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godz.  9:00 - Pi³karski Turniej Niepodleg³oœciowy (sala 

gimnastyczna Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-

zjalnych w Zelowie przy ulicy Kiliñskiego 4)

godz. 11:45 - zbiórka pocztów sztandarowych na placu 

OSP przy ul. Dzielnej oraz przejœcie do 

koœcio³a

godz. 12:00 - uroczysta Msza Œwiêta w Koœciele M.B. 

Czêstochowskiej

godz. 12:55 - przejœcie uczestników uroczystoœci na pl. 

D¹browskiego przed pomnik Tadeusza 

Koœciuszki

godz. 13:00 - uroczystoœæ z³o¿enia kwiatów przed 

pomnikiem oraz

- wyst¹pienie burmistrza Zelowa,

- wystêp uczniów Szko³y Podstawowej 

nr 2 w Zelowie,

- wystêp Orkiestry Dêtej OSP w Zelowie

11 LISTOPADA
ŒWIÊTO 

NIEPODLEG£OŒCI
Narodowe Œwiêto Odzys-

kania Niepodleg³oœci najwa¿-
niejsze polskie œwiêto narodo-
we, obchodzone, co roku 11 

listopada, zwi¹zane z odzys-
kaniem w 1918 roku przez 
Polskê niepodleg³oœci, po 123 
latach zaborów.

Program obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci w Zelowie:

ZAPRASZAM MIESZKAÑCÓW GMINY ZELÓW 
DO UDZIA£U W UROCZYSTOŒCIACH

BURMISTRZ ZELOWA
           S£AWOMIR MALINOWSKI

Osoby, które sk³ada³y wnio-
ski o przyznanie stypendium 
szkolnego, mog¹ odbieraæ de-
cyzje w Referacie Oœwiaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzê-
du Miejskiego w Zelowie. Z 
koñcem paŸdziernika zakoñ-
czono przyjmowanie wnio-
sków (przypominamy, ¿e ter-
min zosta³ wyj¹tkowo wyd³u-
¿ony, ze wzglêdu na zmianê 
kryterium dochodowego) i od 
listopada mo¿na realizowaæ 
decyzje przyznaj¹ce stypen-
dia na warunkach takich jak do 

DECYZJE O 
STYPENDIACH DO 

ODBIORU
tej pory, to znaczy równie¿ z 
mo¿liwoœci¹ wykorzystania 
formularza zamówienia,  
umo¿liwiaj¹cego zrobienie 
zakupów bez wydawania 
w³asnych pieniêdzy. W listo-
padzie uczniowie otrzymaj¹ 
po 150, 240, 280 i 336 z³ w 
zale¿noœci od dochodów i 
sytuacji w rodzinie. A oko³o po-
³owy grudnia dodatkowo po 
150 i 160 z³ w zale¿noœci od 
konkretnej sytuacji ucznia. Po-
moc¹ stypendialn¹ objêtych 
zostanie ponad 700 uczniów.

W dniu 30 paŸdziernika 
2006 r. w Starostwie Powiato-
wym w Sieradzu odby³o siê 
uroczyste wrêczenie Certyfi-
katów „Gmina, powiat otwar-
te na fundusze struktu-
ralne”. Certyfikaty mog³y 
otrzymaæ gminy i powiaty, któ-
re skutecznie aplikuj¹ o fun-
dusze strukturalne Unii Euro-
pejskiej, maj¹ dobrze przygo-
towan¹ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ 
projektami, infrastrukturê nie-
zbêdn¹ do profesjonalnego 
pozyskiwania informacji, przy-
gotowywania wniosków, reali-

CERTYFIKAT 
„GMINA OTWARTA NA

FUNDUSZE  STRUKTURALNE”
 PRZYZNANY GMINIE ZELÓW !

dokoñczenie na str.2

zacji i rozliczania projektów, 
oraz wspó³pracuj¹ z ró¿nymi 
podmiotami w celu pozyski-
wania funduszy struktural-
nych. Gmina Zelów jest jed-
nym z 17 laureatów z terenu 
woj. ³ódzkiego. Warto rów-
nie¿ nadmieniæ, i¿ na terenie 
Polski jest w sumie 2 478 
gmin, 314 powiatów i 65 miast 
na prawach powiatu a laurea-
tami konkursu og³oszonego 
przez Zwi¹zek Powiatów Pol-
skich na podstawie umowy z 



Telefon alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Stra¿ Po¿arna 998

Policja Zelów 997

dy¿urny 634-13-77

komendant 634-12-83

Pogotowie Gazownicze 
992

Pogotowie Energetyczne 
991

Pomoc Drogowa 981

Biuro numerów 118-913

Urz¹d Miejski w Zelowie 
634-10-00

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

OSP w £obudzicach     
634-15-88

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

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

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

Przedsiêbiorstwo 
Komunalne w Zelowie  
634-11-99

Dom Kultury w Zelowie 
634-10-98

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

Szpital Wojewódzki 
w Be³chatowie Pogotowie 
Ratunkowe 635-84-80

Przychodnia SPZOZ 
w Zelowie 634-12-65

Wiejski Oœrodek Zdrowia 
w Bujnach Szlacheckich  
634-15-93

Wiejski Oœrodek Zdrowia 
w Wygie³zowie 634-14-22

Ministerstwem Rozwoju Re-
gionalnego zosta³y tylko 272 
gminy i powiaty. Natomiast 
na terenie Powiatu Be³chatow-
skiego certyfikat oprócz Gmi-
ny Zelów otrzyma³o tylko Sta-
rostwo Powiatowe w Be³chato-
wie. 

