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7:30 - 17:00

7:30 - 15:30

8:00 - 15:30

Wtorek

Poniedziałek

Środa, Czwartek, Piątek

Nowa ustawa o pracowni-
kach samorządowych pozwala
elastyczniej niż do tej pory
kształtować godziny pracy urzę-
du, tak aby mieszkańcy mogli
załatwić sprawy w dogodnej dla
nich porze. Dlatego od dnia

ulegną zmianie
godziny pracy Urzędu Miejskie-
go w Zelowie. Będzie on czynny

1
stycznia 2010 r.

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:

Wydłużenie dobowego wy-
miaru czasu pracy do godziny
17:00 we wtorki musi być zrów-
noważone krótszym dobowym

wymiarem czasu pracy w inne
dni, dlatego w środy, czwartki
i piątki Urząd będzie czynny od
godziny 8:00.

robót zostały już ogłoszone.
Prace powinny ruszyć na po-
czątku 2010 roku w zależności
od warunków atmosferycznych.
Inwestycja zgodnie z umową z
Zarządem Województwa po-
winna się zakończyć najpóźniej
we wrześniu 2011 roku.

ramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Koszt inwestycji szaco-
wany jest na 6,5 mln zł. Gmina
Zelów otrzyma na ten cel ze
środków unijnych 3,9 mln zł. Za
te pieniądze zostanie wybudo-
wane ok. 17 km sieci wodocią-
gowej. Przetargi na wykonanie

27 listopada Gmina Zelów
podpisała umowę z Zarządem
Województwa Łódzkiego na do-
finansowanie ze środków Unii
Europejskiej budowy wodocią-
gów dla miejscowości Chajczy-
ny, Jawor i Ignaców. Pomoc
unijna nastąpi w ramach Prog-

Wkrótce ruszą roboty na Ignacowie, Jaworze i Chajczynach



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

Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zelowie
zakończył realizację projektu

. W piątek 11 grudnia w
Domu Kultury w Zelowie odbyło
się spotkanie środowiskowe, na
którym podsumowano projekt, a
uczestniczkom burmistrz Zelo-
wa Sławomir Malinowski wraz z
kierownictwem Ośrodka Pomo-
cy Społecznej wręczył dyplomy
i zaświadczenia.

Projekt szkoleniowo – dorad-
czy skierowany był do 33 bezro-
botnych, nieaktywnych zawodo-
wo kobiet z terenu Gminy Ze-
lów. W ramach projektu odbył
się szereg kursów i warsztatów,
m.in. doradztwa zawodowego,
aktywizacyjne połączone z tre-
ningiem umiejętności interper-

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

sonalnych, kurs nauki języka
angielskiego, florystyki i bukie-
ciarstwa, obsługi komputera.

Był to drugi tego typu projekt
realizowany przez Miejsko –

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zelowie, kolejny zaś,
jak zapowiada kierownik ośrod-
ka Janina Kędziak, planujemy w
przyszłym roku. O.K.Ch.
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Zelowski projekt infrastrukturalny okazał się zbyt duży nawet dla funduszy unijnych.
Jednak jest szansa jego realizacji w nieco okrojonym kształcie.

O perspektywach rozpoczęcia zelowskiej superinwestycji z burmistrzem Sławomirem Malinowskim
rozmawia Olena Krawczuk - Chojnacka

O.K.Ch.: Panie Burmistrzu, 17
listopada podpisał Pan z Mar-
szałkiem Województwa Łódz-
kiego list intencyjny dotyczą-
cy współpracy przy realizacji
inwestycji w pasie drogi woje-
wódzkiej nr 484. Co to w prak-
tyce oznacza ?

S.M.: Oznacza, że największa
w historii gminy inwestycja staje
się całkiem realna do rozpoczę-
cia w roku 2010. Chociaż - pod-
kreślam to z całą mocą - podpi-
sanie listu intencyjnego jeszcze
tego ostatecznie nie przesądza.
Przesądzi to umowa, którą ma-
my nadzieję podpisać na po-
czątku przyszłego roku. Tak czy
inaczej Gmina Zelów i Zarząd
Województwa Łódzkiego są po
słowie w sprawie współdziałania
przy realizacji inwestycji, która
będzie obejmowała budowę ka-

nalizacji sanitarnej i wodociągu,
jako zadania gminnego oraz bu-
dowę kanalizacji deszczowej
i przebudowę drogi wojewódz-
kiej 484, jako zadania samorzą-
du Województwa Łódzkiego. In-
westycja ma się odbywać na
odcinku drogi wojewódzkiej
przebiegającym przez Zelów
i Łobudzice. Inwestycja została
wstępnie zaplanowana na lata
2010-2012.

Jest to trochę radość
przez łzy. Pełna satysfakcja by-
łaby wtedy, gdy nasz projekt
zdołałby uzyskać dofinansowa-

O.K.Ch.: W Pana wypowie-
dziach informujących o tym
wydarzeniu brak swego ro-
dzaju radości, a przecież to
chyba dobre informacje dla
Zelowa?

S.M.:

nie ze środków Unii Europej-
skiej. Niestety, trzy podejścia do
unijnych konkursów okazały się
nieudane. Nie z powodu tego,
że wniosek był niedobry czy sła-
by. Ale dlatego, że to co miało
być jego główną siłą - wielkość
i kompleksowość - okazało się
jego największą słabością. Ta-
kie były zapowiedzi o preferen-
cjach dla wniosków w woje-
wództwie łódzkim. Miały być
preferowane duże, komplekso-
we wnioski. Tymczasem ograni-
czona wielkość środków te duże
wnioski skazywała na niepowo-
dzenie. Kompleksowość - w
naszym przypadku objęcie pro-
jektem jak największej ilości
branż - też stała się dla nas pu-
łapką, bo traciliśmy punkty za
zbyt duży proporcjonalnie udział
robót drogowych w naszym
wniosku.

O.K.Ch.: Przypomnijmy po-
krótce zmagania zelowskiego
wniosku „Rozbudowa syste-
mów wodno-kanalizacyjnych
w Zelowie i Łobudzicach w
gminie Zelów” o uzyskanie
dofinansowania z funduszy
unijnych.

S.M.: Projekt przewidywał bu-
dowę 27 km kanalizacji sanitar-
nej, 8,2 km kanalizacji deszczo-
wej, 6,6 km sieci wodociągowej,
600 przyłączy kanalizacyjnych,
330 przyłączy wodociągowych,
27 km odtworzenia (moderniza-
cji) dróg. Inwestycją miały być
objęte tereny Zelowa tj. ulice:
Zachodnia, Kościuszki, Pl. Dąb-
rowskiego, Sienkiewicza, Piotr-
kowska, Pabianicka, Harcerska,



Sportowa, Południowa, Komeń-
skiego, Wolności, Poznańska,
Lubelska, Boczna, Leśna oraz
sołectwa Łobudzice i Kolonia
Łobudzice. Zakres finansowy
zadania to prawie 70 mln zł, z
czego 53 mln zł miało pocho-
dzić ze środków unijnych. Prze-
widywany czas realizacji zada-
nia to 36 miesięcy. Wniosek był
trzykrotnie zgłaszany w konkur-
sach o środki unijne. Pierwszy
nabór odbył się w okresie letnio-
jesiennym 2008. Do konkursu
wpłynęło 46 wniosków, z czego
tylko 3 zostały przeznaczone do
dofinansowania. Następny na-
bór odbył się na przełomie 2008
i 2009. Zgłoszono 31 wniosków
na łączną wartość dofinansowa-

nia 305 mln zł, a kwota środków
przeznaczonych na dofinanso-
wanie wniosków to 56 mln zł,
czyli 17 % zgłoszonych przez
samorządy potrzeb. Zelowski
wniosek przeszedł ocenę for-
malną i merytoryczną, ale ze
względu na szczupłość środków
nie miał szans na otrzymanie
dofinansowania, ponieważ sam
jeden wyczerpałby całość kwoty
przeznaczonej na dofinansowa-
nie. Nasz wniosek wpisano do
dofinansowania na 1. miejscu
na liście rezerwowej, a nawet
zaproponowano przeznaczenie
do dofinansowania, ale z udzia-
łem środków unijnych na pozio-
mie 6 milionów złotych, czyli po-
niżej 10% wartości inwestycji.
Było to dla nas nie do przyjęcia.
Mając na uwadze dotychczaso-

we doświadczenie związane z
konkursami poważnie zastana-
wialiśmy się nad ograniczeniem
wniosku. Przedtem jednak prze-
prowadziliśmy szereg konsulta-
cji w Urzędzie Wojewódzkim
i Urzędzie Marszałkowskim.
Wyniki tych rozmów utwierdziły
nas w przekonaniu, że w trze-
cim konkursie na dofinansowa-
nie wniosków zostanie przezna-
czonych tyle środków, że nawet
wielki zelowski projekt zmieści
się w nim. Ten trzeci konkurs od-
był się w okresie wiosennym, a
jego rozstrzygnięcie jesienią
2009 roku. Kwota środków
przeznaczonych na dofinanso-
wanie projektów była większa
niż zwykle, ale wcale nie oszała-
miająca - 172 mln zł. Do konkur-
su wpłynęło 31 wniosków na
kwotę dofinansowania 332 mln
zł. Ocenę formalną przeszło 25
wniosków, w tym Zelów. Po oce-
nie merytorycznej na „placu bo-
ju” pozostało 21 wniosków, w
tym i nasz. Niestety po raz kolej-
ny zelowski wniosek nie został
zakwalifikowany do dofinanso-

tą dość dziwnych ponieważ ot-
rzymał on notę niższą niż w po-
przednim konkursie, mimo że
nie zmienił się na jotę. Ponadto
okazało się, że Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego zmniejszył
o - nomen omen - 53 mln zł ( tyle
ile dofinansowanie do naszego
wniosku) wielkość kwoty dofi-
nansowania do projektów, usta-
lając ją ostatecznie na poziomie
119 mln zł. Usłyszeliśmy kolejny
raz te same argumenty, które
zaważyły na niepowodzeniu na-
szego wniosku. Po bardzo in-
tensywnych i - co tu dużo mówić
- często burzliwych rozmowach
Zarząd Województwa zgodził
się ostatecznie na realizację za-
dania ograniczającego się do
drogi wojewódzkiej 484.

