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„Bogurodzica, czyli Pacierz
Staropolski” - właśnie tak zatytu-
łowany był program pierwszego
tegorocznego Letniego Koncer-
tu Festiwalowego - Zelów 2008,
który odbył się w dniu 30 czerw-
ca br. w Kościele Rzymskokato-
lickim w Zelowie.

Przed licznie zgromadzoną
publicznością wystąpił duet zna-
nych artystów: Anna Seniuk
i Robert Grudzień, a uroczyste-
go otwarcia XIV edycji zelow-
skich koncertów dokonali:
dyrek-tor Domu Kultury w
Zelowie Małgorzata Dębkowska
oraz zastępca burmistrza
Zelowa Kazimierz Hudzik.

Anna Seniuk, przy tubalnym
tle muzyki organowej Roberta
Grudnia, przywróciła do życia
staropolski język modlitwy na-
szych praojców. Verba Sacra -
Święte Słowo sprzed wieków
wypowiadane było przez aktor-
kę czysto i dźwięcznie, jednak
brzmiało dość skomplikowanie,
a nawet obco. Artystka zapre-

XIV Letnie Koncerty Festiwalowe  Zelów 2008

zentowała najstarsze pacierze,
jakie zachowały się do dnia dzi-
siejszego, m.in. staropolskie
wersje modlitw codziennych, a
więc Ojcze nasz, Zdrowaś Ma-
ryja, Wierzę w Boga; Dziesięcio-
ro przykazań; fragmenty modli-
tewników: siostry Konstancji
(przepisany dla niej w 1527 r.)

i Gertrudy (zmarła w 1108 r.);
Psalm 1 i Psalm 50 z „Psałterza
floriańskiego” (najstarszy znany
przekład psalmów na język pol-
ski, pochodzący z przełomu XIV
i XV w.); fragment komentarza
do Bogurodzicy, który ks. Skar-
ga dołączył do „Żywota święte-
go Wojciecha” oraz najdawniej-
szą polską modlitwę „Boguro-
dzicę”.

Występ nagrodzony został
gromkimi brawami.

Patronat honorowy nad XIV
Letnimi Koncertami Festiwalo-
wymi - Zelów 2008 sprawuje ks.
abp Władysław Ziółek metropo-
lita łódzki, a organizatorami są
burmistrz Zelowa i Dom Kultury
w Zelowie. Kolejny koncert, na
który już dzisiaj serdecznie za-
praszamy, odbędzie się 18 sier-
pnia 2008 r. o godz. 19:00. Wys-

deon) i Joanna Kaniewska
(skrzypce).

tąpi duet Hubert Giziewski (akor-

E.S.

Tegoroczne obchody dni na-
szego miasta ściągnęły w pierw-
szy weekend lipca do amfiteatru
Ochotniczej Staży Pożarnej w
Zelowie tłumy ludzi. W ciągu
dwóch dni 5 i 6 lipca nie zabrak-

ło okazji do dobrej zabawy, a na
mieszkańców Zelowa, zarówno
tych najmłodszych, jak i star-
szych, czekały liczne atrakcje.

Święto miasta rozpoczęło się
w sobotę barwną paradą zap-

rzęgów konnych, a „sakramen-
talne”:

tradycyjnie wy-
powiedział burmistrz Zelowa
Sławomir Malinowski.

Dni Zelowa 2008 uwa-
żam za otwarte -
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635-84-80
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Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Wygiełzowie 634-14-22

Pierwszy sceniczny występ
należał do grupy folklorystycz-
nej „Rajka”. Następnie na sce-
nie pojawili się Bracia Bim Bam
Bom ze swoim rozśpiewanym
i kolorowym programem dla
dzieci. Było wszystko to, co
dzieci uwielbiają, czyli konkursy
z nagrodami, wesołe piosenki
i tańce. Kolejną atrakcją był kon-
kurs rodzinny zorganizowany
przez Urząd Miejski w Zelowie
i konkurs plastyczny Fundacji
Rozwoju Gminy Zelów. Pierw-
szy polegał na pokonywaniu
krótkiego toru przeszkód, zaś
drugi - na namalowaniu przez
dzieci propozycji spędzania wol-
nego czasu podczas wakacji.
Po konkursach każde dziecko
mogło odebrać słodką niespo-
dziankę - watę cukrową ufundo-
waną przezAptekęALPAGrupa
Kwiaty Polskie. Dodatkową at-
rakcją było stoisko promujące
Zakłady Mięsne KAWIKS, na
którym artyści z Teatru PUCK w
Łodzi malowali twarze dzieci.

Swoje umiejętności na sce-
nie zaprezentowały grupy ta-
neczne breakdance i hip-hop z
Domu Kultury w Zelowie. Przed
publicznością wystąpiła też ka-
pela podwórkowa „Nasza”.

W końcu przyszedł czas na
gwiazdy wieczoru. Jako pierw-
sza wystąpiła grupa Golden
Life, która swoim rockowym, gi-
tarowym graniem wszystkim
dostarczyła wielu wrażeń. Pub-
liczność mogła usłyszeć m.in.

takie przeboje, jak: „Oprócz błę-
kitnego nieba”, „Do zakochania
jeden krok”, „Wolność”, „Dobra,
dobra”, „Helikopter” i „Tip”.

Doskonały koncert dała rów-
nież Grupa Operacyjna. Rap
i odważne teksty utworów spra-
wiły, że szczególnie młodsza
grupa publiczności doskonale
się bawiła.

Pierwszy dzień zakończył się
zabawą dla mieszkańców z zes-
połem Black&White.

Z pewnością dla kibiców piłki
nożnej dużą atrakcją był sobotni
mecz GKS Bełchatów - Wisła
Płock, rozegrany na stadionie
zelowskiego „Włókniarza”. To-
warzyskie spotkanie zakończyło
się bezbramkowym remisem.

Drugi dzień rozpoczął się
przemarszem Orkiestr Dętych
ulicami: Sienkiewicza, Koś-
ciuszki, Kilińskiego i Żeromskie-
go. Na Placu OSP pięć orkiestr
pod batutą dyrygenta orkiestry
OSP Zelów Adama Kowalczyka
wspólnie zagrało hymn Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP oraz utwór
U.Rzeczkowskiej

. Po występie przyszedł czas
na zaprezentowanie się w IV
Festiwalu Strażackich Orkiestr
Dętych, zorganizowanym przez
Ochotniczą Straż Pożarną w
Zelowie i Dom Kultury w Zelo-
wie. Komisja konkursowa w
składzie: Sławomir Ostrowski -
przewodniczący, Piotr Hołys,
Henryk Wesołowski postanowi-
ła przyznać Gminno-
Parafialnej Orkiestrze Dętej przy

Rycerze Floriana
Orkiestry dę-

te

I miejsce

OSP w Dobrzelowie,
Orkiestrze Dętej OSP Szczer-
ców, Młodzieżowej
Orkiestrze Dętej OSP Ka-
mieńsk. Laureaci otrzymali pu-
chary i nagrody, każda z orkiestr
-pamiątkową statuetkę i dyplom
uczestnictwa, a dyrygenci - po-
dziękowania za przygotowanie
orkiestr do festiwalu. Poza kon-
kursem wystąpiła też Amator-
ska Orkiestra Dęta im. K. Na-
mysłowskiego z Ruśca, laureat
ubiegłorocznego festiwalu oraz
gospodarze festiwalu - Orkies-
tra Dęta OSP Zelów.

Następnie, swoimi najlep-
szymi skeczami, publiczność
rozśmieszali artyści z kabaretu
Dno.

Gwiazdą niedzielnego wie-
czoru była Formacja Nieżywych
Schabuff. Koncert ten zgroma-
dził na placu OSP tłum ludzi,
doskonale bawiących się przy
znanych i lubianych utworach
zespołu.

Rewelacyjny był też koncert
grupy Nowator. Taneczne show
i gorące rytmy wszystkich wpra-
wiły w dobry nastrój. Dodatkowo
przez całą niedzielę publiczność
rozweselali szczudlarze promu-
jący Zakłady Mięsne KAWIKS.

Na zakończenie odbył się
pokaz Fire Show.

Patronat medialny nad Dnia-
mi Zelowa 2008 sprawowali:
„Polska - Dziennik Łódzki”, TVP
3 Łódź, Radio Łódź, „Fakty, In-
formacje, Komentarze” i „Infor-
mator Zelowski”.

II miejsce

III miejsce

E.S.
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odmowa podjęcia zatrudnienia
i niepotwierdzenie gotowości do
podjęcia pracy, to również
częste powody wyłączania bez-
robotnych z ewidencji, świad-
czące o dokonywaniu rejestracji
tylko ze względów uzyskania
wsparcia ze strony pomocy spo-
łecznej lub prawa do świadczeń
zdrowotnych.

Bezrobocie w Gminie Zelów
dotyka wielu środowisk społecz-
nych, zarówno osób bardzo
młodych (do 25 roku życia, jak
i powyżej 50 lat, wykształconych
oraz nieposiadających kwalifika-
cji zawodowych, osób zamiesz-
kałych na wsi, w mieście, jak
również posiadających gospo-
darstwa rolne). Jednak mimo to
zjawisko bezrobocia z roku na
rok wciąż maleje. Dzieje się to
za sprawą ofert pracy niesub-
sydiowanych, prac sezonowych
oraz systematycznego zwięk-
szania ilości środków Funduszu
Pracy oraz środków pochodzą-
cych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację pro-
jektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem tych projektów jest
wsparcie finansowe przedsię-

Ostatnie statystyki zelowskiej
filii Powiatowego Urzędu Pracy
przedstawiają optymistycznie
zapowiadający się, spadkowy
stan bezrobocia na teranie
miasta i gminy. Najwyraźniej
uwidoczniło się to na przestrzeni
ostatnich pięciu miesięcy od
stycznia do końca maja br. Licz-
ba zarejestrowanych bezrobot-
nych w filii PUP wyniosła z koń-
cem maja 905 osób, a więc
zmniejszyła się o 218 osób w
odniesieniu do analogicznego
okresu ubiegłego roku, stano-
wiąc tendencję spadkową. W
okresie tych pięciu miesięcy w
filii PUP w Zelowie zarejestro-
wało się 508 osób, natomiast z
ogólnej ewidencji usunięto w
tym samym czasie 542 osoby.
Najczęstszą przyczyną wyłą-
czenia z listy zarejestrowanych
było podjęcie pracy (262 oso-
by). Pozostałe przyczyny to:
rozpoczęcie stażu, rozpoczęcie
przygotowania zawodowego w
miejscu pracy, rozpoczęcie prac
społecznie użytecznych, robót
publicznych, a także nabycie
prawa do emerytury, renty,
świadczenia emerytalnego oraz
brak potwierdzenia gotowości
do podjęcia pracy. Świadoma

biorców i instytucji zatrudniają-
cych osoby bezrobotne.

