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16 września ,w przeddzień
70. rocznicy wkroczenia na
polską ziemię armii radziec-
kiej, przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie
posadzono dąb... Dąb, który
ma symbolizować, że w Zelo-
wie ocalono od zapomnienia
jedną z tysięcy ofiar zbrodni
katyńskiej.

Uroczystość poprzedzona
została Mszą Świętą odprawio-
ną w Kościele M. B. Często-
chowskiej. Po nabożeństwie
społeczność szkolna oraz za-
proszeni goście uczestniczyli w
akcie posadzenia dębu upa-
miętniającego zbrodnię sprzed

Już wkrótce kopia Cudownego Obrazu zawita do Gminy Zelów

Po 35 latach kopia Cudow-
nego Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej znów nawie-
dzi naszą gminę. Kalendarz pe-

regrynacji Obrazu w parafiach
Gminy Zelów przedstawia się
następująco:

69 lat. “Dąb pamięci” posadzony
został w uroczystej i podniosłej
atmosferze na placu szkolnym.
Upamiętnia on osobę kapitana
Władysława Gąsiorowskiego,
zamordowanego strzałem w tył
głowy przez funkcjonariuszy
NKWD w Charkowie na przeło-
mie kwietnia i maja 1940 r.

Dąb posadzili m.in. Wojewo-
da Łódzki Jolanta Chełmińska,
Starosta Bełchatowski Jarosław
Brózda, Burmistrz Zelowa Sła-
womir Malinowski, Dyrektor
Łódzkiego Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej Marek Dru-
żka, duchowni i przedstawiciele

8 października - Kociszew

20 października - Łobudzice

21 października - Pożdżenice

22 października - Zelów

24 października - Wygiełzów

Nawiedzenie Czarnej Ma-
donny to ogromne przeżycie du-
chowe dla katolików, na które

przygotowują się oni od wielu
miesięcy.



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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635-84-80

634-12-65

634-15-93

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Wygiełzowie 634-14-22

kościołów różnych wyznań.
Poświęcenia drzewka doko-

nał Ksiądz Kanonik Kazimierz
Ciosek Dziekan Dekanatu Zel-
owskiego Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej w Zelowie.

W ramach uroczystości od-
była się również sesja naukowa
oraz program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów szkoły.

Hasłem przewodnim wyda-
rzenia były słowa „Katyń... oca-
lić od zapomnienia” idące w pa-
rze z nauką Jana Pawła II, który
mówił: „Człowiek nie może poz-
wolić, żeby prawda została wy-
darta pod pozorem niczym nie-
ograniczonej wolności, nie moż-
na zagubić w sobie krzyku su-
mienia, jako głosu Prawdy, która

go przerasta, ale która równo-
cześnie czyni go człowiekiem

i stanowi o jego człowieczeń-
stwie”. E.W.

Urząd Miejski w Zelowie in-
formuje, że Starostwo Powiato-
we w Bełchatowie wszczęło
postępowanie w sprawie mo-
dernizacji ewidencji gruntów
oraz założenia ewidencji budyn-
ków i lokali na terenie Gminy Ze-
lów dla obrębów: Chajczyny,
Faustynów, Grębociny, Gra-
bostów Wieś, Grabostów Bo-
miny, Grabostów Kolonia, Ja-
wor, Karczmy, Kolonia Koci-
szew, Kurów-Kurówek, Jam-
borek Kolonia Karczmy, Os-
toja, Kolonia Przecznia, Psz-
czółki, Sromutka, Wygiełzów,
Wypychów Podlesie, Zalesie

oraz .
Opracowany w wyniku tej

modernizacji projekt opisowo-
kartograficzny zostanie wyłożo-
ny do wglądu na 15 dni robo-
czych w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Bełchatowie, ul.
Pabianicka 17/19. W tym okre-
sie każdy, czyjego interesu
prawnego dotyczą dane ujaw-
nione w projekcie operatu opi-
sowo-kartograficznego może
zgłosić uwagi do tych danych.
W związku z powyższym za-
chęcamy mieszkańców w/w ob-
rębów do bieżącego zaintereso-
wania się przebiegiem rozpo-

Łobudzice czętej modernizacji, a szczegól-
nie powierzchnią działek, które
będą ujęte w projekcie.

.

Szczegółowe informacje
dot. wszczętego postępowa-
nia dostępne są w Referacie
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego w Zelowie (ul. Żerom-
skiego 23, pok. 23), na stronie
internetowej www.zelow.pl
(BIP, zakładka ogłoszenia)
oraz u sołtysów

O.K.Ch.

Burmistrz Zelowa informuje,
że w Urzędzie Miejskim w Zelo-
wie od dnia 14 września 2009 r.
został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do
sprzedaży, stanowiących włas-
ność Gminy Zelów. Bliższych in-

formacji w tej sprawie udziela
Referat Gospodarki Nierucho-
mościami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Zelowie, ul. Że-
romskiego 23, pokój nr 23, tel.
(044) 634-10-00 wew. 40.
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Dzień 23 lipca był szczegól-
nym dla funkcjonariuszy Policji
w Zelowie, ponieważ to właśnie
tu odbyły się powiatowe obcho-
dy Święta Policji.

Była to doskonała okazja aby
dokonać uroczystego odbioru
zmodernizowanego obiektu Ko-
misariatu Policji, jak również
wręczyć odznaczenia państwo-
we i resortowe oraz nominacje
na wyższe stopnie służbowe
wyróżnionym policjantom.

Obecny na uroczystości Ko-
mendant Główny Policji gene-
ralny inspektor

przekazał dla zelowskiego
Komisariatu oznakowany radio-
wóz marki Kia Ceed o wartości
ponad 60 tys. zł.

Splendoru uroczystości do-
dała także obecność tak dostoj-

Andrzej Mate-
juk

nych gości jak: Wicepremiera,
Ministra Spraw Wewnętrznych
iAdministracji Grzegorza Sche-

tyny

Tomasza Siemoniaka

Adama Rapac-
kiego

Krzysztofa Kwiatkow-
skiego

Elżbiety Radziszewskiej
Jolanty

Chełmińskiej
Witol-

da Stępnia
Mar-

ka Działoszyńskiego
Jaro-

sława Brózdy władz samo-
rządowych Gminy Zelów i in-
nych gmin powiatu bełcha-
towskiego.

O.K.Ch.

, Wiceministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji

, Wice-
ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji

, Wiceministra Sprawiedli-
wości

, Pełnomocnika Rządu
ds. Równego Statusu Prawne-
go ,
Wojewody Łódzkiego

, Wicemarszałka
Województwa Łódzkiego

, Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Łodzi

, a także
starosty bełchatowskiego

,

I konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozstrzygnięty -
Gmina Zelów wśród zakwalifikowanych do dofinansowania

Po uzyskaniu pomocy fi-
nansowej na rozbudowę Zes-
połu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zelowie, Gmina Zelów
znów skutecznie powalczyła
o zdobycie środków unijnych
na inwestycje. Tym razem bę-
dzie to pół miliona złotych na
Wiejskie Centrum Rekreacji w
Kociszewie.

W dniu 12 sierpnia 2009 r.
Zarząd Województwa Łódzkie-
go Uchwałą zatwierdził listę
operacji w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-
2013. Spośród 125 złożonych
wniosków w naborze, który od-

był się w dniach 2 lutego - 2
kwietnia 2009 roku, dofinanso-
wanie z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich otrzyma w
łódzkiem 118 beneficjentów.
Wśród nich znalazł się projekt
Gminy Zelów „Budowa Wiej-
skiego Centrum Rekreacji w Ko-
ciszewie”. Wartość przedsię-
wzięcia jest oszacowana na
1.100.000 zł, a udział środków
unijnych wyniesie 500.000 zł (to
maksymalna możliwa pomoc w
tym programie). Głównym in-
westycyjnym elementem pro-
jektu będzie sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej w Ko-
ciszewie o wymiarach 30 m x 15

m. Realizacja zadania ma być
zakończona do końca 2010 ro-
ku. W dniach 2 i 3 września od-
było się uroczyste podpisanie
umów o przyznanie pomocy.
Wkrótce zostanie ogłoszony
przetarg na wykonanie Cen-
trum. Poza Gminą Zelów jesz-
cze tylko gmin
z powiatu bełchatowskiego
otrzymają pomoc w ramach te-
go konkursu.