Zadanie będzie w zasa-
dzie ograniczone do budowy in-
frastruktury technicznej w samej
drodze wojewódzkiej 484. Środ-
ki jakie możemy otrzymać z Za-
rządu Województwa dotyczą
tylko tej drogi. Po stronie gminy
będzie finansowanie infrastruk-
tury podziemnej - kanalizacji
i wodociągu. Województwo sfi-
nansuje cześć drogową. I tutaj
jeden plus nowego rozwiązania
- roboty drogowe nie będą ogra-

wania. W okolicznościach zresz-

O.K.Ch.:

S.M.:

Zadanie będzie reali-
zowane poza funduszami eu-
ropejskimi. Jak będzie wyglą-
dał zakres inwestycji i jego fi-
nansowanie?

niczone do odtworzenia, tak jak
zakładał to „unijny” wniosek, ale
będzie przeprowadzona prze-
budowa pasa drogi wojewódz-
kiej. Będzie to kompleksowa
i docelowa modernizacja dróg
i chodników, wzbogacona o
ścieżki rowerowe i miejsca do
parkowania, których we wnios-
ku unijnym zawrzeć nie można
było.

Dla mnie też jest to roz-
czarowanie, ale wobec rzeczy-
wistości musimy zachowywać
się rozumnie. Nie da się „połk-
nąć” za jednym zamachem tak
wielkiego zadania, jakie zapro-
jektowaliśmy w staraniach o
środki unijne. Nawet podobno
nieprzebrane fundusze europej-
skie nie były w stanie sfinanso-
wać tego zadania w tak krótkim
czasie. Pozostaje więc robić to,
co jest realne do zrobienia.
Realne i najważniejsze, czyli
przejście z infrastrukturą przez
cały odcinek drogi wojewódzkiej
484. Po to, aby można było w
dalszych etapach wchodzić z
budową na tereny przylegające.

Środków unijnych, a więc
najbardziej korzystnych i atrak-
cyjnych, bo przekazywanych w
formie dotacji nie będzie. Po-
zostają środki krajowe, a przede
wszystkim pochodzące z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Do końca nie wiemy w jakiej
formie je otrzymamy, ale domi-
nującą formą będzie pożyczka
preferencyjna.

Trwają obecnie prace do-
kumentacyjne nad zakresem
możliwym do realizacji w latach
2010-2012. Chcielibyśmy, aby
w okresie styczeń-luty ostatecz-
nie sprecyzować zakres inwes-
tycji, podział ról między gminą a
województwem i podpisać osta-
teczne porozumienie. Tak żeby
można było na wiosnę 2010
wystartować z inwestycją.

O.K.Ch.: Nie obawia się Pan
rozczarowania mieszkańców
tych obszarów, które nie będą
objęte inwestycją?

Skąd gmina pozyska
środki na swoje części inwes-
tycji?

Kiedy zostaną do-
pięte szczegóły inwestycji?

Dziękuję za rozmo-
wę.

S.M.:

O.K.Ch.:

S.M.:

O.K.Ch.:

S.M.:

O.K.Ch.:

Człowiek - najlepsza inwestycja
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie infor-
muje, że realizując projekt systemowy pt. „Szansa na pracę - ak-
tywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym”

- Warsztaty aktywizacyjne połączone z treningiem umiejętności
interpersonalnych
- Grupy wsparcia
- Warsztaty doradztwa zawodowego
- Kurs obsługi komputera
- Warsztat stylizacji i wizażu
oraz kursy prowadzące do zmiany, podwyższenia lub nabycia no-
wych kwalifikacji zawodowych:
- Kurs florystyka-bukieciarstwo
- Kurs nauki języka obcego
- Kurs stylizacji paznokci

dla 33 kobiet (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pra-
cujących) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej za-
kończył kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmują-
cy:

Został osiągnięty rezultat uczestnictwa w projekcie, gdyż wszyst-
kie Beneficjentki Ostateczne, które zadeklarowały udział w pro-
jekcie w 100% ukończyły wszystkie szkolenia.
W dniu 11 grudnia 2009 roku w siedzibie Domu Kultury w Zelo-
wie o godz. 13:00 odbyło się spotkanie środowiskowe, na któ-
rym zostały wręczone wszystkim uczestniczkom projektu dyp-
lomy i zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń.

OGŁOSZENIE WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W
RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Projekt „szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie;
Biuro projektu: 97-425 Zelów ul. Piotrkowska 12,
tel./fax 044 634 10 28, www.zelow.pl, e-mail:mgopszelow@op.pl
NIP 769-11-07-358     REGON 004710000 - Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
2 STOPNIA

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W ZELOWIE

REALIZATOR PROJEKTU

Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Uprzejmie proszę o zwróce-
nie uwagi na artykuły „Handel,
gorące źródła i przemysł” autor-
stwa Wojciecha Dłubakowskie-
go (Polska - Dziennik Łódzki z
dnia 16.11.2009 r.) oraz „Zelów
pikuje ostro w dół” autorstwa
Grzegorza Maliszewskiego (Ty-
godnik 7 dni z 20.11.2009 do-
datek do Dziennika Łódzkiego).

W mojej ocenie obydwaj pa-
nowie redaktorzy omawiając
wyniki tzw. Dziennikowej Ligi
Gmin Województwa Łódzkiego
złamali zasady etyki zawodo-
wej, naruszając Kartę Etyczną
Mediów, Dziennikarski Kodeks
Obyczajowy i jak sądzę także
ustawę Prawo prasowe.

Szanując prawo dziennika-
rzy do krytyki prasowej, pragnę
wyrazić nadzieję, że Rada Etyki
Mediów podzieli moje stanowis-
ko w tej sprawie, wyrażając swą
dezaprobatę wobec dokonywa-
nych w obydwu artykułach prze-
kłamań i manipulacji.

UZASADNIENIE

I
Punktem wyjścia do komen-

tarzy dotyczących Gminy Zelów
w obydwu wspomnianych arty-
kułach jest ranking pod nazwą
„Dziennikowa Liga Gmin woje-
wództwa Łódzkiego za rok
2008. W tymże rankingu Gmina
Zelów zajęła niskie - 24 miejsce
na 25 gmin miejsko-wiejskich w
województwie łódzkim, odnoto-
wując przy tym spadek z 14
miejsca w roku 2007. Powstaje

Ciąg dalszy

Kontynuując temat sygnalizowany w poprzednim numerze Informatora Zelowskiego w artykule
pt. „Dziennikarska rzetelność roztrzaskała się o skały niekompetencji i złej woli”

przedstawiam Państwu swoje wystąpienie skierowane
do Rady Etyki Mediów i Redaktora Naczelnego „Polski - Dziennika Łódzkiego”.

pytanie czy taki ranking, oparty
na metodologii, której obiekty-
wizm łatwo daje się podważyć,
może być pretekstem do
wszechstronnej i obiektywnej
oceny sytuacji w poszczegól-
nych gminach, a tym bardziej do
oceny powierzchownej, tenden-
cyjnej i niemerytorycznej. W ten
sposób i sam ranking i sądy wy-
dawane na jego podstawie są
pozbawione jakichkolwiek walo-
rów głębszej refleksji. Pozycja
Gminy Zelów w tymże rankingu
nie może być dla nas źródłem
niepokoju, ponieważ w Rankin-
gu Samorządów „Rzeczpos-
politej”, w rankingu niewątpliwie
nabardziej zobiektywizowanym
i prestiżowym w Polsce, Gmina
Zelów za ten sam rok 2008 zaję-
ła 39 miejsce w kraju i drugie w
województwie łódzkim w tejże
kategorii gmin wiejsko-miejskich
(sic!). Można się zadumać nad
tak wielkim dysonansem w oby-
dwu rankingach.Aprzede wszy-
stkim zastanowić nad wnioska-
mi jakie wyciągnąć można z
obydwu rankingów. Panowie
Dłubakowski i Maliszewski za-
patrzeni są w swój redakcyjny
ranking i tylko z niego wyciągają
wnioski. To mój pierwszy zarzut
natury ogólnej - ferowanie nie-
uprawnionych sądów na pod-
stawie danych, które podstawą
do takich sądów być nie mogą.

II
Podkreślam jeszcze raz, że

ranking dotyczy roku 2008.
Tymczasem obydwaj autorzy

przenoszą swoją ocenę roku
2008 na obecną sytuację w gmi-
nach, chociaż przez ten cały rok
mogła się ona poważnie zmie-
nić. W mojej ocenie mamy tu do
czynienia z nieuprawnioną ma-
nipulacją, poprzez wystawianie
władzom gminy ocen za bieżą-
cą sytuację na podstawie nieak-
tualnych już wskaźników.

