrycia wydat-
ków wynikających z koniecz-
ności zapewnienia opieki i po-
mocy osobie niepeůnosprawnej. 
Przysůuguje niepeůnosprawne-
mu dziecku do 16 roku życia; 
osobie niepeůnosprawnej, która 
ukończyůa 16 lat i ma orzeczoną 
niepeůnosprawność w stopniu 
znacznym; osobie niepeůno-
sprawnej, która ukończyůa 16 lat 
i ma orzeczoną umiarkowaną 
niepeůnosprawność, która jed-
nak powstaůa przed ukończe-
niem 21 lat; osobie, która ukoń-
czyůa 75 lat. Za wypůatę zasiůku 
pielęgnacyjnego odpowiada sa-
morząd, czyli wójt, burmistrz, 
prezydent miasta lub podlegůe 
im ośrodki pomocy spoůecznej. 
Zasiůek ten wypůacany jest na 
wniosek zainteresowanej oso-
by. Obecnie wysokość miesięcz-
nego zasiůku pielęgnacyjnego 
wynosi 153 zů.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Spoůecznych 
(tekst jedn. Dz. U z 2009 r. Nr 153, poz. 
1227 z późn. zm.), ustawa z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 
992 z późn. zm.).

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Zalesie prze-
prowadziło w dniu 26 listopada 
2011 r. w świetlicy wiejskiej w 
Zalesiu zbiórkę publiczną na za-
kup paczek świątecznych dla 
dzieci z sołectwa Zalesie. W wy-

niku zbiórki zebrano kwotę 761 
zł. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim darczyńcom.

      Zarząd Stowarzyszenia
                 Na Rzecz Rozwoju      
                   Sołectwa Zalesie

Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie in-
formuje o realizacji projektu systemowego pt. „Szansa na pracę - 
aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji psy-
chospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 
przez osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zelowie.

W 2011 r. w ramach projektu zrealizowany został komplekso-
wy program szkoleniowo-doradczy obejmujący:
1. Warsztaty kompetencji psychospołecznych: 
- warsztaty psychologiczne,
- warsztaty stylizacji i wizażu,
- warsztaty zarządzania budżetem domowym,
- warsztaty bezpieczeństwa.
2. Warsztaty aktywnych metod poszukiwania pracy:
- warsztat doradztwa zawodowego,
- indywidualne poradnictwo zawodowe.
3. Kursy zawodowe:
- kurs komputerowy,
- kurs sprzedawca z obsługa kas fiskalnych,
- kurs bukieciarstwa,
- kurs obsługi wózków widłowych.
4. Badania z zakresu medycyny pracy:
- badania sanitarno-epidemiologiczne.

Uczestnicy projektu otrzymali bezpłatne materiały szkolenio-
we, catering, dojazd na szkolenia z terenów wiejskich oraz wspar-
cie finansowe w postaci zasiłków celowych.

W projekcie udział wzięły 43 osoby, w tym: bezrobotne, nieak-
tywne zawodowo, pracujące jednocześnie korzystające z pomo-
cy społecznej.

Kierownictwo i pracownicy socjalni M-GOPS  w Zelowie  
oraz  zespół trenerów realizujących szkolenia gratulują 
Beneficjentom Ostatecznym  uczestnictwa w projekcie

 i życzą wykorzystania nabytej wiedzy  w życiu 
zawodowym i prywatnym  

OGŁOSZENIE WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 
RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Projekt „Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zelowie 
Biuro projektu: 97-425 Zelów ul. Piotrkowska 12 

tel./fax 044 634 10 28, www.zelow.pl, e-mail:mgopszelow@op.pl
NIP 769-11-07-358     REGON 004710000 - Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna
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FAX 44 634-13-41



Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Zalesie reali-
zuje projekt pt. „Warsztaty pro-
mujące tradycje kulinarne klu-
czem integracji społeczności” w
ramach programu „Działaj lokal-
nie VII” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce i Stowarzy-
szenie Dobroczynne „RAZEM”.

Projekt ma na celu kultywo-
wanie tradycji kulinarnych, a je-
go celem nadrzędnym jest in-
tegracja mieszkańców. Dotych-
czas w Domu Ludowym w Zale-
siu odbyły się: warsztaty kulinar-

 

ne dotyczące przygotowania 
dań głównych i dekoracji stołów, 
pokaz kulinarny z zakresu przy-
rządzenia sałatek, zimnych 
przekąsek i dekoracji potraw, 
warsztaty dotyczące pieczenia 
ciast i kurs savoir-vivre'u.

W ramach projektu zostały 
zakupione materiały oraz sprzęt 
gospodarstwa domowego nie-
zbędny do przeprowadzenia 
warsztatów kulinarnych. 

Z kolei, 26 listopada zostało 
zorganizowane spotkanie And-
rzejkowe, podczas którego 
uczestnicy projektu zaprezento-
wali nabyte umiejętności. Wśród 

gości spotkania przeprowadzo-
no zbiórkę publiczną z przezna-
czeniem na paczki świąteczne 
dla dzieci. Zarząd Stowarzysze-
nia Na Rzecz Rozwoju Sołec-
twa Zalesie zaprasza miesz-
kańców sołectwa w niedzielne 
popołudnie 18 grudnia br. na os-
tatnie z cyklu spotkań projekto-
wych tj. Kolację Wigilijną. Po 
spotkaniu odbędzie się Koncert 

43 osoby wzięło udział w te-
gorocznej edycji kompleksowe-
go programu szkoleniowego 
oferowanego przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie w ramach 
projektu pt. „Szansa na pracę - 
aktywizacja zawodowa osób za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Przez kilka 

miesięcy dla uczestników zor-
ganizowano szereg warsztatów, 
kursów oraz badania z zakresu 
medycyny pracy. W dniu 8 grud-
nia w Domu Kultury w Zelowie 
odbyło się spotkanie wigilijne, 
na którym podsumowano reali-
zację projektu, a uczestnikom 
wręczono stosowne certyfikaty, 
zaświadczenia oraz upominki 
i gadżety promocyjne firmy 
szkoleniowej. 

