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… i niemal wy³¹cznie k³am-
stwo. Mówiê o radnych i dzia-
³aczach Bloku Samorz¹dowe-
go Gminy Zelów, a szczegól-
nie o radnych redaktorach Ry-
szardzie Gêbarowskim i Lesz-
ku Chrzanowskim, którzy w 
numerze 36/2006 swojego 
biuletynu „Samorz¹dny Ze-
lów” postanowili udowodniæ, 
¿e informacja przekazywana 
opinii publicznej mo¿e byæ 
jednym, wielkim fa³szem. No 
mo¿e z wyj¹tkiem tego, co 
cytuj¹ za innymi. Ale to ju¿ u 
nich prawid³owoœæ, ¿e jak ma-
j¹ coœ m¹drego do powie-
dzenia, okazuje siê czyj¹œ my-
œl¹ przypisan¹ sobie. Trochê 
to zakrawa na rodzaj schizo-
frenii. Zdaje siê, ¿e obydwaj 

ZOSTA£O  IM  JU¯  TYLKO 
K£AMSTWO…

ponownie uwierzyli, ¿e k³a-
mi¹c innym i sobie, s¹ w stanie 
zbudowaæ inn¹ rzeczywistoœæ, 
ni¿ ta, która jest naprawdê. 
¯yj¹ sobie w tej rzeczywistoœci 
myœl¹c, ¿e œwiat zbudowany 
przez w³asn¹ wyobraŸniê jest 
naprawdê. A nie jest. Mnogoœæ 
i obszernoœæ materia³ów infor-
macyjnych z bie¿¹cego ¿ycia 
gminy nie pozwala mi siê sze-
rzej odnieœæ do treœci wspom-
nianego wydania biuletynu pa-
nów Gêbarowskiego i Chrza-
nowskiego. Uczyniê to w kolej-
nym wydaniu „Informatora”, 
który uka¿e siê nied³ugo, 
i do którego lektury ju¿ teraz 
Pañstwa zapraszam.

Burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski     W dniach 25-28 maja Pa-

pie¿ Benedykt XVI przebywa³ 
z pielgrzymkom w Polsce. 
G³owa Koœcio³a Katolickiego 
najpierw odwiedzi³a War-
szawê, nastêpnie Czêsto-
chowê, rodzinn¹ miejscowoœæ 
Jana Paw³a II Wadowice, 
Oœwiêcim i Kraków.

Polacy bardzo entuzja-
stycznie przyjêli w swojej oj-
czyŸnie nastêpcê œw. Piotra. 
Papie¿ w swym przes³aniu do 
wiernych wspomina³ Jana Pa-
w³a II i jego s³owa. Wyrazi³ rów-
nie¿ nadziejê, i¿ w nied³ugiej 

BENEDYKT  XVI  
Z  WIZYT¥  W  POLSCE 

przysz³oœci bêdziemy siê cie-
szyæ z beatyfikacji i kanoniza-
cji Papie¿a Polaka. 

Wielkim wydarzeniem i 
prze¿yciem zarówno dla sa-
mego Papie¿a, Polaków jak i 
ca³ego powojennego œwiata 
by³a jego wizyta w obozie kon-
centracyjnym Auschwitz.

Benedykt XVI pojawi³ siê 
tak¿e w „papieskim” oknie Pa-
³acu Arcybiskupów Krakow-
skich. Ten gest wierni odebrali 
jako kontynuacjê tradycji za-
pocz¹tkowanych przez Jana 
Paw³a II.                           J.M.

Jak tylko zima odesz³a na 
dobre, w Zelowie dalej ruszy³y 
prace realizowane z projektu 
„Przebudowa oczyszczalni 
œcieków i budowa systemów 
wod.-kan. z odtworzeniem 
pasów drogowych” wspó³-
finansowanego ze œrodków 
Unii Europejskiej w ramach 
ZPORR. Obecnie ku koñcowi 
zmierzaj¹ roboty w ul. Pó³noc-
nej, a powa¿nie zawansowane 
s¹ w ulicach Z³otej i Jana Paw-
³a II. Na oczyszczalni te¿ ca³y 
czas s¹ postêpy w pracach i 
dostarczane s¹ ju¿ elementy 
technologii. 

Bardzo wa¿nym aspek-
tem w tej sprawie jest fakt, ¿e 
Gmina Zelów bez zak³óceñ 
otrzymuje œrodki finansowe i 
na bie¿¹co reguluje p³atnoœci 
za zrealizowane prace. Na 
dzieñ 31 maja br. Gmina Zelów 
na realizacje tego projektu 
otrzyma³a ze œrodków unij-
nych 3 414 658,36 PLN.

To bardzo istotne, szcze-

NIEPOKOJ¥CE  INFORMACJE 
O  MO¯LIWOŒCI  UTRATY 

CZÊŒCI  POMOCY  UNIJNEJ 
W  REGIONIE  £ÓDZKIM

GMINIE ZELÓW MILIONY NIE PRZEJD¥ KO£O NOSA

gólnie w kontekœcie niepoko-
j¹cych informacji prasowych o 
mo¿liwoœci utraty przez region 
³ódzki dziesi¹tków milionów 
z³otych ze wzglêdu na opie-
sza³oœæ procedur obowi¹zuj¹-
cych w Polsce  patrz artyku³ 
„Miliony mog¹ nam przejœæ ko-
³o nosa” w Dzienniku £ódzkim 
z 01.06.2006 r. Najwy¿sza Iz-
ba Kontroli przebada³a pod k¹-
tem prawid³owoœci i termino-
woœci wykorzystania œrodków 
unijnych Urz¹d Wojewódzki, 
Urz¹d Marsza³kowski i 8 naj-
wiêkszych beneficjentów w 
województwie ³ódzkim. Najgo-
rzej wypad³y obydwie instytu-
cje wojewódzkie. Uchybienia 
stwierdzono tak¿e u wszyst-
kich beneficjentów pomocy 
unijnej. U wszystkich z wyj¹t-
kiem Gminy Zelów, która jako 
jedyna otrzyma³a pozytywn¹ 
opiniê NIK za realizacjê swoje-
go projektu. 

Burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski

POWRÓT  DO  KORZENI, 
CZYLI  JAK  OSADNICY  

RZ¥DZILI  ZELOWEM

dokoñczenie na str. 2

Osadnicy reprezentuj¹cy 
cztery nacje: polsk¹, czesk¹, 
niemieck¹ oraz ¿ydowsk¹, 20 
maja tradycyjnie przejêli od 
burmistrza Zelowa S³awomira 
Malinowskiego klucz do bram 
miasta, rozpoczynaj¹c tym sa-
mym œwiêto Gminy Zelów, 
czyli Dni Osadnictwa.

W tym roku festyn, który na-
wi¹zuje do tradycji powstania 
Zelowa i jego wielonarodo-
woœci odby³ siê w dniach 20-21 
maja. Podczas tych dwóch dni 
Zelów nale¿a³ do osadników, a 
mieszañcy uczcili to œwietn¹ 
zabaw¹. 

Po przekazaniu kluczy osa-
dnikom oraz wystrza³u z ar-
maty na scenie OSP w Zelo-
wie kolejno pojawiali siê ucz-
niowie reprezentuj¹cy przed-
szkola, szko³y podstawowe, 
gimnazja oraz liceum z terenu 
gminy, którzy poprzez piosen-
ki i wiersze nie tylko prezen-
towali swoje placówki, ale 
przede wszystkim swoje 
rodzinne miasto. By³o bardzo 
kolorowo i weso³o, a zgroma-
dzona publicznoœæ, reprezen-
towana g³ównie przez dzieci 



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

POWRÓT  DO  KORZENI, CZYLI  JAK  OSADNICY  RZ¥DZILI  ZELOWEM

dokoñczenie ze str. 1

œpiewa³a wraz z uczniami. 
Nastêpnie na scenie poja-

wi³ siê stypendysta Stowarzy-
szenia Dobroczynnego „Ra-
zem”, a zarazem utalentowa-
ny muzyk Pawe³ Wlaz³o, który 
sw¹ gr¹ na gitarze wprowadzi³ 
zgromadzonych w niezwyk³y 
nastrój.

Ogromne zainteresowanie 
nie tylko wœród dzieci, ale rów-
nie¿ i doros³ych wzbudzili ry-
cerze, którzy rozbili swój ogro-
mny namiot na placu OSP. 
Rycerze szybko zaklimatyzo-
wali siê w nowym miejscu i po-
lubili mieszañców Zelowa, a w 
ramach sympatii zorganizo-
wali dla najm³odszych konkurs 
w rzucie oszczepem, gdzie 
nagrod¹ by³a mo¿liwoœæ wybi-
cia w³asnej monety. Okaza³o 
siê równie¿, i¿ wœród rycerzy 
pochodz¹cy z dwóch ró¿nych 
plemion dosz³o do kilku konfli-
któw, które rozwi¹zywali walk¹ 
na miecze, oszczepy i kije. W 
rezultacie rycerze doszli do 
porozumienia i opuszczaj¹c 
Zelów zapewnili, ¿e wróc¹ w 
przysz³ym roku.

Sobotni festyn zakoñczy³ 
siê wystêpem grupy tanecznej 
Green Power i dyskotek¹ dla 
mieszañców Zelowa oraz oko-
licznych goœci.

Niedzielne niestety desz-
czowe popo³udnie rozpoczê³o 
siê od atrakcji dla dzieci, po-
niewa¿ na scenie pojawili siê 
aktorzy z show Baw siê razem 
z nami. Na szczêœcie dzieci 
swym œmiechem i tañcem roz-
goni³y chmury i do póŸnych go-
dzin wieczornych panowa³a 
piêkna pogoda.