III
Dziennikarski Kodeks Oby-

czajowy stwierdza: „

Czy ma prawo
pisać redaktor Dłubakowski o
Gminie Zelów, jako dotkniętej
marazmem i nie potrafiącej wy-
korzystać szans, jakie daje
członkostwo w UE? W roku
2007 Gmina Zelów zakończyła
pomyślnie realizację wielkiego
unijnego programu inwestycyj-
nego „

, którego wartość prze-
kroczyła 17 milionów złotych,
i był to największy projekt inwes-
tycyjny w województwie łódzkim
w obszarze „Infrastruktura och-
rony środowiska” w ramach pro-

Dzienni-
karz bezstronnie relacjonuje,
omawia i analizuje fakty oraz
procesy społeczne, przedsta-
wia ich kontekst oraz szeroką
gamę poglądów na ich temat,
z podaniem źródła przytacza-
nych opinii. W razie trudności
z dotarciem do jednej ze stron
sporu obowiązuje stwierdze-
nie, że informacja zawiera da-
ne częściowe.”

Przebudowa oczysz-
czalni ścieków i budowa sys-
temów wod.-kan. z odtworze-
niem pasów drogowych w Ze-
lowie”

gramu regionalnego. Przytoczę
jeszcze raz ranking „Rzeczy-
pospolitej”, gdzie Zelów znalazł
się na 85 miejscu w kraju wśród
gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich najlepiej pozyskujących
środki unijne. W rankingu gmin
miejsko-wiejskich województwa
łódzkiego daje nam to 3 miej-

nił Gminę Zelów jedynie ze swo-
jego punktu widzenia. Wbrew
Dziennikarskiemu Kodeksowi
Obyczajowemu redaktor Dłuba-
kowski nie ocenił skrupulatnie
źródeł, a ponadto dokonując tak
ostrej i krzywdzącej opinii władz
gminy w tym zakresie nie dał mi
szans na odniesienie się do tej
sprawy.

IV
Najbardziej jaskrawy przyk-

ład tendencyjnej, z góry zamie-
rzonej - moim zdaniem - oceny
władz gminy, zmierzającej do
ich zdyskredytowania to przed-
stawienie przez obydwu redak-
torów sprawy wzrostu nakładów
- tutaj przytoczę prawidłową
nazwę grupy wydatków budże-
towych - w dziale budżetowym
„Administracja”. Redaktor Dłu-
bakowski pisze, że w roku 2008
w Gminie Zelów „

a redaktor Maliszew-
ski idzie jeszcze dalej konstatu-
jąc: „

sce. Redaktor Dłubakowski oce-

wydatki na ad-
ministrację wzrosły o ponad 30
procent”,

Zwracają uwagę także wy-
datki na urzędników, które wzro-
sły o ponad 30 proc.”



Obydwaj panowie łamiąc
wprost

- dopuszczają się kłam-
stwa. Wyjaśniam, że w dziale
budżetowym Administracja
znajdują się bardzo różne wy-
datki, które muszą się tam zna-
leźć zgodnie z prawem. Oprócz
wynagrodzeń urzędników są to
m.in. stypendia edukacyjne, wy-
datki na pomoc dla gmin dot-
kniętych klęską żywiołową, wy-
datki na promocję gminy, a więc
takie, które z płacami urzędni-
ków nie mają nic wspólnego.
Obydwaj autorzy przypisując
sobie prawo do daleko idących
ocen samorządu powinni o tym
wiedzieć, powinni mieć elemen-
tarną wiedzę o budżecie samo-
rządowym. Albo jej nie mają -
i wtedy nie powinni brać się do
wystawiania ocen, albo mają -
i dopuszczają się manipulacji,
czy wręcz kłamstwa. Takiego
kłamstwa, moim zdaniem, do-
puszcza się wprost swoją wypo-
wiedzią redaktor Maliszewski.
Wyjaśniam, że wzrost o 30 %
wydatków w dziale Administra-
cja był spowodowany przede
wszystkim budową nowej sie-

Zasadę Prawdy zapisa-
ną w Karcie Etyki Mediów -
dziennikarze, wydawcy, pro-
ducenci i nadawcy dokładają
wszelkich starań, aby przeka-
zywane informacje były zgod-
ne z prawdą, sumienne i bez
zniekształceń relacjonują fak-
ty w ich właściwym kontekś-
cie, a w razie rozpowszech-
nienia błędnej informacji nie-
zwłocznie dokonują sprosto-
wania

dziby Urzędu Miejskiego. Na
urzędników, czyli ich płace i po-
chodne, wydatki wzrosły zaled-
wie o 8%. A analizując przydat-
ność do ocen gminy kryterium
zastosowanego w Dziennikowej
Lidze Gmin, warto odnotować,
że za to samo zdarzenie gospo-
darcze tj. przebudowę budynku
Urzędu Miejskiego, Gmina Ze-
lów raz bierze cięgi - przy ocenie
wydatków na administrację, raz
dostaje pochwały - przy ocenie
nakładów na inwestycje. Gdyby
w omawianym rankingu poku-

tywnego i zdefiniowanego, dos-
tępnego kryterium oceny obcią-
żeń budżetu gminy płacami
urzędników, a nie manifestowa-
no swojej ignorancji utożsamia-
jąc wydatki w dziale Administra-
cja z wynagrodzeniami urzędni-
ków, to osiągnięto by założony
cel. Walor obiektywizmu ma np.
ustalony przez Ministerstwo Fi-
nansów , który ilu-
struje obciążenie wydatków bie-
żących wydatkami na wynagro-
dzenia i pochodne. Wskaźnik
ten dla Gminy Zelów wynosi
45,4%, co daje nam miejsce do-
kładnie w środku stawki gmin
miejsko-wiejskich województwa
łódzkiego. Zastosowanie tego
zobiektywizowanego miernika
sytuacji finansowej samorzą-
dów znakomicie poprawia miej-
sce Zelowa w rankingu Dzienni-
ka Łódzkiego, i pozbawia pa-
nów Dłubakowskiego i Mali-
szewskiego możliwości dokony-
wania kłamliwych ocen i stoso-
wania kwiecistej, ale pozbawio-
nej podstaw, retoryki - na przyk-

szono się o zastosowanie obiek-

wskaźnik WB5

ład o pikowaniu Zelowa w dół.

V
Tendencyjne, a nawet - co

jak sądzę wyżej udowodniłem -
wypowiedzi redaktorów Dłuba-
kowskiego i Maliszewskiego na-
leżą do tych, w przypadku któ-
rych jedno zdanie czy stwier-
dzenie wymaga kilku zdań wy-
jaśnień i sprostowań. Przykład.
Redaktor Dłubakowski, że wła-
dze gminy nie potrafią przyciąg-
nąć pracodawców, a redaktor
Maliszewski wtóruje mu stwier-
dzeniem, że: „

Redaktor Dłubakowski nawet
nie zadaje sobie trudu, żeby
swoją tezę udowodnić. Redak-
tor Maliszewski swojej oceny
nie rozciąga na gminy, które
omawiany wskaźnik mają gor-
szy lub identyczny jak Zelów.
Przymiotnik „fatalny” pozosta-
wia tylko dla Zelowa.

Tendencyjność sądów re-
daktora Maliszewskiego ilustru-
je także inny fragment jego tek-
stu mówiący, że „gmina ma ol-
brzymie zadłużenie”. Użycie ta-
kiego stwierdzenia ujawnia in-
tencje pana Maliszewskiego -
chce on po prostu „dołożyć” wła-
dzom gminy. Próżno by pytać
pana Maliszewskiego, co ma na
myśli nazywając zadłużenie
gminy „olbrzymim”. Gmina Ze-
lów ani przez chwilę nie zbliżyła
się niebezpiecznie do maksy-
malnych wskaźników zadłuże-
nia, określonych w ustawie o fi-
nansach publicznych. Pisanie o
„olbrzymim zadłużeniu” jest
zwyczajnym zakłamywaniem

Zelów fatalnie wy-
pada, jeśli chodzi o liczbę firm...”

rzeczywistości przez pana Mali-
szewskiego. Jego wyobrażeń o
sytuacji finansowej gminy nie
podzielają profesjonalne organy
nadzoru. Przede wszystkim zaś
nie podziela RIO, która ocenia-
jąc sytuację finansową gminy za
rok 2008 ani słowem negatyw-
nie nie odnosi się do wielkości
zadłużenia gminy.

Znów wyrażam swoje su-
biektywne zdanie, ale panowie
Dłubakowski i Maliszewski
sprawiają wrażenie, że mają w
pogardzie kolejne zasady zapi-
sane w Karcie Etycznej Mediów
- Zasada Obiektywizmu, zobo-
wiązująca autora do rzetelnego
relacjonowania różnych punk-
tów widzenia i Zasada Oddzie-
lenia Informacji od Komentarza,
według której wypowiedź ma
umożliwiać odbiorcy odróżnie-
nie faktów od opinii i poglądów.
Jeśli do tego dodać atmosferę
stwarzaną przez autorów tytuła-
mi artykułów lub ich zapowie-
dziami („Zelów w ogonie, Drze-
wica w górę” „Zelów ostro pikuje
w dół”) mam wszelkie podstawy,
aby twierdzić, że autorzy dopuś-
cili się zamierzonej manipulacji,
w założeniu wymierzonej w do-
bre imię Gminy Zelów i jej
władz. Nie śmiem domyślać się
przyczyn takiej postawy, cho-
ciaż oczywiście mam swoje
przypuszczenia, nie pozbawio-
ne podstaw.

Będę ogromnie wdzięczny
za stanowisko i opinię Rady Ety-
ki Mediów w tej sprawie.

Sławomir Malinowski
Burmistrz Zelowa

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zelowie,
Stowarzyszenie Dobroczynne

„Razem” oraz Dom Kultury w
Zelowie w dniu 18 grudnia br.
zorganizowali Wieczerzę Wigilij-

Zasiedli przy wigilijnym stole
ną dla osób samotnych, star-
szych i chorych z terenu całej
gminy. Przy wigilijnym stole za-
siadło ponad 220 osób. Zorgani-
zowanie wieczerzy możliwe by-
ło dzięki ofiarności instytucji i lu-
dzi, którzy przekazali na ten cel
środki pieniężne i dary rzeczo-
we. W tym roku Wigilia sponso-
rowana była dodatkowo przez

PGE KWB Bełchatów S.A.
Podczas spotkania paczki

świąteczne dla uczestników
wręczał burmistrz Sławomir Ma-
linowski.

