
Urz¹d Miejski informuje, i¿ w 
dniu 07.11.2007 r. decyzj¹ Wo-
jewody £ódzkiego Gmina Zelów 
otrzyma³a dodatkow¹ kwotê do-
tacji na pomoc materialn¹ dla 
uczniów. Chc¹c wykorzystaæ 

ca³¹ kwotê, Rada Miejska  
w Zelowie na sesji  w dniu 
8.11.2007 r. podjê³a uchwa³ê o 
zmianie regulaminu stypendial-
nego. Zmiana ta polega³a na 
podwy¿szeniu kwot stypendium 

w okresie wrzesieñ-grudzieñ 
2007 r.  

Niniejsza uchwa³a podlega 
publikacji w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa £ódzkiego. 
W zwi¹zku z tym, opublikowa-
na zosta³a dopiero 15 grudnia 
2007 r. i wejdzie w ¿ycie po 14 
dniach, tj. 30 grudnia 2007 r. Ze 
wzglêdu na bardzo krótki czas 
realizacji stypendium, podjêto 
decyzjê o wyp³acie wniosko-
dawcom gotówki. Wyp³ata nas-
t¹pi tylko w dniu 31 grudnia 
2007 r. w kasie Urzêdu Miej-
skiego w Zelowie w godz. 
10.00-15.00. Osoba pobieraj¹-
ca pieni¹dze musi okazaæ siê 
dowodem osobistym. Nato-
miast decyzje o przyznaniu sty-
pendium bêd¹ wydawane w 
Referacie Oœwiaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia ju¿ od dnia 17 
grudnia 2007 r. od godz. 
11.00-15.30.

Serdecznie zapraszamy na 
Koncert Noworoczny, który od-
bêdzie siê 18 stycznia 2008 ro-
ku w Domu Kultury w Zelowie. 

Bêdzie to gala operetkowo  mu-
sicalowa w wykonaniu artystów 
Teatru Muzycznego w £odzi. 
Koncert rozpocznie siê o godzi-

nie 18.00 i oficjalnie zakoñczy 
obchody jubileuszu 50-lecia na-
dania praw miejskich naszemu 
miastu.                             E.S.



Telefon alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Stra¿ Po¿arna 998

Policja Zelów 997

dy¿urny 634-13-77

komendant 634-12-83

Pogotowie Gazownicze 
992

Pogotowie Energetyczne 
991

Pomoc Drogowa 981

Biuro numerów 118-913

Urz¹d Miejski w Zelowie 
634-10-00

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

OSP w £obudzicach     
634-15-88

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

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

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

Przedsiêbiorstwo 
Komunalne w Zelowie  
634-11-99

Dom Kultury w Zelowie 
634-10-98

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

Szpital Wojewódzki 
w Be³chatowie Pogotowie 
Ratunkowe 635-84-80

Przychodnia SPZOZ 
w Zelowie 634-12-65

Wiejski Oœrodek Zdrowia 
w Bujnach Szlacheckich  
634-15-93

Wiejski Oœrodek Zdrowia 
w Wygie³zowie 634-14-22

Podczas XII sesji Rady Miej-
skiej w Zelowie radni jednog³oœ-
nie podjêli dwie niezwykle istot-
ne uchwa³y. Pierwsz¹ z nich by-
³a uchwa³a w sprawie aktualnoœ-
ci studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 
Zelów oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Zelów. Ko-
lejn¹ by³a uchwa³a w sprawie 
przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
zmiany studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 
Zelów. Zgodnie z art. 32 Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, burmistrz 
raz w czasie kadencji  Rady 
przekazuje wyniki analiz i  oceny 
aktualnoœci studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodaro-

W dniu 29.11.2007 r. zelo-
wianka Jolanta Che³miñska 
zosta³a nominowana przez Pre-

zesa Rady Ministrów Donalda 
Tuska na nowego wojewodê 
³ódzkiego. Jako absolwentka 
ekonomii na Uniwersytecie 
£ódzkim rozpoczê³a pracê w 
Narodowym Banku Polskim. Od 
oœmiu lat piastuje stanowisko 
dyrektora PKO BP w £odzi,  a od 
dwóch lat przewodniczy pracom 
kapitu³y Nagrody Gospodarczej 
Wojewody £ódzkiego. Wielo-
krotnie nagradzana by³a za suk-
cesy w dziedzinie bankowoœci,  
otrzyma³a tak¿e tytu³ £odzianki 
Roku 1999 uzyskany w plebis-

cycie zorganizowanym przez lo-
kalne media, z kolei  za zas³ugi 
dla miasta w 2005 r. otrzyma³a 
Nagrodê Miasta £odzi przyzna-
wan¹ przez Radê Miejsk¹.

Jolanta Che³miñska wspiera 
finansowo wiele interesuj¹cych 
imprez i instytucji kulturalnych 
oraz prowadzi szerok¹ wspó³-
pracê z wieloma organizacjami 
spo³ecznymi. Do swojego ro-
dzinnego Zelowa lubi zagl¹daæ 
m.in. na Letnie Koncerty Festi-
walowe. 
                                  O.K.Ch.

wania przestrzennego oraz 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
i gminy Zelów. W wyniku doko-
nanej analizy stwierdzono, i¿ w 
czasie obowi¹zywania obec-
nych opracowañ mieszkañcy 
gminy wnieœli ok. 200 zg³oszeñ 
dotycz¹cych m.in. zmiany 
przeznaczenia gruntów z rol-
nych na zabudowê mieszkanio-
w¹, zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych pod zalesienie, 
a tak¿e budowy si³owni wiatro-
wych. Ponadto z analizy ustaleñ 
ogólnych i szczegó³owych teks-
tu obowi¹zuj¹cego miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego wynika, ¿e na-
le¿y dokonaæ szeregu zmian w 
treœci niektórych zapisów planu. 
W zwi¹zku z tym zasz³a ko-
niecznoœæ rozpoczêcia czyn-

noœci polegaj¹cych na dokona-
niu zmiany Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego i dokona-
nie zmian fragmentów Miejsco-
wego planu zagospodarowania 
Miasta i Gminy Zelów.

Wynikiem powy¿szego zos-
ta³a podjêta w tej sprawie uch-
wa³a. Opracowanie Studium 
uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzenne-
go wykonane by³o w 1999 roku, 
a opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania przes-
trzennego w 2004 roku.

W dniu 27 grudnia odbêdzie 
siê XIII sesja Rady Miejskiej w 
Zelowie, na której zostanie 
przedstawiony projekt bud¿etu 
Gminy Zelów na 2008 r. 
                                 O.K.Ch.     



Olena Krawczuk - Chojnac-
ka: Panie Burmistrzu, zbli¿a-
my siê do koñca jubileuszo-
wego dla Zelowa roku, roku 
50.lecia uzyskania praw 
miejskich. Towarzyszy³y tej 
rocznicy i inne zelowskie ju-
bileusze - powstania wa¿-
nych dla ¿ycia naszej gminy 
organizacji i instytucji. Si³¹ 
rzeczy wiêc, mieliœmy ca³y 
szereg okolicznoœciowych 
imprez, koncertów, rozgry-
wek sportowych. Chcia³am 
Pana namówiæ na pierwsze 
podsumowania jubileuszo-
wego roku, ale mo¿e nie w 
kontekœcie blichtru okolicz-
noœciowych imprez, tylko 
dla przypomnienia przes³a-
nia rocznicowych obcho-
dów. „Przesz³oœæ dla teraŸ-
niejszoœci, teraŸniejszoœæ 
dla przysz³oœci” -  tak mo¿na 
by streœciæ to przes³anie…
S³awomir Malinowski: Chcie-
liœmy obchodom jubileuszo-
wym nadaæ g³êbszy sens. To-
warzysz¹ce rocznicy praw 
miejskich przes³anie, które Pa-
ni przytoczy³a, mia³o najpierw 
skierowaæ uwagê na niezwyk-
³¹ zelowsk¹ historiê, historiê 
budowania gminnej wspólnoty 
przez pokolenia ludzi wywo-
dz¹cych siê z ró¿nych œrodo-
wisk religijnych i narodowoœ-
ciowych. To przecie¿ tak bar-
dzo odró¿nia nas od innych 
miast i gmin w Polsce. Ale to 
odwo³anie siê do lokalnych 
dziejów mia³o mieæ i walor wy-
dobycia z nich ca³ego pozy-

„Przes³anie jubileuszowego roku mia³o przypomnieæ niezwyk³¹ zelowsk¹ historiê, historiê zgodnego budowania 
gminnej wspólnoty przez pokolenia ludzi wywodz¹cych siê z ró¿nych œrodowisk religijnych i narodowoœciowych. 

Szkoda, ¿e pod koniec roku ta atmosfera zosta³a zm¹cona przez - wywo³ane przecie¿ w Zelowie - echa antypolskich 
i antykatolickich kompleksów.”

Rozmowa z burmistrzem S³awomirem Malinowskim o obchodach jubileuszowego roku 50. lecia praw miejskich Zelowa

tywnego bogactwa, które 
mo¿na wykorzystaæ w naszej 
teraŸniejszoœci dla wiêkszego 
jeszcze skupienia si³ dla przy-
sz³ego rozwoju gminy. Bo jak 
powiedzia³ W³adys³aw Grze-
szczyk: „Nawet najlepsza tera-
Ÿniejszoœæ marzy o lepszej 
przysz³oœci”.

