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bardZO
ważNe

telefONy
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
44/634-29-98

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 Wodocią-
gów i Kanalizacji w Zelowie  
44/634-13-06

Dom Kultury w Zelowie 
44/634-10-98

Miejsko-Gminna Biblio-
teka 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

Valašské Klobouky partnerem Zelowa
Valašské Klobouky są już 

oficjalnym partnerem Zelo-
wa. Wielomiesięczne starania 
Burmistrza Zelowa o znale-
zienie partnera w Republice 
Czeskiej zaowocowały pod-
pisaniem w dniu 5 paździer-
nika w Muzeum – Ośrodku 
Dokumentacji Dziejów Braci 
Czeskich przy Parafii Ewan-
gelicko-Reformowanej w Ze-
lowie umowy partnerskiej i 
deklaracji współpracy pomię-
dzy samorządami obu gmin. 
W imieniu zelowskiego sa-
morządu dokumenty o współ-
pracy podpisywała Burmistrz 
Zelowa Urszula Świerczyń-
ska, stronę partnerską repre-
zentował Burmistrz Dalibor 
Maniś.  

- Cieszę się bardzo, że to 
właśnie w roku jubileuszo-

wym dla Zelowa udało się po-
zyskać partnera z Republiki 
Czeskiej. Bracia czescy ode-
grali ogromną rolę w historii 
Zelowa i wciąż są znakomi-
tym przykładem wielokultu-
rowości. Jestem przekonana, 
że współpraca  gmin w ra-
mach kontaktów partnerskich 
z miastami z innych państw 
w Zjednoczonej Wspólnocie 
Europejskiej ma pozytywny 
wpływ na rozwój społeczno-
ści lokalnych. Wymiana kul-
turalna, edukacyjna, a także 
informacyjna o charakterze 
ekonomicznym pomiędzy sa-
morządami, mieszkańcami, 
przedsiębiorcami,  może mieć  
swój wymiar w realizacji kon-
kretnych projektów, a pod-
pisanie umów partnerskich 
ukazuje nam kierunki wspól-

nych działań, jakimi są: de-
mokracja lokalna, edukacja 
młodzieży, kultura i turystyka, 
rozwój ekonomiczny – mówi 
Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska.

W znalezieniu partnera cze-
skiego dla Gminy Zelów po-
średniczyła Ambasada Repu-
bliki Czeskiej w Warszawie. 
Wśród gości obecnych na 
uroczystości był także Amba-
sador Jan Sechter, Dyrektor 
Wydziału ds. Obywatelskich 
i Cudzoziemców Łódzkie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
Jacek Winiarski, Starosta 
Powiatu Bełchatowskiego 
Szczepan Chrzęst, przedsta-
wiciele Parafii Ewangelicko-
-Reformowanej w Zelowie 
oraz przedstawiciele obu sa-
morządów partnerskich.

Przegląd bieżących inwestycji gminnych
Nowy wizerunek Parku 

Miejskiego

Dobiegły końca prace 
przewidziane do wykona-
nia w roku 2012 związane 
z modernizacją parku przy 
ul. Poznańskiej.  Wykonano 
aleje żwirowe, trawniki, na-
sadzono drzewa oraz krzewy. 
Przeprowadzono także prace 
pielęgnacyjne istniejącego 
drzewostanu zgodnie z opra-
cowaną opinią dendrologicz-
ną.  Zamontowane zostały 
również elementy małej ar-
chitektury, w tym kosze, ław-
ki i elementy placu zabaw dla 
dzieci, które na okres zimowy 
zdemontowano. Pojawią się 
w parku wiosną 2013 roku.  
Do czerwca zamontowane 

zostaną także latarnie oraz 
monitoring. Kontynuacja i 
zakończenie prac związanych 
z modernizacja parku nastąpi 
w czerwcu 2013 roku. Zada-
nie współfinansowane jest 
ze środków budżetu Powiatu 
Bełchatowskiego. Uzyska-
no również dofinansowanie 
zadania w formie dotacji  
z WFOŚiGW. Pozostała część 
zostanie pokryta ze środków 
budżetu Gminy Zelów.

Utwardzenie placów

Jednocześnie z moderni-
zacją Parku Miejskiego, wy-
konano utwardzenie działki 
gminnej przy ul. Poznańskiej 
w Zelowie, znajdującej się w 
pobliżu parku. Teren utwar-

dzono płytami ażurowymi 
oraz nawierzchnią asfaltową 
ok. 2 500 m². Zadanie za-
kończono i odebrano, a jego 
wartość wyniosła ok. 255 tys. 
zł. Teren ten będzie służył 
mieszkańcom zarówno wy-
poczywającym w parku jak 
również przybywającym na 
targowisko miejskie i zakupy 
w centrum miasta.

Równolegle przeprowadzo-
no inwestycję o podobnym 
charakterze w miejscowości 
Wygiełzów. Utwardzony zo-
stał teren tłuczniem o pow. 
1500 m² przylegający do 
kościoła parafialnego. Pra-
ce zakończono w umownym 
terminie do 31 października  
i zgłoszono do odbioru.

Ciąg dalszy na str. 3
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Odbiór drogi w Ignacowie

3 października br. podpi-
sano protokół odbioru koń-
cowego remontu – moder-
nizacji drogi dojazdowej do  
gruntów rolnych poprzez 
wykonanie nawierzchni 
emulsyjno-grysowej w Igna-
cowie. Wartość wykonanych 
robot na odcinku o długości 
ok. 3 km wyniosła 847 tys. 
zł. Zadanie było finansowa-
ne z budżetu województwa 
łódzkiego i budżetu Gmi-
ny Zelów. Z uwagi na fakt, 

że wykonawca przekroczył 
umowny termin realizacji 
robót, naliczone zostały kary 
umowne, które potrącono  
z wynagrodzenia.

Remont drogi w Jaworze  
– II etap

Zakończono prace zwią-
zane z modernizacją drogi  
w Jaworze polegające na wy-
konaniu podbudowy tłucz-
niowej na odcinku ok. 600 
mb oraz potrójnym utrwa-
leniu jej emulsją i grysami. 
Prace o wartości 160 tys. zł 
wykonano w całości z budże-
tu Gminy Zelów. 

Remont drogi 
w Maurycowie 

16 października br. pod-
pisano protokół odbioru 
końcowego remontu drogi 
w Maurycowie, w ramach 
którego wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową oraz 
powierzchniowe odwodnie-
nie. Inwestycja, której war-
tość wyniosła 351 tys. zł  

 
sfinansowana została z bu- 
dżetu Gminy Zelów.  Z uwagi 
na fakt, że wykonawca prze-
kroczył umowny termin reali-
zacji robót, naliczone zostały 
kary umowne, które potrącono 
z wynagrodzenia.

I etap prac w Parku Miejskim Droga w Ignacowie

Droga w MaurycowieWyremontowana droga w Jaworze - II etap

rozmowy w sprawie podstrefy ekonomicznej
Władze samorządowe Gminy 

Zelów wciąż czekają na osta-
teczne rozstrzygnięcie w sprawie 
utworzenia na terenie Zelowa 
podstrefy Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Obecnie 
wniosek znajduje się w Mini-
sterstwie Gospodarki, ponieważ 
decydujący głos ma Minister 
Gospodarki. Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska spotkała 
się m.in. w tej sprawie pod ko-
niec października w Warszawie 

z Wicepremierem Waldemarem 
Pawlakiem. Do strefy na pew-
no zostałyby włączone grunty z 
okolic Cegielnianej i Płockiej. Są 
to tereny uzbrojone o powierzch-
ni ok. 5,5 ha. Ponadto, gmina 
przejęła od Skarbu Państwa w 
tym celu dwie inne działki w ra-
mach darowizny o łącznej pow. 
powyżej 10 ha.  – Jest to niezwy-
kle istotna sprawa dla rozwoju 
naszej gminy, dlatego cały czas 
pilotujemy jej przebieg. Mamy 

też sygnały, że firma, która działa 
obecnie w Zelowie planuje roz-
budowę i także czyni starania 
w celu włączenia się do ŁSSE. 
Obecnie za wcześniej mówić 
jeszcze jakie będzie zakończenie 
naszych starań, ale zapewniam 
Mieszkańców, że w tej sprawie 
zostaną podjęte wszelkie kroki, 
aby w Zelowie powstała taka 
podstrefa  - mówi Burmistrz Ur-
szula Świerczyńska.
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Obchody Święta Niepodległości
11 listopada odbyły się  

w Zelowie obchody 94. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Uroczystości 
rozpoczęły się przemarszem uli-
cami miasta w asyście orkiestry 
dętej OSP w Zelowie licznie 
przybyłych pocztów sztanda-
rowych, przedstawicieli  władz 
samorządowych Gminy Zelów, 

instytucji, organizacji, jedno-
stek OSP z terenu Gminy Zelów, 
harcerzy oraz mieszkańców, do 
kościoła pw. M.B. Częstochow-
skiej na Mszę Świętą w intencji 
Ojczyzny, której przewodniczył 
Ksiądz Infułat Józef Nocny na 
zaproszenie proboszcza para-
fii Księdza Kanonika Mariana 
Fałka. Dalsza część uroczysto-

ści kontynuowana była w Par-
ku Miejskim im. R. Traugutta 
przed pomnikiem Ofiar Golgoty 
Wschodu. Przy Dębach Pamięci 
ku czci zelowskich katyńczy-
ków i przed pomnikiem zapłonął 
Ogień Niepodległości przywie-
ziony przez harcerzy z cmenta-
rza Legionowego w Kostiuch-
nówce na Wołyniu. Burmistrz 

Zelowa Urszula Świerczyńska 
wygłosiła okolicznościowe prze-
mówienie oraz złożyła życzenia 
Mieszkańcom z tej okazji. Przy-
byłe na uroczystość delegacje 
tradycyjnie złożyły kwiaty. Na 
zakończenie wystąpiła Orkiestra 
Dęta OSP w Zelowie pod dyrek-
cją Adama Kobalczyka.  
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XXXII sesja rady Miejskiej w Zelowie
25 października, w Domu 

Kultury w Zelowie odbyła się 
XXXII sesja Rady Miejskiej. 
Przedmiotem obrad były, mię-
dzy innymi, kwestie związane  
z wysokością stawek podatków  
i opłat lokalnych, sprawy oświa-
towe, w tym proponowane zmia-
ny granic obwodów publicznych 
zelowskich szkół prowadzonych 
przez Gminę, a także projekt 
uchwały w sprawie odbierania 
przez Gminę odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomo-

ści, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. Przyjęto również 
zmiany w planie zagospodaro-
wania przestrzennego działek  
w obrębie 01 miasta Zelów oraz 
w obrębie Janów. Radni miejscy 
poparli jednogłośnie również 
projekt uchwały w sprawie zgło-
szenia kandydata do Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w Bełcha-
towie. Reprezentantem Gminy 
Zelów będzie Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska. Podjęto 

uchwałę w sprawie nadania sta-
tutu Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy im. Adama Mickiewi-
cza w Zelowie oraz wysłuchano 
informacji z zakresu realiza-
cji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2011/2012, złożonych 
oświadczeń majątkowych, z re-
alizacji uchwał oraz o ważniej-
szych działaniach Burmistrza 
Zelowa za okres od 15 czerwca 
do 17 października br. Sesję za-
kończyły interpelacje i zapytania 
radnych oraz wolne wnioski i in-

formacje.
Na zakończenie sesji poruszo-

no również kwestię alternatyw-
nych rozwiązań w sferze ener-
getyki cieplnej, informacji na 
ten temat udzielił Zastępca Bur-
mistrza Zelowa Grzegorz Lorek, 
który podkreślił, że wciąż dysku-
towana jest możliwość budowy 
nitki gazociągu wykorzystującej 
grunty, którymi biegła stara trak-
cja kolejowa łącząca Łask z Ze-
lowem.    

