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Koncertem poetycko-mu-
zycznym pt. „Dobry wieczór,
Monsieur Chopin" zainauguro-
wane zostały w dniu 27 czerwca
br. w Zelowie XVI Letnie
Koncerty Festiwalowe. Przed
publicznością wystąpili:
Krzysztof Kolberger (recytacje) i
doskonale wszystkim znany
Robert Grudzień (organy).
Program oparty był na tekstach
m.in. Cypriana Kamila Norwida,
Stanisława Wyspiańskiego, Er-
nesta Brylla, Juliusza Słowac-
kiego, połączonych z muzyką
Fryderyka Chopina.

Organizatorem XVI Letnich
Koncertów Festiwalowych jest
Burmistrz Zelowa, Dom Kultury
i Kościół M.B. Częstochowskiej

w Zelowie. Patronat honorowy
sprawuje ks. abp Władysław

Ziółek, metropolita łódzki.
O.K.Ch.

Dwukrotnie w ostatnich
dniach Rada Miejska zajmowa-
ła się wnioskiem „Rozbudowa
systemów wodno-kanalizacyj-
nych w Zelowie i Łobudzicach w
gminie Zelów”.

Na sesjach 18 i 29 czerwca
br. radni zmieniali wieloletni plan
inwestycyjny gminy dostosowu-

jąc go do planów realizacji inwe-
stycji.

2 czerwca br. Urząd Marszał-
kowski w Łodzi zaproponował
Gminie Zelów realizację projek-
tu przy obniżonym poziomie do-
finansowania ze strony środków
unijnych. O ile wniosek zakładał
dofinansowanie na poziomie 53

milionów zł przy wartości inwe-
stycji ok. 70 milionów zł, to pro-
pozycja Urzędu Marszałkow-
skiego mówi o 11,6 miliona zł.
Zelowski wniosek mimo wyso-
kich ocen w trzech konkursach
o środki unijne nie został zakwa-
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Na podstawie Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 28
maja 2010 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników oraz wy-
płaty uczniom zasiłku powodzio-
wego na cele edukacyjne o taką
pomoc starać się mogą m.in.:
uczniowie klas I-III szkół podsta-
wowych, uczniowie klasy II gim-
nazjum, uczniowie słabo widzą-

cy, niesłyszący, z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lek-
kim oraz uczniowie z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi
(posiadający orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalne-
go). Pomoc udzielana jest na
wniosek rodziców ucznia (praw-
nych opiekunów, rodziców zas-
tępczych). Wniosek należy zło-
żyć do dyrektora szkoły, do któ-
rej uczeń będzie uczęszczał w

roku szkolnym 2010/2011.

Ponadto 48 uczniów z terenu
Gminy Zelów otrzyma zasiłki
powodziowe. Są to osoby, które
zostały zakwalifikowane do
otrzymania jednorazowego
świadczenia pieniężnego ze
środków pomocy społecznej w
związku z powodzią, która miała
miejsce w maju br.



@

lifikowany do dofinansowania.
Został on natomiast umieszczo-
ny na 1. miejscu tzw. listy rezer-
wowej. Ponieważ w wyniku po-
stępowań przetargowych in-
nych wniosków powstały osz-
czędności, Urząd Marszałkow-
ski złożył propozycję, o której
mowa wyżej.

15 czerwca br. burmistrz Ze-
lowa Sławomir Malinowski pod-
pisał umowę z Zarządem Woje-
wództwa Łódzkiego na finanso-
we wsparcie z funduszy unij-
nych kolejnej inwestycji na tere-
nie Gminy Zelów. Tym razem w
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich otrzymamy

na roboty budowlane
i wyposażenie w Domu Ludo-
wym w Zalesiu. Całość inwesty-
cji wyniesie ok. 1 mln zł, a roboty
mają zakończyć się do końca
bieżącego roku. W zakres robót
modernizacyjnych wchodzą
m.in. wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, ocieplenie ścian
zewnętrznych, wymiana oryn-

500 000 zł

Kolejne pieniądze unijne dla Gminy Zelów

nowania, konserwacja pokrycia
dachowego, a także zagospo-
darowanie terenu wokół budyn-
ku. Łączna powierzchnia użyt-
kowa wraz z zapleczem wynosi
ok. 450 m.kw.

To już trzecia inwestycja, na
którą Gmina Zelów zdobywa
środki z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Z tego same-
go funduszu wspierane są także
budowy Wiejskiego Centrum
Rekreacji w Kociszewie oraz
trzech dużych wodociągów
wiejskich w Ignacowie, Chajczy-
nach i Jaworze. Wartość pomo-
cy finansowej na inwestycje z
funduszy UE wyniesie ok. 2,5

miliona złotych przy zaangażo-
waniu środków gminy na pozio-

mie ok. 1,4 miliona zł.
O.K.Ch.

Ogromne straty przyniosła
ze sobą tegoroczna majowa po-
wódź. Wielka woda, która na-
wiedziła nasz region, miała nie-
spotykaną, jak do tej pory, skalę.
Alarm powodziowy był ogłoszo-
ny w 20 gminach województwa
łódzkiego, w tym naszej. Trudna
sytuacja panowała nie tylko w
samym Zelowie, podtopione by-
ły niemal wszystkie wsie. Dopó-
ki nie minęło zagrożenie, ponad
120 strażaków Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gmi-

Zdali egzamin z ofiarności i sprawności

ny Zelów pracowało bez przer-
wy, niosąc pomoc mieszkań-
com. Teraz przyszedł czas na
podziękowania.

