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Wśród wielu rankingów sa-
morządowych, ranking „Rzecz-
pospolitej” jest zdecydowanie
najbardziej prestiżowy i najbar-
dziej obiektywny. W dniu 17 lip-
ca br. odbyła się uroczystość
ogłoszenia klasyfikacji najlep-
szych samorządów w Polsce za
rok 2007. Po raz drugi z rzędu
wśród nich znalazła się Gmina
Zelów. Dyplom laureata rankin-
gu odebrał z rąk byłego premie-
ra RP - profesora Jerzego Buz-
ka - burmistrz Zelowa Sławomir

Malinowski.
W swojej kategorii gmin miej-

skich i miejsko-wiejskich nasz
samorząd znalazł się na 57
miejscu w kraju (na 891 tego ty-
pu samorządów), co oznacza
awans o 10 miejsc w porówna-
niu z rankingiem za rok 2006. W
województwie łódzkim wyprze-
dziły nas tylko Stryków (15 miej-
sce), Aleksandrów Łódzki (21
miejsce) i Bełchatów (24 miej-
sce), a więc samorządy o niepo-
równywalnie większym poten-

cjale gospodarczym (skrzyżo-
wanie autostrad, kopalnia, elek-
trownia).

Jeszcze wyżej uplasowaliś-
my się w nowym rankingu
„Rzeczpospolitej” - „Europejski
Samorząd”, w którym zestawia-
ne są samorządy najlepiej i naj-
sprawniej wykorzystujące środki
unijne. W tej klasyfikacji znaleź-
liśmy się na 33 miejscu w kraju
i 3 miejscu w województwie
łódzkim (minimalnie lepsze
wskaźniki w roku 2007 mają
Uniejów i Warta).

O.K.Ch.

Delegacja pracowników
Urzędu Miejskiego w Zelowie
na czele z burmistrzem Sła-
womirem Malinowskim goś-
ciła w dniach 11-13 września
br. w holenderskiej Gminie
Zaanstad.

Delegacja zapoznała
się z osiągnięciami Zaanstad
w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego, pozyskiwania
środków europejskich, bezpie-

Program wizyty był bardzo
bogaty.

czeństwa publicznego.

także szereg spot-
kań z przedstawicielami władz
samorządowych Zaanstad m.in.
zastępcą burmistrza H.J. Egber-

Zwiedzi-
ła także Skansen znajdujący się
w mieście Zaandam. Jest to re-
konstrukcja wioski holenderskiej
Zaanse Schans z XVII wieku.
Na terenie skansenu znajdują
się historyczne wiatraki, domy
mieszkalne, warsztaty rzemieśl-
nicze i muzea. Burmistrz Mali-
nowski odbył

ts-em, członkiem zarządu R. C.
Th. Ootjers-em, a także dyrek-
torem Stowarzyszenia Zaanse
Schans P. van Delft-em, który
podczas prezentacji multime-
dialnej przedstawił rys historycz-
ny Zaanse Schans i podzielił się
doświadczeniami na temat po-
zyskania europejskich dotacji
w celu zachowania dziedzictwa
kulturowego. Inicjatorem i współ-



Telefon alarmowy

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Policja Zelów

dyżurny

komendant

Pogotowie Gazownicze

Pogotowie Energetyczne

Pomoc Drogowa

Biuro numerów

Urząd Miejski w Zelowie

Miejsko-Gminny Związek
Ochotniczych Straży
Pożarnych w Zelowie

OSP w Łobudzicach

Fundacja Rozwoju Gminy
Zelów oraz

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Zelowie

Powiatowy Urząd Pracy
(filia w Zelowie)

Przedsiębiorstwo
Komunalne w Zelowie

Dom Kultury w Zelowie

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Zelowie

Szpital Wojewódzki
w Bełchatowie Pogotowie
Ratunkowe

Przychodnia SPZOZ
w Zelowie

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Bujnach Szlacheckich

112

999

998

997

634-13-77

634-12-83

992

991

981

118-913

634-10-00

634-29-98

634-15-88

634-10-06
634-10-14

634-10-28

634-10-66

634-11-99

634-10-98

634-11-48

635-84-80

634-12-65

634-15-93

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Wygiełzowie 634-14-22

85. lecie OSP
w Karczmach

80. lecie OSP
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Jubileusz 85. lecia świętowa-
ła w dniu 24 sierpnia br. Ochot-
nicza Straż Pożarna w Karcz-
mach. Uroczystość rozpoczęła
się defiladą jednostek OSP i po-
lową Mszą Świętą, którą cele-
brował gminny kapelan straża-
ków ks. Kanonik Leon Strzel-
czyk.

Na obchody jubileuszu przy-
było kilkanaście delegacji jed-
nostek OSP z pocztami sztan-
darowymi z terenu Gminy Zelów
i gmin ościennych. Byli także
przedstawiciele władz samorzą-
dowych na czele z burmistrzem
Zelowa Sławomirem Malinow-
skim i powiatu bełchatowskiego,
a także reprezentanci władz po-
wiatowego Związku OSP i PSP.

Przy tej okazji nie zabrakło
przypomnienia zebranym goś-
ciom rysu historycznego jed-
nostki, planów na przyszłość, a
także wręczenia wyróżnień i od-
znaczeń dla najbardziej zasłu-
żonych strażaków.

Pomimo dość niesprzyjają-
cej pogody, na koniec dla miesz-
kańców odbyła się zabawa stra-
żacka.

OSP w Kociszewie także ob-
chodziła swój jubileusz. Uro-
czystość odbyła się w dniu 28
września br. W trakcie Mszy
Świętej poświęcono nowy
sztandar jednostki, ufundowany
ze zbiórki wśród mieszkańców,
a podczas uroczystego apelu
burmistrz Zelowa Sławomir Ma-
linowski przekazał jednostce
bojowy samochód pożarniczy
marki STAR 266. Na zakończe-
nie odbyła się barwna defilada
jednostek OSP, a dla mieszkań-
ców zabawa taneczna. Na uro-
czystość przybyło 17 jednostek
OSP.

O.K.Ch.

Zgodnie z komunikatem Pre-
zesa Głównego Urzędu Statys-
tycznego z dnia 11 sierpnia
2008 r., przeciętne wynagrodze-
nie w drugim kwartale 2008 r.
wyniosło .

W związku z tym, zmieniły
się kwoty dopuszczalnego przy-
chodu dla celów zmniejszania
lub zawieszania emerytury, ren-

2.951,36 zł

ty oraz renty socjalnej.
Od 1 września 2008 r. kwoty

przychodu równe 70 proc. i 130
proc. kwoty przeciętnego wyna-
grodzenia wynoszą odpowied-
nio: i

Kwota przychodu równa 30

nia miesięcznego od 1 wrzenia
2008 r. wynosi

2.066,00 zł 3.836,80 zł.

