
Dzień 30 maja 2008 r. z pew-
nością na długo pozostanie w
pamięci użytkowników i pracow-
ników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Walewicach,
bowiem właśnie wtedy miało
miejsce uroczyste otwarcie i po-
błogosławienie tego wyjątkowe-
go miejsca. Dawniej była tam
szkoła. Dziś jest pierwszy
obiekt, w którym niepełnospraw-
ni mieszkańcy Gminy Zelów
mogą realizować swoje potrze-
by, marzenia i rozwijać zaintere-
sowania.

Błogosławieństwa placówce
oraz wszystkim zgromadzonym
udzielił Proboszcz Parafii Wy-
giełzów Stanisław Wroński, na-
tomiast przecięcia wstęgi doko-
nali zaproszeni goście:

, Dyrektor Gabinetu Wo-
jewody Łódzkiego Krzysztof
Sztrajber, Dyrektor Generalny
Łódzkiego Urzędu Wojewódz-

Woje-
woda Łódzki Jolanta Cheł-
mińska

kiego w Łodzi Sławomir Wasil-
czyk, Przewodniczący Sejmiku
Województwa Łódzkiego Marek
Mazur, Dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej w
Łodzi Anna Mroczek, przedsta-
wiciel Starostwa Powiatowego

w Bełchatowie Jan Wiończyk
oraz gospodarze uroczystości
burmistrz Zelowa Sławomir Ma-
linowski i dyrektor ŚDS w Wale-
wicach Danuta Pospiszył.

Były podziękowania i gratula-
cje za ideę utworzenia na tere-
nie Gminy Zelów Środowisko-
wego Domu Samopomocy oraz
za upór w realizacji planów
związanych z powstaniem takiej
formy wsparcia społecznego.
Były też życzenia zdrowia i sa-
tysfakcji dla uczestników zajęć
prowadzonych przez placówkę.

Powstały w budynku starej
szkoły Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Walewicach roz-
począł swoją działalność już w
listopadzie 2007 r. Z organizo-
wanych tam zajęć korzysta 20
osób, ale już wkrótce liczba ta
ma się zwiększyć do 50, a na-
wet do 60. Głównym celem, jaki
przyświeca tej unikalnej na ma-
pie miejsc, gdzie pomaga się
drugiemu człowiekowi instytucji,
jest zapewnienie osobom nie-
pełnosprawnym intelektualnie
wsparcia społecznego, które
pozwoliłoby na zaspokajanie ich
podstawowych potrzeb życio-
wych, usamodzielnienie się i in-
tegrację społeczną.

E.S.

Rozpoczęły się prace mo-
dernizacyjne w budynku byłego
biurowca ZZPB „Fanar”, gdzie
znajdzie w przyszłości siedzibę
Urząd Miejski.

Przetarg na roboty wygrała
zelowska firma „STIVEX”. Koszt
inwestycji wyniesie nieco ponad
2,2 mln zł, a jej zakończenie za-
planowano na koniec września
2009 r.

@



Telefon alarmowy

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Policja Zelów

dyżurny

komendant

Pogotowie Gazownicze

Pogotowie Energetyczne

Pomoc Drogowa

Biuro numerów

Urząd Miejski w Zelowie

Miejsko-Gminny Związek
Ochotniczych Straży
Pożarnych w Zelowie

OSP w Łobudzicach

Fundacja Rozwoju Gminy
Zelów oraz

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Zelowie

Powiatowy Urząd Pracy
(filia w Zelowie)

Przedsiębiorstwo
Komunalne w Zelowie

Dom Kultury w Zelowie

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Zelowie

Szpital Wojewódzki
w Bełchatowie Pogotowie
Ratunkowe

Przychodnia SPZOZ
w Zelowie

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Bujnach Szlacheckich

112

999

998

997

634-13-77

634-12-83

992

991

981

118-913

634-10-00

634-29-98

634-15-88

634-10-06
634-10-14

634-10-28

634-10-66

634-11-99

634-10-98

634-11-48

635-84-80

634-12-65

634-15-93

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Wygiełzowie 634-14-22

Mamy przyjemność poinfor-
mować mieszkańców Gminy
Zelów, że w dniach 5-6 lipca br.,
odbędzie się festyn „Dni Zelo-
wa”. W tych dniach na scenie
amfiteatru przy OSP w Zelowie
wystąpią muzyczne gwiazdy
i znani artyści.

W pierwszym dniu imprezy
organizatorzy przygotowali nie-
spodziankę dla najmłodszych

występ artystyczny
oraz liczne konkursy

z nagrodami. Odbędą się też
pokazy tańca break dance.
Gwiazdami sobotniego wieczo-
ru będą zespoły:
i , a po kon-
certach zabawa dla mieszkań-
ców z zespołem Black&White.

Niedzielne popołudnie roz-
pocznie IV Festiwal Strażackich

Braci Bim
Bam Bom

Golden Life
Grupa Operacyjna

Orkiestr Dętych, a następnie
swoimi skeczami publiczność
rozśmieszać będzie kabaret

Gwiazdami tego wieczoru
będą zespoły:

.
Dwudniową imprezę zakończy
widowiskowy pokaz ekspresji
światła i ognia.

Serdecznie zapraszamy!

DNO.
Nowator i For-

macja Nieżywych Schabuff

Cztery pary małżeńskie z te-
renu Gminy Zelów, które w tym
roku obchodzą złoty jubileusz
pożycia małżeńskiego przeżyły
w dniu 19 maja br. wzruszające
chwile. Podczas uroczystości,
która odbyła się w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Zelowie, sza-
nowni jubilaci - państwo Krysty-
na i Kazimierz Bem, Cecylia
i Eugeniusz Kępa, Henryka
i Jan Mik oraz Jadwiga i Marian
Rybak, wspominali dzień za-
warcia małżeństwa wypowiada-
jąc po raz kolejny słowa przysię-
gi małżeńskiej. Ceremonię swo-
ją obecnością zaszczycili: bur-
mistrz Zelowa Sławomir Mali-
nowski oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Wincenty Berliń-
ski. Wszystkie pary otrzymały z
rąk burmistrza Zelowa, nadane
przez Prezydenta RP, Medale

za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie.

Złotym Jubilatom życzymy

dalszych szczęśliwych lat, peł-
nych zdrowia, miłości i spokoju.

E.S.



Tradycyjną Mszą Świętą w
intencji Ojczyzny i Gminy Zelów
oraz oficjalnymi uroczystościa-
mi pod pomnikiem Tadeusza
Kościuszki uczciła Zelowska
Wspólnota Samorządowa pod-
wójne święto 3 Majowe - uro-
czystość Matki Bożej Królowej
Polski i Dzień Konstytucji Majo-
wej. Jedność pierwiastka kato-
lickiego i patriotycznego była jak
zwykle dominującym przeży-
ciem obchodów, i do niej nawią-
zywała zarówno homilia księdza
Artura Pytlaka podczas Mszy
Świętej, jak i wystąpienie bur-
mistrza Zelowa Sławomira Mali-

W czwartek 22 maja br. Koś-
ciół Katolicki obchodził niezwyk-
le doniosłe i ważne święto litur-
giczne ku czci Najświętszego
Sakramentu - Boże Ciało. W
tym szczególnym dniu wierni
czczą obecność Jezusa Chrys-
tusa pod postacią chleba i wina.
Również w Zelowie uczczono
Święto Ciała i Krwi Pańskiej. Po
uroczystej Mszy Św., odprawio-
nej w Kościele Matki Boskiej
Częstochowskiej, ulicami na-
szego miasta wyruszyła barwna
procesja eucharystyczna do
czterech ołtarzy, przy których
odczytane zostały fragmenty
Ewangelii i nastąpiło błogosła-
wieństwo. Zelowscy wierni pub-
licznie wyznali wiarę w obec-
ność Chrystusa w Najświęt-
szym Sakramencie, który pod-
czas tegorocznej procesji nie-

nowskiego w czasie uroczystoś-
ci na Placu Dąbrowskiego. W
obchodach wzięły udział liczne
poczty sztandarowe i delegacje
instytucji i firm.

Podobne uroczystości odby-
ły się w katolickich parafiach w
całej gminie, m.in. w Kocisze-
wie, gdzie po Mszy Świętej
mieszkańcy w towarzystwie
pocztów sztandarowych udali
się na tradycyjny apel na miej-
scowym cmentarzu, by pod tab-
licą upamiętniającą parafian
poległych za Ojczyznę, oddać
im hołd.

O.K.Ch.

siony był ulicami: Sienkiewicza,
Wolności, Wschodnia, Dzielna,
Kilińskiego, Sienkiewicza.

E.S.

@



Szkoła Podstawowa w Koci-
szewie w dniu 28 maja br. była
bardzo wesoła i rozśpiewana.
Wszystko za sprawą III Przeglą-
du Piosenki Turystycznej dla
Dzieci i Młodzieży zorganizowa-
nego w ramach programu edu-
kacji ekologicznej Pejzaż Ze-
lowski 2008.

