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Podniosły i uroczysty charak-
ter miała Msza Święta żałobna,
koncelebrowana przez Księdza
Kanonika Kazimierza Cioska –
Dziekana Dekanatu Zelowskie-
go w asyście duchownych z te-
renu naszej gminy, odprawiona
na Placu Dąbrowskiego w Zelo-
wie w hołdzie Ofiarom Katastro-
fy pod Smoleńskiem. Licznie
zgromadzeni mieszkańcy mod-
lili się w intencji Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego i Jego Małżonki
oraz wielu wybitnych osób, za-
służonych dla Państwa i Naro-
du. Smutek z powodu tragicz-
nych wydarzeń w imieniu zelow-
skich ewangelików reformowa-
nych wyraził pastor Mirosław
Jelinek. Na koniec Mszy wierni
składali kwiaty przed zdjęciem
Pary Prezydenckiej i pozosta-
łych Ofiar oraz zapalali znicze
ustawiając je w kształcie krzyża.
Wszystkim zgromadzonym to-
warzyszyła modlitwa, zaduma,
powaga i refleksja…

Od 12 do 20 kwietnia w holu
Urzędu Miejskiego w Zelowie
wyłożona była księga kondolen-
cyjna, w której mieszkańcy mo-
gli wyrażać swój żal i smutek po
tragicznych wydarzeniach z 10
kwietnia 2010 roku. O.K.Ch.

Podczas sesji w dniu 20 kwietnia 2010 r. Rada Miejska w Zelowie rozpatrzyła
sprawozdanie burmistrza Zelowa z wykonania budżetu Gminy Zelów

za rok 2009.

Rok 2009 był udanym rokiem dla Gminy Zelów i przyniósł wiele sukcesów. Ale
spektakularne efekty udanych działań samorządu w roku 2009 w postaci

napływu środków unijnych będą widoczne w roku 2010 i latach następnych.



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
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634-29-98
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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

24 kwietnia formacja break-
dance z Domu
Kultury w Zelowie wytańczyła III
nagrodę w

w kategorii 13-15 lat.
Konkurowali w swojej kate-

gorii wiekowej z dwudziestoma
innymi zespołami, przy czym
poziom konkursu był bardzo wy-
soki. Gratulujemy znakomitego
wyniku! W przeglądzie brały
również udział dwie dziewczęce
formacje hip-hop DANCE
SQUARE i SMALL DANCE
SQUARE.

JUST B-BOYS

VII Konkursie Tań-
ca Nowoczesnego Pabianice
2010

Bardzo uroczystą oprawę
będą miały obchody 60-lecia ze-
lowskiego koła Polskiego Zwią-
zku Wędkarskiego, które odbę-
dą się w dniu 29 maja 2010 roku
na stanicy harcerskiej na Paty-
kach.

Podczas uroczystości Koło
nr 37 w Zelowie otrzyma sztan-
dar, którego głównym fundato-
rem jest Gmina Zelów, a w któ-
rego zakupie partycypowali tak-

60 lat wędkarskiego Koła nr 37 w Zelowie

że myśliwi z Koła „Matecznik” w
Zelowie, no i oczywiście sami
wędkarze.

Obchody rozpoczną się o
godz. 11:00 Mszą Świętą polo-
wą, której przewodniczyć bę-
dzie Dziekan Zelowski Ksiądz
Kanonik Kazimierz Ciosek. Po
części oficjalnej organizatorzy
zapraszają na występy artys-
tyczne i zabawę taneczną.
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RUSZYŁA BUDOWA
WIEJSKIEGO

CENTRUM REKREACJI
W KOCISZEWIE

Rozpoczęły się już pierwsze
prace związane z budową Wiej-
skiego Centrum Rekreacji w Ko-

składać się będzie z sali rekrea-
cyjnej wraz z zapleczem o po-
wierzchni użytkowej ok. 600 m.
Na zapleczu znajdować się bę-
dzie m.in. magazyn sprzętu
sportowego, szatnie, sanitariaty.
Obecnie po robotach ziemnych,
zostały wybudowane ściany i ła-
wy fundamentowe. Wartość in-
westycji oszacowano na kwotę
1.100.000 zł, z czego 500.000
tys. zł Gmina Zelów pozyskała
ze środków Unii Europejskiej z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Pomoc finansowa
skierowana na wieś w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
ma być istotnym narzędziem dla

ciszewie. Zaprojektowany obiekt

rozwoju obszarów wiejskich,
podnoszącym jakość życia mie-
szkańców. Wykonawcą inwes-
tycji jest firma MAYGROUP Sp.
z o.o.

Od 2 miesięcy trwają prace
budowlane w ramach projektu
pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół

POSTĘPUJĄ PRACE
W ZSO

Ogólnokształcących o obserwa-
torium astronomiczne, bibliote-
kę i kompleks pomieszczeń dy-
daktycznych”. Wykonane zosta-
ły już ściany I kondygnacji oraz
żelbetowe, monolityczne pod-
ciągi na parterze. Obecnie trwa
montaż stropu nad parterem.
Przypomnijmy tylko, że Zespół
Szkół Ogólnokształcących
wzbogaci się o profesjonalne
obserwatorium astronomiczne,
aulę ze sceną i zapleczem,
świetlicę, bibliotekę, pomiesz-
czenie z niezbędnym zaple-
czem do spożywania przez ucz-
niów posiłków, dwie sale lekcyj-
ne i pracownię fizyczną, windę z
możliwością dostępu do wszyst-
kich kondygnacji budynku dla
osób z upośledzeniem funkcji
ruchowych. Wykonawcą jest fir-
ma PPUH STIVEX. Całkowita
wartość projektu po przeprowa-
dzonych postępowaniach prze-
targowych wynosi ,

ków Unii Europejskiej

4.898.600 zł

4.163.810
zł. O.K.Ch.

z czego dofinansowanie ze środ-

Ponad 420 uczniów z terenu
Gminy Zelów skorzysta w II pół-
roczu roku szkolnego 2009/
2010 z pomocy materialnej w
formie stypendiów szkolnych.
Gmina Zelów, decyzją Wojewo-
dy Łódzkiego z dnia 30 marca
br., otrzymała dotację celową na
dofinansowanie świadczeń po-
mocy materialnej dla uczniów w
kwocie zł.

Do w Re-
feracie Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w
Zelowie (I piętro, pokój 108) po-
trwa realizacja stypendiów za
pomocą formularzy zamówień
(bezgotówkowo) lub w formie
częściowej lub całkowitej refun-
dacji wydatków poniesionych na
cele edukacyjne.

224.604
4 czerwca 2010 r.

Wnioski o przyznanie sty-
pendium szkolnego na nowy rok
szkolny 2010/2011 będą wyda-
wane ro-
ku, a przyjmowane od

br. w Referacie Oś-
wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

po 20 sierpnia 2010
1 do 15

września

Urzędu Miejskiego w Zelowie
(I piętro, pokój 108). Miesięczna
wysokość dochodu na osobę w
rodzinie ucznia, umożliwiająca
ubieganie się o pomoc material-
ną, nie może przekroczyć
złotych.