885,50 zł.

proc. przeciętnego wynagrodze-

Niższy zasiłek
pogrzebowy

Od 1 września 2008 r. kwota
wynosi

.
zasiłku pogrzebowego
5.902,72 zł

Rzecznik Prasowy ZUS
w Tomaszowie Maz.

Monika Domaradzka
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organizatorem wyjazdu był pan
Arie Booman - honorowy oby-

watel Gminy Zelów i mieszka-
niec Gminy Zaanstad, który na
spotkaniu podsumowującym wi-
zytę po powrocie z rąk burmist-

rza odebrał podziękowanie.
Uzgodniono zacieśnienie

współpracy między naszymi

gminami. W przyszłym roku nale-
ży spodziewać się rewizyty na-
szych holenderskich partnerów.

Pierwsze podejście zelow-
skiego samorządu do pozyska-
nia środków finansowych z fun-
duszy Unii Europejskiej w okre-
sie programowania 2007-2013
zakończyło się niepowodze-
niem. Zelowski wniosek „Roz-
budowa systemów wodno-ka-
nalizacyjnych w Zelowie i Łobu-
dzicach” zgłoszony w konkursie

Pierwsze podejście nieudane, ale zelowski wniosek dalej walczy

w ramach Regionalnego Prog-
ramu Operacyjnego (RPO) nie
przeszedł oceny formalnej. Dos-
łownie w chwili oddawania do
druku tego wydania „Informato-
ra Zelowskiego” otrzymaliśmy
pismo z Urzędu Marszałkow-
skiego informujące nas o bra-
kach we wniosku. Pismo jest
analizowane i dopiero za kilka-

kilkanaście dni będziemy w sta-
nie się do niego odnieść i zdecy-
dować o ewentualnym odwoła-
niu.

Jednak już sam przebieg
pierwszej edycji konkursów eu-
ropejskich o środki infrastruktu-
ralne zaniepokoił samorządy z
terenu województwa łódzkiego
i nastroił pesymistycznie co do
planów związanych z „wielką,
unijną kasą” na lata 2007-2013.

W czerwcu br. Urząd Mar-
szałkowski ogłosił sześć pierw-
szych konkursów (naborów)
wniosków o środki infrastruktu-
ralne z funduszy unijnych, kon-
kretnie Regionalnego Programu
Operacyjnego. Kwota, jaką
przeznaczono do dofinansowa-
nia zgłoszonych projektów to
ok. 120 mln zł. Tymczasem we
wszystkich sześciu konkursach
wpłynęło 136 wniosków na łącz-
ną wnioskowaną kwotę dofinan-
sowania blisko 800 mln zł (!).
Oznacza to, że środków w woje-
wództwie łódzkim starczy na sfi-
nansowanie ok. 15% zgłoszo-
nych przez samorządy potrzeb.

Największy tłok był w nabo-
rze w działaniu „Gospodarka
wodno-ściekowa”, w którym brał
udział także zelowski wniosek.
Zgłoszono 46 projektów na łącz-
ną wnioskowaną kwotę dofinan-
sowania ze środków unijnych
600 mln zł, gdy wysokość środ-
ków przeznaczonych do dofi-
nansowania to 75 mln zł, czyli
niecałe 13% potrzeb zgłoszo-
nych przez samorządy.

Ocenę formalną w „naszym”
konkursie pozytywnie przeszły
tylko 3 (!) wnioski z 46 zgłoszo-
nych i to akurat takie, które swo-

ją wielkością finansową miesz-
czą się w owych 75 mln zł kwoty
przeznaczonej do „podziału”.
Na komentarze jest być może
za wcześnie, bo samorządy do-
piero zapoznają się z decyzjami
Urzędu Marszałkowskiego, ale
rozczarowanie jest ogromne, -
dość powiedzieć, że ze 136
wniosków zgłoszonych w sześ-
ciu pierwszych konkursach, tyl-
ko 19 uzyska dofinansowanie.

Odgłosy tego rozczarowania
musiały do Urzędu Marszałkow-
skiego dotrzeć, bo już został za-
powiedziany nowy konkurs w
działaniu „Gospodarka wodno-
ściekowa”, który ma być roz-
strzygnięty do końca roku.
Oczywiście ponownie złożymy
nasz wniosek. Ciągle jednak
problem w niedostatku środków
przeznaczonych na infrastruktu-
rę w województwie łódzkim. W
nowym konkursie będzie ich
jeszcze mniej niż w pierwszym -
tylko 56 mln zł.

Nie ma natomiast i dalej nie
będzie środków unijnych na mo-
dernizację dróg lokalnych, co
jest kolejnym wielkim rozczaro-
waniem dla samorządów. S.M.
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W ciągu ostatnich kilku tygodni zelowscy radni
trzykrotnie obradowali podczas XX, XXI i XXII sesji.

Powstaną punkty
przedszkolne na terenach

wiejskich
W dniu 24 września radni

jednogłośnie podjęli 2 uchwały
oświatowe. Jedna z nich doty-
czyła uzupełnienia sieci pub-
licznych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Zelów
o punkty przedszkolne. Od 1

skich tj. w Bujnach Szlachec-
kich, Kociszewie i Wygiełzo-
wie powstaną punkty przed-
szkolne dla dzieci w wieku od 3
do 5 lat czynne przez 5 dni w

zana była z utworzeniem w
tychże punktach innych form
wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organi-
zowania tych form oraz sposo-
by ich działania. Będzie to
sprzyjać upowszechnianiu
edukacji przedszkolnej oraz
wyrównaniu szans edukacyj-
nych dzieci z terenów wiej-
skich, przygotowując je do na-
uki w szkole poprzez wdraża-

października w 3 szkołach wiej-

tygodniu. Druga uchwała zwią-

nie zachowań społecznych.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami to organ prowa-
dzący takie punkty ustala ich
organizację w drodze uchwały.
Z chwilą pojawienia się możli-
wości pozyskania środków
unijnych na ten cel, Gmina Ze-
lów wystartowała też w kon-
kursie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki z
wnioskiem pt.

.
Projekt otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości
zł, a jego realizacja potrwa do
końca lipca 2010 r. Całkowita
wartość projektu wynosi
660.426,08 zł.

Radni zgodni byli też co do
udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Rozprza w wyso-
kości zł. Rozprza była
jedną z gmin tragicznie doś-
wiadczonych podczas nawał-
nic w dniu 15 sierpnia br.
szczególnie dotyczy to miej-

„Sukces za-
czyna się w przedszkolu”

539.597,28

20.000

Pomocna dłoń dla
poszkodowanych w

skutek nawałnicy

scowości Stara Wieś. Pienią-
dze zostały przeznaczone na
pomoc dla mieszkańców dot-
kniętych sierpniową klęską.