Ponadto wieczerzę uświetni-
ły jasełka przygotowane przez
uczniów Szkoły Podstawowej w
Wygiełzowie.

E.W.



@

Okres zimowy siłą rzeczy spowalnia procesy inwestycyjne, ale kilka znaczących inwestycji
na terenie Gminy Zelów będzie się toczyć mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Oto krótki przegląd aktualnie realizowanych zadań.

Do końca marca 2010 roku
na terenie Zelowa zostanie za-
montowany system monitorin-
gu wizyjnego. Jest to jeden z
najskuteczniejszych i najczęś-
ciej wykorzystywanych sposo-
bów zabezpieczeń elektronicz-
nych mających na celu przede
wszystkim zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców. Mon-
taż 14 kamer wizyjnych roz-
mieszczonych w najbardziej ne-
wralgicznych punktach Zelowa
pozwoli na prowadzenie zdal-

nego nadzoru nad wieloma
punktami miasta z jednego miej-
sca, z tzw. centrum monitoringu,
które znajdować się będzie w
Komisariacie Policji. Kamery
zostaną zamontowane m.in.:
przy stadionie (ul. Piotrkowska),
na skrzyżowaniach ulic: Sien-
kiewicza i Piotrkowskiej, Koś-
ciuszki i Mickiewicza, Kościusz-
ki i Sienkiewicza (w okolicach
kościoła), Dzielnej, Żeromskie-
go i Kilińskiego, przy placu tar-
gowym (ul. Poznańska), na Pla-

cu Dąbrowskiego, przy Komisa-
riacie Policji, na ulicy Płockiej w
okolicach Szkoły Podstawowej
nr 4, na ulicy Żeromskiego przy
ul. Sikorskiego, przy Urzędzie
Miejskim oraz przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących (od
ul. Cmentarnej).

Wykonawcą systemu moni-
toringu wizyjnego jest konsor-
cjum firm INVAR Integracje Sp.
z o.o. z Sieradza i KEYMILE Sp.
z o.o. z Warszawy. Koszt inwes-
tycji wyniesie ok. 178,5 tys. Zł.

Na targowisku miejskim przy
ul. Poznańskiej w Zelowie za-
kończono kolejny etap prac
związanych z utwardzeniem te-
renu kostką brukową na po-
wierzchni 840 m.kw. Przypom-
nijmy tylko, że modernizację

placu targowego zaczęto w
2008 roku od ogrodzenia po-
przez wykonanie kanalizacji
deszczowej po utwardzenie te-
renu. Dalsze prace w zakresie
utwardzenia terenu na powierz-
chni 900 m.kw. zgodnie z za-

wartą umową z wykonawcą Za-
kładem Robót Inżynieryjno-
Drogowych z Piotrkowa Tryb.
zostaną wykonane do 15 maja
2010 r. Zaplanowane prace na
ten rok zostały zrealizowane w
całości.

Zakończył się I etap wymia-
ny sieci wodociągowej w Maury-
cowie. Wymieniono ponad 800
m wodociągu azbestowego.
Wartość robót wyniosła 322 tys.
zł, z czego 223 tys. zł to środki

Powiatowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Pierwsze uderzenie
mrozów nie pozwoliło na pełne
uporządkowanie pasa drogo-
wego, co wykonawca ma wyko-

nać, kiedy tylko pozwolą warun-
ki atmosferyczne. Także wymia-
na pozostałej części sieci az-
bestowej powinna się rozpo-
cząć z początkiem wiosny.

Przed nami duża inwestycja
na obiektach sportowych przy
ulicy Piotrkowskiej i Lubelskiej.
Podpisano umowę o wartości
450 tys. zł, w ramach której bę-
dą wykonane następujące robo-
ty:
- Stadion ZKS Włókniarz mon-
taż siedzisk i bramek, wymiana
bramy wjazdowej od ul. Lubel-

skiej oraz szereg prac na głów-
nej płycie boiska, w tym m.in.
częściowa wymiana murawy
- Boisko boczne przy ul. Lubel-
skiej budowa sieci wodociągo-
wej i studni, montaż urządzeń
nawadniających, wykonanie na-
wierzchni boiska, wykonanie
ogrodzenia i oświetlenia boiska
- Teren wokół hali sportowej

przy ul. Piotrkowskiej gruntow-
ne uporządkowanie całego tere-
nu, z zamiarem przygotowania
go do wykorzystania na cele
sportowe (m.in. boiska treningo-
we).

Roboty mają się zakończyć
do końca czerwca 2010 roku.

XXXIX sesja Rady Miejskiej
w Zelowie w dniu 14 grudnia br.
zaowocowała podjęciem szere-
gu uchwał, które umożliwiają
władzom gminy złożenie wnios-
ku o środki unijne na realizację

prac remontowych na obiekcie
Domu Ludowego w Zalesiu.
Planowany zakres prac znacz-
nie podniesie standard budynku
i możliwości jego wykorzysta-
nia. Wartość robót szacuje się

na ok. 1 mln zł, a udział środków
UE z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich może wynieść
500.000 zł. Wniosek zostanie
złożony w najbliższych dniach.

O.K.Ch.



Nowa siedziba Urzędu Miej-
skiego w Zelowie została dosto-
sowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych i wyposażona w
windę. Korzystać z niej mogą
wszyscy mieszkańcy, ale prze-
de wszystkim osoby niepełno-
sprawne, starsze oraz matki z
wózkami dziecięcymi. Teraz

każdy mieszkaniec, aby móc
samodzielnie załatwić swoje
sprawy, ma łatwy dostęp do
wszystkich referatów i z łatwoś-
cią może poruszać się między
piętrami. Winda znajduje się
przy klatce schodowej (od stro-
ny parkingu).

O.K.Ch.
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Stop dla spalania śmieci w kotłowniach domowych!

Spalanie śmieci w kotłow-
niach domowych to problem,
który co roku powraca wraz z
nadejściem sezonu grzewcze-
go. Przypominamy mieszkań-
com o obowiązującym na tere-
nie naszej gminy Regulaminie
utrzymania czystości i porządku
(uchwała Rady Miejskiej z dnia
6 kwietnia 2006 r., § 4), który za-
brania spalania różnego rodzaju
odpadów w nieprzystosowa-
nych do tego kotłowniach do-
mowych. Lekkomyślni właści-
ciele ogrzewając mieszkanie

pozbywają się zbędnych śmieci
(butelek, opakowań plastiko-
wych, kawałków mebli, lamina-
tów, butów, worków, kolorowych
gazet, starych opon) nie zważa-
jąc na fatalne skutki swojego
postępowania. Kominy gospo-
darstw domowych znajdują się
na niewielkich wysokościach,
dlatego dymy łatwo trafiają do
naszych dróg oddechowych. Im
bliżej źródła spalania, tym tru-
cizn w powietrzu i na gruncie
jest więcej. Szczególnie w okre-
sie jesienno-zimowym gdy roz-

przestrzenianie dymów jest og-
raniczone ze względu na niską
temperaturę i dużą wilgotność
powietrza. Dla naszego wspól-
nego dobra pamiętajmy, że spa-
lanie odpadów, szczególnie
tworzyw sztucznych nie prowa-
dzi do ich zniknięcia lecz do
zmiany ich postaci w bardzo
niebezpieczne substancje, które
przez pewien czas krążą w po-
wietrzu, zanieczyszczają środo-
wisko i nieodwracalnie niszczą
zdrowie nasze i naszych dzieci:
mają działanie alergicznie, mo-

gą generować choroby nowo-
tworowe, oraz obniżają odpor-
ność organizmu sprzyjając pow-
stawaniu zakażeń wirusowych
i bakteryjnych.

Zastanówmy się, czy dla tej
odrobiny ciepła uzyskanego ze
spalonych „śmieci” warto skazy-
wać siebie i otoczenie na wdy-
chanie zabójczych dymów. Ile
warte jest życie i zdrowie czło-
wieka?

O.K.Ch.

Wystawę malarstwa zelow-
skiej artystki Joanny Sambor-
skiej można oglądać w Galerii
Collage w Domu Kultury w Zelo-
wie. Na wystawie zaprezento-
wane zostały prace przedsta-
wiające pejzaże, kwiaty, konie
i martwą naturę. Są to obrazy
olejne oraz pastele. Wystawę
można oglądać od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00-19:00.

Joanna Samborska należy
do Klubu Twórców Kultury w
Bełchatowie. Uczestniczyła w

licznych plenerach malarskich,
brała udział w wielu wystawach
i konkursach w kraju i za grani-
cą. Prace jej autorstwa były wie-
lokrotnie nagradzane i wyróż-
niane. O swojej twórczości mó-
wi: „Nie chcę, aby ktoś doszuki-
wał się w moim malarstwie wiel-
kich odkryć, ale myślę, że moż-
na w nim znaleźć odrobinę zwy-
kłego, ludzkiego ciepła, zwy-
czajne ludzkie serce – w barwę
i kształt zaklęte”.

E.W.

Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy im. Adama Mickiewicza
w Zelowie serdecznie zaprasza
na wystawę prac Anny Kmiecik.
Zaprezentowane na wystawie
prace wykonane są techniką
szydełkową i haftem. Są to anio-

ły, bombki, gwiazdki i obrusy.
Wystawę oglądać można do 31
grudnia w godzinach pracy
biblioteki. W bibliotece można
też dokonać zakupu świątecz-
nych ozdób autorstwa Anny
Kmiecik. E.W.



