
Zelów, tak jak inne miasta, 
przed świętami zmienia nieco 
swój wygląd. My podpatrzyliśmy 
prace przy instalowaniu neonu z 
napisem Wesołych Świąt, który 
świeci na placu Dąbrowskiego. 
Ale to nie jedyny świąteczny ele-
ment. W centrum miasta przy-
strojona została jedna z choinek 
na placu Dąbrowskiego. - Stara-
my się, aby z roku na rok coraz 
więcej elemetów ozdabiało na-
sze miasto - mówi burmistrz 
Sławomir Malinowski. W tym 

Warto mieć świąteczny Infor-
mator, bowiem wiele ważnych 
informacji mamy Państwu do 
przekazania. W tym numerze 
m.in. dyżury świąteczne służb 
(str. 4), które odpowiadają m.in. 
za ośnieżanie dróg, a także 
stawki gminnych podatków na 
2006 rok (str. 20 i 21). Naświet-
limy ponadto sytuację jednego z 
największych pracodawców w 
naszej Gminie - firmy Elko, która 

roku pojawiło się kolejnych 
kilka nowych, dzięki czemu 
można było upiększyć ulicę 
Żeromskie-go.  W sumie 
świątecznych ele-mentów jest 
już ponad 60.

Świąteczny wystrój to także 
zasługa samych mieszkańców, 
którzy także wykazują się włas-
ną inwencją i przystrajają swoje 
posesje. Dzięki temu Zelów jest 
o wiele ładniejszy, a świąteczny 
nastrój towarzyszy nam w dro-
dze do szkoły, pracy czy domu.

ma kłopoty (str.3).
Kończący się rok 2005 przy-

niósł wiele ważnych wydarzeń 
dla mieszkańców. Te najbardziej 
istotne opisaliśmy na stronach 
11-18 “Rok 2005 - Podsumowa-
nie”. W podsumowaniu m.in. 
rozmowa z burmistrzem Zelowa 
oraz o największej inwestycji re-
alizowanej w Gminie Zelów za 
pieniądze z Unii Europejskiej.

M.P.



Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja Zelów 997

dyżurny 634-13-77

komendant 634-12-83

Pogotowie Gazownicze 
992

Pogotowie Energetyczne 
991

Pomoc Drogowa 981

Biuro numerów 913

Urząd Miejski w Zelowie 
634-10-00

Miejsko-Gminny Związek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Zelowie   
634-29-98

OSP w Łobudzicach     
634-15-88

Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów 634-10-06 oraz  
634-10-14

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Zelowie 634-10-28

Powiatowy Urząd Pracy 
(filia w Zelowie) 634-10-66

Przedsiębiorstwo 
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 
Bełchatowie Pogotowie 
Ratunkowe 635-84-80

Przychodnia SPZOZ w 
Zelowie 634-12-65

Wiejski Ośrodek Zdrowia w 
Bujnach Szlacheckich  
634-15-93

Wiejski Ośrodek Zdrowia w 
Wygiełzowie 634-14-22

Radni podjęli uchwałę zwal-
niającą grunty rolne wykorzysty-
wane do produkcji ekologicznej 
z podatku rolnego. Do tej pory z 
płacenia tego podatku zwolnie-
ni byli jedynie właściciele użyt-
ków ekologicznych. Zgodnie z 
ustawą o ochronie przyrody z 16 
kwietnia 2004 roku użytkami 
ekologicznymi są naturalne 
zbiorniki wodne, śródpolne i 
śródleśne oczka wodne, kępy 
drzew i krzewów, bagna, torfo-
wiska, wydmy, płaty nieużytko-
wanej roślinności, starorzecza, 
wychodnie skalne, skarpy, ka-
mieńce, siedliska przyrodnicze 
oraz stanowiska rzadkich lub 
chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów, ich ostoje 
oraz miejsca rozmnażania lub 

m ie j sca  sezonowego  
przebywa-nia. Jak więc widać 
nie ma w ustawie mowy o 
t e r e n a c h ,  n a  k t ó r y c h  
prowadzone  są  uprawy  
ekologiczne. Nie miała więc racji 
Katarzyna Juszczyk z Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi, która 
na łamach Dziennika Łódzkiego 
oświadczyła, iż decyzja radnych 
miała znaczenie symboliczne.

Na terenie naszej Gminy jest 
obecnie pięciu właścicieli, którzy 
prowadzą gospodarstwo ekolo-
giczne i starają się o uzyskanie 
certyfikatu jakości dla swoich 
wyrobów. Podstawą zwolnienia 
od podatku rolnego jest właśnie 
taki certyfikat, który przyznawa-
ny jest przez Eko-Gwarancję 
PTRE sp. Z o.o. z Lublina. Jed-

mać dane gospodarstwo 
musi spełnić pewne wymogi 
m.in. nie wolno uprawiać roślin 
genetycz-nie modyfikowanych, 
stosować sztucznych nawozów. 
Przez trzy lata gospodarstwo to 
jest kontrolowane. W Gminie 
Zelów jeden z ekologicznych 
g o s p o d a - r z y  Z b i g n i e w  
Bednarek jest już w drugim 
roku przejściowym i  we 
wrześniu 2006 roku po otrzy-
maniu certyfikatu jakości będzie 
mógł zgłosić się do Urzędu Miej-
skiego w Zelowie z prośbą o ul-
gę podatkową na rok 2007. 
Cztery pozostałe gospodarstwa 
są dopiero w pierwszym roku 
kontroli, więc najwcześniej o ta-
ką ulgę będą mogły wystąpić 
dopiero w 2008 r. 

J.M.

Rada Miejska w Zelowie 
podjęła uchwałę dotyczącą 
zmian w budżecie na 2005 r. 
Zgodnie z tą decyzją dochody 
budżetowe zwiększono o kwotę 
2 000 zł. Wydatki budżetowe 
również wzrosły o sumę 2 000 
zł. Po tych zmianach plan 
dochodów wynosi 26 455 026 
zł, natomiast plan wydatków 30 
108 769 zł.                        J.M.

Rada Miejska podjęła 
uchwałę dotyczącą ustalenia re-
gulaminu określającego wyso-
kość oraz warunki przyznawa-
nia nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego 
(przyznawanego m.in. za uzys-
kanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych), funkcyj-
nego (należącego się nauczy-
cielowi, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze), za wa-
runki pracy (z tytułu pracy w 
trudnych, uciążliwych lub szkod-
liwych dla zdrowia warunków), 

wynagrodzenie za godziny 
po-nadwymiarowe i godziny 
doraź-nych zastępstw, nagrody 
ze specjalnego funduszu 
nagród (nagrody mogą być 
przyznane za osiągnięcia w 
p r a c y  d y d a k - t y c z n e j ,  
wychowawczej i opie-kuńczej) 
oraz dodatku mieszka-niowego 
(przysługuje nauczy-cielowi 
zatrudnionemu w wy-miarze nie 
n i ż s z y m  n i ż  p o ł o w a  
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w szkołach w: 
Bujnach Szlacheckich, Kocisze-
wie, Łobudzicach i Wygiełzo-

31 grudnia br. upływa termin 
lokalizacji targowiska przy ulicy 
Żeromskiego w Zelowie w 
związku z tym radni zmienili 
uchwałę dotyczącą ustalenia lo-
kalizacji tymczasowego targo-
wiska i przedłużyli termin jego 
położenia. Targowisko będzie 
nadal istniało w dotychczaso-
wym miejscu do dnia 31 grudnia 
2006 roku.                         J.M.

Rada Miejska podczas sesji 
10 listopada powołała Komisję 
Rewizyjną. W jej skład weszli 
następujący radni: Jerzy Staś-

kowski, Krystyna Mikołaj-
czak, Włodzimierz Łyp, Da-
mian Pietrzak oraz Krzysztof 
Kryściński.                       M.P.

4 grudnia obchodzą swoje 
święto wszyscy górnicy. To do-
bra okazja by przybliżyć naj-
młodszym pracę górnika. Dlate-
go dzieci 5-6-letnie z Przedszko-
la Samorządowego Nr 4 w Ze-
lowie wybrały się na wycieczkę 
do zaprzyjaźnionego Przed-
szkola nr 5 w Bełchatowie na 
spotkanie z górnikiem. Dzieci 
dowiedziały się wiele o ciężkiej i 
niebezpiecznej pracy górników. 
Obecność górnika w stroju 
galowym z wieloma medalami i 
odznaczeniami na piersi i jego 
opowieści zrobiły na dzieciach 
olbrzymie wrażenie. Wśród 
chłopców nie zabrakło ochotni-
ków, którzy w przyszłości chcie-
liby zostać górnikami.

Po spotkaniu dzieci zwiedziły 
przedszkole. Były wspólne gry i 
zabawy.

To nie pierwsze spotkanie z 
przyjaciółmi z bełchatowskiej 5-
tki. 

4 listopada 2005r. dzieci z 
zaprzyjaźnionego Przedszkola 
Samorządowego Nr 5 im. Jana 
Brzechwy w Bełchatowie o pro-
filu ekologicznym gościły u nas. 
Obejrzały bajkę ekologiczną 
„Przygoda w Ekolandii”, wysta-
wioną przez naszą grupę tea-
tralną „Zielone Skrzaty”. Zwie-
dziły sale przedszkolne i nasz 
ekologiczny plac zabaw gdzie 
zabawom i harcom nie było koń-
ca.

MARZENNA TOKARCZYK



Jeszcze kilkanaście miesięcy 
temu nic nie wskazywało na to, 
że jeden z największych zelow-
skich pracodawców - spółka El-
ko - może mieć takie kłopoty. A 
jednak stało się najgorsze i 
właściciel zgodnie z prawem 
musiał wystąpić do sądu o ogło-
szenie upadłości likwidacyjnej.

a tak dobrze szło
Spółka „Elko” powstała 11 lat 

temu. Jej właściciele postanowili 
zainwestować w naszej Gminie. 
Firma kupiła budynki po Zelow-
skich Zakładach Przemysłu Ba-
wełnianego „Fanar”. Rozpoczę-
ła się produkcja, a pracę znaleźli 
tu m.in. byli pracownicy ZZPB. 
Wspólnicy wiedzieli, że chcąc 
utrzymać się na rynku muszą 
inwestować w nowoczesny 
sprzęt. I tak się działo. Firma 
wzięła w leasing nowoczesne 
importowane maszyny. Stała się 
jednym z najnowocześniejszych 
zakładów w kraju, a niektórzy 
twierdzą, że nawet w Europie. 
Wystarczy popatrzeć na możli-
wości produkcyjne. 450-500 ton 
przędzy, 600-800 tysięcy met-
rów tkaniny - tyle Elko mogło wy-
produkować w ciągu zaledwie 
miesiąca.

Wszystko szło dobrze. Firma 
miała jeszcze zakład w Mosz-
czenicy i magazyn w Łodzi. W 
2004 roku spółka wypracowała 
3,5 miliona złotych zysku!!! Spła-
cała w terminie niemałe, bo po-
nad pół milionowe w skali mie-
siąca, raty leasingowe. Ludzie 
mieli pracę i pensję na czas.

załamanie
Problemy przyszły w sierpniu 

2005 roku. Do tego czasu firma 
miała sprzedaż miesięczną na 
poziomie kilku milionów złotych. 
Jednak właśnie od sierpnia „za-
częły się schody”. Wpływy ze 
sprzedaży topniały w ekspreso-
wym tempie. Produkcja trwała, 
ale towaru nie można było 
sprzedać więc trafiał on do fir-
mowych magazynów. Według 
szacunków wartość zgroma-
dzonych w ten sposób materia-
łów wynosi 12 milionów złotych.

Nie było sprzedaży - nie było 
zysku. Nie było zysku - nie moż-
na było spłacać rat leasingo-
wych. Firma popadła w tarapaty 
finansowe. Banki zaczęły upo-
minać się o swoje pieniądze. 
Dzisiaj zadłużenie „Elko” sięg-
nęło już 30 milionów złotych. Nie 
było innego rozwiązania. Właś-
ciciel spółki był zmuszony wys-
tąpić do sądu z wnioskiem o 

og łoszen ie  upad łośc i  
likwidacyj-nej.

co się stało?
Wydawać by się mogło, że 

tak dobrze prosperująca firma 
nie może stracić klientów z dnia 
na dzień i nagle stać się ban-
krutem. Rynek jest jednak nieu-
błagalny. Do Polski zaczęto 
sprowadzać tanie tkaniny i przę-
dze z Azji, głównie z Chin. Dla 
handlowców jest to bardziej 
opłacalne, gdyż koszty produkcji 
w Azji są nawet kilkunastokrot-
nie niższe niż w Polsce.

Ten problem nie dotyczy tyl-
ko i wyłącznie rynku odzieżo-
wego. W innych branżach jest 
podobnie. Każda firma jest bo-
wiem na łasce klientów, a ci wy-
bierają rzeczy tanie, niekoniecz-
nie dorównujące jakościowo ro-
dzimym towarom. Całkiem nie-
dawno głośno było o działaniach 
Unii Europejskiej mających za-
pobiec zalaniu nas przez „morze 
chińskich butów”. Krajowa Izba 
Gospodarcza szacuje, że w cią-
gu trzech lat w Polsce wielkość 
sprzedaży spadła o ponad mi-
liard złotych, a zatrudnienie 
zmniejszyło się o 8 tysięcy osób. 
Jak bardzo ekspansywna jest 
chińska gospodarka niech 
świadczy fakt, że w pierwszych 
czterech miesiącach tego roku 
import chińskiego obuwia wzrósł 
o 681 procent!

24 listopada Sąd Rejonowy 
w Piotrkowie Trybunalskim ogło-
sił upadłość spółki „Elko”. Sąd 
wyznaczył Syndyka Upadłości, 
którym został Lech Radojew-
ski. - To, że w firmie jest syndyk 
nie musi oznaczać natychmias-
towego jej zamknięcia - mówi 
Lech Radojewski. - Moim za-
daniem jest doprowadzenie do 
sytuacji, w której wszystkim wie-
rzycielom będą wypłacone na-
leżności.

czy stracą pracę?
W chwili, gdy sąd ogłaszał 

upadłość w „Elko” zatrudnio-
nych było 260 osób. Ci ludzie 
nadal pracują, bo produkcja 
trwa, ale około połowie z nich 
umowy o pracę kończą się z 
dniem 31 grudnia. Czy znajdą 
nadal pracę w firmie? Na dzisiaj 
trudno powiedzieć. Niewiele lep-
sza jest sytuacja osób z umowa-
mi na czas nieokreślony. Wszy-
stko zależy bowiem od tego w 
jakim zakresie po 1 stycznia bę-
dzie kontynuowana produkcja.  
- Przez pierwsze trzy miesiące 

m a m y  m o ż l i w o ś ć  
prowadzenia działalności  
gospodarczej i z te-go nie 
zrezygnujemy - mówi Lech 
Radojewski. -  Później o 
sensowności dalszej pracy za-
kładu decyduje sąd. Będę się 
jednak starał, aby decyzja była 
pozytywna, a przez to udałoby 
się uratować część miejsc pra-
cy.

Jeśli sąd nie wyrazi zgody na 
dalszą pracę zakładu to będzie 
to decyzja równoznaczna z 
zamknięciem firmy i wyprzeda-
żą jej majątku, który szacowany 
jest na ponad 40 milionów zło-
tych. To najczarniejszy ze sce-
nariuszy, ale wcale nie musi się 
sprawdzić. - Jeśli decyzja sądu 
będzie pozytywna to postaramy 
się wyciągnąć firmę z kłopotów, 
a później ją sprzedać - mówi 
syndyk. - Decydujące będą naj-
bliższe miesiące.

Sprawa rozwiązałaby się od 
razu, gdyby udało się znaleźć 
kupca na zakład. Ciągłość pro-
dukcji mogłaby być zachowana. 
Jest to jednak mało prawdopo-
dobne.

Głównymi wierzycielami fir-
my są banki oraz firmy leasin-
gowe. To głównie ich pożyczone 
pieniądze stanowią wartość 30 
milionowego długu. Ale to nie ich 
roszczenia będą zaspokajane w 
pierwszej kolejności. Kłopoty fi-
nansowe spółki sprawiły, że 
pracownicy otrzymują pensje z 
poślizgiem. Zgodnie z prawem 
upadłościowym w pierwszej ko-
lejności to właśnie oni otrzymają 

przyszłego roku wszystkie 
spra-wy związane z wypłatami 
p r a - c o w n i c z y m i  b ę d ą  
uregulowane - uważa Lech 
Radojewski.

Firma zalega także z opłata-
mi za podatek od nieruchomoś-
ci. Winna jest Gminie Zelów po-
nad 400 tysięcy złotych. Czy te 
pieniądze uda się odzyskać? 
Jest taka szansa, ale na razie 
wierzyciele mają trzy miesiące 
czasu od daty obwieszczenia w 
Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym na zgłaszanie swoich 
roszczeń.

są już plany
Syndyk Lech Radojewski 

przyznaje, że ma kilka pomy-
słów na wydźwignięcie zakładu.  
- Na razie za wcześnie by mó-
wić o nich głośno, ale będziemy 
robić wszystko, aby firma nie 
została zamknięta - mówi. - To 
będzie trudne zadanie, czasami 
niezależne od nas, ale trzeba 
coś robić.

Pomoc w działaniach firmie 
zapewnia także burmistrz Ze-
lowa. - Zależy nam na tym, aby 
ta firma nadal działała - mówi 
Sławomir Malinowski. - Jeśli 
tylko Gmina będzie mogła po-
móc w jakikolwiek sposób syn-
dykowi, to oczywiście jesteśmy 
do dyspozycji. Sytuacja w Elko 
jest bardzo trudna, ale są 
przypadki firm, które wychodziły 
z takich opałów, więc mam 
nadzieję, że tak będzie i z tą 
firmą.