Zaszły też zmiany w budże-
cie Gminy Zelów podyktowane
m.in. dotacją z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na „Zakup średniego
samochodu pożarniczego o
napędzie 4x4 z wyposaże-

Zmiany w budżecie

niem” (220.000 zł), przesunię-
ciem kolejnych środków na in-
westycje na drogach gmin-
nych (160.000 zł), wprowa-
dzeniem kolejnych środków z
budżetu państwa na funkcjo-
nowanie ŚDS w Walewicach
(142.000 zł), realizację świad-
czeń w MGOPS (83 462.00 zł).
Po zmianach dochody budże-
tu sięgają , a
wydatki .

33.243.955,34 zł
35.375.985,05 zł

O.K.Ch.



Na blisko dwa miliony zło-
tych oszacowano straty, jakie

w tym roku w naszej gminie
wyrządziła susza - wynika z

protokołu sporządzonego
przez gminną komisję szaco-
wania szkód spowodowa-
nych trwającą kilkanaście ty-
godni (maj-lipiec) suszą.

W okresie od 16 lipca do 4
sierpnia komisja przeprowadziła
wizję lokalną i dokonała szacun-
ku strat w gospodarstwach rol-
nych dotkniętych klęską suszy
na terenie miasta i gminy Zelów
i stwierdziła co następuje:
1. Łączna liczba gospodarstw
objętych klęską na terenie
gminy wynosi 369, co stanowi
21% gospodarstw gminy.
2. Łączna powierzchnia upraw
dotkniętych klęską w tych gos-
podarstwach wynosi 2855,11
ha, co stanowi 31,5% użytków
rolnych gminy.
3. Łączna kwota oszacowanych
strat w produkcji roślinnej wyli-
czona według utraconego do-
chodu wynosi 1.797.328 zł.

W S�SIEDZT WIE GABINET KOSMETYCZNY

W Y N A J M �

SZCZEGÓAY POD NUMEREM TEL.

ZADZWOC I ZASI�GNIJ WI�CEJ INF ORMACJI
UWAGA!!!

664 330 677

L O K A L  N A  S A L O N  F R Y Z J E R S K I

Zbiorczy protokół został
przesłany do Wojewody Łódz-
kiego, natomiast ostateczne de-
cyzje o uruchomieniu pomocy
dla poszkodowanych jeszcze
nie zapadły.

Obecnie przez rząd jest przy-
gotowany projekt rozporządze-
nia, w którym proponuje się uru-
chomienie preferencyjnych linii
kredytowych dla gospodarstw
dotkniętych suszą, prolongatę
poprzednio pobranych kredy-
tów klęskowych, a także jedno-
razowych zasiłków dla poszko-
dowanych gospodarstw.

O wejściu w życie rozporzą-
dzenia, jak również o urucho-
mieniu środków pomocowych
będziemy na bieżąco informo-
wać na stronie internetowej
www.zelow.pl.

E.W.

Pawła II Komisja Stypendialna
obradująca w dniu 25 września
2008 r. postanowiła przyznać
stypendia dla 9 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na okres
IX-XII 2008 r. i 9 studentów (ma-
turzystów) na okres X-XII 2008
r. w wysokości: zł/m-c
dla ucznia i zł/m-c dla
studenta. Wnioski oceniano me-
todą punktową. Stypendia zos-
tały przyznane uczniom, którzy
zdobyli minimum 61,8 pkt, nato-
miast dla studentów punktacja
ta wynosiła - 59,3.

W związku ze zmianą
uchwały Nr XXXVII/235/2005
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 10 listopada 2005 roku w
sprawie zasad udzielania sty-
pendiów Gminy Zelów im. Jana
Pawła II dla uczniów i studen-
tów, wnioski o przyznanie sty-
pendium na okres I-VI 2009 bę-
dą przyjmowane od uczniów
i studentów w okresie od

120,00
250,00

1-15
grudnia 2008 r.

O.K.Ch.

W ramach programu stypen-
dialnego Gminy Zelów im. Jana

Kwoty stypendium nieco wyższe
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Malarstwo bełchatowskiego
plastyka Mariusza Gosławskie-
go jest przedmiotem wystawy,
którą oglądać można w Bibliote-
ce Publicznej Miasta i Gminy w
Zelowie. Prace zróżnicowane
są pod względem sposobu wy-
konania, gdyż artysta posługuje
się wieloma technikami malar-
skimi tj. akwarele, akryl, pastele,
czy olej. Malarz w swoich pra-
cach przedstawia głównie barw-

Niezapomnianych wrażeń
zelowskiej publiczności dostar-
czył duet niezwykle utalentowa-
nych młodych artystów - Joanny
Kaniewskiej i Huberta Giziew-
skiego podczas kolejnego kon-
certu w dniu 18 sierpnia w koś-
ciele M.B. Częstochowskiej. On
- jeden z najwybitniejszych akor-
deonistów swojego pokolenia,
ona zaś - wielokrotnie nagra-
dzana skrzypaczka. Oboje - lau-

ne pejzaże oraz architekturę,
jednak wśród nich odnaleźć
można również motywy florys-
tyczne i zwierzęta, a nawet po-
rtrety. Dla amatorów malarskich
innowacji niewątpliwą atrakcją
będą obrazy malowane w ka-
wie.

Wystawę oglądać można od
5 września do 3 października w
godzinach pracy biblioteki.
Serdecznie zapraszamy!

E.W.

reaci licznych konkursów w kra-
ju i za granicą. Wysłuchaliśmy
utworów muzyki klasycznej, a
także nieco lżejszego repertua-
ru (jazz, klasyka tanga). Był to
drugi koncert w ramach IV Let-
nich Koncertów Festiwalowych
Zelów 2008. Już dziś serdecz-
nie zapraszamy na finałowy
koncert, który odbędzie się 21
października.

O.K.Ch.



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SPÓŁKA CYWILNA

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

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

NIC NIE KOSZTUJE

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

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

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

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

Więcej informacji na stronie
BIURO PRAWNO - TECHNICZNE

AUTOEKSPERT
Jarosław Sipa

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

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

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH
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Do VI edycji konkursu
„Działaj Lokalnie”, ogłoszo-
nej przez Stowarzyszenie Do-
broczynne „RAZEM”,

wspierane projekty grup nie-
formalnych oraz organizacji
pozarządowych, które inicjują
współpracę mieszkańców

wpłynę-
ło 15 wniosków z terenu powiatu
bełchatowskiego i wieluńskiego.

W tegorocznej edycji były

na
rzecz dobra wspólnego, podej-
mując wspólny wysiłek, aby w
ich społecznościach żyło się le-
piej.