Środki unijne skierowane na
wieś w ramach działania "Odno-
wa i rozwój wsi" mają być istot-
nym narzędziem dla rozwoju
obszarów wiejskich, podnoszą-
cym jakość życia mieszkańców
wsi.

Drużbice pośród

E.W.



zaprasza przedsiębiorców
oraz osoby zamierzające uruchomić własną działalność gospo-
darczą do Punktu Konsultacyjnego. W Punkcie Konsultacyjnym
można uzyskać w zakresie:
- podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia
działalności gospodarczej,
- możliwości uzyskania wsparcia na realizację m.in. projektów
inwestycyjnych ze środków publicznych, ze środków UE,
- możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych i in-
nych informacji .
Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Fundację Rozwoju
Gminy Zelów jest współfinansowany z

BEZPŁATNE  USŁUGI  INFORMACYJNE

w ramach Punktu Konsultacyjnego

prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki poddziałanie 2.2.1

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-16.00

97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
Pokój nr 1

Tel. 044 634 10 06 wew. 511

bezpłatne informacje

Poprawa jakości
usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności".

„

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Walewicach zachęca
osoby upośledzone intelektual-
nie lub z zaburzeniami psy-
chicznymi do skorzystania z
różnych form wsparcia, m.in. te-
rapii, rehabilitacji, pomocy spe-
cjalistów. Osoby zainteresowa-
ne mogą zgłaszać się do Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Zelowie, ul.
Piotrkowska 12 celem uzyska-
nia decyzji kierującej do ośrodka
wsparcia.

Podopieczni ŚDS mają moż-
liwość rozwijać swoje umiejęt-

ności niezbędne do samodziel-
nego, aktywnego życia, jak rów-
nież korzystać z pracowni i
uczestniczyć w zajęciach re-
kreacyjnych.

ŚDS w Walewicach działa
przez 5 dni w tygodniu w godzi-
nach 8:00-16:00. Uczestnicy
dowożeni i odwożeni są autobu-
sem.

Celem programu realizowa-
nego przez placówkę jest akty-
wizacja i integracja osób cho-
rych psychicznie i upośledzo-
nych umysłowo z terenu naszej
gminy oraz pomoc im w wyjściu z izolacji i bierności. O.K.Ch.

dzeniem wzroku i słuchu, które
chciałyby podnieść jakość swo-
jego życia, poprawić komunika-
cję z ludźmi oraz nabyć nowe
umiejętności przydatne zarów-
no w codziennym działaniu, jak
również na rynku pracy.

Każdy, kto weźmie udział w
projekcie będzie mógł skorzys-
tać ze wsparcia psychologów,
rehabilitantów, okulistów, prote-
tyków słuchu, doradców zawo-
dowych i prawnych oraz specja-

listów do spraw sprzętu. Udział
w projekcie jest bezpłatny, a
spotkania odbywają się w okoli-
cy miejsca zamieszkania osoby
głuchoniewidomej. Część osób
zostanie też nieodpłatnie zao-
patrzona w sprzęt rehabilitacyj-
ny, wszyscy wezmą zaś udział
w konkursie z cennymi nagro-
dami rzeczowymi. Realizacja
projektu kończy się w grudniu
2009 r.

Towarzystwo Pomocy Głu-
choniewidomym wraz z Pań-
stwowym Funduszem Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych
zaprasza wszystkie osoby z jed-
noczesnym uszkodzeniem
wzroku i słuchu do wzięcia
udziału w projekcie realizowa-
nym pod hasłem „Weź sprawy
w swoje ręce...”.

Projekt adresowany jest do
osób w wieku aktywności zawo-
dowej z jednoczesnym uszko-

Więcej informacji na temat
projektu znaleźć można na stro-
nie internetowej

Zgłoszenia przyjmowane są
pod numerem tel. (022) 635 69
70 oraz pod adresem e-mail:

Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

E.W.

www.tpg.org.pl

pokl_warszawa@tpg.org.pl

.
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Śladami św. Pawła

Znany i ceniony aktor
był gwiazdą pierwszego

tegorocznego Letniego Koncer-
tu Festiwalowego, który odbył
się 7 sierpnia br. w zelowskim
kościele.

Otwarcia XV edycji Koncer-
tów dokonali organizatorzy: Bur-
mistrz Zelowa Sławomir Mali-
nowski oraz Dyrektor Domu
Kultury w Zelowie Małgorzata
Dębkowska.

Podczas koncertu Cezary

Ceza-
ry Żak

Żak czytał Listy św. Pawła, które
przeplatane były muzyką orga-
nową Roberta Grudnia.

W listach św. Pawła na nowo
odnaleźć można powołanie do
głoszenia Dobrej Nowiny. Moż-
na z nich czerpać inspirację do
daszego postępowania oraz
uczynić je własnym życiowym
drogowskazem.

Listy w interpretacji popular-
nego Cezarego Żaka przypom-
niały słuchaczom o istocie wiary
i skłoniły do refleksji nad dziełem
rozpoczętym przezApostoła.

Akordeon i bandoneon
w towarzystwie

saksofonu

Duet wybitnych muzyków –
Pawła Gusnara i Klaudiusza
Barana wystąpił przed zelowską
publicznością podczas drugiego
tegorocznego Letniego Koncer-
tu Festiwalowego, który odbył
się 14 września. Paweł Gusnar
zaprezentował się jako mistrz
gry na saksofonie, a Klaudiusz
Baran jako wirtuoz akordeonu
i bandoneonu – instrumentu dę-
tego klawiszowego, który współ-
cześnie wykorzystywany jest

głównie do grania tanga. W
przeszłości mistrzem bando-
neonu był argentyński muzyk
i kompozytor Astor Piazzolla,
którego utwory wybrzmiały pod-
czas koncertu.

Gwiazdy poniedziałkowego
wieczoru, jako jedni z nielicz-
nych artystów, z powodzeniem
łączą na swoich koncertach róż-
ne rodzaje muzyki, od klasycz-
nej po jazzową i rozrywkową.
Są znani w wielu polskich mias-
tach, a także za granicą. Współ-
pracują ze znanymi orkiestrami
oraz nagrywają muzykę do fil-
mów i spektakli teatralnych.

Finałowy koncert
przed nami

Już dziś serdecznie zapra-
szamy na ostatni w tym roku
koncert, który odbędzie się 12

października (poniedziałek) o
godz. 19:00. Przed publicznoś-
cią wystąpią: Małgorzata Wa-
lewska (mezzosopran), Georgij
Agratina i Robert Grudzień.

E.W.

8 sierpnia br. Rodzinny Og-
ród Działkowy „Zdrowie” w Zelo-
wie obchodził jubileusz
powstania. Uroczystość odbyła
się w świetlicy działkowej przy
ul. Dzielnej. Wzięli w niej udział
włodarze miasta: burmistrz Sła-
womir Malinowski i Przewodni-
czący Rady Miejskiej Wincenty
Berliński, zaproszeni goście
oraz działkowicze wraz z rodzi-
nami i przyjaciółmi. Podczas
uroczystości prezes ogrodu Ze-

25-lecia

non Hesiak wręczył pamiątkowe
statuetki najbardziej zasłużo-
nym i wyróżniającym się dział-
kowiczom oraz osobom, dzięki
którym zelowski ogród funkcjo-
nuje.