Na łamach Informatora 
Zelowskiego będziemy śledzić 
dalsze losy firmy i informować o 

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił upadłość likwidacyjną firmy „Elko”, która jeden ze swoich zakładów ma w 
Zelowie. Nie oznacza to natychmiastowego zamknięcia zakładu, ale niestety nie obejdzie się bez ograniczenia zatrudnienia.

Na razie produkcja w Elko trwa, 
choć już nie w takim zakresie jak wcześniej.



SPRZEDAM działkę budowlaną w miejscowości Ignaców 
oraz działki rolne w miejscowościach Ignaców i Nowa Wola, 
Kontakt 0692-892-249



15 grudnia w Zespole Szkól 
Ponadgimnazjalnych w Zelowie 
została otwarta nowa sala kom-
puterowa. Wyposażenie zaku-
piono ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego i Mi-
nisterstwa Edukacji. Sprzęt jaki 
otrzymała szkoła to: 19 kompu-
terów, serwer, stanowisko prze-
nośne, laptop i rzutnik multime-
dialny. Koszt całego przedsię-
wzięcia to 67 tys. zł.

W uroczystym otwarciu sali 
udział wzięli m.in. Ksiądz Ka-

nonik Kazimierz Ciosek, 
Pas-tor Mirosław Jelinek, 
przewod-niczący Rady Miejskiej 
Wincen-ty Berliński, burmistrz 
Zelowa Sławomir Malinowski, 
przed-stawiciele Kuratorium 
O ś w i a t y ,  d y r e k t o r z y  
zaprzyjaźnionych szkół oraz 
nauczyciele i ucznio-wie.

Dzięki temu przedsięwzięciu 
uczniowie zelowskiej szkoły bę-
dą mogli bez przeszkód korzys-
tać z nowoczesnej sali kompu-
terowej.                             J.M.

Po raz piąty 8 stycznia w 
naszym mieście zagra Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Jak co roku przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie 
mieści się sztab WOŚP. W 
czasie XIV Finału pieniądze na 
ratowanie życia dzieci posz-
kodowanych w wypadkach, w 
tym na naukę udzielania pier-
wszej pomocy zbierać będzie 
50 wolontariuszy. Do pracy w 
sztabie włączyły się również 
inne szkoły (Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Zelowie, 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ze-
lowie, Gimnazjum w Łobudzi-
cach). Zaplanowano szereg cie-
kawych imprez, które odbywać 

się będą w dwóch miejscach. 
W ZSP planowany jest: III turniej 
piłki halowej „Gramy z WOŚP", 
ślizgi na wielkiej oponie, kulig 
konny, konkurs rzeźby w śniegu, 
wystawa wyrobów piekarskich i 
cukierniczych połączona z de-
gustacją, a wszyscy uczestnicy 
będą mogli spróbować wyśmie-
nitej grochówki. Natomiast w 
ZSO zaplanowane są: licytacja, 
loteria fantowa, skoki na gu-
mowej linie, „Zelowski Maraton 
Uśmiechu", występy zespołów 
muzycznych i kabaretów oraz 
rozegrane zostaną turnieje war-
cabowy, łuczniczy i gier kompu-
terowych, po za tym uczestnicy 
będą mogli posilić się gorącą zu-

pą. 
XIV Finał WOŚP tradycyjnie 

o godzinie 20:00 zakończy po-
kaz sztucznych ogni, czyli tzw. 
światełko do nieba. O szczegó-
łowym rozkładzie tych i innych 
atrakcji można będzie dowie-
dzieć się w najbliższym czasie z 
ulotek informacyjnych rozmiesz-
czonych na terenie miasta i 
Gminy Zelów.

Działania zelowskiego szta-
bu wspiera wiele firm, zakładów, 
instytucji i prywatnych sponso-
rów, a do 6 stycznia przyjmo-
wane będą fanty na loterię i ga-
dżety na licytację, więc jeśli ktoś 
dysponuje rzeczami, które moż-
na byłoby zlicytować podczas 

ZDJĘCIE UCZNIOWIE

Przedszkole Samorządowe 
nr 4 w Zelowie było jednym z 
piętnastu przedszkoli z powiatu 
bełchatowskiego, które wzięło 
udział w Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej i Ekologicznej 
zorganizowanym 29 listopada w 
Bełchatowie. Nasze przedszko-
le reprezentowały dwie dziew-
czynki: Kamila Stanisławska i 
Justyna Pawłowska. Kamila w 
kategorii piosenki estradowej 

zaśpiewała utwór pt.: “Kotek 
k ł o - p o t e m ”  i  z d o b y ł a  
wyróżnienie. Natomiast Justyna 
w  k a t e g o r i i  p i o s e n k i  
ekologicznej swoim ut-worem 
“Wołanie o pomoc” wy-walczyła 
miejsce II.

Obie dziewczynki w nagrodę 
otrzymały dyplomy, maskotki i 
książki. Samo Przedszkole w 
ogólnej klasyfikacji zajęło II miej-
sce i zdobyło puchar.

Do 30 grudnia przyjmowane 
są zgłoszenia do konkursu na 
najładniejszą dekorację świe-
tlną domu lub balkonu „Boże 
Narodzenie Światłem Malo-
wane”. Kandydatury zgłaszać 
można osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie - stanowis-
ko ds. promocji, informacji i tu-
rystyki lub telefonicznie pod nu-

merem 044 634 34 61.
Konkurs organizowany jest 

już po raz piąty przez burmistrza 
Zelowa dla mieszkańców Gmi-
ny. A ocenie podlegać będą: 
ogólna koncepcja oświetlenia 
świątecznego oraz dodatkowe 
elementy dekoracyjne związane 
z tematyką Świąt Bożego Naro-
dzenia.                             M.G.

aukcji proszony jest o 
przynie-sienie ich do sztabu. 

W zeszłym roku na nowo-
czesne metody diagnostyki i le-
czenia neonatologii i pediatrii ze-
brano łącznie 9746,80 zł, miej-
my nadzieję, że w tym roku uda 
zebrać się jeszcze więcej, dlate-
go wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy zapraszamy do 
udziału w akcji i imprezach jej 
towarzyszących.               M.G.



Winni jesteśmy Państwu 
przedstawienie wyników głoso-
wania mieszkańców naszej 
Gminy w wyborach parlamen-
tarnych i prezydenckich w 2005 
roku, które zamieszczamy nieco 
z opóźnieniem, ale niestety 
wcześniej nie udało nam się te-
go zrobić z braku miejsca na na-
szych łamach. Dlatego prezen-
tujemy je teraz. 

Wyniki te nieco odbiegają od 
oficjalnych wyników w okręgu nr 
10, którego częścią jest Gmina 
Zelów. Przypomnijmy, że posła-
mi z naszego okręgu zostali: 
Stanisław Łyżwiński, Marek Ju-
rek, Krzysztof Maciejewski, Dar-
iusz Seliga, Artur Ostrowski, Ar-
nold Masin, Halina Molka, Kry-
styna Ozga i Elżbieta Radzi-
szewska, a senatorami zostali: 
Zbigniew Rau i Bogdan Lisiecki. 
A tak głosowali mieszkańcy 
Gminy Zelów. 

W wyborach do Sejmu naj-
więcej głosów oddano na Sa-
moobronę - 1170, na PiS gło-
sowało 1025 obywateli, na PO 
708 osób, na LPR 522 wybor-
ców, na PSL 277 obywateli, na 
SLD 243 osób, a na Socjalde-
mokrację Polską 110 głosów. 
Wśród kandydatów na posłów, 
na których oddano najwięcej 
głosów są: Włodzimierz Kula 
544 głosy, Stanisław Łyżwiński 

472 głosy, Marek Jurek 378 
gło-sów, Henryk Kudaj 241 
głosów i Dariusz Woźniak 161 
głosów.

Natomiast w wyborach do 
Senatu najwięcej głosów otrzy-
mali: Zbigniew Rau 1061 gło-
sów, Piotr Kopek 884 głosy, 
Bogdan Lisiecki 866 głosów, 
Marek Ormiański 806 głosów, 
Jan Matusiak 778 głosów, Le-
szek Jakubowski 487 głosów, 
Grzegorz Adamczyk 314 gło-
sów i Edward Olszewski 282 
głosy.

Frekwencja w wyborach par-
lamentarnych wyniosła 37,82 
procent. 

Jeśli chodzi o I turę wyborów 
na Prezydenta RP, to wyniki te 
również odbiegają od oficjal-
nych w kraju i w naszej Gminie 
przedstawiają się następująco: 
Lech Kaczyński 2106 głosów, 
Andrzej Lepper 1861 głosów, 
Donald Tusk 1085 głosów, Ma-
rek Borowski 368 głosów, Jaros-
ław Kalinowski 127 głosów. 

W II turze podobnie jak w 
kraju, wybory prezydenckie wy-
grał Lech Kaczyński, który uzys-
kał 4324 głosów, a jego rywal 
Donald Tusk otrzymał 1431 
głosów.

Frekwencja w wyborach na 
Prezydenta RP w I turze wynio-
sła 48,07 %, a w II turze nieco 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Łobudzicach zakupiła za własne 
pieniądze „cywilnego” Stara 266 
z 1984 roku z przeznaczeniem 
do karosacji tzn. wykonania za-
budowy całego samochodu jako 
pożarniczego. Pieniądze na ten 
cel udało się zebrać dzięki po-
mocy Zarządu Głównego OSP, 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi oraz Urzę-
du Miejskiego w Zelowie. W 
samochodzie zainstalowano: 
zbiornik wodny o pojemności 
2500 litrów oraz zbiornik na 
czynnik pianotwórczy, autopom-
pę z trafamagiem - pompa próż-

niowa, maszt oświetleniowy 
pneumatyczny, działko, kabinę 
zespoloną sześcioosobową, 
zraszacze, cztery skrytki z pół-
kami i przegrodami na węże i 
żaluzjami aluminiowymi, szyb-
kie natarcie, typowe oświetlenie 
i sygnalizację alarmową, wyko-
nano remont kabiny kierowcy 
oraz pomalowano pojazd we-
dług obowiązujących przepisów.

Jednostka OSP w Łobudzi-
cach jest aktywną jednostką, 
która uczestniczy w wielu zawo-
dach sportowo-pożarniczych 
odnosząc liczne sukcesy. Jest 
włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego.

16 grudnia w Domu Kultury 
odbyła się Kolacja Wigilijna dla 
podopiecznych Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie. Uczestniczy-
ło w niej ok. 120 osób.

Podczas kolacji nie zabrakło 
oczywiście życzeń oraz dziele-
nia się opłatkiem. Były też jaseł-
ka i wspólne śpiewanie kolęd.

Z kolei 19 grudnia w Centrum 
Aktywizacji Osób Starszych w 
Walewicach odbyła się kolacja 
dla osób starszych i samotnych 
zorganizowana przez Stowarzy-
szenie Dobroczynne Razem. I 
tu nie zabrakło życzeń, opłatka 
oraz tradycyjnych wigilijnych po-
traw.

M.P.



Około tysiąca listów w obro-
nie praw człowieka napisali ze-
lowianie podczas VI Międzyna-
rodowego Maratonu Pisania 
Listów zorganizowanego przez 
Amnesty International. Akcja 
przeprowadzana jest jedno-
cześnie na całym świecie.

W naszej Gminie listy pisano 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących, w którym działa klub 
sympatyków Amnesty Interna-
tional. Impreza rozpoczęła się w 
sobotę rano, a zakończyła w 
niedzielę przed południem. Pier-
wsze dwa listy w obronie praw 
człowieka napisali burmistrz Ze-
lowa Sławomir Malinowski i 
dyrektor ZSO Jarosław Dziur-
dzia. - W sumie w akcji wzięło 
udział blisko 70 osób - poinfor-
mowała Aneta Morzyńska, 
opiekunka klubu sympatyków AI 
działającego w ZSO. - Trochę 
się baliśmy jak wszystko wyj-
dzie, bo po raz pierwszy organi-
zowaliśmy maraton w Zelowie, 
ale wyszło znakomicie.

O czym pisali zelowanie? By-
ły to głównie prośby do przy-
wódców krajów o poszanowa-
nie ludzkich praw. - Pisaliśmy 
m.in. o zaprzestanie stosowania 

przemocy wobec 27-letniego 
chłopaka ze Sri Lanki, który jest 
oskarżony o kradzież telefonu 
komórkowego - mówi Martyna 
z ZSO. - Był bity w więzieniu, od-
mówiono mu pomocy medycz-
nej i kontaktów z rodziną. Został 
skazany na śmierć.

- Ten przykład to przejaw ła-
mania Konwencji Praw Człowie-
ka, która wyraźnie mówi o za-
kazie stosowania tortur cieles-
nych - dodaje Leopold, również 
uczeń ZSO. Listy w sprawie 
obrony chłopaka będą wysłane 
do króla Sri Lanki.

Ale to nie jedyna sprawa 
przeciwko, której młodzi ludzie 
pisali listy. Sporo czytania bę-
dzie miał prezydent Białorusi 
Aleksander Łukaszenko. To 
głównie do niego zaadresowane 
są listy z Zelowa. O tym, że na 
Białorusi są łamane podstawo-
we prawa człowieka nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. 
Młodzież napisała także dwie 
petycje: do Kanclerza Niemiec 
Angeli Merkel oraz prezydenta 
USA Georga Busha. Petycje 
dotyczą prośby o wstawienie się 
w walce o wolność słowa, zgro-
madzeń i przekonań na Biało-

rusi.
- W tej chwili mamy potwier-

dzonych 13.957 listów napisa-
nych w Polsce - mówi Mirella 
Panek z warszawskiej centrali 
Amnesty International. - W ca-
łym województwie łódzkim na-
pisano 1887 listow. Cieszymy 
się, że LO, które w swojej naz-
wie ma Obrońców Praw Czło-
wieka włączyło się do naszej 
akcji. Wynik jest naprawdę im-
ponujący. Mam nadzieję, że z 
uczniami z Zelowa spotkamy się 

w czasie przyszłorocznych 
akcji Amnesty International oraz 
siódmego maratonu.

Podczas zelowskiego mara-
tonu stworzony został pamiątko-
wy plakat, a młodzież oglądała 
filmy poświęcone tematyce ob-
rony praw człowieka.

W klubie sympatyków AI, któ-
ry zamierza się przekształcić w 
szkolną grupę zaangażowa-
nych jest około 20 uczniów. Or-
ganizują m.in. warsztaty dla 
swoich rówieśników.           M.P.

Ekocentrum

E K O
CENTRUM

ZELÓW

Klub Symatyków AI z listami



Zelów ulice: Boczna, Chrapkiewicza, Kazimierza Wielkiego, 
Komeńskiego, Kościuszki, Kunickiego, Lubelska, Łąkowa, 
Mickiewicza, Piotrkowska, Plac Dąbrowskiego, Płocka, 
Południowa, Poznańska, Sienkiewicza, Sikorskiego, 
Sportowa, Św. Anny, Wąska, Zachodnia, Mieszka I, 
Bolesława Chrobrego i Władysława Łokietka

Zelów ulice: Bujnowska, Bukowa, Cegielniana, Cmentarna, 
Dzielna, Górna, Harcerska, Herbertowska, Kilińskiego, 
Krótka, Leśna, Leśne Działy, Leśniczówka, Jana Pawła II, 
Nowy Rynek, os. Płocka, Pabianicka, Podleśna, Polna, 
Poprzeczna, Północna, Przejazd, Wesoła, Wolności, 
Wrzosowa, Wschodnia, Zofii, Żeromskiego i Sosnowa

wsie: Bocianicha, Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, 
Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Jamborek, Karczmy, 
Kociszew, Kolonia Karczmy, Kolonia Kociszew, Kolonia 
Ostoja, Kuźnica, Łobudzice, Marszywiec, Mauryców, Ostoja, 
Pawłowa, Sromutka, Zabłoty, Zagłówki, Kolonia Grabostów i 
Zelówek

wsie: Chajczyny, Faustynów, Ignaców, Jawor, Janów, 
Kolonia Pożdżenice, Krześlów, Kurów, Kurówek, Łęki, Nowa 
Wola, Podlesie, Pożdżenice, Przecznia, Pszczółki, 
Pukawica, Sobki, Tosin, Walewice, Wola Pszczółecka, 
Wygiełzów, Wypychów i Zalesie

17 listopada w Domu Kultury  
odbyło się spotkanie osób star-
szych z komendantem policji w 
Zelowie Ryszardem Duraj-
skim. Był to efekt konferencji, 
która miała miejsce miesiąc 
wcześniej, a poruszała tematy 
dyskryminacji osób starszych. 
Wówczas to podniesiona zosta-
ła sprawa bezpieczeństwa, a z 
inicjatywą zorganizowania spot-
kania z policją wyszedł bur-
mistrz Sławomir Malinowski.

Podczas spotkania komen-
dant Durajski poinformował o 
działaniach policji oraz środkach 
jakie są wdrażane, aby pod-
nieść poziom bezpieczeństwa 
na naszych ulicach. Przestrze-
gał także przed pojawiającymi 

się od czasu do czasu 
oszusta-mi, którzy pod różnymi 
pozorami starają się wejść do 
naszych do-mów, aby nas 
okraść. Ta część połączona była 
z praktycznymi wskazówkami 
jak postępować w tego typu 
sytuacjach.