Złożone wnioski 28 sierpnia
br. oceniała Komisja Grantowa,
składająca się z przedstawicieli
różnych środowisk. W skład ko-
misji weszli między innymi: Mał-
gorzata Dębkowska - prezes
zarządu Stowarzyszenia Dobro-
czynnego „RAZEM”, Anna Sta-
niaszek - redaktor naczelna ty-
godnika „Fakty, Informacje, Ko-
mentarze”, Marzanna Socha -
dyrektor Szkoły Podstawowej nr
2, Marek Górecki - prezes za-
rządu Fundacji Rozwoju Gminy

1. Grupa Inicjatywna - „Pracusie”/
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie

4 000,00 zł

2. Grupa Inicjatywna - „Szkolny Klub Wolontariatu”/
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

5 000,00 zł

3. Grupa Inicjatywna - „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czernice”/
Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Czernicach

4 000,00 zł

4. Grupa Inicjatywna - „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bieńca”/
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Bieńcu

5 000,00 zł

5. Grupa Inicjatywna - „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kadłuba ”DAR”/
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Kadłubie

5 000,00 zł

6. Grupa Inicjatywna - „Paragraf”/
Szkoła Podstawowa w Okalewie

5 800,00 zł

7. Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
2 700,00 zł

Tegoroczny budżet progra-
mu wynosił :
- darowizna od Akademii Roz-
woju Filantropii w Polsce -
18.000,00 zł
- odsetki od inwestowanego ka-
pitału żelaznego - 12.960,00 zł
- darowizna od Spółdzielni Kó-
łek Rolniczych z Zelowa -
500,00 zł
- darowizna osoby prywatnej -
40,00 zł.

31.500,00 złotych

Zelów oraz Andrzej Chowis -
sekretarz Powiatu Wieluńskie-
go.

Członkowie Komisji oceniali
wnioski indywidualnie, posługu-

Dotacje otrzymali:

jąc się metodą punktową. Po
przeanalizowaniu złożonych
wniosków, punktacji i dyskusji,
członkowie Komisji postanowili
przyznać o zróżnico-
wanych kwotach.

7 dotacji

Regionalne Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Bełchatowie
informuje, że w listopadzie
2008 r. na terenie Gminy Zelów
przez Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Beł-
chatowie zostanie zorganizowa-
na zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych.

Oto harmonogram zbiórki:

Bocianicha, Bujny Szlacheckie,
Bujny Księże, Dąbrowa, Grabo-
stów, Jamborek, Karczmy, Kolo-
nia Kociszew, Kociszew, Kolo-
nia Łobudzice, Kolonia Grabos-
tów, Łobudzice, Ostoja, Kolonia
Ostoja, Leśniczówka, Marszy-
wiec, Zabłoty, Zagłówki, Zeló-
wek.

Chajczyny, Grębociny, Igna-
ców, Janów, Jawor, Krześlów,
Kurówek, Kurów, Pożdżenice,
Łęki, Mauryców, Nowa Wola,
Podlesie, Pukawica, Pszczół-
ki, Sobki, Sromutka, Walewi-

Gmina Zelów

19 listopada 2008 r.

20 listopada 2008 r.

ce, Wygiełzów, Wypychów,
Wola Pszczółecka, Zalesie,
Przecznia.

Ulice: Cegielniana, Chrapkie-
wicza, Cmentarna, Dzielna,
Górna, Herbertowska, Jana
Pawła II, Kilińskiego, Krótka,
Leśna, Nowy Rynek, Pabia-
nicka, Pl. Dąbrowskiego, Płoc-
ka, Podleśna, Polna, Północ-
na, Poprzeczna, Przejazd, Si-
korskiego, Św. Anny, Szkolna,
Wesoła, Wolności, Wschod-
nia, Żeromskiego, Złota, Zofii,
Kątna.

Ulice: Boczna, Chrobrego, Ka-
zimierza Wielkiego, Łokietka,
Mieszka I, Komeńskiego, Koś-
ciuszki, Kunickiego, Łąkowa,
Lubelska, Mickiewicza, Piotr-
kowska, Południowa, Poznań-
ska, Sienkiewicza, Sportowa,
Wąska, Zachodnia.

Miasto Zelów

26 listopada 2008 r.

27 listopada 2008 r.

O.K.Ch.



Informujemy, że do dnia 31
października 2008 roku w se-
kretariacie Urzędu Miejskiego w
Zelowie ul. Żeromskiego 28, po-
kój nr 9 przyjmowane są oferty
na zagospodarowanie i prowa-
dzenie obiektu rekreacyjno-wy-
poczynkowego przylegającego
do zalewu „PATYKI” w formie

.

Dotyczy to zabudowanej nie-
ruchomości o pow. 2,16 ha po-
łożonej na terenie leśnym koło
Zelowa przy zbiorniku wodnym
o pow. 5,20 ha lustra wody „Pa-
tyki”. Zabudowania stanowią
budynki:
- administracyjny o pow. użytko-
wej 219,40 m ,
- jadalnia o pow. użytkowej
206,20 ,
- kuchnia o pow. użytkowej
180,90 ,

długoletniej dzierżawy bądź
użytkowania wieczystego

2

m

m

2

2

- toalety o pow. użytkowej 62,10
,

- umywalnie o pow. użytkowej
62,90 ,
- stróżówka o pow. użytkowej
9,0 .

Obiekt jest ogrodzony, posia-
da oświetlenie, znajduje się na
nim stacja transformatorowa za-
silająca w energię elektryczną,
posiada sieć wodociągową za-
silaną z własnej studni głębino-
wej, kanalizację sanitarną do lo-
kalnych szamb oraz przyłącze
telefoniczne.

Bliższych informacji w tej
sprawie udziela Referat Gospo-
darki Nieruchomościami i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Ze-
lowie, ul. Żeromskiego 23, pokój
nr 23 i 24, tel. (044) 635-15-38
lub 634-10-00 w. 37.

m

m

m

2

2

2

Przed złożeniem oferty ce-
lowe jest obejrzenie obiektu.

Duży ruch budowlany pano-
wał na drogach gminnych. W
Kolonii Kociszew i Bujnach
Księżych zakończono moderni-
zację na odcinku w ra-
mach programu przebudowy
dróg dojazdowych do gruntów
rolnych wspieranego finansowo
przez Urząd Marszałkowski w
Łodzi. Łączna wartość przedsię-
wzięcia to ok. , z cze-
go 106.000 zł to dotacja z bud-
żetu Marszałka Województwa.