Tu¿ po wystêpie aktorów na 
plac OSP wmaszerowa³y or-
kiestry dête reprezentuj¹ce 
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 
m.in. z Sêdziejowic, Ruœca i 
Aleksandrowa £ódzkiego. Tak 
rozpocz¹³ siê II Festiwal Or-
kiestr Dêtych. Ka¿da z orkiestr 
zaprezentowa³a trzy utwory, 
które zosta³y ocenione przez 
profesjonalne jury w sk³ad, 
którego wszed³ m.in. znany 
muzyk Pawe³ Samokhin. Zda-
niem jury najciekawiej zapre-
zentowa³a siê orkiestra z Sê-
dziejowic i to ona wygra³a fes-
tiwal. Zwyciêskie puchary i dy-
plomy wrêczy³ orkiestrom bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-
nowski.

Wieczorem ze swymi ske-
czami wyst¹pi³ kabaret Made 

in China, a zgromadzona t³um-
nie publicznoœæ zosta³a wpro-
wadzona przez komików w 
doskona³y humor.

Jednak to, na co wszyscy 
czekali nast¹pi³o dopiero o 
20.30 kiedy to na scenie poja-
wi³a siê gwiazda polskiej estra-
dy Ma³gorzata Ostrowska. 
Wokalistka zaœpiewa³a m.in. 
takie przeboje jak Droga pani z 
TV oraz Mister of America. Ale 
gor¹co zrobi³o siê w momen-
cie, gdy publicznoœæ us³ysza³a 
pierwsze dŸwiêki Szklanej po-
gody wówczas nikogo nie trze-
ba by³o namawiaæ na wspólne 
œpiewanie. Wystêp Ma³gorza-
ty Ostrowskiej zakoñczy³ Dni 
Osadnictwa 2006.

Podczas festynu prowa-
dzona by³a zbiórka publiczna 
przez wolontariuszy z Klubu 
Wolontariatu przy ZSO na 
rzecz zelowskiego funduszu 
stypendialnego. Kwota jak¹ 
uda³o siê zebraæ to 260,13 
z³otych.

Dodatkowo w niedziele 
swoje œwiêto mia³a stanica 
ZHP „Patyki”, której nadano 
imiê „Kawalerów Orderu 
Uœmiechu”.

Po raz kolejny zelowanie 
nie zawiedli i udowodnili, ¿e 
œwietnie potrafi¹ siê bawiæ. 
Miejmy nadziejê, ¿e za rok 
atmosfera bêdzie równie gor¹-
ca.                                    

J.M.



FESTYNY  RODZINNE
Z kolei, w dniu 2 czerwca w 

Przedszkolu Samorz¹dowym 
nr 1 z oddzia³ami integracyj-
nymi odby³ siê „Festyn Rodzin-
ny na trawie” z okazji Dnia 
Dziecka, na który licznie przy-
byli rodzice. Najpierw grono 
pedagogiczne kolejno prze-
prowadza³o ró¿ne konkursy 
np. „zgaduj zgadula” albo na-
malowanie swojego dziecka 
zamkniêtymi oczami na tablicy 
oraz wiele innych, w których 
rodzice z dzieæmi chêtnie brali 
udzia³, a w miêdzy czasie 
wszyscy razem bawili siê przy 
znanym utworze „kaczuszki”. 
Po ukoñczeniu wszystkich 
konkursów i tañców dyrekcja 
oraz nauczyciele przedszkola 
zaprosili rodziców wraz z 
dzieæmi na kie³baski z grilla i 
na poczêstunek. Dziêki hoj-
noœci wielu sponsorów, wy-
chowankowie otrzymali tak¿e 
prezenty. Dla dzieci by³ to nie-
zapomniany Dzieñ Dziecka i 
najlepszy prezent, jaki mogli 
otrzymaæ.  

O.K.Ch.    

W dniu 16 maja br. w 
ogrodzie Przedszkola Samo-
rz¹dowego nr 4, przy prze-
piêknej pogodzie odby³ siê 
Festyn Rodzinny z okazji 
Œwiêta Polskiej Niezapomi-
najki. Pocz¹tek rodzinnej im-
prezy rozpocz¹³ siê krótkim 
wystêpem teatralnym wycho-
wanków o ochronie kaszta-
nowców pt: „Rozmowy w par-
ku”. Nastêpnie dzieci ze swo-
imi rodzicami bawi³y siê przy 
akompaniamencie zespo³u 
„S³oneczne rytmy” z Wroc³a-
wia. By³y pl¹sy, konkursy, 
œpiewy i rodzinne tañce. Zmê-
czeni uczestnicy mogli siê 
posiliæ wiejskim chlebem z do-
mowym smalcem zrobionym 
w przedszkolnej kuchni, plac-
kiem dro¿d¿owym, który zos-
ta³ upieczony przez piekarniê 
Trojanowskich, a tak¿e kiszo-
nymi ogórkami, wiejskim ¿ur-
kiem oraz kie³bas¹ i kaszank¹ 
z grilla przy stoisku „Pod wiej-
sk¹ strzech¹ Trojanka”. Fes-
tyn by³ bardzo udany i zapad-
nie na d³ugo w pamiêci dzieci i 
rodziców.

W dniach 26-27 kwietnia w 
Urzêdzie Miejskim w Zelowie, 
stanowisko ds. promocji, infor-
macji i turystyki, odby³o siê 
szkolenie na temat „Tworzenie 
partnerstw na rzecz rozwoju 
lokalnego”. W szkoleniu udzia³ 
wziê³o 11 osób z organizacji 
pozarz¹dowych z terenu Gmi-
ny Zelów. Podczas szkolenia 
uczestnicy mogli zadawaæ py-
tania oraz przeæwiczyæ zdo-
byt¹ wiedzê w teorii na ró¿ne-
go rodzaju przyk³adach. Dziêki 
takim szkoleniom mog¹ oni 
zdobywaæ wiedzê, aby w przy-

KOLEJNE  SZKOLENIE 
W  GMINIE  ZELÓW

sz³oœci skutecznie pozyskiwaæ 
œrodki pieniê¿ne z Unii Euro-
pejskiej na rzecz rozwoju lo-
kalnego w naszej Gminie. 
Szkolenie zosta³o zorganizo-
wane przy wspó³pracy z Cen-
trum Rozwoju Lokalnego  
Regionalnym Oœrodkiem 
Szkoleniowym Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego przy 
Centrum Promocji i Rozwoju 
In ic jatyw Obywatelskich  
„OPUS”. Prowadz¹cym by³ 
akredytowany trener Krajowe-
go Oœrodka Szkoleniowego 
Jaros³aw Zarychta.     O.K.Ch.

ZMIANA  KWOT  GRANICZNYCH 
Tomaszowski Oddzia³ ZUS 

informuje, ¿e zgodnie z komu-
nikatem Prezesa G³ównego 
Urzêdu Statystycznego z dnia 
11 maja br., przeciêtne wyna-
grodzenie w pierwszym kwar-
tale 2006 r. wynios³o 2.530,18 
z³. W zwi¹zku z tym, zmieniaj¹ 
siê kwoty dopuszczalnego 
przychodu dla celów zmniej-
szania lub zawieszania eme-
rytury, renty oraz renty socjal-
nej. Od 1 czerwca 2006 r. kwo-
ty przychodu równe 70 proc. i 
130 proc. kwoty przeciêtnego 

wynagrodzenia wynosz¹ od-
powiednio: 1.771,20 z³ i 
3.289,30 z³. Kwota przychodu 
równa 30% przeciêtnego 
wynagrodzenia miesiêcznego 
od 1 czerwca 2006 r. wynosi 
759,10 z³. Zmianie ulega rów-
nie¿ wysokoœæ zasi³ku po-
grzebowego, który od dnia 
1.06.2006 r. wynosi 5.060,36 
z³.

Rzecznik Prasowy
 Oddzia³u ZUS 

w Tomaszowie Maz.
 Monika Domaradzka



CA£A  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM
Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy Zelów rozpoczê³a ak-
cjê pod has³em „Ca³a Polska 
czyta dzieciom”. Wed³ug ba-
dañ naukowych, g³oœne czyta-
nie dziecku pomaga budowaæ 
wiêŸ emocjonaln¹ miêdzy do-
ros³ym i dzieckiem, zapewnia 
emocjonalny rozwój dziecka, 
rozwija jêzyk, pamiêæ oraz 
wyobraŸniê, uczy myœlenia, 
poprawia koncentracjê, po-
szerza wiedzê ogóln¹, rozbu-
dza zainteresowania itd. Pew-
nym jest jedno, ¿e dzieci, któ-
rym przez wiele lat codziennie 
czytamy, same chêtnie bêd¹ 
czytaæ. Z kolei, dzieci, które 
czytaj¹, potrafi¹ m¹drzej myœ-

leæ, maj¹ wiêksz¹ wiedzê, po-
dejmuj¹ lepsze decyzje, zwy-
kle lepiej radz¹ sobie w ¿yciu, 
w szkole i w póŸniejszej pracy. 

Akcjê „Ca³a Polska czyta 
dzieciom” w Bibliotece Publi-
cznej Miasta i Gminy Zelów 
rozpocz¹³ Ksi¹dz Kanonik 
Kazimierz Ciosek, czytaj¹c 
bajki dla dzieci ze Szkó³ 
Podstawowych. Nastêpnymi 
goœæmi byli: leœniczy Dariusz 
Gomulski, prezes Zarz¹du 
Stra¿y Po¿arnej Zbigniew 
Dubliñski oraz komendant 
Hufca ZHP Zelów Jolanta 
Gandziarek. Dzieci z du¿¹ 
ciekawoœci¹ ws³uchiwali siê w 
czytane im bajki.         O.K.Ch. 