Komendant podkreślił, że 
bardzo często policja nie wie o 
różnego rodzaju zdarzeniach, 
gdyż ludzie boją się o nich infor-
mować. - Na policję można za-
dzwonić anonimowo i zgłosić 
fakt popełnienia wykroczenia 
czy przestępstwa - powiedział 
Ryszard Durajski. - Nie zawsze 
wiąże się to z koniecznością 
późniejszego składania zeznań. 
Dzięki telefonom z informacjami 

s i ę  w  Pożdżen i cach  
zapobiec takiej kradzieży, 
dlatego policja bardzo liczy na 
pomoc społe-czeństwa.

Podczas konferencji osoby 
starsze podniosły problem bra-
ku znajomości dzielnicowych. 
Komendant Durajski podkreślał, 
że każdy mieszkaniec może za-
dzwonić na policję i poprosić o 
dane dzielnicowego, a jeśli bę-
dzie taka potrzeba to może li-
czyć nawet na wizytę policjanta 
w domu.

 
Postanowiliśmy wyjść na 

przeciw oczekiwaniom wszyst-
kich tych, którzy nie znają dziel-
nicowych i zaprezentować ich 
sylwetki.                            M.P.





 Od 10 listopada do 2 grudnia 
w Galerii Collage w Domu Kul-
tury w Zelowie można było po-
dziwiać rzeźby Wojciecha Pu-
sza. Już od 1985 roku zajmuje 
się rzeźbą. Swoje prace wyko-
nuje w różnych rodzajach drew-
na, a także w węglu kamiennym 
i granicie. Przedstawia głównie 
postacie ludzkie i tematy religij-
ne. Jego rzeźby były kwalifiko-
wane na ogólnopolskie wystawy 
w Katowicach (1986 i 1987), za-
jął również I miejsce w IV Kon-
kursie Plastycznym w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Bełchatowie. 
Ponadto wystawiał swoje prace 
m.in.: na wystawach zorganizo-
wanych w ramach "Zelowskiego 
Lata" (1992 i 1993) oraz wielo-

krotnie w Galerii Collage w 
Do-mu Kultury w Zelowie.

Natomiast już teraz możemy 
oglądać prace wykonane tech-
niką orgiami uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie 
pod opieką Joanny Grzanki. 
Pomysły do prac pochodzą z 
publikacji książkowych, zaso-
bów internetowych oraz licznych 
spotkań i konferencji dotyczą-
cych origami. Na wystawie moż-
na oglądać zarówno liczne figu-
ry geometryczne, jak i ozdoby 
choinkowe, stroiki, bukiety kwia-
towe itp. Wystawę można od-
wiedzać od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00 - 19:00 
w Galerii Collage w Domu Kul-
tury w Zelowie do 31 grudnia.

Do wykonania tych pięknych kwiatów wystarczy mieć tylko 
kolorowy papier i... sprawne ręce

Każda szkoła ma swego 
patrona, a on, co roku ma swoje 
święto, które jest uroczyście ob-
chodzone przez uczniów i nau-
czycieli. Tak było i tym razem. 15 
listopada na cześć Henryka 
Sienkiewicza, patrona Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zelowie 
zorganizowano obchody Dnia 
Patrona. Uczniowie klas VI przy-
gotowali program artystyczny, w 
którym wcielili się w bohaterów 
powieści „Pan Wołodyjowski”. 
Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło Kuratora Oświaty w 
Łodzi Mariana Przybylskiego, 
Wiceburmistrza Zelowa Kazi-
mierza Hudzika oraz dyrekto-
rów zelowskich szkół. Podczas 
uroczystości nagrodzono zwy-
cięzców konkursów literackich i 
plastycznych oraz Turnieju o 
Puchar Dyrektora Szkoły.

29 listopada w Gimnazjum w 
Łobudzicach, które nosi imię Ja-
nusza Kusocińskiego odbyła się 
uroczystość z okazji święta pa-

trona tej szkoły. Dyrektor 
Gim-nazjum Bernadetta  
Jóźwiak  oraz uczniowie 
przedstawili his-torię życia tego 
niezwykłego człowieka. We 
wspomnieniach tych nie 
zabrakło takich wyda-rzeń jak 
zdobycie przez Kuso-cińskiego 
złotego medalu w bie-gu na 10 
km na Igrzyskach Olimpijskich w 
Los Angeles, za-angażowanie w 
obronę Warsza-wy oraz  
strasznej śmierci tego wielkiego 
cz łowieka,  k tóry  zosta ł  
zamordowany w Palmirach pod 
Warszawą przez hitlerowców. 
Podczas uroczystości uhonoro-
wano zwycięzców zawodów 
sportowych, a medale wręczył 
uczniom Burmistrz Zelowa Sła-
womir Malinowski.

Wspaniała uroczystość od-
była się 9 grudnia, kiedy to ucz-
niowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Zelowie przygotowali przedsta-
wienie na cześć Jana Pawła II. 

Papieża, ale był On przecież 
obrońcą praw człowieka, a ta-
kiego patrona ma właśnie ZSO. 
Na uroczystości nie zabrakło 
wspomnień o Papieżu, śpiewa-
no jego ulubione pieśni, a także 
odbył się występ grupy tanecz-
nej, która przedstawiła swe 
umiejętności tańcząc hip-hop, 
by w ten sposób przypomnieć, 
że Papież bardzo kochał 

młodzież. Zaproszeni na tę 
okazję goście m.in. Burmistrz 
Zelowa Sławomir Malinowski, 
proboszcz parafii Rzymsko- Ka-
tolickiej w Zelowie ks. Kanonik 
Kazimierz Ciosek oraz dyrek-
torzy innych szkół mogli w wy-
świetlanych slajdach jeszcze raz 
zobaczyć drogę życia Jana 
Pawła II i wysłuchać jego cen-
nych słów.                          J.M.

Ponownie prezesem Fun-
dacji Rozwoju Gminy Zelów 
został Marek Górecki. Rada 
Nadzorcza 1 grudnia wybrała go 
na drugą, trzyletnią kadencję. 

Była to jedyna kandydatura, 
ja-ka wpłynęła na konkurs na 
sta-nowisko prezesa Fundacji 
Roz-woju Gminy Zelów.

                                    M.P.



Maciej Pilarczyk: To był 
szczególny rok dla Gminy Ze-
lów. Czym się wyróżnił w po-
równaniu z poprzednimi lata-
mi?
Sławomir Malinowski: Uważam, 
że rok 2005 był dobrym rokiem 
dla Gminy Zelów. Zresztą to nie 
tylko moja - przecież subiektyw-
na - opinia.
M.P.: Rozumiem, że to głów-
nie za sprawą rozpoczęcia re-
alizacji wielkiego programu 
inwetsycyjnego: “Przebudo-
wa oczyszczalni ścieków i bu-
dowa systemów wodno-ka-
nalizacyjnych z odtworze-
niem pasów drogowych w Ze-
lowie”, wspieranego ze środ-
ków finansowych Unii Euro-
pejskiej, co przynosi naszej 
Gminie zasłużony, pozytywny 
rozgłos.
S.M.: Tak. To duża sprawa i da-
jąca wiele satysfakcji w wielu 
płaszczyznach. Przede wszyst-
kim tę, że w ciągu trzech lat 
otrzymamy kolosalną, nawet w 
wymiarze całego województwa 
łódzkiego, kwotę 12 milionów 
złotych, dzięki którym powstanie 
nowoczesna oczyszczalnia 
ścieków, przybędzie 8,5 kilome-
trów nowych sieci kanalizacyj-
nych i wodociągowych wraz z 
nowymi drogami i chodnikami. 
To, że nasza Gmina zdołała już 
w pierwszym konkursie na euro-
pejskie granty przebić wszyst-
kich w województwie jest swois-
tym promocyjnym “samogra-
jem”, który tworzy wokół nas 
bardzo dobrą atmosferę. Nie po 
to by uprawiać czcze samo-
chwalstwo, ale dla informacji po-
dam, że przykład zelowskiej 
skuteczności w pozyskiwaniu, i 
co ważniejsze prawidłowym wy-
korzystaniu środków unijnych, 
staje się już wzorcowym w skali 
województwa. To drugi powód 
do zadowolenia. Wreszcie i ten 
aspekt, że zdaliśmy jako ludzie - 
urzędnicy egzamin ze skutecz-
ności i dobrego przygotowania 
do korzystania ze środków unij-
nych. Inwestowanie w szkolenia 
pracowników, wcześniejsze 
przygotowania dokumentacji 
technicznych zadań inwestycyj-
nych teraz owocuje.
M.P.: No właśnie, co do tej 
skuteczności. Jak Pan ode-
brał zarzut uczyniony ostat-
nio przez Blok Samorządowy 
(w jednym z ostatnich wydań 
“Samorządnego Zelowa”) su-
gerujący wręcz nadskutecz-

Koniec roku to pora podsumowań. Jaki był rok 2005 dla Gminy Zelów i czym się różnił od lat poprzednich? O tym rozmawiamy z 
Burmistrzem Zelowa Sławomirem Malinowskim

ność Gminy w zdobywaniu 
środków?
S.M.: Wywód opozycji jest tak 
myślowo pogmatwany, że na-
prawdę nie wiem o co chodzi. 
Pewnie rzeczywiście o to, że 
jesteśmy zbyt zaradni, za sku-
teczni i przez to inne samorządy 
(choćby bliscy sąsiedzi) są 
poszkodowane i nie otrzymują 
pieniędzy. Rozczula mnie altru-
izm opozycji i jej troska o inne 
gminy.
M.P.: Jak wygląda Zelów na 
tle innych samorządów, jeżeli 
chodzi o pozyskiwanie środ-
ków z Unii Europejskiej.
S.M.: Odpowiem na to pytanie 
faktami. Zelów otrzymał 12 mi-
lionów złotych i walczymy o ko-
lejne środki, podczas gdy cho-
ciażby sąsiedni wielki i bogaty 
Bełchatów uzyskał w pierwszej 
edycji około czterech milionów, 
a pozostałe wnioski nie prze-
chodziły weryfikacji. Drugi nasz 
sąsiad tzn. Łask nie dostał ani 
złotówki na inwestycje infra-
strukturalne.
M.P.: Projektowi, który otrzy-
mał finansowanie Unii Euro-
pejskiej nadał Pan absolutne 
pierwszeństwo. Dlaczego?
S.M.: Zelów musi mieć nową i 
nowoczesną oczyszczalnię do 
2007 roku. Jej brak spowodo-
wałby trudne do wyobrażenia 
konsekwencje finansowe i tech-
niczne, które mogłyby doprowa-
dzić do katastrofy. I proszę wie-
rzyć, że nie przesadzam z takim 
przedstawieniem sytuacji. Stara 
oczyszczalnia jest niewydolna 
(zresztą była taka niemal od po-
czątku swego istnienia). Wycho-
dzące z niej ścieki nie odpowia-
dają normom czystości, czyli 
oczyszczalnia zamiast ochra-
niać, zanieczyszcza środowis-

ko, czego prostym skutkiem są 
kary, które nalicza od kilku lat 
Wojewódzka Inspekcja Ochrony 
Środowiska. Są one warunkowo 
zawieszone. A tym warunkiem 
jest zmodernizowanie oczysz-
czalni do końca 2007 roku. Nie 
będzie nowej technologii  
oczyszczania gwarantującej, że 
do Pilsi płynie ściek oczyszczo-
ny do parametrów wymaganych 
przez prawo - kary będą odwie-
szone.
M.P.: Jaka to skala finanso-
wa?
S.M.: Dwa tysiące złotych dzien-
nie! Ten wykrzyknik nie jest oz-
dobą. Dwa tysiące złotych 
dziennie to setki tysięcy złotych 
w skali roku. Setki tysięcy wy-
rzucone z budżetu na płacenie 
kar zamiast na modernizację 
dróg, budowę nowej infrastruk-
tury, służbę zdrowia czy opiekę 
społeczną. Oto dlaczego nowa 
oczyszczalnia jest dla naszej 
Gminy sprawą o być lub nie być. 
Dodajmy także, że stara oczysz-
czalnia o wydajności 800 me-
trów sześciennych na dobę sta-
ła się za “mała”. 15 kilometrów 
nowej kanalizacji, jakie wybudo-
waliśmy w ciągu ostatnich 9-10 
lat i plany dalszej szybkiej roz-
budowy tej sieci wymaga po-
dwojenia “mocy przerobowej” 
oczyszczalni. Bez tego po pros-
tu rozwój obszarów miasta, poz-
bawionych kanalizacji zostałby 
zatrzymany.
M.P.: Gołym okiem widać 
postęp prac inwestycyjnych. 
A jaki wpływ mają środki UE 
na kształt budżetu?
S.M.: Zaplanowaliśmy dochody 
na poziomie blisko 28 milionów 
złotych, co oznacza, że gmina 
będzie miała dochody większe 
niż rok wcześniej o prawie 7 . 

milionów. Również po stronie 
wydatków na inwestycje mamy 
imponujące kwoty. Przeznaczo-
nych na ten cel jest bez mała 10 
milionów, co stanowi 33 procent 
budżetu. Niebagatelny oczywiś-
cie w tym udział środków unij-
nych, a to skutek wspomnianej 
wyżej skuteczności i zaradności 
Gminy w pozyskiwaniu i prawi-
dłowym wykorzystaniu pienię-
dzy europejskich. Podkreślam 
etap “prawidłowego wykorzysty-
wania pieniędzy” ponieważ to 
etap o wiele bardziej wymaga-
jący sprawności od Gminy niż 
samo uzyskanie środków. Wy-
mogi unijne są bardzo ostre. 
Najmniejszy błąd organizacyjny, 
techniczny czy formalny może 
skutkować wstrzymaniem albo 
wręcz cofnięciem pomocy. Dla-
tego z satysfakcją przyjęliśmy 
informację “Dziennika Łódzkie-
go” z 15 listopada br., że Łódź i 
Zelów najlepiej “wyciągają” eu-
ropejską kasę w naszym woje-
wództwie. Rzeczywiście pienią-
dze płyną bez opóźnień i 
przeszkód. A wracając do tego-
rocznego budżetu chciałbym 
jeszcze przytoczyć inny materiał 
prasowy “Dziennika Łódzkiego” 
z 14 października br. Omawia-
jący dochody samorządów wo-
jewództwa łódzkiego (artykuł 
“Kto ma węgiel, ten ma miód”). Z 
opublikowanego tam zestawie-
nia wynika, że nasze dochody 
za pierwsze półrocze 2005 roku 
plasują nas na piątym miejscu w 
województwie (wyprzedziły nas 
tylko bajecznie bogaty Klesz-
czów oraz znacznie większe 
ośrodki miejskie Bełchatów, To-
maszów Mazowiecki i Opocz-
no). Ale nie to zestawienie jest 
ważne, a drugie porównujące 
dochody poszczególnych sa-
morządów w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Tutaj wy-
przedzają nas tylko Kleszczów i 
Drzewica, ale i to miejsce nie 
jest tak istotne jak liczby bez-
względne. Okazuje się, że do-
chód Gminy Zelów - w końcu nie 
zamożnej - w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca jest dwu-
krotnie wyższy niż miasta Beł-
chatów, - Zelów - 1564 zł., Beł-
chatów - 733. Te wielkości ko-
mentują się same.
M.P.: Drugim celem, który za-
łożył Pan sobie w staraniach 
o unijne środki to komplek-
sowa modernizacja dróg wiej-
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Maciej Pilarczyk: To był 
szczególny rok dla Gminy Ze-
lów. Czym się wyróżnił w po-
równaniu z poprzednimi lata-
mi?
Sławomir Malinowski: Uważam, 
że rok 2005 był dobrym rokiem 
dla Gminy Zelów. Zresztą to nie 
tylko moja - przecież subiektyw-
na - opinia.
M.P.: Rozumiem, że to głów-
nie za sprawą rozpoczęcia re-
alizacji wielkiego programu 
inwetsycyjnego: “Przebudo-
wa oczyszczalni ścieków i bu-
dowa systemów wodno-ka-
nalizacyjnych z odtworze-
niem pasów drogowych w Ze-
lowie”, wspieranego ze środ-
ków finansowych Unii Euro-
pejskiej, co przynosi naszej 
Gminie zasłużony, pozytywny 
rozgłos.
S.M.: Tak. To duża sprawa i da-
jąca wiele satysfakcji w wielu 
płaszczyznach. Przede wszyst-
kim tę, że w ciągu trzech lat 
otrzymamy kolosalną, nawet w 
wymiarze całego województwa 
łódzkiego, kwotę 12 milionów 
złotych, dzięki którym powstanie 
nowoczesna oczyszczalnia 
ścieków, przybędzie 8,5 kilome-
trów nowych sieci kanalizacyj-
nych i wodociągowych wraz z 
nowymi drogami i chodnikami. 
To, że nasza Gmina zdołała już 
w pierwszym konkursie na euro-
pejskie granty przebić wszyst-
kich w województwie jest swois-
tym promocyjnym “samogra-
jem”, który tworzy wokół nas 
bardzo dobrą atmosferę. Nie po 
to by uprawiać czcze samo-
chwalstwo, ale dla informacji po-
dam, że przykład zelowskiej 
skuteczności w pozyskiwaniu, i 
co ważniejsze prawidłowym wy-
korzystaniu środków unijnych, 
staje się już wzorcowym w skali 
województwa. To drugi powód 
do zadowolenia. Wreszcie i ten 
aspekt, że zdaliśmy jako ludzie - 
urzędnicy egzamin ze skutecz-
ności i dobrego przygotowania 
do korzystania ze środków unij-
nych. Inwestowanie w szkolenia 
pracowników, wcześniejsze 
przygotowania dokumentacji 
technicznych zadań inwestycyj-
nych teraz owocuje.
M.P.: No właśnie, co do tej 
skuteczności. Jak Pan ode-
brał zarzut uczyniony ostat-
nio przez Blok Samorządowy 
(w jednym z ostatnich wydań 
“Samorządnego Zelowa”) su-
gerujący wręcz nadskutecz-
ność Gminy w zdobywaniu 
środków?

