
W dniu 28 grudnia Rada 
Miejska w Zelowie uchwali³a 
bud¿et Gminy Zelów na rok 
2007. Jest on rekordowo wysoki 
za-równo po stronie dochodów, 
jak i wydatków, ale najwa¿niej-
sz¹ jego cech¹ jest to, ¿e Gmi-
na Zelów zabezpieczy³a wystar-
czaj¹co du¿o œrodków w³as-
nych, aby ju¿ w tym roku rozpo-
cz¹æ pozyskiwanie œrodków 
unijnych, przeznaczonych dla 
Polski na okres 2007-2013.

DOCHODY
Dochody bud¿etowe na rok 

2007 zaplanowano w wysoko-
œci 31.508.086 z³, na co sk³a-
daj¹ siê dochody w³asne:  
9.911.072 z³, dotacje celowe: 
9.532.405 z³ oraz subwencja 
ogólna: 12.064.609 z³. Warto 
przypomnieæ, ¿e dochody 
pierwszego bud¿etu w XXI wie-
ku na rok 2001 to kwota 17,5 
mln z³. Przyczyn tak gwa³towne-
go wzrostu dochodów jest kilka. 
Przede wszystkim: to skuteczne 

pozyskanie œrodków unijnych 
(ponad 12 mln z³ w okresie 
2005-2007). Warto te¿ podkre-
œliæ znaczny wzrost dochodów 
w³asnych w 2001 roku 6,6 mln 
z³, plan na rok 2007 to 9,9 mln 
z³, przy czym szczególnie wa¿-
ny jest wzrost wp³ywów z podat-
ków osobistych w 2001 r.  1,8 
mln z³, plan na 2007 r. 4,2 mln z³. 
Z roku na rok roœnie tak¿e sub-
wencja ogólna 2001 r.  7,9 mln 
z³, plan na 2007 r. 12 mln z³.  

WYDATKI
Wydatki bud¿etowe na 2007 

rok zaplanowano na kwotê 
33.340.142,00 z³, z czego 75% 
stanowi¹ wydatki bie¿¹ce i  25% 
wydatki inwestycyjne. Tegorocz-
na wysokoœæ wydatków bud¿e-
towych jest najwy¿sz¹ w historii 
zelowskiego samorz¹du. Nie-
porównywalnie wzros³y one od 
2005 roku, a powodem by³o 
absorbowanie œrodków unij-

Koncertem Noworocznym w 
dniu 9 lutego w Domu Kultury w 
Zelowie zainaugurowano ob-
chody jubileuszu 50-lecia nada-
nia praw miejskich dla Zelowa. 
Przed publicznoœci¹ wyst¹pili 
dwaj honorowi obywatele Gmi-
ny Zelów: Wies³aw Ochman w 
roli gospodarza koncertu i  Ro-
bert Grudzieñ. Towarzyszy³ im 
kwartet smyczkowy „The Mer-
cury Strings” z £odzi. Wies³aw 
Ochman jest bogat¹ osobowo-
œci¹ artystyczn¹ i najs³ynniej-

szym polskim tenorem. Pod-
czas koncertu opowiada³ mnós-
two dowcipów, które bawi³y pu-
blicznoœæ, jak równie¿ czarowa³ 
widowniê niebywale melodyj-
nym tenorem o urzekaj¹cej  to-
nacji przy akompaniamencie 
Roberta Grudnia. Piêknym uzu-
pe³nieniem tego duetu by³y me-
lodie kwartetu smyczkowego. 
Atmosfera koncertu by³a wyj¹t-
kowa, a publicznoœæ licznie do-
pisa³a. Noworoczny Koncert w 
Zelowie w wykonaniu tak wybit-

nych artystów by³ niezwyk³y i na 
d³ugo pozostanie w pamiêci 
melomanów. 

Wœród zaproszonych goœci 
znaleŸli siê m. in. senator RP 
Bogdan Lisiecki, pose³ na Sejm 
RP El¿bieta Radziszewska, sta-

rosta be³chatowski Jaros³aw 
Brózda i przewodnicz¹ca Rady 
Powiatu Anna Szafran. Organi-
zatorami koncertu byli: bur-
mistrz Zelowa, Dom Kultury w 
Zelowie i Fundacja Rozwoju 
Gminy Zelów.              O.K.Ch.

W dniu 1 lutego br. Rada 
Miejska w Zelowie, podjê³a 
uchwa³ê w sprawie obchodów 
50-lecia nadania praw miejskich 
dla Zelowa. Prawa miejskie Ze-
lowowi zosta³y przyznane 28 
stycznia 1957 roku, a rozporz¹-
dzenie wesz³o w ¿ycie 30 stycz-
nia 1957 roku. 

W tym roku jubileusze po-
wstania obchodz¹ tak¿e inne 
organizacje i instytucje z terenu 
Gminy Zelów:
1. Zelowski Klub Sportowy 
„W³ókniarz” - 85  lecie
2. Biblioteka Publiczna Miasta      
i Gminy w Zelowie - 60 lecie
3. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Zelowie - 50 lecie
4. Szko³a Podstawowa nr 4 im. 
Henryka Sienkiewicza w Ze-
lowie - 40 lecie

5. Przedszkole Samorz¹dowe 
Nr 1 w Zelowie - 30 lecie.

Obchody jubileuszu 50 lecia 
nadania praw miejskich dla Ze-
lowa zainaugurowa³ Koncert 
Noworoczny, podczas którego 
wyst¹pili honorowi obywatele 
Gminy Zelów: Wies³aw Ochman      
i Robert Grudzieñ. Koncert od-
by³ siê w Domu Kultury w Ze-
lowie w dniu 9 lutego.

W ramach obchodów jubi-
leuszu planowany jest szereg 
ró¿norodnych wydarzeñ. 
Poni¿ej przedstawiamy pla-
nowany kalendarz imprez:  
Marzec:
- og³oszenie konkursu literac-
kiego (2 kategorie wiekowe I  
do 16 lat i II powy¿ej 16 lat)



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

Regionalne Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Be³chatowie 
informuje, ¿e w miesi¹cu kwiet-
niu i maju br. w Gminie Zelów, 
odbêdzie siê zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych.
Oto szczegó³owy harmono-
gram prowadzonych zbió-
rek:
Gmina Zelów
24 kwietnia 2007 r. 
Bocianicha, Bujny Szlachec-
kie, Bujny Ksiê¿e, D¹browa, 
Grabostów, Jamborek, Kar-
czmy, Kolonia Kociszew, Koci-
szew, Kolonia £obudzice, Ko-
lonia Grabostów, £obudzice, 
Ostoja, Kolonia Ostoja, Leœni-
czówka, Marszywiec, Zab³oty, 
Zag³ówki, Zelówek.
25 kwietnia 2007 r.
Chajczyny, Grêbociny, Igna-
ców, Janów, Jawor, Krzeœlów, 
Kurówek, Kurów, Po¿d¿enice, 
£êki, Mauryców, Nowa Wola, 
Podlesie, Pukawica, Pszczó³-
ki, Sobki, Sromutka, Walewi-
ce, Wygie³zów, Wypychów, 
Wola Pszczó³ecka, Zalesie.
Miasto Zelów
15 maja 2007 r. 
Ulice: Cegielniana, Chrapkie-
wicza, Cmentarna, Dzielna, 
Górna, Herbertowska, Jana 
Paw³a II, Kiliñskiego, Krótka, 
Leœna, Nowy Rynek, Pabia-
nicka, Pl. D¹browskiego, P³oc-
ka, Podleœna, Polna, Pó³noc-
na, Poprzeczna, Przejazd, Si-
korskiego, Œw. Anny, Szkolna, 

Weso³a, Wolnoœci, Wschod-
nia, ¯eromskiego, Z³ota, Zofii, 
K¹tna.
16 maja 2007 r. 
Ulice: Boczna, Chrobrego, Ka-
zimierza Wielkiego, £okietka, 
Mieszka I, Komeñskiego, Koœ-
ciuszki, Kunickiego, £¹kowa, 
Lubelska, Mickiewicza, Piotr-
kowska, Po³udniowa, Poznañ-
ska, Sienkiewicza, Sportowa, 
W¹ska, Zachodnia.
                                  O.K.Ch.

W 2006 roku Miejsko-Gmin-
ny Klub Honorowych Dawców 
Krwi w Zelowie przeprowadzi³  5 
akcji oddawania krwi, z których 
uzyskano 43,46 litrów krwi. Bra-
³o w nich udzia³ 43 dawców. Naj-
wiêcej krwi w 2006 roku wœród 
kobiet odda³y: Agnieszka Kim-
mer i Ewa Smolna po 1,83 litra, 
natomiast spoœród mê¿czyzn 
najwiêcej po 2,29 litra oddali: 
Jerzy Dobroszek, Henryk 
Grzegorczyk, Marcin Hola i 
Henryk Malinowski. W 2006 
roku do Klubu do³¹czy³o 6 no-
wych dawców, w tym 4 kobiety.

Do Klubu nale¿y 92 dawców, 

w tym 51 oddaje krew 2-5 razy 
w roku. Ogó³em, honorowi daw-
cy krwi z Zelowa przekazali na 
s³u¿bê zdrowia ponad 41,67 litra 
krwi. Najwiêcej krwi wœród ko-
biet odda³y: Ewa Smolna ponad 
36 l, Jolanta Paw³owska ponad 
34 l, Teresa Szczepanik ponad 
30 l. Natomiast wœród mê¿-
czyzn: Józef Stañka ponad 58 l, 
Wies³aw Siwek ponad 50 l, Ma-
rian Wysoki ponad 46 l.

Dru¿yna strzelecka zelow-
skich krwiodawców na zawo-
dach rejonowych w strzelaniu z 
kbks zajê³a II miejsce.
                                        M.G.

Z okazji obchodów 50-lecia 
nadania praw miejskich dla Ze-
lowa od nastêpnego wydania 
Informatora Zelowskiego rozpo-

cznie siê cykl artyku³ów o historii 
Zelowa, których autorem bêdzie 
Jacek Jadwiszczak. 

                              O.K.Ch.



W tym roku zima jest doœæ ³a-
godna, wiêc ca³y czas zgodnie z 
za³o¿onym harmonogramem 
prowadzone s¹ prace zwi¹zane 
z realizacj¹ projektu unijnego 
Gminy Zelów „Przebudowa 
oczyszczalni œcieków i budo-
wa systemów wod.-kan. z od-
tworzeniem pasów drogo-
wych w Zelowie”, wspó³finan-
sowanego ze œrodków Zintegro-
wanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego. 
Obecnie rozpoczêto czynnoœci 
odbiorowe ze zrealizowanego 
etapu prac budowy wodoci¹gu 
oraz kanalizacji sanitarnej i  de-
szczowej wraz z odtworzeniem 
pasów drogowych w sk³ad, któ-
rego wchodz¹ ulice Z³ota, Jana 
Paw³a II i Dzielna. Kontynuowa-
ne s¹ te¿ prace w ul. Cegielnia-
nej i Weso³ej.

Równolegle z infrastruktur¹ 
drogow¹ modernizowana jest 

oczyszczalnia œcieków. Prowa-
dzone prace polegaj¹ na mon-
ta¿u urz¹dzeñ technologicz-
nych bioreaktora oraz adaptacji  
budynku wielofunkcyjnego. Z 
pocz¹tkiem lutego w ramach 
w/w projektu ruszy³ kolejny etap 
prac ulic: Wschodniej, Wolnoœci 
i Krótkiej. W chwili  obecnej trwa-
j¹ prace na nieutwardzonym od-
cinku ul. Wolnoœci. Wykonawc¹ 
zadania jest PPHU “SANEL” sp. 
jawna z Be³chatowa.

Ca³kowita wartoœæ projektu 
to ponad 17 mln z³, z czego po-
nad 12 mln z³ stanowi dofinan-
sowanie ze ZPORR. Istotnym 
czynnikiem jest to, ¿e Gmina 
Zelów sukcesywnie otrzymuje 
œrodki finansowe w ramach pro-
jektu. Do tej pory do bud¿etu 
gminy sp³ynê³o 7.301.481,98 z³. 
Zakoñczenie realizacji projektu 
planowane jest w paŸdzierniku 
2007 roku.                   O.K.Ch.

Podczas IV sesji Rady Miej-
skiej w Zelowie, która odby³a siê 
w dniu 1 lutego br. w Domu Kul-
tury, podjêto szereg uchwa³ oraz 
wprowadzono jako dodatkowy 
punkt - rozpatrzenie uchwa³y w 
sprawie wygaœniêcia mandatu 
radnej Jolanty Grudziñskiej, któ-
ra jako jedyna z terenu Gminy 
Zelów nie wywi¹za³a siê z termi-
nowego z³o¿enia oœwiadczenia 
maj¹tkowego sk³adanego na 
podstawie przepisów art. 24 ha 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142, poz.1591 z póŸn. 
zm.). Wojewoda £ódzki zobligo-
wa³ Radê Miejsk¹ w Zelowie do 
podjêcia przewidzianych pra-
wem dzia³añ wobec radnej. Na 
wniosek radnego Damiana No-
waka z Klubu Wyborczego 
Gmina Razem rozpatrzenie tej 
uchwa³y przesuniêto pod obra-
dy kolejnej sesji Rady Miejskiej, 
która odbêdzie siê w marcu.

