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Gmina Zelów została jednym
z 20 laureatów ogólnopolskiego
konkursu „Mistrzowska Gmina
2009/2010”. Ten prestiżowy tytuł
przyznawany jest najlepszym,

najskuteczniej działającym jed-
nostkom samorządu terytorial-
nego. Wśród laureatów znalazły
się gminy nie tylko duże i zasob-
ne, ale i nieco mniejsze - takie

jak Zelów, dysponujące skrom-
niejszymi możliwościami finan-
sowymi. Ich osiągnięcia, choć
różniące się skalą, dzięki zacho-
waniu właściwych proporcji w
trakcie oceny zgłoszeń konkur-
sowych okazały się jednak w
pełni porównywalne. Dokonując
oceny osiągnięć jednostek sa-
morządu terytorialnego, Kapitu-
ła Konkursu brała pod uwagę
takie kryteria jak: aktywność

Wyjątkowo śnieżna i mroźna
tegoroczna zima daje się we
znaki wszystkim i na każdym
kroku. Pełne ręce roboty mają
służby drogowe i komunalne.
Przez grudzień i styczeń jed-
nostki sprzętowe prowadzące
akcję zimowego utrzymania
dróg gminnych przepracowały
aż 1500 godzin, a koszt prowa-
dzenia tej akcji wyniósł ok. 150
tysięcy złotych. Długość dróg
gminnych, na których prowa-
dzona jest akcja zimowego
utrzymania wynosi 120 km.



Telefon alarmowy

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Policja Zelów

dyżurny

komendant

Pogotowie Gazownicze

Pogotowie Energetyczne

Pomoc Drogowa

Biuro numerów

Urząd Miejski w Zelowie

Miejsko-Gminny Związek
Ochotniczych Straży
Pożarnych w Zelowie

OSP w Łobudzicach

Fundacja Rozwoju Gminy
Zelów oraz

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Zelowie

Powiatowy Urząd Pracy
(filia w Zelowie)

Przedsiębiorstwo
Komunalne w Zelowie

Dom Kultury w Zelowie

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Zelowie

Szpital Wojewódzki
w Bełchatowie Pogotowie
Ratunkowe

Przychodnia SPZOZ
w Zelowie

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Bujnach Szlacheckich
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998

997

634-13-77

634-12-83

992

991

981

118-913

634-10-00

634-29-98

634-15-88

634-10-06
634-10-14

634-10-28

634-10-66

634-11-99

634-10-98

634-11-48

635-84-80

634-12-65

634-15-93

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Wygiełzowie 634-14-22

i dokonania gminy w zakresie
pozyskiwania środków unijnych,
skuteczność podejmowanych
przez nią działań, jakość pracy
urzędu, ze szczególnym uwzg-
lędnieniem poziomu obsługi in-
teresantów. Ponadto, dodatko-
we punkty nasza gmina zdobyła
za sukcesy w innych konkur-
sach.

Uzyskanie Certyfikatu „Mis-
trzowskiej Gminy 2009/2010” to

nie tylko prestiż i wyróżnienie,
ale także znakomite wsparcie
dla działań promocyjnych i infor-
macyjnych prowadzonych
przez gminę. Fakt zdobycia na-
grody pozytywnie wpływa na
opinię o gminie i jej działaniach
wśród potencjalnych inwesto-
rów czy też turystów. Dodatko-
wo gmina ma możliwość pre-
zentacji w ramach działań po-
dejmowanych przez Organiza-
tora.

W skali województwa łódz-

kiego oprócz Zelowa tytuł Lau-
reata Konkursu „Mistrzowska
Gmina 2009/2010” przyznano
także dla Galewic.Aoto lista po-
zostałych laureatów: Rzeszów,
Elbląg, Czerwieńsk, Dębno,
Gdów, Janów Lubelski, Jeżowe,
Krzeszów, Miedziana Góra, Na-
darzyn, Ośno Lubuskie, Ożarów
Mazowiecki, Przechlewo, Reń-
ska Wieś, Skarszewy, Tarnowo
Podgórne, Tuchów, Wierzc-
hosławice.

O.K.Ch.
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Przy zaledwie jednym głosie wstrzymującym Rada Miejska
uchwaliła budżet na 2010 rok.

Więcej unijnych dotacji
- wyższe dochody

kwotę
36.280.868 zł

Dużo inwestycji, choć plan
jeszcze nie zamknięty

Dochody budżetowe zostały
zaplanowane na

. Nigdy jeszcze w
historii zelowskiego samorządu
nie były one tak wysokie na po-
czątku roku. Główną tego przy-
czyną jest większa niż w roku
ubiegłym wielkość pozyskanych
dotacji inwestycyjnych, głównie
z funduszy unijnych - już na
początku roku jest to
zł, podczas gdy na początku
2008 roku kwota ta wynosiła
300.000 zł, a na początku 2009
- 327.000 zł. Dochody własne
gminy podobnie jak w roku
ubiegłym zostały zaplanowane
na poziomie mln zł i stano-
wią ok. 35% dochodów budże-
towych. Jest więc nasza gmina
wspólnotą wciąż średnio za-
możną. Najlepiej obrazuje pod-
stawowy wskaźnik zamożności
gmin - wskaźnik dochodów po-
datkowych gminy do liczby mie-
szkańców gminy tzw. wskaźnik
G). Nasze gminne dochody po-
datkowe i te pochodzące z po-
datków lokalnych (podatek od
nieruchomości, rolny, leśny, od
środków transportowych), jak
i udziały w PIT i CIT wynoszą

zł na mieszkańca, co w
porównaniu ze średnią krajową
wynoszącą zł, stanowi
60,7% i lokuje nas w drugiej po-
łowie ogólnopolskiej tabeli gmin.
Taki poziom dochodów włas-
nych sprawia, że rozwój gminy
odbywać się może głównie
dzięki pozyskiwaniu środków
pomocowych, ponieważ środki
własne nie wystarczałyby na ta-
kie tempo rozwoju, jakie jest
udziałem naszej gminy.

Wydatki budżetowe także
zaplanowano na rekordowo wy-
sokim poziomie ,
i co najważniejsze aż 9 milio-

nów zł to środki na inwestycje, z
których 4,9 miliona zł pochodzi z

2.203.471

12,6

735,28

1210,61

39.976.243 zł

dochodów własnych Gminy.
Inwestycje zawsze wzbudza-

ją największe zainteresowanie.
Dokonajmy, więc krótkiego
przeglądu najważniejszych za-
dań zaplanowanych na 2010
rok, z tym zastrzeżeniem, że
wprowadzenie do budżetu w
marcu tzw. nadwyżki budżeto-
wej przyniesie zmiany w aktual-
nym planie. Oczywiście zmiany

. Dlatego też przy niektó-
rych pozycjach nie będziemy
jeszcze podawać szczegółów.

in plus

1. Infrastruktura wodociągo-
wa na terenach wiejskich

2. Gospodarka gruntami i nie-
ruchomościami

-
plan obejmuje przede wszyst-
kim środki na realizację projektu
„Budowa wodociągów w Igna-
cowie, Chajczynach i Jaworze”,
współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (szczegóły w artykule

). W
2010 roku nastąpi dokończenie
wymiany wodociągu w Maury-
cowie i dobudowa brakujących
jeszcze odcinków w tej miejsco-
wości. Są już zakończone lub
dobiegają końca prace doku-
mentacyjne dla pozostałych za-
planowanych do budowy wodo-
ciągów (Pawłowa, Pszczółki,
Walewice, Wola Pszczółecka,
Marszywiec). W najbliższych ty-
godniach rozstrzygnie się za-
kres robót na tych wodociągach,
zależny od możliwości pozyska-
nia środków zewnętrznych.

