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Burmistrz Zelowa zaprasza osoby, które 
podpisa³y siê pod petycj¹ o odwo³anie 
dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zak³adu Opieki Zdrowotnej na spotkanie w 
dniu 31.03.2006 r.  o godzinie 17.00 w 

Domu Kultury w Zelowie, ul. Koœciuszki 74.

29 marca w Koœciele Rzym-
sko-Katolickim w Zelowie o 
godz. 18.30 odbêdzie siê mis-
terium muzyczno-poetyckie 
zatytu³owane Droga Krzy¿owa 
muzyczne obrazy i impresje. 
Podczas wystêpu bêdzie mo¿-
na wys³uchaæ wierszy ks. Jana 
Twardowskiego, które wyrecy-
tuje Jan Nowicki oraz muzyki, 

DROGA  KRZY¯OWA 
W  WYKONANIU 

ARTYSTÓW
której wykonawcami bêd¹: 
Cezary Chmiel (instrumenty 
klawiszowe, tuba), Marek 
Stryszowski (œpiew, saksofo-
ny), Tomasz Kucyk (tr¹bka) 
i Tomasz Grochot (instru-
menty perkusyjne).

Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy.                             

J.M.

Ptasia grypa. 
Co powinniœmy wiedzieæ ? 

czytaj str. 4-5

W dniu 16 marca 2006 r. Rada Miejska w Zelowie 
uchwali³a bud¿et gminy na rok 2006. Dochody okreœlono na 
kwotê 30 629 430 z³, a wydatki na kwotê 32 771 537 z³. 

Szczegó³y w œwi¹tecznym wydaniu „Informatora Zelow-
skiego”.

W dniu 8 marca mieliœmy 
zaszczyt goœciæ Wojewodê 
£ódzkiego Pani¹ Helenê Pie-
traszkiewicz, która podczas 
wizyty w powiecie be³chatow-
skim odwiedzi³a Be³chatów, 
zag³êbie wêglowo-energe-
tyczne i Gminê Zelów. Ju¿ na 
spotkaniu w Urzêdzie Miasta 
Be³chatowa z wójtami gmin, 
mogliœmy us³yszeæ mi³¹, bo 
wysok¹ ocenê dokumentów 
sk³adanych przez nasz¹ gmi-
nê do Biura Zarz¹dzania Fun-
duszami Europejskimi, wyg³o-
szon¹ przez towarzysz¹c¹ 
Pani wojewodzie dyrektor tego 
Biura Pani¹ Annê Gorcza-
kowsk¹. Natomiast podczas 
spotkania z burmistrzem 
S³awomirem Malinowskim Pa-
ni wojewoda interesowa³a siê 
wieloma tematami miêdzy in-
nymi: rozwojem przedsiêbior-
czoœci na terenie Gminy 
Zelów, strategiami rozwoju na 
przysz³oœæ, poziomem bezro-

WIZYTA  WOJEWODY

 £ÓDZKIEGO 

bocia, pozyskiwaniem przez 
gminê œrodków z Funduszy 
Strukturalnych, a tak¿e kultur¹ 
i oœwiat¹. Burmistrz omówi³ 
kolejno ww. zagadnienia. 
„W zakresie pozyskiwania 
œrodków z Unii Europejskiej 
mo¿emy mówiæ o udanych 
naszych staraniach. Pozyska-
liœmy ponad 12 milionów 
z³otych dofinansowania i co 
istotne ju¿ ponad 20% tych 
œrodków otrzymaliœmy, czyli 
ponad dwukrotnie wiêcej ni¿ 
œrednia krajowa zrealizowa-
nych p³atnoœci. ¯a³ujemy, ¿e 
wysoko ocenione przez eks-
pertów wnioski drogowe nie 
uzyska³y finansowego wspar-
cia, ale bêdziemy dalej z nimi 
wystêpowaæ.”  mówi³ podczas 
spotkania burmistrz S³awomir 
Malinowski. Po spotkaniu z 
burmistrzem Zelowa Pani 
wojewoda odwiedzi³a tak¿e 
Parafiê Ewangelicko-Refor-
mowan¹.                    O.K.Ch.

Z  OSTATNIEJ  CHWILI

Zmiany ordynacji podatko-
wej obowi¹zuj¹ce od 1 wrzeœ-
nia 2005 roku uniemo¿liwiaj¹ 
dorêczenie nakazów p³atni-
czych przez so³tysów. Zgodnie 
z nowymi uregulowaniami 
ustawy organ podatkowy 
dorêcza pisma za pokwitowa-
niem przez pocztê, przez swo-
ich pracowników lub osoby 
uprawnione na podstawie 
odrêbnych przepisów. W Gmi-
nie Zelów na rok 2006 wysta-
wiono 6528 szt. nakazów p³at-
niczych. Po dokonaniu analizy 
kosztów, jakie Gmina musia³a-
by ponieœæ w przypadku ko-
rzystania z us³ug poczty, wy-
brano sposób dorêczania na-
kazów p³atniczych przez 
pracowników Urzêdu Miej-
skiego.

NAKAZY  P£ATNICZE
Jedynie w przypadku, jeœli 

podatnik mieszka poza tere-
nem Gminy lub nie mo¿na by³o 
Go zastaæ w miejscu zamiesz-
kania, nakazy dorêczane by³y 
za poœrednictwem poczty.

W akcji dorêczania naka-
zów p³atniczych uczestniczy³o 
41 pracowników, którzy dorê-
czyli nakazy 4843 podat-
nikom, 1685 nakazów zosta³o 
dorêczonych za poœrednic-
twem poczty.

Pracownicy Urzêdu dorê-
czali nakazy w godzinach pra-
cy i poza godzinami pracy. Za 
te czynnoœci pracownicy nie 
otrzymali dodatkowego wyna-
grodzenia. So³tysi nadal maj¹ 
uprawnienia do przyjmowania 
wp³at z tytu³u podatków od 
podatników.



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

Przedstawiciele organizacji 
pozarz¹dowych oraz dyrekto-
rzy i nauczyciele szkó³ z terenu 
Gminy Zelów wziêli udzia³ w 
szkoleniu „Jak stworzyæ pro-
jekt z Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego”.  

W trakcie szkolenia uczest-
nicy tworzyli, przedstawiali i 
omawiali projekty do EFS w³a-
snego pomys³u. 

Szkolenie odby³o siê w 
Gminnym Centrum Informacji 
w Zelowie, a prowadz¹cym by³ 
akredytowany trener Krajo-
wego Oœrodka Szkoleniowego 
EFS Pan £ukasz Waszak.

Szkolenie to zorganizowa-
no we wspó³pracy z Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich „OPUS” w £o-
dzi.

SZKOLENIE  Z  EFS

W trakcie zajêæ wielu ucze-
stników wyrazi³o chêæ dalszej 
pracy nad swoimi projektami, 
w zwi¹zku z tym w GCI w 
Zelowie bêd¹ odbywaæ siê 
konsultacje, w których wezm¹ 

udzia³ pomys³odawcy proje-
któw oraz przedstawiciele 
Centrum Promocji i Rozwoju 
In ic jatyw Obywatelskich 
„OPUS” w £odzi.      

 J.M.

2 marca w Domu Kultury w 
Zelowie odby³o siê spotkanie z 
przedsiêbiorcami. Inicjatorami 
spotkania by³ Starosta Be³cha-
towski Jacek Zatorski i dyrek-
tor Powiatowego Urzêdu Pra-
cy w Be³chatowie Piotr Kopek. 
Spotkanie mia³o na celu przy-
bli¿enie przedsiêbiorcom za-
sad i kryteriów ubiegania siê o 
refundowane przez Powia-
towy Urz¹d Pracy w Be³cha-
towie miejsca pracy. Piotr Ko-
pek przedstawi³ przyby³ym 
przedsiêbiorcom ofertê Urzê-

SPOTKANIE  
Z  PRZEDSIÊBIORCAMI

du Pracy i zachêca³ do korzy-
stania z istniej¹cych mo¿liwo-
œci. 

Na spotkanie z dyrektorem 
Powiatowego Urzêdu Pracy w 
Be³chatowie Piotrem Kopkiem 
i burmistrzem Zelowa S³awo-
mirem Malinowskim przyby³o 
30 przedsiêbiorców, którzy 
mogli poszerzyæ swoj¹ wiedzê 
na temat mo¿liwoœci i u³at-
wieñ, jakie proponuje Urz¹d 
Pracy w Be³chatowie w ra-
mach aktywizacji bezrobot-
nych.                                J.M.

130 mê¿czyzn z Gminy 
Zelów z rocznika 1987 od 17 
do 22 marca br. bêdzie mu-
sia³o stawiæ siê przed Powia-
tow¹ Komisj¹ Lekarsk¹ i Po-
wiatow¹ Komisj¹ Poborow¹ 
w Be³chatowie, gdy¿ rozpo-

POBÓR  JU¯  TRWA
cz¹³ siê pobór do wojska.

Wobec poborowego, który 
nie stawi siê bez uzasadnionej 
przyczyny przed komisj¹ 
lekarsk¹ lub do poboru, bêdzie 
na³o¿ona grzywna w celu 
przymuszenia albo zarz¹dzo-

ne przymusowe doprowa-
dzenie przez Policjê do 
komisji lekarskiej w trybie 
przepisów o postêpowaniu 
egzekucyjnym w administra-
cji (art. 32 ust.6 cyt. Ustawy o 
powszechnym obowi¹zku 
obrony RP).



Po sukcesie projektu Zes-
po³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Zelowie realizowa-
nego w 2005 roku i zatytu³o-
wanego „Spinning Jeny-poz-
najemy historiê przemys³u 
w³ókienniczego naszego 
regionu oraz zaprzyjaŸnio-
nego regionu Chemnitz” w ra-
mach, którego m³odzie¿ Gmi-
ny Zelów mog³a spotkaæ siê z 
m³odzie¿¹ niemieck¹ bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-
nowski wystosowa³ list inten-
cyjny do w³adz Miasta Chem-
nitz z propozycj¹ dalszej 
wspó³pracy i rozszerzenia 
kontaktów.

W odpowiedzi w³adze 
zaprzyjaŸnionego niemiec-
kiego regionu wyrazi³y wielkie 
zadowolenie z dotychcz-
asowej wspó³pracy z Gmin¹ 
Zelów i zaproponowa³y pomoc 

WYMIANA  POLSKO - 
- NIEMIECKIEJ  M£ODZIE¯Y

we wdra¿aniu dalszych pro-
jektów.

W tym celu do Zelowa przy-
jecha³ z wizyt¹ Pan Ralpf 
Grasselt reprezentuj¹cy wy-
dzia³ ds. M³odzie¿y i Rodziny 
oraz odpowiedzialny za wy-
mianê miêdzynarodow¹ m³o-
dzie¿y w Chemnitz. 

Podczas spotkania burmi-
strza Zelowa z przedstawicie-
lem w³adz Chemnitz, które 
odby³o siê 8 marca obie strony 
wyrazi³y gotowoœæ do dalszej i 
szerszej wspó³pracy obejmu-
j¹cej przede wszystkim wy-
mianê m³odzie¿y, ale równie¿ 
umo¿liwienie kontaktów ze 
sob¹ innych grup spo³ecz-
nych. Zgodnie stwierdzono, i¿ 
takie dzia³ania bardzo pozyty-
wnie wp³yn¹ na kontakty miê-
dzyludzkie i pozwol¹ na lepsz¹ 
integracjê z Europ¹.         J.M.

