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dokoñczenie na str. 7

Urz¹d Miejski w Zelowie 
wzbogaci siê o nowy sprzêt 
komputerowy. 28 listopada 
2006r. podpisana zosta³a 
umowa o dofinansowanie pro-
jektu „System elektronicznego 
obiegu dokumentów  e-urz¹d  

E-URZ¥D 
w Urzêdzie Miejskim w 
Zelowie” ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
dzia³ania 1.5 Infrastruktura 
Spo³eczeñstwa Informacyj-

W Gminie Zelów wybory 
samorz¹dowe 2006 na kolejn¹ 
kadencjê wygra³ dotychcza-
sowy burmistrz S³awomir Mali-
nowski, który uzyska³ 3036 
g³osów czyli 51,83% poparcia 
mieszkañców. Ryszard Gê-
barowski uzyska³ 2116 g³o-
sów, a Leonard Siedziako 706 
g³osów. 
W wyborach do Rady 
Miejskiej mandaty radnych 
zdobyli:
1. Kaczmarek Dariusz (Gmina 
Razem - okrêg nr 1)
2. Grudziñska Jolanta (Blok 
Samorz¹dowy Gminy Zelów - 
okrêg nr 1)
3. Paczuszka W³odzimierz
(Gmina Razem - okrêg nr 2)
4. Gêbarowski Ryszard (Blok 
Samorz¹dowy Gminy Zelów - 
okrêg nr 2)
5. Czajka Wioletta Katarzyna
(Gmina Razem - okrêg nr 3)
6. Kosik Ewa Teresa 

WYNIKI  WYBORÓW 
SAMORZ¥DOWYCH 
NA TERENIE GMINY 

ZELÓW
(Blok Samorz¹dowy Gminy 
Zelów - okrêg nr 4)
7. Berliñski Wincenty (Gmina 
Razem - okrêg nr 5)
8. Nowak Damian (Gmina Ra-
zem - okrêg nr 5)
9. Rosiak Marianna (KWW 
Gmina Razem - okrêg nr 6)
10. Konieczny Jan Stanis³aw 
(Gmina Razem - okrêg nr 6) 
11. Makowska Halina Stani-
s³awa (Blok Samorz¹dowy 
Gminy Zelów - okrêg nr 7)
12. Bara Jacek (KWW Blok 
Samorz¹dowy Gminy Zelów - 
okrêg nr 7)
13. Kryœciñski Krzysztof (Gmi-
na Razem - okrêg nr 8)
14. £yp W³odzimierz (Gmina 
Razem - okrêg nr 9)
15. £yszkowicz Piotr Pawe³ 
(Gmina Razem - okrêg nr 9)

 
Relacje ze œlubowania 

radnych 
i burmistrza Zelowa 
czytaj na str. 2 i 3.



Telefon alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Stra¿ Po¿arna 998

Policja Zelów 997

dy¿urny 634-13-77

komendant 634-12-83

Pogotowie Gazownicze 
992

Pogotowie Energetyczne 
991

Pomoc Drogowa 981

Biuro numerów 118-913

Urz¹d Miejski w Zelowie 
634-10-00

Miejsko-Gminny Zwi¹zek 
Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych w Zelowie   
634-29-98

OSP w £obudzicach     
634-15-88

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

Miejsko-Gminny Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej 
w Zelowie 634-10-28

Powiatowy Urz¹d Pracy 
(filia w Zelowie) 634-10-66

Przedsiêbiorstwo 
Komunalne w Zelowie  
634-11-99

Dom Kultury w Zelowie 
634-10-98

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zelowie    
634-11-48

Szpital Wojewódzki 
w Be³chatowie Pogotowie 
Ratunkowe 635-84-80

Przychodnia SPZOZ 
w Zelowie 634-12-65

Wiejski Oœrodek Zdrowia 
w Bujnach Szlacheckich  
634-15-93

Wiejski Oœrodek Zdrowia 
w Wygie³zowie 634-14-22

W dniu 27 listopada br. w 
sali Domu Kultury w Zelowie 
odby³a siê I sesja Rady Miej-
skiej nowej kadencji 2006-
2010, podczas której 15 nowo 
wybranych radnych z³o¿y³o 
uroczyste œlubowanie. W Ra-
dzie Miejskiej bêdzie zasiadaæ 
9 nowych radnych oraz 6 rad-
nych maj¹cych ju¿ za sob¹ 
sta¿ samorz¹dowy. Ukonsty-
tuowana ju¿ Rada Miejska do-
kona³a wyboru swojego 
kierownictwa. Przewodnicz¹-
cym Rady zosta³ Wincenty 
Berliñski a wiceprzewodni-
cz¹cymi Jan Konieczny i 
W³odzimierz Paczuszka. 

Na kolejnej sesji Rady Miej-
skiej w Zelowie w dniu 5 grud-
nia 2006 r. uroczyste œlubowa-
nie z³o¿y³ burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski. Po 
formalnym objêciu swojego 
urzêdu nowo wybrany bur-
mistrz poinformowa³ o swoich 
decyzjach personalnych doty-
cz¹cych obsady innych kiero-
wniczych stanowisk w gminie. 
Decyzj¹ burmistrza stano-
wisko zastêpcy burmistrza ob-
j¹³ Kazimierz Hudzik. Wobec 
braku wniosku burmistrza, co 
do zmiany na pozosta³ych 
kierowniczych funkcjach (po-
wo³anie na nie nale¿y do Rady 
Miejskiej), stanowiska te dalej 
pe³niæ bêd¹: Helena Król-
Wiœniewska - sekretarz Mia-
sta, Zofia Jurkiewicz - skarb-
nik Miasta i Tadeusz Dob-
rzañski - kierownik Urzêdu 
Stanu Cywilnego. 

UCHWA£Y CZYLI 
BIE¯¥CA PRACA

Podczas II sesji Rada Miej-
ska podjê³a uchwa³y dotycz¹-
ce miêdzy innymi:
1.Zmian w bud¿ecie Gminy 
Zelów na 2006 r. Zmiany te 
dotycz¹ zmniejszenia docho-
dów bud¿etowych o kwotê 
6 500 z³ (zmniejszenie planu z 
tytu³u op³aty targowej) oraz 

RADA MIEJSKA V KADENCJI 
ROZPOCZÊ£A PRACÊ

zwiêkszenia dochodów o kwo-
tê 55 041 z³ ze wzglêdu na: 
otrzymanie dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wo-
dnej w £odzi na zakup samo-
chodu po¿arniczego (6 640 z³), 
zwiêkszenia subwencji oœwia-
towej (41 901 z³), ustalenia 
planu z tytu³u odp³atnoœci za 
pobyt w domu pomocy spo-
³ecznej (5 000 z³) i wyegzek-
wowanych nale¿noœci na 
poczet zaliczek alimenta-
cyjnych (1 500 z³). Bud¿et po 
zmianach kszta³tuje siê nastê-
puj¹co: plan dochodów: 
32 786 090 z³, plan wydatków: 
35 331 895 z³. 
2.Ustalenia wynagrodzenia 
burmistrza Zelowa. Projekt 
uchwa³y uzasadni³ Przewodni-
cz¹cy Rady Wincenty Berliñ-
ski, który poinformowa³, ¿e 
burmistrz Zelowa sprawuje 
swoj¹ funkcjê przez okres 
dwóch i pó³ kadencji, a ostat-
nia regulacja jego poborów 
przeprowadzona by³a we 
wrzeœniu 2004 r., zaznaczy³ 
równie¿, ¿e w roku 2007 s¹ 
planowane podwy¿ki p³ac w 
administracji - burmistrz w 
czasie trwania kadencji nie 
korzysta z podwy¿ek. Nastêp-
nie Przewodnicz¹cy Rady 
zaproponowa³ wynagrodzenie 
miesiêczne w wysokoœci 9 540 
z³ brutto, na które sk³ada siê:
a) wynagrodzenie zasadnicze 
w kwocie - 4 800 z³ (dotychcza-
sowe 4 500 z³)
b) dodatek funkcyjny w kwocie              
-1 800 z³
c) dodatek specjalny 30 %  w 
kwocie - 1 980 z³ (dodatek ten 
mo¿na przyznaæ w granicach 
od 20 do 40 % i jest pochodn¹ 
dwóch sk³adowych  wynagro-
dzenia zasadniczego i dodat-
ku funkcyjnego)
d) dodatek za wieloletni¹ pra-
cê w wysokoœci 20 % wyna-
grodzenia zasadniczego w 

kwocie - 960 z³.
Radni podjêli uchwa³ê iloœci¹ 
g³osów  11 „za” i 4 „przeciw”. 
3. Upowa¿nienia Przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej w 
Zelowie do dokonywania 
czynnoœci w sprawach z za-
kresu prawa pracy w sto-
sunku do burmistrza Zelo-
wa, z wy³¹czeniem prawa do 
ustalania jego wynagrodzenia. 
Radni jednog³oœnie podjêli 
uchwa³ê. 
4. Upowa¿nienia burmistrza 
Zelowa do prowadzenia ne-
gocjacji ze zwi¹zkami zawo-
dowymi.

Podjêta podczas sesji uch-
wa³a upowa¿nia burmistrza 
Zelowa do prowadzenia nego-
cjacji ze zwi¹zkami zawodo-
wymi w sprawie przygotowa-
nia projektu uchwa³y dotycz¹-
cej Regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli. Regulamin 
ten podlega uzgodnieniu ze 
zwi¹zkami zawodowymi zrze-
szaj¹cymi nauczycieli. Uch-
walenie Regulaminu le¿y w 
kompetencjach Rady Miej-
skiej w Zelowie.
5. Ustalenia lokalizacji tym-
czasowego targowiska przy 
ul. ¯eromskiego w Zelowie i 
jego regulaminu. Lokalizacja 
targowiska zosta³a przed³u¿o-
na o 1 rok. 
6. Obni¿enia œredniej ceny 
skupu ¿yta dla obliczenia 
wysokoœci podatku rolnego 
na 2007 rok. Œrednia cena 
skupu 1 dt ¿yta zosta³a obni-
¿ona z 35,52 z³ na 27,88 z³. 
7. Rozpatrzenie projektu 
uchwa³y w sprawie obni¿e-
nia œredniej ceny sprzeda¿y 
drewna dla obliczenia wyso-
koœci podatku leœnego na 
2007 rok. Rada Miejska obni-
¿y³a œredni¹ cenê sprzeda¿y 

3drewna z 133,70 z³ za 1 m  na 
131,35 z³.