351
O.K.Ch.

SPRZEDAM dziaBk� budowlan� 0,29 ha w miejsco wo[ci
Pszczólki. Tel. 693 088 490
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DOCHODY I WYDATKI
NIECO NIŻSZE NIŻ

W  2008 ROKU

Zarówno dochody jak i wy-
datki budżetu roku 2009 były
nieco niższe niż rok wcześniej.
Dochody zostały wykonane na
kwotę

, a wydatki na
kwotę

Trzeba podkreś-
lić, że nieco niższy poziom za-
równo dochodów jak i wydatków
spowodowany był przede wszy-
stkim znacznym przeciągnię-
ciem się w czasie procedur
wprowadzenia do budżetu dota-
cji unijnych na inwestycje. Zna-
czna część tych środków, które
planowaliśmy do wykorzystania
w roku 2009 będzie konsumo-
wana w bieżącym roku, co od
razu rzutuje na wielkość tego-
rocznego budżetu.

W budżecie 2009 odezwały
się echa kryzysu gospodarcze-
go, który w mniejszym lub więk-
szym stopniu dotknął finansów
samorządów. W przypadku
Gminy Zelów szkody nie były
bardzo dotkliwe, ale jednak od-
czuwalne. Dochody własne
budżetu gminy zostały wykona-
ne na poziomie 12 milionów zł
i były o 400 tysięcy zł niższe niż
w roku 2008. Najbardziej zna-
czący był ubytek w udziałach we
wpływach z podatków dochodo-
wych, który wyniósł prawie 4,6
miliona zł, tzn. o ponad 800 ty-
sięcy mniej niż w 2008 roku. To
wyraźny znak, że gospodarka
była w lekkim dołku.

Niższy był także udział w do-
chodach dotacji celowych, któ-
rych poziom wyniósł ostatecznie
nieco ponad 8 milionów zł (2008
9,7 miliona zł). O powodzie ta-
kiego stanu rzeczy wspomnia-
łem wcześniej wiele umów o
dotacje można było podpisać
dopiero w III i IV kwartale, więc
ich wykorzystanie następuje do-
piero w 2010 r. I tak o ile w 2009

35.385.220 zł (2008
35.993.303 zł)

34.832.239 zł ( 2008
35.231.293 zł).

I tak budżet
roku 2010 już w tej chwili
przekroczył po stronie docho-
dów 38 milionów zł.

Podczas sesji w dniu 20 kwietnia 2010 r. Rada Miejska w Zelowie rozpatrzyła
sprawozdanie burmistrza Zelowa z wykonania budżetu Gminy Zelów za rok 2009.

Rok 2009 był udanym rokiem dla Gminy Zelów i przyniósł wiele sukcesów.
Ale spektakularne efekty udanych działań samorządu w roku 2009

w postaci napływu środków unijnych będą widoczne w roku 2010 i latach następnych.
roku zdołaliśmy wesprzeć wy-
datki inwestycyjne dotacjami
zewnętrznymi w wysokości 400
tysięcy zł, to plan na 2010 rok
przewiduje już w tej chwili wpły-
wy na poziomie blisko 3 milio-
nów zł. Po prostu dotacje zdo-
byte w 2009 roku owocują w ro-
ku bieżącym.

Wzrosła natomiast wysokość
subwencji ogólnej przekazywa-
nej gminie z budżetu państwa.
Wyniosła ona w 2009 roku 15,3
miliona zł, tj. o ok. 1,4 miliona zł
więcej niż rok wcześniej.

Ze względu na brak możli-
wości rozpoczęcia przed zimą
wielkich inwestycji wspieranych
ze środków unijnych mniejsze
niż w 2008 roku były wydatki na
inwestycje. Wyniosły one 4,4
miliona zł (2008 6 milionów zł).
Plan inwestycji na 2010 rok, w
którym konsumować będziemy
dotacje uzyskane w 2009 roku,
już w tej chwili przekroczył 12
milionów zł i jest to największy
plan wydatków inwestycyjnych
w historii Gminy Zelów.

Z najważniejszych inwestycji
wykonanych, bądź rozpoczę-
tych w 2009 roku wymieńmy:

- wymianę wodociągu w Maury-
cowie (I etap) - wartość 307 ty-
sięcy zł;
- przebudowę dróg gminnych na
terenach wiejskich - 810 tysięcy
zł;
- dokończenie przebudowy bu-
dynku Urzędu Miejskiego - ok.
1,5 miliona zł;
- roboty remontowo-budowlane
w strażnicach strażackich (czę-
ści garażowe) - 153 tysięcy zł;
- roboty remontowo-budowlane
w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Walewicach - 177
tysięcy zł oraz w budynku
MGOPS przy ul. Piotrkowskiej
47.501 zł;
- roboty remontowo-budowlane

NIE BYŁO ZASTOJU
W INWESTOWANIU

W INFRASTRUKTURĘ
w obydwu przedszkolach samo-
rządowych - 440 tysięcy zł;
- modernizacja stadionu „Włók-
niarz” - 130 tysięcy zł;
- pierwsze wydatki na rozpoczę-
tych dopiero inwestycjach ws-
pieranych ze środków unijnych:
Wiejskie Centrum Rekreacji w
Kociszewie - 49 tysięcy zł i roz-
budowa Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących - 142 tysiące zł.

Wskaźniki zadłużenia gminy
są utrzymywane na bezpiecz-
nym poziomie. Zadłużenie sa-
morządów terytorialnych mierzy
się dwoma wskaźnikami okreś-
lonymi przez ustawę o finan-
sach publicznych.

Zgodnie z art. 169 ustawy łą-
czna kwota przypadających w
danym roku budżetowym spłat

BEZPIECZNY POZIOM
ZADŁUŻENIA

-

rat kredytów i pożyczek nie mo-
że przekroczyć 15 % planowa-
nych na dany rok budżetowy
dochodów jednostki samorządu
terytorialnego. Wskaźnik ten dla
Gminy Zelów wyniósł na koniec
2009 roku 8.93 %

Natomiast zgodnie z art. 170
ustawy łączna kwota długu jed-
nostki samorządu terytorialnego
na koniec roku budżetowego
nie może przekroczyć 60 % wy-
konanych dochodów ogółem tej
jednostki w tym roku budżeto-
wym. Z kolei ten wskaźnik wy-
niósł dla naszej gminy na koniec
roku 2009 32%

Rada Miejska w Zelowie po-
zytywnie przyjęła sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2009
rok, udzielając burmistrzowi Sła-
womirowi Malinowskiemu abso-
lutorium przy 2 głosach wstrzy-
mujących się.

