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Gmina Zelów i Zarząd Województwa Łódzkiego
podpisały list intencyjny w sprawie budowy infrastruktury technicznej

w drodze wojewódzkiej 484!

17 listopada br. burmistrz
Sławomir Malinowski oraz Mar-
szałek Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak i wicemar-
szałek Witold Stępień podpisali
list intencyjny, w którym Gmina
Zelów i Zarząd Województwa
Łódzkiego wyraziły wolę współ-
działania przy realizacji przed-
sięwzięcia inwestycyjnego w la-

tach 2010-2012 w pasie drogi
wojewódzkiej nr 484 na odcinku
przebiegającym przez gminę (tj.
od Herbertowa do Wygody
przy czym precyzyjny zakres
zostanie określony później).

Inwestycja ma polegać na
budowie kanalizacji sanitarnej
i wodociągu (po stronie gminy),
budowie kanalizacji deszczowej

i przebudowie drogi wojewódz-
kiej nr 484 (po stronie woje-
wództwa). Podpisanie listu og-
romnie przybliża rozpoczęcie w
przyszłym roku największej in-
westycji w historii Gminy Zelów.

Więcej szczegółów w gru-
dniowym wydaniu „Informa-
tora Zelowskiego”.

Kłamstwo i manipulacja na usługach redaktora Maliszewskiego.

Dziennik Łódzki opublikował
ranking samorządów za rok
2008, w którym nasza gmina
uplasowała się dopiero na 24
miejscu wśród gmin miejsko-
wiejskich. Niska pozycja Zelowa
dziwi w kontekście rankingu
„Rzeczpospolitej”, w którym za-

jęliśmy 39 miejsce w Polsce
wśród gmin miejskich i miejsko-
wiejskich. W skali województwa
łódzkiego znaleźliśmy się na 4
miejscu wśród 43 samorządów.
Ten ogromny rozdźwięk w wyni-
kach obu rankingów jest zasta-
nawiający i zmuszający do ref-

leksji nad poprawnością meto-
dologiczną. Ranking „Rzecz-
pospolitej” jest najstarszym, naj-
bardziej prestiżowym i co naj-
ważniejsze uchodzącym za naj-
bardziej zobiektywizowany ran-
king samorządów w Polsce. To

7 listopada w Łodzi, a 21 listopada w Zelowie odbyły się Mega Koncerty z
udziałem zelowskiej orkiestry dętej

Łódź. Wieczór 7 listopada.
Klub Wytwórnia przy ul. Łąko-
wej. To tu odbył się premierowy
koncert MegaKoncert promują-

cy najnowszą płytę znakomitej
łódzkiej grupy Samokhin Band.
Czekaliśmy na ten koncert od
lipca, od chwili, kiedy podczas

pobytu w Zelowie Paweł Sa-
mokhin wpadł na pomysł, aby w
tym przedsięwzięciu towarzy-
szyła mu Orkiestra Dęta OSP
Zelów. „Paszka” Samokhin jest
związany z Zelowem od kilku
lat, od kiedy przyjeżdża na tra-
dycyjne zelowskie festiwale
strażackich orkiestr dętych od-
bywane w ramach Dni Zelowa.
Przyjeżdża jako szef jurorów, a
podczas ostatniej edycji wystą-
pił także ze swoim zespołem ja-
ko wykonawca.

Paszka to Rosjanin (rocznik
1973) od 2001 roku mieszkają-
cy w Polsce. Jest muzykiem
wszechstronnie utalentowa-
nym. Na trąbce zaczął grać w
wieku 6 lat. Od 1985 roku regu-



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

Urząd Miejski w Zelowie in-
formuje zainteresowanych mie-
szkańców Gminy Zelów, którzy
są właścicielami i posiadaczami

geodezyjnych
gruntów położonych w obrębach

Chajczyny, Fau-
stynów, Grębociny, Grabos-
tów Wieś, Kolonia Grabos-
tów, Grabostów Bominy, Ja-
wor, Karczmy, Kolonia Koci-
szew, Kurów – Kurówek,
Jamborek – Kolonia Karczmy,
Ostoja, Kolonia Przecznia,
Pszczółki, Sromutka, Wygieł-

zów, Wypychów – Podlesie,
Zaesie oraz Łobudzice,

od 16 listopada do 4
grudnia 2009 r.

że w
siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Bełchatowie (pok. nr 11) w
terminie

zostanie wyło-
żony do publicznego wglądu
projekt operatu opisowo-karto-
graficznego przeprowadzonej
modernizacji ewidencji gruntów
i budynków.

W związku z powyższym za-
chęcamy wszystkich, których in-
teresu prawnego dotyczą dane

ujawnione w projekcie, do za-
poznania się z wynikami moder-
nizacji ewidencji gruntów i bu-
dynków, gdyż tylko

(od poniedziałku do
piątku ) moż-
na zgłaszać uwagi do tych da-
nych.

Szczegółowe informacje na
ten temat dostępne są na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Zelowie, ul. Żeromskiego 23.

do 4 grud-
nia 2009 r.

O.K.Ch.

w godz.8:00–15:00

larnie odnosił sukcesy na mu-
zycznych festiwalach rosyjskich
i międzynarodowych. W 2001
roku po ślubie z Polką osiadł w
naszym kraju, założył Samokhin
Band, obecnie jedną z najlep-
szych grup muzycznych grająca
kompilację jazzu, funky, swinga,
rocka oraz wschodniego folku.
Zespół zagrał m.in. support dla
Joe Cookera oraz rosyjskiej su-
pergrupy Leningrad.

Nic dziwnego, że zaprosze-
nie do wzięcia udziału w koncer-
cie takich gwiazd zelowscy mu-
zycy przyjęli z niedowierzaniem.
Jednak propozycja Paszki Sa-
mokhina nie była czczą kokiete-
rią wobec zaprzyjaźnionej
orkiestry. Zbliżał się termin kon-
certu i trzeba było ćwiczyć, aby
sprostać wyzwaniu. Datę Mega-
Koncertu wyznaczono na 7 lis-

topada. Miejsce: Klub Wytwór-
nia. Klub mieści się w komplek-
sie Toya Studios, gdzie w daw-
nych halach zdjęciowych urzą-
dzono jedno z najbardziej presti-
żowych miejsc rozrywki w Łodzi.
Koncertują i występują tu naj-
większe tuzy muzyki i teatru.

Zelowska orkiestra zrobiła w
Łodzi prawdziwą furorę i piękną
promocję Gminie Zelów. Padło
mnóstwo ciepłych słów pod na-
szym adresem. Po swoim wys-
tępie została nagrodzona hura-
ganem braw, a burmistrz Zelo-
wa Sławomir Malinowski poz-
drawiając ze sceny łódzką publi-
czność zapowiedział powtórkę
koncertu w Zelowie. To był ma-
giczny wieczór w Klubie Wy-
twórnia.

Jak piękny to był koncert mo-
gli się przekonać sami zelowia-
nie - 21 listopada nastąpiła za-
powiedziana powtórka Mega-

Koncertu w zelowskim Domu
Kultury. Wśród muzyków towa-
rzyszących Paszce Samokhino-
wi był też legendarny Trubadur
Marian Lichtman. Kto nie był,
niech żałuje. Bez cienia przesa-
dy było to kulturalne wydarzenie
roku.
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oczywiście nie oznacza, że
przymiotów tych z góry należy
odmówić rankingowi Dziennika
Łódzkiego, ale choćby pobieżny
ogląd kryteriów rodzi zasadni-
cze wątpliwości. Ze względów
technicznych - ranking Dzienni-
ka Łódzkiego ukazał się w mo-
mencie, kiedy to wydanie „Infor-
matora” było już zamykane - do
sprawy szerzej powrócę w nu-
merze grudniowym „Informatora
Zelowskiego”.

Nie mogę jednak nie odnieść
się na gorąco do komentarzy
dotyczących rankingu autor-
stwa redaktora Grzegorza Mali-
szewskiego. Szczególnie arty-
kuł w „Tygodniku 7 Dni” z
20.11.2009 r. pt. „Zelów pikuje
ostro w dół” tegoż redaktora Ma-
liszewskiego jest moim zdaniem
tendencyjny, zmanipulowany
i krzywdzący dla władz gminy
i wspólnoty samorządowej w
ogóle. Moim zdaniem jest to
działanie zamierzone, ale jeżeli
ktoś chce uważać, że sądy re-
daktora Maliszewskiego biorą
się z jego niewiedzy, niekompe-
tencji czy lenistwa to też będzie
miał rację. Podam tylko kilka
przykładów stwierdzeń pana
Maliszewskiego wziętych z
brzegu, aby łatwo udowodnić,
że ówże pan Maliszewski miał z
góry założoną tezę i uzasadnia
ją fałszywymi dowodami.

Pierwsze. Pisze pan Mali-
szewski:

. Kłamstwo. Pan Mali-
szewski ordynarnie kłamie.
Kłamstwo to jest zamierzone
i obliczone na zdyskredytowa-
nie władz gminy. Wydatki na
płace i pochodne pracowników
Urzędu Miejskiego w Zelowie
wzrosły w 2008 roku w stosunku
do roku poprzedniego o niecałe
8 %! Skąd więc owo 30%, o któ-
rych pisze pan Maliszewski?
Pewnie chodzi mu o wzrost wy-
datków w dziale budżetowym
pod nazwą „Administracja”.
Rzeczywiście o tyle wzrosły wy-
datki w tym dziale. Ale wydatki
te nie są tożsame z wydatkami

„Zwracają uwagę
także wydatki na urzędników,
które wzrosły o ponad 30
proc”

„na urzędników” jak kłamliwie
sugeruje pan Maliszewski. W
tak kolokwialny sposób wydatki
w dziale Administracja rozumieć
może laik, ale nie ktoś, kto - jak
redaktor Maliszewski - aspiruje
do znawstwa samorządu. Ba!
Przypisuje sobie prawo do dale-
ko idących ocen samorządu!
I tenże znawca do wydatków na
urzędników zalicza m.in. środki
na pomoc dla gmin dotkniętych
klęską żywiołową, wydawanie
Informatora Zelowskiego, sty-
pendia edukacyjne i inne wydat-
ki, które z utrzymywaniem urzę-
dników nie mają nic wspólnego,
a są ujęte w dziale budżetu pod
nazwą Administracja. A wzrost
nakładów w tym dziale w roku
2008 wiąże się nie z jakimś fan-
tastycznym wzrostem wynagro-
dzeń urzędników, a nakładami
inwestycyjnymi na budowę no-
wej siedziby Urzędu Miejskiego.