Dokończenie ze str. 11

S.M.: Wywód opozycji jest tak 
myślowo pogmatwany, że na-
prawdę nie wiem o co chodzi. 
Pewnie rzeczywiście o to, że 
jesteśmy zbyt zaradni, za sku-
teczni i przez to inne samorządy 
(choćby bliscy sąsiedzi) są 
poszkodowane i nie otrzymują 
pieniędzy. Rozczula mnie altru-
izm opozycji i jej troska o inne 
gminy.
M.P.: Jak wygląda Zelów na 
tle innych samorządów, jeżeli 
chodzi o pozyskiwanie środ-
ków z Unii Europejskiej.
S.M.: Odpowiem na to pytanie 
faktami. Zelów otrzymał 12 mi-
lionów złotych i walczymy o ko-
lejne środki, podczas gdy cho-
ciażby sąsiedni wielki i bogaty 
Bełchatów uzyskał w pierwszej 
edycji około czterech milionów, 
a pozostałe wnioski nie prze-
chodziły weryfikacji. Drugi nasz 
sąsiad tzn. Łask nie dostał ani 
złotówki na inwestycje infra-
strukturalne.
M.P.: Projektowi, który otrzy-
mał finansowanie Unii Euro-
pejskiej nadał Pan absolutne 
pierwszeństwo. Dlaczego?
S.M.: Zelów musi mieć nową i 
nowoczesną oczyszczalnię do 
2007 roku. Jej brak spowodo-
wałby trudne do wyobrażenia 
konsekwencje finansowe i tech-
niczne, które mogłyby doprowa-
dzić do katastrofy. I proszę wie-
rzyć, że nie przesadzam z takim 
przedstawieniem sytuacji. Stara 
oczyszczalnia jest niewydolna 
(zresztą była taka niemal od po-
czątku swego istnienia). Wycho-
dzące z niej ścieki nie odpowia-
dają normom czystości, czyli 
oczyszczalnia zamiast ochra-
niać, zanieczyszcza środowis-
ko, czego prostym skutkiem są 
kary, które nalicza od kilku lat 
Wojewódzka Inspekcja Ochrony 
Środowiska. Są one warunkowo 
zawieszone. A tym warunkiem 
jest zmodernizowanie oczysz-
czalni do końca 2007 roku. Nie 
będzie nowej technologii  
oczyszczania gwarantującej, że 
do Pilsi płynie ściek oczyszczo-
ny do parametrów wymaganych 
przez prawo - kary będą odwie-
szone.
M.P.: Jaka to skala finanso-
wa?
S.M.: Dwa tysiące złotych dzien-
nie! Ten wykrzyknik nie jest oz-
dobą. Dwa tysiące złotych 
dziennie to setki tysięcy złotych 
w skali roku. Setki tysięcy wy-
rzucone z budżetu na płacenie 
kar zamiast na modernizację 
dróg, budowę nowej infrastruk-

tury, służbę zdrowia czy opiekę 
społeczną. Oto dlaczego nowa 
oczyszczalnia jest dla naszej 
Gminy sprawą o być lub nie być. 
Dodajmy także, że stara oczysz-
czalnia o wydajności 800 me-
trów sześciennych na dobę sta-
ła się za “mała”. 15 kilometrów 
nowej kanalizacji, jakie wybudo-
waliśmy w ciągu ostatnich 9-10 
lat i plany dalszej szybkiej roz-
budowy tej sieci wymaga po-
dwojenia “mocy przerobowej” 
oczyszczalni. Bez tego po pros-
tu rozwój obszarów miasta, poz-
bawionych kanalizacji zostałby 
zatrzymany.
M.P.: Gołym okiem widać 
postęp prac inwestycyjnych. 
A jaki wpływ mają środki UE 
na kształt budżetu?
S.M.: Zaplanowaliśmy dochody 
na poziomie blisko 28 milionów 
złotych, co oznacza, że gmina 
będzie miała dochody większe 
niż rok wcześniej o prawie 7 
milionów. Również po stronie 
wydatków na inwestycje mamy 
imponujące kwoty. Przeznaczo-
nych na ten cel jest bez mała 10 
milionów, co stanowi 33 procent 
budżetu. Niebagatelny oczywiś-
cie w tym udział środków unij-
nych, a to skutek wspomnianej 
wyżej skuteczności i zaradności 
Gminy w pozyskiwaniu i prawi-
dłowym wykorzystaniu pienię-
dzy europejskich. Podkreślam 
etap “prawidłowego wykorzysty-
wania pieniędzy” ponieważ to 
etap o wiele bardziej wymaga-
jący sprawności od Gminy niż 
samo uzyskanie środków. Wy-
mogi unijne są bardzo ostre. 
Najmniejszy błąd organizacyjny, 
techniczny czy formalny może 
skutkować wstrzymaniem albo 
wręcz cofnięciem pomocy. Dla-
tego z satysfakcją przyjęliśmy 
informację “Dziennika Łódzkie-
go” z 15 listopada br., że Łódź i 
Zelów najlepiej “wyciągają” eu-
ropejską kasę w naszym woje-
wództwie. Rzeczywiście pienią-
dze płyną bez opóźnień i 
przeszkód. A wracając do tego-
rocznego budżetu chciałbym 
jeszcze przytoczyć inny materiał 
prasowy “Dziennika Łódzkiego” 
z 14 października br. Omawia-
jący dochody samorządów wo-
jewództwa łódzkiego (artykuł 
“Kto ma węgiel, ten ma miód”). Z 
opublikowanego tam zestawie-
nia wynika, że nasze dochody 
za pierwsze półrocze 2005 roku 
plasują nas na piątym miejscu w 
województwie (wyprzedziły nas 
tylko bajecznie bogaty Klesz-
czów oraz znacznie większe 

ośrodki miejskie Bełchatów, To-
maszów Mazowiecki i Opocz-
no). Ale nie to zestawienie jest 
ważne, a drugie porównujące 
dochody poszczególnych sa-
morządów w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Tutaj wy-
przedzają nas tylko Kleszczów i 
Drzewica, ale i to miejsce nie 
jest tak istotne jak liczby bez-
względne. Okazuje się, że do-
chód Gminy Zelów - w końcu nie 
zamożnej - w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca jest dwu-
krotnie wyższy niż miasta Beł-
chatów, - Zelów - 1564 zł., Beł-
chatów - 733. Te wielkości ko-
mentują się same.
M.P.: Drugim celem, który za-
łożył Pan sobie w staraniach 
o unijne środki to komplek-
sowa modernizacja dróg wiej-
skich. Jak toczą się losy na-
szych starań o zdobycie środ-
ków na ten cel?
S.M.: Przebudowa najważniej-
szych dróg gminnych to dla 
mnie w tej chwili sprawa numer 
jeden. Do drugiego naboru do 
funduszy europejskich złożyliś-
my trzy wnioski na modernizację 
30 kilometrów dróg. Wszystkie  
zostały wysoko ocenione pod 
względem merytorycznym i for-
malnym, jednak pieniędzy na 
dofinansowanie tych inwestycji 
nie otrzymaliśmy. Moim zda-
niem miały na to wpływ inne 
czynniki niż merytoryczne, gdyż 
dofinansowanie otrzymały sa-
morządy, których wnioski były 
znacznie niżej ocenione niż na-
sze. W tej sprawie wysłaliśmy 
protest do Marszałka Woje-
wództwa.
Nie zamierzamy jednak rezyg-
nować dlatego do kolejnego na-
boru wniosków, zgłosiliśmy pro-
jekt na modernizacje wiejskich 
dróg, który jest właściwie połą-
czeniem tych trzech wniosków. 
Przeszedł on już weryfikacje 
pod względem merytorycznym i 
formalnym i znalazł się w grupie 
wniosków, z których będą wy-
łonione inwestycje do dofinan-
sowania.
M.P.: A czy nie można było już 
zacząć remontów na tych dro-
gach i jednocześnie starać się 
o pieniądze z Unii Europej-
skiej?
S.M.: Rozpoczęcie prac inwes-
tycyjnych na drogach, objętych 
wnioskami do funduszy europej-
skich przed decyzją o przyzna-
niu środków, automatycznie po-
woduje utratę szansy na uzys-
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W ramach Kontraktu Woje-
wódzkiego na 2005 r., którego 
jed-nym z działań jest Działanie 
1 - Restrukturyzacja i unowo-
cześnianie bazy: Oświatowo- 
wychowawczej, szkolnictwa 
wyższego, turystyczno-sporto-
wo-rekreacyjnej i kulturalnej w 
zelowskich szkołach przeprowa-
dzono remonty.

Pierwsze zada-nie - przebu-
dowę podłóg w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie już wy-
konano. W dniach 11.10 - 15.11. 
2005 r. zostały położone war-
stwy płyt pilśniowych twardych 

2 na powierzchni 526 m  oraz uło-
żono wykładziny na powierzchni 

2639 m . Koszt całego zadania 
wyniósł 63.863,69 zł w tym środ-
ki własne wyniosły 31.931,85 zł, 
i dotacja z budżetu państwa 
31.931,84 zł.

Drugim zadaniem jest wypo-
sażenie pracowni biologicznej 
oraz laboratorium językowego w 
Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie. To zadanie jest 
obecnie realizowane. Wyposa-
żenie laboratorium językowego 
zostało uzupełnione o: biurko 2-
szafkowe (1 szt.), moduł pra-

Gmina Zelów od wielu już lat pozyskuje pieniądze z różnego rodzaju źródeł. Jednym z nich są tzw. 
Kontrakty Wojewódzkie. W tym roku, podobnie jak rok wcześniej, udało się pozyskać pieniądze dla szkół.

cowni językowej (liczba 
stano-wisk 14 + 1), biurko 
uczniowskie 1 os. (18 szt.), 
biurko uczniow-skie 1 os. (6 
szt.), regał (2 szt.). Koszt 
wyposażenia laborato-rium to 
20.714, 38 zł. Natomiast 
pracownia biologiczna wzboga-
ciła się o mikroskopy szkolne z 
lusterkiem płasko-wklęsłym (5 
szt.), mikroskopy szkolno-ba-
dawcze z wbudowanym źród-
łem światła (4 szt.) oraz zestaw 

mera) (1 szt.). Koszt wyposa-
żenia pracowni to 9.490,00 zł. 
Całkowity koszt został określony 
na 30.204,38 zł. Na ten cel prze-
znaczono 15.450 zł kosztów 
własnych, a dotacja celowa bud-
żetu państwa wyniosła 15.000 
złotych. 

Dodatkowo Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Zelowie wzboga-
ciła się o pracownie komputero-
wą, a w drodze są już nowe 
komputery, które trafią do Szko- 

Już po raz jedenasty w Ze-
lowie odbyły się Letnie Koncerty 
Festiwalowe, które tym razem 
zostały zadedykowane Janowi 
Pawłowi II. Inauguracja koncer-
tów odbyła się 4 lipca. Podczas 
pierwszego występu goście 
mogli wysłuchać duetu Georgij 
Agratina oraz Roberta Grudnia, 
a gościem specjalnym był Ma-
rek Niesiobski, który zagrał na 
pile śpiewającej. Kolejny koncert 
z tego cyklu odbył się w sierpniu. 
Tym razem swoje umiejętności 
pokazali Katarzyna Broda - Firla 

ły Podstawowej nr 4 i Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie. 
Szkoły Podstawowe w Bujnach 
Szlacheckich i Wygiełzowie też 
wkrótce będą miały nowoczes-
ne pracownie komputerowe. 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych otrzyma kserokopiarkę cyf-
rową, która ma zmniejszyć 
koszty drukowania materiałów 
niezbędnych m.in. do próbnej 
matury i egzaminu do Gimnaz-
jum. Koszt zakupu kserokopiarki 
to 20 tys. zł. Dodatkowo w Zes-
pole Szkół Ogólnokształcących 
zostanie otwarta siłownia, której 
wartość to ok. 15 tys. zł. 

Ponadto zostanie zmoder-
nizowana hala sportowa w Gim-
nazjum w Łobudzicach, która 
otrzyma nowoczesną tablicę 
świetlną wyników, jej koszt to 
5.400 zł., a nagłośnienie ok.13 
tys. zł. Zostaną także wyremon-
towane sanitariaty w Szkole 
Podstawowej w Wygiełzowie.

Dzięki przeprowadzonym 
remontom uczniowie będą mo-
gli korzystać z bardzo dobrze 
wyposażonych sal, co z pew-
nością pozytywnie w płynie na 
warunki kształcenia.

(śpiew), Józef Broda (trąbity, 
gajdy, okaryna oraz drumle) a 
także Janusz Kohut (instrumen-
ty klawiszowe). Józef Broda to 
jeden z najbardziej popularnych 
muzyków ludowych. Jest on 
również znany z prowadzenia 
wielu krajowych i zagranicznych 
festiwali np. w Kazimierzu nad 
Wisłą, czy w Budapeszcie. We 
wrześniu mogliśmy wysłuchać 
kompozycji Mario Duello (orga-
ny), oraz Irena Czubek - David-
son (harfa). Irena Czubek - Da-
vidson ukończyła z wyróżnie-

Maciej Pilarczyk: To był 
szczególny rok dla Gminy Ze-
lów. Czym się wyróżnił w po-
równaniu z poprzednimi lata-
mi?
Sławomir Malinowski: Uważam, 
że rok 2005 był dobrym rokiem 
dla Gminy Zelów. Zresztą to nie 

Dokończenie ze str. 12

tylko moja - przecież subiektyw-
na - opinia.
M.P.: Rozumiem, że to głów-
nie za sprawą rozpoczęcia re-
alizacji wielkiego programu 
inwetsycyjnego: “Przebudo-
wa oczyszczalni ścieków i bu-
dowa systemów wodno-ka-

nalizacyjnych z odtworze-
niem pasów drogowych w Ze-
lowie”, wspieranego ze środ-
ków finansowych Unii Euro-
pejskiej, co przynosi naszej 
Gminie zasłużony, pozytywny 
rozgłos.
S.M.: Tak. To duża sprawa i da-

jąca wiele satysfakcji w wielu 
płaszczyznach. Przede wszyst-
kim tę, że w ciągu trzech lat 
otrzymamy kolosalną, nawet w 
wymiarze całego województwa 
łódzkiego, kwotę 12 milionów 
złotych, dzięki którym powstanie 
nowoczesna oczyszczalnia 

niem Akademię Muzyczną w 
Krakowie w klasie harfy. Jako 
solistka i kameralistka występu-
je m.in. z Cappellą Cracoviensis 
i Zespołem Madrygalistów oraz 
z Chórem Chłopięcym Filhar-
monii Krakowskiej. Podczas os-
tatniego, podsumowującego 
koncertu wystąpił Józef Skrzek 
(organy, instrumenty elektro-
niczne), a towarzyszył mu kwar-
tet góralski. Skrzek znany jest z 
tego, że sam komponuje swoje 
utwory i występuje w różnych, 
interesujących konstelacjach 

solo. Artysta tworzy muzykę 
elektroniczną, komponuje mu-
zykę filmową. Regularnie wystę-
puje w Kościołach np. w war-
szawskim kościele św. Krzyża, 
w katowickiej Archikatedrze 
Chrystusa Króla i Bazylice Koło-
brzeskiej.

Podczas tych jedenastu lat 
od kiedy odbywają się Letnie 
Koncerty Festiwalowe, do Zelo-
wa przyjechało wiele wybitnych 
osobistości z kraju i zagranicy 
m.in. Wiesław Ochman, Krzysz-
tof Penderecki.                   J.M.

Burmistrz Zelowa Sławomir Malinowski osobiście mógł 
wypróbować nowe mikroskopy



Najpierw była ogromna rywa-
lizacja, gdyż do walki o udział w 
programie eVita Wieś Aktywna. 
Budowanie Społeczeństwa In-
formacyjnego zorganizowanego 
przez Fundację Wspomagania 
Wsi, Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności i Cisco Systems 
przystąpiło ok. 90 gmin z całej 
Polski, jednak do grona zwy-
cięzców mogło zakwalifikować 
się tylko sześć gmin. Po długiej 
walce Zelów znalazł się w fina-
łowej szóstce. 

Dzięki tej wygranej otrzyma-
liśmy sprzęt techniczny, który 
umożliwił uruchomienie infras-
truktury teleinformatycznej (In-
ternet radiowy) w Zelowie. Po-
nadto Fundacja Wspomagania 
Wsi sfinansowała pomoc dorad-
cy gminnego oraz szereg szko-
leń i dotacji dla organizacji po-
zarządowych i instytucji, które 
wzięły udział w konkursie „Małe 
Granty - technologie informacyj-
ne w rozwoju lokalnym”. 

 
Bezpłatne szkolenia
W ramach programu e-Vita 

zorganizowaliśmy szereg bez-
płatnych szkoleń komputero-
wych dla mieszkańców naszej 
Gminy. Szkolenia przeprowa-
dzono na poziomie podstawo-
wym i zaawansowanym. Zainte-
resowanie było ogromne, gdyż 
w czasach, gdy technika idzie 
tak szybko do przodu umiejęt-
ność korzystania z komputera 
jest bardzo przydatna w pracy i 
nauce.