W dniu 17 maja 2006 roku 
cz³onkowie komisji grantowej 
Stowarzyszenia Dobroczyn-
nego „RAZEM” przyznali 13 
dotacji dla organizacji poza-
rz¹dowych, szkó³, przedszkoli 
oraz oœrodków kultury z po-
wiatu be³chatowskiego i wie-
luñskiego. Na posiedzeniu ko-
misji by³a obecna przedstawi-
cielka g³ównego darczyñcy  
Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce i Polsko-Amerykañ-
skiej Fundacji Wolnoœci  Iwo-
na Olkowicz oraz przed-
stawiciel Stowarzyszenia 
W.A.R.K.A. £¹czna pula œrod-
ków przeznaczona na granty 
w tym roku to 35 500 z³. Ko-
misja mia³a, wiêc bardzo tru-
dne zadanie, poniewa¿ do biu-
ra stowarzyszenia wp³ynê³o 20 
wniosków na ³¹czn¹ kwotê 
100 613 z³.

Konkurs grantowy adreso-
wany by³ do organizacji nie na-

stawionych na zysk, maj¹cych 
status fundacji lub stowarzy-
szenia zarejestrowanego w 
KRS, instytucji publicznych 
posiadaj¹cych osobowoœæ 
prawn¹ oraz inicjatyw obywa-
telskich dzia³aj¹cych przy 
organizacjach, szko³ach, do-
mach kultury, bibliotekach, 
klubach sportowych z terenu 
powiatu be³chatowskiego i 
wieluñskiego.

Projekty w ramach progra-
mu Dzia³aj Lokalnie V realizo-
wane bêd¹ w okresie od 18 
maja do 30 listopada 2006 r. 
Maksymalna kwota przyzna-
nego dofinansowania ze œrod-
ków programu to 5 500 z³ a naj-
ni¿sza to 1 500 z³. Do tych kwot 
organizacja lub instytucja musi 
do³o¿yæ wk³ad w³asny w wyso-
koœci 25 % w tym min. 10% to 
gotówka a 15% to wk³ad rze-
czowy lub us³ugowy.

Sponsorami programu Dzia³aj 
Lokalnie V s¹ Polsko-Amery-
kañska Fundacja Wolnoœci i 
Akademia Rozwoju Filantropii 

Dotacje otrzyma³y nastêpuj¹ce organizacje:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Szko³a Podstawowa nr 4 w Zelowie

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych 
w Zelowie

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Zelowie

Przedszkole Samorz¹dowe nr 4 
w Zelowie

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów -
 Grupa Inicjatywna Green Power

Gimnazjum im. H. Sienkiewicza 
w Dru¿bicach z siedzib¹ w Rasach

Szko³a Podstawowa im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Bujnach 
Szlacheckich

Towarzystwo Szkolne Kociszew

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Zelowie - Oddzia³ dla Dzieci

Uczniowski Klub Sportowy 
Gimnazjum w Ostrówku

Gminny Oœrodek Upowszechniania 
Kultury i Sportu w Ostrówku

Klub Sportowo- Turystyczny w Stawku

Publiczna Szko³a Podstawowa 
im. Miko³aja Kopernika w Czarno¿y³ach

Popo³udnie z Tob¹

Budowa trawiastego boiska do 
siatkówki wraz z zagospodarowa-
niem terenu za sal¹ gimnastyczn¹ 
przy ZSP Zelów

Si³a brzemienia ³¹czy pokolenia

Œcie¿ka zdrowia- jako jedna z form
aktywnoœci ruchowej dzieci w 
wieku przedszkolnym

Zielona si³a tañca

„Sam sobie sterem, ¿aglem, 
okrêtem”- Mój pierwszy biznes

Szko³a przyjazna dzieciom 
i œrodowisku

Pierwszy Krok - projekt 
alternatywnych form edukacji 
przedszkolnej

Magiczny œwiat bajek

Wybierz sam

By czas nie zaæmi³

Historia pieni¹dzem pisana

Oby jêzyk giêtki powiedzia³ 
wszystko, co pomyœli g³owa
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5500

2000

2200
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2500

2500

3000

1500

1800

2500

2500

LP. NAZWA ORGANIZACJI TYTU£ PROJEKTU DOTACJA

DOTACJE  W  RAMACH  
DZIA£AJ  LOKALNIE  

V  PRZYZNANE

w Polsce. Œrodki w³asne za-
anga¿owa³o równie¿ Stowa-
rzyszenie Dobroczynne „RA-
ZEM”.                               A.D.

Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów otrzyma³a od radnych 
zgodê na u¿yczenie jej nie-
ruchomoœci zabudowanej po-
³o¿onej w Zelowie przy ul. Mic-
kiewicza 4 na okres 10 lat. 

Dziêki temu Fundacja bê-
dzie mog³a wspieraæ osoby 

DLA  FUNDACJI  
I  PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ udostêpniaj¹c 
im u¿yczone przez Gminê nie-
ruchomoœci. Takie rozwi¹za-
nie z pewnoœci¹ u³atwi po-
cz¹tkuj¹cym przedsiêbiorcom 
rozwiniêcie swojej dzia³alno-
œci.                                   J.M.

W dniu 7 maja br. w Ocho-
tniczej Stra¿y Po¿arnej w £o-
budzicach odby³a siê uro-
czystoœæ poœwiêcona Tygod-
niowi Stra¿aka. W uroczys-
toœci wziê³o udzia³ 16 jedno-
stek z Miasta i Gminy Zelów, 
Gmny Dru¿bice oraz Be³cha-
towa. Wszystkie jednostki 
zgromadzone przy kapliczce 
Œw. Floriana przemaszerowa-
³y przed grotê przy koœciele 
Œw. Wawrzyñca w £obu-
dzicach, gdzie ksi¹dz Leon 
Strzelczyk z tej okazji odprawi³ 
uroczyst¹ mszê œwiêt¹. Po 
mszy dalsza czêœæ uroczys-
toœci odby³a siê na placu OSP 
w £obudzicach. Jednym z naj-
wa¿niejszych punktów pro-
gramu by³o przekazanie dla 

OBCHODY  TYGODNIA 
STRA¯AKA

OSP £obudzice oraz poœwiê-
cenie skarosowanego samo-
chodu po¿arniczego Star 266. 
Po uroczystej defiladzie mo¿-
na by³o wys³uchaæ koncertu 
Orkiestry Stra¿ackiej z OSP 
Zelów, a nastêpnie Kapeli 
Podwórkowej „Nasza”. 

W uroczystoœci wziêli 
udzia³: burmistrz Zelowa S³a-
womir Malinowski, z-ca burmi-
strza Kazimierz Hudzik, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Wincenty Berliñski oraz przed-
stawiciele powiatu be³chatow-
skiego, w³adze po¿arnictwa z 
Komendy Powiatowej PSP i 
ZP OSP, a tak¿e dyrektor Wo-
jewódzkiego Funduszu Och-
rony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w £odzi.         O.K.Ch.     

PRESTI¯OWY RANKING 
Z ZELOWEM W CZO£ÓWCE

Ministerstwo Finansów 
opublikowa³o ranking o docho-
dach samorz¹dów za rok 
2005. Jak ju¿ informowa³a lo-
kalna prasa (patrz „7 dni” z 
2.06. br.) Gmina Zelów z do-
chodami 1719 z³ na jednego 
mieszkañca znalaz³a siê na 

drugim miejscu w wojewódz-
twie ³ódzkim w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich, ustêpuj¹c 
zaledwie o 16 z³ Gminie Opo-
czno, która jest ponad dwu-
krotnie wiêksza od naszej, a 
przy tym jest siedzib¹ powiatu.

J.M.



Z  PRAC  RADY  MIEJSKIEJ
Na dwóch sesjach Rady 

Miejskiej, które odby³y siê 6 
kwietnia i 16 maja zelowscy 
radni podjêli szereg uchwa³. 

Na sesji 6 kwietnia za u¿y-
tek ekologiczny o nazwie „Uro-
czysko Torfy” uznano obszar 
³¹k zalewowych w dolinie rzeki 
Chrz¹stawki znajduj¹cy siê na 
terenach Lasów Pañstwo-
wych Nadleœnictwa Be³cha-
tów, a zarazem le¿¹cy w Gmi-
nie Zelów. W zwi¹zku z podjê-
t¹ uchwa³¹ na tym terenie 
zabrania siê m.in. uszkadza-
nia i zanieczyszczania gleby, 
umyœlnego zabijania i chwyta-
nia wystêpuj¹cych tam zwie-
rz¹t, niszczenia nor, legowisk 
zwierz¹t, oraz tarlisk i z³o¿onej 

ikry. 
Podczas sesji podjêto rów-

nie¿ uchwa³ê w sprawie Regu-
laminu utrzymana czystoœci i 
porz¹dku na terenie naszej 
gminy oraz przyjêto sprawo-
zdanie Kierownika Miejsko-
Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Zelowie z dzia-
³alnoœci Oœrodka w 2005 roku.

16 maja radni przyjêli infor-
macjê o stanie ochrony prze-
ciwpo¿arowej na terenie gmi-
ny za 2005 rok oraz podjêli 
uchwa³y m. in. w sprawie gór-
nych op³at za odbiór odpadów 
komunalnych oraz w sprawie 
u¿yczenia Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów nieruchomoœci.

  J.M.

W dniach 18-19 kwietnia w 
Zelowie odby³o siê szkolenie 
dla rolników, którzy wykonuj¹ 
zabiegi w zakresie stosowania 
œrodków ochrony roœlin w pro-
dukcji rolnej i leœnictwie oraz 
dla rolników nabywaj¹cych i 
stosuj¹cych œrodki ochrony 
roœlin zaliczane do bardzo tok-
sycznych i toksycznych dla lu-

ROLNICY  SIÊ  SZKOLILI
dzi. Harmonogram szkolenia 
obejmowa³ m.in. wyk³ady i za-
jêcia praktyczne na temat och-
rony roœlin uprawnych, technik 
ochrony roœlin oraz bezpie-
czeñstwa i higieny pracy. 
Szkolenie by³o bezp³atne i za-
koñczy³o siê egzaminem. W 
zajêciach uczestniczy³o 30 rol-
ników z Gminy Zelów.       J.M.