W tegorocznym przeglądzie
pod hasłem „Jak dobrze nam
zdobywać góry” w poszczegól-
nych szkołach i przedszkolach
na terenie Gminy Zelów uczest-
niczyło blisko 80 dzieci. Do ścis-
łego finału w Kociszewie zakwa-
lifikowało się 25 osób. Komisja
konkursowa, biorąc pod uwagę
walory związane z ekspresją,
muzykalnością, poprawnością
językową oraz walory meryto-
ryczne prezentowanych utwo-
rów wokalnych, wyłoniła laurea-
tów przeglądu. Oto oni:

W kategorii przedszkola
1. (SP w Ko-Dominik Grzelak

Po raz ósmy w Szkole Pod-
stawowej w Kociszewie odbył
się Gminny Konkurs Recytator-
ski w ramach programu, „Co fru-
wa i hasa po polach i lasach”
pod hasłem .
Konkurs był częścią projektu pn.
„Pejzaż Zelowski 2008”. Towa-
rzystwo Szkolne Kociszew
otrzymało na to przedsięwzięcie
dotację z WFOŚ i GW w Łodzi.
W konkursie wzięły udział
przedszkolaki oraz uczniowie
szkół podstawowych z terenu
naszej gminy.

Przedszkolaki, trochę stre-
mowane, w ciekawych kostiu-
mach pięknie zaprezentowały
wiersze o tematyce muzycznej.

„Z muzyką w tle”

ciszewie)
2. (PS nr 4 w
Zelowie)
3. (PS nr
1 w Zelowie)

W kategorii klas I-III
1. (SP nr 2 w
Zelowie)
2. (SP w
Kociszewie)
3. (SP w Buj-
nach Szlacheckich)

W kategorii klas IV-VI
1. (SP w Koci-
szewie)
2. (SP nr 2 w
Zelowie)
3. (SP
w Kociszewie)

W kategorii gimnazja
i zespół wo-

kalny z Gimnazjum w Łobudzi-
cach.

Adam Jaśkiewicz

Weronika Tokarczyk

Maria Pniewska

Kacper Kryściński

Zuzanna Kaliska

Sylwia Hańczka

Julita Adamczyk

Karolina Marynowska

Małgo-
rzata Grabarczyk

E.S.

W kategoriach klas I-III i IV-VI
konkurowało 26 uczniów. Komi-
sja konkursowa miała bardzo
trudne zadanie polegające na
wyłonieniu najlepiej recytują-
cych uczestników.

W kategorii klas I-III pierwsze
miejsce zajął (SP
Kociszew), II miejsce -

(SP nr 4),
(SP nr 4),

(SP Koci-
szew), (SP nr 4), III
miejsce - (SP
nr 2), (SP
Kociszew), (SP
nr 2), (SP
nr 2),
(SP Kociszew).

Piotr Telążka
Katarzy-

na Pietrzak Małgo-
rzata Ignasiak Alek-
sandra Staśkowska

Ada Kęsy
Maria Pniewska

Natalia Wartalska
Klaudia Nowak

Debora Cichońska
Aleksandra Malinowska

W kategorii klas IV-VI pierw-
sze miejsce zajęła

(SP nr 4), II miejsce -
(SP nr 4),

(SP nr 4)
i (SP nr 2), III
miejsce - (SP
Kociszew),

(SP Kociszew) oraz
(SP nr 4).

Wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i słodycze, a
zwycięzcy - nagrody książkowe
i rzeczowe.

Organizatorami konkursu by-
li: Burmistrz Zelowa, Szkoła
Podstawowa w Kociszewie, To-
warzystwo Szkolne Kociszew,
Filia Biblioteczna w Kociszewie

Aleksandra
Rudnicka
Karolina Beton
Klaudia Gardulska

Magda Rogut
Sylwia Hańczka

Justyna Malinow-
ska Kinga
Kęsy

i Spółdzielnia Uczniowska Jed-
ność w Kociszewie.

O.K.Ch.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie po raz trzeci
wzięli udział w Powiatowym Tur-
nieju Sportowo-Pożarniczym w
Bełchatowie. Mając już w swoim
dorobku II i III miejsca, w tym
roku postanowili sięgnąć po
zwycięstwo. W dniu 23 kwietnia
br. drużyna w składzie

, ,
,

,

Katarzy-
na Kopka Patryk Antoszczyk
Patrycja Zawadzka Kamil
Owczarek Aneta Nowicka

i pokonała
osiem drużyn ze szkół podsta-
wowych z terenu powiatu beł-
chatowskiego zajmując I miej-
sce. Nasi reprezentanci z
„Czwórki” wykazali się wysoką
sprawnością fizyczną, a także
bezbłędną umiejętnością posłu-
giwania się podręcznym sprzę-
tem gaśniczym i techniką poża-
rową. Gratulujemy sukcesu!

Kamil Krawczyk

O.K.Ch.



Honorowi obywatele Zelowa
- małżeństwo - Klaasje Booman
- Kuperus i Arie Booman odzna-
czeni zostali niezwykłymi orde-
rami - niezwykłymi, bowiem
przyznanymi od samej Królowej

Holandii Beatrix.
25 kwietnia br. burmistrz

Zaanstad w imieniu majestatu
królewskiego wręczył Państwu
Booman Ordery Oranje - Nas-
sau - międzynarodowe medale

przyznawane jedynie raz w roku
z okazji urodzin królowej, ob-
chodzonych w Holandii w dniu
30 kwietnia.

Szczególne jest to, że odz-
naczenie było dla Boomanów
zupełnym zaskoczeniem. Pro-
cedura jego przyznawania jest
bardzo skomplikowana i długo-
trwała. Osoby, które dostrzegły
społeczną pracę i starania Boo-
manów na rzecz innych ludzi
złożyły wniosek do burmistrza, a
on przekazał go do kancelarii
królewskiej. Aż trzy komisje
przez cały rok sprawdzały i oce-
niały wniosek o przyznanie me-
dalu. W końcu piękne, srebrne,
ręcznie wykonane Ordery Oran-
je - Nassau wraz z pamiątkowy-
mi dyplomami trafiły do rąk
wzruszonych, szczęśliwych
i zaskoczonych Klaasje i Arie
Booman.

Przy całej wyjątkowości tego

wydarzenia, na uwagę zasługu-
je też fakt, że właśnie małżeń-
stwo uhonorowane zostało tak
prestiżowym odznaczeniem.
Nie zdarza się to często, ale
przecież nagradzając ludzi, któ-
rzy pomagają innym, nie spo-
sób rozdzielić pary, która przez
ponad 25 lat społecznie i chary-
tatywnie działa na rzecz potrze-
bujących, również w Polsce, a
co dla nas ważne - w Zelowie.

Boomanowie zapowiadają,
że nagroda na pewno nie bę-
dzie hamulcem w drodze do
drugiego człowieka, ale zastrzy-
kiem energetycznym i bodźcem
do jeszcze większego zaanga-
żowania się w pracę charyta-
tywną.

Gratulując zasłużonego Or-
deru, jednocześnie życzymy,
aby zrealizowane zostały
wszystkie szczytne cele i zamie-
rzone przedsięwzięcia. E.S.

BIURO EURO - BHP mgr inż. Zbigniew Szafrański,
specjalista w dziedzinie Zarządzanie Bezpieczeństwem
Pracy, Inspektor BHP, organizuje dla firm, 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 dokonać zakupu Poradnika

„Zarządzanie bezpieczeństwem w szkołach i placówkach
oświatowych”, autor Zbigniew Szafrański -

www.eurobhp.pl

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.

Burmistrz Zelowa informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Zelowie przy ul. Żerom-
skiego 23 od dnia 26 maja 2008
roku został wywieszony wy-
kaz lokali przeznaczonych do

sprzedaży na rzecz najemców
oraz wykaz nieruchomości
przeznaczony do dzierżawy,
stanowiących własność Gminy
Zelów.

@

Z dniem 31 marca 2008 r. stare dowody książeczkowe
straciły ważność. W związku z tym osoby, które nie
dokonały wymiany starego dowodu osobistego na nowy,
proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku w Urzędzie
Miejskim w Zelowie, Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski posiada jeszcze w ofercie sprzedaży działki
rekreacyjno-budowlane w Janowie i w Kolonii Grabostów.
Oferty kupna będzie można składać wkrótce po
ogłoszeniu przetargu

Poprawi się estetyka i funkcjonalność placu targowego
przy ul. Poznańskiej 8. W ciągu najbliższych kilku
miesięcy:

- wyremontowane zostaną stoły do handlu

- wymienione i uzupełnione będzie ogrodzenie placu

-wykonana zostanie dokumentacja techniczna na
odprowadzenie nadmiaru wody i utwardzenie najbardziej
wykorzystywanej części targowiska



W dniu 13 maja br. w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy
im. Adama Mickiewicza w Zelo-
wie odbyło się otwarcie wystawy
pt. Marii
Hajdan i Barbary Łuczyńskiej.
Zaprezentowano ponad 70 ory-
ginalnych prac. Są to głównie
akwarele, pastele, rysunki, grafi-
ki i obrazy olejne wykonane

„Świat barw i cieni”

przez dwie jakże ciekawe oso-
bowości. Inspiracją prac jest
piękno natury: kwiaty, rośliny,
leśne polany, lasy, łąki, bezdro-
ża. Na otwarcie wystawy przy-
było wiele osób, wśród nich bur-
mistrz Zelowa Sławomir Mali-
nowski. Wystawa potrwa do 14
czerwca w godzinach pracy bib-
lioteki. O.K.Ch.