Bardzo istotnym punktem IV 
sesji Rady Miejskiej by³o przyjê-
cie uchwa³y w sprawie obcho-
dów 50-lecia nadania praw 
miejskich Zelowowi. W tym roku 
odbêdzie siê szereg imprez z tej 
okazji, w tym dwudniowa impre-
za plenerowa „Dni Zelowa”. 
Uchwalono równie¿ m.in. plan 
pracy Rady Miejskiej na 2007 
rok, plany pracy Komisji  Rady 
Miejskiej na 2007 rok oraz uchy-
lono uchwa³ê o op³acie admini-
stracyjnej. Pod koniec sesji,  w 
zwi¹zku z zakoñczeniem ka-
dencji organów jednostek po-
mocniczych, odby³o siê uro-
czyste podziêkowanie so³tysom 
z Gminy Zelów. Burmistrz Ze-
lowa S³awomir Malinowski wy-
razi³ uznanie i podziêkowa³ za 
d³ugoletni¹ i zaanga¿owan¹ 
pracê, ¿ycz¹c im wszelkiej po-
myœlnoœci w codziennej pracy 
oraz wrêczy³ pami¹tkowe sta-
tuetki.                          O.K.Ch.

W dniu 4 lutego br. w Urzê-
dzie Miejskim w Zelowie, odby³y 
siê wybory do Rad Powiato-
wych Izby Rolniczej Wojewódz-
twa £ódzkiego. Spoœród czte-
rech kandydatów z terenu Gmi-

Uprzejmie informujemy, ¿e w 
Urzêdzie Miejskim w Zelowie 
(Punkt Terapeutyczny), w godzi-
nach od 9:00 do 14:00 bêdzie 
przyjmowa³ pracownik Oœrodka 
Informacji dla Osób Niepe³no-
sprawnych z PCPR w Be³chato-
wie.

Oto wykaz terminów:

- 13 marca 2007 r.
- 10 kwietnia 2007 r.
- 15 maja 2007 r.
- 12 czerwca 2007 r.
- 11 wrzeœnia 2007 r.
- 16 paŸdziernika 2007 r.
- 13 listopada 2007 r.
- 11 grudnia 2007 r.     
                                  O.K.Ch.

ny Zelów najwiêcej g³osów uzy-
skali: Zygmunt Solecki (50 g³o-
sów) i Zdzis³aw Bêbnowski 
(44 g³osy).W sumie oddano 107 
g³osów, w tym 2 niewa¿ne.   

                    O.K.Ch.

W dniu 20 stycznia br. w Do-
mu Kultury w Zelowie, odby³ siê 
ju¿ VIII Karnawa³owy Bal Do-
broczynny. Podczas balu licyto-
wano przedmioty przekazane 
przez licznych darczyñców, jak 
równie¿ mo¿na by³o wzi¹æ 
udzia³ w loterii fantowej.  Wszys-
cy bawili siê do bia³ego rana 

przy muzyce zespo³u „Amigo”. 
Ca³oœæ dochodu z imprezy sta-
nowi ok. 5.000 z³,  co zapewni 
funkcjonowanie integracyjnego 
oœrodka SPON przez najbli¿szy 
rok. Organizatorem Dobroczyn-
nego Balu by³o Stowarzyszenie 
Przyjació³ Osób Niepe³nospraw-
nych w Zelowie.           O.K.Ch.

SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ 0,45 ha w miejscowoœci 
Bujny Szlacheckie. Kontakt  tel. 0603 111 264

SPRZEDAM dzia³kê roln¹ o pow. 2,5 ha, w tym ok. 4 tys. 
m.kw. pod  zabudow¹, tel. 0501 677 375



Na wniosek Przedsiêbior-
stwa Komunalnego Sp. z o.o. w 
Zelowie, Rada Miejska w dniu 1 
lutego br. podjê³a uchwa³ê Nr 
IV/30/2007, na mocy której zo-
sta³ przed³u¿ony czas obowi¹-
zywania dotychczasowych 
taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê i  zbiorowego 

odprowadzania œcieków do 
dnia 29 lutego 2008 r. To ozna-
cza, ¿e op³aty za wodê dostar-
czan¹ sieci¹ wodoci¹gow¹ oraz 
za œcieki wprowadzane do 
kanalizacji sanitarnej nie ule-
gaj¹ zmianie i do 29 lutego 2008 
r. bêd¹ obowi¹zywaæ w dotych-
czasowej wysokoœci.

Tabela 1. Wysokoœæ cen i stawek op³at za dostarczan¹ wodê dla 
gospodarstw domowych

Tabela 2. Wysokoœæ stawek op³at us³ug kanalizacyjnych dla 
gospodarstw domowych i innych odprowadzaj¹cych œcieki 
bytowe 

Taryfowe grupy odbiorców wody:
I.1  z zainstalowanym wodomierzem g³ównym o œrednicy 15 i 20 mm,
I.2  z zainstalowanym wodomierzem g³ównym o œrednicy 25 i 32 mm,
I.3  z zainstalowanym wodomierzem g³ównym o œrednicy 40 mm i wiêk-
szej,
I.4  rozliczane w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody.

z VAT

Cena za wodê 
w z³ za 1 m3

Taryfowa 
grupa 

odbiorców

Op³ata abonamentowa 
w z³ za wodomierz / 

miesi¹c
Lp.

z VATnetto netto

   1       I.1                2,01             2,15               2,00             2,14

   2       I.2                2,01             2,15               9,65           10,33

   3       I.3                2,01             2,15             35,04           37,49

   4       I.4                2,01             2,15               2,00             2,14   4       I.4                2,01             2,15               2,00             2,14

z VAT

Taryfowa 
grupa 

odbiorców

Lp.
Op³ata w z³ za odprowadzenie 1 m3 œcieków

stawka netto

   1       I.1                           3,16                          3,38              

   2       I.2                           3,16                                  3,38

Taryfowe grupy odbiorców us³ug kanalizacyjnych:
I.1  us³ugobiorcy rozliczani na podstawie zu¿ycia wody wg wskazañ 
wodomierza,
I.2  us³ugobiorcy rozliczani w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody.
                                                                                      O.K.Ch.

W ramach programu stypen-
dialnego Gminy Zelów im. Jana 
Paw³a II, Komisja Stypendialna 
obraduj¹ca w dniach 9 stycznia i 
5 lutego br. postanowi³a przyz-
naæ 33 stypendia na okres od 
I-VI br. (100,00 z³/m-c dla ucznia 
i 200,00 z³/m-c dla studenta). 
£¹czna wartoœæ przyznanych 
stypendiów to 30.000 z³. Komi-
sja ocenia³a wnioski metod¹ 
punktow¹. Stypendia zosta³y 
przyznane osobom, które zdo-
by³y minimum 56 pkt - decyzjê 
komisji zaakceptowa³ burmistrz 
Zelowa z zastrze¿eniem, ¿e 9 z 
33 stypendiów zostanie wyp³a-
cone pod warunkiem zwiêksze-
nia puli œrodków na program 
stypendialny przez Radê Miej-
sk¹ w Zelowie w marcu br. z 

nadwy¿ki bud¿etowej.
Na 56 z³o¿onych wniosków 

stypendia otrzyma³o 17 studen-
tów oraz 16 uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych, mieszkaj¹-
cych w Gminie Zelów, którzy mi-
mo trudnych warunków mate-
rialnych, rodzinnych lub zdro-
wotnych osi¹gaj¹ dobre wyniki 
w nauce.

Ide¹ programu jest pomoc 
m³odym i zdolnym ludziom oraz 
upamiêtnienie osoby papie¿a. 
Pocz¹tkowo po œmierci Jana 
Paw³a II w Zelowie mia³ stan¹æ 
jego pomnik, jednak zdaniem 
radnych i w³adz Zelowa stypen-
dia dla m³odzie¿y, któr¹ papie¿ 
tak umi³owa³ bêd¹ lepszym roz-
wi¹zaniem.                     

                                   A.D.



- og³oszenie konkursu plasty-
cznego “Pejza¿ Zelowski”
- cykliczne spotkania literackie
- “Wieczór Wspomnieñ” (temat 
uzyskanie praw miejskich; 
Zelów przedwojenny i Zelów 
po roku 1980); blok tematycz-
ny: nauczyciele
- Wielopokoleniowy Turniej 
Pi³ki Siatkowej
Kwiecieñ:
- wystawa w Domu Kultury w 
Zelowie - „Zelów na starych 
fotografiach”
Maj:
-rozstrzygniecie konkursu lite-
rackiego i plastycznego „Pej-
za¿ Zelowski”
- wystawa w Domu Kultury w 
Zelowie “Cztery Pory Roku”
- cykliczne spotkania literackie
- zjazd absolwentów ZSO (50 
lecie ZSO)
Czerwiec:
- Letnie Koncerty Festiwalowe
Lipiec:
- Dni Zelowa 7-8 lipca (impre-
za plenerowa)
- Letnie Koncerty Festiwalowe  
Sierpieñ:
- Letnie Koncerty Festiwalowe
- “Wieczór Wspomnieñ” (temat 
uzyskanie praw miejskich; 
Zelów przedwojenny i Zelów 
po roku 1980); blok tematycz-
ny: polityka i historia miasta
Wrzesieñ:
- obchody jubileuszu 85 lecia 
Zelowskiego Klubu Sportowe-
go „W³ókniarz”
PaŸdziernik:
- Letnie Koncerty Festiwalowe
- “Wieczór Wspomnieñ” (temat 
uzyskanie praw miejskich; 
Zelów przedwojenny i Zelów 
po roku 1980); blok tematycz-
ny: sportowcy
- wystawa w Bibliotece Publi-
cznej Miasta i Gminy w Zelo-
wie - „Zelów na starych foto-
grafiach”
- obchody jubileuszu 60 lecia 

Biblioteki Publicznej Miasta     
i Gminy w Zelowie 
Listopad:
- konferencja naukowo-histo-
ryczna
- konkurs piosenki patrioty-
cznej.

W jubileuszowym roku od-
bêdzie siê równie¿ szereg za-
wodów sportowych organizo-
wanych przez kluby sportowe 
z terenu Gminy Zelów. O ter-
minach zawodów bêdziemy 
informowaæ na bie¿¹co. 

KRÓTKI RYS 
HISTORYCZNY

Najdawniejsze dzieje 
Zelowa

Pocz¹tek miastu da³a osada 
za³o¿ona w XIII w. Pierwotnie 
nosi³a ona nazwê Szelyów, a 
nastêpnie Zeliów. Pierwsza od-
nosz¹ca siê do niej wzmianka 
historyczna siêga 1402 roku      
i pochodzi z ksiêgi "Liber Benefi-
ciorum" Jana £askiego. Do koñ-
ca XVIII w. Zelów by³ typow¹ 
wsi¹ szlacheck¹, której mie-
szkañcy trudnili siê upraw¹ zie-
mi i hodowl¹. •ród³a historyczne 
podaj¹, i¿ w 1802 roku maj¹tek 
Zelów, bêd¹cy wówczas w³a-
snoœci¹ Józefa Œwidziñskiego, 
zosta³ zakupiony przez przyby-
³ych do Polski Czechów. Zapo-
cz¹tkowali oni na tym terenie 
funkcjonuj¹cy do dziœ przemys³ 
w³ókienniczy, zajmuj¹c siê g³ów-
nie rêkodzielnictwem tkackim. 
Warsztaty zelowskie wyspecjali-
zowa³y siê m.in. w produkcji sa-
tyny, kretonu oraz dekoracyj-
nych pluszów - wykonywanych 
z bawe³nianej osnowy i  we³nia-
nego w¹tku.

Zelów cechuje 
ró¿norodnoœæ osadnicza
Przez d³u¿szy okres czasu 

"zelowscy" Czesi pe³nili w osa-
dzie dominuj¹c¹ rolê, jednak po 
zakoñczeniu I wojny œwiatowej  i  
utworzeniu Czechos³owacji za-

czêli opuszczaæ Polskê i  wracaæ 
do ojczyzny. Po du¿ej migracji 
Czechów, w okresie miêdzywo-
jennym, zaczêli pojawiaæ siê w 
Zelowie Polacy, Niemcy oraz 
¯ydzi. Jedn¹ z charakterysty-
cznych cech Zelowa, szczegól-
nie w tym okresie, by³ rozwój 
ró¿nych wyznañ religijnych. 
Ka¿da narodowoœæ kultywowa-
³a w³asn¹ religiê, a wœród nich 
najliczniejsz¹ by³a parafia 
ewangelicko - reformowana. W 
okresie miêdzywojennym 
wzrós³ znacznie potencja³ go-
spodarczy miasta. Powsta³o 
wówczas wiele fabryk w³ókien-
niczych m.in. K. Rajcherta w 
Herbertowie.