Ruszył także program prze-
budowy dróg gminnych polega-
jący na wzmocnieniu wykona-
nych wcześniej podbudów i wy-
konaniu nawierzchni emulsyjno-
grysowych (specyficzna odmia-
na nawierzchni asfaltowej nie-
co tańsza, ale pod względem
trwałości odpowiadająca kla-
sycznym nakładkom asfalto-
wym). Pierwszy etap tego prog-

2,6 km

321.000 zł

ramu, finansowanego wyłącznie
z budżetu gminy właśnie trwa.
W jego ramach zostanie zmo-
dernizowanych blisko
dróg gminnych, a wartość robót
to blisko miliona złotych.
Obecnie zrealizowano w peł-
nym zakresie tj. 3 warstwy na-
wierzchni emulsyjno - grysowej
w miejscowości Mauryców. Na-
tomiast w Janowie, Łękach, Kol.
Pożdżenice wykonano 2 war-
stwy nawierzchni. Występujące
warunki atmosferyczne zaha-
mowały nieco dalsze prace, ale
niezależnie od tego wykonawca
robót przygotowuje kolejny front
pod nawierzchnie polegający na
przygotowaniu podłoża. Plano-
wany termin zakończenia prze-
budowy dróg to połowa paź-
dziernika br.

13 km

1,8

O.K.Ch.

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE
TRZODY CHLEWNEJ I BYDŁA

Uprzejmie informuję, że Zakłady Mięsne RAKÓW
prowadzą na terenie Gminy Zelów skup trzody chlewnej
i bydła. Skup odbywa się przy posesji pana Zygmunta

Soleckiego, Kurówek 37. Telefon 044 634 4018.

TRZODA CHLEWNA

MACIORY

BYCZKI EKSPORTOWE

BYCZKI I CIELICZKI

KROWY, JAŁÓWKI, BUHAJE, CIELĘTA RZEZNE

4,70 zł/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa się w każdy czwartek o godz. 7.30

2,50  zł/kg (brutto)

Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa się w każdy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 9,50 zł/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg

Firma Gębicki
Do 9,50 zł/kg - byczki (brutto)

Do 147 kg - do 7,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
Po nowym roku skup odbywać się będzie w każdą środę
w godz. 10.30 do 11.00

Skup odbywa się w każdy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,60-3,80 zł/kg (brutto)
2. JAŁÓWKI
3,80 zł/kg (brutto)
3. BUHAJE
4,60-5,00  zł/kg (brutto)
4. CIELĘTA waga 70-100 kg
7,50 zł/kg (brutto)

BYCZKI EKSPORTOWE

Skupy prowadzone są na zapisy pod numerem  tel. 044 6344018.
Ceny przy skupie mogą być zmienne.
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OBWIESZCZENIE
W SPRAWIE REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH

MĘŻCZYZN URODZONYCH W 1990 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) oraz § 9
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 40, poz. 173
z 1999 r. Nr 69, poz. 771 oraz z 2005 r. Nr 171, poz. 1437)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE
W OKRESIE 8-10  PAŹDZIERNIKA 2008 r. ZOSTANIE PRZEPROWADZONA

1/ Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni urodzeni w 1990 r. zameldowani na pobyt stały lub czasowy trwają-
cy ponad 2 miesiące na terenie miasta i gminy Zelów oraz mężczyźni, którzy nie spełnili tego obowiązku we właściwym czasie, do
końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie stawili się do poboru i nie posiadają wojskowego dokumentu
osobistego (książeczki wojskowej).

2/ Rejestracja odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Zelowie ,ul. Żeromskiego 28 p. nr 16 o godz. 8.00

3/ Przedpoborowi obowiązani są zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu określonym w obwieszczeniu oraz wezwaniu imiennym.
4/ Obwieszczenie stanowi wezwanie do rejestracji osób jej podlegających.

5/ Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego z obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.

6/ Do rejestracji przedpoborowi zobowiązani są zgłosić się osobiście i przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający
stwierdzić tożsamość przedpoborowego.

7/ Przedpoborowi trwale niezdolni do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa i ułomności, mogą obowiązek ten
spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny.

8/ W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego, obowiązana jest przedstawić organowi
przeprowadzającemu rejestrację: własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpo-
borowego do rejestracji oraz dokument tożsamości przedpoborowego.

9/ Przedpoborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienili miejsce pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad 2 miesiące, obowiązani są zgłosić się do wójta, burmistrza właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego
lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

10/ Organ, o którym mowa w pkt. 9 wyznaczy przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji.

11/ Przedpoborowi, którzy po rozpoczęciu rejestracji zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
2 miesiące, obowiązani są zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.

12/ Przedpoborowi, którzy nie będą mogli zgłosić się do rejestracji w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym,
obowiązani są zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, właściwy organ przeprowadzający rejestracje
przedpoborowych o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie
się do rejestracji.

13/ Przedpoborowi, którzy nie dopełnią obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu, zobowiązani są to
uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

14/ Przedpoborowi, którzy nie dopełnią obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu bez uzasadnionej
przyczyny albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają karze grzywny albo karze ograni-
czenia wolności (art. 224 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241,poz. 2416 ,Nr 277, poz. 2742 i z 2005 r. Nr 180, poz.1496)

15/ Wobec przedpoborowych wymienionych w pkt 14 może być uprzednio nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone
przymusowe doprowadzenie przez Policję do organu przeprowadzającego rejestrację, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji (art. 31 ust.6 cytowanej wyżej ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypos-
politej Polskiej.)

BURMISTRZ  ZELOWA
SŁAWOMIR  MALINOWSKI

REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH



Uroczystym rozpoczęciem
powitali nowy rok szkolny
2008/2009 uczniowie ze szkół
i przedszkoli z terenu Gminy Ze-
lów.

Każdego roku grono wycho-
wanków szkół podstawowych
powiększają pierwszoklasiści.
W tym roku ogólna liczba ucz-
niów w szkołach podstawowych
na terenie gminy wyniosła 940
uczniów, w tym 169 pierwszo-
klasistów. Do klas gimnazjal-
nych uczęszczać będzie 601,
natomiast w klasach licealnych
zasiądzie 187 uczniów. Dla
wszystkich żaków nowy rok
szkolny jest zapowiedzią kolej-
nych wyzwań na polu edukacji,
jednak dla wychowanków
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ze-
lowie, będzie to dodatkowo rok
przełomowy, bo pod przewod-
nictwem nowego dyrektora.
Funkcję tę po poprzednim dy-
rektorze, przejęła Elżbieta Pa-

W lipcu przy bardzo sprzyja-
jącej pogodzie dzieci i młodzież
z Gminy Zelów przebywały na
dwóch dziesięciodniowych tur-
nusach wypoczynkowych. Pier-
wszy (11- 20 lipca) odbył się w
Świnoujściu, a w ramach prog-
ramu oprócz zwiedzania miej-
scowości wypoczynkowych w
Niemczech (molo w Ahlbecu i
Herringsdorfie), na dzieci czeka-
ło mnóstwo innych atrakcyjnych
miejsc m.in.: Woliński Park Na-
rodowy, Rezerwat Żubrów, Wa-
pnica, Jezioro Turkusowe, Góra
Gosań, Kawcza Góra i Między-
zdroje.

