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Liczne zabawy i konkursy dla dzieci, występy lokalnych zespołów oraz gwiazdy
polskiej estrady m.in.: RH+, Video, Żuki, Zbigniew Wodecki, Samokhin Band,
a poza tym skecze kabaretu Afera, dyskoteka i pokaz sztucznych ogni  tak

w skrócie można opisać to, co działo się podczas Dni Zelowa.

Fotoreportaż na stronach 10 - 11

Na tegoroczne Dni Zelowa do
Amfiteatru OSP tłumnie przybyli
mieszkańcy, dla których święto
miasta było okazją do dobrej za-
bawy. Pogoda dopisała, atrakcji
było wiele, zarówno dla najmłod-
szych, jak i dla starszych.

Dzieci wraz z rodzicami weso-
ło bawiły się podczas programu
rozrywkowego „A mnie jest weso-
ło” oraz chętnie brały w licznych
konkursach przygotowanych spe-
cjalnie dla nich.

Swoje osiągnięcia mogły też
zaprezentować lokalne zespoły
The Reaper i Redrum oraz grupy

taneczne breakdance i hip-hop z
Domu Kultury w Zelowie.

Największym zainteresowa-
niem cieszyły się jednak koncerty
gwiazd. W sobotę dla mieszkań-
ców Zelowa zagrały zespoły RH+
i Video, a w niedzielę Samokhin
Band, Żuki oraz znany i ceniony
artysta Zbigniew Wodecki.

Uśmiechy na twarzach zelo-
wian wywołały też skecze i żarty
kabaretuAfera.

Tradycyjnie podczas Dni Zelo-
wa, już po raz piąty, odbył się Fes-
tiwal Strażackich Orkiestr Dętych.
W tym roku laureatem festiwalu

została Amatorska Orkiestra Dęta
im. K. Namysłowskiego z Ruśca
pod batutą Zbigniewa Kaczmar-
ka. W konkursie uczestniczyły też:
Orkiestra Dęta „DOBROŃ”, Or-
kiestra Dęta OSP Kurów oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Kamieńsk. Poza konkursem wys-
tąpiły: Gminno-Parafialna Orkies-
tra Dęta przy OSP w Dobrzelowie
i Orkiestra Dęta OSP Zelów.

Dni Zelowa 2009 zakończyły
się widowiskowym pokazem sztu-
cznych ogni.

E.W.

10 lipca dziennik „Rzeczpos-
polita” ogłosił swój kolejny ran-
king najlepszych samorządów w
Polsce, będący najbardziej pres-
tiżowym i zobiektywizowanym
tego typu zestawieniem w kraju.
Gmina Zelów po raz trzeci z rzę-
du znalazła się w „Złotej Setce”
nalepszych samorządów, zajmu-
jąc w swojej kategorii gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich (to po-
nad 800 samorządów w Polsce)
39 miejsce, notując znów awans
w klasyfikacji (za 2006 - 67 miej-
sce, za 2007 - 57 miejsce). Po
raz pierwszy udało się nam zna-
leźć wśród pięćdziesięciu najlep-
szych gmin w Polsce! W skali
województwa łódzkiego Zelów
znalazł się na 4. miejscu wyprze-
dzony tylko przez Aleksandrów
Łódzki (9), Stryków(19) i Sie-
radz (29). Wszystkie inne miasta
i gminy miejsko-wiejskie z terenu
naszego województwa zostały
przez Zelów wyprzedzone.

Nie brakło nas również w dru-
gim rankingu, w którym oceniano

Ranking „Rzeczpospolitej” najlepszych samorządów w Polsce za 2008 rok. Gmina
Zelów awansowała na 39. miejsce w kraju!

skuteczność w pozyskiwaniu
funduszy europejskich. Tu nasza
gmina znalazła się na 85. miej-
scu w Polsce, co jest wynikiem
bardzo dobrym, biorąc pod uwa-

gę, że oceniany był rok 2008
stosunkowo ubogi, jak na zelow-
skie standardy, w pozyskaniu
środków unijnych.

O.K.Ch.

Burmistrz Sławomir Malinowski podczas wręczania dyplomów
w towarzystwie wicemarszałka woj. łódzkiego Elżbiety Hibner
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Pomoc Drogowa
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Urząd Miejski w Zelowie

Miejsko-Gminny Związek
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OSP w Łobudzicach
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Publiczna w Zelowie

Szpital Wojewódzki
w Bełchatowie Pogotowie
Ratunkowe

Przychodnia SPZOZ
w Zelowie

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Bujnach Szlacheckich
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634-11-99
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634-11-48

635-84-80

634-12-65
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Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Wygiełzowie 634-14-22

Dziękczynną Mszę Świętą odprawił Ksiądz Kanonik Kazimierz Ciosek, który 50 lat
temu przyjął święcenia kapłańskie, a od 20 lat jest proboszczem parafii

rzymskokatolickiej pw. M. B. Częstochowskiej  w Zelowie

Podniosły charakter miała
uroczystość, która odbyła się 21
czerwca w kościele Matki Bos-
kiej Częstochowskiej w Zelowie.
Proboszcz parafii rzymskokato-
lickiej Ksiądz Kanonik Kazimierz
Ciosek obchodził jubileusz 50.
lecia posługi kapłańskiej i z tej
okazji odprawił dziękczynną
Mszę Świętą. Licznie zgroma-
dzeni parafianie dziękowali księ-
dzu proboszczowi za 20 lat
owocnej pracy w zelowskiej pa-
rafii. Na uroczystość przybyło
wielu zaproszonych gości,
wśród nich Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska, która jako
mieszkanka Zelowa należała do
parafii. Kazanie okolicznościo-
we wygłosił przeor Jasnej Góry
Ojciec Roman Majewski.

Jubileusz był także doskona-
łą okazją aby przedstawiciele

władz samorządowych Gminy
Zelów mogli przekazać na ręce
Księdza Kanonika akt Honoro-
wego Obywatelstwa. Przypom-

nijmy tylko, że podczas XXXI
sesji Rady Miejskiej radni jedno-
głośnie podjęli uchwałę w spra-
wie nadania Honorowego Oby-
watelstwa Gminy Zelów Księ-
dzu Kanonikowi Kazimierzowi
Cioskowi. Z wnioskiem o uho-
norowanie Księdza Kanonika
Kazimierza Cioska wystąpili
mieszkańcy Gminy Zelów. W
ten sposób chcieli wyrazić uzna-
nie dla Jego wieloletniej pracy
duszpasterskiej poświęconej
Parafii Rzymskokatolickiej w
Zelowie. Ksiądz Kanonik Kazi-
mierz Ciosek już 20 lat pełni fun-
kcję Proboszcza Parafii Rzym-
skokatolickiej w Zelowie. Jest
także Kanonikiem Honorowym
Kapituły Łaskiej, dekanalnym
referentem do spraw rodziny
oraz Dziekanem Dekanatu Ze-
lowskiego. O.K.Ch.

W związku z planowanymi
przygotowaniami do upamiętnie-
nia na terenie Gminy Zelów lo-
sów społeczeństwa żydowskie-
go, rozpoczynamy akcję zbiera-
nia pamiątek związanych z ze-
lowską historią Żydów.