Ostatecznie ze szkoleń pod-
stawowych skorzystało 149 
osób, które zostały podzielone 
na 13 grup. Uczestnicy pozna-
wali zasady korzystania z kom-
putera m.in. uruchamianie, ścią-
ganie plików i drukowanie. Nie 
zabrakło również lekcji dotyczą-
cych korzystania z Internetu, 
gdzie nauczono się wyszukiwać 
potrzebnych informacji i zakła-
dania konta e-mail. Natomiast w 
szkoleniach zaawansowanych 
wzięło udział 88 osób, a tema-
tami 7 szkoleń były m.in. Budo-
wa stron internetowych, Księgo-
wość elektroniczna dla małych 
przedsiębiorstw i rolników oraz 
budowa stron internetowych. 
Szkolenia zakończyły się certyfi-
katem potwierdzającym umiejęt-
ności uczestników.

W sumie ze szkoleń skorzys-
tało 237 osób a średnia ich wie-
ku to prawie 40 lat. 

Darmowy internet dla mieszkańców, szkolenia, granty dla organizacji - to efekt współpracy w 2005 roku 
Gminy Zelów i Fundacji Wspomagania Wsi. 

Małe Granty na techno-
logie informacyjne - szansą 
dla Gminy

W pierwszej edycji konkursu 
tylko Komendzie Hufca Zelów 
udało się wygrać konkurs i otrzy-
mać dotację na projekt „Z tra-
dycją ku przyszłości”. Projekt 
miał na celu promocję stanicy 
harcerskiej „Patyki” oraz przy-
bliżenie działalności Komendy 
Hufca. Za pośrednictwem stro-
ny internetowej Komenda Hufca 
Zelów postanowiła promować 
ośrodek rekreacyjno-wypoczyn-
kowy „Patyki”, którego jest opie-
kunem. Ponadto materiały ze-
brane do stworzenia strony in-
ternetowej zostały wykorzysta-
ne do wydania folderu reklamu-
jącego ośrodek „Patyki”. Reali-
zacja projektu przyczyniła się 
dodatkowo do usprawnienia 
pracy Komendy Hufca.

Druga edycja konkursu to aż 
4 nagrodzone projekty: „Słowa 
znaczące”, „Jestem Mieszkań-
cem Planety Ziemia”, „Eko-Cen-
trum-Zelów - Promujemy rolnic-
two ekologiczne” oraz „Info-
wieś”.

„Słowa znaczące” to projekt 
opracowany przez Dom Kultury, 
którego głównym celem było us-
prawnienie pracy przy redago-
waniu i wydawaniu „Gazety Kul-
turalnej”, której tematyka obej-
muje literaturę, krytykę, historię i 
sztukę. Z pismem współpracują 
m.in. Ernest Bryll, prof. Maria 
Szyszkowska, Adam Szyper 
(USA) i Romuald Mieczkowski 
(Litwa). Gazeta jest bezpłatna. 
Projekt zakładał również stwo-
rzenie strony internetowej Gaze-
ty Kulturalnej, która jest już dos-
tępną w formie elektronicznej na 
stronie:
www.gazetakulturalna.zelow.pl.

Następnym dofinansowa-
nym projektem był projekt przy-
gotowany przez Przedszkole 
Samorządowe nr 4 w Zelowie 
pt. „Jestem Mieszkańcem Pla-
nety Ziemia”. Dzięki wsparciu 
finansowemu opracowało ono 
stronę internetową swej placów-
ki. Dodatkowo zorganizowany 
został Gminny Turniej Wiedzy 
Ekologicznej, a także przepro-
wadzono cykl zabaw z wiedzy 
ekologiczno-przyrodniczej z wy-
korzystaniem komputera i Inter-
netu. Trzecim dofinansowanym 
projektem był projekt Stowarzy-
szenia Eko-Centrum-Zelów. 
Otrzymana przez nich dotacja  

pozwoliła na stworzenie 
s t r o n y  i n t e r n e t o w e j  
s t o w a r z y s z e n i a  
www.ekocentrum.org.pl, które 
działa na rzecz upowszechnia-
nia metod rolnictwa ekologicz-
nego. Na stronie można znaleźć 
szczegółowe informacje doty-
czące stowarzyszenia (historia, 
cele, statut) oraz podejmowa-
nych działaniach. Ponadto na 
stronie znajdują się poradniki 
„Jak zostać rolnikiem ekologicz-
nym” i „Ekologiczne środki pro-
dukcji”. 

Ostatni czwarty realizowany 
projekt to „Infowieś” Towarzys-
twa Szkolnego Kociszew. Pro-
jekt ten miał na celu między in-
nymi zorganizowanie szkoleń i 
wspólnych spotkań dla miesz-
kańców Kociszewa. Szkolenia 
te obejmowały takie zagadnie-
nia jak: szukanie pracy czy no-
wych rynków zbytu przez sieć. 
Towarzystwo Szkolne nie po-
przestało jednak na szkoleniach 
i postanowiło w Internecie pro-
mować także działalności kul-
turalną oraz gospodarczą swo-
jego regionu. Stworzona przez 
nich  strona internetowa 
www.infowies.w.interia.pl 
zawiera ciekawe informacje dla 
mieszkańców gminy. Jest też 
źródłem wiedzy dla internautów, 
którzy poza mapą turystyczną 
okolic, mogą na stronie przeczy-
tać informacje o historii Zelowa, 
odwiedzić muzeum regionu i fo-
togalerię. Projekt „Infowieś” za-
kładał też pomoc lokalnym pro-
ducentom, którzy poprzez inter-
netowy sklep mogą oferować 
swoje produkty znacznie szer-
szej grupie odbiorców.

Łączna kwota dofinansowa-
nych projektów to 20 441,00 zł.

Bezpłatny Internet dla 
mieszkańców

Od 28 listopada w Urzędzie 

s k ł a d a ć  w n i o s k i  o  
podłączenie do bezpłatnego 
internetu radio-wego. Do chwili 
obecnej wpły-nęło już ponad 
130 podań z  prośbą o 
podłączenie do sieci. Na razie 
jednak z tej usługi bę-dzie mogło 
s k o r z y s t a ć  o k .  4 0  
użytkowników. Z podłączenia do 
sieci mogą skorzystać osoby fi-
zyczne oraz organizacje poza-
rządowe. O przyłączeniu do sie-
ci decyduje kolejność złożonych 
podań. Stacja rozsiewcza dos-
tępu do sieci, dzięki uprzejmości 
Księdza Kanonika Kazimierza 
Cioska ulokowana jest na wieży 
Kościoła Rzymskokatolickiego 
Matki Bożej Częstochowskiej. 
Osoby, które otrzymają zgodę 
na podłączenie się do sieci będą 
musiał wykonać odpowiednie 
testy, mające na celu zbadanie 
zasięgu sieci oraz poprawności 
jej działania i zakupić antenę 
oraz kartę sieciową. Po podpi-
saniu stosownej umowy i zapoz-
naniu się z regulaminem użyt-
kownik będzie miał możliwość 
korzystania z bezpłatnego Inter-
netu do 31 grudnia 2007 roku. 

W przyszłości planujemy roz-
szerzenie tej usługi, jednak te 
działania są uzależnione od fun-
duszy, jakimi Gmina Zelów bę-
dzie dysponowała. Ważne jest 
jednak, iż po spotkaniu, które 
odbyło się w dniu 29 listopada 
2005 r., na którym byli obecni 
przedstawiciele Fundacji Wspo-
magania Wsi oraz Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 
otrzymaliśmy deklarację przeka-
zania Gminie Zelów 100.000,00 
zł na wkład własny do projektu 
dotyczącego informatyzacji 
Gminy oraz propozycję dalszej 
współpracy w ramach II edycji 
programu e-Vita. Łączny koszt 
programu to prawie 300 tysięcy 
złotych, w tym wkład Gminy Ze-
lów wynosił niecałe 60 tysięcy.

Anteny na kościelnej wieży



Gmina Zelów w roku szkol-
nym 2004/2005 uczestniczyła w 
programie pod nazwą „Wy-
równywanie szans edukacyj-
nych poprzez programy stypen-
dialne” ze Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu pań-
stwa..

Chęć skorzystania ze sty-
pendiów zgłosiło 13 uczniów z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowe. Osoby, które 
chciały otrzymać stypendium 
musiały oprócz zamieszkiwania 
na terenie wiejskim, oraz znaj-
dowania się w trudnej sytuacji 
materialnej dodatkowo najpierw 
wydać swoje pieniądze na cele 
naukowe, a następnie starać się 
o ich zwrot. Komisja stypen-

dialna przyznała 10 uczniom 
stypendium w wysokości 2000 
zł. Niestety pojawiły się kłopoty z 
terminową refundacją pieniędzy 
na konta stypendystów, gdyż 
pierwsza refundacja pojawiła się 
dopiero w maju br., a kolejna i 
zarazem ostatnia w listopadzie.

W tym roku Gmina zrezygno-
wała ze starania się o pieniądze 
na ten cel, ponieważ chętnych 
do zgłoszenia się po stypen-
dium było bardzo mało, a głów-
nym powodem braku zaintere-
sowania taką formą dofinanso-
wania są utrudnienia wynikające 
z tego, że osoba, która już 
znajduje się w trudnej sytuacji 
finansowej dodatkowo musi 
najpierw wydać pieniądze, a do-
piero później starać się o ich 
zwrot.

J.M.

Zelowscy radni podjęli uch-
wałę w sprawie zasad udziela-
nia stypendiów Gminy Zelów im. 
Jana Pawła II dla uczniów i stu-
dentów. inicjatywa ta ma na celu 
oddanie hołdu Ojcu Świętemu.

Początkowo po śmierci Jana 
Pawła II w Zelowie miał stanąć 
jego pomnik jednak zdaniem 
władz Zelowa stypendia dla 
młodzieży, którą Papież tak umi-
łował będą lepszym rozwiąza-
niem.

Zgodnie z uchwałą wsparcie 
finansowe będzie udzielane 
uczniom i studentom mieszkają-
cym i zameldowanym w Gminie 
Zelów i uczącym się w szkołach 
ponadgimnazjalnych lub szko-
łach wyższych, którzy mimo 
trudnych warunków material-

nych,  rodzinnych  czy  
zdrowot-nych osiągają dobre 
wyniki w nauce. W skład Komisji 
Stypen-dialnej weszli: Kazimierz 
Ciosek - Proboszcz Parafii 
Rzymskoka-tolickiej Matki Bożej 
Często-chowskiej w Zelowie, 
k t ó r y  o b j ą ł  f u n k c j ę  
przewodniczącego ko-misji, 
członkami zostali : Win-centy 
Berliński, Krystyna Miko-łajczak, 
Janina Kędziak, Leo-nard 
Siedziako, Anna Doliwa i 
Małgorzata Dębkowska. Wnios-
ki o stypendium należy składać 
do 31 grudnia.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Zelowie - stanowis-
ko d/s promocji, informacji i tu-
rystyki.

O tym, że należy wspierać młodych uzdolnionych ludzi, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Młodzież z Gminy 
Zelów w 2005 roku  mogła skorzystać z kilku stypendiów. W listopadzie Rada Miejska uchwaliła jeszcze jedno 

stypedium, które jest jednocześnie oddaniem hołdu Janowi Pawłowi II

Już od siedmiu lat Stowarzy-
szenie Dobroczynne „Razem” 
dofinansowuje uczniów i stu-
dentów z naszej Gminy poprzez 
program stypendialny. W tym 
roku przyznano 30 stypendiów. 
Przeznaczono na nie 27.200 
złotych. Czterech studentów 
otrzymało po 1300 zł, szesnastu 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych po 1000 zł oraz dziesięciu 
uczniów gimnazjum po 600 zł. 
Wszystkie stypendia są przy-
znawane na okres 10 miesięcy.

Sponsorzy tegorocznych sty-
pendiów to: Gmina Zelów, Fun-
dacja AGORA, Akademia Roz-
woju Filantropii w Polsce, Fun-
dacja im. Stefana Batorego oraz 
osoby indywidualne. Dodatko-
wo SD „Razem” realizuje pro-

gram stypendialny „Otwarta 
F i l - h a r m o n i a  A g r a f k i  
Muzycznej”, który w całości 
f inansowany  jest  przez  
Fundację J&S Pro Bono 
Polonie. Stowarzyszenie zgło-
siło do konkursu 9 kandydatów 
będących uczniami szkół mu-
zycznych  z Pabianic i Zduńskiej 
Woli, najlepsza okazała się Mo-
nika Winczewska uczennica I 
klasy Szkoły Muzycznej II stop-
nia w Zduńskiej Woli i otrzymała 
stypendium w wysokości 2000 
złotych.

W ciągu tych 7 lat istnienia 
stypendiów przyznawanych 
przez Stowarzyszenie pomoc fi-
nansową uzyskało 174 stypen-
dystów na kwotę ponad 190 tys. 
złotych.

698 uczniów otrzymało sty-
pendia szkolne przyznawane 
przez Urząd Miejski w Zelowie. 
Wnioski można było składać do 
15 września, ale nie odmówiono 
również tym, którzy nie zdążyli 
do tego terminu.

Głównym kryterium otrzyma-
nia tego stypendium jest wyso-
kość dochodu, jaki przypada na 
jednego członka rodziny. Jeżeli 
dochód na osobę w rodzinie wy-
nosił do 250 zł stypendium 
szkolne zostało przyznane na 4 
m-ce, a jeśli dochód przekroczył 
tę sumę, dofinansowanie przy-
znano na 3 m-ce. Jednak 
wszyscy uczniowie niepełno-
sprawni otrzymali stypendium 
na 4 m-ce. Różna jest też wy-
sokość przyznanej kwoty, ponie-
waż, gdy dochód nie przekro-
czył 150 zł to stypendium wy-
niosło 70 zł/m-c, natomiast, gdy 
prze-kroczył to 50 zł/ m-c. Dla 
uczniów niepełnosprawnych 
kwota ta zwiększona była o 
20%.

Około połowy stypendystów 
skorzystało z możliwości bezgo-
tówkowej formy zakupu przybo-
rów szkolnych, gdyż gmina 
zastosowała taką metodę mając 
doświadczenia ze stypendiami 
unijnymi, w których rodzice naj-
pierw wydawali pieniądze na za-
kup pomocy szkolnych, a dopie-
ro później otrzymywali zwrot 
kosztów, co przy niskich docho-
dach rodzin było bardzo niewy-

godne. Stąd zrodził się 
pomysł, aby Urząd Miejski w 
Z e l o w i e  r o z l i c z a ł  s i ę  
bezpośrednio z pla-cówkami, w 
których uczniowie zrobili  
zakupy.Tę metodę Gmina 
Zelów zastosowała ją jako jedna 
z pierwszych, jeśli nie pierwsza 
w Polsce.

Pod koniec roku nastąpiła  
zmiana wysokości stypendiów. 
Urząd Miejski w Zelowie otrzy-
mał bowiem dodatkową dotację 
właśnie na te stypendia z zas-
trzeżeniem, że pieniądze te mu-
szą być wydane do końca tego 
roku. Kwota jaką otrzymano 
wynosi 138.095 zł. W związku z 
tym Rada Miejska podjęła uch-
wałę zgodnie, z którą, osoby po-
bierające dofinansowanie w wy-
sokości 50zł/m-c dostaną kolej-
ne 50zł/m-c, czyli w sumie otrzy-
mają 100 zł/m-c, tym którym 
przyznano 70 zł/m-c, należy się 
jeszcze 40 zł/m-c, czyli razem 
110 zł m/c, natomiast należne 
stypendium dla uczniów z orze-
czoną niepełnosprawnością 
podwyższone będzie o 20%,ale 
z nie przekroczeniem kwoty 112 
zł/m-c.

Dodatkowe pieniądze ucz-
niowie otrzymają w formie go-
tówkowej, lecz przedtem muszą 
podpisać oświadczenie, że do 
29 grudnia br. przedłożą rachun-
ki związane z pokryciem kosz-
tów zajęć wyrównawczych lub 
edukacyjnych oraz pomoc rze-



Jak studenci
poznawali Zelów?

Z myślą o studentach Uni-
wersytetu Łódzkiego Zelów po 
raz drugi zorganizował dla nich 
ćwiczenia terenowe na temat 
„Strategicznych problemów roz-
woju gminy”. Zainteresowanie 
było ogromne, do naszego 
miasta przyjechało aż 200 stu-
dentów, którzy z ciekawością 
obejrzeli przygotowaną specjal-
nie na tę okazję prezentację 
multimedialną Gminy Zelów. 
Goście podczas spotkania mieli 
także możliwość zapoznania się 
ze sposobami działania w za-
kresie wspierania przedsiębior-
czości w Gminie, które stosowa-
ne są przez Fundację Rozwoju 
Gminy Zelów. Studenci wykazali 
bardzo duże zainteresowanie 
naszą Gminą i chcieli dowie-
dzieć się jak najwięcej o pro-
cesie jej rozwoju i problemach, 
jakie temu towarzyszą. Tego ty-
pu spotkania pozwalają na to, 
by studenci mogli w przyjemny 
sposób poszerzyć swoją wiedzę 
na temat Gminy Zelów.