Ponadto 6 pracowników 
Urzêdu Miejskiego w Zelowie 
posiada certyfikat „Eksperta 
do spraw funduszy struktu-
ralnych”. Na terenie woj. ³ód-
zkiego certyfikat ten otrzy-
ma³o 37 pracowników samo-
rz¹dowych zaanga¿owanych 
w pozyskiwanie funduszy stru-
kturalnych, a w skali kraju w 
sumie 500.

Nie by³oby to mo¿liwe gdy-
by nie zaanga¿owanie w³adz 
samorz¹dowych w proces 
przygotowania siê do pozyski-
wania œrodków z UE oraz wy-
szkolenie kadry pracowniczej, 
która opracowywa³a wnioski. 

W tym miejscu warto rów-
nie¿ wspomnieæ, i¿ Gmina Ze-
lów z³o¿y³a w sumie 7 wnios-
ków o dofinansowanie nastê-
puj¹cych zadañ:
1.2  Przebudowa oczyszczalni 

œcieków i budowa syste-
mów wod.-kan. z odtwo-
rzeniem pasów drogo-
wych w Zelowie -

 16.359.565 z³
2.2 Równaæ Szanse - 

20.000 z³
1.5 „System elektronicznego 

obiegu dokumentów e-
urz¹d w Urzêdzie Miej-
skim w Zelowie -

 238.394,10 z³ 
3.1 „Poprawa dostêpnoœci 

komunikacyjnej obszarów 
wiejskich Gminy Zelów 
poprzez przebudowê dróg 
po³udniowych” - 
4.392.181 z³

3.1 „Poprawa dostêpnoœci 
komunikacyjnej obszarów 
wiejskich Gminy Zelów 
poprzez przebudowê dróg 
zachodnich” - 
2.101.889 z³

3.1 „Poprawa dostêpnoœci 
komunikacyjnej obszarów 
wiejskich Gminy Zelów 
poprzez przebudowê dróg 
pó³nocno-wschodnich” -
 2.781.642 z³

1.1 poddzia³anie 
1.1.1 „Zbudowanie powi¹-
zañ komunikacyjnych 
Gminy Zelów z systemem           
dróg krajowych,woje-
wódzkich i powiatowych” - 
4.958.304 z³.

dokoñczenie ze str.2 Trzy pierwsze wnioski 
otrzyma³y dofinansowanie.

Pozyskane œrodki pocho-
dz¹ z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
³ecznego (EFS) oraz bud¿etu 
pañstwa. Poni¿ej postaram siê 
Pañstwu przedstawiæ kilka 
najwa¿niejszych informacji, 
które tak¿e ilustruj¹ nasz¹ 
skutecznoœæ w pozyskiwaniu 
unijnych œrodków:
• Do 31.08.2006 roku w wo-

jewództwie ³ódzkim zakont-
raktowano 75,5% œrodków 
dostêpnych dla wojewódz-
twa ³ódzkiego na lata 2004-
2006.

• Trzema najwiêkszymi pod-
pisanymi umowami s¹:
- umowa z miastem £ódŸ 
na realizacjê projektu 
E-£ódŸ  zakup i wdro¿enie 
elektronicznego urzêdu w 
Urzêdzie Miasta £odzi” o 
wartoœci dofinansowania 
13.078.090 z³,
- umowa z Politechnik¹ 
£ódzk¹ na realizacjê proje-
ktu „Modernizacja i wypo-
sa¿enie Centrum Kszta³ce-
nia Miêdzynarodowego 
Politechniki £ódzkiej” o 
wartoœci dofinansowania 
12.295.500 z³,
- umowa z Gmin¹ Zelów na 
realizacjê projektu „Przebu-
dowa oczyszczalni œcieków 
i budowa systemów wod.-
kan. z odtworzeniem pa-
sów drogowych w Zelowie” 
o wartoœci dofinansowania 
12.269.674 z³.
Warto dodaæ, ¿e zelowski 

projekt jest najwiêkszy w ob-
szarze „Infrastruktura ochrony 
œrodowiska”.
• Do 31.12.2005 roku jedno-

stki samorz¹dowe z terenu 
Powiatu Be³chatowskiego 
podpisa³y 11 umów na œro-
dki unijne o wartoœci dofi-
nansowania 24.531.192 z³, 
co oznacza, ¿e na projekty 
Gminy Zelów przypada 
ponad 50% wszystkich 
œrodków unijnych, które 
zosta³y zakontraktowane 
do koñca 2005 roku. War-
toœci dofinansowania, jakie 
maj¹ otrzymaæ poszczegól-
ne jednostki Powiatu Be³-
chatowskiego w latach 
2004-2006 przedstawiaj¹ 
siê nastêpuj¹co (wg stanu 
podpisanych umów do 
31.12.2005):

- szpital w Be³chatowie 

- 297.810 z³,
- Powiat Be³chatowski
  - 1.082.864 z³,
- Gmina Dru¿bice 

- 1.500.741 z³,
- Miasto Be³chatów
 -  2.486.157 z³,
- Gmina Szczerców
  - 6.880.334 z,
- Gmina Zelów  

- 12.283.284 z³.
• P³atnoœci œrodków finanso-

wych z Unii Europejskiej 
przekazanych na podsta-
wie podpisanych ju¿ umów 
w województwie ³ódzkim 
wg stanu na 31.08.2006 r. 
wynosi 20,70%.