Zwracamy się z gorącym
apelem do osób, które dysponu-
ją pamiątkami, fotografiami, do-
kumentami, przedmiotami co-
dziennego użytku, listami, wspo-
mnieniami oraz innymi cennymi
zbiorami mającymi związek z
dziejami Żydów w Zelowie, aby
udostępniły lub przekazały je do
Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Osobą do kontaktu w tej spra-
wie jest Eliza Wrzesiak, tel. (044)
635 15 35.
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30 czerwca zakończyły się prace remontowo-
budowlane na terenie Środowiskowego Domu

Samopomocy w Walewicach. Placówka staje się coraz
bardziej przyjazna osobom, które w niej przebywają.

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Walewicach, powsta-
ły w budynku starej szkoły, roz-
począł swoją działalność w listo-
padzie 2007 r. Od tego czasu
budynek wymaga ciągłych nap-
raw, które są naturalną konsek-
wencją jego eksploatacji oraz
usprawnień, które zapewniają
pensjonariuszom zaspokojenie
podstawowych potrzeb życio-
wych i pozwalają na usamo-
dzielnienie się.

W ramach trwających tam od
8 maja br. robót wybudowano
garaż, wyremontowano budy-

nek gospodarczy, utwardzono
plac i wykonano chodniki, dojś-
cia i podjazdy z kostki wibropra-
sowanej, wykonano instalację
odgromową i elektryczną oraz
przeprowadzono remont budyn-
ku głównego ŚDS (m.in. napra-
wa tynku, remont posadzki, ma-
lowanie, montaż barier, położe-
nie tynku elewacyjnego).

Prace zakończyły się 30
czerwca. Zostały one sfinanso-
wane z dotacji Urzędu Woje-
wódzkiego w Łodzi oraz środ-
ków własnych gminy.

E.W.

W ostatnim wydaniu Infor-
matora Zelowskiego (nr 3/101/)
w artykule pt. „Duży ruch w
gminnych inwestycjach” (str. 3)
wystąpił błąd drukarski w śródty-
tule, który powinien brzmieć

”, co oczy-
wiście znajduje odbicie w treści
artykułu. Przypomnijmy tylko, że
chodziło o budowę wodociągów

„Wodociąg dla Maurycowa za
pieniądze krajowe

i wymianę istniejącego azbesto-
wego wodociągu w Mauryco-
wie. Przedsięwzięcie to nie mo-
że być sfinansowane ze środ-
ków unijnych. W związku z tym
podjęto decyzję o przystąpieniu
do inwestycji w 2009 r. w opar-
ciu wyłącznie o środki własne
gminy i krajowe środki pomoco-
we możliwe do uzyskania. Za
błąd przepraszamy.

Uchwała Rady Miejskiej o dopłatach do cen ścieków
wywożonych w beczkach nieważna

Wojewoda Łódzki rozstrzyg-
nięciem nadzorczym z 24.06.
2009 r. stwierdziła nieważność
uchwały nr XXI/249/2009 Rady
Miejskiej w Zelowie z dnia 21
maja 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej wysokości
dopłat do cen wody i ścieków.
Wprawdzie Radzie Miejskiej
przysługuje prawo skarżenia
rozstrzygnięcia wojewody do
sądu administracyjnego, ale wy-
daje się, że przeprowadzenie
pomysłu dopłacania do cen
ścieków dostarczanych na
oczyszczalnię ścieków przez
beczki asenizacyjne jest w zde-
rzeniu z obowiązującym pra-
wem niemożliwe, o czym zresz-
tą mówiłem na sesji Rady Miej-
skiej i w poprzednim wydaniu
„Informatora Zelowskiego”.

Przypomnę, że Klub radnych
Bloku Samorządowego i jego
przewodniczący Ryszard Gęba-
rowski promowali od pewnego
czasu pomysł wprowadzenia
dopłat do cen ścieków wywożo-
nych w beczkach asenizacyj-
nych, podobnie jak się to ma w
przypadku ścieków odprowa-
dzanych do kanalizacji sanitar-
nej. Nie podważając szlachet-
nych intencji wnioskodawców
uważałem od początku, że w
zgodzie z polskim prawem zro-
bić się tego nie da. Zadeklaro-
wałem jednocześnie, że jeżeli
wnioskodawcy przygotują odpo-
wiedni projekt uchwały, to nie
będę próbował go torpedować.
Podobne stanowisko zajął klub
radnych „Gmina Razem”. Kiedy
21 maja br. Rada Miejska zajęła

się rozpatrzeniem projektu uch-
wały powtórzyłem ja i powtórzyli
radni Gminy Razem swoje obje-
kcje co do jego legalności, jed-
nak dotrzymując słowa nie prze-
szkodziliśmy w jego przyjęciu.
Jak można było się spodziewać,
uchwałą w kształcie przygoto-
wanym przez Blok Samorządo-
wy, szybko zajęły się służby
prawne wojewody wszczynając
postępowanie nadzorcze. Rad-
ny Ryszard Gębarowski w imie-
niu swojego klubu złożył do
Urzędu Wojewódzkiego wyjaś-
nienia, w których powtórzył swo-
je argumenty. Organ nadzoru
jednak ich nie uwzględnił
i stwierdził nieważność uchwały.
Główny zarzut jest jakby wyjęty
z moich wcześniejszych wypo-
wiedzi: dopłaty do cen wody
i ścieków można tylko stosować
w systemie zbiorowego zaopat-
rzenia w wodę i odprowadzania
ścieków, a wywóz tych ostatnich
w beczkach asenizacyjnych ta-
kim nie jest. Polskie prawo takiej
możliwości nie przewiduje, więc
wprowadzenie dopłat do cen
ścieków wywożonych w becz-
kach byłoby jego łamaniem.
Sprawa wydaje się więc zakoń-
czona, chociaż Rada Miejska
może skarżyć rozstrzygnięcie
wojewody. Szanse na pozytyw-
ny dla samorządu werdykt są
jednak żadne. O tym, czy sko-
rzystać z prawa skarżenia roz-
strzygnięcia wojewody do sądu
administracyjnego Rada musi
zdecydować do 26 lipca br.

Sławomir Malinowski



Prezentujemy Państwu trzeci z cyklu artykułów edukacyjnych przygotowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

CZYM SĄ
“DOPALACZE” I CZY

ICH UŻYWANIE
STANOWI PROBLEM ?

26 czerwca -
Międzynarodowy Dzień

Zapobiegania Narkomanii.

„Dopalacze” to termin nie-
naukowy, używany potocznie
dla określenia grupy substan-
cji lub ich mieszanek o rzeko-
mym bądź faktycznym działa-
niu psychoaktywnym, nieza-
mieszczonych na liście sub-
stancji kontrolowanych usta-
wą o przeciwdziałaniu narko-
mani .

W ramach obchodów tego
dnia Krajowe Biuro ds. Przeciw-
działania Narkomanii organizuje
ogólnopolską akcję profilaktycz-
no-edukacyjną pod hasłem „Do-
palacze mogą Cię wypalić Poz-
naj fakty”.

Od około roku jesteśmy
świadkami społecznej debaty
mającej na celu rozstrzygnięcie
sporu dotyczącego szkodliwoś-
ci „dopalaczy”.

i. ( )www.dopalaczeinfo.pl

W tym czasie w wielu pol-
skich miastach zostały otwarte
sklepy oferujące ich sprzedaż.