Drugie. Tendencyjność sądu
redaktora Maliszewskiego ilus-
truje także inny fragment jego
tekstu mówiący, że

. Użycie
takiego stwierdzenia ujawnia in-
tencje pana Maliszewskiego -
chce on po prostu „dokopać”
władzom gminy. Próżno by py-
tać pana Maliszewskiego, co
ma na myśli nazywając zadłu-
żenie gminy „olbrzymim”. Gmi-
na Zelów ani przez chwilę nie
zbliżyła się niebezpiecznie do
maksymalnych wskaźników za-
dłużenia, określonych w ustawie
o finansach publicznych. Pisa-
nie o „olbrzymim zadłużeniu”
jest zwyczajnym zaklinaniem
rzeczywistości przez pana Mali-
szewskiego. Jego wyobrażeń o
sytuacji finansowej gminy jakoś
nikt nie chce podzielić. Przede

„gmina ma
olbrzymie zadłużenie”

wszystkim zaś nie podziela Re-
gionalna Izba Obrachunkowa,
która oceniając sytuację finan-
sową gminy za rok 2008 ani sło-
wem negatywnie nie odnosi się
do wielkości zadłużenia gminy.
Olbrzymie nie jest zadłużenie
gminy. Olbrzymi jest ładunek
czarnego PR-u, znów obliczo-
nego na „przyłożenie” władzom
gminy.

Wreszcie ostatnia sprawa na
koniec tego krótkiego artykułu.
Pan Maliszewski dokonuje ocen
gminy za rok 2008. Jeżeli wtedy
było tak źle, to kierując się kata-
stroficzną logiką pana Mali-
szewskiego, rok 2009 powinien
przynieść totalną katastrofę w
gminie. A tu rok 2009 mija i nic.
Żadnej katastrofy. Sprawy w
gminie idą swoim rytmem. Roz-
poczynane i kończone są kolej-
ne inwestycje. Zrealizowane są
zgodnie z planem najważniej-
sze zadania. Pikujący w dół lot
gminy to wymysł nierzetelnego
dziennikarza. Wolność słowa to
przede wszystkim odpowie-
dzialność za to słowo. A w przy-
padku pana Maliszewskiego
i jego tekstu o Zelowie zawiódł
instynkt odpowiedzialności. W
numerze grudniowym znacznie
szerzej odniosę się do rankingu
i komentarzy pana Maliszew-
skiego. Jednak póki co - stojąc
na stanowisku, że doszło do na-
ruszenia dziennikarskiej rzetel-
ności - zainteresuje sprawą re-
daktora naczelnego Dziennika
Łódzkiego i Radę Etyki Mediów.
Nikt w Polsce nie może być po-
nad prawem i dobrym obycza-
jem - ani burmistrz, ani dzienni-
karz.

Sławomir Malinowski
Burmistrz Zelowa

Kłamstwo i manipulacja na usługach redaktora Maliszewskiego.

Informujemy, że w terminie
1-15 grudnia 2009 r. w Urzędzie
Miejskim w Zelowie przyjmowa-
ne będą wnioski od uczniów

i studentów o przyznanie sty-
pendium Gminy Zelów im. Jana
Pawła II na okres styczeń-czer-
wiec 2010 r.



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 13,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg

Firma Gębicki
Do 13,00 zł/kg - byczki (brutto)

Do 147 kg - do 8,50 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
5,80  zł/kg (brutto)
4. CIELĘTA waga 70-100 kg
8,50 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.

W imieniu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Zelowie informu-
jemy, że w każdą środę w godz.
11:00-15:00 w Punkcie Konsul-
tacyjnym dla Osób z Proble-
mem Alkoholowym i Ofiar Prze-

mocy w Rodzinie (ul. Żerom-
skiego 28, pok. 5) prawnik
udziela bezpłatnych porad w
sprawach związanych z prze-
mocą, nadużywaniem alkoholu
i narkomanią.

W dniach 16 -19 listopada br.
na terenie Przedszkola Samo-
rządowego nr 1 z oddziałami in-
tegracyjnymi w Zelowie odbyły
się spotkania poświecone dzia-
łaniom profilaktycznym z cyklu
„Bezpieczny Przedszkolak”.

Jak bezpiecznie przechodzić
przez jezdnię? Co zrobić w
przypadku pożaru? Jak postę-
pować w kontaktach z nieznajo-
mymi? Jak dbać o zdrowie?. Na
te i inne pytania odpowiadali ze-
lowscy przedstawiciele straży
pożarnej, policji i służby zdro-
wia.

Tydzień spotkań rozpoczął
się od przybliżenia dzieciom
pracy strażaka. Przedstawiciele
OSP w Zelowie zapoznali dzieci
z zasadami zachowania się w
sytuacji pożaru, wypadku na uli-
cy, z numerem telefonu alarmo-
wego do straży pożarnej. Dzięki
tej wizycie dzieci miały możli-
wość obejrzenia wozu strażac-
kiego i jego wyposażenia.

Podczas spotkania z poli-
cjantem dzieci poznały podsta-

wowe zasady bezpiecznego po-
ruszania się po ulicy, dowiedzia-
ły się, jak zachować się w obec-
ności nieznajomego, jak bez-
piecznie podróżować z rodzica-
mi samochodem lub rowerem
oraz jak prawidłowo przecho-
dzić przez jezdnię.

Zagadnienia dotyczące dba-
nia o zdrowie i czystość oraz do-
bre samopoczucie przybliżyła
dzieciom pielęgniarka. Zwróciła
uwagę na potrzebę mycia zę-
bów, sposoby przeciwdziałania
zarażeniu się chorobą oraz ko-
nieczność wykonywania szcze-
pień.

Cykl działań profilaktycznych
zakończyło spotkanie z przed-
szkolnym inspektorem bhp.
Dzieci dowiedziały się jak nale-
ży bezpiecznie korzystać z
urządzeń elektrycznych, jak
właściwie zachować się pod-
czas zabaw w przedszkolu i do-
mu oraz jakie zagrożenia mogą
wyniknąć z niewłaściwego uży-
wania sprzętów i narzędzi.

E.W.
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2010 ROK

grunty związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej (od 1 m )

budynki mieszkalne (od 1 m
powierzchni użytkowej)

grunty pod jeziorami zajęte pod
wodne zbiorniki retencyjne lub
elektrownie wodne (od 1 ha)

budynki lub ich części związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej
(od 1 m  powierzchni użytkowej)
- handel i produkcja
- rzemiosło i usługi

budynki pozostałe (od 1 m
powierzchni użytkowej), z tym, że:
- domki letniskowe
- garaże
- budynki gospodarcze, komórki

budynki zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
(od 1 m  powierzchni użytkowej)
budynki zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie świadczeń
zdrowotnych (od 1 m  powierzchni
użytkowej)

grunty zajęte pod prowadzenie
działalności pożytku publicznego
(od 1 m )

budynki zajęte na prowadzenie
działalności pożytku publicznego (od
1 m  powierzchni użytkowej)

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

gospodarstwa rolne (powyżej 1 ha)
użytki rolne (poniżej 1 ha)

od 1 ha lasu

grunty pozostałe  (od 1 m )

GRUNTY

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI

2

4,04 zł

0,77 zł

18,70 zł
17,00 zł

5,29 zł

6,88 zł
6,39 zł
4,89 zł

9,57 zł

4,16 zł

0,07 zł

0,85 zł

85,25 zł
170,50 zł

30,04 zł

2%
wartości

0,25 zł

0,55 zł

PODATEK
OD

NIERUCHO-
MOŚCI

PODATEK OD
ŚRODKÓW

TRANSPOR-
TOWYCH
OPŁATA

TARGOWA
PODATEK

ROLNY
(stawka niższa
niż w 2009 r.)
PODATEK

LEŚNY

Podczas XXXVII sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w
dniu 29 października radni uch-
walili stawki podatków i opłat lo-
kalnych, które obowiązywać bę-
dą w Gminie Zelów w 2010 r.
Stawki te, w porównaniu z ro-
kiem bieżącym, ulegną niezna-

Z XXXVII sesji Rady Miejskiej

Szczegółowy wykaz stawek podatków i opłat lokalnych na
2010 r. prezentuje poniższa tabela:

cznym zmianom.
Niewielkiemu podwyższeniu

ulegną jedynie stawki podatku
od nieruchomości. Bez zmian
pozostanie podatek od środków
transportowych oraz opłata tar-
gowa. Natomiast obniżeniu
ulegnie podatek rolny i leśny.

Zelowskie obchody Święta
Niepodległości rozpoczęły się
od uroczystej Mszy Świętej w in-
tencji Ojczyzny odprawionej w
Kościele M.B. Częstochowskiej.

Po nabożeństwie uczestnicy
zebrali się na Pl. Dąbrowskiego

ciuszki, gdzie odbyły się główne
uroczystości. Rozpoczął je Bur-
mistrz Zelowa Sławomir Mali-
nowski, który wygłosił okolicz-
nościowe przemówienie.

Następnie delegacje organi-
zacji społecznych, stowarzy-
szeń, partii, szkół i instytucji zło-
żyły kwiaty pod pomnikiem. Uro-

przed pomnikiem Tadeusza Koś-

czystość uświetniła swoim wys-
tępem Orkiestra Dęta OSP w
Zelowie.