Jednym z najbardziej efek-
tywnych sposobów organizacji
zatrudnienia i stymulowania
osób bezrobotnych są aktywne
formy przeciwdziałania bezro-
bociu, takie jak szkolenia, staże,
przygotowania zawodowe, pra-
ce interwencyjne czy roboty
publiczne. W ramach tych
przedsięwzięć w okresie od
1.01.2008 r. do 31. 05. 2008 r. z
aktywnych form zatrudnienia
skorzystało 89 osób. Przepro-
wadzane są również atrakcyjne
szkolenia (księgowość I i II stop-
nia, operator koparko-ładowar-
ki, kasjer-sprzedawca, pracow-
nik ochrony itp.), do udziału w
których swoją chęć zgłosiło 51
osób. Ponadto, w celu udziele-
nia pomocy w uzyskaniu źródła
zarobkowania dla bezrobotnych
bez prawa do zasiłku, Gmina
Zelów zawarła na okres od
1.03.2008 do 31.12.2008 r. po-
rozumienie z PUP w Bełchato-
wie, w sprawie organizacji prac
społecznie użytecznych, na któ-
re skierowano 70 osób. W ra-
mach współpracy ze stanowis-
kiem ds. promocji i informacji

Urzędu Miejskiego w Zelowie,
przeprowadzono również zaję-
cia aktywizujące bezrobotnych z
zakresu poradnictwa i informacji

194 osoby.

Zestawienia te pokazują, że
stan bezrobocia na terenie Gmi-
ny Zelów ma tendencję spadko-
wą, a coraz więcej osób zare-
jestrowanych korzysta z różno-

cia.

zawodowej. Wzięły w nich udział

rodnych form aktywizacji i wspar-

Kierownik Filii PUP
w Zelowie

Marta Sych
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Serdecznie zapraszamy do
składania wniosków do IV edycji
Programu Stypendialnego Gmi-
ny Zelów im. Jana Pawła II dla
uczniów i studentów, mających
miejsce zamieszkania i zamel-
dowania w gminie Zelów i uczą-
cych się w szkołach ponadgim-
nazjalnych i uczelniach wyż-
szych, którzy mimo trudnych
warunków materialnych, rodzin-
nych lub zdrowotnych osiągają
dobre wyniki w nauce.

Wnioski można pobrać w
Referacie Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia Urzędu Miej-
skiego w Zelowie, ul. Żerom-
skiego 23, pokój nr 28, w godz.
7:30-15:30 lub ze strony interne-
towej www.zelow.pl (bip - zak-

ładka: konkursy, stypendia).
Wnioski o przyznanie sty-

pendium należy złożyć w nastę-
pujących terminach:
1) 1 - 31 lipca na okres stypen-
dialny od dnia 1 września do 31
grudnia danego roku dla
uczniów,
2) 1 - 31 sierpnia na okres sty-
pendialny od dnia 1 październi-
ka do 31 grudnia danego roku
dla studentów (maturzystów).

O stypendium może ubiegać
się osoba, której dochód nie
przekracza 750 zł netto na oso-
bę w rodzinie.

Szczegółowe informacje na
temat programu można uzys-
kać pod nr tel. (044) 635 15 36.

O.K.Ch.

Informujemy, że na terenie
zalewu „Patyki” kąpiel jest zab-
roniona! Zbiornik jest obszarem

wodnym przeznaczonym do ce-
lów retencyjnych nie mającym
charakteru kąpieliska.

Urząd Miejski w Zelowie og-
łosił przetarg ustny nieograni-
czony na niżej wymienione nie-
ruchomości:

3. nieruchomości położone w
Zelowie przy ul. Poznańskiej na
terenach budownictwa oraz
usług i handlu, oznaczone nu-
merami:

1. nieruchomość zabudowana
budynkiem byłego ośrodka
zdrowia w Zelowie przy ul. Że-
romskiego 26, oznaczona jako
działka nr 43/3 o pow. 0,1225
ha, położona na terenach zabu-
dowy o funkcji mieszkaniowej
i usługowo-handlowej. Cena wy-
woławcza wynosi 360.000,00 zł
brutto. Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 36.000,00 zł
2. nieruchomość gruntowa w
Zelowie przy ul. róg Płockiej
i Cegielnianej, oznaczona jako
działki nr 146/2, 222/6, 222/8,
226/4, 228/2, 233 o łącznej pow.
5,6534 ha. Położona jest na te-

i handlowych. Cena wywoław-
cza wynosi 1.200.000,00 zł brut-
to. Warunkiem przystąpienia do

w wysokości 120.000,00 zł.

renach produkcyjno-usługowych

przetargu jest wpłacenie wadium

- dz. nr 127/1, 128/5, 128/6 -
0,0976 ha, cena wywoławcza
35.000 zł, wadium - 3500 zł
- dz. nr 127/2, 128/9 - 0,0732 ha,
cena wywoławcza - 30.000 zł,
wadium - 3000 zł
- dz. nr 127/3, 128/11 - 0,0733
ha, cena wywoławcza - 30.000
zł, wadium - 3000 zł
- dz. nr 127/4, 128/13 - 0,0718
ha, cena wywoławcza - 30.000
zł, wadium - 3000 zł
- dz. nr 128/8 - 0,0593 ha, cena
wywoławcza - 25.000 zł, wa-
dium - 2500 zł
- dz. nr 128/10 - 0,0723 ha, cena
wywoławcza - 30.000 zł, wa-
dium- 3000 zł
- dz. nr 128/12 - 0,0724 ha, cena
wywoławcza - 30.000 zł, wa-
dium - 3000 zł
- dz. nr 128/14 - 0,0618 ha, cena
wywoławcza - 25.000 zł, wa-
dium - 2500 zł

Bliższych informacji można
uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego w Zelo-
wie, ul. Żeromskiego 23, pokój
nr 24, tel. (044) 634-10-00 wew.
37 i 38 lub na stronie interneto-
wej - w zakładce
przetargi.

www.zelow.pl
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- świadczenia pomocy
społecznej

- księgowość
świadczenia rodzinne
- świadczenia rodzinne
pracownicy socjalni
usługi opiekuńcze
- kierownik
- kasa

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zelowie
informuje, że od 1 lipca br. dys-
ponuje drugim numerem tele-
fonu i aktualnie posługuje się
dwoma numerami:

.
Numery wewnętrzne:

- fax

0-44 634-10-28
0-44 634-15-72
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Spółka i jej majątek
Przedsiębiorstwo Komunal-

ne Spółka z o. O. w Zelowie pro-
wadzi działalność gospodarczą
w zakresie zaopatrzenia w wo-
dę oraz odprowadzania i oczy-
szczania ścieków.

W działalności Przedsiębior-
stwo wykorzystuje dzierżawione
od Gminy Zelów sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne oraz ujęcia
wody, oczyszczalnie i przepom-
pownie ścieków. W roku 2007
przyjęto w dzierżawę wybudo-
wane w ramach inwestycji przez

16 czerwca br. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zelowie (funkcję tę jednoosobowo
wykonuje burmistrz Zelowa), na którym podsumowano działalność spółki za rok 2007. Po raz kolejny Przedsiębiorstwo
osiągnęło dodatni wynik finansowy zysk netto wyniósł blisko 38 tysięcy zł. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza spółki
otrzymały absolutorium z wykonania swoich obowiązków w roku 2007

Gminę Zelów sieci wodociągo-
we i kanalizacyjne oraz zmoder-
nizowaną oczyszczalnię ście-
ków w Zelowie. Wartość mająt-
ku przyjętego do użytkowania w
2007 roku wynosi

. Wartość dzierżawionego od
Gminy Zelów majątku wynosi
na koniec 2007 roku aż

.
Przedsiębiorstwo posiada

również własny majątek trwały,
którego wartość brutto na ko-
niec roku obrotowego wynosiła

. Majątek ten stano-

11 milionów
zł

38 mi-
lionów zł

189,6 tys. zł

wią samochody dostawcze,
sprzęt komputerowy i urządze-
nia biurowe, maszyny i narzę-
dzia a także zestaw pomp sie-
ciowych na ujęciu wody w Zelo-
wie oraz wiata na oczyszczalni
ścieków w Wygiełzowie. W roku
2007 wartość majątku trwałego
Spółki zwiększyła się o 40 tys. tj.
o zakupiony samochód dostaw-
czy oraz zainstalowany na uję-
ciu wody w Zelowie monitoring
urządzeń. Zakupy środków
trwałych Przedsiębiorstwo fi-
nansuje z własnych środków
obrotowych, w szczególności z
zysków wypracowanych w ko-
lejnych latach działalności.

Przedsiębiorstwo posiada w
eksploatacji trzy ujęcia wody: w
Zelowie, Kociszewie i Grabosto-
wie oraz czynnej sieci
wodociągowej. Długość eksplo-
atowanej sieci wodociagowej
zwiększyła się w roku sprawoz-
dawczym o tj. o wybu-
dowane odcinki wodociągów,
przekazane w dzierżawę przez
Gminę. Według stanu na ko-
niec 2007 roku do ujęcia w Ze-
lowie przyłączone jest 104,6 km
sieci, do ujęcia w Kociszewie
43,5 km, a do ujęcia w Grabos-
towie 0,7 km sieci. Ujęcie w Ze-
lowie zabezpiecza zapotrzebo-
wanie na wodę w 91 % obsługu-
jąc teren miasta Zelowa i 24
wioski. Z ujęcia w Kociszewie
woda dostarczana jest do 11
wiosek w północnym i północno
- wschodnim rejonie gminy.

Rejon obsługiwany przez
ujęcie w Kociszewie charaktery-
zuje się stosunkowo małą gęs-
tością zabudowy. Pomimo że
ujęcie to obsługuje 30 % sieci
wodociągowej to ilość sprzeda-
wanej wody z tego ujęcia stano-
wi tylko 9 % w ogólnej ilości
sprzedaży. Ujęcie w Grabosto-
wie zabezpiecza potrzeby tylko
10 odbiorców wody we wsi Gra-
bostów.

W roku 2007 dostarczono
odbiorcom i zafakturowano

. W porów-
naniu z rokiem 2006 jest to wię-
cej o 12,6 tys. tj. o 5,6 %.
Wzrost ilości dostaw wody zwią-
zany jest z rozbudową sieci wo-
dociągowej i przyłączeniem do

Działalność w zakresie
zaopatrzenia w wodę

148,8 km

17,2 km

237,4 tys. m wody3

m3

sieci nowych odbiorców. W roku
2007 zawarto 182 umowy o
dostawę wody z nowymi odbior-
cami.

Rozliczenia za dostawę wo-
dy, dokonywane są według cen
określonych w

i
, opracowanych przez

Przedsiębiorstwo i zatwierdzo-
nych przez Radę Miejską w Ze-
lowie.