Na podstawie aktualnie 
obowi¹zuj¹cych regulacji pra-
wnych, rolnicy prowadz¹cy 
gospodarstwo rolne s¹ zobo-
wi¹zani do zawarcia umowy 
ubezpieczeñ obowi¹zkowych 
tj.:
- ubezpieczenia odpowie-

dzialnoœci cywilnej rolników 
z tytu³u prowadzenia gos-
podarstwa rolnego,

- ubezpieczenia budynków 
wchodz¹cych w sk³ad gos-
podarstwa rolnego od 
ognia i innych zdarzeñ 
losowych.
Niespe³nienie tego obo-

wi¹zku skutkuje nie tylko 
brakiem ochrony ubezpiecze-
niowej w razie powstania lub 
wyrz¹dzenia szkody, ale te¿ 
koniecznoœci¹ uiszczenia 
op³aty karnej, której wysokoœæ 
wynosi:
- w ubezpieczeniu OC rolni-

ków - równowartoœæ w z³o-
tych 30 euro,

- w ubezpieczeniu budynków 
rolniczych - równowartoœæ 
w z³otych 100 euro.
Wniesienie op³aty nie 

powoduje udzielenia rolnikowi 
ochrony ubezpieczeniowej i 
nie zwalnia z obowi¹zku 
zawarcia umowy ubezpiecze-
nia.

Spowodowanie szkody 
przez nieubezpieczonego rol-
nika w zakresie OC skutkuje 

OBOWI¥ZKOWE  
UBEZPIECZENIA  DLA  

ROLNIKÓW
wyp³aceniem osobie poszko-
dowanej odszkodowania 
przez Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny, który nie-
zale¿nie od wezwania do 
wniesienia powy¿szej op³aty, 
wystêpuje do rolnika o zwrot 
wyp³aconego odszkodowania.
Do przeprowadzenia kontroli 
spe³nienia przez rolników 
obowi¹zku ubezpieczenia OC 
i ubezpieczenia budynków rol-
niczych, obowi¹zany jest wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) 
w³aœciwy ze wzglêdu na 
miejsce po³o¿enia gospo-
darstwa rolnego, lub miejsce 
zamieszkania rolnika, zaœ 
organem uprawnionym jest 
starosta w³aœciwy ze wzglêdu 
na po³o¿enie gospodarstwa 
rolnego lub miejsce zamiesz-
kania rolnika.

Spe³nienie obowi¹zku 
ubezpieczenia ustala siê na 
podstawie polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczenia, 
wystawionego przez zak³ad 
ubezpieczeñ.

Powy¿sz¹ informacjê prze-
kazujemy pod rozwagê rolni-
kom, którzy nie dope³nili jesz-
cze tego obowi¹zku.

Stosowna informacja w tym 
zakresie jest zamieszczona 
równie¿ na nakazach dotycz¹-
cych ³¹cznego zobowi¹zania 
pieniê¿nego.

Andrzej Próba

W dniu 8 marca br. w Zes-
pole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Zelowie odby³o siê 
podsumowanie XIV Fina³u 
WOŒP. W czasie trwania XIV 
Fina³u zbierano pieni¹dze 
przeznaczone dla ratowania 
¿ycia dzieci poszkodowanych 
w wypadkach, w tym na naukê 
udzielania pierwszej pomocy. 
Na tegoroczny cel WOŒP 
Gminie Zelów uda³o siê zebraæ 
10274,90 z³. By³o to mo¿liwe 
dziêki pracy i zaanga¿owaniu 
50 zelowskich wolontariuszy, 

PODSUMOWANIE  WOŒP

aukcji internetowej, licytacji 
gad¿etów WOŒP, a przede 
wszystkim ofiarnoœci zelo-
wian. Szef zelowskiego sztabu 
orkiestry Leonard Siedziako, 
dyrektor ZSO w Zelowie Jaro-
s³aw Dziurdzia oraz burmistrz 
Zelowa S³awomir Malinowski 
na spotkaniu podsumowuj¹-
cym tegoroczny fina³ w Zelo-
wie podziêkowali wszystkim 
wolontariuszom, których pra-
ca przyczyni³a siê do uzys-
kania takiego sukcesu.

O.K.Ch.

W dniu 23 lutego 2006 roku 
w Przedszkolu Samorz¹do-
wym nr 4 w Zelowie odby³ siê 
kostiumowy bal karnawa³owy. 
Dzieci przebrane by³y w ulu-
bione postacie z bajek. By³y 

BAL KARNAWA£OWY 
„W ŒWIECIE BAJEK”

tañce, konkursy i wspania³a 
zabawa z zespo³em „S³onecz-
ne Rytmy” z Wroc³awia. Dos-
konale bawi³y siê zarówno 
dzieci  jak  i  rodzice. 

O.K.Ch.



Objawy 
ptasiej grypy

W zale¿noœci od typu wiru-
sa, gatunku drobiu i jego wieku 
choroba mo¿e wylêgaæ siê od 
3 do 7 dni. Czêsto zdarza siê, 
i¿ trudno zauwa¿yæ jakiekol-
wiek objawy, poniewa¿ spora 
iloœæ zara¿onych ptaków pada 
praktycznie bez ¿adnych obja-
wów. Ogólnie objawy tej cho-
roby s¹ bardzo zró¿nicowane i 
ma³o charakterystyczne. Jed-
nak typowymi dla ptasiej grypy 
symtomami s¹: brak apetytu, 
stroszenie piór, gor¹czka, 
os³abienie, silne ³zawienie, 
biegunka, depresja. Kury zno-
sz¹ jaja o cienkiej skorupce a z 
czasem zaprzestaj¹ je nieœæ.  
Gdy choroba siê przed³u¿a 
dochodzi do obrzêku grzebie-
nia i korali oraz narastaj¹ trud-
noœci w oddychaniu. Œmier-
telnoœæ choroby wœród ptac-
twa wynosi 50-100%.

W zwi¹zku z rozprzestrze-
nianiem siê ptasiej grypy i 
wyst¹pieniem tego wirusa w 
Polsce G³ówny Lekarz Wete-
rynarii zaostrzy³ œrodki, któ-
rych celem jest chronienie 
zdrowia ludzi i zwierz¹t, a tak-
¿e ograniczenie strat ekono-
micznych, jakie mog¹ powstaæ 
w momencie wybuchu choro-
by.

Zalecenia dla drobnotowaro-
wych hodowców drobiu - chów 
przyzagrodowych
Zaleca siê:
• karmienie i pojenie drobiu w 

pomieszczeniach zamkniê-
tych, do których nie maj¹ do-
stêpu ptaki dzikie;

• przetrzymywanie drobiu w 
zamkniêciu lub na ogrodzo-
nej przestrzeni, pod warun-
kiem uniemo¿liwienia konta-
ktu z dzikim ptactwem (za-
stosowanie siatek ochron-
nych, zadaszenia);

• odizolowanie od innego dro-
biu, kaczek i gêsi;

• przechowywanie paszy, w 
tym zielonki, w pomieszcze-
niach zamkniêtych lub pod 
szczelnym przykryciem, 
uniemo¿liwiaj¹cym kontakt z 
dzikim ptactwem;

PTASIA  GRYPA

• unikanie pojenia ptaków i 
czyszczenia kurników wod¹ 
pochodz¹c¹ z poza gospo-
darstwa (g³ownie ze zbior-
ników wodnych i rzek);

• zg³aszanie lekarzowi wete-
rynarii, wójtowi, burmistrzo-
wi i innym organom w³adzy 
lokalnej zaobserwowanego 
spadku nieœnoœci lub nag-
³ych, zwiêkszonych padniêæ 
drobiu;

• po ka¿dym kontakcie z dro-
biem lub dzikimi ptakami 
umycie r¹k wod¹ z myd³em;

• wydzielenie odzie¿y u¿ywa-
nej po czynnoœciach zwi¹za-
nych z obs³ug¹ drobiu;

• osobom utrzymuj¹cym drób 
w chowie pozagrodowym, 
aby nie by³y zatrudniane w 
przemys³owych fermach dro-
biu.

Zalecenia dla hodowców go³ê-
bi pocztowych
• karmienie i pojenie go³êbi w 

sposób wykluczaj¹cy dostêp 
ptaków dzikich;

• przechowywanie paszy w 
pomieszczeniach zamkniê-
tych lub pod szczelnym 
przykryciem uniemo¿liwiaj¹-
cym kontakt z dzikim pta-
ctwem;

• nie wypuszczanie go³êbi z 
go³êbników w celu oblatywa-
nia.

Zalecenia dla przemys³owych 
producentów drobiu

W okresie wiosennych 
wêdrówek dzikich ptaków do 
koñca maja 2006 r., powinno 
siê przetrzymywaæ drób w od-
osobnieniu. Drób wodny (ka-
czki i gêsi) mo¿e byæ karmiony 
w tym czasie zielonkami do-
wo¿onymi do miejsca jego od-
chowu. 
Zaleca siê:
• przetrzymywanie ptaków w 

zamkniêciu lub na wolnej 
ogrodzonej przestrzeni, pod 
warunkiem ograniczenia 
kontaktu z dzikim ptactwem;

• karmienie i pojenie drobiu w 
pomieszczeniach zamkniê-
tych, do których nie maj¹ do-
stêpu ptaki dzikie;

• szczelne przykrycie pojem-
ników z karm¹ i wod¹ do pi-

cia lub przetrzymywanie ich 
wewn¹trz budynków, a tak¿e 
unikanie pojenia ptaków i 
czyszczenia pomieszczeñ 
wod¹ pochodz¹c¹ z poza 
gospodarstwa (g³ównie ze 
zbiorników wodnych i rzek);

• ograniczenie przemieszcza-
nia siê osób postronnych 
oraz zwierz¹t pomiêdzy obie-
ktami, w których przechowy-
wana jest karma dla zwierz¹t 
a obiektami, w których bytuje 
drób;

• ograniczenie liczby osób 
obs³uguj¹cych fermy do ko-
niecznego minimum wraz ze 
sprawdzeniem czy osoby te 
nie utrzymuj¹ drobiu we 
w³asnych zagrodach;

• roz³o¿enie przed wejœciem 
do budynków fermy drobiu 
mat nas¹czonych œrodkiem 
dezynfekcyjnym;

• za³o¿enie œluz dezynfek-

cyjnych w wejœciach do 
budynków fermy drobiu;

• wprowadzenie zakazu wjaz-
du pojazdów na teren fermy, 
poza dzia³aniami koniecz-
nymi np. dowóz paszy, od-
biór drobiu do rzeŸni lub 
przez zak³ad utylizacyjny;

• obowi¹zkow¹ dezynfekcjê 
pojazdów wje¿d¿aj¹cych;

• roz³o¿enie mat dezynfek-
cyjnych przed wjazdem i 
wejœciem na teren fermy;

• obowi¹zek u¿ywania odzie¿y 
ochronnej przez wszystkie 
osoby znajduj¹ce siê na fer-
mie, po wczeœniejszym po-
zostawieniu odzie¿y w³asnej 
w szatni;

• wprowadzenie obowi¹zku 
przeprowadzania dok³ad-
nego mycia i dezynfekcji r¹k 
przed wejœciem do obiektów, 
w których utrzymuje siê drób;

• aby pracownicy ferm drobiu 

Od wielu miesiêcy media informuj¹ nas o szybkim rozprzestrzenianiu siê na œwiecie ptasiej grypy i niebezpieczeñstwie, 
jakie to za sob¹ niesie. Co wiêcej w ostatnich tygodniach wirus ten zacz¹³ opanowywaæ Europê. Ptasia grypa pojawi³a 
siê najpierw m.in. w Austrii, Rumunii, Rosji, Grecji, na S³owacji i w Niemczech. Niestety w pierwszym tygodniu marca 
wykryto j¹ tak¿e w Polsce. Pierwsze ptaki zara¿one wirusem znaleziono w Toruniu. G³ówny Lekarz Weterynarii 
uspokaja jednak, i¿ nie ma sytuacji kryzysowej ani zagro¿enia dla ludzi, co oczywiœcie nie zwalnia nas z obowi¹zku 
przestrzegania zaleceñ G³ównego Lekarza, które przedstawiono w dalszej czêœci artyku³u.



nie mieli kontaktu z innym 
ptactwem np. kurami, go³ê-
biami.