PODATKI NA 2007 
ROK

Ale spraw¹ najwa¿niejsz¹ z 
punktu widzenia codziennego 
¿ycia mieszkañców, któr¹ za-
jê³a siê Rada Miejska by³o 
ustalenie stawek podatków i 
op³at lokalnych na 2007 rok. 
Podatki i op³aty lokalne nak³a-
dane s¹ na osoby prawne i 
fizyczne. Stanowi¹ dochody 
w³asne Gminy i s¹ wp³acane 
bezpoœrednio na rachunek 
Gminy. Ustawy nak³adaj¹ na 
gminê obowi¹zek ustalania 
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szczegó³owych stawek podat-
ków i op³at lokalnych, przy 
czym ustalaj¹c stawki podat-
ków i op³at lokalnych Rada 
Gminy nie mo¿e przekroczyæ 
górnych granic stawek corocz-
nie okreœlanych przez Ministra 
Finansów (podatek od nieru-
chomoœci, op³ata targowa, 
podatek od œrodków trans-
portu i posiadania psów) i inne 
organy pañstwowe (podatek 
rolny i leœny). Wiêkszoœæ sta-
wek podatków i op³at lokal-
nych w Gminie Zelów jest 
ustalonych na ni¿szym pozio-
mie ni¿ dopuszczalne górne 
granice, co oczywiœcie jest ko-
rzystne dla podatników, ale 
niesie okreœlone konsekwen-
cje dla bud¿etu gminy. Skutki 
te obwieszcza zawsze Mini-
ster Finansów w corocznej 
informacji i np. na rok 2007 z 
tytu³u obni¿enia górnych 
granic stawek, ubytek w bud-
¿ecie gminy zosta³ oszaco-
wany przez Ministra Finansów 
na ponad 500 tys. z³.   

Skutki obni¿enia stawek 
podatkowych to nie jedyna 
konsekwencja dla bud¿etu 
gminy. S¹ tak¿e niezrealizo-
wane dochody z innych ty-
tu³ów zwi¹zanych z wp³ywami 
z podatków i op³at lokalnych. 
O nich równie¿ corocznie 
informuje Minister Finansów. 
Zosta³o to przedstawione na 
przyk³adzie roku bazowego 
2005. W roku 2005 ³¹czne 
wp³ywy z podatków i op³at lo-
kalnych wynios³y ok. 3 mln z³. 
Natomiast skutki obni¿enia 
górnych stawek i udzielonych 
zwolnieñ oraz ulg, które zasto-
sowa³a Rada Miejska b¹dŸ 
burmistrz da³y razem kwotê 
prawie 1 500 000 z³. 

W gminie Zelów obowi¹-
zuje 6 stawek podatkowych i 
op³at lokalnych, 4 z nich usta-
nawia ustawa o podatkach i 
op³atach lokalnych. S¹ to: po-
datek od nieruchomoœci, 
podatek od œrodków trans-
portowych, podatek od 
psów i op³ata targowa. Na te-
renie gminy nie wystêpuje op-
³ata miejscowa i op³ata admi-
nistracyjna. Natomiast po-
datki: rolny i leœny, które wy-
stêpuj¹ na terenie Gminy Ze-
lów ustanowione s¹ oddziel-
nym ustawami, ustaw¹ o po-
datku rolnym i ustaw¹ o poda-
tku leœnym.

Wp³ywy z tytu³u podatków i 
op³at lokalnych s¹ znaczne, 
bowiem na rok 2007 wp³ywy z 
tego tytu³u w projekcie bud¿e-
tu s¹ oszacowane na prawie 
3 300 000 z³ i stanowi¹ ok. 

10,5% wszystkich dochodów 
bud¿etowych.

Rada Miejska ustalaj¹c 
stawki podatków i op³at lokal-
nych dokona³a podwy¿ek tylko 
niektórych stawek podatku od 
nieruchomoœci i to w granicach 
podwy¿ek kwotowych górnych 
granic Ministra Finansów  
przewa¿nie jest to podwy¿ka o 
1 grosz. Nie podwy¿szono 
wysokoœci pozosta³ych sta-
wek podatku: od œrodków 
transportowych, od posiada-
nia psów, rolnego, leœnego i 
op³aty targowej.

ROCZNE STAWKI PO-
DATKU OD NIERUCHO-

MOŒCI :
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodar-
czej, bez wzglêdu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 

2gruntów i budynków od 1 m   
powierzchni - 0,69 z³ podwy¿-
ka o 1 gr; 
b) pod jeziorami, zajêtych na 
zbiorniki wodne, retencyjne 
lub elektrowni wodnych 
od 1 ha powierzchni - 3,65 z³ - 
podwy¿ka o 4 gr; 
c) zajêtych na prowadzenie 
odp³atnej statutowej dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego przez 
organizacje po¿ytku publicz-

2nego od 1 m  powierzchni - 
0,02 z³ - podwy¿ka o 1 gr; 
d) oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków jako u¿yt-
ki kopalne - K  i tereny ró¿ne - 
Tr na których zaprzestano wy-
dobywania gliny i piasku, które 
nie zosta³y faktycznie zrekulty-

2wowane od 1m  powierzchni - 
0,01 z³  - bez zmian;

2 e)  pozosta³ych od 1m powie-
rzchni - 0,19 z³ - podwy¿ka o 1 
gr; 
2) od budynków lub ich 
czêœci:

2a) mieszkalnych od 1 m  po-
wierzchni u¿ytkowej 0,47 z³ - 
podwy¿ka o 1 gr; 
b) zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodar-
czej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich czêœci zajêtych 
na prowadzenie dzia³alnoœci 
gospodarczej:
- dzia³alnoœci handlowej i pro-

2dukcyjnej od 1 m  powierzchni 
u¿ytkowej - 16,78 z³ podwy¿ka 
o 17 gr; 
- dzia³alnoœci rzemieœlniczej i 

2us³ugowej od 1 m  powierz-
chni u¿ytkowej - 15,08 z³ - 
podwy¿ka o 17 gr; 
c) zajêtych na prowadzenie 
dzia³alnoœci gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materia³em siewnym od 

21 m  powierzchni u¿ytkowej - 

8,66 z³ - podwy¿ka o 8 gr;                                                                                                                   
d) zajêtych na prowadzenie 
dzia³alnoœci gospodarczej w 
zakresie udzielenia œwiadczeñ 

2zdrowotnych od 1 m  powierz-
chni u¿ytkowej - 3,75 z³ - pod-
wy¿ka o 4 gr; 
e) zajêtych na prowadzenie 
odp³atnej statutowej dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego 
przez organizacje po¿ytku pu-

2blicznego od 1 m  powierzchni 
- 0,20 z³  bez zmian;
f) pozosta³ych budynków lub 

2ich czêœci od 1 m   powierz-
chni u¿ytkowej - 4,64 z³ - pod-
wy¿ka o 6 gr
z tym, ¿e:
- domki letniskowe - 6,23 z³ - 
podwy¿ka o 6 gr;
- gara¿e - 5,74 z³ - podwy¿ka o 
6 gr; 
- budynki gospodarcze, ko-
mórki - 4,24 z³ - podwy¿ka o 6 
gr;
3) od budowli - 2% ich war-
toœci okreœlonej na podstawie 
art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i op³atach 
lokalnych.
Warto, równie¿ podkreœliæ, i¿ 
wy¿ej wymienione projekty 
uchwa³ zosta³y omówione w 
dniu 4 grudnia 2006 roku pod-
czas spotkania z radnymi, któ-
re odby³o siê z inicjatywy bur-
mistrza Zelowa S³awomira 
Malinowskiego z uwagi na 
fakt, i¿ nie wszystkie organy 
rady siê ukonstytuowa³y (sta³e 
Komisje Rady Miejskiej w 
Zelowie). Równie¿ podczas II 
sesji Rady Miejskiej w Zelowie 
powo³ana zosta³a Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w 
Zelowie, w której sk³ad weszli:
1. Krzysztof Kryœciñski 
- przewodnicz¹cy Komisji
2. W³odzimierz £yp 
- cz³onek Komisji
3. Ewa Kosik - cz³onek Komisji
4. Damian Nowak 
- cz³onek Komisji
5. Marianna Rosiak 
- cz³onek Komisji

POWO£ANIE 
KOMISJI RADY

Powo³ano tak¿e sta³e Komi-

sje Rady Miejskiej w Zelowie 
tj.: Komisja Finansów Pu-
blicznych, Rozwoju Gospo-
darczego, Rolnictwa i Och-
rony Œrodowiska, w której 
sk³ad weszli:
1. W³odzimierz £yp 
- przewodnicz¹cy Komisji
2. Damian Nowak 
- cz³onek Komisji
3. Krzysztof Kryœciñski 
- cz³onek Komisji
4. Piotr £yszkowicz 
- cz³onek Komisji
5. Halina Makowska 
- cz³onek Komisji
Komisja Oœwiaty, Kultury, 
Sportu i Bezpieczeñstwa, 
w której sk³ad weszli:
1. Damian Nowak 
- przewodnicz¹cy Komisji
2. Dariusz Karczmarek 
- cz³onek Komisji
3. Wioletta Czajka 
- cz³onek Komisji
4. Piotr £yszkowicz 
- cz³onek Komisji
5. Jacek Bara 
- cz³onek Komisji
Komisja Inwentaryzacyjna, 
w której sk³ad weszli:
1. Jan Konieczny 
- przewodnicz¹cy Komisji
2. Halina Makowska 
- cz³onek Komisji
3. Wincenty Berliñski 
- cz³onek Komisji
Komisja Zdrowia i Pomocy 
Spo³ecznej, w której sk³ad 
weszli:
1. Dariusz Karczmarek 
- przewodnicz¹cy Komisji
2. Marianna Rosiak 
- cz³onek Komisji
3. W³odzimierz £yp 
- cz³onek Komisji
4. Krzysztof Kryœciñski 
- cz³onek Komisji
5. Ryszard Gêbarowski 
- cz³onek Komisji
6. Jolanta Grudziñska 
- cz³onek Komisji
Komisja Mieszkaniowa, 
w której sk³ad weszli:
1. W³odzimierz Paczuszka
- przewodnicz¹cy Komisji
2. Jan Konieczny - 
cz³onek Komisji
3. Jacek Bara - 
cz³onek Komisji.               A.D.