Na Rynku Starego Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim, 29
czerwca 2010 roku odbyła się
uroczystość poświęcona wrę-
czeniu listów gratulacyjnych
druhom Państwowej Straży Po-
żarnej, Ochotniczych Straży Po-
żarnych oraz innym służbom
mundurowym za zaangażowa-
nie w akcję przeciwpowodziową

Na ten moment Gmina pro-
pozycję przyjęła przedkładając
nowy harmonogram rzeczowo-
finansowy. Jednocześnie bur-
mistrz Sławomir Malinowski wy-
stąpił do Zarządu Województwa
z prośbą o deklarację, że wszel-
kie następne oszczędności bę-

dą kierowane na realizację ze-
lowskiego projektu oraz o
wsparcie finansowe w formie
dotacji z budżetu Województwa
Łódzkiego na roboty drogowe
przy realizacji inwestycji.

Obecnie Zarząd Wojewódz-
twa Łódzkiego rozpatruje zelow-

skie wnioski. Ze względu na cykl
wydawniczy „Informatora Ze-
lowskiego” nie możemy podać
więcej szczegółów sprawy i po-
wrócimy do niej w szerszym
materiale w następnym nume-
rze biuletynu.

i likwidację jej skutków. Z terenu
Gminy Zelów podziękowania ot-
rzymało 10 jednostek OSP: Bo-
cianicha, Chajczyny, Kurów, Ko-
ciszew, Karczmy, Łobudzice,
Pożdżenice, Sromutka, Wygieł-
zów i Zelów. Ponadto, podczas
uroczystości, Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska przekazała
trzem jednostkom samorządu
terytorialnego - Przedborza,
Białaczowa i Zelowa promesy
rządowej dotacji na usuwanie
skutków klęski żywiołowej strat

w infrastrukturze technicznej w
wysokości 120 tys. zł. Wśród
zaproszonych gości byli m.in.
Starosta Piotrkowski Stanisław
Cubała, Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Och-
rony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Andrzej Czapla, wice-
prezydent Piotrkowa Tryb.
Adam Karzewnik, komendanci
miejscy i powiatowi PSP, preze-
si i naczelnicy OSP wojewódz-
twa łódzkiego.

O.K.Ch.
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W I turze wyborów prezyden-
ckich, która odbyła się 20 czerw-
ca 2010 roku, mieszkańcy Gmi-
ny Zelów najwięcej głosów, bo
3429 (54 %) oddali na Jarosła-
wa Kaczyńskiego z listy PiS.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W DNIU 4 LIPCA 2010 R.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu
4 lipca 2010 r., przypomina o niektórych warunkach udziału wyborców w tym głosowaniu:

Zasady aktualizacji spisów wyborców przed dniem ponownego głosowania

Zasady wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwsze-
go głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek.
Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą:
- przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,
- przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali,
- żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do
dnia 24 czerwca 2010 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania może
otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym
obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania składa się, najpóźniej na 2 dni przed dniem po-
nownego głosowania, tj. do 2 lipca 2010 r., w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był umiesz-
czony.
Wyborca, który przed dniem głosowania otrzymał dwa zaświadczenia o prawie do głosowania może wziąć udział w ponownym głosowa-
niu wyłącznie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu
rentowego.
- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
W dniu ponownego głosowania przez pełnomocnika będą mogli głosować wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania udzielili
pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w wyborach w dniu ponownego głosowania lub w dniu pierwszego i ponownego głosowania,
pod warunkiem, że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte.
Ponadto wyborcy, którzy po dniu pierwszego głosowania będą chcieli udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w dniu ponow-
nego głosowania składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której są wpisani do rejestru wyborców wniosek o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek składa się najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24
czerwca 2010 r.

Bronisław Komorowski (PO)
zdobył 1368 głosów (21,9 %).
Pierwszą trójkę kandydatów na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zamknął Grzegorz Na-
pieralski (SLD) - 897 głosów

(14,38 %). Frekwencja wybor-
cza na terenie Gminy Zelów
wyniosła 51,64 %. Spośród
12214 uprawnionych do głoso-
wania, udział wzięło 6308 osób.
W związku z ponownym głoso-

waniem, które odbędzie się 4
lipca 2010 roku, informujemy
mieszkańców, że lokalizacja ob-
wodowych komisji wyborczych
nie ulegnie zmianie.

O.K.Ch.
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Towarzystwo Szkolne Koci-
szew oraz Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im. Adama Mic-
kiewicza w Zelowie są organiza-
torami konkursu plastycznego

.
Celem konkursu jest ukaza-

nie roślinności i zwierząt regionu
na tle zmieniających się pór ro-
ku, promowanie osób amator-
sko zajmujących się różnymi
formami malarskimi, pobudza-
nie i rozwijanie nowych form za-
interesowań przyrodą i ekolo-
gią.

:
1. Uczestnikami konkursu mogą
być uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych.
2. Każdy uczestnik może dos-
tarczyć maksymalnie 3 prace.
3. Technika wykonania dowol-
na.

„Rośliny, zwierzęta i krajobra-
zy naszego ekoregionu”

Zasady uczestnictwa

4. Każda praca na odwrocie po-
winna zawierać:
- godło (pseudonim autora),
- tytuł,
- miejsce wykonania,
- opis dotyczący prezentowane-
go okazu / rośliny, zwierzęcia /
max 50 znaków.
5. Do prac powinna być dołą-
czona zaklejona koperta opa-
trzona takim samym godłem,
jak nadesłane prace, zawierają-
ca imię i nazwisko autora, adres
zamieszkania, numer telefonu.
6. Warunkiem uczestnictwa w
konkursie jest złożenie pisem-
nego oświadczenia o wyrażeniu
zgody na bezpłatne wykorzysta-
nie prac przez organizatorów w
celach promocyjnych projektu.
7. Prace należy dostarczyć lub
przesłać na adres: Szkoła Pod-
stawowa w Kociszewie , 97-425
Zelów, w dniach 15 - 20 wrześ-
nia 2010 r.
8. Prace przechodzą na włas-

ność organizatora.
9. Udział w konkursie jest bez-
płatny.