• Natomiast do koñca paŸ-
dziernika 2006 roku Gmina 
Zelów otrzyma³a kwotê 
5.488.268.77 z³ co daje 
44,73 % ca³oœci dofinan-
sowania przewidzianego 
umow¹ na projekt „Przebu-
dowa oczyszczalni œcieków 
i budowa systemów wod.-
kan. z odtworzeniem pa-
sów drogowych w Zelowie”. 
£¹czna wartoœæ przedsiê-
wziêcia 16.359.565 z³, z 
czego dofinansowanie Unii 
Europejskiej z funduszu 
ZPORR  12.269.674 z³ tzn. 
75% kosztów.

A.D.
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WYBORY SAMORZ¥DOWE  2006
Ju¿ 12 listopada br. zadecydujemy o tym jak bêdzie wygl¹da³ przez 

najbli¿sze 4 lata sk³ad w³adz samorz¹dowych. W zwi¹zku z tym poni¿ej 
informujemy mieszkañców naszej gminy o okrêgach wyborczych, granicach 
i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym.

Ulice:
Bukowa, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, K¹tna, Miko³aja Kopernika, 
Kiliñskiego, Podleœna, Poprzeczna, Pabianicka, Pó³nocna, Przejazd, Jana Paw³a II, 
Leœna, Leœniczówka, Leœne Dzia³y, Nowy Rynek, Marii Sk³odowskiej - Curie, 
Sosnowa, Wrzosowa, Zofii, Z³ota (od ul. Dzielnej do ul. Pó³nocnej),  
¯eromskiego (od nr 1  do ul. Szkolnej), so³ectwo Zelówek.

Ulice:
Koœciuszki, Poznañska, Pl. D¹browskiego, Mickiewicza, Mieszka I, Boles³awa 
Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, W³adys³awa £okietka, Sienkiewicza, Œw. Anny, 
W¹ska.

Ulice:
Szkolna,  ¯eromskiego (od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego).

Ulice:
Bujnowska, Harcerska, J. A. Komeñskiego, Krótka, Lubelska, £¹kowa, Piotrkowska, 
Po³udniowa, Sportowa, Wolnoœci, Wschodnia, Z³ota  (od ul. Dzielnej do ul. 
Wolnoœci).

Ulice:
Ceramiczna, Osiedle P³ocka, Sikorskiego, ¯eromskiego  (od ul. Sikorskiego do 
koñca), Boczna, Cegielniana, Chrapkiewicza, Herbertowska, Kunickiego, Polna, 
P³ocka, Weso³a, Zachodnia.

So³ectwa:                                                                                                                                                                   
Bujny Ksiê¿e, Bujny Szlacheckie, Grêbociny, Kolonia £obudzice, £obudzice, 
Mauryców, Ostoja (Kolonia Ostoja, Marszywiec), Pukawica, Sromutka.

So³ectwa:
Ignaców, Janów (Tosin), Kolonia  Po¿d¿enice (Nowa Wola), Po¿d¿enice, Sobki, 
Wypychów  (Podlesie, Krzeœlów).

So³ectwa:
Bocianicha, Grabostów (Kolonia Grabostów, Bominy), D¹browa, 
Jamborek (Kolonia Karczmy), Karczmy (KuŸnica),  Kociszew, Kolonia Kociszew, 
Paw³owa, Zab³oty, Zag³ówki.

So³ectwa:                                             
Chajczyny, Jawor, Kurówek (Kurów), £êki, Pszczó³ki, Walewice, Wola Pszczó³ecka 
(Faustynów), Wygie³zów, Zalesie  (Przecznia).

Nr okrêgu    
wyborczego Granice  okrêgu    

Liczba wybieranych 
radnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

1

1

2

2

2

1

2

Pamiêtajmy, aby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu, 
nale¿y mieæ przy sobie dowód osobisty 

lub inny dokument z fotografi¹.



Ju¿ pod koniec bie¿¹cego 
roku w Samodzielnym Publi-
cznym Zak³adzie Opieki Zdro-
wotnej przy ul. ¯eromskiego 
21 w Zelowie planowany jest 
monta¿ windy dla osób niepe³-
nosprawnych. Dotychczas po-
ruszanie siê po oœrodku zdro-
wia przez osoby niepe³nospra-
wne by³o bardzo du¿ym pro-
blemem i sprawia³o im wiele 
trudnoœci, ale w najbli¿szym 
czasie ten problem bêdzie zlik-
widowany. W dniu 30 paŸ-
dziernika br. zosta³a podpi-
sana umowa pomiêdzy  
SPZOZ a Wojewod¹ £ódzkim 
na finansowanie tego przed-
siêwziêcia. Monta¿ windy, któ-
ra jest bezsprzecznie bardzo 
potrzebna, nie tylko u³atwi w 
znaczny sposób osobom nie-
pe³nosprawnym poruszanie 

WINDA DLA 
NIEPE£NOSPRAWNYCH 

W SPZOZ

siê po oœrodku zdrowia, ale 
pozwoli spe³niæ wymagania 
techniczno-lokalowe, koniecz-
ne do kontraktowania us³ug. 
Przedsiêwziêcie to bêdzie sfi-
nansowane w 75 % ze œrod-
ków unijnych, a dok³adnie ze 
œrodków Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, które uda³o siê 
pozyskaæ. Dodatkowo otrzy-
mano 10 % dofinansowania z 
bud¿etu pañstwa i 15 % z bud-
¿etu gminy. Zdaniem dyrekto-
ra Czes³awa O¿arka jest to 
sukces w pozyskiwaniu œrod-
ków zewnêtrznych, który bez-
poœrednio przyczyni siê do 
podniesienia jakoœci œwiad-
czonych us³ug przez jedyny 
publiczny oœrodek zdrowia w 
naszym mieœcie.