0500 123 669

Zbigniew Strzelczyk

Zbigniew Strzelczyk

Zbigniew Strzelczyk

Mariusz Uzarczyk

Mariusz Uzarczyk

Mariusz Uzarczyk

Jacek Karaœ

Jacek Karaœ

Grzegorz Urbaniak

Grzegorz Urbaniak

Ireneusz Wojciechowski

24.12.2006

25.12.2006

26.12.2006

31.12.2006

01.01.2007

Nadzór nad oœwietleniem ulicznym sprawuj¹

S³awomir Stêpnik i £ukasz Niedzielski

0503 537 522

0503 537 522

0503 537 522

0505 864 053

0505 864 053

0504 232 604

24-26,31.12.2006
01.01.2007

PRACOWNICY REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ URZÊDU MIEJSKIEGO W ZELOWIE

24.12.2006

25.12.2006

26.12.2006

31.12.2006

Kierownik ZUK Tomasz Ignaczak 0605 309 302

Bogus³aw Jaszczak

Bogus³aw Jaszczak

Stefan Piecyk

Stefan Piecyk

Zdzis³aw Kamola

Zdzis³aw Kamola

S³awomir Dylewicz

S³awomir Dylewicz

0668 950 380

0668 950 380

0510 987 781

0510 987 781

0505 524 542

0505 524 542

0512 165 749

0512 165 749

23.12.2006

30.12.2006

01.01.2007

PRACOWNICY ZAK£ADU US£UG
KOMUNALNYCH W ZELOWIE

01.01.2007

01.01.2007

23-24.12.2006

25-26.12.2006

oczyszczalnia œcieków

ujêcie wody w Zelowie

ujêcie wody w Kociszewie

Ryszard Kêb³owski

Roman Bednarek

23-26.12.2006
30-31.12.2006

30-31.12.2006

044 634 1306
0509 242 471

0502 370 887

044 634 1723
0513 039 302

0509 410 080

0502 433 439

PRACOWNICY PRZEDSIÊBIORSTWA 
US£UG KOMUNALNYCH W ZELOWIE

01.01.2007

Eugeniusz Czaplicki 
konserwator-hydraulik

Bogdan Rybak
konserwator-hydraulik

Miros³aw Stêpieñ
konserwator-elektryk

Janusz S³owiñski
konserwator TV kablowej

23-26.12.2006
30-31.12.2006

044 634 2526

044 634 2432

0668 195 117
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0500 767 277

044 634 1191

0509 621 886

PRACOWNICY ZELOWSKIEJ 
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

Pracownicy 
dozoru

Miros³aw Sumis
Krystyna Chwalewska

Nadzór Zdzis³aw Chodorowicz

Trakt Napoleoñski
Zelów-Mauryców-Sromutka
Zalesie-Wygie³zów-Chajczyny
Zelów-Po¿d¿enice-Kurów
Zelów-Bocianicha-Kociszew-Karczmy
Karczmy-Kol. Jamborek-Jamborek
Zelów-Bujny Szl.-Grabostów-Dru¿bice

Kociszew-Dru¿bice
Bocianicha-Malenia
Bujny Szl.-£obudzice
Kurów-Wygie³zów
Sromutka-Parzno
Zalesie-Walewice-£êki
Wygie³zów-Korczyska

Ulice na terenie Zelowa: Dzielna, Bujnowska, Kiliñskiego, Sien-
kiewicza (od skrzy¿. Piotrkowskiej do Lubelskiej), Mickiewicza

Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg
Tomasz Kijanka 0601 431 935

DROGI POWIATOWE

DROGI WOJEWÓDZKIE

£ask - Zelów - Be³chatów - Kamieñsk
Buczek - Czêstochowa

Baza zimowego utrzymania dróg
Dariusz Stasiak tel. 044 633 3139, 0502 264 211

DROGI LOKALNE MIEJSKIE I GMINNE

Andrzej Kilañczyk - prowadz¹cy akcjê zimowego utrzymania 
dróg lokalnych tel. 0601 431 902

Centrala Urzêdu Miejskiego w Zelowie tel. 044 634 1000, 
634 1003, 634 2541, 634 0880

WYKAZY ŒWI¥TECZNYCH DY¯URÓW



BEZP£ATNE SZKOLENIA 

DLA ROLNIKÓW!

Centrum Edukacji „Atut” 
organizuje kolejn¹ edycjê bez-
p³atnych szkoleñ dla rolników i 
ich domowników (z wy³¹cze-
niem emerytów i osób zareje-
strowanych jako bezrobotne) 
oraz innych osób zatrudnio-
nych w rolnictwie chc¹cych 
podj¹æ zatrudnienie w sferze 
pozarolniczej w ramach pro-
jektu „Nowe kwalifikacje  no-
we mo¿liwoœci o¿ywienie za-
wodowe osób odchodz¹cych z 
rolnictwa”.

UCZESTNIKOM SZKO-
LEÑ ZAPEWNIA SIÊ:
1. Bezp³atne materia³y szkole-
niowe
2. Comiesiêczne dodatki szko-
leniowe
3.Zwrot kosztów dojazdu 
(zgodnie z zasadami projektu)
4.Zaœwiadczenia potwier-
dzaj¹ce ukoñczenie szkolenia
BEZP£ATNE SZKOLENIA 
BÊD¥ PRZEPROWADZONE 
Z:
1. Jêzyka angielskiego lub nie-
mieckiego

2. Obs³ugi komputera z ele-
mentami nauki programu do 
fakturowania i prowadzenia 
gospodarki magazynowej
3. ABC Przedsiêbiorczoœci 
(kompendium wiedzy o poru-
szaniu siê po rynku pracy)

Wszelkich informacji o 
projekcie udziela Pan Maciej 
Trzebiñski z Centrum Edu-
kacji "Atut" pod nr tel. 
661 933 872 oraz pracownicy 
stanowiskiem ds. promocji, 
informacji i turystyki w Urzê-
dzie Miejskim w Zelowie 
(pok. nr 12) lub pod nr tel. 
634 34 61. 

Termin sk³adania kwe-
stionariuszy zg³oszenio-
wych up³ywa 29.12. 06 r.

Projekt wspó³finansowany 
jest przez Uniê Europejsk¹ ze 
œrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego oraz 
przez bud¿et pañstwa w ra-
mach Dzia³ania 2.3 Zintegro-
wanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego.

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych jest zobowi¹zany 
do przyjmowania wniosków 
o ustalenie kapita³u pocz¹t-
kowego w ka¿dym czasie, 
równie¿ po 31 grudnia 2006r. 
Dotyczy to zarówno wnio-
sków sk³adanych przez 
ubezpieczonego, jak te¿ za 
poœrednictwem p³atnika 
sk³adek.

Termin 31 grudnia 2006 r. 
okreœlony w ustawie emery-
talnej do przekazania doku-
mentacji umo¿liwiaj¹cej usta-
lenie kapita³u pocz¹tkowego 
ubezpieczonym, jest termi-
nem organizacyjnym wyzna-
czonym p³atnikom sk³adek. 

KAPITA£ POCZ¥TKOWY 
NIE TYLKO DO KOÑCA ROKU

ZUS informuje

Uczniowie Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta ³c¹cych im.  
Obroñców Praw Cz³owieka w 
Zelowie po raz kolejny wziêli 
udzia³ w Miêdzynarodowym 
Maratonie Pisania Listów zor-
ganizowanym przez Amnesty 
International. Cz³onkowie gru-
py „Amnesty International”, 
dzia³aj¹cej przy szkole, jak 
równie¿ mieszkañcy Gminy 
Zelów pisali g³ównie w obronie 
praw dzieci wiêzionych i tor-
turowanych w innych krajach. 
W tym roku napisali oni w ci¹-
gu doby 1180 listów (o 200 
wiêcej jak w roku ubieg³ym). 

MARATON  PISANIA 
LISTÓW

Trafi¹ one do Ambasad takich 
krajów jak: Chiny, Bia³oruœ, 
Rosja, Stany Zjednoczone. 
Pierwsze owocne wyniki swo-
jej pracy przedstawi³a szkolna 
grupa „AI” w sprawozdaniu, 
odczytanym podczas œwiêta 
szko³y w dniu 8 grudnia br. Do 
tegorocznej akcji pisania lis-
tów przyst¹pi³o 13 placówek 
oœwiatowych z terenu ca³ej 
Polski. Gmina Zelów swoim 
wynikiem pod wzglêdem iloœci 
napisanych listów uplasowa³a 
siê na I miejscu w skali woje-
wództwa ³ódzkiego i na V miej-
scu  w skali ca³ego kraju. 

O.K.Ch.

Tomaszowski Oddzia³ ZUS 
informuje, ¿e zgodnie z ko-
munikatem Prezesa G³ów-
nego Urzêdu Statystycznego z 
dnia 10 listopada br., przeciêt-
ne wynagrodzenie w trzecim 
kwartale 2006 r. wynios³o 
2.464,66 z³.

W zwi¹zku z tym, zmieni³y 
siê kwoty dopuszczalnego 
przychodu dla celów zmniej-
szania lub zawieszania eme-
rytury, renty oraz renty socjal-
nej.