16 maja na sesji Rady Miej-
skiej radni podjêli uchwa³ê w 
sprawie górnych stawek op³at 
ponoszonych przez w³aœcicieli 
nieruchomoœci za us³ugi w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opró¿nia-
nia odpadów bezodp³ywo-
wych.

Zgodnie z nowym prawem 
miejscowym górna stawka 
op³at za odbiór odpadów ko-
munalnych, któr¹ bêd¹ pono-
siæ w³aœciciele nieruchomoœci 

NOWE  STAWKI  ZA 
 ODBIÓR  ODPADÓW 

wynosi 60 z³ (plus obowi¹zu-
3j¹cy podatek VAT) za 1m . Na-

tomiast koszt op³aty za odbiór 
odpadów segregowanych bê-
dzie równy 40% stawki obo-
wi¹zuj¹cej przy odbiorze od-
padów komunalnych. 

Górna stawka op³at za od-
biór i transport nieczystoœci 
ciek³ych zosta³a ustalona na 

3poziomie 9 z³ za 1m  (plus 
obowi¹zuj¹cy podatek VAT).

J.M.

4 maja rozpoczê³y siê egza-
miny maturalne, co wa¿ne w 
tym roku wszyscy pisali tzw. 
now¹ maturê. Zelowscy matu-
rzyœci sprawdzali swoj¹ wie-
dzê najpierw podczas egzami-
nu pisemnego z jêzyka pol-
skiego, nastêpnie z jêzyka ob-
cego i wybranego przedmiotu. 
Po sprawdzianach pisemnych 
nadszed³ czas na ustne. Matu-
rzyœci wyniki matur poznaj¹ w 
czerwcu. Nowa matura jest 

NAJWA¯NIEJSZY 
EGZAMIN

przepustk¹ na studia, ponie-
wa¿ od jej wyników bêd¹ zale-
¿eæ szanse m³odego cz³owie-
ka na to czy uzyska odpowied-
nio wysok¹ punktacje, która 
otworzy mu drzwi na wybran¹ 
uczelniê. 

Redakcja „IZ” ¿yczy m³o-
dym absolwentom samych 
szóstek na œwiadectwie doj-
rza³oœci i indeksów na wyma-
rzone studia.

J.M.



JAK  KTOŒ  CZUJE  TO  ZNACZY,  ¯E  ROZUMIE…
Rozmowa z ks. Dominikiem Kocio³kiem  misjonarzem pochodz¹cym z Zelowa.

Joanna Maciejewska: Jak to 
siê sta³o, ¿e ksi¹dz zdecydo-
wa³ siê na bycie misjona-
rzem?
Ks. Dominik Kocio³ek: Ja ni-
gdy nie lubi³em monotonii i nu-
dy. Pewnego dnia stwierdzi-
³em, ¿e w Polsce jako ksi¹dz w 
pewien sposób ju¿ siê spe³-
ni³em i maj¹c w sobie mnóstwo 
niewykorzystanej energii po-
stanowi³em j¹ tak spo¿ytko-
waæ, aby inni czerpali z tego 
dobro. A, ¿e na œwiecie jest 
wiele wspania³ych miejsc i w 
wielu tych miejscach brakuje 
ksiê¿y postanowi³em nieœæ 
ewangeliê tam gdzie ona jest 
bardzo potrzebna.
J.M.: Na ilu misjach ju¿ 
ksi¹dz by³ i jak je wspomi-
na?
Ks. D.K.: Na dwóch w Boliwii i 
Urugwaju. Gdy wywiad ten 
zostanie opublikowany ja bê-
dê znów w Boliwii, poniewa¿ 
wyruszam tam 11 kwietnia, 
aby zd¹¿yæ na Wielkanoc. Mo-
je wyjazdy na misje rozpoczê³y 
siê od wyjazdu do Hiszpanii 
gdzie uczy³em siê jêzyka hisz-
pañskiego. Po powrocie do 
Polski postanowi³em jechaæ 
do Boliwii, gdzie spêdzi³em 1,5 

roku. Nastêpne 5,5 roku prze-
bywa³em w Urugwaju. Obie te 
wyprawy wspominam bardzo 
dobrze. Pañstwa te oraz ich 
spo³ecznoœci ró¿ni¹ siê od sie-
bie, wiêc by³y to wyprawy, któ-
re dostarczy³y mi wielu wra-
¿eñ, pewnego rodzaju spe³nie-
nia, a tak¿e si³ do dalszej pracy 
jako misjonarz.
J.M.: Z jakim problemami 
zetkn¹³ siê ksi¹dz bêd¹c w 
Urugwaju i Boliwii?
Ks. D.K.: Jeœli chodzi o Uru-
gwaj to tam problemem jest 
sama spo³ecznoœæ. W tym kra-
ju jest du¿y odsetek rozbitych 
rodzin, dzieci potrzebuj¹ ra-
czej rodziców ni¿ katechezy i 
dlatego ja tam katechezy nie 
prowadzi³em, gdy¿ moim 
g³ównym zajêciem by³o raczej 
matkowanie sierotom ni¿ roz-
mawianie o Bogu. Natomiast 
w Boliwii problemem s¹ z pew-
noœci¹ drogi, poniewa¿ np. 
nad przepaœci¹ nie min¹ siê 
dwa samochody. No i brak hi-
gieny, co oczywiœcie niesie za 
sob¹ szereg chorób. Bardzo 
powa¿ny problemem tego kra-
ju to niski odsetek dzieci, które 
uczêszczaj¹ do szko³y. Mimo 
tego, i¿ w Boliwii s¹ szko³y i 

uniwersytety to i tak jest bar-
dzo Ÿle z frekwencj¹. Wynika 
to g³ównie z tego, ¿e tam ko-
biety maj¹ du¿o dzieci jest bie-
da i mimo tego, i¿ matki staraj¹ 
siê, aby ich pociechy koñczy³y, 
chocia¿ podstawówki to bieda 
i tak zmusza je do tego by jak 
najszybciej zacz¹æ zarabiaæ 
na siebie i rodzinê. Niestety 
bardzo ma³y procent dzieci 
koñczy szko³ê podstawow¹, 
natomiast ze szko³¹ œredni¹ 
jest jeszcze gorzej, gdy¿ koñ-
czy j¹ mo¿e oko³o 1% uczniów.
J.M.: Ilu polskich ducho-
wnych jest obecnie na mis-
jach?
Ks. D.K.: Ponad 2 tysi¹ce. S¹ 
to siostry zakonne, zakonnicy, 
ksiê¿a, ale równie¿ œwieccy. 
Nie nale¿y zapominaæ o œwie-
ckich, których pomoc jest nie-
oceniona. W samej Boliwii jest 
ok. 150 ksiê¿y. W mojej boliwij-
skiej diecezji - Oruro sam bis-
kup jest Polakiem.
J.M.: Jakie ma ksi¹dz plany 
zwi¹zane z drug¹ misj¹ do 
Boliwii?
Ks. D.K.: Tam jest tak du¿o 
pracy, ¿e nie robiê konkret-
nych planów, po prostu, gdy 
przyjadê zobaczê, co tam jest i 

wtedy zbiorê siê do dzie³a.
J.M.: Nie têskni ksi¹dz za 
krajem, za bliskimi?
Ks. D.K.: Powiem tak jest de-
cyzja i trzeba za t¹ decyzj¹ iœæ. 
Nie chcê siê rozdwajaæ, wiêc 
np. nie czytam polskich gazet, 
poniewa¿ gdy cz³owiek wej-
dzie w inny œwiat, a póŸniej 
wraca to nie jest zdrowe i obni-
¿a hardoœæ. Ale oczywiœcie nie 
zaprzeczam, i¿ têsknota jest, 
ale raczej za ludŸmi ni¿ za kra-
jem.
J.M.: Jak d³ugo ksi¹dz chce 
jeszcze wyje¿d¿aæ na misje?
Ks. D.K.: Moja podró¿ do Boli-
wii bêdzie ju¿ chyba ostatni¹ 
tak dalek¹ podró¿¹. Mo¿e do-
czekam tam emerytury.
J.M.: Nigdy ksi¹dz nie ¿a³o-
wa³ decyzji zostania misjo-
narzem?
Ks. D.K.: Nie, jestem zadowo-
lony z tej decyzji. Ja nie zno-
szê monotonni jestem ciekawy 
œwiata, wiem, ¿e œwiat i ludzie 
maj¹ ogromne potrzeby i po-
trzebuj¹ pomocy. Jak ktoœ to 
czuje, to znaczy, ¿e rozumie 
moj¹ decyzje.
J.M.: Dziêkujê za rozmowê.



INFORMACJA  DLA  ROLNIKÓW

Urz¹d Miejski w Zelowie 
uprzejmie informuje, ¿e z 
dniem 1 kwietnia 2006 roku 
wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 
10 marca 2006 roku o zwrocie 
podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napêdowego 
wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej.

W ustawie przewiduje siê, 
¿e producentom rolnym doko-
nywany bêdzie zwrot podatku 
akcyzowego za okresy szeœ-
ciomiesiêczne (dwa razy w ro-
ku  z wyj¹tkiem roku 2006, kie-
dy przys³uguje jednorazowy 
zwrot) na podstawie wniosków 
z³o¿onych przez producentów 
rolnych do wójta, burmistrza, 
prezydenta (miasta), wraz z 
fakturami VAT.

Komu przys³uguje zwrot 
czêœci podatku akcyzowe-
go?

1. Zwrot podatku przys³u-
guje producentowi rolnemu, 
czyli posiadaczowi gospo-
darstwa rolnego w rozumie-
niu przepisów o podatku rol-
nym.

