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Hodowla go³êbi to wielka 
pasja niektórych mieszkañ-
ców naszej Gminy. Co rok 
je¿d¿¹ oni na Katowick¹ 
Miêdzynarodow¹ Wystawê 
go³êbi pocztowych i ozdob-
nych. Zobaczyæ mo¿na tam 
ca³¹ czo³ówkê najlepszych 
go³êbi w Polsce. Przep³yw 
ludzi na wystawie zawsze jest 
ogromny, poniewa¿ nie jest to 
pasja pojedynczych osób, ale 
ca³ych zwi¹zków hoduj¹cych 
go³êbie. Hodowcy za wyhodo-
wanie najlepszych lotników s¹ 
wyró¿nieni dyplomami i pu-
charami. Jest to hobby, które 
zrozumieæ mog¹ tylko oni. Dla 
niektórych z nich jest to 
¿yciowa pasja.

W tym roku, bêd¹c na 
wystawie, byli o krok od trage-
dii… W œrodku hali przebywali 
od godz. 8.30 do 14.25. W tych 
godzinach by³o najwiêksze 
skupisko ludzi. Zdaniem 
jednego z naszych hodowców, 
pana W³odzimierza Wie-
wiórowskiego, o godz. 12.00, 

kiedy by³o rozdanie dyplomów, 
by³o tam ok. 6 000 osób. 
Mo¿na tu mówiæ o wielkim 
szczêœciu, i¿ uniknêli tak 
wielkiej tragedii, mo¿e tylko 
dlatego, ¿e byli doje¿d¿a-
j¹cymi. Dopiero jak dojechali 
do domu, us³yszeli przera¿a-
j¹c¹ wiadomoœæ, ¿e ta hala, na 
której przebywali, zawali³a siê. 
Jeszcze kilka godzin temu byli 
na niej… a za kilka nastêpnych 
ogl¹dali w telewizji prawdziwy 
dramat, który tam mia³ 
miejsce. Oto odczucia pana 
W. Wiewiórowskiego po tej 
tragedii: ”Pierwsze moje myœli 
by³y o tym, kto z kolegów nie 
¿yje? A nastêpnie uœwia-
domi³em sobie, ¿e to ja 
mog³em byæ na ich miejscu i 
dziêkowa³em Bogu, ¿e ¿yjê”. 
Ksi¹dz Kanonik Kazimierz 
Ciosek na porannej Mszy w 
niedzielê równie¿ modli³ siê w 
intencji wszystkich poszkodo-
wanych w tej tragedii i za 
szczêœliwy powrót naszych 
hodowców.                 O.K.Ch. 

                                           

W Polskim Centrum Kom-
petencji Administracji i Edu-
kacji Elektronicznej w War-
szawie 12 stycznia 2006 roku 
odby³a siê konferencja pt. 
Wykorzystanie Internetu w 
rozwoju obszarów wiejskich. 
Doœwiadczenia z realizacji 
programu „Wieœ aktywna. 
Budowanie spo³eczeñstwa 
informacyjnego e-VITA”. Kon-
ferencja dotyczy³a prakty-
cznych mo¿liwoœci wykorzy-
stania technologii teleinfor-
matycznych w rozwoju wsi. 
Swoje doœwiadczenia przed-
stawili wójtowie i burmist-
rzowie gmin uczestnicz¹cych 
w programie e-VITA, wœród 
nich by³ burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski. Mówili 
oni o przyk³adach inwestycji w 
rozwój technik teleinfor-
matycznych w gminach wiej-
skich. Tak¿e swoje doœwiad-
czenia przekazali realizatorzy 
ma³ych projektów z gmin 
Bia³ogard, Cekcyn, Ma³y 
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KATOWICKA 
TRAGEDIA

Od 1 stycznia 2006 roku 
obowi¹zuj¹ nowe nazwy 
piêciu miejscowoœci w gminie 
Zelów.

Burmistrz Zelowa infor-
muje, ¿e na wniosek Rady 
Miejskiej w Zelowie, po 
przeprowadzeniu konsultacji 
spo³ecznych, Minister Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji 
rozporz¹dzeniem z dnia 27 
grudnia 2005 r. w sprawie 
ustalenia, zmiany i znoszenia 
urzêdowych nazw miejsco-
woœci oraz obiektów fizjo-

ZMIENIONE NAZWY
graficznych /Dz.U. Nr 264, 
poz. 2208/ zmieni³ nazwy miej-
scowoœci: Ostoja-Kolonia, 
Karczmy-Kolonia, Kociszew-
Kolonia, £obudzice-Kolonia, 
Po¿d¿enice-Kolonia na: Kolo-
nia Ostoja, Kolonia Karczmy, 
Kolonia Kociszew, Kolonia 
£obudzice, Kolonia Po¿d¿e-
nice.

Zmiana nazw miejscowoœci 
nie wymaga dokonywania 
zmian w dokumentach mie-
szkañców wystawionych do 
31 grudnia 2005 r.            M.G.

P³ock, Recz, Stoszowice, 
Zelów. Nasz¹ Gminê repre-
zentowa³a Anna Dol iwa 
koordynator programu e-VITA, 
która przedstawi³a przyk³ady 
wykorzystania IT w Gminie 
Zelów. Na konferencji zosta³y 
poruszone równie¿ takie 
tematy jak: Rola technologii 
teleinformatycznych w rozwo-
ju terenów wiejskich: mo¿li-
woœci i aktualna sytuacja 
rozwoju ICT w Polsce, Wyko-
rzystanie IT w praktycznym 
dzia³aniu na wsi, Od strategii 
do wdro¿enia. Technologie 
zastosowane w programie 
e-VITA oraz Wykorzystanie 
œrodków z Funduszy Struktu-
ralnych na rozwój IT na 
terenach wiejskich.

Konferencja zosta³a zorga-
nizowana przy wspó³pracy 
Polsko - Amerykañskej Fun-
dacji Wolnoœci, Cisco Systems 
oraz Fundacji Wspomagania 
Wsi. 

M.G.



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

WOŒP  

W  ZELOWIE
8 stycznia, jak co roku 

ruszy³ „14 FINA£ WOŒP”. 
Ca³a Polska uczestniczy³a w 
zbieraniu pieniêdzy, które tym 
razem zostan¹ przeznaczone 
dla RATOWANIA ¯YCIA 
DZIECI POSZKODOWA-
NYCH W WYPADKACH, W 
TYM NA NAUKÊ UDZIELA-
NIA PIERWSZEJ POMOCY. 
Równie¿ Zelów zaanga¿owa³ 
siê w gromadzenie funduszy 
na ten wa¿ny cel. W naszym 
mieœcie ju¿ po raz pi¹ty odby³o 
siê „Wielkie Granie”. Sztab 
WOŒP w Zelowie znajdowa³ 
siê w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych, a ca³¹ imprez¹ 
kierowa³ wicedyrektor ZSO 
Leonard Siedziako. Zbiera-
nie pieniêdzy rozpoczê³o siê 
ju¿ w sobotê, poniewa¿ tego 
dnia zorganizowano w Zespo-
le Szkó³ Ponadgimnazjalnych 
m.in. wystawê wyrobów pie-
karniczych i cukierniczych po-
³¹czon¹ z degustacj¹, oraz 
rozpocz¹³ siê III Turniej pi³ki 
no¿nej „GRAMY Z WOŒP”. 
Natomiast w niedzielê od rana 
wszystko ruszy³o pe³n¹ par¹, 
50 wolontariuszy zbiera³o 
pieni¹dze do puszek i rozda-
wa³o czerwone serduszka. 
Tego dnia odby³o siê mnóstwo 
ciekawych imprez i konkur-
sów. A na ulicach Zelowa 
mo¿na by³o zobaczyæ nie tylko 

wolontariuszy, ale tak¿e 
mieszkañców, którzy przykle-
jali swoje serduszka na 
p³aszczach, czy kurtkach. W 
Zespole Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych od rana kontynuo-
wano III Turniej pi³ki no¿nej 
„GRAMY Z WOŒP”, zorga-
nizowano œlizgi na wielkiej 
oponie, a tak¿e odby³ siê 
konkurs rzeŸby w œniegu i 
mimo tego, ¿e œnieg postano-
wi³ zrobiæ psikusa i nie chcia³ 
siê kleiæ to i tak uda³o siê 
wyrzeŸbiæ m.in. serce WOŒP, 
oczywiœcie mo¿na by³o rów-
nie¿ rozgrzaæ siê pyszn¹, dar-
mow¹ grochówk¹. Natomiast 
w ZSO wyst¹pi³ m.in. kabaret 
UMTATA z Warszawy, kabaret 
ze SP w Kociszewie, zespó³ 
REWERS, zespó³ „Black and 
White” i „Protektor” z Gimna-
zjum w £obudzicach. Dodat-
kowo zorganizowano Konkurs 
na „Zelowskiego Mistrza 
Dowcipu”, turniej warcabowy, 

a tak¿e strzelanie z ³uku. Nie 
zabrak³o tak¿e licytacji ga-
d¿etów WOŒP zlicytowano 
m.in. koszulkê z logo WOŒP, 
pi³kê z autografami siatkarzy 
SKRY Be³chatów, kubek z 
logo WOŒP, ksi¹¿kê Kamila 
Durczoka z  autografem oraz 
prace orgiami podarowane 
przez SP nr 2 w Zelowie. Mie-
szkañcy okazali siê hojni, gdy¿ 
na licytacji uda³o siê zebraæ ok. 
1600 z³. Tradycyjnie o godzinie 
20.00 zelowianie mogli podzi-
wiaæ œwiate³ko do nieba, które 
wystrzelono na boisku ZSO. 
Przez ca³¹ niedzielê podczas 
imprez tworzono pami¹tkowy 
plakat „14 FINA£ WOŒP”. 
W sumie zebrano ok. 9 300 z³, 
ale liczenie trwa nadal, ponie-
wa¿ wiele gad¿etów wysta-
wiono na internetowej aukcji 
Allegro. Zelowianie i w tym 
roku udowodnili, ¿e potrafi¹ 
siê nie tylko dobrze bawiæ, ale i 
pomagaæ.                         J.M.

W 2005 roku Miejsko-
Gminny Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Zelowie prze-
prowadzi³ 5 akcji oddawania 
krwi, z których uzyskano 55,2 
litry krwi. Bra³o w nich udzia³ 56 
dawców, a wœród nich 16 
kobiet. Najwiêcej krwi w 2005 
roku wœród kobiet odda³y: 
Agnieszka Kimmer i Ewa 
Smolna po 1,84 litra, nato-
miast spoœród mê¿czyzn 
najwiêcej po 2,30 litra oddali: 
Henryk Grzegorczyk, Stani-
s³aw Kaczmarkiewicz i Wie-
s³aw Siwek. 

