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2 kwiecieñ 2005 rok 
godzina 21:37 ta data zapad-
nie g³êboko w pamiêci wielu z 
Nas. W tym dniu œwiat ¿egna³ 
Ojca Œwiêtego Jana 
Paw³a II. W niedzielê 
2 kwietnia br. minê³a 
pierwsza rocznica 
Jego œmierci. W kraju 
przez ca³y  dz ieñ 
trwa³y uroczystoœci, 
p o d c z a s  k t ó r y c h  
wierni modlili siê za 
Papie¿a i jego bea-
tyfikacjê. Gmina Ze-
lów równie¿ uczci³a 
pamiêæ po Nim. Z tej 
okazji w koœciele 
rzymskokatolickim w 
Zelowie mo¿na by³o 
wys³uchaæ dwóch 
koncertów w wyko-
naniu scholi m³odzie-
¿owej „Laudate Do-
minum” i scholi dzie-
ciêco-m³odzie¿owej 
„Cantate Dominum”. 
Podczas koncertów 
by³y odczytywane 
s³owa Jana Paw³a II, które 
czêsto kierowa³ do m³odzie¿y, 
fragmenty testamentu oraz 
œpiewano pieœni na Jego 
czeœæ. 

Natomiast w Domu Kultury, 
m³odzie¿ z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Zelowie przy-
gotowa³a program artystyczny 
pod tytu³em „Ojcze Œwiêty  pa-
miêtamy”, w którym szczegól-
nie podkreœli³a swoj¹ wiêŸ z 

„Wszystkim dziêkujê. 
Wszystkich proszê o 
przebaczenie. Proszê 
tak¿e o modlitwê, aby 

Mi³osierdzie Bo¿e 
okaza³o siê wiêksze od 

mojej s³aboœci i 
niegodnoœci ” 

(fragment Testamentu 
Jana Paw³a II) 

MIESZKAÑCY 
GMINY ZELÓW 

UCZCILI
ROCZNICÊ  

ŒMIERCI  
PAPIE¯A

Papie¿em.
Po tych uroczystoœciach o 

godz. 20:30 w koœciele rzym-
skokatolickim w Zelowie wier-
ni licznie zgromadzili siê na 
modlitwie ró¿añcowej w inten-
cji beatyfikacji Ojca Œwiêtego. 
Nastêpnie zapalili znicze przy 
krzy¿u obok koœcio³a.

By³ to dzieñ pe³en refleksji, 
zadumy oraz osobistego 
prze¿ycia dla ka¿dego z Nas.

O.K.Ch.     

O WYKONANIU BUD¯ETU 
ZA 2005 ROK i O BUD¯ECIE 

NA 2006 r.
czytaj na stronach 7-9

ZELÓW  LIDEREM  
W  WOJEWÓDZTWIE  

I  POWIECIE
10 marca 2006 roku odby³a 

siê w £odzi zorganizowana 
przez pani¹ wojewodê Helenê 
Pietraszkiewicz konferencja 
„Wdra¿anie ZPORR w woje-
wództwie ³ódzkim”. Konferen-
cja by³a poœwiêcona wykorzy-
staniu przez samorz¹dy woje-
wództwa ³ódzkiego i inne upra-
wnione podmioty œrodków Unii 
Europejskiej na rozwój lokalny 
i regionalny. Œrodki te s¹ prze-
kazywane w ramach Zinte-
growanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalne-
go (ZPORR). Oto garœæ naj-

wa¿niejszych informacji, które 
tak¿e ilustruj¹ nasz¹ zelowsk¹ 
skutecznoœæ w pozyskiwaniu 
œrodków unijnych:

1. Do 31.12.2005 roku w 
województwie ³ódzkim podpi-
sano w ramach ZPORR 354 
umowy o wartoœci dofinanso-
wania z Unii Europejskiej 
323,98 mln z³. Oznacza to, ¿e 
do koñca ubieg³ego roku za-
kontraktowano 52,99% œrod-
ków dostêpnych dla woje-
wództwa ³ódzkiego na lata 
2004-2006.

dokoñczenie na str. 2

Wykorzystanie œrodków unijnych



dokoñczenie ze str. 1

Telefon alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Stra¿ Po¿arna 998

Policja Zelów 997

dy¿urny 634-13-77

komendant 634-12-83

Pogotowie Gazownicze 
992

Pogotowie Energetyczne 
991

Pomoc Drogowa 981

Biuro numerów 118-913

Urz¹d Miejski w Zelowie 
634-10-00

Miejsko-Gminny Zwi¹zek 
Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych w Zelowie   
634-29-98

OSP w £obudzicach     
634-15-88

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

Miejsko-Gminny Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej 
w Zelowie 634-10-28

Powiatowy Urz¹d Pracy 
(filia w Zelowie) 634-10-66

Przedsiêbiorstwo 
Komunalne w Zelowie  
634-11-99

Dom Kultury w Zelowie 
634-10-98

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

Szpital Wojewódzki 
w Be³chatowie Pogotowie 
Ratunkowe 635-84-80

Przychodnia SPZOZ 
w Zelowie 634-12-65

Wiejski Oœrodek Zdrowia 
w Bujnach Szlacheckich  
634-15-93

Wiejski Oœrodek Zdrowia 
w Wygie³zowie 634-14-22

W ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Roz-
woju Zasobów Ludzkich 2004-
2006 Powiatowy Urz¹d Pracy 
w Be³chatowie realizuje pro-
jekt „Aktywizacja zawodowa 
kobiet szans¹ na przysz³oœæ”. 

Projekt zak³ada zorganizo-
wanie sta¿y, przygotowañ za-
wodowych oraz szkoleñ dla 
bezrobotnych kobiet z terenu 
powiatu be³chatowskiego. 

AKTYWIZACJA  ZAWODOWA  KOBIET
Wszystkie panie, które zakwa-
lifikuj¹ siê do projektu przejd¹ 
3-dniowe szkolenie z doradc¹ 
zawodowym, a nastêpnie zos-
tan¹ skierowane na jedno z 
trzech wy¿ej wymienionych 
dzia³añ. 

Projekt wspó³finansowany 
jest ze œrodków Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego.

Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ 
do Powiatowego Urzêdu Pra-

30 marca w budynku OSP 
w Zelowie odby³ siê Fina³ Miej-
sko-Gminnego Turnieju Wie-
dzy Po¿arniczej zorganizowa-
ny przez MGZ OSP w Zelo-
wie. W konkursie uczestniczy-
³o 20 zawodników ze szkó³ 
znajduj¹cych siê na terenie 
Naszej Gminy. W kategorii 
szko³y podstawowe zwyciê¿y-
li: Katarzyna Ostojska, Mar-
cin Piotrowski i Tomasz Nie-
wulski, wœród szkó³ gimna-

CO  WIESZ  O  PO¯ARNICTWIE ?
zjalnych najlepszymi okazali 
siê: Bartosz Siedziako, Wik-
tor Bednarek i Jakub Bro-
¿yñski. Natomiast spoœród 
zawodników startuj¹cych w 
kategorii szko³y ponadgimna-
zjalne wygrali: Piotr Fron-
czak, Wiktor Sztajerowski 
oraz Jaros³aw Adamczyk. 

Zwyciêscy otrzymali nag-
rody rzeczowe oraz zapoznali 
siê ze sprzêtem po¿arniczym 
OSP Zelów.                      J.M.

cy w Be³chatowie: Wydzia³ 
Poœrednictwa i Poradnictwa 
Zawodowego, sala nr 16 
(stanowisko poœrednika pra-
cy) lub Wydzia³ Aktywizacji 
Rynku Pracy, pok. nr 22 (pra-
cownik ds. szkoleñ) i pok. 1.14 
(pracownik ds. aktywnych 
form).                               J.M.