-



W dniu 3 maja br. w całym
kraju uroczyście obchodzona
była 219. rocznica uchwalenia
konstytucji. Zelowskie uroczy-
stości poprzedziła Msza Święta
w intencji Ojczyzny odprawiona
w Kościele Matki Bożej Często-
chowskiej. Po nabożeństwie po-
czty sztandarowe i mieszkańcy
przemaszerowali na Plac Dąb-

rowskiego, gdzie burmistrz Ze-
lowa wygłosił okolicznościowe
przemówienie. Następnie dele-
gacje gminnych szkół, instytucji
i firm złożyły kwiaty przed pom-
nikiem Tadeusza Kościuszki.

Zelowskie obchody Święta
Konstytucji swoim występem
uświetniła Orkiestra Dęta OSP.

E.W.
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Gmina Zelów, jako pierwsza
z gmin powiatu bełchatowskie-
go, dofinansuje z gminnego
budżetu dodatkowe patrole poli-
cyjne. W dniu 23 kwietnia Bur-
mistrz Zelowa Sławomir Mali-
nowski oraz Komendant Powia-
towy Policji w Bełchatowie Krzy-
sztof Michalski podpisali poro-
zumienie w sprawie zorganizo-
wania w Zelowie ponadnorma-
tywnych służb funkcjonariuszy

Policji. Zwiększona ilość patroli
policyjnych ma na celu aktywne
przeciwdziałanie przestępczoś-

wę porządku publicznego na te-
renie naszego miasta i zapew-
nienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom. Porozumienie zawarte
zostało na okres 5 miesięcy. Do-
datkowe służby patrolowe potr-
wają do końca września 2010 r.

ci i czynom chuligańskim, popra-

Z początkiem kwietnia został
uruchomiony w Zelowie system
monitoringu wizyjnego. Jest to
niewątpliwie jeden z najskutecz-
niejszych sposobów zabezpie-
czeń elektronicznych mających
na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców. Mon-
taż 14 kamer wizyjnych roz-
mieszczonych w najbardziej ne-
wralgicznych punktach Zelowa
pozwala na prowadzenie zdal-
nego nadzoru nad wieloma
punktami miasta z jednego miej-
sca centrum monitoringu, które
znajduje się w Komisariacie Po-
licji. Ogromną zaletą monitorin-
gu miejskiego, jak mówi komen-
dant Komisariatu Policji w Zelo-
wie Ryszard Durajski, jest moż-
liwość odtworzenia niektórych
zdarzeń lub faktów. Jest to na-
rzędzie pomocne w rozstrzyga-
niu spraw związanych z wykro-
czeniami, przestępstwami kar-
nymi, do szybkiej oceny sytuacji
na ulicach, skrzyżowaniach, wy-
bryków chuligańskich, ale także
w zabezpieczaniu imprez spor-
towych i innych wydarzeń kultu-

ralnych. Nowoczesna technolo-
gia kamer pozwala na dokładną
identyfikację osób znajdujących
się nawet w dalszej odległości
zainstalowanej kamery.

Przypominamy lokalizację
kamer: przy stadionie (ul. Piotr-
kowska), na skrzyżowaniach
ulic: Sienkiewicza i Piotrkow-
skiej, Kościuszki i Mickiewicza,
Kościuszki i Sienkiewicza (w
okolicach kościoła), Dzielnej,
Żeromskiego i Kilińskiego, przy
placu targowym (ul. Poznań-
ska), na Placu Dąbrowskiego,
przy Komisariacie Policji, na uli-
cy Płockiej w okolicach Szkoły
Podstawowej nr 4, na ulicy Że-
romskiego przy ul. Sikorskiego,
przy Urzędzie Miejskim oraz
przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących (od ul. Cmentar-
nej). Wykonawcą systemu mo-
nitoringu wizyjnego było konsor-
cjum firm INVAR Integracje Sp.
z o.o. z Sieradza i KEYMILE Sp.
z o.o. z Warszawy, a wartość in-
westycji wyniosła ok. 178,5 tys.
Zł.

O.K.Ch.

DODATKOWE PATROLE POLICYJNE

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO



Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie infor-
muje, że realizuje kolejny projekt systemowy pt. „Szansa na
pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”.

- warsztat aktywizacyjny rozwijający umiejętności interpersonal-
ne,
- w

- warsztat doradztwa zawodowego,

- kurs komputerowy,
- kurs “handlowiec”,
- kurs obsługi kas fiskalnych,

- badania sanitarno-epidemiologiczne,
- kurs minimum sanitarne

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji psycho-
społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelo-
wie.
Dla 33 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób zorgani-
zowano kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmują-
cy:

arsztat stylizacji i wizażu,
- warsztatABC zarządzania budżetem domowym,

.

Pierwsze warsztaty aktywizacyjne odbyły się w miesiącu kwietniu
2010 r. Pozostałe warsztaty i kursy zawodowe trwać będą do
miesiąca listopada 2010 r.

Rezultatem projektu będzie uczestnictwo w projekcie, zreali-
zowanie programu szkoleniowo-doradczego oraz uzyskanie
dyplomów i świadectw potwierdzających ukończenie szkoleń,
a przede wszystkim zmiana statusu na rynku pracy.

1) Instrumenty aktywnej integracji:

2) Instrumenty aktywizacji zawodowej:

3) Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

4) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

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

REALIZATOR PROJEKTU

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE
BYDŁA I CIELĄT

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

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

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

BYCZKI EKSPORTOWE

BYCZKI I CIELICZKI

KROWY, JAŁÓWKI, BUHAJE, CIELĘTA RZEZNE

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

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

Do 147 kg - do 8,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
Skup odbywa się w każdą środę
w godz. 10.30 do 11.00

Skup odbywa się w każdy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,80 zł/kg (brutto)
2. JAŁÓWKI
4,20 zł/kg (brutto)
3. BUHAJE
5,20  zł/kg (brutto)
4. CIELĘTA waga 70-100 kg
8,00 zł/kg (brutto)

BYCZKI EKSPORTOWE

Skupy prowadzone są na zapisy pod numerem  tel. 044 6344018,
782 145 830. Ceny przy skupie mogą być zmienne.
Skup odbywa się również w zagrodzie rolnika.
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INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 72, poz. 467) oraz uchwały Nr XLV/422/2002 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na ob-
wody głosowania na terenie Gminy Zelów i uchwały Nr XLV/320/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowa-
nia w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów gło-
sowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 20 czerwca 2010 r.

Burmistrza Zelowa
z dnia 10 maja 2010 r.

Nr obwodu
głosowania

1

2

5

6

8

9

10

7

4

3

Granice obwodu głosowania

Ulice:
Bukowa, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, Kątna, Mi-
kołaja Kopernika, Kilińskiego, Podleśna, Poprzeczna, Pabia-
nicka, Północna, Przejazd, Jana Pawła II, Leśna, Leśniczów-
ka, Leśne Działy, Nowy Rynek, Marii Skłodowskiej - Curie,
Sosnowa, Wrzosowa, Zofii, Złota (od ul. Dzielnej do ul. Pół-
nocnej), Żeromskiego (od nr 1 do ul. Szkolnej), Sołectwo Ze-
lówek.

