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Cel: IV liga na 85-lecie Klubu

 
DOBRY POCZ¥TEK 

W£ÓKNIARZA 
W „OKRÊGÓWCE”

Trzy zwyciêstwa, jeden re-
mis, jedenaœcie strzelonych 
bramek, dziesiêæ zdobytych 
punktów i trzecie miejsce w ta-
beli piotrkowskiej okrêgówki z 
minimaln¹ strat¹ do liderów  to 
krótki bilans ostrego startu 
W³ókniarza Zelów w sezonie 
2006/2007. Pi³karze, dzia³a-
cze i kibice zelowskiego klubu 
nie ukrywaj¹, ¿e ich ambicj¹ 
jest awans do IV ligi, co by³oby 
piêknym prezentem na jubi-

leusz 85-lecia W³ókniarza, któ-
ry przypada w przysz³ym roku.

PO CZTERECH 

KOLEJKACH BEZ 

PORA¯KI 

Najpierw 3:1 na wyjeŸdzie 
ze Œwitem Kamieñsk, potem 
5:1 u siebie ze Spart¹ Ostrów, 
wreszcie cztery punkty w me-
czach ze Skalnikiem Sulejów 

dokoñczenie na str. 2

Dru¿yna W³okniarza Zelów

W zwi¹zku z tegoroczn¹ su-
sz¹, Prezes Rady Ministrów 
Jaros³aw Kaczyñski podpisa³ 
rozporz¹dzenie, które wesz³o 
w ¿ycie od 1 wrzeœnia br. w 
sprawie warunków realizacji 
programu pomocy spo³ecznej 
dla gospodarstw rolnych w ce-
lu z³agodzenia skutków suszy. 
Pomoc zostanie udzielona w 
postaci jednorazowego zasi³-
ku celowego, w wysokoœci 500 
z³ w przypadku rodziny rolni-
czej prowadz¹cej gospodar-
stwo rolne o powierzchni do 
5 ha u¿ytków rolnych albo w 
wysokoœci 1000 z³ w przy-
padku rodziny rolniczej prowa-
dz¹cej gospodarstwo rolne o 
powierzchni powy¿ej 5 ha 
u¿ytków rolnych. 

Dodatkowo kwota pomocy 
zostanie zwiêkszona o ekwi-
walent 1 tony pszenicy czyli o 
392 z³ w przypadku rodziny 

ZASI£KI SUSZOWE
rolniczej prowadz¹cej gospo-
darstwo rolne, w którym utrzy-
muje siê byd³o, owce, kozy lub 
koniowate, je¿eli szkody w 
u¿ytkach zielonych tego gos-
podarstwa spowodowane klê-
sk¹ suszy wynosz¹ powy¿ej 
30%. Wysokoœæ szkód bêdzie 
ustala³ kierownik oœrodka po-
mocy spo³ecznej, na podsta-
wie protoko³ów oszacowania, 
przekazanych przez wojewo-
dów. Pomoc bêdzie przys³ugi-
wa³a rodzinom, w których co 
najmniej jedna osoba jest rol-
nikiem, w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu spo³ecz-
nym rolników. Na terenie Gmi-
ny Zelów wnioski o udziele-
nie pomocy mo¿na sk³adaæ 
do 15 paŸdziernika 2006 r. 
w Miejsko-Gminnym Oœrodku 
Pomocy Spo³ecznej w Zelowie 
przy ul. Piotrkowskiej 12.     

O.K.Ch.

Wrzesieñ to miesi¹c, który 
jednoznacznie kojarzy siê z 
jednym. I nie dla wszystkich 
jest to mi³e skojarzenie. Cho-
dzi oczywiœcie o zakoñczenie 
wakacji i powrót do szko³y, 
który jest niezwykle wa¿nym 
wydarzeniem dla ka¿dego 
m³odego cz³owieka. Pocz¹tek 
lub kontynuacja nauki wi¹¿e 
siê czêsto z now¹ szko³¹, 
przedmiotami i nauczycielami, 
z którymi dzieci nie mia³y jesz-
cze do czynienia, b¹dŸ z no-
wymi kolegami i kole¿ankami, 
z którymi ³atwiej przetrwaæ wy-
magaj¹ce ciê¿kiej pracy chwi-
le. 

SZKO£A - TRUDNE 
MI£EGO POCZ¥TKI

Przygotowania do nowego 
roku szkolnego rozpoczê³y siê 
w Urzêdzie Miejskim w Zelo-
wie ju¿ kilka miesiêcy temu. W 
czerwcu najbardziej potrzebu-
j¹cym pierwszakom przekaza-
ne zosta³y wyprawki. Piêædzie-
siêciu oœmiu maluchów, którzy 
zadebiutuj¹ w tym roku w 
szkolnych ³awach i spe³nili wy-
mogi, jakie potrzebne s¹ do 
otrzymania tego typu pomocy, 
mog¹ cieszyæ siê z zestawu 
podrêczników. Wszystkich 
zelowskich pierwszaków bê-
dziemy mieli sto czterdzieœci. 
Natomiast liczba uczniów, któ-
rzy bêd¹ uczêszczaæ do piêciu 
szkó³ podstawowych, dwóch 
gimnazjów i liceum w Zelowie 
wynosi tysi¹c dziewiêæset 

trzydzieœci jeden. Wszyscy oni 
rozpoczêli naukê, zgodnie z 
decyzj¹ Ministra Edukacji Na-
rodowej Romana Giertycha, 
wyj¹tkowo czwartego wrzeœ-
nia a nie jak to zwykle bywa 
pierwszego. Niezwykle wa¿-
n¹ dat¹, jak¹ musz¹ zapa-
miêtaæ szczególnie rodzice, 
jest piêtnasty wrzeœnia, do 
kiedy mo¿na sk³adaæ wnio-
ski o przyznanie stypen-
dium socjalnego. Warun-
kiem jego otrzymania jest 
dochód netto na ka¿d¹ oso-
bê w rodzinie nieprzekracza-
j¹cy 316z³. Stawka ta ulegnie 
zmianie ju¿ w paŸdzierniku i 

wynosiæ bêdzie 351z³. Nie 
zaszkodzi, wiêc zwróciæ siê 
z wnioskiem o stypendium 
tak¿e wtedy. 

W tym roku szkolnym nau-
kê w szko³ach podstawowych 
rozpoczê³o 1009 uczniów, 
w tym 140 pierwszoklasistów, 
w gimnazjach 652, a zelow-
skim liceum 217.

Pocz¹tek roku szkolnego to 
wielkie wydarzenie dla ucz-
niów, rodziców a tak¿e nau-
czycieli. Niekiedy jest to czas 
pe³en nerwowoœci, ale w ogól-
nym rozrachunku jest to Ÿród³o 
wielu radoœci i niezapomnia-
nych wra¿eñ. ¯yczymy wszy-
stkim samych pi¹tek i szóstek!

dokoñczenie na str. 7



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

dokoñczenie ze str. 1

(1:1 na wyjeŸdzie) i B³yskiem 
Aleksandrów (1:0 u siebie w 
ostatniej kolejce). Szczególnie 
dwa ostatnie wyniki z zespo-
³ami ze œcis³ej czo³ówki daj¹ 
powody do optymizmu. „To in-
na dru¿yna ni¿ ta, która w ubie-
g³ym sezonie do ostatniej ko-
lejki walczy³a o utrzymanie w 
okrêgówce mówi trener „W³ók-
niarza” Sylwester Szkudla-
rek. Ludzie niby ci sami, a 
atmosfera w dru¿ynie zmieni³a 
siê na lepsze. Widaæ, ¿e ch³op-
cy chc¹ walczyæ”.

Po czterech kolejkach do 
prowadz¹cych w lidze dru¿yn 
z Mierzyna i Moszczenicy 
dziel¹ W³ókniarza tylko 2 pun-
kty. Za plecami zelowian te¿ 
t³ok. B³ysk Aleksandrów ma do 
nas 1 pkt straty, a trzy kolejne 
dru¿yny 3 punkty. Zapowiada 
siê, wiêc ostra walka przez ca-
³y sezon. „By³oby wspaniale 
gdybyœmy na jubileusz 85-
lecia klubu awansowali do IV 
ligi mówi prezes klubu Szcze-
pan Wrzesiak  tradycje i po-
tencja³ zelowskiej pi³ki no¿nej 
pozwalaj¹ myœleæ o tym jak 
najbardziej realnie. Jednak nie 
bêdzie ³atwo. Wa¿ne jest to, 
¿eby wreszcie w Zelowie zbu-
dowaæ mocny, stabilny zes-
pó³”.

NAJDRO¯SZE 

PIWO W POLSCE

Odmieni³ siê nie tylko obraz 
dru¿yny. Wysi³kiem finanso-
wym samorz¹du i sponsorów 
(przede wszystkim firmy „Sti-
vex”, któr¹ kieruje prezes 
Szczepan Wrzesiak) poddano 
gruntowym remontom i odno-
wie obiekt „W³ókniarza”. Zmie-
ni³a siê atmosfera na stadio-
nie, gdzie przychodzi coraz 
wiêcej ludzi. „Bezpieczeñstwo 
i porz¹dek na trybunach to 
nasz najwa¿niejszy priorytet  
podkreœla Szczepan Wrze-
siak. W poprzednich sezonach 
W³ókniarz wielokrotnie by³ ka-
rany zamykaniem stadionu za 
wybryki pseudokibiców. Dlate-
go nowy regulamin jest konse-
kwentnie egzekwowany przez 
policjê i s³u¿by porz¹dkowe 
klubu. Stadion W³ókniarza bê-
dzie miejscem, gdzie ka¿dy 
kibic mo¿e czuæ siê bezpie-
cznie”. Na okolicznoœæ no-
wych rygorów na zelowskim 
stadionie ju¿ kr¹¿y anegdota. 
„Gdzie mo¿na napiæ siê naj-
dro¿szego piwa w Polsce? 