W związku z zaistniałą sytua-
cją sąd przyjął nowelizację usta-
wy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii i zakazał handlu środkami za-
wierającymi benzylopiperazynę
(uznaną za substancję psycho-
tropową ze względu na właści-
wości pobudzające i zagrażają-
ce zdrowiu) oraz 17 innych sub-
stancji pochodzenia roślinnego.

Opinia publiczna na temat
szkodliwości „dopalaczy” jest
podzielona - przeciwnicy uwa-
żają, że są to środki szkodliwe
i powinny być zakazane, konsu-
menci, że nie - podpierając się
brakiem szczegółowych badań
a właściciele sklepów z dopala-
czami twierdzą, że są to wyłącz-
nie wyroby kolekcjonerskie
bądź (zaprzeczając samym so-
bie) bezpieczna alternatywa dla
środków nielegalnych (tylko dla-
czego na opakowaniach za-
mieszczony jest napis „Nie do
spożycia przez ludzi”).

Pomijając ową rozbieżność
zdań wydaje się jednak, że pro-
blem istnieje a skutki społeczne

i zdrowotne spowodowane za-
żywaniem wyżej wymienionych
środków nasilają się.

Należy zaznaczyć, że w os-
tatnim czasie, w Polsce, odnoto-
wano pierwsze przypadki zgło-
szeń do szpitali (szczególnie
psychiatrycznych) spowodo-
wane używaniem „dopalaczy” a
nawet ich przedawkowaniem.
Terapeuci również alarmują, że
od momentu wprowadzenia
tych substancji na rynek coraz
więcej osób zgłasza się po po-
moc nie radząc sobie z nało-
giem.

Zdaniem specjalistów zaży-
wanie ich może powodować ne-
gatywne zmiany w funkcjono-
waniu człowieka prowadząc w
konsekwencji do uzależnienia.

Producenci „dopalaczy” bro-
nią swoich specyfików podpie-
rając się brakiem szczegóło-
wych badań wskazujących na
ich szkodliwe właściwości.

Czy nie jest tak, że Ci którzy
po nie sięgają, decydują się na

na własnym or-
ganizmie i psychice?

Warto się zastanowić czy
chcemy być „królikami doświad-

eksperymenty

czalnymi” na których niewiedzy
producenci „dopalaczy” groma-
dzą majątek.

Należy pamiętać, że szcze-
gólnie narażonym adresatem
jest młodzież, która w poszuki-
waniu nowych, szybkich wrażeń
często zapomina o możliwych,
negatywnych konsekwencjach
swoich eksperymentów.

Zachęcam Państwa do ref-
leksji, przemyśleń na ten temat
i zaczerpnięcia wiedzy specjali-
stycznej z zakresu działania
i szkodliwości substancji psy-
choaktywnych.

Ogólnopolski Telefon Zaufania
Narkotyki - Narkomania

Używanie „dopalaczy” nie-
wątpliwie stwarza realne zag-
rożenie.

Ważne strony:

0 801 199 990

PUNKT  PROFILAKTYCZNO
- TERAPEUTYCZNY DLA
MŁODZIEŻY I RODZICÓW
przy Urzędzie Miejskim

w Zelowie

www.narkomania.gov.pl
www.dopalaczeinfo.pl

www.narkomania.org.pl



@

Młodzież biorąca udział w
polsko-niemieckiej wymianie

ca br. Grupa wraz z opiekunami
została zakwaterowana w poko-
jach gościnnych w Domu We-
selnym „Przy Patykach”.

Program wymiany był bar-

przyjechała do Zelowa 26 czerw-

dzo urozmaicony. Jej uczestnicy
przygotowali i zaprezentowali
przedstawienie teatralne, spę-
dzili dzień w polskich rodzinach,
zwiedzili Zakopane, Kraków,
Biały Dunajec, Oświęcim, Łódź,
Bełchatów, a poza tym brali
udział w konkurencjach sporto-

Po raz kolejny w Zelowie zorganizowano polsko-niemiecką wymianę młodzieży. Młodzi mieszkańcy
Hrabstwa Bentheim wraz z opiekunami mieli okazję poznać nasz region, jego kulturę

i historię oraz zwiedzić niektóre zakątki Polski,
a co najważniejsze - nawiązać bliskie kontakty z młodzieżą zelowską.

wych, m.in. rozegrali mecz piłki
nożnej.

W dniu 3 lipca młodzież od-
wiedził burmistrz Sławomir Mali-
nowski, który wyraził aprobatę
dla tego typu współpracy i prze-
kazał młodym Niemcom mate-
riały informacyjne o Gminie Ze-

lów.
Pobyt gości z Niemiec w Ze-

lowie odbywał się w ramach wy-
miany młodzieży polsko-nie-
mieckiej, która dofinansowana
została przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży Biuro w
Poczdamie. E.W.

Zadzwoń, informacja , a pozwoli Tobie i Twoim krewnym,
znajomym uniknąć niepotrzebnych problemów, pominięcia jakiegoś odszkodowania

lub wydłużenia oczekiwania na odszkodowanie.
Wynagrodzenie w formie prowizji pobieramy dopiero po uzyskaniu odszkodowania

NIC NIE KOSZTUJE

ZAPEWNIAMY POMOC POSZKODOWANYM W UZYSKANIU   GODNEGO,
ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIA, RENTY.

- Jeśli TY lub Twoi krewni, znajomi mieli wypadek zostali pokrzywdzeni
- Jeśli otrzymane odszkodowanie jest za małe i nie obejmuje zadośćuczynienia za

wszystkie poniesione krzywdy i uciążliwości związane z wypadkiem
- Jeśli nie wiesz jakie i ile odszkodowań przysługuje Tobie w konkretnym przypadku
- Jeśli prowadzisz firmę i ponosisz straty związane z wypadkiem
- Jeśli jesteś na zwolnieniu i tracisz część wynagrodzenia
- Jeśli Ciebie lub Twoich znajomych potrącił samochód i uciekł
- Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe zwleka z wypłatą odszkodowania

ZAPRASZAMY POSZKODOWANYCH DO WERYFIKACJI  OTRZYMANYCH JUŻ ODSZKODOWAŃ
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ DO 10 LAT WSTECZ

Więcej informacji na stronie
BIURO PRAWNO - TECHNICZNE

AUTOEKSPERT
Jarosław Sipa

www.autoekspert.com.pl
KONTAKT: Bełchatów ul. B. Chrobrego 4
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Akcja polega na kampanii
społecznej nakłaniającej do te-
go, aby obserwować kto wyrzu-
ca śmieci w lasach, polach, łą-

Pomimo ciągłych akcji proekologicznych oraz powstawania coraz to nowszych procedur ułatwiających
pozbywanie się odpadów, znaczna część Polaków, w tym i mieszkańców naszej gminy, zamiast płacić za

wywóz śmieci, nadal bezmyślnie porzuca swe śmieci na terenie lasów, wrzuca do koryt rzek, czy pozostawia
w przydrożnych rowach. Zanieczyszczenie naszego kraju osiąga rozmiary przerażające. Trudno się zatem

dziwić, że przeciwdziałać temu próbuje się na różne sposoby.
Portal internetowy netbird.net zainicjował akcję „Oddaj sąsiadowi śmieci, które «zgubił» w lesie!”

kach i przydrożnych rowach, a
następnie przerzucać te odpady
z powrotem na teren posesji
tych osób. Osoby zanieczysz-
czające przyrodę to przecież
nasi sąsiedzi, znajomi, miesz-
kańcy tych samych miejscowoś-
ci. Pokażmy im, jak to jest obu-
dzić się i przekonać, że nasza
posesja została zanieczyszczo-
na.