Podaje się do publicznej wia-
domości zamiar likwidacji Filii
Bibliotecznej w Walewicach z
dniem 31 grudnia 2008 roku. Fi-
lia ta mieściła się dotychczas w
budynku Szkoły Podstawowej.
Większość czytelników bibliote-
ki stanowili uczniowie. Z chwilą,
kiedy przestała istnieć szkoła
nie było osób zainteresowanych
odwiedzaniem biblioteki i ko-
rzystaniem z jej zbiorów, nawet
wśród mieszkańców okolicz-
nych miejscowości. W tej sytua-
cji dalsze utrzymywanie placów-

ki i zatrudnianie pracownika sta-
ło się nieopłacalne. W budynku
po byłej szkole powstał Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w
Walewicach. Okazało się, że
biblioteka musi opuścić po-
mieszczenia, gdyż przeznaczo-
ne są one do innych celów. Tak
więc uzasadnieniem dla likwida-
cji filii jest brak warunków na
magazynowanie księgozbioru,
jak również brak zapotrzebowa-
nia środowiskowego na działa-
nie placówki.

Rozpoczął się nabór do służ-
by kandydackiej w Oddziałach
Prewencji Policji w ramach od-
bycia zasadniczej służby woj-
skowej ogłoszony przez Ko-
mendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Łodzi. Poborowi, którzy
zdecydują się na odbycie 12
miesięcznej służby w zamian za
wojsko, w przyszłości mogą li-
czyć na pracę w Policji.

Służbę kandydacką w Policji
może pełnić obywatel Polski o
nieposzlakowanej opinii, nieka-
rany, korzystający z pełni praw
publicznych, z nieuregulowa-

nym stosunkiem do służby woj-
skowej, min. wykształceniem
zawodowym, posiadający zdol-
ność fizyczną i psychiczną do
służby w formacjach uzbrojo-
nych, podległych szczególnej
dyscyplinie służbowej, której go-
tów jest się podporządkować.
Od kandydatów wymagane są
następujące dokumenty:
- pisemne podanie o przyjęcie
do służby w Policji;
- wypełniony kwestionariusz
osobowy (do pobrania w
KWP/KPP lub na stronie
www.policja.pl/rekrutacja);
- własnoręcznie napisany życio-
rys;
- kserokopie dokumentów po-
twierdzających posiadane wyk-
ształcenie i kwalifikacje zawo-
dowe (oryginały do wglądu);
- orzeczenie z Powiatowej Ko-
misji Lekarskiej w WKU o stanie
zdrowia i książeczka wojskowa.

Dokumenty należy składać
osobiście w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Łodzi ul. Luto-
mierska 108/112.

Wszelkie dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod nu-
merem tel. (42) 665 13 69 lub
665 30 16, e-mail: sekcjadobo
ru.kwp@lodzka.policja.gov.pl.



Stowarzyszenie Dobroczyn-
ne „RAZEM”, we współpracy z
Akademią Rozwoju Filantropii
w Polsce ogłasza

w ra-
mach Programu

Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

W VI edycji Programu „Dzia-
łaj Lokalnie” wspierane będą
projekty realizowane w okresie
od 1 września 2008 roku do 28
lutego 2009 roku, które

na
rzecz dobra wspólnego.

W ramach konkursu przew-
idywane jest przyznanie

, które:
- zakładają współdziałanie
mieszkańców, dzięki któremu
możliwe jest osiąganie celów o
charakterze dobra wspólnego,
- wynikają z konkretnych po-
trzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dob-

LOKALNY
KONKURS GRANTOWY

„DZIAŁAJ LO-
KALNIE VI”

inicjują
współpracę mieszkańców

mini-
mum 8 dotacji na projekty

rze zaplanowane działania, mie-
rzalne rezultaty i rozsądne kosz-
ty realizacji,
- przewidują takie działania, któ-
re będą kierowane do określo-
nej grupy odbiorców, a jedno-
cześnie będą służyć całej spo-
łeczności,
- będą realizowane wspólnymi
siłami mieszkańców i instytucji
życia lokalnego samorządów,
przedsiębiorców i organizacji
społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób
przemyślany angażowały zaso-
by lokalne - naturalne, społecz-
ne, ludzkie i finansowe.

Program adresowany jest
do:
-

ną (fundacji lub stowarzyszeń
zarejestrowanych w KRS),
- , w któ-
rych imieniu wniosek złoży or-

organizacji pozarządowych

grup nieformalnych

posiadających osobowość praw-

ganizacja pozarządowa lub lo-
kalna instytucja publiczna posia-
dająca osobowość prawną lub
dysponująca stosownym pełno-
mocnictwem od organu, które-
mu podlegają, do reprezento-
wania go w zakresie umożliwia-
jącym przeprowadzenie plano-
wanych działań (szkoła, dom
kultury, biblioteka, klub sporto-
wy, etc.).

W konkursie mogą wziąć
udział te organizacje i instytucje,
które mają siedzibę w

Wnioski (w 5 egzempla-
rzach) powinny dotrzeć do sie-
dziby LOKALNEJ ORGANIZA-
CJI GRANTOWEJ

na adres: Sto-

*do konkursu nie mogą skła-
dać wniosków fundacje skar-
bu państwa i ich oddziały
oraz stowarzyszenia samo-
rządów lokalnych.

gmi-
nach: Drużbice, Kluki, Ru-
siec, Szczerców, Zelów, Biała,
Czarnożyły, Mokrsko, Konop-
nica, Osjaków, Ostrówek, Pąt-
nów, Skomlin i Wieluń.

do dnia 7
lipca 2008 roku

warzyszenie Dobroczynne „RA-
ZEM”, ul. Żeromskiego 21, 97-
425 Zelów.

Dodatkowo prosimy o przesła-
nie wniosków e-mailem na ad-
res: sd_razem@poczta.onet.pl

Szczegółowe informacje na
temat konkursu realizowanego
w ramach „Działaj Lokalnie VI”
można uzyskać pod numerem
telefonu: 044/ 635 15 44 oraz na
stronie: www.sdrazem.org.pl.

Decyduje data stempla pocz-
towego.

W 2008 roku przypada 45.
rocznica powstania Miejsko-
Gminnego Klubu Honorowych
Dawców Krwi w Zelowie. Tylko
w 2007 roku klub przeprowadził
pięć akcji oddawania krwi, uzys-
kując ponad 46 litrów krwi.
Wśród 47 honorowych dawców
ubiegłorocznej akcji, znalazło
się 4 nowych krwiodawców.
Wśród kobiet czterokrotnie w
2007 roku krew oddały: Jolanta
Pawłowska (1800 ml) i Ewa
Smolna (1800 ml). Z kolei, naj-

mężczyzn oddali: Jerzy Dobro-
szek (2250 ml), Henryk Grze-
gorczyk (2250 ml) i Wiesław Si-
wek (2250 ml). Najwięcej krwi

więcej, bo aż pięciokrotnie wśród

Z roku na rok w Zelowie przybywa honorowych
dawców krwi

ogółem oddali: Józef Stańka
(60050 ml), Wiesław Siwek
(53210 ml), Ewa Smolna
(37825 ml) i Jolanta Pawłowska
(36330 ml). To jest ubiegłorocz-
na czołówka honorowych daw-
ców krwi z terenu Gminy Zelów,
a przecież jest ich znacznie wię-
cej. Dwie kobiety, którym po-
trzebna była krew do zabiegu w
szpitalu skorzystały już z „banku
krwi”. Bez względu na to, jaką
cząstkę każdy z honorowych
dawców dołożył do tego nie-
zwykle szlachetnego czynu, ja-
kim jest niesienie pomocy innym
osobom, pragniemy wszystkim
złożyć serdeczne podziękowa-
nia. 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
Do 9,00 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: 3,60-4,00 zł/kg (brutto)
2. JAŁÓWKI
3,80 zł/kg (brutto)
3. BUHAJE
4,60-5,00  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.



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 systemy zmieszanych odpadów komunalnych
gromadzonych w pojemnikach przydomowych jak również i z pojemników ogólnodostępnych
rozstawionych na terenie miasta i gminy Zelów.

Obecnie posiadane przez Państwa worki będą odbierane jeszcze przez cały miesiąc maj
2008 roku jednak po tym terminie odpady posegregowane typu szkło i tworzywa sztuczne
typu PET możecie Państwo umieszczać wyłącznie w pojemnikach ogólnodostępnych.

Taki tryb postępowania wynika z braku zainteresowania mieszkańców takim sposobem
odbioru odpadów. Sukcesywnie zmniejsza się liczba oddawanych worków, a ich zawartość
pozostawia wiele do życzenia. Spółka od dłuższego czasu analizuje ilości i morfologię
odpadów. Zebrane odpady po ich doczyszczeniu stanowią niewielki procent surowców
nadających się do dalszego zagospodarowania, natomiast koszty obsługi wzrosły znacznie.

Z uwagi na powyższe spółka podjęła decyzję o rezygnacji z dalszego świadczenia
usług odbioru odpadów gromadzonych selektywnie systemem workowym.

Poniżej podajemy miejsca ustawienia „gniazd” pojemników ogólnodostępnych, do
których możecie Państwo kierować posegregowane odpady.