1. Do oceny prac zostanie po-
wołana komisja konkursowa.
2. Komisję konkursową powołu-
ją organizatorzy konkursu.
3. Prace oceniane będą w na-
stępujących kategoriach: przed-
szkola, klasy 0 - III szkół podsta-
wowych, klasy IV - VI szkół pod-
stawowych, uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych.
4. Po zakończeniu konkursu
uczestnicy zostaną powiado-
mieni przez organizatorów o ter-
minach ogłoszenia wyników.

1. Autorzy najlepszych prac w
każdej edycji konkursu otrzyma-
ją książki albumy lub nagrody
rzeczowe.

Ocena prac:

Nagrody:

2. Sponsorami nagród są: Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi, Burmistrz Zelowa i Towa-
rzystwo Szkolne Kociszew.
3. Po zakończeniu konkursu
wydany zostanie folder zawiera-
jący prace konkursowe, a w ga-
lerii Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy im. Adama Mickiewicza
w Zelowie zostanie zorganizo-
wana wystawa pokonkursowa.

W Szkole Podstawowej im.
mjr. Henryka Sucharskiego w
Bujnach Szlacheckich dokona-
no podsumowania Powiatowe-
go Konkursu na Najpiękniejszą
Prezentację Multimedialną pt.
„

Konkurs zorganizo-
wano z okazji obchodów 200.
rocznicy urodzin kompozytora.

W konkursie wzięły udział
dzieci ze szkół z terenu Gminy
Zelów i Gminy Drużbice.

I miejsce przyznanoAleksan-
drze Rzepkowskiej (SP nr 2 w
Zelowie) i Bartłomiejowi Kędzia-
kowi (SP w Kociszewie). II miej-
sce zajęli: Izabella Kaliska (SP
w Bujnach Szlacheckich), Wik-

Fryderyk Chopin - twórca nam
najbliższy”.

tor Robak (SP nr 2 w Zelowie),
Piotr Telążka (SP w Kocisze-
wie), Jakub Urban (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Druż-
bicach). Trzecie miejsce przy-
padło Annie Sadurskiej (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Druż-
bicach), Natalii Przyszewskiej
(SP w Bujnach Szlacheckich)
i Mateuszowi Owczarkowi (SP
w Kociszewie). Wyróżnienia ot-
rzymały: Katarzyna Majchrzak
(SP w Bujnach Szlacheckich)
oraz Karolina Kędziak i Wiktoria
Kaliszuk (SP w Kociszewie).
Wyróżnienie otrzymała również
Natalia Zajda, która wykonała
album poświęcony kompozyto-
rowi. E.W.



Zakończyła się jedenasta
edycja Lig Przedmiotowych,
które odbywają się w ramach
projektu edukacji ekologicznej
„Pejzaż Zelowski”. Ligi są przed-
sięwzięciem organizowanym
przez Towarzystwo Szkolne
działające przy Szkole Podsta-
wowej w Kociszewie.

W dniu 25 maja w Domu Kul-
tury w Zelowie spotkało się 60
najlepszych uczniów w dziedzi-
nie przyrody, historii i matematy-
ki ze wszystkich szkół Gminy
Zelów. Uczniowie w ciągu 45
minut rozwiązywali testy składa-
jące się z trzydziestu zadań
zamkniętych, wybranych spo-
śród blisko 300 zadań jakie do
każdej ligi przysłali nauczyciele.

Tegoroczne wyniki przedsta-
wiają się następująco:

1. Marek Błoch (SP 4 Zelów)
Liga Historyczna

2. Radosław Siciarz (SP Koci-
szew)
3. Łukasz Zaworski (SP 2 Ze-
lów)
4. Sylwia Hańczka (SP Koci-
szew)
5. Mateusz Wiśniewski (SP 4
Zelów)
6. Adrianna Muszkiewicz (SP
Kociszew)
7. Klaudia Sowała (SP Bujny
Szlacheckie)
8. Daria Rogut (SP Wygiełzów)
9. Marta Klemczak (SP 4 Zelów)
10. Sebastian Jachimek (SP
Wygiełzów)

1. Marek Szafran (SP 2 Zelów)
2. Bartłomiej Kędziak (SP Koci-
szew)
3. Mateusz Wejman (SP 2 Ze-
lów)
4. Sebastian Jachimek (SP Wy-
giełzów)
5. Martyna Rybak (SP 2 Zelów)

Liga matematyczna

6. Kamil Rojszczak (SP 2 Ze-
lów)
7. Katarzyna Krajda (SP 4 Ze-
lów)
8.Agata Szamota (SP 4 Zelów)
9. Sandra Grodzka (SP Bujny
Szlacheckie)
10. Daria Rogut (SP Wygiełzów)

1. Piotr Bedlechowicz (SP Bujny
Szlacheckie)
2. Angelika Gapik (SP Bujny
Szlacheckie)
3. Kamil Antoszczak (SP Bujny
Szlacheckie)
4. Izabela Kosmalska (SP Bujny
Szlacheckie)
5. Sylwia Hańczka (SP Koci-

Liga Przyrodnicza

szew)
6. Daria Rogut (SP Wygiełzów)
7. Ilona Froncala (SP Kociszew)
8. Justyna Lewandowska (SP 2
Zelów)
9. Jolanta Buczyńska (SP Koci-
szew)
10. Nikola Kopka (SP Wygieł-
zów)
11. Łukasz Zaworski (SP 2 Ze-
lów)

Przedsięwzięcie jest organi-
zowane przy wsparciu Burmi-
strza Zelowa i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

E.W.