Akcja może wydać się kon-
trowersyjna, ale wobec „bruda-
sów” zaśmiecających nasz kraj
konwencjonalne sposoby prze-
stają być skuteczne. Bezradne

okazują się i władze i policja, a
nawet Kościół, apelujący o
czystą Polskę.

Jeśli ktoś chce uczestniczyć

w akcji i będzie chciał podzielić
się informacjami o jej efektach,
może pisać na adres:

O.K.Ch.
interwen-

cje@netbird.pl.

Jeśli jesteś mieszkańcem
województwa łódzkiego oraz
spełniasz jeden z warunków:
masz 18-24 lata i jesteś osobą
bezrobotną, która nie uczęsz-
cza do szkoły lub masz 25-64
lata i jesteś osobą pracującą,
która nie posiada wyższego
wykształcenia, a także zależy Ci
na rozwoju zawodowym, weź
udział w projekcie

.
Celem projektu jest zwięk-

szenie udziału mieszkańców
województwa łódzkiego w for-
malnym kształceniu ustawicz-
nym powiązanym z potrzebami
regionalnego rynku pracy po-
przez komponent obejmujący
kampanię informacyjno-promo-
cyjną oraz komponent dorad-

„Postaw na
rozwój! Kampania informa-
cyjno-promocyjna oraz dora-
dztwo dla osób dorosłych w
zakresie kształcenia usta-
wicznego”

czo-edukacyjny.
Projekt stwarza możliwości

uzyskania bezpłatnych informa-
cji na temat sposobów podno-
szenia własnych kwalifikacji po-
przez:
- kampanię informacyjno-pro-
mocyjną,
- doradztwo indywidualne, gru-
powe i e-doradztwo,
- Informatorium stacjonarne
oraz on-line w tym Wirtualny
Bank Edukacyjny, czyli kilku-
dniowe wydarzenie, w ramach
którego można zapoznać się z
ofertą edukacyjną z woj. łódz-
kiego.

.

Najaktywniejsi uczestnicy
wygrywają stypendia o war-
tości 2 000 zł

Rekrutacja trwa! Liczba
uczestników ograniczona!
Ważna jest kolejność zgło-
szeń. Formularz Zgłoszenio-
wy dostępny jest na stronie

www.postawnarozwoj.uni.lod
z.pl.

Realizatorem projektu jest
Uniwersytet Łódzki-Akademic-
kie Biuro Karier Zawodowych.
Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działanie 9.3 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.

O.K.Ch.



Co to jest fundusz sołecki?

Jaka jest wysokość funduszu
sołeckiego?

Czy w każdej gminie powsta-
nie fundusz sołecki? Kto de-
cyduje o wyodrębnieniu w
budżecie gminy środków sta-
nowiących fundusz sołecki?

Na co można przeznaczyć
środki z funduszu sołeckie-
go?

Są to pieniądze w budżecie gmi-
ny zagwarantowane dla sołec-
twa na wykonanie przedsięw-
zięć służących poprawie warun-
ków życia mieszkańców. Two-
rzenie funduszu sołeckiego
umożliwia ustawa z dnia 20 lute-
go 2009 roku.

Ilość pieniędzy dla sołectwa jest
uzależniona od zamożności
gminy i wielkości sołectwa. W
przypadku Gminy Zelów jest to
kwota od kilku do kilkunastu ty-
sięcy zł na sołectwo.

To rada gminy decyduje o wyod-
rębnieniu w budżecie gminy fun-
duszu sołeckiego. Rada Miej-
ska w Zelowie zdecydowała o
wyodrębnieniu takiego fundu-
szu, ale wiele sąsiednich, typo-
wo rolniczych, gmin nie zdecy-
dowało się na to.

Pieniądze z funduszu sołeckie-
go można przeznaczyć na reali-
zację tych zadań gminy, które
będą służyły poprawie życia
mieszkańców danego sołectwa,
a także usuwania skutków klęsk
żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy
danej wsi uznają, że warto na
przykład.:
- zbudować lub wyremontować
plac zabaw dla dzieci,
- naprawić chodniki,
- zadbać o porządek we wsi (np.
postawić kosze na śmieci),
- posadzić drzewa, krzewy,
- wyremontować wiatę przys-
tankową
to właśnie na ten cel mogą
przeznaczyć te pieniądze.
To, co dane sołectwo może fak-
tycznie zrobić, będzie zależało

Najważniejszą ze społecznego punktu widzenia sprawą rozstrzygniętą przez Radę Miejską na XXXII sesji
w dniu 22 czerwca 2009 r. było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego. W 2010 roku każde sołectwo, o ile zechce, będzie mogło w ramach tego funduszu decydować

samodzielnie o realizacji niektórych przedsięwzięć na swoim terenie. Zarówno wnioskujący o wyodrębnienie
funduszu burmistrz Sławomir Malinowski, jak radni gminni, wyszli z założenia, że gospodarowanie funduszem
to dobra okazja dla wiejskich wspólnot na dobre spożytkowanie pieniędzy, jak i okazja do praktycznej nauki

samorządności w wiejskich wspólnotach. Pieniądze nie są duże, ale wyzwanie zdaniem i włodarzy gminy
i sołtysów warto podjąć.

od wysokości środków finanso-
wych, które będą w jego dyspo-
zycji. Jeżeli mieszkańcy sołec-
twa zdecydują, to mogą wspo-
móc wykonanie konkretnych za-
dań - w tym poprzez własną pra-
cę (społeczną).

Musi zostać zwołane zebranie
wiejskie, na którym zostanie
uchwalony wniosek o przyzna-
nie środków z funduszu sołec-
kiego. Wniosek może być uch-
walony z inicjatywy sołtysa, rady
sołeckiej lub co najmniej 15 peł-
noletnich mieszkańców sołec-
twa. We wniosku należy wska-
zać co mieszkańcy chcą zrobić
(wraz z uzasadnieniem słusz-
ności podjętych działań) oraz
podać przewidywany koszt tych
prac. Należy pamiętać, aby wy-
sokość kosztów wskazanych
we wniosku nie była wyższa niż
ta, która została określona dla
danego sołectwa. Informacja o
wysokości przysługujących na
sołectwo wniosków będzie
przekazana przez wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta) soł-
tysom w terminie do 31 lipca
każdego roku. Uchwalony wnio-
sek sołtys przekazuje wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi
miasta), w terminie do dnia 30
września roku poprzedzającego
rok w którym chcemy otrzymać
pieniądze.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent
miasta) oceni, że wniosek jest
prawidłowo sporządzony to
przekazuje go radzie gminy.
Wójt nie może oceniać, czy mie-
szkańcy sołectwa wybrali słusz-
ne lub popierane przez niego
zadania. O tych sprawach decy-
duje zebranie wiejskie, a wójt

Co ma zrobić sołectwo, aby
otrzymać środki z funduszu
sołeckiego?