Kolęd w wykonaniu Stowarzy-
szenia Kobiet Wiejskich Kuró-
wek - Kurów.  

kierownik_pi@zelow.plkierownik_pi@zelow.pl



- Sport jest czynnikiem roz-
woju, zachowania zdrowia i do-
brej kondycji przez całe życie, 
wychowania młodzieży, zapo-
biegania patologiom społecz-
nym. W dzisiejszych czasach 
sport jest jedną z ważniejszych 
wartości kulturowych, wpływają-
cych na rozwój młodego czło-
wieka, jego zdrowie i jakość ży-
cia - tymi słowami rozpoczęła 
się 27 października uroczystość 
otwarcia nowego kompleksu 
sportowego przy Szkole Pod-

stawowej nr 4 połączona ze 
świętem patrona szkoły. Po 
przemówieniach gości i gratula-
cjach, przyszedł czas na sym-
boliczne przecięcie wstęgi 
przez: Dariusza Klimczaka 
członka Zarządu Województwa 
Łódzkiego, Szczepana Chrzę-
sta Starostę Powiatu Bełcha-
towskiego oraz gospodarzy Ur-
szulę Świerczyńską Burmistrza 
Zelowa i Wincentego Berlińskie-
go Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Poświęcenia obiektu 

dokonali duchowni obecni na 
uroczystości. Na zakończenie 
nie zabrakło strzelenia „pierw-
szego gola” i piłkarskich emocji. 
Mecz został rozegrany pomię-
dzy drużyną Oldboy's Zelów 
i pracownikami Urzędu Miej-
skiego. - Ten nowy obiekt powi-
nien stworzyć klimat, w którym 
porażka czy zwycięstwo nie bę-
dzie najważniejszą sprawą, lecz 
sprawą podstawową będzie jak 
najliczniejsze uczestnictwo w 
różnych formach zajęć sporto-

wych, które stymulują rozwój 
społeczny i stanowią źródło za-
bawy - mówiła podczas uroczy-
stości Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska. Zelowski projekt 
zrealizowany w ramach rządo-
wego programu „Moje boisko - 
Orlik 2012” otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 333 334 zł z 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi oraz 500 000 zł z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w War-
szawie. 

W dniu 10 listopada br. w 
obecności przedstawicieli władz 
samorządowych Gminy Zelów, 
Powiatu Bełchatowskiego, Po-
wiatowego Zarządu Dróg, rad-
nych oraz mieszkańców sołec-
twa Wygiełzów nastąpiło uro-
czyste otwarcie drogi powiato-
wej rozbudowywanej w tym ro-
ku. Symboliczne przecięcie 
wstęgi poprzedziła Msza Święta 
w uroczym zabytkowym koście-
le parafialnym pw. Nawiedzenia 
NMP przy dźwiękach orkiestry 
dętej z Kurowa. Po zrealizowa-

nej inwestycji polegającej na 
rozbudowie drogi wraz z chod-
nikami, centrum Wygiełzowa 
nabrało zupełnie nowego obli-
cza. Zadanie inwestycyjne opie-
wające na kwotę ok. 1,2 mln zł 
zostało w całości sfinansowane 
z budżetu Powiatu Bełchatow-
skiego. Decyzja Zarządu Po-
wiatu w Bełchatowie o realizacji 
tej inwestycji zapadła w tym ro-
ku na jednej z sesji. Rada Po-
wiatu podjęła uchwałę w spra-
wie zmian w planie wydatków 
majątkowych budżetu na 2011 

rok, w wyniku wprowadzenia do 
budżetu wolnych środków z 
2010 r. Realizację zadania po-
wierzono Powiatowemu Zarzą-
dowi Dróg. 

Przypomnijmy tylko, że po-
mimo wcześniejszych starań, 
sprawa nabrała rozmachu po 
wystosowaniu pisma w dniu 21 
stycznia 2011 r. Burmistrza Ze-
lowa Urszuli Świerczyńskiej 
wraz z podpisami radnych po-
wiatowych z terenu Gminy Ze-
lów. Ta wspólna inicjatywa prze-

sądziła w sprawie. Obecny na 
sesji w dniu 26 stycznia br. Sta-
rosta Szczepan Chrzęst, odno-
sząc się do wspomnianego pis-
ma, poinformował, że doku-
menacja na rozbudowę drogi w 
Wygiełzowie została przygoto-
wana w 2010 r., a realizacja za-
dania planowana jest w tym 
roku  i... Starosta słowa dotrzy-
mał. Mieszkańcy sołectwa Wy-
giełzów mogą być dumni ze 
swojego „małego zrewitalizowa-
nego miasteczka”.

FAX 44 634-13-41



Projekt pt. „Wyrównajmy 
szanse” realizowany przez 
Urząd Miejski w Zelowie zbliża 
się ku końcowi. Projekt współ-
finansowany jest z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oś-
wiaty, Poddziałanie 9.1.2 Wy-
równywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości 

usług edukacyjnych. Kwota do-
finansowania to 825 610,72 zł, a 
realizacja projektu potrwa do 
końca 2011 roku. Celem projek-
tu jest zwiększenie sprawności 
w zakresie kompetencji kluczo-
wych oraz wzrost szans eduka-
cyjnych, jak również wyrówna-
nie dysproporcji edukacyjnych 
wśród uczniów szkół kształce-
nia ogólnego prowadzonych 
przez Gminę Zelów. Program 
zajęć w nowoczesnej formule 
jest odpowiedzią na potrzeby 
uczniów dostrzegane przez 
kadrę pedagogiczną i opracowa-
ne w szkołach programy rozwo-