W roku 2007 ceny l wody
stosowane w rozliczeniach wy-
nosiły (

): dla gospodar-
stw domowych 2,15, dla pozos-
tałych odbiorców 2,18. Odbiorcy
wody obciążani byli również op-
łatą abonamentową zróżnico-
waną w zależności od średnicy
zainstalowanego na przyłączu
wodomierza. W roku 2007 staw-
ki opłat za wodę nie były zmie-
niane. Pozostawienie stawek
opłat na poziomie z roku 2006
możliwe było na skutek rozbu-
dowy sieci i przyłączenia no-
wych odbiorców, a w konsek-
wencji zwiększenia ilości dos-
taw wody.

Przychody uzyskane z dzia-
łalności zaopatrzenia w wodę
wyniosły w 2007 roku

i były wyższe o 33,6 tys. zł. od
przychodów w roku poprzed-
nim. Odnotowany ponad 6 %
wzrost przychodów jest efektem
zwiększenia ilości dostarczonej
wody. Koszty prowadzenia dzia-
łalności zaopatrzenia w wodę w
roku 2006 wynoszą 493,3 tys. zł
i są wyższe o 3,9 % niż w roku
poprzednim. Działalność zao-
patrzenia w wodę zamknęła się
za rok 2007 zyskiem w kwocie

.

Działalność Przedsiębior-
stwa w zakresie usług kanaliza-
cyjnych prowadzona jest przy
wykorzystaniu sieci ka-
nalizacyjnej,

giełzowie oraz
. W

roku 2007 przyjęto do eksploa-
tacji nowej sieci wybudo-
wanej w ramach inwestycji pro-
wadzonych przez Gminę Zelów
oraz zmodernizowaną oczysz-

"Taryfach dla
zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę zbiorowego odprowadzania
ścieków"

w złotych brutto z 7%
podatkiem VAT

m3

542,5 tys.
zł

49,2 tys. zł

31,6 km
dwóch oczysz-

siedmiu
przepompowni ścieków

6,6 km

Działalność w zakresie
odprowadzania

i oczyszczania ścieków

czalni ścieków - w Zelowie
i Wy
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czalnie ścieków w Zelowie. Roz-
budowa sieci skutkuje zwięk-
szeniem ilości odbiorców usług
kanalizacyjnych. W roku 2007
zawarto 177 nowych umów na
korzystanie z usług kanalizacyj-
nych.

W roku 2007 przyjęto do sie-
ci kanalizacyjnej oraz na oczy-
szczalnie

. W ilości tej ścieków byto-
wych było 152,9 tys. tj. 77,6
%, a ścieków przemysłowych
44,2 tys. m . W porównaniu z ro-
kiem 2006 zwiększyła się ilość
przyjętych ścieków o 17,8 tys
tj. o 10 %, przy czym wzrosła
ilość ścieków tak bytowych jak
i przemysłowych. Pojazdami
asenizacyjnymi dowieziono na
oczyszczalnie 49,8 tys. ście-

197,1 tys. ście-
ków

m3

m

m

m

3

3

3

3

ków, w tym przemysłowych
35,9 tys. . W 2007 roku ścieki
dowożone stanowiły 25,3 %
ogólnej ilości ścieków przyję-
tych.

Ceny usług odprowadzania
ścieków stosowane w 2007 ro-
ku, określone w taryfie, wynosiły
(

): dla gospodarstw do-
mowych 3,38, a dla pozostałych
odbiorców 3,58. Stawki opłat za
ścieki obowiązywały w tej wyso-
kości od marca 2005 roku i do-
tyczą ścieków dopływających
siecią kanalizacyjną. Opłaty za
przyjęcie na oczyszczalnie ście-
ków dowożonych ustalane są, w
zależności od ich rodzaju oraz
zawartego ładunku zanieczysz-
czeń. Stawki opłaty kształtowały
się w roku 2007 w wysokości od
3,50 do 7,00 zł na . Odbiór
ścieków dowożonych nie podle-
ga przepisom ustawy o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, a tym samym nie mają
zastosowania do tych ścieków
ceny i stawki opłat zawarte w ta-
ryfach.

Przychody za usługi odpro-
wadzania i oczyszczania ście-
ków wyniosły w 2007 roku

, a koszty - .
Działalność w tym zakresie
zamknęła się za rok 2007 zys-
kiem w kwocie , co sta-
nowi rentowność 3,6 %. W po-
równaniu z rokiem poprzednim

m

m

3

3

za 1 m3 brutto z podatkiem
VAT 7 %

699,6
tys. zł 674,6 tys. zł

25 tys. zł

przychody wzrosły o 11,8 %,
koszty zwiększyły się o 13,8 %,
a rentowność obniżyła się o 1,6
%. Na wzrost kosztów i obniże-
nie rentowności wpłynęła w
głównej mierze praca w IV kwar-
tale 2007 r. urządzeń zmoderni-
zowanej oczyszczalni ścieków
w Zelowie (faza rozruchu) przy
jednoczesnej pracy urządzeń
starej oczyszczalni.

Zarząd Przedsiębiorstwa
prognozuje, że realizacja przy-
chodów i kosztów na planowa-
nym poziomie pozwoli na zamk-
nięcie działalności w roku 2008
wynikiem dodatnim na poziomie
zbliżonym do roku 2007. Obser-
wacja kosztów za pierwsze mie-
siące roku 2008 wskazuje, że
rzeczywista wielkość kosztów,
szczególnie kosztów usług ka-
nalizacyjnych może być wyższa
od prognozowanych.

Działalność Przedsiębior-
stwa, w kolejnych latach od

Dobry rok 2007
Wynik finansowy działal-

ności Przedsiębiorstwa za
rok 2007 jest dodatni. Zysk
brutto wynosi 74,2 tys. zł ,a po
odliczeniu podatku dochodo-
wego w kwocie 36,8 tys. zł
zysk netto - 37,4 tys. Zł.

2001 roku zamykała się wyni-
kiem dodatnim. Wypracowane
zyski przeznaczane były przez
Zgromadzenie Wspólników na
pokrycie strat - z lat ubiegłych.

Przedsiębiorstwo jest spółką
prawa handlowego, a Gmina
Zelów jest jedynym wspólni-

siębiorstwem zarządzają orga-
ny spółki - Zgromadzenie
Wspólników, Rada Nadzorcza
i Zarząd. Funkcję Zgromadze-
nia Wspólników wykonuje z mo-
cy prawa jednoosobowo bur-
mistrz Zelowa

. W skład Rady Nadzor-
czej wchodzą: wiceburmistrz

jako prze-
wodniczący oraz

i .
Bieżące kierowanie firmą wyko-
nuje Zarząd - Prezes

oraz członek Zarzą-
du i główny księgowy

.

Straty na łączną kwotę 220
tys. zł odpracowane zostały w
całości. Na koniec roku 2007
straty z lat ubiegłych nie wys-
tępują.

Sławomir Mali-
nowski

Kazimierz Hudzik
Henryk

Kopacz Sylwester Legiędź

Roman
Bednarek

Ryszard
Kębłowski

O.K.Ch.

Oni „rządzą”
Przedsiębiorstwem

kiem. Zgodnie z prawem, Przed-

Fundacja Rozwoju Gminy
Zelów otrzymała dofinansowa-
nie na realizację projektu przez-
naczonego dla mieszkańców
Gminy Zelów pod nazwą „

”.
Środki na realizację projektu po-
chodzą z Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Działanie
9.5 administrowanego przez
Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Celem projektu jest umożli-
wienie mieszkańcom Gminy Ze-
lów zdobycia nowej wiedzy
i podniesienia kwalifikacji w wy-
branych przez nich tematach. W
ramach realizacji projektu prze-
prowadzone zostaną szkolenia
dotyczące

Ini-
cjatywa Edukacyjna dla
Mieszkańców Gminy Zelów

ogrodów biodyna-
micznych, prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, pod-
staw obsługi komputera, pod-
staw tworzenia stron interne-
towych oraz twórczego myś-
lenia i florystyki.

Serdecznie dziękujemy oso-
bom, które wzięły udział w ba-
daniu ankietowym przeprowa-
dzonym w lutym tego roku, które
pozwoliło nam dokonać wyboru
tematyki szkoleń.

Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Nabór uczestników i pierw-
sze szkolenie rozpocznie się we
wrześniu tego roku. Zaprasza-
my zainteresowane osoby do
udziału w szkoleniach.



Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zelowie
czeka na podpisanie umowy o
dofinansowanie realizacji pro-
jektu w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki pt.

W dniu 29 kwietnia 2008 r. do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi złożony został wniosek
o dofinansowanie tego projektu.
Z przyczyn niezależnych przed-
łużająca się ocena projektu oraz
obecne negocjacje skracają ok-
res wdrożenia projektu z 8 do 6
miesięcy. Rozpoczęcie realizacji
projektu planowane jest w lipcu.
Dla 20 bezrobotnych kobiet bę-
dą zorganizowane:
- zajęcia motywacyjne rozwijają-
ce umiejętności interpersonalne
oraz zajęcia aktywizacyjne z za-

„Szansa na pracę - aktywiza-
cja zawodowa osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym”.

kresu autoprezentacji i komuni-
kacji społecznej;
- warsztaty aktywnego poszuki-
wania pracy i doradztwa indywi-
dualnego;
- szkolenia z zakresu minimum
sanitarnego, których celem jest
nabycie uprawnień do zatrud-
nienia w większej liczbie zawo-
dów niż prace ujęte bezpośred-
nio w projekcie;
- badania w zakresie medycyny
pracy;
- szkolenia przygotowujące do
wykonywania zawodu opiekun-
ki środowiskowej;
- szkolenia z zakresu obsługi
kas fiskalnych i technik sprzeda-
ży.

Uczestnikom szkolenia za-
pewnione zostanie wyżywienie,
dojazd na szkolenia z terenów
wiejskich, badania lekarskie, za-
siłki celowe oraz prace społecz-
nie użyteczne dla 8 osób.

W dniach 12-13 lipca br. Kin-
ga i Witold Biesaga reprezento-
wali gospodarstwo rolne rodzi-
ców na IV Ogólnopolskiej Wys-
tawie Bydła w Bratoszewicach.

Jako jedyni od trzech lat re-
prezentują Gminę Zelów i po-
wiat bełchatowski na wysta-
wach zwierząt hodowlanych.

Dzieci prezentowały cieliczki
i zdobyły wyróżnienie w konkur-
sie „Mały Hodowca”. Mazowiec-
kie Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierząt ufundowało dla nich
cenne nagrody. E.S.

BIURO EURO - BHP mgr inż. Zbigniew Szafrański,
specjalista ds. bhp, organizuje dla firm i instytucji

profesjonalne usługi w zakresie szkoleń bhp, ppoż.,
oceny ryzyka zawodowego oraz w

firmie w zakresie bhp.
stałego nadzoru

BHP SZKOLENIA, DORADZTWO  I

WYDAWNICTWO  www.eurobhp.pl

97-425 Zelów, ul. Kazimierza Wielkiego 30
tel. 44-6342242, kom. 608 358319, e-mail: zbisza@wp.pl

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

zakresie bhp oraz oceń ryzyko zawodowe na
stanowiskach pracy !