Co dzieje się z wnioskiem o
przyznanie środków z fundu-
szu sołeckiego, który został
przekazany wójtowi (burmis-
trzowi, prezydentowi miasta)
przez sołtysa?

może sprawdzić, czy sołectwo
prawidłowo uchwaliło i sporzą-
dziło wniosek.
Jeżeli natomiast wniosek nie
jest prawidłowy to wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta):
- w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania wniosku informuje o tym
sołtysa,
- sołtys może zgodzić się z oce-
ną wójta (i nic dalej nie robić,
wtedy sołectwo nie otrzyma pie-
niędzy), lub
- w terminie 7 dni od otrzymania
tej informacji - przekazać pono-
wnie wniosek (który można po-
prawić, uzupełnić) do rady gmi-
ny za pośrednictwem wójta,
- w przypadku złożenia ponow-
nie wniosku przez sołtysa, rada
gminy rozpatruje ten wniosek w
terminie 30 dni od jego otrzyma-
nia. Wójt (burmistrz, prezydent
miasta) musi uwzględnić roz-
strzygnięcie rady gminy w tym
zakresie - dlatego jest obowią-
zany wpisać środki finansowe
na realizację zadań wskaza-
nych we wniosku - w odpowied-
nich pozycjach projektu budżetu
gminy.

Wójt może odrzucić wniosek
wtedy, gdy nie spełnia on okreś-
lonych warunków (zawiera błę-
dy) o których jest mowa w usta-
wie o funduszu sołeckim.
Te błędy to na przykład.:
- wniosek nie jest uchwalony
przez zebranie wiejskie,
- we wniosku nie wskazano na
co mają zostać przeznaczone
pieniądze,
- wniosek nie zawiera uzasad-
nienia,
- nie podano przewidywanych
kosztów lub koszty przewyższa-
ją te, które zostały określone dla
danego sołectwa,
- wniosek został przekazany do
wójta po dniu 30 września roku
poprzedzającego rok w którym
chcemy otrzymać pieniądze.

Kiedy wójt może odrzucić
wniosek (stwierdzić, że jest
nieprawidłowy)?

Czy rada gminy musi uwzglę-
dnić wniosek sołectwa?

Kto dysponuje środkami fun-
duszu sołeckiego?

W jakim czasie sołectwo musi
wydać otrzymane pieniądze?

Kiedy zostaną utworzone
pierwsze fundusze sołeckie?

Rada gminy nie musi przyjąć
wszystkich wniosków sołectw.
Rada uchwalając budżet gminy
może odrzucić wniosek sołec-
twa, w przypadku gdy uzna, że
zadania które sołectwo chce
realizować nie spełniają warun-
ków, które zostały określone w
ustawie o funduszu sołeckim
(np. wniosek dotyczy remontu
prywatnego ogrodzenia działki
sołtysa czy też wymiany okien w
jego budynku). Pieniądze z fun-
duszu sołeckiego mają służyć
realizacji zdań gminy, które bę-
dą służyły poprawie życia mie-
szkańców. Przeznaczenie fun-
duszu na inny cel spowoduje
odrzucenie wniosku przez
urząd.

Fundusz sołecki jest częścią
budżetu gminy, dlatego to wójt
dysponuje pieniędzmi funduszu
sołeckiego, jednak także od ak-
tywności mieszkańców, sołtysa
i radnych zależy, kiedy (w któ-
rym miesiącu danego roku)
urząd gminy uruchomi pienią-
dze i zakupi towary lub usługi
ujęte we wniosku.

W ciągu danego roku. Pienią-
dze przyznawane są na dany
rok i wtedy należy je wydać. Pie-
niędzy tych nie można wydać w
następnym roku. Sołtys sam nie
będzie wydawał pieniędzy - tą
sprawą będzie musiał zająć się
urząd gminy.

Pierwsze fundusze sołeckie
zostaną utworzone w 2010 r.,
czyli sołtysi powinni do 30
września 2009 r. złożyć wnioski
do wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta) o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego. Taki ter-
min umożliwia uwzględnienie



tych wniosków na etapie przy-
gotowania budżetu gminy.

Korzyścią dla gminy są dodat-
kowe pieniądze z budżetu pań-
stwa, które w przypadku nie
utworzenia funduszu nie będą
przysługiwać. Dodatkowe środ-
ki będą odpowiednio wynosić
10, 20 i 30 % wykonanych wy-
datków. Najwyższe dofinanso-
wanie będą otrzymywać gminy
o najniższych dochodach, zaś
najmniejsze - gminy najbogat-
sze.

Wszystkie wnioski w sprawie
przyznania środków w ramach
funduszu, a więc również i te do-
tyczące działań zmierzających
do usuwania skutków klęsk ży-
wiołowych powinny dotyczyć
przedsięwzięć, które są zada-
niami własnymi gminy i służą
poprawie warunków życia mie-
szkańców. Wydaje się więc, że
wniosek dotyczący usuwania
skutków klęsk żywiołowych, któ-
ry nie spełnia tych wymogów
powinien być odrzucony przez
radę gminy na podstawie art. 4
ust. 7

Ustawa nie reguluje tej kwestii.
Wydaje się jednak, iż jest moż-
liwe objęcie jednym wnioskiem
kilku przedsięwzięć np. powią-
zanych ze sobą funkcjonalnie.
Wówczas istnieje jednak ryzy-
ko, iż nieprawidłowości dotyczą-
ce przedsięwzięcia cząstkowe-
go przesądzą o odrzuceniu
wniosku. Należy pamiętać, iż
ustawa nie przewiduje możli-
wości odrzucenia części wnios-
ku. Braki wniosku niezależnie
od ich zasięgu powodują jego

Jakie korzyści będzie miała
gmina z utworzenia funduszu
sołeckiego?

Czy zasady przyznawania
środków z funduszu sołeckie-
go na pokrycie wydatków na
działania zmierzające do usu-
nięcia skutków klęski żywio-
łowej i na poprawę warunków
życia mieszkańców są takie
same? Czy, w kontekście art.
4 ust. 7, wniosek dotyczący
pokrycia wydatków na działa-
nia zmierzające do usunięcia
skutków klęski żywiołowej
może być odrzucony?

Czy w jednym wniosku moż-
na ubiegać o środki z fundu-
szu na dwa lub więcej przed-
sięwzięć? Jeśli jedno z nich
nie spełnia wymogów czy od-
rzucany jest cały wniosek czy
tylko jedno z tych przedsię-
wzięć?

- zawierać wskazanie przedsię-
wzięć przewidzianych do reali-
zacji na obszarze sołectwa w
ramach środków określonych
dla danego sołectwa na podsta-
wie informacji, o której mowa w
art. 2 ust. 2, wraz z oszacowa-
niem ich kosztów i uzasadnie-
niem;
- być przekazany przez sołtysa
w terminie do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok
budżetowy, którego dotyczy
wniosek, wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) celem
uwzględnienia go w projekcie
budżetu gminy;
- dotyczyć przedsięwzięć, które
są zadaniami własnymi gminy,
służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy.