Chorwaci w Zelowie
W celu poznania polskiego 

systemu funkcjonowania orga-
nizacji pozarządowych, a prze-
de wszystkim organizacji roz-
woju lokalnego 28 czerwca br. w 
Zelowie gościli dwaj przedstawi-
ciele chorwackiego Centrum Ini-
cjatyw Społecznych- Drago Vru-
cinić i Davos Boncina. Goście 
rozmawiali m.in. z prezesem 
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów 
Markiem Góreckim oraz z wice-
prezesem Stowarzyszenia Do-
broczynnego „Razem” Anną 
Doliwą. Chorwaci wysłuchaw-
szy tego, na jakich zasadach w 
Polsce funkcjonują organizacje 
pozarządowe i jak przebiega 
rozwój lokalny zgodnie stwier-
dzili, że w ich państwie proce-
dury te są bardziej skompliko-
wane. Goście stwierdzili, że w 
Chorwacji organizacje pozarzą-
dowe muszą przejść o wiele 
trudniejszą drogę by zdobyć re-
jestrację sądową. Głównym pro-
blemem dla chorwackich orga-
nizacji pozarządowych są pie-
niądze, ponieważ kapitał zało-
życielski fundacji musi wynieść 
nawet kilkanaście tysięcy dola-
rów, natomiast w Polsce nie ma 
aż tak wysokich obwarowań fi-
nansowych. Drago Vrucinić i 
Davos Boncini poprosili Fun-

dację Rozwoju Gminy Zelów 
o wsparcie doradcze przy 
tworze-niu podobnej fundacji w 
Chor-wacji. Prezes Marek 
Górecki za-interesował się 
p ropozyc ją  Chorwatów.  
Spotkanie umożli-wiło wymianę 
cennych informa-cji na temat 
funkcjonowania or-ganizacji 
pozarządowych w Chorwacji i w 
Polsce.

Pomoc dla rolnika
Po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej nasi rolnicy musieli 
zacząć spełniać pewne standar-
dy, aby przystosować się do 
funkcjonowania na rynku unij-
nym. Oprócz wymogów rolni-
kom zaoferowano także różne-
go rodzaju programy pomoco-
we, dzięki którym mogą oni 
uzyskać środki finansowe. Nies-
tety procedury starania się o do-
finansowanie są bardzo skom-
plikowane, dlatego ich poznanie 
wymaga odpowiednich szkoleń. 
Aby rolnicy umieli skorzystać z 
proponowanych przez Unię 
Europejską np. dotacji dla mło-
dych rolników, właścicieli gospo-
darstw niskotowarowych, a oso-
by starsze z rent strukturalnych, 
na terenie Gminy Zelów Agen-
cja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa z Bełchatowa 
przy współpracy z burmistrzem 
Zelowa zorganizowała dziewięć 
spotkań szkoleniowych. Pod-
czas tych spotkań rolnicy mogli 
zadawać pytania (było ich bar-
dzo dużo) oraz przedstawiać in-
dywidualne problemy, z którymi  
muszą się borykać podczas sta-
rania się o unijne dotacje. Spot-
kania odbyły się praktycznie na 
terenie całej gminy (w Zelowie, 
Kociszewie, Łobudzicach, Wy-
giełzowie, Bujnach Szlachec-
kich, Walewicach, Karczmach, 
Wypychowie oraz Bocianisze).

Problem bezrobocia
14 lutego w Domu Kultury w 

Zelowie odbyło się spotkanie, w 
którym uczestniczyli: prawie 30 
przedsiębiorców z terenu gminy, 
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Bełchatowie Piotr Ko-
pek oraz burmistrz Zelowa Sła-
womir Malinowski. Dyrektor Ko-
pek przedstawił ofertę Urzędu 
Pracy, który dysponował w tym 
roku pieniędzmi na staże, prace 
interwencyjne oraz tzw. przygo-
towanie zawodowe. Kopek za-
chęcał przedsiębiorców do ko-

dzięki której pracodawca nie 
po-nosi kosztów przy tworzeniu 
no-wego miejsca pracy. Dzięki 
fun-duszom uzyskanym z 
Europej-skiego Funduszu 
Społecznego w 2005 roku PUP 
dysponował kwotą wyższą o ok. 
2 miliony złotych niż w roku 
poprzednim. Jest to bardzo 
ważne dla nas, ponieważ w 
powiecie bełcha-towskim stopa 
bezrobocia sięga ok. 17 %.

Niemcy z wizytą w Zelowie
40 osobowa grupa z Kościo-

ła Katolickiego w Nordhorn re-
prezentująca Katolicki Ruch 
Pracowników w dniach 1-12 
czerwca br. przebywała w Pol-
sce. W czasie swego pobytu 
grupa ta 4 dni spędziła w rejonie 
bełchatowskim gdzie zwiedziła 
Kopalnię i Elektrownie, a jeden 
dzień w Częstochowie. 4 czer-
wca niemieccy goście obejrzeli 
zorganizowaną w Gminnym 
Centrum Informacji prezentację 
multimedialną naszej Gminy, 
zwiedzili Pałac Poznańskiego w 
Łodzi, a na zakończenie dnia 
uczestniczyli we mszy św. w 
Kościele Katolickim w Zelowie. 

Podsumowanie wizyty w Ze-
lowie odbyło się na Stanicy ZHP, 
z udziałem przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Zelowie Win-
centego Berlińskiego, Burmis-
trza Zelowa Sławomira Mali-
nowskiego oraz zaproszonych 
gości. W następnych dniach 
grupa niemiecka zwiedziła Mu-
zeum w Oświęcimiu, Kraków, 
Kopalnię Soli w Wieliczce i rejon 
Kudowy Zdroju.

Międzynarodowe 
Spotkanie Młodzieży 2005
Od 12 do 25 października br. 

5-osobowa grupa młodzieży li-
cealnej uczestniczyła w Między-
narodowym Spotkaniu Młodzie-
ży zorganizowanym w mieście 
Nordhorn w Niemczech. Spot-
kanie prowadzone było w formie 
warsztatów, a uczestnikami 
oprócz Polaków byli również 
Słowacy, Niemcy i Włosi. Temat 
przewodni tej konferencji to: 
„Szansa dla młodych ludzi w 
krajach członkowskich Unii-po-
równanie wykształcenia i sytu-
acji na rynku pracy w Niem-
czech i pozostałych krajach 
UE”. W programie spotkania nie 
zabrakło przedstawienia regio-
nów uczestników, zwiedzania 
więzienia Stasi, Parlamentu 

oraz pomników żydowskich 
w Berlinie. Uczestnicy mieli rów-
nież czas na sport i film oraz 
wzięcie udziału w meczu piłki 
ręcznej pomiędzy HSG Nord-
horn a Wilhelmshaven, który od-
był się w powiatowej hali spor-
towej. Spotkanie zostało zorga-
nizowane i sfinansowane przez 
Urząd Powiatowy w Nordhorn. 

Praktyki w Niemczech
Od 1 kwietnia do 11 czerwca 

br. uczniowie ze szkół rolniczych 
przebywali na praktykach w 
Niemczech. 12-osobowa grupa 
zdobywała nowe umiejętności i 
doświadczenie w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego w gminie 
Neuenhaus. Organizatorem 
praktyk było Niemiecko-Polskie 
Towarzystwo Hrabstwa Bent-
heim z siedzibą w Neuenhaus. 
Te 10 tygodni, które nasza mło-
dzież spędziła w Neuenhaus 
pozwoliły jej na zdobycie wie-
dzy, którą z pewnością będą 
mogli wykorzystać w naszym 
kraju.

Z wizytą u sąsiada
W tym roku uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Kociszewie 
gościli z wizytą w Berlinie. Zor-
ganizowanie tej interesującej 
wycieczki było możliwe dzięki 
współpracy, jaką przed dwoma 
laty SP w Kociszewie nawiązała 
z polsko-niemiecką Goerdeler 
Grundschule Staatlische Euro-
pa Schule Berlin. Czternasto-
osobowa grupa uczniów z Ko-
ciszewa wyjechała z wizytą do 
Berlina 7 kwietnia, a powrót 
zaplanowano na 9 kwietnia. 
Punktem najważniejszym poby-
tu w stolicy Niemiec były od-
wiedziny w zaprzyjaźnionej 
szkole Goerdele Grundschule. 
Podczas tego spotkania doszło 
do podpisania przez dyrektora 
szkoły w Berlinie Petra Orth i 
dyrektora SP w Kociszewie 
Marka Myroniuka porozumienia 
o współpracy między obydwie-
ma szkołami. Podczas wizyty w 
Berlinie uczniowie SP w Koci-
szewie zwiedzili m.in. Berlin- 
Raichstag, Akwarium, Europa-
centrum i Muzeum Techniki. 
Spotkanie uczniów z Polski i 
Niemiec umożliwiło wymianę in-
formacji głównie dotyczących 
systemów szkolnictwa, jakie 
obowiązują w naszych krajach.

J.M.

W tym roku w naszej Gminie odbyło się wiele interesujących, a zarazem pożytecznych konferencji, w których 
uczestniczyli m.in. studenci, przedsiębiorcy, rolnicy, goście z Chorwacji i Niemiec.



Tak dzisiaj wygląda ulica Kilińskiego

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz kolejne kilometry kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i sieci wodociągowej powstają przy udziale środków z Unii Europejskiej.

 Inwestycja ruszyła w tym roku a potrwa jeszcze dwa lata.

W o l n o ś c i  i  K r ó t k a .  
Oczywiście na wszystkich tych 
ulicach będą odtworzone 
nawierzchnie.

Już wpływają
Do 5 grudnia na realizację 

zadania “Przebudowa oczysz-
czalni ścieków i budowa syste-
mów wodno-kanalizacyjnych z 
odtworzeniem pasów drogo-
wych w Zelowie” Gmina Zelów 
otrzymała już 2.291.305 złotych.

Nie koniec?
Gmina Zelów nie poprzestaje 

na jednej inwestycji finansowa-
nej przez Unię Europejską. W 
ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (program finan-
sowania ze środków UE) zło-
żonych zostało więcej projek-
tów. Wszystkie uzyskały wyma-
gane pozytywne oceny formal-
ne i merytoryczne, jak również 
wysoką punktację. Niestety nie 
udało się pozyskać pieniędzy na 
informatyzację Urzędu Miejskie-
go (Łódź wzięła prawie wszyst-
kie środki). Gmina stara się na-
tomiast pozyskać środki na 
“Zbudowanie powiązań komuni-
kacyjnych z systemem dróg kra-
jowych, wojewódzkich i powia-
towych”. Gdyby te pieniądze 
udało się pozyskać, to na tere-
nie naszej Gminy przebudowa-
nych zostałoby ponad 17 kilo-
metrów dróg. Całość inwestycji 
szacowana jest na blisko 5 mi-
lionów złotych, z czego Unia 
Europejska mogłaby pokryć aż 
75 procent kosztów inwestycji. 
Wniosek został oceniony pozy-
tywnie pod względem formal-
nym oraz merytorycznym. Teraz 
czekamy na ewentualne 
umieszczenie na liście rankin-
gowej. Decyzje w tej sprawie 
powinny zapaść niebawem.

kończone i mieszkańcy 
mogą się podłączać do sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Ruch 
drogowy odbywa się po 
równych na-wierzchniach z 
asfaltu i kostki brukowej.

Pełną parą prowadzone były 
również prace na ulicy Północ-
nej. Położony już został wodo-
ciąg, który spięty jest z miejską 
siecią. Po pozytywnych wyni-
kach prób ciśnieniowych oraz 
badaniach jakości wody miesz-
kańcy jeszcze w tym roku będą 
mogli się do niego podłączać. 
Trwają natomiast prace przy 
budowie kanalizacji. Nowa na-
wierzchnia na ulicy Północnej, 
ze względu na warunki atmosfe-
ryczne, zostanie położona do-
piero w przyszłym roku. Obec-
nie w miejscu zrealizowanej sie-
ci wod.-kan. wykonana jest pod-
budowa bitumiczna, co zapew-
nia możliwość dojazdu do po-
sesji.

Prace na tej części inwestycji 
wykonuje Zakład Robót Meliora-
cyjnych i Instalatorstwa Wodno-
Kanalizacyjnego Bronisława Za-
wieruchy z Łasku. Te dwie ulice 
to około 2,5 kilometra wodocią-
gu, kanalizacji oraz nowych na-
wierzchni ulic. Kosztować to bę-
dzie blisko 3,8 miliona złotych.

Etap III
Za nami jest już rozstrzyg-

nięcie przetargu na III etap tzn. 
inwestycje w ulicach: Jana Paw-
ła II, Dzielna oraz Złota. Umowa 
z wykonawcą, którym będzie 
zgierska firma Budinż już zos-
tała podpisana. Prace ruszą w 
przyszłym roku.

Etap IV i V
Kolejne dwa etapy to budo-

wa wodociągów oraz kanalizacji 
w ulicach: Wesoła, Cegielniana i 
Cmentarna oraz Wschodnia, 

To już historyczne zdjęcie. Ściany zbiornika bioreaktora są już 
bowiem wykonane w całości.

tarzane.
Etap I

Pierwszy rozstrzygnięty zos-
tał przetarg dotyczący przebu-
dowy oczyszczalni ścieków. To 
bardzo ważna dla Gminy inwes-
tycja. Obecnie bowiem oczysz-
czalnia ma przepustowość 800 
metrów sześciennych na dobę. 
Po przebudowie możliwości 
wzrosną blisko dwukrotnie, bo-
wiem przepustowość zwiększy 
się do 1500 metrów. Dlaczego 
jest to tak ważne? Jeśli kolejni 
mieszkańcy mają być podłącza-
ni do sieci wodno-kanalizacyj-
nej, to obecna oczyszczalnia nie 
poradziłaby sobie z taką ilością 
ścieków. Ponadto zastosowane 
będą nowoczesne metody 
oczyszczania gwarantujące 
uzyskanie normatywnych wska-
źników oczyszczonych ścieków. 
Metody te są bardziej przyjazne 
dla środowiska i będą mniej 
uciążliwe dla mieszkańców te-
renów sąsiadujących z oczysz-
czalnią.

Inwestycja realizowana jest 
przez firmę Eko-Bud z Łodzi, a 
całość będzie kosztować 6 mi-
lionów złotych. Termin zakoń-
czenia przedsięwzięcia to 2007 
rok, ale już dzisiaj widać efekty 
prac. Stoją już ściany zbiornika 
bioreaktora, 

Etap II
Drugim rozstrzygniętym 

przetargiem była budowa wodo-
ciągu oraz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej wraz z odtworze-
niem ulic Kilińskiego i Północnej. 
Większa część tego zadania już 
została wykonana bowiem na 
pierwszej z ulic prace już są za-

Nigdy wcześniej Zelów nie 
otrzymał tak dużego „zastrzyku” 
finansowego ze źródeł zewnę-
trznych. 12 milionów złotych to 
największe dofinansowanie w 
dziedzinie „Infrastruktury ochro-
ny środowiska”. Cała inwestycja 
to koszt ponad 17 milionów zło-
tych.

Jak zdobyliśmy kasę?
Historia pozyskania tych 

środków sięga połowy 2004 ro-
ku. To wówczas samorządy pi-
sały wnioski. Tak naprawdę jed-
nak Gmina Zelów przygotowy-
wała się do tego już wcześniej. 
Wykonano dokumentację tech-
niczną i inne opracowania, 
szkolono kadrę, aby w momen-
cie ogłoszenia konkursu na unij-
ne dotacje mieć wiedzę i nie-
zbędne załączniki, które do 
wniosku trzeba było dołączyć. I 
udało się. Pod koniec 2004 roku 
konkurs został rozstrzygnięty i 
było wiadomo, że Zelów wyko-
rzystał szansę i dostanie bardzo 
duże pieniądze.

Rok 2005  ruszamy
Zanim wykonane zostały ja-

kiekolwiek prace, to podpisana 
została umowa z Wojewodą 
Łódzkim. Bez tego dokumentu 
nie można było bowiem nic zro-
bić. Było to w kwietniu.

Inwestycje podzielono na 
pięć etapów. Na każdy z nich 
trzeba było ogłosić przetarg i 
wyłonić wykonawców. Nie obyło 
się tutaj bez problemów, gdyż 
polskie prawo jest tak skonstru-
owane, że firmy mają duże moż-
liwości blokowania rozstrzygnię-
cia wyłonienia wykonawcy. Nie-
które przetargi musiały być pow-



SPZOZ w Zelowie to jedyny publiczny ośrodek zdrowia w naszym mieście. Pacjenci mogą w nim nie tylko 
korzystać z porad lekarzy pierwszego kontaktu, ale również z wiedzy specjalistów, którzy mają swe dyżury 
w SPZOZ. Dodatkowo ośrodek może pochwalić się szeregiem bezpłatnych badań, jakie organizowane są 
dla mieszkańców Gminy Zelów. W mijającym roku SPZOZ podejmował wiele działań, które mają podnieść 

jakość świadczonych usług stąd znalazł się w naszym podsumowaniu roku.

u dzieci i młodzieży z terenu 
na-szej Gminy, oraz podjęcie 
odpo-wiednich działań w 
momencie  s tw ierdzen ia  
jakichkolwiek nie-prawidłowości. 
Zgodnie  z  zało-żeniami  
programu  z  badań  ma  
skorzystać około 2500 osób, a 
czas trwania całego programu 
określono na jeden rok. W pro-
gramie przewidziano również 
kupno sprzętu niezbędnego do 
tego by skutecznie móc korygo-
wać wady postawy. Dyrektor 
Ożarek planuje zakup: aparatu 
USG, wyposażenia sal ćwiczeń, 
wag lekarskich, oraz nowego 
sprzętu rehabilitacyjnego (lampy 
solux i kwarcowe, jonoforeza, ul-
tradźwięki).

wie nie otrzymał kontraktu na 
re-habilitację i na badania 
s p e c j a - l i s t y c z n e ,  N F Z  
sfinansował tylko badania 
ginekologiczne. Jednak ośrodek 
z własnych środków opłacił te 
badania tym samym ponosząc 
straty. Ale gdyby nie pieniądze 
wyłożone  przez  SPZOZ 
pacjenci nie mogliby ko-rzystać 
z porad specjalistów, co z 
pewnością wpłynęłoby nieko-
rzystnie na ich zdrowie.