Po II wojnie œwiatowej liczba 
Czechów znacznie zmala³a. 
Wyjecha³a równie¿ du¿a czêœæ 
Niemców. Na ich miejsce i na 
miejsce wymordowanych przez 
okupanta ¯ydów przybyli Pola-
cy z okolicznych wsi.  Przesta³y 
wówczas egzystowaæ: Wolny 
Koœció³ Ewangelicko - Reformo-
wany, Metodyœci, Bracia Czes-
cy i Morawscy oraz wyznanie 
moj¿eszowe. Do chwili obecnej 
kultywowane w Zelowie s¹ czte-

ry wyznania: rzymsko - katolic-
kie, ewangelicko - reformowa-
ne, chrzeœcijan baptystów         
i ewangelicko - augsburskie. 

W okresie powojennym 
zmieni³a siê równie¿ sytuacja 
gospodarcza miasta. W czerw-
cu 1949 roku na bazie prywat-
nych zak³adów w³ókienniczych 
utworzono Zelowskie Zak³ady 
Przemys³u Bawe³nianego "Fa-
nar", które sta³y siê najwiêk-
szym przedsiêbiorstwem pro-
dukcyjnym w mieœcie. Nie spro-
sta³y one jednak regu³om gos-
podarki rynkowej, rozwijaj¹cej 
siê na pocz¹tku lat 90-tych i po 
og³oszeniu upad³oœci, zosta³y 
zlikwidowane. Maj¹tek po upad-
³ych zak³adach przejêli prywat-ni 
inwestorzy, rozwijaj¹c m.in. 
Produkcjê tkanin bawe³nianych  
i materia³ów opatrunkowych. 

Wspólnota samorz¹dowa
W 1954 roku Zelów otrzyma³ 

prawa osiedla, a trzy lata póŸ-
niej (1957) prawa miejskie. W 
1976 roku miasto i  gmina zosta-
³y po³¹czone w jedn¹ jednostkê 
administracyjn¹, a od 1990 roku 
tworz¹ jedn¹ wspólnotê samo-
rz¹dow¹.                           A.D.

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
3,10 z³/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek o godz. 7.30
MACIORY
Od 1,90 do 2,00 z³/kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa siê w ka¿dy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 12,00 z³/kg
Preferowana waga - 60-70 kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gêbicki
Do 12 z³/kg - byczki
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - do 8,20 z³/kg
Preferowana waga do 147 kg
W ka¿dy pi¹tek w godz. 10.30 do 11.00
KROWY, JA£ÓWKI, BUHAJE, CIELÊTA RZE•NE
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,80 z³/kg (brutto)
2. JA£ÓWKI
3,80 z³/kg (brutto)
3. BUHAJE
4,80-5,00  z³/kg (brutto)
4. CIELÊTA waga 70-100 kg
Do 8,20 z³/kg (brutto)

Skupy prowadzone s¹ na zapisy pod numerem  tel. 044 
634 40 18. Ceny przy skupie mog¹ byæ zmienne.



Cykl tegorocznych spotkañ 
literackich zainaugurowa³ pisarz 
Tadeusz Czerniawski w dniu 2 
lutego w Galerii Collage w Do-
mu Kultury w Zelowie. Tadeusz 
Czerniawski urodzi³ siê na Wi-
leñszczyŸnie. W 1957 r. przy-
jecha³ do Polski jako repatriant   
i tu ukoñczy³ studia. Od 30 lat 
mieszka w Be³chatowie. Mimo, 
¿e talent tego pisarza rozwin¹³ 
siê dosyæ póŸno, to w swoich 
opowiadaniach, felietonach, no-
welach czêsto wraca do lat dzie-
ciêcych. Jak sam pisarz mówi, 

jego ¿ycie jest bardzo ciekawe i 
barwne, wiêc jeszcze wiele 
czeka go pracy, aby to wszystko 
przelaæ na papier. Podczas 
spotkania w Galerii Collage w 
Zelowie, czyta³ fragmenty teks-
tów m.in. z takich ksi¹¿ek jak 
„Tam, gdzie Dysna p³ynie. Opo-
wiadania” (1998r.), „Obrazki z 
Litwy” (1999r.), „Tamte lata” 
(2003r.), „Polak ocala³” (2005 r.), 
„Mi³oœæ Artiomy” (2006 r.). Spot-
kanie poprowadzi³ Andrzej Dêb-
kowski.                   

                             O.K.Ch.

 dzieci 3-6 letnich do przedszkola 
i dzieci 6-letnich do klasy „0”

na rok szkolny 2007/2008

od 05.02.2007r. do 30.04.2007r.

Oferujemy edukacjê w przedszkolu ekologicznym. 
Tworzymy je z myœl¹  o dzieciach, rodzicach i 

œrodowisku, w którym ¿yjemy. 
Stwarzamy warunki do samodzielnego 

poznawania œwiata przez dzieci.

    
!okres adaptacyjny z blisk¹ dziecku osob¹,
!ró¿norodne zajêcia edukacyjne zgodne z wiekiem i 
mo¿liwoœciami dziecka,
!nowoczesne i sprawdzone metody pracy z dzieæmi,
!fachow¹ i wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹,
!bardzo dobre warunki lokalowe (3 s³oneczne, kolorowe sale),
!piêkny, ekologiczny ogród przedszkolny,
!smaczne i zdrowe posi³ki,
!bezpieczeñstwo, troskê i dobre samopoczucie.                                   
       
!rytmikê                                                                            
!naukê jêzyka angielskiego
!gimnastykê korekcyjn¹
!kó³ko taneczne 
!kó³ko komputerowe
!dodatkowe zajêcia manualne „orgiami”
!koncerty muzyczne £ódzkiego Towarzystwa Muzycznego
!wyjazdy na basen, do teatru, 
!wycieczki przyrodnicze
!zielone przedszkole

Naszym wychowankom zapewniamy:

Proponujemy zajêcia dodatkowe:

www.przedszkole4zelow.republika.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Zelowie 
zaprasza

w dniu 21.03.2007 r. w godz. 9:00-17:00
na BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

panie w wieku 50-69 lat bezp³atne badania
pozosta³e panie p³atne badania w kwocie 50 z³

UWAGA: proszê o zabranie dowodu osobistego.

w dniu 21.03.2007 r. w godz. 8:00-14:00
na BEZP£ATNE BADANIA CYTOLOGICZNE

panie w wieku 25-59 lat bezp³atne badania
Zapisy na badania przyjmowane s¹ w rejestracji SPZOZ 

pod nr tel. (044) 634 12 65 lub u po³o¿nej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W ramach realizacji Progra-
mu Profilaktycznego “Przeciw-
dzia³anie zjawisku agresji” 
w Szkole Podstawowej im. mjr 
Henryka Sucharskiego w Buj-
nach Szlacheckich, odby³ siê 
Konkurs P³ynnego Czytania dla 
uczniów klas 0-VI. Wziê³o w nim 
udzia³ 20 uczestników. Jury wy-

³oni³o z ka¿dej klasy Mistrza 
P³ynnego Czytania, a zostali  ni-
mi: Natalia Zajda (kl. 0), Natalia 
Przyszewska (kl. II), Anita Za-
dumiñska (kl. III), Marcin Per-
ka (kl. IV), Adriana Rybarczyk 
(kl. V), Natalia Matyszkiewicz 
(kl. VI).                       

                              O.K.Ch.

Od 1 marca 2007 r.

  Tomaszowski Oddzia³ ZUS 
informuje, ¿e zgodnie z komu-
nikatem Prezesa G³ównego 
Urzêdu Statystycznego z dnia 

9 lutego br., przeciêtne wyna-
grodzenie w czwartym kwarta-
le 2006 r. wynios³o 2.662,51 z³.

W zwi¹zku z tym, zmieni³y 
siê kwoty dopuszczalnego przy-
chodu dla celów zmniejszania 
lub zawieszania emerytury, ren-
ty oraz renty socjalnej.

Od 1 marca 2007 r. kwoty 
przychodu równe 70 proc. i 130 
proc. kwoty przeciêtnego wyna-
grodzenia wynosz¹ odpowied-
nio: 1.863,80 z³ i 3.461,30 z³.

Kwota przychodu równa 30 
proc. przeciêtnego wynagro-
dzenia miesiêcznego od 1 mar-
ca 2007 r. wynosi 798,80 z³.

Zmianie uleg³a równie¿ wy-
sokoœæ zasi³ku pogrzebowe-
go, który od dnia 1 marca 2007 
r. wynosi  5.325,02 z³.

Monika Domaradzka
Rzecznik prasowy ZUS

Tomaszów Maz.



W dniu 5 stycznia br. w Do-
mu Kultury w Zelowie, rozstrzy-
gniêto konkurs fotograficzny 
“Cztery pory roku w Zelowie”. 
Nagrodê g³ówn¹, lustrzankê 
Canon EOS otrzyma³ z r¹k fun-
datora Andrzeja Mik³asza zdo-
bywca najwiêkszej iloœci punk-
tów - Damian Mierzyñski.

W konkursie udzia³ wziê³o 49 
osób. Prace uczestników pre-
zentuj¹ wysoki poziom artysty-
czny i ukazuj¹ piêkno Gminy 
Zelów na tle zmieniaj¹cych siê 
pór roku.

A oto laureaci konkursu: 
1. Damian Mierzyñski 60 pkt.
2. Iwona Kubik 56 pkt.
3. Andrzej Bednarek 45 pkt.
4. Krystian Bednarek 44 pkt.
5. Aleksandra Tarka 42 pkt.
6. Wies³aw Buczek 26 pkt.
7. Sylwiusz Pokorski 24 pkt.
8. Aleksandra Wejman 23 pkt.
    Bogdan ̄ alski 23 pkt.
9. Andrzej Nowakowski 22 pkt.
10. Daniela Bednarek 19 pkt.
11. Ewa Nawrocka 18 pkt.
12. Andrzej Tarka 16 pkt.
13. Ma³gorzata Malinowska 
     14 pkt.
      Andrzej Grajnert 14 pkt.
      Katarzyna Wejman 14 pkt.

14. Zenon B³och 12 pkt.
     Justyna Tarka 12 pkt.
15. Janusz Kaczmarek 10 pkt.
      Urszula £awiñska 10 pkt.
16. Aleksander Ka³u¿ny 9 pkt.
17. Kamil Kêdziak 6 pkt.
18. Barbara Grzegorczyk 5 pkt.
19. Ma³gorzata Grabarczyk 
      4 pkt. 
      Jan Grabarz 4 pkt.
20. Joanna Drozdowska  3 pkt.
21. Bartosz Jagusiak 2 pkt.
22. Kamil Witaszewski 1 pkt.
      Monika Morzyñska 1 pkt.
      Weronika Jon 1 pkt.

Burmistrz Zelowa wrêczy³ 
równie¿ nagrodê specjaln¹ al-
bum „Mistrzowie malarstwa pol-
skiego” Iwonie Kubik, za umie-
jêtnoœæ artystycznego tworzenia 
obrazów fotograficznych.

Na zakoñczenie spotkania 
burmistrz Zelowa S³awomir Ma-
linowski i dyrektor Szko³y Pod-
stawowej w Kociszewie Marek 
Myroniuk wrêczyli wszystkim 
uczestnikom konkursu oraz 
przyby³ym goœciom album 
„Cztery pory roku w Zelowie”. 
Album zosta³ wydany z okazji 
50-lecia nadania praw miejskich 
Zelowowi w ramach programu 
edukacji ekologicznej “Pejza¿ 

Zelowski 2006” Towarzystwa 
Szkolnego Kociszew przy 
wsparciu finansowym burmis-
trza Zelowa. W albumie zapre-
zentowane s¹ wybrane prace 
wszystkich uczestników kon-
kursu.

Przypomnijmy, i¿ konkurs 
„Cztery pory roku w Zelowie” 
trwa³ od jesieni 2005 roku i od-
bywa³ siê w czterech edycjach: 
jesieñ, zima, wiosna, lato. Ka¿-
da edycja oceniana i  nagra-
dzana by³a oddzielnie. Ponadto 
najlepszym zdjêciom w ka¿dej 

edycji przyznawane by³y punkty, 
które po zakoñczeniu ca³ego 
cyklu zosta³y zsumowane i za-
decydowa³y o przyznaniu na-
grody g³ównej. Uczestnikami 
konkursu mog³y byæ osoby 
amatorsko zajmuj¹ce siê foto-
grafi¹, a ka¿dy uczestnik móg³ 
dostarczyæ maksymalnie 3 pra-
ce wykonane dowoln¹ technik¹.

Organizatorami konkursu 
byli pracownicy Domu Kultury w 
Zelowie i Pan Andrzej Mik³asz, 
w³aœciciel FH-U.             