Od 1 grudnia 2006 r. kwoty 
przychodu równe 70 proc. i 
130 proc. kwoty przeciêtnego 
wynagrodzenia wynosz¹ od-
powiednio: 1.725,30 z³ i 
3.204,10 z³.

Je¿eli ubezpieczeni nie zd¹¿¹ 
skompletowaæ dokumentacji 
potrzebnej do ustalenia kapi-
ta³u pocz¹tkowego, wnioski te 
mog¹ z³o¿yæ w dowolnym cza-
sie, a wiêc równie¿ po 2006 r.

Kapita³ pocz¹tkowy powin-
ny mieæ obliczony wszystkie 
osoby urodzone po 31 grudnia 
1948 r., które przed 1 stycznia 
1999 r. same lub za poœredni-
ctwem swoich pracodawców 
op³aca³y sk³adki na ubezpie-
czenie spo³eczne. Obowi¹zek 
ten nie dotyczy osób, które 
naby³y, albo wkrótce nabêd¹, 
prawo do emerytury na 
obowi¹zuj¹cych zasadach.

ZMIANA KWOT 
GRANICZNYCH 

Kwota przychodu równa 30 
proc. przeciêtnego wynagro-
dzenia miesiêcznego od 
1 grudnia 2006 r. wynosi 
739,40 z³.

Kwoty graniczne przycho-
du w 2006 r. wynosz¹:
- ni¿sza kwota graniczna - 
20.732,70 z³,
- wy¿sza kwota graniczna - 
38.503,40 z³.

Zmianie uleg³a równie¿ 
wysokoœæ zasi³ku pogrzebo-
wego, który od dnia 1 grudnia 
2006 r. wynosi  4.929,32 z³.

     Rzecznik prasowy ZUS
Tomaszów Maz.

Monika Domaradzka



W tegorocznych wyborach 
samorz¹dowych wybrano no-
we w³adze powiatu be³chatow-
skiego. Starost¹ powiatu be³-
chatowskiego zosta³ Jaro-
s³aw Brózda, a na stanowisku 
wicestarosty pozosta³ Edward 
Olszewski. Gminê Zelów w 
nowej Radzie Powiatu repre-

NOWE W£ADZE 
POWIATU 

BE£CHATOWSKIEGO
zentowaæ bêd¹: Tadeusz Mar-
ian Dobrzañski (KW Stowarzy-
szenia Ziemia Be³chatowska), 
Leszek Chrzanowski (KKW 
PLUS) i Anna Szafran (KW 
Prawo i Sprawiedliwoœæ), któ-
ra zosta³a Przewodnicz¹c¹ 
Rady Powiatu. 

O.K.Ch.   

Po raz kolejny, Miejsko-
Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Zelowie w zwi¹-
zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiê-
tami Bo¿ego Narodzenia przy-
gotowa³ dla rodzin z terenu 
Gminy Zelów znajduj¹cych siê 
w trudnej sytuacji materialnej 
270 paczek œwi¹tecznych. Za-
wieraæ one bêd¹ m.in. s³ody-
cze, artyku³y spo¿ywcze i che-
miczne. Pomoc¹ bêd¹ objête 
wy³¹cznie rodziny, korzysta-
j¹ce z pomocy MGOPS.

PACZKI  ŒWI¥TECZNE 
DLA  POTRZEBUJ¥CYCH

Równie¿ dzieci wraz z ro-
dzicami z Przedszkola Samo-
rz¹dowego nr 1 im. Marii Ko-
nopnickiej w Zelowie postano-
wili przy³¹czyæ siê do pomocy i 
ju¿ po raz czwarty wziê³y 
udzia³ w akcji pod has³em „I Ty 
mo¿esz zostaæ Œwiêtym Miko-
³ajem” w ramach, której przy-
gotowa³y drobne upominki dla 
rówieœników z naszej gminy i 
przekaza³y je kierownictwu 
Miejsko-Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Zelo-
wie.                            O.K.Ch.

Informujemy, i¿ Starostwo 
Powiatowe w Be³chatowie 
og³asza nabór wniosków o sty-
pendium w ramach projektu 
stypendialnego na rok akade-
micki 2006/2007 w ramach 
Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego pod 
nazw¹ „Nowa szansa dla 
¯aka II”. Wniosek zosta³ opra-
cowany w Porozumieniu za-
wartym z wybranymi powia-
tami województwa ³ódzkiego, 
z³o¿ony w Regionalnym Cen-
trum Polityki Spo³ecznej w £o-
dzi i zosta³ zaopiniowany 
pozytywnie. 

Celem projektu jest podnie-
sienie dostêpu do kszta³cenia 
na poziomie wy¿szym, po-
przez wyp³acenie osobom do 
26 roku ¿ycia, podejmuj¹cym i 
kontynuuj¹cym naukê w ka¿-
dym z systemów kszta³cenia, 
stypendiów w formie finans-
owej.

Wnioski wydawane s¹ od 
29.11.2006r. do 29.12.2006 r.
Druki wniosków dostêpne 
s¹:
- na stronie internetowej 
Powiatu Be³chatowskiego 
(www.powiat-belchatowski.pl/ 
Fundusze UE i inne),
- w punkcie informacyjnym 
budynku g³ównego Starostwa 
Powiatowego w Be³chatowie  
ul. Pabianicka 17/19 (parter),
- w Wydziale Zarz¹dzania 
Funduszami Starostwa Po-
wiatowego w Be³chatowie, ul. 
Pabianicka 34, pokój nr 1 i 2.

Wnioski wraz z za³¹czony-
mi dokumentami nale¿y sk³a-
daæ do 29.12.2006 r. w 
Wydziale Zarz¹dzania Fun-
duszami Starostwa Powia-
towego w Be³chatowie, ul. 
Pabianicka 34, pokój nr 1 i 2 w 
godz. od 7:30 do 15:30 (wtorek 
do 17:00).

NOWA SZANSA 
DLA ¯AKA II - STYPENDIA

Wnioski bez wymaganych 
za³¹czników nie bêd¹ przyj-
mowane!

Rekrutacja studentów 
uprawnionych do wsparcia od-
bywaæ siê bêdzie zgodnie z re-
gulaminem przyznawania i 
przekazywania stypendiów na 
wyrównanie szans edukacyj-
nych studentów w roku akade-
mickim 2006/2007. 
Regulamin dostêpny jest:
- na stronie internetowej Po-
wiatu (www.powiat-belcha-
towski.pl/ Fundusze i inne),
- na tablicach og³oszeñ w bu-
dynkach Starostwa (ul. Pabia-
nicka 17/19 i ul. Pabianicka 
34),
- na tablicach og³oszeñ Urzê-
du Miasta Be³chatowa oraz 
urzêdów wszystkich gmin 
Powiatu Be³chatowskiego.

Szczegó³owe informacje 
udzielane s¹ w Wydziale Za-
rz¹dzania Funduszami Staro-
stwa Powiatowego w Be³cha-
towie, ul. Pabianicka 34, pokój 
nr 1 i 2, w godz. Od 7:30 do 
15:30 (wtorek do 17:00), tel. 
044 635 86 73, 635 86 76.

M.G.



Podsumowanie akcji

„SZKO£A PRZYJAZNA 
DZIECIOM I ŒRODOWISKU”

w ramach programu „DZIA£AJ LOKALNIE V”

W Szkole Podstawowej im. 
mjr. Henryka Sucharskiego w 
Bujnach Szlacheckich odby³o 
siê podsumowanie akcji 
„SZKO£A PRZYJAZNA DZIE-
CIOM I ŒRODOWISKU” w ra-
mach programu „DZIA£AJ LO-
KALNIE V”. Celem akcji, która 
trwa³a od maja do paŸdzier-
nika br., by³o propagowanie 
zachowañ proekologicznych 
wœród uczniów oraz ukazanie 
sposobów aktywnego i twór-
czego spêdzania czasu. W 
ramach tego projektu zorgani-
zowane zosta³o wiele imprez, 
w których uczestniczy³y dzieci 
ze Szko³y Podstawowej w 
Bujnach Szlacheckich i innych 
szkó³ z terenu Gminy Zelów. 

W maju uczniowie kl. V-VI 
zapoznali siê z okazami przy-
rodniczymi objêtymi ochron¹ 
gatunkow¹, bêd¹c na wycie-
czce w Przedborskim Parku 
Krajobrazowym, a we wrzeœ-
niu podziwiali piêkno Ogrodu 
Drzew (Arboretum) w Rogo-
wie. 

Z kolei, w czerwcu z okazji 
obchodów Dnia Ochrony Œro-
dowiska, uczniowie kl. IV-VI z 
terenu naszej gminy wykazali 
siê du¿¹ wiedz¹ teoretyczn¹ z 
zakresu ekologii oraz umiejêt-
noœci¹ orientacji w terenie 
podczas Gminnego Zlotu Eko-
logicznego. M³odsze dzieci z 
klas I-III oraz przedszkoli pre-
zentowa³y swoje umiejêtnoœci 
wokalne uczestnicz¹c w 
Gminnym Konkursie Piosenki 
Ekologicznej. Patronat nad ty-
mi imprezami obj¹³ Burmistrz 
Zelowa S³awomir Malinowski.

Miesi¹ce wakacyjne obfito-

wa³y w wiele atrakcji. W lipcu i 
sierpniu odby³y siê dwutygod-
niowe pó³kolonie letnie. W 
czasie ich trwania uczestnicy 
szukali osobliwoœci przyrod-
niczych w najbli¿szej okolicy, 
odbyli wycieczkê rowerow¹ na 
Groblê oraz dwie wycieczki 
autokarowe: do Ogrodu Zo-
ologicznego w £odzi oraz do 
Leœniczówki „Borowiny”, gdzie 
nauczyli siê produkowaæ pa-
pier czerpany z makulatury. 