2. Trzema najwiêkszymi 
umowami spoœród  tych 354 
zawartych do 31.12.2006 r. s¹:
• umowa z miastem £ódŸ na 

realizacjê projektu „E-£ódŸ  
zakup i wdro¿enie elektro-
nicznego urzêdu w Urzêdzie 
Miasta £odzi” o wartoœci do-
finansowania 13.078.090 z³,

• umowa z Politechnik¹ £ódz-
k¹ na realizacjê projektu 
„Modernizacja i wyposa¿enie 
Centrum Kszta³cenia Miê-
dzynarodowego Politechniki 
£ódzkiej” o wartoœci dofinan-
sowania 12.295.500 z³,

• umowa z Gmin¹ Zelów na 
realizacjê projektu „Przebu-
dowa oczyszczalni œcieków i 
budowa systemów wod.-
kan. z odtworzeniem pasów 
drogowych w Zelowie” o 
wartoœci dofinansowania 
12.269.674 z³.

Warto dodaæ, ¿e zelowski 
projekt jest najwiêkszy w ob-
szarze „Infrastruktura ochrony 
œrodowiska”.

3. Do 31.12.2006 roku jed-
nostki samorz¹dowe z terenu 
Powiatu Be³chatowskiego 
podpisa³y 11 umów na œrodki 
unijne o wartoœci dofinanso-
wania 24.531.192 z³, co ozna-
cza, ¿e na projekty Gminy Ze-

lów przypada ponad 50% 
wszystkich œrodków unijnych, 
które zosta³y zakontraktowane 
do koñca 2005 roku. Wartoœci 
dofinansowania, jakie maj¹ ot-
rzymaæ poszczególne jednost-
ki Powiatu Be³chatowskiego w 
latach 2004-2006 przedsta-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co (wg sta-
nu podpisanych umów do 
31.12.2005 r.):
- szpital w Be³chatowie

297.810 z³,
- Powiat Be³chatowski
  1.082.864 z³,
- Gmina Dru¿bice  

1.500.741 z³,
- Miasto Be³chatów
  2.486.157 z³,
- Gmina Szczerców
  6.880.334 z³,
- Gmina Zelów  

12.283.284 z³.
4. P³atnoœci œrodków finan-

sowych Unii Europejskiej 
przekazanych na podstawie 
podpisanych ju¿ umów wg sta-
nu na 31.12.2005 r. przedsta-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co:
• w skali województwa ³ódz-

kiego przekazano 40,9 mln 
z³,

• w skali Powiatu Be³chatow-
skiego przekazano 4,43 mln 
z³, z czego 2,3 mln z³ wp³y-

nê³o do bud¿etu Gminy Ze-
lów, a wiêc 52% œrodków 
przekazanych do wszystkich 
jednostek województwa 
³ódzkiego,

• do koñca 2005 roku Gmina 
Zelów otrzyma³a 19,5% ca³o-
œci dofinansowania przewi-
dzianego umow¹; wskaŸnik 
ten w skali kraju wynosi 
8,66%.

Na koniec przypomnê, ¿e 
zelowski projekt „Przebudowa 
oczyszczalni œcieków i budo-
wa systemów wod.-kan. z od-
tworzeniem pasów drogowych 
w Zelowie” przewiduje reali-
zacjê w latach 2005-2007: 
•modernizacji (nowa technolo-

gia) i rozbudowy do przepu-
3stowoœc i  1500m /dobê 

oczyszczalni œcieków w Ze-
lowie,

• budowy 8,5 km kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, wo-
doci¹gów, dróg i chodników.

£¹czna wartoœæ przedsiê-
wziêcia  17.168.257 z³, z cze-
go dofinansowanie Unii Euro-
pejskiej z funduszu ZPORR  
12.269.674 z³ tzn. 75% kosz-
tów.

Burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski

ZELÓW  LIDEREM  W  WOJEWÓDZTWIE  

I  POWIECIE



Ju¿ po raz kolejny miesz-
kañcy Gminy Zelów i okoliczni 
goœcie bêd¹ mogli bawiæ siê 
podczas „Dni Osadnictwa”. W 
tym roku festyn odbêdzie siê w 
dniach 20-21 maja. I jak zwyk-
le na odwiedzaj¹cych czekaæ 
bêdzie mnóstwo atrakcji.

20 maja
Œwiêto wszystkich miesz-

kañców Naszej Gminy roz-
pocznie siê od symbolicznego 
przekazania osadnikom przez 
burmistrza Zelowa S³awomira 
Malinowskiego klucza do 
bram miasta oraz wystrza³ów z 
armaty.

Nastêpnie w godzinach 
popo³udniowych na scenie 
amfiteatru OSP szko³y i przed-
szkola z terenu Gminy przed-
stawi¹ krótki program arty-
styczny. Odbêdzie siê równie¿ 
konkurs dla dzieci z nagro-
dami.

Oko³o godz. 18.00 wyst¹pi 
stypendysta SD „RAZEM” 
Pawe³ Wlaz³o. Pawe³ jest 
studentem pi¹tego roku Aka-
demii Muzycznej im. Gra¿yny i 
Kiejstuta Bacewiczów w £odzi, 
a tym samym utalentowanym 
artyst¹, który swe umiejêtno-
œci poka¿e nam w³aœnie pod-
czas „Dni Osadnictwa”.

Nie zabraknie równie¿ his-
torii, gdy¿ przez ca³y dzieñ na 
placu rozbita bêdzie osada 
rycerska. Uczestnicy zapre-
zentuj¹ uzbrojenie i kostiumy z 
czasów, kiedy pañstwo Pol-
skie zaczê³o siê kszta³towaæ. 
Pokazy nawi¹zywaæ bêd¹ do 
wydarzeñ zwi¹zanych z pows-
taniem wspólnot plemien-
nych, bêd¹cych zal¹¿kiem 
pañstwa polskiego. Goœcie 
bêd¹ mogli przyjrzeæ siê 
strojom i broni pochodz¹cych 
z odmiennych krêgów kulturo-
wych. Nie zabraknie równie¿ 
widowiskowych walk miêdzy 
plemionami oraz konkursów 
dla goœci.

W godzinach wieczornych 
na scenie swoje umiejêtnoœci 
muzyczne i taneczne poka¿¹   
zespo³y: GREEN POWER 
(zespó³ break dance), RAT-
ERS (zespó³ dziewczêcy), i 
eN.wU.eR. (zespó³ hip-hop).

A wieczorem dla mieszkañ-
ców Gminy odbêdzie siê ma-
jówka. Goœcie bêd¹ mogli 
bawiæ siê i tañczyæ a¿ do 
pó³nocy.

21 maja
Tego dnia zabawa rozpocz-

nie siê ju¿ oko³o godz. 14.30 
kiedy to na scenie amfiteatru 
OSP pojawi siê grupa klaunów 

DNI  OSADNICTWA  2006
i magików. Program dla dzieci 
bêdzie trwa³ oko³o godziny i z 
pewnoœci¹ wprowadzi malu-
chy w doskona³y nastrój i przy-
niesie mnóstwo niezapom-
nianych wra¿eñ.

Nastêpnie rozpocznie siê 
II Festiwal Stra¿ackich Or-
kiestr Dêtych. Najpierw 
wszystkie orkiestry przejd¹ 
ulicami miasta, a potem na 
placu OSP ka¿da z nich weŸ-
mie udzia³ w konkursie.