2. W przypadku gdy grunty 
gospodarstwa rolnego stano-
wi¹ przedmiot wspó³posiada-
nia, zwrot podatku przys³uguje 
temu wspó³posiadaczowi, w 
stosunku do którego pozo-
stali wspó³posiadacze wyra-
zili pisemn¹ zgodê. Pisemna 
zgoda nie dotyczy wspó³ma³-
¿onków.

Kiedy staraæ siê o zwrot 
czêœci podatku akcyzowe-
go?

1. W roku 2006 o zwrot 
podatku mo¿na staraæ siê 
tylko raz. W roku bie¿¹cym 
wniosek o zwrot podatku rol-
nicy z terenu naszej gminy bê-
d¹ mogli sk³adaæ w Urzêdzie 
Miejskim w Zelowie w pok. 19, 

w okresie od 1 wrzeœnia do 30 
wrzeœnia wraz z imiennymi 
fakturami VAT stanowi¹cymi 
dowód zakupu oleju napêdo-
wego, wystawionymi od dnia 1 
stycznia 2006 roku. 
2. od roku 2007 terminy 
sk³adania wniosków o zwrot 
czêœci podatku akcyzowego 
zosta³y ustalone:
-  od 1 marca do 31 marca
- od 1 wrzeœnia do 30 wrzeœ-
nia danego roku.

Nale¿y z³o¿yæ wnioski wraz 
z fakturami VAT za olej napê-
dowy zakupiony w okresie 6 
miesiêcy poprzedzaj¹cych 
dzieñ z³o¿enia wniosku w 
Urzêdzie.

Zwrot bêdzie nastêpowa³ w 
kwocie nie przekraczaj¹cej 
równowartoœci kwoty stano-
wi¹cej iloczyn stawki zwrotu 
podatku akcyzowego do 1 litra 
oleju napêdowego, maksy-
malnego zu¿ycia oleju napê-
dowego w wysokoœci 86 litrów 
na 1 ha u¿ytków rolnych oraz 
powierzchni u¿ytków rolnych 
bêd¹cych w posiadaniu lub 
wspó³posiadaniu producenta 
rolnego, okreœlonej w ewiden-
cji gruntów i budynków wed³ug 
stanu na dzieñ 1 kwietnia da-
nego roku, z wy³¹czeniem:
- gruntów gospodarstw rol-
nych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym;
- gruntów zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej innej ni¿ dzia³alnoœæ 
rolnicza w rozumieniu przepi-
sów o podatku rolnym.

Kwota zwrotu podatku na 
1 litr oleju napêdowego okre-
œlana bêdzie corocznie przez 
Radê Ministrów. 

W 2006 roku przewidziana 
stawka zwrotu czêœci podatku 
akcyzowego na 1 litr zakupio-
nego oleju napêdowego 
bêdzie wynosiæ 0,45 z³.

Maksymalny zwrot podatku 
akcyzowego na 1 ha u¿ytków 
rolnych bêdzie wynosiæ 38,70 
z³.

Zwrot podatku bêdzie do-
konywany na podstawie decy-
zji burmistrza w terminach:
- od dnia 1 maja do dnia 31 ma-
ja
- od dnia 1 listopada do dnia 
30 listopada danego roku.

Wszelkie informacje mo¿na 
u z y s k i w a æ  w  U r z ê d z i e  
Miejskim w Zelowie pok. 19, 
tel. (044)6341000 

Zwrot podatku akcyzowego
7 kwietnia odby³ siê Gminny 

Konkurs na temat Funduszy 
Strukturalnych, w którym wziê-
³a udzia³ m³odzie¿ z Gimna-
zjum w £obudzicach oraz z 
Gimnazjum i Liceum w Zelo-
wie. Konkurs zosta³ zorganizo-
wany przez Urz¹d Miejski w 
Zelowie. Uczestników konkur-
su, nauczycieli oraz uczniów 
powita³ Kazimierz Hudzik 
z-ca burmistrza Zelowa, a za-
razem przewodnicz¹cy jury. W 
konkursie wziê³o udzia³ sie-
dem 3-osobowych grup. Ka¿-
da z dru¿yn odpowiedzia³a na 
siedem pytañ, ale nie odby³o 
siê bez dogrywki. W ostatecz-
nej klasyfikacji okaza³o siê, ¿e 
najpe³niejsz¹ wiedzê na temat 
funduszy strukturalnych maj¹ 
przedstawiciele trzeciej klasy 
Gimnazjum w £obudzicach: 
Wiktor Bednarek, Artur Stê-
pieñ, Justyna Chudzik. Dru-
gie miejsce zdoby³y uczennice 
klasy drugiej, równie¿ z Gim-
nazjum w £obudzicach: Ale-
ksandra Przyszowska, Ale-
ksandra Ka³u¿na i Kamila 
Pu¿uk, a miejsce trzecie dru-
¿yna reprezentuj¹ca pierwsz¹ 
klasê Gimnazjum w Zelowie: 

KONKURS  Z  WIEDZY 
O  FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH 

JU¯ ROZSTRZYGNIÊTY
Miko³aj Lipiñski, Aleksandra 
Krajewska i Mateusz Sta-
siak. Wyró¿nienia otrzymali: 
dru¿yna reprezentuj¹ca drug¹ 
klasê Gimnazjum w Zelowie w 
sk³adzie Anna Malinowska, 
Joanna Marks i Joanna Œwis-
tek; dru¿yna reprezentuj¹ca 
drug¹ klasê LO w Zelowie w 
sk³adzie Krzysztof Klimczak, 
Marta Lachowska i Grzegorz 
Trojanowski; dru¿yna repre-
zentuj¹ca pierwsz¹ klasê LO 
w Zelowie w sk³adzie Wiktor 
Sztajerowski, Martyna Bara-
nowska i Filip Borkowski; dru-
¿yna reprezentuj¹ca pierwsz¹ 
klasê Gimnazjum w £obudzi-
cach w sk³adzie Katarzyna Ko-
nieczna, Daria Fr¹czkowska i 
And¿elika Pajchert. Uczestni-
cy otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Celem konkursu 
by³o szerzenie wiedzy na 
temat funduszy strukturalnych 
oraz zapoznanie siê z projek-
tami, które realizowa³a lub re-
alizuje Gmina Zelów w ramach 
m.in. Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego.

J.M.



W dniu 2 czerwca ucznio-
wie Szko³y Podstawowej nr 2 
bawili siê wspólnie z rodzicami 
i nauczycielami z okazji Dnia 
Dziecka. Uroczystoœæ zainau-
gurowa³a dyrektor Marzanna 
Socha, która serdecznie 
wszystkich powita³a i zaprosi³a 
do wspólnej zabawy. W tym 
dniu nie zabrak³o ró¿nych 
atrakcji. Pierwszym i ulubio-
nym punktem programu by³ 
konkurs Mini Playback Show. 
Nastêpnie rozegrano mecze 

   „MAMO, TATO 
BAW SIÊ Z NAMI !”

pi³ki no¿nej: reprezentacja oj-
ców z reprezentacj¹ szko³y. W 
tym samym czasie odbywa³y 
siê równie¿ rozgrywki w „dwa 
ognie”, zabawy klas I-III i ogni-
sko z pieczeniem kie³basek. 
Ostatnim punktem programu 
by³ konkurs origami. Dziêki 
hojnoœci wielu sponsorów, 
wszystkie dzieci by³y obdaro-
wywane nagrodami i s³ody-
czami. Organizatorem impre-
zy by³ Samorz¹d Uczniowski i 
UKS „Dwójka”.           O.K.Ch.  

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Zelów po raz pierwszy 
wysz³a z inicjatyw¹ zorganizo-
wania kiermaszu taniej ksi¹¿-
ki. Kiermasze odbywaj¹ siê w 
ka¿d¹ œrodê przed bibliotek¹ w 
godzinach od 10.00 do 15.00. 
Ka¿dy mo¿e tam wybraæ coœ 
dla siebie, pocz¹wszy od 
literatury dzieciêcej koñcz¹c 
na literaturze fachowej.

TEGO JESZCZE NIE BY£O!
 Wartoœæ jednej ksi¹¿ki nie 

przewy¿sza 2 z³. Jak do tej po-
ry, zainteresowanie spo³e-
czeñstwa jest du¿e. Biblioteka 
zachêca wszystkich miesz-
kañców Gminy Zelów do wziê-
cia udzia³u w kiermaszu taniej 
ksi¹¿ki, a dochód ze sprze-
da¿y przeznaczony bêdzie na 
zakup nowoœci wydawni-
czych.                        O.K.Ch.    

21 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Zelowie ucz-
niowie i nauczyciele zaprzyja-
Ÿnionych szkó³ podstawowych 
wziêli udzia³ w Œwiêcie Ziemi. 

Na uczestników czeka³o 
wiele atrakcji. Uczniowie wy-
kazali siê wiedz¹ na temat 
ekologii podczas konkursu 
ekologicznego, który polega³ 
na rozwi¹zaniu kilku testów 
zwi¹zanych z t¹ tematyk¹. W 
tym konkursie najlepsi okazali 
siê uczniowie SP nr 2, drugie 
miejsce zajê³a SP nr 4, a trze-
cie SP Kaszewice. Odby³ siê 
równie¿ konkurs plastyczny, w 
którym zadaniem by³o stwo-
rzenie przez uczniów stroju z 
ró¿nych odpadów, okaza³o 
siê, ¿e dzieci maj¹ ogromn¹ 

UCZNIOWIE  DLA  ZIEMI
wyobraŸnie, poniewa¿ stroje, 
które stworzy³y by³y bardzo 
pomys³owe. Najlepszymi pro-
jektantami zostali uczniowie 
ze szko³y w Kociszewie, dru-
gie miejsce wywalczy³a SP 
nr 4, a trzecie SP w Szczer-
cowie, SP w Wygie³zowie i SP 
nr 2 w Zelowie. Nie zabrak³o 
równie¿ spotkañ z osobami, 
które bezpoœrednio w swojej 
pracy zajmuj¹ siê œrodowi-
skiem i ekologi¹. Nastêpnie 
uczniowie SP nr 2 wyst¹pili w 
przedstawieniu o tematyce 
ekologicznej. 