Ogó³em w okresie 42 lat 
istnienia honorowego daw-
stwa krwi w Zelowie, przeka-
zano na s³u¿bê zdrowia 4122 
litry krwi. Najwiêcej krwi wœród 
kobiet odda³y: Ewa Smolna 
34,19 l, Jolanta Paw³owska 
33,61 l, Teresa Szczepanik 
29,33 l. Natomiast wœród mê¿-
czyzn: Józef Stañka 56,42 l, 

DAWCY KRWI
Wies³aw Siwek 48,68 l, Marian 
Wysocki 45,90 l, Henryk 
Grzegorczyk 36,20 l, Jerzy 
Dobroszek 34,00 l, Henryk 
Malinowski 33,45 l, Sylwester 
Pietryszka 32,99 l, Krzysztof 
Walczak 32,24 l.

                 M.G.

Od stycznia 2006 roku w 
Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy w Zelowie zaczê³a 
dzia³aæ komputerowa obs³uga 
czytelników. 

Po zakoñczeniu prac zwi¹-
zanych z tworzeniem bazy 
danych, mo¿na by³o przyst¹-
piæ do kolejnego etapu, jakim 
jest uruchomienie wypo¿y-
czalni komputerowej. Ka¿dy 
otrzymuje legitymacjê, któr¹ 
pos³uguje siê przy wypo¿y-
czaniu ksi¹¿ek. Zdecydowa-
nie usprawni to obs³ugê czy-
telników, którzy niekiedy 
oczekiwali w d³ugiej kolejce na 
wypo¿yczenie ksi¹¿ek, cie-
sz¹cych siê du¿¹ popular-
noœci¹. Zainteresowanie czy-
telników jest bardzo du¿e i 
wci¹¿ roœnie. Wprowadzenie 
tego systemu przynios³o nie-
spodziewane efekty.  O.K.Ch.

NOWY SYSTEM 
OBS£UGI 

CZYTELNIKÓW



Nie jest to artyku³, który ma 
s³u¿yæ polemice z radnymi 
opozycji. Jest to przyczynek 
do dyskusji o jakoœci ¿ycia 
publicznego, prawdziwym 
obrazie tych niektórych dzia³a-
czy samorz¹dowych maj¹-
cych ambicje pouczania in-
nych, posiadania monopolu 
na prawdomównoœæ, prawo-
myœlnoœæ i wszystkie inne 
cnoty przynale¿ne tylko im. 
Ile¿ to razy z ust i spod pióra 
panów radnych Ryszarda 
Gêbarowskiego i Leszka 
Chrzanowskiego wychodzi³y 
najwznioœlejsze s³owa o uczci-
woœci, najrzetelniejszej infor-
macji, s³u¿bie wolnego s³owa 
dla dobra publicznego itd., itd. 

Giganci uczciwoœci, olb-
rzymy czystej prawdy, wprost 
najczystsza esencja cnót 
wszelakich! „Nie bójcie siê 
mówiæ prawdy”  apeluj¹ do 
wszystkich z pierwszej strony 
wydania „Samorz¹dnego Ze-
lowa” datowanego na styczeñ 
- marzec 2005 r. No i pos³u-
cha³em apelu panów Gêba-
rowskiego i Chrzanowskiego, i 
kreœlê te kilka s³ów, w³aœnie w 
imiê prawdy, która niestety 
okazuje siê dla nich bardzo 
przykra. Oto pierwszy z 
piewców prawdy i uczciwoœci  
Ryszard Gêbarowski. Lekarz, 
radny, redaktor „Samorz¹d-
nego Zelowa”. W numerze 34 
datowanego na kwiecieñ-  
lipiec 2005 r., na pierwszej 
stronie dzieli siê z nami 
swoimi…, no powiedzmy, ¿e 
dzieli siê refleksjami po 
œmierci Jana Paw³a II. Artyku³ 
ma tytu³ „Ca³y cierpieniem” i 
zajmuje prawie ca³¹ pierwsz¹ 
stronê. Piêkny tekst. Napraw-
dê piêkny. Ile¿ tam g³êbokiej, 

filozoficznej myœli o cz³owieku, 
o jego cierpieniu, o odchodze-
niu… By³ to czas naszego, i 
indywidualnego, i wspólno-
towego zamyœlenia. Myœlê, ¿e 
ka¿dy z nas móg³ powiedzieæ o 
odchodzeniu Jana Paw³a II 
coœ bardzo osobistego i 
wa¿nego… Zrobi³ to tak¿e Ry-
szard Gêbarowski w tekœcie 
„Ca³y cierpieniem”. I mo¿e to 
jeden z piêkniejszych arty-
ku³ów, jakie przeczyta³em w 
tamtych dniach. Niestety, zbyt 
dobrze znam intelektualne 
mo¿liwoœci pana Gêbarow-
skiego, aby nie nabraæ podej-
rzeñ. Nieznoœna myœl, ¿e te 
piêkne sformu³owania typu 
„Ale w oczach zostanie nam 
Jego obraz w oknie, gdy s³owa 
nie mog³y ju¿ przejœæ przez 
usta i gdy opadaj¹ce rêce 
unios³y siê w górê, jakby chcia³ 
nimi nas obj¹æ, jakby siê 
¿egna³, tymi rêkami skrzyd³a-
mi œmiertelnie rannego odlatu-
j¹cego ptaka…” ju¿ gdzieœ 
czyta³em, kaza³a mi poszukaæ 
w zakamarkach gazetnika… 
No i jest. Kurtyna opad³a. 
„ R z e c z p o s p o l i t a ”  z  
4.04.2005r. tytu³ artyku³u 
„Ostatnia pielgrzymka”, 
autor profesor Andrzej 
Szczeklik, kierownik II 
Katedry Chorób Wewnêt-
rznych Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego w Krakowie. ¯a-
dnych w¹tpliwoœci. Ryszard 
Gêbarowski „zer¿n¹³” ten tekst 
¿ywcem i opublikowa³ go w 
„Samorz¹dnym Zelowie” pod 
tytu³em „Ca³y cierpieniem” i 
podpisa³ swoim nazwiskiem. 
Porównujê obydwa teksty. 
Udaje mi siê wy³apaæ jedno, 
mo¿e dwa zdania w³asne w 
tekœcie Ryszarda Gêbarow-

skiego. Reszta „zer¿niêta” z 
profesora Szczeklika. Powiem 
szczerze. To wyj¹tkowo obrzy-
dliwe, aby w zwi¹zku ze œmier-
ci¹ Ojca Œwiêtego, pos³u¿yæ 
siê cudzymi myœlami dla auto-
promocji. No bo co chcia³ osi¹-
gn¹æ Ryszard Gêbarowski 
zamieszczaj¹c piêkny, ale 
cudzy tekst jako w³asny. Nie 
staæ go by³o na kilka w³asnych, 
mo¿e mniej zgrabnie u³o¿o-
nych, ale szczerych i auten-
tycznych myœli? Tyle razy pan 
Gêbarowski podpiera³ siê 
s³owami Jana Paw³a II w swo-
ich manifestach o prawdzie i 
uczciwoœci. Co zrozumia³ z 
nauki Ojca Œwiêtego? Czy o 
takiej prawdzie Jan Pawe³ II 
tylekroæ mówi³? Wiele razy 
Ryszard Gêbarowski i jego re-
dakcyjni koledzy z „Samo-
rz¹dnego Zelowa” przytaczali 
na swój u¿ytek nieœmiertelne 
s³owa „Nie lêkajcie siê”. Zapo-
minali kontynuowaæ ten cytat, 
który w ca³oœci brzmi: „Nie 
lêkajcie siê otworzyæ drzwi 
Chrystusowi” Na pewno Jan 
Pawe³ II nie nawo³ywa³ do nie 
lêkania siê swojego zak³a-
mania, swojej pychy, swojej 
pró¿noœci. Tego, panie Gêba-
rowski, trzeba siê lêkaæ jak 
najbardziej.

Plagiat nie jest wy³¹czn¹ 
specja lnoœc i¹ Ryszarda 
Gêbarowskiego. W swoim po-
litycznym i redakcyjnym kole-
dze Leszku Chrzanowskim 
znalaz³ jak najbardziej god-
nego siebie ucznia. Oto 
ostatnie wydanie „Samorz¹d-
nego Zelowa” (nr 35, sierpieñ-  
grudzieñ 2005 r.) i tekst „Jaka 
Polska”. I znów niedowierza-
nie. Tekst godny myœliciela 
najwy¿szych lotów. Czytam z 

zapartym tchem, bo to robi 
autentyczne wra¿enie. Wre-
szcie dochodzê do zdania 
„Tymczasem naszemu naro-
dowi potrzebne s¹ programy 
konserwatyzmu republikañ-
skiego, wspierane duchem 
chrzeœcijañstwa.” No nie. 
Znam Leszka Chrzanow-
skiego kilkadziesi¹t lat. Oleju 
w g³owie mu nie brakuje, ale 
do diaska, co on mo¿e wie-
dzieæ o konserwatyzmie repu-
blikañskim. Pech chce, ¿e ja i 
pan Chrzanowski czytamy te 
same gazety i mamy tych 
samych ulubionych publicy-
stów. Znów „Rzeczpospo-
lita”, wydanie 18.10.2005 r., 
tekst „Stara œpiewka”, 
autor: Zdzis³aw Krasno-
dêbski. Socjolog, filozof, 
profesor Uniwersytetu w 
Bremie i Uniwersytetu Kar-
dyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego w Warszawie. No tak. 
Ten cz³owiek móg³ to napisaæ. 
Leszek Chrzanowski dodaj¹c 
lub przeredagowuj¹c kilka 
zdañ z artyku³u profesora 
Krasnodêbskiego zamieœci³ 
go pod zmienionym tytu³em 
jako w³asny. Czy to nie plagiat 
jak byk? Takiego oto mamy w 
Zelowie politycznego myœli-
ciela, speca od konser-
watyzmu republikañskiego. 
I tak sobie myœlê, ile w tych 
dwóch ludziach jest fa³szu i 
zak³amania. Czy ca³a ich 
dzia³alnoœæ publiczna jest 
plagiatem? Czy jest tylko 
powtarzaniem cudzych s³ów i 
myœli? Mo¿e sami odpowiedz¹ 
na te pytania. Panowie radni  
redaktorzy: nie lêkajcie siê 
prawdy.       

S³awomir Malinowski
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NOWE TARYFY

Wysokoœæ stawek op³at za odprowadzanie œcieków

Taryfa grupowa 
odbiorców

I.1

I.2

II.1

II.2

stawka netto

3,16

3,16

3,35

3,35

z podatkiem VAT

3,38

3,38

3,58

3,58

3 Op³ata w z³ za odprowadzenie 1 m œcieków

Rada Miejska podjê³a 
uchwa³ê zatwierdzaj¹c¹ nowe 
taryfy dla zbiorowego zaopat-
rzenia w wodê i zbiorowego 
odprowadzania œcieków. 
Stawki bêd¹ obowi¹zywaæ w 
okresie od 1 marca 2006 do 28 
lutego 2007 r. Zdaniem g³ów-
nego ksiêgowego Przedsiê-
biorstwa Komunalnego w 

Gospodarstwa domowe
I.1 - z wodomierzem g³ównym o œrednicy 15 i 20 mm,
I.2 - z wodomierzem g³ównym o œrednicy 25 i 32 mm,
I.3 - z wodomierzem g³ównym o œrednicy 40 mm i wiêkszej,
I.4 - rozliczane w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody.