Za pośrednictwem strony internetowej możesz sprawdzić
aktualny cennik usług oraz zasięgnąć podstawowych

informacji na temat bhp w firmie. - szkolenie
okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

ważne jest maksymalnie 3 lata, brak ważnych szkoleń
okresowych bhp skutkuje mandatem

w wysokości 1000 zł.

Pamiętaj

Szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem może zostać
przeprowadzone u klienta w zakładzie pracy. Ceny szkoleń są

ściśle uzależnione od liczebności grupy, ocena ryzyka
zawodowego od ilości stanowisk pracy.

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

w tym przepisów i zasad bhp, została podwyższona
do kwoty 30.000 zł.

STRONA FIRMOWA - www.eurobhp.pl
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SZANOWNI KLIENCI MIASTA I GMINY ZELÓW

„EKO REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie świadczy usługi odbioru odpadów z terenu
miasta i gminy Zelów. Obsługujemy system odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
gromadzonych w pojemnikach przydomowych jak również i system selektywnej zbiórki z po-
jemników ogólnodostępnych rozstawionych na terenie miasta i gminy Zelów.

W związku z bardzo złą morfologią odpadów gromadzonych selektywnie oraz dużym nie-
porządkiem wokół pojemników, Spółka „EKO-REGION” apeluje do mieszkańców Zelowa
o podjęcie działań mających na celu utrzymanie miejsc rozstawienia pojemników w czystości
i porządku oraz wrzucanie do pojemników tylko tych odpadów, na które pojemniki są przezna-
czone. Wśród odpadów wrzucanych obecnie można znaleźć także: popioły, aluminium, opa-
kowania po olejach silnikowych, gałęzie, opakowania tetra pak, gruz, folie budowlane itp. Są
to odpady, które można zaliczyć do zmieszanych odpadów komunalnych, a niektóre z nich
nawet do odpadów niebezpiecznych stanowiących duże zagrożenie dla środowiska natural-
nego.

Mając na uwadze fakt, iż w szybkim tempie wzrasta ilość produkowanych odpadów komu-
nalnych, a w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i szkła, koniecznym jest
odzyskiwanie surowców wtórnych. Dlatego - zachęcając do właściwej segregacji - we współ-
pracy z Urzędem Miejskim w Zelowie Spółka „EKO-REGION”

Wszyscy zgadzamy się, iż w XXI wieku troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla
przetrwania ludzkości. Nie można niedoceniać roli edukacji ekologicznej w prawidłowym
wychowaniu dzieci i młodzieży, uczenia jej szacunku dla przyrody i zwiększenia świadomości
ekologicznej. Pozwala to mieć nadzieję, że dorastające pokolenie będzie świadome zagro-
żeń, jakie niesie nieracjonalna gospodarka zasobami natury. Dlatego wspólnie dołóżmy
wszelkich starań by nasze działanie wpływało pozytywnie na wygląd środowiska naturalnego.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zaśmiecone miejsca, które źle świadczą o
mieszkańcach miasta gminy Zelów.

w lipcu i sierpniu dostawi ko-
lejne pojemniki na szkło bezbarwne i kolorowe oraz na tworzywa sztuczne.

Miasto Zelów  ul.
Kościuszki 24

Miasto Zelów  ogródki działkowe
obok oczyszczalni, w workach

znajdują się pampersy

Miasto Zelów ul. Kościuszki 112
bałagan wokół pojemników mimo

zapełnienia nie przekraczającego 50%.
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Czerwiec był miesiącem szczególnie bogatym w wydarzenia związane z wykorzystaniem pomocy unijnej
dla naszego kraju. Podsumowywano dokonania okresu programowania 2004-2006, składano wnioski w
pierwszych konkursach okresu 2007-2013, pojawiły się zapowiedzi nowych programów. Gmina Zelów

aktywnie uczestniczyła w tych wydarzeniach. Mówią o tym artykuły pod wspólnym tytułem

Gmina Zelów liderem w zdobywaniu unijnych pieniędzy
Województwo Łódzkie podsumowało pierwszy okres wykorzystania

środków strukturalnych Unii Europejskiej
Blisko 157 mln euro otrzy-

mało Województwo Łódzkie
w ramach Zintegrowanego

woju Regionalnego (ZPORR)
w latach 2004-2006. Dofinan-
sowanie otrzymało aż 769
projektów - wśród 7. najwięk-
szych znalazł się wniosek
Gminy Zelów na przebudowę
oczyszczalni ścieków i budo-
wę nowych odcinków kanali-
zacji sanitarnej i wodociągów
wraz z odbudową dróg.

Programu Operacyjnego Roz-

30 czerwca br. obyła się kon-
ferencja, podsumowująca ok-
res programowania 2004 - 2006
w naszym regionie. W spotka-
niu wzięli udział Elżbieta Bień-

kowska - Minister Rozwoju Re-
gionalnego, Włodzimierz Fisiak
-Marszałek Województwa Łódz-
kiego, Jolanta Chełmińska -Wo-
jewoda Łódzki oraz samorzą-
dowcy z całego regionu. Gminę
Zelów reprezentował burmistrz
Sławomir Malinowski.

Według opinii władz woje-
wódzkich, pieniądze unijne re-
gion łódzki wykorzystał w spo-
sób racjonalny. Również minis-
ter Elżbieta Bieńkowska pozy-

w województwie dodając przy
tym, że nie ma żadnego zagro-
żenia, jeśli chodzi o wydatkowa-
nie środków ze ZPORR, zapew-
niając, iż nie ma niebezpieczeń-

tywnie oceniła realizację ZPORR

W wielu gminach oddano do
użytku nowoczesne oczyszczal-
nie ścieków, z których najwięk-
sza to oczyszczalnia w Zelowie,
gdzie zrealizowano projekt o
wartości ponad 17 mln złotych.
Zelowski projekt „Przebudowa
oczyszczalni ścieków i budowa
systemów wod.-kan. z odtwo-
rzeniem pasów drogowych” był
jednym z bohaterów podsumo-
wania, okazując się jednym z
siedmiu największych projektów
w skali całego regionalnego
ZPORR ( na 769 zrealizowa-
nych) i największym w działaniu
1.2 Infrastruktura ochrony śro-
dowiska ( na 15 zrealizowa-
nych).

stwa zwrotu jakichkolwiek fun-
duszy.

W ramach ZPORR samo-
rząd województwa uczestniczył
we wdrażaniu programów wyni-
kających z priorytetów I i III, któ-
re dotyczyły różnego rodzaju in-
westycji w infrastrukturę (m.in.
drogową, związaną z ochroną
środowiska, ochroną zdrowia,
kulturą i sportem) oraz działania
2.6 - Regionalne Strategie Inno-
wacyjne i transfer wiedzy.

Dzięki dofinansowaniu wy-
budowano i zmodernizowano
blisko 70 km dróg. Inwestowano
też w obiekty sportowe dotując
budowę hal sportowych i szkol-
nych sal gimnastycznych.

Dziesięć największych projektów spośród 769 zrealizowanych
w województwie łódzkim w latach 2004-2007

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Lp.

1.

5.

3.

7.

9.

2.

6.

4.

8.

10.

Nazwa projektu

Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz - Łódź - Pabianice
I Etap

Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi  modernizacja
i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnicy
przemysłowej Kutna  remont wiaduktu nad torami PKP

Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa
systemów wod-kan z odtworzeniem pasów
drogowych w Zelowie

Budowa drogi (odcinek G-K)  uzbrojenie działki
inwestycyjnej w Radomsku

Modernizacja układu drogowo  torowego ulic
Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi

E-Łódź zakup i wdrożenie elektronicznego urzędu
w Urzędzie Miasta Łodzi

Modernizacja i adaptacja XIX  wiecznego budynku
pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi

Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia
Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku
Konary - Piątek

Beneficjent

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Łodzi

Miasto Łódź

Powiat Kutnowski

Gmina Zelów

Miasto Radomsko

Miasto Łódź

Miasto Łódź

Muzeum Sztuki w Łodzi

Politechnika Łódzka

Województwo Łódzkie

Kwota
dofinansowania z UE

108.717.992 zł

15.354.229 zł

13.736.761 zł

12.257.063 zł

11.292.578 zł

18.613.879 zł

13.077.861 zł

16.798.899 zł

11.318.287 zł

11.238.769 zł

Całkowita wartość
projektu

265.271.902 zł

29.641.104 zł

18.673.416 zł

18.064.438 zł

15.335.538 zł

37.951.827 zł

17.437.148 zł

54.089.671 zł

15.091.050 zł

14.985.062 zł



Zwróćmy uwagę, że pierw-
sza „10-tka” największych pro-
jektów została prawie całkowi-
cie zdominowana przez Łódź -
sześć projektów to przedsię-
wzięcia Miasta Łodzi i jego jed-
nostek organizacyjnych albo
wielkich instytucji kulturalnych
i naukowych o znaczeniu nie tyl-
ko regionalnym, ale wręcz
ogólnopolskim, które mają sie-
dzibę w Łodzi. Z pozostałych 4
beneficjentów Gmina Zelów jest

zdecydowanie najmniejsza i naj-
mniej zasobna, a mimo to zdo-
łała się przebić do wojewódzkiej
czołówki. Próżno w tej czołówce
szukać wielkich ośrodków regio-
nalnych - Piotrkowa Trybunal-
skiego, Tomaszowa Mazowiec-
kiego, Pabianic, Bełchatowa,
Skierniewic czy Sieradza. Ci po-
tentaci także uzyskiwali dofinan-
sowanie do swoich projektów,
ale wielkością uzyskanych środ-
ków Zelów zdystansował ich
zdecydowanie.

25 kilogramów nadziei
Zelowski wniosek  gigant w nowym wyścigu po unijną kasę

Podczas sesji w dniu 11
czerwca 2008 r. Rada Miejska
upoważniła burmistrza Zelo-
wa do złożenia wniosku „Roz

nalizacyjnych w Zelowie i Ło-
budzicach w gminie Zelów” w
pierwszej edycji konkursów o
środki strukturalne Unii Euro-
pejskiej na okres 2007-2013.
Dwa dni później pracownicy
Urzędu Miejskiego złożyli wa-
żący 25 kilogramów wniosek
w Urzędzie Marszałkowskim.
Wyścig po wielkie pieniądze
rozpoczął się.

-
budowa systemów wodno-ka-

Ogółem w pierwszych sześ-
ciu konkursach w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego
wpłynęło 136 wniosków. Naj-
więcej, bo 46 złożono w działa-
niu „Gospodarka wodno - ście-
kowa”, a wśród nich jest i zelow-

ski projekt „Rozbudowa syste-
mów wodno-kanalizacyjnych w
Zelowie i Łobudzicach w gminie
Zelów”.

Prace nad wnioskiem
trwały kilka tygodni i zostały wy-
konane niemal wyłącznie przez
pracowników Urzędu Miejskie-
go, bez potrzeby opłacania wys-
pecjalizowanych firm. Ostatecz-
nie powstał projekt, który w
przypadku uzyskania unijnej do-
tacji będzie największym przed-
sięwzięciem w historii naszej
gminy.