Œwiêto zakoñczono bardzo 
przyjemnie i pysznie wspól-
nym pieczeniem kie³basek 
przy ognisku.

J.M.

Ju¿ po raz trzeci nasz¹ 
Gminê odwiedzili studenci 
kierunku - gospodarka prze-
strzenna z Uniwersytetu £ódz-
kiego. Celem wizyty by³o za-
poznanie siê ze strategicz-
nymi problemami gminy. Dla 
studentów przygotowano pre-
zentacje multimedialn¹, w któ-
rej poruszono najwa¿niejsze 
sprawy dotycz¹ce gminy m.in. 
to, w jaki sposób Zelów po-
zyskuje œrodki na inwestycje. 
Dodatkowo przedstawiciel 

STUDENCI  PO  RAZ  
KOLEJNY  W  ZELOWIE

Fundacji Rozwoju Gminy Ze-
lów opowiedzia³ o sposobach 
wspierania przedsiêbiorczoœci 
w naszym regionie. 

Studenci z zainteresowa-
niem wys³uchali przedsta-
wicieli Urzêdu Miejskiego w 
Zelowie i FRGZ, a po zakoñ-
czeniu prezentacji zadawali 
wiele pytañ, które dotyczy³y 
g³ównie pracy Urzêdu nad pi-
saniem wniosków o dofinan-
sowanie ze œrodków Unii 
Europejskiej.                    J.M.



UCZNIOWIE  O  DZIENNIKARSTWIE
W maju dziêki inicjatywie 

bibliotekarek Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych, Szko³y 
Podstawowej nr 2 w Zelowie 
oraz redakcji Informatora Ze-
lowskiego zorganizowano 
spotkania edukacyjno-multi-
medialne z uczniami na temat 
pracy nad Informatorem i za-
wodu dziennikarza. Po poka-
zie multimedialnym dzieci za-
dawa³y mnóstwo pytañ m.in. 
jak przygotowaæ siê do prze-
prowadzenia wywiadu, kto to 
jest fotoreporter. 

Okaza³o siê równie¿, i¿ 
wœród uczniów s¹ osoby, które 
prowadz¹ gazetkê szkoln¹ i 
wówczas wywi¹za³a siê go-
r¹ca dyskusja o pracy dzien-
nikarza. Na koniec uczniowie 
napisali krótk¹ pracê pt. Gmi-
na Zelów w oczach ucznia. 
Redakcja IZ zosta³a bardzo 
pozytywnie zaskoczona, gdy¿ 
wiêkszoœæ z prac napisano 
wierszem. Nagrod¹ w tym 
konkursie jest publikacja naj-
ciekawszych prac na ³amach 
naszej gazety. Poni¿ej zamie-
szczono zwyciêskie prace.

GMINA ZELÓW 
W OCZACH UCZNIA

Jesteœmy uczennicami kl. 
VIa. W naszym kochanym 
mieœcie du¿o rzeczy nam siê 
podoba. Jak przysta³o na 
dziewczyny w naszym wieku 
lubimy ró¿ne dyskoteki i za-
bawy. Ostatnio w naszym mia-
steczku odby³y siê Dni Osad-
nictwa i w pierwszy dzieñ by³a 
super dyskoteka, na której ba-
wi³o siê du¿o m³odzie¿y.

Nasz Dom Kultury równie¿ 
oferuje wiele zajêæ, które umi-
laj¹ nam czas. Kilka kilome-
trów za Zelowem znajduje siê 
œliczny, otoczony lasem zalew 
(nazywany Patyki). Zazwyczaj 
latem m³odzi ludzie wypoczy-
waj¹ tam i bawi¹ siê. W na-
szym mieœcie jest wiele zabyt-
ków. Nasz Zelów s³ynie z czte-
rech koœcio³ów.

Wszystkich m³odych lubi¹-
cych siê bawiæ i wypoczywaæ 
serdecznie zapraszamy! W 
naszym miasteczku ka¿dy mi-
³o spêdzi czas.

          Ola Konieczna 
i Karolina Chrzanowska

Szko³a Podstawowa nr 2  
w Zelowie, kl. VIa

Mam 13 lat i od urodzenia 
mieszkam w Zelowie. Kocham 
to miasto i jestem do niego 

przywi¹zana. Najbardziej po-
doba mi siê tu park, gdzie stoi 
pomnik mojego patrona szko-
³y. Jednak mam jedno marze-
nie. Chcia³abym, ¿eby w Zelo-
wie wybudowano kino lub te-
atr. Wszyscy spoza terenu 
gminy Zelów uwa¿aj¹, ¿e Ze-
lów to nieciekawe miasto. Ja 
tak wcale nie uwa¿am! Zelów, 
to spokojne miasto, zawsze tu 
czysto i mi³o. Myœlê, ¿e zas³u-
guje na miano najlepszej gmi-
ny Polski.

Monika Kamiñska
Szko³a Podstawowa nr 2 

w Zelowie, kl. VIa

Zelów nasze ma³e miaste-
czko jest wspania³e. S¹ tu mili 
mieszkañcy, wszyscy siê tu 
znamy. Wszyscy dbamy o 
swoje miasteczko, dlatego jest 
tu tak zielono. Mamy piêkny 
park i du¿o kolorowych szkól. 
W niektórych szko³ach s¹ kla-
sy integracyjne, co dobrze 
wp³ywa na opiniê innych ludzi. 
Nasza szko³a chodzi do 
SPON-u i bawi siê z niepe³no-
sprawnymi dzieæmi. Ka¿dy, 
kto tu mieszka jest szczêœliwy.

Joanna Balcerzak 
i Anna Adamczewska

Szko³a Podstawowa nr 2 
w Zelowie, kl. VIb

Gmina Zelów to nasz ma³y 
kraj, 
Ka¿dy uwa¿a go za swój raj.
Jest tu wiele mi³ych miejsc,
Gdzie odpocz¹æ ka¿dy ma 
chêæ.    
Mamy koœcio³ów i szkó³ sporo,
I w ogóle zawsze jest weso³o!                  
I sobie zawsze pomagamy.
W gminie Zelów fajnie p³ynie 
¿ycie.
Jest wiele lasów, jezior
I czujemy siê tutaj znakomicie
Gmina Zelów jest czysta 
i zdrowa,
Naszym zdaniem jest po 
prostu odlotowa!!!

Natalia Kontecka 
i Monika Szczepañska 

Gimnazjum w Zelowie, kl.IIa

„Smak” Zelowa
Zelów to moje miasteczko,
Zelów to moja gmina,
A ludzie z Zelowa to moja 
rodzina!
Choæ wcale nie jest du¿e, 
I ma³¹ s³aw¹ siê szczyci, 
To ka¿dego z Was zachwyci! 
Swój skryty urok
I klasyczny wdziêk,
Skupia w jeden subtelny 
dŸwiêk!

Weso³e œpiewy
I rozmów szum
- To jest w³aœnie zelowski t³um!   

Choæ mamy tutaj koœcio³ów 
wiele
To ¿y jemy zawsze jak  
przyjaciele
Tu cztery nacje, lecz jedno 
serce,
Które gdy st¹d wyjedziesz
Bêdzie w rozterce!
Bo gdy opuœcisz bramê miasta
Têskno Ci bêdzie do Nas i 
maminego ciasta!

Anna Malinowska, 
Kasia Malinowska 

i Emila Maksymowicz 
Gimnazjum w Zelowie, kl.IIa

Gminê Zelów postrzegamy 
jako ciekawe miasteczko. Nie 
spotkamy tu wiele miejsc roz-
rywkowych, ale w zamian mo-
¿emy, co roku uczestniczyæ w 
Dniach Osadnictwa. S¹ one 
ciekawe, poniewa¿ mo¿emy 
uczestniczyæ w wystêpach 
znanych gwiazd m.in. Ma³-
gorzaty Ostrowskiej. Mo¿emy 
te¿ uczestniczyæ w wystawach 
malarskich w Domu Kultury i w 
Bibliotece Publicznej.

Najczêstszym miejscem 
spotkañ m³odzie¿y jest park 
przy Placu D¹browskiego, na 
którym stoi pomnik Tadeusza 
Koœciuszki. Na wycieczki 
szkolne mo¿emy wybraæ siê 
na biwak na Stanicê Harcer-
sk¹. Mimo, ¿e Gmina Zelów 
nie jest zbyt du¿a, mo¿emy 
udaæ siê do wielu miejsc i spê-
dziæ mi³o czas.          

Daria Hartman 
i Monika Szpringiel 

Gimnazjum w Zelowie, kl.IId

Tu masz rodzinê
Tu znajdziesz przyjaciela,
Bo choæ czas mija
To zelowiak siê nie zmienia
Choæ mo¿e nie ma kina
Ani ¿adnej restauracji
To nie brak tu wra¿eñ i atrakcji

Naszym zdaniem Gmina 
Zelów w oczach ucznia wygl¹-
da bardzo korzystnie. Uwa¿a-
my tak, poniewa¿ w naszym 
mieœcie organizowane jest 
wiele zabaw. Nasze drogi daj¹ 
wiele do ¿yczenia, lecz z dnia 
na dzieñ staj¹ siê, coraz piê-
kniejsze. 