Odbiorcy zu¿ywaj¹cy wodê na cele produkcyjne i prze-
mys³owe
II.1 - z wodomierzem g³ównym o œrednicy 15 i 20 mm,
II.2 - z wodomierzem g³ównym o œrednicy 25 i 32 mm,
II.3 - z wodomierzem g³ównym o œrednicy 40 mm i wiêkszej,
II.4 - Gmina Zelów za wodê pobran¹ ze zdrojów ulicznych, 

wodê zu¿yt¹ na cele przeciwpo¿arowe, wodê zu¿yt¹ do 
zraszania ulic i terenów zielonych.

J.M.

Wysokoœæ cen i stawek op³at za dostarczan¹ wodê

Taryfowa
grupa

odbiorców

I.1

I.2

I.3

I.4

II.1

II.2

II.3

II.4

netto

2,01

2,01

2,01

2,01

2,04

2,04

2,04

2,04

z podat. VAT

2,15

2,15

2,15

2,15

2,18

2,18

2,18

2,18

netto

2,00

9,65

35,04

2,00

2,00

9,65

35,04

-

z podat. VAT

2,14

10,33

37,49

2,14

2,14

10,33

37,49

-

Cena za wodê 
3w z³ za 1 m

Op³ata abonamentowa 
w z³ za wodomierz/miesi¹c

Zelowie Ryszarda K³êbow-
skiego ta niewielka podwy¿ka 
wynika g³ównie z dostoso-
wania cen wody do wzrostu 
kosztów zwi¹zanych z inflacj¹, 
a tak¿e  z kosztami, jakie 
Przedsiêbiorstwo Komunalne 
ponosi zak³adaj¹c swoim u¿yt-
kownikom unowoczeœnione 
wodomierze.

ZGODA NA BONIFIKATÊ
Radni 26 stycznia podjêli 

uchwa³ê w sprawie wyra¿enia 
zgody na udzielenie bonifikaty 
od op³aty z tytu³u przekszta³-
cenia prawa u¿ytkowania 
wieczystego w prawo w³asno-
œci nieruchomoœci oraz na od-
st¹pienie od ¿¹dania zwrotu 
bonifikaty.

Zgodnie z now¹ uchwa³¹ 
op³aty z tytu³u przekszta³cenia 
prawa u¿ytkowania wieczy-
stego w prawo w³asnoœci na 
rzecz osób fizycznych i spó³-
dzielni mieszkaniowych, je¿eli 
przekszta³cenie dotyczy pra-
wa u¿ytkowania wieczystego 
ustanowionego: na nierucho-
moœciach zabudowanych na 
cele mieszkaniowe oraz jako 
prawo zwi¹zane z odrêbn¹ 
w³asnoœci¹ lokalu mieszkal-
nego, a tak¿e op³aty z tytu³u 
przekszta³cenia prawa u¿ytko-
wania wieczystego przys³ugu-
j¹cego osobom fizycznym w 
prawo w³asnoœci nieruchomo-
œci rolnych, stanowi¹cych 
w³asnoœæ Gminy Zelów zosta-
³y objête bonifikat¹ w wysoko-
œci 30 %. Natomiast w przy-

padku u¿ytkowników wieczy-
stych lub ich nastêpców praw-
nych, którzy do dnia 31 grud-
nia 1985 r. wnieœli jedno-
razow¹ op³atê za ca³y okres 
u¿ytkowania wieczystego, 
ustalono bonifikatê w wysoko-
œci 75 % op³aty za nabycie 
prawa w³asnoœci.

Bonifikaty te przys³uguj¹ 
u¿ytkownikom wieczystym, 
którzy: nie maj¹ zaleg³oœci w 
op³atach z tytu³u u¿ytkowania 
wieczystego oraz innych 
op³atach o charakterze publi-
czno-prawnym, dotycz¹cych 
nieruchomoœci objêtej wnio-
skiem o przekszta³cenie, w 
stosunku do Gminy Zelów, 
wnios¹ jednorazowo op³atê z 
tytu³u przekszta³cenia prawa 
u¿ytkowania wieczystego w 
prawo w³asnoœci nieruchomo-
œci, z³o¿¹ wniosek o prze-
kszta³cenie prawa u¿ytko-
wania wieczystego w prawo 
w³asnoœci do dnia 31 grudnia 
2007 r.

Z bonifikaty nie bêd¹ mogli 
skorzystaæ ci, którzy op³aty z 
tytu³u przekszta³cenia prawa 
u¿ytkowania wieczystego w 
prawo w³asnoœci nieruchomo-
œci bêd¹ uiszczaæ w ratach.

   J.M.



DROGI POWIATOWE - PROBLEM GMINY?
Na pocz¹tku grudnia 2005 

r. Starosta Be³chatowski 
Jacek Zatorski przedstawi³ 
gminom z terenu powiatu 
propozycjê wspó³uczestni-
czenia przez nie w inwesty-
cjach drogowych na drogach 
powiatowych. Powiat i gmina 
mia³yby po po³owie ponosiæ 
koszty okreœlonych inwestycji.

Propozycj¹ starosty zajê³a 
siê Rada Miejska na swojej 
ostatniej sesji w dniu 26 
stycznia. Na sesjê zaproszono 
przedstawicieli Zarz¹du Po-
wiatu i Powiatowego Zarz¹du 
Dróg. Generalnie strona gmin-
na sceptycznie odnios³a siê do 
propozycji powiatu, uzasa-
dniaj¹c to kilkoma wa¿nymi 
okolicznoœciami. 

Po pierwsze: ka¿dy z 
samorz¹dów wykonuje jako 
zadanie w³asne utrzymanie i 
modernizacjê dróg przypisa-
nych ustawami w³aœciwemu 
samorz¹dowi. Przeznaczenie 
œrodków finansowych gminy 
na realizacjê zadañ powiatu 
odby³oby siê kosztem zadañ 
gminnych i równie dobrze to 
gmina mog³aby siê zwróciæ do 
powiatu o partycypacjê w mo-
dernizacji dróg gminnych, co 

dla powiatu jest nie do przy-
jêcia. 

Po drugie: to swojego 
rodzaju pasywnoœæ w³adz 
powiatu w zakresie pozyski-
wania œrodków unijnych. 
Powiaty chêtnie wystêpuj¹ o 
te œrodki i ich wnioski s¹ prefe-
rowane przy podziale pieniê-
dzy. Oto np. z 13 projektów 
zakwalifikowanych do dofi-
nansowania w ramach dzia³a-
nia 3.1. Obszary wiejskie w 
ubieg³ym roku - 6 to wnioski 
powiatów o œrodki na moderni-
zacjê dróg powiatowych. Tych 
6 projektów „skonsumowa³o” 
a¿ 50% œrodków finansowych 
programu (17 mln z³ na 34 mln 
wszystkich pieniêdzy). Kwoty 
uzyskane przez poszczególne 
powiaty by³y znaczne: wieru-
szowski ok. 3 mln z³, rawski ok. 
3,5 mln z³, radomszczañski ok. 
3 mln z³, sieradzki ponad 4,5 
mln z³, skierniewicki 1,8 mln z³, 
zduñskowolski 1,2 mln z³. 
Uzyskanie tych sum koszto-
wa³o te powiaty zaanga¿o-
wanie jedynie ok. 35% 
wartoœci inwestycji, czyli 
anga¿uj¹c jedn¹ w³asn¹ z³o-
tówkê ka¿dy z powiatów 
uzyskiwa³ 3 unijne.

Nie inaczej jest w nieroz-
strzygniêtym naborze wnio-
sków w dzia³aniu 1.1. Moder-
nizacja i rozbudowa regional-
nego uk³adu transportowego. 
Do fina³owej grupy 31 proje-
któw (wœród których jest tak¿e 
zelowski wniosek o przebu-
dowê dróg gminnych) jest 8 
wniosków powiatowych, m.in. 
rawski  ok. 1,5 mln z³, radom-
szczañski 5,5 mln z³, sieradzki 
4,5 mln z³, pajêczañski 3,5 mln 
z³, opoczyñski 9 mln z³, toma-
szowski 1,6 mln z³, poddêbicki 
3 mln z³, ³ódzki wschodni 4 mln 
z³ i jeszcze jeden radomszcza-
ñski a¿ 22 mln z³. Przy tych 
kwotach wydatki powiatu 
be³chatowskiego na moder-
nizacjê dróg powiatowych w 
2006 r. ok. 900 tys. z³ - wygl¹-
daj¹ mizernie. Problem nie w 
tym, ¿e powiatowi be³chatow-
skiemu nie udaje siê zdobyæ 
œrodków unijnych, ale w tym, 
¿e powiat be³chatowski w 
ogóle o te œrodki siê nie ubie-

ga³. W takiej sytuacji wyci¹ga-
nie rêki po pieni¹dze gmin jest 
co najmniej nietaktem.

Wreszcie po trzecie: 
Gmina Zelów na przestrzeni 
ostatnich kilku lat zainwesto-
wa³a ogromne kwoty w moder-
nizacjê dróg powiatowych. 
Wystarczy przywo³aæ przyk³ad 
ulicy Kiliñskiego. W latach 
1999-2005 ze œrodków gmin-
nych wydano kwotê ok. 4 mln 
z³ na roboty drogowe na tej¿e 
ulicy (ta suma nie obejmuje 
budowy kanalizacji i wodo-
ci¹gów). Powiat be³chatowski 
do tej kwoty do³o¿y³ jedynie 
260 000 z³, czyli ok. 6,5% wy-
datków gminy.

Jak zapowiedzia³ burmistrz 
S³awomir Malinowski nie 
nale¿y wykluczyæ wspó³pracy 
finansowej przy jakiœ drob-
nych robotach, ale generalnie 
wysi³ek finansowy gminy musi 
byæ skierowany na zadania 
gminy.                              

J.M.
   

BIURO EURO-BHP - mgr in¿. Zbigniew 
Szafrañski, specjalista w dziedzinie 

Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem Pracy, 
Inspektor BHP, organizuje dla 

pracodawców oraz dla pracowników 
wszystkich firm profesjonalne us³ugi w 

zakresie szkoleñ bhp, oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy oraz 
sta³ego nadzoru w firmie w zakresie bhp

Pracodawco, uprzedŸ kontrolê 
Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz 
Inspekcji Sanitarnej, przeprowadŸ 

szkolenia w zakresie bhp oraz oceñ 
ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy 

swoich pracowników!
Szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem 

mo¿e zostaæ przeprowadzone u klienta w 
zak³adzie pracy, co znacznie skraca czas 

nieobecnoœci pracownika w miejscu 
pracy. Ceny szkoleñ s¹ œciœle uzale¿nione 

od liczebnoœci grupy, ocena ryzyka 
zawodowego od liczby stanowisk pracy.

www.eurobhp.pl (oferta cenowa) 

ŒRODKI  DLA  GMINY
Aktualnoœci z realizacji 

Projektu wspó³finansowa-
nego ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego.