Kolejna grupa dzieci i mło-
dzieży w okresie 22 - 31 lipca
zwiedzała Zakopane. Program
obozu był bardzo bogaty i uroz-

maicony, zawierał zadania z
dziedziny edukacji ekologicznej,
ale także elementy sportowe,
takie jak: poprawa umiejętności
gry w piłkę nożną i siatkową,
kształcenie wydolności poprzez
uprawianie turystyki górskiej, a
także na basenie na Polanie
Szymoszkowej doskonalono
umiejętności pływania. Dzieci
zwiedziły najciekawsze doliny
reglowe, w tym Dolinę Rybiego
Potoku, Dolinę Kościeliską i Do-
linę Strążyską, a także Butoro-
wy Wierch, Ścieżkę nad Regla-
mi i Gubałówkę.

Łącznie w wyjazdowych for-
mach wypoczynku, które zorga-
nizowało Towarzystwo Szkolne
Kociszew i UKS Zibi Kociszew
uczestniczyło blisko 50 uczniów

jewska, dokonując w dniu dzi-
siejszym uroczystego rozpoczę-
cia roku szkolnego.

Prezentacji nowego dyrekto-
ra szkoły dokonał burmistrz Ze-
lowa Sławomir Malinowski.

Nowy rok szkolny jest okazją
do wdrażania w placówkach
szkolnych nowych projektów i
realizowania programów w
dziedzinie edukacji. Również na
terenie Gminy Zelów realizowa-
ny będzie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

został przyjęty do dofinansowa-
nia przez Zarząd Województwa
Łódzkiego. Kwota dofinansowa-
nia projektu wynosi

, a jego zakres uwzględnia za-
jęcia pozalekcyjne w ilości po-
nad 4000 godzin, w tym zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, ko-
ła polonistyczne, matematycz-
ne, przyrodnicze, języka obcego
oraz informatyczne.

projekt pn. , który„Równy start”

415.884,08
zł

szkół podstawowych i gimna-
zjów, natomiast w półkoloniach

w miejscu zamieszkania 65
dzieci. O.K.Ch.

SPRZEDAM tanio drewniane stemple budowlane

BIURO EURO - BHP mgr inż. Zbigniew Szafrański,
specjalista w dziedzinie Zarządzanie Bezpieczeństwem
Pracy, Inspektor BHP, organizuje dla firm, instytucji
profesjonalne usługi w zakresie szkoleń bhp, ppoż., oceny
ryzyka zawodowego oraz w firmie w
zakresie bhp.

stałego nadzoru

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, uprzedź kontrolę Państwowej Inspekcji
Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej, przeprowadź szkolenia w

zakresie bhp oraz oceń ryzyko zawodowe na
stanowiskach pracy !

Za pośrednictwem strony internetowej możesz sprawdzić
aktualny cennik usług oraz dokonać zakupu Poradnika

„Zarządzanie bezpieczeństwem w szkołach i placówkach
oświatowych”, autor Zbigniew Szafrański -

www.eurobhp.pl

Szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem może zostać
przeprowadzone u klienta w zakładzie pracy. Ceny szkoleń
są ściśle uzależnione od liczebności grupy, ocena ryzyka
zawodowego od ilości stanowisk pracy.

UWAGA! Z dniem 01-07-2007 r. górna granica
wysokości grzywny za naruszenie prawa pracy,

w tym przepisów i zasad bhp, została podwyższona
do kwoty 30.000 zł.
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Uczniowie i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ze-
lowie przystąpili do konkursu
"Moja gmina-miejscowość jest
czysta" zorganizowanego przez
Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Bełchatowie.
Uczniowie pod opieką wycho-
wawców porządkowali wyzna-
czone tereny wokół szkoły i po-
bliskie lasy, zebrali 94 worki
śmieci. Celem działań było roz-
budzenie wśród uczniów odpo-
wiedzialności za stan środowis-
ka naturalnego.

E.W.

Od września 2008 r. w szko-
łach prowadzonych przez Gmi-
nę Zelów kontynuowana jest
realizacja gminnego projektu
„Bezpieczny uczeń w domu, w
szkole i na drodze” realizowane-
go w ramach rządowego prog-
ramu .

Profesjonalne warsztaty
pierwszej pomocy przedme-
dycznej dla uczniów kl. VI pod-
stawówek i pierwszaków z gim-
nazjów przeprowadzają ratow-
nicy medyczni ze Stowarzysze-
nia Sztab Ratownictwa w Beł-

„Razem bezpieczniej”

chatowie. Po części teoretycz-
nej każdy uczeń sprawdza swo-
ją wiedzę w praktyce na mane-
kinie. W szkołach odbywają się
też spotkania rodziców i nau-
czycieli z policjantami nt. odpo-
wiedzialności prawnej za nielet-
nich pozostających pod opieką
dorosłych. Projekt przewiduje
również szkolne pikniki z zaba-
wami i konkursami o tematyce
bezpieczeństwa. W październi-
ku zaplanowano konkurs plas-
tyczny dla najmłodszych pt.
„Mały ratowniczek”. E.W.



Aż 60 osób z terenu Gminy
Zelów weźmie udział w pro-
jekcie szkoleniowym finanso-
wanym ze środków Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki rea-
lizowanym przez Fundację
Rozwoju Gminy Zelów.

Tematyka szkoleń obejmuje
kursy z nowoczesnych i atrak-

cyjnych dziedzin, tj.:

- zdo-
bycie wiedzy i umiejętności do-
tyczących zakładania, kompo-
nowania i prowadzenia ogro-
dów biodynamicznych.

- zdobycie wiedzy i
umiejętności z zakresu obsługi
aplikacji użytkowych (Word, Ex-
cel, PowerPoint) oraz Internetu.

- zdo-
bycie wiedzy i umiejętności
związanych z technikami i meto-
dami pomagającymi w twór-
czym myśleniu.

- zdobycie wie-
dzy z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej i
możliwości pozyskiwania środ-
ków z Funduszy Europejskich
na działalność firmy.

Ogrody Biodynamiczne oraz
przetwórstwo żywności

Obsługa komputera Pakiet
MS-Office

Twórcze myślenie i tworzenie
projektów społecznych

Jak uruchomić działalność
gospodarczą

Podstawy tworzenia stron
www

Florystyka sztuka układania
kwiatów

„Mapa Kariery”

E.W.

- zdobycie wiedzy i umie-
jętności z zakresu tworzenia
prostych stron www, języka html
i css.

- zdobycie wiedzy i
umiejętności związanych ze
sztuką układania kompozycji
kwiatowych.

Szkolenia odbywają się w
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów
i są bezpłatne.