O.K.Ch.: Rozumiem, ¿e sym-
bolicznym ucieleœnieniem 
tego przes³ania by³o nada-
nie honorowego obywatel-
stwa Zelowa biskupowi 
Zdzis³awowi Trandzie.
S.M.: Ksi¹dz biskup Zdzis³aw 
Tranda jest z jednej strony nie-
zwykle zas³u¿on¹ dla Zelowa 
postaci¹, z drugiej strony nikt 
lepiej nie symbolizuje tych 
wszystkich ludzi i ich wysi³ków, 
które zmierza³y do budowania 
w Zelowie wspólnej, bratniej, 
wolnej od religijnej i narodo-
woœciowej wrogoœci koegzys-
tencji zelowian. To honorowe 
obywatelstwo dla tego w³aœnie 
duchownego ewangelicko-re-
formowanego, by³o projekto-
wane ju¿ od dawna. Chcieliœ-
my wszak¿e, aby i okolicznoœ-
ci by³y dostatecznie donios³e. 
Wrêczenie aktu nadania Ho-
norowego Obywatelstwa bis-
kupowi Zdzis³awowi Trandzie 
w Œwiêto Konstytucji 3 Maja, w 
roku jubileuszu 50.lecia praw 
miejskich Zelowa na central-
nym miejscu miasta, w asyœcie 
sztandarów i licznie zgroma-
dzonych mieszkañców by³o 
zaplanowanym zamiarem, ob-

liczonym na oddanie najwy¿-
szego ho³du tej wybitnej posta-
ci i wartoœci, które symbolizu-
je.

O.K.Ch.: Czy ta uroczystoœæ 
i szereg innych przynios³y 
zamierzony skutek?
S.M.: Myœlê, ¿e tak. W szeregu 
wydawnictw, wystaw, spotkañ, 
przybli¿aliœmy zelowianom, a 
tak¿e mieszkañcom innych 
miast, nasz¹ historiê, proble-
my bie¿¹ce i plany na przysz-
³oœæ. Szkoda tylko, ¿e tê dobr¹ 
atmosferê nieco zm¹ci³y pod 
koniec roku niesione przez 
niektóre media, ale wywo³ane 
przecie¿ w Zelowie, echa anty-
polskich i antykatolickich kom-
pleksów. G³osy te s¹ przeja-
wem jakichœ dziwnych rosz-
czeñ, aby zelowsk¹ historiê 
zaw³aszczyæ dla jednego tylko 
œrodowiska religijnego czy na-
rodowoœciowego. Tego zrobiæ 
siê nie da, poniewa¿ ta historia 
i wspó³czesna rzeczywistoœæ 
przynale¿¹ nam wszystkim  
zelowianom bez rozró¿nienia 
wiary i narodowych korzeni.

O.K.Ch.: Czy takie g³osy 
poszczególnych œrodowisk 
nios¹ jakieœ daleko id¹ce 
skutki dla ¿ycia miasta i gmi-
ny?
S.M.: Poprawka. To nie g³osy 
œrodowisk, a jednostek pocho-
dz¹cych z okreœlonych œrodo-
wisk i dlatego nie jestem w sta-
nie siê nimi nadto przej¹æ. Mo-
g¹ wywo³aæ chwilow¹ irytacjê, 
ale to wszystko. Natomiast to, 
o czym przypominaj¹ takie wy-
powiedzi, to refleksja, ¿e nie 
dorobiliœmy siê rzetelnej nau-
kowej monografii dziejów Ze-
lowa. Nie okolicznoœciowego 
albumu czy folderu, ale nauko-
wego opracowania zawodo-
wych historyków, dotykaj¹ce-
go nie tylko najwa¿niejszych 
wydarzeñ dziejowych, ale g³ê-
boko zanurzaj¹cego siê w 
skomplikowan¹ zelowsk¹ 
przesz³oœæ. Tak¿e w t¹ boles-
n¹, pe³n¹ kontrowersji i niedo-
mówieñ - jak choæby historiê 
okupacji hitlerowskiej w Zelo-
wie. Nale¿a³oby to zrobiæ nie 
po to by kogokolwiek stawiaæ 

pod prêgierzem, ale ¿eby - jak 
zaleca Marian Brandys, wielki 
nasz publicysta historyczny - 
to, co w naszych zelowskich 
dziejach piêkne i wznios³e, 
nazwaæ piêknym i wznios³ym, 
a to, co pod³e i nikczemne, 
pod³ym i nikczemnym. Kolejny 
jubileusz by³by doskona³¹ oka-
zj¹ do wydania takiej mono-
grafii, choæ zdajê sobie spra-
wê, ¿e to praca na wiele lat 
i bardzo kosztowna.

O.K.Ch.: Tymi refleksjami 
zamknijmy mo¿e w¹tek his-
toryczny, a przejdŸmy do te-
raŸniejszoœci, do bie¿¹cego 
biegu wydarzeñ w gminie. 
Kilka zdañ o tym, co najwa¿-
niejsze w mijaj¹cym, jubi-
leuszowym roku.
S.M.: W bie¿¹cej pracy jubi-
leusz 50.lecia miejskoœci Zelo-
wa chcieliœmy uczciæ w dwoja-
ki sposób. Po pierwsze z po-
wodzeniem zakoñczyæ 3-letni, 
wspierany przez fundusze Unii 
Europejskiej projekt „Przebu-
dowa oczyszczalni œcieków 
oraz budowa systemów wod.-
kan. z odtworzeniem pasów 
drogowych w Zelowie” o war-
toœci 17.168.257 z³, z czego 
dofinansowanie Unii wynios³o 
12.269.674,23 z³, a drugie 
skutecznie wystartowaæ w 
konkursach na œrodki europej-
skie w okresie 2007-2013. 
Oczywiœcie, na to drugie nie 
mieliœmy szans, bo po prostu 
œrodki te nie zosta³y urucho-
mione i do tej pory nie og³oszo-
no ¿adnych konkursów w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego - programu, 
z którego bêd¹ finansowane 
przedsiêwziêcia inwestycyjne. 
Natomiast projekt „Przebudo-
wa oczyszczalni œcieków oraz 
budowa systemów wod.-kan. 
z odtworzeniem pasów drogo-
wych w Zelowie” zosta³ zakoñ-
czony w terminie i czeka na 
koñcowe, finansowe rozlicze-
nie.

O.K.Ch.: To trzeci, co do 
wielkoœci projekt w woje-
wództwie ³ódzkim realizo-



wany w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego 
i najwiêkszy w obszarze „In-
frastruktura ochrony œrodo-
wiska” w latach 2004-2007.
S.M.: Z³oœliwcy ju¿ siê trochê z 
nas podœmiewaj¹, ¿e powta-
rzamy to jak mantrê, ale warto 
to uœwiadamiaæ. I przypomi-
naæ, ¿e Zelów otrzyma³ tyle 
œrodków, ile wszystkie inne sa-
morz¹dy gminne powiatu be³-
chatowskiego razem wziête, 
wliczaj¹c w to miasto Be³cha-
tów.
O.K.Ch.: A ja celowo pow-
tarzam ten fakt, ¿eby zwró-
ciæ uwagê na oczywist¹ pro-
mocyjn¹ zaletê tego projek-
tu, która objawia siê w bar-
dzo wysokiej pozycji naszej 
gminy w najbardziej znacz¹-
cych rankingach samorz¹-
dowych w skali kraju.
S.M.: Zwróci³a Pani uwagê na 
poboczny wprawdzie, ale jak-
¿e istotny efekt uzyskania 
przez nasz¹ gminê tak wielkie-
go grantu. Rzeczywiœcie otrzy-
manie œrodków unijnych o tak 
znacznych rozmiarach wy-
nios³o Zelów wysoko w prze-

ró¿nych klasyfikacjach samo-
rz¹dowych. W najbardziej pre-
sti¿owej z nich - Rankingu Sa-
morz¹dów „Rzeczpospolitej” 
2007 zostaliœmy laureatem w 
kategorii „Najlepsza Gmina 
Miejska”. Wœród gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich zna-
leŸliœmy siê tam w pierwszej 
setce na 67 miejscu w kraju 
i na 4 w województwie. Kolej-
nym sukcesem by³o wyró¿nie-
nie w Konkursie EKO-LIDER 
2007 og³oszonym przez Fun-
dacjê Europa we wspó³pracy z 
Urzêdem Marsza³kowskim w 
£odzi, Telewizj¹ £ódŸ, Radiem 
£ódŸ i agencj¹ Info-Express. 
Spoœród 176 zg³oszonych do 
konkursu gmin w pierwszym 
etapie tylko 20 z nich, w tym 
Zelów, zosta³o zaproszonych 
przez jury do drugiego etapu. 
W ramach drugiego, tzw. tele-
wizyjnego etapu zosta³a na-
grana prezentacja filmowa 
promuj¹ca dzia³ania ekologi-
czne na terenie Gminy Zelów. 
Staramy siê robiæ du¿o i mo¿e 
dziêki temu Zelów jest rozpoz-
nawany na tle innych samo-
rz¹dów.

O.K.Ch.: Poza efektami 
zwi¹zanymi z realizacj¹ pro-
gramów unijnych nie brak³o 

i innych, jakby zamówio-
nych na jubileusz, wa¿nych 
spo³ecznie wydarzeñ. Pow-
stanie Œrodowiskowego Do-
mu Samopomocy w Walewi-
cach mo¿na pewnie zaliczyæ 
do mi³ych, jubileuszowych 
niespodzianek?
S.M.: Tym milszych, ¿e nie-
oczekiwanych. Cieszy, ¿e 
Gmina Zelów jako jedna z nie-
wielu w okolicy bêdzie dyspo-
nowa³a tego typu placówk¹, 
s³u¿¹c¹ najs³abszym, miesz-
kañcom naszej gminy, bo nie-
pe³nosprawnym. Cieszy tak¿e 
to, ¿e niezagospodarowany 
obiekt po by³ej szkole podsta-
wowej od¿y³ ju¿ i w najbli¿-
szym czasie od¿yje jeszcze 
bardziej ku dobru ludzi. Warto 
odnotowaæ, ¿e w zwi¹zku z 
powstaniem i uruchomieniem 
tej placówki œci¹gnêliœmy do 
bud¿etu gminy ok. 1 mln z³ 
œrodków zewnêtrznych, po-
chodz¹cych z bud¿etu pañ-
stwa. 