Ulice:
Kościuszki, Poznańska, Pl. Dąbrowskiego, Mickiewicza, Mie-
szka I, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Włady-
sława Łokietka, Sienkiewicza, Św.Anny, Wąska.

Ulice:
Ceramiczna, Osiedle Płocka, Sikorskiego, Żeromskiego (od
ul. Sikorskiego do końca), Boczna, Cegielniana, Chrapkiewi-
cza, Herbertowska, Kunickiego, Polna, Płocka, Wesoła, Za-
chodnia.

Sołectwa:
Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Grębociny, Kolonia Łobu-
dzice, Łobudzice, Mauryców, Ostoja (Kolonia Ostoja, Marszy-
wiec), Pukawica, Sromutka.

Sołectwa:
Bocianicha, Grabostów (Kolonia Grabostów, Bominy), Dąbro-
wa, Jamborek (Kolonia Karczmy), Karczmy (Kuźnica), Koci-
szew, Kolonia Kociszew, Pawłowa, Zabłoty, Zagłówki.

Sołectwa:
Chajczyny, Jawor, Kurówek (Kurów), Łęki, Pszczółki, Walewi-
ce, Wola Pszczółecka (Faustynów), Wygiełzów, Zalesie
(Przecznia).

Dom Pomocy Społecznej  w Zabłotach.

Sołectwa:
Ignaców, Janów (Tosin), Kolonia Pożdżenice (Nowa Wola),
Pożdżenice, Sobki, Wypychów (Podlesie, Krześlów).

Ulice:
Bujnowska, Harcerska, J. A. Komeńskiego, Krótka, Lubelska,
Łąkowa, Piotrkowska, Południowa, Sportowa, Wolności,
Wschodnia, Złota (od ul. Dzielnej do ul. Wolności).

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

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Zelowie

Zelów, ul. Kilińskiego Nr 40

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa Nr 2  w Zelowie
Zelów, ul. Kościuszki Nr 40/42

Szkoła Podstawowa Nr 4 w  Zelowie
Zelów, ul. Żeromskiego Nr 51

Gimnazjum  w Łobudzicach
Łobudzice Nr 54

Szkoła Podstawowa w Kociszewie
Kociszew Nr 32

Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie
Wygiełzów Nr 17

Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach
Zabłoty Nr 19

Ochotnicza Straż Pożarna w Pożdżenicach
Pożdżenice Nr 140

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zelowie

Zelów, ul. Piotrkowska Nr 12
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa Nr 2  w Zelowie
Zelów, ul. Kościuszki Nr 40/42

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w

Wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych .

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez
względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92, z późn. zm.), albo wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy
75 lat, może złożyć wniosek o sporządzenie do głosowania w jego imieniu.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny doku-
ment ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 15 i nr 19 lub pod nr telefonu 44 6341 000.

w terminie do 15 czerwca 2010 r

w terminie do 10 czerwca 2010 r. aktu pełnomocnictwa

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 20 czerwca 2010 r. w godzinach 6.00 - 20.00.
Burmistrz Zelowa
Sławomir Malinowski



21 kwietnia br. Przedszkole
Samorządowe Nr 4 w Zelowie
było gospodarzem VIII Gminne-
go Turnieju Wiedzy Ekologicz-
nej pod hasłem

. Swój udział w tegorocz-
nym turnieju zgłosiło 7 placówek
z terenu Gminy Zelów: Przed-
szkole Edukacyjne w Zelowie –
„Sarenki”, Przedszkole Samo-
rządowe Nr 1 w Zelowie - „Wie-
wiórki”, Przedszkole Samorzą-
dowe Nr 4 w Zelowie - „Ekolud-
ki”, Szkoła Podstawowa w Buj-
nach Szlacheckich - „Smerfy”,
Szkoła Podstawowa w Kocisze-
wie - „Stokrotki”, Szkoła Podsta-
wowa w Wygiełzowie - „Kropel-
ki”, Szkoła Podstawowa nr 4 w
Zelowie - „Biedronki”.

„Bez wody ani
rusz”

Celem turnieju było kształce-
nie świadomości ekologicznej
i właściwych postaw dzieci wo-
bec środowiska naturalnego,
zrozumienie potrzeby ochrony
przyrody przed negatywnym
wpływem człowieka, określenie
znaczenia wody dla ludzi, zwie-
rząt i roślin, a także kształcenie

nawyku oszczędnego korzysta-
nia z zasobów wody. Jury miało
trudne zadanie aby wyłonić
zwycięzców, ponieważ wszyst-
kie drużyny wykazały się dużym
zasobem wiedzy w dziedzinie
ekologii i ochrony przyrody.

Największą ilość punktów i
w VIII Gminnym Tur-

nieju Wiedzy Ekologicznej zdo-
były drużyny: Przedszkola Sa-
morządowego Nr 4 w Zelowie,
Przedszkola Samorządowego
Nr 1 w Zelowie i Przedszkola
Edukacyjnego w Zelowie.

przypadło druży-
nom: Szkoły Podstawowej w
Kociszewie i Szkoły Podstawo-
wej Nr 4 w Zelowie.

zajęły drużyny:
Szkoły Podstawowej w Bujnach
Szlacheckich i Szkoły Podsta-
wowej w Wygiełzowie.

Gminny Konkurs Wiedzy
Ekologicznej był doskonałą oka-
zją do rozstrzygnięcia konkursu
plastycznego pt: „Wędrówki kro-
pli wody”.
Jury wyróżniło autorów wszyst-

I
miejsce

II miejsce

Miejsce III

kich nadesłanych prac : Zuzię
Adamczyk, Martę Werner, Da-
rię Sakturę, Olę Chrust, Joan-
nę Woźniak, Przemysława
Stawowczyka, Martę Karbow-
ską, Magdę Gronet, Weronikę
Jaksę, Ewę Miszczak, Patry-
cję Henich, Oliwię Stępień,
Darię Chełmik, Jakuba Jab-

łońskiego, Natalię Papugę.

O.K.Ch.

Dzieci otrzymały nagrody
ufundowane przez: Burmistrza
Zeowa, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska, Staros-
two Powiatowe w Bełchatowie
oraz Nadleśnictwo Bełchatów.

Już po raz dziewiąty w
Szkole Podstawowej w Koci-
szewie odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski. Hasło
tegorocznego konkursu brz-
miało „Świat przyrody w poe-
zji”.

Celem konkursu było uwraż-
liwienie dzieci na piękno przy-
rody i urok słowa poetyckiego.

Pierwszy etap konkursu wy-
łonił uczniów, którzy zaprezen-
towali swoje szkoły na szczeblu
gminnym.

W dniu 20 kwietnia br. odbył
się drugi etap konkursu, w któ-
rym 57 przedszkolaków i ucz-
niów podstawówek z terenu

Gminy Zelów zaprezentowało
swoje umiejętności.