W niedzielę 29 listopada w
kościele ewangelicko-augsbur-
skim w Zelowie odbyło się uro-
czyste nabożeństwo z okazji za-
kończenia generalnego remon-
tu i 75-lecia kościoła. Na uro-
czystość przybyło wielu gości, w
tym przedstawiciele władz sa-
morządowych na czele z bur-

mistrzem Zelowa Sławomirem
Malinowskim oraz duchowni.

Nabożeństwu przewodniczył
ksiądz biskup Mieczysław Cieś-
lar. Remont kościoła trwał kilka
miesięcy przy dużym zaangażo-
waniu parafian.

Uroczystości przypadły na I
Niedzielę Adwentu, chrześcija-

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.

nie całego świata rozpoczynają
radosne oczekiwanie na Święta
Bożego Narodzenia. Atmosfera
adwentowa zdominowała i nie-
dzielne spotkanie u zelowskich
luteranów. Burmistrz Sławomir
Malinowski, zgodnie z życze-

niem księdza proboszcza Wie-
sława Żydla zapalił pierwszą z
czterech świec na wieńcu ad-
wentowym. Kolejne były zapa-
lane w kolejne niedziele adwen-
tu. O.K.Ch.

Początkowo zelowska para-
fia luterańska miała swoje cen-
trum w Pożdżenicach, gdzie lu-
teranie osiedlali się od połowy
XIX wieku. Pożdżenice stanowi-
ły filiał parafii w Bełchatowie,
który wraz z Zelowem liczył w
1857 roku 800 osób. Opiekę
duszpasterską sprawował dusz-
pasterz bełchatowski, który w
pożdżenickiej szkole ewangelic-
kiej prowadził 13 nabożeństw w
ciągu roku. W miarę rozwijania
się przemysłu na terenie Zelowa
zaczęło przybywać doń coraz
więcej ludzi z okolicznych wsi, w
tym także sporo luteran. W roku
1930 było ich w Zelowie już 300
osób. Rozrastanie się filiału poż-
dżenickiego, a szczególnie lute-
rańskiej społeczności w samym
Zelowie, spowodowały koniecz-
ność budowy kościoła. W dniu
27 września 1931 roku położo-
no kamień węgielny pod budo-
wę, a w dniu 17 maja 1936 roku
ówczesny biskup Kościoła
Ewangelicko - Augsburskiego w
Polsce ksiądz Juliusz Bursche
dokonał poświęcenia kościoła.

Na przestrzeni ponad 150 lat
istnienia luterańskiej wspólnoty

na dzisiejszym terenie naszej

noty było kilkunastu księży. Na
szczególną uwagę zasługują
postaci

(posługa w latach 1924-
40), budowniczego kościoła
oraz

, który był ze-
lowskim duszpasterzem przez
ponad 40 lat (1950-91). Ksiądz
Gryniakow to wybitna postać
Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce. Był ogólnopol-
skim duszpasterzem młodzie-

kiem Synodu Kościoła i Konsys-
torza. Od 1970 r. pracował na
Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie, będąc w
latach 1987 - 1990 rektorem tej
uczelni. Obecnie proboszczem
jest ksiądz pos-
tać również nietuzinkowa. Op-
rócz posługi w zelowskiej para-
fii, jest także ewangelicko-augs-
burskim kapelanem (dzieka-
nem) Sił Powietrznych, i jako ta-
ki jest oficerem Wojska Polskie-
go w stopniu podpułkownika.
Zelowska wspólnota luterańska
liczy obecnie kilkanaście osób.

gminy duszpasterzami tej wspól-

żowym. Przez wiele lat był człon-

księdza Jakuba Ger-
hardta

księdza profesora Jerze-
go Gryniakowa

Wiesław Żydel
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Do burmistrza przyszedł list...

Pod koniec listopada na
skrzynkę e-mailową Urzędu
Miejskiego wpłynął taki oto list:

Witam, słowem wstępu
chcę powiedzieć aby ten list
został potraktowany poważ-
nie i postawiony przed wyż-
szą władzą Zelowa.

Ujmując sprawę ogólnie
Zelów jest zwykłym miastem,
bez perspektyw dla młodzie-
ży i bez atrakcji które mogły-
by przyciągnąć ludzi. Głów-
nym problemem jest brak roz-
rywki, brakuje kina, kręgielni,
czy innych tego typu atrakcji
dzięki którym można by spę-
dzać wolny czas miło i przy-
jemnie. Aktualnie w Zelowie
nie ma żadnych tego typu at-
rakcji - młodzież (jako że sam
jestem jej częścią) zwyczajnie
nie ma co robić w wolnym
czasie - i jest to problem po-
nieważ nie widzimy tutaj cze-
goś dzięki czemu w Zelowie
żyło by mi się miło i w miarę
możliwości ciekawie… miesz-
kając chociażby w Łodzi moż-
na iść do kina, na kręgle czy
inne atrakcje rekreacyjne, i to
przyciąga, w Zelowie na ma
kompletnie nic co młodych
ludzi pozwoliło by zatrzymać,
nie ma kina, kręgielni… poda-
ję tutaj przykładowe atrakcje
dzięki którym wolny czas miło
mija. Większość młodych lu-
dzi na dzień dzisiejszy abso-
lutnie nie zamierza mieszkać
tutaj dalej - i nie jest to kwe-
stia pracy, ale właśnie możli-
wości aktywnego, zróżnico-
wanego trybu życia którego
na dzień dzisiejszy w Zelowie
absolutnie nie można zaznać
i mówię to z ubolewaniem, bo
Zelów to miasto które ma
możliwości rosnąć i rośnie,
ale wszystko jest to do pew-
nego czasu kiedy ludzie się

odwrócą i powiedzą po co
mieszkać w Zelowie skoro
można gdzieś indziej gdzie
jest ciekawie… mam nadzie-
ję, że ten krótki opis trafi w
odpowiednie ręce - i że zosta-
ną poczynione jakieś kroki bo
naprawdę w Zelowie są możli-
wości na ciekawe atrakcje a
nikt nic w tym kierunku nie ro-
bi i jest to ogromny błąd który
odbije się w przyszłości.

Ponieważ poruszone zostały
tutaj sprawy natury ogólnej doty-
czące życia mieszkańców gmi-
ny postanowiłem, że Autorowi
odpowiem na łamach „Informa-
tora Zelowskiego” co niniejszym
czynię. Najpierw, więc o tym co
Zelów ma do zaoferowania w
zakresie kultury, rozrywki, spę-
dzania wolnego czasu. Nie chcę
powiedzieć, że oferta jest super-
bogata, ale absolutnie porówny-
walna z tą, jaką może przedsta-
wić

Podkreślenie mia-
sto, tej wielkości jest niezbęd-
nym zabiegiem, bo Autor listu
porównuje Zelów do Łodzi, wy-
ciągając z tego porównania
wniosek o nieatrakcyjności na-
szego miasta. Chce się za mis-
trzem Fredry powtórzyć: Znaj
proporcjum Mocium Panie! Po-
równania z Łodzią nie wytrzy-
muje lekko licząc 90 % po-
lskich miast. I to nie tylko kina
i kręgielnie o tym stanowią, lecz
setki innych znacznie ważniej-
szych spraw, których wylicze-
niem nie będę obrażał inteligen-
cji Czytelników, którzy doskona-
le rozumieją różnice między Ło-
dzią a Zelowem.

Wracając więc do naszego
miasta, oferta kulturalna Zelowa
jest powszechnie znana i cenio-
na. Świadczą o tym chociażby
pełne autobusy przywożące

każde inne miasto - każde
tej wielkości.

publiczność Letnich Koncertów
Festiwalowych z Bełchatowa
czy Piotrkowa Trybunalskiego.
Do tego dochodzą 3-4 dodatko-
we imprezy w ciągu roku mie-
szczące się w klimatach muzyki
poważnej lub ambitnej muzyki
rozrywkowej. Oprócz Koncertu
Noworocznego (wstęp wolny !),
na którym można posłuchać na
przykład Wiesława Ochmana,
mieliśmy w 2009 roku m.in.
spektakl operowy i super kon-
cert Samokhin Band. Na co
dzień w ofercie domu kultury
również można znaleźć cos dla
siebie. Trzeba tylko chcieć się
zainteresować tym co się dzieje.

Mamy oczywiście świado-
mość niedostatków na przykład,
jeżeli chodzi o bazę sportową,
ale wyrażam przekonanie, że
już rok 2010 przyniesie bardzo
znaczącą poprawę. Z roku na
rok podnosimy, zresztą niema-
łym kosztem finansowym, atrak-
cyjność Dni Zelowa. Mogłoby
być więcej imprez plenerowych,
i w 2010 r. chcemy tę sytuację
poprawić. Często barierą hamu-

jącą nasze plany są tutaj wzglę-
dy bezpieczeństwa. Niestety sa-
mi młodzi ludzie, skądinąd słu-
sznie spragnieni takich imprez,
swoim zachowaniem uniemożli-
wiają ich organizację. Nie może
to się odbywać na zasadzie:
„Zróbcie nam imprezę, ale pil-
nujcie, żebyśmy nie roznieśli
miasta”. Niektóre wydarzenia
przestały funkcjonować ponie-
waż nie było nimi zainteresowa-
nia. Ot na przykład kino. Zelow-
skie kino było świetne. Co z te-
go, skoro nikt do niego nie przy-
chodził. Zresztą, z oglądaniem
filmów w Polsce jest tak, że w
pobliskim Bełchatowie (ok.
70.000 mieszkańców) funkcjo-
nuje zaledwie jedno kino.