jowe. Uczestnikami projektu jest 
1053 uczniów w wieku 7-19 lat, 
uczęszczających do pięciu szkół 
podstawowych, dwóch gimna-
zjów i jednego liceum ogólno-
kształcącego. Zajęcia prowa-
dzone w ramach projektu obej-
mują: zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze, logopedyczne, ko-
rekcyjno-kompensacyjne/rewa-
lidacyjne, rozwijające aktyw-
ność poznawczą i twórczą, pro-
filaktyczne zajęcia sportowe, w 
ramach których realizowane są 
również zawody sportowe, koła 
językowe, przyrodnicze, mate-

matyczne, humanistyczne i ICT. 
Dzięki nim uczniowie wzbogacą 
swoje umiejętności, rozwijając 
swoje zdolności, rozwój intelek-
tualny i emocjonalny. Poprawią 
także zdolności komunikacyjne, 
umiejętności pracy w zespole, 
autoprezentacji, uwierzą we 
własne siły i możliwości. Nabę-
dą również zdolność wyrażania 
własnych opinii i ich uzasadnia-
nia oraz rozwiną własne umie-
jętności interpersonalne. Naby-
te umiejętności wpłyną na roz-
wój własnych zainteresowań 
i talentów.

nie kierunek północny, korzysta-
jąc z technologii LNT oraz z 16 
kanałowego sytemu GPS Tele-
skop jest sterowany za pomocą 
kontrolera AutoStar II, który za-
wiera bazę danych 145 000 
obiektów na niebie. 

W uroczystości otwarcia no-
wego obiektu udział wzięli 
przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej wszy-
stkich szczebli. Wraz z gospo-

darzem Gminy Zelów Urszulą 
Świerczyńską dokonali przecię-
cia symbolicznej wstęgi, a du-
chowni poświęcili obiekt.  Ucz-
niowie przygotowali bogatą 
część artystyczną, a najlepsi z 
nich otrzymali wyróżnienia i dy-
plomy zdobyte w licznych kon-
kursach. Warunki korzystania z 

obserwatorium określa dostęp-
ny w szkole regulamin, a termin 
zwiedzania należy uzgodnić z 
dyrekcją szkoły. 

Przypomnijmy tylko, że cał-

kowita wartość projektu wynios-
ła 4 776 572,80 zł, z czego dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej 
to kwota 4 163 810,00 zł. 
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Liczne sukcesy w ostatnich 
rozstrzygnięciach konkurso-
wych spotkały Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie. 
Uczniowie po raz kolejny udo-
wodnili, że edukacja ekologicz-
na nie jest dla nich jedynie czy-
stą teorią, ale jest praktykowa-
na. 19 września 2011 r. ucznio-
wie wzięli udział w konkursie pt. 
„Moja gmina, miejscowość 
jest czysta - 2011” adresowa-
nego do szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu beł-
chatowskiego. Akcji w tym roku 
towarzyszyło hasło „Lasy to ży-
cie - chrońmy je!”, nawiązujące 
do trwającego Międzynarodo-
wego Roku Lasów, ustanowio-
nego przez Organizację Naro-
dów Zjednoczonych. Ogółem w 
konkursie udział wzięło 48 pla-
cówek oświatowo-wychowaw-
czych i opiekuńczych. Zebrano 
2 662 szt. 120 litrowych worków 
odpadów, co w przeliczeniu daje 
21,34 Mg odpadów przekaza-
nych na wysypisko. Podsumo-
wanie konkursu miało wyjątko-

wo uroczysty charakter. Odbyło 
się w auli ZSP nr 3 w Bełchato-
wie z udziałem laureatów i wielu 
zaproszonych gości. Po raz ko-
lejny Zespół Szkół Ogólno-
kształcących otrzymał szczegól-
ne wyróżnienie - I miejsce! 

Wyrazem uznania dla mło-
dych ludzi biorących aktywny 
udział w akcji sprzątania świata 
były cenne nagrody ufundowa-
ne przez samorząd powiatu beł-
chatowskiego. Za zebranie 205 
worków śmieci i zajęcie 
I miejsca Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie ot-
rzymał 4 mikroskopy, które już 
służą uczniom szkoły jako po-
moc naukowa w czasie lekcji 
biologii. 

Z kolei, w dniach 17-18 listo-
pada 2011 r. odbył się w Bełcha-
towie Festiwal Ekologicznej 
Twórczości Dzieci, w którym z 
dużym powodzeniem udział 
wzięły dwie grupy teatralne z 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Zelowie. 

W czasie festiwalowych wy-

stępów zaprezentowało się oko-
ło 300 młodych ludzi z 26 pla-
cówek oświatowo - wychowaw-
czych powiatu bełchatowskie-
go. Impreza miała na celu ksz-
tałtowanie potrzeby aktywnego 
uczestniczenia w kulturze oraz 
myślenia o sztuce w szerszych 
kategoriach. Uczestnicy ogrom-
nie zaangażowani w dobór re-
pertuaru związanego z tematy-
ką proekologiczną, poprzez 
przygotowane przedstawienia 
teatralne przekonywali, że nale-
ży dbać o środowisko naturalne. 

II miejsce w konkursie w 
kategorii Szkoły Gimnazjalne 
zajęła grupa uczniów z klasy 
III C Gimnazjum im. Obroń-
ców Praw Człowieka w Zelo-
wie. Przygotowali i przedstawili 
spektakl pt. „Sąd nad Patrycym 
Papierosem i niszczycielem zie-
mi, Tomaszem Rotem”. Cieka-
we role odegrali: Magdalena 
Rogut - wyróżniająca się świet-
ną charakteryzacją do roli To-
masza Rota, Karolina Beton - 
występująca w roli P. Papierosa, 
Karolina Jędrzewska jako Sę-

dzia czy Klaudia Gardulska - 
Prokurator. Młodzi aktorzy w in-
teresujący i dowcipny sposób 
przekazali przesłanie, jak waż-
na jest ochrona środowiska 
i wspólne dbanie o naszą plane-
tę. Nagrodą dla uczniów był 
aparat cyfrowy oraz książki. 