12 maja br. w Szkole Pod-
stawowej nr 4 odbył się II
Gminny Konkurs Języka An-
gielskiego dla klas III ,,English
vocabulary fun” oraz VIII Mię-
dzyszkolny Konkurs Języka
Angielskiego dla uczniów klas
IV - VI ,,Vocabulary quiz”. W
konkursach wzięły udział dwu-
osobowe zespoły ze szkół
podstawowych z terenu Gmi-
ny Zelów. Uczniowie rozwiązy-
wali zadania pisemne z za-
kresu angielskiej ortografii, a
także literowali usłyszane sło-
wa za pomocą alfabetu angiel-
skiego.

Wśród uczniów klas III zwy-
ciężyły: Julia Klemczak i Mar-
tyna Politańska (SP4). Nato-
miast I miejsce wśród uczniów
klas IV - VI zdobyły: Martyna
Lipińska i Marta Klemczak
(Sp4).

Uczestnicy otrzymali nag-
rody w postaci słowników oraz
okolicznościowe dyplomy
i drobne upominki.

W dniu 13 maja br. w szkole
odbył się natomiast Przegląd
Piosenki Anglojęzycznej. Ucz-
niowie śpiewali piosenki zna-
nych wokalistów i zespołów
muzycznych. Ponadto uczen-

nice z klasy V i VI przedstawiły
ciekawostki dotyczące kultury
i tradycji Brytyjczyków.

Podczas przerw międzylek-
cyjnych w szkole odbywała się
loteria wyrazowa dla wszyst-
kich uczniów, podczas której
za każde poprawnie przetłu-
maczone na język angielski
słowo, uczeń otrzymywał słod-

ki upominek. W tym dniu wrę-
czono również nagrody zwy-
cięzcom VII Szkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Wielkiej Bryta-
nii „Znam ten kraj”. I miejsce
zajął Wiktor Bąk, II - Jakub Gu-
dajczyk, a III - Marta Klem-
czak.

E.W.
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Gry, zabawy, konkursy, wy-
cieczki, prezenty i wiele in-
nych atrakcji czekało na dzie-
ci w dniu ich Święta.

W Przedszkolu Samorządo-
wym nr 1 była wesoła muzyka,
tańce, konkursy i występy.

Burmistrz odwiedził też dzie-

Jak
każdego roku, o dzieciach w
tym dniu pamiętał Burmistrz
Zelowa Sławomir Malinowski,
który złożył im najserdeczniej-
sze życzenia i przekazał słody-
cze. Dziękując za to maluchy
zaśpiewały dla Gościa wiele
piosenek, a na koniec wszyscy
razem zatańczyli. Radosny na-
strój tego dnia na długo pozos-
tanie w ich pamięci.

ci z Przedszkola Samorządowe-
go nr 4. Dla przedszkolaków
zorganizowano też w tym dniu
wyjazd do kina oraz poczęstu-
nek i drobne niespodzianki. W
dniu 2 czerwca dzieci zaproszo-
ne zostały do Szkoły Podstawo-
wej w Kociszewie, gdzie obej-
rzały teatrzyk kukiełkowy „Pino-
kio”.

W Szkole Podstawowej nr 4
im. Henryka Sienkiewicza w Ze-
lowie, z okazji Dnia Dziecka zor-
ganizowano Festyn Rodzinny,
w którym uczestniczyli rodzice
i dzieci. Podczas festynu zapre-
zentowano program artystycz-
ny, na który złożyły się piosenki,
tańce i przedstawienie teatralne

„Marcin i Błażej". Uczestnicy
zbudowali najdłuższy w historii
szkoły pociąg. Zabawa zainspi-
rowana była wierszem Juliana
Tuwima „Lokomotywa". Barwny
korowód uczniów, rodziców
i nauczycieli ruszył przez szkol-
ne korytarze na boisko, a potem
wokół szkoły. Kolejnym punk-
tem wspólnej zabawy były gry w
„Radosnej Krainie" oraz udział
w zajęciach pokazowych z za-

kresu udzielania pierwszej po-
mocy. Uczniowie obejrzeli pre-
zentację multimedialną, a na-
stępnie przy pomocy koordyna-
torów, ćwiczyli na fantomach.
Dzieci uczestniczyły także w za-
bawach słownych i plastycz-
nych. Natomiast uczniowie klas
starszych konkurowali ze sobą
w grach i zabawach sporto-
wych. Potem wszyscy bawili się
przy muzyce.

27 maja w Przedszkolu Sa-
morządowym nr 4 w Zelowie
odbył się Festyn Rodzinny.
Dzieci z każdej grupy śpiewają-
co i tanecznie złożyły życzenia
swoim rodzicom i obdarowały
zrobionymi przez siebie upo-
minkami. Następnie wszyscy
bawili się z zespołem Urszuli

Pakuły z Łodzi. Były konkursy,
śpiewy i rodzinne tańce.

Podczas festynu został roz-
strzygnięty rodzinny konkurs
plastyczno-techniczny „Nad rze-
ką”, do którego nagrody ufundo-
wał Wojewódzki Fundusz Och-
rony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.



Data 27 maja 1990 roku
uważana jest za datę narodzin
polskiego samorządu teryto-
rialnego. W uznaniu donio-
słości wydarzeń sprzed 20 lat
w dniu 27 maja w Domu Kul-
tury w Zelowie odbyła się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej.

20 lat temu, 27 maja 1990 ro-
ku, odbyły się pierwsze po woj-
nie wolne wybory do samorządu
terytorialnego, które otworzyły
nową kartę w historii polskiej de-
mokracji. Data ta uznawana jest
za jedną z przełomowych dla
naszego kraju. Dlatego też w
20. rocznicę odrodzenia samo-
rządu terytorialnego w Polsce
zorganizowano w Zelowie sesję

Radni I kadencji Rady Miejskiej
w Zelowie

Jerzy Jóźwiak Burmistrz Zelowa
w latach 1990 - 1996

Radni II kadencji Rady Miejskiej
w Zelowie

Radni III kadencji Rady Miejskiej
w Zelowie

XX lat samorządu terytorialnego

Rady Miejskiej, podczas której
podsumowano dotychczasowy
dorobek samorządu Gminy Ze-
lów.