Chciałbym serdecznie za-
chęcić do dalszej dyskusji.
Niech propozycji będzie jak
najwięcej. Piszcie do urzędu, do
Domu Kultury. Nawet jeśli będą
to nieco humorystyczne listy jak
ten cytowany wyżej, na pewno
się nad nim pochylimy.

Burmistrz Zelowa
Sławomir Malinowski



Niezwykłe wydarzenie kulturalne!
Opera Wolfganga Amadeusza Mozarta „Czarodziejski flet”

w Domu Kultury w Zelowie

W ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń ocalić od
zapomnienia…” w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Zelowie posadzono „dąb pamięci” ku czci jednej z ofiar
zbrodni katyńskiej kapitana Władysława Gąsiorowskiego

Powiatowe obchody Święta Policji w Zelowie
z udziałem wicepremiera Grzegorza Schetyny

Kolejne wysokie noty dla Zelowa
w rankingu „Rzeczpospolitej” .

Gmina Zelów awansowała na 39 miejsce w kraju!

Po 37 latach Włókniarz Zelów
awansował do III ligi piłkarskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Zelowie
świętowała swoje setne urodziny
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Po 35 latach Cudowny Obraz Królowej Polski
nawiedził Gminę Zelów

Od października 2009 r. Urząd Miejski w Zelowie
pracuje już w nowej siedzibie

Modernizacja dróg gminnych  7 400 mb dróg gminnych ma
nowe emulsyjno-grysowe nawierzchnie

Dni Zelowa obfitowały w koncerty gwiazd polskiej estrady,
liczne konkursy dla mieszkańców i występy lokalnych

zespołów

Wizyta delegacji Gminy Zelów
w Związku Gmin Neuenhaus

25-lecie Rodzinnych Ogródków Działkowych
“ZDROWIE” w Zelowie



V Maraton Pisania Listów Amnesty International
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

W dniach 12-13 grudnia
2009 r. w Zespole Szkól Ogól-
nokształcących w Zelowie odbył
się piąty ogólnoszkolny, a dzie-
siąty Międzynarodowy Maraton
Pisania Listów w obronie praw
człowieka zorganizowany przez
Szkolną Grupę Amnesty Inter-
national nr 42. Akcja rozpoczęła
się w sobotę o godz. 12:00
i trwała do godz. 7:00 w niedzie-
lę. Podczas maratonu odbyły
się dwa koncerty zespołów „The
Reaper”, „No Head” oraz warsz-
taty szkoleniowe „Gender” prze-
prowadzone przez dziewczyny
z łódzkiej grupy Amnesty Inter-
national.

W tym roku listy pisano w ob-
„Barwy Wolontariatu” to kon-

kurs, który już po raz dziewiąty
został zorganizowany przez
Sieć Centrów Wolontariatu w

do wolontariuszy organizacji i in-
stytucji, które korzystają z ich
pomocy i ma na celu przedsta-
wienie najciekawszych akcji wo-
lontaryjnych, a także sylwetek
samych wolontariuszy.

Sukcesem na etapie woje-
wódzkim zakończył się on dla
wolontariuszy ze Szkolnego
Klubu Wolontariatu działające-
go przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie. Wolon-
tariusze z Zelowa znaleźli się w

Polsce. Konkurs skierowany jest

ronie Le Thi Cong Nhan i Ngu-
yen Van Dai z Wietnamu, buł-
garskiej imigrantki Konstantiny
Kunevy (Grecja), Palestyńczy-
ków mieszkających na Zachod-
nim Brzegu Jordanu (Izrael),
Adnan’a Hajizade i Emin’a Ab-
dullayev (Azerbejdżan) oraz
Aminatou Haidar z Maroka.

Uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących oraz mie-
szkańcy naszego miasta napi-
sali łącznie Takiej
ilości listów w Zelowie jeszcze
nie było! Na 123 miejscowości
biorące udział w maratonie, Ze-
lów zajął 17 miejsce w rankingu
napisanych listów.

1 428 listów.

O.K.Ch.
gronie laureatów konkursu i tym
samym zakwalifikowali się do
kolejnego ogólnopolskiego eta-
pu, w którym Kapituła dokona
wyboru dziesięciu wolontariuszy
nominowanych do wyróżnienia.
Podczas uroczystej Gali Wolon-
tariatu, zaplanowanej na luty
2010 r., spośród nich wyłonio-
nych zostanie trzech zwycięz-
ców.

Szkolny Klub Wolontariatu
został zgłoszony do konkursu
przez Prezesa Stowarzyszenia
Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych w Zelowie Dariusza Kacz-
marka.

E.W.

„Wędrówką życie jest czło-
wieka…” – taki tytuł nosił tego-
roczny program artystyczny
przygotowany z okazji święta
Gimnazjum im. Janusza Kuso-
cińskiego w Łobudzicach. W
dniu 27 listopada br. szkoła ob-
chodziła bowiem jubileusz dzie-
sięciolecia istnienia. Po raz ós-
my świętowano też nadanie
szkole imienia wybitnego pol-
skiego lekkoatlety Janusza Ku-
socińskiego i otrzymanie sztan-
daru.

Uroczystość, która odbyła
się w Łobudzicach była okazją
do przypomnienia postaci olim-
pijczyka z Los Angeles, ale też
do oddania hołdu człowiekowi,
który zginął za Ojczyznę. Był to

również dobry moment do uś-
wiadomienia sobie ponadcza-
sowego charakteru i wartości,
jakie uznawał Patron i jakimi na-
dal warto się kierować. Owymi
wartościami są: patriotyzm, kon-
sekwencja, odpowiedzialność
… Nie straciły one na aktual-
ności mimo upływu czasu.

Motywem przewodnim tego-
rocznych obchodów Święta Pat-
rona Gimnazjum w Łobudzi-
cach była wędrówka z jej wszy-
stkimi konsekwencjami – nie-
pewnością, niebezpieczeństwa-
mi, zmęczeniem.

W uroczystości uczestniczył
Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego Marek Ma-
zur oraz Zastępca Burmistrza

W dniu 27 listopada br. w  Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach odbyła się szczególna uroczystość.
Okazją do świętowania był jubileuszu 10-lecia szkoły i obchody dnia jej patrona.

Zelowa Kazimierz Hudzik. E.W.
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Tegorocznym obchodom
Święta Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Obrońców
Praw Człowieka w Zelowie to-
warzyszyło hasło Jacka Kuronia
„Polski Okrągły Stół to Pokojo-
wa Nagroda Nobla”. Uroczys-
tość odbyła się w dniu 10 grud-
nia br. w Domu Kultury w Zelo-
wie. Uczestniczyli w niej m.in.:
Poseł na Sejm RP Dariusz Seli-
ga, Senator RP Wiesław Dob-
kowski, Zastępca Burmistrza
Zelowa Kazimierz Hudzik,
członkowie Stowarzyszenia

nie Wojennym oraz przedstawi-
ciele świata nauki i społeczność
szkolna.

Podczas uroczystości odsło-
nięto wystawę „Dekada Solidar-
ności”, przygotowaną przez Oś-

Osób Represjonowanych w Sta-

rodek KARTA z Warszawy, a
uczniowie zaprezentowali prog-
ram artystyczny nawiązujący do
czasów PRL.

Święto Szkoły było okazją do
wręczenia podziękowań, wyróż-
nień i nagród. Nagrodzono lau-
reatów powiatowego konkursu
literackiego i plastycznego doty-
czącego roli dialogu w rozstrzy-
ganiu problemów oraz najlep-
szych wolontariuszy ze Szkol-
nego Klubu Wolontariatu. Dy-
rektor szkoły Jarosław Dziurdzia
wręczył też stypendium, ufundo-
wane przez profesora Matyja-
szewskiego dla ucznia osiągają-
cego najlepsze wyniki w dzie-
dzinach biologiczno-chemicz-
nych.

W ramach święta odbyła się
też sesja naukowa z udziałem

W dniu 10 grudnia br. społeczność szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie uczciła 20. rocznicę obrad
Okrągłego Stołu. Zorganizowano wyjątkową uroczystość pod patronatem Posła na Sejm RP Dariusza Seligi

i Burmistrza Zelowa Sławomira Malinowskiego.

dra Dariusza Roguta z Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach, dra Andrzeja Kobusa
z piotrkowskiej filii Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach oraz Józefa Śreniowskie-
go z Biura Edukacji Publicznej
Łódzkiego Oddziału IPN.

W przededniu święta dla
gimnazjalistów z ZSO zorgani-
zowano szkolne obrady okrąg-
łego stołu. W czasie debaty mło-
dzież poszukiwała odpowiedzi
na pytanie: Jak możemy prze-

ciwdziałać ubóstwu? Jak pot-
wierdzają sami uczniowie, po-
mysł na temat dyskusji zrodził
się z faktu, iż rok 2010 Komisja
Europejska ogłosiła Europej-
skim Rokiem Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym.
Podczas obrad przedstawiono
krótką historię Okrągłego Stołu,
debatowano o sposobach walki
z ubóstwem oraz zaprezento-
wano działalność Szkolnego
Klubu Wolontariatu.

E.W.

GODZINY

11:30 - 14:30

11:30 - 14:30

11:30 - 14:30

11:30 - 14:30

11:30 - 14:30

11:30 - 14:30

11:30 - 14:30

11:30 - 14:30

11:30 - 14:30

11:30 - 14:30

DATA

21 października

22 kwietnia

18 lutego

16 grudnia

17 czerwca

21 stycznia

18 listopada

20 maja

18 marca

16 września

W 2010 roku dla mieszkań-
ców naszej gminy będą konty-
nuowane dyżury Powiatowego
Rzecznika Konsumentów.