                                   M.G.



nych. Proporcje miêdzy wydat-
kami inwestycyjnymi a bie¿¹cy-
mi na przestrzeni lat 2001-2007 
kszta³towa³y siê w okolicach 
30%. Struktura wydatków wg 
poszczególnych dzia³ów kszta³-
tuje siê tak, ¿e najwiêcej Gmina 
Zelów wydaje na oœwiatê tj. 
31%, na gospodarkê komunal-
n¹ i ochronê œrodowiska  21%, 
na opiekê spo³eczn¹  20%, a 
we wszystkich pozosta³ych 
dzia³ach to wydatki rzêdu 28%. 
Ze struktury wydatków widaæ, 
¿e 3 priorytetowymi kierunkami 
dzia³alnoœci Gminy Zelów s¹: 
oœwiata, gospodarka komunal-
na i opieka spo³eczna. Poprzez 
oœwiatê nale¿y rozumieæ oczy-
wiœcie edukacjê jedno z najwa¿-
niejszych zadañ gminy. Gospo-
darka komunalna to ten dzia³, 
gdzie s¹ skupione najwiêksze 
œrodki na inwestycje, a wiec roz-
wój. I w koñcu opieka spo³eczna 
(1/5 bud¿etu) to bezpieczeñ-
stwo socjalne dla najubo¿szych 
mieszkañców naszej gminy.

Wydatki inwestycyjne 
na 2007 r.

Rozmieszczenie œrodków in-
westycyjnych w bud¿ecie Gmi-
ny Zelów na 2007 r. wg po-
szczególnych zadañ wygl¹da 
nastêpuj¹co:
1. Dzia³ rolnictwo i ³owiec-
two (tj. 880 tys. z³).
W tym dziale skupione s¹ za-
dania infrastrukturalne na te-
renach wiejskich. Planem 
pierwszorzêdnym na najbli¿-
sz¹ przysz³oœæ jest dokoñcze-
nie 2 du¿ych wodoci¹gów: w 
so³ectwie Zalesie - Przecznia 
o d³ugoœci 6,5 km i w so³ectwie 
D¹browa o d³ugoœci ok. 5 km. 
Do wydatkowania w 2007 r. z 
tytu³u obydwóch wodoci¹gów 
bêdzie ok. 610 tys. z³.
W chwili obecnej Gmina Zelów 
ma ju¿ przygotowane 2 projek-
ty inwestycyjne, które gotowe 
s¹ do zg³oszenia do dofinan-
sowania z funduszy UE i in-
nych. Pierwszy z nich to du¿y 
projekt infrastrukturalny, budo-
wa oczyszczalni œcieków i ka-
nalizacji sanitarnej dla £obu-
dzic i Kol. £obudzice wraz z 
odbudow¹ dróg. Planowane 
jest zg³oszenie tego projektu  
do Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, który utworzo-
ny zosta³ przez 3 bogate kraje 
takie jak: Norwegia, Islandia i 
Lichtenstein i dzia³a wspólnie 
z Mechanizmem Finansowym 
EOG. S¹ to fundusze równo-
leg³e do funduszy struktural-
nych UE. Œrodki te s¹ du¿o 

mniejsze, ni¿ te proponowane 
przez UE oraz maj¹ ubo¿sz¹ 
ofertê (np. nie mo¿na z nich 
korzystaæ na budowê dróg i 
wodoci¹gów). Dlatego te¿ 
wraz z w/w projektem Gmina 
Zelów nie mog³a zg³osiæ wodo-
ci¹gów wiejskich. Warto te¿ 
zaznaczyæ, ¿e przy Norwes-
kim MechaniŸmie Finanso-
wym jest bardzo d³uga proce-
dura rozpatrywania wniosków, 
np. nabór potrwa do 16 kwiet-
nia, a o pierwszych wynikach 
tego naboru bêdzie wiadomo 
dopiero w okolicach wrzeœnia-
paŸdziernika. Wartoœæ koszto-
rysowa zadania to ok. 3,5 mln 
z³, z czego od Norwegów mo-
¿emy otrzymaæ dofinansowa-
nie 2 mln 700 tys. z³ (czyli 
80%).
Drugim zadaniem, jakie Gmi-
na Zelów sobie stawia, jest 
program rozbudowy sieci wo-
doci¹gowej na terenach wiej-
skich w latach 2007-2008. 
Obejmuje on 4 wodoci¹gi: 
Mauryców  Sromutka, Mar-
szywiec, Paw³owa, Ignaców 
oraz budowa nowej studni g³ê-
binowej w Kociszewie. Zada-
nia te s¹ oszacowane na ok. 2 
mln 600 tys. z³, z czego z UE 
chcemy pozyskaæ dofinanso-
wanie w kwocie 2 mln 100 tys. 
z³ przy udziale w³asnym ok. 
500 tys. z³. Wed³ug za³o¿eñ, 
realizacja tego programu po-
winna rozpocz¹æ siê w 2007 r., 
a zakoñczyæ siê do koñca 
2008 r. Jest to wstêpna kon-
cepcja dot. wodoci¹gów wiej-
skich, na któr¹ przygotowane 
s¹ ju¿ wnioski. Ale to nie jest 
wszystko, co z dziedziny wo-
doci¹gów wiejskich jest plano-
wane w wieloletnim planie in-
westycyjnym. Jest jeszcze kil-
ka zadañ, na które nie ma 
przygotowanej pe³nej doku-
mentacji technicznej. S¹ to ko-
lejne 2 du¿e zadania: nowe 
ujêcie wody w Zelowie i wodo-
ci¹g w Jaworze, które mog¹ 
wejœæ do tego planu w 2008 r.
2. W drugim dziale w rozmie-
szczeniu œrodków inwesty-
cyjnych w bud¿ecie 2007 r. 
znajduje siê transport i ³¹cz-
noœæ, czyli drogi na tere-
nach wiejskich (750 tys. z³). 
Planujemy przede wszystkim 
dokoñczenie projektu rozpo-
czêtego w 2006 r. „Przebudo-
wa dróg wiejskich na terenie 
Gminy Zelów”, realizowanego 
w oparciu wy³¹cznie o w³asne 
œrodki gminy. Wartoœæ umowy 
z wykonawc¹ wynosi ok. 1,5 
mln z³. W roku 2007 na ten cel 
zostanie jeszcze wydane po-

nad 600 tys. z³. W ramach tego 
projektu w roku 2006 zosta³y 
zmodernizowane odcinki: Za-
b³oty -Karczmy (d³ug. 846 mb), 
Karczmy (d³ug. 358 mb), Chaj-
czyny-Kurów (modernizacja 
drogi ³¹cz¹cej so³ectwo Chaj-
czyny z drog¹ wojewódzk¹ 
£ask-Czêstochowa o d³ug. 
1615 mb), Janów (1798 mb), 
Mauryców, Bocianicha-Za-
g³ówki-Kociszew. Do realizacji 
pozosta³y odcinki: Wypychów-
Podlesie, Sromutka, Grêboci-
ny i Po¿d¿enice-Kol. Po¿d¿e-
nice. Modernizacja w ramach 
tego projektu obejmuje ³¹cznie 
ok. 20 km dróg. W najbli¿szej 
przysz³oœci Gmina Zelów 
przygotowana jest na to, aby 
te drogi zg³osiæ do dofinanso-
wania z funduszy europej-
skich, a ogó³em zaplanowano 
w latach 2007-2010 zainwe-
stowaæ w drogi na terenach 
wiejskich ok. 5 mln z³.
3. W dziale gospodarka mie-
szkaniowa, wydatki inwe-
stycyjne zaplanowane na 
2007 r. wynios¹ 118 tys. z³, z 

zje o tym, ¿e Gmina Zelów 
otrzyma dofinansowanie w ra-
mach tego projektu przysz³y 
na prze³omie kadencji. Kiedy 
w 2005 r. wystêpowano z 
wnioskiem, to pomimo wyso-
kiej oceny merytorycznej, zo-
sta³ odrzucony. Ale z czasem 
okaza³o siê, ¿e s¹ beneficjen-
ci, którzy nie umiej¹ wykorzy-
staæ otrzymanych œrodków i s¹ 
rezerwy finansowe. Wtedy 
Wojewoda £ódzki podpisa³ z 
Gmin¹ Zelów umowê na reali-
zacjê tego projektu, którego 
wartoœæ wynosi 240 tys. z³, z 
czego œrodki UE to 164 tys. z³. 
Z tych œrodków zosta³y zaku-
pione nowe komputery i inny 
sprzêt niezbêdny do funkcjo-
nowania wspó³czesnego urzê-
du administracji publicznej,
- 100 tys. z³  s¹ to œrodki, które 
zosta³y ju¿ przekazane przez 
Fundacjê Wspomagania Wsi 
na kontynuacjê programu E-
Vita (budowa spo³eczeñstwa 
informacyjnego),
- 45 tys. z³  to zakup samocho-
du i centralki telefonicznej dla 

czego 36 tys. z³ to moderniza-
cja targowicy przy ul. Poznañ-
skiej, a 82 tys. z³  wykup grun-
tów ( tê kwotê zabezpieczono 
w bud¿ecie, aby Gmina Zelów 
mog³a aktywnie uczestniczyæ 
w rynku nieruchomoœciami ze 
wzglêdu na ich atrakcyjn¹ ce-
nê).
4. Kolejnym dzia³em jest 
administracja publiczna, w 
którym przewiduje siê w 
2007 r. wydatki inwestycyj-
ne w wysokoœci 459 tys. z³, z 
czego:
- 150 tys. z³ przeznaczone zo-
stanie na modernizacjê lub bu-
dowê budynku Urzêdu Miej-
skiego (obecnie pomieszcze-
nia te nie odpowiadaj¹ stan-
dardom obs³ugi interesantów 
w XXI wieku),
- 164 tys. z³ na realizacjê unij-
nego projektu e-urz¹d. Decy-

Urzêdu Miejskiego w Zelowie.
5. W dziale bezpieczeñstwo 
publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa zosta³a zapla-
nowana kwota w wys. 210 
tys. z³ m.in. na modernizacjê 
stra¿nic OSP £obudzice i OSP 
Kurów.
6. Nastêpnie w dziale oœwia-
ta i wychowanie-wydatki in-
westycyjne zaplanowano na 
153 tys. z³. Chodzi przede 
wszystkim o budowê szkol-
nych obiektów sportowych 
oraz biblioteki i sto³ówki przy 
ZSO. W tym zakresie Gmina 
Zelów te¿ bêdzie staraæ siê o 
dofinansowanie z UE.
7. Ostatnim i zarazem naj-
wiêkszym dzia³em, je¿eli 
chodzi o wydatki inwesty-
cyjne, jest gospodarka ko-
munalna i ochrona œrodo-
wiska, czyli infrastruktura te-



chniczna na terenie miasta. 
Nak³ady inwestycyjne dziêki 
udzia³owi œrodków unijnych w 
roku 2007 to ok. 5 mln 900 
tys. z³, z czego ok. 4 mln sta-
nowi¹ œrodki europejskie. W³a-
dze gminy, maj¹c na uwadze 
poprawê ¿ycia mieszkañców, 
rozpoczê³y zgodnie z opraco-
wan¹ koncepcj¹ wodoci¹gow-
ania i kanalizowania gminy in-
tensywne dzia³ania inwesty-
cyjne w sferze infrastruktury 
ochrony œrodowiska. Ogrom-
nym sukcesem Gminy Zelów 
by³o pozytywne rozpatrzenie 
wniosku o dofinansowanie ze 
ZPORR w ramach dzia³ania 
1.2  „Przebudowa oczyszczal-
ni œcieków oraz budowa syste-
mów wod.-kan. z odtworze-
niem pasów drogowych”. 
Wniosek Gminy Zelów okaza³ 
siê najwiêkszy w wojewódz-
twie ³ódzkim w obszarze „In-
frastruktura ochrony œrodowi-
ska”.Ca³kowita wartoœæ przed-
siêwziêcia to 17.168.257 z³, z 
czego dofinansowanie z fun-
duszu ZPORR to 12.269.674 
z³ (75% kosztów). Bez tych 
pieniêdzy przebudowa oczy-
szczalni œcieków oraz budowa 
systemu wod.-kan. oraz od-
tworzenie pasów drogowych 
na odcinku 8,5 km by³aby nie-
mo¿liwa, poniewa¿ jest to in-
westycja wymagaj¹ca du¿ych 
nak³adów pieniê¿nych, jak na 
mo¿liwoœci tak ma³ej gminy, 
jak¹ jest Gmina Zelów. 

Rok 2007 w³adze Gminy Ze-
lów chc¹ poœwiêciæ przede 
wszystkim przygotowaniu kolej-
nych du¿ych przedsiêwziêæ in-
westycyjnych do zg³oszenia do 
dofinansowania z UE. Przede 
wszystkim opracowaniu doku-
mentacji technicznej na rozbu-
dowê infrastruktury technicznej 
na terenie miasta. Prioryteto-
wym zadaniem jest przejœcie in-
frastruktury technicznej drog¹ 
wojewódzk¹ przez Zelów (ul.  
Piotrkowska, ul. Sienkiewicza, 
Pl. D¹browskiego i ul.  Koœciu-
szki). Ale liczymy równie¿ na 
wsparcie Urzêdu Marsza³ko-
wskiego w £odzi, który jest w³a-
œcicielem tej drogi. Tak¿e w wie-
loletnim planie inwestycyjnym 
s¹ wspomniane przyleg³e drogi 
ul. Kiliñskiego w Zelowie (Leœ-
na, Podleœna, Poprzeczna, 
Górna i Zofii). Jest to mo¿liwe 
do zrealizowania w latach 2007-
2008 przy dofinansowaniu ze 
œrodków UE. Wartoœæ przedsiê-
wziêcia to ok. 800 tys. z³. Nie 
mo¿na te¿ pomin¹æ w planach 
zagospodarowania Patyków. 
Na tym nie koñczy siê aktyw-

noœæ w³adz Gminy Zelów w ka-
dencji 2006-2010. To jest jedy-
nie krótki zarys tego, co jest za-
planowane. Wraz z og³oszenia-
mi nowych konkursów, bêdzie-
my na ³amach Informatora Zelo-
wskiego na bie¿¹co Pañstwa in-
formowaæ o tym, co uda³o siê 
zrealizowaæ z zak³adanych pla-
nów.