Cel: IV liga na 85-lecie Klubu

 

Oczywiœcie na stadionie 
„W³ókniarza”. Cena 103 z³: 3 z³ 
za piwo i 100 z³ mandatu”. Nie 
polecamy. Patrol zelowskiej 
policji obecny na ka¿dym me-
czu, wyj¹tkowo skrupulatnie 
pilnuje „sprzeda¿y” wszelkich 
trunków na trybunach.

W£ÓKNIARZ 

WIDZIMY OGROMNY

Burmistrz Zelowa S³awomir 
Malinowski podkreœla, ¿e 
wszystkie te dobre rzeczy, 
które dziej¹ siê na stadionie 
przy ul. Piotrkowskiej to 
pocz¹tek wiêkszego planu. 
Pojawienie siê ogromnych 
funduszy europejskich daje 
mo¿liwoœæ du¿o wiêkszych in-
westycji. Samorz¹d i w³adze 
klubu ju¿ przygotowuj¹ siê do 
sk³adania wniosków o pieni¹-
dze unijne w okresie progra-
mowania 2007-2013. „Musimy 
przygotowaæ koncepcjê, pro-
jekty techniczne i zapewniæ 
minimum œrodków w³asnych”  
mówi burmistrz. Najwa¿niej-

sze, ¿e w³adze samorz¹dowe 
znalaz³y w nowym zarz¹dzie, 
a szczególnie w prezesie 
Wrzesiaku znakomitego part-
nera w tego typu przedsiê-
wziêciach. Plany mamy ambit-
ne, a determinacji i umiejêt-
noœci pozyskania œrodków 
nam nie zabraknie”.  

Z OSTATNIEJ CHWILI: 

W£ÓKNIARZ 

LIDEREM !       
Ju¿ podczas sk³adania tego 

wydania „Informatora” otrzy-
maliœmy informacjê o wyni-
kach 5 kolejki rozgrywek klasy 
okrêgowej. Jak¿e dobre infor-
macje. Zelowski „W³ókniarz” 
dos³ownie rozbi³ w kolejnym 
meczu wyjazdowym Omegê II 
Kleszczów 6:2 i wobec niepo-
wodzeñ innych dru¿yn z czo³ó-
wki tabeli obj¹³ samodzielne 
prowadzenie! Kolejny mecz 
nasi pi³karze rozegraj¹ 16 
wrzeœnia (sobota) o godz. 
17:00 na w³asnym stadionie z 
GUKS Gorzkowice.          J.M.

Trzy filary W³ókniarza Zelów: prezes Szczepan Wrzesiak, 
kapitan Jacek Pawe³oszek i trener Sylwester Szkudlarek.



Trwaj¹cy pi¹ty rok spór o to 
czy Gmina Zelów utworzy³a 
nowy zak³ad opieki zdrowot-
nej, czy przejê³a Przychodniê 
Zdrowia od Szpitala Wojewó-
dzkiego w Be³chatowie, ma 
now¹ ods³onê. 11 sierpnia 
2006 r. Minister Zdrowia stwie-
rdzi³ niewa¿noœæ decyzji 
Wojewody £ódzkiego Nr 
PS.I/8011/408/2004 z dnia 
17.08.2004 r. o wpisie zmian w 
rejestrze Szpitala Wojewódz-
kiego im. Jana Paw³a II w Be³-
chatowie. Jest to zgodne z 
tym, czego domaga³a siê Gmi-
na Zelów.

Co to oznacza? To znaczy 
tyle, ¿e w œwietle prawa Szpital 
do dziœ nie zakoñczy³ prowa-
dzenia dzia³alnoœci w Przy-
chodni Zdrowia w Zelowie. Za-
przestanie udzielania œwiad-
czeñ by³o nielegalne.

Z³amanie prawa w tej spra-
wie wytkn¹³ ju¿ Wojewoda £ó-
dzki. Takie same stanowisko 
zaprezentowa³ Naczelny 
S¹d Administracyjny w wy-
roku z dnia 1 paŸdziernika 
2002 r. Mimo tego Szpital re-
alizowa³ politykê faktów do-
konanych. Szczególnie wobec 
pracowników podejmowa³ jed-
nostronne dyspozycje, prze-
kazuj¹c ich do nieistniej¹cego 
jeszcze wtedy Samodzielnego 
Publicznego Zak³adu Opieki 
Zdrowotnej w Zelowie. Dodat-
kowo nie mia³ na tê okoli-
cznoœæ ¿adnego porozumie-
nia ani z Gmin¹, ani z pe³no-
mocnikiem Gminy do spraw 
tworzenia Samodzielnego Pu-
blicznego Zak³adu Opieki 
Zdrowotnej. Mo¿na za³o¿yæ, 
¿e Szpital realizowa³ swój cel, 

MINISTER  ZDROWIA 
POPIERA  GMINÊ  ZELÓW

którym by³o pozbycie siê 
pracowników zatrudnio-
nych w Zelowie, bez ponie-
sienia kosztów zwi¹zanych 
z odprawami. Pamiêtajmy 
przy tym, ¿e ani Szpital, ani 
Samorz¹d Województwa 
niczego, absolutnie niczego 
Gminie Zelów ani SP ZOZ za 
darmo nie przekaza³.

W tej sytuacji zastanawia 
postawa czêœci by³ych praco-
wników Samodzielnego Publi-
cznego Zak³adu Opieki Zdro-
wotnej w Zelowie, którzy nie 
wyra¿ali sprzeciwu wobec ta-
kich dzia³añ Szpitala, a wszy-
stkie roszczenia kierowali 
przeciwko Samodzielnemu 
Publicznemu Zak³adowi Opie-
ki Zdrowotnej w Zelowie.

Likwidacja prowadzonej 
przez Szpital Przychodni w 
Zelowie dokonana zosta³a nie-
zgodnie z prawem, na co w³a-
dze Gminy zwraca³y uwagê 
ju¿ wówczas i co swoj¹ decy-
zj¹ stwierdzi³ Minister Zdrowia 
obecnie. ¯adne emocjonalne 
okreœlenia dyrektora Szpitala 
Wojewódzkiego im. Jana Pa-
w³a II w Be³chatowie, ¿e to 
„bzdura”, nie zmieni¹ faktów. 
Nie s¹ to jakieœ drugorzêdne 
formalizmy, a jak najbardziej 
zasadnicze kwestie przy prze-
kszta³ceniach Szpitala, gdy¿ 
leczenie ludzi to nie produkcja 
gwoŸdzi, której mo¿na w do-
wolnym momencie zaniechaæ.

Do sprawy bêdziemy z pe-
wnoœci¹ wracaæ, obserwuj¹c, 
jak opinia w³adzy pañstwowej 
o ³amaniu prawa podczas 
przekszta³ceñ bêdzie wp³ywa-
³a na orzecznictwo s¹dowe. 

Kazimierz Hudzik
Wiceburmistrz Zelowa

ZELOWSKA DELEGACJA 
NA DO¯YNKACH 
W SZCZERCOWIE

Na zdjêciu delegacja Gmi-
ny Zelów na Do¿ynki Powiato-
we w Szczercowie: Przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej w Ze-
lowie Wincenty Berliñski, Kry-
styna Kryœciñska, Genowefa 
Marks, Zdzis³awa Bêbnowska, 

Alicja Cio³ek, Burmistrz Zelo-
wa  S³awomir Malinowski i Ra-
dny Rady Miejskiej w Zelowie  
Krzysztof Kryœciñski. 

Wieniec do¿ynkowy Naszej 
Gminy wykona³a Anita Doma-
ga³a.                                J.M.

ŒWIÊTO  OSP  W  BUJNACH  
SZLACHECKICH

Tym razem swój jubileusz obchodziæ bêd¹ stra¿acy z 
OSP w Bujnach Szlacheckich. Z tej okazji 17 wrzeœnia 
odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 50-lecia 
powstania jednostki. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ 
do wspólnego œwiêtowania. Pocz¹tek godz. 14:30.                    



Dwóch dyrektorów placó-
wek oœwiatowych z terenu 
Gminy Zelów obchodz¹ w tym 
roku 20-lecie pracy zawodo-
wej. Z tej okazji burmistrz Zelo-
wa S³awomir Malinowski w 
dniu 1 wrzeœnia z³o¿y³ im ¿y-
czenia oraz wrêczy³ dyplomy. 

20-LECIE  PRACY 
ZAWODOWEJ

A jubilatami s¹: Jaros³aw 
Dziurdzia - dyrektor Zespo³u 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w 
Zelowie i Marzenna Tokar-
czyk - dyrektor Przedszkola 
Samorz¹dowego nr 4 w 
Zelowie.

O.K.Ch.    