W ramach obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości
odbył się też w Zelowie szereg
imprez towarzyszących. W Zes-
pole Szkół Ogólnokształcących

wy Turniej Triobasketu Dziew-
cząt, w Domu Kultury wystąpił
Zespół Śpiewaczy „Zelowiacy”,
a w hali sportowej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
strażacy – ochotnicy z terenu
całej gminy rozegrali VIII Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej.

zorganizowano Niepodległościo-

E.W.



Z końcem września zakoń-
czył się remont dróg gminnych.
Prace polegały na wykonaniu
nawierzchni emulsyjno-gryso-
wych. Zadaniem tym zostały ob-
jęte następujące odcinki dróg:
Bocianicha - Zagłówki, Pukawi-

Wakacje to czas nie tylko
na upragniony wypoczynek
dzieci i młodzieży, ale także
jest to najlepszy okres na tra-
dycyjne remonty w szkołach
i przedszkolach. W 2009 roku
na remont 6 placówek oświa-
towych Gminy Zelów wygos-
podarowano niemałą kwotę -
ponad 700 tys. zł.

Zakres prac remontowo-mo-
dernizacyjnych wynika z bieżą-
cych potrzeb oraz możliwości fi-
nansowych organu prowadzą-
cego, który dąży do zapewnie-
nia wszystkim uczniom jak naj-
lepszych warunków do nauki. W
tym roku na te inwestycje gmina
przeznaczyła ponad 700 tys. zł.
Najwięcej, bo 299 tys. zł koszto-
wały prace remontowe w Przed-
szkolu Samorządowym nr 1. W
ramach tych środków wykona-
no termorenowację budynku
przedszkola, wymieniono okna
drewniane na PCV, drzwi zew-
nętrzne, parapety, opaskę wo-
kół z kostki wibroprasowanej,
ocieplono ściany zewnętrzne,
wymieniono orynnowanie oraz
zamontowano instalację odgro-
mową. Także w Przedszkolu
Samorządowym nr 4 wymienio-
no stolarkę okienną i drzwiową,

ca, Pawłowa, Przecznia, Wola
Pszczółecka,Augustów, ul. Leś-
niczówka. Łączna długość dróg
objętych przebudową wynosi
7400 mb., a wartość zadania
niecałe 780 tys. Zł.

O.K.Ch.

grzejniki c.o., wyposażenie ku-
chni oraz naprawiona została in-
stalacja wodno-kanalizacyjna.

Nie zapomniano także o
szkołach podstawowych. Szko-
ła Podstawowa nr 2 ma wyre-
montowaną i pomalowaną bib-
liotekę szkolną i świetlicę, częś-
ciowo wymienioną stolarkę
okienną i drzwiową. Z kolei, w
Szkole Podstawowej nr 4 zosta-
ły pomalowane m.in. sale dy-
daktyczne, korytarze, sala gim-
nastyczna oraz pokój nauczy-
cielski. Wymieniono też stolarkę
drzwiową, oświetlenie i podłogi.
Wygiełzów ma nową instalację
elektryczną w budynku szkoły
i kuchni oraz odnowioną instala-
cję odgromową.

Nieco ponad 17 tys. zain-
westowano w Gimnazjum w Ło-
budzicach. W ramach tych środ-
ków wymieniono orynnowanie
sali gimnastycznej oraz pomalo-
wano ściany zewnętrzne i wew-
nętrzne części budynku szkoły.

Tego rodzaju inwestycje są
kolejnym etapem poprawy wa-
runków nauczania, co w połą-
czeniu z kompetencją kadry
nauczycielskiej pozwala na za-
pewnienie bardzo dobrej bazy
edukacyjnej dla naszych ucz-
niów. O.K.Ch.
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Gmina Zelów po raz trzeci
znalazła się wśród finalistów
konkursu EKO-LIDER 2009 wo-
jewództwa łódzkiego. 16 listo-
pada w Urzędzie Marszałkow-
skim w Łodzi odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród.

Od października pracowni-
cy zelowskiego magistratu
urzędują w nowym budynku,
który mieści się przy ul. Że-
romskiego 23. Nowa siedziba
powstała w budynku byłego
biurowca ZZPB „FANAR”.
Prace remontowo-budowlane
trwały ponad rok, a łączny
koszt inwestycji wraz z infra-
strukturą i urządzeniem par-
kingu wyniósł nieco ponad
2,7 mln zł.

W dniu 29 października od-
było się uroczyste oddanie do
użytku nowej siedziby budynku
Urzędu Miejskiego w Zelowie.
Uroczystość miała charakter

symboliczny. Dziekan dekanatu
zelowskiego ksiądz kanonik Ka-
zimierz Ciosek w asyście pro-
boszczów parafii rzymskokato-
lickich z terenu naszej gminy
oraz proboszcza Parafii Ewan-
gelicko-Reformowanej poświę-
cił nową siedzibę Urzędu Miej-
skiego w Zelowie, życząc bur-
mistrzowi Sławomirowi Mali-
nowskiemu oraz wszystkim pra-
cownikom owocnej pracy na
rzecz społeczności lokalnej.

Podczas uroczystości odbyło
się również symboliczne prze-
cięcie wstęgi. Oficjalnego otwar-
cia nowej siedziby urzędu doko-
nali włodarze miasta: burmistrz

Konkurs trwał kilka miesięcy
i miał na celu wyłonienie spo-
śród 176 gmin naszego woje-
wództwa 20 najlepszych, które
mają ekologiczne osiągnięcia
oraz angażują się w sprawy
ochrony środowiska naturalne-
go. Konkurs przebiegał w trzech
etapach: wypełnienie ankiety,
nagranie filmu promującego
działania ekologiczne oraz eko-
turniej. Ostatni etap był wyzwa-
niem dla młodzieży gimnazjal-
nej, która miała okazję wykazać
się wiedzą ekologiczną. Najwię-
cej dokonań w dziedzinie ochro-
ny środowiska w ciągu ostatnie-
go roku miała Gmina Parzę-
czew, która zdobyła tytuł EKO-
LIDERA 2009 województwa
łódzkiego.

O.K.Ch.

Sławomir Malinowski i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Win-
centy Berliński wraz z kierownic-
twem urzędu.

W spotkaniu udział wzięli

również radni Rady Miejskiej,
sołtysi, przedstawiciele jednos-
tek organizacyjnych gminy, pra-
cownicy urzędu oraz mieszkań-
cy. O.K.Ch.
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Krew to dar życia … Tym,
którzy ten drogocenny dar
ofiarowują innym należy się
szczególna wdzięczność i uz-
nanie. W dniu 18 listopada
burmistrz Zelowa podzięko-
wał członkom zelowskiego
Klubu Honorowych Dawców
Krwi, którzy od początku jego
istnienia oddali już ponad 4
tys. litrów cennego płynu.

Zelów może poszczycić się
jednym z najstarszych w całej
Polsce Klubów Honorowych
Dawców Krwi. Powstał on bo-
wiem w 1963 r. W nim właśnie

zrzeszeni są ludzie, którzy od-
dając własną krew dobrowolnie
i bezinteresownie, czynią gest
o wysokiej wartości moralnej
i obywatelskiej. W dowód uzna-
nia dla tych osób w dniu 18 listo-
pada br. w Urzędzie Miejskim w
Zelowie odbyło się spotkanie,
podczas którego burmistrz Ze-
lowa wyraził wdzięczność, że
wśród mieszkańców naszej
gminy są Ci, którzy uczynili z
krwi dar życia dla bliźnich.
Uczestnicy spotkania otrzymali
od burmistrza specjalne podzię-
kowania oraz upominki.

Spotkanie było też okazją do

podsumowania tegorocznego
46. etapu oddawania krwi w na-
szym mieście. I tak w 2009 r.
przeprowadzono 5 akcji odda-
wania krwi, z których udało się
uzyskać ponad 35 litrów cenne-
go płynu. Do klubu przybyło
dwóch nowych członków, a naj-
więcej krwi w tym roku oddali:
Jerzy Dobroszek i Henryk Grze-
gorczyk (po 2.250 ml) oraz Wło-
dzimierz Mituta, Ewa Smolna
i Teresa Szczepanik (po 1.800
ml).

Na wyróżnienie zasługują
też osoby, które od początku ist-
nienia Miejsko-Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi w
Zelowie, na swoim koncie uz-
bierały najwięcej oddanych lit-
rów krwi. Są to: Józef Stańka
(58 l), Wiesław Siwek (55 l),
Henryk Grzegorczyk (44 l), Je-
rzy Dobroszek (43 l), Ewa Smol-
na (40 l), Jolanta Pawłowska
(39 l), Sylwester Pietryszka (38
l), Teresa Szczepanik (35 l),
Karol Wolski (34 l). E.W.
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Wielkie wydarzenie artysty-
czne wieńczące tegoroczne Le-
tnie Koncerty Festiwalowe je-
dynie tak można opisać koncert,
który 12 października br. wyb-
rzmiał w zelowskim Kościele
M.B. Częstochowskiej. Zaśpie-
wała bowiem jedna z najsłyn-
niejszych polskich artystek ope-
rowych, gwiazda nowojorskiej
Metropolitan Opera Małgorzata
Walewska. Gościnnie wystąpił
również Georgij Agratina. Na or-
ganach towarzyszył artystom
Robert Grudzień.

Ta muzyczna uczta sprawiła,
że kościół wypełnił się słucha-
czami po brzegi. I nic w tym
dziwnego, bowiem renoma ar-
tystów podziałała jak magnes
na publiczność, która kocha mu-

Jak co roku 14 października
polska oświata obchodzi swoje
święto. W tym dniu uczniowie
dziękują swoim nauczycielom
za trud włożony w ich edukację.
Dzień Edukacji Narodowej jest
również okazją dla władz samo-
rządowych aby nagrodzić naj-
lepszych pedagogów za szcze-
gólne osiągnięcia dydaktyczno-

zykę klasyczną.
Podczas koncertu swój

kunszt zaprezentował ukraiński
wirtuoz fletni Pana i cymbałów
Georgij Agratina oraz mistrz or-
ganów Robert Grudzień.