- środki w wy-
sokości 290.000 zł są przezna-
czone m.in. na wykup nieru-
chomości w Bujnach Szlachec-
kich (budynek w którym mieści
się ośrodek zdrowia), wykup
gruntów pod drogi, kontynuację
modernizacji targowicy przy uli-
cy Poznańskiej w Zelowie. Na-
wiasem mówiąc, wykupienie
budynku w Bujnach Szlachec-
kich stało się już faktem. 16 lute-
go burmistrz Sławomir Malinow-

„Wszystko gotowe do rozpo-
częcia budowy wodociągów w
ramach projektu unijnego”

ski podpisał umowę sprzedaży
z Zarządem Województwa
Łódzkiego. Cena nieruchomoś-
ci 125.000 zł.

-
plan 180.000 zł, z tego 100.000
na modernizacje i remonty w
strażnicach i 80.000 zł na budo-
wę monitoringu w mieście.

Rekordową kwotę
zarezerwowano na

.
- 120.000 zł zostanie przezna-
czone na prace budowlane w
przedszkolach samorządo-
wych. W Przedszkolu Nr 1 zos-
tanie całkowicie wymieniona in-
stalacja elektryczna, a w Przed-
szkolu Nr 4 nastąpi termomo-
dernizacja obiektu.
- Z pierwszym wiosennym słoń-
cem ruszy inwestycja „Rozbu-
dowa Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących o obserwatorium
astronomiczne, bibliotekę i kom-
pleks pomieszczeń dydaktycz-
nych”, współfinansowana przez
Unię Europejską w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego. Wartość projektu (po
przetargu)wyniesie 4.898.600, z
czego dotacja funduszy unij-
nych to 4.163.810 zł (85% war-
tości inwestycji), a udział Gminy
734.790 zł. Planowany termin
rozpoczęcia I kw. 2010 ( o ile
oczywiście pozwoli aura), a za-
kończenia IV kw. 2011

Najważniejsze zadania w za-
kresie

to: wy-
miana wodociągu w ulicy Wąs-
kiej (40.000 zł), budowa kolekto-
ra sanitarnego od ulicy Wąskiej
do Parku im. Traugutta (30.000
zł) oraz oczywiście rozpoczęcie
wielkiej inwestycji w drodze wo-
jewódzkiej 484. W tej chwili
trwają intensywne rozmowy z
Zarządem Województwa Łódz-
kiego w sprawie określenia za-
kresu inwestycji.

3. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

4. 2.209.429
zł inwesty-
cje oświatowe

5.
infrastruktury technicz-

nej na terenie miasta

.

Rada Miejska w Zelowie uchwaliła w dniu 7 stycznia 2010 roku budżet
Gminy Zelów na bieżący rok. Budżet uchwalono niemal jednogłośnie

- tylko jeden głos był wstrzymujący.



ogrodzenia i oświetlenia bois-
ka), na terenie wokół hali sporto-
wej przy ul. Piotrkowskiej (grun-
towne uporządkowanie całego
terenu, z zamiarem przygoto-
wania go do wykorzystania na
cele sportowe m.in. na boiska
treningowe). Roboty mają się
zakończyć do końca czerwca.

(boisko pił-
karskie i wielofunkcyjne) z zap-
leczem sanitarno-szatniowym
przy Szkole Podstawowej nr 4.
Koszty - 1 mln zł - 1/3 Gmina
Zelów, 1/3 Urząd Marszałkow-
ski, 1/3 budżet państwa. Roboty
mają się zakończyć do końca
2010 roku.

póki co zapisano
kwotę , ale to przede
wszystkim w tej pozycji należy
spodziewać się zwiększenia
planowanych nakładów. Na ra-
zie tylko jedna inwestycja zosta-
ła „nazwana po imieniu”. Chodzi

. To wspól-
ne przedsięwzięcie gminy i po-
wiatu, realizowane na nasze
uporczywe zabiegi. Planowany
zakres obejmuje pełną przebu-
dowę jezdni, chodników i miejsc
parkingowych wraz z odwodnie-

- "ORLIK„ czyli kompleks
boisk sportowych

7. Na inwestycje na drogach
gminnych

518.000 zł

o przebudowę drogi powiato-
wej w Wygiełzowie

niem drogi na całym odcinku jej
przejścia przez Wygiełzów. In-
westycja rozpocznie się po wy-
konaniu dokumentacji technicz-
nej, co potrwa kilka miesięcy.
Skonkretyzowanie całego planu
inwestycji drogowych nastąpi w
okresie marca - kwietnia br. po
wprowadzeniu do budżetu „nad-
wyżki” z lat ubiegłych i uzyska-
niu pełnej informacji co do moż-
liwości pozyskania środków po-
mocowych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych,
która weszła w życie z dniem 1
stycznia 2010 r. odmiennie re-
guluje sprawę ograniczenia za-
dłużenia samorządów, jednak
zgodnie z art. 121 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepi-

Krótko o wskaźnikach
zadłużenia

sy wprowadzające ustawę o fi-
nansach publicznych zasady te
mają zastosowanie po raz pier-
wszy do uchwał budżetowych
jednostek samorządu terytorial-
nego na rok 2014. Przez okres
przejściowy obowiązują ograni-
czenia wynikające z art. 169
i 170 „starej” ustawy. Zgodnie z
nimi łączna kwota długu jed-
nostki samorządu terytorialnego
na koniec roku budżetowego
nie może przekroczyć 60 % wy-
konanych dochodów ogółem tej
jednostki w tym roku budżeto-
wym (art. 170), a łączna kwota
przypadających w danym roku
budżetowym spłat rat kredytów
i pożyczek nie może przekro-
czyć 15 % planowanych na da-
ny rok budżetowy dochodów
jednostki samorządu terytorial-
nego (art. 169). Dla Gminy Zel-
ów wskaźniki te wynoszą odpo-
wiednio 35,99 % oraz 8,06 %.

6.

sportu
i kultury fizycznej

Wiejskie Centrum Rekreacji
w Kociszewie

Inwestycja na obiektach
sportowych przy ulicy Piotr-
kowskiej i Lubelskiej o war-
tości 450.000 zł, na którą skła-
dają się roboty na Stadionie
ZKS Włókniarz

na boisku
bocznym przy ul. Lubelskiej

Aż 1.385.608 zł przeznaczo-
no w tegorocznym budżecie na
inwestycje w zakresie

. Są to:
-

- inwestycja
współfinansowana przez UE w
ramach PROW. Najważniej-
szym elementem jest sala gim-
nastyczna przy Szkole Podsta-
wowej w Kociszewie. Koszt za-
dania to 969.800 zł, z czego
Gmina wyłoży 469.800 zł, a UE
500.000 zł. Termin realizacji ko-
niec 2010. umowa na roboty
jest już podpisana i wszyscy
czeka-my na sprzyjające
warunki at-mosferyczne.