Od lutego 2005 r. Fundacja 
Rozwoju Gminy Zelów w ra-
mach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konku-
rencyjnoœci Przedsiêbiorstw 
(dzia³anie 1.2 - Poprawa dos-
têpnoœci do zewnêtrznego 
finansowania inwestycji prze-
dsiêbiorstw, priorytet 1 - Roz-
wój przedsiêbiorczoœci i wzro-
st innowacyjnoœci poprzez 
wzmocnienie instytucji oto-
czenia biznesu), realizuje pro-
jekt „Fundusz po¿yczkowy dla 
ma³ych przedsiêbiorstw z re-
gionu ³ódzkiego”. Projekt jest 
wspó³finansowany ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i 
realizowany pod nadzorem 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiêbiorczoœci. G³ównym 
celem projektu jest powiêk-
szenie kapita³u po¿yczko-
wego, a tym samym u³atwienie 
ma³ym przedsiêbiorcom roz-
poczynaj¹cym b¹dŸ rozwijaj¹-
cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
dostêpu do zewnêtrznych Ÿró-
de³ finansowania dzia³alnoœci. 
Kwota dofinansowania w 
ramach projektu wynosi 5 005 
350 z³, z czego 4 664 850 jest 
przeznaczone na powiêk-
szenie kapita³u funduszu a 
pozosta³a kwota na pokrycie 
kosztów admin is t rac j i  i  
zarz¹dzania projektem.

O po¿yczki z pozyskanych 
œrodków mog¹ ubiegaæ siê mi-
kro i mali przedsiêbiorcy z 
województwa ³ódzkiego (na 
rozwój prowadzonej dzia³al-

Projekt wspó³finansowany 
przez Uniê Europejsk¹

ze œrodków
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego

„PO¯YCZKI DLA 
OBECNYCH I PRZYSZ£YCH 

PRZEDSIÊBIORCÓW”
noœci gospodarczej) oraz oso-
by bezrobotne i zagro¿one 
grupowymi zwolnieniami z 
pracy, posiadaj¹ce adres za-
mieszkania na terenie woje-
wództwa ³ódzkiego (na rozpo-
czêcie w³asnej dzia³alnoœci 
gospodarczej). Œrodki z po¿y-
czki mog¹ zostaæ wykorzysta-
ne na finansowanie maj¹tku 
trwa³ego oraz zakup œrodków 
obrotowych. Po¿yczki mog¹ 
byæ udzielane w maksymalnej 
wysokoœci do 120.000 z³, z ter-
minem sp³aty od 1 roku do 5 lat 
i maksymalnym okresem ka-
rencji w sp³acie kapita³u do 
6-ciu miesiêcy. Oprocentowa-
nie po¿yczek uzale¿nione jest 
od okresu sp³aty po¿yczki i wy-
nosi od 7,62% do 8,02%.

Ubiegaj¹cy siê o po¿yczkê 
mog¹ uzyskaæ bezp³atn¹ po-
moc w przygotowaniu pe³nej 
dokumentacji po¿yczkowej 
w Punktach Konsultacyjnych 
prowadzonych przez Funda-
cjê w Zelowie, Piotrkowie Try-
bunalskim i Tomaszowie Ma-
zowieckim.

Szczegó³owe informacje 
dotycz¹ce po¿yczek udziela-
ne s¹ od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godzinach od 8.00 do 
16.00 w siedzibie Fundacji 
przy ul. Mickiewicza 4 przez 
Punkt Konsultacyjny (pokój 
nr1) oraz pod numerami 
telefonów: 044 634 10 06, 634 
10 14 wew. 132. Zaintereso-
wanych odsy³amy tak¿e na 
nasz¹ stronê internetow¹ 
www.frgz.pl.

Marek Górecki

W zwi¹zku z licznymi w¹t-
pliwoœciami wynikaj¹cymi z 
publikacji prasowych na temat 
zasad przeliczania wysokoœci 
emerytury przyznanej po ren-
cie, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych informuje:

Podstawê wymiaru emery-
tury dla osoby uprawnionej do 
renty z tytu³u niezdolnoœci do 
pracy - w zale¿noœci od jej 
wniosku - mo¿e stanowiæ:
• odpowiednio zwaloryzowana 
podstawa wymiaru renty, lub
• podstawa wymiaru ustalona 
na nowo od zarobków uzyska-
nych w okresie 10 kolejnych 
lat kalendarzowych wybra-
nych z 20-lecia przed przej-
œciem na emeryturê lub z do-
wolnie wybranych 20 lat kalen-
darzowych z ca³ego okresu 
podlegania ubezpieczeniom 
spo³ecznym.

O sposobie ustalenia tej 
podstawy decyduje osoba 
ubiegaj¹ca siê o emeryturê, 
poprzez zakreœlenie we wnio-
sku (formularz ZUS Rp-1) 
odpowiedniej rubryki.

Je¿eli wnioskodawca nie 
zakreœli takiej rubryki, organ 
rentowy przeprowadza postê-
powanie zmierzaj¹ce do usta-
lenia, jaki sposób obliczenia 
podstawy wymiaru jest dla 
zainteresowanego najkorzyst-
niejszy.

EMERYTURA PO RENCIE
W zwi¹zku z podjêciem 

przez S¹d Najwy¿szy uchwa³y 
z 15 lutego (sygn. akt II UZP 
16/5), w myœl której - w ka¿-
dym czasie, nawet po uprawo-
mocnieniu siê decyzji przyzna-
j¹cej emeryturê - œwiadczenio-
biorca mo¿e wyst¹piæ z ¿¹da-
niem zmiany sposobu ustale-
nia podstawy wymiaru emery-
tury - oddzia³y ZUS rozpatruj¹ 
wszystkie wnioski zaintereso-
wanych, a sprawy, w których - 
przed podjêciem wymienionej 
uchwa³y - zosta³y wydane de-
cyzje odmawiaj¹ce ponowne-
go ustalenia podstawy wymia-
ru, rozpatruj¹ ponownie na 
wniosek zainteresowanych 
lub wznawiaj¹ postêpowanie z 
urzêdu.

Oznacza to zatem, ¿e oso-
ba, która sk³adaj¹c wniosek o 
emeryturê wskaza³a, i¿ wnosi 
o przyjêcie do emerytury - pod-
stawy wymiaru renty, mo¿e 
obecnie ponownie wyst¹piæ 
do organu rentowego z wnio-
skiem o ustalenie podstawy 
wymiaru od zarobków uzyska-
nych w okresie 10 kolejnych 
lat kalendarzowych wybra-
nych z 20 lat poprzedzaj¹cych 
rok przejœcia na emeryturê lub 
z dowolnie wybranych 20 lat 
kalendarzowych, poprzedza-
j¹cych ten rok.

W przypadku z³o¿enia ta-
kiego wniosku oraz odpowied-
nich dokumentów potwier-
dzaj¹cych wysokoœæ tych za-
robków (o ile nie z³o¿ono ich 
wczeœniej) wysokoœæ emery-
tury zostanie obliczona przy 
zastosowaniu kwoty bazowej 
obowi¹zuj¹cej w miesi¹cu, od 
którego zosta³a przyznana, a 
nie - jak podaj¹ niektóre œrodki 
masowego przekazu - od obe-
cnie obowi¹zuj¹cej kwoty ba-
zowej wynosz¹cej 1 977,20 z³.

Rzecznik prasowy ZUS 
Tomaszów Maz.

Monika Domaradzka



KOLEJNE WODOCI¥GI 
W GMINIE

Na terenie Gminy Zelów 
zostan¹ wybudowane kolejne 
dwie sieci wodoci¹gowe wraz 
z przy³¹czami w pasach dro-
gowych. Sieci powstan¹ w 
miejscowoœciach Kol. Prze-
cznia, £êki, Zalesie i Kol. Zale-
sie oraz Kociszew, D¹browa i 
Grabostów.

Przetargi ograniczone na 
roboty inwestycyjne w ramach 
projektu zosta³y og³oszone 4 i 
10 sierpnia br. Otwarcie ofert 
nast¹pi 15 wrzeœnia br. 

Jest to bardzo du¿e, a zara-
zem kosztowne przedsiêwziê-
cie. Œrodki na ten cel Gmina 
Zelów pozyska³a z dotacji ze 
Starostwa Powiatowego w 
Be³chatowie w wysokoœci 
100.000 z³ oraz z Gminy 
Kleszczów równie¿ w wyso-
koœci 100.000 z³, pozosta³a 
kwota zostanie pokryta z bud-
¿etu naszej Gminy.

Zaplanowano, i¿ prace zo-
stan¹ zakoñczone w marcu 
2007 roku.

J.M.

Zarz¹d Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „RAZEM” ser-
decznie zaprasza uczniów 
szkó³ gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych oraz studentów 
uczelni wy¿szych do udzia³u w 
VIII edycji Konkursu Stypen-
dialnego. Stypendia adreso-
wane s¹ do uzdolnionej 
m³odzie¿y z terenu Gminy Ze-
lów, znajduj¹cej siê w trudnej 
sytuacji.

Wnioski o stypendium 
mo¿na pobieraæ w siedzibie 
Stowarzyszenia (Zelów,  
ul. ¯eromskiego 21; tel. 044 
63434-61) do 30 wrzeœnia 
2006 roku. Termin sk³adania 

STYPENDIA NAUKOWE 
STOWARZYSZENIA 

DOBROCZYNNEGO „RAZEM” 
 NABÓR ROZPOCZÊTY

w n i o s k ó w  u p ³ y w a  3 0  
wrzeœnia 2006 roku.