Komisja konkursowa posta-
nowiła nagrodzić wszystkie
przedszkolaki biorące udział w
konkursie. W kategorii klas I – III
pierwsze miejsce zajął Szymon
Tyluś (SP w Kociszewie), a w
kategorii klas IV – VI zwyciężyła
Katarzyna Pietrzak (SP 4 w Ze-
lowie).

Nagrody dla uczestników
ufundowali: Burmistrz Zelowa,
Towarzystwo Szkolne Koci-
szew, WFOŚ i GW w Łodzi, Filia
Biblioteczna w Kociszewie,
Spółdzielnia Uczniowska w Ko-
ciszewie. E.W.

Bełchatowscy policjanci oraz
uczniowie klasy policyjnej w
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 3 w Bełchatowie, którzy
tworzą grupę teatralną „Profilak-
tyka przez teatr”, zaprezentowa-
li w dniu 29 kwietnia w Domu
Kultury w Zelowie premierę
swojej sztuki „Moje życie - mój
wybór”. Była to inauguracja cyk-
lu spotkań dla młodzieży z tere-
nu powiatu w ramach akcji
„Wiosna wolna od nałogów”.

Spektakl obejrzeli uczniowie
zelowskich szkół oraz Burmistrz
Zelowa Sławomir Malinowski,
Starosta Bełchatowski Jarosław
Brózda, Komendant Powiatowy
Policji w Bełchatowie Krzysztof

Michalski,

Elżbieta

członek Rady Progra-
mowej Programu „Profilaktyka a

tor Naczelny Gazety „PaTrz!”
oraz członek zespołu realizato-
rów „PaT” .

Prezentacja spektaklu miała
na celu uświadomienie młodym
ludziom konsekwencji własnych
wyborów życiowych, które nie
zawsze są najlepsze. Brak od-
powiedzialności, przemoc, nało-
gi, brak porozumienia z rodzica-
mi to tylko niektóre problemy
poruszone w przedstawieniu.

Akcja kontynuowana jest w
całym powiecie i potrwa do koń-
ca czerwca.

Teatr” , Redak-Golińska

Grzegorz Utnik

E.W.
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W dniu 26 kwietnia br. w
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Zelowie rozpoczęły
się tygodniowe Powiatowe
Obchody Dnia Ziemi, zorgani-
zowane pod hasłem „Różno-
rodność biologiczna to nasze
życie”.

W pierwszym dniu obcho-
dów wyłoniono laureatów Woje-
wódzkiego Interdyscyplinarne-
go Konkursu Ekologiczno-Tu-
rystycznego dla gimnazjalistów,
w którym wzięło udział około
150 uczestników. Reprezen-
tantka zelowskiej szkoły Ewa
Jachacz zajęła w konkursie 7

miejsce.
Kolejne dni poświęcono

m.in.: na przygotowanie szkol-
nej gazetki ściennej na temat
Dnia Ziemi, zorganizowanie
happeningu „Uratuj świat – Nie
wypalaj traw!” Młodzież rozda-
wała ulotki mieszkańcom naszej
gminy, a także rozwieszała pla-
katy „Nie wypalaj śmieci”.

W kolejnych dniach gimna-
zjaliści reprezentowali szkołę w
I Powiatowym Konkursie Przy-
rodniczym „Woda skarbem Zie-
mi”. Drużyna w składzie: Mag-
dalena Rogut, Ewa Jachacz,
Ewa Prowaźnik, David Łopata

i Paweł Gajda, zajęła 2 miejsce.
Sukcesem zakończył się też
udział Ewy Jachacz w zmaga-
niach ekologicznych. Uczennica
indywidualnie zajęła I miejsce.
Natomiast III miejsce w konkur-
sie plastycznym zajęła Ewa Pro-
waźnik.

Ponieważ tematem wiodą-
cym tegorocznych obchodów
Dnia Ziemi była woda – jeden z
elementów przyrody – w szkole
zorganizowano II Konkurs Eko-
logiczny pod hasłem „Różno-
rodność biologiczna to nasze
życie” oraz Konkurs Plastyczny
„Woda a życie”. Podczas spot-
kania z uczestnikami odczytano
referat pt. „Dlaczego nie wolno

wypalać traw” i zaprezentowano
ciekawe filmy o tej tematyce.
Uczestnikom konkursów wrę-
czono nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w
Bełchatowie.

Podczas podsumowania Po-
wiatowych Obchodów Dnia Zie-
mi zorganizowano w naszym
mieście Wiosenne Sprzątanie
Świata, w którym udział wzięło
26 uczniów. Miało ono na celu
uwrażliwienie na kwestię czys-
tości naszej planety, o którą
dbać należy począwszy od
własnego domu, podwórza,
miasta, okolicy…

E.W.

W tym roku obchody Tygod-
nia Ziemi w Szkole Podstawo-
wej nr 4 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Zelowie przebiegały pod

hasłem „Bioróżnorodność wokół
nas”. W cyklu zajęć wzięli udział
wszyscy uczniowie. Każdego
dnia tematem przewodnim na

zajęciach było inne zagadnie-
nie. Uczniowie poznawali zwie-
rzęta żyjące w Polsce, a pod-
czas spotkania pracownikiem
Centrum Informacji Europejskiej
z Łodzi dowiedzieli się, jaki
wpływ na życie roślin i zwierząt
mają zmiany klimatyczne oraz
jak człowiek może zapobiegać
tym zmianom. Uczniowie klas
„0” – III spotkali się z poetką, któ-
ra zaprezentowała wiersze opi-
sujące piękno przyrody. Pod-
czas spotkania z myśliwym z
Koła Łowieckiego „Matecznik”
poznały nowe rośliny i wiele cie-
kawostek z życia zwierząt. Ucz-
niowie mieli okazję, aby posze-
rzyć swoje wiadomości o rośli-
nach i zwierzętach chronionych
oraz formach ich ochrony. Oglą-
dali filmy o tematyce przyrodni-
czej. Wzięli też udział w hap-

peningu z okazji Dnia Ziemi.
W trakcie Tygodnia Ziemi dla

dzieci przygotowane były kon-
kursy o tematyce ekologicznej
przyrodniczej, konkursy plasty-
czne, literacko-plastyczne i mul-
timedialny.

Podsumowanie prowadzo-
nych działań odbyło się 23
kwietnia br. Uczniowie spotkali
się z pracownikiem Urzędu
Miejskiego w Zelowie, który
opowiedział o działaniach zwią-
zanych z zagospodarowaniem
odpadów na terenie gminy.
Podczas spotkania zaprezento-
wano scenkę pt. „O czym szu-
mią drzewa”, a laureatom kon-
kursów wręczono nagrody ufun-
dowane przez Burmistrza
Zelowa i Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie.

E.W.



W dniach 12 – 16 kwietnia br.
w Szkole Podstawowej nr 4 im.
H. Sienkiewicza w Zelowie reali-
zowany był projekt Tydzień Bez-
pieczeństwa „Bezpieczeństwo
dla wszystkich”. Dzięki udziało-
wi „Czwórki” w ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, którego pomysłodawcą
jest Stowarzyszenie Producen-
tów i Dziennikarzy Radiowych w
Poznaniu, tegoroczny projekt
przebiegał pod hasłem „Więcej
wiem, bo główka pracuje”.