G³ówny Inspektor Sanitarny 
zaleca aby :
• spo¿ywaæ miêso drobiowe, 

przetwory drobiarskie i jaja 
poddane odpowiedniej ob-
róbce cieplnej w temperatu-

0rze minimum 70 C;
• myæ dok³adnie z u¿yciem 

detergentu wszystkie przed-
mioty, które mia³y kontakt z 
surowym drobiem (deski, 
no¿e, talerze); pamiêtaæ, ¿e 
zamro¿enie miêsa nie nisz-
czy wirusa ptasiej grypy;

• nie dotykaæ, bez odpowied-
niego zabezpieczenia, mar-
twych lub sprawiaj¹cych 
wra¿enie chorych ptaków 
dzikich ani ubitego drobiu; 
przede wszystkim pilnowaæ, 
aby nie robi³y tego dzieci;

• zadbaæ o to, aby dzieci uni-
ka³y miejsc bytowania dzikie-
go ptactwa, ferm drobiu oraz 
innych miejsc jego przetrzy-
mywania;

• myæ rêce po ka¿dorazowym 
zetkniêciu siê z ptactwem, 
zarówno dzikim, jak i hodo-
wlanym; dopilnowaæ, aby ro-
bi³y to tak¿e dzieci;

• pamiêtaæ, aby surowe miêso 

drobiowe nie mia³o styczno-
œci z innymi produktami ¿yw-
noœciowymi;

• przypominamy o przestrze-
ganiu zakazu przywozu z za-
granicy ¿ywego lub martwe-
go ptactwa, drobiu i wyrobów 
drobiarskich, jaj, nieprzetwo-
rzonych piór i ich czêœci, pie-
rza, puchu oraz trofeów my-
œliwskich.

Ponadto Powiatowy Lekarz 
Weterynarii zakaza³ organizo-
wania targów, pokazów i kon-
kursów z udzia³em ¿ywych 
ptaków, je¿eli stwarza to za-
gro¿enie wyst¹pienia wysoce 
zajadliwej grypy ptaków. 

Natomiast zwierzêta domo-
we powinny byæ pod szcze-
góln¹ ochron¹ w³aœcicieli. Psy 
nale¿y wyprowadzaæ na zew-
n¹trz na smyczy, a koty trzy-
maæ w zamkniêciu by nie mia³y 
kontaktu np. z pad³ym ptac-
twem.

W razie znalezienia kilku 
martwych ptaków w skupisku 
nale¿y bezzw³ocznie powiado-
miæ o tym fakcie Powiatowe 
S³u¿by Weterynarii.

Dodatkowo G³ówny Lekarz 
Weterynarii informuje, ¿e nie 
istnieje mo¿liwoœæ zaka¿enia 
siê konsumentów drobiu, gdy¿ 

wszystkie jego gatunki badane 
s¹ przed wysy³k¹ do rzeŸni, a 
nastêpnie podlegaj¹ badaniu 
przed i poubojowemu w rzeŸ-
niach drobiu.

Wielu specjalistów uwa¿a, 
¿e wyst¹pienie epidemii i 
mutacja wirusa s¹ nieunikni-
one, jednak Œwiatowa Orga-
nizacja Zdrowia posiada 
szczepionki, które skutecznie 

mog¹ walczyæ z ptasi¹ gryp¹ 
nawet z jej zmutowan¹ form¹. 
Informacje p³yn¹ce z mediów i 
powszechna obawa mog¹ 
powodowaæ pewien rodzaj 
niepotrzebnej histerii. Oczy-
wiœcie musimy walczyæ z t¹ 
chorob¹, ale nie przez wywo³y-
wanie paniki, a przez stoso-
wanie siê do zaleceñ G³ów-
nego Lekarza Weterynarii.

 J.M.

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

SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 1500 m.kw. 
w Po¿d¿enicach tel. 502 625 812

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

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

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

MATEMATYKA, korepetycje, tel. 044 634 12 71



W dniu 7 kwietnia 2006 ro-
ku o godzinie 10:00 w sali gim-
nastycznej Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Zelo-
wie odbêdzie siê Gminny Kon-
kurs na temat Funduszy Stru-
kturalnych, którego orga-
nizatorem jest Urz¹d Miejski w 
Zelowie. Konkurs ma na celu 
miêdzy innymi poszerzanie 
wiedzy uczniów na temat 
funduszy strukturalnych, Nor-
weskiego Mechanizmu Finan-
sowego, Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego oraz 
promowania pozyskiwania 
funduszy z Unii Europejskiej. 
W konkursie nie zabraknie tak-
¿e pytañ dotycz¹cych inwesty-

GMINNY  KONKURS  
NA  TEMAT FUNDUSZY  

STRUKTURALNYCH
cji prowadzonych w Gminie 
Zelów wspó³finansowanych z 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego. 

Do udzia³u w konkursie za-
praszamy m³odzie¿ ucz¹c¹ siê 
w Gimnazjum w £obudzicach i 
Zelowie oraz w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w Zelowie. 
Zgodnie z przyjêtym regulami-
nem ww. szko³y mog¹ wysta-
wiæ trzy trzyosobowe zespo³y z 
poziomu ka¿dej klasy. 

Zg³oszenia zespo³ów do 
konkursu przyjmowane s¹ w 
Urzêdzie Miejskim w Zelowie, 
stanowisko ds. promocji, infor-
macji i turystyki w terminie do 
24 marca 2006 r.              A.D.

Od 9 lutego mo¿na sk³adaæ 
wnioski o przyznanie jedno-
razowej zapomogi z tytu³u uro-
dzenia siê dziecka, zwanej po-
tocznie becikowym. Zapomo-
ga ta przys³uguje, je¿eli rodzi-
na z³o¿y o ni¹ wniosek w ter-
minie trzech miesiêcy od uro-
dzenia siê dziecka. Oznacza 
to, ¿e dzieciom urodzonym 
przed 9 lutego takie œwiadcze-
nie równie¿ siê nale¿y. Otrzy-
manie becikowego nie jest 
zwi¹zane z wysokoœci¹ do-
chodów w rodzinie.

W naszej Gminie wnioski o 
becikowe nale¿y sk³adaæ do 
Miejsko  Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Zelo-
wie. Do wniosku trzeba do³¹-
czyæ: skrócony akt urodzenia 
dziecka oraz oœwiadczenie, ¿e 

BECIKOWE
na to dziecko zapomoga nie 
zosta³a ju¿ pobrana np. przez 
drugiego rodzica.

Ju¿ 10 lutego do MGOPS w 
Zelowie wp³ynê³o 18 wnios-
ków o przyznanie becikowego. 
A w pierwszym tygodniu mar-
ca takich wniosków by³o 33, z 
czego 22 osobom oprócz beci-
kowego nale¿y siê równie¿ 
dodatek do zasi³ku rodzinnego 
z tytu³u urodzenia dziecka, 
którego otrzymanie jest ju¿ 
uzale¿nione od wysokoœci do-
chodu rodziny i prawa do zasi³-
ku rodzinnego.

MGOPS w Zelowie nie ma 
¿adnych problemów z wyp³at¹ 
pieniêdzy na becikowe, ponie-
wa¿ wyp³acane s¹ one ju¿ po 
kilku dniach od z³o¿enia 
wniosku.                          J.M.

26 lutego 2006 roku dwie 
formacje taneczne z Domu 
Kultury w Zelowie wziê³y 
udzia³ w Ogólnopolskim Tur-
nieju Tañca Nowoczesnego w 
Opocznie. Du¿y sukces osi¹-
gn¹³ zespó³ ch³opców Green 
Power (breakdance) zajmuj¹c 
pierwsze miejsce w kategorii 
Inne Formy Seniorów. Nasi 
tancerze rywalizowali z for-
macjami tanecznymi m.in. 
z £odzi, Krakowa, Opola, War-
szawy, które od lat osi¹gaj¹ 
liczne sukcesy na wielu prze-
gl¹dach i turniejach tanecz-
nych.

Natomiast zespó³ dziew-

SUKCES NASZYCH 
BREAKDANCE'OWCÓW

cz¹t Raters, zaj¹³ pi¹te miej-
sce w kategorii Hip-Hop For-
macje.

Obydwa zespo³y pracuj¹ w 
Domu Kultury zaledwie od ro-
ku pod opiek¹ instruktora Ma-
riusza Ziêbaczewskiego. Za-
jêcia nie s¹ ³atwe, poniewa¿ 
tancerze hip-hopu i break-
dance musz¹ wykazywaæ siê 
du¿¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹ i 
niemal akrobatycznymi umie-
jêtnoœciami. Od dwóch mie-
siêcy w zajêciach bierze udzia³ 
taneczny narybek, który mamy 
nadziejê z czasem zast¹pi 
swoich starszych kolegów.

Agnieszka Kowalczyk

18 lutego w Domu Kultury w 
Zelowie odby³ siê Siódmy 
Karnawa³owy Bal Dobroczyn-
ny, podczas którego zbierano 
pieni¹dze na dzia³alnoœæ Sto-
warzyszenia Przyjació³ Osób 
Niepe³nosprawnych w Zelo-
wie. Kwota, jak¹ uda³o siê ze-
braæ od darczyñców to 3,5 tys. 
z³. Dodatkowo podczas balu 
zorganizowano loteriê i licy-
tacjê, na której wystawiono 
m.in. prace osób niepe³no-
sprawnych z Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Zab³otach oraz 
ze Stowarzyszenia, a tak¿e 
przedmioty podarowane m.in. 
przez Lilianê Rudnick¹ i Stani-
s³awa Nowickiego. W ten spo-
sób uzyskano jeszcze 1,5 tys. 
z³.

Pieni¹dze zostan¹ prze-
znaczone na bie¿¹ce op³aty, 
jakie oœrodek musi ponosiæ, 
aby móg³ funkcjonowaæ m.in. 
na elektrycznoœæ.