O.K.Ch. 

Jak informowaliœmy w 
Informatorze Zelowskim z 
wrzeœnia 2006 r., Minister 
Zdrowia orzek³ o ra¿¹cym na-
ruszeniu prawa w procesie lik-
widacji dzia³alnoœci w placów-
kach ochrony zdrowia na tere-
nie gminy Zelów przez Szpital 
Wojewódzki im. Jana Paw³a II 
w Be³chatowie. By³o to stano-
wisko zgodne z oczekiwaniem 
w³adz Gminy Zelów, które ju¿ 
pi¹ty rok dowodz¹ nieprawid-
³owoœci w procesie przek-
szta³ceñ Szpitala, których 
skutki ponosi³ za³o¿ony przez 
Gminê Zelów Samodzielny 
Publiczny Zak³ad Opieki Zdro-
wotnej w Zelowie. Od tej de-
cyzji odwo³a³ siê Szpital i dzia-
³aj¹cy w imieniu jego organu 
za³o¿ycielskiego - Zarz¹d Wo-
jewództwa £ódzkiego, sk³a-
daj¹c wnioski do Ministra 
Zdrowia o ponowne rozpat-
rzenie sprawy, podnosz¹c 
miêdzy innymi, ¿e wycofanie z 

SZPITALOWI 
ODWO£ANIE 

NIE POMOG£O

obrotu prawnego decyzji o 
zmianach wywo³a „szereg 
nieodwracalnych skutków w 
sferze publiczno-prawnej, jak i 
natury cywilno-prawnej, w tym 
w zakresie stosunków pracow-
niczych”.

Minister Zdrowia po ponow-
nym rozpatrzeniu sprawy 
orzek³, o utrzymaniu w mocy 
swojej decyzji z dnia 11 sier-
pnia 2006 r. stwierdzaj¹cej 
niewa¿noœæ decyzji Wojewody 
£ódzkiego z 2 grudnia 2003 r. i 
z 17 sierpnia 2004 r. o wpisie 
zmian w rejestrze Szpitala 
Wojewódzkiego im. Jana Pa-
w³a II w Be³chatowie, jako ra-
¿¹co naruszaj¹cej prawo. Tym 
samym jest jasne, ¿e Szpital 
do tej pory nie zamkn¹³ swojej 
dzia³alnoœci w Gminie Zelów.

Decyzja Ministra Zdrowia 
jest ostateczna i pozwala na 
podjêcie kolejnych kroków 
prawnych wobec Szpitala i je-
go organu za³o¿ycielskiego.

Ju¿ wkrótce Samodzielny 
Publiczny Zak³ad Opieki Zdro-
wotnej w Zelowie przy ulicy 
¯eromskiego 21 zostanie wy-
posa¿ony w aparat ultra-
sonograficzny (USG ). Aparat 
zosta³ zakupiony ze œrodków 
gminnych przy wspó³udziale 
Urzêdu Wojewódzkiego w 
£odzi.

Dla potrzeb gminnej przy-
chodni zakupiony zosta³ nowy, 
wysokiej klasy aparat USG z 
trzema g³owicami do badañ gi-
nekologicznych, badania jamy 
brzusznej, prostaty, sutka tar-
czycy i innych narz¹dów. Za-

NOWY APARAT USG 
W SPZOZ

kup tego aparatu w znaczny 
sposób poprawi jakoœæ udzie-
lanych œwiadczeñ oraz znacz-
nie skróci czas oczekiwania na 
badania USG w naszej 
przychodni. Korzystaæ z niego 
bêd¹ zarówno lekarze podsta-
wowej opieki zdrowotnej jak i 
zatrudnieni w SPZOZ w Zelo-
wie specjaliœci, a zw³aszcza le-
karze ginekolodzy.

Zakupiony aparat zostanie 
dostarczony i uruchomiony w 
przychodni przy ulicy ¯erom-
skiego jeszcze w listopadzie 
tego roku.

O.K.Ch.



OSTATNIA SESJA 
KADENCJI 2002-2006

W dniu 26 paŸdziernika rad-
ni Gminy Zelów po raz ostatni 
spotkali siê w tej kadencji pod-
czas sesji Rady Miejskiej w 
Zelowie, która odby³a siê w 
Domu Kultury w Zelowie. Pod-
czas tej sesji przyjêto 6 uchwa³ 
m. in. uchwa³ê w sprawie 
zmiany w bud¿ecie Gminy Ze-
lów na 2006 r. Po zmianach 
bud¿et wynosi: plan dochodów  
32 189 971 z³, zaœ plan 
wydatków 34 735 776 z³. 
Kolejnymi uchwa³ami, które 
zosta³y przyjête by³y: uchwa³a 
w sprawie Gminnego Prog-
ramu Profilaktyki i Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholo-
wych na 2007 rok, uchwa³a w 
sprawie zmiany regulaminu 
udzielania pomocy materialnej 
dla uczniów, uchwa³a w spra-
wie porozumienia z Zak³adem 
Us³ug Komunalnych doty-
cz¹cego zasad wynagradza-
nia pracowników, uchwa³a w 
sprawie ¿¹dania nabycia nie-
ruchomoœci oraz uchwa³a w 
sprawie wyra¿enia zgody na 
sprzeda¿ nieruchomoœci sta-