O.K.Ch.: W podsumowaniu 
niektórych sukcesów chcia-
³am przypomnieæ, a mo¿e 
nawet nieskromnie upom-
nieæ siê, o przypomnienie 
sprawy projektu Urzêdu 
Miejskiego w Zelowie - Opra-

cowanie i wydanie mono-
grafii pt. „Ró¿norodnoœæ re-
ligijna, etniczna i kulturowa 
Zelowa”. Projekt przygoto-
wany przez pracowników 
Referatu Promocji, Informa-
cji i Turystyki do konkursu 
og³oszonego przez Narodo-
we Centrum Kultury. Zosta³ 
on przewidziany do dofinan-
sowania z funduszy Unii Eu-
ropejskiej jako jeden z 57 w 
kraju i jedyny w wojewódz-
twie ³ódzkim. Zatem oczeki-
wanie na pozyskanie œrod-
ków unijnych na lata 2007-
2013 nie by³o ca³kiem bez-
owocne? 
S.M.: Napawa satysfakcj¹ po-
wodzenie tego projektu w kon-
kursie Narodowego Centrum 
Kultury. Œrodki s¹ wprawdzie 
w stosunku do przedsiêwziêæ 
inwestycyjnych stosunkowo 
niedu¿e, bo 16.600 euro, z 
czego dofinansowanie ze 
œrodków europejskich wynosi 
10.000 euro, ale bêd¹ wydane 
w bardzo istotnym obszarze 
naszych dzia³añ  opracowania 
monografii dokumentuj¹cej 
nasz¹ historiê i teraŸniejszoœæ 
w aspekcie wielokulturowej 
tradycji zelowskiej spo³ecz-
noœci. To jak gdyby kontynuo-
wanie w przysz³ym roku jubi-

Zadzwoñ, informacja NIC NIE KOSZTUJE, a pozwoli Tobie i Twoim krewnym, 
znajomym unikn¹æ niepotrzebnych problemów, pominiêcia jakiegoœ odszkodowania 

lub wyd³u¿enia oczekiwania na odszkodowanie.
Wynagrodzenie w formie prowizji pobieramy dopiero po uzyskaniu odszkodowania   

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

- Jeœli TY lub Twoi krewni, znajomi mieli wypadek zostali pokrzywdzeni
- Jeœli otrzymane odszkodowanie jest za ma³e i nie obejmuje zadoœæuczynienia za 
   wszystkie poniesione krzywdy i uci¹¿liwoœci zwi¹zane z wypadkiem
- Jeœli nie wiesz jakie i ile odszkodowañ przys³uguje Tobie w konkretnym przypadku
- Jeœli prowadzisz firmê i ponosisz straty zwi¹zane z wypadkiem
- Jeœli jesteœ na zwolnieniu i tracisz czêœæ wynagrodzenia
- Jeœli Ciebie lub Twoich znajomych potr¹ci³ samochód i uciek³
- Jeœli towarzystwo ubezpieczeniowe zwleka z wyp³at¹ odszkodowania

ZAPRASZAMY POSZKODOWANYCH DO WERYFIKACJI  OTRZYMANYCH JU¯ ODSZKODOWAÑ
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leuszowego przes³ania. No 
i nie zapominajmy o walorze 
promocyjnym projektu  oczy-
wiœcie s¹ to pierwsze œrodki 
unijne uzyskane w gminie w 
okresie programowania 2007-
2013, wiêcej na pewno to 
pierwsze œrodki unijne w po-
wiecie be³chatowskim i jedne z 
niewielu w województwie ³ódz-
kim. Skromny zelowski projekt 
by³ na tyle dobry, ¿e przebi³ 
³ódzki Festiwal Czterech Kul-
tur - jedn¹ z najbardziej presti-
¿owych imprez w skali kraju, 
która w konkursie Narodowe-
go Centrum Kultury dofinan-
sowania nie otrzyma³a.

O.K.Ch.: Wywo³anie tematu 
œrodków unijnych w latach 
2007-2013 przenosi nas 
oczywiœcie w sferê rozmów 
o przysz³oœci, a pomyœlnoœæ 
najbli¿szej przysz³oœci w 
znacznym stopniu zale¿y od 
skutecznego uzyskania pie-
niêdzy z Unii Europejskiej. 
Czy Gmina Zelów jest dob-
rze przygotowana do „euro-
pejskich” konkursów?
S.M.: Myœlê, ¿e dobrze. Mamy 
programy, dokumentacjê tech-
niczn¹ zamierzanych inwesty-
cji, dokumenty planistyczne. 
Niestety nie znamy ani termi-
nów, ani kryteriów konkursów. 
Tak czy inaczej czekamy na 
nie z niecierpliwoœci¹.

O.K.Ch.: Rozumiem, ¿e w ta-
kiej sytuacji trudno mówiæ o 
szczegó³ach naszych wnio-
sków, ale priorytety s¹ pew-
nie okreœlone?
S.M.: Najwa¿niejsza jest oczy-
wiœcie infrastruktura technicz-
na, która determinuje lokalny 
rozwój. W mieœcie to dokoñ-
czenie budowy kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej wraz z 
modernizacj¹ dróg. Mówiê tu 
oczywiœcie o przejœciu z „kom-

pletem” infrastruktury przez 
drogê wojewódzk¹ 484, ale 
tak¿e o innych miejscach w 
mieœcie, a zosta³o ich niewie-
le: „przyleg³oœci” ulicy Kiliñ-
skiego, czyli ulice Leœna, Pod-
leœna, Zofii, Górna, Poprzecz-
na oraz „przyleg³oœci” drogi 
484  ulice: Poznañska, Wol-
noœci, Lubelska, Po³udniowa. 
Na terenach wiejskich to do-
koñczenie budowy wodoci¹-
gów oraz drogi. Do dziœ trudno 
pogodziæ mi siê z decyzjami 
ówczesnego Zarz¹du Woje-
wództwa w wyniku, których nie 
otrzymaliœmy œrodków na mo-
dernizacjê dróg gminnych. To 
by³y ca³kowicie pozamerytory-
czne decyzje. Ale drogi gmin-
ne to absolutny priorytet! Bê-
dziemy tak¿e naszymi wnios-
kami obejmowaæ niektóre dro-
gi powiatowe, a przy pozytyw-
nych decyzjach o dofinanso-
waniu przejmowaæ je w zarz¹d 
i modernizowaæ. Priorytetem 
bêdzie tak¿e przyst¹pienie na 
du¿¹ skalê do sanitacji wsi  na 
pierwszy „ogieñ” pójdzie bu-
dowa kanalizacji dla £obudzic 
i Kolonii £obudzice. To tylko 
niektóre sprawy, has³owo wy-
wo³ane. Na szczegó³y przyj-
dzie czas, kiedy zostan¹ og³o-
szone konkursy.

O.K.Ch.: Zmierzaj¹c do koñ-
ca rozmowy chcia³abym za-
pytaæ o inne wydarzenia ju-
bileuszowego roku 2007, 
które powinny nam utkn¹æ w 
pamiêci i o których warto tu-
taj powiedzieæ?
S.M.: Rok jubileuszowy, jak 
ka¿dy inny przynosi³ codzien-
nie zdarzenia i radosne, i smu-
tne - jak to w ¿yciu. Koñcówka 
roku to oczywiœcie - daj¹ce 
wiele satysfakcji i poczucia du-
my - awanse zelowian, bliskich 
tak¿e mojemu sercu. Najpierw 
W³odzimierz Kula zosta³ pos-

³em na Sejm, a kilka tygodni 
póŸniej Jolanta Che³miñska 
zosta³a wojewod¹ ³ódzkim. To 
znakomicie wzmacnia nasz¹ 
pozycjê. Ale i smutnych chwil 
nie brak³o, a najsmutniejsz¹ z 
nich by³a œmieræ naszej zelo-
wskiej, pi³karskiej legendy 
Krzysztofa Surlita. Odszed³ 
cz³owiek, ale legenda pozos-
ta³a, która niech bêdzie ¿ycio-
w¹ inspiracj¹ dla m³odego po-
kolenia.
O.K.Ch.: Czas zapytaæ jak 
zakoñcz¹ siê jubileuszowe 
obchody?
S.M.: Zakoñcz¹ siê tak, jak siê 
rozpoczê³y - koncertem nowo-
rocznym w Domu Kultury. 
Gwiazdami tegorocznego 
koncertu byli honorowi obywa-
tele naszej gminy - Wies³aw 
Ochman i Robert Grudzieñ. 
Na przysz³oroczny koncert, 
koñcz¹cy rocznicowe uro-
czystoœci, chcemy zaprosiæ 
wszystkich honorowych oby-
wateli, tak¿e tych z zagranicy, 
aby w szczególny sposób pod-
kreœliæ ich zas³ugi dla naszej 
wspólnoty. Chcemy tak¿e uho-
norowaæ najbardziej zas³u¿o-
nych dla miejskoœci Zelowa 

mieszkañców naszego mias-
ta. Oczywiœcie, do tego wszy-
stkiego i uczta duchowa  kon-
cert z udzia³em wybitnych ar-
tystów.

O.K.Ch.: Panie Burmistrzu, 
mo¿e ju¿ naprawdê na ko-
niec uda³oby siê za³atwiæ 
jedn¹ sprawê. Tegoroczne 
Dni Zelowa ze wzglêdu na 
ich jubileuszowy charakter 
mia³y wyj¹tkowo atrakcyjn¹ 
obsadê artystyczn¹. Wœród 
m³odych ludzi opuszczaj¹-
cych plac stra¿acki w Zelo-
wie po ostatnim koncercie 
by³a obawa, ¿e przysz³e Dni 
Zelowa powróc¹ do swojej 
dawnej, skromniejszej for-
my…
S.M.: Poprzeczkê ze wzglêdu 
na jubileusz podnieœliœmy rze-
czywiœcie doœæ wysoko, jak na 
nasze mo¿liwoœci. Ale nie ma 
obawy. Skoro kilka tysiêcy lu-
dzi dobrze siê bawi³o, to niech 
zostanie ona tam i na niejubi-
leuszowe lata!