Podatki i opłaty lokalne na 2013 rokPodatki i opłaty lokalne na 2013 rok 

GRUNTY 2012 rok 2013 rok 
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1 m²) 0,82 zł 0,84 zł 
grunty pod jeziorami zajęte pod wodne zbiorniki retencyjne lub 
elektrownie wodne (od 1 ha) 

4,33 zł 4,51 zł 

grunty zajęte pod prowadzenie działalności pożytku publicznego   
(od 1 m²) 

0,09 zł 0,10 zł 

grunty pozostałe (od 1 m²) 0,28 zł 0,29 zł 
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI 
budynki mieszkalne (od 1 m² powierzchni użytkowej) 0,58 zł 0,59 zł 
budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (od 1 m² powierzchni użytkowej) 

 handel i produkcja 
 rzemiosło i usługi 

 
 

19,62 zł 
17,89 zł 

 
 

20,11 zł 
18,34 zł 

budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m² powierzchni użytkowej) 

10,24 zł 10,65 zł 

budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie świadczeń 
zdrowotnych (od 1 m² powierzchni użytkowej) 

4,45 zł 4,63 zł 

budynki zajęte na prowadzenie działalności pożytku publicznego  
(od 1 m² powierzchni użytkowej) 

1,05 zł 1,08 zł 

budynki pozostałe (od 1 m² powierzchni użytkowej) z tym, że: 
 

 domki letniskowe 
 garaże 
 budynki gospodarcze, komórki 

5,58 zł 
 

7,36 zł 
6,70 zł 
5,17 zł 

 

5,72 zł 
 

7,66 zł 
6,87 zł 
5,30 zł 

BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI bez 
zmian 

bez 
zmian 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH wzrost  
o 2 % 

wzrost  
o 2,5 % 

OPŁATA TARGOWA bez 
zmian 

bez 
zmian 

 

Nowy nabór wniosków 
o stypendium Gminy Zelów  

im. Jana Pawła II
W okresie od 1 do 15 grudnia 

br. ruszy nowy nabór wniosków 
o przyznanie stypendiów Gminy 
Zelów im. Jana Pawła II. Stypen-
dia skierowane są do uczniów 
i studentów mających miejsce 
zamieszkania i zameldowania  
w gminie Zelów, uczących się  
w szkołach ponadgimnazjalnych 
i uczelniach wyższych (uczelnie 
publiczne), którzy mimo trud-
nych warunków materialnych, 
rodzinnych lub zdrowotnych 
osiągają dobre wyniki w nauce.

O stypendium może ubie-
gać się osoba, której minimalna 
średnia w zakończonym roku 
szkolnym (roku akademickim) 

wynosi dla ucznia 4,0 natomiast 
dla studenta 3,5 oraz dochód nie 
przekracza 750 zł netto na osobę 
w rodzinie.

Wnioski można pobrać w Re-
feracie Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w 
Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 
I piętro, pokój nr 106, w godz. 
8.00 – 15.30 lub ze strony inter-
netowej www.zelow.pl (bip – za-
kładka: konkursy, stypendia).

Szczegółowe informacje nt. 
programu można uzyskać pod nr 
tel. 044/ 634 10 00 wew. 46

Ponad 174 tysiące złotych na stypendia szkolne
Urząd Miejski informuje, iż 

decyzją Wojewody Łódzkiego 
z dnia 26.10.2012 r. Gmina Ze-
lów otrzymała dotację celową 
przeznaczoną na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej 

dla uczniów o charakterze socjal-
nym w kwocie 174 760 zł. 

Z pomocy materialnej dla 
uczniów skorzysta 460 uczniów.

Decyzje w sprawie przyzna-
nia stypendium szkolnego były 

wydawane od 13 do 15 listopa-
da 2012 r. w Referacie Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzę-
du Miejskiego w Zelowie (po-
kój 106, I piętro). Stypendium 
szkolne będzie realizowane za 

pomocą formularzy zamówień 
(bezgotówkowo) lub w formie 
częściowej lub całkowitej refun-
dacji wydatków poniesionych na 
cele edukacyjne w terminie od 30 
listopada do 14 grudnia 2012 r.

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
W myśl przepisów ustawy  

o systemie oświaty, pracodaw-
com, którzy zawarli z młodo-
cianymi pracownikami umowę 
o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, przysługuje dofi-
nansowanie kosztów kształcenia, 
jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba pro-
wadząca zakład w imieniu pra-
codawcy albo osoba zatrudniona 
u pracodawcy posiada kwalifi-
kacje wymagane do prowadze-
nia przygotowania zawodowego 

młodocianych określone w prze-
pisach w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania;

2) młodociany pracownik 
ukończył naukę zawodu lub 
przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy i zdał egzamin, 
zgodnie z przepisami.

Wysokość kwoty dofinanso-
wania kosztów kształcenia jed-
nego młodocianego pracownika 
wynosi: 

1)  w przypadku nauki zawo-

du - 8081 zł przy okresie kształ-
cenia wynoszącym 36 miesięcy; 
jeżeli okres kształcenia jest krót-
szy niż 36 miesięcy, kwotę dofi-
nansowania wypłaca się w wyso-
kości proporcjonalnej do okresu 
kształcenia;

2)  w przypadku przyuczenia 
do wykonywania określonej pra-
cy - 254 zł za każdy pełny mie-
siąc kształcenia.

Począwszy od dnia 1 stycznia 
2005 r., kwoty dofinansowania 
podlegają waloryzacji wskaźni-

kiem cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogółem.

 Dofinansowanie przyznaje 
wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta) właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania młodo-
cianego pracownika, w drodze 
decyzji.

Dofinansowanie od dnia 1 
września 2012 r., stanowi po-
moc de minimis udzielaną zgod-
nie z warunkami określonymi  
w rozporządzeniu 

Ciąg dalszy na str. 6
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Komisji (WE) nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r.  
w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L 379  
z 28.12.2006, str. 5). 

Dofinansowanie jest przyzna-
wane na wniosek pracodawcy 
złożony w terminie 3 miesięcy 
od dnia zdania przez młodocia-
nego pracownika egzaminu. Do 
wniosku należy dołączyć: 

1) kopie dokumentów po-
twierdzających posiadanie 

kwalifikacji wymaganych do 
prowadzenia przygotowania za-
wodowego młodocianych;

2) kopię umowy o pracę  
z młodocianym pracownikiem 
zawartej w celu przygotowania 
zawodowego;

3) kopię odpowiednio dyplo-
mu lub świadectwa potwierdza-
jącego zdanie egzaminu, albo 
zaświadczenie potwierdzające 
zdanie tego egzaminu;

4) formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc de minimis;

5) sprawozdania finansowe 

za okres 3 ostatnich lat obro-
towych, sporządzane zgodnie  
z przepisami o rachunkowości;

6) informacje o pomocy 
otrzymanej w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifiku-
jących się do objęcia pomocą, na 
pokrycie których ma być prze-
znaczona pomoc de minimis 

(oświadczenie)
 Dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pra-
cowników jest finansowane ze 
środków Funduszu Pracy. 

Jednocześnie informujemy, 
że zgodnie z § 3 Rozporządze-

nia Rady Ministrów z dnia 28 
maja 1996 r. w sprawie przy-
gotowania zawodowego mło-
docianych i ich wynagradzania  
(Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 
278), pracodawca zawiadamia 
burmistrza (wójta) o zawarciu 
umowy z młodocianym pra-
cownikiem. 

Niezbędne dokumenty moż-
na pobrać w Referacie Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Zelowie, 
pok. 108.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi 
Weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Ustawodawca 

wyznaczył okres przejściowy na wdrożenie opisanych w niej zmian. Samorządy zostały zobowiązane do ich wprowadzenia w 
nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2013 r. Po tej dacie, gminy przejmują obowiązek organizacji odbioru śmieci, za co 
naliczą opłatę, będą pobierały opłatę od każdego mieszkańca. 

Nowy system prawny wpro-
wadzony ustawą nakłada na 
wszystkie gminy w Polsce ko-
nieczność przejęcia od właści-
cieli nieruchmości obowiązków 
związanych z gospodarką  od-
padami komunalnymi. Rada 
Miejska w Zelowie do końca 
tego roku zdecyduje o sposobie 
ustalenia oraz wysokości stawek 
opłat dla mieszkańców gminy za 
odbiór i zagospodarowanie od-
padów. W zamian za uiszczoną 
opłatę, Gmina Zelów przejmie 
obowiązki właściciela nieru-
chomości w zakresie gospoda-
rowania odpadami komunalny-
mi. Na poprzedniej sesji Radni  
w drodze uchwały zdecydowali 
o przejęciu przez Gminę Zelów, 
obowiązków właścicieli nieru-
chomości w zakresie gospoda-
rowania odpadami komunalnymi 
w przypadku nieruchomości, na 
których nie zamieszkują miesz-

kańcy, a powstają odpady ko-
munalne (firmy, sklepy, szkoły, 
urzędy, domki letniskowe, itp.).

Stawka opłaty w przypadku 
nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy będzie 
zależna od liczby mieszkańców, 
lub od powierzchni nieruch-
mości, lub od zużycia wody.                            
W przypadku nieruchomości, na 
których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komu-
nalne stawka będzie zależna od 
ilości zebranych odpadów, wy-
rażonej w liczbie pojemników           
o określonej pojemności.