(montaż sie-
dzisk i bramek, wymiana bramy
wjazdowej od ul. Lubelskiej oraz
szereg prac na głównej płycie
boiska, w tym m.in. częściowa
wymiana murawy),

(budowa sieci wodociągowej i
studni, montaż urządzeń na-
wadniających, wykonanie na-
wierzchni boiska, wykonanie

-

ny Zelów - Robert Grudzień.
Koncert w wykonaniu znane-

go tenora Marka Torzewskiego
zgromadził komplet publicznoś-
ci. Artysta swoim głosem, a tak-
że ciepłem, charyzmą i serdecz-
nością poruszył serca widzów.

W repertuarze tego wieczoru
znalazły się zarówno utwory ze
Złotej Płyty takie jak: „Nic nie jest
dane na zawsze”, „Adagio”,
„Magnes dusz”, a także wiele in-
nych kompozycji muzycznych

oraz standardy włoskiej muzyki
popularnej. Na zakończenie ar-
tysta wykonał słynny utwór „Do
przodu Polsko!” – uznany w
2002 roku przez PZPN za ofi-
cjalny hymn reprezentacji Polski
w piłce nożnej. Tego wieczoru
artyście towarzyszyła żona Bar-
bara Romanowicz – Torzewska.

Po koncercie można było na-
być najnowszą płytę Marka To-
rzewskiego „Magnes Dusz” ze
specjalną dedykacją. O.K.Ch.

Zelów powitał Nowy 2010 Rok
Koncertem Noworocznym

Burmistrz Zelowa, Zarząd
Fundacji Rozwoju Gminy Ze-
lów i Dom Kultury w Zelowie
po raz kolejny przygotowali
dla mieszkańców i zaproszo-
nych gości Koncert Nowo-
roczny. W tym roku było to
wyjątkowe wydarzenie mu-
zyczne.

Marek Torzewski – światowej
klasy artysta-muzyk, słynny pol-
ski tenor, nazywany często „per-
łą tenoru” wystąpił 23 stycznia
2010 roku w Domu Kultury w
Zelowie podczas XVII Koncertu
Noworocznego. Na fortepianie
akompaniował mu wybitny mu-
zyk - Honorowy Obywatel Gmi-
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gospodarstwa domowe

gospodarstwa domowe

gospodarstwa domowe

pozostali odbiorcy

pozostali odbiorcy

pozostali odbiorcy

dopłata gminy

do zapłacenia

ceny wg taryfy

woda (ceny brutto od 1.03.2010 w zł za 1m )

3,65

2010

1,08

2,57

3,95

1,08

2,87

3,56

2009

1,08

2,48

3,56

1,08

2,78

0,09

wzrost/
spadek

0,00

0,09

0,09

0,00

0,09

gospodarstwa domowe

gospodarstwa domowe

gospodarstwa domowe

pozostali odbiorcy

pozostali odbiorcy

pozostali odbiorcy

dopłata gminy

do zapłacenia

ceny wg taryfy

ścieki (ceny brutto w zł za 1m )

2010

7,60

2,93

4,67

2009

7,35

2,93

4,42

wzrost/
spadek

0,25

0,00

0,25

Miesięczne

Roczne

Skutki podwyżek w zł brutto po zastosowaniu dopłat -
zużycie 10 m  wody miesięcznie

0,9

Woda

10,7

2,5

Ścieki

30,2

3,70,31

RazemOpłata abonamentowa

44,73,7

skutek podwyżki

Zelów

Pabianice

Bełchatów

Piotrków Tryb.

2,57

2,86

woda
1 m3

3,09

2,94

4,67

5,75

ścieki
1 m3

4,08

4,45

75,92

91,36

3,52

5,26

cena miesięczna
10 m wody i

ścieków + opłata
abonamentowa

3

opłata
abonamentowa

78,88

81,85

7,18

7,95

Samorząd

cena jednostkowa

Od 1 marca 2010 r. na tere-
nie Gminy Zelów będą obowią-
zywać wyższe ceny za wodę
i ścieki. System dopłat obowią-
zujący w naszej gminie sprawia,
że gospodarstwa domowe w
niewielkim stopniu je odczują.
Ceny wody dla gospodarstw do-

I jeszcze jedna tabelka obra-
zująca obciążenie miesięczny-
mi kosztami poboru wody, od-
prowadzenia wody i opłaty abo-
namentowej gospodarstwa do-

mowych wrasta o 9 gr. za 1 m
(3,7%), a cena odprowadzenia
1 m ścieków o 25 gr (5,7%).
Łączny miesięczny skutek pod-
wyżki cen wody, ścieków i opła-
ty abonamentowej przy zużyciu
przez gospodarstwo domowe
10 m wody to 3,7 zł, a skutek ro-

3

3

3

czny 44,7 zł. Podczas sesji w
dniu 7 stycznia br. Rada Miejska
w Zelowie podjęła uchwałę o
zatwierdzeniu taryfy dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania
ścieków zaproponowanej przez
Przedsiębiorstwo Komunalne

oraz uchwałę o wysokości do-
płat do cen wody i ścieków
przedstawioną przez burmistrza
Zelowa.

Skalę dopłat i podwyżek oraz
ich skutki dla gospodarstw do-
mowych obrazują poniższe ta-
belki:

mowego w Zelowie - po pod-
wyżce oraz Bełchatowie, Pabia-
nicach i Piotrkowie Tryb. przed
podwyżkami.

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE
BYDŁA I CIELĄT

Uprzejmie informuję, że Zakłady Mięsne RAKÓW
prowadzą na terenie Gminy Zelów

Skup bydła i cieląt.
Skup odbywa się przy posesji pana Zygmunta Soleckiego,

Kurówek 37. Telefon 044 634 4018, 782 145 830.

BYCZKI EKSPORTOWE

BYCZKI I CIELICZKI

KROWY, JAŁÓWKI, BUHAJE, CIELĘTA RZEZNE

Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa się w każdy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 13,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg

Firma Gębicki
Do 13,00 zł/kg - byczki (brutto)

Do 147 kg - do 8,50 zł/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
Skup odbywa się w każdą środę
w godz. 10.30 do 11.00

Skup odbywa się w każdy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 4,00 zł/kg (brutto)
2. JAŁÓWKI
4,20 zł/kg (brutto)
3. BUHAJE
5,80  zł/kg (brutto)
4. CIELĘTA waga 70-100 kg
8,50 zł/kg (brutto)

BYCZKI EKSPORTOWE

Skupy prowadzone są na zapisy pod numerem  tel. 044 6344018,
782 145 830. Ceny przy skupie mogą być zmienne.
Skup odbywa się również w zagrodzie rolnika.



Człowiek - najlepsza inwestycja
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie infor-
muje, że realizuje kolejny projekt systemowy pt. „Szansa na pracę
- aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji psycho-
społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych osób
będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie.

Dla 33 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób zorganizo-
wany zostanie kompleksowy program szkoleniowo-doradczy
obejmujący:

- warsztat aktywizacyjny rozwijający umiejętności interpersonalne,
- warsztat stylizacji i wizażu,
- warsztatABC zarządzania budżetem domowym,

- warsztat doradztwa zawodowego,

- kurs komputerowy,
- kurs „handlowiec”,
- kurs obsługi kas fiskalnych,

- badania sanitarno-epidemiologiczne,
- kurs minimum sanitarne.