O.K.Ch.: Dziêkujê za rozmo-
wê!     



W niedzielê 2 grudnia w Zbo-
rze Koœcio³a Chrzeœcijan Bap-
tystów w Zelowie odby³a siê uro-
czystoœæ ordynacji pastorskiej 
Brata Grzegorza Bielachowi-
cza. Aktu ordynacji dokonali 
Prezbiterzy Koœcio³a Chrzeœci-
jan Baptystów Leszek Waku³a 
i Krystian Ber, który przez ok-
res wikariatu Brata Grzegorza 
by³ jego duchownym opieku-
nem. Od tego dnia Zbór w Zelo-
wie ma swojego pastora. Na 

Notka biograficzna Pastora Grzegorza Bielachowicza:
Urodzony w Ko¿uchowie dzisiejsze woj. lubuskie a wychowany 
w Nowej Soli w wielodzietnej rodzinie katolickiej (6 rodzeñ-
stwa). W 1998 r. ukoñczy³ z wyró¿nieniem Technikum Leœne w 
Rogoziñcu z tytu³em Technik Leœnik. Pracowa³ w nadleœnic-
twach: Nowa Sól (jako sta¿ysta) i Trzebie¿ - woj. zachodniopo-
morskie (jako podleœniczy). W 2004 r. ukoñczy³ z tytu³em licen-
cjata Wy¿sze Baptystyczne Seminarium Teologiczne w War-
szawie - Radoœæ. Po otrzymaniu dyplomu rozpocz¹³ praktykê 
(wikariat) w Zborze Zgorzeleckim - dwa lata pod opiek¹ Prezbi-
tera Janusza Niwiñskiego i Zborze Zelowskim - rok pod opiek¹ 
Prezbitera Krystiana Bera. Po pozytywnym zakoñczeniu wika-
riatu i zdanym egzaminie koœcielnym dnia 2 grudnia 2007 zosta³ 
ordynowany na pastora Zboru KCHB w Zelowie. ̄ ona - Joanna 
Bielachowicz, troje dzieci - Józef, Zuzanna i Dawid.

uroczystoœæ przyby³o wielu goœ-
ci, w tym burmistrz Zelowa S³a-
womir Malinowski oraz duchow-
ni innych wyznañ Chrzeœcijañ-
skich ze Zelowa i  innych oœrod-
ków. Zbór w Zelowie powsta³ w 
1886 roku. Wczeœniej by³  pla-
cówk¹ zboru w Kurówku. Histo-
ria zelowskiego zboru liczy 16 
poprzedników Brata Grzegorza. 
Obecnie Zbór Koœcio³a Chrzeœ-
cijan Baptystów w Zelowie ma 
ok. 30 wiernych.           O.K.Ch.

Po 17 latach duszpasterskiej  
i proboszczowskiej pos³ugi w 
Katolickiej Parafii Nawrócenia 
Œwiêtego Paw³a i Nawiedzenia 
Najœwiêtszej Maryi Panny w 
Wygie³zowie odszed³ do pracy 
na innej koœcielnej placówce 
ksi¹dz kanonik Marian Fa³ek.

Na podstawie dekretu metro-
polity ³ódzkiego, ksiêdza arcy-
biskupa W³adys³awa Zió³ka jego 
nastêpc¹ zosta³ ksi¹dz Stani-
s³aw Wroñski. Nowy proboszcz 
obj¹³ wygie³zowsk¹ parafiê 12 
listopada br.

Ksi¹dz Stanis³aw urodzi³ siê 
30.04.1962 r., a œwiêcenia kap-
³añskie otrzyma³ 11.06.1988 r. z 
r¹k ksiêdza arcybiskupa W³a-
dys³awa Zió³ka. Jako duszpas-
terz pracowa³ w kilku parafiach, 
a Wygie³zów jest jego drugim 
probostwem. Od 2005 roku by³ 
proboszczem w Budynku, naj-
mniejszej parafii naszej archi-
diecezji.

Ksi¹dz proboszcz Wroñski 
swój program pracy w Wygie³-
zowie wyk³ada prosto: „Jako 
duszpasterz swoj¹ pastersk¹ 
trosk¹ pragnê obj¹æ Koœció³  ¯y-
wy tj. wszystkich wiernych, a 
moim obowi¹zkiem jest prowa-
dziæ ich do Boga”. W sferze 
spraw materialnych nie ukrywa 
szacunku do dokonañ poprzed-
nika: „Œwi¹tynia wygie³zowska 
jest piêknie odnowiona, a mnie 
pozostaje dokoñczyæ inne spra-
wy. Przede wszystkim wyposa-
¿enie koœcio³a w nowe ³awki 
i nowe nag³oœnienie oraz re-
mont organów piszcza³kowych 
nieczynnych od wielu lat.  Trze-

ba te¿ dokoñczyæ odnowienie 
wokó³ koœcielnego parkanu. W 
perspektywie najbli¿szych lat 
konieczne jest powiêkszenie 
cmentarza”.

Wygie³zowski proboszcz li-
czy bardzo na dobr¹ wspó³pra-
cê z parafianami. Sam bardzo 
ceni sobie bliski kontakt z wier-
nymi. Nie na darmo jako dewizê 
proboszczowsk¹ przyj¹³ s³owa 
Jezusa z Ewangelii œw. Jana: 
„Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje i moje Mnie 
znaj¹”.

Nowemu proboszczowi wy-
gie³zowskiej parafii ¿yczymy 
wszelkiej pomyœlnoœci w dusz-
pasterskiej pos³udze.

Katolicka Parafia Nawróce-
nia Œwiêtego Paw³a i  Nawie-
dzenia Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny jest najstarsz¹ parafi¹ na 
terenie Gminy Zelów. Zosta³a 
erygowana w XV wieku przez 
arcybiskupa gnieŸnieñskiego 
Wojciecha Jastrzêbca. Liczy 
ok. 1700 parafian.

Rozliczanie podatku dochodowego za 2007 rok od rolniczych 
emerytur i rent. 

Emeryci i renciœci, którzy w 
roku podatkowym 2007 otrzy-
mywali œwiadczenie z KRUS 
podlegaj¹ce opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym, a ponad-
to wychowywali w³asne lub 
przysposobione dzieci:
a) ma³oletnie,
b) które (bez wzglêdu na wiek) 
otrzymywa³y zasi³ek pielêgna-
cyjny,
c) ucz¹ce siê, które nie ukoñ-
czy³y 25 lat i  które w roku podat-
kowym nie uzyska³y dochodów 
innych ni¿: wolnych od podatku, 
renty rodzinnej, lub dochodów w 
wysokoœci niepowoduj¹cej  
obowi¹zku zap³aty podatku (w 

2007 r. dochód ten wyniós³ 
3.015 z³.)
mog¹ wyst¹piæ do w³aœciwej jed-
nostki organizacyjnej KRUS o 
uwzglêdnienie ulgi z tytu³u wy-
chowywania takich dzieci w 
rocznym rozliczeniu podatku 
dochodowego (formularz PIT-
40A). Warunkiem uwzglêdnie-
nia ulgi jest z³o¿enie oœwiad-
czenia, którego wzór jest dos-
têpny w oddzia³ach i placów-
kach terenowych KRUS oraz 
na stronie internetowej: www. 
krus.gov.pl.

Oœwiadczenie nale¿y z³o¿yæ 
do 10 stycznia 2008 roku. 



60 lat temu, 20 listopada 
1947 r. zosta³a powo³ana do ¿y-
cia Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Zelowie. Z tej okazji 4 
grudnia odby³y siê uroczystoœci 
jubileuszowe. Wœród licznie 
zgromadzonych goœci nie zab-
rak³o w³adz samorz¹dowych, 
przedstawicieli Biblioteki Powia-
towej w Be³chatowie, by³ych 
pracowników biblioteki oraz sta-
³ych czytelników. To wspania³e 
spotkanie jubileuszowe przepla-
tane by³o piêknymi utworami 
muzycznymi w wykonaniu zes-
po³u „Volare” £ódzkiego Towa-
rzystwa Muzycznego im. Karola 
Szymanowskiego. Nie oby³o siê 
te¿ bez licznych podziêkowañ 
i kwiatów. Uroczystoœci towarzy-
szy³o te¿ wiele wspomnieñ. 
O historii zelowskiej biblioteki  
œwiadcz¹ po¿ó³k³e kartki i  wyb-
lak³e fotografie kronik. Takie 
nazwiska jak: Paulina G¹sio-
rowska, Tadeusz Chruœciel-
ski, Pañstwo Grodkiewiczo-
wie kojarz¹ siê od zawsze z Bi-
bliotek¹. Pierwszym kierowni-
kiem by³a Józefa Grodkiewicz, 
po niej funkcjê tê przejê³a i pe³ni 
do dziœ Barbara Berliñska.

Dziœ nietrudno w zelowskiej 
Bibliotece zdobyæ poszukiwan¹ 
ksi¹¿kê, ale w 1947 roku, tu¿ po 
otwarciu jej podwojów, ksiêgo-

zbiór liczy³ zaledwie kilkaset to-
mów. Z biegiem lat ksiêgozbiór 
stawa³ siê coraz bogatszy. Mi-
nione 60 lat pracy Biblioteki 
zwi¹zane by³o nie tylko z gro-
madzeniem, opracowaniem i u-
dostêpnianiem ksi¹¿ek, to tak¿e 
okres wype³niony ciekawymi 
formami pracy i ró¿norodnymi 
dzia³aniami na rzecz œrodowis-
ka lokalnego. Teraz Biblioteka 
posiada czytelniê Internetow¹, a 
w 2006 r. wprowadzono kompu-
terow¹ obs³ugê czytelnika. Po-
nadto Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy w Zelowie wycho-
dz¹c na zewn¹trz do czytelnika 
organizuje kiermasze, festyny, 
wystawy miejscowych twórców 
sztuki, akcje promuj¹ce ksi¹¿kê 
i czytelnictwo, gminne konkursy 
wspólnie z innymi instytucjami, 
a nawet szkolenia dla biblioteka-
rzy na szczeblu wojewódzkim. 
To ponad pó³ wieku historii, tra-
dycji, a przede wszystkim pracy 
z czytelnikiem.