nowi¹cych w³asnoœæ Gminy 
Zelów. Zosta³a równie¿ przy-
jêta informacja dotycz¹ca ana-
lizy oœwiadczeñ maj¹tkowych 
radnych Rady Miejskiej w Ze-
lowie sporz¹dzona przez 
Przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej oraz informacja dotycz¹-
ca analizy oœwiadczeñ maj¹t-
kowych sk³adanych Burmist-
rzowi Zelowa przez praco-
wników Urzêdu Miejskiego i 
kierowników gminnych jedno-
stek organizacyjnych. Na ko-
niec sesji Przewodnicz¹cy Ra-
dy Miejskiej Wincenty Berliñ-
ski podziêkowa³ wszystkim za 
wspó³pracê oraz dokona³ wrê-
czenia pami¹tkowych statue-
tek radnym. G³os zabra³ tak-¿e 
burmistrz S³awomir Mali-
nowski podsumowuj¹c krótko 
kadencjê 2002-2006, dziêku-
j¹c so³tysom, radnym i prze-
wodnicz¹cemu Rady Miejskiej 
w Zelowie za wspóln¹ pracê 
dla dobra gminy i mieszkañ-
ców w ostatnich czterech la-
tach. By³a to ostatnia sesja ka-
dencji 2002-2006.      O.K.Ch.   

Za nami Wszystkich Œwiê-
tych i Zaduszki dni pamiêci o 
tych, których nie ma ju¿ wœród 
nas.  

W tym czasie, jak co roku 
t³umnie odwiedzaliœmy groby 
naszych najbli¿szych. Na 
szczêœcie nie zapomnieliœmy 
o tych, którzy zginêli za nasz¹ 
Ojczyznê i równie¿ na ich gro-
bach zap³onê³y znicze bêd¹ce 
symbolem pamiêci o wszyst-
kich zmar³ych. 

W Gminie Zelów mogi³y 
tych, którym dziœ zawdziêcza-
my wolnoœæ znajduj¹ siê na 
wielu cmentarzach. Takie 
miejsca pamiêci narodowej 

WSZYSTKICH 
ŒWIÊTYCH

odnajdziemy na cmentarzu w 
Wygie³zowie gdzie spoczywa-
j¹ Jan Lekszycki i W³ady-
s³aw Wojdak - Bohaterscy 
Lotnicy Polscy oraz polegli w 
Powstaniu Styczniowym, w 
£obudzicach gdzie znicz i mo-
dlitwê mieszkañcy ofiarowali 
powstañcom Listopadowym 
ks. Janowi Fedrychowi, ks. 
Janowi Kamiñskiemu, ks. 

Wawrzyñcowi Prutnickie-
mu, ks. Szymonowi Waluka-
nisowi, ks. Aleksandrowi 
Gronwaldowi oraz ks. Grze-
gorzowi Karpowiczowi. W 
tych dniach otoczyliœmy pa-
miêci¹ ¿o³nierza o nieznanym 
nazwisku, który zosta³ zamor-
dowany w 1943 roku przez 
okupanta i który spoczywa na 
cmentarzu w Kociszewie, 
zatrzymaliœmy siê na chwilê 
przed Kwater¹ Poleg³ych w 
Obozach Zag³ady podczas II 
wojny œwiatowej znajduj¹c¹ 
siê równie¿ w Kociszewie. 
Chwilê zadumy i pamiêci poœ-
wiêciliœmy tak¿e ¿o³nierzowi 

Mieczys³awowi Kapuœciñ-
skiemu, którego grób znajdu-
je siê na cmentarzu w Zelowie.

Pamiêæ o tych, których nie 
ma ju¿ wœród nas jest nieoce-
niona. A mieszkañcy Gminy 
Zelów i tego roku udowodnili, 
i¿ w ich sercach obok najbli¿-
szych jest równie¿ miejsce dla 
tych, którzy polegli w walce o 
wolnoœæ.                           J.M.



ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Regionalne Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Be³chato-
wie informuje, ¿e w miesi¹cu 
listopadzie w mieœcie i gminie 
Zelów odbêdzie siê zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych.

Szczegó³owy harmonogram 
zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych jest nastêpuj¹cy:

Gmina Zelów
30 listopada 2006 r.

Bocianicha, Bujny Szlache-
ckie, Bujny Ksiê¿e, D¹browa, 
Grabostów, Jamborek, Kar-
czmy, Kolonia Kociszew, Koci-
szew, Kolonia £obudzice, Ko-
lonia Grabostów, £obudzice, 
Ostoja, Kolonia Ostoja, Leœni-
czówka, Marszywiec, Zab³oty, 
Zag³ówki, Zelówek.
1 grudnia 2006 r.

Chajczyny, Grêbociny, Ig-
naców, Janów, Jawor, Krzeœ-
lów, Kurówek, Kurów, Po¿d¿e-
nice, £êki, Mauryców, Nowa 
Wola, Podlesie, Pukawica, 
Pszczó³ki, Sobki, Sromutka, 

Walewice, Wygie³zów, Wypy-
chów, Wola Pszczó³ecka, Za-
lesie.

Miasto Zelów
28 listopada 2006 r.