Tradycj¹ szko³y sta³o siê 
organizowanie w paŸdzierniku 
Biegu o Puchar Dyrektora 
Szko³y w Bujnach Szlachec-
kich w kategoriach klas I-III i 
IV-VI oraz Œwiêta Pieczonego 
Ziemniaka, w którym uczestni-
czyli wszyscy uczniowie 
szko³y. W tym roku Puchar 
Dyrektora Szko³y otrzyma³y 
klasy II i VI, a podsumowa-
niem dnia by³o wspólne ogni-
sko i pieczenie kie³basek.

Efektem dzia³añ uczniów 
by³o powstanie obok budynku 
szko³y „zielonej klasy”, a ca³a 
akcja „Szko³a Przyjazna dzie-
ciom i Œrodowisku” zosta³a 
zrealizowana w ramach prog-
ramu „Dzia³aj Lokalnie V” Pol-
sko Amerykañskiej Fundacji 
Wolnoœci  real izowanego 
przez Akademiê Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz Stowa-
rzyszenie Dobroczynne „RA-
ZEM”.

Sponsorami akcji byli: 
Urz¹d Miejski w Zelowie, 
RCEE w Be³chatowie, piekar-
nia J. Wiewiórowskiego w Ze-
lowie i Rada Rodziców przy 
SP w Bujnach Szlacheckich.

O.K.Ch.

Z dniem 20 listopada br. 
zmianie uleg³o oprocento-
wanie po¿yczek udzielanych 
przez Fundacjê:
1 rok - 6,00% 
(dotychczas 7,62% )
2 lata - 6,10% 
(dotychczas 7,72%)
3 lata - 6,20% 
(dotychczas 7,82%)
4 lata - 6,30% 

FUNDACJA ROZWOJU 
GMINY ZELÓW OBNI¯A 

OPROCENTOWANIE 
UDZIELANYCH PO¯YCZEK!

(dotychczas 7,92%)
5 lat - 6,40% 
(dotychczas 8,02%)

Zapraszamy osoby chc¹ce 
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ i ma³ych przedsiêbior-
ców. Informacji udzielaj¹ pra-
cownicy Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów 
tel.: 044 634 10 06; 634 10 14  
wew. 132 i 133.

dokoñczenie ze str. 1

nego. Ca³kowita wartoœæ 
projektu wynosi 238.394,10 z³, 
z czego dofinansowanie ze 
œrodków ZPORR wyniesie 
75% czyli 178.795,58 z³. W 
ramach tej kwoty ujêty jest 
zakup 29 zestawów kompu-
terowych, dwóch serwerów, 
10 drukarek oraz zakup i wdro-
¿enie nowych programów 
komputerowych do obs³ugi 
finansowo-ksiêgowej i do 

E-URZ¥D 
obiegu dokumentów on-line.

Realizacja projektu zosta³a 
rozpoczêta ju¿ w II kwartale br. 
Zakupiono m.in. 8 kompute-
rów, w wiêkszoœci dla Referatu 
Finansowego i programy do 
obs³ugi finansowo-ksiêgowej, 
które s¹ obecnie w trakcie 
wdra¿ania.

Zakoñczenie realizacji pro-
jektu przewidziane jest na 30 
czerwca 2007 r.

Urszula Chêciñska



Olena Krawczuk-Chojna-
cka: Czy móg³by Pan Profesor 
na pocz¹tek opowiedzieæ 
krótko o sobie, o swojej rodzi-
nie?
Marek Marks: Urodzi³em siê 
11 czerwca 1959 r. jako naj-
starszy z trójki dzieci Józefa i 
Genowefy Marksów. Rodzice 
moi prowadzili ponad 11 ha 
gospodarstwo po³o¿one we 
wsi Bocianicha. Nazwisko na-
szej rodziny na trwale wpisa³o 
siê w historiê Gminy Zelów. 
Z³o¿y³o siê na to szereg powo-
dów. Ojciec Józef Marks by³ 
rolnikiem, a tak¿e wieloletnim 
pracownikiem Zelowskich 
Zak³adów Przemys³u Bawe³-
nianego „Fanar” w Zelowie. 
Oprócz pracy zawodowej 
wiele czasu poœwiêca³ na dzia-
³alnoœæ spo³eczn¹ bêd¹c m. in. 
bardzo aktywnym cz³onkiem 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
oraz Spó³dzielni Kó³ek Rolni-
czych. Szczególn¹ jego pasja 
by³a muzyka. Do ostatnich dni 
¿ycia (zmar³ nagle w 1999 r.) 
by³ wieloletnim cz³onkiem 
orkiestry dêtej, a tak¿e za-
anga¿owanym animatorem i 
propagatorem kultury ludo-
wej prowadz¹c zespó³ ludo-
wy. Z kolei matka Genowefa 
Marks, oprócz prowadzenia 
gospodarstwa, przez kilka-
naœcie lat by³a kierowniczk¹ 
Klubu Rolnika, a tak¿e cz³on-
kiem kó³ka teatralnego przy 
Kole Gospodyñ Wiejskich w 
Bocianisze. Mimo zaawanso-
wanego wieku i nie najlepsze-
go stanu zdrowia, do dnia dzi-
siejszego bierze aktywny 
udzia³ w szeregu imprezach 
organizowanych przez w³adze 
Gminy Zelów. Ci¹gle jest 
obecna na do¿ynkach, wysta-
wach i ró¿nego rodzaju zaba-
wach ludowych. Nie bez po-
wodu mówiê doœæ dok³adnie o 
swoich rodzicach. Przez to 
chcia³em przedstawiæ obraz 
rodziny robotniczo-ch³opskiej i 
atmosferê rodzinnego domu, 
w którym wyrasta³em i wycho-
wywa³em siê. To w³aœnie rodzi-
ce zaszczepili zami³owanie do 
wsi, folkloru, obrzêdów i oby-
czajów. G³ównymi moimi zain-
teresowaniami naukowymi 
jest szeroko rozumiane rolnic-
two i rozwój obszarów wiejs-
kich, a zainteresowaniami po-

Wywiad z Profesorem Nauk Rolniczych Markiem Marksem pochodz¹cym z Bocianichy naukowcem, 
który w paŸdzierniku br. w wieku 47 lat odebra³ z r¹k prezydenta RP Lecha Kaczynskiego nominacje 
profesorsk¹. Profesor jest absolwentem zelowskiego Liceum. Odwiedzi³ swoj¹ Szko³ê w dniu Jej œwiêta 
- 8 grudnia.

Z PODZELOWSKIEJ WSI 
PO BELWEDERSK¥ PROFESURÊ 

zanaukowymi  m.in. dziedzic-
two kulturowe polskiej wsi. Po 
ukoñczeniu zelowskiego Li-
ceum, wyjecha³em do Olsz-
tyna, gdzie studiowa³em na 
Wydziale Rolniczym Akademii 
Rolniczo-Technicznej. Bezpo-
œrednio po studiach rozpo-
cz¹³em pracê zawodow¹ w 
macierzystej Uczelni. Tam te¿ 
przeszed³em wszystkie etapy 
rozwoju naukowego. 
O.K.Ch.: Dlaczego akurat 
Olsztyn?
M.M.: Wybór by³ doœæ przy-
padkowy, ale chyba zauro-
czy³a mnie przyroda tamtego 
terenu i ³adne krajobrazy.
O.K.Ch.: Jaka jest Pana obec-
na pozycja zawodowa?
M.M.: Obecnie zajmuje stano-
wisko profesora nadzwyczaj-
nego w Katedrze Systemów 
Rolniczych na Wydziale 
Kszta³towania Œrodowiska i 
Rolnictwa Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego w Ol-
sztynie.   
O.K.Ch.: Tytu³u profesora w 
wieku 47 lat nie otrzymuje siê 
na „³adne oczy”. Aby osi¹gn¹æ 
ka¿dy kolejny szczebel kariery 
naukowej wymaga siê zgro-
madzenia niebagatelnego do-
robku naukowego. W Pana 
przypadku ten dorobek musi 
byæ imponuj¹cy?
M.M.: Moja dotychczasowa 
aktywnoœæ naukowo-badaw-
cza zosta³a udokumentowana 
141 autorskimi i wspó³autor-
skimi opracowaniami. Akty-
wnie uczestniczy³em w 14 
programach badawczych i 
grantach finansowanych ze 
Ÿróde³ pozauczelnianych. Ich 
wyniki prezentowa³em na kon-
gresach, konferencjach i sym-
pozjach organizowanych 
przez oœrodki naukowe w Pol-
sce i za granic¹ (Czechy, Lit-
wa, Ukraina), przedstawiaj¹c 
³¹cznie 39 autorskich lub 
wspó³autorskich referatów, 
doniesieñ i posterów.  
O.K.Ch.: Na czym koncentru-
je Pan swoj¹ aktywnoœæ nau-
kowo-badawcz¹? 
M.M.: Moje zasadnicze kie-
runki zainteresowañ badaw-
czych koncentruj¹ siê wokó³ 
nastêpuj¹cych zagadnieñ: 
uprawa roli i gospodarka p³o-
dozmianowa w ró¿nych wa-
runkach siedliskowych, rolni-