Realizacja projektu polegała
na zainteresowaniu uczniów
problemami bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, kształtowaniu
prawidłowych postaw w sytua-
cjach zagrożenia życia i zdro-
wia, promowaniu zdrowego sty-
lu życia oraz propagowaniu bez-
piecznych zachowań wśród
dzieci. Koordynatorkami projek-
tu były: Justyna Mosińska i Do-
rota Wędzik.

Przez cały tydzień w szkole

organizowano spotkania z cie-
kawymi osobami. Uczniowie
klas piątych spotkali się z psy-
chologiem z Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Beł-
chatowie i wzięli udział w zaję-
ciach warsztatowych dotyczą-
cych sposobów radzenia sobie
ze stresem szkolnym. Ucznio-
wie klas szóstych uczestniczyli
w całodniowych warsztatach
profilaktycznych prowadzonych
przez pedagoga - socjoterapeu-
tę z Centrum Edukacji i Socjote-
rapii „LOGOS” w Bełchatowie.
Podczas tych zajęć poruszane
były tematy związane ze szkod-
liwością zażywania środków
odurzających. Funkcjonariusz
Komendy Powiatowej Policji w
Bełchatowie Wydział Ruchu
Drogowego przeprowadził z
uczniami klas czwartych poga-
danki i działania praktyczne w
Miasteczku Ruchu Drogowego.
Natomiast uczniowie klas dru-
gich spotkali się z funkcjonariu-

szem Komisariatu Policji w Ze-
lowie na zajęciach dotyczących
właściwych zachowań w sytua-
cjach zagrożenia. Pierwszaki,
dzięki uczestnictwu w spotkaniu
z pielęgniarką szkolną, dowie-
działy się jak należy udzielać
pomocy innym. Szkolny dorad-
ca w zakresie zwalczania poża-
rów, ewakuacji i pierwszej po-
mocy przedmedycznej przepro-
wadził z uczniami klas trzecich

pogadanki pod hasłem „Zacho-
waj trzeźwy umysł w sytuacji za-
grożenia pożarowego!”.

Dzieci brały też udział w kilku
konkursach, m.in.: w Gminnym
Konkursie Wiedzy o Ruchu Dro-
gowym, Szkolnym Konkursie
Plastyczno – Literackim „Życzę
sobie” oraz Szkolnym Konkur-
sie Sportowo – Edukacyjnym
„Dwa kółka”.

W dniu 21 kwietnia br. w
Szkole Podstawowej nr 2 w Ze-
lowie odbył się VI Międzyszkol-
ny Konkurs Gramatyki Angiel-
skiej „English Grammar Practi-
ce”. Konkurs miał na celu zain-
teresowanie uczniów językiem
angielskim, rozwijanie umiejęt-
ności stosowania zasad grama-
tycznych i poprawnej pisowni
oraz wzajemną integrację
uczniów.

Uczestnikami konkursu byli
uczniowie klas IV - VI ze szkół z
terenu Gminy Zelów. Zadaniem
uczestników było prawidłowe
rozwiązanie testu gramatyczne-

go, składającego się z 10 zadań
konkursowych, za które można
było uzyskać łącznie 100 punk-
tów.

Najlepsza okazała się
uczennica ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Zelowie Justyna Le-
wandowska, która zgromadziła
90 punktów i została Między-
szkolnym Mistrzem Języka An-
gielskiego. Tuż za nią, na II mie-
jscu, znalazła się Marta Klem-
czak ze Szkoły Podstawowej nr
4 w Zelowie. III miejsce zajęła
Martyna Lipińska (SP 4). Na-
grodami dla najlepszych były
książki, słowniki i płyty. E.W.
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Wiosenna runda rozgrywek
III ligi piłkarskiej sezonu
2009/2010 zapisuje się póki co
w historii zelowskiego Włóknia-
rza jako jedna z najsłabszych.
W dziesięciu rozegranych spot-
kaniach (stan na 15 maja 2010)
Włókniarz doznał sześciu pora-
żek, trzykrotnie zremisował i od-
niósł tylko jedno zwycięstwo.
Skalą bezradności ZKS-u w tej
rundzie niech będzie fakt, że w
tych dziesięciu meczach Włók-
niarz strzelił tylko pięć bramek!
Zwycięstwo 2:1 odniesione 12
maja w wyjazdowym meczu z
Mazurem Karczew wlało w ser-
ca kibiców nadzieję na skutecz-
niejszą grę Włókniarza w koń-
cówce sezonu i tym samym
pewne utrzymanie się w III lidze.
Niestety cztery dni później dobry
nastrój prysł – Włókniarz znów
przegrał u siebie bardzo ważny
mecz z Nadnarwianką Pułtusk
(0:1), bezpośrednim rywalem w
zmaganiach o miejsce premio-
wane pozostaniem w III lidze.
Pocieszający jest tylko fakt, że
inni rywale nie grają lepiej od
Włókniarza, co sprawia, że sy-
tuacja naszej drużyny nie jest
tragiczna. Ale po to żeby stała
się w pełni bezpieczna trzeba
wygrywać mecze. Przed Włók-
niarzem jeszcze pięć, a właści-
wie cztery mecze. Za spotkanie
z wycofaną z rozgrywek Stalą

Trudna sytuacja Włókniarza w III lidze piłkarskiej

Niewiadów zelowianie otrzyma-
ją walkower. Na boisku trzeba
będzie walczyć o punkty w
dwóch wyjazdowych meczach z
Narwią Ostrołęka i Pogonią
Ekolog Zduńska Wola oraz
dwóch na własnym stadionie – z
Omegą Kleszczów i UKS SMS
Łódź. Wierzymy, że po wielu
niepowodzeniach na początku
rundy, na jej końcu będzie ra-
dość z utrzymania się w III lidze.

S.M.



„Aby w umysłach na zawsze była:
Zbrodnia Katyńska - nie zapomnianą...”

riusz Seliga, Poseł na Sejm RP
Włodzimierz Kula, a także Ho-
norowy Obywatel Gminy Zelów
Biskup Senior Kościoła Ewan-
gelicko-Reformowanego w RP
Zdzisław Tranda.

Podczas uroczystości odsło-
nięty i poświęcony został Pom-
nik Ofiar Zbrodni Katyńskiej i ta-
blica pamiątkowa ku czci Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego i pozosta-
łych Ofiar katastrofy pod Smo-
leńskiem.

Kulminacyjnym punktem
uroczystości było sadzenie „Dę-
bów Pamięci” w ramach ogólno-
polskiej akcji „Katyń…ocalić od
zapomnienia”. Uhonorowano w
ten sposób czterech zelowskich
katyńczyków:

.
W uroczystości wzięła udział

Kompania Honorowa 32. Bazy
Lotniczej z Łasku, a także Or-
kiestra Dęta OSP w Zelowie,
poczty sztandarowe oraz har-
cerze.