Uchwała o wyrażeniu zgody na
utworzenie funduszu sołeckiego
otwiera drogę do wyodrębnienia
w budżecie środków stanowią-
cych fundusz sołecki. Z kolei
warunkiem przyznania tych
środków jest złożenie przez soł-
tysów prawidłowych wniosków
sołectw do wójta, który winien
uwzględnić je w procedurze op-
racowywania budżetu.

Kto ma realizować i kto ma
być wykonawcą uchwały, o
której mowa w art. 1 ust. 1?
Czy wyłącznie wójt? Jakie są
uprawnienia sołtysa w tym
zakresie?

Jakie są konsekwencje nie
podjęcia przez radę uchwały
o której mowa w pytaniu pop-
rzednim? Co w sytuacji kiedy
rada nie podejmuje żadnej
uchwały (nie zabiera w ogóle
głosu w sprawie funduszu so-
łeckiego)? Co należy zrobić w
takiej sytuacji? Czy samo so-
łectwo ma jakąś możliwość
działania?

Rada gminy jako organ stano-
wiący reprezentujący mieszkań-
ców z terenu całej gminy decy-
duje o utworzeniu funduszu. Nie
podjęcie żadnej uchwały w tej
sprawie należy uznać za równo-
znaczne z nie wyrażeniem zgo-
dy na utworzenie funduszu so-
łeckiego. Ustawa o funduszu
sołeckim nie przewiduje żad-
nych środków prawnych, które
pozwalałyby mieszkańcom so-
łectwa wymusić na radzie pod-
jęcie konkretnego rozstrzygnię-
cia.

Ustawa nie wymaga aby uch-
wała o wyrażeniu zgody na ut-
worzenie funduszu sołeckiego
zawierała uzasadnienia. Zgod-
nie jednak z przyjętą praktyką
statutową w gminach oraz zasa-
dami techniki prawodawczej
projekt aktu prawnego winien
zawierać uzasadnienie.

Część gmin posiada, opracowa-
ne na podstawie pierwotnego
brzmienia art. 9 ustawy o zasa-
dach prowadzenia polityki roz-
woju, strategie rozwoju. W gmi-
nach, w których nie ma takich
dokumentów, lub też w których
utraciły one swoją ważność oce-
ny czy dane przedsięwzięcie
jest zgodne ze strategią rozwoju
gminy (rozumianą jako nie ujęte
w formie dokumentu kierunki
rozwoju gminy) dokonuje jej or-
gan stanowiący.

Czy uchwała, w której gmina
nie wyraża zgody na wyodrę-
bnienie funduszu musi mieć
uzasadnienie?

Jak należy rozumieć „strate-
gię rozwoju gminy”, o której
mowa w art. 1 ust. 3? Czy nie
jest to zbyt ogólne stwierdze-
nie pozwalające odrzucać
wnioski na podstawie nie-
zgodności ze wspomnianą
strategią?

odrzucenie.

Wówczas zgodnie z art. 4 ust.
wniosek zostanie odrzucony
przez wójta jako nie spełniający
wymogu, o którym mowa w art.
4 ust. 2

W przypadku odrzucenia wnios-
ku przez wójta sołtys może w
terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia tej informacji podtrzymać
wniosek, kierując go do rady
gminy za jego pośrednictwem.
W przypadku odrzucenia wnios-
ku przez radę ustawa nie prze-
widuje drogi odwoławczej.

Tak. Wszystkie warunki muszą
zostać spełnione łącznie.

Ustawa nie określa wzoru wnio-
sku sołectwa. Wniosek powi-
nien spełniać wymagania usta-
wowe tj. powinien:
- być uchwalony przez zebranie
wiejskie z inicjatywy sołtysa,
rady sołeckiej lub co najmniej 15
pełnoletnich mieszkańców so-
łectwa;

Co w sytuacji jeśli jest kilka
sołectw i każde z nich składa
wniosek o środki z funduszu,
a te przekraczają kwotę z fun-
duszu?

Jakie są możliwości odwoła-
nia się od decyzji o odrzuce-
niu wniosku? Kto może się
odwołać?

Czy warunki z art. 1 ust. 3 mu-
szą być spełnione kumula-
tywnie (zadanie własne gmi-
ny, poprawa warunków życia
mieszkańców, zgodność ze
strategią rozwoju gminy)?

Kto określa szczegółowe wy-
magania wobec wniosków?

(„Wniosek powinien za-
wierać wskazanie przedsię-
wzięć przewidzianych do reali-
zacji na obszarze sołectwa

określonych dla
danego sołectwa...”)

w ra-
mach środków

@





@



23 czerwca w Przedszkolu
Samorządowym nr 4 w Zelowie
odbyło się uroczyste pożegna-
nie najstarszych przedszkola-
ków.

szający program artystyczny.
Grupa małych aktorów prze-
niosła wszystkich w zaczarowa-
ny świat bajki o Królewnie
Śnieżce i siedmiu krasnolud-
kach. Oprócz bajki, deklamowa-

Starszaki przygotowały wzru-

W dniu 19 czerwca br. po raz
ostatni zabrzmiał szkolny dzwo-
nek. Był to znak, że zakończył
się rok szkolny 2008/2009 i roz-
poczynają się wakacje, na które
z utęsknieniem czekali ucznio-
wie.

Również w szkołach na tere-
nie Gminy Zelów uczniowie
odebrali świadectwa i pożegnali
się na dwa miesiące ze szkolny-
mi ławami. Szczególny charak-
ter miały uroczystości w Gimna-
zjum w Łobudzicach. Szkołę że-
gnali bowiem uczniowie III klas,
którzy po wakacjach rozpoczną
edukację w szkołach ponadgim-
nazjalnych. W odświętnych stro-
jach tradycyjnie zatańczyli oni
poloneza i wyrazili wdzięczność
nauczycielom, pracownikom

nych wierszy i śpiewanych pio-
senek dzieci zatańczyły też po-
loneza.

Wszystkie starszaki otrzyma-
ły na pamiątkę dyplomy ukoń-
czenia przedszkola i książki.
Na zakończenie przedszkolaki
wpisały się do pamiątkowej
księgi i wszyscy udali się na
ostatni uroczysty podwieczorek.

E.W.

szkoły oraz rodzicom za trud
włożony w ich edukację i wy-
chowanie. Również dyrektor
gimnazjum Bernadeta Jóźwiak
ze wzruszeniem dziękowała za
wspólnie spędzone trzy lata.
Uczniowie odebrali świadectwa,
a najlepsi i najbardziej zasłużeni
dla szkoły dyplomy i nagrody.
Pożegnanie przygotowali dla
nich uczniowie klas II. Zaś sami
absolwenci przygotowali krótki
i wesoły program artystyczny, w
którym wspominali lata nauki w
gimnazjum.

Władze samorządowe Gmi-
ny Zelów reprezentował na uro-
czystości zastępca burmistrza
Zelowa Kazimierz Hudzik.

E.W.
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22 czerwca br. dzieci z
Przedszkola Samorządowego
Nr 4 w Zelowie wyruszyły na
„Zielone Przedszkole” do gos-
podarstwa agroturystycznego
„Napoleońska zagroda” k. Ka-
mieńska. Dzieci zwiedziły staj-
nię i obejrzały tam konie wyści-

Przełom czerwca i lipca był
dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Zelowie okazją
do spotkań z ekologią w ra-
mach warsztatów ekologicz-
nych „Kwitnące wakacje
2009”.