ZRÓWNOWA¯ENIE 
BUD¯ETU

Deficyt bud¿etowy zostanie 
pokryty zaci¹gniêtymi kredytami 
i po¿yczkami w wysokoœci  
4.800.000 z³, z czego 3.500.000 
mln to zak³adany kredyt banko-
wy, a pozosta³a kwota to po¿y-
czka z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska, która 
zosta³a zaprogramowana na 
uzupe³nienie œrodków w realiza-
cji programu wod.-kan w 2005 r.

W ustawie o finansach publi-
cznych (art. 170) s¹ podane 2 
wskaŸniki ograniczaj¹ce gmi-
nom swobodê dzia³ania, je¿eli  
chodzi o zad³u¿anie siê. Wed³ug 
planowanych dzia³añ Gmina 
Zelów rok bud¿etowy 2007 ma 
zakoñczyæ z ³¹cznym zad³u¿e-
niem globalnym w wysokoœci 
11.694.000 z³ (37,11%), a w art. 
170 w/w ustawy wskaŸnik ten 
wynosi 60%. Z kolei,  art. 169 
ustawy mówi, ¿e ³¹czna sp³ata 
rat zaci¹ganych kredytów i  po-
¿yczek nie mo¿e przekroczyæ 
15% dochodów gminy. W tym 
roku bud¿etowym w naszej 
gminie wskaŸnik ten wyniesie 
11,5%, wiêc te¿ dosyæ odleg³e 
od zak³adanych przez ustawê 
15%.                        

                              O.K.Ch.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia szko³y w dniu 26 maja 2007 
roku (sobota) o godz. 18:00 odbêdzie siê Zjazd Absolwentów Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Zelowie. W imieniu nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów serdecznie zapraszamy absolwentów ró¿nych rocz-
ników, a tak¿e nauczycieli, którzy pracowali  w szkole, na obchody 
pó³wiecza istnienia i dzia³alnoœci liceum.

Wszystkich, którzy pragn¹ wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach prosi-
my o kontakt pod nr tel. (044) 6341170 lub pod adresem e-mail 
j.dziurdzia@oswiata.org.pl. Podajemy równie¿ adres do korespon-
dencji: Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Zelowie, ul. Kiliñskiego 
40. Organizatorzy obchodów prosz¹ tak¿e o wypo¿yczenie zdjêæ, 
albumów, ksi¹¿ek, œwiadectw i innych pami¹tek, które zachowa³y 
siê z czasów szkolnych. Ze wzglêdów organizacyjnych zaintereso-
wanych prosimy o kontakt do 30 kwietnia 2007 r.

Tak jak co roku, równie¿ w 
tym roku w Zelowie dy¿urowaæ 
bêdzie Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Piotr Porze¿yñ-
ski. Mo¿na siê zg³aszaæ do nie-
go 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 po-
trzebna jest interwencja rzecz-
nika i wtedy mo¿e on w naszym 
imieniu negocjowaæ z drug¹ 
stron¹.

                         O.K.Ch.  

Wykaz dy¿urów Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
w Zelowie (budynek Urzêdu Pracy ul. ¯eromskiego 21)

14 marca2007 r., godz. 11.30-14.30
18 kwietnia 2007 r., godz. 11.30 - 14.30

16 maja 2007 r., godz.11.30-14.30
13 czerwca 2007 r., godz. 11.30-14.30
12 wrzeœnia 2007 r., godz. 11.30-14.30

17 paŸdziernika 2007 r., godz. 11.30-14.30
14 listopada 2007 r., godz.11.30-14.30
12 grudnia 2007 r., godz. 11.30-14.30.



Grêbociny            

£obudzice          

Janów

Po¿d¿enice            

Jamborek           

Ostoja          

Kolonia Kociszew

Bujny Szlacheckie         

Sromutka        

Zab³oty        

Chajczyny            

£êki          

Kurówek            

Bujny Ksiê¿e        

Kolonia Po¿d¿enice      

Zag³ówki       

Jawor         

Paw³owa       

Kolonia £obudzice         

D¹browa          

Wygie³zów         

Zalesie         

Zdzis³aw Jêdryka             

Miros³aw Fronczak             

Micha³ B³aszczyk            

Jacek Kaczmarek           

Grzegorz Prus          

Ryszard Adamczyk           

Ma³gorzata Kryœciñska

Józef Nowicki            

Dorota Krawczyk            

Piotr Rogaczewski           

Jan Domaga³a           

Czes³aw Malczyk           

Roman Krajewski

Alina Hoszowska            

Andrzej Zieliñski           

Radzis³aw Sztajerowski           

Janusz Berut            

Ma³gorzata £uczak           

Wies³awa Górna          

Jan Grodzki        

Urszula Borkiewicz            

Tadeusz Komorowski         

Bocianicha             

Wola Pszczó³ecka           

Karczmy            

Zelówek             

Ignaców        

Walewice          

Pukawica            

Grabostów            

Sobki           

Mauryców        

Kociszew           

Wypychów          

Pszczó³ki            

Stanis³aw Grabarz           

Andrzej Sujecki            

Antoni Œmia³kowski             

Jadwiga Soboska            

S³awomir Jachimek            

Wojciech Gawlik            

Zenon Jaszczak           

Adam Pokora          

Ma³gorzata Stêpczyñska            

Pawe³ Majchrzak            

Dariusz Kryœciñski         

Marcel Gajda            

Jolanta Sobala           

W pozosta³ych so³ectwach ponownie so³tysami zostali:

Spoœród 35 so³ectw na terenie naszej gminy, w 13 wybrano 
nowych so³tysów, a mianowicie:

W okresie od 10 do 28 lute-
go br. na terenie Gminy Zelów 

wybierano so³tysów i rady so-
³eckie na kadencjê 2007-2011.

Pragniemy poinformowaæ 
mieszkañców Gminy Zelów o 
mo¿liwoœci utraty bezp³atnych    
i ulgowych przejazdów MZK 
Be³chatów. Zgodnie z dotych-
czas obowi¹zuj¹c¹ umow¹ za 
stosowanie przez MZK Be³cha-
tów wobec mieszkañców naszej 
gminy uprawnieñ do bezp³at-
nych i ulgowych przejazdów, 
Gmina Zelów p³aci³a 2 500 z³ + 
7% VAT miesiêcznie, co w skali  
roku daje kwotê 32.100 z³ brut-
to. Prezes MZK Be³chatów pod 
koniec 2006 r. przedstawi³ w³a-
dzom samorz¹dowym Gminy 
Zelów kalkulacjê kosztów na 
2007 r., z której wynika, i¿ za 
œwiadczenie tych samych us³ug 
w roku 2007 Gmina Zelów bê-
dzie musia³a zap³aciæ 3-4-krot-
nie wiêcej. Przed³o¿one przez 
Pana Prezesa propozycje za-
k³ada³y wzrost wydatków naszej 
gminy od 92.223 z³ (wariant naj-
tañszy) do 141.047 z³ (wariant 
najdro¿szy) rocznie.

Dla porównania chcielibyœ-
my przytoczyæ przyk³ad prze-
woŸnika obs³uguj¹cego miesz-
kañców Gminy Zelów ZKM 
£ask. Wysokoœæ dofinansowa-
nia dla ZKM £ask w 2006 r. wy-
nios³a 9.727,16 z³, a dla MZK 

Be³chatów 25.275,37 z³, przy 
czym ³aski przewoŸnik nie wy-
st¹pi³ o podwy¿szenie tej  kwoty 
na 2007 rok. Jest to najlepszy 
przyk³ad dla porównania, ponie-
wa¿ d³ugoœæ trasy, na której 
obydwaj przewoŸnicy obs³uguj¹ 
mieszkañców naszej gminy jest  
jak najbardziej porównywalna.

W zwi¹zku z powy¿szym z 
przykroœci¹ informujemy miesz-
kañców Gminy Zelów, i¿ na ta-
kie podwy¿ki nie mo¿emy siê 
zgodziæ. Jesteœmy wci¹¿ otwar-
ci na negocjacje o wysokoœci 
dofinansowania przejazdów 
ulgowych i bezp³atnych z MZK 
Be³chatów, jednak¿e punktem 
wyjœcia do tych negocjacji  po-
winna byæ wysokoœæ dotychcza-
sowych op³at, a nie wielkoœæ wy-
nikaj¹ca z kalkulacji przed³o¿o-
nych przez MZK Be³chatów w 
grudniu 2006 r. Maj¹c jednak na 
uwadze dobro naszych miesz-
kañców, podjête zosta³y w trybie 
pilnym rozmowy z innymi prze-
woŸnikami, aby zapewniæ utrzy-
manie dotychczasowych stan-
dardów w komunikacji publicz-
nej na trasie Zelów-Be³chatów, 
w tym dotychczasowych kosz-
tów przejazdu.  
                                  O.K.Ch.

W dniach od 31 stycznia do 2 
marca br. w Galerii Collage 
mo¿na by³o ogl¹daæ niezwyk³¹ 
wystawê fotografii Witolda Gapi-
ka pod tyt. „P³acz¹ce koœcio³y 
Ukrainy”. Wystawa ta pokazy-
wa³a nieuchronnoœæ przemija-
nia i kulturow¹ spuœciznê pol-
skiej architektury sakralnej. Jej 

autor fascynuje siê histori¹ Kre-
sów i ¿yj¹cych tam polskich 
duszpasterzy, którzy w ciê¿kich 
warunkach walcz¹ o ocalenie 
dusz rodaków oraz odbudowuj¹ 
pozosta³oœci œwi¹tyñ. Liczne 
podró¿e Witolda Gapika na 
wschód zaowocowa³y wystaw¹.                     

                              O.K.Ch. 



oraz prowadzenia dzia³añ za-
planowanych w ramach pro-
jektu.
5. organizacja równoczeœnie 
realizuje/bêdzie realizowaæ 
nie wiêcej ni¿ 1 inny projekt fi-
nansowany ze œrodków 
PAFW.
6. projekt jest adresowany do 
spo³ecznoœci do 20.000 mie-
szkañców, a siedziba wnios-
kodawcy znajduje siê na ob-
szarze objêtym konkursem 
przez LOG.
7. projekt dotyczy aktywizowa-
nia lokalnych spo³ecznoœci do 
rozwi¹zywania problemów i 
zaspokajania potrzeb oraz po-
budzanie ¿yciowych aspiracji 
mieszkañców ma³ych miej-
scowoœci.
8. projekt bêdzie realizowany 
na obszarze objêtym konkur-
sem przez LOG.
9. harmonogram projektu jest 
przewidziany na okres miêdzy 
1 kwietnia a 30 wrzeœnia 
2007 roku.
10. przedstawiony w formula-
rzu wniosku bud¿et jest prawi-
d³owo wype³niony.
11. kwota wnioskowanej dota-
cji wynosi maksymalnie 6.000 
z³otych.
12. organizacja ma zaplano-
wany wk³ad w³asny w wysoko-
œci minimum 25% wartoœci ca-
³ego przedsiêwziêcia (mini-
mum 10% wk³adu w³asnego 
jest w postaci gotówkowej, a 
pozosta³e 15% w postaci wk³a-
du rzeczowego lub us³ugowe-
go).
13. projekt wyklucza:
- zakup œrodków trwa³ych, któ-
ry nie jest merytorycznie uza-
sadniony,
- prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej,
- bezpoœredni¹ pomoc finan-
sow¹ dla osób fizycznych,
- udzielanie po¿yczek,
- wspieranie podstawowej 
dzia³alnoœci instytucji publicz-
nych wynikaj¹cej z ustawy,
- finansowanie inwestycji (np. 
zakup gruntów, remonty i ada-
ptacja pomieszczeñ, budowa 
obiektów przemys³owych, 
oczyszczalni œcieków itp.),
- finansowanie podatku VAT, 
jeœli istnieje mo¿liwoœæ odzys-
kania tego podatku z Urzêdu 
Skarbowego, 
- finansowanie podatku do-
chodowego od osób praw-
nych,
- finansowanie kar, grzywien    
i odsetek karnych,
- budowê kapita³u ¿elaznego,
- wspieranie celów religijnych i 

chatowski); Bia³a, Czarno¿y³y, 
Morsko, Konopnica, Osjaków, 
Ostrówek, P¹tnów, Skomlin, 
Wieluñ (powiat wieluñski).
- planuj¹ prowadziæ dzia³ania 
w miejscowoœci licz¹cej do 
oko³o 20 tys. mieszkañców. W 
konkursie mog¹ zostaæ dofi-
nansowane równie¿ projekty 
adresowane do spo³ecznoœci 
miast powy¿ej 20.000 miesz-
kañców, ale ³¹czna wartoœæ 
dotacji na dzia³ania realizowa-
ne w tych miastach nie mo¿e 
przekroczyæ 20% puli œrodków 
przyznanych LOG, tj. 7200 z³. 
- maj¹ prawn¹ mo¿liwoœæ sa-
modzielnej realizacji dzia³añ 
planowanych w ramach pro-
jektu i rozliczenia dotacji lub 
dysponuj¹ stosownym pe³no-
mocnictwem od organu, które-
mu podlegaj¹, do reprezen-
towania go w zakresie umo¿li-
wiaj¹cym przeprowadzenie 
planowanych dzia³añ;
- prowadz¹ pe³n¹ ewidencjê 
ksiêgow¹ zgodn¹ z przepisa-
mi prawa polskiego;
- oprócz „Dzia³aj Lokalnie” 
równolegle realizuj¹ nie wiêcej 
ni¿ jeden projekt finansowany 
ze œrodków  PAFW (w ramach 
programów Równaæ Szanse, 
English Teaching, RITA, Oby-
watel i Prawo lub Uniwersytety 
Trzeciego Wieku).