Stanisława Men-
drzyckiego, Stanisława Het-
manka, Józefa Łuczyńskiego
i Stanisława Przyjemskiego

Zelów uczcił pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Uroczystości pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

trwały w Zelowie w dniach 22-28 kwietnia.

Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Zelowie

28 kwietnia dobiegły końca
zelowskie obchody 70. Roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej. Uroczys-
tość, która odbyła się w Parku
Miejskim im. Romualda Trau-
gutta, zgromadziła wiele osób,
w tym parlamentarzystów, wła-
dze wojewódzkie, powiatowe,
samorządowe, przedstawicieli
Rodzin Katyńskich, a także mie-
szkańców. Wszyscy zgromadzili
po to, aby oddać hołd Ofiarom
Zbrodni Katyńskiej i uczcić pa-
mięć Ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem, a poprzez
uczestnictwo w Nabożeństwie
Ekumenicznym modlić się w Ich
intencji.

Burmistrz Zelowa Sławomir
Malinowski przybliżył postacie
zelowskich katyńczyków oraz
odczytał list od Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Lecha Ka-
czyńskiego nadesłany do Urzę-
du Miejskiego w Zelowie 30
marca 2010 r. ( treść listu
zamieszczamy poniżej).

Głos zabrali także: Wojewo-
da Łódzki Jolanta Chełmińska,
Starosta Bełchatowski Jarosław
Brózda, Poseł na Sejm RP Da-

wicielami Stowarzyszenia „Ro-
dzina Katyńska” Ziemi Piotrkow-
skiej. Członkowie stowarzysze-
nia od wielu lat starają się pro-
pagować prawdę i pamięć o
zbrodni katyńskiej, zwłaszcza
wśród ludzi młodych. Spotkanie
z zaproszonymi do zelowskiej
biblioteki gośćmi, w tym m.in.
prezesem stowarzyszenia Wło-
dzimierzem Pawełczykiem,
miało charakter wspomnienio-
wy. Członkowie organizacji opo-
wiedzieli szereg wzruszających
historii dotyczących mordu na
jeńcach sowieckich obozów.
Większość historii miała charak-
ter osobisty, ponieważ były to
opowieści o dramatycznych roz-
staniach z najbliższymi, stracie
ojca, dziadka czy innej osoby z
bliskiej rodziny. Opowiadającym
brakowało chwilami głosu, a w
oczach pojawiały się łzy. Wzru-
szenie udzieliło się również słu-
chaczom. Dzięki spotkaniu mie-
szkańcy Zelowa zgromadzeni w
bibliotece mieli możliwość zro-
zumienia ogromu strat, jakie
stały się udziałem tysięcy pol-
skich rodzin i sensu walki o
przywrócenie godności i pamię-
ci o zbrodni katyńskiej.

Podczas spotkania odbyło
się też rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Katyń w pół dro-
gi”, w którym wzięły udział dzieci
i młodzież ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów i liceum.
Wśród uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych I miejsce zajęły:
Julita Gardulska (SP 4) i Kata-
rzyna Siewiera (SP w Bujnach
Szlacheckich). Wśród gimna-
zjalistów wygrała Ewa Jachacz
(Gimnazjum w Zelowie), a
wśród uczniów szkół Ponadgim-
nazjalnych - Martyna Rogoziń-
ska (ZSO w Zelowie).

Inauguracja zelowskich ob-
chodów 70. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej odbyła się w Zespole
Szkół Ogólnokształcących,
gdzie zapalono znicze przy „Dę-
bie Pamięci” kapitana Władysła-
wa Gąsiorowskiego, a ucznio-
wie zaprezentowali wzruszający
montaż słowno-muzyczny, który
był prawdziwą „lekcją historii o
Katyniu”. W obecności zapro-
szonych gości, w tym Burmi-
strza Zelowa Sławomira Mali-
nowskiego, laureatom regional-
nego konkursu historyczno-lite-
rackiego „Katyń…ocalić od za-
pomnienia” wręczono nagrody.
W kategorii „reportaż w formie
pokazu multimedialnego” I miej-
sce zajęły uczennice Gimna-
zjum w Łobudzicach: Patrycja
Turlej, Marika Marciniak i Alek-
sandra Gajda. W drugiej kate-
gorii „esej historyczny” najlep-
sza była uczennica Liceum
Ogólnokształcącego w Zelowie
Katarzyna Nowak.

Kolejnym punktem obcho-
dów zelowskiego Tygodnia Ka-
tyńskiego był program literacko-
muzyczny "KATYŃ" w wykona-
niu aktorów scen krakowskich,
który odbył się 25 kwietnia w
Domu Kultury.

27 kwietnia w Domu Zboro-
wym Parafii Ewangelicko-Refor-
mowanej wyświetlane były filmy
o tematyce wojennej poprze-
dzane prelekcjami. Prezento-
wane były: „Marsz Wyzwolicieli”,
„Polskie Państwo Podziemne”,
„Żołnierze wyklęci. Losy niepo-
kornych” oraz „Katyń”.

W tym samym dniu w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy
im. A. Mickiewicza w Zelowie
odbyło się spotkanie z przedsta-



Inauguracja uroczystości
w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Maraton filmów w Domu Zborowym
Parafii Ewangelicko-Reformowanej

Przemówienie Burmistrza Zelowa podczas uroczystości
w Parku Miejskim im. R. Traugutta

Odsłonięcie tablicy ku czci Prezydenta RP
i pozostałych Ofiar tragedii w Smoleńsku

Montaż słowno - muzyczny “KATYŃ”
w Domu Kultury

Spotkanie z Rodzinami Katyńskimi
w Bibliotece

Odsłonięcie Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Zaproszeni goście



Warta Honorowa przy pomniku

Sadzenie Dębów Pamięci

Uczestnicy uroczystości

Apel Pamięci - Kompania Honorowa 32.
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku

PODZIĘKOWANIE

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom,
organizacjom i instytucjom, które przyczyniły się do

zorganizowania uroczystości z okazji 70. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej w dniu 28 kwietnia 2010 roku w Zelowie.

Słowa wdzięczności kieruję szczególnie do mieszkańców
Gminy Zelów, którzy bezinteresownie włączyli się w

organizację i przeprowadzenie uroczystości.
Jestem pełen uznania dla właścicieli posesji, przylegających

do trasy przemarszu, którzy zadbali o czystość i estetykę
naszego miasta.

Dziękuję policji, strażakom, harcerzom, kombatantom i
wszystkim innym służbom za włączenie się w organizację

uroczystości. Dziękuję mieszkańcom za udział i godne
uczczenie rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Burmistrz Zelowa
Sławomir Malinowski

Sadzenie Dębów Pamięci

Składanie kwiatów pod Pomnikiem
Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Zapalenie zniczy



Tuż przed obchodami 70.
Rocznicy Zbrodni Katyńskiej
ujawniony został kolejny Zelow-
ski Katyńczyk. To

Był funkcjonariuszem policji
Państwowej, z przydziałem
służbowym w sierpniu 1939 ro-
ku w Tomaszowie Mazowiec-
kim. Cała jego rodzina - żona,
dzieci, wnuki związana za-
mieszkaniem z Zelowem. W

Michał Wro-
na.