Począwszy od miesiąca maja 2008 roku Spółka rezygnuje
z systemu odbioru odpadów w workach

Miejsca ustawienia pojemników ogólnodostępnych na selektywną zbiórkę odpadów

ul. Żeromskiego 10

ZSM, os. Żeromskiego,
z ul. Szkolnej, bl. 36 A

ul. Kościuszki 24 - Wąska

Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Żeromskiego

ul. Żeromskiego 162

ZSM, os. Płocka bl. 5

Przedszkole przy os. Płocka

ul. Kościuszki 104

ZSM, ul. Żeromskiego 38

Urząd Miasta,
ul. Żeromskiego

ul. Żeromskiego 112

ZSM, os. Płocka bl. 2

os. Domków,
ul. Chrapkiewicza - Kunickiego

ul. Kunickiego 33
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os. Piastów koło budki
na transformator

Ogródki działkowe koło
oczyszczalni

ul. Kościuszki 74
koło Domu Kultury

ul. Kilińskiego,
róg Cmentarnej LO

Herbertów koło
Posterunku Energetycznego

ul. Cegielniana koło
transformatora

ul. Kilińskiego 5,
Zespół Szkół Zawodowych

ul. Cegielniana skrzyżowanie
koło targowiska

ul. Poznańska 7
koło targowicy

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Kościuszki 42

ZSM, ul. Żeromskiego 27
koło kiosku

Przedszkole,
ul. Żeromskiego 4

Przedszkole Ewangelicko-
Reformowane

Ignaców - koniec
ul. Kościuszki

ul. Północna 20

ul. Piotrkowska koło Pawilonu

Zaplecze “Biedronki”

ul. Wolności 17 róg Złotej

ul. Poznańska/Sienkiewicza

ul. Dzielna 19

Herbertów, ul. Zachodnia 45

ul. Złota 49

ul. Kilińskiego 59

ul. Poznańska 62

ul. Wolności 2b



23 zawodników Koła Węd-
karskiego nr 37 w Zelowie rywa-
lizowało w niedzielę na Paty-
kach o Wiosenny Puchar Bur-
mistrza Zelowa. Przy pięknej
majowej pogodzie łowy wyjątko-
wo były udane. Zawodnicy łowili
jedną wędką metodą spławiko-
wą. Zwycięzcą Tegorocznych
Wiosennych Zawodów Wędkar-

skich o Puchar Burmistrza zos-
tał z
wynikiem złowionych
ryb. II miejsce zajął

(1090 g) i III -
(510 g). Najlepsza dzie-

siątka zawodników otrzymała
dyplomy i puchary ufundowane
przez Burmistrza Zelowa Sła-
womira Malinowskiego.

Eugeniusz Markowiak
2300 g

Witold Se-
lerowicz Robert
Kluka

@

Chajczyny były w dniu 25
maja br. gospodarzem uroczys-
tości strażackich, związanych z
obchodami Gminnych Dni Och-
rony Przeciwpożarowej oraz, co
bardziej dla lokalnej społecz-
ności ważne, z jubileuszem 50.
lecia założenia miejscowej jed-
nostki OSP. Na obchody przy-
były delegacje i poczty sztanda-
rowe kilkanastu jednostek OSP
z terenu naszej gminy i gmin są-
siednich. Byli przedstawiciele
władz samorządowych Gminy
Zelów z burmistrzem Sławomi-
rem Malinowskim i przewodni-
czącym Rady Miejskiej Wincen-
tym Berlińskim oraz Powiatu

Bełchatowskiego, reprezentanci
władz wojewódzkich i powiato-
wych Związku OSP. Mszę Św.,
która rozpoczęła uroczystości
koncelebrowali proboszcz wy-
giełzowskiej parafii ks. Stani-
sław Wroński i gminny duszpas-
terz strażaków ks. kanonik Leon
Strzelczyk.

Jak zwykle przy takich oka-
zjach były podniosłe wspomnie-
nia o założycielach straży oraz o
planach na przyszłość. Były od-
znaczenia i wyróżnienia dla naj-
bardziej zasłużonych, a także
strażacka defilada i na koniec
zabawa.

O.K.Ch.



Podczas obydwu sesji radni
podejmowali uchwały w sprawie
zmiany w budżecie Gminy Ze-
lów na 2008 rok. Budżet po
zmianach wynosi po stronie do-
chodów zł, a w pla-
nie wydatków zł.
Podczas kwietniowej sesji przy
okazji omawiania zmian budże-
towych burmistrz Zelowa Sła-
womir Malinowski zapropono-
wał program modernizacji dróg
gminnych na terenach wiejskich
na lata 2008-2009.

Po dwóch latach pod obrady
sesji Rady Miejskiej w Zelowie
ponownie trafił projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości
stawek procentowych opłat
adiacenckich na terenie naszej
gminy. Tym razem prawie jed-
nogłośnie (na 12 radnych 11
głosowało „za” przy jednym gło-
sie wstrzymującym się) została
podjęta uchwała w sprawie
ustalenia stawek procentowych
opłat adiacenckich z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości
powstałej na skutek podziału
oraz wzrostu wartości nierucho-
mości związanej z budową
urządzeń infrastruktury techni-
cznej. W pierwszym przypadku,
ustalono stawkę procentową w
wysokości 10 % różnicy między
wartością nieruchomości po
i przed podziałem geodezyjnym
dokonanym na wniosek właś-
cicieli lub użytkowników wie-
czystych, którzy wnieśli opłaty
roczne za cały okres użytkowa-
nia tego prawa. Z kolei w drugim
przypadku, kiedy występuje
wzrost wartości nieruchomości
na skutek budowy urządzeń
technicznych, stawkę procento-
wą ustalono w wysokości 30 %
różnicy wartości nieruchomości
przed i po ich wybudowaniu.
Operat szacunkowy w jednym
i drugim przypadku sporządza
rzeczoznawca majątkowy, a
koszty wyceny pokrywa gmina.
Opłata adiacencka jest opłatą
jednorazową, lub może być roz-
łożona na raty na wniosek stro-
ny. Dotychczasowe dobrowolne
wpłaty mieszkańców na budo-
wę infrastruktury w ramach ko-

32.445.838
34.577.867

Szczegóły w
wywiadzie „Decyzje na dziś
i na jutro”.

XVI i XVII  sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Dwukrotnie w ciągu kilku ostatnich tygodni obradowała na swoich sesjach Rada Miejska w Zelowie - zarówno
XVI sesja odbyta 29 kwietnia, jak i XVII z 29 maja przyniosły szereg ważnych dla życia mieszkańców decyzji.

mitetów społecznych były ni-
czym innym jak substytutem
opłat adiacenckich. Uchwała
podjęta przez radę doprowadza
do pełnej zgodności stan fak-
tyczny, jaki jest w naszej gminie
ze stanem prawnym opisanym
w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami, rozwikła wszelkie
wątpliwości, a zarazem jest od-
powiedzią na wszelkie, niejed-
nokrotnie stawiane, pytania na
ten temat. Niezwykle istotną jest
informacja, że opłaty adiacen-
ckie nie dotyczą mieszkańców,
którzy wnieśli wcześniej już
opłaty w ramach komitetów spo-
łecznych. Dodajmy, że opłata
adiacencka jest obowiązkową
daniną publiczną, będącą do-
chodem własnym gminy, usta-
nowioną przez Państwo ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomościami, i ja-
ko taka podlega obowiązkowej
egzekucji przez gminę. Prze-
pisy Konstytucji i ustaw zwyk-
łych nie dają samorządowi żad-
nej przestrzeni dobrowolności w
zakresie ich ściągania, a uchy-
lenie się organów gminy od tego
obowiązku byłoby naruszeniem
prawa.

Rada Miejska podjęła trzy
uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy
Zelów. Pierwsza z nich doty-
czyła obrębu wsi Ignaców, No-
wa Wola, Chajczyny, Kurów -
Kurówek, Pożdżenice, Kolonia
Pożdżenice, Wygiełzów, Łęki,
Zalesie, Walewice, Wypychów -
Podlesie, Krześlów, Sobki, Jan-
ów, Pukawica, Sromutka, Mau-
ryców z przeznaczeniem pod
farmę wiatrową. W obowiązują-
cym miejscowym planie zagos-
podarowania przestrzennego
nie zostały wyznaczone tereny
w zakresie tego typu inwestycji,
dla których muszą być one wyz-
naczone zgodnie z obowiązują-
cymi normami. W związku z
tym, iż jest zainteresowanie bu-
dową takiej inwestycji na terenie
naszej gminy, zaszła koniecz-
ność wyznaczenia takich tere-
nów, a tym samym zmiany pla-

nu zagospodarowania przes-
trzennego. Kolejna podjęta uch-
wała dotyczyła zmian w planie
dla działek (nr ewid. 67/3, 67/6,
67/7, 67/8, 67/10, 67/11, 67/12
w obrębie nr 14) przy ul. Piotr-
kowskiej z przeznaczeniem te-
renu pod usługi sportu i rekreacji
sportowej. Obecnie są to tereny
o przeznaczeniu produkcyjno -
usługowe i usługowo - handlo-
we. Trzecia z tych uchwał doty-
czyła zmian w planie dla działki
(nr ewid. 123 w obrębie nr 01)
przy ul. Leśnej z przeznacze-
niem terenu pod działalność ak-
tywności gospodarczej. Te trzy
uchwały obejmują działki, z któ-
rymi nie ma żadnych proble-
mów formalnych i merytorycz-
nych. Obecnie analizowane są
pozostałe wnioski złożone przez
mieszkańców. Na kolejnych se-
sjach Rada Miejska będzie po-
dejmowała następne uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia
zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzen-
nego. Z końcem lutego zakoń-
czył się okres przyjmowania
wniosków do studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta
i Gminy Zelów. Ogółem wpłynę-
ło 216 wniosków, w tym 457
działek, z czego 51 to działki
gminne.

turalnych Unii Europejskiej na
lata 2007-2013 powoduje zro-
zumiałą aktywność zelowskiego
samorządu. Na majowej sesji
Rada Miejska wyraziła zgodę

Uruchomienie funduszy struk-

na udział w dwóch projektach.
Pierwszy z nich to

dzie realizowany przez Urząd
Miejski ze środków Regionalne-

jewództwa Łódzkiego. Urząd
Marszałkowski w Łodzi w lutym
br. zaproponował Gminie Zelów
udział w projekcie „Budowa Zin-
tegrowanego Systemu e-Usług

kiego (Wrota Regionu Łódz-
kiego). Liderem projektu będzie
Samorząd Województwa, zaś
partnerami gminy i powiaty Wo-
jewództwa Łódzkiego. Projekt
pozwoli na stworzenie jednolite-

tronicznych usług publicznych w
Województwie Łódzkim współ-
pracującego z Elektroniczną
Platformą Usług Administracji
Publicznej (ePUAP) i systema-
mi informatycznymi innych in-
stytucji publicznych.