Zajęcia w ramach „Kwitną-
cych wakacji” dla uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Zelowie
rozpoczęły się 22 czerwca. Or-
ganizowane one były dla dwóch

gowe. Przedszkolaki mogły też
w towarzystwie opiekuna popró-
bować jazdy konnej, a następ-
nie wybrać się na przejażdżkę
prawdziwą karetą wyściełaną
czerwonym aksamitem. Były też
kiełbaski z grilla i dyskoteka.

E.W.

grup wiekowych: klasy I-III i kla-
sy IV-VI.

Uczniowie aktywnie uczest-
niczyli w działaniach twórczych
oraz zajęciach na terenie szkoły
i zabawach związanych z ekolo-
gią.

Dzieci spotkały się z leśni-
czym z Nadleśnictwa Bełchatów
oraz odwiedziły łódzki ogród zo-
ologiczny, w którym obserwo-
wały życie egzotycznych zwie-

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.

MACIORY

BYCZKI EKSPORTOWE

BYCZKI I CIELICZKI

KROWY, JAŁÓWKI, BUHAJE, CIELĘTA RZEZNE

2,80  zł/kg (brutto)

Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa się w każdy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 12,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg

Firma Gębicki
Do 12,00 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: 4,50 zł/kg (brutto)
2. JAŁÓWKI
4,80 zł/kg (brutto)
3. BUHAJE
6,00  zł/kg (brutto)
4. CIELĘTA waga 70-100 kg
8,00 zł/kg (brutto)

BYCZKI EKSPORTOWE

Skupy prowadzone są na zapisy pod numerem  tel. 044 6344018,
782 145 830. Ceny przy skupie mogą być zmienne.

rząt. Uczniowie prowadzili też
doświadczenia, dowiedzieli się,
jak działa oczyszczalnia ście-
ków, na czym polega zjawisko
smogu i jakie jest zanieczysz-
czenie rzeki Pilsi. Ponadto
uczestniczyli w wycieczkach ro-
werowych do rezerwatu „Jodeł
łaskich”, śródleśnego źródła i je-
ziora, nad rzekę Pilsię i nad za-
lew Patyki.

Celem zajęć odbywających
się w ramach „Kwitnących wa-
kacji” był wzrost wrażliwości
dzieci na specyficzne problemy
ekologiczne w aspekcie zrów-
noważonego rozwoju lokalnej
społeczności. E.W.
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W trakcie obwoźnej zbiórki
odpadów zbierane będą nastę-
pujące rodzaje odpadów:
- odpady wielkogabarytowe
(wersalki, tapczany, łóżka, fote-
le, elementy stolarki, okna, dy-
wany, wykładziny),
- metale (złom),
- zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne (telewizory, mo-
nitory),
- zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne (pralki, radia,
dru-karki, odkurzacze),
- urządzenia zawierające freon
(lodówki),
- zużyte opony (małe i duże),
- baterie i akumulatory,
- odpady ulegające biodegrada-
cji (powiązane gałęzie, listwy
drewniane).

DATA WYKAZ ULIC

07.09.2009 r.

08.09.2009 r.

09.09.2009 r.

10.09.2009 r.

11.09.2009 r.

Piotrkowska, Komeńskiego, Południowa,
Sportowa, Harcerska, Krótka, Wolności,
Pabianicka, Bujnowska, Leśne Działy,
Lubelska, Łąkowa, Kątna

Złota, Wschodnia, Dzielna, Jana Pawła II,
Mikołaja Kopernika, M.C. Skłodowskiej,
Północna, Podleśna, Poprzeczna, Zofii,
Górna, Kilińskiego

Leśna, Przejazd, Cmentarna, Nowy Rynek,
Cegielniana, Wesoła, Ceramiczna,
Sosnowa, Bukowa, Grzybowa,
Herbertowska, Leśniczówka, Wrzosowa

Żeromskiego, Płocka, Polna, Św. Anny,
Szkolna, Sikorskiego, Stefana
Chrapkiewicza, Tadeusza Kunickiego,
Zachodnia, Boczna, os. Płocka

Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza,
Poznańska, Mieszka I, Wł. Łokietka, B.
Chrobrego, K. Wielkiego, Wąska, Pl.
Dąbrowskiego

We wrześniu 2009 r. na terenie Gminy Zelów odbędzie
się obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

MIASTO

GMINA

DATA WYKAZ MIEJSCOWOŚCI

01.09.2009 r.

02.09.2009 r.

03.09.2009 r.

04.09.2009 r.

Zelówek, Bocianicha, Zabłoty, Karczmy, Kol.
Karczmy, Jamborek, Kuźnica, Zagłówki,
Kociszew, Pawłowa, Dąbrowa, Grabostów

Kol. Kociszew, Kol. Grabostów, Bujny
Szlacheckie, Bujny Księże, Kol. Łobudzice,
Ostoja, Marszywiec, Kol. Ostoja, Grębociny,
Sromutka, Pukawica, Bominy

Tosin, Sobki, Janów, Krześlów, Wypychów,
Podlesie, Łęki, Walewice, Pszczółki, Wola
Pszczółecka, Faustynów, Przecznia

Mauryców, Pożdżenice, Kol. Pożdżenice,
Ignaców, Nowa Wola, Kurów, Kurówek,
Wygiełzów, Chajczyny, Jawor, Zalesie

Uwaga!

O.K.Ch.

Z akcji mogą korzy-
stać Od-
pady inne niż w/w nie będą od-
bierane.

jedynie osoby fizyczne.
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W dniu 5 lipca br. siedem
drużyn piłkarskich przystąpiło
do rywalizacji o Puchar Burmis-
trza Zelowa. Turniej piłki nożnej
zorganizowany został przez Za-
rząd Miejsko-Gminnego Klubu
Sportowego w Zelowie. Zwycię-
żyła drużyna LZS - OSP Chaj-
czyny. Miejsca od II do VII zajęły
w kolejności: LZS - OSP Wypy-
chów, KWP „Jutrzenka”, Stivex
Zelów, Zelowiak, Marex Bacho-

rzyn, LZS OSP Kurów.
Wszystkie zespoły otrzymały

puchary i piłki ufundowane
przez burmistrza Sławomira
Malinowskiego.

Ponadto zwycięska drużyna
reprezentować będzie Zelów na
Mistrzostwach Powiatu Bełcha-
towskiego, które odbędą się 19
sierpnia 2009 r. w Kleszczowie.

E.W.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SPÓŁKA JAWNA
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Krótkie podsumowanie historycznego sezonu

Włókniarz Zelów wygrał roz-
grywki IV ligi piłkarskiej w grupie
łódzkiej i awansował do III ligi.
Po 37. latach zelowska drużyna
będzie grała w tej klasie rozgry-
wek. Włókniarz zdobył tyle sa-
mo punktów co Pogoń Ekolog
Zduńska Wola, a o ostatecznej
kolejności zdecydował bilans
bezpośrednich spotkań obydwu
drużyn. Tu zdecydowanie lep-
szy był ZKS, który wygrał oby-
dwie konfrontacje 6:0 i 3:2. Po-

JUNIORZY TEŻ
AWANSOWALI

Sukcesów pierwszej druży-
nie pozazdrościli młodzi piłkarze
Włókniarza. W klasie „Junior
Młodszy” (rocznik 1992 i młodsi)
zelowianie pod wodzą trenera
Macieja Mrowińskiego zdekla-

: Sylwester Jarzę-
bowski (28), Rafał Kindrat (25),
Marcin Przybył (27), Witold So-
wała (33).