Tegoroczne stypendia 
zostan¹ ufundowane dziêki 
finansowemu wsparciu:
- Gminy Zelów,
- Akademii Rozwoju Filantro-
pii w Polsce,
- Fundacji Agory,
- Grupy Metro,
- Fundacji im. Stefana Bato-
rego,
- indywidualnych Darczyñców
oraz odsetkom od inwestowa-
nego kapita³u ¿elaznego.

Dziêki pozyskanym œrod-
kom w wysokoœci 25 700 z³, 
zdolna zelowska m³odzie¿ 
o trudnej sytuacji rodzinnej i 
materialnej bêdzie mog³a kon-
tynuowaæ naukê. 

W okresie siedmioletniej 
dzia³alnoœci Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „RAZEM” 
przyznaliœmy ju¿ 174 stypen-
dia na ³¹czn¹ kwotê 190 400z³.

A.D.

GMINNE DROGI 
W PRZEBUDOWIE

Rozpoczê³y siê ju¿ prace 
inwestycyjne w ramach proje-
ktu Gminy Zelów „Przebudo-
wa dróg gminnych na terenie 
gminy Zelów”, w którym prze-
widziano zmodernizowanie je-
denastu odcinków dróg: drogi 
Zab³oty - Karczmy d³.850 mb, 
drogi Karczmy d³. 360 mb, 
drogi Wypychów d³. 310 mb, 
drogi Mauryców d³ 1000 mb, 
drogi Podlesie d³ 450 mb, drogi 
Sromutka d³. 1866 mb, drogi 
Bocianicha-Zag³ówki-Koci-
szew d³. 3447 mb, drogi 
Po¿d¿enice-Nowa Wola-Kolo-
nia Po¿d¿enice d³. 2446 mb, 
drogi Chajczyny d³. 2924 mb, 
drogi Grêbociny d³. 1953 mb i 
drogi Janów d³. 2058 mb. 

£¹cznie zostanie przebudo-
wanych 17, 63 km dróg, na 
których wykonane zostan¹ na-
wierzchnie asfaltowe oraz 
t³uczniowe.

Pierwszy odcinek, który jest 
ju¿ modernizowany to droga 
Bocianicha-Zag³ówki-Koci-
szew o d³ugoœci 3447 mb., po-
³o¿ona zosta³a tam tzw. nawie-
rzchnia t³uczniowa.. 

Przetarg nieograniczony na 
przebudowê w/w dróg wygra³a 
firma PHU „LUXMAR” Mariusz 
Masiarek z Kamieñska.

Ca³kowity koszt projektu, 
czyli 1 394 850,50 z³ w ca³oœci 
zostanie pokryty z bud¿etu 
Gminy Zelów. 

J.M.



SZKO£A PRZYJAZNA 
DZIECIOM I ŒRODOWISKU

W ramach Programu Pol-
sko - Amerykañskiej Fundacji 
Wolnoœci  real izowanego 
przez Akademiê Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce we wspó³-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Dobroczynnym „Razem” 
„Dzia³aj lokalnie V” w Szkole 
Podstawowej im. mjr. H. Su-
charskiego w Bujnach Szla-
checkich odby³y siê pó³kolonie 
letnie pod has³em „Szko³a 
przyjazna dzieciom i œrodowi-
sku”. W dniach 26. 06- 08. 07 i 
18.08-31.08.2006 r. dzieci 
uczestniczy³y w ró¿nych for-
mach zabaw i zajêæ warszta-
towych, które odbywa³y siê w 
szkole oraz w terenie. Uczest-
nicy pó³kolonii poznali wiele 
osobliwoœci przyrodniczych 
gminy Zelów i rejestrowali je 
przy pomocy obiektywu kame-
ry cyfrowej i aparatu cyfro-
wego. Zorganizowane zosta³y 
równie¿ wycieczki piesze i ro-

werowe po najbli¿szej okolicy 
oraz wycieczki autokarowe do 
Ogrodu Zoologicznego w £o-
dzi i do Nadleœnictwa Be³cha-
tów (Szkó³ka Leœna-Borowi-
ny). Obie wycieczki autokaro-
we sponsorowa³o Regionalne 
Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Be³chatowie. W szkó³ce 
Leœnej-Borowiny uczniowie 
uczestniczyli w procesie pro-
dukcji papieru czerpanego z 
makulatury. Uczestnicy pó³ko-
lonii otrzymywali w szkole dru-
gie œniadanie. Wakacyjne za-
jêcia utrwali³y i wzmocni³y pra-
wid³owe postawy proekologi-
czne. Uczestnicy pó³kolonii 
wdra¿ali siê do stosowania w 
¿yciu codziennym zasad zró-
wnowa¿onego rozwoju.

W czasie wakacji w szkole 
zosta³a za³o¿ona „zielona kla-
sa”, w której prowadzone bêd¹ 
zajêcia z zakresu tematyki 
ekologicznej i przyrodniczej.

A.D.

 

Od 15 sierpnia w Urzêdzie 
Miejskim w Zelowie - Referat 
Oœwiaty, Kultury, Sportu i 
Zdrowia s¹ wydawanie wnio-
ski o stypendium socjalne dla 
uczniów.

O stypendium ubiegaæ siê 
mog¹ uczniowie (szkó³ pod-
stawowych, gimnazjum, szkó³ 
ponadgimnazjalnych, s³ucha-
cze publicznych kolegiów nau-
czycielskich, nauczycielskich 
kolegiów jêzyków obcych, ko-
legiów pracowników s³u¿b 
spo³ecznych, a tak¿e wycho-
wankowie publicznych i nie 

STYPENDIA 
SOCJALNE DLA UCZNIÓW

publicznych oœrodków umo¿li-
wiaj¹cych dzieciom i m³odzie-
¿y upoœledzonej umys³owo ze 
sprzê¿onymi niepe³nospra-
wnoœciami realizacjê obowi¹-
zku szkolnego) zamieszkuj¹cy 
na terenie gminy Zelów, któ-
rych dochód na osobê w rodzi-
nie nie przekracza kwoty 316 
z³ netto.

Wnioski bêd¹ przyjmowane 
do 15 wrzeœnia. Szerszych 
informacji udzielaj¹ pracowni-
cy Referatu Oœwiaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia.

J.M.

W maju zakoñczy³ siê na-
bór wniosków do programu 
stypendialnego „Otwarta Fil-
harmonia Agrafki Muzycznej” 
Fundacji J&S Pro Bono Polo-
niae. Stowarzyszenie Dobro-
czynne „RAZEM” jako nomi-
nator og³osi³o konkurs stypen-
dialny w 4 szko³ach muzycz-
nych II stopnia w: Zduñskiej 
Woli, Pabianicach, Ostrowie 

OFAM  STYPENDIA 
PRZYZNANE

Wielkopolskim i Kaliszu. 
Do biura stowarzyszenia 

wp³ynê³y 4 wnioski z Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej I i II st. w 
Zduñskiej Woli. Decyzj¹ Komi-
sji Stypendialnej powo³anej 
przez Fundacjê J&S Pro Bono 
Poloniae mamy 2 stypendyst-
ki: Monikê Winczewsk¹ (flet) i 
¯anetê Grudziñsk¹ (obój). 

A.D.

Program stypendialny 
Agrafka prowadzi od 1998 r. 
Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce wraz z funduszami 
lokalnymi (min. Stowarzysze-
niem Dobroczynnym „RA-
ZEM”). 

Agafka to program, który 
adresowany jest do wybitnie 
utalentowanej m³odzie¿y 
(szczególnie w dziedzinach 
œcis³ych, humanistycznych i 
artystycznych) przede wszyst-
kim gimnazjalnej, licealnej i 
studentów. Przy wyborze sty-
pendystów, którego dokonuje 

STYPENDIA AGRAFKA 
2006/2007

Komisja Stypendialna, powo-
³ana przez ARFP, brane s¹ 
pod uwagê osi¹gniêcia (np. 
wygrane olimpiady, konkursy) 
oraz sytuacja materialna kan-
dydatów (mierzona dochodem 
na osobê w rodzinie). Stypen-
dium przyznawane jest na 
okres 10 miesiêcy i wyp³acane 
co miesi¹c od wrzeœnia do 
czerwca. Termin sk³adania 
wniosków - w biurze Stowarzy-
szenia Dobroczynnego „RA-
ZEM” (Zelów, ul. ¯eromskiego 
21) up³ywa 13 wrzeœnia br.

A.D.



Z£OTE  PARY

12 par z terenu Gminy Ze-
lów obchodzi³o swój jubileusz - 
50-lecie po¿ycia ma³¿eñskie-
go. Z tej okazji zostali zapro-
szeni w dniu 1 wrzeœnia do Do-
mu Kultury w Zelowie, aby 
odebraæ z r¹k burmistrza Zelo-
wa S³awomira Malinowskiego 
oraz przewodnicz¹cego Rady 

Kolejne ulice i oczyszczal-
nia modernizowane w ramach 
ZPORR z dnia na dzieñ zmie-
niaj¹ siê nie do poznania. Na 
ulicach Jana Paw³a II i Z³otej 
po³o¿ono ju¿ nawierzchniê 
bitumiczn¹, co oznacza, ¿e 
prace na tych odcinkach nie-
bawem siê zakoñcz¹. Rów-
nie¿ ulica Weso³a jest ju¿ in-
tensywnie modernizowana. 
Natomiast na oczyszczalni 
wylany zosta³ chodnik, który 

ZPORR-O PRACY 
JU¯ ZA NAMI

prowadzi do zbiornika.
Przypomnijmy, ¿e ca³kowita 

wartoœæ tej ogromnej inwesty-
cji to 17 mln, z czego ponad 12 
mln to dofinansowanie ze œro-
dków Zintegrowanego Prog-
ramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Zakoñczenie 
prac zaplanowano na paŸdzie-
rnik 2007 roku.