Sesja miała charakter uro-
czysty. Wzięli w niej udział za-
równo byli, jak i obecni samo-
rządowcy: burmistrzowie, radni,
pracownicy Urzędu Miejskiego
oraz przedstawiciele gminnych
instytucji, organizacji pozarzą-
dowych i sołtysi.

Za wkład pracy w rozwój
Gminy Zelów wszyscy otrzymali
symboliczne podziękowania,
które wręczył Burmistrz Zelowa
Sławomir Malinowski oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w
Zelowie Wincenty Berliński.

E.W.

Radny IV kadencji Rady Miejskiej
w Zelowie

Radni V kadencji Rady Miejskiej
w Zelowie

Przedstawiciele organizacji pozarządowych
z terenu Gminy Zelów

Osoby sprawujące funkcje kierownicze
w Urzędzie Miejskim w Zelowie

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych
Gminy Zelów

Sołtysi
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Ośrodek Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych, działający
w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Bełchatowie informuje, że ru-
szył nowy program „POWÓDŹ
2010”, skierowany do osób nie-
pełnosprawnych, poszkodowa-
nych w wyniku tegorocznej po-

wodzi. Jego adresatami są oso-
by niepełnosprawne posiadają-
ce aktualne orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jak rów-
nież dzieci i młodzież, posiada-
jące aktualne orzeczenie o nie-

ukończeniem szesnastego roku
pełnosprawności, wydane przed

życia.

by wyniesie Pomoc bę-
dzie udzielana w formie jedno-
razowego świadczenia. Na rea-
lizację programu Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych przeznaczył
wstępnie kwotę 3,5 mln zł.

Maksymalna wysokość

2 tys. zł.
dofinansowania dla jednej oso-

Wnioski można składać w od-
działach wojewódzkich PFRON
do 15 listopada br. Więcej
szczegółowych informacji doty-
czących programu znajduje się
na stronie internetowej

O.K.Ch.

www.
pfron.org.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów w sprawie
wykonania niektórych przepi-
sów ustawy o podatku od towa-
rów i usług, osoby fizyczne oraz
podmioty prowadzące działal-
ność edukacyjną, kulturalną, w
zakresie ochrony zdrowia, opie-
ki społecznej, opieki nad dzieć-
mi, młodzieżą oraz osobami w
wieku podeszłym, jak również w
zakresie zbiorowego zakwate-
rowania uczniów, które ucierpia-

ły w tegorocznej powodzi mogą
kupować

materiały budowlane
pod warunkiem przezna-

czenia tych materiałów na likwi-
dacje szkody powstałej na sku-
tek tegorocznej powodzi. Osoba
fizyczna powinna przedstawić
oświadczenie, że posiada pra-
wo do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane (w
rozumieniu ustawy Prawo Bu-
dowlane), w której w następ-

do 30 września 2010
r. bez po-
datku

stwie powodzi w maju lub czer-
wcu 2010 r. powstała szkoda, a
nieruchomość nie jest związana
z wykonywana przez tę osobę
działalnością gospodarczą z
wyjątkiem działalności rolniczej.
Dodatkowo zaistniały fakt powi-
nien być poparty zaświadcze-
niem wydanym przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, z którego wynika, że
osoba ta w następstwie majo-
wej lub czerwcowej powodzi po-

niosła szkodę. Natomiast pod-
mioty wymienione powyżej po-
winny przedstawić oświadcze-
nie o przeznaczeniu otrzymy-
wanych materiałów na likwida-
cje szkody, powstałej w następ-
stwie powodzi w maju lub czer-
wcu br., w obiektach, w których
prowadzona jest działalność, a
także zaświadczenie wydane
przez burmistrza o poniesionej
szkodzie.

29 maja zelowskie koło Pol-
skiego Związku Wędkarskiego
obchodziło swój doniosły jubi-
leusz. Uroczyste obchody, które
miały miejsce na stanicy harcer-
skiej „Patyki”, rozpoczęły się
Mszą Świętą polową celebro-
waną przez Dziekana Dekanatu
Zelowskiego Księdza Kanonika
Kazimierza Cioska.

Podczas uroczystości Koło
nr 37 w Zelowie otrzymało
sztandar. Poświęcenia sztanda-
ru dokonał Ksiądz Kanonik Ka-
zimierz Ciosek, a uroczystego
wręczenia Burmistrz Zelowa
Sławomir Malinowski. Głównym
fundatorem była Gmina Zelów,
w zakupie partycypowali także
myśliwi z Koła „Matecznik” w
Zelowie i sami wędkarze. Jubi-

leusz był okazją do przypom-
nienia historii koła, podsumo-
wań, a także do wręczenia licz-
nych wyróżnień i odznaczeń.
Zarząd

karskiego w uznaniu
zasług wniesionych w rozwój
i upowszechnianie wędkarstwa
oraz wkład w ochronę środowis-
ka naturalnego i rozwój sportu
wędkarskiego nadał Kołu nr 37
w Zelowie odznakę za zasługi
dla PZW, którą wręczył Prezes
Zarządu okręgu PZW w Piotrko-
wie Trybunalskim Mieczysław
Centka. Wędkarstwo ma wiele
pożytecznych aspektów. To nie
tylko sport i rekreacja, to także
ogromna praca na rzecz przyro-
dy. W imieniu władz samorządo-
wych Gminy Zelów podzięko-

Główny Polskiego Zwią-
zku Węd

Materiały budowlane bez podatku

wania, a także życzenia wielu
owocnych lat działalności na
rzecz lokalnej społeczności

przekazał zelowskim wędka-
rzom Burmistrz Zelowa Sławo-
mir Malinowski. O.K.Ch.