Również do końca bieżącego 
roku, Rada Miejska w Zelowie 
określi szczegółowy tryb, zasa-
dy, częstotliwość, sposób i ter-
min wnoszenia opłat oraz wzór 
deklaracji o wysokości opłaty                  
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, którą każdy wła-
ściciel nieruchomości będzie 
zobowiązy złożyć w gminie. 
Ustawa zobowiązuje gminę do 
ustalenia niższej stawki dla tych 
mieszkańców, którzy zadeklaru-
ją selektywną zbiórkę odpadów.

Przedsiębiorca odbierający 
odpady komunalne z terenu całej 
gminy Zelów zostanie wyłonio-
ny w drodze przetargu na zasa-
dach określonych w ustawie Pra-
wo zamówień publicznych.

Celem wprowadzanych zmian 
jest m.in. monitorowanie spo-
sobu postępowania z odpadami 
komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości, przedsiębiorców 
i przez gminy oraz  upowszech-
nienie prowadzenia selektyw-
nego zbierania odpadów komu-
nalnych „u źródła”, czyli tam, 
gdzie one powstają, co w efekcie 

spowoduje zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów komu-
nalnych. 

O wszystkich podjętych dzia-
łaniach władz samorządowych 
Gminy Zelów związanych  
z wejściem w życie nowych za-
sad gospodarowania odpadami 
komunalnymi, będziemy in-
formować Mieszkańców na ła-
mach Informatora Zelowskiego 
oraz na stronie internetowej w 
zakładce „Gospodarka odpada-
mi”. W dniach 19-26 listopada 
na stronie internetowej w w/w 
zakładce będzie udostępniony 
do zapoznania się „Regulamin 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Zelów”. 
Ewentualne uwagi lub sugestie 
na temat zapisów regulaminu 
można przesyłać do Urzędu 
Miejskiego w Zelowie na adres  
e-mailowy: gk@zelow.pl.   

Sprzedaż nieruchomości – informacja o przetargach

W dniu 23 listopada 2012r.
 

- działki nr 252 o pow. 0,15 ha w Wygiełzowie położonej częścio-
wo w terenach  budowlanych,

- działki nr 453 o pow. 0,7014 ha w obrębie 7 Zelowa przy ul. Po-
znańskiej położonej w przeważającej części w terenach budowlanych, 

- działki nr 252 o pow. 7,82 ha w obrębie Kurów – Kurówek obej-
mującej w/g miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
tereny łąk i pastwisk ze strefą zalewową oraz tereny lasów.

W dniu 29 listopada 2012r. 

- lokalu użytkowego o pow. 25,42 m2  w budynku wielorodzinnym 
położonym przy ul. Sienkiewicza 4 w Zelowie, 

- lokalu mieszkalnego o pow. 39,16 m2  wraz z pomieszczeniem 
przynależnym – piwnicą o pow. 3,43 m2 położonego przy ulicy 
Szkolnej 5 w Zelowie,

- 5-ciu działek budowlanych położonych w obrębie 7 Zelowa przy 
ulicy Poznańskiej. Średnia powierzchnia jednej działki – 1140 m2.

Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać na stronie www.zelow.pl w zakładce prze-
targi, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23 lub w pokoju nr 23 w godzinach pracy 
Urzędu oraz  telefonicznie pod nr tel. 44/634 10 00 wew. 40, 44/635 15 38. 

Gmina Zelów ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości. 
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Z okazji dnia edukacji Narodowej 
14 października tradycyjnie 

obchodzimy Dzień Edukacji Na-
rodowej. Z tej okazji, we wszyst-
kich placówkach oświatowych  
w Gminie Zelów odbyły się oko-
licznościowe spotkania i uroczy-
stości.  Doceniając całoroczny 
wkład pracy w edukację dzieci 
i młodzieży, Burmistrz Zelowa 
Urszula Świerczyńska wyróżni-
ła w tym roku 16 pracowników 
oświaty, wręczając im nagrody. 
Uroczystość odbyła się w Domu 
Kultury w Zelowie. 

W tym roku nagrody otrzymali:
1. Anna Kimmer – nauczy-

cielka Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Zelowie, 

2. Agata Twardowska – na-
uczycielka Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Zelowie,  

3. Anna Konieczna – na-
uczycielka Szkoły Podstawowej 
w Bujnach Szlacheckich, 

4. Grażyna Łągwa – nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Zelowie,

5. Jadwiga Wojciechowska 
– nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej w Wygiełzowie,

6. Jacek Malinowski - na-
uczyciel Szkoły Podstawowej  
w Kociszewie,

7. Elżbieta Bolonek – na-
uczycielka Przedszkola Samo-
rządowego Nr 1 w Zelowie

8. Edyta Gawlik – nauczy-
cielka Przedszkola Samorządo-
wego Nr 4 w Zelowie

9. Iwona Rosiak – nauczy-
cielka Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie,

10. Olga Kubik – nauczyciel-
ka Gimnazjum w Łobudzicach,

11. Gabriela  Malinowska 
– dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Bujnach Szlacheckich,

12. Maria Szymańska - dy-
rektor Przedszkola Samorządo-
wego Nr 1 w Zelowie,

13. Bernadeta Jóźwiak – dy-
rektor Gimnazjum w Łobudzi-
cach,

14. Anna Bodnar – dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Ze-
lowie,

15. Marek Myroniuk – dy-
rektor Szkoły Podstawowej  
w Kociszewie.

Ponadto, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej uhono-
rowano: Marzennę Tokarczyk 
– dyrektora Przedszkola Samo-
rządowego nr 4 w Zelowie i Mo-
nikę Laskowską – nauczycielkę 
Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Zelowie.

Po uroczystym wręczeniu 
nagród odbył się koncert „Zbi-
gniew Godlewski Trio”. 

Zelowskie spotkania z historią 
Biblioteka Publiczna w Zelo-

wie zakończyła realizację cyklu 
pt. ”Zelowskie spotkania z hi-
storią” organizowanego z okazji 
55.rocznicy nadania praw miej-
skich Zelowowi. Spotkania pro-
wadził dziennikarz Sławoj Kop-
ka, który urodził się w Zelowie, 
a obecnie mieszka w Warszawie.

Tematyka ostatniego spotka-
nia pt. „Zelów wczoraj i dziś”, 
łączyła wydarzenia z przeszło-
ści z aktualnym obrazem mia-
sta. Dziennikarz nawiązywał do 
historii Zelowa przypominając 
ważne fakty i zdarzenia z dzie-
jów naszego miasta, odwołując 

się przy tym także do patronów 
ulic i symbolicznych miejsc pa-
mięci. Na spotkaniu nie zabrakło 
również historycznych rekwi-
zytów. Jeden z gości spotkania 
przyniósł pamiątkowy Sztandar 
Rzeźników Zelowa z 1920 r., ze-
brani mieli również okazję wy-
słuchać historii tego sztandaru.

„Zelowskie spotkania z histo-
rią” cieszyły się dużym zaintere-
sowanie wśród mieszkańców Ze-
lowa. W ciągu jubileuszowego 
roku zorganizowano łącznie pięć 
spotkań. Wszystkie części cyklu 
prowadzone były przez Sławoja 
Kopkę.

Nagroda dla Ks. biskupa Zdzisława trandy 
W tym roku mija 60 lat od roz-

poczęcia posługi duszpasterskiej 
przez wieloletniego proboszcza 
Parafii Ewangelicko-Reformo-
wanej w Zelowie, Honorowego 
Obywatela Gminy Zelów, Księ-
dza Biskupa Zdzisława Trandy. 
Jubileusz stał się również dosko-
nałą okazją by docenić zasługi 
Księdza w sferze szerzenia eku-
menizmu, czego efektem stała 
się przyznana Biskupowi nagro-
da „Pontifici – Budowniczemu 

Mostów”, odebrana przez Księ-
dza Biskupa w dniu 24 paździer-
nika w trakcie uroczystej mszy 
świętej w kościele św. Marcina 
w Warszawie.

W trakcie uroczystości wrę-
czenia nagrody, laudację na cześć 
laureata wygłosił przedstawiciel 
Kapituły Nagrody, redaktor pism 
katolickich, członek Klubu Inte-
ligencji Katolickiej w Warszawie 
-  Jan Turnau. Publicysta podkre-
ślił zasługi Ks. Trandy na rzecz 

szerzenia ekumenizmu, zwraca-
jąc uwagę na szczególne oko-
liczności okresu PRL, które nie 
należały do sprzyjających tego 
typu postawie. Podsumowując 
zasługi ks. Zdzisława Trandy, 
redaktor nazwał laureata nagro-
dy „obrońcą praw człowieka”  
i „człowiekiem solidarności Ko-
ściołów mniejszościowych”, do-
ceniając tym samym wieloletnią 
pracę Biskupa na rzecz zbliżania 
się kościołów w Polsce. 

Nagroda „Pontifici” (pol. Bu-
downiczemu mostów) została 
ustanowiona przez warszawski 
Klub Inteligencji Katolickiej  
w 2006 roku z okazji 50-lecia 
Klubu. Przyznawana jest raz  
w roku, 24 października  
- w rocznicę powstania Klubu, 
„za zasługi w szerzeniu wartości 
dobra wspólnego, dialogu i po-
święcenia na rzecz bliźnich”.
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„Chrzest” pierwszoklasistów w Łobudzicach
Otrzęsiny w formie konkur-

sów i zabaw to sprawdzony spo-
sób Gimnazjum w Łobudzicach 
na obrzędowe przyjęcie uczniów 
klas pierwszych w poczet pra-
wowitych gimnazjalistów.  
W tym roku było podobnie, 
imprezę przygotowali i prowa-
dzili harcerze z 2 DSH „Łobu-
dziaki”, publiczność stanowili 
uczniowie klas drugich i trzecich 
Gimnazjum w Łobudzicach, na-
uczyciele, pracownicy szkoły, 
przedstawiciele rodziców. Starsi 
gimnazjaliści walczyli o tytuł 
„Najlepiej kibicującej klasy”, 
na widowni pojawiły się więc 
plakaty, balony i hasła, które 

zagrzewały najmłodszych do 
walki. Tegoroczne otrzęsiny od-
były się 18 października 2012 
roku, a ich uczestnicy zaskoczy-
li i zachwycili wszystkich m.in. 
pomysłowymi kostiumami przy-
gotowanymi na pokaz pt. „Moda 
w kolorze”, następnie śpiewali, 
malowali, rozwiązywali krzy-
żówkę, startowali w wyścigu 
par. Rywalizację zakończyło 
ślubowanie. Były też życzenia 
i upominki. Wieczorem ucznio-
wie wszystkich klas bawili się 
na otrzęsinowej dyskotece, która 
tradycyjnie kończy ten świątecz-
ny dzień.