Do konkursu nie mog¹ 
sk³adaæ wniosków fundacje 
skarbu pañstwa i ich oddzia³y 
oraz stowarzyszenia samo-
rz¹dów lokalnych. 

Stowarzyszenie Dobroczyn-
ne „RAZEM” dokona oceny for-
malnej w oparciu o nastêpuj¹ce 
kryteria:
1. projekt zosta³ z³o¿ony w ter-
minie, tj. do 28. III. 2007.
2. projekt jest napisany we-
d³ug formularza wniosku Pro-
gramu „Dzia³aj Lokalnie”, jest 
czytelny i kompletny.
3. projekt jest z³o¿ony przez 
fundacjê lub stowarzyszenie 
(b¹dŸ jej/jego oddzia³), lokaln¹ 
instytucjê publiczn¹ posiada-
j¹c¹ osobowoœæ prawn¹ lub 
grupê nieformaln¹, w której 
imieniu wystêpuje organizacja 
lub instytucja posiadaj¹ca 
osobowoœæ prawn¹. 
4. organizacja/instytucja ubie-
gaj¹ca siê o dotacjê za³¹czy³a 
do wniosku dokument potwier-
dzaj¹cy posiadanie osobowo-
œci prawnej lub stosowne pe³-
nomocnictwo od organu, któ-
remu podlega, do samodziel-
nego zaci¹gania zobowi¹zañ 

Stowarzyszenie Dobroczyn-
ne „Razem” 26 lutego br. og³osi-
³o kolejn¹ edycje konkursu gran-
towego w ramach Programu 
„DZIA£AJ LOKALNIE V” Pol-
sko-Amerykañskiej Fundacji 
Wolnoœci realizowanego we 
wspó³pracy z Akademi¹ Rozwo-
ju Filantropii w Polsce. £¹czna 
kwota przeznaczona na granty 
to 36 000 z³.

Celem konkursu jest aktywi-
zowanie lokalnych spo³ecznoœci 
do rozwi¹zywania problemów    
i zaspokajania potrzeb oraz po-
budzanie ¿yciowych aspiracji 
mieszkañców ma³ych miejsco-
woœci.
W ramach konkursu przewidy-
wane jest przyznanie dotacji 
na projekty, które:
-wynikaj¹ z potrzeb danej 
spo³ecznoœci,
- maj¹ jasno okreœlony cel, 
dobrze zaplanowane dzia³a-
nia, mierzalne rezultaty i roz-
s¹dne koszty realizacji,
- przyczyni¹ siê do poprawy 
sytuacji i osi¹gania trwa³ych 
zmian spo³ecznych np. w za-
kresie kultury, edukacji, spraw 
spo³ecznych, rozwoju lokalne-
go i innych,
- bêd¹ realizowane wspólnymi 
si³ami mieszkañców i instytucji 
¿ycia lokalnego samorz¹dów, 
przedsiêbiorców i organizacji 
spo³ecznych,
- bêd¹ umiejêtnie i w sposób 
przemyœlany anga¿owa³y za-
soby lokalne - naturalne, spo-
³eczne, ludzkie i finansowe,
- przyczyni¹ siê do rozwi¹za-
nia okreœlonego lokalnego 
problemu lub zaspokojenia 
pewnej potrzeby mieszkañ-
ców. 

Kto mo¿e ubiegaæ siê o do-
tacje?
Program adresowany jest do or-
ganizacji nie nastawionych na 
zysk:
- podmiotów maj¹cych status 
fundacji lub stowarzyszenia 
zarejestrowanego w KRS, 
- lokalnych instytucji publi-
cznych posiadaj¹cych oso-
bowoœæ prawn¹ (szkó³, do-
mów kultury, bibliotek, klubów 
sportowych, etc.) 
- oraz grup nieformalnych, w 
których imieniu wniosek z³o¿y 
organizacja lub instytucja po-
siadaj¹ca osobowoœæ prawn¹.

W konkursie mog¹ wzi¹æ 
udzia³ te organizacje i  instytucje, 
które: 
- maj¹ siedzibê w gminach: 
Zelów, Dru¿bice, Kluki, Ru-
siec, Szczerców (powiat be³-

politycznych oraz uprawianie 
kultu religijnego,
- finansowanie dzia³añ œciœle 
sportowych, jeœli nie prowa-
dz¹ one do aktywizacji spo³e-
cznoœci i d³ugotrwa³ych rezul-
tatów.

Okres realizacji projektów  
i zasady finansowania
Dzia³ania musz¹ byæ planowa-
ne na okres od 1 kwietnia do 
30 wrzeœnia 2007r. Maksy-
malna kwota dofinansowania 
projektu ze œrodków Progra-
mu „Dzia³aj Lokalnie V” to 
6.000 z³. Do niej organizacja 
lub instytucja musi do³o¿yæ 
wk³ad w³asny.
Na ca³kowit¹ wartoœæ pro-
jektu sk³adaj¹ siê proporcjo-
nalnie maksymalnie w 75% 
dotacja przyznana przez 
LOG, a w pozosta³ych 25% 
wk³ad w³asny grantobiorcy. 
Grantobiorca zobowi¹zany 
jest pozyskaæ gotówkê na po-
krycie minimum 10% ca³kowi-
tej wartoœci projektu, a pozos-
ta³e 15% mo¿e zapewniæ w 
postaci wk³adu rzeczowego 
lub us³ugowego. 

Termin nadsy³ania wnios-
ków:
Wnioski (w 5 egzemplarzach) 
powinny dotrzeæ do siedziby 
LOG
Do dnia 28. 03. 2007 roku na 
adres
Stowarzyszenie Dobroczynne 
„RAZEM”
ul. ̄ eromskiego 21
97-425 Zelów
Decyduje data stempla po-
cztowego.
Dodatkowo prosimy o przes³a-
nie wniosków e-mailem na 
adres:
 

A.D.

sd_razem@poczta.onet.pl

Szczegó³owe informacje na 
temat konkursu realizowanego 
w ramach „Dzia³aj Lokalnie V” 
mo¿na uzyskaæ w siedzibie sto-
warzyszenia lub pod numerem 
tel. 044/634 34 61 oraz na 
stronie www.sdrazem.org.pl



da³ on m.in. poprawê infrastruk-
tury informatycznej poprzez za-
kup nowoczesnego sprzêtu, 
wdro¿enie nowych wersji opro-
gramowania finansowo - ksiê-
gowego, przebudowê we-
wnêtrznej sieci oraz wdro¿enie 
systemu elektronicznego obie-
gu dokumentów. Wszystko to 
ma na celu podniesienie jakoœci 
œwiadczonych przez Urz¹d 
us³ug.

W roku ubieg³ym stworzona 
zosta³a serwerownia i zainsta-
lowany centralny serwer obs³u-
guj¹cy aplikacje, przebudowana 
zosta³a sieæ wewnêtrzna oraz 
wdro¿ony zosta³ system finan-
sowo - ksiêgowy na nowym 
sprzêcie komputerowym. Takim 
pierwszym widocznym na zew-
n¹trz efektem tego dzia³ania jest 
sporz¹dzony w nowej wersji  wy-
miar podatków i op³at.

W trakcie przebudowy jest 
system poczty elektronicznej, 
za pomoc¹, której bêdzie siê 
mo¿na kontaktowaæ z Urzê-
dem.

Ostatnim zadaniem projektu 
bêdzie wdro¿enie programu do 
elektronicznego obiegu doku-
mentów. Jest to zadanie trudne, 
ale jego realizacja pozwoli  mie-
szkañcom na za³atwianie okre-
œlonych spraw w Urzêdzie bez 
wychodzenia z domu. 
W³adze gminy s¹ przekonane, 
¿e kompleksowe wdro¿enie 
projektu pozwoli dostosowaæ 
standard œwiadczonych us³ug 
do za³o¿eñ spo³eczeñstwa in-
formacyjnego.

Urszula Chêciñska

Informatyzacja Urzêdu Miej-
skiego w Zelowie wesz³a w ko-
lejn¹ fazê. W lutym br. zakupio-
ny zosta³ nowy wysokiej klasy 
sprzêt: 20 komputerów, 1 kom-
puter przenoœny, 1 serwer i 7 
drukarek, w tym 6 laserowych. 
Sprzêt zosta³ ju¿ zainstalowany 
na poszczególnych stanowi-
skach pracy. 

Dosprzêtowienie i wymiana 
czêœci przestarza³ego, nie spe³-
niaj¹cego wymogów, sprzêtu 
komputerowego jest etapem re-
alizacji projektu „System elek-
tronicznego obiegu dokumen-
tów  e-urz¹d  w Urzêdzie Miej-
skim w Zelowie” wspó³finanso-
wanego w 75% ze œrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach dzia³a-
nia 1.5 Infrastruktura Spo³e-
czeñstwa Informacyjnego.

Realizacjê projektu Urz¹d 
rozpocz¹³ w lutym 2006 r. Zak³a-

Przedszkole Samorz¹dowe 
nr 1 im. Marii  Konopnickiej w 
Zelowie w dniu 28 lutego br. 
By³o organizatorem Gminnego 
Konkursu Tañca Ludowego   
i Nowoczesnego w Domu Kul-
tury. Celem imprezy by³a popu-
laryzacja tañca jako aktywnej 
formy spêdzania czasu wolne-
go wœród dzieci ze szkó³ i przed-
szkoli z terenu Gminy Zelów. 
Nad przebiegiem konkursu czu-
wa³o jury. Wybór zwyciêzców 
by³ doœæ trudny, cz³onkowie jury 
kierowali siê m.in. technik¹ tañ-
ca, choreografi¹, kostiumami 
oraz wyborem repertuaru. Do 
rywalizacji w tegorocznym Kon-
kursie Tañca przyst¹pi³y nastê-
puj¹ce placówki:
- Przedszkole Samorz¹dowe nr 
1 im. Marii Konopnickiej w Ze-
lowie,
- Przedszkole Samorz¹dowe nr 
4 im. Jana Brzechwy w Zelowie,
- Przedszkole Edukacyjne im. 
Jana Amosa Komeñskiego w 
Zelowie,
- Szko³a Podstawowa im Hen-
ryka Sucharskiego w Bujnach 
Szlacheckich,
- Szko³a Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Wygie³zowie.

W kategorii tañca ludowe-
go przyznano ex aequo cztery   
I miejsca zespo³om: „Lutnia” z 

Przedszkola Samorz¹dowego 
nr 1 w Zelowie, „Kropeczki” ze 
SP w Bujnach Szlacheckich, 
„Promyczki” z Przedszkola 
Edukacyjnego w Zelowie oraz 
„Iskierki” z Przedszkola Samo-
rz¹dowego nr 4 w Zelowie.

Zaœ w kategorii tañca nowo-
czesnego przyznano:
- I miejsce zespo³om: „Krope-
czki” ze SP w Bujnach Szla-
checkich i „Stokrotki” z Przed-
szkola Samorz¹dowego nr 4 w 
Zelowie,
- II miejsce zespo³om: „Jagód-
ki” z Przedszkola Samorz¹do-
wego nr 1 w Zelowie i „Promy-
czki” z Przedszkola Edukacyj-
nego w Zelowie,
- III miejsce: „Tulipanki” ze SP 
w Wygie³zowie.

Wszystkie zespo³y wykaza³y 
siê ogromnym talentem, a licz-
nie zgromadzona publicznoœæ 
podziwia³a ich dorobek artysty-
czny i nie ¿a³owa³a braw.

Dyrektorowie placówek oœ-
wiatowych oraz opiekunowie 
zespo³ów tanecznych otrzymali 
z r¹k zastêpcy burmistrza Zelo-
wa Kazimierza Hudzika pami¹t-
kowe statuetki i dyplomy.