Jury doceniło również wy-
stęp aktorów z grupy teatralnej 
„Papaja”, którą tworzą ucz-
niowie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Obrońców Praw 
Człowieka w Zelowie i przy-
znało im II miejsce w kategorii 
Szkoły Ponadgimnazjalne. Li-
cealiści - Robert Wieczorek, Mi-
chał Gąsiorowski, Marcin Mły-
narczyk i Jakub Pospiszył 
przedstawili zabawną scenkę 
zatytułowaną „Ekolodzy”, poka-
zującą jak wiele jeszcze trzeba 
zrobić, by zmienić świadomość 
społeczeństwa w dziedzinie 
ekologii. Swoim świetnym wy-
stępem uczniowie wywalczyli 
dla szkoły cenną nagrodę  rzut-
nik multimedialny. 

11 listopada w oratorium im. 
Jana Pawła II w Bełchatowie 
odbyło się podsumowanie dwu-
nastej edycji Regionalnego 
Konkursu Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej pt. „Moja Ojczyz-
na”. Wzięli w nim udział soliści 
i zespoły wokalne z przedszkoli, 

szkół podstawowych, gimnaz-
jów oraz szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu bełcha-
towskiego. Pierwszy etap kon-
kursu odbył się 22 października, 
a 11 listopada najlepszym wo-
kalistom rozdano nagrody i wy-
różnienia. Grand Prix w kon-

2 listopada 2011 r. w Szkole 
Podstawowej nr 4 odbyło się 
spotkanie z przedstawicielem 
Komisji Europejskiej z Brukseli 
Mariuszem Mielczarkiem.  Ucz-
niowie klas VI wyruszyli w nie-
zwykłą podróż w czasie i prze-
strzeni, okrywając wiele cieka-
wych miejsc w Europie. Zapoz-
nali się z zasadami funkcjono-

wania wielu organów europej-
skich w tym Komisji Europej-
skiej. Zrozumieli, że pomimo te-
go iż pochodzimy z różnych kra-
jów i mówimy różnymi językami, 
to mamy jednak wspólny dom  
Europę, o którą należy dbać, 
bowiem siła Europejczyków 
tkwi w solidarności i różnorod-
ności.  

kursie otrzymała uczennica kla-
sy IVa Szkoły Podstawowej nr 2 
Weronika Wodzińska. Nagrodę 

wokalistce wręczyła obecna na 
uroczystości Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska. 
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„Bezpieczeństwo - ważna 
sprawa. Rowerzyści mogą wię-
cej!” - to tytuł projektu realizowa-
nego w Szkole Podstawowej nr 
2 dotyczącego bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów. W po-
niedziałek, 28 listopada odbyło 
się jego podsumowanie. Działa-
nia realizowane w ramach pro-
jektu skierowane były do ucz-
niów klas 3-6, rodziców oraz 
społeczności naszej gminy. 
Uczniowie uczestniczyli w cyklu 
zajęć, na których poznawali 
znaki drogowe, zasady bezpie-
czeństwa na drodze, bezpiecz-

ne wykonywanie manewrów, 
obowiązkowe wyposażenie ro-
weru. Zakończeniem tych dzia-
łań były przeprowadzone szkol-
ne konkursy: z wiedzy o bezpie-
czeństwie, na plakat promujący 
bezpieczne zachowania, na 
prezentację multimedialną o tej 
tematyce oraz konkurs prak-
tycznej jazdy na rowerze. Integ-
ralną częścią projektu było zor-
ganizowanie w szkole mias-
teczka ruchu drogowego. Na 
szkolnym boisku zostały nama-
lowane linie, tworzące trasę 
przejazdu oraz zakupiony kom-

plet znaków drogowych wraz z 
sygnalizacją świetlną. Po raz 
pierwszy uczniowie mogli sko-
rzystać z niego 28 listopada. 
Pod bacznym okiem funkcjona-
riuszy Policji przeprowadzony 
został konkurs praktyczny dla 
uczniów klas 5 i 6. Od wiosny 
miasteczko służyć będzie do 
praktycznej jazdy na rowerze 
oraz testów na kartę rowerową.

Ponadto, dla rodziców ucz-
niów przygotowano prelekcję 
przeprowadzoną na temat za-
sad bezpiecznej jazdy na rowe-
rze i pokaz filmu o widoczności 

uczestników ruchu drogowego 
w różnych warunkach atmosfe-
rycznych.

Po realizacji projektu powstał 
plakat, na którym znalazły się 
informacje o zmianach w prze-
pisach o ruchu drogowym oraz 
inne ważne informacje. Plakaty 
rozmieszczone zostały w róż-
nych punktach miasta. Projekt 
został dofinansowany przez 
Stowarzyszenie Dobroczynne 
„RAZEM” w ramach ósmej edy-
cji konkursu grantowego „Dzia-
łaj Lokalnie”.

W dniu 22 listopada br. w Do-
mu Kultury po raz piąty odbył się 
Gminny Konkurs Wiedzy dla 
przedszkolaków pod hasłem 
„Bezpieczny Przedszkolak”. 
Konkurs rozpoczął się wysta-
wieniem scenki „Bądźmy bez-
pieczni na drodze”. Następnie 
do rywalizacji konkursowej przy-
stąpiło 8 drużyn z przedszkoli 
i szkół podstawowych z terenu 
Gminy Zelów. Konkurs przebie-
gał w VI rundach. Zagadki, za-

dania do wykonania w formie 
kart pracy oraz quiz nie sprawiły 
trudności drużynom. Za prawid-
łowe odpowiedzi dzieci otrzymy-
wały odblaski lub cukierki.