W drugiej części koncertu z
Robertem Grudniem wystąpiła
słynna na całym świecie mezzo-
sopranistka Małgorzata Walew-
ska, która podziwiana jest w naj-
większych salach operowych
i występowała u boku takich
sław, jak Luciano Pavarotti czy
Placido Domingo.

Koncerty artystki z Robertem
Grudniem cieszą się w ostatnim
czasie ogromnym zaintereso-
waniem, a plonem ich tegorocz-
nej współpracy jest płyta nagra-
na w kazimierskiej farze, gdzie

znajdują się organy Szymona
Liliusza z 1620 r.

Zelowski recital był jednym z

kilku zaplanowanych w całej
Polsce koncertów promujących
płytę. E.W.

wychowawcze. Podczas uro-
czystości, która odbyła się 14
października br. w Domu Kultu-
ry, Burmistrz Sławomir Malinow-
ski wręczył 21 nagród.

W gronie wyróżnionych zna-
leźli się:
1. (Szkoła
Podstawowa nr 2)
2. (Szkoła

Katarzyna Wolska

Mirosława Jańczyk

Podstawowa nr 2)
3. (Szkoła
Podstawowa w Bujnach Szla-
checkich)
4. (Szkoła
Podstawowa w Bujnach Szla-
checkich)
5. (Szkoła Pod-
stawowa nr 4)
6. (Szkoła Pod-
stawowa w Kociszewie)
7. (Szkoła
Podstawowa w Kociszewie)
8.
(Szkoła Podstawowa w Wygieł-
zowie)
9.

10.

11. (Zes-
pół Szkół Ogólnokształcących)
12. (Gimnazjum w
Łobudzicach)
13. (dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2)

Aurelia Muśkiewicz

Barbara Kałużna

Dorota Wędzik

Ilona Grzelak

Małgorzata Kędziak

Elżbieta Semaszczuk

Wiesława Muśkiewicz

Monika Laskowska

Anna Lewandowska

Anna Boroń

Marzanna Socha

(Przedszkole Samorządowe nr 4)

(Przedszkole Samorządowe nr 1)

14. (dy-
rektor Przedszkola Samorządo-
wego nr 4)
15. (dy-
rektor Szkoły Podstawowej w
Bujnach Szlacheckich)
16. (dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 4)
17. (dyrek-
tor Gimnazjum w Łobudzicach)
18. (dyrektor
Przedszkola Samorządowego
nr 1)
19. (dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wygieł-
zowie)
20. (dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kocisze-
wie)
21. (dyrek-
tor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących)

W części artystycznej spot-
kania wystąpił młody utalento-
wany muzyk Piotr Goliat z zes-
połem.

Marzenna Tokarczyk

Gabriela Malinowska

Elżbieta Pajewska

Bernadeta Jóźwiak

Maria Szymańska

Marzanna Kubik

Marek Myroniuk

Jarosław Dziurdzia

O.K.Ch.
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Informujemy, że w 2010 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zelowie bę-
dzie realizował kolejny projekt
systemowy Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji przez Ośrodki Pomocy
Społecznej, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Projekt skierowany będzie
do 30 (bezrobotnych, nieaktyw-
nych zawodowo i pracujących)
kobiet i mężczyzn korzystają-
cych ze świadczeń pomocy
społecznej.

W ramach projektu planowa-
ne jest zorganizowanie kom-
pleksowego programu szkole-
niowo-doradczego obejmujące-
go:
- warsztaty aktywizacyjne z psy-
chologiem,
- warsztaty doradztwa zawodo-

wego,
- warsztat stylizacji i wizażu,
- kurs obsługi komputera,
- warsztat ABC zarządzania
budżetem domowym
oraz kursów prowadzących do
zmiany, podwyższenia lub na-
bywania nowych kwalifikacji za-
wodowych:
- kurs handlowiec,
- kurs obsługi kas fiskalnych,
- kurs minimum sanitarne.

Uczestnikom szkoleń za-
pewnione zostaną: zasiłki celo-
we, materiały szkoleniowe, wy-
żywienie, ubezpieczenie NNW,
a osobom z terenów wiejskich
dojazd na szkolenie.

Osobom zainteresowanym
udziałem w projekcie bliższych
informacji udziela: Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zelowie, ul.
Piotrkowska 12, 97-425 Ze-
lów, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7:30 – 15:30, tel.
(44) 634-10-28

Przy pięknej słonecznej po-
godzie i w znakomitej sportowej
atmosferze przebiegły kolejne
wędkarskie zawody o Puchar
Burmistrza Zelowa. Wzięło w
nich udział blisko 30 wędkarzy,

a najlepszym okazał się
. Wśród gości

obecny był m.in. szef piotrkow-
skiego oddziału PZW Włady-
sław Centka.

Euge-
niusz Markowiak

O.K.Ch.
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Zmarł Edward Rybak najstarszy mieszkaniec Gminy Zelów,
który miesiąc wcześniej obchodził swoje setne urodziny

- ta wiadomość smutkiem napełniła wszystkich,
którzy znali staruszka.

Miesiąc temu, dokładnie 20
października, Edward Rybak
z Pożdżenic świętował swoje
setne urodziny. Z tej okazji bur-
mistrz Sławomir Malinowski
oraz kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Zelowie Tadeusz
Dobrzański, a także przedstawi-
ciele Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Bełchatowie od-
wiedzili Szanownego Jubilata,

aby pogratulować Mu pięknego
wieku i złożyć serdeczne życze-
nia.

Niestety w dniu 11 listopada
nadeszła smutna wiadomość o
śmierci najstarszego mieszkań-
ca naszej gminy. Radość prze-
rodziła się w smutek i żal.

Rodzinie i bliskim zmarłego
składamy wyrazy najgłębszego
współczucia. E.W.

Z dniem 30 sierpnia br. fun-
kcję proboszcza w parafii
Pożdżenice, po księdzu kano-
niku Bolesławie Dziurdzi, ob-
jął ksiądz Jan Orczykowski .

Na podstawie dekretu me-
tropolity łódzkiego księdza arcy-
biskupa Władysława Ziółka nas-
tępcą dotychczasowego pro-
boszcza parafii Pożdżenice zos-
tał ksiądz Jan Orczykowski. No-
wy proboszcz objął parafię 30
sierpnia br.

Ksiądz Jan urodził się 20
czerwca 1957 r. w Poddębi-
cach. Święcenia kapłańskie
otrzymał 29 stycznia 1984 r. w
Łodzi z rąk ówczesnego ordy-
nariusza łódzkiego - biskupa Jó-
zefa Rozwadowskiego. Jako
duszpasterz pracował w kilku

parafiach: w Piątku, Dobroniu,
Łodzi i Koluszkach. Parafia w
Pożdżenicach jest pierwszym
probostwem księdza, który w
bieżącym roku przeżywa jubile-
usz 25-lecia kapłaństwa.

„Chciałbym z miłością i tros-
ką pochylać się nad każdą
owieczką powierzoną mojej pie-
czy, prowadząc drogą ziemską
do Boga. Myślę o rodzinach,
dzieciach, ludziach młodych,
chorych. W każdej parafii są in-
ne problemy i troski...” podkreś-
la ksiądz proboszcz Jan Orczy-
kowski.

Życzymy nowemu probosz-
czowi, aby duszpasterska po-
sługa w pożdżenickiej parafii by-
ła owocna i układała się pomyśl-
nie. E.W.

W dniu 18 listopada br. w
Szkole Podstawowej w Koci-
szewie odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu foto-
graficznego

zor-
ganizowanego w ramach prog-
ramu Edukacji Ekologicznej
„Pejzaż Zelowski 2009” Towa-
rzystwa Szkolnego Kociszew.
Na konkurs wpłynęło 120 prac
w trzech kategoriach wieko-
wych. Komisja dokonała ich
oceny i wyłoniła zwycięzców.

1.Aleksandra Staśkowska
2. Piotr Kopka
3. Dawid Owczarek

1. Jakub Kopka
2. Karina Grzesiak, Małgorzata
Zych

„Rośliny i zwierzę-
ta naszego ekoregionu”

Oto laureaci konkursu

W kategorii klas I – IV:

W kategorii klas V – VI :

3. Aleksandra Malinowska, Jo-
lanta Buczyńska, Wiktoria Kali-
szuk

1. Kamil Cerbian – Gimnazjum
w Łobudzicach
2. Kamil Kędziak – Gimnazjum
w Zelowie
3. Katarzyna Malinowska – Li-
ceum Ogólnokształcące w Zelo-
wie

Zwycięskie prace zostały
opublikowane w albumie wyda-
nym dzięki wsparciu sponso-
rów, którymi byli: Burmistrz
Zelowa, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, Bibliote-
ka Publiczna Miasta i Gminy w
Zelowie, Towarzystwo Szkolne
Kociszew.

W kategorii szkół ponadpodsta-
wowych:

E.W.



24 października dobiegła
końca peregrynacja kopii Cu-
downego Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej po Gminie Zelów.
Pierwszą parafią w naszej gmi-

nie, która miała zaszczyt gościć
Cudowną Ikonę był Kociszew,
po krótkiej przerwie Łobudzice,
Pożdżenice, Zelów i ostatnią
parafią, która żegnała był Wy-

giełzów. Uroczystości w każdej
z parafii ściągnęły tłumy wier-
nych. Była to dla wszystkich i dla
każdego z osobna niezwykła
okazja, aby doświadczyć szcze-

gólnej obecności Czarnej Ma-
donny, która po 35. latach po-
nownie nawiedziła naszą gmi-
nę.