Rezultatem projektu będzie uczestnictwo w projekcie, zrealizowa-
nie programu szkoleniowo-doradczego oraz uzyskanie dyplomów
i świadectw potwierdzających ukończenie szkoleń, a przede
wszystkim zmiana statusu na rynku pracy.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie infor-
muje, że szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych rozpoczną się
od miesiąca kwietnia br.

1) Instrumanty aktywnej integracji:

2) Instrumenty aktywizacji zawodowej:

3) Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

4) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

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

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
2 STOPNIA

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W ZELOWIE

REALIZATOR PROJEKTU

Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Urząd Miejski w Zelowie in-
formuje, że na terenie powiatu
bełchatowskiego rozpoczęła się
kwalifikacja wojskowa męż-
czyzn. Wzorem lat ubiegłych,
siedziba Powiatowej Komisji Le-
karskiej w Bełchatowie znajdo-
wać się będzie w budynku bursy
szkolnej w Bełchatowie przy ul.
Czaplinieckiej 66. Mieszkańcy
Gminy Zelów podlegający kwa-
lifikacji wojskowej otrzymają

imienne wezwania do stawien-
nictwa w wyznaczonym termi-
nie. W wezwaniu wyszczegól-
niony będzie wykaz niezbędnej
dokumentacji, jaką winna posia-
dać osoba podlegająca sta-
wiennictwu. Kwalifikacja potrwa
do 31 marca 2010 roku. Więcej
informacji nt. temat można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Zelowie (pokój nr 16) lub pod nr
tel. 44/634 10 00, wew. 16.
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Zakończyły się postępo-
wania przetargowe na budo-
wę trzech wodociągów wiej-
skich w Ignacowie, Chajczy-
nach i Jaworze, która będzie
współfinansowana ze środ-
ków unijnych. Podpisano
umowy z wykonawcami, a o
terminie rozpoczęcia robót
zdecyduje aura.

Przypomnijmy, że Gmina Ze-
lów uzyskała w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich dofinansowanie na reali-
zację dużego zadania infra-
strukturalnego „Budowa wodo-
ciągów w Ignacowie, Chajczy-

Gmina Zelów otrzymała ko-
lejne dofinansowanie z fundu-
szy unijnych. Tym razem projekt
pt. „Wyrównajmy szanse” w ra-
mach konkursu zamkniętego
PO KL z działania 9.1.2 - wy-
równywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz

Ponad 800 tysięcy złotych zostanie rozdysponowane
na wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów zelowskich szkół

nach i Jaworze”. W ramach in-
westycji zostanie wybudowa-
nych 17 km sieci wodociągowej.
Koszty zadania zostały wysza-
cowane przez projektantów na
6,5 mln zł, z czego 3,9 mln zł
(75% kosztów kwalifikowanych)
przypaść miało na fundusze
unijne, a 2,5 mln zł na Gminę
Zelów.

Realia panujące na rynku
zweryfikowały ceny kosztoryso-
we. Rynek ten jest obecnie bar-
dzo „głodny”, stąd najkorzyst-
niejsze ceny oferowane w prze-
targu są znacznie niższe od
kosztorysowych i wynoszą od-

powiednio dla poszczególnych
wodociągów: Ignaców 572.984
zł, Chajczyny 899.165 zł, Jawor
869.159 zł. Oznacza to, że cały
projekt będzie kosztował nie 6,5
mln zł, a 2,3 mln zł. Proporcje fi-
nansowania inwestycji - 75%
kosztów po stronie funduszy
unijnych, 25% po stronie gminy
zostają oczywiście zachowane.
Oszczędności powstałe z uzys-
kania niższych cen za wyko-
nawstwo stwarzają możliwość
ogłoszenia przez Urząd Mar-
szałkowski dodatkowego nabo-
ru wniosków, co byłoby dla nas
szansą uzyskania środków na

budowę następnych wodocią-
gów. Póki co oszczędności te
pozostają w dyspozycji Urzędu
Marszałkowskiego, i to jego kie-
rownictwo zdecyduje o ich
przeznaczeniu.

Rozpoczęcie inwestycji nas-
tąpi jak tylko pozwolą warunki
atmosferyczne. Termin zakoń-
czenia prac, określony w na-
szym wniosku w konkursie o
środki na budowę, to wrzesień
2011 roku. Jednak zakładamy
jego znaczne skrócenie, nawet
do końca 2010 roku.

zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych, znalazł się
na 15. miejscu na liście rankin-
gowej z 86 projektów rekomen-
dowanych do dofinansowania.
Łącznie w konkursie zostało zło-
żonych ponad 240 wniosków.

Zelowski projekt zakłada rea-

lizację różnorodnych zajęć po-
zalekcyjnych dla uczniów szkół
prowadzonych przez Gminę Ze-
lów. W ramach projektu plano-
wane są zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne,
rozwijające aktywność poznaw-
czą i twórczą, koła językowe,

przyrodnicze, matematyczne,
ICT oraz zajęcia sportowe
zgodnie z programami rozwojo-
wymi szkół. Jego realizacja
przewidziana jest w okresie ma-
rzec 2010 - czerwiec 2011. War-
tość projektu to 833.710 zł.

O.K.Ch.
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W dniu 10 stycznia w całej
Polsce odbył się XVIII Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W Zelowie Finał zorga-
nizowano po raz ósmy.

Na ulicach miasta 60 wolon-
tariuszy zbierało pieniądze, któ-
re kolejny raz przeznaczone
zostały na doposażenie klinik
onkologicznych w wysokospe-
cjalistyczny sprzęt.

Do puszek udało się zebrać
ponad 11 tys. zł, a to oznacza,
że pobity został kolejny rekord
zelowskiej zbiórki. W zelowskim
sztabie WOŚP mieszczącym
się tradycyjnie przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących, jak
każdego roku, było głośno i we-
soło. Od godziny 16:00 na sce-
nie grały zespoły: The Reaper,
No Head, Messenger.

W przerwach między kon-
certami śpiewał uczeń szkoły
Robert Grącki.

Umiejętnościami popisywały
się grupy taneczne breakdance
i hip - hop z Domu Kultury.

Ze swoim repertuarem wy-
stąpiła też zelowska Orkiestra
Dęta.

W ZSO zorganizowano też
turniej pokera i łucznictwa. Każ-
dy, kto przybył do sztabu, mógł
wziąć udział w loterii fantowej
oraz bezpłatnie zjeść ciepły po-
siłek. Akcja tradycyjnie zakoń-
czyła się wysłaniem światełka
do nieba.

E.W.

W związku z utrzymującymi
się niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, przypomina-
my, że nadal obowiązuje rozpo-
rządzenie porządkowe nr
13/2006 Wojewody Łódzkiego z
dnia 29 stycznia 2006 r. w spra-
wie obowiązku usuwania śniegu
i lodu z obiektów budowlanych.
Obowiązek ten, zgodnie z roz-
porządzeniem, ciąży na właści-
cielach i zarządcach obiektów
budowlanych, a w przypadku
budownictwa jednorodzinnego -
na właścicielach i zarządcach
budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych, jeżeli kąt nachylenia
połaci dachowej jest mniejszy
niż 15 stopni, a warstwa zalega-
jącego śniegu lub lodu przekra-
cza 20 cm.