Wartość nakładów finansowych
przewidzianych na realizację
zadania oszacowano na blisko

Nasz wniosek już na
starcie wyróżnia się wśród in-
nych - jest największy, nie tyl-
ko w „swoim” konkursie, ale
i w skali wszystkich sześciu
naborów.

O jakich pieniądzach mówi-
my ?

70 mln zł

54 mln
zł.

, a wnioskowana wy-
sokość unijnej pomocy, o którą
występujemy to blisko

Swoim zasięgiem wniosek obej-
muje ogromny obszar miasta
ulice: Zachodnia, Kościuszki, Pl.
Dąbrowskiego, Sienkiewicza,
Piotrkowska, Pabianicka, Har-
cerska, Sportowa, Południowa,
Komeńskiego, Wolności, Poz-
nańska, Lubelska, Boczna, Leś-
na oraz sołectwa Łobudzice
i Kolonia Łobudzice.
Gigantyczny jest także zakres
rzeczowy zadania, który obej-
muje budowę: 27 km kanalizacji
sanitarnej, 8,2 km kanalizacji
deszczowej, 6,6 km sieci wodo-
ciągowej, 600 przyłączy kanali-
zacyjnych, 330 przyłączy wodo-
ciągowych, na 27 km odtworze-
nia (modernizacji) dróg

W przypadku uzyskania dofi-
nansowania na realizację zada-
nia przewidujemy, że będzie
ono realizowane w latach 2009
-2011. Optymalny termin trwa-
nia inwestycji to wiosna 2009-
jesień 2011, przy czym najwięk-
szy zakres robót miałby być wy-
konany w roku 2010. To wszyst-
ko oczywiście zależy od uzyska-
nia środków.

Mimo, że zadanie objęte wnios-
kiem jest kolosalne, to nie

Gdzie i co chcemy budować ?

Kiedy to wszystko?

Czego we wniosku nie ma, bo
być nie mogło?

wszystkie nasze plany mogliś-
my zmieścić we wniosku. Twar-
de kryteria zakresu rzeczowego
w konkursie „Gospodarka wod-
no-ściekowa” uniemożliwiły
nam ubieganie się o:
- dofinansowanie modernizacji
sieci energetycznych wzdłuż
drogi wojewódzkiej 484 - a kon-
kretnie zastąpienia istniejących
„pajęczyn” drutów napowietrz-
nych podziemnym kablem oraz
istniejących słupów nowymi, es-
tetycznymi słupkami oświetlenia
ulicznego, czemu miałaby towa-
rzyszyć wymiana lamp,
- dofinansowanie modernizacji
na większą skalę drogi woje-
wódzkiej 484, przede wszystkim
w zakresie tzw. uspakajania ru-
chu i wyznaczania nowych
miejsc parkingowych; w ramach
realizacji wniosku drogi mogą
być tylko odtwarzane do stanu
sprzed rozpoczęcia robót ziem-
nych.

To, co może sprawić zawód
samorządom ubiegającym się o
unijną pomoc, to szczupłość
środków przeznaczonych do
podziału. Na przykład w naszym
konkursie „Gospodarka wodno-
ściekowa” 46 samorządów zło-
żyło projekty o wnioskowanej
wysokości dofinansowania z
funduszy unijnych ponad 600
mln zł, podczas gdy kwota
przeznaczona w skali woje-
wództwa do dofinansowania
wynosi niecałe 75 mln zł! Po-
dobna sytuacja ma miejsce w
pozostałych konkursach.

Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w pierwszych sześciu konkursach w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Działanie

II.1 Gospodarka wodno-
ściekowa
II.3 Ochrona przyrody

ilość
złożonych
wniosków

46

2

wartość projektów

756345008,84

2908380,00

wnioskowana
wysokość

dofinansowania z RPO
600224951,85

2446623,00

wysokość środków
przeznaczonych do

dofinansowania z RPO
73503995

1709396

stopień
zaspokojenia

potrzeb
12,2 %

69,9 %

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Zelowie
- “serce” wielkiego projektu

Zespół pracowników Urzędu Miejskiego,
przygotowujący wniosek
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Wielki program inwestycyjny dla mieszkańców wsi
Kierunek jasny - infrastruktura podstawą godnego życia i rozwoju

Złożenie wniosku na budo-
wę infrastruktury technicznej
dla obszarów Zelowa oraz
przyległych sołectw Łobudzi-
ce i Kolonia Łobudzice, poło-
żonych przy drodze woje-
wódzkiej 484, nie wyczerpuje
aktywności władz samorzą-
dowych gminy w ubieganiu
się o pieniądze unijne. Należy
się spodziewać, że w okresie
jesiennym zostaną ogłoszone
kolejne konkursy. Samorząd
zelowski zamierza wystąpić w
nich tym razem o środki na
budowę infrastruktury wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej na

terenach wiejskich.

W dniu 27 czerwca 2008 r.
Rada Miejska przyjęła koncep-
cję gospodarki wodno-ścieko-
wej, w którym to dokumencie
zostały przyjęte kierunki rozwią-
zań dla wszystkich wsi, ze
szczególnym uwzględnieniem
wskazań dotyczących wyboru
przydomowych lub zbiorczych
oczyszczalni ścieków. Rozwią-
zania te są uzależnione od za-
budowy poszczególnych miej-
scowości, warunków grunto-
wych i oddalenia od odbiornika
ścieków.

Charakterystyka rozwiązań gospodarki ściekowej dla miejscowości na terenie Gminy Zelów

Nazwa miejscowości

Bocianicha  wariant II: kanalizacja
zbiorcza

Grębociny

Bujny Szlacheckie

Bocianicha  wariant I: przydomowe
oczyszczalnie ścieków

Grabostów

Karczmy

Bujny Księże

Jamborek

Kolonia Karczmy

Kurów i Kurówek

Pszczółki

Nowa Wola

Janów

Kolonia Kociszew

Kuźnica

Ostoja

Jawor

Kolonia Ostoja

Podlesie

Łęki

Pawłowa

Kociszew

Krześlów

Przecznia

Marszywiec

Bominy

Ignaców

Kolonia Pożdżenice

Pożdżenice

Chajczyny
Dąbrowa
Faustynów

Proponowane rozwiązanie

Zastosowanie zbiorczego (grupowego) systemu kanalizacyjnego, obejmującego 5 wsi: Zelówek,
Bocianicha, Zagłówki, Zabłoty i Karczmy z lokalizacją oczyszczalni ścieków w Karczmach.

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego dla 3 wsi: Bujny Księże, Bujny Szlacheckie i Grabostów
(wraz z Kolonią Grabostów) z jedną grupową oczyszczalnią ścieków dla tych wsi.

Budowa 44 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego dla 3 wsi: Bujny Księże, Bujny Szlacheckie i Grabostów
(wraz z Kolonią Grabostów) z jedną grupową oczyszczalnią ścieków dla tych wsi

Zastosowanie zbiorczego (grupowego) systemu kanalizacyjnego, obejmującego 5 wsi: Zelówek,
Bocianicha, Zagłówki, Zabłoty i Karczmy z lokalizacją oczyszczalni ścieków w Karczmach

Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego dla 3 wsi: Bujny Księże, Bujny Szlacheckie i Grabostów
(wraz z Kolonią Grabostów) z jedną grupową oczyszczalnią ścieków dla tych wsi.

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa 23 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa 14. przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa 36 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa 15 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa 2 zbiorczych oczyszczalni ścieków

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa 35 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa 20 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa 18 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków

Ścieki zebrane przewodem kanalizacji grawitacyjnej, odprowadzane do systemu kanalizacyjnego miasta
Zelowa, a dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Ścieki zebrane przewodem kanalizacji grawitacyjnej, odprowadzane do systemu kanalizacyjnego miasta
Zelowa, a dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Ścieki zebrane przewodem kanalizacji zbiorczej, odprowadzane do systemu kanalizacyjnego miasta
Zelowa, a dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego z jedną oczyszczalnią ścieków
Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa 12 przydomowych oczyszczalni ścieków

II.5 Zagrożenia środowiska

IV.2 E- Usługi publiczne

II.4 Gospodarka wodna

II.6 Ochrona powietrza

RAZEM

10

24

1

53

136

16809716,69

96607294,07

27789174,41

119786644,21

1020246218,22

14272684,38

71576056,54

2892251,36

93487468,34

784900035,47

5982884

24987338

5982884

8546976

120713473

41,9 %

34,9 %

206,9 %

9,1 %

15,4 %

Prof. Zbigniew Heindrich prezentuje koncepcję na sesji Rady Miejskiej



Walewice

Wola Pszczółecka

Zalesie

Wypychów

Pukawica, Sobki, Sromutka

Zabłoty

Zagłówki

Zelówek

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa 14 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego i jednej grupowej oczyszczalni ścieków

Budowa 56 przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego obejmującego wsie: Łukawica, Sobki, Sromutka oraz
siedliska: Kolonia Sromutka i Tosin z 1 zbiorczą oczyszczalnią ścieków

Zastosowanie zbiorczego (grupowego) systemu kanalizacyjnego, obejmującego 5 wsi: Zelówek,
Bocianicha, Zagłówki, Zabłoty i Karczmy z lokalizacją oczyszczalni ścieków w Karczmach
Zastosowanie zbiorczego (grupowego) systemu kanalizacyjnego, obejmującego 5 wsi: Zelówek,
Bocianicha, Zagłówki, Zabłoty i Karczmy z lokalizacją oczyszczalni ścieków w Karczmach
Zastosowanie zbiorczego (grupowego) systemu kanalizacyjnego, obejmującego 5 wsi: Zelówek,
Bocianicha, Zagłówki, Zabłoty i Karczmy z lokalizacją oczyszczalni ścieków w Karczmach

Uwaga: zestawienie nie obejmuje miejscowości już posiadających kanalizację sanitarną (Wygiełzów i Mauryców) oraz miejscowości objętych innymi
projektami inwestycyjnymi (Łobudzice i Kolonia Łobudzice)

Co dalej ?
Koncepcja jest dokumentem

strategicznym, wyjściowym dla
dalszych prac dokumentacyj-
nych, które powinny rozpocząć
się wkrótce. Oczywiście i wyko-
nywanie dokumentacji technicz-
nej dla poszczególnych miej-
scowości i realizacja programu,
ze względu na wielkość progra-
mu będą musiały być etapowa-
ne. Byłoby marzeniem, aby cały
program zrealizować do końca
obecnego okresu programowa-
nia Unii Europejskiej tj. do 2013

roku. Zależy to oczywiście od
wielu czynników, w tym od naj-
ważniejszego - od wielkości
środków finansowych. Wstępne
szacunki kosztów inwestycji to
kilkanaście milionów złotych, a
nie obejmują one np. kosztów
odbudowy dróg. O cenie realnej
i precyzyjnej będziemy mogli
mówić dopiero po wykonaniu
dokumentacji technicznej. Wte-
dy także nastąpią ostateczne
rozstrzygnięcia co do rozwiązań
w poszczególnych miejscowoś-
ciach. W każdym razie dyspo-

nujemy bardzo dobrym materia-
łem studialnym, wykonanym
przez fachowców najwyższej
klasy - autorami koncepcji są
prof. dr hab. Zbigniew Heind-
rich z Politechniki Warszaw-
skiej - jeden z największych w
kraju autorytetów w dziedzi-
nie gospodarki ściekowej i dr
Grzegorz Stańko ze Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego.