Fundacja Rozwoju Gminy
Zelów rozpoczęła też realizację
projektu pt. ,
który

W ramach projektu przepro-
wadzane są szkolenia z zakre-
su poradnictwa zawodowego
dla uczniów ostatnich klas Gim-
nazjum im. Janusza Kusociń-
skiego w Łobudzicach oraz Pu-
blicznego Gimnazjum w Bucz-
ku.

Uczniowie ci już niedługo bę-
dą musieli podjąć decyzje doty-
czące dalszej przyszłości edu-
kacyjnej i zawodowej. W związ-
ku z tym zakres szkoleń uwzglę-
dnia porady ułatwiające wybór
zawodu, informacje o zawodach
deficytowych oraz możliwoś-
ciach szkolenia, kształcenia i
zdobywania doświadczenia za-
wodowego. Dodatkowo uczest-
nicy szkoleń zdobywają umiejęt-
ności z zakresu profesjonalnej
autoprezentacji oraz uzyskają
pomoc w tworzeniu Indywidual-
nych Planów Działania.

Dla wszystkich uczestników
projektu przewidziany jest rów-
nież udział w konkursie dodat-
kowo aktywizującym i pobudza-
jącym kreatywność.

otrzymał dofinansowanie
w ramach Działania 9.5 Oddol-
ne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich w ramach
Programu Operacyjnego Kapit-
ał Ludzki.

Fundacja Rozwoju Gminy
Zelów zaprasza osoby zamie-
rzające uruchomić własną dzia-

siębiorców do Punktu Konsulta-
cyjnego, w którym można uzys-
kać w
zakresie:

łalność gospodarczą oraz przed-

bezpłatne informacje

- podejmowania, wykonywania
oraz rezygnacji z prowadzenia
działalności gospodarczej,
- możliwości uzyskania wspar-
cia na realizację m.in. projektów
inwestycyjnych ze środków pu-
blicznych,
- możliwości i zasad uzyskania

usług specjalistycznych i innych
informacji .

Fundacja Rozwoju Gminy
Zelów na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego pozyskała
środki z Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki poddzia-
łanie 2.2.1 Poprawa jakości„

usług świadczonych przez in-
stytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowa-
cyjności".

Punkt Konsultacyjny czyn-
ny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-
16.00. E.W.

Punkt Konsultacyjny w FRGZ
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Koty są zwierzętami mięso-
żernymi mającymi specyficzne
potrzeby pokarmowe. Wymaga-
ją w pożywieniu bardzo dużo
dobrej jakości białka i tauryny.
Niedobór tego aminokwasu po-
woduje u nich poważne zabu-
rzenia w rozrodzie, uszkodzenie
mięśnia sercowego, zaburzenia
neurologiczne, zwyrodnienie
siatkówki oka. Potrzebują po-
nadto więcej (niż np. psy) wit. B-
6 iA.

Kota można żywić gotowymi
karmami, można też samemu
przygotowywać pożywienie.
Najlepsze jednak są karmy go-
towe. Przy tych wszystkich spe-
cyficznych wymaganiach żywie-

niowych zapewniają one prawi-
dłowy bilans pokarmowy. Nie
powinno się żywić kotów podro-
bami (przepadają zwykle za ni-
mi), gdyż wyjątkowo niekorzyst-
ny w tym pożywieniu stosunek
wapnia do fosforu może dopro-
wadzić do uszkodzeń układu
kostno - szkieletowego. Nie na-
leży też podawać roślin cebulo-
wych - cebuli, czosnku, porów,
ponieważ już w niewielkich iloś-
ciach szkodzą temu gatunkowi
zwierząt.

Jeśli chcemy podawać kotu
tylko domowe jedzenie, to nale-
ży wzbogacać je preparatami
mineralno-witaminowymi z tau-
ryną. Składnikami domowej kar-

my powinno być: mięso, jaja, ry-
by, twaróg, mleko (pod warun-
kiem, że nie powoduje biegun-
ki), a także gotowany ryż i wa-
rzywa. Koty karmimy raz dzien-
nie, karma nigdy nie powinna
stać w misce przez cały czas.
Są to zwierzęta drapieżne i taki
sposób odżywiania jest dla nich
najbardziej naturalny. I na ko-
niec ważna rzecz: jeśli kot nie je
dłużej niż trzy doby, może pro-
wadzić to do tak poważnych za-
burzeń w przemianie materii
(stłuszczenie wątroby), że w
konsekwencji mogą one dopro-
wadzić do śmierci zwierzęcia.

lek. wet. Przemysław Rybiński
specjalista chirurgii

weterynaryjnej
specjalista chorób

psów i kotów

Trwa realizacja projektu
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zelo-
wie w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki.

148.642,60
zł

Szansa na Pracę - aktywiza-
cja zawodowa osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym - to nazwa projektu syste-
mowego o wartości

współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społe-
cznego w ramach Poddziałania
7.1.1 „Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez oś-
rodki pomocy społecznej” Prog-
ramu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, który realizuje Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie.

Celem projektu jest rozwój
i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji wśród osób szczególnie
narażonych na wykluczenie

społeczne. Projektem zostało
objętych 20 bezrobotnych ko-
biet.

W ramach podnoszenia
kwalifikacji organizowane są
kursy i szkolenia w zakresie:
- rozwijania umiejętności inter-
personalnych,
- autoprezentacji i komunikacji
społecznej,
- aktywnego poszukiwania pra-
cy i doradztwa indywidualnego,
- minimum sanitarnego,
- zawodu opiekunki środowisko-
wej,
- obsługi kas fiskalnych i technik
sprzedaży.

Kobiety biorące udział w
szkoleniach mają zapewniony
dojazd na zajęcia z terenów
wiejskich, wyżywienie, badania
lekarskie, zasiłki celowe, a
osiem z nich - prace społecznie
użyteczne.

E.W.
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Okres kredytowania w miesiącach
Kwota

Kredytu
12 24 36 48 60 72

KREDYT GOTÓWKOWY

* raty równe, oprocentowanie stałe

DORADCA FINANSOWY
Iwona Ilkowska 0 693 661 321
Beata Jasitczak 0 509 33 77 76

Możesz również wysłać SMS-a o treści TAK a my
oddzwonimy do Ciebie.
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SZANOWNI KLIENCI MIASTA I GMINY ZELÓW

W miesiącu sierpniu na terenie miasta i gminy Zelów, Spółka EKO - REGION przeprowadziła kontrolę
miejsc rozstawienia gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów, sprawdzono ich stan techniczny
oraz przeprowadzono morfologię gromadzonych w nich odpadów.