Wieczorem publicznoœæ 
rozœmieszaæ bêdzie kabaret 
„Made in China”, który z pew-
noœci¹ wprawi w doskona³y 
humor ka¿dego z goœci. 

Po wystêpie kabaretu, na 
scenie OSP pojawi siê polska 
gwiazda estrady Ma³gorzata 
Ostrowska. Wokalistka sw¹ 
przygodê z muzyk¹ rozpo-
czê³a od wspó³pracy z big-
bandem Koliber dzia³aj¹cym 
przy szkole muzycznej w 
Szczecinku, nastêpnie œpie-
wa³a w szkolnej grupie wokal-
nej Vist, ale najbardziej znana 
jest ze wspó³pracy z zespo³em 
„Lombard”, który odniós³ ogro-
mny sukces muzyczny. Ostro-
wska od 1996 r. zajê³a siê swo-
j¹ karier¹ solow¹ i w repertu-
arze, jaki zaprezentuje tego 
wieczora z pewnoœci¹ nie za-
braknie utworów z jej solo-
wych p³yt takich jak: „Alche-
mia”, Przed œwitem” i „In-
stynkt” oraz hitów jakie 
wyœpiewa³a z zespo³em 
„Lombard” 

Koncert Ma³gorzaty Ostro-
wskiej zakoñczy „Dni Osadni-
ctwa”.

Dla uczniów
Podczas tych dwóch dni 

wolontariusze bêd¹ zbieraæ 
pieni¹dze, które zasil¹ fun-
dusz stypendialny Stowarzy-
szenia Dobroczynnego „Ra-
zem”. Zdobyte w ten sposób 
pieni¹dze zostan¹ przeka-

zane uzdolnionym uczniom 
pochodz¹cym z ubogich ro-
dzin. Pañstwa hojnoœæ z pew-
noœci¹ oka¿e siê nieocenion¹ 
pomoc¹.

Nadanie imienia stanicy 
ZHP Patyki

Dodatkowo 21 maja odbê-
dzie siê uroczystoœæ nadania 
imienia „Kawalerów Orderu 
Uœmiechu” stanicy ZHP Paty-
ki. Uroczystoœæ rozpocznie siê 
msz¹ polow¹, a po jej zakoñ-
czeniu ods³oniêta zostanie 
tablica. A wieczorem odbê-
dzie siê koncert zespo³u „CA-
NOE”.

29 marca w koœciele 
rzymskokatolickim w Zelowie 
odby³a siê niezwyk³a droga 
krzy¿owa w wykonaniu trzech 
muzyków i aktora.

Mieszkañcy Zelowa i oko-
liczni goœcie wys³uchali wier-
szy ks. Jana Twardowskiego, 
które wyrecytowa³ aktor Jan 
Nowicki, a muzycy: Cezary 
Chmiel, Marek Stryszowski 

ARTYSTYCZNA  DROGA  
KRZY¯OWA

i Tomasz Grochot oprawili je 
piêkn¹ muzyk¹ i œpiewem.

Artyœci w niezwyk³y sposób 
przedstawili czternaœcie stacji 
drogi krzy¿owej Jezusa. To 
artystyczne wydarzenie z 
pewnoœci¹ wprowadzi³o ze-
branych goœci w nastrój i zadu-
mê, jaka powinna towarzyszyæ 
nam podczas Wielkiego Postu 
i Œwi¹t Wielkanocnych.    J.M.

Organizator, którym jest 
Zwi¹zek Harcerstwa Polskie-
go w Zelowie zaplanowa³ rów-
nie¿ szereg innych atrakcji.

Impreza zakoñczy siê za-
wi¹zaniem krêgu przez har-
cerzy.

Jak widaæ i w tym roku prog-
ram przygotowany na „Dni 
Osadnictwa” jest zró¿nicowa-
ny i na pewno ka¿dy znajdzie 
w nim coœ dla siebie, a tym 
samym spêdzi w dobrym hu-
morze i towarzystwie ten ma-
jowy, miejmy nadziejê upalny 
weekend.

Joanna Maciejewska



KONKURS  RECYTATORSKI

29 marca w Szkole Podsta-
wowej w Kociszewie odby³ siê 
Gminny Konkurs Recytatorski 
pod has³em „Wiersze nie tylko 
powa¿ne”. Poprzedzony by³ 
eliminacjami szkolnymi, które 
ka¿da placówka przeprowa-
dza³a we w³asnym zakresie. 
Rozgrywany by³ w trzech kate-
goriach wiekowych: przed-
szkola i klasy „O”, klasy I-III, 
klasy IV-VI. Do rywalizacji sta-
nêli przedstawiciele wszyst-
kich szkó³ i przedszkoli z tere-
nu Gminy Zelów.

Recytacjê wierszy rozpo-
czêto od najm³odszej grupy 
wiekowej, licz¹cej dziewiêæ 
osób. Byli to: Oliwia £uczak, 
Weronika Juszkiewicz, Ola 
Stasikowska, Paulinka Si-
korska, Kacper Klimczak, 
Aleks Niewiadomski, Zuzia 
Ransz, Ola Wêdzik i Klaudia 
Siekierska. Wszyscy ucze-
stnicy zaprezentowali siê tak 
doskonale, i¿ jurorzy postano-
wili przyznaæ równorzêdne wy-
ró¿nienia wszystkim ma³ym 
artystom.

W kategorii klas I-III zwy-
ciêzcami zostali: I miejsce  - 
K. Beton (SP nr 4) i S. Hañ-
czka (SP Kociszew), II miej-
sce - K. Gardulska (SP nr 4) i 
III miejsce - P. Tel¹¿ka (SP Ko-
ciszew).

W najstarszej kategorii wie-
kowej, uczniów klas IV-VI, lau-
reatami zostali: I miejsce - M. 
Grabarczyk i J. Pawlak (SP 
Kociszew), II miejsce - K. Ken-
sy i J.Jersak (SP nr 4) oraz III 
miejsce - A. Rudnicka (SP 
nr 4) i J. Wolniewska (SP Wy-
gie³zów) 

Na zakoñczenie pani Jolan-
ta Myroniuk, przedstawiciel 
Filii Bibliotecznej w Kocisze-
wie, wrêczy³a wszystkim lau-
reatom dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez organi-
zatorów. 

Organizatorami konkursu 
byli: Szko³a Podstawowa w 
Kociszewie, Filia Biblioteczna 
w Kociszewie, Spó³dzielnia 
Uczniowska oraz Towarzyst-
wo Szkolne Kociszew. 

O.K.Ch.

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych rozpocz¹³ wydawa-
nie legitymacji emeryta-ren-
cisty. Do koñca czerwca legity-
macje powinny trafiæ do wszy-
stkich emerytów i rencistów 
pobieraj¹cych œwiadczenia z 
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych. Legitymacja emery-
ta-rencisty ma formê plastiko-
wej karty w zielonym kolorze w 
formacie zbli¿onym do karty 
kredytowej. Zawiera imiê i 
nazwisko œwiadczeniobiorcy, 
numer PESEL oraz numer 
emerytury lub renty, a tak¿e 
termin wa¿noœci (w przypadku 
osób, którym œwiadczenie 
przys³uguje okresowo). W pra-
wym górnym rogu legitymacji 
znajduje siê hologram z logo 
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych. ZUS wydaje nowe 
legitymacje z urzêdu  emeryci i 
renciœci nie musz¹ sk³adaæ 
wniosków w tej sprawie. Le-
gitymacji nie trzeba te¿ odbie-

WYMIANA  LEGITYMACJI
raæ osobiœcie w oddziale. Zo-
stan¹ one przes³ane poczt¹ do 
ka¿dego emeryta lub rencisty. 
Legitymacja w formie plastiko-
wej karty jest dokumentem 
potwierdzaj¹cym status eme-
ryta-rencisty i jednoczeœnie 
dokumentem potwierdza-
j¹cym fakt objêcia œwiadcze-
niobiorcy ubezpieczeniem 
zdrowotnym. Nie dostan¹ jej 
osoby uprawnione do œwiad-
czeñ i zasi³ków przedemery-
talnych. Osobom, które maj¹ 
ustalone prawo do wiêcej ni¿ 
jednego œwiadczenia, wyda-
wana bêdzie tylko jedna legity-
macja, np. dla emerytów 
uprawnionych równoczeœnie 
do renty z tytu³u choroby za-
wodowej wydawana bêdzie le-
gitymacja z numerem i sym-
bolem  emerytury. 