Do tej pory Gmina Zelów ot-
rzyma³a ju¿ 5 488 268,77 PLN.

J.M.

Miejskiej Wincentego Berliñ-
skiego zas³u¿one medale, dy-
plomy oraz pami¹tkowe statu-
etki. Uroczystoœæ rozpocz¹³ 
kierownik Urzêdu Stanu Cywil-
nego Tadeusz Dobrzañski. 
Podczas spotkania nie zabra-
k³o równie¿ ¿yczeñ oraz wspo-
mnieñ prze¿ytych wspólnie lat. 

Oto nasi jubilaci:
Marianna i Stanis³aw Buczyñscy, Barbara i Tadeusz 

Chlebowscy, Ewa i Alojzy Biegañscy, Wanda i Bohdan 
Gandziarkowie, Maria i Jerzy Flejszmanowie, Alfreda         

i Henryk Hesiakowie, Cecylia i Józef Jaworscy, Janina       
i Antoni Koncowie, Wies³awa i Józef Konieczni, Helena      
i Zygmunt Malinowscy, Regina i Antoni Zychowie oraz 

Zofia i Dyonizy I¿ykowscy
O.K.Ch. 

dokoñczenie ze str. 1

ZMIANA W WYGIE£ZO-
WSKIEJ  PODSTAWÓWCE

Po 25 latach kierowania 
Szko³¹ Podstawow¹ w Wygie³-
zowie na zas³u¿on¹ emeryturê 

odszed³ Daniel Tarka. Od 1 
wrzeœnia pe³ni¹c¹ obowi¹zki 
dyrektora zosta³a wieloletnia 
nauczycielka wygie³zowskiej 
szko³y Marzanna Kubik.

O.K.Ch.



W dniu 18 sierpnia w koœ-
ciele M.B. Czêstochowskiej w 
Zelowie mo¿na by³o wys³u-
chaæ kolejnego koncertu w ra-
mach XII Letnich Koncertów 
Festiwalowych, a wyst¹pi³ na 
nim kwartet wokalny „Bur-
sztynowa Lira” z Rosji. Pomi-
mo tego, i¿ zespó³ jest bardzo 
m³ody, zd¹¿y³ zdobyæ wielkie 
uznanie publicznoœci swoim 
profesjonalizmem i artyzmem. 
W czasie swojej krótkiej dzia-
³alnoœci „Bursztynowa Lira” 
wyst¹pi³a we wszystkich sa-
lach koncertowych Obwodu 
Kaliningradzkiego, a tak¿e na 
festiwalach w Moskwie, Wite-
bsku, Kaliningradzie, Mona-
chium, na Litwie i w Polsce. 
Czêsto te¿ wystêpuj¹ w rosyjs-
kich cerkwiach w czasie œwi¹t 

WYSTÊP 
„BURSZTYNOWEJ 
LIRY” W ZELOWIE

prawos³awnych. W Zelowie 
podczas koncertu zespó³ za-
prezentowa³ muzykê sakraln¹, 
autorsk¹ oraz pieœni narodo-
we. Wyœpiewane by³y m. in. ta-
kie utwory jak: „Twoje wieczo-
ry” - Czesnakowa, „Chwalcie 
Boga z niebios” - Czesna-
kowa, „Zgubi³am kó³eczko” - 
Szczedryna, „Wieczorny 
dzwon”, „Ty moja rzeko, rze-
czko” oraz „Posz³a m³oda po 
wodê”. I tym razem zelowska 
publicznoœæ nie zawiod³a! 

Na nastêpny koncert  fina-
³owy  zapraszamy ju¿ 9 paŸ-
dziernika, na którym wyst¹pi 
Maestro Jerzy Maksymiuk z 
SINFONI¥ VARSOVIA i Ro-
bert Grudzieñ. 

Serdecznie zapraszamy!  
O.K.Ch.  

Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów zaprasza przedsiêbior-
ców na szkolenia pt. „Zarz¹-
dzanie ryzykiem walutowym w 
mojej firmie”
• w Be³chatowie - 10 paŸdzier-
nika br.
• w Tomaszowie Mazowieckim 
- 19 paŸdziernika br.
• w Pabianicach  31 paŸdzier-
nika br.

Szkolenia bêd¹ prowadzo-
ne przez specjalistów z firmy 
Alpha Financial Services sp. 
z o.o. z Warszawy - publiczny 
cz³onek Warszawskiej Gie³dy 
Towarowej S.A.

Szkolenie jest adresowane 
dla firm eksportuj¹cych, im-
portuj¹cych oraz innych, dla  
których ryzyko walutowe nie-
korzystnie wp³ywa na wynik 
finansowy.

SZKOLENIA
DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

Celem szkolenia jest  
zapoznanie z mo¿liwymi me-
todami zabezpieczania siê 
przed ryzykiem walutowym 
oraz sposobami unikania za-
gro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ 
brak stabilnoœci waluty.

Uczestnicy szkolenia bêd¹ 
mieli mo¿liwoœæ zdobycia pra-
ktycznych umiejêtnoœci i wie-
dzy z zakresu:
• identyfikowania ryzyka walu-
towego w firmie,
• mierzenia wystêpuj¹cego ry-
zyka walutowego,
• analizy wra¿liwoœci wyniku fi-
nansowego firmy na ryzyko 
walutowe,
• wewnêtrznych i zewnê-
trznych metod zarz¹dzania 
ryzykiem walutowym,
• wykorzystywania instru-
mentów pochodnych do za-

bezpieczania siê przed ryzy-
kiem walutowym,
• minimalizacji wp³ywu ryzyka 
walutowego w firmie,
• œwiadomego wyboru metody 
zarz¹dzania ryzykiem waluto-
wym w firmie,
• zastosowania analizy wra¿li-
woœci przy podejmowaniu de-
cyzji o wdro¿eniu strategii za-
bezpieczaj¹cej,
• opracowywania strategii za-
bezpieczaj¹cych przed ryzy-
kiem walutowym w firmie 
(strategia zerokosztowa, op-
cyjna),
• opracowywania d³ugookre-
sowej strategii zabezpie-

czaj¹cej plan finansowy firmy,
• badania efektywnoœci za-
stosowanych strategii zabez-
pieczaj¹cych,
• analizowania sytuacji na ryn-
ku walutowym,
• korzystania z pe³nej oferty 
polskiego rynku finansowego 
m.in. mo¿liwoœci wymiany 
walut na rynku miêdzybanko-
wym.

Bli¿szych informacji na 
temat szkolenia udziela:

 Agnieszka Gasiñska, 
Kamila Hofman, Anna 

Lodczyk,
 tel.: (044) 634 10 06, 
wew. 133, 134, 132



Od ponad 17 lat Gmina Ze-
lów utrzymuje kontakty ze 
Zwi¹zkiem Gmin Neuenhaus 
w Niemczech. Zaowocowa³y 
one podpisaniem w roku 1993 
porozumienia o wspó³pracy. 
Na przestrzeni tych lat, obie 
gminy mocno anga¿owa³y siê 
w wymianê doœwiadczeñ w 
ró¿nych dziedzinach ¿ycia 
spo³ecznego. Równie¿ m³o-
dzie¿ naszych gmin nawi¹za³a 
liczne indywidualne kontakty 
pomiêdzy sob¹.

I tak, po trzech latach przer-
wy, w ramach projektu „Wy-
miana m³odzie¿y polsko-nie-
mieckiej” ponownie goœciliœmy 
w Zelowie w dniach od 23 lipca 
do 3 sierpnia grupê m³odzie¿y 
niemieckiej. Uczestnikami 
programu byli ch³opcy w wieku 
16-17 lat oraz czterech opie-
kunów. W pierwszym dniu 
swojego pobytu mieli spotka-
nie zapoznawcze z m³odzie¿¹ 
zelowsk¹ w Internacie Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych 
w Zelowie. Nastêpnie w dniu 
24 lipca w Urzêdzie Miejskim 
w Zelowe odby³a siê dla nich 
prezentacja multimedialna 
przedstawiaj¹ca Gminê Ze-
lów. Podczas swojego pobytu 
w Zelowie zwiedzali tak¿e po-
wiat be³chatowski (w tym 
zag³êbie wêglowo-energe-
tyczne) oraz takie miasta jak: 
£ódŸ, Kraków Czêstochowê, 
Oœwiêcim i Warszawê. M³o-
dzie¿ spêdza³a ze sob¹ du¿o 
czasu, wymyœlaj¹c przeró¿ne 
gry i zabawy. Nie zabrak³o te¿ 
w czasie wolnym rozgrywek 
sportowych. 