- Mimo tych trudności udało 
nam się wypracować zadowala-
jący wynik finansowy, gdyż za 3 
kwartały wynosi on tylko minus 
21.700 zł. - mówi Czesław Oża-
rek

Wszystko wskazuje na to, iż 
mimo kłopotów, jakie napotyka 
na swojej drodze jedyny w Ze-
lowie Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, nadal 
będzie w sposób należyty dbał o 
swoich pacjentów i pomoc spe-

pokryte ze środków unijnych.
To kolejny sukces Gminy Ze-

lów w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. 

J.M.

Gmina Zelów jest jednym z 
partnerów Projektu Partnerskie-
go „Program Profilaktyki Zdro-
wotnej 2006-2008”. Wraz z po-
wiatem Pajęczańskim, powia-
tem Radomszczańskim, gminą 
Gomunice oraz gminą Klesz-
czów, Zelów stara się o sfinan-
sowanie przez Europejski Ob-
szar Gospodarczy założeń opi-
sanych w projekcie. W tym celu 
dyrektor SPZOZ w Zelowe Cze-
sław Ożarek opracował „Pro-
gram profilaktyczno - leczniczy 
wad postawy u dzieci i młodzie-
ży z terenu miasta i gminy Ze-
lów” i stara się o jego dofinanso-
wanie z EOG. Celem programu 
jest przeprowadzenie komplek-
sowej diagnostyki wad postawy 

Przez cały 2005 r. w SPZOZ 
w Zelowe można było skorzys-
tać z bezpłatnych badań, które 
pozwalają na szybkie zdiagno-
zowanie ewentualnej choroby. 
W lutym pacjenci zbadali słuch, 
pamięć i wykonali spirometrię. 
Co więcej badanie słuchu mogli 
wykonać również mieszkańcy 
nienależący do ośrodka. W mar-
cu zorganizowano konsultację z 
dermatologiem, psychiatrą oraz 
urologiem, a także wykonano 
badanie osteoporozy, które cie-
szyło się ogromnym zaintereso-
waniem (przebadało się ponad 
100 osób). Już miesiąc później 
można było znów skorzystać z 
badań na osteoporoze, a w 
czerwcu z kompleksowych ba-
dań wzroku skorzystało 220 
osób i to badanie również skie-
rowane było do wszystkich 
mieszkańców Gminy Zelów. W 
październiku odbyły się konsul-

Jak widać bezpłatne badania specjalistyczne cieszyły się 
dużym zainteresowaniem

SPZOZ w Zelowie nie podpi-
sał jeszcze kontraktu z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, ale 
zdaniem dyrektora Czesława 
Ożarka w zakresie podstawo-
wej opieki zdrowotnej kontrakt 
będzie podpisany w takim wy-
miarze jak był, co oznacza m.in. 
że będzie nadal wykonywana 
pomoc nocna i świąteczna.

- Dużym problemem dla oś-
rodka oraz dla pacjentów będzie 
prowadzenie w 2006 roku spe-
cjalistki w dotychczasowym wy-
daniu, ponieważ NFZ nie jest 
zainteresowany kontraktowa-
niem jakichkolwiek usług spe-
cjalistycznych w Zelowie - mówi 
Czesław Ożarek - Oferta spe-
cjalistyczna została przyjęta tyl-
ko na ginekologię i w niewielkim 
zakresie na rehabilitację, wynika 
z tego, że na rehabilitację mo-
żemy zapisać w miesiącu tylko 
11 osób - dodaje.

W tym roku SPZOZ w Zelo-

Z myślą o niepełnospraw-
nych dyrektor SPZOZ w Zelowie 
planuje zakupić windę dla nie-
pełnosprawnych, której kupno 
będzie finansowane ze środków 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego.

- Cieszę się, że udało się 
nam uzyskać pieniądze ze 
ZPORR na kupno tej windy, po-
nieważ umożliwi ona porusza-
nie się po ośrodku pacjentom 
niepełnosprawnym - stwierdza 

dyrektor SPZOZ w Zelowie 
Cze-sław Ożarek - Windę 
planuje-my zamontować już w 
przysz-łym roku.

Obecnie pokonanie przez 
osoby niepełnosprawne scho-
dów znajdujących się w ośrodku 
jest wielkim wyzwaniem, bez 
pomocy osób trzecich jest to 
praktycznie niemożliwe, dlatego 
tak ważne jest by stworzyć od-
powiednie warunki, które będą 
przyjazne i ułatwią dostęp nie-
pełnosprawnym do gabinetów 

lekarskich. Taka winda to 
kolej-ny krok ku temu by łamać 
barie-ry, na które narażeni są 
niepeł-nosprawni i sprawić by 
mogli on swobodnie poruszać 
się na te-renie ośrodka.

Urządzenie zostanie zamon-
towane wewnątrz budynku 
SPZOZ i dzięki niemu schody 
nie będą już problemem dla 
niepełnosprawnych. Całkowity 
koszt realizacji programu osza-
cowany został na 82 tys. zł. z 
czego 75% tej sumy zostanie 

tacje z diabetologiem i urolo-
giem, oraz wykonano densyto-
metrię, z której skorzystało 300 
osób. Natomiast w grudniu prze-
prowadzono badanie słuchu, na 
które także zaproszono wszyst-
kich mieszkańców.

Dodatkowo w maju SPZOZ 
zorganizował „Białą Niedzielę”, 
podczas której wykonano m.in. 
badania na cholesterol, przepro-
wadzono densytometrię, i sko-
rzystano z porad neurologa i chi-
rurga naczyniowego.        

Bezpłatne badania są bardzo 
potrzebne, gdyż w obecnej sy-
tuacji, gdy pacjentowi jest trudno 
zapisać się na specjalistyczne 
badanie refundowane przez 
NFZ, a nie stać go na wizytę 
prywatną, jest to jedyna możli-
wość sprawdzenia czy wszystko 
z jego zdrowiem jest w porząd-
ku.

J.M.



W Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie od 
kwietnia 2003 roku działa sekcja 
łucznicza prowadzona przez na-
uczyciela tej szkoły Jarosława 
Twardowskiego. Sekcja ta na-
leży do sekcji sportowych Ucz-
niowskiego Ludowego Klubu 
Sportowego przy ZSO oraz jest 
członkiem Polskiego Związku 
Łuczniczego. Obecnie liczy 25 
członków, ale w całej swej his-
torii należało do niej w sumie 80 
osób.

Zelowscy łucznicy są bardzo 
dobrze wyposażeni, a było to 
możliwe głównie dzięki sponso-
rom - Oprócz wysłużonych łu-
ków sportowych typu kondor 
otrzymaliśmy od MENiS kilka 
łuków do szkolenia dzieci w ra-
mach „miniłucznictwa”, a dzięki 
otrzymaniu dotacji w celu prze-
prowadzenia imprez łuczni-
czych od Burmistrza Zelowa i w 
ramach projektu „Działaj  
Lokalnie IV” sekcja zakupiła 3 

„Bohater ulubionej baśni”  
pod takim hasłem Szkoła Pod-
stawowa nr 4 im. H. Sienkiewi-
cza w Zelowie zorganizowała 
Gminny Konkurs Plastyczny. 
Konkurs był skierowany do dzie-
ci 6 - letnich uczęszczających do 
przedszkoli w Zelowie. Jego ce-
lem było rozbudzenie zaintere-
sowań literaturą wśród dzieci 
oraz rozwijanie wyobraźni i kre-
atywności młodych artystów po-
przez tworzenie własnych inter-
pretacji plastycznych.

Dzieci pod kierunkiem swo-
ich opiekunek wykonały bardzo 
ciekawe rysunki. Wystawę na-
grodzonych prac można było 
oglądać podczas obchodów 
Święta Patrona Szkoły Podsta-

łuki sportowe, 5 łuków 
tradycyj-nych ok. 100 strzał 
tradycyjnych i sportowych, 
k o ł c z a n  o r a z  o s ł o n k ę  
przedramienia - wylicza opiekun 
grupy Jarosław Twar-dowski.

W ramach programu „Działaj 
Lokalnie IV” sekcja łucznicza 
zorganizowała pięć imprez, 
cztery pierwsze pt. „Łucznictwo 
dla wszystkich” odbyły się w lip-
cu, sierpniu, wrześniu i paździer-
niku. Program tych spotkań 
obejmował strzelanie z łuków 
tradycyjnych dla wszystkich 
chętnych, pokaz łucznictwa 
sportowego w wykonaniu człon-
ków sekcji łuczniczej ULKS przy 
ZSO w Zelowie oraz zapozna-
nie z historią łucznictwa. Piątą 
imprezą był turniej łucznictwa o 
ekskluzywny tytuł „Zelowskiego 
Robin Hooda”. Zawody te pod-
sumowały działania z zakresu 
„Działaj Lokalnie IV”. W turnieju 
tym pierwsze miejsce zdobył 
Jakub Kimmer, który w nagro-

wowej  nr  4.  Nagrody 
z w y c i ę z c ą  w r ę c z y ł a  
koordynatorka konkur-su pani 
Ewa  Śpiewak  podczas  
prezentacji w placówkach 
przedszkolnych przedstawienia 
pt. „Czerwony Kapturek” przy-
gotowanego przez uczestników 
Koła Teatralnego „Teatralne ig-

dę otrzymał łuk tradycyjny z 
kompletem strzał, drugą lokatę 
uzyskał Błażej Stępnik, wygry-
wając tym samym kołczan, a 
trzecie miejsce wywalczył Filip 
Barkowski i otrzymał osłonkę 
przedramienia. Wszystkie na-
grody były sfinansowane ze 
środków otrzymanych z progra-
mu „Działaj Lokalnie IV”.

Członkowie sekcji mogą po-
chwalić się niemałymi sukcesa-
mi, jednym z nich jest dwukrotny 

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
3,90 zł/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa się w każdy czwartek o godz. 7.30
MACIORY
Od 2,30 do 2,50 zł/kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma IMR Kaczmarek
Skup odbywa się w każdy wtorek ok. godz. 11.00
Od 10,00 do 14,00 zł/kg.
Preferowana waga - 60-70 kg.
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gębicki
Do 14 zł/kg
BYCZKI I CIELICZKI
8,50 zł/kg
Preferowana waga do 147 kg
W każdy Piątek w godz. 10-30 do 11.00
KROWY, JAŁÓWKI, BUHAJE, CIELĘTA RZEŹNE
Skup odbywa się w każdy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,60 zł/kg (brutto)
2. JAŁÓWKI
3,80 zł/kg (brutto)
3. BUHAJE
5,00 zł/kg (brutto)
4. CIELĘTA waga 70-100 kg
Do 8,50 zł/kg (brutto)

Skupy prowadzone są na zapisy telefoniczne tel. 044 634 
4018. Prowadzona jest także sprzedaż kolczyków dla 
zwierząt. 

udział  w  okręgowych  
zawodach łuczniczych w 
Zgierzu gdzie w walce z trzema 
potężnymi klu-bami z Łodzi i 
Zgierza zajęli 4, 5 i 6 miejsce w 
kategorii dzieci, oraz 7 i 9 w 
młodzikach. 

Członkowie sekcji oraz jej 
opiekun zapraszają wszystkich 
chętnych do udziału w trenin-
gach zelowskiej sekcji łuczni-
czej. Odbywają się one w małej 
sali gimnastycznej w ZSO.





WWW.ZELOW.PL

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

OD GRUNTÓW

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

OD BUDOWLI



W naszej Gminie od 1998 r. 
działa chór Emerytów i Rencis-
tów, który powstał w ramach 
działalności Związku Emerytów 
i Rencistów. Chór został zało-
żony przez przewodniczącą 
Związku Annę Bąk. Początko-
wo zgłosiło się 36 osób zainte-
resowanych śpiewaniem, ale 
obecnie chór liczy 24 członków.

W pierwszych latach działal-
ności próby chóru odbywały się 
raz w tygodniu w sali udostęp-
nionej przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Zelowie. Teksty piosenek po-
chodziły ze śpiewników, ale wy-
korzystywano także własne 
kompozycje. Zespołowi akom-
paniował jeden z członków An-
drzej Walentowicz. Repertuar 
wybierany był tak, by zadowolić 
uczestników różnorodnych im-
prez, na których chór występo-

Warunkiem niezbędnym do 
tego by móc uprawiać wędkar-
stwo jest posiadanie karty węd-
karskiej, którą można otrzymać 
po zdaniu egzaminu ze znajo-
mości przepisów ustawy o ry-
bactwie śródlądowym oraz po 
wykupieniu od rybackiego gos-
podarza wody zezwolenia na 
amatorski połów ryb. Takie wa-
runki spełnia 214 członków Koła 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Zelowie.

Historia Koła rozpoczyna się 
po II wojnie światowej, gdyż 
wówczas wielu miłośników 
wędkarstwa zrzeszonych było w 
Towarzystwach Wędkarskich, 
które istniały w Piotrkowie Tryb., 
Radomsku i Łasku. Ale już 19 
marca 1950 r. na Nadzwyczaj-
nym Zjeździe Sportowych To-
warzystw Wędkarskich powo-
łano Polski Związek Wędkarski, 
natomiast Towarzystwa Węd-
karskie przekształcono w Koła. 
W tym samym roku powołano 
Koło PZW w Zelowie, które 
weszło w skład PWZ w Łodzi. 
Współzałożycielami Koła byli 
m.in. Ludwik Siekierski, Ta-
deusz Rawicki, Stefan Male-
nia i Stefan Klatkowski. Obec-
nie prezesem jest Henryk Za-
grodziński. Działalność Koła 
jest bardzo rozbudowana, po-
nieważ członkowie nie zajmują 
się tylko łowieniem ryb, ale od 
momentu powstania mieli rów-
nież pod swoją opieką rzekę 
Grabię i Pilsię, staw tzw. Topi-

wał.
Koncerty odbywają się głów-

nie z okazji Dnia Seniora, Dnia 
Niepełnosprawnych, czy Dnia 
Kobiet, jednak chór ma w swym 
dorobku także występy w za-
przyjaźnionych Klubach Senio-
ra w Pabianicach. Od 2000 r. 
próby chóru odbywają się w sali 
Domu Kultury w Zelowie, a 
opiekę nad zespołem objął Sta-
nisław Wojtczak, który przygo-
towuje teksty piosenek i akom-
paniuje swym „uczniom” na pia-
ninie lub akordeonie. Członko-
wie chóru otrzymali od Burmist-
rza Zelowa jednolite stroje, które 
wykorzystywane są na wystę-
pach.

Do najważniejszych osiąg-
nięć chór zalicza wyróżnienie w 
prasie pabianickiej otrzymane 
po występie w tamtejszym Klu-
bie Seniora „Brzoza”, koncerty z 

kowa w Bachorzynie, staw 
tzw. Faiks w Zelowie, a w 1986 r. 
otrzymali w opiekę zbiornik Pa-
tyki. 

- Inną formą działalności Ko-
ła była i jest praca z młodzieżą, 
co przejawiało się w organizo-
waniu wielu konkursów np. plas-
tycznych na różne tematy zwią-
zane z ochroną środowiska 
wodnego, konkursów wiedzy 
wędkarskiej, zawodów - mówi  
były prezes Koła Krzysztof 
Orpel - Młodzież z Koła w Zelo-
wie uczestniczyła w ogólnopol-
skich imprezach wędkarskich 
dla młodzieży oraz obozach 
wędkarskich, co było dowodem 
uznania przez Okręgową Radę 

okazji „Dni Osadnictwa”, „Dni 
Ekumenicznych” w parafiach: 
Rzymsko-Katolickiej, Ewange-
licko-Reformowanej i Ewange-
licko-Augsburskiej oraz corocz-
ne występy z okazji „Święta 
Truskawki” w Buczku. Dzięki 
staraniom dyrektor Domu Kul-
tury Małgorzaty Dębkowskiej 
chór może brać udział w spotka-

Na próby chóru wszyscy przychodzą chętnie

Młodzieży za pracę na tym 
odcinku - dodaje.

Nasi zelowscy wędkarze 
oczywiście biorą udział w zawo-
dach wędkarskich, których w 
historii Koła zorganizowano już 
223, a udział w nich wzięło w 
sumie trzy tysiące osób. 

Koło może pochwalić się licz-
nymi dyplomami uznania za za-
sługi dla wędkarstwa oraz za 
wkład pracy na rozwój PZW. 
Niewątpliwie wielkim sukcesem 
jest zajmowanie w latach 1977 - 
1983 przez Koło I miejsca we 
współzawodnictwie Kół Okręgu 
PZW w Piotrkowie Tryb. Rów-
nież obecnie wędkarze znajdują 
się w czołówce Kół Okręgu. 

niach Amatorskich Artystycz-
nych Zespołów Seniorów „Bie-
siada pod Złotym Liściem” od-
bywających się w Łasku. Człon-
kowie chóru mimo wielu sukce-
sów nadal się doskonalą, a do-
bra współpraca z instruktorem 
oraz z pracownikami Domu Kul-
tury w Zelowie bardzo im w tym 
pomaga.                             JM

5 marca 2005 r. Koło PZW w 
Zelowie obchodziło jubileusz 
55-lecia istnienia. Z tej okazji 
doszło do spotkania, na którym 
gościli wieloletni członkowie Ko-
ła, członek Prezydium Zarządu 
Gł. PZW, Prezes Zarządu Okrę-
gu PZW w Piotrkowie Tryb., 
Burmistrz Zelowa oraz przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych or-
ganizacji społecznych. Na spot-
kaniu Koło otrzymało Srebrną 
Odznakę PZW, dyplom uznania 
oraz pamiątkowy puchar. Bur-
mistrz Zelowa Sławomir Mali-
nowski wręczył prezesowi Koła 
Henrykowi Zagrodzińskiemu dy-
plom i pamiątkową plakietkę. 
Natomiast długoletni członkowie 
otrzymali od Zarządu Głównego 
i Zarządu Okręgu PZW odzna-
czenia związkowe.