Ślubowania w szkołach 
podstawowych

W październiku, w szkołach 
podstawowych na terenie Gmi-
ny Zelów, odbywały się uroczy-
stości związane z przyjęciem 
do szkolnego grona nowych 
uczniów. W tych wyjątkowych 
wydarzeniach uczestniczyli nie 
tylko uczniowie, rodzice i na-
uczyciele, ale również zaprosze-

ni goście, w tym przedstawiciele 
władz samorządowych Gmi-
ny Zelów. Z okazji ślubowań, 
uczniowie klas pierwszych pre-
zentowali również programy ar-
tystyczne, ich występy stały się 
tym samym pierwszym egzami-
nem w nowej szkole. 

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich

Szkoła Podstawowa w Kociszewie Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie
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rok obfitujący w jubileusze
2012 rok jest rokiem jubileuszowym dla naszego miasta. 55 lat temu Zelów otrzymał prawa miejskie. W związku z tym, przez cały rok  

w Zelowie zorganizowano szereg uroczystości, wydarzeń i imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, patriotyczno-religijnym i sporto-
wym. Swoje jubileusze obchodzą też liczne instytucje i organizacje z terenu Gminy Zelów.

45-lecie „Czwórki”

Przez blisko pięć dekad kolej-
ne pokolenia zelowian kształciły 
się w Szkole Podstawowej nr 4  
w Zelowie. Okoliczność ta sta-
ła się okazją by 26 października, 
w szkole odbyła się uroczystość 
uświetniająca rocznicę 45-lecia ist-
nienia szkoły oraz 15-lecia nadania 
placówce patrona. W uroczystości, 
obok dzieci, rodziców i nauczy-
cieli, uczestniczyli przedstawi-
ciele samorządu z Burmistrzem 
Zelowa Urszulą Świerczyńską na 
czele, duchowni w osobach ks. 
kanonika Mariana Fałka oraz ks. 
Romana Lipińskiego, przedsta-
wiciel piotrkowskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty, dyrekto-
rzy szkół z terenu Gminy Zelów,  
a także radni powiatowi i miejscy. 
Uroczystości rocznicowe otwo-
rzyła Dyrekcja Szkoły – Elżbie-
ta Pajewska oraz Maria Gilska, 
przypominając historię placówki, 

której początki sięgają 4 września 
1967 roku. W dalszej części głos 
zabrali goście, którzy podkreślili 
zasługi i osiągnięcia jakie szkoła 
odnosiła w kolejnych dziesięcio-
leciach swego istnienia. Przypo-
minając o wadze edukacji w życiu 
człowieka, składali jednocześnie 
„jubilatce” życzenia dalszych 
sukcesów. Po przemówieniach 
uczniowie i nauczyciele placówki, 
zaprezentowali niezwykle cieka-
we i oryginalne przedstawienie,  
w którym poprzez wykorzystanie 
zdjęć archiwalnych szkoły i jej 
wychowanków, odwołano się do 
przeobrażeń społecznych, które 
dokonały się na przestrzeni dekad.

Szkoła Podstawowa nr 4  
w Zelowie została utworzona  
w 1967 roku. Naukę w nowo-
powstałej placówce rozpoczęło 
598 uczniów, którzy kształcili 
się w 16 oddziałach. Z uwagi na 
okrągłą, 50 rocznicę rewolucji 
październikowej, szkoła stała 

się pomnikiem tego wydarzenia. 
Była nim do września 1989r., 
wtedy to zrezygnowano z używa-
nia dotychczasowego patronatu,  
a wkrótce potem podjęto rów-
nież starania o nowego patrona.  
W 1997 roku patronem placów-
ki został Henryk Sienkiewicz. 
W tym roku przypada także 15. 
rocznica ustanowienia nowego 
patrona szkoły.

SPON od dwóch dekad wspie-
ra osoby niepełnosprawne

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych po-
wstało w 1992 roku. Misją or-
ganizacji jest niesienie pomo-
cy osobom niepełnosprawnym  
z terenu Gminy Zelów.

W ostatnim tygodniu września 
organizacja obchodziła swoje 20 
urodziny. Z tej okazji, w Szkole 
Podstawowej z  Oddziałami In-

tegracyjnymi nr 2 w Zelowie, 
odbyły się uroczystości, w któ-
rej udział wzięło wielu gości, 
m.in. Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska, Sekretarz Miasta 
Agnieszka Mysłowska, dyrektor 
PCPR w Bełchatowie Elżbieta 
Zbonikowska - Goździewicz, 
Jerzy Jóźwiak  były Burmistrz 
Zelowa, przewodnicząca Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Da-
nuta Berlińska,  z-ca dyrektora 
Poradni Psychologiczno - Peda-
gogicznej w Bełchatowie Barba-
ra Kaczmarek, a także Państwo 
Carla i Arie  Booman, honorowi 
obywatele Gminy Zelów wspie-
rający stowarzyszenie od po-
czątku istnienia. W uroczystości 
udział wzięła również Dyrekcja 
oraz grono pedagogiczne Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zelowie 
oraz inni zaproszeni goście, któ-
rzy przez wiele lat wspierali Sto-
warzyszenie.

W związku z 20-leciem ist-
nienia Stowarzyszenia Prezes 
SPON wyraził wdzięczność 
wieloletnim sponsorom i przy-
jaciołom Stowarzyszenia, pod-
kreślając zasługi Bożeny Gwiaz-
dowskiej, dziękując zarazem 
wielu innym, dzięki pomocy 
których organizacja mogła się 
rozwijać przez dwie dekady. 
Oczywiście na uroczystości nie 
zabrakło podopiecznych wraz  
z opiekunami oraz dzieci i mło-
dzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 i Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie. Obecne 
były również osoby, które two-
rzyły stowarzyszenie: Zdzisław 
Jaworski, Stefan Trojanowski, 
Tadeusz Lis, Jolanta Gryś oraz 
Krystyna Dyniak.

Oprawę artystyczną zapewni-
li podopieczni Stowarzyszenia 
tworzący zespół teatralny, któ-
rzy wystąpił z przedstawieniem 
według scenariusza i w reżyse-
rii Katarzyny Nowak. Po części 
oficjalnej, dla dzieci i młodzieży 
odbyły się liczne konkursy z na-
grodami. 

Przedszkolaki „Jedynki” 
uczcili swój jubileusz

9 listopada Przedszkole Sa-
morządowe nr 1 z oddziała-
mi integracyjnymi w Zelowie 
świętowało w Domu Kultury 

jubileusz 35-lecia istnienia. 
Dyrektor, grono pedagogiczne  
i przedszkolaki zaprosiły na uro-
czystość rodziców, absolwentów 
i przyjaciół. Pamiętano także  
o emerytowanych pracownikach. 
Na obchody jubileuszu  przybyli 
również przedstawiciele samo-
rządu z Burmistrzem Zelowa Ur-
szulą Świerczyńską na czele, dy-
rektorzy placówek oświatowych 
i jednostek samorządowych  
z terenu Gminy Zelów oraz 
wszyscy wspierający placówkę. 
Oficjalnego otwarcia uroczysto-
ści dokonała dyrektor przedszko-
la Maria Szymańska, serdecznie 
witając wszystkich gości. Po 
przemówieniu przyszedł czas 
na oczekiwany program. Z dużą 
energią i uśmiechem przed-
szkolaki prezentowały swoje 
umiejętności taneczne, wokalne, 
muzyczne oraz recytatorskie. 
Jubileusz był także doskonałą 
okazją dla przyjęcia najmłod-
szych dzieci w szeregi przed-
szkolaków. Na zakończenie, jak 
na prawdziwe urodziny przysta-
ło, wszystkie dzieci i zaproszeni 
goście wspólnie zaśpiewali „Sto 
lat”. W tym dniu spotkało się 
wiele osób związanych z przed-
szkolem, a także jego dorośli 
wychowankowie. Uroczystość 
tym samym stała się okazją do 
wspomnień dawnych czasów, 
podziękowań i życzeń.
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Pasowanie na Przedszkolaka - Przyjaciela Przyrody

Jak co roku, w Przedszkolu 
Samorządowym nr 4 w Zelo-
wie, odbyło się Pasowanie na 
Przedszkolaka Przyjaciela Przy-
rody. Był to szczególny dzień 

dla dzieci, które po raz pierw-
szy we wrześniu przekroczyły 
próg przedszkola, był to również 
ich pierwszy publiczny występ 
przed licznie zgromadzoną pu-

blicznością. Przybyłych gości 
przywitała zastępca dyrektora 
Maria Janczyk-Kukieła. Uroczy-
stość rozpoczęto od odśpiewania 
hymnu przedszkola. Następnie 
grupa „Ekoludki” zaprezentowa-
ła swoje umiejętności podczas 
Eko - przedstawienia pt. „Proś-
ba drzew do ludzi”. Starszaki 
recytowały wiersze, śpiewały, 
zachęcając swoją postawą do 
poszanowania przyrody i ochro-
ny środowiska. W dalszej części 
grupy „Ekoludków”, „Biedro-
nek” oraz najmłodszych „Skrza-
tów” prezentowały kolejno wier-
sze o tematyce ekologicznej, 
a nowi przedszkolacy złożyli 

ślubowanie. Uroczystego paso-
wania na Przyjaciela Przyrody 
dokonała Maria Janczyk – Ku-
kieła. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia każde dziecko otrzymało 
dyplom oraz drobne upominki, 
rodzice z kolei otrzymali pre-
zenty ekologiczne - torby z logo 
Przedszkola.

Po części artystycznej dzieci 
i ich rodzice obejrzeli bajkę pt. 
„Zaczarowany las” w wykona-
niu aktorów z Największego  
w Polsce Teatru Lalek z Nowego 
Sącza. Był to spektakl  ekolo-
giczny, którego motto brzmi „żyj 
z przyrodą w zgodzie”.

Piknik origami z okazji jubileuszu miasta
Szkoła Podstawowa nr 2  

w Zelowie była organizatorem 
pikniku origami pt. „W naszym 
mieście…”. Spotkanie wpisa-
ne było w kalendarz wydarzeń 
uświetniających 55. rocznicę 
nadania praw miejskich Zelo-
wowi. Gościem spotkania była 
Agnieszka Mysłowska Sekretarz 
Miasta. Uczestnicy, na każdym 
z dziewięciu stanowisk, zapo-
znawali się z ciekawymi faktami 

z historii Zelowa. Nauczyciel-
ki opowiadały między innymi  
o powstaniu w mieście Urzędu 
Pocztowego, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Domu Kultury. Każda 
opowieść ilustrowana była te-
matyczną składanką, a efektem 
półtoragodzinnej pracy stała się 
książeczka, w której pojawiły 
się kolejno daty prezentowanych 
wydarzeń. Kolejny piknik origa-
mi planowany jest już w grudniu.