Rok 2006, to kolejny rok 
realizacji Projektu pt. „Przebu-
dowa oczyszczalni œcieków i 
budowa systemów wod.-kan. 
z odtworzeniem pasów dro-
gowych w Zelowie”. Zima, a 
szczególnie tegoroczna, nie 
jest sprzyjaj¹cym okresem na 
realizacjê robót budowlano-  

monta¿owych. Niemniej jed-
nak na obiekcie oczyszczalni 
œcieków prace s¹ realizowane. 
Prowadzone s¹ roboty wew-
n¹trz budynku wielofunkcyj-
nego.

Gmina Zelów na dzieñ 31 
stycznia 2006 roku na rea-
lizacjê Projektu otrzyma³a ju¿ 
ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego 
Rozwo ju  Reg iona lnego  
2.387.608,36 z³, co stanowi to 
100% œrodków zaplanowa-
nych na 2005 rok.

A.D.



NIEZWYK£Y  KONCERT  NOWOROCZNY

Joanna Maciejewska: Na 
pewno wielu wielbicieli jest 
ciekawych gdzie i w jakiej 
roli debiutowa³ Jan Nowic-
ki?
Jan Nowicki: Debiutowa³em 
na deskach Starego Teatru im. 
Heleny Modrzejewskiej w 
Krakowie rol¹ bliŸniaków w 
„Zaproszeniu do zamku” w 
re¿yserii Zygmunta Hübnera. 
By³a to rola, która wymaga³a 
ode mnie sporo pracy, ponie-
wa¿ musia³em zagraæ dwie 
postacie, ale poradzi³em 
sobie. Dodam, ¿e ze Starym 
Teatrem jestem zwi¹zany do 
dziœ.
J.M.: Do której roli najchêt-
niej Pan wraca?
J.N.: Moj¹ ulubion¹ postaci¹ 
jest Wielki Ksi¹¿e Konstanty z 
„Nocy Listopadowej” Stanis³a-
wa Wyspiañskiego, Miko³aj 
Stawrogin z „Biesów” Fiodora 
Dostojewskiego, oraz Rogo-
¿yn z „Nastazji Filipowej” wed-
³ug „Idioty” równie¿ Dostojew-

W tym roku zelowscy 
melomani mieli mo¿liwoœæ 
uczestniczenia w niezwyk³ym 
Koncercie Noworocznym, któ-
ry odby³ siê 20 stycznia w 
Domu Kultury w Zelowie. Kon-
cert by³ niezwyk³y, gdy¿ 
artyœci, których zaproszono z 
tej okazji do Zelowa to wyko-
nawcy wysokiej klasy. 

Jako pierwsza wyst¹pi³a 
m³odziutka artystka z Niemiec 
Anne Kathrine Brehl, która 
zachwyci³a publicznoœæ gr¹ na 
fortepianie. Nastêpnie swoje 
umiejêtnoœci pokaza³ baryton 
Zbigniew Macias œpiewaj¹c 
m.in. „Gdybym by³ bogaczem” 
z musicalu „Skrzypek na da-
chu”, a akompaniowa³ mu 
Adam Manijak, nie zabrak³o 
tak¿e dobrze ju¿ znanego 
zelowskiej publicznoœci duetu 
- Robert Grudzieñ i Georgij 
Agratina. Jednak tym, na 
kogo wszyscy czekali, by³ zna-
ny aktor Jan Nowicki, które-
mu tym razem powierzono rolê 
gospodarza koncertu. Goœcie 
mogli wys³uchaæ kolêd i wier-
szy recytowanych przez No-
wickiego, nie zabrak³o tak¿e 
anegdot w jego wykonaniu.

Z tej okazji „Informatorowi 
Zelowskiemu” uda³o siê prze-
prowadziæ krótki wywiad z 
Janem Nowickim oraz Zbi-
gniewem Maciasem.

Rozmowa ze znanym pol-
skim aktorem Janem Nowic-
kim.

skiego. Wszystkie te spektakle 
re¿yserowa³ Andrzej Wajda. A 
jeœli chodzi o film, to na pewno 
Wielki Szu i Magnat. Jednak 
ocena mojej pracy aktora 
nale¿y do widzów. Jeœli sztuka 
lub film ciesz¹ siê powodze-
niem to wtedy mogê podej-
rzewaæ, ¿e dobrze zagra³em.
J.M.: Czy jest ktoœ, na kim 
Pan siê wzoruje, kto jest dla 
Pana autorytetem?
J.N.: Tadeusz £omnicki to dla 
mnie najwiêkszy punkt odnie-
sienia. Uwa¿am, ¿e by³ to ak-
tor stulecia. On jest dla mnie 
autorytetem.
J.M.: Czy jest rola, któr¹ 
chcia³by Pan zagraæ?
J.N.: Nie, poniewa¿ nie mam 
marzeñ, jeœli chodzi o rolê, 
któr¹ chcia³bym zagraæ. Gdy 
zostaje dla mnie wybrana 
jakaœ rola, to ona staje siê dla 
mnie marzeniem. 
J.M.: Czym oprócz aktor-
stwa interesuje siê Jan 
Nowicki?
J.N.: Du¿o bardziej ni¿ aktor-
stwo interesuje mnie pisanie. 
W tym roku uka¿e siê ju¿ moja 
czwarta ksi¹¿ka pt.: „Œwiat 
pe³en wróbli”- bêdzie to zbiór 
piosenek, nowel, wierszyków i 
felietonów.
J.M.: Jakie plany zawodowe 
ma Pan na ten rok?
J.N.: Jeden ju¿ zrealizo-
wa³em, by³a to g³ówna rola w 
filmie „Fundacja” Filipa Bajo-
na, premiera bêdzie mia³a 
miejsce najprawdopodobniej 
marzec - kwiecieñ. A dodatko-
wo za namow¹ mojej ¿ony wy-
st¹piê w operetce „Ksiê¿nicz-
ka czardasza”, która bêdzie 
przez ni¹ re¿yserowana. Za-
gram rolê re¿ysera tej operetki 
Emmericha Kálmána. Ta 
postaæ w „Ksiê¿niczce czarda-
sza” nie wystêpuje, wiêc sam 
muszê j¹ wymyœliæ. Jeœli mi siê 
to uda, to bêd¹ mnie mogli 
pañstwo zobaczyæ na deskach 
Teatru Muzycznego w £odzi w 
tej¿e w³aœnie roli. 
J.M.: Dziêkujê za rozmowê

Rozmowa z barytonem 
Zbigniewem  Maciasem
J.M.: Gdzie rozpoczê³a siê 
kariera Zbigniewa Maciasa?
Z.M.: Moja kariera rozpoczê³a 
siê 25 lat temu, kiedy to debiu-
towa³em w Teatrze Muzycz-
nym w £odzi w operetce „Cy-
gañska mi³oœæ”.
J.M.: Co uzna³by Pan za 
swój najwiêkszy sukces 
zawodowy?

Z.M.: Chyba to, ¿e po 25 la-
tach swojej pracy zawodowej 
jestem jeszcze w niez³ej dys-
pozycji.
J.M.: Jaka jest Pañska ulu-
biona rola?
Z.M.: Najchêtniej wracam do 
opery Don Giovanni Mozarta i 
Prasifal Wagnera. To moje ulu-
bione utwory.
J.M.: Czy jest ktoœ, kogo Pan 
podziwia?
Z.M.: Tak, to Fiodor Szalapin 
wielki rosyjski œpiewak opero-
wy.
J.M.: Czy jest mo¿e rola, jak¹ 
chcia³by Pan zagraæ i zaœ-

piewaæ?
Z.M.: Ale¿ oczywiœcie. Bardzo 
chcia³bym zagraæ Jean'a 
Valijean. Jest to g³ówna rola w 
„Nêdznikach” Victora Hugo.
J.M.: Jakie ma Pan plany na 
ten rok?
Z.M.: W tym roku planujê wy-
daæ moj¹ czwart¹ ju¿ p³ytê so-
low¹. I oczywiœcie koncerto-
waæ w kraju i za granic¹.
J.M.: Jak podoba³ siê Panu 
Koncert?
Z.M.: Piêkny, a zelowska 
publicznoœæ, jak zwykle, wspa-
nia³a. 
J.M.: Dziêkujê za rozmowê



Po raz kolejny odby³ siê 
konkurs na naj³adniejsz¹ 
dekoracjê œwietln¹ „Bo¿e 
Narodzenie œwiat³em malowa-
ne” og³oszony przez burmist-
rza Zelowa. Do konkursu zg³o-
szono zaledwie dwie posesje i 
jeden balkon.

Komisja konkursowa po 
obejrzeniu wszystkich kandy-
datur postanowi³a przyznaæ 
wszystkim zg³oszonym miej-
sca pierwsze. Tak wiêc otrzy-
ma³y je: Ma³gorzata Boga-
cka, Zofia Jaœkiewicz i To-

NAJ£ADNIEJSZE 

DEKORACJE  ŒWIETLNE

masz Krajda. 
Wszyscy laureaci konkursu 

otrzymali opiekacze. Uroczy-
ste wrêczenie nagród odby³o 
siê 26 stycznia podczas sesji 
Rady Miejskiej w Domu Kul-
tury w Zelowie. Nagrody i pa-
mi¹tkowe dyplomy wrêczy³ 
burmistrz Zelowa S³awomir 
Malinowski. 

Zwyciêzcom gratulujemy, a 
wszystkich którzy chcieliby 
wzi¹æ udzia³ w konkursie, za-
praszamy w przysz³ym roku.

M.G.

27 grudnia 2005 r. w Sali 
Œlubów Urzêdu Miejskiego w 
Zelowie odby³a siê uroczy-
stoœæ wrêczenia medali za 
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie. Z tej okazji wyró¿niono 
trzy pary: Krystynê i Zdzi-
s³awa Bednarków, Wandê i 
Mieczys³awa Matysów oraz 
Teresê i Jerzego Waleñcza-
ków. 

Ma³¿eñstwa otrzyma³y od 

WYRÓ¯NIENIA  DLA 
PAR  MA£¯EÑSKICH

prezydenta RP listy gratula-
cyjne i medale, które zosta³y 
wrêczone przez Przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej w Ze-
lowie Wincentego Berliñskie-
go i Burmistrza Zelowa S³awo-
mira Malinowskiego. Jubila-
tom dodatkowo ufundowano 
statuetki, kwiaty i dyplomy. 
Wzniesiono równie¿ toast 
tradycyjn¹ lampk¹ szampana.

                          J.M.