Wed³ug nas warto równie¿ 
zaznaczyæ, ¿e w naszej Gmi-
nie jest wiele zabytkowych 
koœcio³ów. To bardzo dobrze, 
poniewa¿ wyznawcy ró¿nych 
religii mog¹ uczêszczaæ do 
swoich w³asnych koœcio³ów. W 
naszej Gminie znajduje siê 
bardzo ³adny zalew „Patyki”, 
nad który bardzo du¿o ludzi 
przyje¿d¿a w sezonie letnim, 
aby odpocz¹æ. W niedzielê 
dnia 21 maja stanica przy 
zelewie „Patyki” otrzyma³a na-
zwê, która bardzo do niej pa-
suje. Nosi ona nazwê „Kawa-
lerów Orderu Uœmiechu”. W 
dniach 20 -21 maja odby³y siê 
na terenie OSP w Zelowie Dni 
Osadnictwa. Na to œwiêto do 
Zelowa przyby³o wiele gwiazd 
m.in. kabaret Made In China i 
Ma³gorzata Ostrowska, a tak-
¿e wiele szkó³ reprezentowa³o 
swoje szko³y w ró¿nych wystê-
pach. Lecz jest równie¿ wiele 
rzeczy, które nale¿a³oby zmie-
niæ. Bardzo ubolewamy z po-
wodu, ¿e na terenie Gminy Ze-
lów nie ma ju¿ kina, do którego 
m³odzie¿ mog³aby przycho-
dziæ w wolnym czasie. Przyda-
³oby siê równie¿ lodowisko, 
ale wiemy, ¿e nie jest to takie 
proste, poniewa¿ potrzeba na 
to wiele pieniêdzy.

Mimo wielu braków naszej 
Gminy Zelów my nie zamie-
ni³ybyœmy jej na ¿adn¹ inn¹

Agnieszka Gajda 
i Karolina Dytrych 

Gimnazjum w Zelowie, kl.IId



Maj by³ miesi¹cem tragicz-
nym pod wzglêdem wypad-
ków, które mia³y miejsce w 
Gminie Zelów. Wypadki zda-
rza³y siê z ró¿nych powodów, 
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci 
mo¿na wymieniæ nadmiern¹ 
prêdkoœæ, ale nie tylko. Roz-
s¹dne postêpowanie na dro-
dze jest najwa¿niejsze jak kie-
ruj¹cym pojazdami, tak i oso-
bom, które poruszaj¹ siê blis-
ko jezdni. Bardzo wa¿nym as-
pektem przy tej iloœci wypad-
ków jest fakt, i¿ nikt ze spraw-
ców wypadków nie by³ pod 
wp³ywem alkoholu. Tak np. w 
dniu 6 maja o godz. 1.30 w 
miejscowoœci Karczmy dosz³o 
do wypadku, gdzie Tomasz H. 
- kieruj¹cy pojazdem marki 
„Toyota” na prostym odcinku 
drogi na skutek zaœniêcia 
straci³ panowanie nad kierow-
nic¹, zjecha³ do rowu i uderzy³ 
w drzewo. W wyniku zde-
rzenia obra¿eñ cia³a dosta³y: 
¿ona i 2 córki w wieku 7 i 1 lat, 
podró¿uj¹ce z nim. Wszystkie 
osoby by³y przewiezione do 
szpitala w £asku i hospitalizo-
wane.

Najbardziej tragicznym 
dniem by³ 10 maja, gdzie w 
ci¹gu kilku godzin dosz³o do 2 
œmiertelnych wypadków. Pier-
wszy z nich mia³ miejsce o 
godz. 13.00 na drodze Wygie³-
zów-Kurów. Kieruj¹cy samo-
chodem „Volkswagen-Golf” 
Mariusz W. przodem kierowa-
nego pojazdu uderzy³ w 
wykonuj¹cego manewr skrêtu 
w lewo rowerzystê Józefa M. 
jad¹cego w tym samym kie-
runku. W wyniku doznanych 
obra¿eñ 71-letni Józef M. po-
niós³ œmieræ na miejscu. Do 
kolejnego wypadku w tym dniu 
dosz³o o godz. 18.35 w £obu-
dzicach. Kieruj¹cy samocho-

PRZERA¯AJ¥CA 
ILOŒÆ  WYPADKÓW

dem dostawczym „Iveco” 19-
letni Damian W., jad¹c w kie-
runku Be³chatowa, na prostym 
odcinku drogi najecha³ na ty³ 
jad¹cego w tym samym kieru-
nku samochodu „Fiat-Seicen-
to”, kierowanego przez Mo-
nikê Z. Nastêpnie odbi³ siê od 
niego i po zjechaniu na lewy 
pas ruchu doprowadzi³ do zde-
rzenia siê z jad¹cego w prze-
ciwnym kierunku samochodu 
„Polonez”. Na skutek zderze-
nia kieruj¹cy samochodem 
„Polonez” 39-letni Krzysztof B. 
poniós³ œmieræ na miejscu, a 
pozosta³e 3 osoby podró-
¿uj¹ce z nim dosta³y obra¿eñ 
cia³a, w tym jedna bardzo ciê¿-
kich. Kieruj¹ca pojazdem „Fiat 
-Seicento” równie¿ dosta³a 
obra¿eñ cia³a. Watro przy tym 
zaznaczyæ, ¿e 19-letni kierow-
ca „Iveco” posiada³ prawo jaz-
dy od 9 m-cy.

Do kolejnego wypadku w 
tym miesi¹cu dosz³o 20 maja o 
godz. 15.05 równie¿ w £obu-
dzicach. Kieruj¹cy samocho-
dem „Honda-Civic” 25-letni To-
masz M. potr¹ci³ w rejonie 
skrzy¿owania jad¹cego na ro-
werku 7-letniego Damiana M., 
który jecha³ pod opiek¹ osoby 
doros³ej i wykona³ niespo-
dziewany manewr w lewo. Na 
skutek potr¹cenia i obra¿eñ 
cia³a zosta³ hospitalizowany, 
ale ju¿ zosta³ wypisany ze 
szpitala.

Ka¿dy wypadek ma swoje 
skutki, lepsze, gorsze lub tra-
giczne. Dlatego rozwaga i 
umiar w poruszaniu na drodze 
przyda siê ka¿demu. Nie lek-
cewa¿my tego, bo ile niewin-
nych ludzi co roku umiera na 
drogach przez nierozs¹dn¹ 
jazdê innych...

O.K.Ch.  
  
    

KURS  JÊZYKA  
ANGIELSKIEGO

Powiat Be³chatowski za-
prasza na kurs jêzyka angiel-
skiego w ramach projektu „An-
gielski jako drugi jêzyk kursy 
dla pracuj¹cych z terenu 
Powiatu Be³chatowskiego” 
wspó³finansowanego przez 
Unie Europejsk¹ ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego oraz przez bud¿et 
pañstwa, w ramach Dzia³ania 
2.1 „Rozwój umiejêtnoœci po-
wi¹zany z potrzebami regio-
nalnego rynku pracy i mo¿li-
woœci kszta³cenia ustawiczne-
go w regionie” Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. 

Celem projektu jest zwiê-
kszenie mobilnoœci zawodo-
wej mieszkañców Powiatu 
Be³chatowskiego oraz wzrost 
zdolnoœci dostosowania umie-
jêtnoœci i kwalifikacji zawodo-
wych lokalnego spo³eczeñ-
stwa do wymogów regional-
nego rynku pracy. 

Projekt skierowany jest do 
grupy 550 osób i przewiduje: 

80 godzin nauki jêzyka angiel-
skiego, 10 godzin zajêæ z auto-
prezentacji oraz 10 godzin z 
Business English (dla wybra-
nej, spoœród uczestników, gru-
py 145 osób z najlepsz¹ znajo-
moœci jêzyka angielskiego). 
Szkolenia odbywaæ siê bêd¹ 
w okresie od wrzeœnia 2006 do 
stycznia 2007, dwa razy w ty-
godniu po 3 godziny dziennie 
(17.00-21.00), w ka¿dej z gmin 
powiatu i s¹ nieodp³atne. Skie-
rowane s¹ do osób pracuj¹-
cych z wykszta³ceniem, co naj-
mniej gimnazjalnym i posiada-
j¹cych sta³e zameldowanie na 
terenie Powiatu Be³chatow-
skiego. Nabór uczestników 
rozpocznie siê 19 czerwca br. 
i potrwa do 30 czerwca br.

Zg³oszenia wziêcia udzia³u 
w projekcie mo¿na dokonaæ 
sk³adaj¹c wype³niony formu-
larz zg³oszeniowy w budynku 
Starostwa Powiatowego przy 
ul. Pabianickiej 34, na parterze 
pok. Nr 1.

 O.K.Ch.











4 czerwca wicewojewoda 
Witold Gwiazd odznaczy³ Sre-
brnymi i Br¹zowymi Krzy¿ami 
osoby zas³u¿one dla samo-
rz¹du. Odznaczenia nie omi-

ZA  ZAS£UGI  DLA  SAMORZ¥DU
nê³y równie¿ pracowników 
Urzêdu Miejskiego w Zelowie. 
Z okazji Dnia Samorz¹du Tery-
torialnego Srebrny Krzy¿ Za-
s³ugi otrzyma³y: Zofia Jurkie-

18 maja w Domu Kultury w 
Zelowie odby³ siê wernisa¿ 
wystawy „Budowanie mostów” 
- 25-lecie dzia³alnoœci charyta-
tywnej Arie Boomana. Na wer-
nisa¿u mo¿na by³o obejrzeæ 
zdjêcia, dokumenty, fragmen-
ty artyku³ów z prasy polskiej i 

WERNISA¯  ARIE  BOOMANA
zagranicznej, odznaczenia 
oraz dyplomy, a wszystko 
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ cha-
rytatywn¹ Holendra mieszka-
j¹cego w Zelowie Arie Booma-
na. Mieszkañcy mogli odwie-
dzaæ wystawê w Galerii Col-
lage do 30 maja.               J.M.