Rzecznik prasowy oddzia³u 
ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

Monika Domaradzka

Od pocz¹tku wrzeœnia w 
Szkole Podstawowej w Koci-
szewie realizowany jest prog-
ram wyrównywania szans 
edukacyjnych. Projektem ob-
jête s¹ dzieci 3-5 letnie z tere-
nu Naszej Gminy. Zajêcia od-
bywaj¹ siê od poniedzia³ku do 
pi¹tku w godz. 8.00-14.00 w 
pomieszczeniach wynajêtych 
od szko³y, które do potrzeb 
programu przygotowali i wypo-
sa¿yli rodzice.

G³ównym jego celem jest 
wspomaganie rozwoju intelek-
tualnego i emocjonalnego 
dzieci poprzez odpowiednie 
zorganizowanie œrodowiska 
edukacyjnego. Podjêcie edu-
kacji przedszkolnej w ma³ej 
grupie, jest szans¹ na indywi-

MALUCHY  ID¥  
DO  SZKO£Y

dualne spojrzenie na potrzeby 
i zainteresowania dzieci, 
wczesne diagnozowanie i te-
rapiê zaburzeñ rozwojowych. 
Poprzez wspólne zabawy, 
stymulowanie aktywnoœci w 
grupie, kreowanie pozytyw-
nych doœwiadczeñ, bez z góry 
przyjêtych schematów stara-
my siê przygotowaæ dzieci do 
wype³niania w niedalekiej 
przysz³oœci  obowi¹zków 
szkolnych.

Projekt, w którym aktualnie 
uczestniczy 12 dzieci szko³a 
zamierza realizowaæ tak¿e w 
kolejnych latach, rozszerzaj¹c 
jego formy o punkty zabaw 
przy wszystkich szko³ach wiej-
skich naszej gminy.

O.K.Ch.

Radni podjêli uchwa³ê doty-
cz¹c¹ udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Be³cha-
towskiemu.

Pomoc zostanie udzielona 
w formie dotacji, a pieni¹dze 
bêd¹ pochodziæ z bud¿etu 
Gminy Zelów. Œrodki przeka-
zane powiatowi pokryj¹ koszty 
rzeczowe, które s¹ potrzebne 

POMOC  DLA  POWIATU 
BE£CHATOWSKIEGO

do funkcjonowania punktu Po-
radni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Zelowie oraz 
op³aty miesiêczne sta³ego ³¹-
cza miêdzy Starostwem Po-
wiatowym, a Fili¹ Komunikacji 
w Zelowie.

Kwota, jak¹ gmina Zelów 
przeka¿e na te dwa zadania to 
43 400 z³.                          J.M.

W Przedszkolu Samorz¹-
dowym nr 4 im. Jana Brzech-
wy w Zelowie 24 marca br. od-
by³o siê przedstawienie bajki 
„Zamieszanie w kurzosta-

PRZEDSTAWIENIE  BAJKI
nie”, czyli domowa wojna z ku-
rzolami. W ramach cyklu spot-
kañ teatralnych, przedszkole 
goœci³o aktorów z Teatru £ódz-
kiego „Psikus”.           O.K.Ch.



1 kwietnia w Domu Kultury 
w Zelowie odby³o siê spotka-
nie literackie, na którym goœ-
cie mogli wys³uchaæ wierszy i 
porozmawiaæ z ich autorami. 

Twórcami, którzy zapre-

SPOTKANIE  LITERACKIE

zentowali siê tego wieczoru 
by³a Grupa Literacka „18.05” 
dzia³aj¹ca przy Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej 
w Be³chatowie.                 

J.M.

Towarzystwo Szkolne Koci-
szew otrzyma³o dotacjê z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w kwocie 
5.500 z³ na realizacjê progra-
mu „Pejza¿ Zelowski 2006”. 
Dotacja skierowana jest na re-

OTRZYMALIŒMY  DOTACJE
alizacjê programu, który za-
wiera trzy g³ówne przedsiê-
wziêcia: ligê przyrodnicz¹ (w 
tym konkurs z wiedzy o przyro-
dzie), wydanie folderu „Cztery 
pory roku” oraz konkurs pio-
senki „Pejza¿e polskie”.

O.K.CH.

WSPARCIE  DLA 
BEZROBOTNYCH

Jest to projekt realizowany 
w ramach Programu PHARE 
2003 Rozwój Zasobów Ludz-
kich na zlecenie Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiê-
biorczoœci przez WYG Inter-
national, Sp. z o.o. w Kra-
kowie. G³ównymi zadaniami 
projektu s¹ dzia³ania maj¹ce 
na celu zapobieganie nega-
tywnym skutkom restruktury-
zacji przemys³u i zwolnieñ  
grupowych w restrukturyzo-
wanych przedsiêbiorstwach 
oraz promocja idei zwolnieñ 
monitorowanych. Dzia³ania 
realizowane s¹ na terenie ca-
³ego kraju i maj¹ docelowo ob-
j¹æ 3000 osób.

Program przygotowywany 
jest z myœl¹ o przedsiêbior-
stwach i ich pracownikach bê-
d¹cych w okresie wypowie-
dzenia, zagro¿onych utrat¹ 
pracy oraz osobach pozosta-
j¹cych bez pracy, które zosta³y 
zwolnione z zak³adów pracy 
bior¹cych udzia³ w projekcie. 
Osoby, które przyst¹pi¹ do 
projektu otrzymuj¹ wsparcie w 
zakresie zdobycia nowych 

kwalifikacji poszukiwanych na 
rynku pracy oraz znalezienia 
nowej pracy w terminie kilku 
miesiêcy od momentu zwol-
nienia. Oferowane wsparcie 
obejmuje doradztwo zawodo-
we, szkolenia zawodowe, 
szkolenia i doradztwo bizne-
sowe, warsztaty psychologicz-
no-aktywizuj¹ce oraz poœred-
nictwo pracy. Dla przedsiê-
biorstw projekt oferuje wspar-
cie w realizacji niezbêdnych 
ekonomicznie procesów re-
strukturyzacji zatrudnienia i 
outplacementu.

Jedn¹ z instytucji, na tere-
nie województwa ³ódzkiego, 
wspó³pracuj¹c¹ z WYG Inter-
national Sp. z o.o. w realizacji 
tego projektu, jest Fundacja 
Rozwoju Gminy Zelów. Infor-
macji na temat mo¿liwoœci 
udzia³u w projekcie „Us³ugi 
zwi¹zane ze wsparciem zwol-
nieñ monitorowanych” udzie-
laj¹ pracownicy Oœrodka 
Doradczo-Szkoleniowego 
Fundacji Rozwoju Gminy Ze-
lów - tel.: 044 634 10 06; 634 
10 14 wew. 132 lub 133.