Ju¿ dawno temu Joachim 
Lelewel powiedzia³: „Biblioteka 
nie jest po to, by by³a w paki po-
zamykana albo do ozdoby s³u-
¿¹ca - jest po to, by by³a pow-
szechnie u¿ytkowana”.

Nasza zelowska biblioteka 
taka w³aœnie jest!
                                  O.K.Ch.

Ju¿ od dawna w³adze samo-
rz¹dowe zabiega³y o to, aby na 
terenie Gminy Zelów powsta³ 
Œrodowiskowy Dom Samopo-
mocy. Z przeprowadzonej diag-
nozy œrodowiska lokalnego wy-
nika³o, ¿e osób z zaburzeniami 
psychicznymi niestety przyby-
wa, wiêc utworzenie takiego ro-
dzaju placówki by³o bardzo 
wskazane i pomocne, ale wi¹-
za³o siê z ogromnym nak³adem 
finansowym. Po wystosowaniu 
listu intencyjnego w kwietniu br. 

do Wydzia³u Polityki Spo³ecznej 
£ódzkiego Urzêdu Wojewódz-
kiego o dofinansowanie tej ini-
cjatywy okaza³o siê, i¿ istnieje 
szansa pozyskania pomocy fi-
nansowej na ten cel.  W efekcie 
poczynionych starañ otrzyma-
liœmy dotacjê na ogóln¹ kwotê 
ok. 1 mln z³ i ju¿ od po³owy listo-
pada w budynku dawnej szko³y 
w Walewicach Œrodowiskowy 
Dom Samopomocy têtni ¿y-
ciem. Placówka pe³ni funkcjê 
dziennego oœrodka wsparcia 

dla osób niepe³nosprawnych 
intelektualnie (typ AB) i przew-
lekle chorych, które z powodu 
upoœledzenia maj¹ powa¿ne 
trudnoœci w zachowaniu swojej 
integracji spo³ecznej i w pe³-
nieniu ról ¿ycia codziennego. 
Otrzymane œrodki finansowe 
przeznaczone s¹ m.in. na prace 
remontowe na zewn¹trz i  wew-
n¹trz budynku, wymianê pokry-
cia dachowego, wyposa¿enie, a 
tak¿e zakup samochodu przys-

tosowanego do potrzeb osób 
niepe³nosprawnych. W najbli¿-
szym czasie w placówce pow-
stanie te¿ wiele pracowni,  m.in. 
kulinarna, ogrodnicza, krawiec-
ko-hafciarska, rehabilitacyjno-
rekreacyjna, komputerowa oraz 
nauki zaradnoœci osobistej i  hi-
gieny, a tak¿e pokój wyciszeñ, 
pokój zabiegowy i wypoczynko-
wy. Obecnie w zajêciach uczes-
tniczy 20 osób, ale docelowo 
liczba ta wzroœnie do 40. 



Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku
pragniemy złożyć Państwu serdeczne 

życzenia radości, ciepła, spokoju i nadziei.

Niech szczęście i pomyślność nigdy Was 

nie opuszcza a wiara niech doda sił 

i energii do tworzenia i realizacji nowych 

pomysłów i zamierzeń.
w imieniu 

Fundacji Rozwoju Gminy Zelów 16 stycznia
13 lutego
19 marca
16 kwietnia
14 maja
18 czerwca
17 wrzeœnia
15 paŸdziernika
19 listopada
17 grudnia

Dy¿ury odbywaj¹ siê w punk-
cie konsultacyjnym w Urzêdzie 
Miejskim w Zelowie (ul.  ¯erom-
skiego 23) w godzinach 11.30-
14.30. Codziennie rzecznik 
przyjmuje interesantów w Sta-
rostwie Powiatowym w Be³cha-
towie (ul. Pabianicka 34, tel. 044 
635 86 24) w godzinach 7.30-
15.30, we wtorki 14.00-18.00.



Symboliczny wymiar mia³ 
pi¹tkowy wieczór  14 grudnia w 
Domu Kultury. Otwarto wystawê 
prac zmar³ego rok temu Józefa 
Ka³u¿y, najbardziej chyba zna-
nego zelowskiego artysty - ma-

larza oraz rozstrzygniêto dwa 
konkursy artystyczne, w których 
g³ówne role przypad³y najm³od-
szym twórcom - nastêpcom Jó-
zefa Ka³u¿y. 

Najwa¿niejsz¹ okazj¹ do 
spotkania by³o otwarcie wysta-
wy prac Józefa Ka³u¿y. Ten nie-
zwykle uzdolniony i p³odny ma-
larz przejdzie do historii  nasze-
go miasta i ze wzglêdu na artys-
tyczny talent i szacunek, jakim 
darzy³o go œrodowisko. By³ bar-
dzo popularnym, szeroko zna-
nym i zacnym obywatelem Zelo-

wa. Zmar³ 14 grudnia 2006 r. w 
wieku 69 lat.

Na wystawie, któr¹ licznie 
odwiedzili mieszkañcy - mi³oœni-
cy talentu Zmar³ego, zelowscy 
i be³chatowscy twórcy i  wreszcie 
rodzina J. Ka³u¿y, mo¿na obej-
rzeæ kilkanaœcie prac. Wystawa 
potrwa do 18 stycznia 2008 ro-
ku.

Podczas spotkania roz-
strzygniêto tak¿e dwa konkursy 
zwi¹zane z obchodami 50. lecia 
praw miejskich Zelowa. 

W ramach Programu Eduka-
cji Ekologicznej „Pejza¿ Zelow-
ski 2007” Szko³a Podstawowa 
w Kociszewie i Towarzystwo 
Szkolne Kociszew zorganizo-
wa³y Konkurs Plastyczny „Cz³o-
wiek i jego œrodowisko”. Spoœ-
ród 78 prac w konkursie nagro-
dzono prace nastêpuj¹cych au-
torów:

W kategorii przedszkola:
1 miejsce - Klaudia Nowak
2 miejsce - Sonia Grygier
3 miejsce - Jakub Marciniak

W kategorii uczniowie szkó³ 
podstawowych klasy I-III:
1 miejsce - Aleksandra Staœ-
kowska kl. I
2 miejsce - Micha³ Krzanowski 
kl. III

3 miejsce - Renata Ksi¹¿czyk 
kl. II 

W kategorii uczniowie szkó³ 
podstawowych klas IV-VI:
1 miejsce - Monika Szczepa-
niak kl. IV
2 miejsce - Judyta Rist kl. V
3 miejsce - Marcin G³¹bicki kl. 
VI

W kategorii uczniowie gimna-
zjum:
1 miejsce - Emilia Maksymo-
wicz kl. III
2 miejsce - Martyna Rogoziñ-
ska kl. I

W konkursie poetyckim zor-
ganizowanym przez Dom Kultu-
ry z okazji 50. lecia nadania 
praw miejskich dla Zelowa na-
grody otrzymali: 
Kategoria powy¿ej 16 lat:
I miejsce - Rafa³ Orlewski 
(Piotrków Tryb.)

II miejsce - Marta Pawlicka  
W³óka (Piotrków Tryb.)
Kategoria do 16 lat:
I miejsce  Paulina Biegañska 
(Kol. £obudzice)
II miejsce  Katarzyna Krata 
(Wygie³zów)
Wyró¿nienia otrzyma³y:
 Justyna Olejnik (Sobki) i Iza-
bela Rzepa (Kol. £obudzice).

Wiersze nagrodzonych twór-
ców bêdziemy publikowaæ w ko-
lejnych wydaniach „Informatora 
Zelowskiego”.

O.K.Ch.



W paŸdzierniku zakoñczy³a 
siê realizacja trwaj¹cego nieca³e 
trzy lata projektu Gminy Zelów 
pt. „Przebudowa oczyszczalni 
œcieków oraz budowa syste-
mów wod.-kan. z odtworze-
niem pasów drogowych w Ze-
lowie”. By³ to najwiêkszy pro-
jekt w historii zelowskiego sa-
morz¹du wspó³finansowany 
przez Uniê Europejsk¹ ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego. Ca³kowita wartoœæ 
projektu to 18.064.438,97 z³, z 
czego kwota dofinansowania 
wynosi 12.257.063,13 z³.

Aktywnoœæ Gminy Zelów w 
pozyskaniu zewnêtrznych Ÿró-
de³ finansowania zaczê³a siê ju¿ 
od dawna, najpierw by³y fundu-
sze m.in. takie jak Phare Rapid, 
SAPARD. Natomiast z chwil¹ 
przyst¹pienia Polski do Unii  Eu-
ropejskiej, Zelów zacz¹³ inten-
sywnie przygotowywaæ siê do 
sk³adania wniosków w okresie 
programowania 2004-2006, a 
zdobyte wczeœniej doœwiadcze-
nia zaowocowa³y pozyskaniem 
tak du¿ej kwoty na cele inwesty-
cyjne. Wœród projektów wybra-
nych do dofinansowania przez 
Zarz¹d Województwa we 
wrzeœniu 2004 r. znalaz³ siê te¿ 
projekt zg³oszony przez Gminê 
Zelów „Przebudowa oczysz-

czalni œcieków i budowa syste-
mów wod.-kan. z odtworzeniem 
pasów drogowych w Zelowie”. 
Warto te¿ dodaæ, ¿e Gmina Ze-
lów otrzyma³a najwiêksze dofi-
nansowanie ze wszystkich sa-
morz¹dów, które stara³y siê o 
œrodki unijne w obszarze infras-
truktury ochrony œrodowiska. Do 
31.12.2005 roku w wojewódz-
twie ³ódzkim podpisano w ra-
mach ZPORR 354 umowy o 
wartoœci dofinansowania z Unii  
Europejskiej 323,98 mln z³.  
Wœród trzech najwiêkszych 
znalaz³a siê umowa z Gmin¹ 
Zelów na realizacjê wy¿ej  
wspomnianego projektu. Po-
nadto, w skali powiatu be³cha-
towskiego na projekt Gminy Ze-
lów przypad³o ponad 50% 
wszystkich œrodków unijnych z 
11 podpisanych do koñca grud-
nia 2005 r. umów z jednostkami 
samorz¹dowymi.