Gobeliny Krystyny Papugi 
mo¿na podziwiaæ nie tylko na 
wystawach w zelowskim 
Domu Kultury, co wiêcej nie 
tylko na wystawach w Polsce. 
One zdobi¹ œciany w Niem-
czech, Holandii, USA, Kana-
dzie, Francji, a nawet u prezy-
denta Vaclava Havla.
Joanna Maciejewska: Od 
kiedy zajmuje siê Pani 
robieniem gobelinów? Czy 
jest to mo¿e tradycja rodzin-
na?
Krystyna Papuga: Gobeli-
nami zainteresowa³am siê w 
szkole œredniej, poniewa¿ 
koñczy³am Technikum Tkac-
twa Artystycznego w Zakopa-
nym. A tak na powa¿nie to od 
oko³o 28 lat tkam obrazy. W 
2003 roku obchodzi³am jubi-
leusz 25-lecia pracy twórczej. 
A jeœli chodzi o tradycjê 
rodzinn¹ to pamiêtam, ¿e moja 
mama i ciocie zawsze coœ 
robi³y ze szmatek, na drutach i 
na szyde³ku. Natomiast moja 
córka studiuje na Akademii 
Sztuk Piêknych i tam uczy siê 
projektowaæ bi¿uteriê. Wiêc 
powiedzia³abym raczej, ¿e 
sztuka w naszym ¿yciu zaj-
muje szczególne miejsce.
J.M.: Sk¹d czerpie Pani 
pomys³y na wzory swych 
prac?
K.P.: Tematyka jest prze-
ró¿na. Nie mam konkretnych 
pomys³ów raz jest to sprawa 
przypadku, wczeœniejszych 
projektów, czasem wzorujê siê 
na wielkich twórcach np. na 
Van Gogh'u, czy Picasso. Na-
tomiast najczêœciej robiê 
abstrakcje, których g³ówn¹ 
zalet¹ jest to, ¿e mogê 
pofantazjowaæ wykorzystuj¹c 
ró¿norodne materia³y oraz pej-
za¿e.
J.M.: Ile ju¿ Pani utka³a obra-
zów?
K.P.:  Po 120 przesta³am li- 
czyæ.
J.M.: Gdzie Pani wystawia³a 

W naszym mieœcie s¹ ludzie, dla których bardzo wa¿n¹ czêœci¹ ¿ycia jest sztuka. S¹ to m.in. 
malarze i rzeŸbiarze, czyli wszyscy ci, którzy dziêki talentowi i zami³owaniu do sztuki potrafi¹ 
stworzyæ dzie³o odzwierciedlaj¹ce ich stan ducha. Postanowiliœmy przybli¿yæ Pañstwu pasje 

naszych zelowskich artystów w cyklu wywiadów pt. Sztuka moj¹ drug¹ dusz¹. Jako pierwsza o 
swoich artystycznych zainteresowaniach opowiedzia³a nam Krystyna Papuga.

swoje dzie³a?
K.P.: Moje gobeliny wystawia-
ne by³y m.in. w Domu Kultury 
w Zelowie, Miejskim Oœrodku 
Kultury w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Zak³adowym Klubie 
Kultur „Energetyk” w Be³cha-
towie, Domu Kultury w £asku, 
Zakopanym, Polkowicach, ale 
równie¿ w Niemczech i Holan-
dii. Obecnie tkaniny mo¿na 
ogl¹daæ na wystawie zbioro-
wej KTK z Be³chatowa w moim 
rodzinnym mieœcie Myœleni-
cach.
J.M.: Jakich narzêdzi trzeba 
u¿yæ by stworzyæ gobelin?
K.P.: Aby utkaæ gobelin wy-
starczy mieæ ramê, widelec, 
lnian¹ osnowê oraz we³nê. I 
wszystko to co „zaœmieca” na-
sze k¹ty domowe stare szma-
tki, sznurki, korale, muszelki, 
drewienko…
J.M.: Ile czasu zajmuje 
zrobienie takiego obrazu?
K.P.: To doœæ d³uga, ¿mudna 
praca. Jeden gobelin robiê w 
tydzieñ, a drugi ca³ymi miesi¹-
cami. Wszystko zale¿y od 
wielkoœci i od motywu. Projekt 
bardziej skomplikowany wy-
maga czasu i cierpliwoœci.
J.M.: Widzê, ¿e ju¿ rozpo-
czê³a Pani tkanie nowego 
gobelinu. Co to bêdzie?
K.P.: Bêdzie to stylizowany 
portret m³odej damy.
J.M.: A co przedstawiaæ 
bêdzie kolejna tkanina?
K.P.: Mam ju¿ szkic, który jest 
bardzo ciekawy, ale jedno-
czeœnie trudny, bo przed-
stawia zachód s³oñca w formie 
we³nianego witra¿u. Zanim 
jednak zabiorê siê do pracy 
muszê trochê zmieniæ swój 
warsztat pracy. Bêdzie to 
gobelin du¿o wiêkszy od do-
tychczasowych. Muszê wiêc 
zamówiæ specjaln¹ ramê.
J.M: Ile kosztuje zrobienie 
gobelinu?
K.P.: Jest to doœæ drogie, 
poniewa¿ we³na i nici lniane 

sporo kosztuj¹. A standardo-
wo do zrobienia jednego obra-
zu potrzebujê ok. 2-3 kg we³ny 
i kilku szpulek nici lnianych.
J.M.: Czy zdarzy³o siê Pani 
nie dokoñczyæ jakiegoœ 
obrazu?
K.P.: Tak, by³o ich parê. 
Ciê³am je i wyrzuca³am. 
Niektóre z nich uratowa³am, 
wracaj¹c do pracy parê razy. 
Efekty by³y wówczas dla mnie 
zaskakuj¹ce.
J.M.: Czy robi Pani obrazy 
na zamówienie?
K.P.: Tak, zdarza siê. Jednak 
wtedy najczêœciej biorê od 
osoby zamawiaj¹cej wymiary i 
kolorystykê, a motyw sama 
wymyœlam. 
J.M: Mia³a Pani jakieœ 
specjalne zamówienie?
K.P.: Z pewnoœci¹ specjal-
nym zamówieniem by³ gobe-
lin, który robi³am dla prezy-
denta Czech Vaclava Havla. 
Przedstawia³ on Koœció³ 
Ewangelicko-Reformowany 
w Zelowie i zosta³ mu wrêczo-
ny, gdy by³ z wizyt¹ w naszym 
mieœcie.
J.M.: Czym jest dla Pani 
tkanie gobelinów: prac¹, 
hobby, czy mo¿e zabaw¹?
K.P.: Wszystkim po kolei. Ja 
po prostu nie wyobra¿am 
sobie ju¿ bez tego ¿ycia.
J.M: Dziêkuje za rozmowê

GOBELINÓW ŒWIAT



Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, 
poz. 872 i Nr 128 poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr. 200, poz. 1688, z 2003 
r., Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. 
Nr 33, poz.287 oraz z 2005 r., Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 
175 poz. 1462) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. 1. W celu zapobie¿enia katastrofom budowlanym, wpro-
wadza siê na terenie województwa ³ódzkiego obowi¹zek sys-
tematycznego usuwania zalegaj¹cego œniegu i lodu z obiektów 
budowlanych. 

    2. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1 nak³ada siê na w³a-
œcicieli oraz zarz¹dców obiektów budowlanych, z wy³¹czeniem 
budownictwa jednorodzinnego.

§2. Obowi¹zek, o którym mowa w §1 ci¹¿y na w³aœcicielach 
lub zarz¹dcach budynków mieszkalnych jednorodzinnych, je¿eli 

0 k¹t nachylenia po³aci dachowej budynku, jest mniejszy ni¿ 15 a 
warstwa zalegaj¹cego œniegu lub lodu przekracza 20 cm.

§3. Kto nie wype³nia obowi¹zku okreœlonego w §1 lub §2, 
podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie 
okreœlonych w prawie o wykroczeniach.

§4. Kontrolê wykonania rozporz¹dzenia powierza siê 
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w £odzi, Komendantowi 
Wojewódzkiemu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £odzi oraz 
£ódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowla-
nego, któremu jednoczeœnie powierza siê koordynacjê prowa-
dzonych kontroli.

§5. Rozporz¹dzenie podlega podaniu do publikacji wiadomo-
œci w œrodkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie 
w miejscach publicznych w ka¿dej gminie (mieœcie) lub w inny 
sposób zwyczajowo przyjêty.

§6. Rozporz¹dzenie podlega publikacji w Dzienniku 
Urzêdowym Województwa £ódzkiego.

§7. 1. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w drodze obwie-
szczenia i wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

       2.  Dniem og³oszenia jest dzieñ wydania obwieszczenia.
Wojewoda £ódzki

                                                      Helena Pietraszkiewicz

Podobnie jak w latach 
poprzednich, tak i w tym roku, 
w Zelowie dy¿urowaæ bêdzie 
Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów Piotr Porze¿yñski. 
Mo¿na siê zg³aszaæ do niego 
po pomoc np. jeœli czujemy siê 
oszukani przez firmê, która nie 
chce nam uwzglêdniæ rekla-
macji czy te¿ dostarczy³a pro-
dukt nie zgodny z warunkami 
zamówienia. Czasami wystar-
czy tylko porada, ale zdarzaj¹ 
siê równie¿ sytuacje kiedy 
potrzebna jest interwencja 
rzecznika i wtedy mo¿e w 
naszym imieniu negocjowaæ z 
drug¹ stron¹. 

ROZPORZ¥DZENIE 
PORZ¥DKOWE NR 13/06
WOJEWODY £ÓDZKIEGO

DY¯URY  RZECZNIKA  
KONSUMENTÓW

Do 16 stycznia br. w 
Urzêdzie Miejskim w Zelowie 
przyjmowane by³y oferty na 
wsparcie wykonania zadañ z 
zakresu pomocy spo³ecznej, 
podtrzymywania tradycji naro-
dowej i to¿samoœci kulturowej, 
ochrony zdrowia, dzia³añ na 
rzecz dzieci, m³odzie¿y i osób 
niepe³nosprawnych; kultury i 
sztuki oraz kultury fizycznej i 
turystyki. Zgodnie z przyjêtym 
programem wspó³pracy po-
miêdzy Gmin¹ Zelów a organi-
zacjami pozarz¹dowymi na 
rok 2006 i ustaw¹ o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego 
i o wolontariacie wp³ynê³o 14 
ofert. 

Komisja Opiniuj¹ca powo-
³ana przez Burmistrza Zelowa 
obraduj¹ca w dniach 16 i 19 
stycznia 2006 r. po zapoz-
naniu siê ze z³o¿onymi ofer-
tami postanowi³a zaopiniowaæ 
pozytywnie 11 z 14 z³o¿onych 
ofert. Trzy z³o¿one oferty na 
realizacjê zaplanowanych za-
dañ zawiera³y braki formalne i 
nie otrzyma³y dofinansowania. 

Dotacje otrzyma³y nastê-
puj¹ce organizacje:

1. Towarzystwo Szkolne 
Kociszew - „Organizacja form 
wypoczynku wakacyjnego 
rozwijaj¹cego umiejêtnoœci 
interpersonalne dzieci i m³o-
dzie¿y ze œrodowisk defawory-
zowanych” - 4 000 z³.

2. Stowarzyszenie Dobro-
czynne „RAZEM” - „Program 
stypendialny dla uczniów 
szkó³ gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z rodzin naj-
ubo¿szych pochodz¹cych z 
terenu Gminy Zelów osi¹ga-
j¹cych dobre wyniki w nauce” - 
5 000 z³.

3. Uczniowski Klub Sporto-
wy „Czwórka” - „Prowadzenie 
dzia³alnoœci w zakresie szko-
lenia dzieci w wieku 7-13 lat 
oraz organizacja i udzia³ w 
zawodach sportowych; orga-
nizacja cyklu zawodów w pi³kê 
no¿n¹” - 2 100 z³.