Projekt będzie zgłoszony do
konkursu w ramach Osi Priory-
tetowej IV Społeczeństwo Infor-
macyjne, Działanie IV.2 - e-
Usługi publiczne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata
2007-2013.

Termin realizacji projektu
przewidywany jest na lata 2008-
2010.

Udział w projekcie poszcze-
gólnych partnerów, którzy zgło-
sili swoje wstępne zaintereso-
wanie, zależy od stopnia infor-
matyzacji już istniejącego w jed-

„Budo-
wa Zintegrowanego Systemu
e-Usług Publicznych Woje-
wództwa Łódzkiego (Wrota
Regionu Łódzkiego)”, który bę-

go Programu Operacyjnego Wo-

Publicznych Województwa Łódz-

go technologicznie systemu elek-

nostce, ocenionego przez Urząd

Zmiany w budżecie



Marszałkowski w Łodzi na pod-
stawie otrzymanych ankiet.

Po ich analizie, Urząd Mar-
szałkowski przewidział dla Gmi-
ny Zelów udział tylko w jednym
elemencie projektu - Systemie
Integracji Elektronicznych Obie-
gów Dokumentów z Platformą
Elektronicznych Usług Publicz-
nych Województwa Łódzkiego.

Zakres rzeczowy obejmo-
wać będzie wyposażenie poje-
dynczego stanowiska komuni-
kacyjnego pomiędzy Portalem a
Gminą Zelów w sprzęt kompu-
terowy i oprogramowanie wraz
ze szkoleniem.

Wartość udziału finansowe-
go Gminy Zelów w projekcie wy-
nosić będzie 2.600 zł, z tego
wkład własny w wysokości 15%
udziału finansowego wynosi
390 zł.

Drugi to

realizowany ze
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki 2007-2013. Wyko-
nawcą projektu będzie Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, który złożył wniosek do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi o dofinansowanie reali-
zacji projektu

Wartość tego przedsięwzię-
cia to 223.554 zł, (w tym wkład
własny 24.628 zł). Projekt jest
skierowany do kobiet, gdyż one
w naszej gminie stanowią naj-
większy odsetek bezrobocia. W
projekcie udział weźmie 20 ko-
biet w wieku 25-50 lat z tego 14
długotrwale bezrobotnych, 6

Szansa na pracę
aktywizacja zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

nieaktywnych zawodowo. Za-
planowano warsztaty umiejęt-
ności interpersonalnych, szkole-
nie dla opiekunek środowisko-
wych, szkolenie z obsługi kas
fiskalnych i technik sprzedaży,
szkolenie z minimum sanitarne-
go, grupowe i indywidualne do-
radztwo zawodowe, badania le-
karskie. Kwalifikacje zawodowe
potwierdzone zostaną stosow-
nymi dyplomami i zaświadcze-

nie ze wzorem MEN. Wszystkie
osoby są klientkami naszego
Ośrodka.

Realizacja projektu przyczyni
się do przezwyciężenia barier
takich jak: mała gotowość do
zmian, niechęć wobec ryzyka,
niskie kwalifikacje zawodowe,
brak pracy i bierność życiowa,
utrata wiary we własne możli-

niami o zakończeniu kursu zgod-

wości.
Szkolenia odbywać się będą

w Zelowie w Domu Kultury lub
Urzędzie Miejskim. Osoby bio-
rące udział w projekcie zapew-
niony będą miały dowóz i wyży-
wienie.

Podczas kwietniowej sesji
podjęto uchwałę o podwyżce o

diet radnych biorących
udział w posiedzeniu Rady i Ko-
misji, natomiast na sesji majo-
wej ustalono nowe wynagrodze-
nie dla burmistrza Zelowa, które
po podwyżce wynosić będzie

( w tym wszyst-
kie dodatki).

30 zł

10.500 zł brutto

O.K.Ch.: Panie burmistrzu na
dwóch ostatnich sesjach Ra-
dy Miejskiej przedstawił Pan
szereg zamierzeń związanych
z planami inwestycyjnymi
gminy na najbliższe lata. Do-
tyczą one zarówno zadań, na
które gmina będzie starała się
o środki unijne, jak i tych, któ-
re trzeba będzie finansować
wyłącznie z budżetu gminy.
Zacznijmy rozmowę od tych
drugich. Wygląda na to, że
drogi gminne będziemy mo-
dernizować z własnej kasy.
Dlaczego?

S.M. Na kwietniowej sesji Rady
Miejskiej przedstawiłem wstęp-
ne założenia planu modernizacji
dróg gminnych na lata 2008-09.
W ubiegłych latach gmina wyko-
nała pierwszy etap modernizacji
ok. 30 km dróg na terenach
wiejskich, poprzez przygotowa-
nie podbudowy pod nakładki as-
faltowe. Dokończenie programu
miało nastąpić w wyniku pozys-
kania środków unijnych na lata
2007-2013. Jak się okazuje
możliwość uzyskania środków
unijnych na drogi lokalne jest
niewielka, bowiem z posiada-
nych informacji wynika, że 80-
85% środków unijnych na in-
westycje drogowe w wojewódz-
twie łódzkim na lata 2007-2013
jest już rozdzielone, głównie na
wielkie zadania o znaczeniu
krajowym i regionalnym. Pot-

wierdzają to pośrednio ogłosze-
nia o pierwszych konkursach na
środki unijne w ramach

. 28 kwietnia Za-
rząd Województwa Łódzkiego
ogłosił 6 pierwszych konkursów
i ani jeden nie dotyczy inwestycji
drogowych. Także w innym pro-
gramie unijnym -

nie przewiduje się póki
co dotowania zadań drogo-
wych. Wobec tego zapropono-
wałem kontynuację moderniza-
cji dróg wyłącznie w oparciu o
środki własne gminy. Zgodnie z
tą propozycją Rada Miejska
przeznaczyła na ten cel na lata
2008-2009 1.400.000 zł, ale już
w tej chwili wiadomo, że już
wkrótce wystąpię do Rady o
zwiększenie tej kwoty do przy-
najmniej 1.800.000 zł. Według
wstępnych planów moderniza-
cją zostanie objętych w „pierw-
szym rzucie” 13 dróg:

Do tego do-
chodzą dwie drogi - w sołectwie

i w
, które będą realizo-

wane w 2008 roku przy wspar-
ciu finansowym Urzędu Mar-
szałkowskiego. Łącznie to nie-
mal 30 km dróg. Zakres i tempo
robót na poszczególnych dro-

Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego (RPO)

Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW)

Łęki -
Wygiełzów, Wola Pszczółec-
ka (odcinek ok. 1,5 km przez
główną wieś), Wypychów,
Podlesie, Sobki - Janów, Ko-
lonia Pożdżenice - Pożdżeni-
ce, Grębociny, Mauryców, Dą-
browa, Zagłówki - Kociszew,
Pukawica, Kurów -Augustów,
ul. Leśniczówka.

Kolonia Kociszew Bujnach
Księżych

gach będą zależały od cen
uzyskanych na przetargach
(pierwsze z nich powinny się
rozstrzygnąć do końca czerwca
br.). Nie ukrywam, że będę dą-
żył do wykonania jak najwięk-
szego zakresu robót w 2008 ro-
ku.

Wprowadzony w temat
czytelnik łatwo zauważy, że w
wykazie dróg gminnych przewi-
dzianych do realizacji w latach
2008-09 nie ma miejscowości,
w których planowana jest budo-
wa wodociągów. Tam właśnie
zamierzamy połączyć te inwes-
tycje z odbudową dróg i w ten
sposób, w ramach jednego

dowiska, a nie transportu - zdo-
bywać środki także na drogi. To
w tej chwili jedyna dostępna
ścieżka uzyskania z Unii pienię-
dzy na modernizację dróg.

O.K.Ch.: Szanse na środki
unijne z przeznaczeniem wy-
łącznie na inwestycje drogo-
we są niewielkie. Ale z Pana
wypowiedzi na sesji 29 kwiet-
nia wynika, że gmina może
zdobywać pieniądze na drogi
z innych programów unij-
nych.