3,5 min zł dla niepełnosprawnych powodzian



7 czerwca, z okazji Świato-
wego Dnia Ochrony Środowis-
ka, Przedszkole Samorządowe
nr 4 im. Jana Brzechwy w Zelo-
wie zorganizowało Festyn Eko-
logiczny. Cała uroczystość od-
była się w ogrodzie przedszkol-
nym. Dzieci przebrane w stroje
ekologiczne zaprezentowały się
na pokazie mody, a Wróżka Na-
tura zaprosiła wszystkich do
wspólnej zabawy. Były wężyki,
kółeczka, korowody i wiele kon-
kursów z nagrodami. Na koniec
dzieci zobowiązały się, że będą
dbać o przyrodę i zachęcać do
tego swoich najbliższych.

W Szkole Podstawowej w
Bujnach Szlacheckich, w ra-
mach obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Ochrony Środo-
wiska, odbył się Zwiad Ekolo-
giczny i Konkurs Piosenki Przy-
rodniczej dla dzieci ze szkół
i przedszkoli Gminy Zelów
i Drużbice. Obchody uświetniło
przedstawienie „Przepowiednie
ekologiczne wróżki”.

W Zwiadzie Ekologicznym
mistrzami zostali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Bujnach
Szlacheckich: Sandra Grodzka
i Adrian Krajda. Drugie miejsce
zajęli uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie: A.
Sowiak i K. Świerczyńska. Trze-
cie miejsce zajęli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Wygieł-
zowie: N. Kopka i D. Rogut.

W Konkursie Piosenki Przy-
rodniczej w kategorii klas 0-I
pierwsze miejsce przyznano
Amelii Jamka ze Szkoły Podsta-
wowej w Wadlewie, drugie miej-
sce ex aequo zajęły: Natalia To-
sik ze Szkoły Podstawowej w
Wygiełzowie i Hanna Kołodziej-

ska z Przedszkola Samorządo-
wego nr 4 w Zelowie. Trzecie
miejsce zajęła Aleksandra
Chrust z oddziału przedszkolne-
go w Bujnach Szlacheckich
i Weronika Jaksa z Przedszkola
Samorządowego nr 4 w Zelo-
wie.

W kategorii klas II-III pierw-
sze miejsce przyznano Weroni-
ce Wodzińskiej (SP nr 2 w Zelo-
wie) i Weronice Tokarczyk (SP
nr 4 w Zelowie), drugie miejsce
przyznano Natalii Osicińskiej
i Kamili Sadurskiej (SP w Wad-
lewie) oraz Sandrze Prorok (SP
w Bujnach Szlacheckich). Trze-
cie miejsce zajęła Paulina An-
toszczak (SP w Bujnach Szla-
checkich).

W kategorii klas IV-VI pierw-
sze miejsce zajęła Izabella Ka-
liska ze Szkoły Podstawowej w
Bujnach Szlacheckich. Drugie
miejsce przypadło NataliiAdam-
czyk ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Zelowie oraz Natalii Przy-

szewskiej ze Szkoły Podstawo-
wej w Bujnach Szlacheckich.
Trzecie miejsce zajął Jarosław
Stelmach ze Szkoły Podstawo-
wej w Wadlewie i Małgorzata Ig-
nasiak ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Zelowie.

Wszyscy uczestnicy konkur-
sów zostali nagrodzeni.

Nagrody dla uczestników
Powiatowych Obchodów Dnia
Ochrony Środowiska 2010 w
Bujnach Szlacheckich zostały
sfinansowane przez Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie.
Uczniowie otrzymali również
materiały promocyjne z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi.

E.W.
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W konkursie wzięły udział dzieci
z pięciu placówek oświatowych
z terenu naszej gminy.

Oto najlepsi: Weronika Kazi-
mierczak, Anna Nowicka, Łucja
Szczepaniak, Oskar Golis, Ma-
ria Kryścińska, Dominika Bie-
gańska, Dominika Łuczak, We-
ronika Wodzińska, Nikodem
Grabarczyk, Zuzanna Kaliska,
Kacper Kryściński.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody ufundowane przez
Burmistrza Zelowa i Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi.

E.W.

28 maja w Szkole Podsta-
wowej w Kociszewie odbył się
VI Przegląd Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży Szkolnej „Jak dob-
rze nam zdobywać góry”. Ce-
lem konkursu było: zintegrowa-
nie różnych środowisk młodzie-
żowych wokół działań służą-
cych ochronie środowiska natu-
ralnego, upowszechnienie pięk-
na polskiego krajobrazu po-
przez piosenkę i wiersz dla wy-
pracowania właściwej postawy
ekologicznej, realizacja idei eko-
logicznej w powiązaniu z inte-
gracją dzieci i młodzieży spraw-
nej z rówieśnikami o różnym
stopniu niepełnosprawności.

W Szkole Podstawowej nr 4
w Zelowie realizowany jest pro-
jekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego „Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wie-
dzy”. Koncepcja projektu opar-
ta jest na założeniu, że każde
dziecko jest zdolne, a rolą doro-
słych jest te zdolności dostrzec,
rozwijać i wspierać.

Od lutego do czerwca 2010 r.
uczniowie klasy I uczestniczyli w
zajęciach pozalekcyjnych i tym
samym realizowali II etap pro-
jektu pod nazwą „Łąka wiosną
malowana”.

W czerwcu br. dzieci zapre-
zentowały osiągnięcia zdobyte
na zajęciach: wystawiły przed-
stawienie „Niespodzianki Pani
Wiosny”, śpiewały, tańczyły,
przedstawiły wiosenne cieka-
wostki oraz wręczyły gościom
własnoręcznie wykonane pa-
pierowe składanki.