W ramach projektu zmoder-
nizowano oczyszczalniê œcie-
ków z przepustowoœci 800 m³/ 
dobê do 1500 m³/d oraz wybu-
dowano ok. 8,5 km kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz sie-
ci wodoci¹gowej w pó³nocno-
wschodniej czêœci miasta, czyli  
w ulicach: Jana Paw³a, Wscho-
dnia, Wolnoœci, Cegielniana, 
Krótka, Weso³a, Cmentarna, Ki-
liñskiego, Pó³nocna, Z³ota, 
Dzielna. 

Realizacja w/w projektu sani-
tacji miasta, budowy sieci wodo-
ci¹gowej wraz z rozbudow¹ 
oczyszczalni œcieków mia³a 

nadrzêdny cel, a by³ on zwi¹za-
ny z popraw¹ stanu czystoœci 
oraz jakoœci wód powierzchnio-
wych i podziemnych oraz gleb z 
jednoczesnym zapewnieniem 
mieszkañcom Gminy Zelów po-
trzebnej iloœci wody o odpo-
wiedniej jakoœci. Dziêki wybudo-
wanej kanalizacji wyeliminuje 
siê odprowadzanie œcieków me-
tod¹ bezodp³ywow¹ oraz za-
pewni siê mieszkañcom ¿ycie w 
zdrowym i przyjaznym dla nich 
œrodowisku. W zwi¹zku z tym 
wykonano 422 wyprowadzenia 
z sieci g³ównej kanalizacji  sani-
tarnej i 406 z sieci wodoci¹go-
wej w granicach pasa drogowe-
go umo¿liwiaj¹c w³aœcicielom 
nieruchomoœci wykonanie przy-
³¹czy. Z kolei, nawierzchnie ulic 
i chodników zosta³y odtworzone 
w technologiach drogowych 
gwarantuj¹cych p³ynnoœæ i bez-
pieczeñstwo ruchu drogowego. 
Zakres rzeczowy projektu wyni-
ka z kompleksowego programu 
ochrony œrodowiska dla Gminy 
Zelów. Warto przy tym nadmie-
niæ, ¿e Gmina Zelów m.in. ze 

wzglêdu na prowadzone inwes-
tycje w obszarze ochrony œrodo-
wiska zosta³a wyró¿niona w 
konkursie EKO-LIDER 2007. 
Konkurs og³oszony zosta³ przez 
Fundacjê Europa we wspó³pra-
cy z Urzêdem Marsza³kowskim 
w £odzi, Telewizj¹ £ódŸ, Ra-
diem £ódŸ i agencj¹ Info-Ex-
press pod patronatem Marsza³-
ka Województwa £ódzkiego, 
Dyrektora TVP 3 £ódŸ oraz Pre-
zesa Radia £ódŸ S.A. Bardzo 
istotn¹ spraw¹ jest te¿ iloœæ 
i ró¿norodnoœæ przeprowadza-
nych kontroli w czasie realizacji 
projektu, której nie mo¿na po-
równaæ z dotychczas przepro-
wadzanymi w trakcie realizacji  
innych projektów. Objêcie w 
czasie nieca³ych 3 lat tak du¿e-
go obszaru miasta robotami, ich 
zakoñczenie w planowanym ter-
minie i osi¹gniêcie za³o¿onych 
efektów rzeczowych przyczyni 
siê w sposób niezaprzeczalny 
do poprawy warunków ¿ycia 
mieszkañców Gminy Zelów.

O.K.Ch.

W dniu 26 listopada br. w 
Urzêdzie Miejskim w Zelowie 
odby³o siê spotkanie delegacji  z 
Niemiec z partnerskiej Gminy 
Neuenhaus z przedstawicielami 
szkó³ rolniczych dzia³aj¹cych na 
terenie województwa ³ódzkiego.

Spotkanie poœwiêcone by³o 
omówieniu zasad dalszej 
wspó³pracy dotycz¹cej praktyk 
rolniczych w Niemczech w 2008 
roku, nawi¹zaniu wzajemnych 
kontaktów pomiêdzy szko³ami w 
Polsce i wymianie informacji  po-
miêdzy uczestnikami oraz mia³o 

na celu ustalenie planów i ocze-
kiwañ zwi¹zanych z kontynua-
cj¹ szkolenia m³odzie¿y.

Stronê niemieck¹ reprezen-
towa³ m.in. prezes Towarzystwa 
Niemiecko  Polskiego Hrabstwa 
Bentheim z siedzib¹ w Neuen-
haus Jan-Albert Schippers.

Warto dodaæ, ¿e Towarzy-
stwo Niemiecko-Polskie organi-
zuje programy szkoleniowe w 
ramach praktyk rolniczych z ró¿-
nymi szko³ami w Polsce od 
1991 roku.

                                    E.S.







Tegoroczne Œwiêto Szko³y 
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Zelowie mia³o szcze-
gólnie uroczysty charakter. Sta-
nowi³o ono podsumowanie ob-
chodów 50-lecia istnienia ze-
lowskiego liceum. Przez ca³y 
rok odbywa³y siê liczne imprezy 
uœwietniaj¹ce tê rocznicê.

W dniu 10 grudnia br. odby³a 
siê konferencja popularnonau-
kowa: „Wielokulturowoœæ regio-
nu na przyk³adzie spo³ecznoœci 
Zelowa”, która by³a podsumo-
waniem tego wyj¹tkowego dla 
szko³y roku.

Konferencjê, swoj¹ obecnoœ-
ci¹, uœwietnili przedstawiciele 
w³adz miasta, powiatu, kurato-
rium oœwiaty i Muzeum Regio-
nalnego w Be³chatowie. Wœród 
zaproszonych goœci byli m.in. 
Zastêpca Burmistrza Zelowa 
Kazimierz Hudzik, Wicestarosta 
Be³chatowa Edward Olszewski 
i wizytator Kuratorium Oœwiaty 
w £odzi Arkadiusz Kubik.

Podczas konferencji wyg³o-
szono szereg ciekawych refera-
tów, które dotyczy³y problemu 
wielokulturowoœci naszego re-
gionu:
- „Wielokulturowoœæ jako wyz-
wanie dla wspó³czesnej Polski 

i Europy” Jaros³aw Dziurdzia
- „Historia Zelowa do XX wie-
ku” Jacek Jadwiszczak
- „Historia Zelowa w XX wieku” 
Jacek Niewieczerza³
- „Polskie stereotypy” dr Da-
riusz Rogut
- „Zelów na talerzu. Kilka uwag 
do kulinarnej mapy Polski” 
Magdalena Marciniak-Darda
- „Kultura Zelowa” (wyk³ad 
i projekcja multimedialna) An-
drzej Dêbkowski

W czasie spotkania przyzna-
ne zosta³y nagrody w powiato-
wym konkursie „Tolerancja i kul-
tura ³¹cz¹ ludzi”. Po raz pierw-
szy przyznano te¿ tytu³ wolonta-
riusza roku, który nadano Emilii 
Maksymowicz. Wyró¿niono tak-
¿e Katarzynê Nowak i  Annê Ma-
linowsk¹. Katarzyna Nowak 
otrzyma³a ponadto nagrodê pie-
niê¿n¹ przyznan¹ przez Dariu-
sza Karczmarka za szczególne 
i wieloletnie zaanga¿owanie w 
pracy z dzieæmi niepe³nospraw-
nymi. Natomiast stypendium 
fundowane przez wybitnego 
naukowca Krzysztofa Matyja-
szewskiego - absolwenta ze-
lowskiej szko³y otrzyma³a Joan-
na Œwistek. 

E.S.

W dniu 4 grudnia obchodzili 
swoje Œwiêto wszyscy górnicy. 
Z tej oto okazji  dzieci z Przed-
szkola Samorz¹dowego nr 4 w 
Zelowie spotka³y siê z górnikiem 
Cezarym £abenckim - rodzicem 
wychowanki przedszkola. Dzie-
ci dowiedzia³y siê wiele o ciê¿-

kiej i niebezpiecznej pracy gór-
ników. Jego obecnoœæ w stroju 
galowym i opowieœci wywar³y 
na dzieciach olbrzymie wra¿e-
nie. Wœród ch³opców nie zab-
rak³o ochotników, którzy w przy-
sz³oœci chcieliby zostaæ górnika-
mi.                              O.K.Ch.

Z okazji tegorocznego jubi-
leuszu Zelowa - 50. lecia nada-
nia praw miejskich, w dniu 28 
listopada w Galerii Collage Do-
mu Kultury w Zelowie odby³ siê 
Wieczór Wspomnieñ. Swoimi 
wspomnieniami o dawnym Ze-
lowie dzielili siê z nami Pañstwo 
Hanna i Wies³aw Musia³owie 
oraz Zenobiusz KaŸmierczak  
profesorowie zelowskiego LO. 
To w³aœnie oni, jako pierwsi, 
podjêli doœæ trudne wyzwanie w 
tamtych czasach, mianowicie 

w³aœciwe przygotowanie m³o-
dzie¿y do matury. Wk³adali w to 
nie tylko swój potencja³ wiedzy, 
ale i serce. Atmosfera podczas 
tego wieczoru by³a przepe³nio-
na wspomnieniami i ciekawymi 
historyjkami sprzed lat nie tylko 
ze strony profesorów, ale te¿ 
przyby³ych absolwentów. Na 
koniec burmistrz Zelowa S³awo-
mir Malinowski, dziêkuj¹c 
goœciom za przybycie, za mile 
spêdzony czas, wrêczy³ kwiaty 
i pami¹tkowe albumy.   O.K.Ch.