Ulice: Cegielniana, Chrap-
kiewicza, Cmentarna, Dzielna, 
Górna, Herbertowska, Jana 
Paw³a II, Kiliñskiego, Krótka, 
Leœna, Nowy Rynek, Pabia-
nicka, Pl. D¹browskiego, P³oc-
ka, Podleœna, Polna, Pó³noc-
na, Poprzeczna, Przejazd, 
Sikorskiego, Œw. Anny, Szkol-
na, Weso³a, Wolnoœci, Wscho-
dnia, ¯eromskiego, Z³ota, Zo-
fii, K¹tna.
29 listopada 2006 r.

Ulice: Boczna, Chrobrego, 
Kazimierza Wielkiego, £okiet-
ka, Mieszka I, Komeñskiego, 
Koœciuszki, Kunickiego, £¹ko-
wa, Lubelska, Mickiewicza, 
Piotrkowska, Po³udniowa, Po-
znañska, Sienkiewicza, Spor-
towa, W¹ska, Zachodnia.

J.M.

Od 13 listopada do 3 grud-
nia w Domu Kultury w Zelowie 
w Galerii Collage odbêdzie siê 
wystawa fotografii konkursu 
„Cztery pory roku - Lato”. 
Kolejny etap konkursu ju¿ 
rozstrzygniêto, ale laureatów 
poznacie Pañstwo, w nastêp-
nym wydaniu Informatora 

WYSTAWA 
W GALERII COLLAGE

Zelowskiego. Suma punktów z 
poszczególnych etapów zade-
cyduje, kto zwyciê¿y w klasyfi-
kacji generalnej i otrzyma nag-
rodê g³ówn¹: lustrzankê CA-
NON EOS, ufundowan¹ przez 
sponsora konkursu  Andrzeja 
Mik³asza.

O.K.Ch. 

W dniu 27 paŸdziernika 
uroczyœcie ods³oniêto i poœ-
wiêcono tablicê ku czci Jana 
Paw³a II w Zespole Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Zelo-
wie. Uroczystoœci¹ t¹ zainau-
gurowano obchody 50-lecia 
powstania Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Obroñców 

KU CZCI OJCA ŒWIÊTEGO

Praw Cz³owieka, które dziœ ra-
zem z Gimnazjum tworzy 
ZSO. Uczestnicy uroczystoœci 
najpierw wziêli udzia³ we Mszy 
Œwiêtej, której przewodniczy³ 
biskup Ireneusz Pêkalski. 
Uczniowie ZSO przygotowali 
program artystyczny przypo-
minaj¹cy przes³anie Jana 
Paw³a II i jego ¿yciow¹ drogê. 
W uroczystoœciach uczestni-
czyli m.in. burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski, starosta 
be³chatowski Jacek Zatorski 
oraz ksiê¿a z terenu Gminy 
Zelów z Ksiêdzem Kanoni-
kiem Kazimierzem Cioskiem 
na czele.                    O.K.Ch.



PASOWANIE  NA 
PRZEDSZKOLAKA  

PRZYJACIELA  
PRZYRODY

Przedszkole Samorz¹do-
we nr 4 im. Jana Brzechwy w 
Zelowie jest o profilu ekologi-
cznym, w którym dzieci pozna-
j¹ przyrodê, ucz¹ siê dbaæ o 
ni¹ oraz wykorzystuj¹ swoj¹ 
wiedzê w praktyce w ogródku 
przedszkolnym. W dniu 19 

W dniu 17 paŸdziernika br. 
zgodnie ze szkoln¹ tradycj¹, w 
Szkole Podstawowej w Buj-
nach Szlacheckich 16 pierw-
szaków zosta³o przyjêtych w 
poczet spo³ecznoœci szkolnej. 
Na pocz¹tku uroczystoœci naj-
m³odsi uczniowie zaprezento-
wali piêkny wystêp artysty-
czny, na którym recytowali 
wiersze i œpiewali piosenki, a 
po tym w obecnoœci licznie 
przyby³ych goœci, w tym bur-
mistrza Zelowa S³awomira 
Malinowskiego, z³o¿yli uro-
czyste przyrzeczenie na sztan-
dar szko³y, obiecuj¹c byæ dob-
rymi uczniami. Nastêpnie dyre-
ktor szko³y Gabriela Malinow-
ska uroczyœcie symbolicznym 

UROCZYSTE  PASOWANIE 
NA  UCZNIÓW

o³ówkiem dokona³a aktu paso-
wania ka¿dego z pierwszokla-
sistów na ucznia szko³y, ¿y-
cz¹c przy tym, aby godnie 
spe³niali swoj¹ rolê jako cz³on-
kowie spo³ecznoœci szkolnej. 
Nie oby³o siê te¿ bez wrêcze-
nia upominków, których doko-
nali uczniowie starszych klas 
nowo pasowanym uczniom. 
Na koniec burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski z³o¿y³ 
dzieciom serdeczne gratulacje 
przekazuj¹c te¿ s³odycze, a 
rodzicom pierwszaków i nau-
czycielom - podziêkowania. 
Po pasowaniu wszystkie dzie-
ci i rodzice zostali zaproszeni 
na s³odki poczêstunek.

O.K.Ch.

paŸdziernika w przedszkolu 
odby³o siê uroczyste paso-
wanie wszystkich grup przed-
szkolnych na przedszkolaków  
przyjacieli przyrody. Dzieci 
przygotowa³y interesuj¹cy 

program artystyczny o tematy-
ce ekologicznej, a tak¿e œpie-
wa³y piosenki, a na koniec 
otrzyma³y od dyrektor Marzen-
ny Tokarczyk dyplomy. Na uro-
czystoœæ przyby³o wielu rodzi-
ców oraz goœæ specjalny  - bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-

nowski, który podarowa³ dzie-
ciom piêkne bajki oraz s³ody-
cze. Po uroczystoœci odby³ siê 
dla wszystkich „Ekoludków” 
oraz ich rodziców festyn.