Nie zabrakło też serdecz-
nych życzeń, dyplomów i oko-
licznościowych upominków od
zaproszonych gości.

Zaprezentowano też, wyda-
ny z okazji jubileuszu folder, w
którym opisane zostały najważ-

niejsze momenty z dziejów
ogrodu.

Po uroczystości rozpoczął
się festyn, podczas którego mo-
żna było obejrzeć wystawy
kwiatów, owoców i warzyw oraz

obrazów i kilimów.
Były też przejażdżki konno-

powozowe, zabawa taneczna, a
na zakończenie pokaz sztucz-
nych ogni.

E.W.

Za nami już dwa Letnie Koncerty Festiwalowe organizowane  w  Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w
Zelowie. Gwiazdą pierwszego był znany aktor Cezary Żak, a podczas  koncertu wrześniowego wystąpili dwaj

utalentowani muzycy Klaudiusz Baran i Paweł Gusnar.



W lipcu Szkoła Podstawowa
w Kociszewie zorganizowała
dwa obozy, w których uczestni-
czyły dzieci i młodzież z terenu
Gminy Zelów. W dniach od 8 do
17 lipca dzieci przebywały na
wakacjach w Trójmieście, nato-
miast w dniach 20-29 lipca w
Zakopanem. Poza zadaniami z
dziedziny edukacji ekologicznej
program obu obozów zawierał
elementy sportowe i rekreacyj-

Tradycją stały się już półkolo-
nie letnie dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, zdrowej oraz
z rodzin niedostosowanych spo-
łecznie, organizowane przez

Niepełnosprawnych w Zelowie.
W tym roku zajęcia trwały przez
całe wakacje.

Spotkania w ramach półko-
lonii odbywały się od poniedział-
ku do piątku w godzinach dopo-
łudniowych. Zarówno opiekuno-
wie, jak i wolontariusze dbali o
bezpieczeństwo podopiecz-
nych, a także zapewniali im licz-
ne atrakcje w czasie zajęć.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób

Uczestnicy półkolonii zdobywali
wiedzę nt. otaczającego świata
oraz zawierali nowe przyjaźnie.
Uczestniczyli w wycieczce w
Beskid Śląski, zwiedzili Komisa-
riat Policji, wzięli udział w biwa-
ku z ogniskiem oraz w zajęciach
dotyczących udzielania pierw-
szej pomocy, jak również w za-
jęciach plastycznych i rucho-
wych. Mieli też czas na gry i za-
bawy. Półkolonie odbywały się
przy wsparciu finansowym Bur-
mistrza Zelowa, Starosty Beł-
chatowskiego oraz Fundacji
Rozwoju Gminy Zelów.

E.W.

ne. Dzieci miały możliwość, aby
wypocząć i zwiedziły wiele cie-
kawych miejsc.

Łącznie w wyjazdowych for-
mach wypoczynku, które zorga-
nizowało Towarzystwo Szkolne
Kociszew i UKS Zibi Kociszew
uczestniczyło blisko 40 uczniów
szkół podstawowych i gimna-
zjów, natomiast w półkoloniach
w Kociszewie 60 dzieci.

E.W.
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Od września ruszył kolejny
etap realizacji projektu „

współfinansowanego z Europej-

Sukces
zaczyna się w przedszkolu”

Wszystko co dobre, szybko
się kończy. 1 września, po po-
nad dwumiesięcznej przerwie
uczniowie powrócili do szkół. W
związku z tym, we wszystkich
placówkach oświatowych Gmi-
ny Zelów odbyły się uroczystoś-
ci. Szczególnie radośnie powita-
ła nowy rok szkolny 2009/2010
społeczność Szkoły Podstawo-
wej w Kociszewie.

Na terenie szkoły powstanie
wkrótce Wiejskie Centrum Re-

kreacji. Tak miłą informację jak
również życzenia udanego roku
szkolnego przekazał uczniom
Burmistrz Sławomir Malinowski,
który przybył na uroczystość.

W szkołach podstawowych
Gminy Zelów naukę rozpoczęło
920 uczniów, w tym 150
pierwszaków. Do gimnazjum w
roku szkolnym 2009/2010
uczęszczać będzie 559 ucz-
niów, a do liceum 195.

O.K.Ch.

skiego Funduszu Społecznego
w ramach

Dzia-
łanie 9.1 Wyrównywanie szans

Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki,

Dwie zelowskie podstawówki otrzymały
dofinansowanie z ministerialnego programu

"Radosna szkoła".  Wsparcie przeznaczone zostanie
na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.

Do szkół w naszym mieście łącznie
trafi niemal 24 tys. zł.

11.994 zł dla Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie i 11.962
zł dla Szkoły Podstawowej nr 4
w Zelowie tyle pieniędzy udało
się pozyskać pracownikom ze-
lowskiego magistratu z rządo-
wego programu „Radosna
szkoła”.

Program zakłada wsparcie fi-
nansowe dla organów prowa-
dzących szkoły na zakup lub
zwrot kosztów zakupu pomocy
dydaktycznych i na urządzenie
szkolnego placu zabaw.

Główną intencją programu
jest stworzenie w szkołach wa-
runków do aktywności rucho-
wej, porównywalnych ze stan-
dardami wychowania przedsz-
kolnego.

Dzięki temu szkoły podsta-
wowe będą bardziej przyjazne

uczniom, zwłaszcza sześciolat-
kom, które od tego roku mogą
zasiadać w ławkach pierwszych
klas.

Otrzymane przez zelowskie
szkoły dofinansowanie przezna-
czone zostanie na zakup pomo-
cy dydaktycznych tj.: miękkie
materace, miękkie megaklocki
do konstruowania budowli, piłka
skacząca, falista ścieżka z wzo-
rami dotykowymi, dysk do ba-
lansowania, obręcze gimnas-
tyczne, kolorowe tablice magne-
tyczne, elektroniczne zgady-
wanki i inne.

W kolejnych etapach składa-
ne będą wnioski na doposaże-
nie pozostałych szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Zelów.

E.W.

edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechnienia edu-
kacji przedszkolnej.

Tak jak w ubiegłym roku
szkolnym, w ramach projektu,
przy wiejskich szkołach podsta-
wowych funkcjonują punkty
przedszkolne. W tym roku opie-
ką przedszkolną objętych jest
55 dzieci: 20 w Kociszewie i Wy-
giełzowie i 15 w Bujnach Szla-
checkich. Punkty czynne są 5
dni w tygodniu przez 5 godzin
dziennie. W trakcie zajęć reali-
zowana jest podstawa progra-
mowa. Dzieci poprzez zabawę
i obserwację poznają otaczają-
cy je świat i przygotowują się do
dalszej edukacji. Przedszkolaki
uczestniczą też w życiu szkoły,
przy której funkcjonuje punkt
przedszkolny.

W ramach projektu rozsze-

rzana i uatrakcyjniana jest też
oferta edukacyjna dwóch przed-
szkoli w Zelowie. Kontynuowa-
ne będą zajęcia dodatkowe
oparte o opracowane programy
autorskie z języka angielskiego,
muzyczne, taneczne, logopedy-
czne, z gimnastyki korekcyjnej
oraz terapia psychologiczno -
pedagogiczna i spotkania tea-
tralne.

Realizacja projektu obejmuje
też pracę z rodzicami przed-
szkolaków. Uczestniczyć oni bę-
dą w spotkaniach ze specjalis-
tami - psychologiem, pedago-
giem, logopedą i rehabilitantem.



Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie infor-
muje o realizacji Projektu systemowego pt. „Szansa na pracę -
aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”.

Głównym celem projektu jest rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji wśród osób szczególnie narażonych na wyk-
luczenie społeczne.

Projekt skierowany jest do 33 kobiet (bezrobotnych, nieaktyw-
nych zawodowo, pracujących) korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zelowie.