Poniżej zamieszczamy fotorelację peregrynacji Cudownego Obrazu.
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W dniu 19 października w Bi-

ny im. Adama Mickiewicza w
Zelowie zorganizowane zostało
spotkanie z Wiesławem Drabi-
kiem - autorem bajek dla dzieci.
W spotkaniu uczestniczyły dzie-

bliotece Publicznej Miasta i Gmi-

W dniu 30 października dzie-
ci z Przedszkola Samorządowe-
go nr 4 w Zelowie spotkały się z
policjantem Marcinem Świer-
czyńskim. Opowiedział on
przedszkolakom o kilku podsta-
wowych przepisach ruchu dro-
gowego, m.in. o tym, jak należy
zachować się na przejściu dla
pieszych z sygnalizacją świetlną
i bez niej oraz jak powinny być
wyposażone dzieci idące do

Przedszkole Samorządowe
nr 4 w Zelowie zajęło I miejsce
wśród przedszkoli z terenu po-
wiatu bełchatowskiego w Kon-
kursie Zbiórki Makulatury zorga-
nizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie w ro-
ku szkolnym 2008/09.

Zelowskie przedszkole zeb-
rało 8787 kg makulatury.

27 października odbyło się
uroczyste podsumowanie kon-

szkoły. Policjant przestrzegał
dzieci przed obcymi i nieznajo-
mymi ludźmi, a także radził, by
nie otwierać drzwi nieznajomym
podczas nieobecności rodziców
w domu. Opowiedział też o pra-
cy policjanta. Na koniec odbył
się pokaz samochodu policyjne-
go. Dzieci mogły wejść do środ-
ka, usłyszeć zgłoszenie policyj-
ne oraz dźwięk syreny.

E.W.

ci z I klas szkół podstawowych.
Pisarz prezentował bajki, a dzie-
ci brały udział w konkursach, w
których można było zdobyć
książki podpisane przez autora.

E.W.

kursu i rozdanie nagród.
Przedszkole otrzymało po-

jemniki do selektywnej zbiorki
odpadów. Nagrodzono też troje

szkola, wspólnie z rodzicami,
najwięcej makulatury (Mateusz
Zawistowski - 1207 kg, Oliwia
Gudzio - 469 kg, Julia Marciniak
- 346 kg). Przedszkolaki urato-
wały w ten sposób 517 drzew.

dzieci, które przyniosły do przed-

E.W.
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28 października to dzień, w
którym Szkoła Podstawowa
nr 4 w Zelowie obchodzi świę-
to swego patrona – Henryka
Sienkiewicza.

Z okazji Święta Patrona -
Henryka Sienkiewicza w dniu
28 października br. odbyła się w
Szkole Podstawowej nr 4 uro-
czystość, podczas której ucz-
niowie zaprezentowali twór-
czość pisarza, a nauczyciele
nagrodzili uczestników konkur-
sów zorganizowanych z tej oka-
zji. Uroczystość była też okazją,
aby oficjalnie zaprezentować
nowe logo szkoły, na którym
widnieje postać Henryka Sien-
kiewicza.

Podczas części artystycznej
uczniowie wcieli się w role pisa-
rza i bohaterów jego utworów, a

W ostatnim czasie w Zelo-
wie zorganizowano dwie im-
prezy z cyklu „Origami uczy
i bawi”. Wzięły w nich udział
dzieci, które lubią składać
papier. Liczba uczestników
przerosła oczekiwania orga-
nizatorów.

Pierwszy w bieżącym roku
szkolnym piknik origami odbył
się 26 września w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Zelowie. Zaję-
cia odbywały się pod hasłem
„Tajemnice lasu”. W czasie węd-
rówki między ośmioma stacjami
dzieci miały możliwość poznać
warstwową budowę lasu, rośli-
ny i zwierzęta występujące na
poszczególnych piętrach, zło-
żyć kila zwierząt, nauczyć się
piosenki o jesieni, uczestniczyć
w zabawie ruchowej oraz upiec
kiełbasę przy ognisku.

W imprezie, oprócz uczniów
klas I-III z SP2, uczestniczyli

także przedstawili sylwetkę
Patrona.

Rozstrzygnięto też kilka kon-

czości Henryka Sienkiewicza,
m.in.: konkurs wiedzy pt. „Nasz
Patron – Henryk Sienkiewicz”
i konkurs na najlepszą prezen-
tację multimedialną pt. „Henryk
Sienkiewicz - życie i twórczość”.

W uroczystości, oprócz spo-
łeczności szkolnej, uczestniczy-
ło wielu zaproszonych gości,
m.in.: Burmistrz Zelowa Sławo-
mir Malinowski, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Wincenty Ber-
liński, Ksiądz Kanonik Kazi-
mierz Ciosek Proboszcz Parafii
Rzymsko – Katolickiej w Zelo-
wie, Ksiądz Mirosław Jelinek
Proboszcz Parafii Ewangelicko
– Reformowanej w Zelowie, dy-

kursów dotyczących życia i twór-

również zaproszeni goście ze
Szkoły Podstawowej w Buczku
oraz łódzkich szkół podstawo-
wych i przedszkoli, którzy two-
rzą koła origami zrzeszone przy
Łódzkim Oddziale Polskiego
Centrum Origami.

W szkolnym ogrodzie bawiło
się prawie 150 dzieci.

Natomiast w dniu 17 listopa-
da br. do Domu Kultury w Zelo-
wie zorganizowano piknik pt.
“Przez okrągły rok...”. Oprócz
młodszych dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 2 uczestniczyły
w nim również starszaki z ze-
lowskich przedszkoli oraz ucz-
niowie klas II i III ze Szkoły Pod-
stawowej w Buczku.

Przez dwie godziny uczestni-
cy zajęć odwiedzili sześć przys-
tanków tematycznych: wiosna,
lato, jesień, zima, piosenka oraz
zagadki i rebusy. W czasie tej

wędrówki przypomnieli sobie jak
długo trwają pory roku, z rozsy-
panki kolejno ułożyli miesiące,
rozwiązali kilka rebusów z przy-
słowiami o porach roku, nauczy-
li się piosenki pt. „Jesienny kuja-

wiaczek”, ale przede wszystkim
– składali: łódki, gwiazdki, prze-
biśniegi, parasole, świeczniki,
żaby i koperty.

W imprezie uczestniczyło
ponad 100 dzieci. E.W.

rektorzy szkół i przedszkoli z te-
renu Gminy Zelów, emerytowa-
ni dyrektorzy Szkoły nr 4 oraz

przedstawiciele Rady Rodzi-
ców.

E.W.



7 października

w wypełnionej po brzegi sali
pierwszoklasiści udowadniali
swoim występem, że zasłużyli
na miano prawdziwego ucznia.
Wykazali się wiedzą o Ojczyź-
nie, zasadach bezpiecznego
zachowania się w szkole i na uli-
cy oraz obowiązkach szkolnych.
Zatańczyli też poloneza.

Zwieńczeniem bogatej częś-
ci artystycznej było wręczenie
legitymacji szkolnych, prezen-
tów od starszych kolegów oraz
opasek odblaskowych ufundo-
wanych przez firmę „Kawiks”.

Drogowskazem na dalsze la-
ta nauki dla pierwszaków były
słowa piosenki: „Razem w
szkole, razem na podwórku, ra-
zem wiosną i jesienią; nasza
przyjaźń szybko rośnie z nami,
żadne smutki jej nie zmienią.”

„Ślubuję być dobrym ucz-
niem, dbać o dobre imię swojej
klasy i szkoły” - tymi słowami
rozpoczęli uroczyste ślubowa-
nie uczniowie klas pierwszych

w Szkole
Podstawowej nr 4 w Zelowie

„Ślubuję być dobrym uczniem...” - te słowa w październiku wypowiedziały pierwszaki uczęszczające
do szkół na terenie Gminy Zelów.

ze
. Ta ważna dla nich ce-

remonia odbyła się 9 paździer-
nika br.

Pierwszoklasiści z powagą
i godnością przyjęli pasowanie
na uczniów szkoły, a całą uro-
czystość uświetnili artystyczny-
mi popisami.

W tym dniu nie mogło też za-
braknąć upominków przygoto-
wanych specjalnie dla pierwsza-

Szkoły Podstawowej nr 2 w
Zelowie

ków oraz słodkiego poczęstun-
ku.

Podczas uroczystości w

pierwszoklasiści naj-
pierw zaprezentowali swoje
umiejętności we wspaniałym
programie artystycznym, po
czym wypowiedzieli słowa przy-
sięgi na sztandar szkoły. Po-

Szkole Podstawowej w Wy-
giełzowie

twierdzili tym samym fakt, że
zasługują na przyjęcie ich w po-
czet społeczności szkolnej. Dy-
rektor Szkoły Marzenna Kubik
symbolicznym ołówkiem doko-
nała aktu pasowania oraz wrę-
czyła uczniom pamiątkowe dyp-
lomy.

W uroczystości uczestniczył
burmistrz Zelowa Sławomir Ma-
linowski, który z tej okazji złożył
dzieciom serdeczne życzenia
i przekazał słodkie upominki.

14 października odbyło się
pasowanie pierwszaków na
uczniów w

. Na począt-
Szkole Podstawo-

wej w Kociszewie

ku uroczystości dzieci złożyły
przyrzeczenie na sztandar
szkoły.

Oficjalnego przyjęcia do gro-
mady szkolnej symbolicznym
ołówkiem dokonał dyrektor Ma-
rek Myroniuk. Następnie pierw-
szaki zaprezentowały piękny
występ artystyczny. Nie obyło
się też bez wręczenia prezen-
tów dla najmłodszych.
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Uroczyste gale odbyły się też w zelowskich przedszkolach.