BAL  CHARYTATYWNY
Opiekunowie i podopieczni 

Stowarzyszenia Przyjació³ 
Osób Niepe³nosprawnych 
chcieliby podziêkowaæ wszys-
tkim darczyñcom za ofiarowa-
n¹ im pomoc.

J.M.



Joanna Maciejewska: Jak 
d³ugo zajmuje siê Pan rzeŸ-
biarstwem?
Wojciech Pusz: Ju¿ jako 
dziecko próbowa³em coœ 
stworzyæ zlepiaj¹c kawa³ki 
drewna w jedn¹ ca³oœæ. A tak 
na powa¿nie to rzeŸbiê od po-
nad 20 lat. W zesz³ym roku ob-
chodzi³em 20-lecie mojej pra-
cy artystycznej.
J.M.: Od kogo nauczy³ siê 
Pan tak trudnej sztuki jak¹ 
jest rzeŸbienie?
W.P.: Ja jestem typowym sa-
moukiem, nie posiadam wy-
kszta³cenia w tym kierunku. Po 
prostu zawsze mnie to inte-
resowa³o, ci¹gnê³o mnie do 
tego i z latami nabra³em wpra-
wy, okaza³o siê, ¿e mi to ca³-
kiem nieŸle wychodzi.
J.M.: Czy rzeŸbi Pan w 
jakimœ specjalnym drew-
nie?
W.P.: Nie, ja wykorzystuje ró¿-
ne rodzaje drewna. Mam pra-
ce zrobione w buczynie, lipie, 
morwie, gruszy, dêbie. Podob-
no najlepiej rzeŸbi siê w lipie 
m.in. dlatego, ¿e to dosyæ 
miêkkie drzewo, ale dla mnie 
rodzaj nie ma znaczenia. 
Czasem rzeŸbie równie¿ w 
wêglu i granicie.
J.M.: A u¿ywa Pan jakiegoœ 
specjalnego d³uta?

RZE•BIARSTWO

RzeŸbienie to nadawanie kszta³tu. Jedn¹ z jego metod jest ujmowanie materia³u wyjœciowego. 
T¹ w³aœnie form¹ rzeŸbienia zajmuje siê jeden z naszych zelowskich artystów. 

Wojciech Pusz, bo o nim mowa potrafi w drzewie stworzyæ np. postaæ lub twarz. 

W.P.: Ogólnie s¹ trzy pod-
stawowe d³uta, których u¿ywa 
siê do rzeŸbienia: pó³okr¹g³e, 
p³askie i kontowe. Ja sam so-
bie je robiê, bo wiem, jakie mi 
jest akurat w danym momen-
cie potrzebne. Ale oprócz d³u-
ta mo¿na tak¿e u¿ywaæ no¿a.
J.M.: Czy maluje Pan póŸniej 
swoje prace?
W.P.: Niektóre malujê, ale 
wszystkie konserwuje politur¹ 
woskow¹.
J.M.: Jakie motywy najczêœ-
ciej Pan rzeŸbi?
W.P.: To zale¿y, najczêœciej 
coœ d³ugo chodzi mi po g³owie i 
w koñcu to robiê. A czasem 
mam kawa³ek drewna i przez 
d³u¿szy okres przek³adam go z 
k¹ta w k¹t, a¿ nadchodzi ta 
chwila, kiedy siadam i robiê 
np. fantazyjn¹ twarz. Moje 
rzeŸby powstaj¹ w spontani-
czny sposób. Jeœli chodzi o 
jakieœ szkice, to zapewniam, 
¿e w rzeŸbie nie ma rysowa-
nia. Mo¿na tylko zaznaczyæ 
perspektywê, bo w trakcie pra-
cy wszystkie wymiary gin¹. 
Czasem zdarza siê, ¿e braknie 
drewna i zaczyna powstawaæ 
zupe³nie coœ innego ni¿ zak³a-
da³em pierwotnie. Dodatkowo 
ja nie doklejam kawa³ków 
drewna. Moje prace s¹ stwo-
rzone z jednego kawa³ka, wiêc 

w moim przypadku, gdy tego 
drewna faktycznie braknie 
muszê improwizowaæ, aby 
stworzyæ rzeŸbê nic nie do-
klejaj¹c. Ale muszê przyznaæ, 
¿e w moich pracach przewa-
¿aj¹ postacie i rzeŸby sakral-
ne.
J.M. : A ile rzeŸb ju¿ Pan wy-
kona³?
W.P.: Trudno powiedzieæ, po-
niewa¿ swoje rzeŸby wykonu-
je spontanicznie, wiele z nich 
zosta³o komuœ podarowanych. 
Ale na pewno wiêcej zrobi³em 
ich ni¿ 100.
J.M.: Najmniejsza i najwiê-
ksza rzeŸba, jak¹ uda³o siê 
Panu stworzyæ?
W.P.: Jeœli chodzi o rzeŸby 
ma³ych rozmiarów to robi³em 
du¿o breloczków do kluczy. 
A taka naprawdê ma³a rzeŸba 
to miniaturowy akcik w drze-
wie grabowym, który mia³ ok. 
4 cm. Natomiast, jeœli chodzi 
o du¿e rzeŸby to najwiêksza, 
jak¹ wykona³em mia³a 70 cm.
J.M.: A nad czym teraz Pan 
pracuje?
W.P.: Niedawno skoñczy³em 
Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem, 
któr¹ wykona³em w drzewie 
bukowym. A obecnie robiê w 
drzewie orzechowym niby taki 
zamazany akt. Nie bêdzie to 
jednak rzeŸba realistyczna.
J.M.: A ile czasu poch³ania 
zrobienie rzeŸby?
W.P.: To zale¿y, ale na pewno 

mogê powiedzieæ, ¿e rzeŸby 
nie robi siê w dzieñ czy dwa.
J.M.: Czy zdarzy³o siê Panu 
nie dokoñczyæ jakiejœ rzeŸ-
by?
W.P.: Wszystkie rzeŸby skoñ-
czy³em, tylko jedna z wêgla mi 
siê rozsypa³a w trakcie pracy 
i wiêcej wêgla nie wzi¹³em do 
rêki.
J.M.: A czy móg³by Pan 
okreœliæ styl, w jakim Pan 
pracuje?
W.P.: Raczej nie, poniewa¿ nie 
uprawiam ¿adnego konkret-
nego stylu. Ale w moich pra-
cach przewa¿a realizm i dlate-
go chcia³bym trochê od tego 
odejœæ.
J.M.: Czym dla Pana jest 
rzeŸbiarstwo?
W.P.: To moje hobby, wolny 
czas najchêtniej poœwiêcam 
rzeŸbieniu.
J.M.: Dziêkuje za rozmowê



Renty strukturalne s¹ prze-
znaczone dla rolników w wieku 
przedemerytalnym, podle-
gaj¹cych ubezpieczeniu spo-
³ecznemu rolników, prowadz¹-
cych dzia³alnoœæ rolnicz¹ w 
gospodarstwie rolnym bêd¹-
cym ich w³asnoœci¹ (lub w³as-
noœci¹ ich ma³¿onków), którzy 
zdecyduj¹ siê przekazaæ po-
siadane gospodarstwa rolne 
nastêpcom lub innym, m³od-
szym rolnikom, lub instytucjom 
i zaprzestan¹ prowadzenia 
dzia³alnoœci rolniczej. Po spe³-
nieniu okreœlonych warunków 
osoby uprawione, tj. benefi-
cjenci rent strukturalnych, bê-
d¹ otrzymywaæ miesiêczne 
œwiadczenia pieniê¿ne  rentê 
strukturaln¹  przez okres 10 
lat.

Z rent strukturalnych mog¹ 
skorzystaæ rolnicy we wszyst-
kich regionach kraju, warunki 
ich przyznawania i wyp³aty s¹ 
jednakowe w ca³ej Polsce. 
Instytucj¹ przyjmuj¹c¹ wnio-
ski, przyznaj¹c¹ prawo do ren-
ty strukturalnej i dokonuj¹c¹ 
wyp³at jest Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Wnioski o przyznanie ren-

RENTY  STRUKTURALNE
ty strukturalnej oraz o przejê-
cie renty strukturalnej przez 
ma³¿onka mo¿na sk³adaæ w 
biurach powiatowych ARiMR 
przez ca³y rok. Renty struktu-
ralne s¹ przyznawane wed³ug 
kolejnoœci otrzymania przez 
ARiMR wniosków o ich przyz-
nanie, do wysokoœci limitu 
œrodków finansowych okreœlo-
nych w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na ich 
uzyskiwanie.

Postêpowanie w sprawie 
przyznania renty strukturalnej 
rozpoczyna siê po z³o¿eniu 
przez rolnika pisemnego wnio-
sku o przyznanie renty struktu-
ralnej. Wype³niony wniosek 
wraz z wymaganymi za³¹czni-
kami sk³ada siê w biurze 
powiatowym ARiMR, w³aœci-
wym ze wzglêdu na miejsce 
zamieszkania rolnika. Postê-
powanie przebiega w 2 eta-
pach.

Etap I - od z³o¿enia przez 
rolnika wniosku o przyznanie 
renty strukturalnej do wydania 
przez ARiMR postanowienia o 
spe³nieniu wstêpnych warun-
ków do uzyskania renty stru-
kturalnej.

Etap II - od otrzymania 

przez rolnika postanowienia o 
spe³nieniu wstêpnych warun-
ków do wydania przez ARiMR 
decyzji o przyznaniu prawa do 
renty strukturalnej.

Po otrzymaniu przez bene-
ficjenta decyzji z ARiMR roz-
poczyna siê wyp³ata renty 
strukturalnej: co miesi¹c (w 
terminie wskazanym w decyzji 
o przyznaniu prawa do renty 
strukturalnej) na konto banko-
we beneficjenta wp³ywa kwota 
okreœlona w decyzji. Renta 
strukturalna jest wyp³acana 
przez 10 lat - chyba, ¿e za-
istniej¹ okolicznoœci uzasad-
niaj¹ce czasowe lub trwa³e 
wstrzymanie wyp³aty. W okre-
sie pobierania renty struktural-
nej lub po zakoñczeniu jej po-
bierania beneficjent, który 
osi¹gn¹³ wiek emerytalny i 
spe³ni³ warunki okreœlone w 
przepisach o ubezpieczeniu 
spo³ecznym rolników, uzyska 
emeryturê.

W przypadku, gdyby bene-
ficjent renty strukturalnej 
zmar³ w okresie jej pobierania, 
jego ma³¿onek mo¿e przej¹æ 
przyznan¹ rentê. Postêpowa-
nie w sprawie przejêcia renty 
rozpoczyna siê po z³o¿eniu 
przez ma³¿onka zmar³ego be-
neficjenta pisemnego wniosku 
o przejêcie renty strukturalnej 
w biurze powiatowym ARiMR.

Wiêcej o tym, co trzeba 
zrobiæ

1. Wniosek o przyznanie 
renty strukturalnej sk³ada siê 
na formularzu udostêpnionym 
przez ARiMR. Formularz 
wniosku oraz instrukcjê jego 
wype³niania mo¿na otrzymaæ 
w biurze powiatowym ARiMR.