O.K.Ch.



WIECZOREK  POETYCKI 
W  SPON

W dniu 27 paŸdziernika w 
siedzibie Stowarzyszenia 
Przyjació³ Osób Niepe³nospra-
wnych odby³ siê „Wieczorek 
Poetycki”. Cz³onkowie SPON - 
zarówno dzieci jak i doroœli, 
recytowali wybrane specjalnie 
na tê okazjê wiersze. Jednym 
z tekstów by³ utwór pt. „Mod-
litwa”  autorstwa jednego z 
cz³onków Stowarzyszenia  
Zdzis³awa Bistu³y. 

Honorowym goœciem spot-
kania by³ Andrzej Dêbkowski  
poeta i publicysta, który opo-
wiada³ zgromadzonym o swo-
jej poezji, o trudnej materii pi-
sania i czyta³ swoje wiersze. 
Nastrój tego „wieczoru z po-
ezj¹” w SPON by³ niepowta-
rzalny, a ca³oœæ poœwiêcona 
by³a pamiêci tragicznie zmar-
³ej Ani  uczennicy gdañskiego 
gimnazjum.                O.K.Ch.

9 listopada w Gimnazjum w 
£obudzicach, które nosi im. 
Janusza Kusociñskiego odbê-
d¹ siê uroczystoœci z okazji 5 - 
tej rocznicy nadania szkole 
imienia tego wielkiego cz³o-
wieka oraz wrêczenia sztan-
daru. 

Jubileusz rozpocznie aka-
demia o godz. 12.00 w sali 

ŒWIÊTO PATRONA 
GIMNAZJUM 

W £OBUDZICACH

Gimnazjum. Podczas uroczy-
stoœci uczniowie, nauczyciele 
oraz zaproszeni goœcie bêd¹ 
wspominaæ patrona szko³y - 
jednego z najpopularniejszych 
sportowców miêdzywojennej 
Polski, który zgin¹³ tragicznie 
rozstrzelany w Puszczy Kam-
pinoskiej w pobli¿u miejsco-
woœci Palmiry.                  J.M.
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W Wojewódzkich Dru¿yno-
wych Biegach Prze³ajowych 
LZS dla uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych, których gospo-
darzem by³y Wojs³awice nasi 
zawodnicy odnieœli wielkie su-
kcesy.

Zawodniczki reprezentuj¹-
ce ULKS ZSO Zelów okaza³y 
siê bezkonkurencyjne i na piêæ 
startuj¹cych kobiecych dru¿yn 
to one stanê³y na najwy¿szym 
podium. Nasze sportsmenki 
gra³y w nastêpuj¹cym sk³a-
dzie: Alicja Smolna, Ewelina 
Jersak, Kinga Mamrot, Nata-
lia Pogodzka, Marta Wolska. 
Trenerk¹ dziewcz¹t jest Anna 
Dziurdzia.

Du¿y sukces odnieœli rów-

DRU¯YNOWE BIEGI 
PRZE£AJOWE SZKÓ£ 

ŒREDNICH

nie¿ ch³opcy reprezentuj¹cy 
nasz¹ gminê. W zawodach 
wystartowa³y dwie mêskie dru-
¿yny: LZS ZSP Zelów, która 
zajê³a II pozycjê i ULKS ZSO 
Zelów  V miejsce.

Sk³ad pierwszego zespo³u 
LZS ZSP Zelów to: Patryk 
Pospiszy³, Dawid Malinow-
ski, Mateusz Maciejewski, 
Marcin Turek, Tomasz Lisie-
cki. Dru¿ynê szkoli Andrzej 
Gudzio. Druga dru¿yna ULKS 
ZSO Zelów wyst¹pi³a w sk³a-
dzie: Piotr Kopala, Szymon 
Rejmonczyk, Mateusz Ang-
lart, £ukasz Karaœ, Bart³o-
miej Piechulski. Trenerem 
zawodników jest Mariusz Kry-
za.                                    J.M.

W dniu 23 wrzeœnia br. od-
by³ siê II Zelowski Piknik Pla-
¿owej Pi³ki Siatkowej „Patyki 
2006”. Zawody rozegrano sys-
temem „brazylijskim”, w któ-
rym udzia³ wziê³y trzyosobowe 
mieszane zespo³y z Gminy Ze-
lów. W klasyfikacji koñcowej 
znalaz³y siê:

I miejsce - dru¿yna „AMT” 
w sk³adzie: Joanna Jacoñ, 
Marcin Dymiñski i Tomasz 

II ZELOWSKI  PIKNIK 
PLA¯OWEJ  PI£KI 

SIATKOWEJ
Tokarczyk,

II miejsce - dru¿yna „ Fawo-
ryci” w sk³adzie: Milena Muœ-
kiewicz, Dariusz Paw³owski i 
£ukasz Karaœ,

III miejsce - dru¿yna „Acti-
mela” w sk³adzie: Wiera Kim-
mer, Szymon Œpiewak i Adrian 
Kaczor.

Organizatorami zawodów 
byli: ULKS ZSO Zelów i MG 
LKS w Zelowie.         O.K.Ch.