  Gra¿yna S³ama-Ugorska



Joanna Maciejewska: Kiedy 
i w jaki sposób zaintereso-
wa³a siê Pani szk³em?
Magdalena Pejga: Fascyna-
cja szk³em istnia³a od zawsze 
jako materia, któr¹ da siê ci¹æ, 
wyginaæ, szlifowaæ, kroiæ, t³uc, 
sklejaæ, wypalaæ, deformo-
waæ. Bêd¹c w Liceum Pla-
stycznym w £odzi myœla³am o 
jednym - jak dostaæ siê na wy-
marzony kierunek - szk³o arty-
styczne. Zdawa³am na Aka-
demiê Sztuk Piêknych w £odzi 
i uda³o siê, lecz nie by³ to kieru-
nek - szk³o. Gdy rozpoczê³am 
studia okaza³o siê, ¿e w ra-
mach wspó³pracy ASP, a Wy¿-
sz¹ Szko³¹ Artystyczno-Prze-
mys³ow¹ w Pradze mogê zda-
waæ w³aœnie na t¹ uczelniê. 
Postanowi³am wykorzystaæ 
szansê i znów siê uda³o. Stu-
diowa³am w Czechach, we 
wspania³ej Pradze 5 lat w pra-
cowni szk³a artystycznego u 
prof. Vladimira Kopeckeho. 
J.M.: Czy pracuje Pani na ja-
kimœ specjalnym szkle?
M.P.: Tak, w swych pracach 
wykorzystuje przede wszyst-
kim szk³o kryszta³owe, które 
zawiera m.in. tlenek o³owiu. 
Jest to szk³o miêkkie w obrób-
ce i ma piêkn¹ przejrzystoœæ. 
Pracujê tak¿e ze szk³em sodo-
wym, jednak jest ono twardsze 
i nie tak wdziêczne w pracy jak 

SZK£O  ARTYSTYCZNE

Pierwsze wyroby ze szk³a pojawi³y siê w Mezopotamii i Egipcie ok. 3400 lat p.n.e. Do Polski dotar³y one na prze³omie X-XI 
wieku. Szk³o kojarzy nam siê przede wszystkim z u¿ytkowoœci¹, czyli wytwarzaniem z niego ró¿nego rodzaju naczyñ i narzêdzi 

s³u¿¹cych do codziennego ¿ycia. Jednak s¹ ludzie, którzy w szkle widz¹ wiêcej i dziêki swojej wyobraŸni oraz talentowi 
wykonuj¹ z tego tworzywa niezwyk³e rzeŸby. Tak¹ osob¹ niew¹tpliwie jest Magdalena Pejga, artystka znana w ca³ej Europie, 

a mieszkaj¹ca w Zelowie.

kryszta³.
J.M.: Jakie techniki szklar-
skie wykorzystuje Pani w 
swoich pracach?
M.P.: W swojej twórczoœci wy-
korzystujê bardzo ró¿ne tech-
niki m.in. deformujê szk³o, ma-
lujê, szlifujê, grawerujê, pias-
kujê. Odkry³am tak¿e zapom-
nian¹ XIX-wieczn¹ techno-
logiê zdobienia, któr¹ od kilku 
lat modyfikujê, z któr¹ pracujê i 
eksperymentujê. A jest to me-
toda dyfuzyjna, która polega 
na malowaniu szk³a tlenkami 
metali i wypalaniu w piecu 
szklarskim. £¹czê równie¿ in-
ne materia³y ze szk³em m.in. 
takie jak kamieñ, metal, drew-
no.
J.M.: Jakie narzêdzia s¹ Pa-
ni potrzebne do pracy?
M.P.: Do pracy niezbêdne s¹ 
szlifierki, szajby, pi³y diamen-
towe, specjalne ko³a poler-
skie, ko³a diamentowe, korki i 
specjalne proszki polerskie i 
piaski œcierne. 
J.M.: Pierwsze dzie³o ze 
szk³a, jakie Pani wykona³a?
M.P.: Pierwsz¹ pracê wykona-
³am na praktykach podczas 
studiów. By³ to pojemnik ku-
chenny. Powsta³ w hucie szk³a 
i by³ dmuchany do formy drew-
nianej ze szk³a szmaragdowe-
go, rubinowego i bezbarwne-
go.

J.M.: Gdzie Pani wystawia 
swoje prace?
M.P.: Prace moje prezentowa-
ne by³y i s¹ w wielu krajach 
Europy, Ameryce i równie¿ w 
Afryce. W Polsce wspó³pracu-
jê z wieloma galeriami m.in. 
Galeri¹ Opera mieszcz¹c¹ siê 
w Zamku Ujazdowskim.
J.M.: Najtrudniejsze dzie³o, 
jakie Pani wykona³a?
M.P.: Moje najtrudniejsze 
dzie³o to dyplom, nad którym 
pracowa³am bardzo intensyw-
nie prawie rok. Ale przyznam, 
¿e ka¿da praca niesie nowe 
wyzwania i utrudnienia, a to 
mnie fascynuje. Moim arty-
stycznym marzeniem jest 
niczym nieograniczona mo¿li-
woœæ realizacji moich projek-
tów.
J.M.: A jak powstaje koloro-
we szk³o?
M.P.: Najczêœciej w hucie s¹ 
ju¿ gotowe zestawy przygoto-
wane do wytopu szk³a, które 
wykonuje technolog poprzez 
mieszanie tlenków ró¿nych 
metali i zwi¹zków chemicz-
nych. 
J.M.: Sk¹d czerpie Pani po-
mys³y na swoje prace?
M.P.: Inspiracjê czerpiê z czê-
stych podró¿y, natury, cieka-
wych prze¿yæ, nastroju.
J.M.: Które ze swych prac 
lubi Pani najbardziej?

M.P.: Moj¹ ulubion¹ prac¹ jest 
Wie¿a Babel  ciê¿ka, masyw-
na fioletowa forma, dwa wi-
tra¿e malowane i wykonane w 
technice pãte de verre oraz 
komplet u¿ytkowy i szk³o w po-
³¹czeniu ze srebrem, by³a to 
praca na bazie trójk¹ta, któr¹ 
zakupi³ ambasador Holandii. 
Moj¹ ulubion¹ prac¹ jest rów-
nie¿ Ka³amarz z piórem, który 
otrzyma³ w prezencie w Zelo-
wie prezydent Czech Vaclav 
Havel.
J.M.: A czy interesowa³a siê 
Pani innym rodzajem sztu-
ki?
M.P.: Tak, zajmowa³am siê ry-
sunkiem i malarstwem. Naj-
bardziej lubi³am pastele i tech-
niki mieszane. Jednak od kilku 
lat ca³kowicie poch³onê³a mnie 
praca nad szk³em. Interesujê 
siê równie¿ histori¹ i sztuk¹.
J.M.: Pracuje Pani teraz nad 
czymœ?
M.P.: Obecnie zajmujê siê 
bie¿¹cymi sprawami. Na razie 
nie planujê wielkiego przed-
siêwziêcia, jednak coraz czê-
œciej zastanawiam siê nad 
stworzeniem wystawy poœwiê-
conej mojej córce. Kto wie mo-
¿e wkrótce rozpocznê pracê 
nad tym projektem, a bêdzie to 
na pewno du¿e wyzwanie.
J.M.: Dziêkujê za rozmowê.