W ramach projektu realizujemy program szkoleniowo-doradczy
obejmujący:
- 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

Rezultatem projektu będzie uczestnictwo w projekcie, zrealizo-
wanie programu szkoleniowo doradczego oraz uzyskanie dyplo-
mów i świadectw potwierdzających ukończenie szkoleń, a przede
wszystkim zmiana statusu na rynku pracy. Zakładamy, że 6%
uczestniczek projektu rozpocznie pracę po jego zakończeniu.

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

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
2 STOPNIA

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W ZELOWIE

REALIZATOR PROJEKTU

Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

dolnionej młodzieży z terenu
Gminy Zelów, znajdującej się w
trudnej sytuacji rodzinnej i mate-
rialnej.

Wnioski o stypendium moż-
na pobierać w siedzibie Stowa-
rzyszenia (Zelów, ul. Żerom-

Zarząd Stowarzyszenia Do-
broczynnego „RAZEM” serde-
cznie zaprasza uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych do udziału w XI Edycji
Konkursu Stypendialnego. Sty-
pendia adresowane są do uz-

skiego 23, pokój nr 118). Termin
składania wniosków upływa

. Więcej
szczegółowych informacji pod
nr .

30 września 2009 roku

tel. 044/ 635-15-44

O.K.Ch.

PODZIĘKOWANIE

„Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciel skarbem”

(Epiktet)

DYREKTOR, GRONO
PEDAGOGICZNE

I UCZNIOWIE

składają serdeczne podziękowanie

za pomoc w realizacji programu

Dzięki wielkiemu sercu ludzi dobrej woli
możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.

Dyrektor

Zelów, dn. 17 września 2009r.

Panu Krzysztofowi Smolarkowi

KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
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Aby ułatwić mieszkańcom
sprawne załatwianie spraw do
czasu końcowego odbioru
nowego budynku, zamiesz-
czamy poniżej szczegółowy

PARTER

(pok. 1-3)
(pok. 12, 22-23)

I PIĘTRO

KASA
(pok. 114)

(pok. 126)
(pok. 125)

(pok.105-108)
(pok. 122-124)

(pok. 118)

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Nieruchomości i Rolnictwa

Skarbnik Miasta
Referat Finansowy
- wymiar podatków i opłat lokalnych
- księgowość podatkowa
Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Referat Organizacyjny
Stanowisko ds. rozwoju społecznego i współpracy z organizacjami
pozarządowymi

wykaz rozmieszczenia stano-
wisk pracy, które funkcjonują w
nowym budynku Urzędu
Miejskiego przy ul. Żerom-
skiego 23

marca do 31 sierpnia 2009 r.,
które stanowią dowód zakupu
oleju napędowego. Wnioski
można składać w pok. 126
Urzędu Miejskiego w Zelowie
(ul. Żeromskiego 23).

Do pro-
ducenci rolni z terenu Gminy
Zelów mogą składać wnioski o
zwrot podatku akcyzowego
wraz z imiennymi fakturami VAT
wystawionymi w okresie od 1

30 września 2009 r.

Ryszard Skrzydlewski z Za-
główek został laureatem woje-
wódzkiego etapu Ogólnopol-
skiego Konkursu na Najlepsze
Gospodarstwo Ekologiczne w
kategorii „Ekologia - środowis-
ko”. Tym samym zapewnił sobie
udział w ścisłym finale konkursu
na szczeblu krajowym, który od-
będzie się już w październiku.

Wyniki I etapu konkursu zostały
ogłoszone w dniu 29 sierpnia
podczas XVIII Promocyjno-
Handlowej Wystawy Rolniczej
„ROL-SZANSA 2009” w Brato-
szewicach. Gospodarstwo rolne
pn. „Chmielnik” specjalizuje się
m.in. w ekologicznej produkcji
mleka koziego i przetworów
mlecznych. O.K.Ch.

Z początkiem października zostanie oddany do użytku nowy budynek Urzędu Miejskiego w Zelowie
przy ul. Żeromskiego 23. Część referatów  już pracuje w nowym budynku,

inne z kolei przygotowują się do przeprowadzki.

Zwrot podatku akcyzowego

dla producentów rolnych



tam Ikona zasłynęła licznymi cu-
dami.

W drugiej połowie XII wieku z
wielkimi honorami Ikona została
przewieziona na Ruś, przeby-
wając wcześniej, jak mówią nie-
które źródła, w Bułgarii, Mora-
wach i Czechach. Książę halic-
ko-wołyński Lew Daniłowicz
umieścił ją pod zarządem pra-
wosławnego duchowieństwa w
zamku w Bełzie, gdzie miała za-
słynąć licznymi cudami. Od tej
miejscowości pochodzi pierwot-
na nazwa Ikony. Po przyłącze-
niu zachodnich ziem Rusi Kijow-
skiej do Korony Królestwa Pol-
skiego, w 1372 r. Księstwo Bełs-
kie, wraz z Rusią Czerwoną,
przeszło we władanie księcia
opolskiego Władysława.

Wtedy też zamek w Bełzie
mieli okrążyć Tatarzy. Licząc na
pomoc Matki Bożej, książę Wła-
dysław wyniósł świętość z cerk-
wi i postawił na miejskiej ścianie.
Strzała wystrzelona przez jed-
nego z Tatarów trafiła w wysta-
wioną na mury zamku Ikonę.
Legenda głosi, iż na cudownym
obrazie miały od tamtego czasu
pozostać ślady krwi przebitego
strzałą jednego z najeźdźców,
które widać do dzisiaj. Zapadła
mgła, w której szyki nieprzyja-
ciół pomieszały się tak, że zmu-

szeni zostali przerwać oblęże-
nie i wycofać się. Jedno z podań
mówi również, że w sennym
przywidzeniu Obrończyni Nie-
bieska nakazała księciu prze-
nieść cudotwórczą Ikonę na
Jasną Górę do Częstochowy.
Idąc dalej tą wersją legendy
książę Władysław w 1382 r. za-
kłada klasztor na Jasnej Górze
(góra spotkania - została tak
nazwana w wyniku mnóstwa
cudów, które miały tam miejsce)
i przenosi tam "cudotwórczą
świętość", powierzając ją na
przechowanie zakonowi pauli-
nów. Kilkadziesiąt lat później
klasztor został obrabowany
przez husytów. Znana jest rów-
nież inna historia pojawienia się
obrazu w Polsce, różniąca się
kilkoma detalami. Wedle niej w
1382 r. książę Władysław za-
pragnął przewieźć cudowną
Ikonę do Opola, lecz po drodze
wóz z ikoną miał zatrzymać się
w Częstochowie, a konie nie
chciały ruszyć z miejsca. Uzna-
jąc to za znak Boży książę po-
zostawia ikonę w miejscowym
klasztorze.

W Wielkanoc 14 kwietnia
1430 r. miał miejsce bandycki
napad na klasztor. Po włamaniu
się do Kaplicy Matki Bożej na-
pastnicy zdjęli z ołtarza Wizeru-

nek, ograbili go z kosztowności
i pocięli szablami twarz Madon-
ny” Następnie rzucili Obraz na
ziemię, powodując pęknięcie
deski Ikony na trzy części.

Dzieje Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej od momentu
pojawienia się na Jasnej Górze,
aż do czasów współczesnych
nierozerwalnie splatają się z lo-
sami Polski. Cudowny wizeru-
nek Jasnogórskiej Bogurodzicy
od początku powstania Sanktu-
arium uznany został za relikwię
Królestwa Polskiego. Otoczony
powszechnym kultem, tak przez
władców, jak i wszystkie stany,
od stuleci stanowi jeden z pod-
stawowych elementów świado-
mości narodowej.