Najbardziej grupie niemiec-
kiej podoba³y siê pobyty w 
polskich rodzinach. Zachwy-
ceni byli goœcinnoœci¹ i serde-
cznoœci¹. Wspólnie spêdzony 
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czas oraz przyjazna atmosfera 
zaowocowa³y nawi¹zaniem 
kontaktów naszej m³odzie¿y 
z m³odzie¿¹ niemieck¹ oraz 
znajomoœciami na przysz³oœæ. 
W ramach tej wymiany m³o-
dzie¿ z terenu Gminy Zelów 
pojedzie z rewizyt¹ do Zwi¹z-
ku Gmin Neuenhaus wiosn¹ 
przysz³ego roku. Rozmawia-
j¹c z m³odzie¿¹ niemieck¹, 
mo¿na by³o odnieœæ nieodpar-
te wra¿enie, i¿ s¹ bardzo za-
dowoleni z pobytu w naszej 
gminie i w przysz³oœci jeszcze 
nie raz zechc¹ nas odwiedziæ. 
W dniu 2 sierpnia odby³ siê 
wieczorek po¿egnalny na Sta-
nicy Harcerskiej „Patyki”, pod-
czas którego burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski podziê-
kowa³ za tak dobr¹, owocn¹ 
wspó³pracê przez tyle lat, ¿y-
cz¹c, aby dalsza wspó³praca 
wygl¹da³a podobnie. Na rêce 
pana Jana Alberta Schippersa  
jednego z opiekunów, a zara-
zem honorowego obywatela 
Zelowa, burmistrz S³awomir 
Malinowski przekaza³ pami¹t-
kow¹ mapê Polski oraz upo-
minki. W dniu 3 sierpnia opie-
kunowie niemieckiej m³odzie-
¿y odwiedzili w Urzêdzie Miej-
skim burmistrza Zelowa, aby 
oficjalnie po¿egnaæ siê i po-
dziêkowaæ za pobyt w naszej 
gminie. Spotkanie uwiecznio-
no pami¹tkowym zdjêciem 
przy drzewku przyjaŸni oby-
dwóch partnerskich gmin, któ-
re znajduje siê obok Urzêdu 
Miejskiego w Zelowie.  

Projekt wymiany m³odzie¿y 
by³ finansowany przez Pol-
sko-Niemieck¹ Wspó³pracê 
M³odzie¿y Biuro w Poczdamie, 
a tak¿e wspó³finansowany 
przez Urz¹d Powiatowy w 
Nordhorn oraz Towarzystwo 

Niemiecko-Polskie Neuen-
haus.

Swoimi wra¿eniami podzie-
lili siê z nami podczas wywia-
dów dwóch opiekunów grupy 
niemieckiej Dirk Becker i Jan 
Albert Schippers oraz dwóch 
ch³opców, którzy s¹ braæmi, z 
tej grupy Heinrich Hoppen i 
Sinus Hoppen.

WYWIAD  I
Olena Krawczuk-Chojna-
cka: Jakie wra¿enie macie 
Pañstwo po pobycie w Polsce 
oraz w Zelowie?
Dirk Becker: Polska jest bar-
dzo ³adnym krajem, ale ma³o 
rozreklamowanym pod wzglê-
dem turystyki. Te miasta i miej-
sca, które widzia³em, s¹ bar-
dzo ³adne i interesuj¹ce np. 
Kraków, Warszawa. Ciê¿ko 
by³o po trzyletniej przerwie ze-
braæ grupê chêtnej m³odzie¿y 
do wycieczki tutaj. W Niem-
czech s¹ bardzo atrakcyjne 
oferty wycieczek do innych 
krajów, a jad¹c do was nasza 
m³odzie¿ mia³a bardzo du¿e 
obawy i nie wiedzia³a, czego 
mo¿e oczekiwaæ. Ale teraz 
mogê z pewnoœci¹ powie-
dzieæ, ¿e s¹ bardzo mile zas-
koczeni i bardzo im siê podo-
ba³o.
Mieli bogaty, interesuj¹cy pro-
gram oraz mi³¹ atmosferê. Z 
rówieœnikami polskimi spoty-
kali siê nawet poza progra-
mem, spêdzaj¹c wspólne wie-
czory. Szczególnie podobaj¹ 
mi siê mniejsze miejscowoœci, 
takie jak Zelów, które maj¹ 
swój niepowtarzalny urok. Tu 
w³aœnie w Polsce zauwa¿alny 
jest du¿y kontrast pomiêdzy 
krajami bloku wschodniego 
i zachodniego. Jest bardzo 
piêkny krajobraz i bogaty za-
sób przyrodniczy, gdzie mo¿-

na uprawiaæ sporty, wypoczy-
waæ mi³o spêdzaj¹c czas albo 
np. robiæ grilla ze znajomymi.
O.K.Ch.: A co najbardziej spo-
doba³o siê Panu w Zelowie?
D.B.: W Zelowie najbardziej 
spodobali mi siê ludzie, któ-
rych pozna³em. S¹ bardzo ¿y-
czliwi, mili i przyjaŸnie nasta-
wieni do innych. Tak¿e podoba 
mi siê to, ¿e jest to ma³a miejs-
cowoœæ, ale ma bardzo dobre 
po³¹czenia z wiêkszymi mia-
stami. Zauroczy³y mnie te¿ 
ma³e sklepiki, gdzie jest boga-
ty wybór towarów i mo¿na du-
¿o rzeczy kupiæ. Nam na za-
chodzie brakuje ma³ych skle-
pików, bo monopol na rynku 
maj¹ ogromne supermarkety. 
Podobaj¹ mi siê te¿ te stare 
budynki, których w Zelowie nie 
brakuje. Nawet wyremonto-
wane maj¹ swój urok. A co naj-
wa¿niejsze dla nas, ¿e jest to 
ma³a miejscowoœæ, w której 
czujemy siê bezpiecznie 
i przytulnie.
O.K.Ch.: Czy chcielibyœcie 
Pañstwo w przysz³oœci nas je-
szcze odwiedziæ?
D.B.: Tak, bardzo! Nasza m³o-
dzie¿ ju¿ siê pyta, kiedy przyje-
dziemy tu po raz kolejny? 
Chcia³bym jeszcze dodaæ, i¿ 
postrzegamy Gminê Zelów ja-
ko bardzo dobrego partnera i 
bêdziemy dalej rozwijaæ nasze 
kontakty. Bardzo nam siê 
podoba³a organizacja wycie-
czki i naszego pobytu tutaj. 
Jesteœmy bardzo zadowoleni 
z pobytu u was i dziêkujemy za 
wszystko!
O.K.Ch.: Dziêkujê za rozmo-
wê!

WYWIAD II
Olena Krawczuk-Chojna-
cka: Jakie ma Pan wra¿enia i 

dokoñczenie na str. 10



odczucia po tegorocznej wy-
mianie m³odzie¿y w Zelowie?
Jan Albert Schippers: Wy-
mian¹ m³odzie¿y zajmuje siê 
od wielu lat. Ka¿da jest inna, 
poniewa¿ wspó³pracuje siê za 
ka¿dym razem z inn¹ grup¹ 
m³odzie¿ow¹, ale tegoroczna 
wymiana jest szczególna. Bar-
dzo zgran¹ mieliœmy grupê 
polsko-niemieck¹, z któr¹ nie 
by³o ¿adnych problemów. Po-
doba³ mi siê te¿ program: opty-
malnie zape³niony czas, du¿o 
zwiedzania i bardzo dobra or-
ganizacja, za któr¹ odpowie-
dzialna by³a pani Monika Ro-
gut.
O.K.Ch.: Wspomina³ Pan 

wczeœniej, ¿e Zelów bardzo 
siê Panu podoba?
J.A.Sch.: Tak, bardzo lubiê tu 
przyje¿d¿aæ. Z Zelowem mam 
bardzo mi³e wspomnienia i 
wielki sentyment. Jest to bar-
dzo fajne, ma³e miasteczko, 
gdzie mo¿na siê wyciszyæ. Tu 
panuje spokój i przyjazna 
atmosfera, tu mam te¿ wiele 
znajomych, z którymi mam 
sta³y kontakt. Ludzie s¹ tu bar-
dzo ¿yczliwi i goœcinni. Oprócz 
tego jestem honorowym oby-
watelem Zelowa. Cieszê siê, 
¿e mogê wspó³pracowaæ z wa-
sz¹ gmin¹ i organizowaæ wy-
miany m³odzie¿y polsko-nie-
mieckiej. 

dokoñczenie ze str. 9
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O.K.Ch.: W jakich innych dzie-
dzinach moglibyœmy jeszcze 
wspó³pracowaæ?
J.A.Sch.: Wymiany m³odzie¿y 
to jest podstawowy temat, ale 
nie ukrywam, ¿e ca³y czas s¹ 
prowadzone rozmowy z bur-
mistrzem Zelowa i wspólnie 
zastanawiamy siê, w jakich in-
nych dziedzinach mo¿emy je-
szcze poczyniæ kroki.
O.K.Ch.: Czy wed³ug Pana 
m³odzie¿ niemiecka jest zado-
wolona z pobytu u nas?
J.A.Sch.: Oni s¹ po prostu za-
chwyceni! Wszystko im siê po-
doba³o i w przysz³oœci chcieli-
by jeszcze tu przyjechaæ. W 
imieniu opiekunów mogê po-
wiedzieæ to samo.
O.K.Ch.: Dziêkujê za rozmo-
wê!
 