cza przestrzeñ produkcyjna 
Polski i gospodarowanie zie-
mi¹ rolnicz¹ oraz wielofunkcyj-
ny rozwój obszarów wiejskich 
ze szczególnym uwzglêdnie-
niem agroturystyki. Tematyka 
uprawy gleb, zw³aszcza ciê¿-
kich, stanowi najwa¿niejszy 
nurt w moich zainteresowa-
niach naukowych. By³a ona m. 
in. podstaw¹ mojej pracy dok-
torskiej i rozprawy habilitacyj-
nej. Inspiracj¹ do wieloletniej 
kontynuacji tych badañ by³o 
tak¿e poszukiwanie nowo-
czesnych rozwi¹zañ w agro-
technice uprawianych roœlin, 
w tym sposobu przygotowania 
roli pod siew. Du¿a energo- i 
czasoch³onnoœæ tradycyjnej 
uprawy roli oraz koniecznoœæ 
ochrony potencja³u produkcyj-
nego gleby, a szerzej œrodo-
wiska rolniczego, sk³ania³a po-
nadto do poszukiwañ techno-
logii o ró¿nym stopniu uprosz-
czeñ, a¿ do wyeliminowania 
uprawy p³u¿nej w³¹cznie. 
Podobnie du¿¹ wartoœæ poz-
nawcz¹ i praktyczn¹ maj¹ mo-
je badania nad zagadnieniami, 
które towarzysz¹ postêpowi 
technicznemu w uprawie roli i 
roœlin, a wi¹¿¹ siê z degrada-
cj¹ mechaniczn¹ œrodowiska 
glebowego pod wp³ywem ciê¿-
kich maszyn, ci¹gników i 
sprzêtu towarzysz¹cego. Po-
wy¿sze w¹tki badawcze sta-
nowi¹ teoretyczn¹ podbudo-
wê wspó³czesnych tendencji w 
uprawie roli, zmierzaj¹cych w 
kierunku ograniczenia orki na 
rzecz technik bezorkowych 
poprzez wprowadzenie zabie-
gów bardziej wydajnych jak 
kultywowanie, talerzowanie 
lub stosowanie agregatów 
uprawowych czy uprawowo-
siewnych, w skrajnych przy-
padkach ca³kowicie eliminuj¹-
cych mechaniczn¹ uprawê na 
rzecz siewu bezpoœredniego. 
Rozwi¹zania te przynosz¹ 
korzyœci zarówno ekonomicz-
ne (obni¿enie nak³adów), jak i 
œrodowiskowe (mniejsza emi-
sja spalin, ograniczenie ugnia-
tania gleby, spowolnienie 
mineralizacji substancji orga-
nicznej, ograniczenie erozji 
itp.).
O.K.Ch.: A pasje pozazawo-
dowe Pana Profesora?
M.M.: G³ównymi moimi zain-

teresowaniami jest folklor i kul-
tura ludowa, a tak¿e ¿eglar-
stwo, jazda na rowerze, gra na 
akordeonie, saksofonie i 
skrzypcach. Mogê œmia³o po-
wiedzieæ, ¿e moje zaintereso-
wania wywodz¹ siê z rodzin-
nego domu. Mi³oœæ do muzyki 
zaszczepili mi mój dziadek i 
ojciec. Z kolei matka  m.in. za-
mi³owanie do folkloru i kultury 
ludowej. 
O.K.Ch.: Pan Profesor swoim 
przyk³adem pokazuje, ¿e nie 
tylko ludzie w du¿ych miastach 
mog¹ zrobiæ karierê naukow¹, 
ale tak¿e ci, którzy pochodz¹ z 
ma³ych miasteczek czy te¿ ze 
wsi. W naszej rozmowie nie 
mo¿emy pomin¹æ tego w¹tku. 
M.M.: Poruszy³a Pani zagad-
nienie, które bardzo chêtnie 
rozwinê. Otó¿ w dzisiejszych 
czasach dziedzictwo kulturo-
we polskiej wsi sta³o siê czymœ 
wstydliwym, dowodem zaœ-
ciankowoœci, przyk³adem bra-
ku postêpu i nowoczesnoœci. 
Miasto, jako zbiorowoœæ tery-
torialna, znacznie odbieg³o 
charakterem, stylem i warun-
kami ¿ycia, wyposa¿eniem 
socjalnym oraz kulturalno-
oœwiatowym od terenów wiej-
skich. Wielu mieszkañców 
miast nie chce siê dzisiaj 
przyznaæ, ¿e ich „korzenie” 
tkwi¹ na wsi, ¿e wracaj¹ tam z 
du¿ym sentymentem, szuka-
j¹c przede wszystkim czyste-
go œrodowiska, piêknego kraj-
obrazu, bliskoœci przyrody i 
spokoju jako odtrutki na wiel-
komiejski brud, kurz, zgie³k i 
ha³as. Uwa¿am równie¿, ¿e 
ochrona, zachowanie i propa-
gowanie dziedzictwa kulturo-
wego szczególnie w takiej 
gminie, jak¹ jest Gmina Zelów, 
gdzie krzy¿uje siê wiele ró¿-



nych wyznañ i narodowoœci 
jest obowi¹zkiem ka¿dego z 
jej mieszkañców. Jako by³y 
mieszkaniec gminy, pragnê 
zaznaczyæ, ¿e jest to czêœæ na-
szej wielopokoleniowej, wielo-
letniej historii, której nie powin-
niœmy siê wstydziæ, a wprost 
przeciwnie powinniœmy byæ 
wdziêczni naszym przodkom 
za to, ¿e dziêki nim przetrwa³o 
coœ charakterystycznego, od-
miennego, w³asnego i niepow-
tarzalnego np. stroje ludowe, 
rêkodzielnictwo, przepisy na 
regionalne potrawy. W szcze-
gólnoœci odnosi siê to do 
folkloru i szeroko rozumianej 
kultury ludowej, której konty-
nuatorami s¹ regionalne zes-
po³y pieœni i tañca, orkiestry 

Profesor Marek Marks z ma³¿onk¹ na wrêczeniu nominacji 
profesorskiej w Pa³acu Prezydenckim.

stra¿ackie, twórcy ludowi (po-
eci, pisarze, muzycy, rzeŸbia-
rze, malarze itp.), dziêki 
którym kultura przodków 
pozostaje wci¹¿ ¿ywa. Ja 
bardzo lubiê wracaæ do tego 
przytulnego miasteczka, gdzie 
wszystko i na ka¿dym kroku 
jest takie bliskie sercu i wi¹¿e 
siê z tym okresem ¿ycia, który 
spêdzi³em tutaj. Staram siê 
zagl¹daæ do Zelowa, a dok³ad-
niej do mojej rodzinnej wsi 
kilka razy do roku, szczególnie 
w okresie ró¿nego rodzaju 
œwi¹t.
O.K-Ch. Dziêkuj¹c za rozmo-
wê ¿yczê Panu od wszystkich 
czytelników „Informatora” dal-
szych sukcesów zawodowych 
i pomyœlnoœci w ¿yciu osobi-

Dobieg³ koñca projekt reali-
zowany przez Szko³ê Podsta-
wow¹ nr 4 w Zelowie w ramach 
programu „Dzia³aj Lokalnie V” 
Polsko  Amerykañskiej Fun-
dacji Wolnoœci prowadzony 
przez Stowarzyszenie Dobro-
czynne „Razem” we wspó³-
pracy z Akademi¹ Rozwoju 
Filantropii w Polsce. 

G³ównym celem by³o wzbo-
gacenie i urozmaicenie sposo-
bu spêdzania wolnego czasu 

POPO£UDNIE Z TOB¥
uczniom naszej szko³y pop-
rzez organizowanie im zajêæ o 
charakterze sportowo  rekre-
acyjnym. Du¿¹ rolê odegra³y 
tu wyjazdowe formy zajêæ 
pozalekcyjnych, które pozwo-
li³y na integracjê i wymianê 
pogl¹dów z uczniami szkó³ in-
nych miejscowoœci. Podczas 
kilkugodzinnych imprez o naz-
wie „Czwartki Lekkoatletycz-
ne” dzieci oprócz startu w 

Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Osób Niepe³nospraw-
nych w Zelowie oraz Urz¹d Miejski w Zelowie serdecznie 
zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u
w VIII Karnawa³owym Balu Dobroczynnym, który odbêdzie 
siê 20 stycznia 2007 roku w Domu Kultury w Zelowie. Koszt 
140 z³. Dochód przeznaczony bêdzie na funkcjonowanie 
Integracyjnego Oœrodka dla Osób Niepe³nosprawnych w 
Zelowie przy ul. Koœciuszki 41. 

Dodatkowe informacje: SPON 044 733- 26- 84 
(16.00- 20.00) oraz UM w Zelowie 044 634-10-00.

dokoñczenie na str. 12

W dniu 8 grudnia br. w Lice-
um Ogólnokszta³c¹cym im. 
Obroñców Praw Cz³owieka w 
Zelowie, które dziœ razem z 
Gimnazjum tworzy ZSO, od-
by³a siê kolejna uroczystoœæ z 
okazji obchodów 50-lecia 
powstania, a mianowicie 
„Œwiêto Szko³y”. Na uroczy-
stoœæ zosta³o zaproszonych 
wielu absolwentów m.in.: bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-
nowski, przedstawiciele œwia-
ta nauki - prof. dr hab. Marek 
Marks z Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego, dr Da-
riusz Rogut z Akademii Œwiê-
tokrzyskiej, dr Artur Rosiak z 
Uniwersytetu £ódzkiego, a 
tak¿e wizytator £ódzkiego 
Kuratorium Oœwiaty Agnie-
szka Mys³owska oraz poeta 

„ŒWIÊTO SZKO£Y” 
Z  ABSOLWENTAMI

Andrzej Dêbkowski. Ka¿dy z 
absolwentów w swoich krót-
kich wyst¹pieniach stara³ siê 
poœwiêciæ szczególn¹ uwagê 
tematyce zwi¹zanej z podsta-
wowymi prawami cz³owieka. 
Podczas uroczystoœci odby³o 
siê tak¿e wrêczenie zwyciêz-
com V Powiatowego Konkur-
su Literackiego i Plastycznego 
pod tyt. „My - obroñcy praw 
cz³owieka” nagród i dyplomów, 
a Wiktorowi Sztajerowskiemu 
wrêczono stypendium nauko-
we im. Profesora Matyjaszew-
skiego. Charakter uroczys-
toœci by³ bardzo wyj¹tkowy i 
zawiera³ du¿o ciekawych 
wspomnieñ oraz refleksji 
absolwentów. 

O.K.Ch.       

stym.
M.M.: Dziêkujê bardzo. Ja 
natomiast chcia³bym z okazji 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i 
nadchodz¹cego Nowego Ro-
ku ¿yczyæ Panu Burmistrzowi i 

wszystkim mieszkañcom Gmi-
ny Zelów wielu sukcesów 
odwa¿nych decyzji, satysfak-
cji, spokoju i wszelkiej pomyœl-
noœci.