Realizacja przedsięwzięcia
stworzyła warunki do wielokie-
runkowego rozwoju dzieci, ich
kreatywności, ciekawości poz-
nawczej i otwartości na wiedzę.
Stała się okazją do wspólnej
zabawy oraz odkrywania siebie
i świata.

E.W.

W dniu 18 czerwca dla dzieci
z Przedszkola Samorządowego
nr 4 w Zelowie zorganizowano
wycieczkę do Ogrodu Botanicz-
nego w Łodzi. Przedszkolaki
wzięły tam udział w zajęciach
przyrodniczych, dzięki którym

poznały świat roślin egzotycz-
nych i chronionych. Dzieci spa-
cerowały zielonymi alejkami peł-
nymi ciekawych roślin, krzewów
i drzew. Z ciekawością przyglą-
dały się też zwierzętom żyjącym
w stawach i słuchały informacji o

znanych i nieznanych dotąd roś-
linach.

Na zakończenie dzieci obej-
rzały wystawę kompozycji z
kwiatów piwonii.

Wycieczka odbyła się w ra-
mach projektu „Żyj z przyrodą w

zgodzie - bez wody ani rusz”.
Jest to program edukacji ekolo-
gicznej dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi.

E.W.



W dniu 23 czerwca przed-
szkolaki z najstarszych grup
uroczyście zakończyły rok
szkolny i pożegnały przed-
szkole.

Uroczystość w Przedszkolu
Samorządowym nr 4 rozpoczę-
ła się tradycyjnym odtańcze-
niem poloneza. Dzieci przygoto-
wywały też pokaz swoich umie-
jętności i zaprezentowały wy-
stęp artystyczny. Były pamiątko-
we dyplomy, książki, kwiaty
i łzy…

Jak każdego roku absolwen-
ci samodzielnie wpisali się do
książeczki patrona placówki Ja-
na Brzechwy. Po uroczystości
wszyscy przybyli goście oraz
przedszkolaki zaproszeni zostali
na słodki poczęstunek.

Tego samego dnia z przed-
szkolem żegnały się dzieci z
grupy integracyjnej Przedszkola
Samorządowego nr 1. Na pa-
miątkę ukończenia edukacji
przedszkolnej dzieci posadziły
drzewo „Katalpa bignonioides
Nana”, a w szklanym pojemniku

zakopały listę osób uczęsz-
czających do grupy. E.W.

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE
BYDŁA I CIELĄT

Uprzejmie informuję, że Zakłady Mięsne RAKÓW
prowadzą na terenie Gminy Zelów

Skup bydła i cieląt.
Skup odbywa się przy posesji pana Zygmunta Soleckiego,

Kurówek 37. Telefon 044 634 4018, 782 145 830.

BYCZKI EKSPORTOWE

BYCZKI I CIELICZKI

KROWY, JAŁÓWKI, BUHAJE, CIELĘTA RZEZNE

Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa się w każdy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 10,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg

Firma Gębicki
Do 10,00 zł/kg - byczki (brutto)

Do 147 kg - do 8,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
Skup odbywa się 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: 4,00 zł/kg (brutto)
2. JAŁÓWKI
4,20 zł/kg (brutto)
3. BUHAJE
5,20  zł/kg (brutto)
4. CIELĘTA waga 70-100 kg
8,00 zł/kg (brutto)

BYCZKI EKSPORTOWE

Skupy prowadzone są na zapisy pod numerem  tel. 044 6344018,
782 145 830. Ceny przy skupie mogą być zmienne.
Skup odbywa się również w zagrodzie rolnika.
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Szkoła Podstawowa nr 4
im. H. Sienkiewicza w Zelowie
już po raz czwarty wzięła
udział w ogólnopolskiej kam-
panii „Płytka wyobraźnia to
kalectwo”, której inicjatorem
i organizatorem jest Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Integra-
cji.

Akcja trwała w dniach 14-18
czerwca i miała na celu zapoz-
nanie uczniów ze znaczeniem
haseł „płytka wyobraźnia”
i „czarny punkt”, kształtowanie
nawyku dbania o bezpieczeń-
stwo swoje i innych podczas po-
bytu nad wodą oraz poszerze-
nie wiedzy uczniów na temat
miejsc niebezpiecznych dla od-
dania skoku do wody oraz sy-
tuacji sprzyjających nieszczęśli-
wym skokom do wody. Tematy-

ka zajęć była ściśle związana z
zagrożeniami podczas wakacji.
Jak co roku adresatami akcji byli
uczniowie klas czwartych.

W czasie kampanii ucznio-
wie aktywnie pracowali na zaję-
ciach, podczas których wykonali
plakaty dotyczące „Miejsc nie-
bezpiecznych dla oddania sko-
ku do wody” oraz „Charakterys-
tyki miejsca niebezpiecznego”.
Lekcje były poparte spotem rek-
lamowym akcji oraz filmem „Za-
sady”. Uczniowie poznali kolej-
ność czynności wykonywanych
przy udzielaniu pomocy oso-
bom poszkodowanym w czasie
skoków do wody, numery telefo-
nów alarmowych najważniej-
szych instytucji oraz zasady
wzywania pomocy.

Na tablicy ogłoszeń w holu

szkoły umieszczono ostrzegaw-
cze informacje dotyczące bez-
piecznego zachowania się pod-
czas skoków do wody oraz zna-
ków i flag zakazujących kąpieli.

Akcja cieszyła się dużym za-
interesowaniem wśród uczniów
i, jak zapewniają nauczyciele,
będzie kontynuowana w latach
następnych. E.W.

16 czerwca w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej
w Wygiełzowie odbyło się pod-
sumowanie realizowanego w
placówce projektu, współfinan-
sowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, „Sukces zaczy-
na się w przedszkolu”. Dzięki
projektowi dzieci z terenów wiej-
skich mogły uczestniczyć w za-
jęciach edukacyjnych, grach,

zabawach oraz wycieczkach.
Ponieważ zakończenie pro-

jektu zbiegło się w czasie z
dniem rodziny, dzieci podczas
uroczystości zaprezentowały
program artystyczny dla swoich
rodziców.