Podsumowanie XVIII edycji letnich Koncertów festiwalowych
Letnie Koncerty Festi-

walowe sprawiły, że Zelów  
w ostatnich latach gościł wielu 
wspaniałych artystów. W tym 
roku było podobnie, w murach 
kościoła rzymskokatolickiego 
można było usłyszeć przejmują-
cą deklamację Krzysztofa Glo-
bisza, zespół wokalny „Kairos”, 
a wszystko to przy akompania-
mencie znanych instrumenta-
listów takich jak Robert Gru-
dzień, czy Igor Cecocho.

Pierwszy z trzech koncertów 
w ramach cyklu odbył się jesz-
cze w lipcu. Wówczas zelowia-
nie mieli okazję wysłuchać Ka-
zań Piotra Skargi, które wygłosił 
znany aktor, profesor Krzysztof 
Globisz. Deklamacje Krzysz-
tofa Globisza oddzielały znane 
motywy muzyczne epoki baroku  
w wykonaniu Roberta Grudnia.  

Kolejny koncert z cyklu XVIII 
Letnich Koncertów Festiwalo-
wych odbył się w kościele M.B. 
Częstochowskiej w Zelowie 17 
września. Licznie zgromadzona 
publiczność miała okazję wy-
słuchać utworów Antonio Vi-

valdiego, Jana Sebastiana Bacha 
oraz Gulio Cacciniego – głów-
nego przedstawiciela Cameraty 
Florenckiej. Utwory wykonał 
profesor Akademii Muzycznej 
w Łodzi – Igor Cecocho oraz 
świetnie już znany zelowskiej 

publiczności, honorowy obywa-
tel Gminy Zelów – Robert Gru-
dzień. Szczególne wrażenie na 
zebranych wywołał utwór Ave 
Maria, będący jedną z bardziej 
znanych barokowych kompozy-
cji. Większość utworów zapre-
zentowanych w czasie koncertu 
odnosiła się do twórczości baro-

ku, ale można było również wy-
słuchać nowej kompozycji Ro-
berta Grudnia, której premiera 
miała miejsce zaledwie tydzień 
wcześniej, przy okazji upamięt-
nienia obrońców Wizny podczas 
uroczystości w Górze Strękowej.

Ostatnia odsłona Letnich 
Koncertów Festiwalowych 
miała miejsce 13 października, 
kiedy to w kościele rzymsko-
katolickim M.B. Częstochow-
skiej wybrzmiał ostatni koncert  
w ramach XVIII edycji.  Tym ra-
zem publiczności zaprezentował 
się Męski Zespół Wokalny „Ka-

iros”, który w swoim repertuarze 
jednocześnie prezentuje niepo-
wtarzalne śpiewy cerkiewne oraz 
fragmenty liturgii ormiańskiej, 
gruzińskiej i greckiej. Twórcą i li-
derem tego niepowtarzalnego ze-
społu jest dyrygent, kompozytor 
i wokalista Borys Somerschaf. 
Zespół występował na wielu 
prestiżowych polskich i zagra-
nicznych estradach, m.in. w Fil-
harmoniach: Narodowej, Bydgo-
skiej, Białostockiej, Lubelskiej, 
w Centrum Sztuki Współczesnej 
w Warszawie, w Kościele Ma-
riackim w Krakowie, w Katedrze 
“Berliner Doma” w Berlinie,  
w katedrze ormiańskiej we Lwo-
wie i innych. Ponadto, brał udział 
w nagraniach muzyki do filmów 
„Wiedźmin” i „Quo vadis”. Na 
organach podczas koncertu wy-
stąpił, co już stało się tradycją 
cyklu, Robert Grudzień.

Organizatorami Letnich Kon-
certów Festiwalowych był: Bur-
mistrz Zelowa, Parafia M.B. 
Częstochowskiej i Dom Kultury 
w Zelowie.
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ekologiczne inicjatywy Szkoły w bujnach Szlacheckich
Szkoła Podstawowa w Buj-

nach Szlacheckich podsumo-
wała realizowany  w okresie od 
marca do końca października 
2012 r. projekt pt. „Przygoda  
z przyrodą”. Projekt był finan-
sowany przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi oraz 
Powiat Bełchatowski. Udział 
w projekcie pozwolił uczniom 
szkoły zwiedzić wiele cieka-
wych miejsc m.in. Ośrodek Kul-
tury Leśnej w Gołuchowie, Ko-
tlinę Kłodzką, Sulejowski Park 
Krajobrazowy, wioskę indiań-
ską „Tatanka” w Solcy Małej 
oraz poznać najbliższe okolice 
na ścieżce dydaktycznej w Le-

śnictwie Głupice oraz  na ścież-
ce przyrodniczo-leśnej w Uro-
czysku Święte Ługi. W ramach 
programu odbyły się także Ob-
chody Dnia Ziemi, a dla dzieci 
przedszkoli i szkół powiatu Ob-
chody Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Środowiska. Ponadto, 
zorganizowano szereg akcji pro-
ekologicznych, m.in. Nie wypa-
laj trawy, przecież nie zabija się 
skowronków. Zakupione zostały 
również do szkoły pomoce dy-
daktyczne.

W ramach obchodów Paź-
dziernik miesiącem ochrony 
przyrody odbył się konkurs 
Ochrona Przyrody w Polsce. 
Wzięło w nim udział sześć ze-

społów dwuosobowych z klas 
IV-VI. Uczniowie prezentowa-
li swoje wiadomości na temat 
różnych form ochrony przyrody  
w Polsce, rozpoznawali chro-
nione gatunki, parki narodowe i 
krajobrazowe, bawili się w eko-
logiczne kalambury. Zwyciężyli 
uczniowie klasy VI: Zuzanna 
Szewczyk i Piotr Piotrowski. II 
miejsce uzyskały uczennice kla-
sy V: Aleksandra Rybak i Wero-
nika Papierz, III miejsce uczen-
nice klasy IV: Patrycja Sudak  
i Paulina Grodzka.

Od początku września ucznio-
wie przygotowywali karmniki 
dla ptaków na konkurs Zakłada-
my ptasią stołówkę. Przy ocenie 

karmników liczyła się pomysło-
wość i staranność wykonania. 
W konkursie wzięło udział 21 
uczniów. Wyniki kategorii klas 
I-III: I miejsce Adam Kuban  
i Szymon Łuczak, II miejsce Iga 
Biegańska, III miejsce Klaudiusz 
Siekierski, wyróżnienie Karolina 
Martyniak.

Wyniki kategorii klas IV-VI: 
I miejsce Natalia Kurczewska, 
II miejsce Kacper Pająk i Julia 
Glapińska, III miejsce Zuzanna 
Soboń.

Obecnie szkoła w Bujnach 
Szlacheckich realizuje kolejny 
projekt dofinansowany ze środ-
ków zewnętrznych pn. „Moja 
wymarzona ekopracownia” . 

wycieczki z Kociszewa
Dla uczniów Szkoły Podsta-

wowej w Kociszewie październik 
był miesiącem wyjątkowej ak-
tywności. 9 października, czter-
dziestoosobowa grupa uczniów 
tej szkoły odwiedziła „Ekspe-
rymentarium” znajdujące się w 
łódzkiej Manufakturze. Łódzkie 
„Eksperymentarium” jest ośrod-
kiem typu discovery center, gdzie 
nauka nie ma tajemnic i staje się 
zabawą. Uczniowie zwiedzili 
tam dwie wystawy tematyczne: 
„Zabawne eksperymenty” i „Ry-
zyko”, gdzie mogli samodzielnie 
poznać i zrozumieć skompliko-
wane zagadnienia naukowe. Wy-
konywali też eksperymenty, któ-
re poprzez zabawę, w czytelny 
i prosty dla wszystkich sposób, 
objaśniały prawa fizyki, a także 
korzystali z interaktywnych sta-
nowisk i eksponatów, przepro-
wadzali doświadczenia i zgłębia-

li tajniki świata. Dużą atrakcją 
dla wszystkich było przejście 
przez „kosmiczny tunel”, który 
wystawił zmysły zwiedzających 
na próbę, zapewniając niezapo-
mniane przeżycia i sprawiając, iż 
na kilkanaście sekund uczniowie 

doświadczyli zachwiania równo-
wagi, tracąc punkt odniesienia  
i dając się ponieść grze świateł, 
barw i dźwięków.

W pierwszych dniach paź-

dziernika odbyła się również 
wycieczka w ramach programu 
Edukacji Ekologicznej Pejzaż 
Zelowski 2012, realizowane-
go przez Towarzystwo Szkolne 
Kociszew. Program umożliwił 
czterdziestu uczestnikom projek-

tu ekologicznego, wyjazd na trzy 
dni do Beskidu Śląskiego, gdzie 
młodzież miała okazję poznać 
urok górskich szlaków, wcho-
dząc na Jaworzynę i Skrzyczne. 

Pobyt wiązał się również z moż-
liwością korzystania z lokalnego 
basenu. Po dwudniowym poby-
cie, trzeciego dnia wycieczka 
udała się do Wisły, gdzie ucznio-
wie zwiedzili, między innymi, 
skocznię k-120 im. Adama Ma-

łysza. 
Wycieczki finansowane były 

ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
w Łodzi.

 „bez wizy przez świat” - podsumowanie projektu
W ostatnich tygodniach, Bi-

blioteka Publiczna w Zelowie 
we współpracy z Łódzkim Do-
mem Kultury realizowała cykl 
spotkań „Bez wizy przez świat”.  
W ramach projektu ucznio-
wie gimnazjów mieli okazję 
uczestniczyć w wykładzie pt. 
„Republika Południowej Afry-
ki - w Tęczowym Kraju”, który 
poprowadziła Agnieszka Po-
dolecka-Niewdana, doktorant-
ka Katedry Języków i Kultur 
Afryki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, absolwentka Wydziału 
Orientalistycznego Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, w spotkaniu 
poświęconemu Indiom, które 
poprowadziła Natalia Żakowska, 
zajmująca się kulturą i religią 

Azji Południowej oraz zrealizo-
wanym przez Adę Hawrus – stu-
dentkę afrykanistyki w Katedrze 
Języków i Kultur Afryki oraz 
iberystyki w Instytucie Studiów 
Iberyjskich i iberoamerykań-
skich Uniwersytetu Warszaw-
skiego, spotkaniu poświęconemu 
Brazylii.