Uwieñczeniem IV Gminnego 
Konkursu Tañca by³ wspólny ta-
niec.
                                 O.K.Ch.



W ramach Festiwalu Origami 
Polska 2007 organizowanego 
przez Polskie Centrum Origami, 
w dniu 16 lutego 2007 roku w 
Domu Kultury w Zelowie, odby³ 
siê Piknik Origami pt.  „Momota-
ro ch³opiec z brzoskwini”. 
Scenariusz pikniku zosta³ oparty 
na motywach japoñskiej baœni i 
opracowany przez koordynato-
ra £ódzkiego Oddzia³u Polskie-
go Centrum Origami Gra¿ynê 
Karasiñsk¹ Kraszkiewicz. W 
pikniku bra³y udzia³ dzieci  ze 
Szko³y Podstawowej nr 2 wraz z 
nauczycielami oraz podopieczni 
Stowarzyszenia Przyjació³ 
Osób Niepe³nosprawnych w 
Zelowie

Dzieci uczestniczy³y w przy-
godach dzielnego ch³opca Mo-
motaro przenosz¹c siê z Zelo-
wa do miejscowoœci Kioto w Ja-
ponii.

W ramach akcji Dziennika 
£ódzkiego „Szko³a bez prze-
mocy” w Gimnazjum w £obu-
dzicach trwa³ Tydzieñ Profilakty-
czny.

W tym czasie w szkole odby-
wa³o siê szereg zajêæ i spotkañ 
o tematyce przeciwdzia³ania 
agresji. W spotkaniach z tera-
peut¹ z Poradni Psychologicz-
no- Pedagogicznej uczestniczyli 
uczniowie klas II. Przekazywali  
oni swoje wewnêtrzne problemy 
i dzielili siê przemyœleniami z 
tragicznych wydarzeñ w szko-
³ach m.in. przywo³ywali przyk³ad 
zmar³ej Ani z Gdañskiego Gim-
nazjum. Z kolei, w spotkaniach 
z funkcjonariuszami Policji z ze-
spo³u ds. nieletnich i  patologii z 
Be³chatowa, wziêli udzia³ ucz-
niowie klas III. Wspólnie zasta-
nawiali siê oni nad problemem 
agresji i Ÿród³ach jej  powstawa-
nia wœród rówieœników. Pod-
czas Tygodnia Profilaktycznego 
kadra pedagogiczna z Gimna-
zjum stara³a siê w ramach „luŸ-
nych zajêæ” zwiêkszyæ œwiado-
moœæ problemu agresji wœród 
swoich uczniów, a tak¿e zmoty-
wowaæ ich do w³asnych inicja-
tyw i dzia³añ. Gimnazjaliœci  
chêtnie przy³¹czyli siê do akcji, 
przygotowuj¹c transparenty z 

has³ami przeciwko przemocy     
i agresji, plakaty, scenki rodzajo-
we pod has³em „Nie zastraszaj 
kolegi swego, przecie¿ agresja 
to Ÿród³o z³ego!”, które prezento-
wali podczas apelu pt. „Szko³a 
przetrwania”.

Jak mówi koordynator akcji  
Monika KaŸmierczak, tak¹ for-
m¹ zajêæ pragnêliœmy wzbudziæ 
wœród uczniów zainteresowanie 
t¹ problematyk¹ i wspólnie d¹-
¿yæ do eliminacji zachowañ 
agresywnych poprzez promo-
wanie postaw asertywnych, na-
bywanie umiejêtnoœci rozwi¹zy-
wania konfliktów w grupie, ucze-
nie siê reagowania na zjawiska 
przemocy i wyrabianie umiejêt-
noœci radzenia sobie ze stre-
sem.

Na znak identyfikowania siê 
z osobami zapobiegaj¹cymi 
agresji, uczniowie i nauczyciele 
nosili niebieskie kokardki przy-
gotowane przez zespó³ profilak-
tyczny. Udostêpniona by³a tak-
¿e na korytarzu przez ca³y ty-
dzieñ skrzynka pytañ „Trudne 
sprawy”, gdzie mo¿na by³o kie-
rowaæ pytania z nurtuj¹cymi 
sprawami, aby w przysz³oœci d¹-
¿yæ do zniwelowania szkolnych 
problemów.

O.K.Ch.

W czasie ich wêdrówki po-
wstawa³y kolejne sk³adanki, z 
których na koniec u³o¿ono ksi¹-
¿eczki.

Od czterech lat, przynajmniej 
raz w roku, dzieci ze Szko³y 
Podstawowej nr 2 przygotowuj¹ 
dla SPON imprezê zwi¹zan¹ ze 
sk³adaniem papieru. Sztuka ori-
gami jest wspania³¹ form¹ 
wspierania rozwoju i spêdzania 
wolnego czasu jak równie¿ jest 
sztuk¹ ³adu i harmonii,  skupie-
nia, równowagi oraz aktywn¹ 
zabaw¹ prowadz¹c¹ w progi 
w³asnego poznania. Staraj¹c 
siê iœæ po œladach wielkiego mis-
trza origami, Akira Yoshizawy - 
prekursora nowoczesnych tech-
nik sk³adania papieru, kierujmy 
siê jego przes³aniem: „Gdy sku-
tecznie u¿ywamy w³asnych r¹k, 
nasze serca najbardziej prze-
pe³nione s¹ pokojem”.  O.K.Ch.

W dniach od 23 marca do 4 
kwietnia 2007 roku 25 osobowa 
grupa m³odzie¿y i opiekunów z 
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Zelowie, bêdzie uczest-
niczyæ w programie wymiany 
m³odzie¿y polsko-niemieckiej w 
miejscowoœci Uelsen, Hrabstwo 
Bad Bentheim Niemcy.

W programie zaplanowano 
m.in. spotkanie m³odzie¿y z 
w³a-dzami powiatu Nordhorn, 
wy-jazd do Kolonii i  zwiedzanie 

Katedry, ca³odzienny wyjazd do 
Amsterdamu, spotkania sporto-
we z m³odzie¿¹ niemieck¹, któ-
ra w ubieg³ym roku uczestniczy-
³a w programie w Zelowie.

Program wymiany wspó³fi-
nansowany jest przez Biuro Nie-
miecko-Polskiej Wymiany M³o-
dzie¿y w Poczdamie oraz Towa-
rzystwo Niemiecko-Polskie w 
Neuenhaus, jak i Urz¹d Powia-
towy w Nordhorn.

                    Monika Rogut

Jak co roku, w Zespole Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Zelowie 
uczniowie szkó³ podstawowych, 
gimnazjów i szkó³ ponadgim-
nazjalnych mogli wzi¹æ udzia³ w 
nie³atwych zmaganiach o tytu³ 
„Gminnego Mistrza Ortografii”. 
Naje¿one trudnoœciami dyktan-
do by³o prawdziwym sprawdzia-
nem dla m³odych adeptów trud-
nej sztuki poprawnego pisania 
w jêzyku polskim. Nale¿y siê 
cieszyæ, ¿e tak wielu uczniów 
chce i umie napisaæ prawid³owo 
tak trudne wyrazy jak: wszech-
ogarniaj¹ca, pseudospecjaliœci, 
wszech nauk, ponadtrzydzie-
stodwuipó³letni. We wszystkich 
szko³ach Gminy Zelów zorgani-
zowane zosta³y przez nauczy-
cieli jêzyka polskiego elimina-
cje, aby wy³oniæ piêcioro najlep-
szych uczniów. 

Oto lista laureatów konkursu: 
szko³y podstawowe
1. Ewa Jachacz 
    SP nr 4 
2. Magdalena Rogut 
    SP nr 2
3. Dominik Krajda 
    SP nr 4
gimnazjum
1. Pawe³ Twardowski 
    ZSO Zelów
2 .Anna Przyszewska
    £obudzice
3. Ma³gorzata Malinowska
    £obudzice
szko³y ponadgimnazjalne
1. Anna Gryœ 
    ZSO Zelów
2. Justyna Bukowiec 
    ZSO Zelów
3. Barbara Badziak 
    ZSO Zelów            
                                 O.K.Ch.



Zimowiska w Kociszewie to 
przedsiêwziêcie, które ma swo-
j¹ 20-letni¹ tradycjê. 
W tym roku, zgodnie z trady-
cj¹, rozpoczê³y siê zabaw¹ 
choinkow¹, której g³ównym 
punktem by³o przedstawienie 
teatrzyku szkolnego. Dzieci 
wspaniale siê bawi³y razem z 
„Ksiêciem”, który przemierza-
j¹c krainy wielu znanych baœni 
poszukiwa³ odpowiedniej dla 
siebie ¿ony. 
Od poniedzia³ku przez piêæ 

kolejnych dni odbywa³y siê w 
szkole zajêcia sportowe pod 
kierunkiem nauczycieli.
 Wszyscy uczestnicy mieli za-
pewniony ciep³y posi³ek.
Na zakoñczenie w poniedzia-
³ek 5 lutego, blisko 50 dzieci 
pojecha³o na wycieczkê do 
Bochni i Krakowa. Wyjazd 
dzieci finansowali rodzice ze 
szkolnych stypendiów, a pozo-
sta³e koszty pokry³o Towarzy-
stwo Szkolne Kociszew.
                                  O.K.Ch.

W niedzielê 14 stycznia br. 
po raz XV w Polsce i po raz 
szósty w Zelowie zagra³a Wiel-
ka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomo-
cy. Zelowski sztab WOŒP mieœ-
ci³ siê w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych przy ul. Kiliñskiego 
40. Pieni¹dze, zbierane przez 
62 wolontariuszy przeznaczone 
bêd¹ dla Ratowania ¿ycia 
dzieci poszkodowanych w 
wypadkach, w tym na naukê 
udzielania pierwszej pomocy. 
Naszym wolontariuszom uda³o 
siê zebraæ 8819 z³,  pozosta³a 
kwota - 1565,19 z³ to wynik in-
ternetowej licytacji przedmiotów 
wystawionych na Allegro. Naj-
dro¿sza okaza³a siê koszulka 
XV fina³u, która zosta³a sprzeda-
na za sumê 255 z³. Ogó³em wy-
nik zelowskiego sztabu to  
10384,19 z³. Podczas XV fina³u 
w Zespole Szkó³ Ponadgimna-

zjalnych odby³y siê trzy turnieje 
pi³karskie “Gramy z WOŒP” ob-
jête patronatem OZPN w Piotr-
kowie Trybunalskim, Burmistrza 
Zelowa S³awomira Malinow-
skiego, Prezesa Zarz¹du KS 
“W³ókniarz Zelów” Szczepana 
Wrzesiaka, dyrektora ZSP 
Andrzeja Kêdziaka i dyrektora 
ZSO Jaros³awa Dziurdziê.

W tym dniu dla mieszkañców 
Zelowa i okolic przygotowane 
by³y imprezy towarzysz¹ce 
m.in. loteria fantowa, zabawy ³u-
cznicze, wystêpy zespo³ów mu-
zycznych takich jak: THE CAL-
LOCK, REDRUM, MADFIVER, 
UV SQAD i REWERS.
Tradycyjnie o godzinie 20:00 
zosta³o wys³ane "œwiate³ko do 
nieba".

Zelowanie, jak co roku, hoj-
nie przy³¹czyli siê do akcji na tak 
wa¿ny cel.                   O.K.Ch.

W Przedszkolu Samorz¹do-
wym nr 4 im. Jana Brzechwy w 
Zelowie w dniach od 5 do 7 lute-
go by³y Dni Otwarte dla dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat z terenu 
Gminy Zelów, pod has³em „Je-
steœmy przyjació³mi przyrody”. 
Zajêcia mia³y ró¿norodny cha-
rakter: dla dzieci m³odszych -gry 

i zabawy ruchowe, budowanie z 
klocków, a dla starszych - æwi-
czenia plastyczne, podstawy 
sztuki „origami” jak równie¿ za-
bawy w grupach. Dla dzieci by³y 
to niezapomniane chwile i  mo¿-
liwoœæ zabawy z rówieœnikami, 
zaœ dla rodziców okazja do po-
znania przedszkola.     O.K.Ch.  

BIURO EURO - BHP  mgr in¿. Zbigniew Szafrañski, 
specjalista w dziedzinie Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem 
Pracy, Inspektor BHP, organizuje dla firm, instytucji 
profesjonalne us³ugi w zakresie szkoleñ bhp, ppo¿., 
oceny ryzyka zawodowego oraz sta³ego nadzoru  w 
firmie w zakresie bhp. 

BHP  SZKOLENIA, DORADZTWO  I  
WYDAWNICTWO  www.eurobhp.pl

97-425 Zelów, ul. Kazimierza Wielkiego 30 
tel. 44-6342242, kom. 608 358319, e-mail: zbisza@wp.pl 

Pracodawco, uprzedŸ kontrolê Pañstwowej 
Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej, 

przeprowadŸ szkolenia w zakresie bhp oraz oceñ 
ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy !

Za poœrednictwem strony internetowej mo¿esz 
sprawdziæ aktualny cennik us³ug oraz dokonaæ zakupu 
Poradnika  „Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem w szko³ach 

i placówkach oœwiatowych”, autor Zbigniew 
Szafrañski - www.eurobhp.pl

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.