2. W etapie I sk³ada siê 
wniosek o przyznanie renty 
strukturalnej wraz z za³¹czni-
kami, wype³niaj¹c go w ca³o-
œci. 

3. Wype³niony wniosek 
wraz z za³¹cznikami sk³ada siê 
osobiœcie do w³aœciwego ze 
wzglêdu na swoje miejsce za-
mieszkania kierownika biura 
powiatowego ARiMR - wnio-
sku nie mo¿na wys³aæ poczt¹ 
ani z³o¿yæ za poœrednictwem 
innej osoby. Na ¿¹danie wnio-
skodawcy pracownik ARiMR 
przyjmuj¹cy wniosek wykona 
kopiê dokumentów i potwier-
dzi za zgodnoœæ z orygina³em, 
a orygina³y zwróci wniosko-
dawcy.

4. W biurze powiatowym 
ARiMR sprawdza siê, czy 

wniosek jest kompletny i po-
prawnie wype³niony (np. czy 
nie zosta³y puste pola obo-
wi¹zkowe do wype³nienia, czy 
s¹ wymagane podpisy, czy s¹ 
wszystkie wymagane za³¹cz-
niki). Je¿eli wniosek nie zawie-
ra wszystkich wymaganych 
za³¹czników, wnioskodawca 
musi je dostarczy³ na wezwa-
nie ARiMR.

5. Po stwierdzeniu popra-
wnoœci i kompletnoœci wnio-
sku w biurze powiatowym 
ARiMR sprawdza siê, czy 
wnioskodawca spe³nia wstêp-
ne warunki do uzyskania ren-
ty strukturalnej. Jeœli tak, na-
stêpuje pozytywna wery-
fikacja wniosku.

6. Je¿eli nast¹pi³a pozy-
tywna weryfikacja wniosku, 
kierownik biura powiatowego 
ARiMR wydaje postanowienie 
o spe³nieniu warunków i prze-
sy³a je do rolnika-wnioskoda-
wcy. Je¿eli limit œrodków finan-
sowych przeznaczonych na 
uzyskiwanie rent struktural-
nych na dany rok zosta³ wy-
czerpany, w postanowieniu 
bêdzie zawarte pouczenie o 
tym, ¿e przekazanie gospo-
darstwa rolnego i zaprzestanie 
prowadzenia dzia³alnoœci rol-
niczej powinno nast¹piæ miê-
dzy 1 stycznia a 30 czerwca 
nastêpnego roku.

7. Po otrzymaniu postano-
wienia o spe³nieniu warunków 
do uzyskania renty struktural-
nej, przekazuje siê grunty 
rolne przejmuj¹cemu (lub 
przejmuj¹cym) w ci¹gu 6 mie-
siêcy od daty postanowienia. 
Je¿eli w postanowieniu zawar-
to pouczenie dotycz¹ce póŸ-
niejszego terminu przekaza-
nia gospodarstwa - trzeba za-
czekaæ i przekazaæ grunty w 
terminie okreœlonym w pou-
czeniu.

8. Zaprzestanie prowadze-
nia wszelkiej towarowej dzia-
³alnoœci rolniczej nie wyklucza 
prowadzenia nadal tego ro-
dzaju dzia³alnoœci przez rolni-
ka, który z³o¿y³ wniosek, ale ta 
dzia³alnoœæ mo¿e byæ prowa-
dzona na powierzchni nie wiê-
kszej ni¿ 0,50 ha u¿ytków rol-
nych, tylko na potrzeby w³asne 
jego i osób pozostaj¹cych z 
nim we wspólnym gospodar-
stwie domowym.

9. W II etapie, po przekaza-
niu gruntów i zaprzestaniu pro-
wadzenia dzia³alnoœci rolni-
czej, sk³ada siê zmianê do 
wniosku, wype³niaj¹c pola 



obowi¹zkowe wymienione w 
instrukcji, i ponownie czêœæ 
dotycz¹c¹ przekazanych gru-
ntów (zgodnie z nowym sta-
nem prawnym) oraz czêœci do-
tycz¹ce przejmuj¹cych - jeœli 
s¹ to inni przejmuj¹cy ni¿ 
wskazani  w  etapie I.

10. Nale¿y z³o¿yæ w biurze 
powiatowym ARiMR wype³nio-
ny formularz wniosku z zaz-
naczonym kwadratem „zmia-
na" oraz dowody (dokumenty) 
dotycz¹ce przekazania gos-
podarstwa rolnego i zaprzes-
tania towarowej dzia³alnoœci 
rolniczej.

11. W biurze powiatowym 
ARiMR sprawdza siê, czy 
wnioskodawca spe³ni³ wszyst-
kie wymagane warunki zwi¹-
zane z przekazaniem gospo-
darstwa i zaprzestaniem pro-
wadzenia dzia³alnoœci rol-
niczej. Jeœli tak, nastêpuje po-
zytywna weryfikacja wniosku.

12. W terminie 30 dni od 
dnia z³o¿enia ostatniego doku-
mentu potwierdzaj¹cego prze-
kazanie gospodarstwa i za-
przestanie prowadzenia dzia-
³alnoœci rolniczej, kierownik 
biura powiatowego ARiMR 
wydaje decyzjê administracyj-
n¹ w sprawie przyznania renty 
strukturalnej wnioskodawcy, 
który otrzyma³ wczeœniej po-
stanowienie o spe³nieniu wa-
runków do uzyskania renty 

strukturalnej. Decyzja zawiera 
m.in. okreœlenie wysokoœci 
renty strukturalnej, terminy do-
konywania wyp³at oraz pou-
czenie o tym, jakie okoliczno-
œci spowoduj¹ zawieszenie 
wyp³aty lub zmniejszenie wy-
sokoœci renty strukturalnej.

Kto mo¿e otrzymaæ rentê 
strukturaln¹?

Renta strukturalna przys³u-
guje producentowi rolnemu 
(rolnikowi), prowadz¹cemu na 
w³asny rachunek dzia³alnoœæ 
rolnicz¹ w gospodarstwie rol-
nym po³o¿onym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
ry w dniu sk³adania wniosku o 
jej przyznanie spe³nia³ wstêp-
ne warunki do jej uzyskania i 
po otrzymaniu postanowienia 
o ich spe³nieniu przekaza³ po-
siadane gospodarstwo rolne 
o powierzchni co najmniej 
1,00 ha u¿ytków rolnych zgod-
nie z zasadami okreœlonymi w 
przepisach dotycz¹cych rent 
strukturalnych oraz zaprzesta³ 
prowadzenia wszelkiej towa-
rowej dzia³alnoœci rolniczej. 
Je¿eli rolnik pozostaje w zwi¹-
zku ma³¿eñskim, a warunki do 
ubiegania siê o przyznanie 
renty strukturalnej spe³niaj¹ 
oboje ma³¿onkowie, rentê 
strukturaln¹ przyznaje siê tyl-
ko jednemu z nich. Je¿eli rol-
nik nie spe³nia warunków do 

uzyskania renty strukturalnej 
lub nie zamierza siê o ni¹ ubie-
gaæ, rentê strukturaln¹ przyz-
naje siê na wniosek jego ma³-
¿onkowi, jeœli spe³nia on wszy-
stkie warunki przewidziane dla 
rolnika (oprócz warunku po-
siadania wpisu do ewidencji 
producentów).

Jakie warunki musi spe³-
niæ rolnik w I etapie postê-
powania? (w dniu z³o¿enia 
wniosku o przyznanie renty 
strukturalnej)

- Musi mieæ ukoñczone 55 
lat, ale do osi¹gniêcia ustawo-
wego wieku emerytalnego mu-
si pozostawaæ nie mniej ni¿ 
6 miesiêcy.

- Musi posiadaæ gospodar-
stwo rolne o powierzchni co 
najmniej 1,00 ha u¿ytków rol-
nych, a w sk³ad tego gospo-
darstwa nie mog¹ wchodziæ 
grunty przejête od innego be-
neficjenta rent strukturalnych - 
chyba ¿e rolnik sk³adaj¹cy 
wniosek prowadzi³ dzia³alnoœæ 
rolnicz¹ w powiêkszonym o te 
grunty gospodarstwie przez co 
najmniej 5 lat.

- Musi udokumentowaæ, ¿e 
prowadzi³ dzia³alnoœæ rolnicz¹ 
na w³asny rachunek w gospo-
darstwie rolnym, które zamie-
rza przekazaæ, nieprzerwanie 
przez co najmniej ostatnie 10 
lat przed z³o¿eniem wniosku o 
rentê strukturaln¹. Mo¿e to 

udokumentowaæ zaœwiadcze-
niem z KRUS o podleganiu w 
tym okresie ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu i z³o-
¿y³ oœwiadczenie w tej spra-
wie.

- Musi udokumentowaæ, ¿e 
w okresie 10 lat nieprzerwanej 
dzia³alnoœci rolniczej prowa-
dzonej w gospodarstwie rol-
nym, które zamierza przeka-
zaæ, podlega³ ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu, okre-
œlonemu w przepisach o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolni-
ków, przez co najmniej 5 lat.

- Musi mieæ uregulowany 
stan prawny gospodarstwa, 
które zamierza przekazaæ.

- Nie mo¿e mieæ ustalonego 
prawa do emerytury lub renty z 
ubezpieczenia spo³ecznego 
lub zaopatrzenia emerytalne-
go, lub ubezpieczenia spo³e-
cznego rolników.

- Nie mo¿e mieæ zaleg³oœci 
z tytu³u op³acania sk³adek na 
ubezpieczenie spo³eczne rol-
ników.

- Musi podlegaæ ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowe-
mu rolników.

- Musi byæ wpisany do 
ewidencji producentów, stano-
wi¹cej czêœæ krajowego syste-
mu ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie p³atnoœci, prowa-



dzonego przez ARiMR.
Jakie warunki musi spe³-

niæ rolnik w II etapie postê-
powania? (po otrzymaniu 
postanowienia o spe³nieniu 
warunków do uzyskania 
renty strukturalnej)

- Musi przekazaæ wszystkie 
u¿ytki rolne wchodz¹ce w 
sk³ad gospodarstwa, o ³¹cznej 
powierzchni co najmniej 1,00 
ha (mo¿e jednak zostawiæ so-
bie u¿ytki rolne o maksymalnej 
powierzchni 0,50 ha, wraz z 
siedliskiem) przejmuj¹cemu 
lub przejmuj¹cym spe³nia-
j¹cym warunki okreœlone w 
przepisach dotycz¹cych rent 
strukturalnych.

- Musi zaprzestaæ prowa-
dzenia dzia³alnoœci rolniczej.