Komisja konkursowa wysoko 
oceniła wiedzę dzieci dotyczącą 
bezpieczeństwa i przyznała: 
I miejsce „Wiewiórkom” z 
Przedszkola Samorządowego 
nr 1 w Zelowie i „Ekoludkom” z 
Przedszkola Samorządowego 

nr 4 w Zelowie;
II miejsce „Sarenkom” z Przed-
szkola Edukacyjnego w Zelo-
wie, „Smerfom” ze Szkoły Pod-
stawowej w Bujnach Szlachec-
kich i „Stokrotkom” ze Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie; 
III miejsce „Listkom” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie, 
„Biedronkom” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie i „Sło-
neczkom” ze Szkoły Podstawo-

wej w Wygiełzowie.
Za udział w konkursie druży-

ny otrzymały dyplomy i książki, 
a zawodnicy nagrody ufundo-
wane przez Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego w Piotr-
kowie Trybunalskim i PZU w 
Bełchatowie.

Organizatorem konkursu by-
ło Przedszkole Samorządowe 
nr 1 z oddziałami integracyjnymi 
w Zelowie.
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Tak napisano w wierszu o 
Januszu Kusocińskim  wybit-
nym lekkoatlecie, wielkim Pola-
ku, ofierze hitlerowskich opraw-
ców. Jego imię od 10 lat nosi 
Gimnazjum w Łobudzicach. 29 
listopada 2011 roku szkoła ob-
chodziła jubileusz nadania jej 
zaszczytnego imienia i wręcze-
nia sztandaru. Cała społecz-
ność szkolna stanęła na wyso-
kości zadania, przygotowując 
wzruszający program artystycz-
ny akcentujący w szczególny 
sposób wartości, którym hołdo-
wał lekkoatleta. Uroczystość 
poprzedzona została konkursa-
mi i zawodami zorganizowany-
mi ku czci Patrona. Najpierw od-
był się bieg przełajowy na trasie 
wokół zbiornika retencyjnego 
Patyki, potem uczniowie wyka-
zywali się umiejętnościami pla-
stycznymi i wiedzą na temat 
olimpijczyka. W obecności licz-
nie zgromadzonych gości, w 
tym Starosty Powiatu Bełcha-
towskiego Szczepana Chrzę-
sta, Burmistrza Zelowa Urszuli 
Świerczyńskiej, Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Wincente-
go Berlińskiego, Rady Rodzi-
ców, dyrektorów placówek oś-
wiatowych, instytucji kultury oraz 

grona pedagogicznego, zwycię-
zcy rywalizacji otrzymali dyplo-
my. Umiejętności aktorskie i wo-
kalne szkolnych artystów wywo-
łały podziw widzów. Wszyscy 
ulegli poważnemu, refleksyjne-
mu nastrojowi, jaki udało się wy-
czarować twórcom i wykonaw-
com inscenizacji. 

W czasie  dwunastoletniej 
działalności Gimnazjum w Ło-
budzicach, uczniowie szkoły 
odnieśli liczne sukcesy dy-
daktyczne i sportowe. Gimna-
zjum wyróżniono takimi tytu-
łami jak „Szkoła z klasą”, 
„Szkoła bez przemocy” oraz 
Certyfikatem Klubu Olimpij-
czyka nr 111.

Ważne osiągnięcia uczniów:

- finalistki Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Czasach i Oso-
bie Karola Wojtyły - Jana Pawła 
II - Papież Słowianin

- finalistki Interdyscyplinarnego 
Konkursu Ekologiczno - Rejo-
nowego dla uczniów gimnazjum 
województwa łódzkiego

- grupa uczniów - młodych 

dziennikarzy znalazła się wśród 
7 laureatów z województwa 
łódzkiego w Ogólnopolskim 
Konkursie „JUNIOR W DRU-
KU”  redakcja szkolnej gazety

- I miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Ortograficznym w roku 
szkolnym 2010/2011

- w roku szkolnym 2010/2011 
dwie uczennice otrzymały sty-
pendium z Łódzkiego Regional-
nego Programu Młodzieży 
Szczególnie Uzdolnionej przyz-
nawanego przez Departament 
Kultury i Edukacji Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi.

Podczas uroczystości 10-le-
cia nadania szkole imienia Ja-
nusza Kusocińskiego i wręcze-
nia sztandaru, nagrodzono lau-
reatów poszczególnych konkur-
sów.

- KONKURS PLASTYCZY pt. 
„Janusz Kusociński - nasz pa-
tron”
I miejsce - Mikołaj Kędziak 
II miejsce - Aleksandra Klewin 
III miejsce egzequo - Artur Stę-
pień i Przemysław Jochymek 

- VI EDYCJA KONKURSU 
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
I ŻOŁNIERSKIEJ
I miejsce - Izabella Kaliska 
II miejsce - Sylwia Hańczka 
III miejsce - Aneta Gajda

- KONKURS WIEDZY O PAT-
RONIE SZKOŁY - JANUSZU 
KUSOCIŃSKIM
I miejsce - Sebastian Jachimek 
II miejsce - Martyna Malinowska
III miejsce - Aleksandra Różyc-
ka 

- KONKURS -  BIEG KU CZCI 
PATRONA JANUSZA KUSO-
CIŃSKIEGO
grupa dziewcząt:
I miejsce - Martyna Malinowska
II miejsce - Weronika Szczepa-
niak 
III miejsce - Nikola Kopka 
grupa chłopców:
I miejsce - Damian Książczyk 
II miejsce - Radosław Siciarz 
III miejsce - Grzegorz Adam-
czyk 

Nagrody za konkursy i roz-
grywki sportowe ufundowała 
Rada Rodziców przy Gimna-
zjum w Łobudzicach.
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Rusza kolejna edycja kon-
kursu wniosków w ramach Pro-
gramu Wspierania Aktywności 
Lokalnej „Razem Możemy Wię-
cej”, którego organizatorem jest 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej. Celem projektu 
jest rozwój infrastruktury spo-
łecznej oraz promowanie po-
staw i aktywności obywatelskiej 
wśród mieszkańców terenów 
wiejskich. O dotacje na realiza-
cję lokalnych inicjatyw społecz-
no - kulturalnych mogą ubiegać 
się organizacje pozarządowe i 
podmioty kolegialne działające 
na terenach wiejskich. Wnioski 
można składać do 5 stycznia 
2012 r. W 7. edycji programu 
EFRWP przeznaczył na granty 
300 tys. Zł.