Właścicielom nieruchomości
przypominamy również o obo-
wiązku uprzątania błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z
chodników położonych wzdłuż
nieruchomości. Za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część
drogi publicznej, która służy dla
ruchu pieszego i jest położona

bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości: właściciel nieru-
chomości nie jest obowiązany
do uprzątania chodnika, na któ-
rym jest dopuszczony płatny po-
stój lub parkowanie samocho-
dów osobowych (podstawa
prawna - ustawa z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czys-
tości i porządku w gminach tj.
Dz. U. z 2005 r., Nr. 236
poz.2008).



„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”
(ks. Jan Twardowski)

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19 lutego br. zginął tragicznie w Tatrach,
w wieku 48 lat

ŚP
JAROSŁAW DZIURDZIA

od 1991 r. dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Zelowie, od 1999 r. dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Zelowie.

Odszedł zacny obywatel Gminy Zelów, ceniony pedagog, lubiany człowiek.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Burmistrz Zelowa
Rada Miejska w Zelowie

pracownicy Urzędu Miejskiego w Zelowie
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Karnawał to czas zabawy.
Dlatego właśnie w tym okresie
Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Marii Konopnickiej w Zelo-
wie zorganizowało Gminny
Konkurs Tańca. W tym roku od-
był się on już po raz siódmy.
Konkurs przebiegał w dwóch
kategoriach – tańca ludowego
i nowoczesnego. Poziom zapre-
zentowanych przez dzieci tań-
ców przerósł najśmielsze ocze-
kiwania widowni. Trud i wysiłek
włożony przez najmłodszych w
zaprezentowanie swoich umie-
jętności przyniósł zdumiewające
efekty. Występującym dzieciom
bacznie przyglądało się jury
i licznie zgromadzona widownia,
która dobrze się bawiła, a zara-
zem nie żałowała gromkich
braw. Jury dokonując oceny
zespołów brało pod uwagę do-
bór repertuaru, strojów, a także
ciekawe układy taneczne.

Do turnieju przystąpiło 10
zespołów. 5 z nich zaprezento-
wało taniec ludowy i 5 - taniec
nowoczesny.

W kategorii tańca ludowego
jury przyznało zespo-

łom z Przedszkola
Samorządowego nr 1 w Zelowie
i z Przedszkola
Samorządowego nr 4 w Zelo-
wie, - ze Szko-

I miejsca
„Okarynka”

„Iskierkom”

II „Chochlikom”

ły Podstawowej nr 4 w Zelowie i
ze Szkoły Pod-

stawowej w Bujnach Szlachec-
kich i - ze
Szkoły Podstawowej w Kocisze-
wie.

W kategorii tańca nowoczes-
nego zajęły zespoły

ze Szkoły Podsta-
wowej w Wygiełzowie i

z Przedszkola Samo-
rządowego nr 4 w Zelowie,
– z Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 w Zelowie
i ze Szkoły Pod-
stawowej w Kociszewie, a –

ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie.

Po raz pierwszy podczas
Gminnego Konkursu Tańca w
Zelowie swoje umiejętności wo-
kalne i taneczne zaprezentowa-
ły dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego nr 1 im. Jana Brze-
chwy w Piotrkowie Trybunal-
skim.

Na zakończenie wszyscy za-
tańczyli wspólny taniec i odebra-
li zasłużone nagrody. Dyplomy
i pamiątkowe statuetki wręczo-
no dyrektorom placówek oświa-
towych, a także opiekunom
grup tanecznych za przygoto-
wanie dzieci i aranżację tańców.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

„Kropeczkom”

III „Stokrotkom”

I miejsca
„Słoneczka”

„Sto-
krotki”

II
„Fuksik”

„Słoneczka”
III

„Śnieżne Elfy”

O.K.Ch.

Od kilku miesięcy uczniowie
i kadra pedagogiczna Szkoły
Podstawowej w Kociszewie po-
sługują się nowym narzędziem
służącym do organizacji proce-
su dydaktycznego - platformą e-
learningową oferującą szeroki
wachlarz możliwości. Przy po-
mocy jej elementów składowych
można przygotowywać, groma-
dzić i udostępniać materiały dy-
daktyczne, moderować prowa-
dzone dyskusje, organizować
pracę w grupach, a także pro-
wadzić pełną statystykę i kontro-
lę procesu nauczania. Czy e-
learning jest uważany za lepszą
technikę uczenia od standardo-
wych wykładów? Ostatnie lata
pokazują, że wiele podmiotów,
w tym instytucji oraz szkół coraz
częściej wprowadza kształcenie
oparte na technologii e-learnin-
gu. Nie jest to przypadek, ale
świadomość większych możli-
wości, jakie daje kształcenie on-
line.

Szkolna platforma e-learnin-
gowa w Kociszewie cieszy się

ogromnym zainteresowaniem
wśród uczniów. Świadczy o tym
chociażby ilość logowań w cią-
gu tygodnia. Na platformie dzia-
łają koła matematyczne, infor-
matyczne i dziennikarskie.

Uczniowie mogą korzystać z
pomocy dydaktycznych, plików
zawierających lekcje, wysyłać
rozwiązania do zadań, a przede
wszystkim komunikować się po-
między sobą i z nauczycielem w
celu pokonania trudności w nau-
ce. To tylko niektóre możliwości
zastosowania tego narzędzia.
Nauka z wykorzystaniem e-lear-
ningu przewyższa inne metody
nauczania ze względu na prze-
niesienie środka ciężkości w
nauczaniu z nauczyciela na
uczącego się, umożliwia samo-
dzielne wybranie preferowane-
go formatu dostarczania wiedzy
i tempa jej przekazywania.

Czy ta forma nauczania jest
lepsza od nauczania tradycyjne-
go? Z pewnością jest wartościo-
wym i dobrze rokującym jego
uzupełnieniem. O.K.Ch.
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W dniu 28 stycznia młodzi
wokaliści reprezentujący
wszystkie szkoły podstawo-
we i przedszkola z terenu
Gminy Zelów wzięli udział w
VIII Gminnym Konkursie Ko-
lęd i Pastorałek.

Konkurs odbył się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Zelowie
i przebiegał w trzech katego-
riach wiekowych: przedszkola,
klasy I – III, klasy IV – VI.

W najmłodszej kategorii wie-
kowej jury przyznało pierwsze
miejsca: Hannie Kołodziejskiej z
Przedszkola Samorządowego
nr 4 wykonującej pastorałkę pt.
„Bosy pastuszek” i Julii Dobro-
szek reprezentującej Przed-
szkole Edukacyjne, która zaś-
piewała kolędę pt. „Jezus ma-
lusieńki”.

Na drugich miejscach upla-
sowali się: Łucja Szczepaniak
i Mariusz Malinowski z Przed-
szkola Samorządowego nr 1,
Kacper Pusz z Przedszkola Sa-
morządowego nr 4 oraz repre-
zentantka Szkoły Podstawowej
w Kociszewie – Dominika Bie-
gańska.

Trzecie miejsca zajęli: Adam
Ziobro z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 4, Marta Pejga z
Przedszkola Edukacyjnego,
Ewa Miszczak z Przedszkola
Samorządowego nr 1 oraz
uczeń klasy „0” Szkoły Podsta-
wowej nr 4 – Przemysław Sta-
wowczyk.