 Wysokoœæ renty struktu-
ralnej

Wysokoœæ renty struktu-
ralnej jest ustalana indywidu-
alnie, jako odpowiedni wska-
Ÿnik procentowy (%) kwoty 
najni¿szej emerytury, przy-
s³uguj¹cy ka¿demu wniosko-
dawcy. Wraz ze zmian¹ wyso-
koœci najni¿szej emerytury bê-
dzie siê zmieniaæ tak¿e wyso-
koœæ renty strukturalnej, jed-
nak ustalony indywidualnie 
wskaŸnik procentowy pozo-
stanie taki sam (je¿eli bêd¹ 
spe³nione te same warunki, co 
w chwili wydawania decyzji o 
przyznaniu renty struktural-
nej). Rentê strukturaln¹ w 
odpowiednio zmienionej wy-
sokoœci wyp³aca siê z uw-
zglêdnieniem terminów walo-
ryzacji emerytur i rent przys³u-
guj¹cych na podstawie prze-
pisów o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeñ 
Spo³ecznych. Podstawowa 
wysokoœæ renty strukturalnej 
stanowi 210% kwoty naj-
ni¿szej emerytury. Wysokoœæ 
renty strukturalnej mo¿e byæ 
zwiêkszona, w zale¿noœci od 
spe³nienia dodatkowych wa-

runków. Zwiêkszenia mog¹ siê 
sumowaæ do ³¹cznej wysoko-
œci 230% kwoty najni¿szej 
emerytury. W efekcie maksy-
malna wysokoœæ renty struktu-
ralnej mo¿e wynosiæ 440% 
kwoty najni¿szej emerytury. 
Przewidziano 3 rodzaje zwiê-
kszeñ:

1. Zwiêkszenie o 60% 
kwoty najni¿szej emerytury

Przys³uguje, je¿eli wnio-
skodawca pozostaje w zwi¹z-
ku ma³¿eñskim i przekazane 
przez niego gospodarstwo rol-
ne stanowi³o Ÿród³o utrzyma-
nia dla obojga ma³¿onków. 
Oboje ma³¿onkowie musz¹ w 
dniu przekazania gospodar-
stwa rolnego spe³niaæ warunki 
z etapu I, a ma³¿onek wniosko-
dawcy nie posiada w³asnych 
Ÿróde³ dochodu z tytu³u zatru-
dnienia lub innej pracy zarob-
kowej podlegaj¹cej obowi¹z-
kowi ubezpieczenia spo³ecz-
nego, z wyj¹tkiem prowadze-
nia pozarolniczej dzia³alnoœci 
gospodarczej, i nie ma usta-
lonego prawa do emerytury 
albo renty z ubezpieczenia 
spo³ecznego lub zaopatrzenia 
emerytalnego.

2. Zwiêkszenie o 50% 
kwoty najni¿szej emerytury

Przys³uguje, je¿eli zosta³o 
przekazane gospodarstwo 
rolne o powierzchni co naj-
mniej 3 ha u¿ytków rolnych w 
sposób trwa³y, tzn. nast¹pi³o 
przeniesienie w³asnoœci u¿yt-
ków rolnych wchodz¹cych w 
sk³ad gospodarstwa rolnego 
(np. poprzez sprzeda¿ lub 
darowiznê). Nie przys³uguje, 
je¿eli przekazane w taki spo-
sób u¿ytki rolne wchodz¹ce w 
sk³ad przekazanego gospo-
darstwa rolnego zosta³y naby-
te przez przekazuj¹cego na 
podstawie umowy sprzeda¿y 
zawartej w okresie 2 lat przed 
dniem z³o¿enia wniosku o 
przyznanie renty strukturalnej.

3. Zwiêkszenie o 3%-
120% kwoty najni¿szej eme-
rytury

Przys³uguje w indywidu-
alnie ustalanej wysokoœci, w 
zale¿noœci od powierzchni 
przekazywanych u¿ytków rol-
nych, formy i celu przekazania 
oraz wieku osoby przejmuj¹-
cej - za ka¿dy pe³ny hektar 
u¿ytków rolnych powy¿ej 3 ha 
u¿ytków rolnych, ale najwy¿ej 
za 20 ha u¿ytków rolnych po-
wy¿ej tych 3 ha u¿ytków rol-
nych, przekazany w sposób 

Niezbêdne dokumenty
Do wype³nionego wniosku za³¹cza siê dokumenty potwier-
dzaj¹ce informacje zawarte we wniosku i inne okolicznoœci 
maj¹ce znaczenie przy przyznawaniu rent strukturalnych. 
Za³¹cznikami mog¹ byæ wy³¹cznie dokumenty oryginalne 
b¹dŸ ich kopie potwierdzone notarialnie za zgodnoœæ z ory-
gina³em. Na ¿¹danie wnioskodawcy, po uprzednim wyko-
naniu kopii dokumentów i po-twierdzeniu za zgodnoœæ z 
orygina³em przez uprawnionego pracownika biura powia-
towego ARiMR, zwraca mu siê dokumenty (z wyj¹tkiem 
oœwiadczeñ) potwierdzaj¹ce:
• ³¹czn¹ powierzchniê i stan prawny posiadanego gospo-

darstwa rolnego oraz zmiany, jakim podlega³a powierz-
chnia i stan prawny tego gospodarstwa w ostatnich 5 
latach przed z³o¿eniem wniosku,

• kwalifikacje zawodowe przejmuj¹cego gospodarstwo 
rolne. 

Wniosek o przyznanie renty strukturalnej:
I etap: za³¹czniki do formularza wniosku 
• Dokumenty potwierdzaj¹ce dane wnioskodawcy i jego 
ma³¿onka (dowód osobisty lub paszport oraz wyci¹g 
z aktu stanu cywilnego - w przypadku gdy wnioskodawca 
ubiega siê o zwiêkszenie renty strukturalnej na wspó³-
ma³¿onka).
• Dokumenty potwierdzaj¹ce ³¹czn¹ powierzchniê i stan 

prawny posiadanego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, 
jakim podlega³a powierzchnia i stan prawny tego gospo-
darstwa w ostatnich 5 latach przed z³o¿eniem wniosku (np. 
akt notarialny, prawomocne orzeczenie s¹du, ostateczna 
decyzja administracyjna, wypis z ksiêgi wieczystej, wypis z 
ewidencji gruntów i budynków).

• Dokumenty potwierdzaj¹ce okres prowadzenia dzia³alno-
œci rolniczej w ostatnich 10 latach przed z³o¿eniem wnio-
sku (zaœwiadczenie KRUS o okresach podlegania ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu, oœwiadczenie o prowa-
dzeniu dzia³alnoœci rolniczej w okresach nieobjêtych ubez-
pieczeniem emerytalno-rentowym, dokument potwier-
dzaj¹cy posiadanie gospodarstwa rolnego w okresach nie 
objêtych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym).

• Dokumenty potwierdzaj¹ce podleganie ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu oraz nieposiadanie zad³u¿enia w 
op³acaniu sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników 
(zaœwiadczenie KRUS o okresach podlegania ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowemu i nieposiadaniu zad³u¿enia 
w op³acaniu sk³adek).

II etap: za³¹czniki do formularza wniosku
• Dokumenty potwierdzaj¹ce przekazanie gospodarstwa 
rolnego (np. akt notarialny, w którego formie sporz¹dzono 
umowê sprzeda¿y nieruchomoœci, darowizny lub umowê 
dzier¿awy nieruchomoœci, na co najmniej 10 lat).
• Dokumenty potwierdzaj¹ce zaprzestanie prowadzenia 

dzia³alnoœci rolniczej (oœwiadczenie o przekazaniu wszy-
stkich u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodar-
stwa, oœwiadczenie wnioskodawcy o zaprzestaniu prowa-
dzenia dzia³alnoœci rolniczej).                         

trwa³y na powiêkszenie innego 
gospodarstwa rolnego, prowa-
dzonego przez rolnika - m³od-
szego od osoby przekazuj¹-
cej. Nie przys³uguje, je¿eli 
przekazane w opisany sposób 
u¿ytki rolne wchodz¹ce w 
sk³ad przekazywanego gospo-
darstwa rolnego zosta³y naby-
te przez osobê przekazuj¹c¹ 
na podstawie umowy sprze-
da¿y zawartej w okresie 2 lat 
przed dniem z³o¿enia wniosku 
o przyznanie renty struktural-
nej.                                  M.G.



Zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17.12.1998 r. o 
emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych (tekst jednolity z 2004 r., 
Dz.U.Nr 39, poz.353 z póŸniej-
szymi zmianami), waloryzacja 
œwiadczeñ emerytalno - rento-
wych jest przeprowadzana od 
dnia 01.03.2006 r. przy zasto-
sowaniu dwóch wskaŸników 
waloryzacji wynosz¹cych:
• 106,2%
• 102,3%

Wszystkie emerytury i renty 
podlegaj¹ waloryzacji, je¿eli 
zosta³y przyznane z urzêdu 
lub na wniosek zg³oszony 
przed dniem 1 marca 2006 
roku i prawo do tych œwiad-
czeñ powsta³o do dnia 28 lute-
go 2006 roku.

Emerytury i renty, których 
wysokoœæ (choæby w czêœci) 
zosta³a obliczona albo przeli-
czona z zastosowaniem kwoty 
bazowej obowi¹zuj¹cej przed 
dniem 1 marca 2005 r. podle-
gaj¹ waloryzacji przy zastoso-
waniu wskaŸnika waloryzacji 
106,2%.

Emerytury i renty, w których 
do obliczenia (przeliczenia)  

WALORYZACJA  ŒWIADCZEÑ
zarówno podstawy wymiaru, 
jak i czêœci socjalnej  zastoso-
wano kwotê bazow¹ obowi¹-
zuj¹c¹ od dnia 1 marca 2005r., 
podlegaj¹ waloryzacji przy za-
stosowaniu wskaŸnika walory-
zacji 102,3%.

Waloryzacji dokonuje siê 
poprzez pomno¿enie kwoty 
œwiadczenia oraz podstawy 
wymiaru emerytury lub renty 
w wysokoœci przys³uguj¹cej 
w dniu 28 lutego 2006 r. przez 
odpowiedni wskaŸnik walory-
zacji.

Emerytury i renty, których 
wysokoœæ zosta³a podwy¿-
szona do kwoty œwiadczenia 
najni¿szego, waloryzuje siê 
wed³ug wysokoœci faktycznie 
wyliczonej, a nastêpnie pod-
wy¿sza do kwoty œwiadczenia 
najni¿szego.

Od dnia 01.03.2006 r. kwo-
ty najni¿szych emerytur i rent, 
okreœlone w art. 85 ustawy 
emerytalnej, wynosz¹:
- 597,46 z³  emerytura, renta z 
tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci 
do pracy oraz renta rodzinna,
- 459,57 z³ renta z tytu³u czêœ-
ciowej niezdolnoœci do pracy.

Kwoty najni¿szych rent z 

tytu³u ca³kowitej lub czêœ-
ciowej niezdolnoœci do pracy i 
rent rodzinnych, przys³uguj¹-
cych na podstawie ustawy o 
ubezpieczeniu spo³ecznym z 
tytu³u wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych, stano-
wi¹ 120% kwoty œwiadczeñ 
najni¿szych.