- Rok 2005 ogłoszono rokiem 
jubileuszu Koła, co skutkowało 
akcentowaniem naszej rocznicy 
na wszystkich imprezach, ze-
braniach i zawodach organizo-
wanych przez Koło upamiętnia-
jąc w ten sposób 55-lecie pow-
stania - dodaje Krzysztof Orpel.

Wielka miłość do wędkar-
stwa oraz szerzenie tej formy 
wypoczynku wśród inny, a prze-
de wszystkim wśród młodzieży 
poprzez organizowanie wielu in-
teresujący konkursów i zabaw to 
jedne z głównych przyczyn tak 
ważnego sukcesu Koła, jakim 
jest jubileusz 55-lecia istnienia.

JOANNA MACIEJEWSKA

Zawody wędkarskie na Patykach cieszą się zawsze dużym 
zainteresowaniem



rozmowie o książkach i 
sprawić, aby wzięły czynny 
udzia ł  w  dys-kusj i .  Na  
zakończen ie  spo tkan ia  
najpiękniejsze rysunki związane 
z książkami Wioletty Piaseckiej, 
które brały udział we wcześniej 
zorganizowanym konkursie 
plastycznym zostały nagrodzo-
ne. Fundatorami nagród byli: 
autorka, księgarnia „Aldyn”, 
sklep „Drobiazg” oraz hurtownia 
papiernicza „FOLCOM”. Przed-
sięwzięcie to zorganizowano 
dzięki funduszom przyznanym 
przez Stowarzyszenie Dobro-
czynne „Razem”, w ramach pro-
gramu „Działaj Lokalnie IV”.

Miejmy tylko nadzieję, że ta-
kie spotkania organizowane już 
od najmłodszych lat sprawią, że 
nasze maluchy w przyszłości 
chcąc rozwijać swoje zaintere-
sowania związane z literaturą 
będą częstymi gośćmi bibliotek.

 J.M.

W Przedszkolu Samorządo-
wym nr 4 w Zelowie odbyło się 
spotkanie z pisarką Wiolettą 
Piasecką, które zorganizowała 
Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Zelów. Dzieci mogły po-
rozmawiać z autorką książek 
adresowanych do najmłod-
szych. Pani Wioletta wzbudziła 
wielkie zainteresowanie rów-
nież, dlatego, że pojawiła się w 
stroju wróżki. Przedszkolaki i 
uczniowie zelowskich szkół oraz 
zaproszone specjalnie na tę 
okazję dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Kociszewie i Szkoły 
Podstawowej w Wygiełzowie 
rozmawiały o książkach napisa-
nych przez pisarkę, a także o 
swoich marzeniach. Te, które 
np. odważyły się zaśpiewać 
piosenkę w nagrodę otrzymały 
jedną z książek.

Atmosfera była bardzo sym-
patyczna. Wioletta Piasecka po-
trafiła skupić uwagę dzieci na 

centrum dostępne są także 
cza-sopisma z dziedziny 
informaty-ki. W chwili obecnej 
prowadze-niem Wiejskiego 
Centrum Infor-macji zajmują się 
wolontariusze i z tego względu 
czas dostępu do placówki jest 
ograniczony. Jeśli jednak 
zainteresowanie będzie bardzo 
duże to czas pra-cy zostanie 
wydłużony.

Stworzenie dostępu do bez-
płatnego internetu ma na celu 
przede wszystkim umożliwienie 
dzieciom i młodzieży poszerza-
nia swojej wiedzy dzięki możli-
wości korzystania np. ze słow-
ników, czy encyklopedii a także 
wyszukiwania informacji na 

Mieszkańcy Kociszewa od 
niedawna mogą korzystać z 
bezpłatnego internetu. Jest to 
możliwe dzięki temu, że Szkoła 
Podstawowa w tej wsi w ra-
mach programu „Działaj Lokal-
nie IV” otrzymała od Stowarzy-
szenia Dobroczynnego „Ra-
zem” grant na stworzenie Wiej-
skiego Centrum Informacji.

Centrum znajduje się w filii 
Biblioteki Miasta i Gminy Zelów 
działającej na terenie Kocisze-
wa. Z darmowego internetu mo-
gą korzystać wszyscy członko-
wie biblioteki, co więcej istnieje 
również możliwość podniesie-
nia swoich umiejętności w poru-
szaniu się po internecie, gdyż w 

Bardzo dobrze zaprezento-
wali się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie w Tur-
nieju Gier i Zabaw dla Dzieci i 
Młodzieży „Puchar 5 Milionów” 
rozgrywanym w listopadzie. Re-
prezentacja szkoły licząca 36 
zawodników z klas I-VI okazała 
się bezkonkurencyjna na pozio-
mie miejskim, powiatowym i re-
jonowym. W finale wojewódz-
kim zajęła III miejsce ustępując 
jedynie szkołom podstawowym 
z Łodzi i  Łasku. Osiągnięcie tak 
olbrzymiego sukcesu nie było 
łatwe. Towarzyszyły mu wielkie 
emocje, a nawet chwile grozy. 
Mistrzostwo Zelowa zawodnicy 
SP4 z Zelowa wywalczyli po 
dogrywce ze Szkołą Podstawo-
wą nr 2 z Zelowa, natomiast 
zwycięstwo w rejonie przyniosła 
dogrywka ze Szkołą Podstawo-
wą w Gidlach.                                                                                                            

III miejsce w województwie to 
ukoronowanie bardzo ciężkiej 
pracy zawodników, jak i ich na-
uczycieli.

W Turnieju Gier i Zabaw brali 
udział następujący uczniowie: 

Marietta Krawczyk, Izabela 
No-wicka, Eliza Motyl, Mateusz 
Wojciechowski, Tomasz Młynar-
czyk, Maciej Sowała, Kamil Wło-
darczyk, Sylwia Ignaczak, Alek-
sandra Jędrzejewska, Dominika 
Włodarczyk, Bartłomiej Wrona, 
Mateusz Zajda, Patryk Antosz-
czyk, Dariusz Markowiak, Pat-
rycja Zawadzka, Aleksandra 
Rudnicka, Natalia Dudzińska, 
Jakub Frątczak, Sławomir Żu-
ber, Martyna Moszyńska, Karina 
Grzanka, Kamil Owczarek, 
Klaudia Jachimek, Aneta Nowic-
ka, Kamil Krawczyk, Rafał Ku-
charski, Mikołaj Skoczylas, Wik-
toria Rejmonczyk, Martyna 
Piotrkowska, Kinga Tosik, Prze-
mysław Zaworski, Mateusz 
Spadliński, Dariusz Tokarczyk, 
Marta Stefańczyk, Joanna So-
wiak, Justyna Karaś, Kamil 
Gawroński, Jakub Kędziak, Da-
mian Tyluś, Angelika Kostrzewa, 
Szymon Rejmonczyk, Malwina 
Niewiadomska, Julia Jersak.  

Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

W związku z występującym okresem zimowym 
przypominamy , że zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach właścicieli posesji 
obowiązuje:
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości.

W marcu tego roku grupa 
motocyklistów z Krakowa rozpo-
częła przygotowania do realiza-
cji wyprawy na motorach dooko-
ła świata, którą planuje od kilku 
lat. Są to osoby w wieku 29-40 
lat, których marzeniem jest od-
wiedzić każdy kraj, każdy kon-
tynent i każdą wyspę. Teraz ci 
pasjonaci za naszym pośrednic-

twem poszukują osób, które 
są zainteresowane udziałem w 
tej wyprawie lub w jej części, bo 
ca-ła wyprawa ma trwać około 6 
- 8 lat. Nie stawiają żadnych 
warun-ków finansowych lub 
kwalifikacji  zawodowych,  
wystarczy, że pomożesz im w 
organizacji. 

Więcej informacji na stronie 









BIURO EURO-BHP - mgr inż. Zbigniew 
Szafrański, specjalista w dziedzinie 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, 
Inspektor BHP, organizuje dla 

pracodawców oraz dla pracowników 
wszystkich firm profesjonalne usługi w 

zakresie szkoleń bhp, oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy oraz 
stałego nadzoru w firmie w zakresie bhp

Pracodawco, uprzedź kontrolę 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
Inspekcji Sanitarnej, przeprowadź 

szkolenia w zakresie bhp oraz oceń 
ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy 

swoich pracowników!
Szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem 

może zostać przeprowadzone u klienta w 
zakładzie pracy, co znacznie skraca czas 

nieobecności pracownika w miejscu 
pracy. Ceny szkoleń są ściśle uzależnione 

od liczebności grupy, ocena ryzyka 
zawodowego od liczby stanowisk pracy.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SPÓŁKA CYWILNA
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W Zelowskim Klubie Sporto-
wym „WŁÓKNIARZ” trenują 
obecnie trzy zespoły piłkarskie: 
klasa okręgowa seniorów i dwie 
grupy młodzieżowe - „Ku-
char”(chłopcy z rocznika 1992 i 
młodsi) oraz „Górski” (rocznik 
1993 i młodsi). W treningach 
bierze udział 88 zawodników, a 
większość z nich to chłopcy po-
niżej 18 roku życia. Należy pod-
kreślić, że do klubu zgłaszają się 
ciągle młodzi fani piłki nożnej (z 
terenu całej gminy Zelów). Nies-
tety skromny budżet nie pozwa-
la na utworzenie kolejnych grup 
treningowych.

Najlepszy wynik w rundzie je-
siennej osiągnęli chłopcy z rocz-
nika 1992 (trenowani przez Ma-
cieja Mrowińskiego). Zawodnicy 
wygrali wszystkie mecze i objęli 
zdecydowane prowadzenie w 
swojej grupie.

Zespół klasy okręgowej po 
bardzo słabym początku rozgry-
wek, zaczyna grać lepiej  zajmu-
je jednak dalszą pozycję w 
tabeli.

Zawodnicy ZKS „WŁÓK-
NIARZ” z klasy „Górski” są naj-
młodszym zespołem w gru-
pie(grają tam chłopcy z rocznika 
1994 i 1995) i zajmują jedno z 
końcowych miejsc w tabeli roz-
grywek. Te dwa zespoły prowa-
dzi Rafał Kaczorowski.

Systematyczne treningi (trzy 

razy w tygodniu) i mozolna 
pra-ca młodzieży i trenerów 
przy-nosi efekty w postaci 
powołań podopiecznych ZKS 
„WŁÓK-NIARZ” do kadry 
wojewódzkiej. Powołani zostali:

- rocznik 1992: Piotr Boczkie-
wicz, Adrian Rejmonczyk, Rafał 
Stanisławski

- rocznik 1993: Szymon Rej-
monczyk, Maciej Rybak

- rocznik 1994: Borys Karaś, 
Przemysław Zaworski

- rocznik 1995: Patryk Bod-
nar, Kamil Krawczyk, Hubert 
Muszyński, Łukasz Ratajczyk, 
Michał Rejmonczyk.

 Utrzymanie trzech zespołów 
to duże obciążenie finansowe, 
którego nie jest w stanie pokryć 
w całości dotacja z budżetu 
gminy. Dlatego też ogromne po-
dziękowania należą się indywi-
dualnym sponsorom, którzy 
wspierają działalność klubu, są 
to Panowie: Mariusz Chrzanow-
ski, Wojciech Kudajczyk, Szcze-
pan Wrzesiak.

Wyrazy wdzięczności należą 
się również rodzicom drużyn 
młodzieżowych, którzy pomaga-
ją w utrzymaniu zespołów „Ku-
char” i „Górski”.

Wszystkim zawodnikom 
ZKS „WŁÓNIARZ” Zelów życzy-
my wytrwałości i dalszych suk-
cesów na murawie boiska.

K.S.

W niedzielę 27.11.2005 r. w hali 
ZSP w Zelowie odbył się Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesa ZMG Z OSP w Zelowie 
dh Sławomira Malinowskiego. 
Uzyskano następujące wyniki:
Grupa I
Wygiełzów - Karczmy 1:0
Wygiełzów - Bujny Szlach. 1:2
Wygiełzów - Kociszew 3:0
Karczmy - Bujny Szlach. 0:1
Karczmy - Kociszew 1:1
Kociszew - Bujny Szlach. 1:1

Grupa II
Łobudzice - Wypychów 3:2
Łobudzice - Kurów 3:1
Wypychów  - Kurów 2:1

Klasyfikacja generalna:
1. OSP ŁOBUDZICE
2. OSP BUJNY SZLACHECKIE

3. OSP WYPYCHÓW
4. OSP WYGIEŁZÓW
5. OSP KURÓW
6. OSP KOCISZEW
7. OSP KARCZMY

Zwycięska drużyna z Łobudzic 
grała w składzie: Sławomir Dy-
lewicz, Michał Franek, Dar-
iusz Frątczak, Jacek Frątczak, 
Łukasz Gapik, Witold Gapik, 
Marcin Kowalski, Paweł Kru-
szewski, Jarosław Majchrzak, 
Tomasz Martyniak. Prezesem 
zespołu jest Henryk Frątczak. 
Wszystkie drużyny otrzymały 
puchary i dyplomy, które wręczył 
prezes ZMG Z OSP w Zelowie 
dh Sławomir Malinowski i sekre-
tarz dh Tadeusz Dobrzański.

K.S.

Dziewczęta z Gimnazjum w 
Łobudzicach osiągnęły ostatnio 
bardzo dobre wyniki w tenisie 
stołowym. Zaczęło się od wy-
granej na Mistrzostwach Powia-
tu w grze drużynowej, następnie 
zawodniczki okazały się najlep-
sze w zawodach rejonowych, 

potem awansowały na 
zawody wojewódzkie. W Finale 
Woje-wódzkim Gimnazjady w 
Zgierzu dziewczęta zajęły II 
miejsce.

Drużyna grała w składzie: 
Daria Frączkowska, Aleksan-
dra Kałużna, Katarzyna Ko-

W Spale odbyły się Halowe Mi-
strzostwa Województwa Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych 
w Lekkiej Atletyce. Startowało 
47 osób z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Zelowie i Szkoły Podstawowej w 
Wygiełzowie.
Oto najlepsze osiągnięcia mło-
dzieży gimnazjalnej z naszej 
gminy:
I miejsce  Damian Krawczyk 
(60 m)
I miejsce  Damian Krawczyk 
(200 m)- z wynikiem czasowym 
23,99 poprawił rekord woje-
wództwa szkół gimnazjalnych

III miejsce  Justyna Lipińska 
(pchnięcie kulą)
II  miejsce  Wojciech Bistuła 
(skok wzwyż)
Młodzież ze szkół podstawo-
wych naszej gminy zajęła miej-
sca:
II miejsce  Paweł Konieczny 
(skok w dal)
I miejsce  Paweł Konieczny (60 
m)
II miejsce  Martyna Zagrodziń-
ska (600 m)
II miejsce  sztafeta 4x200m ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
składzie: Paweł Konieczny, 
Bartosz Wojtczyk, Bartosz 
Mielczarek, Paweł Gajda  K.S.

W meczu drugiej ligi kobiet w te-
nisie stołowym, drużyna benia-
minka ULKS „Kusy” Łobudzice 
wygrała z zespołem STS 
Skarżysko  Kamienna 7:3. 

Punkty dla ULKS zdobyły: Ka-
tarzyna Konieczna, Monika 
Wędzik, Dorota Domagała, 
Karina Soból.

K.S.

W Łobudzicach odbyło się 
Zebranie Sprawozdawczo  Wy-
borcze Uczniowskiego Ludowe-
go Klubu Sportowego „Kusy”, 
na którym podsumowano dzia-
łalność klubu w latach 2003 - 
2005.

Był to bardzo dobry okres dla 
sekcji tenisa stołowego. Naj-
większym sukcesem w historii 
klubu był srebrny medal zdobyty 
przez Katarzynę Konieczną na 
Mistrzostwach Polski Zrzesze-
nia LZS w Tarnowie w 2005 r. 

Dużym osiągnięciem był też 
w tym roku awans drużyny 
dziew-cząt do rozgrywek II ligi 
kobiet.

Podczas zebrania wybrano 
nowe władze klubu, a także 
przyjęto program działania 
ULKS na lata 2006 - 2009. W 
skład Zarządu weszli: Andrzej 
Tarka  prezes, Jan Konieczny  
sekretarz i trener, Sławomir 
Malinowski, Szczepan Krajda, 
Krzysztof Bednarek - członko-
wie Zarządu.

W sobotę 17 grudnia ogło-
szono wyniki plebiscytu na Dzie-
siątkę Sportowców Zarządu 
Miejsko Gminnego LZS Zelów 
w 2005 roku. Zwyciężyła teni-
sistka stołowa Katarzyna Ko-

nieczna, ale szczegóły w 
nas-tępnym numerze IZ. 
Podamy  wówczas  ca łą  
dziesiątkę oraz rewelacje 
sportowe, trenerów roku i 
najlepsze szkoły.