Włókniarz Zelów okazał się
najbardziej bramkostrzelną dru-
żyną rozgrywek IV ligi w sezonie
2008/09. Bramki dla ZKS strze-
lało aż 15 zawodników:
- Marcin Przybył 18
- Daniel Karoń 14
- Witold Sowała 13
- Rafał Kindrat, Sylwester Jarzę-
bowski i Jacek Berensztajn 9
- Łukasz Jarosiński 5
- Daniel Dymek - 4
- Robert Górski, Sebastian Ur-
banek 3
- Michał Majchrowski, Dawid
Malec, Dawid Pałyska 2
- Dawid Malinowski, Jacek Pa-
wełoszek - 1

Napastnicy

DRUŻYNA
BOMBARDIERÓW

goń Ekolog także awansowała
do III ligi. Nie udało się to trze-
ciemu w tabeli KS Paradyż, któ-
ry walcząc w barażach uległ w
dwumeczu KS Piaseczno.
Włókniarz zanotował także naj-
większą skuteczność ze wszy-
stkich drużyn rozgrywek, zarów-
no w ataku (95 strzelonych bra-
mek), jak i w obronie (36 straco-
nych), co potwierdza, że ZKS
był najlepszym zespołem sezo-
nu.

Oto ostateczna tabela rozgrywek IV ligi piłkarskiej (grupa łódzka)
w sezonie 2008/09

MARSZ DO AWANSU

Przypomnijmy kolejne mecze Włókniarza w sezonie 2008/09:

Łącznie w historycznym sezonie 2008/09 ZKS Włókniarz Zelów
wygrał 21 spotkań, zremisował 7, przegrał 6. Zelowianie strzelili
swoim rywalom 95 bramek, a stracili 36.

ONI WYGRALI IV LIGĘ

Z szerokiej kadry ZKS w ligo-
wych zmaganiach sezonu 2008
/09 wystąpiło 26-ciu zawodni-
ków.

Oto oni:
: Grzegorz Roba-

kiewicz (34 mecze)

: Dominik Banaszczyk
(3), Rafał Chorąży (4), Michał
Czarczyński (32), Robert Górski
(16), Tomasz Kowalski (12), Ja-
cek Pawełoszek (27), Szymon
Pogocki (4), Dawid Malec (31),
Sebastian Urbanek(16).

: Jacek Beren-
sztajn (29), Daniel Dymek (27),
Łukasz Jarosiński (23), Krzysz-
tof Jaworski (2), Michał Kabziń-
ski (12), Daniel Karoń (33), Mi-
chał Majchrowski (25), Damian
Malinowski (4), Dawid Malinow-
ski (9), Tomasz Niedzielski (1),
Dawid Pałyska (32), Grzegorz
Słupecki (8).

Bramkarze

Obrońcy

Pomocnicy
sowali rywali w rozgrywkach
klasy okręgowej i awansowali
do ligi wojewódzkiej. Imponują-
cy jest dorobek naszych junio-
rów. W 24. meczach zdobyli 65
punktów, strzelili 107 (!) bramek
(średnia na mecz 4,4), tracąc je-
dynie 13. Gratulacje!

S.M.
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Za nami kolejna edycja Ple-
biscytu na 10 Najlepszych Spor-
towców SZS w roku szkolnym
2008/2009. Złotą Dziesiątkę
Sportowców ogłoszono w dniu
18 czerwca br. W spotkaniu
wzięli udział członkowie klubów
sportowych, nauczyciele wy-
chowania fizycznego oraz sami
laureaci plebiscytu i zaproszeni
goście. Podczas plebiscytu
przedstawiono sprawozdania z
działalności sportowo-rekrea-
cyjnej poszczególnych szkół, a
najlepszym sportowcom wrę-
czone zostały puchary.

Poniżej prezentujemy 10 naj-
lepszych sportowców w roku
szkolnym 2008/2009:

Szkoły podstawowe

Szkoły ponadpodstawowe

1. Łukasz Olejniczak - SP 4 Ze-
lów
2. Patrycja Zawadzka - SP 4 Ze-
lów
3.Arkadiusz Tosik - SP 4 Zelów
4. Jakub Frątczak - SP 4 Zelów
5. Paulina Pietras - SP 4 Zelów
6. Damian Książczyk - SP Koci-
szew
7. Kinga Buczyńska - SP 2 Ze-
lów
8. Sylwia Ignaczak - SP 4 Zelów
9. Łukasz Rogoziński - SP 4 Ze-
lów
10. Błażej Kaliski - SP Kociszew

1. Patryk Pospiszył - ZSP Zelów
2. Martyna Piotrowska - ZSO
Zelów
3. Karolina Chojnacka - ZSO
Zelów
4. Damian Malinowski - ZSP Ze-
lów
5. Magdalena Zamolska - ZSO
Zelów
6. Łukasz Grzelak - Gimnzjum

Łobudzice
7. Joanna Świstek - ZSO Zelów
8. Katarzyna Malinowska - ZSO
Zelów
9. Marta Wolska - ZSO Zelów
10. Jakub Franek - Gimnazjum
Łobudzice

E.W.

Drużyna ULKS ZSO Zelów
II po raz kolejny zdobyła tytuł
mistrza. Tym razem zawod-
niczki z Zelowa wygrały Mis-
trzostwa Powiatowe LZS w
Plażowej Piłce Siatkowej.

Po zwycięstwie w Mistrzos-
twach Województwa Łódzkie-
go LZS, zawodniczki ULKS
ZSO Zelów II zdobyły kolejne
mistrzostwo, tym razem w Pla-
żowej Piłce Siatkowej na
szczeblu powiatowym. Zawody
rozegrane zostały 4 lipca br. na
boisku nad zalewem Patyki.

Zwycięska drużyna grała w
składzie: Katarzyna Malinowska
i Karolina Tosik. Kolejne miejsca
zajęły zawodniczki z Bełchato-
wa (Klaudia Sudak i Karolina
Pietrzykowska), ULKS ZSO Ze-

lów I (Magdalena Zamolska i
Karolina Szymańska) i Drużbice
(Karolina Woch i Izabela Sobań-
ska).

Wśród mężczyzn zwycię-
stwo   odnieśli   siatkarze   LKS
„Omega” Kleszczów, na miejscu
drugim i trzecim uplasowały się
drużyny z Bełchatowa, a na
czwartym zawodnicy z Zelowa
(Piotr Kopala i Michał Włodar-
czyk).

Najlepsze drużyny otrzymały
puchary ufundowane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Bełchato-
wie.

Zawody zorganizowane zos-
tały przez Radę Powiatową
Zrzeszenia LZS w Bełchatowie
i Miejsko-Gminny Ludowy Klub
Sportowy w Zelowie. E.W.