W ubiegły piątek odbyło się  
podsumowanie projektu „Bez 
wizy przez świat”. Na specjal-
nym spotkaniu zorganizowanym 
dla młodzieży zaangażowanej 
w projekt, przypomniano raz 
jeszcze kierunki wirtualnych 
podróży, tym razem poprzez 
przedstawienie trzech prezenta-
cji nagrodzonych w konkursie 
związanym z cyklem „Bez wizy 

przez świat” i zorganizowanym 
na okoliczność projektu. Pod-
czas podsumowania najciekaw-
sze i najwyżej ocenione przez 
komisję konkursową prezentacje 
multimedialne zaprezentowały 
uczennice: Paulina Tyluś - „Bra-
zylia jako miejsce spotkań 3 kul-
tur”, Izabela Nowicka - „RPA 

– w Tęczowym Kraju”, Sandra 
Grodzka -„Podróż do Indii”. 
Wyróżnione prezentacje zostały 
nagrodzone, nagrody i upomin-
ki otrzymali również pozostali 
uczestnicy konkursu, a także 
uczniowie biorący udział w kon-
kursie plastycznym związanym  
z tematyką projektu. 
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Konsekracja  zelowskiego kościoła
Uroczystość konsekracji ko-

ścioła rzymskokatolickiego pw. 
M.B. Częstochowskiej w Ze-
lowie zgromadziła w dniu 23 
września wielu wiernych. Aktu 
konsekracji dokonał nowy Dusz-
pasterz Archidiecezji Łódzkiej 
Ksiądz Arcybiskup Marek Ję-
draszewski. Konsekracja – je-
den z najważniejszych aktów 
liturgicznych, oznacza uroczyste 
poświęcenie kościoła i ołtarza. 
Jest to swego rodzaju Boża pie-
częć, która potwierdza na za-
wsze wobec wszystkich, że jest 

to miejsce, które Pan Bóg szcze-
gólnie wybrał jako miejsce spo-
tkania, przebaczenia, jako miej-
sce, w którym niebo spotyka się  
z ziemią. Obrządek konsekracji 
zawiera wiele symboli takich 
jak poświęcenie przez Biskupa 
Konsekratora kościoła, ołtarza  
i wiernych, namaszczenie olejem 
ołtarza i ścian kościoła, okadze-
nie i oświetlenie. W uroczystości 
udział wzięli  duchowni z Archi-
diecezji Łódzkiej, wierni, schola 
parafialna oraz przedstawiciele 
samorządu zelowskiego na czele 

z Burmistrzem Zelowa Urszulą 
Świerczyńską. Dzięki staraniom 
Proboszcza Księdza Kanonika 
Mariana Fałka przy tej okazji 

prezbiterium świątyni nabrało 
nowego blasku.

Muzyczne „perły” Zelowa
Pod koniec października ze-

spół „Zelowskie Dzwonki” wziął 
udział w XV Międzynarodowym 
Festiwalu twórczości Religijnej 
„Psallite Deo” pod patronatem 
Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego i Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Kętach. 
Zespołowi towarzyszyły dwie 
solistki Weronika Wodzińska  
i Kinga Kubik - uczennice  Szko-

ły Podstawowej nr 2. 
W Festiwalu uczestniczy-

ło ponad 500 muzyków m.in. 
z Polski, Białorusi, Republiki 
Czeskiej, Słowacji i Ukrainy. 
Konkurs przebiegał w trzech ka-
tegoriach: soliści, zespoły instru-
mentalno - wokalne oraz chóry. 
„Zelowskie Dzwonki” zdoby-
ły pierwsze miejsce i nagrodę 
Biskupa Tadeusza Rakoczego  

w kategorii zespołów instrumen-
talno - wokalnych. Nagrodą spe-
cjalną Dyrektora Domu Kultury 
w Kętach (rzeźba „Człowiek to 
anioł z jednym skrzydłem”) wy-
różniono wielokrotną laureatkę 
konkursów wokalnych Weroni-
kę Wodzińską uczennicę Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie.

ryzykując własnym życiem, ocalił życie innych
4 listopada przy kościele 

rzymskokatolickim pw. M.B. 
Częstochowskiej w Zelowie 
została odsłonięta tablica upa-
miętniająca księdza kanonika 
Józefa Stanka, wikariusza tutej-
szej parafii w latach 1957-1964. 
Ksiądz Józef Stanek wpisał się  
w zelowską historię jako bo-
hater, który 55 lat temu stanął  
w obronie uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Wydarzenia tego 
dnia pozostaną w pamięci świad-
ków tej tragicznej historii na 
zawsze, kiedy to dyrektor szko-
ły w pijackim szale zaatakował 
siekierą uczniów i nauczycieli.  

W ich obronie stanął Ksiądz Jó-
zef Stanek, który obezwładnił 
dyrektora. W podziękowaniu za 
ten bohaterski uczynek, ucznio-
wie Księdza Józefa Stanka 
ufundowali tablicę pamiątko-
wą.  Na niedzielną uroczystość 
przybyła także delegacja z Gmi-
ny Wodzierady, gdzie duchow-
ny spędził ostatnie swoje lata 
pracy.  W uroczystości udział 
wzięły m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy 
Zelów i Gminy Wodzierady, in-
stytucji i organizacji oraz licz-
ne grono uczniów. Uroczystość 
uświetniły swoim udziałem  

Orkiestra Dęta OSP w Zelowie  
i Orkiestra Dętą z Kwiatkowic. 

Ksiądz Józef Stanek znajduje 
się na liście Honorowych Oby-

wateli Gminy Zelów. W 2011 
uchwałą Rady Miejskiej Jego 
imieniem nazwano jedną z ulic 
Zelowa. 

biegiem przez wybrzeże w nieco ponad tydzień
Dystans 350 kilometrów ze 

Świnoujścia na Hel, biegnąc 
wzdłuż wybrzeża, w ciągu 9 dni 
pokonał zelowianin Rafał Mie-
rzyński. Inicjatywa młodego bie-
gacza pod nazwą „Biegiem przez 
Wybrzeże” zrealizowana została 
w dniach 11-19 września, przed-
sięwzięcie objęte było m.in. 
honorowym patronatem Burmi-
strza Zelowa.

O tym jak ważna jest w życiu 
pasja rozpisywały się portale 
nadmorskich miast, które infor-
mowały o działaniu sportowca 
z Zelowa, echa inicjatywy od-

naleźć można również na stro-
nie internetowej Radia Szcze-
cin, które również nie pozostało 
obojętne wobec oryginalnego 
przedsięwzięcia młodego zelo-
wianina, rozwijającego od kil-
ku lat nieprzerwanie swą pasję, 
uzyskując przy tym coraz lepsze 
rezultaty. Już w 2009 roku, Rafał 
Mierzyński, jako wolontariusz 
wziął udział w Maratonie War-
szawskim. W 2010 roku był już 
uczestnikiem tego maratonu, 
osiągając czas 4 godziny 36 mi-
nut. Od 2 lat bieganie stało się 
jego pasją. W przygotowaniach 

do biegu wzdłuż polskiego wy-
brzeża pomagał sportowcowi 
August Jakubik, który przebiegł 
42 maratony w ciągu 42 dni.  
W ramach przygotowań do 
pokonania ponad trzystukilo-
metrowego dystansu, w  2012 
roku Rafał Mierzyński przebiegł 
Maraton Toruński oraz Maraton  
w Spale, brał także udział   
w  jednym z etapów wydarzenia 
,,Biegiem przez Polskę” z Zako-
panego na Hel.

Jednym z celów projektu było 
pokazanie, że bieganie może być 
wspaniałą formą rekreacji, co 

istotne, do inicjatywy mogli się 
przyłączyć również inni, do cze-
go zresztą zachęcał za pośrednic-
twem nadmorskich mediów sam 
Rafał Mierzyński. 
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aktywizacja mieszkańców 60+
„UCZyMy SIĘ PrZeZ CaŁe żyCIe”

Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów zaprasza mieszkańców 
gminy Zelów oraz gmin Buczek 
i Drużbice, którzy ukończyli 60 
rok życia do udziału w projekcie 
„Uczymy się przez całe życie”. 
Do udziału w zajęciach zapra-
szamy osoby, które chciałyby 
zdobyć nowe umiejętności z na-
stępujących tematów:

- „Podstawy obsługi kompu-
tera i Internetu” – dla osób, któ-
re nie miały wcześniej kontaktu  
z komputerem lub chcą spraw-

niej korzystać z jego możliwości 
oraz z Internetu;

- „Rękodzieło” – między in-
nymi przygotowywanie ozdób 
świątecznych, prezentów, deko-
racji stołu związanych ze święta-
mi Bożego Narodzenia (zajęcia 
w grudniu 2012) i Wielkanocy 
(zajęcia w marcu 2013);

- „Edukacja zdrowotna” – 16 
spotkań, a w nich między innymi 
zajęcia z profilaktyki zdrowia, 
gimnastyka korekcyjna, masaż  
i inne tematy dopasowane do po-

trzeb uczestników.
W grudniu 2012 r. zaplanowa-

ne jest także Spotkanie Wigilij-
ne dla uczestników projektu oraz 
w czerwcu 2013 r.  wyjazd w ra-
mach edukacji zdrowotnej i kul-
turalnej do wybranego muzeum, 
kina lub teatru.

Liczba miejsc na zajęciach  
z obsługi komputera i ręko-
dzieła jest ograniczona.

Uczestnicy zapisywani będą 
na te zajęcia zgodnie z kolejno-
ścią złożonych zgłoszeń.

Projekt uzyskał dofinanso-
wanie ze środków I edycji Rzą-
dowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w zajęciach uiszczają je-
dynie jednorazową odpłatność  
w wysokości 25,00 zł, która upo-
ważnia do skorzystania z dowol-
nie wybranych zajęć.

Terminarz zajęć i szczegóło-
wa tematyka dostępne są w biu-
rze projektu „Uczymy się przez 
całe życie” – Fundacja Rozwoju 
Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4 
– pok. 4 i 5 oraz na stronie www.
frgz.pl. Zgłoszenia uczestni-
ków przyjmowane będą od 
dnia 20 - 30 listopada 2012 r.

Osoby do kontaktu w spra-
wie zgłoszeń: Magdalena Dzię-
dziel i Grażyna Słama-Ugorska,  
tel. 44 634 10 06.

Największa zelowska inwestycja 
z regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego 

Największa w historii Gmi-
ny Zelów inwestycja o wartości 
ponad 42 mln zł „Rozbudowa 
systemów wodno-kanalizacyj-
nych w Zelowie i Łobudzicach” 
jest obecnie w połowie realizacji. 
Jej zakończenie planowane jest  
w 2013 roku. 

Na realizację zadania wydat-
kowano już połowę planowa-
nych kosztów 21.859.406,43 
zł (stan na dzień 17.10.2012r.). 
85% dofinansowania projektu 
Gmina Zelów uzyskała ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkie-
go. 