KRÓLOWA POLSKI

Kult Częstochowskiej Ikony
umacniał się wraz z niezwykłymi
wydarzeniami historycznymi,
które nierozerwalnie łączyły
Jasną Górę z losami narodu. I
tak podczas szwedzkiego poto-
pu klasztor jasnogórski został
oblężony przez wojska szwedz-
kie (zima 1655). Najeźdźcy - do-
tąd zawsze zwycięscy - ponieśli
całkowite niepowodzenie i mu-
sieli odstąpić od oblężenia. Wy-
darzenia, jakie rozegrały się

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SPÓŁKA JAWNA

DAR WSCHODNIEGO
CHRZEŚCIJAŃSTWA

Obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej znany także jako
Czarna Madonna, Jasnogórski
Cudowny Obraz Matki Boskiej,
a w tradycji wschodniej jako
Częstochowska Ikona Boguro-
dzicy i Bełzka Ikona Bogurodzi-
cy jest jednym z najbardziej
czczonych wizerunków Matki
Boskiej w kościele katolickim
i prawosławnym.

Według pobożnej tradycji
jest to jedna z siedemdziesięciu
ikon napisanych przez św. Łu-
kasza Ewangelistę, który wyko-
nał ją na desce ze stołu w Naza-
recie, przy którym spożywała
posiłki Święta Rodzina. Do cza-
su zburzenia Jerozolimy przez
legiony Wespazjana i Tytusa
(66-67 r.) chrześcijanie ukryli ją
w jaskini koło górskiego miasta
Pella. W 326 r. z pielgrzymką do
Ziemi Świętej przybyła cesarzo-
wa Helena, matka cesarza Kon-
stantyna Wielkiego. Odnalazła
wówczas krzyż, na którym po-
niósł śmierć Jezus Chrystus. W
podzięce za to wierni z Jerozoli-
my podarowali jej Ikonę Boguro-
dzicy. Po powrocie do Konstan-
tynopola cesarzowa umieściła
Ikonę w cesarskiej kaplicy. Już
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wówczas pod murami klasztoru
stały się początkiem ogólnona-
rodowego zrywu przeciw Szwe-
dom, co doprowadziło do odw-
rócenia losów wojny. Naród uz-
nał, że stało się to za przyczyną
Bogurodzicy, przeto król Jan
Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku
uznał Matkę Bożą za Królową
Polski i zawierzył jej w słynnych
ślubach lwowskich pomyślność
królestwa i jego mieszkańców.

Sława cudownego Obrazu
szerzyła się, wykraczając poza
granice Polski. Wyrazem tego
wielkiego kultu była koronacja
Obrazu koronami papieskimi 8
września 1717 roku. Była to
pierwsza koronacja wizerunku
Madonny na prawach papies-
kich poza Italią.

Klasztor Jasnogórski odegrał
istotną rolę podczas Konfedera-
cji Barskiej. Był on bazą i opar-
ciem dla oddziałów Kazimierza
Pułaskiego. Sam wizerunek stał
się symbolem konfederacji. Był
obecny na sztandarach i ryngra-
fach konfederatów.

Do Czarnej Madonny odwo-
ływał się Naród podczas wszys-
tkich powstań i wojen, jakie mia-
ły miejsce w burzliwej historii
XIX i XX w. To z opieką Matki
Bożej łączony jest Cud na Wisłą
- wielkie zwycięstwo nad bol-
szewikami w bitwie warszaw-
skiej, przetrwanie okupacji hitle-

rowskiej i okresu komunizmu.
26 sierpnia 1956 roku przy
udziale około miliona wiernych
złożono u stóp klasztoru Jasno-
górskie Śluby Narodu Polskiego
ułożone przez prymasa Stefana
Wyszyńskiego, który był wów-
czas jeszcze więziony. Jasna
Góra była zawsze symbolem
jedności Polaków i ich dążenia
do wolności. To tutaj podczas
swojej pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny w czerwcu 1979 roku
Jan Paweł II wypowiedział słyn-
ne słowa: Tu zawsze byliśmy
wolni.

Jednym z fenomenów zwią-
zanych z Częstochowskim Wi-
zerunkiem jest idea peregryna-
cyjna, której inspiratorem był
Prymas Tysiąclecia Stefan Wy-
szyński. W czasie swojego in-
ternowania przez władze komu-
nistyczne w latach 50. XX wieku
opracował on plan duchowego
przygotowania Narodu do jubi-
leuszu tysiąclecia Chrztu Polski,
a istotną częścią tego planu sta-
ła się peregrynacja kopii obrazu
Jasnogórskiego. Wielka węd-
rówka rozpoczęła się 29 sierp-
nia 1957 roku i trwała ponad 23
lata, do 12 października 1980
roku. Ziemię łódzką Obraz na-
wiedził w 1974 roku.

WĘDRUJĄCY OBRAZ

WIELKA ŚWIĘTOŚĆ
PRAWOSŁAWIA

Mimo, że od ponad 600. lat
Czarna Madonna znajduje się w
katolickiej świątyni, to nadal
pozostaje także obiektem wiel-
kiego kultu prawosławnych.
Święto Bogurodzicy w Ikonie
Częstochowskiej jest obcho-
dzone w Cerkwi prawosławnej
w dniu 6 marca (19 marca wg
kalendarza juliańskiego).
Szczególnie uroczyście to świę-
to obchodzą Rosjanie, którzy
przed Częstochowską Ikoną
modlą się o pomyślność swojej
ojczyzny (sic!).

Na przestrzeni dziejów wy-
konano wiele kopii Obrazu, któ-
re darzone są szczególną czcią
przez wiernych. Obecnie naj-
więcej kopii tej ikony wykona-
nych w duchu prawosławnym
znajduje się w Polsce, na Wileń-
szczyźnie i w Zachodniej Biało-
rusi. W samej Częstochowie
znajduje się prawosławna cer-
kiew Częstochowskiej Ikony
Matki Bożej.

Ikonografia Ikony Jasnogór-
skiej legła u podstaw kompozy-
cji Częstochowskiej Ikony Matki
Bożej „Zmiękczenie Złych
Serc”. Kompozycja tej ikony
powstała w 1812 roku.

Pierwsza ikona tego warian-
tu ikonograficznego została ofia-

rowana w 1813 r. przez zakon-
ników klasztoru w Częstocho-
wie rosyjskiemu generałowi Os-
ten-Sakenowi. Uczynili to w po-
dzięce za oswobodzenie ich
wspólnoty od wojsk napoleoń-
skich. Generał przekazał z kolei
tę ikonę głównodowodzącemu
armią rosyjską marszałkowi Mi-
chałowi Kutuzowowi, który
umieścił wizerunek w soborze
Kazańskiej ikony Matki Bożej w
Sankt Petersburgu. Car Alek-
sander I ofiarował ikonie srebr-
ną pozłacaną ryzę wysadzoną

nie ikona znajduje się w Galerii
Tretiakowskiej w Moskwie.

szlachetnymi kamieniami. Obec-

Na podstawie publikacji
kościelnych opracował SM

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

lub wydłużenia oczekiwania na odszkodowanie.

NIC NIE KOSZTUJE

ZAPEWNIAMY POMOC POSZKODOWANYM W UZYSKANIU   GODNEGO,

- 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

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

Więcej informacji na stronie
BIURO PRAWNO - TECHNICZNE

AUTOEKSPERT

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

tel. 0608 43 33 70      tel/fax 044 633 49 55

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH



Od 18 września br. ruszył na-
bór wniosków w ramach prog-
ramu

Celem programu realizowa-
nego przez PFRON jest wyrów-
nanie szans w zdobyciu wyk-
ształcenia przez uczniów, będą-
cych osobami niepełnospraw-
nymi, zamieszkujących:
- gminy wiejskie,
- obszary wiejskie w gminie
miejsko-wiejskiej oraz miasta do

„UCZEŃ NA WSI – po-
moc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie
oraz gminy miejsko-wiejskie”.
Wnioski wraz z załącznikami
można pobrać w Referacie Oś-
wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Urzędu Miejskiego w Zelowie,
ul. Żeromskiego 23 (piętro I,
pokój 107), a także ze strony in-
ternetowej www.pfron.org.pl.