Kolejny Zelowski Katyńczyk. Może są następni…

Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Pan

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Zelowie na uroczystości sadzenia Dębów Pamięci, z których każdy upamiętniać
będzie jedną z tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej. Szczególne słowa powitania kieruję do przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń, które w ra-
mach ogólnopolskiego programu „Katyń…ocalić od zapomnienia” obejmą opieką posadzone dzisiaj dęby.

Siedemdziesiąt lat temu dokonywała się najtragiczniejsza odsłona na drodze polskiej Golgoty Wschodu. W 1940 roku decyzją Stalina
oraz inny przywódców Rosji Sowieckiej tysiące polskich oficerów, jeńców wojennych, zostało wymordowanych przez sowiecki aparat bez-
pieczeństwa. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, policji, straży granicznej, przedstawiciele polskiej inteligencji urzędnicy, lekarze,
duchowni. Kaźni dokonano w katowniach NKWD w Twerze, Charkowie, Bykowni, Kuropatach, w lesie katyńskim i wielu innych, niezna-
nych nam do dzisiaj miejscach. W ten właśnie sposób chciano unicestwić także i Polskę wolną, niepodległą, wierną własnym tradycjom.
Świadomie wybrano ofiary  elitę polskich formacji mundurowych i zarazem twórczą warstwę polskiego społeczeństwa, słusznie uważając
ją za podporę Rzeczypospolitej, za filar jej suwerennego bytu.

Przez niemal pół wieku tę zbrodnię ludobójstwa komunistyczne władze starały się usunąć z narodowej pamięci Polaków. O niepowo-
dzeniu tych prób zdecydowała odważna postawa osób i środowisk, które narażając się na szykany i represje, podtrzymywały pamięć o po-
mordowanych na Wschodzie wznosząc symboliczne pomniki, organizując rocznicowe spotkania, przekazując kolejnym pokoleniom praw-
dę o Katyniu.

Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej stała się po 1989 roku integralna częścią historycznej świadomości odrodzonej, wolnej Rzeczypos-
politej. Dzisiaj nie grozi nam już, że prawda zostanie zniekształcona czy zafałszowana. Niestety, nasza wiedza o tamtych wydarzeniach
wciąż jest dalece niepewna, wielu miejsc pochówku i list zabitych polskich oficerów nadal nie znamy. Z szacowanej liczby dwudziestu tysię-
cy w miarę pełna informację posiadamy o około czternastu tysiącach ofiar, w przypadku których znane są: imię i nazwisko, stopień wojsko-
wy lub służbowy, data urodzenia oraz miejsce i data śmierci. Dlatego pamięć o Katyniu musi być obecna w naszych publicznych debatach,
w dziełach kultury, w naszych sumieniach i sercach. Ta pamięć to nasz obowiązek. Bohaterska postawa polskich oficerów, którzy za swoja
polskość zapłacili najwyższą cenę, jest integralną częścią naszej narodowej tożsamości i kształtuje naszą historyczną wrażliwość. Nie-
zwykle ważne są zatem inicjatywy, które przywracają pamięć o ofiarach. Akcja posadzenia ponad dwudziestu jeden tysięcy dębów, z któ-
rych każdy upamiętniać ma jedną osobę z katyńskiej listy, należy do takich cennych przedsięwzięć i dlatego zdecydowałem się o objęciu jej
honorowym patronatem. Te dęby, rozsiane po polskiej ziemi, wzrastać będą z kolejnymi pokoleniami Polaków, przenosząc nienaruszoną
pamięć o tej wstrząsającej zbrodni.

Zwracam się teraz szczególnie do młodzieży uczestniczącej w akcji sadzenia dębów. W 1940 roku w Katyniu bycie Polakiem było wys-
tarczającym powodem, by zginąć. Świat na szczęście rzadko stawia nas dzisiaj w tak dramatycznym położeniu.A jednak musimy podejmo-
wać refleksje nad tamtym tragicznym czasem, nad postawą i losem Polaków pomordowanych na Wschodzie. Ich śmierć uświadamia nam
bowiem, że przynależność do narodu, bycie obywatelem własnej ojczyzny, nie opiera się na rachunku korzyści i strat. Bohaterowie Katynia
wiedzieli, że to, kim są w swej najgłębszej istocie, zawdzięczają Polsce. Dlatego nie mogli się jej wyrzec bo wyrzec się własnej ojczyzny
znaczyło dla każdego z nich wyrzec się samego siebie. Spróbujmy podjąć namysł nad tą postawą, spróbujmy kierować się tym patriotyz-
mem, tym rozumieniem naszego związku z ojczyzną, także codziennie, w sytuacjach, które nie wymagają od nas aż tak wielkich poświę-
ceń, jak te, które poniosły ofiary Katynia. Dzisiaj, dziękuję Wam za udział w uroczystościach oraz programie Dębów Pamięci i danie świa-
dectwa pamięci o polskich bohaterach pomordowanych na Wschodzie.

Sławomir Malinowski
Burmistrz Zelowa

Szanowni Państwo!
Droga Młodzieży!

Z poważaniem
Lech Kaczyński

1939 roku wzięty do sowieckiej
niewoli i osadzony w obozie
ostaszkowskim. Zamordowany
wiosną 1940 r. w Twerze strza-
łem w tył głowy.

Ze względu na krótki czas
nie zdążyliśmy przygotować
Dębu Pamięci i tabliczki na
Pomniku Katyńskim. Uczynimy
to 11 listopada podczas obcho-
dów Święta Niepodległości.

Obecnie poczet Zelowskich
Katyńczyków obejmuje 9 osób:
Mieczysław Fiedler (Char-
ków)
Władysław Gąsiorowski
(Charków)
Stanisław Hetmanek (Katyń)
Józef Łuczyński (Twer)
Stanisław Mendrzycki (Char-
ków)
Marian Pełczyński (Twer)
Tadeusz Prauss (Charków)
Stanisław Przyjemski (Katyń)
Michał Wrona (Twer)

W stosunku do kilkunastu in-
nych osób nasi miejscowi histo-
rycy próbują ustalić rzeczywiste,
bezpośrednie powiązania z
Gminą Zelów. Apelujemy do
wszystkich, aby zgłaszać się do
Urzędu Miejskiego w Zelowie z
informacjami mogącymi napro-

Burmistrz Zelowa z rodziną Michała Wrony

wadzić na ślad kolejnych Zelow-
skich Katyńczyków. W ten spo-
sób w ciągu ostatnich kilku ty-
godni przed uroczystościami w
Zelowie ujawnieni zostali Józef
Łuczyński, Stanisław Mendrzyc-
ki, Stanisław Przyjemski i Michał
Wrona.