Konieczne konsultacje z
mieszkańcami

W okresie powakacyjnym
należy spodziewać się pierw-
szych spotkań z mieszkańcami
poszczególnych miejscowości,
na których burmistrz Zelowa po-
informuje mieszkańców szcze-
gółowiej o planach związanych
z realizacją programu, a także o
zasadach funkcjonowania i fi-
nansowania przedsięwzięć.
Szczególnie dotyczy to budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków, bo ten problem będzie
wymagał uzgodnień dotyczą-
cych spraw własności urządzeń
i ich eksploatacji.

Materiały do kolumny przygotowali: Sławomir Malinowski - burmistrz Zelowa i Olena Krawczuk-Chojnacka - redaktor
naczelny Informatora Zelowskiego.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SPÓŁKA CYWILNA
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Zakończenie roku szkolnego
to ważny moment w życiu każ-
dego ucznia oraz świetna oka-
zja, by podsumować ostatnie
dziesięć miesięcy uczniowskiej
pracy.

W dniu 20 czerwca rozległ

się ostatni dzwonek w tym roku
szkolnym 2007/2008. Ucznio-
wie na dwa miesiące pożegnali
się ze szkołą i z radością powi-
tali długo oczekiwane wakacje.

Szczególny charakter miała
uroczystość zakończenia roku

szkolnego w Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie, gdzie rozda-
niu świadectw towarzyszyły
wzruszające chwile związane z
ustąpieniem z funkcji i przej-
ściem na emeryturę dwóch nie-
zwykle ważnych w dotychcza-
sowym życiu szkoły osób - dy-
rektora Henryka Kaczorowskie-
go i jego zastępcy Anny Gaw-
ron. Henryk Kaczorowski prze-
pracował w „Czwórce” 40 lat, w
tym 17 lat na stanowisku dyrek-
tora, natomiast Anna Gawron
jest pracownikiem szkoły od 35

lat, a od 15 lat - zastępcą dyrek-
tora.

Wdzięczność za wkład wło-
żony w rozwój szkoły i wykształ-
cenie wielu pokoleń młodych lu-
dzi wyrażona została przez
wszystkich obecnych na tej do-
niosłej uroczystości gromkimi
brawami. Szczególne podzięko-
wania i serdeczne życzenia, w
imieniu własnym i władz samo-
rządowych Gminy Zelów, prze-
kazał też burmistrz Sławomir
Malinowski.

E.S.

Od 1 września 2008 r. Szkołą
Podstawową nr 4 w Zelowie po-
kieruje nowy dyrektor - Elżbieta
Pajewska, oficjalnie nominowa-
na na to stanowisko w dniu 17
czerwca br. przez burmistrza
Zelowa. Wyboru dokonano w
trybie konkursowym. Spośród
jedenastu osób zasiadających
w komisji konkursowej aż osiem
uznało, że Elżbieta Pajewska
jest najlepszym kandydatem na

stanowisko dyrektora. W kon-
kursie o tę funkcję ubiegało się
jeszcze dwoje innych nauczy-
cieli „Czwórki” Beata Jersak
i Cezary Kuligowski.

Wręczeniu nominacji towa-
rzyszyły życzenia powodzenia
w pracy i osiągania jak najlep-
szych wyników dydaktyczno -
wychowawczych przez kiero-
waną placówkę.

E.S.

W dniu 12 czerwca br. na
boisku przy Gimnazjum w Łobu-
dzicach uczniowie gimnazjów z
naszej gminy zdawali praktycz-
ny egzamin na kartę motorowe-
rową. Udział w tej części egza-
minu poprzedzał test pisemny
sprawdzający znajomość prze-
pisów dotyczących ruchu dro-
gowego i pierwszej pomocy.
Egzamin praktyczny przepro-
wadzany był przez nauczycieli
przy współpracy z Policją - Wy-
dział Ruchu Drogowego i Woje-
wódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Karty motorowerowe

otrzymało 45 uczniów z Gimna-
zjum w Zelowie i Łobudzicach.

Podobnie, w miesiącach maj
- czerwiec, przeprowadzany był
egzamin sprawdzający znajo-
mość przepisów i umiejętność
jazdy na rowerze w szkołach
podstawowych. Uczniowie klas
IV, którzy pomyślnie przeszli
sprawdzian teoretyczny i prak-
tyczny, otrzymali karty rowero-
we.

W tym roku egzaminy te były
elementami zelowskiego pro-
jektu „Bezpieczny uczeń w
szkole, w domu i na drodze”.

E.S.



W dniu 5 czerwca br. w Zes-
pole Szkół Ogólnokształcących
w Zelowie obchodzono „Szkol-
ny Dzień bez przemocy” zorga-
nizowany w ramach programu
społecznego „Szkoła bez prze-
mocy”. Cel akcji to wzbudzanie
świadomości problemu przemo-
cy w szkołach, zmiana postaw
wobec przemocy i agresji oraz
dostarczenie szkołom wsparcia
i narzędzi, które skutecznie
i systemowo zwalczają to
zjawisko.

Przeciwko przemocy i agresji
protestowała cała społeczność
ZSO: uczniowie, ich rodzice,
nauczyciele oraz wszyscy, któ-
rym zależy na bezpieczeństwie.
W szkole przez cały dzień prze-

prowadzane były pogadanki
i debaty na temat przemocy
oraz sposobów radzenia sobie z
zachowaniami agresywnymi.
Członkowie Samorządu Ucz-
niowskiego przeprowadzili an-
kietę wśród uczniów gimnazjum
i liceum na temat bezpieczeń-
stwa na terenie szkoły. Moment
kulminacyjny akcji nastąpił o go-
dzinie 12:00 na boisku szkol-
nym, skąd w niebo poleciały
czerwone balony. W ten sposób
szkoła symboliczne uwolniła się
od przemocy i agresji.

Głównym organizatorem ak-
cji był Samorząd Uczniowski
ZSO w Zelowie przy wsparciu
firmy Hunny Bunny.

E.S.

W dniach od 13 do 22 lipca
2008 r. 22-osobowa grupa mło-
dzieży i opiekunów z Niemiec
z Hrabstwa Bad Bentheim,
wspólnie z 25-osobową grupą
młodzieży i opiekunów polskich,
realizują pozaszkolny program
wymiany w Polsce. Grupa nie-
miecka zakwaterowana została
w Internacie przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zelo-
wie.

W ramach wymiany zaplano-
wano wspólne wyjazdy i spotka-
nia, w tym m.in. zwiedzanie Pa-
łacu Poznańskiego w Łodzi,
Muzeum w Oświęcimiu, Zako-

panego, Komnat Królewskich
na Wawelu i innych zabytków
Krakowa. Zaplanowane są tak-
że spotkania sportowe, m.in.
mecz piłki nożnej. Polska mło-
dzież uczestnicząca w progra-
mie zaprosiła też gości z Nie-
miec na dwa dni do swoich ro-
dzin, a w dniu 14 lipca wszyscy
odwiedzili Urząd Miejski w Zelo-
wie i spotkali się z burmistrzem
Sławomirem Malinowskim.

Na wniosek strony polskiej
i niemieckiej program wymiany
uzyskał finansowe wsparcie z
Niemiecko-Polskiej Współpracy
Młodzieży w Poczdamie.

7 czerwca 2008 r. w Szkole
Podstawowej nr 4 im. H. Sien-
kiewicza w Zelowie odbył się
Dzień Rodziny. Przez kilka go-
dzin uczniowie, ich rodzice i na-
uczyciele wspólnie bawili się w
sali gimnastycznej i na boisku

szkolnym. Dobrej zabawie dopi-
sywała ładna pogoda.

Ideą festynu było połączenie
trzech pięknych świąt: Dnia
Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca.
Imprezę rozpoczął dyrektor
Henryk Kaczorowski, a następ-

nie rozpoczęły się występy dzie-
ci z klas 0-III, które swoimi wier-
szami, piosenkami i życzeniami
„rozbrajały” serca rodziców. Po
występach dzieci mikrofon prze-
jęli rodzice i nauczyciele SP nr 4
wcielając się w rolę aktorów w
inscenizacji bajki pt: „Czerwony
Kapturek”. W tym dniu nie zab-
rakło również konkursów, gier i
zabaw na wesoło. Podczas
trwania festynu prowadzona by-
ła sprzedaż soczków, a dochód

z tej akcji przeznaczono na za-
kup sprzętu rehabilitacyjnego
dla naszej niepełnosprawnej
uczennicy Marysi Czubkow-
skiej.

Festyn odbył się dzięki
wspólnemu wysiłkowi wszyst-
kich pracowników i nauczycieli
szkoły. Uczestnicy wszystkich
konkursów otrzymali duże bra-
wa i oczywiście słodkie upomin-
ki.

O.K.Ch.



W dniu 10 czerwca 2008 r. w
Szkole Podstawowej Nr 4 w Ze-
lowie, w ramach ogólnopolskie-
go programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem Bezpiecz-
niej” i zelowskiego projektu
„Bezpieczny uczeń w domu w
szkole i na drodze”, odbył się
Gminny Konkurs „Turniej Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym” dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych z Gminy Zelów.
Miał on charakter dwuetapowy
- w etapie gminnym brali udział
najlepsi uczniowie wyłonieni w
etapie szkolnym. Zwycięzcy
otrzymali atrakcyjne nagrody
rzeczowe ufundowane przez or-
ganizatorów turnieju, a pozostali
uczestnicy - okolicznościowe
dyplomy i drobne upominki.

W kategorii szkół podstawo-
wych najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce Anna Kałużna, II miej-
sce Ada Rybarczyk, III miejsce
Klaudia Osińska. Natomiast w
kategorii szkół gimnazjalnych: I
miejsce Kamil Siuta, II miejsce
Mateusz Saktura, III miejsce

Paweł Gajda.
Z kolei w dniu 30 maja 2008

r. w Domu Kultury, w ramach
wyżej wymienionego programu,
odbył się również Konkurs Wie-
dzy dla Przedszkolaków pod
hasłem „Bezpieczne zachowa-
nie się w domu i na drodze”. Do
konkursu przystąpiło 7 placó-
wek z terenu Gminy Zelów. Ko-
misja konkursowa wysoko oce-
niła wiedzę dzieci dotyczącą
bezpieczeństwa przedszkola-
ków. Jury przyznało dwa I miej-
sca - Szkole Podstawowej z Ko-
ciszewa i Przedszkolu Eduka-
cyjnemu w Zelowie, II miejsca
przypadły - Przedszkolu Samo-
rządowemu nr 1 w Zelowie,
Szkole Podstawowej w Wygieł-
zowie, Szkole Podstawowej nr 4
w Zelowie, Szkole Podstawowej
w Bujnach Szlacheckich, na III
miejscu uplasowało się Przed-
szkole Samorządowe nr 4 w Ze-
lowie. W ramach konkursu roz-
strzygnięto także konkurs plas-
tyczny pt. „Bezpieczny przed-
szkolak”, w którym wyróżniono
wszystkich uczestników. E.S.