4. Uczniowski Klub Spor-
towy „Dwójka” - „Zorganizo-
wanie turnieju pi³ki no¿nej, pla-
¿owej pi³ki siatkowej i tenisa 
sto³owego oraz zawodów 
sportowo - rekreacyjnych dla 
uczniów szkó³ podstawowych; 
zorganizowanie uczestnictwa 
dzieci w zawodach lekkoatle-
tycznych” - 2 100 z³.

5. Uczniowski Klub Sporto-
wy „ZIBI”- „Turniej o Puchar 
Wiosny i Jesieni dla uczniów 

KONKURS  OFERT 
ROZSTRZYGNIÊTY

szkó³ podstawowych” - 2 100 
z³.

6. Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy „Kusy” przy 
Gimnazjum w £obudzicach -  
„Prowadzenie szkoleñ dla 
dzieci i m³odzie¿y w sekcjach 
tenisa sto³owego oraz udzia³ w 
zawodach” - 16 500 z³.

7. Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy przy ZSO - 
„Prowadzenie dzia³alnoœci w 
zakresie szkolenia m³odzie¿y 
oraz organizowanie i uczest-
niczenie w zawodach sporto-
wych; piknik pla¿owej pi³ki 
siatkowej  Patyki 2006; turniej 
³ucznictwa tradycyjnego o tytu³ 
„Zelowskiego Robin Hooda”  - 
4 900 z³.

8. Miejsko-Gminny Szko-
lny Zwi¹zek Sportowy - „Zor-
ganizowanie: Igrzysk M³odzie-
¿y Szkolnej; Gimnazjady; 
Licealiady; Turnieju Koszy-
kówki Ulicznej; Biegów Majo-
wych; Niepodleg³oœciowego 
Turnieju Pi³ki No¿nej Halowej; 
Zelowskiego Duathlonu; Nau-
czycielskich Gier i Zabaw; Ple-
biscytu na 10 Najlepszych 
Sportowców”  - 17 500 z³.

9. Zelowski Klub Sportowy 
„W³ókniarz” - „Prowadzenie 
sekcji pi ³ki no¿nej oraz 
dzia³alnoœci sportowo-wycho-
wawczej dla dzieci i m³o-
dzie¿y” - 30 900 z³.

10. Miejsko-Gminny Ludo-
wy Klub Sportowy - „Prowa-
dzenie dzia³alnoœci w zakresie 
sportu, sportu masowego 
dzieci i m³odzie¿y z terenu 
gminy Zelów; zorganizowanie 
zawodów i imprez sportowo-
rekreacyjnych” - 13 900 z³.

11. Stowarzyszenie Przy-
jació³ Osób Niepe³nospraw-
nych - „Wakacyjno-Ekologi-
czne Spotkania Integracyjne  
pó³kolonie 2006 dla max. 30 
dzieci (w tym po³owa niepe³no-
sprawnych) zamieszka³ych na 
terenie Gminy Zelów w okre-
sie od 1-30 lipca 2006 roku” - 
1 500 z³.

£¹czna kwota przyznanych 
w br. dotacji to 100 500,00 z³. 
Tegoroczny konkurs ofert by³ 
ju¿ trzecim og³oszonym przez 
Burmistrza Zelowa zgodnie z 
ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku 
publicznego i o wolontariacie. 
W roku 2005 dofinansowanie 
z bud¿etu Gminy otrzyma³o 12 
organizacji pozarz¹dowych, w 
tym klubów sportowych, na ³¹-
czn¹ kwotê 107 500,00 z³. 

A.D.

z dnia 29 stycznia 2006 r. 
w sprawie obowi¹zku usuwania œniegu 

i lodu z obiektów budowlanych

Wykaz dy¿urów Powiato-
wego Rzecznika Konsumen-
tów w Zelowie:

- 25 stycznia 2006 r., 
- 15 lutego 2006 r., 
- 15 marca 2006r, 
- 26 kwietnia 2006 r., 
- 17 maja 2006 r., 
- 21 czerwca 2006 r., 
- 13 wrzeœnia 2006 r., 
- 18 paŸdziernika 2006 r., 
- 15 listopada 2006 r., 
- 13 grudnia 2006 r.,

Rzecznik przyjmuje w bu-
dynku Urzêdu Pracy (ul. ¯e-
romskiego 21) w godzinach
11.30-13.30.

M.G.



CZTERY PORY ROKU 
W ZELOWIE

wê, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ 
w Domu Kultury. 

Edycjê „Jesieñ” wygra³ Da-
mian Mierzyñski, drugie miej-
sce zdoby³y prace Bogdana 
¯alskiego, a trzecie - Ewy 
Nawrockiej. Pe³na lista zwy-
ciêzców dostêpna jest na 
stronie  www.zelow.pl

Zainteresowani wziêciem 
udzia³u w drugiej edycji pt. 
„Zima” mog¹ sk³adaæ swoje 
prace w Domu Kultury w 
Zelowie do 10 marca.       J.M.

Zgodnie z uchwa³¹, któr¹ 
podjêli Zelowscy Radni w dniu 
10 listopada 2005 w sprawie 
zasad udzielania stypendiów 
Gminy Zelów im. Jana Paw³a II 
do dnia 31 grudnia 2005 roku 
wp³ynê³o 16 wniosków o przy-
znanie stypendium. Komisja 
Stypendialna obraduj¹ca w 
dniu 26 stycznia br. postano-
wi³a przyznaæ 14 stypendiów. 
S typend ia  o t rzyma ³o  5  
studentów oraz 9 uczniów 
szkó³ ponadgimnazjalnych, 
mieszkaj¹cych w Gminie 
Zelów, którzy mimo trudnych 
warunków materialnych, ro-
dzinnych lub zdrowotnych 
osi¹gaj¹ dobre wyniki w nau-
ce. Dwa wnioski zosta³y odrzu-

STYPENDIA  GMINY  
ZELÓW IM.  JANA PAW£A II 

PRZYZNANE
cone ze wzglêdów forma-
lnych,  brak wymaganych do-
kumentów. 

Stypendia zosta³y przyzna-
ne na okres styczeñ - czerwiec 
br. w nastêpuj¹cych kwotach 
100,00 z³/m-c otrzyma uczeñ, 
a 200,00 z³/m-c student. 

Program ten ma na celu 
m.in. upamiêtnienie osoby 
papie¿a. Pocz¹tkowo po 
œmierci Jana Paw³a II w Zelo-
wie mia³ stan¹æ Jego pomnik, 
jednak zdaniem w³adz Zelowa 
stypendia dla m³odzie¿y, któr¹ 
papie¿ tak umi³owa³, bêd¹ lep-
szym rozwi¹zaniem.

W 2006 na program stypen-
dialny samorz¹d wygospo-
darowa³ kwotê 30 000,00 z³.

A.D.

SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 1800 m.kw. 
przy ulicy Ceramicznej (wjazd od ulicy Cegielnianej) 
tel.0446342544 (wieczorem)

DAM  zajêcie zarobkowe /1500 z³/mies/ 12 osobom w 
swoim miejscu zamieszkania. Pasemkowanie kopert. 
Chêtnych proszê o przesy³anie znaczków za 7 z³ na 
wys³anie materia³ów do rozpoczêcia dzia³alnoœci: “WIÊ•” 
skr. Kp 207 35959 Rzeszów 2 Asnyka 9

J.NIEMIECKI, mgr filologii germañskiej, skutecznie, 
niedrogo, tel. 0 508-085-938

Rozstrzygniêto pierwszy 
etap konkursu „Cztery pory 
roku w Zelowie” organizo-
wany przez Dom Kultury w 
Zelowie i FHU „AMI” Andrzej 
Mik³asz. W edycji „Jesieñ” 
wziê³o udzia³ 25 osób. Celem 
konkursu jest przede wszyst-
kim ukazanie Gminy Zelów na 
tle zmieniaj¹cych siê pór roku i 
promowanie osób amatorsko 
zajmuj¹cych siê fotografi¹. Z 
prac, które wziê³y udzia³ w 
konkursie stworzono wysta-

KONCERT 
CHARYTATYWNY

608 z³otych uda³o siê ze-
braæ podczas koncertu chary-
tatywnego w rytmie hip-hopu i 
rocka. Koncert odby³ siê 27 
stycznia w Domu Kultury, a 
uczestniczy³o w nim oko³o 200 
osób. Wyst¹pi³y: ³aska grupa 
Mfazat oraz DJ STI i miejscowi 

muzycy U.V. Squad+ b-boys z 
GREEN POWER i grupa 
Redrum. Pieni¹dze uzyskane 
ze sprzeda¿y biletów bêd¹ 
przeznaczone na letni wypo-
czynek dzieci ze Stowarzy-
szenia Przyjació³ Osób Nie-
pe³nosprawnych w Zelowie.

M.G.

 



Fundacja Rozwoju Gminy Zelów realizuje projekt 
„Wzmocnienie potencja³u kadry pracowniczej i podniesienie 
konkurencyjnoœci firm". Projekt jest wspó³finansowany ze 
œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. 
W zwi¹zku z realizacj¹ projektu Fundacja planuje w najbli¿szym 
czasie nastêpuj¹ce szkolenia dla firm z terenu województwa 
³ódzkiego:

"Kierowanie zespo³em".
Szkolenie 2 dniowe.
Planowany termin: 23-24 luty 2006 r.     

"Motywowanie Pracowników".
Szkolenie 2 dniowe.
Planowany termin: 16-17 marca 2006 r.

"Podnoszenie standardów obs³ugi klienta z 
uwzglêdnieniem metod obrony przed presj¹, czy 
manipulacj¹ ze strony klienta".
Szkolenie 2 dniowe.
Planowany termin: 3-4 kwietnia 2006 r.

"Us³ugi transportowe i spedycyjne z uwzglêdnieniem 

DOFINANSOWANE  
SZKOLENIA  

DLA  KADRY  FIRM

zakresu odpowiedzialnoœci przewoŸników procedur 
obowi¹zuj¹cych w transporcie morskim".
Szkolenie 1 dniowe.
Planowany termin: 23.05.2006 r.

"Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi czêœæ II".
Szkolenie 2 dniowe.
Planowany termin: 7-8 wrzeœnia 2006 r.

Szkolenia bêd¹ prowadziæ doœwiadczeni trenerzy, stale 
wspó³pracuj¹cy z Fundacj¹.
Miejsce szkolenia: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. 
Mickiewicza 4, 97-425 Zelów.

Ka¿dy uczestnik szkolenia otrzyma materia³y szkoleniowe i 
posi³ek regeneracyjny.

Szkolenia s¹ czêœciowo odp³atne w zale¿noœci od wielkoœci 
podmiotu gospodarczego.
W przypadku przedsiêbiorstwa mikro, ma³ego i œredniego 
wk³ad wynosi 20% wartoœci szkolenia, natomiast du¿y podmiot 
gospodarczy wnosi op³atê w wysokoœci 40% wartoœci 
szkolenia. Pozosta³e koszty s¹ finansowane ze œrodków Unii 
Europejskiej.

Wielkoœæ podmiotu gospodarczego ustala siê w oparciu o 
ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej z dnia 2 lipca 
2004 r.