S.M.:

O.K.Ch.: Siłą rzeczy weszliś-
my wreszcie w temat wnios-

wniosku - z zakresu ochrony śro-

ków o środki unijne, o któ-
rych mówił Pan na kwietnio-
wej sesji. Zapowiedział Pan
złożenie dwóch wniosków
przez Gminę Zelów. Pozos-
tańmy przy wodociągach
i drogach wiejskich i przybliż-
my Czytelnikom ten właśnie
obszar.

S.M.: Zacznę od bardzo nielu-
bianego słowa „niestety”. Kryte-
ria konkursów w ramach RPO
zostały tak ustalone, że niemoż-
liwe jest uzyskanie pomocy na
budowę samego tylko wodocią-
gu - tej budowie musi towarzy-
szyć budowa kanalizacji sanitar-
nej albo przyzagrodowych oczy-
szczalni ścieków w danej miej-
scowości. Na szczęście poza
RPO są jeszcze inne programy
- np. PROW, gdzie takich obos-
trzeń nie ma. Poza tym opraco-
waliśmy koncepcję budowy lo-
kalnych oczyszczalni ścieków
(zbiorczych i przyzagrodowych)
dla wszystkich miejscowości na
terenie naszej gminy. Zamie-
rzam przedstawić ją do akcepta-
cji Radzie Miejskiej w czerwcu.
Zanim zostaną ogłoszone nas-
tępne konkursy w RPO i PROW
(jesień 2008 roku lub wiosna
2009) będziemy gotowi do skła-
dania kompleksowych wnios-
ków dla każdej miejscowości,
obejmujących budowę wodo-
ciągu, systemu odbioru ścieków
i przebudowę drogi, w której
umieszczane są urządzenia sie-
ciowe.

@

O planach inwestycyjnych zaprezentowanych na kwietniowej i majowej sesji Rady Miejskiej z burmistrzem Zelowa
Sławomirem Malinowskim rozmawia redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka.



O.K.Ch.: Jak duży jest zakres
robót wodociągowych, na
które będziemy składać wnio-
sek o środki unijne?

S.M.:

Pszczółki, Walewice,
Wola Pszczółecka, Chajczy-
ny, Jawor, Marszywiec, Mau-
ryców, Pawłowa, Ignaców.
Szacunkowy koszt przedsię-
wzięcia oscyluje na granicach
20 milionów zł

O.K.Ch.: Jak wspomnieliśmy
wyżej w dniu 28 kwietnia br.
Zarząd Województwa Łódz-
kiego jako instytucja zarzą-
dzająca Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Woje-
wództwa Łódzkiego na lata
2007-2013 ogłosił pierwsze,
tak długo oczekiwane, kon-
kursy. Nas najbardziej intere-
suje konkurs w ramach Osi

Nasze zamierzenia obej-
mują budowę do 2010 roku ok.
40 km sieci wodociągowej i od-
budowy dróg w miejscowoś-
ciach:

. Do tego dojdzie
oczywiście budowa systemów
odbioru ścieków.

Priorytetowej II: Ochrona śro-
dowiska, zapobieganie zagro-
żeniom i energetyka, Działa-
nie II.1 Gospodarka wodno-
ściekowa. Nasz największy
wniosek dotyczyć będzie bu-
dowy infrastruktury w drodze
wojewódzkiej nr 484 wraz z
Łobudzicami i Kolonią Łobu-
dzice. Kiedy poznamy szcze-
góły wniosku?

S.M.:

O.K.CH. Dziękuję bardzo za
rozmowę.

Nabór wniosków trwa do
13 czerwca. Przed tą datą zos-
tanie zwołana sesja Rady Miej-
skiej, na której wniosek zostanie
poddany dyskusji i zatwierdzony
do złożenia. Proponuję wstrzy-
mać się do tej chwili z wszelkimi
szczegółami. Powtórzę tylko, że
jesteśmy dobrze przygotowani
do złożenia wniosku. Nie dla
asekuracji, ale dla uczciwości
informacji pragnę przestrzec
przed hura - optymizmem. W
działaniu, w którym będziemy
składać wniosek jest do zakon-
traktowania na 2008 rok ok. 75
milionów zł na całe wojewódz-
two łódzkie. Sam zelowski wnio-
sek będzie opiewał na ok. 30
milionów zł. To rozwiewa mit o
nieprzebranych środkach unij-
nych dla Polski na lata 2007-
2013.

Od 1 maja 2008 r. możliwe
jest składanie do Urzędu Miej-
skiego w Zelowie podań i wnios-
ków w formie elektronicznej, po-
nieważ zakupiony został i wdro-
żony podpis elektroniczny, który
jest przeznaczony głównie do
obsługi interesantów drogą ele-
ktroniczną.

Zgodnie z ustawą o podpisie

pis elektroniczny weryfikowany
przy pomocy certyfikatu kwalifi-
kowanego jest równoważny pod

elektronicznym bezpieczny pod-

względem skutków prawnych
podpisowi własnoręcznemu.

Na strony elektronicznego

przez adres oficjalnej strony in-
,

bezpośredni adres http://umze
low.cebip.pl lub poprzez biuletyn
informacji publicznej Zelowa
(BIP) klikając na e-Gminę Sys-
tem Informacji Publicznej.

urzędu e-Gmina można trafić po-

ternetowej Zelowa

Urszula Chęcińska
Kierownik Referatu OG

www.zelow.pl

dać, że pozyskując tak dużą
kwotę dotacji na świadczenie
pomocy materialnej dla ucz-
niów, Gmina Zelów plasuje się
w czołówce gmin z terenu po-
wiatu bełchatowskiego. Niewie-
le większą dotację, bo 381.195
zł otrzymało jedynie miasto Beł-
chatów, natomiast inne gminy

ty (Gmina Bełchatów - 35.757
zł, Gmina Drużbice - 43.932 zł,
Gmina Kleszczów - 542 zł, Gmi-
na Szczerców - 24.134 zł, Gmi-
na Kluki - 37.263 zł, Gmina
Rusiec - 14.976 zł).

nieporównywalnie mniejsze kwo-

Decyzje w sprawie przyzna-
nia stypendium szkolnego są
już wydawane w Referacie Oś-
wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Urzędu Miejskiego w Zelowie.
Stypendium realizowane będzie
za pomocą formularzy zamó-
wień (bezgotówkowo) lub po
przedłożeniu rachunków - w for-
mie częściowej lub całkowitej
refundacji wydatków poniesio-
nych na cele edukacyjne.

Pieniądze na wypłatę sty-
pendiów pochodzą z dotacji ce-
lowej otrzymanej decyzją Woje-
wody Łódzkiego z dnia 10
kwietnia 2008 r. Warto też do-

Burmistrz Zelowa Sławomir Malinowski w dniu 15
maja podpisał decyzje administracyjne, na mocy

których w II połowie roku szkolnego 2007/08 aż 570
uczniów z terenu Gminy Zelów otrzyma stypendia

szkolne. Łączna kwota pomocy to 268.500 zł, a więc
znacznie więcej niż w innych gminach powiatu

bełchatowskiego.



SZCZENIĘTA
Szczepienia. Każdy szczeniak
w pierwszym roku swojego ży-
cia (najlepiej zaraz po ukończe-
niu 6-8 tygodnia) powinien być
zaszczepiony przeciwko choro-
bom zakaźnym: nosówce, par-
wowirozie (wirusowe zapalenie
jelit), chorobie Rubartha (wiru-

kliźnie. W pewnych sytuacjach
epidemiologicznych lekarz we-
terynarii może zalecić jeszcze
inne szczepienia. Szczepienie
przeciw nosówce należy powta-

liwe są na nią do późnej staroś-
ci. Szczepienie przeciw wściek-
liźnie jest urzędowe i obowiąz-

sowe zapalenie wątroby) i wście-

rzać 1 raz w roku, gdyż psy wraż-

kowe.

Ze względu, że
100% szczeniąt traktuje się jako
nosicieli pasożytów jelitowych
(wewnątrzmaciczne, w czasie
ciąży zarażenie glistami) konie-
czne jest trzykrotne odrobacza-
nie co 2 tygodnie, potem należy
psa odrobaczać zapobiegaw-
czo, regularnie co 3 miesiące,
m.in. żeby nie zaraził ludzi
(zwłaszcza dzieci) kontaktują-
cych się z nim.

U psów dużych ras korzyst-

Jest ono ważne przez
okres 1 roku i z upływem tego
czasu należy je ponowić, i tak
należy postępować do końca
życia zwierzęcia.

Odrobaczanie.

nie jest zbadać w wieku około 3
miesięcy stawy biodrowe (w kie-
runku tzw. dysplazji). Czasem
zdarza się, że przy wymianie
zębów mlecznych na stałe (mię-
dzy 4 a 6 miesiącem życia) nie
wszystkie „mleczaki" wypadną.
Należy je wtedy usunąć, ponie-
waż będą powodowały stany
zapalne w jamie ustnej. Pamię-
tać też trzeba o podawaniu
szczeniętom w celu zapobiega-
nia krzywicy preparatów mine-
ralno-witaminowych. Obecnie
nie jest już konieczne ze wzglę-
dów estetycznych czy wystawo-
wych przycinanie uszu i ogon-
ków. Zabiegi te są dziś prawnie
zabronione.