Dyżury przewidziane są je-
den raz w miesiącu, a ich dok-
ładny harmonogram zamiesz-
czamy poniżej:



Do Przedszkola Samorzą-
dowego nr 1 z oddziałami in-
tegracyjnymi w Zelowie Miko-
łaj przybył w dniu 4 grudnia.
Wszystkie dzieci wypatrywały
go z ogromną niecierpliwością.
Swoją wizytę Mikołaj rozpoczął
od grupy najmłodszych przed-
szkolaków. Rozmawiał z dzieć-
mi, tańczył z nimi, wysłuchiwał
piosenek i wierszy, a co najważ-
niejsze rozdawał prezenty. Było
to niezwykłe przeżycie dla
wszystkich dzieci. Odchodzące-
go Mikołaja żegnały uśmiech-
nięte buzie, które dziękowały
i gorąco prosiły, aby wrócił za
rok.

Do Przedszkola nr 4 w Zelo-
wie w tym roku przyjechał wy-
jątkowy Mikołaj. Był to bowiem
Magik z Laponii. Odwiedził on

Prezenty, gry, zabawy, radość i wesołe uśmiechy tym wszystkim obdarowane zostały dzieci
z zelowskich szkół i przedszkoli z okazji Mikołajek.

przedszkolaki w dniu 7 grudnia.
Wszystkie dzieci były niezmier-
nie uradowane tą wizytą. Op-
rócz tradycyjnych prezentów Mi-

kołaj przywiózł ze sobą wesołe,
magiczne zabawy. Dzieci mogły
wyczarować kolorowe chustki
i czarodziejskie różdżki oraz wy-

grać balonikowe pieski i inne
śmieszne zabawki.

Po raz trzeci w Szkole Pod-
stawowej im. Mjr. H. Suchar-
skiego w Bujnach Szlacheckich
odbyła się też impreza pod has-
łem „Mikołaj na sportowo”. W
dniu 4 grudnia do szkoły przybył
Mik-łaj wraz ze specjalnym goś-
ciem - zawodnikiem PGE GKS
Bełchatów Jakubem Tosikiem.
Podczas imprezy uczniowie
klas IV-VI rozegrali mecz piłki
nożnej, a uczniowie klas I-III
i przedszkolaki rywalizowali w
konkurencjach sprawnościo-
wych.

Sportowe konkurencje przy-
gotowano też dla rodziców. W
tym dniu nikomu nie zabrakło
prezentów i uśmiechu na twa-
rzy. E.W.

10 lat dobroczynnej działalności

10 lat temu, 10 maja 1999 ro-
ku w Zelowie swoją działalność
zapoczątkowało Stowarzysze-
nie Dobroczynne „RAZEM”.
Powstało z inicjatywy lokalnych
liderów, których główną ideą by-
ło wspieranie rozwoju społecz-
nego. Minione 10 lat dobroczyn-
nej działalności związane były
nie tylko z realizacją celów sta-
tutowych, lecz przede wszyst-
kim był to okres wypełniony cie-
kawymi formami pracy i różno-
rodnymi działaniami na rzecz
społeczności lokalnej. Od po-
czątku swojego istnienia stowa-
rzyszenie wsparło pomocą 236
stypendystów rozdysponowując
na stypendia niebagatelną kwo-
tę, bo prawie 320 tys. zł. Prawie

280 tys. zł w formie dotacji trafi-
ło do 96 organizacji pozarządo-
wych na realizację lokalnych
projektów.

17 grudnia w Domu Kultury
w Zelowie odbyła się uroczysta
gala z okazji 10-letniej działal-
ności Stowarzyszenia Dobro-
czynnego „RAZEM”. Wśród li-
cznie zgromadzonych gości nie
zabrakło przedstawicieli władz
samorządowych Gminy Zelów
na czele z burmistrzem Sławo-
mirem Malinowskim, przedsta-
wicieli organizacji pozarządo-
wych oraz darczyńców. Nie oby-
ło się też bez licznych podzięko-
wań, kwiatów i wielu ciepłych
słów. Podczas gali wystąpił zes-
pół Muzyki Dawnej Proavitus

działający w Szkole Muzycznej
II stopnia w Zduńskiej Woli pod
ścisłym patronatem Stowarzy-

szenia Muzyki Dawnej.

O.K.Ch.
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Organizatorem konkursu by-
ło Przedszkole Samorządowe
nr 1 z oddziałami integracyjnymi

w Zelowie. Do konkursu przys-
tąpiło 7 drużyn z przedszkoli
i szkół podstawowych z terenu

W dniu 26 listopada br. w Domu Kultury po raz trzeci odbył się
Gminny Konkurs Wiedzy dla Przedszkolaków pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”.

W ramach rządowego prog-
ramu „Radosna szkoła" do
dwóch zelowskich podstawó-
wek zakupiono pomoce dydak-
tyczne na łączną kwotę prawie
24 tys. zł, które służyć będą
m.in. do zajęć z koordynacji ru-

chowej oraz rehabilitacji. Kolo-
rowe sale zabaw wyposażone
zostały m.in. w miękkie matera-
ce, specjalne piłki i worki do roz-
woju motorycznego dzieci,
miękkie megaklocki do kon-
struowania budowli, faliste ście-

Gminy Zelów. Konkurs przebie-
gał w VI rundach. Zagadki, za-
dania do wykonania w formie
kart pracy, historyjka obrazkowa
oraz quiz nie sprawiły trudności
drużynom. W ostatniej rundzie
każda drużyna zaprezentowała
piosenkę lub wiersz dotyczący
ruchu drogowego. W konkursie
brała też udział widownia. Za
prawidłowe odpowiedzi dzieci
otrzymywały nagrody w postaci
opasek odblaskowych lub liza-
ków.

Komisja konkursowa wysoko
oceniła wiedzę dzieci dotyczącą
bezpieczeństwa i przyznała na-
stępujące miejsca:

„Wiewiórkom” z
Przedszkola Samorządowego
nr 1, „Słoneczkom” ze Szkoły

I miejsce

Podstawowej z Wygiełzowie
i „Sarenkom” z Przedszkola
Edukacyjnego w Zelowie;

„Ekoludkom” z
Przedszkola Samorządowego
nr 4 w Zelowie i „Stokrotkom” ze
Szkoły Podstawowej w Kocisze-
wie;

„Biedronkom” ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ze-
lowie i „Smerfom” ze Szkoły
Podstawowej w Bujnach Szla-
checkich.

Za udział w konkursie druży-
ny otrzymały nagrody i dyplomy
ufundowane przez: Burmistrza
Zelowa, PZU Bełchatów,
WORD w Piotrkowie Trybunal-
skim i firmę VOTUM z Piotrko-
wa Trybunalskiego.

II miejsce

III miejsce

E.W.

Świąteczna atmosfera za-
gościła już w Przedszkolu Sa-
morządowym nr 1 z oddziałami
integracyjnymi w Zelowie. W
dniu 16 grudnia dzieci rozpo-
częły wystawianie tradycyjnych
Jasełek. Przedszkolaki zgroma-
dzone wokół małego Jezusa po-
łożonego w żłóbku śpiewały ko-

lędy i z wdziękiem odgrywały
swoje role. Była Maryja z Józe-
fem, Trzej Królowie, pasterze
i aniołki.

Przedstawienie podziwiał
burmistrz Sławomir Malinowski.
Po występie przekazał on ma-
łym aktorom słodki upominek.

E.W.

żki z wzorami dotykowymi, dyski
do balansowania, tablice mag-
netyczne, obręcze gimnastycz-
ne, elektroniczne zgadywanki
i inne. Po intensywnym ruchu
i wyczerpującej zabawie, dzieci
mogą się zrelaksować przy

grach edukacyjnych oraz mate-
riałach wspomagających rozwój
mowy i myślenia. Dzięki takim
programom jak „Radosna szko-
ła", placówki edukacyjne stają
się bardziej przyjazne i nowo-
czesne. O.K.Ch.



„Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2009” – takim tytułem uhonorowana została Gmina Zelów
za udział w programie „Dłużnik Alimentacyjny”.

W dniu 11 grudnia br. w Ho-
telu „Światowit” w Łodzi, pod-
czas Konferencji Europejskiego
Doradcy Samorządowego zor-
ganizowanej pod patronatem
Ministerstwa Finansów, gminom
biorącym udział w programie
„Dłużnik Alimentacyjny” przyz-
nano wyróżnienia za działania
przyczyniające się do odzyska-
nia należności poprzez wyko-

rzystanie systemu obiegu infor-
macji gospodarczej. W gronie
wyróżnionych tytułem „Gmina
dbająca o finanse mieszkańców
2009” znalazła się też Gmina
Zelów, która poprzez wykorzy-
stanie Centralnej Ewidencji
Dłużników InfoMonitora, aktyw-
nie uczestniczy w systemach
wymiany informacji gospodar-
czej i w ten sposób dba o finan-

se mieszkańców i zwiększa
bezpieczeństwo gospodarcze
regionu.

Tytuł przyznany został przez

Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zelowie,
jako organ upoważniony do po-
wyższego zadania, skierował
do InfoMonitora 67 dłużników
alimentacyjnych z terenu Gminy
Zelów na kwotę 399 591 zł.

Związek Banków Polskich, Info-
Monitor Biura Informacji Gospo-
darczej oraz Biuro Informacji
Kredytowej. E.W.



@

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia, pra-
cownicy Miejsko-Gminnego Oś-
rodka Pomocy Społecznej w
Zelowie przygotowali 160 pa-
czek świątecznych. Trafiły one
do najbardziej potrzebujących
mieszkańców naszej gminy,
znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej. „Mikołajem”,

który rozdawał paczki w dniu 21
grudnia podopiecznym Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej był burmistrz Ze-
lowa Sławomir Malinowski.
Paczki zawierały artykuły
spożywcze, chemiczne oraz
słodycze.