Obecnie najważniejszym ce-
lem na najbliższe dwa miesiące 
jest wykonanie prac w centrum 
Zelowa i jego głównej arterii 
drogowej, jaką jest ul. Kościusz-
ki. Do końca grudnia planowane 
jest wybudowanie w obrębie tej 

ulicy ciągu dla pieszych od stro-
ny północnej oraz odtworzenie 
nawierzchni jednego pasa jezdni 
na poziomie warstwy wiążącej 
asfaltu. W październiku doko-
nano odbiorów częściowych 
nawierzchni oraz sieci wodno-
-kanalizacyjnych ulic Południo-
wej i Komeńskiego, pobrano 
również próbki asfaltu do bada-
nia z ulic Lubelskiej i Sportowej. 
Ostatnie miesiące posunęły rów-
nież do przodu prace w obrębie 
Kolonii Łobudzice i Łobudzic, 
gdzie dobiegają końca prace na 
ulicy Słonecznej, odtworzono 
nawierzchnię drogi w kierunku 
zbiornika wodnego „Patyki”. 
Prace w ramach projektu prze-
biegają zgodnie z założonymi 
harmonogramami, a ich inten-
syfikacja nastąpi w pierwszym 
kwartale 2013 roku. W związku 
z prowadzonymi pracami wy-
stępują uciążliwości w ruchu  

drogowym, których nie da się 
uniknąć ze względu na charak-
ter prowadzonej inwestycji. Za 
utrudnienia przepraszamy, jak 
również prosimy o wyrozumia-
łość. 

Wykonawcami projektu są 
Skanska S.A. i Konsorcjum firm: 
Profitect Sp. z.o.o. jako lider oraz 
Molewski Sp. z.o.o., Firma Pro-
jektowo-Budowlana PROTEK, 
Zakład Instalacji Sanitarnych 
Piotr Kłosiński, Przedsiębior-

stwo Wielobranżowe Hydrobud 
Sp. z.o.o.

Projekt pod nazwą „Rozbu-
dowa systemów wodno kana-
lizacyjnych w Zelowie i Łobu-
dzicach w gminie Zelów” jest 
współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego  
i WFOŚiGW w Łodzi. Całkowita 
wartość projektu wynosi 42 861 
076 zł, w tym kwota dofinanso-
wania z EFRR 33 800 178 zł.

remont budynku 
OSP Kociszew

Gruntownego remontu docze-
kał się po wielu latach budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kociszewie. Wykonane pra-
ce remontowe polegały na ter-
momodernizacji obiektu wraz  
z częścią garażową o powierzch-
ni ok. 440 m² oraz dociepleniem 
stropu ostatniej kondygnacji 
na powierzchni ok. 180 m². Na 
realizację zadania strażakom 

oprócz wkładu własnego, udało 
się pozyskać środki zewnętrz-
ne: 15 000 zł z budżetu Gminy 
Zelów w formie dotacji celowej, 
20 000 zł z budżetu Powiatu Beł-
chatowskiego, nieco ponad 7 000 
zł z Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP. Wykonawcą zadania 
był lokalny przedsiębiorca PHU 
OKMAR.
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Komunikat Prezesa Zarządu Zelowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
o  budowie  nowego  budynku

Zelowska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa przyjmuje deklaracje 
chętnych na nabycie odrębnej 
własności lokali mieszkalnych 
w planowanym do realizacji 
budynku wielorodzinnym przy  
ul. Płocka – Kościuszki. Plano-
wany koszt budowy lokali miesz-
kalnych to około 2700 do 3100 zł/
m2 z uwzględnieniem wykona-
nia instalacji oraz wykończenia  
w wersji standardowej (pod 
klucz) przy tradycyjnej technolo-
gii wykonania budynku. Dla czę-

ści nabywców (50 %) możliwość 
wykupu garażu w poziomie par-
teru. Istnieje możliwość zmniej-
szenia ceny przy rezygnacji  
z części robót wykończeniowych 
np. drzwi wewnętrznych. Bu-
dynek znajduje się w fazie pro-
jektowania i istnieje możliwość 
ujęcia w projekcie technicznym 
ewentualnych zgłaszanych wnio-
sków.

Finansowanie budowy środ-
kami przyszłych właścicieli  
w ratach: 

I rata – w wysokości 20 % 
przewidywanego kosztu budowy 
w chwili podpisania umowy;

II rata – w wysokości 20 % po 
realizacji ław fundamentowych; 

III rata – w wysokości 25 % za 
realizację stanu surowego;

IV rata – w wysokości 25 % na 
zakończenie stanu surowego za-
mkniętego wraz z doprowadze-
niem instalacji do lokali miesz-
kalnych;

V rata – w wysokości 10 % na 
zakończenie budowy.

Termin rozpoczęcia prac II 
półrocze 2013 r., a zakończenie 
robót w 2014 r. pod warunkiem 
skompletowania odpowiedniej 
liczby osób zainteresowanych 
budową.

Wszystkich chętnych zapra-
szamy do siedziby Spółdzielni 
przy ul. Żeromskiego 43 w Zelo-
wie tel. 44 6341-254 celem uzy-
skania dodatkowych informacji.

Prezes Zarządu
inż. Zdzisław Chodorowicz

wędkarze zakończyli sezon  
- Jesienny Puchar burmistrza Zelowa złowiony

Zawody o Jesienny Puchar 
Burmistrza Zelowa stały się już 
stałym punktem w kalendarzu 
imprez Gminy Zelów. W tym 
roku w rywalizacji tej udział 
wzięło 24 zawodników, w tym 
dwie kobiety i trzech chłopców. 
Zawody odbyły się na zbiorni-
ku wodnym „Patyki”. Celem 
imprezy, której organizatorem 
był Zarząd Koła nr 37 PZW w 
Zelowie, jest promowanie  węd-
karstwa jako formy rekreacji, 
a także rywalizacji sportowej. 
Nikt z uczestników nie naruszył 
zasad regulaminu, ponieważ nad 
przebiegiem zawodów czuwała 
komisja sędziowska. Po trzy-
godzinnych łowach, odbyło się 
dokładne liczenie i ważenie zło-

wionych ryb. Największą liczbę 
punktów, a tym samym Jesien-
ny Puchar Burmistrza zdobył 
Artur Nowański. Tuż za nim na 
II miejscu uplasował się Witold 
Selerowicz i na III – Jacek Pie-
chota. 

Ostatnim akcentem sezonu 
wędkarskiego w Zelowie były 
zawody, które odbyły się 14 paź-
dziernika nad zbiornikiem wod-
nym „Patyki”, będące zarazem 
oficjalnym zakończeniem se-
zonu sportowo – turystycznego 
2012 roku przez Zarząd Koła nr 
37 Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Zelowie. Zawody skie-
rowane były do członków Koła, 
do konkurencji przystąpiło 12 
zawodników. Zwycięzca Jacek 

Piechota zdominował pozosta-
łych startujących wynikiem ok. 
3 700 kg (102 szt.) złowionych 
ryb. II miejsce zajął Marek Po-
gocki, a III – Artur Nowański. 
Zakończenie sezonu było także 
okazją dla Burmistrza Zelowa 
Urszuli Świerczyńskiej do zło-
żenia   podziękowań członkom 
koła za całoroczną pracę przy 
zbiorniku retencyjnym „Patyki”, 
za zaangażowanie, organizację 
różnorodnych przedsięwzięć, 
za aktywną postawę i owocną 
współpracę. 

Zelowscy lekkoatleci doskonale rozpoczęli nowy sezon
Znakomite wyniki minionego 

sezonu zelowskich sportowców 
w lekkoatletyce spowodowały 
większe oczekiwania w nowym 
sezonie. Okazją była inaugura-
cja sportowego roku szkolnego 
2012/2013 w powiecie bełcha-
towskim, którą już od wielu lat 
stanowią indywidualne biegi 
przełajowe. Gospodarzem etapu 
powiatowego była Gmina Ze-
lów, a zawody odbyły się nad 
zbiornikiem retencyjnym „Paty-
ki”. Prawie pół tysiąca najlep-
szych biegaczy przełajowych 
mogło zobaczyć piękny, zmo-
dernizowany teren rekreacyjny 
naszej gminy oraz walczyć na 
przejrzystych a zarazem uroz-
maiconych trasach o awans do 
szczebla wojewódzkiego. I to 
zadanie wykonali: Wiktoria Ko-
nieczna, Klaudia Świąc, Jowita 
Antoszczyk, Justyna Świątek, 
Liwia Siekierska, Tomasz Śnia-

dy, Marcin Szadkowski, Kacper 
Aleksandrowicz i Dariusz To-
karczyk. To oni stanęli na star-
cie 28 września w Uniejowie by 
ścigać się z najlepszymi przeła-
jowcami województwa łódzkie-
go. Największe szanse dawano 
Wiktorii Koniecznej, która już 
w ubiegłym roku była dziewiąta, 
będąc o dwa lata młodszą niż jej 
kategoria wiekowa. Tym razem 
Wiktoria nie pozostawiła swym 
rywalkom żadnych złudzeń  
i pewnie zwyciężyła, co było 
ukoronowaniem jej ciężkiej pra-
cy podczas lekcji wychowania fi-
zycznego w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Zelowie i treningów sekcji 
lekkoatletycznej działającej przy 
Miejsko – Gminnym Szkolnym 
Związku Sportowym w Zelowie. 
To największy sukces indywi-
dualny zelowskiej lekkoatletyki 
od wielu lat. I oby on był zwia-
stunem równie udanego sezonu 

jak poprzedni, czego życzymy  zawodnikom i ich trenerom.
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KONKUrS  żONGlOwaNIa  PIŁKĄ
W październiku uczniowie 

ze szkół z terenu Gminy Zelów 
(zarówno dziewczęta jak i chłop-
cy) mogli sprawdzić na „Orliku” 
swoje umiejętności w Konkursie 
Żonglowania Piłką. Uczestnicy 
mając do dyspozycji trzy próby 
podbijali piłkę stopą, udem lub 
głową. 

Niezwykłą sprawnością wy-
kazał się Mikołaj Werner, który 
osiągnął imponujący wynik 439 
podbić i tym samym zajął I miej-

sce w kategorii gimnazjów. Na 
drugiej pozycji znalazł się Wi-
told Mik z wynikiem 196 odbić. 
Trzecie miejsce przypadło Sła-
womirowi Żubrowi z wynikiem 
146 podbić.

Dziewczęta równie ambitnie 
podeszły do piłkarskiego zadania 
starając się dorównać chłopcom. 
Najlepszą żonglerką okazała się 
Katarzyna Kopka osiągając 
wynik 36 podbić. II miejsce za-
jęła Sylwia Ignaczak- 18 odbić. 