Termin składania
30 września 2009 r.

5 tys. mieszkańców w gminie
miejsko-wiejskiej.

O dofinansowanie kosztów
nauki w ramach programu mo-
że ubiegać się osoba niepełno-
sprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o
niepełnosprawności lub orze-
czenie o stopniu niepełnospraw-
ności,

3) mieszka na terenie obszaru
wieskiego w gminie miejsko-
wiejskiej.

W przypadku niepełno-
sprawnej osoby do 18 roku ży-
cia uprawnionym do ubiegania
się o przyznanie dofinansowa-
nia kosztów nauki w ramach ob-
szaru A programu jest rodzic lub
opiekun prawny.

O dofinansowanie kosztów
nauki w ramach programu nie
może ubiegać się osoba, która:

2) pobiera naukę w szkole pod-
stawowej, gimnazjum lub w
szkole ponadgimnazjalnej (z wy-
łączeniem szkoły policealnej),

Uwaga!

1) w przeszłości, była stroną
umowy zawartej z PFRON i roz-
wiązanej z przyczyn leżących
po jej stronie,
2) posiada średnie miesięczne
dochody brutto przekraczające
120% najniższego wynagrodze-
nia przypadającego na jednego
członka rodziny pozostającego
we   wspólnym   gospodarstwie
domowym.
Zgodnie z postanowieniami pi-
lotażowego programu „UCZEŃ
NA WSI”, przez „najniższe wy-
nagrodzenie” należy rozumieć
wynagrodzenie, o którym mowa
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr
14, poz. 92, z późn. zm.);, tj.
minimalne wynagrodzenie za
pracę obowiązujące w styczniu
danego roku, ustalane na pod-
stawie odrębnych przepisów,
czyli 1.531,20 złotych.

Przyznana ze środków
PFRON pomoc finansowa w ra-
mach programu, może obejmo-
wać następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwia-
jących lub umożliwiających nau-
kę,

3) w przypadku ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej zobowiąza-
nego do uiszczania opłat za nau-
kę (czesnego) kwoty 4000 zł w
ciągu jednego roku szkolnego.

2) uczestnictwa w zajęciach ma-
jących na celu podniesienie
sprawności fizycznej lub psy-
chicznej (w tym wakacyjne obo-
zy i kolonie)
3) związane z dostępem do in-
ternetu (instalacja i abonament),

4) kursów doszkalających w za-
kresie programu nauczania
oraz kursów językowych (w
przypadku kursów organizowa-
nych poza miejscem zamiesz-
kania ucznia, dofinansowaniu
mogą podlegać również koszty
dojazdu, zakwaterowania, wy-
żywienia),
5) wyjazdów organizowanych w
ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych przyzna-
na pomoc finansowa może
obejmować dodatkowo nastę-
pujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń
pobiera naukę

)
3) dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finanso-
wej ze środków PFRON nie mo-
że przekroczyć
1) w przypadku ucznia szkoły
podstawowej lub gimnazjum
kwoty 2000 zł w ciągu jednego
roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej bez obo-
wiązku uiszczania czesnego
kwoty 3000 zł w ciągu jednego
roku szkolnego,

Na wysokość dofinansowa-
nia ma wpływ wysokość środ-
ków finansowych, którymi dys-
ponuje PFRON.

Przyjęta w progra-
mie wysokość dofinansowania
przypadającego na jednego
ucznia niepełnosprawnego w
ciągu roku szkolnego została
określona jako maksymalna wy-
sokość, co znaczy, że nie jest to
kwota obligatoryjnie w całości
przysługująca uczniowi i kwota
faktycznego dofinansowania
może być niższa.

Uwaga! w ramach programu wy-
kluczona została możliwość za-
kupu sprzętu komputerowego

:

poza miejscem
zamieszkania

Uwaga!
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Zelów ul. Ko[ciuszki 22

tel. (044) 634 26 14   lub   605 132 753
(wspólne wej[cie z biur em rachunkowym)



Punkt profilaktyczno - terapeutyczny dla młodzieży i rodziców
97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 28         tel. (044) 634 - 24 - 98

Prezentujemy Państwu czwarty z cyklu artykułów edukacyjnych przygotowanych przez Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9 września Światowy
Dzień FAS

Jesteś w ciąży bądź
planujesz zostać matką
NIE PIJ ALKOHOLU!!!

Badania wskazują, że co
trzecia (33%) kobieta w wieku
prokreacyjnym (18-40 lat) piła
alkohol w czasie ciąży.

W Polsce co roku rodzi się
nawet 9 000 dzieci cierpiących
na zaburzenia rozwojowe spo-
wodowane kontaktem z alkoho-
lem w czasie okresu płodowe-
go.

Są to wyniki zatrważające
biorąc pod uwagę, że alkohol to
silna trucizna i każda jej ilość
wpływa toksycznie na rozwijają-
ce się w łonie matki dziecko.

Należy zaznaczyć, że pod
terminem alkohol rozumiemy
zarówno trunki wysokoprocen-
towe jak również piwo - rodzaj
alkoholu nie ma tu znaczenia.

Organizm płodu nie ma żad-
nego mechanizmu obronnego,

który uchroniłby go przed wy-
niszczającymi skutkami działa-
nia alkoholu. Nie chroni go ło-
żysko, a wątroba nie jest jesz-
cze dostatecznie rozwinięta, by
eliminować alkohol. Kobieta nie
musi wypić dużo ani pić często
nawet minimalne dawki mogą
zaszkodzić jej dziecku.

Im więcej spożytego alkoho-
lu tym większe niebezpieczeń-
stwo uszkodzeń płodu.

Szczególnie niebezpieczne
jest picie w pierwszych dniach
po zapłodnieniu, a więc wtedy,
gdy kobieta jeszcze nie wie, że
jest w ciąży.

W Polsce, niestety, wiedza
na temat negatywnego wpływu
alkoholu na płód jest nadal ogra-
niczona. Wyrazem tego są cho-
ciażby porady jakie niejedno-
krotnie przyszła matka uzyskuje
od swojego lekarza - na porząd-
ku dziennym słyszymy, że le-
karz kobiecie w ciąży zaleca
lampkę czerwonego wina bądź
szklankę piwa dla jej własnego

zdrowia i dla zdrowia dziecka.
Część z nas podchodzi bezkry-
tycznie do zaleceń lekarskich
traktując je jak świętość - no bo
kto ma lepiej wiedzieć jak nie le-
karz?

Nic bardziej mylnego i krzyw-
dzącego.

Należy brać pod uwagę, że
wielu lekarzy zakończyło swą
edukację wiele lat temu, kiedy
wyniki badań co do szkodliwości
picia alkoholu w ciąży były w
Polsce praktycznie nieznane.

Alkohol z łatwością przenika
przez łożysko matki i pół go-
dziny po spożyciu go przez ko-
bietę stężenie jego we krwi pło-
du jest takie samo jak w orga-
nizmie matki.

Picie jakichkolwiek ilości al-
koholu w ciąży wpływa nega-
tywnie i wyniszczająco na płód i
hamuje jego rozwój.

Każda matka, która pije w
czasie ciąży naraża własne
dziecko na poważne, nieodwra-
calne uszkodzenia, zaburzenia
w rozwoju psycho-fizycznym,
które mają swoje konsekwencje
przez całe dzieciństwo, wiek
dojrzewania i życie dorosłe czło-
wieka.

W przypadku kobiet pijących
alkohol w czasie ciąży znacznie
częściej też występują przed-
wczesne porody i poronienia.