KOCIĘTA
Szczepienia

Odrobaczanie

. W pierwszym ro-
ku życia obowiązują szczepie-
nia przeciwko takim chorobom
zakaźnym jak: panleukopenia,
zakaźny katar kotów, chlamy-
dioza i wścieklizna. Dwie ostat-
nie są chorobami odzwierzęcy-
mi. Po raz pierwszy należy wyb-
rać się z małym kotkiem do
przychodni kiedy skończy 6-8
tygodni. W czasie wizyty lekarz
zbada go i określi dokładny pro-
gram szczepień. Wskazane jest
powtarzać szczepienie raz w ro-
ku, gdyż dorosłe koty również
mogą zachorować na wymie-
nione choroby.

. Zasady są tutaj
takie same jak u psów. U wielu
kociąt występuje świerzb uszny
- ważne jest, aby został zdiag-
nozowany i leczony, gdyż mo-
żemy się nim zarazić.
Korzystnie jest podawać kocię-
tom w celu zapewnienia dobre-
go wzrostu i rozwoju preparaty
mineralno-witaminowe z dodat-
kiem tauryny. Można je nabyć w
przychodniach weterynaryj-
nych. Aby uniknąć w przyszłości
problemu tzw. znaczenia terenu
moczem, należy kota samca w
wieku ok. 7 miesięcy wykastro-
wać. Natomiast, żeby nie mieć
problemu z rujkami u kotki nale-
ży ją wysterylizować w wieku
ok. 8-10 miesięcy, chyba, że w
przyszłości ma się rozmnażać.
Obydwa zabiegi są bardzo bez-
pieczne i bezbolesne.

Właściciele kociąt i szczeniąt
mają dużo pytań dotyczących
opiekowania się swoimi pod-
opiecznymi. Na wszystkie otrzy-
mają odpowiedź w czasie wizy-
ty w lecznicy.

lek. wet. Przemysław Rybiński
specjalista chirurgii

weterynaryjnej
specjalista chorób

psów i kotów

@



Podczas Wojewódzkich Eli-
minacji do Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego, które odbyły
się w dniu 9 maja w Łodzi, re-
prezentacja Szkoły Podstawo-
wej w Bujnach Szlacheckich
uplasowała się w dziesiątce naj-
lepszych drużyn w całym woje-
wództwie. Zespół, w skład któ-
rego wchodzą tegoroczni Mis-
trzowie Powiatu Bełchatowskie-
go:

i , w
zaciętej rywalizacji z ponad

Klaudia Osińska, Adriana
Rybarczyk Anna Kałużna

dwudziestoma innymi, ostatecz-
nie wywalczył sobie 9. miejsce.
Uczestnicy pisali test ze znajo-
mości przepisów i znaków dro-
gowych oraz zasad udzielania
pierwszej pomocy przedme-
dycznej, pokonywali sprawnoś-
ciowy tor jazdy, wykonywali
opatrunek pozorowanej rany
oraz wykazywali się umiejętnoś-
ciami stosowania poznanych
przepisów w miasteczku ruchu
drogowego.
Gratulujemy sukcesu!

.E.S

Wiedzy Gramatycznej Języka

. Czwarta edycja
konkursu odbyła się 23 kwietnia
br. Każdą z 5 szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Zelów re-
prezentowało 3 uczniów z klas
4-6. Za test gramatyczny, po-
prawnie wypełniony, można by-
ło uzyskać maksymalnie 100
punktów. Najlepiej udało się to

nicy Szkoły Podstawowej w Ko-
ciszewie (85 pkt.), która zajęła
I miejsce. Na II miejscu z 83 pkt.
uplasowała się

ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie i na III miej-
scu z 81 pkt. -

również ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Zelowie.
Poziom, który prezentowali ucz-
niowie był bardzo wyrównany, a
rywalizacja zacięta. Każdy z
laureatów otrzymał w nagrodę
słownik języka angielskiego. Cel
konkursu to przede wszystkim
integracja dzieci ze szkół pod-
stawowych Gminy Zelów, a tak-
że rozwijanie zainteresowań
językowych.

Angielskiego pt. „English Gram-
mar Practice”

Sylwia Bartło-
miejczyk

Aleksandra
Rudnicka

O.K.Ch.

Justynie Malinowskiej - uczen-

Od czterech lat Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Zelowie organi-
zuje Międzyszkolny Konkurs

Nic tak nie wprowadza w do-
bry humor, jak dawka słońca
i dobra zabawa. Tak właśnie wy-
glądał Dzień Dziecka w „Dwój-
ce” - jeden z najważniejszych
i najobfitszych w słodycze, pre-
zenty i nagrody dni w roku. Każ-
de dziecko mogło tam znaleźć
coś dla siebie. Były popisy ar-
tystyczne uczniów w Mini Play-
back Show. Dzieci znakomicie
wcielały się w postacie znanych
artystów i wokalistów. Były też
rozgrywki sportowe pod patro-
natem UKS „Dwójka”. W turnie-
ju piłki nożnej brali udział chłop-
cy klas III-VI, absolwenci z rocz-
nika 1994 i 1993 oraz rodzice

uczniów. W tym samym czasie
dziewczęta rywalizowały w roz-
grywkach w dwa ognie, nato-
miast klasy I-III bawiły się wspól-
nie w ogrodzie przyszkolnym.
Kto chciał mógł bawić się papie-
rem według zasad orgiami lub
wykonywać prace plastyczne.
W czasie trwania imprezy ucz-
niowie piekli przy ognisku kieł-
baski. Finałem festynu było pod-
sumowanie licznych konkursów
oraz wręczenie „Orderów Ży-
czliwości” dla uczniów, którzy
wygrali w rywalizacji na najsym-
patyczniejszych w swoich kla-
sach.

E.S.



Gmina Zelów, w ramach
Rządowego Programu Ogra-
niczania Przestępczości i As-
połecznych Zachowań „Ra-
zem bezpieczniej”, otrzymała
dofinansowanie w wysokości
20 tys. zł na realizację projek-
tu „Bezpieczny uczeń w do-
mu, w szkole i na drodze”.
Projekt, który został pozytyw-
nie oceniony na poziomie wo-
jewódzkim i ministerialnym,
od początku maja realizowa-
ny jest w gminie.

Głównym założeniem zelow-
skiego projektu jest edukacja
dla bezpieczeństwa - ze szcze-
gólnym uwzględnieniem eduka-
cji dzieci, młodzieży i ich rodzi-
ców w zakresie bezpieczeństwa
na drodze, w domu i w szkole
oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Realizatorami projektu
są: Urząd Miejski w Zelowie -
Referat Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia oraz przedszkola
i szkoły prowadzone przez Gmi-
nę Zelów, z którymi ściśle
współpracuje Komisariat Policji
w Zelowie.

W ramach programu, w
gminnych placówkach oświato-
wych przeprowadzane są akcje
szkoleniowe dla uczniów nt.
pierwszej pomocy przedme-
dycznej i bezpiecznego poru-
szania się po drodze. W dniu 14
maja br. w Szkole Podstawowej

nr 2 w Zelowie odbyło się spot-
kanie uczniów z służbami po-
żarniczymi. Wizyta miała na ce-
lu nie tylko zapoznanie dzieci ze
sposobami zapobiegania i ga-
szenia pożarów, ale także po-
kaz sprzętu służącego do ratow-
nictwa drogowego m.in. nożyc
do cięcia metalu i urządzenia
wielofunkcyjnego nazywanego
potocznie „chuligan”. W role
poszkodowanych, na których
zaprezentowano sprzęt pierw-
szej pomocy przedmedycznej
chętnie wcielali się uczniowie.
Przeszkoleni w zakresie nurko-
wania strażacy przybliżyli też
uczestnikom spotkania zakres
pracy nurka oraz zaprezento-
wali wyposażenie niezbędne do
wykonywania tego zawodu.

Dzieci mogą też sprawdzić
swoje umiejętności praktyczne
w Miasteczku Ruchu Drogowe-
go przy Szkole Podstawowej Nr
4 w Zelowie. W zajęciach takich
uczestniczyli m.in. w dniu 7 ma-
ja uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Bujnach Szlacheckich.

W ramach projektu zaplano-
wano też spotkania z funkcjo-
nariuszami Policji oraz szkole-
nie dla nauczycieli i rodziców nt.
bezpiecznej obsługi urządzeń
mechanicznych i elektrycznych
w otoczeniu ucznia - zagrożenia
i konsekwencje prawne. W dniu
19 maja Przedszkole Samorzą-
dowe Nr 4 w Zelowie odwiedził
dzielnicowy Marcin Świerczyń-

ski z Komisariatu Policji w Zelo-
wie, który w ciekawy sposób
opowiedział dzieciom o trudnej
pracy policjanta i obowiązkach
dzielnicowego. Podczas spot-
kania przedszkolaki dowiedziały
się, jak zachować bezpieczeń-
stwo w domu, w przedszkolu
i na drodze, ale najwięcej radoś-
ci sprawiło im oglądanie samo-
chodu policyjnego, rozmowa
przez krótkofalówkę oraz przy-
mierzanie czapki policyjnej.
Każde dziecko mogło przez
chwilę poczuć się jak prawdziwy
stróż prawa i było z tego bardzo

dumne.
Organizowane są też najróż-

niejsze konkursy związane z
bezpieczeństwem, a wśród nich
konkurs wiedzy o ruchu drogo-
wym dla uczniów kl. IV-VI szkół
podstawowych i gimnazjum,
konkurs plastyczny „Mały ratow-
nik” dla uczniów kl. I-III szkół
podstawowych oraz konkurs
wiedzy dla przedszkolaków nt.
bezpiecznego zachowania się
w domu i na drodze.