Od 01.03.2006r. œwiad-
czenia te wynosz¹:
- 716,95 z³  renta z tytu³u ca³-
kowitej niezdolnoœci do pracy 
w zwi¹zku z wypadkiem lub 
chorob¹ zawodow¹ oraz renta 
rodzinna wypadkowa,
- 551,48 z³  renta z tytu³u czêœ-
ciowej niezdolnoœci do pracy w 
zwi¹zku z wypadkiem lub cho-
rob¹ zawodow¹.
Od dnia 01.03.2006r. kwoty 
poszczególnych dodatków do 
emerytur, rent i œwiadczeñ pie-
niê¿nych, ustalone przez ich 
pomno¿enie przez wskaŸnik 
waloryzacji 106,2%, wynosz¹:
- dodatek pielêgnacyjny oraz 
dodatek za tajne nauczanie 
wynosz¹ 153,19 z³,
- dodatek dla sieroty zupe³nej 
wynosi 287,93 z³,
- dodatek pielêgnacyjny dla 
inwalidy wojennego z tytu³u 
ca³kowitej niezdolnoœci do pra-
cy i niezdolnoœci do samo-
dzielnej egzystencji wynosi 
229,79 z³,
- dodatek kombatancki, ma-
ksymalne œwiadczenie pie-
niê¿ne dla by³ych ¿o³nierzy  
górników, maksymalne œwiad-
czenie pieniê¿ne przys³ugu-
j¹ce osobom deportowanym 
wynosz¹ 153,19 z³,
- kwota dodatku kompen-
sacyjnego, stanowi¹cego 15% 
kwoty dodatku kombatanc-
kiego wynosi 22,98 z³.

Od dnia 1.03.2006r. kwota 
bazowa wynosi 1977,20 z³.

Œwiadczenia obliczone 
przy zastosowaniu kwoty ba-
zowej 1977,20 z³, nie podle-
gaj¹ waloryzacji od 1 marca 
2006 r. Zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 czerwca 
2003 r. o rencie socjalnej walo-
ryzacja rent socjalnych jest 
przeprowadzana od 1 marca 
2006 r. i dokonuje siê poprzez 
podwy¿szenie kwoty renty 
socjalnej w wysokoœci przy-
s³uguj¹cej w dniu 28 lutego 
2006 r. do kwoty 501,87 z³. Od 
dnia 1 marca 2006 r. kwota 
renty socjalnej wynosi 84% 
najni¿szej renty z tytu³u ca³-
kowitej niezdolnoœci do pracy.

Waloryzacja œwiadczeñ i 

zasi³ków przedemerytalnych 
jest przeprowadzana równie¿ 
od 1 marca 2006 r. Podwy¿-
szeniu wskaŸnikiem walory-
zacji 106,2% podlegaj¹:
1) zasi³ki przedemerytalne 
wyp³acane przez ZUS,
2) œwiadczenia przedemery-
talne:
-   przyznane przez ZUS,
- przyznane na podstawie 
przepisów obowi¹zuj¹cych 
przed dniem 1 sierpnia 2004 r.

Na wniosek zg³oszony po 
dniu 28.02.2006r. œwiadczenie 
przedemerytalne przyznawa-
ne jest w kwocie 711,54 z³.

W sprawie przyznawania 
emerytury osobie, która mia³a 
wczeœniej ustalone prawo do 
takiego œwiadczenia, ZUS in-
formuje, ¿e przy ustalaniu pra-
wa i wysokoœci do nowej eme-
rytury stosuje siê zasady obo-
wi¹zuj¹ce przy przyznawaniu 
emerytury po raz pierwszy, z 
zastrze¿eniem, ¿e podstawê 
wymiaru emerytury przyzna-
wanej po emeryturze stanowi 
podstawa wymiaru wczeœniej 
przyznawanej emerytury (art. 
21 ust. 2 pkt 1 ustawy eme-
rytalnej).

Wysokoœæ emerytury przy-
znawanej dla osoby, która jest 
uprawniona do emerytury, a 
poprzednio mia³a ustalone 
prawo do renty z tytu³u nie-
zdolnoœci do pracy lub emery-
tury, ustala siê z uwzglêd-
nieniem 24% aktualnej kwoty 
bazowej pod warunkiem, ¿e co 
najmniej 30-miesiêczny okres 
podlegania ubezpieczeniu 
spo³ecznemu lub ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowe-
mu przypada w ca³oœci po 
przyznaniu renty (emerytury) 
bezpoœrednio poprzedzaj¹cej 
przyznawan¹ obecnie eme-
ryturê. 

Przy ustalaniu okresów wy-
maganych do przyznania no-
wej emerytury, stosuje siê 
przepisy art. 5-11 ustawy eme-
rytalnej.

Okresy prowadzenia gos-
podarstwa rolnego oraz pracy 
w tym gospodarstwie przyj-
muje siê w zakresie niezbêd-
nym do przyznania nowo przy-
znanej emerytury. Dla podjê-
cia wyp³aty tego œwiadczenia 
konieczne jest  niezale¿nie od 
wieku wnioskodawcy rozwi¹-
zanie stosunku pracy z praco-
dawc¹, u którego emeryt by³ 
zatrudniony przed dniem na-
bycia prawa do tej emerytury.



Przedszkole Samorz¹do-
we nr 1 w Zelowie ju¿ po raz 
trzeci by³o organizatorem 
Gminnego Konkursu Tañca, 
który odby³ siê 16 lutego 2006 
roku w Domu Kultury w Zelo-
wie. Prowadzony by³ przez 
nauczycielki wychowania 
przedszkolnego El¿bietê Bo-
lonek i Lucynê Czy¿yk. Do 
konkursu przyst¹pi³o siedem 
zespo³ów dzieci w wieku 5-6 
lat z szeœciu placówek Miasta i 
Gminy m.in.: z Zelowa, Koci-
szewa, Wygie³zowa oraz Bu-
jen Szlacheckich. Dzieci wy-
kaza³y siê ogromn¹ umiejêt-
noœci¹ tañca i talentem, a ro-
dzice i zaproszeni goœcie nie 
¿a³owali im braw. 

W kategorii tañca ludowego 
przyznano:
- miejsce I - zespó³ „Promy-

czki” z Przedszkola Eduka-
cyjnego w Zelowie,

- miejsce II  zespó³ „ Krope-
czki” z SP w Bujnach Szla-
checkich oraz zespó³ „Iskier-
ki” z Przedszkola Samorz¹-
dowego nr 4 w Zelowie,

- miejsce III  zespó³ „ Lutnia ” z 

III  GMINNY  KONKURS  
TAÑCA  LUDOWEGO 
I  NOWOCZESNEGO

Przedszkola Samorz¹do-
wego nr 1 w Zelowie oraz 
zespó³ „Stokrotki ” z SP w Ko-
ciszewie.

W kategorii tañca nowo-
czesnego przyznano nastêpu-
j¹ce miejsca:
- miejsce I  zespó³ „ Stokrotki ” 

z Przedszkola Samorz¹do-
wego nr 4 w Zelowie,

- miejsce II  zespó³ „ Promy-
czki ” z Przedszkola Eduka-
cyjnego w Zelowie oraz 
zespó³ „Jagódki” z Przed-
szkola Samorz¹dowego nr 1 
w Zelowie,

- miejsce III  zespó³ „Kropecz-
ki” z SP w Bujnach Szlachec-
kich oraz zespó³ „ Tulipanki ” 
z SP w Wygie³zowie.

Wszystkie zespo³y otrzy-
ma³y dyplomy, upominki i s³o-
dycze, a ich opiekunowie  
podziêkowania. Ka¿da pla-
cówka, bior¹ca udzia³ w kon-
kursie, otrzyma³a z r¹k burmis-
trza S³awomira Malinowskiego 
oraz dyrektor Przedszkola Sa-
morz¹dowego nr 1 Janiny Pa-
pugi puchar, dyplom i upo-
minek w postaci ksi¹¿ki. Na 

zakoñczenie dyrektor Janina 
Papuga podziêkowa³a dzie-
ciom za piêkne wystêpy, spon-
sorom za hojnoœæ, a goœciom i 
rodzicom za przybycie. Spon-
sorami byli: Urz¹d Miejski w 
Zelowie, Zelowska Spó³dziel-

nia Mieszkaniowa oraz Kos-
metyczne Wyroby Bawe³nia-
ne. Uwieñczeniem ca³ej uro-
czystoœci by³ wspólny taniec 
uczestników oraz goœci w ryt-
mie „Macareny”.        

 O.K.Ch.

W Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Zelowie w 
dniach od 16 lutego do 4 mar-
ca mo¿na by³o ogl¹daæ wysta-
wê prac m³odej, utalentowanej 
twórczyni Patrycji Rzewnic-
kiej. S¹ to prace wykonane 
ró¿nymi technikami, na ró¿-
nym, czêsto nietypowym tle.

WYSTAWY  W  BIBLIOTECE
Z kolei od 6 marca br. wy-

stawione s¹ prace uczniów 
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Zelowie wykonane 
ró¿n¹ technik¹ pod nazw¹: 
„Miejsca, które warto zoba-
czyæ”. Prace powsta³y pod kie-
runkiem Marzeny Malinow-
skiej.                         O.K.Ch.



KURS  SZKO£Y  LUDOWEJ 
Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy w Zelowie og³asza 
konkurs plastyczny pod tytu-
³em „Wielkanocne zwyczaje i 
symbole”, który jest adreso-
wany do dzieci z przedszkoli 
oraz uczniów klas „0” szkó³ 
podstawowych z terenu Gmi-
ny Zelów. Zadaniem uczest-
ników konkursu jest wyko-
nanie dowoln¹ technik¹ pracy 
plastycznej zwi¹zanej ze 
Œwiêtami Wielkanocnymi. Mo-

KONKURS  PLASTYCZNY
g¹ to byæ np. pisanki, palemki 
wielkanocne, stroiki, origami, 
witra¿e, wycinanki itp. Do prac 
nale¿y do³¹czyæ kar tkê 
zawieraj¹c¹ imiê i nazwisko, 
wiek, nazwê przedszko-
la/szko³y. Prace nale¿y sk³a-
daæ do 24.03.2006 r. w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy 
w Zelowie. 

Dodatkowe informacje 
mo¿na uzyskaæ pod nr tel.  
044 634 11 48.            O.K.Ch.

KSI¥¯KOWY  MARATON  
FUNDATORÓW

nie¿ z wiza¿u, obs³ugi kom-
putera, dekoracji bo¿onaro-
dzeniowych, gobelinu. Du¿ym 
zainteresowaniem cieszy³y siê 
zajêcia z malowania na szkle. 
Od 6 do 26 marca w Domu 
Kultury w Zelowie jest otwarta 
wystawa prac absolwentek 
tegorocznej edycji Kursu 
Szko³y Ludowej.

Organizowanie takich kur-
sów mo¿liwe jest dziêki wspar-
ciu finansowemu ze œrodków 
UE, œrodków szwajcarskich, 
œrodków w³asnych Fundacji 
oraz Stowarzyszenia Ekologi-
czno-Kulturalnego „Ziarno” z 
Grzybowa, gdzie równie¿ na-
sze uczestniczki mia³y okazjê 
pojechaæ. Takie kursy odby-
waj¹ siê na terenie Polski, Lit-
wy i S³owacji.              

O.K.Ch.   

Od trzech lat Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w 
Zelowie og³asza ksi¹¿kowy 
maraton fundatorów pod has-
³em: „Jedna firma, jedna ksi¹¿-
ka”.

W tym roku, po raz kolejny, 
Komisja d/s Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych 
ufundowa³a ksi¹¿ki dla biblio-
teki. Od kilku lat wspiera ona 
bibliotekê, zakupuj¹c niezbê-
dn¹ literaturê popularno-
naukow¹ o ró¿nego rodzaju 
zagro¿eniach wspó³czesnego 

œwiata, m.in.: AIDS, narkoma-
nia, nadu¿ywanie alkoholu, 
przemoc, molestowanie sek-
sualne itp. Dostêp m³odzie¿y 
do tego rodzaju literatury jest 
niewielki, natomiast zapotrze-
bowanie du¿e. Dziêki wspar-
ciu Komisji, uda³o siê ju¿ czêœ-
ciowo uzupe³niæ ksiêgozbiór t¹ 
tematyk¹. Ka¿da tego rodzaju 
ksi¹¿ka zakupiona ze œrodków 
pozabud¿etowych stanowi 
cenny wk³ad w ksiêgozbiorze 
biblioteki.