Często bywa jednak tak, że
mimo picia alkoholu podczas
ciąży płód na „pierwszy rzut
oka” rozwija się wzorcowo, po-
ród przebiega bezproblemowo

Gdy matka pije alkohol,
pali bądź zażywa narkotyki
dziecko pije, pali i zażywa
razem z nią!

a dziecko rodzi się zdrowe nie-
stety w wielu przypadkach oka-
zuje się, że w dalszym etapie
rozwoju dziecka ujawniają się
różnego rodzaju deficyty.

Zespół zaburzeń pojawiają-
cych się u dzieci pijących matek
nazwano FAS.

Zachęcam do zapoznania
się z poniżej zamieszczonymi
informacjami dotyczącymi ne-
gatywnego wpływu alkoholu na
płód.

- poronienie samoistne - alkohol
działa wczesnoporonnie
- wady rozwojowe układu ner-
wowego, krwionośnego, kost-
nego, nieprawidłowości w budo-
wie ciała i twarzoczaszki (dys-
morfie)
- przedwczesne urodzenie nie-
zdolnego lub niedojrzałego do
samodzielnego życia dziecka
- mała waga urodzeniowa, nis-
korosłość trwająca całe życie,
małogłowie
- wady licznych układów i narzą-
dów (wady serca i naczyń krwio-
nośnych, wady budowy układu
moczowego, kostno-stawowe-
go, zaburzenia funkcjonowania
układu pokarmowego)

FAS Płodowy Zespół Al-
koholowy (ang. Fetal Alcohol
Syndrome) - to zespół zabu-
rzeń pojawiających się u dzie-
ci, jako skutek narażenia ich
na toksyczne działanie alko-
holu w życiu płodowym. Za-
burzenia te dotyczą wad wro-
dzonych, somatycznych oraz
neurologicznych. Po raz pier-
wszy FAS został opisany w
1973 roku. FAS jest jednostką
chorobową i każdy lekarz ma
uprawnienia do postawienia
diagnozy.

Nieznana jest dawka spo-
żywanego alkoholu przez ko-
bietę ciężarną, która byłaby
bezpieczna dla płodu dlatego
zalecana jest pełna abstynen-
cja w czasie ciąży.

Kategorią szerszą, obej-
mującą mniej nasilone zabu-
rzenia i trudności z nich wyni-
kające - jest FASD (Spektrum
Poalkoholowych Zaburzeń
Płodu).

Czym może się objawiać
FAS (Płodowy Zespół Alkoho-
lowy):
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- uszkodzenia ośrodkowego
układu nerwowego
- niski wzrost i małogłowie
- dysmorfie twarzy (np. twarz
jest niesymetryczna)
- wady układu kostno-mięśnio-
wego i zaburzenia czucia głębo-
kiego, problemy z koordynacją
(dziecko może np. złamać rękę
i nie czuć tego)
- problemy ze słyszeniem, opóź-
nioną zdolność mówienia
- Zmniejszone pole widzenia,
słabą pamięć wzrokowa (dziec-
ko może się łatwo gubić nawet
w okolicy domu)
- anomalie w budowie wątroby,
serca, nerek, narządów płcio-
wych
- podwyższony próg bólu lub
nadwrażliwość na ból
- nadpobudliwość (zespól
ADHD)
- impulsywność (impuls działa-
nie myślenie)
- problemy z pamięcią i trudnoś-
ci w uczeniu się (dziecko będzie
się skarżyć, że „nic mu nie
wchodzi do głowy”, choć się
uczy)
- zaburzenia zachowania, nie-
dostosowanie społeczne, trud-
ności w przewidywaniu konsek-
wencji swoich zachowań (może
np. uciekać z domu)
- niekontrolowane napady złości
- skłonność do uzależnień
- skłonności depresyjne i lękli-
wość
- podatność na manipulacje
- nieumiejętność rozpoznawa-
nia uczuć u siebie i innych (brak
empatii).

Brak wczesnego rozpozna-
nia FAS i odpowiedniej opieki
zwykle prowadzi do powstania
zaburzeń wtórnych u dzieci z
FAS.

związane z:
- opóźnionym dojrzewaniem
społecznym (wiek społeczny
określa się na połowę wieku
metrykalnego),
- chwiejnością emocjonalną i

Osoby z FAS, w wieku do-
rosłym, mają często proble-
my

zaburzeniami nastroju,
- zaburzeniami zachowania
niepokojem, pobudzeniem psy-
choruchowym
- słabym poczuciem granic i
norm społecznych co powoduje,
że:

- osoby te częściej stają się
sprawcami lub ofiarami działań
zabronionych prawem - ulegają
wpływom tak pozytywnym jak i
negatywnym,

- bezkrytycznie ufają innym,
- mimo znajomości norm nie

potrafią z nich korzystać, „zapo-
minają o nich”,

- słabo uczą się na „błędach”,
nie potrafią przewidywać skut-
ków,

- podejmowanych działań tak
bezpośrednich jak i odległych

- mają niską samoocenę, po-
czucie osamotnienia.

- lęk, złość, unikanie, wycofanie;
- wejście w rolę ofiary lub prześ-
ladowcy;
- zamknięcie się w sobie, kłam-
stwa, ucieczki z domu;
- przerwanie nauki szkolnej;
- bezrobocie;
- bezdomność;
- zależność od innych, chęć za-
dowolenia innych;
- choroby psychiczne, depresja,
samookaleczanie się;
- gwałtowne i szokujące zacho-
wania;
- impulsywność;
- kłopoty z prawem;
- skłonność do uzależnień;
- tendencje i zachowania samo-
bójcze

Na wystąpienie objawów
wtórnych ma wpływ środowisko
i sposób postępowania z dziec-
kiem. To właśnie te objawy mo-
gą być czynnikiem wpływają-
cym na funkcjonowanie osoby z
FAS.

Artykuł opracowano
na podstawie

- „Ciąża i alkohol.
W trosce o Twoje Zdrowia”

Małgorzata Klecka.

Objawy wtórne obejmują:
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Ropomacicze to dość częs-
te schorzenie występujące głó-
wnie u suk, a polegające na na-
gromadzeniu się ropy we wnęt-
rzu macicy.

Toksyny ropne wchłaniają się
do układu krwionośnego i
powodują zatrucie całego orga-
nizmu oraz uszkodzenie nerek,
wątroby i serca. Nieleczona
choroba może w końcu dopro-
wadzić do śmierci zwierzęcia.

Wystąpieniu ropomacicza
sprzyjają:
- fizjologicznie niezbyt korzystny
cykl rozrodczy suki (u kotek ro-
pomacicze występuje znacznie
rzadziej),
- zbyt długotrwałe stosowanie
środków antykoncepcyjnych lub
zastosowanie ich w czasie trwa-
nia cieczki,
zastosowanie środka wczesno-
poronnego,

- ciężkie porody,
- starszy wiek zwierzęcia.

Objawy zauważalne dla
opiekuna zwierzęcia najczęściej
występują po około 2 miesią-
cach od zakończenia cieczki i
są to:
- wzrost pragnienia i nadmierne
wy-dalanie moczu, co może być
związane z uszkodzeniem ne-
rek,
- osowiałość i ogólne osłabienie,
- zmniejszenie lub brak apetytu,
- upławy z dróg rodnych,
- mogą być wymioty,
- czasem ropy jest tak dużo, że
dochodzi do powiększenia brzu-
cha.