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

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

NIC NIE KOSZTUJE

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

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

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

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

Więcej informacji na stronie
BIURO PRAWNO - TECHNICZNE

AUTOEKSPERT
Jarosław Sipa

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

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

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH
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01.12.2009r. obchodziliśmy
Światowy Dzień Walki zAIDS.

Dzień ten został ustanowiony
przez Światową Organizację
Zdrowia i jest obchodzony od
1988 r.

Obchody mają na celu za-
równo poszerzanie świadomoś-
ci w zakresie problematyki HIV
i AIDS, uwrażliwianie na proble-
my ludzi zarażonych, chorych
i solidaryzowanie się z nimi.

W związku z powyższym za-
chęcam Państwa do zapozna-
nia się bądź przypomnienia so-
bie najważniejszych informacji z
zakresu tej tematyki, które mo-
gą być przydatne w życiu co-
dziennym.

to skrót angielskiej nazwy
human immunodeficiecny virus
co oznacza

Z zakażeniem HIV można żyć
wiele lat a obecnie czas życia z
tym wisusem jest wydłużany
dzięki nowym lekom antyretro-
wirusowym, które są dostępne
również w Polsce.

natomiast to skrót od ac-
quired immunodeficiency syn-
drome, co oznacza

. AIDS stanowi konsek-
wencję trwającego zwykle wiele
lat zakażenia HIV i jest to zespół
objawów spowodowanych tym
wirusem, świadczący o znisz-
czeniu układu immunologiczne-
go.

Krajowe Centrum ds. AIDS
podaje, że od wykrycia w Polsce
pierwszego przypadku zakaże-
nia, które zanotowano

Terminologia:
HIV

ludzki wirus upoś-
ledzenia odporności.

AIDS

zespół na-
bytego upośledzenia odpor-
ności

w 1985 r.

do 30 kwietnia 2009 r. zareje-
strowano zakażeń oby-
wateli polskich w tym:

Początkowo doniesienia o
zakażeniach nowym wirusem
tyczyły się wyłącznie mężczyzn
homoseksualnych obecnie wia-
domo, że na zakażenie wirusem
jesteśmy narażeni wszyscy jed-
nak przede wszystkim osoby o
ryzykownych zachowaniach.

1. poprzez krew (kontakt z krwią
nosiciela poprzez uszkodzony
naskórek, transfuzje krwi, zaży-
wanie narkotyków drogą dożyl-
ną),
2. poprzez kontakty seksualne,
3. z zakażonej matki na dziecko.

- zawsze i wszędzie unikaj ryzy-
kownych zachowań - HIV iAIDS
nie zna granic,
- używaj tylko własnych przybo-
rów kosmetycznych,przekłuwaj
uszy, wykonuj zabiegi kosme-
tyczne i tatuaż tylko w specjali-
stycznych gabinetach,
- używaj jednorazowych, steryl-
nych igieł i strzykawek,
- unikaj narkotyków i uważaj, że-
by ktoś Ci ich nie podał,
- bądź wierny partnerowi i wy-
magaj wierności od partnera,
nie bój się rozmawiać o przesz-
łości seksualnej,
- unikaj przygodnych kontaktów
seksualnych i unikaj kontaktów
seksualnych pod wpływem sub-
stancji zmieniających świado-
mość,
- pamiętaj, że prezerwatywa
zmniejsza ryzyko zakażenia
HIV,

12.268

Istnieją 3 drogi przenosze-
nia zakażenia HIV:

Pamiętaj! - Nieważne kim jes-
teś, gdzie jesteś, co robisz, ja-
kie masz wykształcenie, czy
też przekonania - HIV i AIDS
może dotyczyć także Ciebie.

Bardzo ważna jest profi-
laktyka oraz przestrzeganie
podstawowych zasad w celu
uniknięcia zakażeniu wiru-
sem HIV:

(Biuletyn Krajowego Centrum ds.
AIDS „KONTRA” Nr 3 (41/2009)

- 5.490 osób zakażonych w wy-
niku używania narkotyków dro-
gą dożylną,
- 2.246 osób, które zachorowały
naAIDS,
- 1.004 zgonów w wynikuAIDS.

- zrób test na HIV, dowiedz się
jaki jest Twój status serologicz-
ny.

Osoby podejmujące ryzy-
kowne zachowania powinny pa-
miętać, że na terenie naszego
kraju istniej wiele placówek w
których anonimowo, w bezp-
iecznej atmosferze oraz pod
specjalistyczną i kompetentną
opieką można wykonać testy w
kierunku obecności przeciwciał
anty-HIV.

Przykładem zasadności wy-
konywania testów jest problem
kobiet, które zachodzą w ciąże
nie zdając sobie sprawy, że są
zakażone wirusem HIV, w
związku z czym często docho-
dzi również do zakażenia dziec-
ka.

Obecnie postęp w medycy-
nie, przyjmowanie odpowied-
nich leków i specjalna opieka
nad zakażoną matką w czasie
ciąży i w trakcie porodu pozwala
zredukować ryzyko zakażenia
dziecka do poniżej 1% (ryzyko
zakażenia dziecka przez matkę
nieświadomą zakażenia hiv wy-
nosi nawet 30%).

Od momentu wykrycia wi-

Punkt konsultacyjny ds. dzieci i młodzieży.
Punkt konsultacyjny ds. narkomanii w Zelowie.

rusa powstało wiele mitów
(nieprawdziwych informacji)
na temat dróg jego zakażenia.
Należy być świadomym, że
HIV nie można się zakazić:
- mieszkając pod jednym da-
chem z osobą zakażoną HIV,
- poprzez używanie wspólnych
talerzy, szklanek, sztućców,
- korzystając z tej samej łazienki
lub toalety (ważne, by każdy lo-
kator miał własną szczoteczkę
do zębów i maszynkę do gole-
nia, ale to nie jest już dzisiaj żad-
nym problemem),
- poprzez ślinę, łzy, mocz, a tak-
że pot,
- podczas wspólnego pobytu w
kinie, teatrze, na basenie,
- poprzez ukąszenia owadów;
komary nie przenoszą HIV, co
wykazano w badaniach samych
komarów i innych owadów ssą-
cych krew, a także w badaniach
epidemiologicznych, prowadzo-
nych w rejonach o dużej czę-
stości zakażeń HIV, ciepłych
i wilgotnych, w których komary
występują przez cały rok.

oprac. dr n. med. Dorota
Rogowska-Szadkowska

Całodobowy Telefon ZaufaniaAIDS

AIDS  Zielona Linia

Ośrodek Informacji o HIV/AIDS

Poradnia Internetowa HIV i AIDS

Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”

Fakty na temat HIV i AIDS dla pielęgniarek i położnych”
(dla wszystkich osób narażonych w pracy na ekspozycję na
krew polecam rozdział Miejsce pracy i podstawowe środki
ostrożności związane z narażeniem na zakażenie wirusem
HIV”)

Informacje zaczerpnięto ze strony Krajowego Centrum ds.
AIDS

(+22) 692 82 26
Lekarze specjaliści dyżurują:
we wtorki i czwartki w godz. 17:00 - 19:00

(+22) 621 33 67
poniedziałki, środy w godz. 13:00 - 18:00
wtorki, czwartki i piątki w godz. 10:00 - 16:00

(+22) 331 77 66
Info@aids.gov.pl

www.aids.gov.pl
Ewa GG: 8442779
Adam GG: 12452394
w środy godz. 20:00 - 22:30

www.ponton.org.pl
www.bezpytan.pl
„

„

www.aids.gov.pl/files/publikacje/segregator_gotowy.pdf

www.aids.gov.pl

Prezentujemy Państwu ostatni z cyklu artykułów edukacyjnych przygotowanych
przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Mimo zimowej przerwy w
rozgrywkach III ligi piłkarskiej
Włókniarz Zelów niespodziewa-
nie zyskał w nich bezcenne 3
punkty. Mazowiecki Związek Pił-
ki Nożnej zweryfikował wynik
meczu z Narwią Ostrołęka na
walkower dla zelowian. Przy-
pomnijmy. Mecz rozegrano 17
października br. w Zelowie i za-
kończył się on wygraną gości

1:0.
Okazało się jednak, że w

drużynie Narwi w trakcie meczu
była zbyt mała liczba zawodni-
ków młodzieżowych.

Przyznanie walkowera Włók-
niarzowi znakomicie poprawiło
sytuację zelowskiej drużyny w
tabeli rozgrywek. ZKS awanso-
wał na 8. miejsce z dorobkiem
21 punktów.

Ambitnie i z sukcesami wal-
czą młodsi koledzy piłkarskiej
drużyny seniorów. Drużyna ju-
niorów starszych (rocznik '91 i
młodsi) pod wodzą Macieja
Mrowińskiego po rundzie jesien-
nej zajmuje 6. miejsce w roz-
grywkach klasy wojewódzkiej
(20 punktów, bramki 22-15).
Przed nami tylko takie piłkarskie
potęgi, jak: ŁKS, GKS Bełcha-
tów, Widzew, Ceramika Opocz-
no i SMS Łódź.

W Klasie „Deyna” (rocznik
1994 i młodsi) drużyna Włóknia-
rza (trener: Rafał Kaczorowski)
jest wiceliderem rozgrywek ligi
okręgowej, ustępując tylko UKS
Mazovia Tomaszów Mazowiec-
ki.

Podobnie jest w rozgryw-
kach ligi okręgowej Klasy „Ku-
char” (rocznik 1996 i młodsi).

Włókniarz również prowadzony
przez Rafała Kaczorowskiego
pozwolił się wyprzedzić tylko
Concordii Piotrków Trybunalski.