Z przedstawionej informacji 
o stanie bezpieczeñstwa oraz 
osi¹gniêtych wynikach pracy 
Komisariatu Policji w Zelowie 
za 2005 rok wynika, ¿e w roku 
ubieg³ym zmniejszy³a siê ogól-
na liczba przestêpstw, g³ów-
nie kryminalnych. Te wyniki 
œwiadcz¹ o dobrym dzia³aniu 
p rewency jnym naszych  
funkcjonariuszy oraz o dobrze 
realizowanym procesie wykry-
wczym. 

Ogó³em w 2005 roku 
stwierdzono 465 przestêpstw 
na te-renie naszej Gminy i jest 
to 10% mniej w porównaniu do 
2004 roku. Spoœród tylu 
stwierdzonych przestêpstw 
uda³o siê wykryæ 395. WskaŸ-
nik wykrywalnoœci kszta³tuje 
siê na poziomie 84,6% i jest on 
wy¿szy o 9,7% w porównaniu 
do 2004 roku.

Bezpieczeñstwo na dro-
gach wci¹¿ du¿o pozostawia 
do ¿yczenia. W 2005 roku na 

BEZPIECZEÑSTWO  W  NASZEJ  GMINIE

terenie Gminy Zelów dosz³o 
do 28 wypadków drogowych, 
w których 5 osób ponios³o 
œmieræ, a 28 zosta³o rannych. 
Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e 
wœród tych 5 ofiar œmiertel-
nych 2 znajdowa³y siê pod 
wp³ywem alkoholu. Jak wyni-
ka z rozmowy przeprowadzo-
nej z Komendantem Policji w 
Zelowie Ryszardem Duraj-
skim, w wiêkszoœci wypadków 
sprawcami by³y osoby nie-
trzeŸwe i m³odzi kierowcy w 
wieku 18-24 lat. 

Dosz³o tak¿e do 91 kolizji 
drogowych, gdzie g³ównymi 
przyczynami by³o m.in.: 
niedostosowanie prêdkoœci do 
warunków ruchu, nieudziela-
nie pierwszeñstwa przejazdu, 
a tak¿e nieprawid³owe wyko-
nywanie manewrów tj.: wy-
przedzanie, skrêcanie, prze-
je¿d¿anie przez przejœcia dla 
pieszych oraz niezachowanie 
bezpiecznej odleg³oœci miêdzy 

pojazdami. W dalszym ci¹gu, 
podobnie jak w latach ubie-
g³ych, najwiêcej zdarzeñ 
drogowych wystê-powa³o na 
drodze wojewódz-kiej nr 484. 

Niew¹tpliwym czynnikiem 
poprawiaj¹cym bezpieczeñ-
stwo na terenie Zelowa jest 
dobra praca naszych funkcjo-
nariuszy i represja w postêpo-
waniu mandatowym wobec 
sprawców wykroczeñ oraz 
eliminowanie z ruchu nietrzeŸ-
wych kierowców. Ponadto by³y 
podejmowane dzia³ania z 
zakresu prewencji kryminalnej 
poprzez organizowanie „mia-
steczek ruchu drogowego” w 
szko³ach oraz prowadzenie 
spotkañ z dzieæmi i m³odzie¿¹ 
o tematyce bezpiecznego ko-
rzystania z drogi. Funkcjo-
nariusze policji w Zelowie 
zabezpieczali równie¿ ró¿-
nego rodzaju imprezy o cha-
rakterze kulturalnym, sporto-
wym i religijnym.

O.K.Ch.     

RAPORT  POLICJI



15 marca w Gminnym Cen-
trum Informacji w Zelowie od-
by³o siê szkolenie dla rolników 
pt. „Kodeks Dobrej Praktyki 
Rolniczej w województwie ³ó-
dzkim” zorganizowane przez 
Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, w 
ramach realizacji projektu „Re-
strukturyzacja i modernizacja 
sektora ¿ywnoœciowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006”. 

G³ówne zagadnienia, jakie 
poruszono na spotkaniu doty-

SZKOLENIE  
DLA  ROLNIKÓW

czy³y zwyk³ej praktyki rolni-
czej, której rolnicy musz¹ 
przestrzegaæ, przede wszyst-
kim, gdy pobieraj¹ dop³aty 
unijne. Dyskutowano m.in. o 
potrzebie budowania p³yt i 
zbiorników na odchody zwie-
rzêce oraz dobrostanie zwie-
rz¹t.

W szkoleniu, które prowa-
dzi³ Pan Józef Brzozowski z 
Oœrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Be³chatowie wziê³o 
udzia³ 23 rolników z Gminy Ze-
lów.                                  J.M.

W dniu 24 marca 2006 roku 
w Domu Kultury w Zelowie, 
odby³a siê uroczysta akade-
mia z okazji Œwiêta Patrona 
Szko³y Podstawowej nr 2 w 
Zelowie im. Tadeusza Koœciu-
szki. Uroczystoœæ rozpoczê³a 
siê wniesieniem odnowionego 
sztandaru szko³y i hymnem 
narodowym. Nastêpnie dy-
rektor szko³y  Marzanna So-
cha powita³a zgromadzonych 
goœci i zaprosi³a do obej-
rzenia przygotowanej przez 
nauczycieli i uczniów akade-
mii, która nawi¹zywa³a do 60 
rocznicy powstania Szko³y 
Podstawowej nr 2 w Zelowie. 
Podczas uroczystoœci g³os za-
bra³ równie¿ burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski, który na 
rêce dyrektora szko³y przeka-
za³ upominek oraz ¿yczenia. 

ŒWIÊTO  PATRONA  SZKO£Y 
PODSTAWOWEJ  NR  2

W tegorocznych uroczysto-
œciach wziêli udzia³ miêdzy in-
nymi: dyrektor Domu Kultury  
Ma³gorzata Dêbkowska, dy-
rektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Zelowie  Bar-
bara Berliñska, prezes zarz¹-
du Stowarzyszenia Przyjació³ 
Osób Niepe³nosprawnych  
Dariusz Kaczmarek, komen-
dant Hufca ZHP Zelów Jola-
nta Gandziarek, pastor - Miro-
s³aw Jelinek, dyrektorzy szkó³ 
z terenu Gminy Zelów, przed-
stawiciele Rady Rodziców 
oraz sponsorzy. 

Uroczyst¹ akademiê za-
koñczono wrêczeniem dyplo-
mów „Szkolnym Mistrzom” i 
z³o¿eniem kwiatów pod pom-
nikiem Tadeusza Koœciuszki.

A.D.Uprzejmie informujê, ¿e Zak³ady Miêsne RAKÓW prowadz¹ na 
terenie Gminy Zelów skup trzody chlewnej i byd³a. Skup odbywa 
siê przy posesji pana Zygmunta Soleckiego, Kurówek 37. 
Telefon 044 634 4018

TRZODA CHLEWNA
3,40 z³/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek o godz. 7.30
MACIORY
Od 2,00 do 2,10 z³/kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa siê w ka¿dy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
Od 10,00 do 14,00 z³/kg
Preferowana waga - 60-70 kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gêbicki
Do 14 z³/kg - byczki
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - 8,50 z³/kg
Preferowana waga do 147 kg
W ka¿dy pi¹tek w godz. 10.30 do 11.00
KROWY, JA£ÓWKI, BUHAJE, CIELÊTA RZE•NE
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,80 z³/kg (brutto)
2. JA£ÓWKI
4,00 z³/kg (brutto)
3. BUHAJE
5,00-5,25  z³/kg (brutto)
4. CIELÊTA waga 70-100 kg
Do 8,50 z³/kg (brutto)
Skupy prowadzone s¹ na zapisy telefoniczne tel. 044 634 
4018. Ceny przy skupie mog¹ byæ zmienne.