Na trzeciej pozycji uplasowała 
się Marietta Krawczyk – 17 
podbić.

W kategorii szkół podstawo-
wych wyniki przedstawiają się 
następująco:

chłopcy
I miejsce- Filip Ratajczyk – 

30 podbić
II miejsce - Norbert Choj-

nacki – 24 podbić
III miejsce – Joachim Rogut 

-21 – podbić

dziewczęta
I miejsce  - Świąc Klaudia – 

7 podbić
II miejsce – Siekierska Liwia 

– 4 podbicia
Podsumowanie konkursu od-

było się 31 października 2012 
roku na obiekcie sportowym 
„Orlik”, podczas którego wrę-
czono najlepszym dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Burmistrza Zelowa. Łącz-
nie w konkursie wzięło udział 23 
uczestników.

VI turniej Papieski 
W Gimnazjum w Łobudzicach 

odbył się VI Papieski Turniej Pił-
karski, w którym udział wzięło 7 
drużyn. Podczas trzygodzinnej 
rywalizacji pierwsze miejsce za-
jęła KS „Kotłownia” w składzie: 

Błażej Stępczyński, Adrian Kraj-
da, Damian Bednarek, Michał 
Krzanowski, Jakub Wieteska, 
Sebastian Jachimek. Najlep-
szym bramkarzem wybrany zo-
stał Patryk Strachowski, królem 

strzelców-Jakub Sęczkowski 
(9 bramek). Równocześnie dla 
kibiców zorganizowano turniej  
z wiedzy o Janie Pawle II, w któ-
rym najlepszą okazała się Eweli-
na Maciaszczyk, która w nagro-

dę otrzymała książkę, a pozostali 
uczestnicy konkursu dostali na-
grody rzeczowe. Organizatorem 
turnieju była drużyna harcerska 
„Łobudziaki” prowadzona przez 
Małgorzatę Puchałę.

Od czerwca br. przeterminowane leki można oddawać do aptek:
• Apteka ALPA w Zelowie, plac Dąbrowskiego 17
• Apteka AZALIA w Zelowie, ul. Żeromskiego 21

Pojemniki na przeterminowane leki są opróżniane raz w miesiącu 
przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o. w. Bełchatowie w ramach umo-
wy zawartej pomiędzy Gminą Zelów a „EKO – REGION”. 

ruszyła kolejna edycja konkursu „firma na medal”
Do końca grudnia można 

wysyłać zgłoszenia do konkur-
su „Firma na medal”, którego 
organizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Bełchatowie. Ini-
cjatywa, której partnerami są 
Regionalna Izba Gospodarcza, 
Fundacja Rozwoju Gminy Ze-
lów, Powiatowy Urząd Pracy  
w Bełchatowie, Agencja Roz-
woju Regionalnego „ARREKS” 
S.A., Stowarzyszenie na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Kleszczów, Bełchatow-
sko Kleszczowski Park Prze-
mysłowo Technologiczny Sp.  
z o.o. oraz Stowarzyszenie Bu-
siness Contact Club, ma na celu 
wzmocnienie promocji dobrze 
zarządzanych pod względem 
finansowym i organizacyjnym 
różnych form działalności go-
spodarczej poprzez wyłonienie 
najefektywniej działających 

przedsiębiorców zarejestro-
wanych i działających na tere-
nie Powiatu Bełchatowskiego.  
O tytuł „Firmy na medal” przed-
siębiorcy mogą ubiegać się  
w dwóch kategoriach: prowadzą-
cy działalność do 2 lat i w kate-
gorii firm działających na rynku 
przez okres powyżej 2 lat. Szcze-
gółowe zasady konkursu ujęte są 
w regulaminie, który można po-
brać poniżej wraz z formularzem 

zgłoszeniowym do konkursu. 
Zgłoszenia do konkursu należy 
składać w terminie do dnia 31 
grudnia 2012 r.

Ogłoszenie zwycięzców oraz 
wręczenie nagród nastąpi pod-
czas uroczystego spotkania no-
worocznego Starosty Bełcha-
towskiego z przedsiębiorcami  
z naszego regionu, które jest za-
planowane w lutym 2013 roku. 

Zbiórka przeterminowanych leków
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Zimowe Igrzyska lKS w Zelowie
Z okazji Święta Niepod-

ległości, rozegrane zostały 
Zimowe Igrzyska Ludowych 
Zespołów Sportowych Miej-
sko – Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego w Zelo-
wie. Miejscem rywalizacji 
sportowców była sala ZSP  
w Zelowie. 

Zawodnicy walczyli w oś-
-miu konkurencjach o zwy-
cięstwo, ale i również o punk-

ty dla swojego zespołu. Na 
finiszu Igrzysk najlepszym 
zespołem okazał się LZS ZSP 
Zelów, który łącznie po roze-
graniu wszystkich konkuren-
cji uzyskał 110 punktów. Ry-
walizowano w następujących 
dyscyplinach: przeciąganie 
liny, biegi, tenis stołowy, 

rzut lotką, szachy, warca-
by, wielobój sprawnościowy 
oraz ciężarek. W konkurencji 
przeciągania liny zwyciężyła 
drużyna ZSP I Zelów w skła-
dzie: Adam Bartczak, Michał  
Papuga, Agata Wilczek. ZSP 
I Zelów również wygrał ry-
walizację w biegach, gdzie 
triumfowała Partycja Sowiak 
oraz Bartłomiej Malenta. Te-
nis stołowy zdominowany 
był przez zawodników repre-

zentacji Łobudzic I, którzy 
zwyciężali w tej kategorii za 
sprawą Moniki Stąkowskiej  
i Łuksza Oracza, warto w tym 
miejscu podkreślić, że w tej 
konkurencji całe podia zosta-
ły zajęte przez zawodników  
z Łobudzic. Rzut Lotką przy-
niósł zwycięstwa reprezentu-

jącej ZSP I Zelów Martynie 
Kleinschmidt oraz Mateuszo-
wi Młodzikowi (Łobudzice 
I). W warcabach bezkonku-
rencyjna okazała się Sylwia 
Trębacz z Kurowa, w kate-
gorii mężczyzn zwyciężył 
Szczepan Krajda reprezen-
tujący Łobudzice I. Rywali-
zacja w szachach wyłoniła 

zwycięzców w osobach Olgi 
Kopec (Łobudzice I) oraz 
Krzysztofa Faktury (Buj-
ny Szlacheckie). W głównej 
konkurencji siłowej trium-
fował Jarosław Grabarczyk  
z ZSP I Zelów, a w wieloboju 
jego drużynowy kolega Piotr 
Kwasek.

  
 

 
Miejsce 

 

 
Reprezentacja 

 
Punkty 

 
1. 
 

 
LZS – ZSP I Zelów 

 
110 

 
2. 
 

 
LZS – OSP Kurów 

 
95,5 

 
3. 
 

 
LZS Gimnazjum Łobudzice 

 
93 

 
4. 
 

 
LZS – OSP Bujny Szlacheckie 

 
25,5 

 
5. 
 

 
LZS Gimnazjum II Łobudzice 

 
23 

 
6. 
 

 
OSP Łobudzice 

 
11,5 

 
7-8. 

 

 
LZS ZSP II Zelów 

 
6 

 
7-8. 

 

 
Zelów Środowisko 

 
6 

 
9. 
 

 
SP „2” Zelów 

 
5 

 
10. 

 

 
SPON Zelów 

 
4,5 

 
11. 

 

 
WIWAT Zelów 

 
4 

 
12. 

 

 
OSP Grabostów 

 
2 

   

III liga - podsumowanie rundy jesiennej
Dobiega końca runda jesienna 

rozgrywek okręgu łódzko-ma-
zowieckiego III ligi. W ostatniej 
kolejce, zelowska drużyna uległa 
pechowo na własnym boisku ze-
społowi GKP Targówek 2:3, tra-
cąc bramkę w ostatniej minucie 
regulaminowego czasu gry. Je-
sienią Włókniarz Zelów rozegra 

jeszcze jedno zaległe spotkanie, 
w najbliższy weekend zelowia-
nie zmierzą się z Orłem Wierz-
bica, który w ostatniej kolejce 
przegrał u siebie z Pogonią Gro-
dzisk Mazowiecki aż 0:7. 

Podsumowując jesień można 
wskazać na dwa zupełnie róż-

ne oblicza zelowskiej drużyny, 
która nie po raz pierwszy jawi 
się jako nieobliczalna, potrafiąca 
przegrać u siebie z outsiderem 
ligi – zespołem Zawiszy Rzgów, 
by parę tygodni później pokonać 
lidera i głównego pretendenta 
do awansu – zespół z Legiono-
wa. Ostateczny bilans tej rundy 

należy chyba jednak uznać za 
dodatni, biorąc pod uwagę cele, 
które postawiono przed młodą 
drużyną przed sezonem. Obecnie 
Włókniarz zajmuje 12. miejsce 
w tabeli ligi, gromadząc w 14 
meczach 14 punktów.

Zmagania piłkarskie drużyn OSP
10 listopada w hali sportowej 

Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych odbył się XI Miejsko-
-Gminny Turniej Piłki Nożnej 
członków OSP. W zawodach 
uczestniczyło dziewięć zespołów 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu naszej gminy: Bujny 
Szlacheckie, Łobudzice, Wypy-
chów, Bocianicha, Wygiełzów, 

Chajczyny, Kurów, Sromutka 
oraz Grabostów. Rywalizację 
wygrali druhowie z Chajczyn, 
którzy w fazie finałowej pokonali 
drużynę z Wypychowa 7:2 oraz 
reprezentację OSP Grabostów 
7:0. W bezpośredniej konfronta-
cji tych dwóch ostatnich zwycię-
żyli piłkarze z Wypychowa, pla-
sując się tym samym w końcowej 

klasyfikacji turnieju na drugim 
miejscu. Trzecie miejsce zajęła 
drużyna z Grabostowa.

Zwycięski zespół zdobył Pu-
char Burmistrza Zelowa i wystą-
pił w składzie: Lotczyk Andrzej, 
Kendziak Andrzej, Kendziak Ma-
teusz, Kendziak Paweł, Tomasz-
czyk Grzegorz, Walczak Tomasz. 

Za zajęcie II miejsca piłkarze z 
Wypychowa otrzymali Puchar 
Prezesa Gminnego Związku OSP 
w Zelowie Szczepana Krajdy, a 
zdobywcy III miejsca - Puchar 
Komendanta Gminnego Związku 
OSP w Zelowie Zbigniewa Du-
bińskiego. Gratulujemy wszyst-
kim drużynom!