Zarz¹d Stowarzyszenia 
Przyjació³ Osób Niepe³nospra-
wnych w Zelowie serdecznie 
zaprasza dzieci i m³odzie¿ z 
przedszkoli i ze szkó³ podsta-
wowych do wziêcia udzia³u w 
cyklu spotkañ integracyjnych 

ZAPROSZENIE
II - „Uczymy siê i bawimy ra-
zem”. Spotkania te odbywaæ 
siê bêd¹ od czerwca do listo-
pada 2006 roku w siedzibie 
naszej organizacji przy ul. 
Koœciuszki 41 w Zelowie oraz 
w Szkole Podstawowej nr 2 w 

wicz pe³ni¹ca funkcjê Skar-
bnika Miasta oraz Monika Ro-
gut. Natomiast Br¹zowy Krzy¿ 
otrzyma³a Halina Pitek.    

 J.M.

Zelowie. Szczegó³owych infor-
macji udziela koordynator 
projektu p. Dariusz Kaczma-
rek pod numerem telefonu 
044 733 26 84 w godz. 16.00-
20.00 od poniedzia³ku do pi¹-
tku.

Serdecznie zapraszamy!!!

WYSTAWY W BIBLIOTECE
W Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy Zelów od 21 
maja jest wystawionych 140 
prac plastycznych dzieci ze 
Szkó³ Podstawowych nr 2 i nr 4 

w Zelowie i dzieci ze Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Osób Nie-
pe³nosprawnych. Prace s¹ o 
przeró¿nej tematyce.

                              O.K.Ch.

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE 
TRZODY CHLEWNEJ I BYD£A

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

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

Skupy prowadzone s¹ na zapisy telefoniczne 
tel. 044 634 4018. Ceny przy skupie mog¹ byæ zmienne.
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GMINNE  ZAWODY 
LEKKOATLETYCZNE

Po wielu latach mieliœmy 
okazjê byæ œwiadkami powrotu 
lekkiej atletyki na stadion 
W³ókniarza Zelów. Sta³o siê to 
dziêki wspólnym dzia³aniom 
w³adz gminy, W³ókniarza i 
Szkolnego Zwi¹zku Sportowe-
go. To „trójporozumienie” zao-
wocowa³o organizacj¹ w dniu 
15 maja br. Mistrzostw Zelowa 
w Czwórboju Lekkoatletycz-
nym. Ta przeznaczona dla 
uczniów szkó³ podstawowych 
dyscyplina wymaga wszech-
stronnego przygotowania, 
gdy¿ ka¿dy z uczestników bie-
rze udzia³ w czterech konku-
rencjach: bieg na dystansie 60 
m, rzut pi³eczk¹ palantow¹, 
skok w dal lub wzwy¿ i bieg 
d³ugi (dziewczêta 600 m a 
ch³opcy 1000 m). Wyniki tych 
konkurencji s¹ przeliczane na 
punkty a ich suma decyduje o 
zajêtym miejscu. Podczas 
trwania imprezy nauczyciele 
wychowania fizycznego mogli 
korzystaæ z nowego specjali-
stycznego  sprzêtu („fotoko-
mórka” i specjalny program 
komputerowy), który u³atwia³ 
pomiar czasu i przeliczanie 
wyników na punkty. Pierw-
szego startu, a jednoczeœnie 
uruchomienia fotokomórki po-
przez „klaœniêcie” dokona³ 
burmistrz Zelowa S³awomir 
Malinowski, który rozpocz¹³ 
zawody.

W rywalizacji gminnej wy-
startowa³o 12 dru¿yn ze szkó³ 
podstawowych w Kociszewie, 
Wygie³zowie i Zelowie. W ka-
tegorii dziewcz¹t zwyciê¿y³a 
SP w Wygie³zowie, a w kate-
gorii ch³opców  SP nr 4 w Zelo-
wie. Indywidualnie zwyciê¿y³a 
Milena Struzik z SP w Wygie³-
zowie i Maciej Rybak z SP nr 4 

w Zelowie. Dwie najlepsze 
dru¿yny w ka¿dej kategorii 
uzyska³y awans na zawody 
szczebla powiatowego, a 
szeœciu najlepszych zawo-
dników otrzyma³o z r¹k bur-
mistrza Zelowa nagrody rze-
czowe w postaci sprzêtu spor-
towo -rekreacyjnego.

Podczas Mistrzostw Powia-
tu Be³chatowskiego, które od-
by³y siê w dniu 23 maja,  „na-
sze” dru¿yny znokautowa³y ry-
wali. W kategorii dziewcz¹t 
zwyciê¿y³a SP w Wygie³zowie 
z przewag¹ 140 pkt, a w kate-
gorii ch³opców SP 4 w Zelowie 
z przewag¹ 143 pkt. W obu 
przypadkach na drugim miej-
scu znalaz³a siê SP w Szczer-
cowie. Wszystkie te dru¿yny 
uzyska³y awans na zawody 
szczebla rejonowego.

Od lat sukcesy odnoszone 
przez zelowsk¹ m³odzie¿ 
w lekkoatletyce (coroczne 
uczestnictwo w finale woje-
wódzkim), pozyskanie przez 
gminne stowarzyszenia du¿ej 
iloœci profesjonalnego sprzêtu 
lekkoatletycznego („fotoko-
mórka”, zeskok do skoku 
wzwy¿, bloki startowe itp.), za-
anga¿owanie w³adz gminnych 
i nowego prezesa W³ókniarza 
w odtworzenie lekkoatlety-
cznej czêœci stadionu, wre-
szcie doœwiadczenie ludzi 
bezpoœrednio pracuj¹cych z 
m³odzie¿¹ (organizacja du¿ej 
iloœci imprez lekkoatletycz-
nych od szczebla gminnego 
po wojewódzki, ukoñczenie 
kursu sêdziowskiego) sk³ada-
j¹ siê na mocn¹ pozycjê zelo-
wskiej „królowej sportu”, jak to 
piêknie okreœlana jest lek-
koatletyka. 

O.K.Ch. 

Fina³y meczy pi³ki no¿nej o 
Puchar Burmistrza Zelowa 
rozegrane by³y 10 czerwca na 
boisku LZS przy ul. Lubelskiej 
w Zelowie. Udzia³ wziê³y 
zwyciêskie grupy z rozgrywek 

FINA£Y  MECZY  
PI£KI  NO¯NEJ

miêdzyklubowych. Organiza-
torem turnieju by³a Rada 
Miejsko-Gminna Ludowych 
Zespo³ów Sportowych w Zelo-
wie. Wyniki podamy w nastêp-
nym numerze.            O.K.Ch.  

W dniu 30 kwietnia w sali 
gimnastycznej ZSO w Zelowie 
rozegrano indywidualne i dru-
¿ynowe Mistrzostwa Woje-
wództwa £ódzkiego w warca-
bach 64 polowych LZS. W 
mistrzostwach indywidual-
nych I miejsca w kategorii do 
30 lat zdoby³a mieszkanka Ze-
lowa Ewelina Grabarczyk oraz 
w kategorii do 16 lat zdoby³ 
Artur D¹browski z Zelowa. W 

MISTRZOSTWA 
W  WARCABACH

eliminacjach dru¿ynowych Ze-
lów uplasowa³ siê na II miejscu 
po Dru¿bicach w nastêpuj¹-
cym sk³adzie: Józef Brzozow-
ski, Andrzej Sowa³a, Szcze-
pan Krajda i Emilia Grabar-
czyk. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe i 
medale, a dru¿yny puchary i 
medale ufundowane przez 
RW LZS w £odzi.

O.K.Ch.    

W dniu 23 kwietnia w hali 
ZSP w Zelowie odby³ siê Fina³ 
Województwa £ódzkiego LZS 
Pi³ki Siatkowej Kobiet, w któ-
rym zagra³y cztery najlepsze 
dru¿yny wy³onione w elimina-
cjach miêdzypowiatowych. Po 
rozgrywkach dru¿ynowych na 
miejscu I uplasowa³a siê dru-
¿yna £MLKS £ask, na II - LZS 

PI£KA  SIATKOWA  KOBIET
Zelów, na III - LZS Rozprza i na 
IV - LZS Be³chatów. Wszystkie 
dru¿yny otrzyma³y puchary 
ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Be³chatowie, pi³-
ki siatkowe ufundowane przez 
Radê Powiatow¹ LZS w Be³-
chatowie i medale ufundowa-
ne przez Radê Wojewódzk¹ 
LZS w £odzi.              O.K.Ch.

12 maja w Konopnicy odby-
³y siê Mistrzostwa Wojewódz-
twa £ódzkiego Szkó³ Œrednich 
w sztafetowych biegach prze-
³ajowych dziewcz¹t 10x800 m.

Dziewczêta z ZSO w Zelo-
wie zajê³y I miejsce w sk³adzie: 
Anna Pospiszy³, Ewelina 
Karaœ, Ewelina Jersak, 
Karolina Kot, Monika Kieraœ, 

WIELKI  SUKCES  NASZYCH  
BIEGACZEK

Magdalena Tarczewska, 
Ma³gorzata Grzebieluch, Do-
rota Kalwiñska, Paulina 
Sobala, Martyna B¹k i rezer-
wowa Agata Stefañczyk. Tre-
nerk¹ biegaczek jest Anna 
Dziurdzia nauczyciel wycho-
wania fizycznego w ZSO w Ze-
lowie.

J.M.

SPRZEDAM wieloprasê oraz ca³e wyposa¿enie zak³adu do 
produkcji kostki brukowej (najchêtniej wszystko razem) tel. 
0609831358

SPRZEDAM dom 170 m.kw. w atrakcyjnym miejscu tel. 
0604477555

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

T£UMACZ przysiêg³y jêzyka niemieckiego, Dorota Kudaj, 
Be³chatów - Grocholice, ul. Po³udniowa 50. Promocyjne 
ceny. tel. 0500147187 (po godz. 16)

SPRZEDAM mieszkanie o powierzchni 28,5 m.kw. Zelów 
ul. ̄ eromskiego tel. 0604957630

MATEMATYKA, korepetycje, tel. 044 634 12 71