Program „Razem Możemy 
Więcej” jest realizowany przez 
Fundację Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej od 2009 r. 
W dotychczasowych sześciu 
edycjach programu złożonych 
zostało łącznie ponad 1500 
wniosków. Nagrodzono 236 
projektów, na łączną kwotę 956. 
714 zł. 

Nowa formuła programu
W dniu 16 listopada br. Za-

rząd Fundacji EFRWP dokonał 
nieznacznych korekt Regulami-
nu programu „Razem Możemy 
Więcej”, których celem jest jesz-
cze większe zwrócenie uwagi 
na wspólne działania i kolegial-
ność realizowanych projektów. 
Preferowane będą m.in. projek-
ty realizowane we współpracy z 
innymi podmiotami/partnerami 
oraz wspólne projekty tzw. sie-
ciowe, które swym zasięgiem 
obejmują obszar kilku gmin/ so-
łectw i są wspólnie realizowane 
przez podmioty z tych gmin/so-
łectw. Takie projekty będą mogły 
liczyć na maksymalne wsparcie 
w wysokości 30 tys. zł. Zmianie 
uległa natomiast maksymalna 
kwota grantu oraz niektóre ele-
menty, jakie mogą być finanso-
wane w ramach projektu. 

Do budowania lokalnych 
więzi społecznych często nie są 
potrzebne duże pieniądze, waż-
niejsza jest chęć działania i wy-
korzystanie potencjału swojej 
najbliższej okolicy i jej miesz-
kańców - powiedział, Marek Za-
górski Prezes EFRWP. Zmodyfi-
kowaliśmy program, aby dać 
szansę mniejszym, ale wartoś-
ciowym pod względem meryto-
rycznym projektom. Takim, któ-

re mają największą szansę na 
zainteresowanie mieszkańców 
i prawdziwie ich zaangażują - 
dodał, Marek Zagórski Prezes 
EFRWP. 

Dla kogo dotacje
W ramach projektu „Razem 

Możemy Więcej” o wsparcie fi-
nansowe mogą ubiegać się or-
ganizacje pozarządowe, w tym 
fundacje i stowarzyszenia, po-
siadające określoną formę 
prawną, jak i podmioty kolegial-
ne (np. rady sołeckie, koła gos-
podyń wiejskich i inne), mające 
swoją siedzibę i prowadzące 
działalność na terenach wiej-
skich (wsie i miasta do 5 tys. 
mieszkańców).

Maksymalna wysokość gran-
tu nie może przekroczyć kwoty 
7,5 tys. zł. W przypadku realiza-
cji projektu przy udziale dodat-
kowych, zewnętrznych środków 
finansowych (dofinansowanie 
partnera, środki funduszu sołec-
kiego, dotacja gminy, itp.), wiel-
kość grantu może być podwyż-
szona o 50%, jednak nie więcej, 
niż do kwoty 10 tys. zł. Nato-
miast w przypadku, gdy projekt 
swym zasięgiem obejmuje ob-
szar kilku gmin/sołectw i jest 
wspólnie realizowany przy 
udziale podmiotów z tych gmin/ 
sołectw na mocy stosownego 
porozumienia (tzw. projekt sie-
ciowy), w takim przypadku wiel-
kość dofinansowania projektu 
będzie stanowiła sumę grantów 
uzyskanych przez wszystkie 
współpracujące podmioty, z za-
strzeżeniem, że nie może ona 
przekroczyć kwoty 30 tys. zł.

Wnioskowany grant nie mo-
że finansować całości kosztów 
przedsięwzięcia, a jedynie sta-
nowić uzupełnienie udziału 
własnego wnioskodawcy, środ-
ków lub nakładów innych par-
tnerów uczestniczących w reali-
zacji projektu. Beneficjenci prog-
ramu zostaną wyłonieni w dro-
dze konkursu wniosków, a o da-
cie zakwalifikowania wniosku 
będzie decydowała data stemp-
la pocztowego. 

Obszary wsparcia
Dofinansowanie mogą uzys-

kać wnioskodawcy, realizujący 
projekty w następujących dzie-
dzinach: 
- szeroko pojęta działalność kul-
turalno-oświatowa, obejmująca: 
o kultywowanie oraz rozwój 
dziedzictwa kulturalno-history-
cznego regionu, w tym zwła-

szcza w zakresie zachowania 
obrzędów, tradycji, ginących za-
wodów, itp. oraz troski o zabytki 
kultury materialnej i niematerial-
nej, o wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży 
oraz zagospodarowania ich 
czasu wolnego poprzez udział 
w zajęciach edukacyjnych/kultu-
ralnych, o wspieranie i rozwija-
nie różnych form edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkol-
nej wraz z niezbędną infrastruk-
turą edukacyjną, o przeciwdzia-
łanie cyfrowemu wykluczeniu 
osób dorosłych.
- szeroko rozumiana działalność 
w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, w tym zwłaszcza w za-
kresie promocji zdrowego trybu 
życia i aktywności ruchowej, 
profilaktyki zdrowotnej, a także 
działań na rzecz rehabilitacji 
oraz opieki nad osobami niepeł-
nosprawnymi.
- inicjatywy społeczne na rzecz 
budowy małej infrastruktury dro-
gowej (ścieżki rowerowe, chod-
niki, wiaty) służące m.in. popra-
wie bezpieczeństwa mieszkań-
ców. 