Pasowanie dzieci na „Przed-
szkolaka - przyjaciela przyrody”
zorganizowano 16 października
w

. Podczas uroczystoś-
ci dzieci z najstarszej grupy
„Ekoludki” powitały nowe przed-
szkolaki bajką „Zielony Kaptu-
rek”. Następnie wszystkie dzie-
ci, które po raz pierwszy we
wrześniu przyszły do przed-
szkola, złożyły uroczyste ślubo-
wanie:

Przedszkolu Samorządo-
wym Nr 4

My Przedszkolaki
przysięgę składamy,

Będziemy dążyć
do przyrody naprawy,

Do tego, aby każdy dorosły,
Dzieciak mały czy duży,

Nie mieszkał na
zanieczyszczonej planecie,

Ani chwili dłużej.
Po ślubowaniu dyrektor

przedszkola pasowała dzieci na
"Przedszkolaka - przyjaciela
przyrody". Na pamiątkę tego
uroczystego wydarzenia każde
dziecko otrzymało dyplom, ksią-
żeczkę i słodki upominek. Na-
stępnie wszystkie przedszkolaki

zaśpiewały ekologiczny hymn
przedszkola „Wołanie o po-
moc”. Na koniec uroczystego
dnia wszyscy wzięli udział w
„Balu Jesieni” z Czarodziejką
i grubaskiem - Misiem.

Uroczystość pasowania na
przedszkolaka zorganizowano
też w

z oddziałami inte-
gracyjnymi. Uroczystość odbyła
się ozpoczęła
się wspólnym występem dzieci.
Mali artyści popisywali się
wierszami, piosenkami i tańca-

Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 1

28 października i r

mi, a dzieci z grupy integracyjnej
przedstawiły scenkę pt. "Czarny
kot". Uwieńczeniem imprezy by-
ło odśpiewanie hymnu "Jestem
sobie przedszkolaczek", złoże-
nie „przysięgi” w obecności ro-
dziców, Burmistrza Sławomira
Malinowskiego i dyrektor przed-
szkola Marii Szymańskiej oraz
akt pasowania. Na znak przyję-
cia dzieci do grona przedszkol-
nego, każde z nich otrzymało
pamiątkowy dyplom, książecz-
kę i słodycze.

E.W.

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

lub wydłużenia oczekiwania na odszkodowanie.

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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U naszych czworonożnych
podopiecznych może występo-
wać bardzo wiele różnego ro-
dzaju wad wrodzonych, ale do
najczęstszych należą: przepuk-
liny, stulejka, wnętrostwo, nie-
które choroby powiek, przetrwa-
łe zęby mleczne oraz niektóre
choroby serca.

pępkowa i pa-
chwinowa to wrodzone niecał-
kowite zrośnięcie się powłok
brzusznych. Wtedy przez taki
otwór może wydostawać się
pod skórę tkanka tłuszczowa
wewnątrzbrzuszna, a nawet jeli-
ta. Zwykle są to małe przepukli-
ny przyjmujące kształt guzka
pod skórą brzucha. Jeśli podda-
ne zostaną korekcji chirurgicz-
nej są niegroźne.

to wada polegająca
na zbyt małym otworze (czasem
prawie go brak) w napletku. Taki
pies z trudem oddaje mocz.

Przepukliny

Stulejka

Chorobie towarzyszy stan za-
palny prącia i napletka. Potrzeb-
na jest tutaj również korekcja
chirurgiczna.

polega na nie
zstąpieniu jąder do worka mosz-
nowego. Wnętrostwo może być
jednostronne lub obustronne.
Jeśli jest obustronne to pies jest
niepłodny. Takie niezstąpione
jądro przebywając w jamie brzu-
sznej, w zbyt wysokiej dla niego
temperaturze jest narażone na
nowotwór. Poza tym często po-
woduje bóle. W zasadzie powin-
no się je usunąć, chociaż jeśli
nie daje objawów to niekoniecz-
nie. Nie powinno się natomiast
sprowadzać chirurgicznie czy
hormonalnie jąder do moszny, a
potem używać psa do rozpłodu,
gdyż będzie przenosił wadę na
potomstwo. W przypadku wad
wrodzonych powiek chodzi
głównie o .

Wnętrostwo

podwinięcie powiek

Rzęsy podwiniętych powiek
wchodzą do worka spojówko-
wego i uszkadzają rogówkę.
Stan ten grozi utratą oka i wy-
maga szybkiego zabiegu chirur-
gicznego - plastyki powiek. Inną
wadą jest .
Zwisają one wtedy odsłaniając
worek spojówkowy, co powodu-
je zapalenie spojówek. Przy nie-
wielkiej wadzie leczenie odpo-
wiednimi kroplami do oczu czę-
sto jest skuteczne, w przeciw-
nym razie wywinięcie trzeba zli-
kwidować plastyką powiek.

to
najczęściej kły, które nie wypad-
ły w odpowiednim czasie. Blo-
kują one wzrost zębów stałych,
powodują zapalenie dziąsła
i przyzębia. Trzeba je usunąć.

naj-
częściej nie są diagnozowane,
gdyż szczenięta nimi dotknięte
nie przeżywają dłużej niż kilka

wywinięcie powiek

Przetrwałe zęby mleczne

Wrodzone wady serca

dni po urodzeniu. Niektóre wady
serca nie powodują śmierci
i można je korygować chirurgi-
cznie. Ważną rzeczą jest, aby
nowo nabyte szczenię przy oka-
zji szczepienia zostało zbadane
pod kątem istnienia wad wro-
dzonych.
lek. wet. Przemysław Rybiński

specjalista chirurgii
weterynaryjnej

specjalista chorób
psów i kotów

Coraz częściej zdarzają się
przypadki lekceważenia i nie
przestrzegania obowiązujących
zasad utrzymywania zwierząt
domowych (psów). Dotyczy to w
szczególności pozostawiania
psów bez dozoru i puszczanie
luzem przez ich właścicieli. Ta-
kie postępowanie jest niedopu-
szczalne. Psy pozostawione
bez opieki zagrażają bezpie-
czeństwu ludzi i otoczenia.

Dlatego przypominamy właś-
cicielom i posiadaczom psów o
obowiązku przestrzegania za-
sad utrzymywania zwierząt do-
mowych określonych w rozdzia-
le V Uchwały Nr XLIII/281/2006
Rady Miejskiej w Zelowie z dnia
6 kwietnia 2006 r.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta
domowe są zobowiązane do
zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapew-
niających ochronę przed zagro-
żeniem lub uciążliwością dla lu-
dzi oraz przed zanieczyszcze-
niem terenów przeznaczonych
do użytku publicznego, ponoszą
też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
2. Właściciele utrzymujący zwie-
rzęta domowe zobowiązani są
do zachowania środków bezpie-
czeństwa, a w szczególności
przestrzegania zakazów:
a) puszczania psa bez dozoru,
b) doprowadzania psa do agre-

Przypomnienie dla mieszkańców

sywności przez drażnienie,
szczucie, płoszenie,
c) wyprowadzania psa bez smy-
czy; zwolnienie psa ze smyczy
dozwolone jest tylko w miej-
scach mało uczęszczanych
przez ludzi, gdy pies jest w ka-
gańcu, a właściciel ma pełną
kontrolę nad jego zachowa-
niem.
3. Właściciel posiadacz psa zo-
bowiązany jest do reagowania

w sytuacjach powodujących za-
kłócenie spokoju, porządku
publicznego.
4. Zwolnienie psa ze smyczy na
terenie nieruchomości może
mieć miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomość jest ogrodzona w
sposób uniemożliwiający jej
opuszczenie przez psa i wyklu-
cza dostęp osób trzecich.
5. Nie wprowadzać zwierząt do
obiektów użyteczności publicz-

nej. Postanowienie to nie doty-
czy osób niewidomych korzys-
tających z psów przewodników.
6. Nie wprowadzać zwierząt do-
mowych na tereny placów gier,
zabaw, piaskownic dla dzieci,
plaż, kąpielisk.

Osoby posiadające psy pro-
szone są o przestrzeganie po-
wyższych zasad pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
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Prezentujemy Państwu piąty z cyklu artykułów edukacyjnych przygotowanych
przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

cając uwagi na rzeczywiste
skutki działania alkoholu poszu-
kują stanu, jaki chcieliby osiąg-
nąć za pomocą trunków.

Należy pamiętać, że dla ludzi
istotne znaczenie mają wyobra-
żenia. Wiele osób wierzy, że
alkohol potrafi rozgrzać, czyni
bardziej seksownym - męskim

sza lęk przed innymi czy też
pozwala na sprawniejsze dzia-
łanie. Prawdą jest stwierdzenie,
że alkohol od najdawniejszych
czasów miał dla ludzi ważne
znaczenie i wywierał istotny
wpływ na ich życie. Pierwotnie
miał służyć zaspokajaniu głodu,
pragnienia, leczeniu i znieczula-
niu bądź podsycaniu religijnej
ekstazy. Jednak nowoczesne
społeczeństwo w dużym stop-
niu wyeliminowało te wczesne
funkcje alkoholu. Pozostało wy-
korzystywanie go jako środka
zmieniającego nastrój i ewen-
tualnie, co nie jest dowiedzione,
jako substancji łagodzącej na-
pięcie, poczucie winy i zmniej-
szającej zahamowania. Współ-
cześnie społeczeństwo wysuwa
ciągle na nowo powody, na któ-
re alkohol może być lekar-
stwem.

Duża liczba ludzi pije umiar-
kowanie i bez problemów, ale w
dużym stopniu picie jest nie-
świadomym i nieprzemyślanym
działaniem. I właśnie ten fakt
przyczynia się do tworzenia kli-
matu sprzyjającego powstawa-
niu problemów alkoholowych.

czy kobiecym, uzdrawia, zmniej-

Przygotowała
Sabina Cieślińska

na podstawie Kinney J., Lea-
ton G., 1996,

, PARPA, Warszawa, Melli-
bruda J., 1997,

, PARPA, Warszawa

Zrozumieć alko-
hol

Tajemnice
ETOH

W dobie nasilenia się prob-
lemów alkoholowych rzadko
zdajemy sobie sprawę z
prawdziwego oblicza, jakże
często spożywanego, alkoho-
lu etylowego. Wiedza naszej
społeczności na temat alko-
holu jest niewielka, a jeśli już
to jest oparta na wielu myl-
nych przekonaniach. Przeko-
nania te służą raczej nadmier-
nemu piciu niż rozsądnemu
obchodzeniu się z alkoholem.
Prezentujemy Państwu pierw-
szy z cyklu artykułów, który
ma przybliżyć prawdziwe ob-
licze alkoholu i problemów,
które się z nim wiążą.