Przedszkole Samorządowe
nr 4 w Zelowie zorganizowało w
dniu 06.06.2008r. Pochód Eko-
logiczny ulicami miasta z okazji
Światowego Dnia Ochrony Śro-
dowiska. Dzieci ze wszystkich
zelowskich przedszkoli zebrały

ciuszki poprzebierane w stroje
ekologiczne. Przy akompania-

się przy Pomniku Tadeusza Koś-

mencie muzycznym odbył się
przemarsz ulicami miasta i pow-
rót do przedszkola, gdzie czekał
na dzieci zespół muzyczny „Pia-
no”.

Umilał on czas i zachęcał do
wspólnej zabawy. Były wężyki,
kółeczka, korowody i kaczuszki.

Na koniec odbył się pokaz
mody ekologicznej. O.K.Ch.

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE
TRZODY CHLEWNEJ I BYDŁA

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

Soleckiego, Kurówek 37. Telefon 044 634 4018.

TRZODA CHLEWNA

MACIORY

BYCZKI EKSPORTOWE

BYCZKI I CIELICZKI

KROWY, JAŁÓWKI, BUHAJE, CIELĘTA RZEZNE

4,35 zł/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa się w każdy czwartek o godz. 7.30

2,00  zł/kg (brutto)

Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa się w każdy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 8,50 zł/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg

Firma Gębicki
8,50 zł/kg - byczki (brutto)

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

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

BYCZKI EKSPORTOWE

Skupy prowadzone są na zapisy pod numerem  tel. 044 6344018.
Ceny przy skupie mogą być zmienne.
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Półkolonie w Kociszewie
wpisały się na stałe do kalenda-
rza szkolnych przedsięwzięć już
ponad 20 lat temu. Tuż po za-
kończeniu zajęć lekcyjnych w
dniach od 21 do 30 czerwca, kil-
kudziesięciu uczniów uczestni-
czyło w półkoloniach organizo-
wanych przez Towarzystwo
Szkolne Kociszew, a opiekuna-
mi byli wolontariusze i nauczy-
ciele szkoły. Aby odreagować
stres i zmęczenie związane z
klasówkami, sprawdzianami
i zaliczeniami, których pod ko-
niec roku było z pewnością wie-
le, dzieci grały w piłkę nożną i
koszykówkę, a także uczestni-

czyły w zajęciach komputero-
wych. Młodsze dzieci były też
na wycieczce w Łódzkim Ogro-
dzie Botanicznym i ZOO. Nato-
miast grupa starszych uczniów
miała wyprawę do Świętokrzys-
kiego Parku Narodowego, gdzie
podziwiali widoki z Łysicy, goło-
borza na Łysej Górze, zwiedzali
dworek H. Sienkiewicza w Oblę-
gorku i klasztor na Świętym
Krzyżu.

Kolejny etap wakacyjnych
przygód to obozy w Świnoujściu
i Zakopanem, gdzie w lipcu wy-
biera się 50 uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów.

O.K.Ch.

W dniach od 30 czerwca do
11 lipca br. w Szkole Podstawo-
wej nr 4 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Zelowie odbywały się
warsztaty ekologiczne pt. „Kwit-
nące wakacje 2008”.

W czasie czterogodzinnych
spotkań uczniowie zapoznali się
z „Dekalogiem ekologa”,
utrwalali wiedzę ekologiczną,
uczestniczyli w konkursach,
zwiedzali okolice Zelowa, bawili
się w recykling na sportowo,

spotkali się z leśniczym. Miło
spędzali czas, tworząc zabawki
ekologiczne. Kulminacją war-
sztatów był pokaz eko mody
oraz wręczenie dyplomów.

Tak spędzone wakacje są
okazją do dobrego, czynnego
wypoczynku i pięknych spotkań
z naturą. Dzięki temu dzieci we
wrześniu znowu wyruszą chęt-
nie na wspólną wędrówkę po
świecie przyrody.

E.S.

W dniach 20 czerwca i 14 lip-
ca br. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Zelowie dla osób bez-
robotnych zostały zorganizowa-
ne Targi Pracy. Na spotkanie
przybyło ok. 60 osób z terenu
Gminy Zelów, a poprowadzili je:
Katarzyna Wolska i Piotr Kuron
przedstawiciele firmy Adecco
Poland Sp. z o.o. z Łodzi na zle-
cenie lidera branży AGD. Firma
oferuje: pracę na produkcji lub

jako operator wózka widłowego,
stabilne zatrudnienie na podsta-
wie umowy o pracę, konkuren-
cyjne wynagrodzenie oraz pra-
cę w systemie dwu- lub trzy-
zmianowym (do wyboru) z dar-
mowym dowozem do Łodzi.
Bliższych informacji na ten te-
mat udzielają pracownicy biura
rekrutacji w Łodzi pod nr tel.
(042) 632 79 85.

O.K.Ch.

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Zelowie informuje
czytelników, że w lipcu będzie
nieczynna z powodu kontrolne-

go spisu księgozbioru. Nato-
miast w sierpniu będzie czynna
od poniedziałku do piątku w
godz. 9:00-17:00. O.K.Ch.

Wyniki ostatniego raportu
krajowego systemu monitoringu
klimatycznego bilansu wodnego
za okres od 1.05.2008 do
30.06.2008 r. wskazywały na
spełnienie kryterium suszy na
obszarze naszej gminy. Mając
na uwadze straty gospodarstw
rolnych spowodowane suszą,
burmistrz Zelowa Sławomir Ma-
linowski podjął decyzję o
wszczęciu procedury prowa-
dzącej do uzyskania przez
poszkodowanych rolników po-
mocy finansowej. W okresie od
4 do 11 lipca do Urzędu Miej-
skiego w Zelowie wpłynęło 351
wniosków od rolników, którzy
ponieśli straty w uprawach rol-

nych w wyniku klęski suszy.
Wnioski dotyczyły upraw o mini-
malnej powierzchni 0.1 ha i stra-
tach powyżej 30%. Zgodnie z
procedurą prac komisji, od 17
lipca br. rozpoczną się prace ko-
misji w terenie. Według aktual-
nych informacji, pomocą dla
poszkodowanych rolników ma
być preferencyjny kredyt klęsko-
wy na wznowienie produkcji rol-
nej. Jednakże mając na uwadze
doświadczenia lat ubiegłych,
forma pomocy może ulec zmia-
nie, co jednak zależy od decyzji
na szczeblu rządowym.

Burmistrz Zelowa
Sławomir Malinowski

W ostatnich miesiącach zes-
poły artystyczne, działające w
Domu Kultury odniosły znaczą-
ce sukcesy w konkursach i prze-
glądach, organizowanych w re-
gionie łódzkim.

Z dużą satysfakcją i radością
obserwujemy coraz większe za-
interesowanie zajęciami forma-
cji tańca breakdance i hip-hop,
w których uczestniczą dzieci
i młodzież z różnych miejsco-
wości naszej gminy. Młodzi mi-
łośnicy tańca stanowią ponad
60-osobową grupę, podzieloną
na trzy formacje
(dziewczęta w wieku 7-13 lat),

(dziewczęta w
wieku 14-17 lat),
(chłopcy w wieku 8-15 lat); ich
opiekunem i instruktorem jest

Small Raters

Raters Squad
Just B-Boys

Mariusz Ziębaczewski. W kwiet-
niu br. wszystkie trzy formacje
wzięły udział w V Konkursie
Tańca Nowoczesnego Pabiani-
ce 2008. W konkursie nasze
grupy taneczne bardzo dobrze
się zaprezentowały, a formacja

została wyróżnio-
na przez jury. Chłopcy

i ich instruktor Mariusz
Ziębaczewski zostali również
wyróżnieni za technikę i intere-
sujące pomysły choreograficz-
ne podczas XXI Przeglądu Zes-
połów Tanecznych, który się od-
był 7 czerwca br. w Łasku. War-
to przy tym dodać, że grupa

, licząca 18 osób,
jest jedyną tak liczną męską for-
macją tańca breakdance w ca-
łym regionie łódzkim.

Just B-Boys
z Just B-

Boys

Just B-Boys
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Około 7 roku życia nasz pies
wchodzi w wiek podeszły i z
upływem czasu potrzebuje co-
raz troskliwszej opieki. Wymaga
więcej spokoju w codziennym
kontakcie, nieprzemęczania w
czasie spacerów i ogólnie więk-
szej tolerancji.

Karma dla star-
szego psa powinna być bogata
w łatwostrawne składniki pokar-
mowe o dużej wartości biolo-
gicznej: gotowany ryż z kurcza-
kiem, gotowane mięso, jaja, ry-
by. Dobrze do karmy dodawać
otręby pszenne, które zapobie-
gają zaparciom. Można też ku-
pić specjalne gotowe karmy
przemysłowe typu „senior”.

Pa-
miętać należy o regularnym od-
robaczaniu co 3 miesiące oraz o
szczepieniu przeciw nosówce
i wściekliźnie jeden raz w roku.
Korzystnie jest podawać witami-
ny oraz specjalne odżywki pod-
noszące ogólną sprawność or-
ganizmu. Trzeba też obserwo-
wać, czy podopieczny nie za-
czyna chorować. Wiele chorób
u starszych psów „skrada się”
podstępnie i zauważyć je moż-

Żywienie.

Profilaktyka chorób.

na dopiero w zaawansowanym
stadium. Dlatego został opraco-
wany specjalny program „Se-
nior”, polegający na kontroli
zdrowia naszego podopieczne-
go w czasie np. dorocznej wizy-
ty związanej ze szczepieniami.
Dzięki temu można wykryć cho-
roby, które nie dają jeszcze wy-
raźnych objawów, ale już się
„zadomawiają” w organizmie.
Takie profilaktyczne badanie po-
lega na dokładnym wywiadzie
co do stanu zdrowia i dokład-
nym badaniu (w tym krwi, mo-
czu). Jeżeli jest potrzeba bada-

genowskie, USG, EKG i inne.

Niektóre
starsze psy chorują na zaparcia
(często związane u samców z
chorobą prostaty). Inne tracą
częściowo kontrolę nad pęche-
rzem moczowym. Pójdźmy z ta-
kim psem do lekarza, gdyż w
większości przypadków udaje
się temu w dość łatwy sposób
zaradzić.