W kategorii klas I – III jury
przyznało dwa równorzędne
pierwsze miejsca: Weronice
Wodzińskiej – uczennicy Szkoły
Podstawowej nr 2, która wyko-
nała pastorałkę pt. „Zaśnij Dzie-
cino” i Weronice Kędziak repre-
zentującej Szkołę Podstawową

paniamencie Kacpra Grzelaka
zaśpiewała kolędę pt. „Cicha
noc”.

Drugie miejsca zajęli: repre-
zentujący Szkołę Podstawową
nr 4 Wojciech Grodzki oraz Do-
minik Grzelak ze Szkoły Podsta-
wowej w Kociszewie.

Na trzecich miejscach upla-
sowali się: reprezentant Szkoły
nr 2 – Adam Jaśkiewicz oraz
uczennice Szkoły Podstawowej
w Bujnach Szlacheckich – San-
dra Prorok iAleksandra Rybak.

w Wygiełzowie, która przy akom-

W najstarszej kategorii wie-
kowej jury przyznało pierwsze
miejsca: Zuzannie Kaliskiej i Na-
talii Adamczyk – uczennicom
Szkoły Podstawowej nr 2, Iza-
beli Kaliskiej – reprezentującej
Szkołę Podstawową w Bujnach
Szlacheckich i Małgorzacie Ig-
nasiak ze Szkoły Podstawowej
nr 4.

Na drugich miejscach upla-
sowali się: Maria Pniewska ze
Szkoły Podstawowej nr 2, Syl-

wia Hańczka – uczennica Szko-
ły w Kociszewie i Aneta Gajda
reprezentująca Szkołę Podsta-
wową w Wygiełzowie.

Trzecie miejsca przypadły w
udziale uczennicom Szkoły
Podstawowej nr 4 – Justynie
Pawłowskiej i Katarzynie Pie-
trzak.

Wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie otrzymały
upominki.

E.W.

Tradycyjnie w styczniu odby-
wają się dni modlitw o jedność
chrześcijan. W Zelowie, miejscu
współżycia wielu wyznań chrze-
ścijańskich, wydarzenie to na-
biera szczególnego charakteru.
Tegoroczne spotkania ekume-
niczne odbyły się pod hasłem

„Wy jesteście tego świadkami”
(cytat z Ewangelii wg św. Łuka-
sza). 18 stycznia wspólne mod-
litwy odbyły się w kościele rzym-
skokatolickim, a 19 stycznia w
parafii ewangelicko-reformowa-
nej.



W dniach
w Przedszkolu Samorządowym
nr 4 w Zelowie odbyły się uro-
czystości z okazji

Wnuczęta przygotowały z tej
okazji drobne upominki, z dumą

21 i 22 stycznia

Dnia Babci
i Dziadka.

recytowały wiersze, śpiewały
piosenki i tańczyły. Zaproszeni
goście byli zachwyceni wystę-
pami dzieci. W przedszkolu
przygotowano też uroczysty po-
częstunek oraz wspólną zaba-
wę przy muzyce.

W Przedszkolu Samorządo-
wym nr 1 z oddziałami integra-
cyjnymi Dzień Babci i Dziadka
świętowano przez trzy dni. Naj-
pierw 20 stycznia swoich dziad-
ków przyjmowały maluchy. Na-
stępnego dnia czterolatki i dzieci
z najstarszej grupy powitały
swoje ukochane babcie i dziad-
ków. Przedszkolaki recytowały
wiersze, tańczyły i śpiewały pio-

senki. Miłą niespodzianką oka-
zały się upominki oraz życzenia
od dzieci. Przybyli goście byli
pod wielkim wrażeniem talen-
tów swoich „skarbów”. 22 stycz-
nia gości podejmowały pięcio-
latki. Wnuki przygotowały dla
swoich babć i dziadków krótkie
przedstawienie, taniec, wiersze
i piosenki, które wywołały uś-
miech na wszystkich twarzach.

Uroczystość z okazji Święta
Babci i Dziadka odbyła się też
w Szkole Podstawowej im. mjr.
Henryka Sucharskiego w Buj-
nach Szlacheckich. W dniu 22
stycznia dziadkowie ze wzru-
szeniem wysłuchali wierszy

i piosenek oraz obejrzeli układy
taneczne i przedstawienia w
wykonaniu swoich wnucząt.
Wszystkie dzieci wręczyły też
swoim babciom i dziadkom wła-
snoręcznie wykonane prezenty.

E.W.

W dniu 9 lutego w całej
Polsce, już po raz szósty, ob-
chodzony był Dzień Bez-
piecznego Internetu. W tym
roku w akcji uczestniczyła też
Szkoła Podstawowa w Buj-
nach Szlacheckich.

Dzień Bezpiecznego Interne-
tu organizują: Fundacja Dzieci
Niczyje (FDN) oraz Naukowa
i Akademicka Sieć Komputero-
wa (NASK), tworzące Polskie
Centrum Programu "Safer Inter-
net". Tegoroczna edycja obcho-
dzona była pod hasłem „Po-
myśl, zanim wyślesz”.

Szkoła Podstawowa im. mjr.
H. Sucharskiego w Bujnach
Szlacheckich w styczniu i lutym
2010 r. podjęła wiele inicjatyw

związanych z działaniami na
rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych oraz zaznajomie-
niem rodziców, nauczycieli i wy-
chowawców z problematyką
bezpieczeństwa dzieci w Inter-
necie.

W ramach akcji w szkole od-
były się m.in. lekcje wychowaw-
cze, prezentacje multimedialne,
zajęcia podczas których ucznio-
wie tworzyli plakaty i gazetki
ścienne i spotkania profilaktycz-
ne z rodzicami.

W dniu 8 lutego funkcjonariu-
sze Powiatowej Komendy Poli-
cji W Bełchatowie (sekcja ds.
nieletnich i patologii) wygłosili
dla uczniów pogadankę na te-

Szkoła w Bujnach Szlacheckich

mat ogólnie pojętego bezpie-
czeństwa, w tym bezpieczeń-
stwa w sieci. Natomiast w dniu 9
lutego rozstrzygnięty został kon-
kurs plastyczny pod hasłem
"Stop CYBERPRZEMOCY.
Znam zasady bezpieczeństwa
w Internecie". Zwyciężyła San-
dra Grodzka, II miejsce zajęła
Izabella Kaliska, a III - Katarzy-
na Siewiera. Wyróżnienia otrzy-
mali: Dawid Tosik, Agnieszka
Brzozowska i Justyna Gumi-
niak. Nagrody dla uczniów ufun-
dował sklep Komputronik z Ze-

lowa.
Warto odnotować, że szkoła

podjęła już starania o uzyskanie
certyfikatu Szkoły Bezpieczne-
go Internetu w ramach progra-
mu organizowanego przez

Rzecznik Praw
Dziecka oraz Pełnomocnik Rzą-
du Do Spraw Równego Trakto-
wania.

E.W.