Napoje zawierające alkohol
są wszędzie wokół nas, przeni-
kają wszystkie dziedziny życia,
łączą się prawie z każdą rzeczą
i sytuacją, które składają się na
codzienną egzystencję. Poja-
wiają się podczas świętowania
narodzin, w trakcie całego życia
ludzkiego: noworoczne toasty,
imprezy urodzinowe i imienino-
we, przyjęcia z różnego rodzaju
okazji np. zakupu nowego mie-
szkania czy awansu oraz na sa-
mym końcu, dla uczczenia pa-
mięci po śmierci. Jego produk-
cja, stosowanie w medycynie,
picie czy też pisanie o nim to-
warzyszy nam niemal od po-
czątku istnienia i pochłania
mnóstwo ludzkiego czasu
i energii.

Piwo, wino, likiery, koniaki
i wódki mają różne interesujące
smaki i zapachy, ale każdy z
nich zawiera tą samą substan-
cję chemiczną, czyli alkohol ety-
lowy, w skrócie ETOH, a jej znak
chemiczny to C2H5OH. W swej
naturalnej postaci jest to bez-
barwny płyn o ostrym i pieką-
cym smaku, a największe stę-
żenie, bo 95% ETOH występuje
w spirytusie.

Alkohol etylowy powstaje
dzięki dwóm procesom: fermen-
tacji i destylacji. Fermentacja
jest procesem spalania roślin,
takich jak ziemniaki, owoce,
zboże przez drożdże, które pro-
dukują enzym zamieniający cu-
kier w alkohol. Drożdże fermen-
tacyjne nie mogą jednak prze-
żyć w stężeniu alkoholu prze-
kraczającym 14 procent i kiedy
ten poziom zostaje osiągnięty,
drożdże giną, a proces produk-
cji alkoholu zostaje zatrzymany.

Destylowany spirytus został

odkryty w X wieku przez arab-
skiego lekarza Phazesa. Wokół
alkoholu wytworzyła się wtedy
aura tajemniczości, mówiło się o
nim ,

, . Właśnie w arab-
skim słowie ma źródła
nazwa alkohol. Początkowo od-
nosiło się ono do antymonu uży-
wanego do barwienia powiek, z
czasem zaczęło oznaczać każ-
dą dokładnie rozdrobnioną sub-
stancję, esencję czegoś, aż
wreszcie używano go w znacze-
niu rozproszony duch lub duch
wina. Destylowane alkohole nie
były powszechnie spożywane
aż do około XVI wieku. Wcześ-
niej używano ich głównie jako
medykamentu na wszystkie
ludzkie przypadłości, dolegli-
wości i choroby.

Alkohol przybył do Ameryki
wraz z jej odkrywcami i kolonis-
tami. Winorośl do Nowego
Świata sprowadzili hiszpańscy
misjonarze i zanim Stany Zjed-
noczone ukonstytuowały się ja-
ko naród, istniała już produkcja
wina w Kalifornii. Holendrzy
otworzyli pierwszą destylatornię
na wyspie Staten w 1640 roku.
W kolonii nad Zatoką Massa-
chusetts wytwarzanie napojów
alkoholowych stawiano na trze-
cim miejscu pod względem
ważności, po młynarstwie i pie-
karnictwie. Koloniści sprowadzili
wino i napoje słodowe, uprawiali
również winogrona, jednak trun-
kiem, który ugasił pragnienie
okazał się rum pochodzący z
Jamajki. Popularność substytu-
tu rumu, whisky, sprowadzone-
go do Ameryki przez jej miesz-
kańców, prześcignęła rum, a
burbon, destylowany z kwaśne-
go zacieru, stał się wielkim,
amerykańskim napojem.

Nie sposób określić, jaki ro-
dzaj alkoholu pojawił się pierw-
szy wino, piwo czy miód, ale w
epoce neolitu był obecny wszę-
dzie. Niektóre z mitów przedsta-
wiają alkohol jako dar bogów, a
w pewnych cywilizacjach odda-
wano cześć bóstwom wina oraz
używano go w obrzędach (wyle-
wano je na ziemię, ołtarz itp.), a
picie wina przez kapłanów było
częścią rytuału. Również w Biblii
znajduje się wiele wzmianek o
ofiarowaniu i konsumpcji wina
opisywano je jako substancję
pobudzającą i dodającą otuchy,
a biblijna matka króla Lemuela

krynica młodości eau-de-
vie aqua vitae

al kohl

zalecała podawać wino „tym o
utrapionych sercach”.

Starożytni odkryli lecznicze
właściwości alkoholu, jego dzia-
łanie odkażające i znieczulają-
ce. Stosowano go do przygoto-
wywania balsamów i płynów uś-
mierzających ból, leków uspo-
kajających, a także środków le-
czniczych przeciwko wielu cho-
robom.

Spożywanie alkoholu pier-
wotnie było elementem obrzę-
dów, z czasem rozpowszechniło
się w formie biesiad, co z kolei
szybko zmieniło się w zwyczaj.
Alkohol stał się nieodłączną
częścią posiłków, uznany został
za istotny składnik pożywienia.
W średniowieczu alkohol prze-
niknął już do wszystkich dzie-
dzin życia - towarzyszył narodzi-
nom, zawieraniu małżeństw,
śmierci, koronacjom, wizytom
dyplomatycznym, podpisywaniu
traktatów oraz wszelkim obra-
dom. Asyryjczycy otrzymywali
od swoich władców dzienne ra-
cje chleba i fermentowanego
wywaru, Żydzi - powracając ze
zwycięskich bitew - składali w
ofierze chleb i wino, a w Grecji
i Rzymie wino było niezbędne
podczas wszelkiego rodzaju
zgromadzeń. Z czasem odkryto
także, że alkohol ułatwia zaba-
wę i uatrakcyjnia imprezy.

Powodów, dla których ludzie
spożywają alkohol jest wiele.
Większość ludzi stosunkowo
wcześnie odkrywa możliwość
dokonywania szybkich zmian w
samopoczuciu przy pomocy al-
koholu. Niektórzy posmakowali
go wcześnie, gdy przecierano
im dziąsła w czasie ząbkowania
albo też gdy w młodzieńczych
latach pozwalano im próbować
piwa czy wina, które pili rodzice
bądź ukradkiem podpijali z kie-
liszków w czasie hucznych im-
prez. Jedni pierwsze doświad-
czenia z alkoholem zdobywali w
szkole średniej czy na studiach,
a drudzy nie próbowali go wca-
le.

Z upływem czasu oraz ze
zwiększaniem się aktywności
społecznej, powody dla których
się pije, stają się bardziej złożo-
ne. Są osoby, które po pierw-
szym doświadczeniu „bycia pija-
nym”, nie próbują więcej alkoho-
lu, ale większość pijąc uzyskuje
coś, co sprawia, że sięga po
niego po raz kolejny. Nie zwra-



Dobiegł końca lekkoatletycz-
ny sezon na obiektach otwar-
tych. Był on dla adeptów „królo-
wej sportu” z terenu gminy Ze-
lów obfitujący w duże emocje.
Aż cztery nasze drużyny dob-
rnęły do Finału Wojewódzkiego
w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych zajmując w nim odpo-
wiednio miejsca: piąte - chłopcy
ze SP nr 2, siódme - dziewczęta
ze SP nr 4, dziewiąte - chłopcy
ze SP nr 4 i dwunaste - dziew-
częta z zelowskiego liceum. Na-
leży dodać, że bardzo blisko te-
go Finału (oprócz wspomnia-
nych wcześniej gimnazjalistek)
były drużyny dziewcząt z „dwój-
ki” i chłopców z liceum. Jeśli do-
damy do tego awans dziesięciu
zawodników do Finału Woje-
wódzkiego w Indywidualnych
Biegach Przełajowych i zajęcie
w nich znakomitego, czwartego
miejsca przez

ze SP w Kociszewie, to
śmiało możemy powiedzieć, że
Zelów „przełajami stoi”.

su w terenie nasi lekkoatleci
świetnie radzili sobie również na

Błażeja Kaliskie-
go

Oprócz pokonywania dystan-

stadionie. Podczas Mistrzostw
Makroregionu Centralnego Mło-
dzików w biegu na dystansie
600 m czwarte miejsce zajęła

a szóste
. W pch-

nięciu kulą tuż za podium, na
miejscu czwartym, znalazła się

.
We wrześniu ruszyła kolejna

edycja „Czwartków Lekkoatle-
tycznych”, których zakończenie
odbędzie się dopiero wiosną.
Prawo startu w niej mają ucznio-
wie klas czwartych, piątych
i szóstych szkół podstawowych
Gminy Zelów. W rundzie jesien-
nej tej imprezy udział wzięło aż
dwustu siedemnastu zawodni-
ków.

Wymienione sukcesy to tylko
wierzchołek piramidy przedsta-
wiający osiągnięcia szczebla
wojewódzkiego i wyższe. Tych
na poziomie gminy, powiatu czy
rejonu było znacznie więcej.
Gratulujemy tak znakomitych
wyników i czekamy teraz na
równie mocne akcenty w sezo-
nie halowym.

Aleksandra Wypych,
Martyna Piotrowska

Magdalena Zamolska

O.K.Ch.