VIII Karnawa³owy Bal Dobroczynny



Tradycj¹ sta³o siê, i¿ co 
roku z okazji Barbórki odbywa-
j¹ siê spotkania z górnikiem. 
Tak by³o równie¿ w tym roku. 5 
grudnia w Przedszkolu Samo-
rz¹dowym nr 4 im. J. Brzech-
wy w Zelowie goœci³ górnik 
Kopalni Wêgla Brunatnego w 
Be³chatowie. Dzieci mog³y za-
poznaæ siê z prac¹ górnika, 

SPOTKANIE  
Z  GÓRNIKIEM

zobaczyæ prawdziwy strój 
galowy i czapkê z pióropu-
szem. Ponadto obejrza³y film 
ukazuj¹cy kopalniê z bliska, a 
w prezencie od zaproszonego 
goœcia otrzyma³y p³ytê CD i fol-
dery do wykorzystania na 
zajêciach. Spotkanie zakoñ-
czy³o siê zrobieniem pami¹t-
kowego zdjêcia.

M.G.

W paŸdzierniku Urz¹d Miej-
ski w Zelowie otrzyma³ dodat-
kow¹ dotacjê na stypendia 
szkolne od Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. W zwi¹zku z 
tym Rada Miejska w Zelowie 
podjê³a uchwa³ê zgodnie, z 
któr¹ osoby pobieraj¹ce dofi-
nansowanie w wysokoœci 50 
z³/m-c dostan¹ koleje 50 z³/m-
c, czyli w sumie otrzymaj¹ 100 
z³/m-c, tym którym przyznano 
70 z³/m-c, nale¿y siê jeszcze 
40 z³/m-c, czyli razem 110 
z³/m-c, natomiast stypendium 
dla uczniów z orzeczon¹ 
niepe³nosprawnoœci¹ podwy¿-
szono do 112 z³/m-c. Decyzje 

STYPENDIA  SZKOLNE
mo¿na odbieraæ do 29 grud-
nia br. w Referacie Oœwiaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzê-
du Miejskiego w Zelowie. Do-
datkowe pieni¹dze uczniowie 
otrzymuj¹ w formie gotówko-
wej, lecz przedtem podpisuj¹ 
oœwiadczenie, i¿ do 29 grud-
nia br. przed³o¿¹ rachunki 
zwi¹zane z pokryciem koszt-
ów pomocy naukowych lub 
zajêæ edukacyjnych. 

W okresie od wrzeœnia do 
grudnia br. na stypendia szkol-
ne Urz¹d Miejski w Zelowie 
rozdysponowa³ kwotê 243000 
z³ przyznaj¹c je ponad 700 
uczniom.                        M.G.

23 listopada dyrekcja, gro-
no pedagogiczne, zaproszeni 
goœcie, ale przede wszystkim 
uczniowie Szko³y Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie uczcili œwiê-
to patrona tej placówki, którym 
od 1997 roku jest Polak, pisarz 
i noblista Henryk Sienkie-
wicz. Podczas uroczystoœci 
uczniowie przedstawili drogê 
¿ycia tego wielkiego pisarza, 
przypomnieli jego najwiêksze 
literackie dzie³a czytaj¹c frag-
menty m.in. powieœci Quo 
Vadis oraz wystawili spektakl 
przedstawiaj¹cy pierwsze 
fragmenty ksi¹¿ki napisanej z 
myœl¹ o najm³odszych „W 
pustyni i w puszczy”. Po czêœci 
artystycznej nast¹pi³ równie 
przyjemny moment - wrêcze-
nie nagród laureatom konkur-
sów: literackiego, plastycz-
nego i sportowego. Uczestnicy 

ŒWIÊTO PATRONA SZKO£Y 
PODSTAWOWEJ NR 4 

W ZELOWIE 

jubileuszu nie zapomnieli tak-
¿e o tragicznym wydarzeniu, 
jakie mia³o miejsce w Rudzie 
Œl¹skiej. Ksi¹dz Kanonik 
Kazimierz Ciosek wspólnie z 
zebranymi modli³ siê za dusze 
zmar³ych górników, a nastêp-
nie burmistrz Zelowa S³awo-
mir Malinowski i przewodni-
cz¹ca Rady M³odzie¿y zapalili 
symboliczne znicze oddaj¹c 
tym samym ho³d tragicznie 
zmar³ym. Przygotowan¹ przez 
spo³ecznoœæ szkoln¹ uroczy-
stoœæ oraz atmosferê panu-
j¹c¹ w tej placówce odzwier-
ciedlaj¹ s³owa Henryka Sien-
kiewicza, które s¹ zarazem 
myœl¹ przewodni¹ Szko³y 
Podstawowej nr 4 w Zelowie 
„Nie rzeczywistoœæ sama, ale 
serce, z jakim ku niej przystê-
pujemy, daje rzeczom kszta³ty 
i kolory”.                           J.M.



Pomimo jesieni i niesprzy-
jaj¹cych warunków pogodo-
wych, w Zelowie nadal trwaj¹ 
prace zwi¹zane z realizacj¹ 
projektu unijnego „Przebudo-
wa oczyszczalni œcieków i bu-
dowa systemów wod.-kan. z 
odtworzeniem pasów drogo-
wych”. Kontynuowane s¹ pra-
ce na oczyszczalni œcieków, 
jak równie¿ roboty zwi¹zane z 
budow¹ kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Dzielnej i w 
ul. Cegielnianej. Sukcesywnie 

ZPORR - PRACE 
POSUWAJ¥ SIÊ DO PRZODU

sp³ywaj¹ œrodki finansowe 
zwi¹zane z realizacj¹ projektu. 
Na dzieñ 30 listopada br. Gmi-
na Zelów otrzyma³a kwotê 
6.771.331,11 z³. Przypomnij-
my tylko, ¿e projekt jest wspó³-
finansowany przez Uniê Euro-
pejsk¹ ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Zinte-
growanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regional-
nego.

O.K.Ch.

Samodzielny Publiczny Za-
k³ad Opieki Zdrowotnej w Ze-
lowie przy ul. ¯eromskiego 21 
zosta³ wyposa¿ony w aparat 
ultrasonograficzny zakupiony 
ze œrodków gminnych przy 
wspó³udziale Urzêdu Woje-
wódzkiego w £odzi. Jest to no-
woczesny trzyg³owicowy apa-
rat, który szczególnie bêdzie 
przydatny w podstawowej 
opiece zdrowotnej oraz w gi-
nekologii, ortopedii i chirurgii, 
a tak¿e przez innych specja-
listów przyjmuj¹cych w przy-
chodni. 

Badania USG wykonywane 
bêd¹ kilka razy w tygodniu, co 
znacznie poprawi ich dostêp-
noœæ oraz usprawni diagno-
stykê chorób, a lekarzom pe³-
ni¹cym dy¿ury pozwoli na 
szybk¹ i trafn¹ ocenê stanu 
pacjenta w nag³ych przypad-
kach. 

O.K.Ch.

USG W GMINNEJ 
PRZYCHODNI JU¯ DZIA£A

„KATARZYNKI” W SPON
W dniu 24 listopada br. w 

siedzibie Stowarzyszenia 
Przyjació³ Osób Niepe³nospra-
wnych w Zelowie odby³y siê 
„Katarzynki”. Œwiêto to polega 
na tym, i¿ m³odzi mê¿czyŸni 
wró¿¹ wybór przysz³ej part-
nerki. Niestety œwiêto to zos-
ta³o zapomniane ze wzglêdu 
na bardzo znane „Andrzejki”, 
kiedy to kobiety lej¹ wosk i 
wró¿¹ wybór przysz³ego 
partnera. Id¹c w kierunku pod-
trzymywania tradycji i zwycza-
jów, podopieczni Stowarzy-
szenia Przyjació³ Osób Nie-
pe³nosprawnych w Zelowie 
przygotowali w tym dniu 
przedstawienie pt. „W magicz-
nej szkole”. G³ówny udzia³ w 
wykonaniu inscenizacji mia³a 
Katarzyna Nowak. W krótkiej 
sztuce udzia³ wziê³a zarówno 

m³odzie¿ zdrowa, jak i nie-
pe³nosprawna. Pomys³ pole-
ga³ na przedstawieniu nieco-
dziennej szko³y, w której ucz-
niowie, w trakcie lekcji, opo-
wiadali o wró¿bach „Andrzej-
kowych” i „Katarzynkowych”. 
Dziêki temu, widownia w atra-
kcyjny sposób zosta³a zapoz-
nana z ludowymi obrzêdami, a 
póŸniej ka¿dy z goœci móg³ 
wzi¹æ udzia³ we wró¿bach 
takich jak np. „przek³uwanie” 
serca szpilk¹, losowanie imie-
nia ukochanej, czy ukocha-
nego z kalendarza i innych 
podobnego typu wró¿by. Na 
œwiêto „Katarzynek” do SPON 
przyby³o wielu zaproszonych 
goœci, w tym uczniowie Szko³y 
Podstawowej nr 2 w Zelowie. 