Fun-
dację Kidprotect i GRUPĘ TP.
Honorowy patronat nad progra-
mem Szkoła Bezpiecznego In-
ternetu sprawują: Minister Edu-
kacji Narodowej,
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20 urodziny obchodziło 12 lu-
tego Przedszkole Samorządo-
we nr 4 o profilu ekologicznym w
Zelowie. Świętowanie rozpo-
częło się już dzień wcześniej ba-
lem karnawałowym, a tego dnia
w obecności zaproszonych goś-
ci – m.in. burmistrza Zelowa
Sławomira Malinowskiego, wi-
cestarosty powiatu bełchatow-
skiego Szczepana Chrzęsta
i dyrektorów placówek oświato-
wych odbyła się część oficjalna

jubileuszu. Dzieci urzekły wi-
downię swoim programem ar-
tystycznym. Były wiersze, pio-
senki, tańce, a także przedsta-
wienie bajki „Czerwony Kaptu-
rek” z repertuaru „Bajek Samo-
grajek” Jana Brzechwy. Jubileu-
szowe spotkanie było też okazją
do rozstrzygnięcia dwóch kon-
kursów: fotograficznego pod ha-
słem „Najpiękniejsze miejsca
naszej okolicy” i plastycznego
pt. „Moje przedszkole”.

Na zakończenie wystąpiły 3
utalentowane absolwentki
przedszkola. Paulina Szafrań-
ska zagrała na keyboardzie dwa
utwory „Mały zajączek” J. Garś-
cia i „Etiudę 38” L. Schytte.
Weronika Łabencka na flecie
wykonała tradycyjną melodię
finlandzką „Pieśń wieczorna”
i melodię meksykańską „Mexi-
co”. Z kolei Aleksandra Kraw-

czyńska z klubu „Eskulap” w Ło-
dzi zaprezentowała swoje umie-
jętności taneczne w sambie i
rumbie.

Nie zabrakło również ciep-
łych słów i podziękowań w kie-
runku dyrekcji i grona pedago-
gicznego, wspomnień minio-
nych lat i chwil wzruszeń.

O.K.Ch.

W dniu 20 stycznia br. w
Szkole Podstawowej nr 4 im.
Henryka Sienkiewicza w Zelo-
wie oficjalnie otwarta została
sala gier i zabaw wyposażona
w ramach rządowego progra-
mu „Radosna szkoła”.

Dzieci mają tam do dyspozy-
cji sprzęt do zajęć sportowych
i gier dydaktycznych, m.in.:
miękkie megaklocki do kon-
struowania budowli, specjalną
piłkę i worek do rozwoju moto-

rycznego, falistą ścieżkę z wzo-
rami dotykowymi, dyski do ba-
lansowania i wiele innych.

W uroczystości otwarcia sali
uczestniczyli: Zastępca Burmis-
trza Zelowa Kazimierz Hudzik,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zelowie Wincenty Berliński,
Kierownik Referatu Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzę-
du Miejskiego w Zelowie, przed-
stawiciel Rady Rodziców oraz
dyrektor szkoły Elżbieta Pajew-
ska.

Uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli wychowania fizycz-
nego zaprezentowali możliwoś-
ci wykorzystania nowych pomo-
cy. Dzieci z dużym zaangażo-
waniem wykonywały ćwiczenia
i jednocześnie znakomicie się
bawiły.

Program „Radosna szkoła”
zakłada wsparcie finansowe dla
organów prowadzących szkoły
na zakup lub zwrot kosztów za-
kupu pomocy dydaktycznych

i na urządzenie szkolnego placu
zabaw. Główną intencją progra-
mu jest stworzenie w szkołach
warunków do aktywności rucho-
wej, porównywalnych ze stan-
dardami wychowania przed-
szkolnego. Dzięki temu szkoły
podstawowe mogą być bardziej
przyjazne uczniom, zwłaszcza
sześciolatkom, które od tego ro-
ku zasiadają w ławkach pierw-
szych klas.

E.W.
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W obecności władz samo-
rządowych Gminy Zelów, dyrek-
torów szkół, nauczycieli oraz za-
proszonych gości Rada Miej-
sko-Gminnego Ludowego Klu-
bu Sportowego w Zelowie pod-
sumowała miniony rok sporto-
wo-turystyczny. Uroczystość,
która odbyła się 29 stycznia w
Domu Kultury w Zelowie była
podsumowaniem osiągnięć
sportowców naszej gminy w
2009 roku oraz okazją do wrę-
czenia nagród i wyróżnień.

W gronie dziesiątki najlep-
szych sportowców 2009 roku
znaleźli się:
1.
– ULKS ZSO Zelów (piłka siat-
kowa, koszykowa)
2.
– ULKS ZSO Zelów (lekkoatlet-
ka)
3.
– ULKS „KUSY” Łobudzice (te-
nis stołowy)
4.
– SP nr 4 w Zelowie (lekkoatle-
tyka)

Katarzyna Malinowska

Martyna Piotrowska

Katarzyna Konieczna

Patrycja Zawadzka

– SP nr 2 w Zelowie (lekkoatle-
tyka)
5.
– ULKS ZSO Zelów (piłka siat-
kowa)

– ULKS ZSO Zelów (piłka siat-
kowa)
6.
– LZS, OSP Chajczyny (piłka
nożna)
7.
– SP nr 2 (lekkoatletyka)

– ULKS ZSO Zelów (lekkoatle-
tyka)
8.
– LZS ZSP Zelów (piłka nożna,
koszykowa)
9.
– LZS Kurów (warcaby)
10.
– LZS Łobudzice (warcaby).

Dużą aktywnością wykazali
się zawodnicy Stowarzyszenia
Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych. Wyróżnienia otrzymali:

.
W 2009 roku rywalizowali oni
m.in. w XII Ogólnopolskich Ig-
rzyskach LZS w Opolu oraz
zdobywając 12 medali zwycię-
żyli w punktacji drużynowej mis-

Kinga Buczyńska

Karolina Tosik

Daria Świerczyńska

Andrzej Kędziak

Magdalena Malenta

Aleksandra Wypych

Damian Malinowski

Sławomir Sowała

Józef Brzozowski

Justyna Beton, Anna Nowak,
Paweł Zakrajda, Michał Kluka,
Andrzej Leder, Kamil Nowak

trzostw województwa łódzkiego.

W kategorii
wyróż-

niono: (Szkoła
Podstawowa nr 2),

(ULKS ZSO Zelów),
(ZSP w Zelo-

wie),
(ULKS „KUSY” Łobudzice),

(ULKS ZSO Ze-
lów),

(Szkoła Podstawowa nr 4),
(Szkoła

Podstawowa w Kociszewie),
(ULKS

ZSO Zelów),
(Szkoła Podstawowa w

Wygiełzowie),
(ULKS „KUSY” Łobudzi-

ce), (ULKS
„KUSY” Łobudzice),

(ZSP w Zelowie),
(Szkoła Pod-

stawowa nr 4).
Gratulujemy znakomitych

wyników i życzymy wielu sukce-
sów w 2010 roku!

„Rewelacjami sportowymi”
2009 roku zostali:

(SP nr 2),
(SP nr 4),

(SP Wygiełzów),
( SP Kociszew) i

(SP nr 4).

Natalia Miel-
czarek Monika Mo-
rzyńska Mateusz
Anglart Błażej
Kaliski Sylwia
Ignaczak

„Trener – wy-
chowawca młodzieży”

Annę Bodnar
Annę Dziur-

dzię An-
drzeja Gudzio

Jana Koniecznego
Ma-

riusza Kryzę
Cezarego Kuligowskie-

go
Jacka Malinowskiego

Jolantę Marynowską
Elżbietę Sema-

szczuk
Pawła Siekier-

skiego
Andrzeja Tarkę

Tomasza
Tokarczyka
Dorotę Wędzik

O.K.Ch.