Głównym i najskuteczniej-
szym sposobem leczenia jest
operacja polegająca na usunię-
ciu macicy wraz z jajnikami.
Przy bardzo złym stanie suki leki
mogą złagodzić schorzenie i
operację można odłożyć do
czasu poprawy stanu zdrowia,

ale nie należy z niej rezygno-
wać, gdyż choroba nasili się po-
nownie po odstawieniu leków.
Po operacji zwykle zwierzę
szybko wraca do formy i nie ob-
serwuje się niekorzystnych nas-
tępstw w późniejszym okresie
życia.

lek. wet. Przemysław Rybiński
specjalista chirurgii

weterynaryjnej
specjalista chorób

psów i kotów

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE
BYDŁA I CIELĄT
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5 września na stadionie ze-
lowskiego Włókniarza siedem
drużyn piłkarskich oldboyów
wzięło udział w turnieju rozegra-
nym ku czci Krzysztofa Surlita
jednego z najwybitniejszych pił-
karzy w historii regionu łódzkie-
go. Zawodnicy rywalizowali o
Puchar Burmistrza Zelowa.

Bezkonkurencyjni w zawo-
dach okazali się oldboye białos-
tockiej Jagiellonii, którzy poko-
nali wszystkich rywali.

II miejsce wywalczyli piłkarze
Towarzystwa Sportu i Rekreacji
„Jupiter”, a III - zawodnicy Sto-
warzyszenia Kultury Fizycznej
„Sportowa Łódź” (m.in. Tomasz
Kłos, Witold Bendkowski i Ma-
rek Chojnacki).

Poza podium znalazły się
drużyny: Wisła Kraków, Stowa-
rzyszenie Piłkarskie GKS Beł-
chatów, Oldboy Zelów i Oldboy

Włókniarz Zelów.
Przyznano też nagrody indy-

widualne. Królem strzelców ze-
lowskiego turnieju został Samu-
el Tomar, a najlepszym bramka-
rzem Maciej Kudrycki - obaj z
Białegostoku. Natomiast Marek
Madej ze „Sportowej Łodzi” wy-
różniony został jako najstarszy
zawodnik.

Puchary wręczali: Burmistrz
Zelowa Sławomir Malinowski,
Starosta Bełchatowski Jarosław
Brózda, Prezes Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Piotrko-
wie Trybunalskim Stanisław Si-
pa, Prezes ZKS Włókniarz
Szczepan Wrzesiak oraz żona
zmarłego piłkarza Bożena Sur-
lit.

Turniej im. Krzysztofa Surlita
rozegrany został w Zelowie już
po raz drugi. W ubiegłym roku,
podczas pierwszego turnieju, na

stadionie Włókniarza uroczyście
odsłonięto pamiątkową tablicę
poświęconą zmarłemu w 2007
r. legendarnemu piłkarzowi z

Na stadionie przy ul. Lubel-
skiej w Zelowie w dniu 6 wrześ-
nia odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze jednostek
OSP z terenu Gminy Zelów. Do

turnieju rozgrywanego pod czuj-
nym okiem Komisji Sędziow-
skiej, której przewodniczył bry-
gadier Wojciech Jeleń, przystą-
piło 11 drużyn pożarniczych

(OSP Bocianicha, OSP Bujny
Szlacheckie, OSP Chajczyny,
OSP Karczmy, OSP Kociszew,
OSP Kurów, OSP Łobudzice,
OSP Pożdżenice, OSP Sromut-
ka, OSP Wypychów i OSP Ze-
lów). Rywalizacja odbywała się
w dwóch konkurencjach: ćwi-
czenie bojowe oraz sztafeta po-
żarnicza 7x50 m z przeszkoda-
mi. Ostatecznie najlepszymi
okazali się druhowie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Chajczy-

Zelowa. Podczas tegorocznych
zawodów pod tablicą złożono
kwiaty i zapalono znicze.

E.W.

nach, którzy reprezentowali
Gminę Zelów podczas Powiato-
wych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych na sta-
dionie zelowskiego Włókniarza.
Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze to nie tylko rywalizacja,
ocena stanu wyszkolenia pożar-
niczego, ale przede wszystkim
integracja jednostek oraz dos-
konała promocja tradycji dzia-
łalności Ochotniczych Straży
Pożarnych.

20 września

O.K.Ch.
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Jedno zwycięstwo, cztery re-
misy, trzy porażki, siedem zdo-
bytych punktów, cztery strzelo-
ne bramki, dziesięć straconych,
dwunaste miejsce w lidze. Oto
bilans dokonań Włókniarza Ze-
lów w rozgrywkach III ligi piłkar-
skiej na półmetku rundy jesien-
nej.

Nie jest to bilans marzeń, ale
i do rozpaczy nie ma powodu.
Najgorzej było w 5. i 6. kolejce,
kiedy Włókniarz przegrał dwa
mecze pod rząd grając niemal
na stojąco. Szczególnie dotkli-
wa była porażka 0:3 ze Zduńską
Wolą na własnym boisku, która
przesądziła o odejściu z funkcji
trenera Grzegorza Bodnara.

Wojewódzki Turniej Piłki
Nożnej działaczy Ludowych
Zespołów Sportowych rozegra-
ny został w dniu 23 sierpnia br.
Turniej zorganizowany został
przez Wojewódzkie Zrzeszenie
LZS i Powiatowe Zrzeszenie
LZS w Radomsku. Uczestniczy-
ło w nim pięć zespołów piłkar-
skich. Zwycięstwo wywalczyła
drużyna MG LKS w Zelowie. Za
nią znalazły się: na miejscu II
LZS Czarni Rozprza, III Dru-
karz Radomsko, IV LZS Kietlin,
V LZS Krzętów.

Drużyna z Zelowa grała w
składzie: Karol Swiątczak, Tade-
usz Marynowski, Andrzej Gu-
dzio, Tadeusz Stępień, Tadeusz
Mituta, Henryk Siuda, Mariusz
Szewczyk, Zdzisław Kamola,
Cezary Niewiadomski, Lucjan

III liga piłkarska  runda jesienna na półmetku

Kryzys wydaje się być jednak
przełamywany, ponieważ po
klęsce z Pogonią Zduńska Wola
przyszły dwa remisy z drużyna-
mi ze ścisłej czołówki ligowej -
0:0 z Nadarzynem (wyjazd) i 1:1
z Wartą Sieradz u siebie. Te me-
cze potwierdzają opinię, że ZKS
ma potencjał pozwalający wal-
czyć, a nawet wygrać z każdym
ligowym rywalem. Trzeba tylko
ten potencjał umiejętnie wyzwo-
lić. To już zadanie dla nowego
trenera Piotra Szarpaka, nieg-
dyś piłkarza Widzewa Łódź
i GKS Bełchatów. No i żeby nie
tylko Jacek Berensztajn musiał
strzelać bramki dla naszych.

Selerowicz, Władysław Błoch,
Szczepan Krajda.

E.W.

Efektownym zwycięstwem
zelowskiej drużyny zakończyły
się Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego w Piłce Nożnej LZS,
które odbyły się 26 lipca 2009 r.
w Łękińsku i Wolicy. Za nami na
miejscu II Sulejów, III - Klesz-
czów i IV - Stryków. W skład ze-
społu reprezentującego Gminę
Zelów podczas Mistrzostw we-
szli zawodnicy takich drużyn jak:
OSP Chajczyny, Oldboy Zelów,
Jutrzenka, i OSP Wypychów.
Skład osobowy: Wszelaki Da-
mian, Lotczyk Andrzej, Metysik
Piotr, Kędziak Andrzej, Kędziak

Mateusz, Spadliński Damian,
Kaczmarek Grzegorz, Michalak
Krzysztof, Klich Zbigniew, Kro-
pidłowski Przemysław, Tomasz-
czyk Grzegorz, Malinowski Da-
wid, Malinowski Marcin, Kowal-
czyk Grzegorz, Ratajczyk Mar-
cin, Siuda Henryk, Marynowski
Tadeusz, Szafran Łukasz. Kró-
lem Strzelców został także za-
wodnik zelowskiej drużyny Da-
wid Malinowski (4 bramki). Naj-
lepszym drużynom wręczono
puchary i medale ufundowane
przez Wojewódzką Radę LZS w
Łodzi. O.K.Ch.