BIURO EURO - BHP  mgr in¿. Zbigniew Szafrañski, 
specjalista w dziedzinie Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem 
Pracy, Inspektor BHP, organizuje dla firm, instytucji 
profesjonalne us³ugi w zakresie szkoleñ bhp, ppo¿., oceny 
ryzyka zawodowego oraz sta³ego nadzoru w firmie w 
zakresie bhp. 

BHP  SZKOLENIA, DORADZTWO  I  
WYDAWNICTWO  www.eurobhp.pl

97-425 Zelów, ul. Kazimierza Wielkiego 30 
tel. 44-6342242, kom. 608 358319, e-mail: zbisza@wp.pl 

Pracodawco, uprzedŸ kontrolê Pañstwowej Inspekcji 
Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej, przeprowadŸ szkolenia w 

zakresie bhp oraz oceñ ryzyko zawodowe na 
stanowiskach pracy !

Za poœrednictwem strony internetowej mo¿esz sprawdziæ 
aktualny cennik us³ug oraz dokonaæ zakupu Poradnika  

„Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem w szko³ach i placówkach 
oœwiatowych”, autor Zbigniew Szafrañski - 

www.eurobhp.pl

Szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem mo¿e zostaæ 
przeprowadzone u klienta w zak³adzie pracy. Ceny szkoleñ 
s¹ œciœle uzale¿nione od liczebnoœci grupy, ocena ryzyka 
zawodowego od iloœci stanowisk pracy.

UWAGA! Z dniem 01-07-2007 r. górna granica
wysokoœci grzywny za naruszenie prawa pracy,

w tym przepisów i zasad bhp, zosta³a podwy¿szona 
do kwoty 30.000 z³.



¯ydzi
Z omawianego tu okresu za-

chowa³o siê bardzo ma³o mate-
ria³ów archiwalnych dotycz¹-
cych ludnoœci ¿ydowskiej za-
mieszka³ej w Zelowie. Z tego 
powodu tak¿e w dotychczaso-
wych opracowaniach dotycz¹-
cych Zelowa pojawiaj¹ siê jedy-
nie ubogie wzmianki o zelow-
skich ̄ ydach. 

Zanim zostanie przedstawio-
na charakterystyka spo³ecznoœ-
ci ¿ydowskiej w Zelowie, nale¿y 
ukazaæ ¿ycie i strukturê tej po-
pulacji na p³aszczyŸnie ogólnej,  
tj. na ziemiach polskich w XIX 
i w pocz¹tkach XX w.

Jak pisze Artur Eisenbach: 
¯ydzi s¹ historycznie ukszta³to-
wan¹ wspólnot¹ narodow¹ o sil-
nym poczuciu odrêbnoœci i  swo-
istoœci kulturowej. Ich wiêŸ naro-
dowa utrwali³a siê w ci¹gu wie-
ków, przejawia³a siê œwiado-
moœæ pochodzenia od wspól-
nych przodków, we wspólnocie 
losów historycznych ca³ych po-
koleñ, w kulcie tradycji  i bohate-
rów narodowych, wzmocniona 
poczuciem wiêzi religijnej, ³¹-
cz¹cej ¯ydów ró¿nych krajów, 
a nawet kontynentów. Ca³a ta 
sfera prze¿yæ subiektywnych 
odegra³a zasadnicz¹ rolê w inte-
gracji spo³ecznoœci ¿ydowskiej.

W hierarchicznej strukturze 
stanowej ludnoœci ziem polskich 
okresu porozbiorowego (podob-
nie jak w okresie Rzeczypospo-
litej szlacheckiej) ludnoœæ ¿y-
dowska zajmowa³a szczególne 
miejsce. Nie zosta³a ona zali-
czona do ¿adnego z trzech wy-
ró¿nionych stanów: szlachty, 
mieszczan czy ch³opów. Wszel-
kie przepisy, zakazy i nakazy 
w³adz rz¹dowych odnosi³y siê 
do ogó³u zbiorowoœci ¿ydow-
skiej, bez wzglêdu na stan ma-
j¹tkowy, wykszta³cenie i pozycjê 
spo³eczn¹ poszczególnych jed-
nostek. Prawne wydzielenie ̄ y-
dów w odrêbny stan przyczyni³o 
siê do ich izolacji  w spo³eczeñ-
stwie.

Od pierwszej po³owy XIX w. 
oœwieceni ¯ydzi poœwiêcali siê 
rozwa¿aniom na temat zmiany 
swej sytuacji na ziemiach pol-
skich i zrównania w prawach z 
Polakami. Konstytucja Ksiêstwa 
Warszawskiego formalnie znio-
s³a zasadê stanowoœci, w arty-
kule 4 deklarowa³a równoœæ 
wszystkich mieszkañców wo-
bec prawa i wprowadza³a insty-
tucjê obywatelstwa krajowego. 
Równie¿ Kodeks Napoleona 
zapewnia³ równoœæ wobec pra-
wa wszystkim mieszkañcom. 
Jednak dekrety z 7.IX.1808 

i 17.X.1808 r. formalnie pozba-
wi³y ¯ydów praw politycznych 
i obywatelskich. Tym samym 
pozbawiono ich prawa g³osowa-
nia do sejmu, nabywania dóbr  
piastowania urzêdów.

Po³o¿enie prawne ̄ ydów nie 
uleg³o równie¿ poprawie w Kró-
lestwie Polskim. Wszystkie akty 
ustawodawcze Królestwa utrzy-
ma³y odrêbny status prawny 
ludnoœci ¿ydowskiej. Konstytu-
cja z 27.XI.1815 r. uzna³a rów-
noœæ ludnoœci chrzeœcijañskiej 
i pozbawi³a ¯ydów zarówno 
praw politycznych i obywatel-
skich, jak i cywilnych.  Tak¿e pow-
stanie listopadowe nie zmieni³o 
nic w kwestii ¿ydowskiej.  Dopie-
ro po burzliwych latach Wiosny 
Ludów w³adze Królestwa Pol-
skiego przyst¹pi³y do general-
nego przegl¹du prawodawstwa 
wobec ¯ydów. Wraz z reforma-
mi administracyjnymi i spo³ecz-
nymi ludnoœæ ¿ydowska zosta³a, 
po raz pierwszy ukazem z 
5.VI.1861 r., dopuszczona do 
wyborów w³adz municypalnych 
i powiatowych na równych pra-
wach z innymi mieszkañcami. 
Prawo wyborcze oznacza³o do-
puszczenie ̄ ydów do praw poli-
tycznych. Kolejny akt emancy-
pacyjny to ukaz z 5.VI.1862 r., 
który anulowa³ ograniczenia w 

dziedzinie praw cywilnych, co w 
praktyce oznacza³o ca³kowite 
zniesienie odrêbnoœci stanowej 
ludnoœci ¿ydowskiej.

¯ydzi w omawianym czaso-
okresie byli najliczniejsz¹, obok 
Polaków, narodowoœci¹ na zie-
miach polskich. W zaborze pru-
skim by³o ich stosunkowo nie-
wielu, znacznie wiêcej - w zabo-
rze austriackim i rosyjskim. I tak 
w 1816 r. w Królestwie by³o 
212944 osób narodowoœci ¿y-
dowskiej, a w 1862 r. 640333 
osoby. Jednak najwiêkszy na-
p³yw ̄ ydów nast¹pi³ po powsta-
niu styczniowym, w 1864 r., kie-
dy to zakazano pobytu ¯ydom 
na pewnych obszarach Cesar-
stwa Rosyjskiego. W wyniku tej 
migracji do 1909 r., przyby³o do 
Królestwa 1107322 ¯ydów. Naj-
wiêksz¹ atrakcyjnoœæ posiada³y 
dla nich wielkie oœrodki przemy-
s³owo-handlowe, np. w Warsza-
wie i w £odzi.  W koñcu XIX w. 
znalaz³o siê w nich oko³o 25% 
ogó³u ludnoœci ¿ydowskiej Kró-
lestwa. ¯ydzi osiedlali siê tak¿e 
w ma³ych miastach i  osadach.  
Za przyk³ad mog¹ s³u¿yæ odda-
lone o 16 km od Zelowa miej-
scowoœci £ask (od 1867 r. mia-
sto powiatowe Zelowa) i  Be³cha-
tów, w których w omawianym 
okresie wystêpowa³a zdecydo-
wana przewaga ludnoœci ¿y-
dowskiej. Wystarczy wskazaæ, 
¿e liczba ̄ ydów w £asku wzros-
³a z 56,2% w 1808 r. do 67,7% w 
1897 r., a w Be³chatowie z 11% 
(17 osób) w 1809 r. do 77% w 
1897 r.

Pierwsza wzmianka archi-
walna dotycz¹ca ludnoœci ¿y-
dowskiej w Zelowie pochodzi z 
1817 r. i mo¿na siê z niej dowie-
dzieæ, ¿e 13 maja niejaki Abra-
ham Meyer umar³ na gruŸlicê. 
Grzegorz Gogol podaje, ¿e: […] 
by³ on karczmarzem w Zelowie, 
lecz nie wiadomo, od kiedy tam 
mieszka³. Trudnoœci w ustaleniu 
czasu zamieszkiwania i liczby 
ludnoœci ¿ydowskiej spowodo-
wana jest tym, ¿e ̄ ydzi niekiedy 
celowo unikali rejestracji z oba-
wy przed skutkami fiskalnymi, 
s³u¿b¹ wojskow¹ i innymi res-
trykcjami. Ponadto od 1816 r. 
w³adze rz¹dowe przeprowadzi³y 
masowe rugi ludnoœci ¿ydow-
skiej ze wsi, stosuj¹c œrodki ad-
ministracyjne i ekonomiczne. 
Aby skuteczniej przeprowadziæ 



tê operacje, zabroniono ¯ydom 
wiejskim mieszkaæ w karcz-
mach, gorzelniach i browarach.