WYWIAD III
Olena Krawczuk-Chojna-
cka: Jakie wra¿enia macie po 
pobycie tutaj?
Heinrich Hoppen: Jestem ba-
rdzo mile zaskoczony po po-
bycie w Polsce. Jad¹c tutaj, 
by³em trochê niepewny jak tu 
bêdzie, bo nie wiedzieliœmy jak 
tu siê ¿yje, ale jesteœmy wszy-
scy pozytywnie zaskoczeni i 
na pewno przeka¿emy swoje 
wra¿enia naszym kolegom w 
Niemczech.
Sinus Hoppen: Mam iden-
tyczne wra¿enia jak brat, bo 

naprawdê jechaliœmy w du¿ej 
niepewnoœci. Ale by³o fanta-
stycznie, nawet nam siê nie 
chce odje¿d¿aæ. Bardzo du¿o 
zwiedzaliœmy, przebywaliœmy 
w rodzinach polskich i mieliœ-
my wiele innych atrakcji.
O.K.Ch.: Czy podoba³ wam 
siê program i które miasto 
wam najbardziej utkwi³o w pa-
miêci podczas zwiedzania?
Heinrich Hoppen: Program 
by³ bardzo ciekawy. Ze wszys-
tkich miast, które zwiedzali-
œmy, najbardziej zapad³ mi w 
pamiêci Kraków. Tam jest wie-
le interesuj¹cych miejsc.
Sinus Hoppen: Ka¿de z tych 
miast, które zwiedzaliœmy ma 
w sobie coœ piêknego, ale naj-
bardziej lubi³em wracaæ do Ze-
lowa. Tu jest spokojnie i bar-
dzo mi³o. A je¿eli chodzi o pro-
gram, to by³ fajny.       
O.K.Ch.: Czy nawi¹zaliœcie ja-
kieœ kontakty na przysz³oœæ z 
nasz¹ m³odzie¿¹?
Heinrich Hoppen: Oczywiœ-
cie, ¿e tak. Powymienialiœmy 
siê adresami e-mail i bêdzie-
my do siebie pisaæ.
Sinus Hoppen: Jak najbar-
dziej! Nawi¹zaliœmy du¿o zna-
jomoœci, bêdziemy w sta³ym 
kontakcie, a tak¿e czekamy te-
raz na rewizytê waszej grupy 
m³odzie¿y u nas!
O.K.Ch.: Dziêkujê za rozmo-
wê!



Zgodnie z proœb¹ Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie informujemy, i¿ w struktu-
rach PCPR w Be³chatowie, ul. 
Czapliniecka 66, powsta³ 
„Oœrodek Informacji dla 
Osób Niepe³nosprawnych”, 
zwany dalej „OION”.

OION zgodnie z umow¹ z 
PFRON Nr 1/OION/2006 z 
dnia 14.04.2006 r., jest finan-
sowany ze œrodków Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepe³nosprawnych. 
Celem strategicznym prog-
ramu jest dostarczenie oso-
bom niepe³nosprawnym, pod-
miotom prowadz¹cym dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ na ich 
rzecz, a tak¿e pracodawcom, 
aktualnych i rzetelnych infor-
macji dotycz¹cych uprawnieñ, 
wsparcia i polityki prozatrud-
nieniowej osób niepe³nos-
prawnych.
Adresatami programu s¹:
- osoby niepe³nosprawne, ich 
rodzice i opiekunowie,
- instytucje i organizacje dzia-
³aj¹ce na rzecz osób niepe³no-
sprawnych,
- pracodawcy osób niepe³no-
sprawnych.

G³ównym zadaniem OION 
jest udzielanie i upowszech-
nianie informacji s³u¿¹cych 
wyrównywaniu szans osób 
niepe³nosprawnych w spo³e-
czeñstwie, w szczególnoœci 
dotycz¹cych:

1) praw osób niepe³no-
sprawnych, w tym wynikaj¹-
cych z Kodeksu Pracy,

OION
2) mo¿liwoœci wsparcia 

finansowego i rzeczowego 
osób niepe³nosprawnych, wy-
nikaj¹cych z Ustawy, z dnia 27 
sierpnia 1997 r., o rehabilitacji 
zawodowej i spo³ecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepe³no-
sprawnych, w zakresie:
a) przekwalifikowania i szko-
lenia osób niepe³nospraw-
nych,
b) zaopatrzenia w sprzêt re-
habilitacyjny, przedmioty orto-
pedyczne i œrodki pomocni-
cze,
c) turnusów rehabilitacyjnych 
i oœrodków  rehabilitacyjnych,
d) warsztatów terapii zajê-
ciowej i zak³adów aktywnoœci 
zawodowej,
e) likwidacji barier archite-
ktonicznych, w komunikowa-
niu siê i technicznych.

3) systemowych rozwi¹zañ 
dotycz¹cych:
a) edukacji osób niepe³no-
sprawnych,
b) pomocy spo³ecznej i zabez-
pieczenia spo³ecznego,
c) rehabilitacji leczniczej i le-
czenia,
d) wsparcia rodzin osób nie-
pe³nosprawnych.

4) instytucji wsparcia naj-
bli¿szych miejsca zamieszka-
nia osoby niepe³nosprawnej

5) organizacji zrzeszaj¹-
cych i dzia³aj¹cych na rzecz 
osób niepe³nosprawnych i ofe-
rowanych przez nie formach 
pomocy

6) ustawowego wspierania 
pracodawców osób niepe³no-

sprawnych
7) programów UE, rz¹do-

wych, Pe³nomocnika Rz¹du 
ds. Osób Niepe³nosprawnych, 
PFRON, samorz¹dowych or-
ganizacji pozarz¹dowych, któ-
rych beneficjentami s¹ osoby 
niepe³nosprawne.      O.K.Ch.



Zarz¹d Powiatowy Zwi¹zku 
M³odzie¿y Wiejskiej w Siera-
dzu w ramach Dzia³ania 2.3. 
Reorientacja zawodowa osób 
odchodz¹cych z rolnictwa 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regi-
onalnego 2004-2005 realizuje 
projekt „Z ROLNIKA NA PRA-
COWNIKA-cykl szkoleñ i 
warsztatów oraz doradztwo 
zawodowe”. 

Projekt skierowany jest do 
rolników i domowników oraz 
innych osób zatrudnionych w 
rolnictwie, chc¹cych podj¹æ 
zatrudnienie pozarolnicze, z 
wy³¹czeniem osób zarejestro-
wanych jako bezrobotne oraz 
emerytów.

W ramach projektu przewi-
dziano kursy o nastêpuj¹cej 
tematyce:
1. Kurs doradca  konsultant 
w zakresie pozyskiwania 
funduszy unijnych - 5 dni 
szkolenia, w terminie: 20 
listopad - 20 grudzieñ 2006r.
2. Kurs organizator turystyki 
wiejskiej - 5 dni szkolenia, w 
terminie: 10 styczeñ - 20 luty 
2007r.
3. Kurs komputerowej ra-
chunkowoœci - 6 dni szko-
lenia, w terminie:10 marca - 20 
maja 2007 r.

Osoby zainteresowane 
proszone s¹ o wybór tematyki 
kursu i wype³nienie ankiet 
kwalifikacyjnych. Ankiety 

Z ROLNIKA 
NA PRACOWNIKA

dostêpne s¹ na stronie inter-
netowej Urzêdu Miejskiego w 
Zelowie www.zelow.pl. Na-
stêpnie odbêdzie siê komisja 
kwalifikacyjna przed³o¿onych 
ankiet. Osoby zakwalifikowa-
ne zostan¹ poinformowane pi-
semnie i zaproszone do wziê-
cia udzia³u w dwudniowym 
szkoleniu wprowadzaj¹cym w 
zakresie: Aktywnych metod 
poszukiwania pracy. Szko-
lenie odbêdzie siê w Za³êczu 
Wielkim, w terminie 25-26 
wrzeœnia 2006 r., lub 28-29 
wrzeœnia 2006 r.

W ramach realizacji pro-
jektu organizatorzy zapew-
niaj¹:
- bezp³atne szkolenia
- zwrot kosztów przejazdu
- dodatek szkoleniowy.

Organizatorzy oferuj¹ 
równie¿ doradztwo zawodo-
we w zakresie:
- Aktywnych form poszukiwa-
nia pracy,
- Prowadzenia w³asnej dzia³al-
noœci gospodarczej.
Us³ugi doradcze zaplanowano 
od 1 sierpnia 2006 do 30 lipca 
2007r.

Szczegó³owe informacje 
mo¿na uzyskaæ:
ZMW ZP ul. Wojska Polskiego 
70, 98-200 Sieradz
Tel./fax 43 / 822 07 91 
kom. 0 502 260 332
www.zrolnikanapracownika.z
mw.pl                               J.M.

Je¿eli jesteœ rolnikiem, do-
mownikiem lub osob¹ pracuj¹-
c¹ w rolnictwie i zastanawiasz 
siê, czy masz szansê zaistnieæ 
na rynku pracy poza sektorem 
rolnym oraz potrzebujesz fa-
chowego doradztwa, to weŸ 
udzia³ w projekcie Izby Rze-
mieœlniczej w £odzi „Aktywny 
rozwój zawodowy szans¹ na 
sta³e zatrudnienie poza rol-
nictwem”. Projekt ten wspó³-
finansowany jest przez Uniê 
Europejsk¹ ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego oraz przez bud¿et pañst-
wa w ramach dzia³ania 2.3 
„Reorientacja zawodowa osób 
odchodz¹cych z rolnictwa” 
ZPORR. 

Celem Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego jest po-
moc w rozwoju zatrudnienia 
poprzez promowanie mo¿li-
woœci zatrudnienia, ducha 
przedsiêbiorczoœci, równych 
szans oraz inwestowania w 
zasoby ludzkie. Europejski 
Fundusz Spo³eczny wspiera 
przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce 
do zapobiegania i zwalczania 
bezrobocia oraz rozwoju zaso-
bów ludzkich i spo³ecznej inte-
gracji ryku pracy w celu sprzy-
jania wysokiemu poziomowi 
zatrudnienia, równoœci szans, 
trwa³emu rozwojowi oraz spój-
noœci gospodarczej i spo³ecz-
nej.