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona.

Informacji na temat szkoleñ udzielaj¹ 
pracownicy Oœrodka Doradczo-Szkoleniowego 
pok. nr 1 i pok. nr 4



BY  S£U¯YÆ  WSPARCIEM  I  POMOC¥

Rozmowa z pani¹ Sabin¹ Cieœliñsk¹ konsultantem i terapeut¹ w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym
 i ofiar przemocy w rodzinie.

Joanna Maciejewska: Od 
kiedy dzia³a i dlaczego pow-
sta³ w Zelowie Punkt Kon-
sultacyjny dla osób z prob-
lemem alkoholowym i ofiar 
przemocy w rodzinie?
Sabina Cieœliñska: Punkt 
powsta³ w 1998 roku z inicja-
tywy Miejskiej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholo-
wych. By³o to zwi¹zane m.in. z 
nowelizacj¹ Ustawy o Wycho-
waniu w TrzeŸwoœci i Przeciw-
dzia³aniu Alkoholizmowi. Dzia-
³alnoœæ Punktu jest, wiêc zgod-
na z jej zapisami oraz zapi-
sami w Gminnym Programie 
Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych. Dzia³alnoœæ 
Punktu jest szczególnie wa¿-
na w chwili obecnej, kiedy z 
jednej strony  nieuregulowana 
sytuacja s³u¿by zdrowia ogra-
nicza praktycznie dostêpnoœæ 
do us³ug terapeutycznych 
(bardzo d³ugie oczekiwania na 
miejsce w oddzia³ach odwy-
kowych), - z drugiej zaœ bieda i 
du¿e bezrobocie powoduj¹, ¿e 
ludzie nie maj¹ œrodków fi-
nansowych na dojazd do pla-
cówek odwykowych.
J.M.: Komu pomaga Punkt? 
Czy tylko osobom uzale¿-
nionym od alkoholu?
S.C.: Nie. Czêsto zdarza siê, 
¿e ludzie myœl¹, i¿ do takiego 
punku przychodz¹ tylko ci, 
którzy s¹ uzale¿nieni, ale to 
nie prawda. Klientów, którzy 
korzystaj¹ z naszych porad 
mo¿na podzieliæ na kilka grup. 
Do pierwszej z nich zaliczy³a-
bym w³aœnie ludzi uzale¿nio-
nych od alkoholu, na których 
s¹d na³o¿y³ obowi¹zek pod-
dania siê leczeniu odwyko-
wemu. Maj¹ oni zdiagnozo-
wan¹ chorobê alkoholow¹ 
oraz wyraŸnie okreœlon¹ pla-
cówkê, w której powinni siê le-

czyæ. W oczekiwaniu na termin 
przyjêcia do placówki stacjo-
narnej, osoby te maj¹ mo¿-
liwoœæ korzystania z us³ug 
Punktu. Pracuj¹ wówczas nad 
zbudowaniem albo wzmoc-
nieniem motywacji do utrzy-
mywania abstynencji oraz 
pracy nad sob¹. Zg³aszaj¹ siê 
te¿ osoby zobowi¹zane do 
leczenia w placówce otwartej. 
Wówczas realizuj¹ podobne 
cele i Punkt spe³nia rolê „po-
mostu, po którym pomaga 
klientowi przejœæ” do placówki 
odwykowej. Kolejna grupa to 
ci, którzy z powodu picia alko-
holu, weszli w kolizjê z pra-
wem. Wiêkszoœæ z nich ma 
orzeczone kary grzywny b¹dŸ 
pozbawienia wolnoœci w za-
wieszeniu. Jednym z warun-
ków zawieszenia jest obo-
wi¹zek powstrzymania siê od 
picia alkoholu. Do Punktu kie-
ruj¹ ich kuratorzy s¹dowi. Re-
alizuj¹ oni nastêpuj¹ce cele: 
zdobywaj¹ wiedzê na temat 
picia uzale¿nionego i picia 
szkodliwego, uœwiadamiaj¹ 
sobie konsekwencje nadu¿y-
wania alkoholu w swoim ¿yciu 
oraz brania za nie odpowie-
dzialnoœci, buduj¹ motywacjê 
do powstrzymywania siê od 
nadu¿ywania alkoholu i do 
prowadzenia trzeŸwego ¿ycia. 
Kolejna grupa to cz³onkowie 
rodzin osób uzale¿nionych lub 
pij¹cych w sposób szkodliwy. 
W takiej sytuacji problem 
dotyczy wszystkich cz³onków 
rodziny. Wraz z intensyfikacj¹ 
picia zmienia siê zachowanie 
pij¹cego, co w konsekwencji 
prowadzi do destrukcji w 
ró¿nych obszarach jego fun-
kcjonowania. Zaczynaj¹ siê 
problemy w pracy, konflikty w 
rodzinie. W zwi¹zku z tym 
wszyscy cz³onkowie rodziny 

cierpi¹ z tego powodu. Zg³a-
szaj¹ siê oni do Punktu i otrzy-
muj¹ daleko id¹c¹ pomoc. 
Jeszcze inn¹ grup¹ s¹ ofiary 
przemocy w rodzinie (najczê-
œciej zg³aszaj¹ siê kobiety). 
Pomagaj¹c im koncentrujemy 
siê na trzech podstawowych 
celach: przerwaæ przemoc, to-
warzyszyæ jej we wdra¿aniu 
procedur s³u¿¹cych powy¿-
szemu oraz pomoc w powro-
cie do równowagi. Sporady-
cznie, pod naciskiem np. kura-
tora zg³aszaj¹ siê do nas spra-
wcy przemocy, pracujemy 
wówczas nad zaniechaniem 
przez niego stosowania prze-
mocy. Dodatkowo prowadzi-
my zajêcia z m³odzie¿¹ szkol-
n¹ i jej rodzicami. W tym przy-
padku szko³a ustala z nami 
terminy zajêæ z dziedziny profi-
laktyki uzale¿nieñ. Celem 
takich spotkañ jest dostar-
czenie wiedzy na temat zagro-
¿eñ zwi¹zanych z u¿ywaniem 
œrodków zmieniaj¹cych nast-
rój. Æwiczymy równie¿ umie-
jêtnoœæ odmawiania np. picia 
alkoholu. Uwa¿am, ¿e rodzice 
uczniów spe³niaj¹ bardzo 
wa¿n¹ rolê w profilaktyce uza-
le¿nieñ swoich dzieci. Z moich 
doœwiadczeñ wynika jednak, 
¿e posiadaj¹ oni niewielk¹ 
wiedzê na temat dzia³ania tych 
œrodków. Je¿eli dysponuj¹ ja-
k¹œ wiedz¹ to jest ona oparta 
na fa³szywych przekonaniach, 
np. ¿e alkohol rozgrzewa, co 
jest nieprawd¹. 
J.M.: A jakie formy pracy z 
klientem stosuj¹ pracow-
nicy punktu?
S.C.: Pracujemy poprzez kon-
takt indywidualny i grupowy. 
Po kontakcie indywidualnym 
niektórzy klienci kierowani s¹ 
na zajêcia grupowe, np. jeœli 
kurator skieruje do nas kilka 
osób, które zosta³y zatrzy-
mane w stanie nietrzeŸwym w 
trakcie prowadzenia pojaz-
dów, to wówczas powstaje 
grupa edukacyjna w trakcie, 
której bêd¹ realizowane cele, 
o których wczeœniej mówi³am. 
Bywa te¿ tak, ¿e osoby kiero-
wane s¹ do grup AA (trzeŸwie-
j¹cy alkoholicy), AL-ANON 
(doroœli cz³onkowie rodziny 
alkoholików). W Polsce i na 
œwiecie istniej¹ jeszcze grupy 
AL-ATEN (dla dzieci wycho-
wuj¹cych siê w rodzinie z pro-
blemem alkoholowym). Marzy 
mi siê, aby taka grupa powsta-

³a w Zelowie. 
J.M.: Proszê jeszcze opo-
wiedzieæ o rodzajach wspar-
cia, jakie udzielane s¹ oso-
bom dotkniêtym tym proble-
mem.
S.C.: Punkt oferuje wsparcie 
emocjonalne i spo³eczne, na 
które sk³ada siê taki rodzaj 
oddzia³ywañ, który pozwala na 
to, aby drugi cz³owiek nie prze-
¿ywa³ swojej sytuacji jako ca³-
kowicie beznadziejnej, drama-
tycznej i pe³nej rozpaczy. Wa¿-
ne tutaj jest osobiste wsparcie 
oferowane w kontakcie oraz 
budowane dodatkowo wspar-
cie instytucji innych ludzi. 
Wsparcie interwencyjne, na 
które sk³ada siê taka grupa 
dzia³añ, które pozwol¹ na 
wnikniêcie z zewn¹trz do 
œrodowiska i zmiany destru-
kcyjnych regu³ i zachowañ rz¹-
dz¹cych ¿yciem rodziny (nie-
zbêdna jest tu wspó³praca z 
policjantem, pracownikiem 
socjalnym, pedagogiem, kura-
torem itp.) Wsparcie eduka-
cyjne i poradnictwo, na które 
sk³ada siê dostarczanie adek-
watnej wiedzy, która stanowi 
wa¿ne narzêdzie do obni¿enia 
lêku przed aktywnoœci¹ mog¹-
c¹ wyzwoliæ kobietê z sytuacji 
przemocy. Ofiary przemocy 
maj¹ wa¿ne deficyty w zakre-
sie umiejêtnoœci niezbêdnych 
do ró¿norodnych dzia³añ mo-
g¹cych je wyzwoliæ, dlatego 
istotne wsparcie to uczenie 
zachowañ.
J.M.: Jak uk³ada siê wspó³-
praca Punktu z tymi insty-
tucjami?
S.C.: Osobiœcie jestem bardzo 
zadowolona ze wspó³pracy z 
policj¹ i pracownikami socjal-
nymi. Nie by³o jeszcze sytu-
acji, w której uruchamiaj¹c 
zespó³ interwencyjny, któraœ z 
tych instytucji odmówi³aby po-
mocy. Ceniê sobie te¿ wspó³-
pracê z kuratorami s¹dowymi 
oraz Abstynenckim Klubem 
Wzajemnej Pomocy „Jutrzen-
ka” i Miejsk¹ Komisj¹ Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoho-
lowych.
J.M.: Czy spotka³a siê Pani z 
jakimiœ negatywnymi uwa-
gami na temat celowoœci 
istnienia Punktu?
S.C.: Na szczêœcie nie. Ludzie 
przychodz¹cy do Punktu wy-
ra¿aj¹ siê pozytywnie o naszej 
pracy, co mnie bardzo cieszy.
J.M.: Dziêkujê za rozmowê.



BEZROBOCIE  I  RYNEK PRACY  W  ZELOWIE 
Stan bezrobocia na terenie 

miasta i gminy Zelów na ko-
niec roku 2005 w porównaniu 
do roku 2004 mia³ tendencjê 
spadkow¹. Na dzieñ 31. 12. 
2005 r. liczba osób bezrobot-
nych zarejestrowanych w ze-
lowskiej filii Powiatowego 
Urzêdu Pracy wynosi³a  1589 
osób, w tym 741 kobiet. W po-
równaniu do stanu na koniec 
2004 r. liczba bezrobotnych 
zmniejszy³a siê o 72 osoby. 