O.K.Ch.



okreœlonej konkurencji mia³y 
mnóstwo czasu na nawi¹zanie 
znajomoœci z rówieœnikami ze 
szkó³ z ca³ego powiatu be³cha-
towskiego. To spowodowa³o 
pozbycie siê kompleksów ma-
³omiasteczkowych, nabranie 
pewnoœci siebie i odwagi w 
relacjach rówieœniczych. Do-
datkowym bodŸcem do udzia-
³u w zajêciach by³a chêæ „zdro-
wej” rywalizacji i „g³ód” suk-
cesu. To w³aœnie dla tych naj-
lepszych organizator zapew-
nia³ bezp³atny trzydniowy wy-
jazd do Warszawy, gdzie op-
rócz startu w danej konkuren-
cji uczniowie mieli mo¿liwoœæ 
wymiany pogl¹dów z rówieœni-
kami z ca³ej Polski (ponad 4 ty-
si¹ce uczniów) oraz zwiedze-
nia stolicy naszego kraju. 
Awans do Fina³u Ogólnopol-
skiego by³ tylko dodatkowym 
aspektem realizowanego pro-
jektu, ale sukcesy odniesione 
tam przez moich wychowan-
ków warte s¹ odnotowania: III 
miejsce Kamila Krawczyka w 
skoku w dal, X miejsce Mag-
dalena Zamolska w rzucie pi-
³eczk¹ palantow¹, XII miejsce 
Aneta Nowicka w skoku 
wzwy¿, XIII miejsce Szymon 
Rejmonczyk w biegu na dys-
tansie 1000 m, XXVII miejsce 

Maciej Rybak w biegu na dys-
tansie 300 m. To tylko najwa¿-
niejsze osi¹gniêcia zelow-
skich lekkoatletów podczas 
Ogólnopolsk iego F ina ³u  
„Czwartków Lekkoatletycz-
nych”. Dodatkowym smacz-
kiem by³ fakt wrêczenia br¹zo-
wego medalu Kamilowi Kraw-
czykowi przez Mariana Woro-
nina, pomys³odawcy i organi-
zatora imprezy, jedynego bia-
³ego cz³owieka, który przebieg³ 
dystans 100 m w 10 sekund (w 
roku 1984).

Wa¿nym elementem prog-
ramu by³y zorganizowane w 
okresie wakacyjnym pó³kolo-
nie, podczas których ucznio-
wie mogli wykorzystaæ obiekty 
szkolne w celu zagospodaro-
wania wolnego czasu w formie 
zorganizowanej i pod fachow¹ 
opiek¹.

Podczas realizacji projektu 
„Popo³udnie z Tob¹” du¿o za-
anga¿owania wykazali rodzice 
uczestników projektu. To w³aœ-
nie im oraz wszystkim pracow-
nikom szko³y chcia³bym 
szczególnie podziêkowaæ za 
stworzenie ¿yczliwej atmo-
sfery do realizacji programu, 
który, miejmy nadziejê, bêdzie 
kontynuowany.

Koordynator projektu
 Cezary Kuligowski

dokoñczenie ze str. 9

W dniu 9 paŸdziernika br. 
Gimnazjum w £obudzicach 
obchodzi³o Œwiêto Patrona, a 
dok³adnie 5 rocznicê nadania 
imienia Janusza Kusociñ-
skiego. Na pocz¹tku uroczy-
stoœci dyrektor Bernadeta JóŸ-
wiak w swoim przemówieniu 
przybli¿y³a postaæ patrona 
szko³y, a nastêpnie uczniowie 
przedstawili wzruszaj¹cy 
program artystyczny, w którym 
pokazali ca³e ¿ycie i karierê 
sportow¹ Janusza Kusociñ-
skiego. Godnoœæ i honor to 
by³y dwie przewodnie cechy 

ŒWIÊTOWALI W  GIMNAZJUM 
W  £OBUDZICACH

jego charakteru. Dlatego nie 
przez przypadek spo³ecznoœæ 
szkolna Gimnazjum w £obu-
dzicach wybra³a go na swoje-
go patrona. Podczas uroczy-
stoœci zosta³y równie¿ roz-
strzygniête konkursy szkolne, 
a wrêczenia dyplomów zwy-
ciêzcom dokona³ wicebur-
mistrz Kazimierz Hudzik. W 
uroczystoœci uczestniczyli tak-
¿e dyrektorowie placówek 
oœwiatowych z terenu Gminy 
Zelów oraz wiele zaproszo-
nych goœci.

O.K.Ch. 
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11 listopada w sali ZSP w 
Zelowie odby³ siê Pi³karski 
Turniej Niepodleg³oœciowy. W 
zawodach wziê³o udzia³ 46 
trzyosobowych dru¿yn sk³ada-
j¹cych siê z uczniów uczêsz-
czaj¹cych do szkó³ znajdu-
j¹cych siê na terenie Gminy 
Zelów. Dziewczêta startowa³y 
w kategorii otwartej (bez ogra-
niczeñ wiekowych), natomiast 
ch³opcy w dwóch kategoriach 
do lat 15 ('91 i m³odsi) oraz do 
lat 13 ('93 i m³odsi). Organiza-
torem zawodów by³ Miejsko-
Gminny Szkolny Zwi¹zek 
Sportowy w Zelowie. Poni¿ej 
przedstawiamy zwyciêzców 
turnieju.
Dziewczêta:
1. Zoo York (Renata Kimmel, 
Nina Walczak i Aleksandra 
Ka³u¿na)
2.Pietruchy (Sylwia Perka, 
Sylwia Gozdalik i Natalia 
Górecka)

PI£KARSKI TURNIEJ 
NIEPODLEG£OŒCIOWY

3. ¯ylety (Magdalena Jaro-
siñska, Agnieszka Boczkie-
wicz i Justyna Boækiewicz)
Ch³opcy do lat 13:
1. Mietki (Kamil Gawroñski, 
Maciej Rybak i Mariusz 
Telenga)
2. FC Diab³y (Micha³ Gozda-
lik, Mateusz Kendziak i To-
masz Niewulski)
3. Moherowe Berety (Szymon 
Rejmonczyk, Pawe³ Skrok i 
Bart³omiej Kasperski)
Ch³opcy do lat 15
1. Siuksy (Rafa³ Stanis³aw-
ski, Adrian Mik i Mateusz 
Krajda)
2. Diavolo (Tomasz WoŸniak, 
Dawid Olejnik, Micha³ Do-
broszek i rezerwowy B³a¿ej 
Gajda)
3.West Bull (Krystian Mali-
nowski, Piotr Knul i Krystian 
Dreæka).

J.M.

W dniu 9 grudnia w £obu-
dzicach rozegrano powiatowe 
mistrzostwa LZS w tenisie sto-
³owym w grach podwójnych. 
We wszystkich kategoriach 
dziewcz¹t zwyciêstwo odnio-
s³y tenisistki z Gminy Zelów. 
Sk³ady dru¿yn: Anna Kwasek 
i Daria Zyrka z ULKS Kusy £o-
budzice, Katarzyna Koniecz-
na i Daria Fr¹czkowska z 
ULKS £obudzice oraz Monika 
Wêdzik i Karina Soból z 
ULKS Kusy £obudzice. 

Z kolei, w dniu 10 grudnia w 
Be³chatowie odby³y siê dru¿y-

TENIS  STO£OWY 
- POWIATOWE MISTRZOSTWA LZS

nowe mistrzostwa LZS powia-
tu be³chatowskiego w tenisie 
sto³owym. Mistrzostwa roze-
grano w dwóch kategoriach: 
kobiet i mê¿czyzn. Zwyciê¿y³a 
nasza dru¿yna w sk³adzie Ka-
tarzyna Konieczna i Monika 
Wêdzik z ULKS Kusy I £obu-
dzice. Na miejscu II w tej sa-
mej kategorii uplasowa³a siê 
dru¿yna ULKS Kusy II £obu-
dzice w sk³adzie Karina Soból 
i Daria Fr¹czkowska. Funda-
torem pucharów i medali by³o 
Starostwo Powiatowe w 
Be³chatowie. 

O.K.Ch.

W dniu 12 stycznia 2007 r. 
o godz. 16:00 w Domu Kultury 
w Zelowie odbêdzie siê uro-
czyste podsumowanie roku 
sportowego 2006 Rady Miej-
sko-Gminnej LZS. Wyró¿nieni 
zostan¹ najlepsi sportowcy 
Gminy Zelów w roku 2006, a 
og³oszone wyniki bêd¹ doty-
czy³y takich kategorii i wspó³-

PODSUMOWANIE 
ROKU  SPORTOWEGO  2006

zawodnictw jak:
- plebiscyt na 10 najlepszych 
sportowców,
- rewelacji sportowych,
- najlepszych „sprawnych ina-
czej” sportowców SPON,
- najlepszych ULKS, szkó³, kó³ 
LZS i zak³adów pracy. 

Serdecznie zapraszamy !   
O.K.Ch.

STRA¯ACY  Z  £OBUDZIC 
- NAJLEPSZYMI  

PI£KARZAMI W  GMINIE 
 I  POWIECIE

W dniu 19 listopada br. w 
hali Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Zelowie od-
by³ siê V Halowy Turniej Pi³ki 
No¿nej o Puchar Prezesa 
Zarz¹du OSP w Zelowie dla 
cz³onków OSP. W turnieju 
udzia³ wziê³y 3 zespo³y stra-
¿ackie: OSP £obudzice, OSP 
Bujny Szlacheckie i OSP 
Wygie³zów. Po raz kolejny 
zwyciêzc¹ turnieju zosta³a 
dru¿yna OSP £obudzice.

Zwyciêska dru¿yna w dniu 
10 grudnia br. reprezentowa³a 
Gminê Zelów na zawodach 
powiatowych w Be³chatowie. 
W turnieju uczestniczy³o 9 
dru¿yn. Po rozgrywkach miê-
dzydru¿ynowych puchar po-

wêdrowa³ w rêce naszej dru-
¿yny - OSP £obudzice, która 
wyst¹pi³a w sk³adzie: S³awo-
mir Dylewicz, Dariusz Fr¹t-
czak,  Jacek Fr¹tczak,  
Krzysztof Rogut, Pawe³ Kru-
szewski, Micha³ Franek, Wi-
told Gapik, Tomasz Marty-
niak, Tomasz Bednarek, Pa-
we³ Kwasek oraz Mariusz 
Kwasek. Wrêczenia pucharu i 
nagród dokonali: starosta be³-
chatowski Jaros³aw Brózda, 
wójt gminy Be³chatów Grze-
gorz Kêpa, komendant PSP w 
Be³chatowie st. brygadier S³a-
womir Stemplewski i prezes 
ZP OSP w Be³chatowie 
Aleksander Fr¹czkowski. 

O.K.Ch.  