Polega
na usuwaniu kamienia nazęb-
nego oraz na ekstrakcji rozc-

nie rozszerza się o np. bad. rent-

Problemy z jelitami i pę-
cherzem moczowym.

Pielęgnacja zębów.

hwianych zębów. Takie postę-
powanie przynosi BARDZO
WYRAŹNĄ ulgę psu, gdyż cho-
re zęby są przyczyną przewlek-
łego i silnego bólu. Pamiętam,
że kiedyś zmuszony byłem usu-
nąć w narkozie 14-letniemu psu
22 chore zęby, co mu przyniosło
bardzo wyraźną ulgę, a poza
tym przestało, delikatnie mó-
wiąc brzydko pachnieć „z pasz-
czy”. Chore zęby to częste źród-
ło wielu chorób odległych narzą-
dów w organizmie, np. nerek,
gdyż są wrotami różnych zaka-
żeń.

Chociaż
wzrok i słuch starszego psa czę-
sto się pogarszają, powolniejszy
tryb życia pozwala mu dobrze
funkcjonować. Należy trakto-
wać psa łagodnie, uważać, aby
go nie straszyć, np. nagłymi,
głośnymi dźwiękami.

Spowodowane są zazwy-
czaj przewlekłym zapaleniem
kości i stawów. Dzięki wdroże-
niu odpowiedniego leczenia
możemy tutaj dużo pomóc.

Pies żyje krócej
niż człowiek i z reguły przycho-

Wzrok i słuch.

Problemy z poruszaniem
się.

Eutanazja.

dzi nam zmierzyć się z jego
odejściem. Słowo „eutanazja” to
w dosłownym tłumaczeniu „dob-
ra śmierć” i taką jest w istocie.
Polega na dożylnym podaniu
zwiększonej dawki środka do
narkozy. Jest to zupełnie bez-
bolesne, a śmierć następuje już
w czasie wykonywania zastrzy-
ku. Cicho i bez bólu. Eutanazję
wykonać można wyłącznie ze
względu na nieuleczalną lub
ciężką chorobę zwierzęcia. Wy-
jątek: dopuszczalna jest u zdro-
wego psa, jeśli wykazuje szcze-
gólną, niepohamowaną agresję.
lek. wet. Przemysław Rybiński

specjalista chirurgii
weterynaryjnej

specjalista chorób
psów i kotów

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

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

NIC NIE KOSZTUJE

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

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

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

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

Więcej informacji na stronie
BIURO PRAWNO - TECHNICZNE

AUTOEKSPERT
Jarosław Sipa

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

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

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH
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Okres kredytowania w miesiącach
Kwota

Kredytu
12 24 36 48 60 72
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ZUS przygotował kalkulator
emerytalny, dzięki któremu
można obliczyć przyszłą emery-
turę. Skorzystanie z niego nie
wymaga wychodzenia z domu,
ponieważ został on umieszczo-
ny w Internecie. Dostęp do kal-
kulatora jest całkowicie bezpłat-
ny i nie wymaga podawania da-
nych osobowych.

Kalkulator emerytalny służy
do obliczania prognozowanych
wysokości emerytur wypłaca-
nych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Kalkulator jest
dostępny na stronie mojaemery

nieść się bezpośrednio ze stro-
ny głównej Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych

tura.zus.pl, na którą można prze-

www.zus.pl.

Przy wprowadzaniu danych
do kalkulatora emerytalnego na-
leży wykorzystać informacje o
stanie konta, które użytkownik
otrzymał z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

Kalkulator emerytalny daje
użytkownikowi możliwość wy-
boru, czy chce on przeprowa-
dzić obliczenia w wersji uprosz-
czonej, czy w wersji zaawanso-
wanej.

W wersji uproszczonej użyt-
kownik ma mniejszą swobodę
wyboru i podaje mniejszą liczbę
parametrów. W tej wersji zakła-
da się, że wynagrodzenie użyt-
kownika (wyrażone w procencie
przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej) od te-
raz do momentu przejścia na

emeryturę nie zmienia się.
W wersji zaawansowanej

kalkulatora użytkownik ma więk-
szą swobodę dokonywanych
wyborów, ale musi podać więk-
szą liczbę parametrów niezbęd-
nych do wyliczenia emerytury.
Wersja ta umożliwia użytkowni-
kowi ustalanie różnych wyna-
grodzeń (wyrażonych w procen-
cie przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej) w
poszczególnych latach. Umożli-
wia też poprzez wpisanie w
określonych latach wynagro-
dzenia równego zeru wyłącze-
nie tych lat z okresu ubezpie-
czenia.

Wystarczy podać:
- ostatnią informację z ZUS o
stanie konta,
- płeć i datę urodzenia,
- kwotę zwaloryzowanych skła-

dek,
- kwotę składek za 12 miesięcy
kalendarzowych,
- wiek przejścia na emeryturę
i rok rozpoczęcia lub wznowie-
nia pracy,
- miesięczne obecne wynagro-
dzenie brutto oraz procent prze-
ciętnego wynagrodzenia w
przyszłości.

Każde pole zostało wyposa-
żone w możliwość zasięgnięcia
dodatkowych informacji.

Przy pomocy kalkulatora
emerytalnego nie można obli-
czyć :
- wysokości emerytur z II filara,
- wysokości emerytur ze starego
systemu.

Kalkulator emerytalny korzy-
sta z tablic średniego dalszego
trwania życia publikowanych
przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego zgodnie z
wymaganiami art. 26 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS.

Wysokość emerytury wyli-
czonej przy pomocy kalkulatora
jest to kwota prognozowana na
podstawie przyjętych założeń
(w tym założeń makroekono-
micznych) i wpisanych przez
użytkownika kalkulatora para-
metrów. Kwota prognozowanej
emerytury zależy od paramet-
rów ustalonych przez użytkow-
nika kalkulatora. Obliczana
przez kalkulator wysokość prog-
nozowanej emerytury jest to wy-
sokość brutto, tzn. przed potrą-
ceniem podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne.

W razie pytań lub wątpliwoś-
ci każdy użytkownik może sko-
rzystać z Infolinii ZUS: 0 - 801 -
400 400 (czynna: pn. - pt. 8:00-
18:00).

Rzecznik Prasowy ZUS
w Tomaszowie Maz.
Monika Domaradzka
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Wystartował 19. Międzyna-
rodowy Wyścig „Solidarności”
i Olimpijczyków. Trasa 1. Etapu,
który odbył się 2 lipca br. wiodła
okrężną drogą z Łodzi do Pa-
bianic. W Zelowie była meta lot-
nej premii specjalnej, którą wyg-
rał niemiec Roger Kluge. Zelów

po raz kolejny gościł uczestni-
ków tej prestiżowej imprezy, po
Tour de Pologne - najważniej-
szej w kraju.

Na mecie premii specjalnej

, który jest członkiem
Honorowego Komitetu Wyści-

burmistrz Zelowa Sławomir Ma-
linowski

gu, spotkał się z polskimi olimpij-
czykami, wśród których byli
m.in. nasz kolarz wszechcza-
sów i by-
ły mistrz Europy i medalista
olimpijski w boksie

19. edycja Międzynarodowe-

Ryszard Szurkowski

Wiesław
Rudkowski.

go Wyścigu Kolarskiego „Soli-
darności” i Olimpijczyków odby-
ła się tradycyjnie w 27 tygodniu
roku (w dniach 2-6 lipca 2008 r.).
Zawodnicy wystartowali z Ło-
dzi, a zakończyli rywalizację
(pokonali ok. 850 km) w Jas-
trzębiu Zdrój.

Punkty gubiliśmy w
meczach z najsłabszymi

Jak powiedział na podsumo-
waniu sezonu prezes Włóknia-
rza gdyby
przed rozgrywkami IV ligi ktoś
dawał zelowskiemu beniamin-
kowi 9. miejsce, to bralibyśmy je
w ciemno. Postawa drużyny w
rundzie jesiennej, wzmocnienia
o głośne w kraju i w regionie
nazwiska (Berensztajn, Sowała,
Górski) zaostrzyły zelowskie
apetyty. Miejsce w czołówce
i awans do III ligi stały się realne.
Kryzys przyszedł wraz z rundą
wiosenną. Ostatecznie Włók-
niarz zakończył rozgrywki na 9.
miejscu, tracąc do swojego
imiennika z Konstantynowa
Łódzkiego (6. miejsce - ostatnie
premiowane awansem) 10 pun-
któw. Nietrudno znaleźć te pun-
kty - „nasi” zgubili je w przegra-
nych meczach z drużynami z
końcowej „szóstki” rozgrywek

Szczepan Wrzesiak,

W piłkarskim sezonie 2007/08 zarówno pierwsza drużyna zelowskiego Włókniarza, jak i juniorzy w Klasie
DEYNA byli o krok od awansu do wyższych klas rozgrywek.

Niedosyt kibiców jest zrozumiały, ale powodów do tragedii nie ma.

Łaskiem, Zgierzem, Koluszkami
czy Bałuczem. W trakcie rozgry-
wek wyszło na jaw, że drużyna
seniorów jest źle przygotowana
do sezonu. Dopóki starczało sił
zelowianie byli groźni dla najlep-
szych. Kiedy „uszło powietrze”,
przychodziły porażki.

Zmiana trenera w trakcie
rundy wiosennej niewiele już
pomogła. Po sezonie pozostał
pewien niedosyt, ale tragedia
się nie stała. Włókniarz poka-
zał, że może nawiązać walkę z
najlepszymi rywalami i stać go
na lepszy wynik.

Z drużyn juniorskich najlepiej
zaprezentowali się juniorzy w
klasie „DEYNA” (rocznik 1992
i młodsi, trener Maciej Mrowiń-
ski), którzy zdecydowanie wyg-
rali swoją grupę ligi okręgowej
(50 pkt.). W barażach o awans

Młodzież też dzielnie
walczyła

do ligi wojewódzkiej zmierzyli
się ze swoimi rówieśnikami z
LKS Ceramika Opoczno. Kon-
frontacja wypadła na remis (2:2 i
1:1). O awansie młodych opocz-
nian zdecydowała większa licz-
ba goli strzelonych w meczu w

Zelowie. W klasie „KUCHAR”
(rocznik 1994 i młodsi, trener
Rafał Kaczorowski) Włókniarz
zajął 3. miejsce w klasie okręgo-
wej, a juniorzy starsi (rocznik
1988 i młodsi, trener Jacek Pa-
wełoszek) 4. miejsce. S.M.

W przeddzień I rocznicy śmierci Krzysztofa Surlita

Z inicjatywy władz gminy i działa-
czy ZKS Włókniarz, w pierwszy wee-
kend września odbędzie się turniej -
memoriał Krzysztofa Surlita, w którym
wezmą udział oldboye ze znanych pił-
karskich Klubów. Przewidziane jest
odsłonięcie pamiątkowej tablicy upa-
miętniającej najsłynniejszego piłkarza
urodzonego w Zelowie.

Szczegóły będziemy przekazywać
na stronie internetowej Gminy Zelów.

S.M.