W ramach programu mogą 
być finansowane wydatki zwią-
zane m.in. z:
- zakupem i/lub wykonaniem 
strojów, instrumentów muzycz-
nych lub innych elementów 

związanych z realizacją projek-
tów, 
- przystosowaniem obiektów do 
prowadzenia działalności wyni-
kającej z realizowanych projek-
tów (np. drobne remonty), włą-
cznie z zakupem wyposażenia 
w zakresie wynikającym bez-
pośrednio z projektu,
- tworzeniem (budowa, adapta-
cja, remonty) obiektów tzw. 
przestrzeni publicznej (np. mini - 
amfiteatry, wiejskie place spot-
kań, itp.) na potrzeby działal-
ności kulturalno - oświatowej,
- wytyczeniem i oznakowaniem 
tras/ścieżek dydaktycznych/edu-
kacyjnych związanych z dzie-
dzictwem historycznym i przy-
rodniczym regionu (np. tablice 
informacyjne, miejsca postoju 
i odpoczynku, itp.).

Regulamin programu, zasa-
dy kwalifikacji oraz formularz 
wniosku są dostępne na stronie 
www.efrwp.pl w zakładce Dota-
cje.

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE 
BYDŁA I CIELĄT

Uprzejmie informuję, że Zakłady Mięsne RAKÓW prowadzą 
na terenie Gminy Zelów (Kurówek 37) skup bydła i cieląt. 

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać 
pod nr tel. 44/634 4018, 782 145 830.

kierownik_pi@zelow.plkierownik_pi@zelow.pl



Wyśmienicie rozpoczął się 
nowy rok szkolny dla zelowskich 
lekkoatletów reprezentujących 
barwy Miejsko-Gminnego Szkol-
nego Związku Sportowego w 
Zelowie. Na początek ośmiu z 
nich w Mistrzostwach Powiatu w 
Indywidualnych Biegach Przeła-
jowych uzyskało awans na za-
wody szczebla wojewódzkiego, 
by odegrać tam znaczącą rolę. 
Już od dawna w pierwszej dzie-
siątce Finału Wojewódzkiego 
nie mieliśmy dwójki zawodni-
ków. A dokonali tego zajmując 
dziewiąte miejsca: Wiktoria Ko-
nieczna (SP nr 4) i Mikołaj Wer-
ner (SP nr 2). Na uwagę zasłu-
guje również 16. miejsce Alek-
sandry Wypych z ZSO w Zelo-
wie oraz 17. Martyny Malinow-
skiej z Gimnazjum w Łobudzi-
cach. Następnie do rywalizacji 
przystąpili nasi „sztafetowcy”. W 
Mistrzostwach Powiatu w Szta-
fetowych Biegach Przełajowych 
zwyciężyli w swoich kategoriach 
chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
nr 4, dziewczęta ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Na dru-
gich miejscach, które również 
dały awans do szczebla rejono-
wego, znaleźli się chłopcy ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 
i dziewczęta ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Bliscy awansu byli 
chłopcy z ZSP zajmując trzecią 
lokatę. Natomiast chłopcy z 
ZSO uplasowali się na miejscu 
siódmym. W Mistrzostwach Re-
jonu (najlepsi z powiatu bełcha-
towskiego, piotrkowskiego, ra-
domszczańskiego i pajęczań-
skiego) znów Zelów był widocz-
ny. W swoich kategoriach zwy-
ciężyli chłopcy z „czwórki” 
i dziewczęta z liceum. Awans na 
zawody wojewódzkie wybiegały 
również dziewczęta z „czwórki”, 
które zajęły miejsce drugie. Na-

tomiast zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy z „dwójki” dobiegli do 
mety na miejscu czwartym.

Finał Wojewódzki w Łodzi, 
mimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych, był dla 
zelowskich lekkoatletów nie-
zwykle udany. Rozpoczęły 
dziewczęta z LO, które po bar-
dzo ciekawym biegu zajęły III 
miejsce. Na zakończenie impre-
zy na starcie stanęli zawodnicy 
szkół podstawowych. I tu dziew-
częta z SP 4 zajęły miejsce VI, 
natomiast chłopcy z „czwórki” 
po dramatycznym boju (dwóch 
zawodników przewróciło się na 
bardzo wąskiej trasie) powtórzy-
li sukces dziewcząt z liceum 
zdobywając brązowy medal. 
Chłopcy przegrali jedynie z nie 
byle kim, bo z zawodnikami 
sportowej szkoły z Aleksandro-
wa Łódzkiego i zwycięzcami z 
ostatnich sześciu lat, zawodni-
kami z Rawy Mazowieckiej. 

A oto składy finalistów i me-
dalistów Mistrzostw Woje-
wództwa w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych:

Dziewczęta z ZSO w Zelowie (III 
miejsce) - Aleksandra Wy-
pych, Paulina Szafran, Sylwia 
Pietrzak, Monika Wojcie-
chowska, Małgorzata Wosiń-
ska, Julia Jersak, Kinga Kęsy, 
Małgorzata Wojciechowska, 
Aleksandra Rudnicka i Marty-
na Piotrowska. Rezerwowa: 
Judyta Rist.

Chłopcy z SP 4 w Zelowie (III 
miejsce) - Mateusz Pawlak, 
Kacper Siciński, Jakub Wój-
cik, Szymon Krzanowski, To-
biasz Markowiak, Dominik 
Grabarczyk, Bartosz Balce-
rzak, Dawid Kapuściński 
i Krystian Czekalski. Rezer-

wowi: Jakub Franc, Kacper 
Kamerdyner, Robert Elbiński, 
Artur Szczerkowski, Łukasz 
Kamola i Łukasz Bednarkie-
wicz.