KOLEJNE SZKOLENIA 
DLA ROLNIKÓW! 

Formy oferowanej pomo-
cy:
- szkolenia i kursy maj¹ce na 
celu nabycie umiejêtnoœci i 
kwalifikacji zawodowych zwi¹-
zanych z nowym zawodem. 
Mo¿liwa jest równie¿ realiza-
cja szkoleñ jêzykowych oraz 
szkoleñ miêkkich jako elemen-
tu szerszego wsparcia udzie-
lanego uczestnikom projektu,
- poœrednictwo pracy na tery-
torium RP,
- informacja zawodowa,
- us³ugi doradcze w zakresie 
wyboru nowego zawodu, w 
tym indywidualne plany dzia-
³añ,
- subsydiowanie zatrudnienia 
w nowym miejscu pracy  po-
moc publiczna dla przedsiê-
biorcy. 

Okres realizacji projektu: 
od 01.12.2005 do 31.05.2008

Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ jest 
Wojewódzki Urz¹d Pracy w 
£odzi, zaœ realizatorem Izba 
Rzemieœlnicza w £odzi.

OSOBOM ZAINTERESO-
WANYM PODAJEMY KON-
TAKT:

O.K.Ch.

LOKALNY PUNKT KON-
SULTACYJNY przy Izbie Rze-
mieœlniczej w £odzi
ul. Moniuszki 8, 90-111 £ódŸ
tel. (042) 632-87-28
e-mail: irlodz@home.pl
Godziny pracy: poniedzia³ek- 
pi¹tek  7:30 - 15:30

METODA CALLANA
sprawdzona i skuteczna, wykorzystuj¹ca naturalne procesy uczenia siê pozwoli Ci na zdobycie praktycznej 

umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim tak jak w³asnym !!!
RÓ¯NE STOPNIE ZAAWANSOWANIA!

NOWOŒÆ !!!
 Od paŸdziernika zajêcia prowadzone tak¿e przez native speakerów.

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej przyjdŸ.
00Spotkanie organizacyjne i próbne bezp³atne zajêcia odbêd¹ siê 20 wrzeœnia 2006 r. o godz. 17

w du¿ej sali szkoleniowej Fundacji Rozwoju Gminy Zelów
Dziêki lekcjom próbnym uczestnik ma czas na zapoznanie siê ze sposobem prowadzenia zajêæ oraz na 

podjêcie decyzji o zapisaniu siê na lekcje.
W trakcie trwania lekcji próbnych mo¿na sprawdziæ swój stan zaawansowania.

Lektorzy pomagaj¹ w wyborze odpowiedniej grupy.
ZAPRASZAMY !

Bli¿szych informacji na temat kursu udzielaj¹ pracownicy Oœrodka Doradczo - Szkoleniowego 
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów

Zelów, ul. Mickiewicza 4, pok. nr 1 i 4 (parter)
(044) 634 10 06, 634 10 14 wew. 133 lub 132 lub 134

ANGIELSKI 4 x SZYBCIEJ









Sk³ad, ³amanie oraz druk - INTROGRAF, ul. Po³udniowa 2, 98-100 £ask, tel. 043 675 51 63, intrograf@home.pl
Nak³ad 2000 egzemplarzy
Cennik og³oszeñ dostêpny jest w redakcji. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

Wydawca - URZ¥D MIEJSKI W ZELOWIE
Zespó³ redakcyjny - Anna Doliwa (redaktor naczelny),  Ma³gorzata Grabarz,
Joanna Maciejewska oraz Olena Krawczuk-Chojnacka
Adres - Urz¹d Miejski w Zelowie ul. ¯eromskiego 21, 97-425 Zelów

Szanowni Pañstwo,
W stopce Informatora Zelowskiego nr 5 (78) sierpieñ 2006 

zamieszczono b³êdnie informacje o sk³adzie, ³amaniu i druku. W 
zwi¹zku z tym informujemy, i¿ w/w nr gazety zosta³ wykonany przez 
Oficynê Drukarsk¹ MR „Marland2” Marek Rusak, ul. Poznañska 8, 
97-425 Zelów.

Za pomy³kê przepraszamy. 

IGRZYSKA W SIEDLCACH
W dniach 23-25 sierpnia br. 

20-osobowa grupa sportow-
ców reprezentowa³a Gminê 
Zelów na X Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS w Siedlcach. 
Igrzyska zorganizowano z 
okazji 60-lecia powstania 
Ludowych Zespo³ów Sporto-
wych. W punktacji generalnej 
województw, ³ódzkie uplaso-
wa³o siê na 6 miejscu. Nato-
miast reprezentanci z Gminy 
Zelów dzielnie walczyli w po-

szczególnych konkurencjach, 
a m.in. Mariusz Kryza i Da-
riusz Karczmarek uzyskali I 
miejsce w trójboju, w pi³ce no¿-
nej kobiet nasze reprezen-
tantki mia³y III miejsce, z kolei 
siatkarki IV miejsce. Podczas 
Igrzysk wyró¿niono niektórych 
dzia³aczy sportowych. W wo-
jewództwie ³ódzkim medale ot-
rzyma³o 7 osób, w tym Szcze-
pan Krajda  Przewodnicz¹cy 
Rady MG LZS w Zelowie.    

O.K.Ch.   

Zarz¹d Miejsko-Gminnego 
Zwi¹zku Sportowego w Zelo-
wie serdecznie zaprasza ucz-
niów szkó³ podstawowych i 
gimnazjalnych z terenu Gminy 
Zelów do udzia³u w II Zelow-
skim Duathlonie. Zawody od-
bêd¹ siê 8 paŸdziernika br. 

II ZELOWSKI DUATHLON
(niedziela) o godz. 15:00. 
Zbiórka zawodników ul. ¯e-
romskiego 28 (obok Urzêdu 
Miejskiego w Zelowie). Duath-
lon sk³ada siê z dwóch kon-
kurencji: biegu i jazdy na ro-
werze. A o to jak wygl¹da³ I 
Zelowski Duathlon.          A.D.

W generalnej klasyfikacji 
wyników piêciu Grand Prix Pi³-
ki Pla¿owej Kobiet, które od-
by³y siê na prze³omie lipca i 
sierpnia br. m.in. nad zalewem 
„Patyki” i w Burzeninie pierw-
sze miejsce zdoby³a dru¿yna 

NASZE  SIATKARKI  
NAJLEPSZE

ULKS ZSO Zelów, któr¹ repre-
zentowa³y: Magdalena Ko-
pertowska i Katarzyna Staœ-
kowska. 

Gratulujemy wygranej i ¿y-
czymy kolejnych sukcesów.

J.M.

W dniu 15 sierpnia na bo-
isku przy ul. Lubelskiej w Zelo-
wie odby³ siê Turniej Pi³ki No¿-
nej o Puchar piekarni „Trojan-
ka” w Zelowie. W finale wyst¹-
pi³y cztery zespo³y: Jutrzenka-
Trojanka, Eko-Dom, LZS £o-
budzice i Marex. Po rozegra-
niu wszystkich meczy pomiê-
dzy dru¿ynami, puchar za zdo-
bycie I miejsca otrzyma³a dru-
¿yna „Marex”, na miejscu II 
uplasowa³a siê dru¿yna „Eko-
Dom”, na III - „Jutrzenka-Tro-

GRALI  O  PUCHAR 
„TROJANKI”

janka” i na IV - „LZS £obudzi-
ce”. Z kolei, Królem Strzelców 
zosta³ Pawe³ Kwasek z £obu-
dzic, który zdoby³ 6 goli. Orga-
nizatorami byli: AKWP „Jut-
rzenka”, MG Ludowy Klub 
Sportowy oraz Zak³ad Cukier-
niczo-Piekarniczy „Trojanka”. 
W czasie trwania meczy 
uczestnicy i kibice mogli siê 
czêstowaæ kie³baskami z 
grilla, kwasem chlebowym, a 
tak¿e kaw¹ i ciastkami.

O.K.Ch.   

W dniu 20 sierpnia odby³y 
siê gminne zawody sportowo-  
po¿arnicze w Karczmach. Do 
udzia³u przyst¹pi³o 10 jedno-
stek OSP seniorskich i jedna 
dru¿yna m³odzie¿owa. Sê-
dziowali oficerowie Komendy 
Powiatowej PSP w Be³chato-
wie z brygadierem Wojcie-
chem Jeleniem na czele. Kla-
syfikacjê generaln¹ wygra³a 
OSP Zelów, która okaza³a siê 
najlepsza tak¿e w æwiczeniu 

ZAWODY SPORTOWO-
-PO¯ARNICZE 

„KARCZMY 2006”

bojowym. Na II miejscu upla-
sowa³a siê jednostka OSP Ko-
ciszew i na III - OSP Karczmy. 
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y 
dyplomy, a najlepsze - sprzêt 
stra¿acki. Wrêczenia pucha-
rów oraz nagród dokona³ bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-
nowski, Przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Wincenty Berliñski 
oraz Prezes Zwi¹zku Powiato-
wego OSP w Be³chatowie 
Aleksander Fr¹czkowski.

 O.K.Ch.  