Wyniki kontroli są bardzo niepokojące.
W miejscach przeznaczonych dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdowały się odpady budow-
lane (wiadra i bańki po farbach, duża ilość zabrudzonej folii budowlanej, która uniemożliwia opróżnienie pojem-
nika podczas zbiórki, zużyty sprzęt elektryczny, worki z odpadami komunalnymi). Pragniemy zwrócić uwagę,
że pojemniki typu PET służą do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych po napojach i chemii gospodar-
czej nie są miejscem gromadzenia wszystkich tworzyw sztucznych.

Pięć miejsc ustawienia pojemników na terenie Gminy Zelów wymaga jednak szczególnej uwagi - drodzy
mieszkańcy - utworzyliście z nich dzikie wysypiska śmieci.

- Pożdżenice (od strony Zelowa) duża ilość odpadów komunalnych, odpady niebezpieczne (pojemniki po
farbach i olejach silnikowych);

- Mauryców duża ilość odpadów komunalnych oraz odpady budowlane;
- Łobudzice koło Kościoła duża ilość odpadów komunalnych (w tym zużyte pieluchy);
- Łęki - duża ilość odpadów komunalnych oraz odpady budowlane (folia budowlana) i odpady niebezpiecz-

ne (pojemniki po olejach i farbach);
- Wygiełzów odpady budowlane, (worki zawierające stłuczone szkło okienne, szyby samochodowe).

Poruszony przez nas problem dotyczy nie tylko nieczystości pozostawianych przy pojemnikach ale również
tego co znajduje się wewnątrz. System selektywnej zbiórki surowców wtórnych ma sens tylko wówczas, gdy
świadome społeczeństwo wie jak ważnym działaniem jest segregacja odpadów i ich prawidłowe umieszczanie
w poszczególnych pojemnikach. Aby sprawdzić skuteczność selektywnej zbiórki surowców z terenu miasta
i gminy Zelów przeprowadziliśmy badanie zawartości surowców wtórnych w całkowitej ilości tworzyw sztucz-
nych zebranych podczas zbiórki ogólnodostępnej (jest to tzw. morfologia). Wyniki są naprawdę negatywne:

1. Ilość czystych surowców typu PET z terenu Miasta Zelowa to zaledwie 53% całkowitej ilości przywiezio-
nej z objazdu miasta pozostałe 47% to śmieci trafiające na składowiska odpadów.

2. Ilość czystych surowców typu PET z terenu sołectw to 42% - pozostałe 58% to śmieci trafiające na skła-
dowiska odpadów.

Dla porównania wyniki te dla Miasta i Gminy Bełchatów to odpowiednio: 83,7 % oraz 76,3% zawartości
czystych surowców.

Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że dla wielu mieszkańców alternatywą dla pojemnika na odpady
komunalne są gniazda pojemników ogólnodostępnych. Znajduje to potwierdzenie w ilości rozwiązanych
umów na odbiór odpadów komunalnych.

Spółka EKO - REGION raz jeszcze apeluje o przestrzeganie porządku wokół pojemników i wykorzystanie
ich zgodnie z przeznaczeniem - takie zdjęcia nie mogą być dobrą wizytówką dla mieszkańców miasta i gminy
Zelów.

Jedynie wspólne działanie może dać oczekiwane rezultaty. Zwracajcie uwagę na nawyki swoich sąsiadów
i znajomych, uczmy młode pokolenie porządku i czystości.

Łobudzice Pożdżenice Zelów ul. Chrapkiewicza
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Po 12 kolejkach rozgrywek
IV ligi piłkarskiej zelowski Włók-
niarz zajmuje 2 miejsce (27 pkt)
ustępując o jedno „oczko” KS
Paradyż. Niepokonany w 11. ko-
lejkach ZKS doznał 27 września
pierwszej porażki (0:2 z Koleja-
rzem Łódź). Sprawiło to, że ze-
lowianie musieli oddać pozycję
lidera beniaminkowi z Parady-
ża. W czołówce rozgrywek

Włókniarz Zelów w wyścigu po III ligę

Przemówienia, chwile wzru-
szeń, odsłonięcie, a następnie
poświęcenie pamiątkowej tabli-
cy ku czci Krzysztofa Surlita,
wreszcie rozgrywki ośmiu klu-
bów sportowych oldboyów z
udziałem Odry Wrocław, GKS-u
Bełchatów, Ruchu Chorzów,
Stowarzyszenia Kultury Fizycz-
nej „Sportowa Łódź”, Towarzys-
twa Sportu i Rekreacji przy
Elektrowni Bełchatów „Jupiter”
oraz drużyn z Buczku i Zelowa,
wręczenie pucharów, rozmowy,
wspomnienia - tak w skrócie
można opisać to, co działo się
na stadionie Włókniarza w Zelo-
wie 20 września br.

Ta uroczystość - I Turniej Pił-
ki Nożnej Oldboyów im. Krzysz-
tofa Surlita o Puchar Burmistrza
Zelowa w jednym miejscu zeb-
rała najbliższych ludzi legendar-
nego piłkarza m.in. rodzinę, ko-
legów z boiska i znajomych.

W pierwszą rocznicę Jego
śmierci osiem znanych drużyn,
wśród których zagrały gwiazdy
Widzewa Łódź, ŁKS-u i innych
czołowych klubów Polski m.in.

Mirosław Szymkowiak i Tomasz
Kłos, rozegrało I Turniej Piłki
Nożnej.

Zwyciężyła drużyna, która na
cześć piłkarza przyjęła nową
nazwę Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej im. Krzysztofa Surlita.
W jej składzie zagrali najbliżsi
koledzy Surlita - wszyscy w ko-
szulkach z nr 8. W geście uzna-
nia przekazali oni zwycięski Pu-
char Burmistrza Zelowa na ręce
Bożeny Surlit - żony wielkiego
piłkarza.

Splendoru uroczystości do-
dawał fakt, że patronat honoro-
wy nad imprezą sprawowali: Mi-
nister Sportu i Turystyki, Woje-
woda Łódzki, Marszałek Woje-
wództwa Łódzkiego i Starosta
Bełchatowski, a patronat media-
lny: „Polska Dziennik Łódzki”,
TVP Łódź, Radio Łódź, „Fakty,
Informacje, Komentarze” i „In-
formator Zelowski”.

Mimo niesprzyjającej pogody
Turniej dostarczył zawodnikom
oraz wszystkim uczestnikom
niezapomnianych wrażeń i z
pewnością na stałe wpisze się

okropny tłok i „naszych” czeka
jeszcze długa i ciężka droga do
upragnionego awansu awan-
sują dwie drużyny, trzecia gra w
barażach. Włókniarzowi łatwiej
będzie to osiągnąć, jeżeli poz-
będzie się nieznośnej maniery
gubienia punktów ze słabszymi
rywalami, jak choćby wspom-
niana porażka z Kolejarzem i re-
misy ze Zgierzem i Strykowem.

do kalendarza najważniejszych
wydarzeń Zelowa, jak również

regionu łódzkiego.
E.W.