Analizuj¹c nasze dane sta-
tystyczne, grup¹ szczególnie 
zagro¿on¹ bezrobociem s¹ lu-
dzie m³odzi w wieku 18-34 lat. 
Stanowi¹ oni ok. 53% ogólnej 
liczby zarejestrowanych bez-
robotnych. Liczba osób upra-
wnionych do pobierania zasi³-
ków na koniec 2005 r. wyno-
si³a 188 osób (w tym 82 kobie-
ty). W porównaniu do roku 
2004 nast¹pi³ wzrost liczby 
uprawnionych do zasi³ku o 77. 
Jednak jest to zaledwie 4,8% 
zarejestrowanych bezrobot-
nych. Udzia³ mieszkañców wsi 
w ogólnej liczbie osób bezro-
botnych kszta³towa³ siê na 
poziomie 21,2%. W 2005 roku 
ogó³em dokonano rejestracji 
1205 osób (w tym po raz pier-
wszy zarejestrowa³y siê 272 
osoby, a po raz kolejny rejest-
racji dokona³o 933 osoby).

Z ewidencji osób bezrobo-
tnych na dzieñ 31.12.2005 r. 
wy³¹czono 953 osoby, z tego 
najwiêksz¹ liczbê wy³¹czo-
nych stanowi³y osoby podej-
muj¹ce pracê tj. 580 osób. 
Stanowi¹ oni ok. 61% ogólnej 
liczby wyrejestrowanych osób. 
Na sta¿e i przygotowania za-
wodowe zosta³o skierowanych 
115 osób (tj. 12%) ogó³u 
bezrobotnych wy³¹czonych z 
ewidencji. Z pozosta³ych osób 
ponad 15% utraci³o status 
bezrobotnego z powodu nie 
potwierdzenia gotowoœci do 
pracy.

Tak jak w latach ubieg³ych 
tak równie¿ w 2005 r. oraz w 
roku bie¿¹cym pracodawcy 
mogli i mog¹ korzystaæ z ró¿-
nego rodzaju form refundacji z 
tytu³u tworzenia miejsc pracy 
(m.in. prace interwencyjne, 
sta¿e, przygotowania zawodo-
we). Ogó³em w 2005 r. z 
aktywnych form przeciwdzia-
³ania bezrobociu skorzysta³o 
121 pracodawców. W ramach 
œrodków Funduszu Pracy na 
prace interwencyjne skiero-
wano 48 osób, na sta¿e 40 
osób, przygotowania zawodo-
we 34 osoby. Dziêki pozyska-
niu przez PUP w Be³chatowie 
dodatkowych œrodków z Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecz-

nego na realizacjê dwóch 
projektów  dzia³anie 1.2 „M³o-
dzi po sukces” i 1.3 „Szansa na 
powrót” dodatkowo podpisali-
œmy 21 umów na sta¿e, gdzie 
skierowaliœmy 27 osób oraz 20 
umów na przygotowania za-
wodowe na podstawie, któ-
rych skierowaliœmy 21 osób. 
Jak widaæ z przedstawionych 
danych, najwiêksze zainte-
resowanie pracodawcy wyka-
zuj¹ organizacj¹ sta¿y. Na 
dzieñ 31.01.2006 r. podpisano 
10 umów na organizacjê sta¿y 
w ramach, których skierowano 
15 osób. W omawianym okre-
sie zaktywizowaliœmy grupê 
naszych bezrobotnych podno-

sz¹c ich kwalifikacje zawodo-
we do wymagañ rynku pracy 
poprzez szkolenia. Z ró¿nego 
rodzaju szkoleñ skorzysta³o  
45 osób, natomiast z przyzna-
nia jednorazowej dotacji na 
podjêcie dzia³alnoœci gospo-
darczej 10 osób.

W zwi¹zku z og³oszeniem 
upad³oœci „Elko” Sp. z o.o. i za-
rejestrowania siê grupy osób, 
która straci³a pracê w styczniu 
bie¿¹cego roku w filii PUP od-
notowano wzrost liczby bezro-
botnych, która wynosi  1716 
osób.

Kierownik filii 
Urzêdu Pracy w Zelowie 

Marta Sych
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Halowy turniej pi³ki no¿nej 
dru¿yn OLDBOY zorganizo-
wano i rozegrano w hali Zes-

KOMUNIKAT
Z HALOWEGO TURNIEJU OLDBOYÓW Z OKAZJI 

61 ROCZNICY WYZWOLENIA ZELOWA

I.     OLDBOY ZELÓW II       10 : 1 15 : 7
II.   OLDBOY ZELÓW  I        6  : 6 8   : 8
III.  OLDBOY £ASK               6 : 6 1 0 : 13
IV.  OLDBOY ELEKTROWNIA   6 : 6  6 :  8
V .  OLDBOY BUCZEK         1  : 9  5 : 8

po³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Zelowie. Oto 
koñco-wa tabela wyników:

Zwyciêska dru¿yna otrzy-
ma³a puchar i wyst¹pi³a w na-
stêpuj¹cym sk³adzie: Zdzis-
³aw Kamola, Maciej Mrowiñ-
ski, Pawe³ ¯yra, Pawe³ Piot-

rowski, S³awomir Dylewicz, 
Tomasz Korzynek. S³awomir 
Kolasiñski otrzyma³ puchar 
króla strzelców ufundowany 
przez MG LKS w Zelowie.

O.K.Ch.

Miejsko-Gminny Ludowy 
Klub Sportowy w Zelowie oraz 
LZS przy Zespole Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych organi-
zuj¹ w dniu 26.02.2006 zimo-
we igrzyska. Celem jest: ucz-
czenie 60-lecia powstania 
ludowych zespo³ów sporto-
wych, popularyzacja rekreacji 
wœród mieszkañców miasta i 
gminy Zelów oraz wy³onienie 
reprezentacji na powiatowe 
igrzyska Kleszczów (19.03. 
2006). Miejscem rozegrania 
tych igrzysk bêd¹ szko³a i hala 
Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Zelowie. Do udzia³u 
zaprasza siê: LZS, szko³y, 
OSP, zak³ady pracy oraz mie-
szkañców miasta i gminy Ze-
lów bez ograniczeñ wieko-

MIEJSKO-GMINNE 
ZIMOWE  IGRZYSKA

wych obu p³ci. Regulamin tych 
igrzysk mówi miêdzy innymi:

• w igrzyskach mog¹ starto-
waæ tylko mieszkañcy miasta i 
gminy Zelów,

• jeden zawodnik mo¿e 
startowaæ oprócz rzutu lotk¹ 
tylko w jednej z pozosta³ych 
konkurencji /tenis sto³owy, 
szachy, warcaby, biegi prze-
³ajowe, podnoszenie odwa-
¿nika, wielobój sprawnoœcio-
wy,

• ponadto zawodnik poza 
wy¿ej wymienionymi konku-
rencjami mo¿e dodatkowo 
startowaæ w pi³ce siatkowej  
pocz¹tek o godz. 10.00.

Warunki dotycz¹ce punkta-
cji i nagród oraz postanowieñ 
zawiera regulamin.

PROGRAM IGRZYSK:
26.02.2006  
10.00 - pi³ka siatkowa

mê¿czyzn
26.02.2006  
14.00 - rozpoczêcie igrzysk
14.15 - rzut lotk¹ (kobiet)
14.30 - rzut lotk¹ (mê¿czyzn) 
14.45 - warcaby 

(kobiety i mê¿czyŸni)

14.45 - szachy 
(kobiety i mê¿czyŸni)

14.45 - tenis sto³owy
15.00 - biegi prze³ajowe
15.00 - rzut do kosza 
16.00 - podnoszenie

odwa¿nika
16.30 - rzut pi³k¹ lekarsk¹ 

do ty³u
17.00 - bieg sprawnoœciowy
17.30 - zakoñczenie igrzysk

O.K.Ch.

DZIESI¥TKA  
SPORTOWCÓW 

ZMG  LKS  W  ZELOWIE 
W  2005  ROKU

17 grudnia w Sali Zespo³u 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Zelowie odby³a siê uroczy-
stoœæ og³oszenia wyników 
plebiscytu na najlepsz¹ dzie-
si¹tkê sportowców naszej gmi-
ny. Oto jak przedstawiaj¹ siê 
wyniki:
1. Agnieszka Konieczna
ULKS „Kusy” £obudzice 
(tenis sto³owy) 
2. Anna Pospiszy³ 
ULKS ZOS Zelów
(lekkoatletyka)
3. Monika Wêdzik 
 ULKS „Kusy” £obudzice 
(tenis sto³owy)
4. Magdalena Kopertowska
ULKS ZSO Zelów 
(pi³ka siatkowa)
5. Andrzej Konieczny
ULKS „Kusy” £obudzice 
(tenis sto³owy)

By zawodnik lub dru¿yna 
odnosi³a sukcesy, trzeba nie 
tylko sportowego talentu, ale i 
dobrego trenera, który potrafi 
poprowadziæ do zwyciêstwa. 
W naszej Gminie najlepszymi 

NAJLEPSI  TRENERZY
trenerami 2005 roku okazali 
siê: Jan Konieczny  ULKS 
„KUSY” £obudzice i Mariusz 
Kryza  ZSO Zelów.

J.M.

6. Katarzyna Staœkowska
ULKS ZSO Zelów 
(pi³ka siatkowa)
6. Ma³gorzata Stêpieñ
ULKS ZSO Zelów
(pi³ka siatkowa)
7. Emilia Grodzka
ULKS „ Kusy” £obudzice 
(pi³ka no¿na, koszykówka)
8. £ukasz Gapik
LZS ZSP Zelów
(lekkoatletyka)
9. Joanna Pabisiak
ULKS ZSO Zelów 
(pi³ka siatkowa, lekkoatletyka)
9. Damian Krawczyñ
ULKS ZSO Zelów
(lekkoatletyka)
10. Martyna Zagrodziñska
SP 2 w Zelowie 
(lekkoatletyka)
10. Szymon Rejmonczyk
SP 4 w Zelowie 
(lekkoatletyka)                 

J.M.

Miejsko-Gminny Ludowy 
Klub Sportowy informuje, ¿e w 
dniu 12.02.2006 o godz. 14.00 
odbêd¹ siê mistrzostwa Ze-
lowa w halowej pi³ce no¿nej. 
Miejscem tych mistrzostw 
bêdzie hala Zespo³u Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych w Zelo-
wie. Regulamin Klubu Sporto-
wego przewiduje, i¿ w mi-

MISTRZOSTWA  
PI£KI  NO¯NEJ

strzostwach maj¹ prawo startu 
zawodnicy z terenu Miasta i 
Gminy Zelów, posiadaj¹cy 
aktualne badania lekarskie i 
ubezpieczenie NW. Zabrania 
siê gry zawodnikom zrzeszo-
nym w OZPN.

Wpisowe do dru¿yny wyno-
si 20 z³.               

O.K.Ch.
                             