Koñcówka rundy jesiennej 
w rozgrywkach ligi okrêgowej 
2006/2007 by³a dla W³óknia-
rza Zelów szczególnie szczê-
œliwa, gdy¿ dwa ostatnie wy-
grane mecze najpierw z W³ók-
niarzem Moszczenic¹ z rewe-
lacyjnym wynikiem 6:0, a na-
stêpnie ze Zjednoczonymi Be-
³chatów 3:1 pozwoli³y mu nad-
robiæ stracone punkty i zacho-
waæ miejsce w pierwszej trój-
ce. 

Rundê jesienn¹ koñczymy 
na 3 pozycji w klasyfikacji ligi 
okrêgowej, maj¹c na koncie 9 
wygranych, 2 remisy, 2 przeg-
rane oraz  29 punktów. 

Nasi pi³karze udowodnili, i¿ 
mimo dwóch pora¿ek potrafi¹ 
siê zmobilizowaæ i walczyæ do 

KONIEC RUNDY 
JESIENNEJ  

W£ÓKNIARZ 
ZELÓW NA PODIUM

koñca. Upór i determinacja 
pozwoli³y dru¿ynie osi¹gn¹æ 
wielki sukces, który mamy na-
dziejê zostanie uwieñczony 
zdobyciem pozycji lidera i 
awansem do IV ligi.

Dobry start W³ókniarza Ze-
lów w sezonie 2006/2007 po-
kazuje, i¿ w Zelowie budowa-
ny jest stabilny i mocny zespó³, 
który ju¿ przyci¹ga na stadion 
przy ul. Piotrkowskiej rzesze 
wiernych i gor¹co dopinguj¹-
cych  fanów. 

Pierwszy mecz w rundzie 
wiosennej zelowska dru¿yna 
rozegra ze Œwitem Kamieñsk, 
z którym wygra³a 3:1 w jesien-
nych rozgrywkach, wynik ten 
wró¿y szczêœliwe rozpoczêcie 
kolejnej rundy dla W³ókniarza.

Wyniki 13 kolejek rundy jesiennej naszych pi³karzy 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Œwit Kamieñsk - W³ókniarz Zelów
W³ókniarz Zelów - Sparta Ostrów
Skalnik Sulejów - W³ókniarz Zelów
W³ókniarz Zelów - B³ysk Aleksandrów
Omega II Kleszczów - W³ókniarz Zelów
W³ókniarz Zelów - GUKS Gorzkowice
Lechia Tomaszów - W³ókniarz Zelów
W³ókniarz Zelów - LKS Czarnocin
LKS Wola Krzysztoporska - W³ókniarz Zelów
LKS ¯arnów - W³ókniarz Zelów
W³ókniarz Zelów - LKS Mierzyn
W³ókniarz Moszczenica - W³ókniarz Zelów
W³ókniarz Zelów - Zjednoczeni Be³chatów

1:3
5:1
2:2
1:0
2:6
1:1
1:3
3:1
1:0
0:1
1:2
0:6
3:1

Nazwy dru¿ynKolejka Wynik

Podium klasyfikacji rozgrywek ligi okrêgowej 2006/2007  
podsumowanie rundy jesiennej

Miejsce

1
2
3

Nazwa dru¿yny

B³ysk Aleksandrów
LKS Mierzyn
W³ókniarz Zelów

Punkty

33
32
29

J.M.Zelowskie siatkarki dziêki 
wygranej w Mistrzostwach 
Województwa Pi³ki Siatkowej 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych 
Kobiet, które odby³y siê w ha-
lach ZSP w Zelowie i w Gimna-
zjum w £obudzicach awanso-
wa³y do Pó³fina³u Ogólnopol-
skich Igrzysk M³odzie¿y Szkol-
nej. Zwyciêska dru¿yna gra³a 
w nastêpuj¹cym sk³adzie: Do-

NASZE SIATKARKI 
W OGÓLNOPOLSKIM 

PÓ£FINALE
rota Kolwiñska, Ewelina Ka-
raœ, Wiera Kimer, Natalia Gu-
dzio, Karolina Kot, Renata 
Wieczorkowska, Justyna Li-
piñska, Daria Swierczyñ-
ska. Trenerem zespo³u jest 
Mariusz Kryza. Organizato-
rem Mistrzostw na szczeblu 
wojewódzkim by³a Rada Miej-
sko-Gminna LZS w Zelowie.

J.M.

Sk³ad, ³amanie oraz druk - INTROGRAF, ul. Po³udniowa 2, 98-100 £ask, tel. 043 675 51 63, intrograf@home.pl
Nak³ad 2000 egzemplarzy
Cennik og³oszeñ dostêpny jest w redakcji. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

Wydawca - URZ¥D MIEJSKI W ZELOWIE
Zespó³ redakcyjny - Anna Doliwa (redaktor naczelny),  Ma³gorzata Grabarz,
Joanna Maciejewska oraz Olena Krawczuk-Chojnacka
Adres - Urz¹d Miejski w Zelowie ul. ¯eromskiego 21, 97-425 Zelów

Wioletta Kryza - zelowska 
duma w biegach maratoñ-
skich, reprezentantka AZS 
UWM Olsztyn, w ostatnim bie-
gu maratoñskim w Detroit, któ-

WIOLETTA  KRYZA 
ZNOWU  NA  PODIUM

Z ostatniej chwili

ry odby³ siê pod koniec paŸ-
dziernika, zdoby³a II miejsce z 
czasem 2:43.48. Wyprzedzi³a 
j¹ rosjanka Jelena Or³owa z 
czasem 2:41.26.        O.K.Ch.  