Zarówno chłopcy w wieku
do lat 16 jak i seniorzy repre-
zentujący Gminę Zelów zdo-
byli Mistrzostwo Powiatu Beł-
chatowskiego w Halowej Pił-
ce Nożnej.

Chłopcy rywalizowali 12 lute-
go br. w Kleszczowie. W zawo-
dach udział wzięło 5 drużyn.
Mistrzowski puchar wywalczyli
zawodnicy z Gimnazjum w Ło-
budzicach: Rafał Bednarek, Ga-

Halowa Piłka Nożna

briel Perka, Szymon Członka,
Piotr Kwasek, Patryk Pokora,
Damian Łukasiński, Hubert Mu-
szyński, Patryk Młynarczyk,
Konrad Kałużny, Igor Wejman,
Krzysztof Książczyk, Kacper
Świstek. Rozgrywki zorganizo-
wane zostały przez Radę Po-
wiatową LZS w Bełchatowie
i LKS Omega Kleszczów. Na-
sza drużyna reprezentować bę-
dzie powiat bełchatowski w roz-
grywkach międzypowiatowych,
które odbędą się 2 marca br. w
Łobudzicach,

Mistrzostwo Powiatu zdobyli
także nasi seniorzy - drużyna
MGLKS Zelów. Zawody roze-
grane zostały 14 lutego w
Szczercowie. Uczestniczyły w
nich zespoły ze wszystkich gmin
z terenu powiatu. Zelów repre-
zentowali zawodnicy OSP Chaj-
czyny, OSP Wypychów i Jut-
rzenki Zelów. Drużyna zagra w
eliminacjach międzypowiato-
wych, które odbędą się 21 mar-
ca br. w Wieluniu.

Gratulujemy sukcesów!
E.W.
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Rok zakończony sukcesem

Zarząd Miejsko-Gminnego
Ludowego Klubu Sportowe-
go w Zelowie po raz kolejny
został laureatem Ogólnopol-
skiego Podsumowania Ludo-
wych Zespołów Sportowych,
które odbyło się 18 i 19 grud-
nia 2009 r. w Warszawie.

We współzawodnictwie Kra-
jowego Zrzeszenia LZS, Zelów
reprezentował całe wojewódz-
two łódzkie. To już szósta nagro-
da dla naszego klubu, zarówno
na szczeblu wojewódzkim, jak
i ogólnopolskim. Gratulujemy!

Na wyróżnienie złożyły się
wszystkie sukcesy, jakie w roku
poprzednim odnieśli sportowcy
startujący w zawodach organi-
zowanych przez Zrzeszenie Lu-

12 lutego 2010 r. w hali spor-
towej przy ZSP w Zelowie odby-
ły się zawody sportowe na
szczeblu rejonu w grach i zaba-
wach ruchowych klas I–VI szkół
podstawowych. Drużyna Szkoły
Podstawowej nr 2 w Zelowie re-
prezentowała nie tylko Gminę
Zelów na tych zawodach, ale
i powiat bełchatowski. Zelowski
zespół okazał się bezkonkuren-
cyjny. Uzyskał dziewięciopunk-
tową przewagę nad zespołem
ze Szkoły Podstawowej w Gid-

lach, który uplasował się na dru-
giej pozycji. Zwycięstwo to daje
uczniom „dwójki” awans do wo-
jewódzkiego etapu „Konkursu 5
milionów”, który odbędzie się w
marcu w Łodzi.

Po raz pierwszy rozgrywki na
szczeblu rejonu zorganizowane
były w Zelowie przez Miejsko-
Gminny Szkolny Związek Spor-
towy przy współpracy ze Szkołą
Podstawową nr 2 i Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych.

O.K.Ch.

dowych Zespołów Sportowych.
Ich dobre wyniki możliwe były
dzięki zaangażowaniu działaczy
LZS, nauczycieli wychowania fi-
zycznego, władz samorządo-
wych oraz osób wspierających
działania klubu.

W 2009 r. MGLKS Zelów
zorganizował 18 imprez sporto-
wych, w których udział wzięło
1430 osób. W turniejach roze-
granych zostało 288 meczów.
28 razy zawodnicy uczestniczyli
w zawodach powiatowych.
Ogółem startowało w nich 358
naszych sportowców. W konku-
rencjach indywidualnych zdobyli
oni 30 złotych, 17 srebrnych i 15
brązowych medali. Drużynowo I
miejsca zajmowali w konkuren-

W dniu 26 stycznia br. odbyły
się mistrzostwa powiatu bełcha-
towskiego w piłce koszykowej
chłopców. W zawodach udział
wzięło 8 drużyn z terenu powia-
tu bełchatowskiego, w tym dwie
reprezentowały Gminę Zelów
(ZSO i ZSP). W finale zmierzyły
się drużyny ZSP Zelów i I LO
Bełchatów. Z wynikiem 21:17
zelowska drużyna odniosła suk-
ces zdobywając po raz pierwszy
mistrzostwo powiatu w piłce ko-
szykowej. Skład zwycięskiej

drużyny:

. Trenerem drużyny
jest . Po-
nadto najlepszym zawodnikiem
turnieju został kapitan naszej
drużyny Damian Malinowski.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Damian Malinowski,
Bartosz Marczak, Kacper
Bednarek, Adrian Bem, Adam
Frydrychowski, Mateusz Mak-
salon, Mateusz Tosik, Damian
Piotrowski

Tomasz Tokarczyk

O.K.Ch.

cjach: warcaby 100 polowe i 64
polowe, plażowa piłka siatkowa
kobiet, piłka siatkowa kobiet, li-
ga piłki siatkowej kobiet, piłka
koszykowa kobiet i chłopców te-
nis stołowy kobiet, piłka nożna
drużyn niezwiązkowych, halowa
piłka nożna seniorów, chłopców
do lat 16 i dziewcząt do lat 16.

54 zawodników wzięło udział
w zawodach międzypowiato-
wych, z których przywieźli 2 zło-
te medale oraz srebrny i brązo-
wy.

Nasi sportowcy szczególnie
widoczni byli na zawodach
szczebla wojewódzkiego, gdzie
zdobyli 41 złotych, 42 srebrne
i 46 brązowych medali. Druży-
nowo najlepsi byliśmy w piłce

siatkowej kobiet (ULKS ZSO
Zelów), Zimowych Igrzyskach
LZS Województwa Łódzkiego,
piłce nożnej działaczy LZS i dru-
żyn niezwiązkowych oraz punk-

stawowa nr 4 i nr 2 w Zelowie).
Nie brakowało też reprezen-

tantów Zelowa na zawodach
ogólnopolskich. Zdobyli on 8
złotych, 8 srebrnych i 7 brązo-
wych medali.

Sukcesy odnosi też zelow-
ska drużyna SPON, która w
2009 r. zdobyła 12 medali i tym
samym zwyciężyła w punktacji
drużynowej mistrzostw woje-
wództwa łódzkiego i XII Ogólno-
polskich Igrzyskach LZS w Opo-
lu.

tacji końcowej ligi la (Szkoła Pod-

E.W.
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