Dziewczęta z SP 4 w Zelowie 
(VI miejsce) - Wiktoria Konie-
czna, Kinga Wiśniewska, 

Emilia Sobolewska, Weronika 
Zawadzka, Julia Klemczak, 
Aleksandra Stawowczyk, Ad-
rianna Kęsy, Maria Włodar-
czyk i Aleksandra Białecka. 
Rezerwowe: Weronika Tokar-
czyk, Zuzanna Błoch, Magda-
lena Topolska, Weronika Grą-
dzka i Paulina Sikorska.

Powiatowe Zrzeszenia LZS 
wybrało nowe władze na kolej-
ną kadencję. Zjazd delegatów 
miał miejsce w Kleszczowie, a 
udział w nim wzięło  37 osób z 7 
gmin powiatu bełchatowskiego. 
W wyniku tajnego głosowania,  
Urszula Świerczyńska Burmi-
strz Zelowa została  Przewodni-
czącą Rady na czteroletnią ka-
dencję 2012-2015. Z terenu 

Gminy Zelów wiceprzewodni-
czącym został Szczepan Kraj-
da, sekretarzem - Władysław 
Błoch, a Przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej Mariusz Kryza. 
W gronie 8 delegatów na zjazd 
wojewódzki LZS znalazło się 
trzech przedstawicieli Gminy 
Zelów: Urszula Świerczyńska 
Burmistrz Zelowa, Szczepan 
Krajda i Władysław Błoch. 

FAX 44 634-13-41



Dzień Świętego Mikołaja jest 
dniem pełnym radości dla wszy-
stkich dzieci, które niecierpliwie 
czekają na niespodzianki. 6 
grudnia br. do zelowskich przed-
szkolaków ze słodkim poczę-

stunkiem zawitał Święty Mikołaj 
wraz z Burmistrzem Zelowa. 
Dzieci, dziękując za wizytę, 
opowiadały wierszyki, różne 
ciekawe historyjki oraz śpiewały 
kolędy. 

kierownik_pi@zelow.plkierownik_pi@zelow.pl



Szachy to wspaniała gra i za-
razem dyscyplina sportowa. Wy-
wiera pozytywny wpływ na gra-
cza ucząc przewidywania, logi-
cznego myślenia, cierpliwości 
oraz sportowego współzawod-
nictwa. Ta trenująca pamięć 
„królewska gra” ma swą kolebkę 
w Indiach. To pasja mająca wp-
ływ na całe życie człowieka. Tre-
ning szachowy kształtuje wiele 
pozytywnych zachowań. Prze-
konali się o tym uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zelowie, 
bowiem od września 2011 r. w 
placówce działa sekcja szacho-
wa. Zajęcia prowadzone są w 

trzech grupach wiekowych, po-
nieważ cieszą się dużym zain-
teresowaniem wśród uczniów, 
którzy rozwijają swoje umiejęt-
ności pod bacznym okiem in-
struktora szachowego. Działal-
ność sekcji szachowej jest moż-
liwa dzięki po-zyskaniu środków 
z Fundacji Rozwoju Gminy Ze-
lów i Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Łodzi. 
Życzymy młodym szachistom 
powodzenia podczas pierwsze-
go mikołajkowego turnieju sza-
chowego, który odbędzie się już 
w grudniu.
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W dniu 25 listopada br. w 
Bełchatowie podsumowano rok 
sportowy 2010/2011 szkół po-
wiatu bełchatowskiego. Znako-
mite wyniki sportowe przekłada-
ją się na punktację, która jest 
decydującym czynnikiem w kla-
syfikacji indywidualnej i ogólnej 
szkół. Laureatem roku sporto-
wego 2010/ 2011 wśród szkół 
podstawowych powiatu bełcha-
towskiego została Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Zelowie. Szkoła 
otrzymała puchar, dyplom i czek 
pieniężny. Na 4. miejscu znalaz-
ła się Szkoła Podstawowa nr 4, 
na 11. miejscu - Szkoła Podsta-
wowa w Wygiełzowie, 13. miejs-

ce przypadło dla Szkoły Podsta-
wowej w Kociszewie i 16 - dla 
Szkoły Podstawowej w Bujnach 
Szlacheckich. Nagrodzono tak-
że 10 najlepszych sportowców 
szkół podstawowych. W gronie 
tym z terenu Gminy Zelów zna-
leźli się: Mikołaj Werner, Mag-
dalena Malenta, Natalia Miel-
czarek i Katarzyna Karbowni-
czak. Na uroczystości wyróżnie-
ni zostali również nauczyciele. Z 
naszej gminy - Anna Bodnar, 
Cezary Kuligowski oraz Mariusz 
Kryza. Wszyscy nagrodzeni ot-
rzymali upominki.

Gratulujemy znakomitych 
wyników!

Zarząd Gminny Związku 
Ochotniczych Straży- Pożar-
nych w Zelowie po raz 
dziesiąty był organizatorem 
turnieju piłki nożnej straża-
ków-ochotników. Do turnieju, 
który odbył się w dniu 11 
listopada w hali Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, zgłosiło 
się 10 jednostek. Po raz 
kolejny, zwycięzcą zawodów 
z o s t a ł a  d r u ż y n a  O S P  
Chajczyny, która będzie 
reprezentować Gminę Zelów 
p o d c z a s  p o w i a t o w y c h  
zawodów. II miejsce zajęła 

drużyna OSP Wygiełzów i III – 
OSP Wypychów. 

Zwycięska drużyna grała w 
składzie: Andrzej Kendziak, 
Mateusz Kendziak, Grzegorz 
Tomaszczyk, Andrzej Lotczyk, 
Tomasz Walczak,  P io t r  
Kopala, Marcin Świstek, 
Grzegorz Kaczmarek i Adam 
Kaczmarek. 