Brały też udział w konkur-
sach, a na koniec otrzymały za-
służone dyplomy i prezenty.

Potyczki rodzinne zakończy-
ły się wspólnym biesiadowa-
niem. E.W.
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W dniu 26 maja w Szkole
Podstawowej w Wygiełzowie
odbył się Gminny Turniej Spor-
towo - Pożarniczy o Puchar Pre-
zesa Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Zelowie. W
turnieju brały udział reprezenta-
cje szkół podstawowych z tere-
nu Gminy Zelów. Zawodnicy
mieli do pokonania sprawnoś-
ciowy tor przeszkód złożony ze
slalomu, biegu po ławeczce,
skoków i pełzania pod przesz-
kodami. Startujący musieli się
także wykazać umiejętnością
posługiwania się podstawowym
sprzętem gaśniczym.

W sportowo - pożarniczej ry-
walizacji zwyciężyła drużyna ze

Szkoły Podstawowej w Wygieł-
zowie, drugie miejsce zajęli ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Zelowie, trzecie zespół z
Bujen Szlacheckich, a czwarte
reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie. Dwie
zwycięskie drużyny zakwalifiko-
wały się na VI Powiatowy Tur-
niej Sportowo Pożarniczy w
Bełchatowie.

Puchary dla uczestniczących
w turnieju zespołów ufundował
Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Zelo-
wie Sławomir Malinowski oraz
Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Wygiełzowie.

E.W.

Zakończył się piłkarski sezon
2009/2010. Zelowscy kibice
odetchnęli z ulgą. Mimo fatalne-
go początku rundy wiosennej
pierwsza drużyna Włókniarza
utrzymała się w III lidze, zajmu-
jąc ostatecznie bardzo dobre
10. miejsce.

Zelowianie zgromadzili 39

punktów, wygrali 10 spotkań,
zremisowali 9, przegrali 11. Bi-
lans bramkowy: 30 strzelonych,
33 stracone gole. Teraz przed
piłkarzami krótki odpoczynek
i przygotowania do nowego se-
zonu. Trenerem zespołu pozo-
staje Piotr Szarpak, a Jego asy-
stentem będzie Maciej Mrowiń-

ski.
Bardzo dobrze zaprezento-

wały się w rozgrywkach junior-
skie sekcje Włókniarza. Junio-
rzy starsi (rocznik 91 i młodsi)
pod wodzą Macieja Mrowińskie-
go walczyli w lidze wojewódz-
kiej. Młodzi zelowianie zajęli 7.
miejsce, ale przez kuriozalny
przepis o utrzymaniu się w lidze
tylko sześciu zespołów (na 14

występujących) muszą opuścić
tę klasę rozgrywek.

Drużyny juniorskie prowa-
dzone przez Rafała Kaczorow-
skiego uplasowały się w czołów-
ce swoich rozgrywek. W klasie
Deyna (rocznik 94 i młodsi)
Włókniarz zajął 3. miejsce w
„okręgówce”, a w klasie „Ku-
char” (rocznik 96 i młodsi) 2.
miejsce.

Wakacje spędzane przez
dzieci i młodzież w miejscu
zamieszkania wcale nie mu-
szą być nudne. Przekonają
się o tym ci, którzy skorzysta-
ją z ciekawej oferty zajęć
przygotowanej przez zelow-
skie szkoły, bibliotekę, Dom
Kultury i Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych.

Szkoły Podstawo-
wej w Kociszewie

„Kwitnące wa-
kacje”

Szkole Podstawowej nr 4
w Zelowie

Szkole Podstawowej w
Wygiełzowie

Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie

W Bibliotece Publicznej

Oferta
to półkolonie

z programem rekreacyjnym
i wycieczką (28 czerwca - 9 lip-
ca) oraz obóz sportowy w
Gdańsku ( 5 - 14 lipca).

Półkolonie z programem
ekologicznym

odbywać się będą:
- w

(1 - 15 lipca w godz.
9:00 - 12:30).
- w

(1 - 14 lipca w
godz. 9:00 - 12:30).

planu-
je zajęcia sportowe z piłki siatko-
wej dziewcząt i chłopców, piłki
nożnej chłopców i lekkoatletyki
(ostatnie 2 tygodnie sierpnia).

Miasta i Gminy w Zelowie

Dom Kultury w Zelowie

Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych

przez całe wakacje odbywać się
będą zajęcia pod hasłem „Wa-
kacyjny Misz - masz” (bezpłatny
dostęp do Internetu, gry i zaba-
wy multimedialne, rozwiązywa-
nie krzyżówek i rebusów, wysta-
wa plakatów i książek informują-
cych o zagrożeniach dla mło-
dych, możliwość korzystania na
miejscu z książek - zabawek
„bajko czytaczy”, układanie pu-
zzli).

or-
ganizuje zajęcia w ramach pro-
jektu „Wakacyjny Dom Kultury”.
Będą to warsztaty artystyczne
(taneczne, teatralne, fotografi-
czne) oraz kino letnie dla dzieci
i młodzieży, zakończone wysta-
wą prac fotograficznych uczest-
ników, przedstawieniem teatral-
no-tanecznym i dyskoteką (26
lipca - 27 sierpnia).

w
swojej siedzibie planuje półkolo-
nie dla młodzieży zdrowej i nie-
pełnosprawnej (1 - 31 sierpnia).

Stowarzyszenie Ośrodek
Kultury Chrześcijańskiej ORA-
TORIUM w Pabianicach organi-
zuje w Woli Pszczółeckiej kolo-
nie dla dzieci „Kolorowe lato”.
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