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE 
TRZODY CHLEWNEJ I BYD£A

SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 450  m.kw. w 
miejsowoœæi Bujny Szlacheckie. Kontakt tel. 0603 111 264

T£UMACZ przysiêg³y jêzyka niemieckiego, Dorota Kudaj, 
Be³chatów -  Grochol ice,  u l .  Po ³udniowa 50.  
Promocyjne ceny. tel. 0 500 147 187 (po godz. 16)

MATEMATYKA, korepetycje, tel. 044 634 12 71



31 marca zakoñczy³y siê 
walne zebrania sprawozdaw-
czo  wyborcze w OSP na tere-
nie Gminy Zelów. Tegoroczne 
spotkania mia³y wyj¹tkowy 
charakter, gdy¿ jak co 5 lat od-
by³y siê wybory do Zarz¹dów 
OSP. 

Na 17 jednostek znajduj¹-
cych siê na terenie gminy wal-

Obecnie planowany jest 
Zjazd Gminny, który odbêdzie 
siê w maju br. Na tym spotka-
niu zostanie wybrany Zarz¹d 

WYBORY  W  OSP
ne zebrania odby³y siê w 15 
jednostkach. Natomiast w 
miejscowoœciach: £êki i Wale-
wice spotkania nie dosz³y do 
skutku z powodu braku zainte-
resowania mieszkañców oraz 
pe³nego sk³adu cz³onków, któ-
rzy mieliby wejœæ w sk³ad Za-
rz¹du i Komisji Rewizyjnej.

A tak przedstawiaj¹ siê wyniki wyborów do Zarz¹dów OSP z terenu 
Gminy Zelów:

OSP

Bocianicha

Bujny Szlacheckie

Chajczyny

Grabostów

Karczmy

Kociszew

Kurów

£obudzice

Kolonia Po¿dzenice

Po¿dzenice

Sobki

Sromutka

Wygie³zów

Wypychów

Zelów

PREZES

S³awomir Malinowski

Józef Nowicki

Krzysztof Szadkowski

Henryk Ozimek

Józef Dobroszek

Lechos³aw Kryœciñski

Grzegorz Bro¿yñski

Henryk Fr¹tczak

Henryk Grodzki

Krzysztof Rogut

Józef Chrzanowski

Adam Adamusiak

Piotr £yszkowicz

Maciej Grac

Zbigniew Dubiñski

NACZELNIK

Juniak Jerzy

Ryszard Bednarek

Kazimierz Rajdak

Wies³aw Kopka

Marek Wdowiak

Krzysztof Kryœciñski

Jerzy Bro¿yñski

Stefan Piecyk

Piotr Franc

Jacek Bara

Zbigniew Rogut

Jacek WoŸniak

Jan Œwistek

Andrzej Jachimek

Gabriel Jaworski

Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku 
OSP i sk³ad Gminnej Komisji 
Rewizyjnej

J.M.

Rada Miejska podjê³a uch-
wa³ê, która ustala najni¿sze 
wynagrodzenie zasadnicze w 
wysokoœci 555 z³ dla pracow-
ników niebêd¹cych nauczy-
cielami, a zatrudnionych w 
szko³ach i przedszkolach znaj-
duj¹cych siê na terenie Gminy 

WYNAGRODZENIA  
DLA  PRACOWNIKÓW

Zelów. 
Dodatkowo wyra¿ono zgo-

dê na tworzenie i wyp³acanie 
tym pracownikom w ramach 
posiadanych œrodków na wy-
nagrodzenia nagród z fundu-
szu nagród oraz premii z fun-
duszu premiowego.          J.M.

W Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Zelów od 27 
marca do 2 kwietnia mo¿na 
by³o ogl¹daæ wystawê poœwiê-
con¹ Ojcu Œwiêtemu pod 
tytu³em „Takiego zapamiêta-

WYSTAWA W BIBLIOTECE
my”. Zainteresowanie wy-
staw¹ by³o bardzo du¿e, po-
niewa¿ przedstawia³a ona ca³e 
¿ycie Papie¿a i by³a poœwiêco-
na rocznicy Jego œmierci.

O.K.Ch.

W dniu 31 marca br. w 
Przedszkolu Samorz¹dowym 
nr 4 im. Jana Brzechwy w Ze-
lowie odby³y siê zajêcia otwar-
te pod tytu³em „Tradycje i ob-
rzêdy Wielkanocne”, podczas 
których dzieci zapozna³y siê 
ze zwyczajami wielkano-
cnymi. Zaproszeni byli rodzice 
i jedna z zelowskich artystek 
Patrycja Rzewnicka, która 

ZAJÊCIA  OTWARTE
uczy³a dzieci robiæ m.in. wiel-
kanocne palemki, pisanki oraz 
ró¿ne dekoracje. Po czêœci te-
oretycznej dzieci mog³y przy 
pomocy rodziców wyprakty-
kowaæ swoj¹ wiedzê i spróbo-
waæ coœ zrobiæ samemu. 
Czêœæ teoretyczn¹ poprowa-
dzi³a Maria Janczyk-Kukie³a.

O.K.Ch.   



Stowarzyszenie Dobro-
czynne „RAZEM” og³osi³o pi¹-
t¹ edycjê konkursu gran-
towego „Dzia³aj Lokalnie V” 
Polsko-Amerykañskiej Funda-
cji Wolnoœci realizowanego we 
wspó³pracy z Akademi¹ Roz-
woju Filantropii w Polsce.  Ce-
lem konkursu jest aktywizo-
wanie lokalnych spo³ecznoœci 
wokó³ rozwi¹zywania proble-
mów i zaspokajania potrzeb 
oraz pobudzanie ¿yciowych 
aspiracji mieszkañców ma³ych 
miejscowoœci.

Program adresowany jest 
do organizacji nie nastawio-
nych na zysk, maj¹cych status 
fundacji lub stowarzyszenia 
zarejestrowanych w KRS, in-
stytucji publicznych posia-
daj¹cych osobowoœæ praw-
n¹ oraz inicjatyw obywatel-
skich dzia³aj¹cych przy orga-
nizacjach, szko³ach, domach 
kultury, bibliotekach, klubach 
sportowych, etc. 

W konkursie mog¹ wzi¹æ 
udzia³ organizacje i instytucje 

KOLEJNA  EDYCJA  KONKURSU  
GRANTOWEGO 

„DZIA£AJ  LOKALNIE V” 
maj¹ce siedzibê w powiecie 
be³chatowskim i wieluñ-
skim; planuj¹ce prowadziæ 
dzia³ania w miejscowoœci 
licz¹cej do oko³o 20 tys. miesz-
kañców (w konkursie mog¹ 
zostaæ dofinansowane rów-
nie¿ projekty adresowane do 
spo³ecznoœci miast powy¿ej 
20.000 mieszkañców, ale 
³¹czna wartoœæ dotacji na dzia-
³ania realizowane w tych 
miastach finansowanych ze 
œrodków PAFW nie mo¿e 
przekroczyæ 20% puli œrodków 
przyznanych LOG, tj. 35 000 
z³); maj¹ce prawn¹ mo¿liwoœæ 
samodzielnej realizacji dzia³añ 
planowanych w ramach pro-
jektu i rozliczenia dotacji; pro-
wadz¹ce ewidencjê ksiêgow¹ 
pozwalaj¹c¹ na wyodrêbnie-
nie kosztów realizacji dotowa-
nego projektu z podzia³em na 
koszty finansowane z dotacji i 
pozosta³e; które oprócz „Dzia-
³aj Lokalnie” równolegle reali-
zuj¹ nie wiêcej ni¿ jeden pro-
jekt finansowany ze œrodków  

PAFW (w ramach programów 
Równaæ Szanse, English Tea-
ching, Liderzy PAFW, RITA, 
Obywatel i Prawo lub Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku). 