27 października w Szkole
Podstawowej w Kociszewie od-
był XVII piłkarski turniej o „Pu-
char Jesieni”. Po 16 latach gry
na starym boisku, w tym roku
turniej rozegrano na nowym,
większym. W turnieju wzięły
udział reprezentacje czterech
szkół z terenu naszej gminy.
Mecze odbywały się systemem
„każdy z każdym”, więc zawod-
nicy mieli możliwość wykazania
się swoimi umiejętnościami. Po-
mimo pochmurnej i nieco chłod-
nej pogody, mecze toczyły się w
gorącej, sportowej atmosferze.
Zwycięzcą turnieju została dru-
żyna Szkoły Podstawowej nr 4,
tuż za nią drużyna Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i drużyna gospo-
darzy. Poza podium - zawod-
nicy z Wygiełzowa. Drużyny
otrzymały puchary, a najlepsi
zawodnicy nagrody rzeczowe.

Organizatorami turnieju był
UKS „ZIBI” Kociszew oraz

Szkoła Podstawowa w Kocisze-
wie, a nagrody ufundował Bur-
mistrz Zelowa Sławomir Mali-
nowski i Towarzystwo Szkolne
Kociszew.

O.K.Ch.
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VIII Halowy Turniej Piłki Noż-
nej rozegrali w dniu Święta Nie-
podległości członkowie Ochotni-
czych Straży Pożarnych z tere-
nu Gminy Zelów. Strażacy ry-
walizowali w hali sportowej przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zelowie. Do turnieju
przystąpiła rekordowa ilość dru-
żyn - było ich aż 9: Bocianicha,

W dniu 25 października br.
w Gimnazjum im. Janusza
Kusocińskiego w Łobudzi-
cach po raz trzeci odbył się
Papieski Turniej Piłkarski.

Do udziału w imprezie zapro-
szeni zostali wszyscy szkolni
miłośnicy piłki nożnej. Zaintere-
sowanie turniejem okazało się
bardzo duże, a zmaganiom zes-
połów towarzyszyły ogromne
emocje.

Zwycięstwo w rozgrywkach
przypadło zespołowi „Pieczara

Bujny Szlacheckie, Chajczyny,
Grabostów, Kociszew, Kurów,
Łobudzice, Wygiełzów, Wypy-
chów.

Ostatecznie zwyciężyła dru-
żyna OSP Chajczyny przed Wy-
pychowem i Bocianichą.

Puchary wręczył Prezes Za-
rządu Gminnego OSP burmistrz
Sławomir Malinowski. E.W.

Team” w składzie: Damian Kil-
ańczyk, Rafał Gral, Tomasz Ma-
tyszkiewicz, Michał Jarosz,Artur
Pawłowski, Jarosław Kilańczyk
i Emil Kołodziejczyk. Najlep-
szym strzelcem okazał się Mi-
chał Jarosz, a najlepszym bram-
karzem Łukasz Juszkiewicz.

Trzy najlepsze drużyny otrzy-
mały okolicznościowe medale,
a tryumfatorzy turnieju - nagrody
rzeczowe ufundowane przez
firmy „Autosystem” i „Jurajska”.

E.W.
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Zakończyła się jesienna run-
da III ligi piłkarskiej. Beniaminek
rozgrywek zelowski Włókniarz
zakończył ją ostatecznie na 11
miejscu z dorobkiem 18 punk-
tów. W 15 meczach zelowianie
odnieśli 4 zwycięstwa (3 u sie-
bie, 1 na wyjeździe), 6 razy re-
misowali (3-3) i ponieśli 5 pora-
żek 5 (2-3). Słabo było ze sku-
tecznością strzelecką - 10 zdo-
bytych bramek (8 u siebie i tylko
2 na wyjeździe) stawia ZKS na
przedostatnim miejscu w staw-
ce wszystkich zespołów. Lepiej
było ze skutecznością w grze
defensywnej -15 straconych goli

ce” najlepszych drużyn ligi
pod tym względem.

Można oczywiście utyski-
wać, że mogło być lepiej, ale po-
wodów do nadmiernych narze-

plasuje z kolei zelowian w
„szóst

Mimo kilku wpadek, a nawet bolesnych porażek debiutancki występ zelowskiej drużyny
w rozgrywkach III ligi należy ocenić pozytywnie

kań nie ma. Pozycja w lidze mo-
że i nie jest bezpieczna, ale
Włókniarz zakończył debiutan-
cką rundę poza strefą spadko-
wą i ma całkiem dobry punkt
startu do rywalizacji na wiosnę.
Trzeba też wiedzieć, że w III li-
dze nie ma słabeuszy. Wystar-
czy wspomnieć, że zelowianom
przychodzi rywalizować z naj-
lepszymi piłkarskimi zespołami
niedawnych miast wojewódz-
kich - Radomia, Sieradza, Os-
trołęki, Siedlec lub klubami z
nieco mniejszych ośrodków, ale
za to zaliczanych do najbogat-
szych w Polsce - Kleszczowa,
Nadarzyna, Piaseczna. W tym
towarzystwie Włókniarz grał bez
kompleksów, a o sile zelowskiej
drużyny niech świadczy fakt, że

Wyniki spotkań Włókniarza w rundzie jesiennej
III ligi sezonu 2009/10

- przełamując ciężki kryzys po
nieszczęsnej porażce u siebie
ze Zduńską Wolą - grając we
wrześniu i na początku paź-
dziernika pod rząd z czterema
zespołami z czołowej „szóstki”
li-gowej nie przegrała żadnego
spotkania. Były oczywiście
chwile niedobre i kryzysowe, ale
tą rundę tak czy inaczej powin-
niśmy zapisać po stronie zys-
ków.

Na koniec jeszcze wątek tre-
nerski. Po przegranym meczu
ze Zduńską Wolą, wobec coraz
słabszej gry zespołu z funkcji
trenera zrezygnował Grzegorz
Bodnar. Cokolwiek, ktokolwiek
powie o jego pracy, a padały
także z trybun słowa głupie i nie-
sprawiedliwe, nie należy zapo-
minać, że to trener, który wpro-
wadził Włókniarza do III ligi po

Piotr Szarpak (ur. 21 marca
1971 w Łodzi) to jeden z najbar-
dziej znanych piłkarzy regionu
łódzkiego. Grał w ChKS Łódź
(1989-90), Widzewie Łódź
(1990-92 i ponownie 1993-99),
Hutniku Kraków (1992-93), GKS
Bełchatów (1999-2004). Karierę
piłkarską zakończył w 2005 roku
w Sokole Aleksandrów Łódzki.
Był młodzieżowym reprezentan-
tem Polski. Największe jego suk-
cesy przypadają na czas gry w
barwach Widzewa: występy w
Lidze Mistrzów, dwa tytuły mis-
trza Polski (1996, 1997), udział
w Lidze Mistrzów i Pucharze
UEFA. Po zakończeniu kariery
piłkarskiej zajmuje się z powo-
dzeniem trenowaniem nowych
pokoleń piłkarzy.

15.08

26.09

6.09

24.10

26.08

10.10

16.09

14.11

23.08

3.10

12.09

7.11

29.08

17.10

19.09

Legionovia Legionowo

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

Wisła II Płock

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

Mazur Karczew

Pogoń-Ekolog Zduńska Wola

Stal Niewiadów

Pogoń Siedlce

Narew Ostrołęka

Warta Sieradz

Włókniarz Zelów

MKS Kutno

Radomiak Radom

Omega Kleszczów

Włókniarz Zelów

Nadnarwianka Pułtusk

GLKS Nadarzyn

UKS SMS Łódź

KS Piaseczno

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

Włókniarz Zelów

1:1

0:0

1:0

1:1

1:0

0:1

0:0

2:0

3:0

1:0

1:3

3:1

1:1

0:1

1:1

Tabela III ligi (grupa łódzko -
mazowiecka) po rundzie je-
siennej sezonu 2009/10
1. 34
2. 31
3. 27
4. 24
5. 23
6. 23
7. 22
8. 21
9. 20
10. 20
11. Włókniarz Zelów 18
12. 18
13. 18
14.

15
15. 8
16. 6

GLKS Nadarzyn
KS Piaseczno
Radomiak Radom
MKS Kutno
Warta Sieradz
Mazur Karczew
UKS SMS Łódź
Narew Ostrołęka
Pogoń Siedlce 15
Legionovia Legionowo

Omega Kleszczów
Wisła II Płock
Pogoń-Ekolog Zduńska Wo-

la
Stal Niewiadów
Nadnarwianka Pułtusk

W grudniowym wydaniu „In-
formatora” podsumowanie wy-
ników pozostałych sekcji Włók-
niarza w rozgrywkach ligowych.

Przygotował: SM

prawie 40. latach przerwy. Myś-
lę, że zelowska piłka nie powin-
na rezygnować z umiejętności
i doświadczenia pana Grzego-
rza.

- Grzegorz Roba-
kiewicz, Tomasz Tomczyszyn,
Paweł Wiśniewski

- Michał Czarczyński,
Jacek Pawełoszek, Dawid Pa-
łyska, Patryk Dworzyński, Ad-

lecki, Dominik Banaszczyk
- Krzysztof Micha-

lak, Grzegorz Słupecki, Seba-
stian Urbanek Jacek Berensz-
tajn, Daniel Dymek, Łukasz Ja-
rosiński, Daniel Karoń, Damian
Malinowski, Michał Bednarski,
Sylwester Jarzębowski

- Marcin Przybył,
Witold Sowała, Rafał Kindrat
(odszedł w trakcie rundy), Szy-
mon Piotrowski.

Bramki dla Włókniarza strzelali:

roń - 3, Szymon Piotrowski - 2.

W sześciu kolejkach zespół pro-
wadził Grzegorz Bodnar, w jed-
nej Jacek Berensztajn, od 8. ko-
lejki trenerem jest Piotr Szarpak.

Przypomnijmy kadrę ZKS
Włókniarz, która walczyła w
sezonie jesiennym 2009/10:

Bramkarze

Obrońcy

Pomocnicy

Napastnicy

rian Skrzypiński,Andrzej Chmie-

,

Jacek Berensztajn -5, Daniel Ka-