W ramach projektu zaplano-
wano też pikniki podsumowują-
ce w każdej szkole. E.S.

W dniu 21 maja 2008 roku w
Szkole Podstawowej nr 2 odbył
się Szkolny Dzień Integracji. W
spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie szkoły, dzieci z Przedszkola
Samorządowego nr 1 z oddzia-
łami integracyjnymi oraz człon-
kowie SPON w Zelowie. Ucz-
niowie młodsi wraz z przedszko-
lakami bawili się przy wspólnych
zabawach taneczno-ruchowych
oraz wykonali prace plastyczne,
które utworzyły hasło przewod-
nie „Integracja Ty i Ja”. Dla klas
IV-VI zorganizowane zostały za-
jęcia warsztatowe. Dyskusje na
temat integracji toczone przez
uczniów przyniosły w efekcie
ciekawe rozwiązania i pomysły
wspierające ludzi niepełno-
sprawnych. Ważnym momen-
tem całej uroczystości było wrę-
czenie przez uczniów osobom,
które wspierają ideę integracji
orderu „Przyjaciela Integracji”.

Wyróżnienie to otrzymali: Sła-
womir Malinowski Burmistrz Ze-
lowa, Kazimierz Hudzik z-ca
Burmistrza Zelowa, Agnieszka
Mysłowska Kierownik Referatu
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdro-
wia, Dariusz Kaczmarek prezes
SPON w Zelowie, Maria Szy-
mańska dyrektor Przedszkola
Samorządowego nr 1, Marzan-
na Socha dyrektor SP 2, Monika
Laskowska nauczycielka Przed-
szkola Samorządowego nr 1,
Mariola Głowacka, Monika Łu-
czyńska oraz Joanna Grzanka
nauczycielki SP 2.

Impreza obfitowała w słody-
cze i poczęstunek, który możli-
wy był dzięki sponsorom: firmie
pana W. Gabrysiaka, firmie „Ka-
wiks”, piekarni państwa Wiewió-
rowskich, piekarni Trojanka pa-
nu Cezaremu i panu Jerzemu
Stępniom oraz Radzie Rodzi-
ców SP 2.

@



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SPÓŁKA CYWILNA

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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NAZWA ADRES TELEFON

Urząd Miejski w Zelowie

URZĘDY I INSTYTUCJE

PRZEDSZKOLA

SZKOŁY

ul. Żeromskiego 28

ul. Żeromskiego 23

ul. Żeromskiego 23

(044) 634 10 66

(044) 634 13 77

(044) 634 29 98

(044) 634 11 99

(044) 634 22 58

(044) 634 12 54

(044) 634 73 47

(044) 634 12 68

(044) 634 12 89

(044) 634 12 43

(044) 634 10 53

(044) 634 10 62

(044) 634 11 32

(044) 634 12 39

(044) 634 15 21

(044) 634 14 91

(044) 634 22 89

(044) 634 11 70

(044) 634 10 70

ul. Kościuszki 33

Ul. Dzielna 6

Pl. Dąbrowskiego 7

ul. Żeromskiego 43

ul. Kościuszki 9

ul. Herbertowska 4

ul. Kościuszki 57

ul. Żeromskiego 6

ul. Sienkiewicza 14a

ul. Kościuszki 40

ul. Żeromskiego 51

Kociszew 32

Bujny Szlacheckie 51

Wygiełzów 17

Łobudzice 54

ul. Kilińskiego 40

Ul.Kilińskiego 5

(044) 634 10 00
635 15 37

(044) 634 10 06
634 12 30

Powiatowy Urząd Pracy      (filia Zelów)

Komisariat Policji w Zelowie

Ochotnicza Straż Pożarna

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Zelowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zelowie

Urząd Pocztowy

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Posterunek Energetyczny w Zelowie

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Zelowie

Przedszkole Samorządowe przy Parafii
Ewangelicko-Reformowanej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie

Szkoła Podstawowa w Kociszewie

Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich

Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie

Gimnazjum w Łobudzicach

Zespół Szkół Ogólnokształcacych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie



Dom Kultury

PLACÓWKI KULTURY

POMOC SPOŁECZNA

SŁUŻBA ZDROWIA

APTEKI

KOŚCIOŁY

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NZOZ “Medyk”

NZOZ Przychodnia Lekarska “SIWY” lekarze,
pielęgniarki, położne sp. partnerska

“Witaminka”

“Alpa”

“Farmacon” S.C.Z. i P. Ciebiada

“Promyk” M. Skoracka

“Zdrowie” S.C. Olszewscy

Apteka przy Polomarkecie

Kościół Chrześcijan Baptystów

Kościół Rzymsko-Katolicki w Zelowie

Parafia Rzymsko-Katolicka

Parafia Rzymsko-Katolicka

Parafia Rzymsko-Katolicka

Parafia Rzymsko-Katolicka

Kościół Ewangelicko-Reformowany

ul. Kościuszki 74

Pl. Dąbrowskiego 9

ul. Piotrkowska 12

Walewice

ul. Żeromskiego 21

ul. Wolności 1c

ul. Kościuszki

Pl. Dąbrowskiego

Pl. Dąbrowskiego 8

ul. Poznańska 10

ul. Sienkiewicza 14

ul. Sienkiewicza 2

ul. Sienkiewicza 3

ul. Sienkiewicza 8

ul. Sienkiewicza 14a

ul. Św. Anny 7

Łobudzice

Pożdżenice 172

Wygiełzów 33

Kociszew

(044) 634 11 48

(044) 634 10 98

(044) 634 10 28

(044) 634 12 57

(044) 634 12 65

(044) 634 12 18

(044) 733 31 11

(044) 733 29 09

(044) 634 15 62

(044) 634 34 45

(044) 634 11 21

(044) 634 15 42

(044) 634 13 30

(044) 634 11 75

(044) 634 11 00

(044) 634 10 53

(044) 634 15 15

(044) 634 10 22

(044) 634 14 26

(044) 634 15 70
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Wydawca - URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE
Zespół redakcyjny - Olena Krawczuk-Chojnacka (redaktor naczelny),
Eliza Sobczak
Adres - Urząd Miejski w Zelowie ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

W dniach 18 - 20 kwietnia br.,
podczas Międzynarodowego
Turnieju PRESOV OPEN 2008
w Słowacji, reprezentantka Ze-
lowa, która trenuje koreańskie
sztuki walki - zawodniczka Beł-
chatowskiej Akademii TAEK-
WON-DO

zdobyła
w swojej kategorii wieko-

wej w technicznej konkurencji
jaką są układy formalne TUL. W
zawodach udział wzięły 23 klu-
by z Polski, Słowacji, Węgier
i Czech, łącznie ponad 200 za-
wodników i zawodniczek w róż-
nych kategoriach wiekowych.

Magda Malinowska trenuje

Magdalena Mali-
nowska (13 lat) złoty
medal

Taekwon-Do od 7 roku życia
i brała już udział w wielu zawo-
dach rangi krajowej i międzyna-
rodowej. Niejednokrotnie była
najlepszą zawodniczką turnie-
jów i ma na swoim koncie dużą
ilość wygranych, pucharów
i medali w Taekwon-Do w ukła-
dach formalnych TUL i techni-
kach specjalnych - bardzo poka-
zowej konkurencji, wymagają-
cej od zawodników skoczności
i gibkości. Magda wygrywając w
tej konkurencji wykonuje kop-
nięcie nogą w deskę zawieszo-
ną nawet na wysokości 2,40m.
Gratulujemy sukcesów!

E.S.

Na stadionie ZKS Włókniarz
w dniu 15 maja br. odbył się Fi-
nał Wojewódzki LZS dziewcząt
do lat 16 pt.

. Udział w Turnieju wzię-
ły 4 drużyny: UMKS „Ostrovia” z
Ostrówka, Gimnazjum Rusiec,
Gimnazjum Regnów, a Gminę
Zelów reprezentowała drużyna
ULKS „KUSY” z Łobudzic. Po
zaciętej rywalizacji I miejsce wy-

„Piłkarska kadra
czeka”

Zelowski Włókniarz stracił
szansę awansu do III ligi. Po 32
kolejkach rozgrywek IV ligi zes-
pół zajmuje 8. miejsce w tabeli
tracąc do szóstego Włókniarza
Konstantynów 7 pkt., co przek-

reśla szansę na promocję do
wyższej klasy. Szersze omówie-
nie sezonu piłkarskiego w lipco-
wym wydaniu „Informatora Ze-
lowskiego”.

walczyły dziewczyny „Ostrovii”,
II miejsce - drużyna Gimnazjum
z Regnowa, III - Gimnazjum z
Ruśca i IV - ULKS „KUSY” z Ło-
budzic. Wręczenia Pucharów
i dyplomów dokonali: burmistrz
Zelowa Sławomir Malinowski
i Przewodniczący Wojewódzkiej
Rady LZS Marek Mazur.

O.K.Ch.