Do konkursu nie mog¹ 
sk³adaæ wniosków fundacje 
skarbu pañstwa i ich oddzia-
³y oraz stowarzyszenia sa-
morz¹dów lokalnych.

Projekty musz¹ byæ realizo-
wane w okresie od 15 maja do 
30 listopada 2006 roku. Ma-
ksymalna kwota dofinansowa-
nia projektu ze œrodków pro-
gramu „Dzia³aj Lokalnie V” to 
6.000 z³. Do niej organizacja 
lub instytucja musi do³o¿yæ 
25% wk³adu w³asnego (10% 
- wk³ad gotówkowy i 15% 
wk³ad rzeczowy lub us³ugo-
wy). Ostateczna wysokoœæ 
dotacji zale¿eæ bêdzie od  de-
cyzji Komisji Dotacyjnej powo-
³anej przez Stowarzyszenie 
Dobroczynne „RAZEM”.

W ramach konkursu prze-
widywane jest przyznanie min. 
10 dotacji na projekty, które 
wynikaj¹ z potrzeb danej spo-
³ecznoœci; maj¹ jasno okreœlo-
ny cel, dobrze zaplanowane 
dzia³ania; mierzalne rezultaty i 
rozs¹dne koszty realizacji; 
przyczyniaj¹ siê do poprawy 
sytuacji i osi¹gania trwa³ych 
zmian spo³ecznych np. w za-
kresie kultury, edukacji, spraw 
spo³ecznych, rozwoju lokal-
nego i innym; bêd¹ realizowa-
ne wspólnymi si³ami miesz-
kañców i instytucji ¿ycia lokal-
nego  samorz¹dów, przedsiê-
biorców i organizacji spo³ecz-
nych; bêd¹ umiejêtnie i w spo-
sób przemyœlany anga¿owa³y 
zasoby lokalne - naturalne, 

spo³eczne, ludzkie i finanso-
we.

Z dotacji nie bêd¹ finan-
sowane takie dzia³ania jak: 
zakup œrodków trwa³ych, który 
nie jest merytorycznie uzasad-
niony; prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej; bezpo-
œredni¹ pomoc finansow¹ dla 
osób fizycznych; udzielanie 
po¿yczek; wspieranie podsta-
wowej dzia³alnoœci instytucji 
publicznych wynikaj¹cej z 
ustawy; finansowanie inwe-
stycji (np. zakup gruntów, re-
monty i adaptacja pomiesz-
czeñ, budowa obiektów prze-
mys³owych, oczyszczalni œcie-
ków itp.); finansowanie podat-
ku VAT, jeœli istnieje mo¿liwoœæ 
odzyskania tego podatku z 
Urzêdu Skarbowego; finanso-
wanie podatku dochodowego 
od osób prawnych; finanso-
wanie kar, grzywien i odsetek 
karnych; budowê kapita³u ¿e-
laznego; wspieranie celów re-
ligijnych i politycznych oraz 
uprawianie kultu religijnego; 
finansowanie dzia³añ œciœle 
sportowych, jeœli nie prowadz¹ 
one do aktywizacji spo³eczno-
œci i d³ugotrwa³ych rezultatów.

Wnioski nale¿y sk³adaæ 
drog¹ pocztow¹ lub osobiœ-
cie do dnia 5 maja 2006 roku 
w siedzibie Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „RAZEM”, 
ul. ¯eromskiego 21, 97-425 
Zelów. 

Szczegó³owe informacje 
o konkursie mo¿na uzyskaæ 
w siedzibie stowarzysze-
nia, tel. 044 634 34 61 lub 
na stronie internetowej: 
www.sdrazem.org.pl 

A.D.
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W Kleszczowie 19 marca 
br. rozegrano Fina³y Igrzysk 
Sportowo-Rekreacyjnych LZS 
powiatu be³chatowskiego w 
poszczególnych konkuren-
cjach: rzut lotk¹, tenis sto³owy, 
szachy, biegi prze³ajowe, war-
caby, wielobój sprawnoœcio-
wy oraz pi³ka siatkowa. Gmina 
Zelów, dziêki zdobyciu wyso-

ZELÓW NA II MIEJSCU
kich miejsc przez swoich 
zawodników, uplasowa³a siê 
na drugim miejscu w ogólnej 
klasyfikacji gmin. Jest to bar-
dzo zaszczytne miejsce. 
Organizatorem Igrzysk by³o 
Powiatowe Zrzeszenie Ludo-
wych Zespo³ów Sportowych w 
Be³chatowie.              

O.K.Ch. 

W £obudzicach 18 marca 
br. rozegrano indywidualne 
mistrzostwa LZS powiatu be³-
chatowskiego w tenisie sto³o-
wym w kategoriach: kadet, ju-
nior, senior. Najlepsze miejsca 
wywalczyli: Katarzyna Konie-
czna, Daria Fr¹czkowska, 
Monika Wêdzik, Karina So-
ból, Dorota Domaga³a, Doro-
ta Wêdzik a tak¿e S³awomir 
Chrust - wszyscy z ULKS Ku-

TENIS  STO£OWY
sy £obudzice. 

Z kolei 25 marca rozegrano 
mistrzostwa LZS powiatu be³-
chatowskiego równie¿ w teni-
sie sto³owym w kategoriach: 
¿ak  m³odzik. Najlepsze miej-
sca w poszczególnych katego-
riach zdoby³y: Anna Kwasek, 
Sara Mikulska oraz Daria 
Zyrka - wszyscy z ULKS Kusy 
£o-budzice. 

O.K.Ch.
  

Miejsko-Gminny Ludowy 
Klub Sportowy w Zelowie 
organizuje w dniu 23 kwietnia 
o godz. 10:00 w hali Zespo³u 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych 
Wojewódzki Fina³ pi³ki siat-
kowej kobiet. Zaœ 30 kwietnia 

NAJBLI¯SZE  
WYDARZENIA  SPORTOWE

o godz. 10:00 w sali gimna-
stycznej ZSO w Zelowie od-
bêd¹ siê Wojewódzkie Mi-
strzostwa w warcabach (ko-
biet i mê¿czyzn) w kategoriach 
wiekowych: do 13, 16, 19, 30 i 
powy¿ej 30 lat.           O.K.Ch.

26 marca w Domu Kultury w 
Zelowie odby³y siê XVII 
Otwarte Mistrzostwa Zelowa w 
szachach o Puchar Przewod-
nicz¹cego Rady Wojewódz-
kiej SLD w £odzi. Organizato-
rami Mistrzostw byli: Miejsko-
Gminny Ludowy Klub Sporto-
wy i Rada Miejsko-Gminna 
SLD w Zelowie.

W zawodach wziê³o udzia³ 
79 uczestników z ca³ego woje-
wództwa. Najm³odszy zawod-

NAJLEPSI  SZACHIŒCI
nik mia³ 8 lat, a najstarszy 86. 
Wœród graczy najlepszym 
okaza³ siê Krystian Jedrycz-
ka z P³ocka. Natomiast najlep-
szymi zawodnikami Miasta i 
Gminy Zelów zostali: Anna 
Œwistek i Aleksander Ka³u¿-
ny, którzy reprezentowali 
ULKS ZSO Zelów.

Zwyciêscy otrzymali pu-
chary, nagrody pieniê¿ne i rze-
czowe. 

J.M.