O.K.Ch.

10 lutego dobieg³a koñca IV 
edycja „Kursu Szko³y Ludo-
wej”, organizowanego przez 
Fundacjê Rozwoju Gminy 
Zelów dla mieszkañców gmi-
ny, w którym wziê³y udzia³ 22 
osoby. Idea takich kursów 
oparta jest na wzorach duñ-
skich szkó³ ludowych. W po-
przednich zorganizowanych 3 
edycjach, udzia³ wziê³o ponad 
60 osób. W wiêkszoœci uczes-
tnikami kursów by³y kobiety w 
wieku od 18 do 50 lat.

Tematyka zajêæ by³a ró¿no-
rodna, umo¿liwiaj¹ca uczest-
nikom rozwijaæ osobowoœæ, 
odkrywaæ nowe umiejêtnoœci 
w oparciu o ¿yciowe doœwiad-
czenie i praktyczn¹ wiedzê. 
Zajêcia by³y m.in.: o dotacjach 
z UE, zdrowym ¿ywieniu, po-
zytywnym myœleniu, jak rów-



O  BEZPIECZEÑSTWIE
Moja bezpieczna szko³a 

oraz Zapobiegam Po¿arom i 
ostrzegam przed nimi to 
tematy konkursu plastycznego 
zorganizowanego przez Woje-
wodê £ódzkiego, który ma na 
celu promocjê wiedzy na te-
mat zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa dzieci i m³odzie¿y oraz 
kszta³towanie prawid³owych 
postaw i zachowañ.

Konkurs sk³ada siê z trzech 
etapów: gminnego, powiato-
wego i wojewódzkiego oraz 
fina³u ogólnopolskiego. Mog¹ 
braæ w nim udzia³ dzieci od 6 
do 16 lat oraz uczniowie nie-
pe³nosprawni.

Etap gminny rozstrzygniêto 
10 marca, spoœród prac 
zg³oszonych do konkursu w 
Gminie Zelów wy³oniono na-
stêpuj¹cych laureatów: 
Temat I - Moja bezpieczna 
szko³a: Sylwia Nowicka (SP 
nr 4), Joanna Szewczyk (SP 
nr 4), Katarzyna Grodzka 
(Gimnazjum w £obudzicach);
Temat II - Zapobiegam Po¿a-

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE 
TRZODY CHLEWNEJ I BYD£A

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

TRZODA CHLEWNA
3,40 z³/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek o godz. 7.30
MACIORY
Od 2,00 do 2,10 z³/kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa siê w ka¿dy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
Od 10,00 do 14,00 z³/kg.
Preferowana waga - 60-70 kg.
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gêbicki
Do 14 z³/kg - byczki
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - 8,50 z³/kg
Preferowana waga do 147 kg
W ka¿dy Pi¹tek w godz. 10-30 do 11.00
KROWY, JA£ÓWKI, BUHAJE, CIELÊTA RZE•NE
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,8 z³/kg (brutto)
2. JA£ÓWKI
3,80 z³/kg (brutto)
3. BUHAJE
5,00-5,25  z³/kg (brutto)
4. CIELÊTA waga 70-100 kg
Do 8,50 z³/kg (brutto)

Skupy prowadzone s¹ na zapisy telefoniczne tel. 044 634 
4018. Prowadzona jest tak¿e sprzeda¿ kolczyków dla 
zwierz¹t. Ceny przy skupie mog¹ byæ zmienne.

rom i ostrzegam przed nimi: 
Katarzyna Pietrzak (SP 
nr 4, Bart³omiej Boækiewicz 
(SP w Bujnach Szlacheckich), 
Paulina Marczak (Gimna-
zjum w £obudzicach).

Prace zwyciêzców wezm¹ 
udzia³ w etapie powiatowym, 
którego rozstrzygniêcie plano-
wane jest na 31 marca. 

J.M.
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FINA£Y  ZIMOWYCH  
IGRZYSK

W hali Zespo³u Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych w Zelo-
wie 26 lutego br. odby³y siê 
fina³y Miejsko-Gminnych Zi-
mowych Igrzysk Ludowych 
Zespo³ów Sportowych. Udzia³ 
wziê³o 215 uczestników repre-
zentuj¹cych LZS, szko³y i za-
k³ady pracy. Rozgrywane by³y 
takie konkurencje jak: szachy, 
warcaby, rzut lotk¹, tenis sto³o-
wy, pi³ka siatkowa mê¿czyzn 
oraz biegi prze³ajowe. Miejsce 
I zajê³a dru¿yna ZSO Zelów, II  

£obudzice i III  ZSP Zelów.
Wszystkie dru¿yny zosta³y 

wyró¿nione dyplomami, a pier-
wsze trzy otrzyma³y puchary. 
Zawodnicy poszczególnych 
konkurencji za pierwsze trzy 
miejsca byli odznaczeni me-
dalami, a ich wrêczenia doko-
nali: Przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Wincenty Berliñski, 
wiceprezes ZMGLKS Wac³aw 
Chêciñski oraz Radny Powia-
towy Jerzy Œwita³a.      

O.K.Ch

12 lutego 2006 roku w hali 
ZSP w Zelowie rozegrano ha-
lowe mistrzostwa pi³ki no¿nej o 
puchar MG LKS. Startowa³o 
11 zespo³ów, zwyciêstwo wy-
walczy³a dru¿yna w sk³adzie: 
Tadeusz Marynowski, Wo³o-

KOMUNIKAT  HALOWYCH 

MISTRZOSTW  PI£KI  NO¯NEJ
dja Bielaszyn, Tomasz Smo-
lny, Ireneusz Balcerzak, 
Andrzej Grzegorczyk i Grze-
gorz Bodnar. Trzy najlepsze 
zespo³y otrzyma³y puchary 
ufundowane przez Radê  MG  
LZS  w  Zelowie.         O.K.Ch.

W dniach 27-29 stycznia 
odby³y siê w Spale Halowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
M³odszych i Juniorów. Uczeñ 
ZSO Damian Krawczyñ (ju-
nior m³odszy) reprezentuj¹cy 
barwy ULKS Zelów zaj¹³ w 
biegu na 200 m IX miejsce. 
Damian z czasem 23,55 jaki 
osi¹gn¹³ podczas zawodów 
poprawi³ swój rekord ¿yciowy 
o 44 setne sekundy. I tylko 
jedna setna sekundy zabrak³a 
mu do fina³u B. Jest to naj-

NADZIEJA  ULKS  ZELÓW
wiêkszy sukces zawodnika 
tego klubu w lekkoatletyce. 
Damian jest trenowany przez 
nauczycielkê ZSO w Zelowie 
Annê Dziurdziê.

Damian swój sukces zaw-
dziêcza nie tylko talentowi 
sportowemu i dobrej wspó³-
pracy z trenerem, ale równie¿ 
wsparciu finansowemu, jakie-
go udziela mu Rada Rodziców 
oraz pan Szczepan Wrzesiak 
(firma STIVEX).                J.M.

5 marca w £odzi odby³y siê 
Wojewódzkie Biegi Prze³ajo-
we M³odzików Juniorów, M³o-
dzików i Juniorów. W kategorii 
M³odziczek IV miejsce w biegu 
na 1200 m zajê³a Alicja Smol-
na (ULKS Zelów). Natomiast 
w kategorii Juniorek w biegu 
na 2 km VI miejsce wywalczy³a 
Anna Pospiszy³ równie¿ re-

NASZE  BIEGACZKI
prezentuj¹ca barwy ULKS 
Zelów. Trenerk¹ biegaczek 
jest Anna Dziurdzia.

Sportsmenki i ich trenerka 
sk³adaj¹ podziêkowania wszy-
stkim, którzy udzielaj¹ im 
wsparcia finansowego, a prze-
de wszystkim panu Mariu-
szowi Chrzanowskiemu (firma 
Cech-Mar).                      J.M.

11 lutego 2006 roku w Hote-
lu Grand w Warszawie odby³o 
siê spotkanie Rady G³ównej 
LZS podsumowuj¹ce wspó-
³zawodnictwa w 2005 roku. 
Województwo ³ódzkie repre-
zentowa³a Rada Miejsko-
Gminna LZS z Zelowa, która 
zosta³a laureatem centralnego 

PODSUMOWANIE  LZS  
W  WARSZAWIE

konkursu najlepszych Rad 
Miejsko-Gminnych i Gmin-
nych i otrzyma³a puchar. Na-
sz¹ Radê reprezentowali: pre-
zes Szczepan Krajda, wice-
prezes Wac³aw Chêciñski, 
cz³onkowie zarz¹du W³a-
dys³aw B³och i Mariusz 
Kryza.                        O.K.Ch.

Rada Miejsko-Gminna 
w Zelowie od 25 lat nale¿y do 
najaktywniejszych Rad w 
województwie ³ódzkim i jest 
organizatorem wielu maso-
wych imprez sportowo-rekrea-
cyjnych dla mieszkañców 
Miasta i Gminy Zelów. Rada 
zrzesza 10 kó³ LZS, 2 ULKS 
i 458 cz³onków. W 2005 roku 
by³o zorganizowanych: 17 im-

PODSUMOWANIE
prez miejsko-gminnych, 31 
powiatowych, 6 miêdzypowia-
towych, 40 wojewódzkich i 9 
ogólnopolskich (³¹cznie 103 
imprezy i 1814 startuj¹cych 
zawodników). 
W tym zdobytych miejsc:
-  74 pierwszych,
-  79 drugich,
-  57 trzecich.

O.K.Ch.

Miejsko-Gminny Ludowy 
Klub Sportowy oraz Rada 
Miejsko-Gminna Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej w Ze-
lowie w dniu 26 marca br. orga-
nizuj¹ w Domu Kultury w Ze-
lowie XVII Otwarte Mistrzost-
wa w szachach o puchar Prze-
wodnicz¹cego Rady Woje-
wódzkiej SLD w £odzi. Mis-
trzostwa bêd¹ trwa³y od godz. 
9.00 do 16.30. Uczestniczyæ 
mog¹ wszyscy chêtni bez 
ograniczeñ wiekowych. Za 
zdobycie najlepszych dziesiê-
ciu miejsc oprócz pucharów 
bêd¹ przyznawane nagrody 
pieniê¿ne. 
Zasady finansowania:

• koszty organizacyjne po-
krywa organizator,

• wpisowe do 13 lat - 10 
z³otych,

• wpisowe powy¿ej 13 lat - 25 
z³otych.

XVII OTWARTE  MISTRZOSTWA 
ZELOWA  W  SZACHACH

Zawodnicy powinni byæ 
ubezpieczeni na czas trwania 
mistrzostw oraz przywieœæ ze 
sob¹ komplet szachów i zegar. 
Szczegó³y zawiera regulamin. 

O.K.Ch