Zadzwoñ, informacja NIC NIE KOSZTUJE, a pozwoli Tobie i Twoim krewnym, 
znajomym unikn¹æ niepotrzebnych problemów, pominiêcia jakiegoœ odszkodowania 

lub wyd³u¿enia oczekiwania na odszkodowanie.
Wynagrodzenie w formie prowizji pobieramy dopiero po uzyskaniu odszkodowania   

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

- Jeœli TY lub Twoi krewni, znajomi mieli wypadek zostali pokrzywdzeni
- Jeœli otrzymane odszkodowanie jest za ma³e i nie obejmuje zadoœæuczynienia za 
   wszystkie poniesione krzywdy i uci¹¿liwoœci zwi¹zane z wypadkiem
- Jeœli nie wiesz jakie i ile odszkodowañ przys³uguje Tobie w konkretnym przypadku
- Jeœli prowadzisz firmê i ponosisz straty zwi¹zane z wypadkiem
- Jeœli jesteœ na zwolnieniu i tracisz czêœæ wynagrodzenia
- Jeœli Ciebie lub Twoich znajomych potr¹ci³ samochód i uciek³
- Jeœli towarzystwo ubezpieczeniowe zwleka z wyp³at¹ odszkodowania

ZAPRASZAMY POSZKODOWANYCH DO WERYFIKACJI  OTRZYMANYCH JU¯ ODSZKODOWAÑ

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ DO 10 LAT WSTECZ

Wiêcej informacji na stronie      
BIURO PRAWNO - TECHNICZNE                                 

AUTOEKSPERT                      
Jaros³aw Sipa                                                          

   www.autoekspert.com.pl                                    
KONTAKT: Be³chatów ul. B. Chrobrego 4

tel. 0608 43 33 70      tel/fax 044 633 49 55                                                              
jsipa@pro.onet.pl





Reprezentant ULKS ZSO 
Zelów  Damian Krawczyk zaj¹³ 
zaszczytne IV miejsce w Halo-
wych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów i Juniorów M³odszych. 
Eliminacje sportowe mia³y miej-
sce w Spale w dniach 27-28 sty-
cznia br. W biegu na 200 m 
nasz zawodnik osi¹gn¹³ wynik 
23,07. Ju¿ od dawna nikt z na-
szej gminy nie zaj¹³ tak wyso-
kiego miejsca w lekkiej atletyce. 
Trener sekcji lekkoatletycznej - 
Anna Dziurdzia mówi, i¿ zaw-
sze pok³ada³a w nim du¿e na-
dzieje i wreszcie uda³o siê. Da-
mian ma wszelkie predyspozy-
cje ku temu, aby osi¹gaæ sukce-

sy sportowe, ale nie obêdzie siê 
to bez wysi³ku i  treningów. 

¯yczymy Damianowi dal-
szych sukcesów sportowych!

Olena Krawczuk-Chojnac-
ka: Czy móg³by Pan na pocz¹-
tek powiedzieæ coœ  o sobie?
Damian Krawczyk: Jestem 
uczniem I klasy Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Zelo-
wie. Od 2, 5 roku trenujê sprint 
na 100 i 200 m w sekcji lekko-
atletycznej ULKS ZSO, której 
trenerem jest  Anna Dziurdzia. 
Wczeœniej gra³em w koszy-
kówkê.
O.K.Ch.: Jak czêsto Pan tre-
nuje, aby mieæ tak¹ kondycjê?
D.K.: Na treningi mam czas 
dopiero po lekcjach. Æwiczê 
prawie codziennie po oko³o 2 
godziny. Aby nie straciæ formy 
muszê trenowaæ równie¿ w 
czasie wakacji i ferii, wiêc cza-
su wolnego  mam niewiele. 
O.K.Ch.: A jakie s¹ Pana zain-
teresowania poza sportowe?
D.K.: W wolnych chwilach lu-
biê malowaæ i fotografowaæ. 
Gram równie¿ na gitarze ba-
sowej i na perkusji.

O.K.Ch.: Jakie s¹ Pana plany 
na przysz³oœæ po ukoñczeniu 
liceum?
D.K.: Planujê studia na AWF 
we Wroc³awiu.
O.K.Ch.: Czy przygotowuje 
siê Pan do nastêpnych zawo-
dów? Je¿eli tak, to gdzie i kie-
dy?
D.K.: Tak. Chcia³bym wystar-
towaæ w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Dzieci i M³odzie¿y, któ-
ra odbêdzie siê w Szczecinie 
pod koniec lipca. Ale ¿eby tam 
pojechaæ, muszê najpierw 
zwyciê¿yæ w makroregionie 
lub zrobiæ minimum. Korzysta-
j¹c z okazji chcia³bym gor¹co 
podziêkowaæ swojemu spon-
sorowi Szczepanowi Wrzesia-
kowi - prezesowi firmy „STI-
VEX”, który udziela mi wspar-
cia finansowego, jak równie¿ 
osobistemu trenerowi Annie 
Dziurdzi.
O.K.Ch.: Dziêkujê za rozmo-
wê!

W dniu 4 marca br. w War-
szawie odby³o siê ogólnopolskie 
podsumowanie LZS 2006, pod-
czas którego wyró¿niono: naj-
lepsze Rady Wojewódzkie, Ra-
dy Powiatowe, Rady Miejsko-
Gminne oraz kluby sportowe. 
Wœród wyró¿nionych szesnastu 
najlepszych Rad znalaz³a siê 
Rada Miejsko-Gminna Ludowe-

go Klubu Sportowego w Zelo-
wie. Podczas uroczystoœci Gmi-
nê Zelów reprezentowali: bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-
nowski, Przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Wincenty Berliñski 
oraz cz³onkowie zarz¹du MG 
LKS Szczepan Krajda, Wa-
c³aw Chêciñski, Mariusz Kry-
za i W³adys³aw B³och.             

                             O.K.Ch.

Turniej pi³ki siatkowej o pu-
char Przewodnicz¹cego Rady 
Powiatowej LZS rozegrano w 
dniu 23 lutego br. w Zespole 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Zelowie. Do rywalizacji przyst¹-
pi³y 4 dru¿yny dziewcz¹t: ULKS 
ZSO I ZELÓW, LZS BE£CHA-
TÓW, UKS FA£KÓW i ULKS 
ZSO II ZELÓW. Po zaciêtej ry-
walizacji na miejscu I uplasowa-
³a siê dru¿yna UKS FA£KÓW. 
Miejsce II zajê³a dru¿yna ULKS 
ZSO I ZELÓW w sk³adzie: Pa-
trycja Stefañczyk, Katarzyna 

Malinowska, Agnieszka Bocz-
kiewicz, Aneta Smolna, Kami-
la Tosik, Justyna Boækiewicz, 
Ilona Szewczyk.

Statuetki najlepszych uczest-
niczek turnieju otrzyma³y:

ULKS ZSO Zelów I 
- Katarzyna Malinowska
ULKS ZSO Zelów II 
- Alicja Lewska
UKS Fa³ków 
- Magdalena Zenka
LZS Be³chatów 
- Klaudia Sudak

                                 O.K.Ch.
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Zarz¹d Miejsko - Gminnego 
Ludowego Klubu Sportowego w 
Zelowie w dniu 12 stycznia by³ 
organizatorem podsumowania 
roku sportowego 2006 LZS.

Og³oszenie wyników plebi-
scytu odby³o siê w 4 kategori-
ach. 

W kategorii „Najlepszej 
dziesi¹tki sportowców LZS” 
wyró¿nieni zostali:
1. Katarzyna Konieczna
   ULKS „KUSY” £obudzice 
   tenis  sto³owy
2. Katarzyna Staœkowska
   ULKS ZSO Zelów 
   pi³ka siatkowa
3. Alicja Smolna 
   ULKS ZSO Zelów
   lekkoatletyka
4. Andrzej Konieczny 
   ULKS „KUSY” £obudzice
   tenis sto³owy
5. Ewelina Jersak 
   ULKS ZSO Zelów
   lekkoatletyka
    Damian Krawczyk 
   ULKS ZSO Zelów
   lekkoatletyka
6. Renata Kimmer 
   ULKS „KUSY” £obudzice 
   LA, PN, PK
    Milena Struzik 
   ULKS  £obudzice 
   lekkoatletyka
7. Magdalena Kopertowska
   ULKS ZSO Zelów 
   pi³ka sitkowa
8. Tomasz Lisiecki
   LZS ZSP Zelów
   LA, PK, PS
9. Andrzej Sowa³a
   LZS Kurów  
   warcaby, sport masowy

10. Kamil Krawczyk 
   SP nr 4 Zelów
   lekkoatletyka 

W kategorii „Rewelacje 
sportowe roku” wyró¿nienia 
otrzymali:
1. Rafa³ Bednarek  
    SP w Wygie³zowie
2. Kamila Stêpieñ
    SP w Bujnach Szlacheckich
3.  Anna Tosik
    SP nr 2 w Zelowie
4. Magdalena Zamolska  
    SP nr 4 w Zelowie

W kategorii „Sprawni ina-
czej” wyró¿niono:
1. Justynê Beton SPON
2. Paw³a Zakrajdê SPON
3. Micha³a Klukê  SPON

Z kolei najlepszymi trenerami 
roku 2006 zostali: Mariusz Kry-
za (ULKS ZSO Zelów), Jan Ko-
nieczny (ULKS „KUSY” £obu-
dzice) i Andrzej Gudzio (LZS 

W dniu 6 stycznia br. w Mu-
zeum Regionalnym w Be³chato-
wie podsumowano sportowy 
rok 2006 i og³oszono wyniki 
wspó³zawodnictw Rady Powia-
towej LZS. Rada MG LZS w Ze-
lowie wœród najlepszych Rad 
uplasowa³a siê na II  miejscu.

Z kolei, w dziesi¹tce najlep-
szych sportowców z naszej gmi-
ny znaleŸli siê: Katarzyna Ko-
nieczna z ULKS „KUSY” £obu-
dzice (IV miejsce), Alicja Smol-
na z ULKS ZSO Zelów (VI miej-
sce) i Katarzyna Staœkowska z 

ULKS ZSO Zelów (X miejsce). 
Wœród rewelacji sportowych 
roku: Magdalena Zamolska z 
SP nr 4 w Zelowie i Kamila 
Stêpieñ z SP w Bujnach Szla-
checkich. 
Wœród najlepszych trenerów - 
Jan Konieczny (ULKS „KU-
SY” £obudzice) i Mariusz Kry-
za (ULKS ZSO Zelów).
Ponadto medalami za zas³ugi 
dla wojewódzkiej organizacji 
LZS w £odzi wyró¿niono Wa-
c³awa Chêciñskiego i Mariu-
sza Kryzê.                 O.K.Ch.

Bardzo dobrze wypad³a 
Gmina Zelów na wojewódzkim 
podsumowaniu sportowym roku 
2006 Rady Wojewódzkiej LZS, 
które odby³o siê w dniu 16 grud-
nia 2006 r. w £ódzkim Domu 
Kultury. 

Wyró¿nienia otrzymali:
- wœród najlepszych rad miej-
skich i gminnych - Rada MG 
LKS w Zelowie, która zosta³a 

Miejsko - Gminny Ludowy 
Klub Sportowy w Zelowie w 
dniu 11 marca by³ organizato-
rem Zimowych Igrzysk z okazji 
jubileuszu 50-lecia nadania 

zg³oszona do wspó³zawod-
nictw na szczeblu centralnym,
- wœród szkó³ podstawowych II 
miejsce - Szko³a Podstawo-
wa nr 4 w Zelowie,
- wœród gimnazjów II miejsce - 
ULKS „KUSY” £obudzice,
- wœród szkó³ ponadgimnazjal-
nych I miejsce - ULKS ZSO 
Zelów.                      
                                 O.K.Ch.

praw miejskich dla Zelowa. 
O wynikach igrzysk poinfor-

mujemy w kolejnym wydaniu 
Informatora Zelowskiego.

                              O.K.Ch.

ZSP Zelów).
Podsumowuj¹c rok sportowy 

2006, warto zauwa¿yæ, ¿e MG 

LKS ogó³em uczestniczy³ w 104 
imprezach sportowych, w tym 
22 miejsko-gminnych, 32 
powiatowych, 4 miêdzypowia-
towych, 32 wojewódzkich oraz 
14 ogólnopolskich.

Na uroczystoœæ podsumo-
wuj¹c¹ rok sportowy 2006 przy-
by³o wielu goœci, m.in. burmi-
strz Zelowa S³awomir Malino-
wski, zastêpca burmistrza Ka-
zimierz Hudzik, przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Wincenty Ber-
liñski, przewodnicz¹cy sejmiku 
woj. ³ódzkiego Marek Mazur      
i przewodnicz¹ca Rady Powiatu 
Anna Szafran.

¯yczymy wszystkim spor-
towcom z Gminy Zelów dal-
szych sukcesów i aby rok 2007 
zaowocowa³ jeszcze lepszymi 
wynikami!                  

                             O.K.Ch.
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