M i e s z k a ñ c y  Z e l o w a  
przyjmo-wli ¯ydów na komorne 
ze wzglêdu na pobierane od 
nich wysokie czynsze. Sami 
¯ydzi godzili siê na  takie 
warunki po-niewa¿ od listopada 
1808 r. Ra-da Stanu Ksiêstwa 
Warszaw-skiego wprowadzi³a 
zupe³ny za-kaz nabywania 
przez ¯ydów dóbr ziemskich. 
Prawo to obo-wi¹zywa³o 
równie¿ w Królestwie Polskim 
do powstania stycznio-wego i 
odnos i ³o  s iê  tak¿e  do  
dzier¿awienia i zastawnego po-
siadania wielkich nieruchomoœ-
ci. Tak¿e nie dopuszczono ich 
do korporacji kupieckich i  rze-
mieœlniczych. 

Ks. J. Mozes w liœcie do ko-
misarza obwodu sieradzkiego 
pisze, ¿e  w 1831 r. Zelów za-
mieszkiwa³o oko³o 100 ¯ydów 
na komornym. Korzystaj¹c z te-
go, ¿e Zelów by³ „woln¹ wsi¹”, 
¯ydzi mogli tu bez konsensów 
rzemieœlniczych koniecznych w 
innych miejscowoœciach trudniæ 
siê ubojem byd³a, handlem ba-
we³ny, korzeni, leguminy,  pie-
czeniem chleba i bu³ek, kape-
lusznictwem i innymi rzemios³a-
mi.  

W dniu 16 lipca 1825 r., z 
inicjatywy  ksiêdza Aleksandra 
G³owackiego, 47  mieszkañców 
Zelowa podpisa³o deklaracjê w 
której oœwiadczy³o, ¿e od maja 
1826 r. nie bêd¹ przyjmowaæ 
¯ydów na komorne. Poza tym 
postanowili, ¿e ka¿dy, kto z³a-
mie owo przyrzeczenie, bêdzie 
zmuszony zap³aciæ karê w wy-
sokoœci piêciu talarów do kasy 
koœcielnej. Grzywna ta mia³a 
byæ co tydzieñ podwy¿szana, 
gdyby ktoœ nadal ³ama³ tekst de-
klaracji. Deklaracjê t¹ podpisali  
m.in. wójt i nauczyciel Jan Du-
szek, cz³onkowie Kolegium koœ-
cielnego - Jan Hoffman, Wac³aw 
Zanuar, Bogumi³ Matejka, Jan 
Buresz, Jan Tomesz, ponadto 
superintendent koœcio³a ewan-
gelicko-reformowanego w Kró-
lestwie Polskim - Karol Diehl, 
dziedzic K¹cika Stanis³aw Nie-
szkowski i pastor z ¯ychlina  J. 
Scholtz. Komorne wypowiedzia-
no: Józefowi Wolfowi (z rodzin¹) 
u Karola S³amy, Chaskielowi 
Bia³kowi (z rodzin¹) u Marcina 
Noska, Unszelowi Kohnowi  (z 
rodzin¹) u Paw³a Jelonka star-
szego, Abrahamowi Sadow-
skiemu (z rodzin¹) u Józefa 
Szary, Ickowi Wieruszowskiemu 
(z rodzin¹) u Wac³awa Weso-

³owskiego, Joskowi Sromotce u 
Krystiana Szary, Szlomie Sztor-
mowi i jego ziêciowi u Jana S³a-
my, Berkowi Birnbaumowi u 
Weso³owskich. 

Jednak w praktyce wiêk-
szoœæ czeskich osadników nie 
stosowa³a siê do tego oœwiad-
czenia, gdy¿ cztery lata po pod-
pisaniu noty kasa koœcielna by³a 
wci¹¿ pusta, a mieszkañcy Ze-
lowa nadal przyjmowali ¯ydów  
na komorne, poniewa¿, jak 
wspomniano wczeœniej, ¯ydzi 
za komorne musieli uiszczaæ 
wysokie op³aty. Przynosi³o to 
znaczny i dodatkowy dochód 
w³aœcicielowi lokalu. Z kolei  ¯y-
dzi-komornicy dostarczali  „swo-
im Czechom” bawe³nê, suro-
wiec wówczas rarytasowy. Tym 
samym dawali im mo¿liwoœæ 
produkowania materia³ów po-
szukiwanych na rynku, zaw³asz-
cza, ¿e wojna polsko-rosyjska 
zahamowa³a normaln¹ produk-
cjê w nowo powstaj¹cym ³ódz-
kim okrêgu w³ókienniczym. Na-
tomiast ksi¹dz G³owacki -  inicja-
tor deklaracji - przesta³ byæ pas-
torem z powodu nadu¿ywania 
alkoholu.

Dobra sytuacja ¯ydów zmie-
ni³a siê dopiero w wyniku tzw. 
„wojny ¿ydowskiej” prowadzo-
nej przez ksiêdza Mozesa.  
Twierdzi³ on, ¿e ¯ydzi demorali-
zuj¹ spo³ecznoœæ zelowsk¹, 
zniewa¿aj¹ roboty publiczne 
i rozpijaj¹ mieszkañców Zelowa. 
Sprawa zaostrzy³a siê, gdy w 
lipcu 1831 r. ¯yd Hersz Kupfer-
wasser, mieszkaj¹cy u starego 
Jana Jersaka pojecha³ do War-
szawy i zakupi³ tam bawe³nê za-
ka¿on¹ choler¹. Przywióz³ ba-
we³nê do Zelowa i  rozda³ bawe³-
nê na wyrób miêdzy ludzi. Po 
paru dniach w Zelowie pojawi³a 
siê zaraza. Zmar³o 20 osób. Ko-
misarz Obwodu Sieradzkiego 
kaza³ spaliæ bawe³nê, jednak  
Kupferwasser zd¹¿y³ przewieŸæ 
j¹ do Buczku, osady oddalonej 
o oko³o 5 km od Zelowa. Tam 
równie¿ wybuch³a epidemia, to-
te¿ Kupferwasser wywióz³ j¹ 
jeszcze dalej. Gdy groza minê³a 
bawe³na powróci³a do Zelowa.

Ksi¹dz Mozes próbowa³ wy-
korzystaæ napiêt¹ sytuacjê 
i wys³a³ skargê na Kupferwasse-
ra do Komisarza Obwodu Sie-
radzkiego, ale w³adze pañstwo-
we nie chcia³y anga¿owaæ siê w 
spór. Wobec tego napisa³ ob-
szerny raport do superintenden-
ta w Kaliszu oskar¿aj¹c spo-
³ecznoœæ ¿ydowsk¹ o demorali-
zacjê mieszkañców Zelowa. 
Jednak nie mog¹c liczyæ na lo-

kalne w³adze, ksi¹dz Mozes nie 
apelowa³ wy¿ej, gdy¿ powstanie 
listopadowe chyli³o siê ku upad-
kowi, Warszawê opanowali 
Rosjanie, a ¯ydzi w Zelowie co-
raz g³oœniej mówili o sympatii 
ksiêdza Mozesa do powstañ-
ców. Wskutek tego pastor pos-
tanowi³ zmobilizowaæ wiejsk¹ 
biedotê przeciw ludnoœci ¿y-
dowskiej. Oskar¿a³ kupców ¿y-
dowskich o to, ¿e handluj¹c wy-
produkowanymi materia³ami, 
przyw³aszczaj¹ sobie zyski z 
pracy tkaczy czeskich. Zwraca³ 
uwagê równie¿ na to, ¿e ¯ydzi-
komornicy wypr¹ ze Zelowa 
czeskich komorników, a potem 
zaczn¹ sami kupowaæ ziemiê w 
Zelowie, a nastêpnie bêd¹ bu-
dowaæ w³asne domy na swojej 
ziemi. Ks. J. Mozes zyska³ 
szczególnie poparcie wœród ko-
morników czeskich, którzy zaj-
mowali siê wy³¹cznie tkactwem
i bali siê tego, ¿e komornicy ¿y-
dowscy, którzy p³acili wiêcej za 
komorne, tym sposobem wypr¹ 
ich ostatecznie ze Zelowa.

Ostatecznie wysi³ki ks. Mo-
zesa nie sz³y na marne i znalaz-
³y uznanie wœród mieszkañców. 
Wskazuje na to odezwa do gos-
podarzy Zelowa podpisana 
przez 110 mieszkañców, w tym 
wójta J. Duszka i  so³tysa B. Fibi-
cha. Wzywa³a ona do nieprzyj-
mowania ¯ydów na komorne. 
Niemniej  konflikt zakoñczy³ siê 
korzystnie dla pastora. Gdy w 
1832 r. zosta³y zniszczone topo-
le, które chroni³y plebaniê przed 
wiatrem, o ten chuligañski czyn 
pos¹dzono miejscowych ¯y-
dów. Pod kolejn¹ anty¿ydowsk¹ 
petycj¹ podpisa³o siê 119 osób, 
a w dokumencie z 3 maja 1833 
roku, wykazano ju¿ tylko 8 ro-
dzin ¿ydowskich w Zelowie.

Tzw. „wojnê ¿ydowsk¹” za-
koñczy³a rozprawa s¹dowa, do 
której dosz³o w Szadku. Spra-
wê o znies³awienie pastora 
przez ludnoœæ ¿ydowsk¹ wygra³ 
ksi¹dz Mozes. Jej nastêpstwem 
by³y nieliczne aresztowania, a 
ostatni ¯ydzi wyemigrowali do 
£asku. Pojawili siê oni w Zelo-
wie dopiero 20-30 lat póŸniej.

Wygnanie ¯ydów z Zelowa 
w aspekcie ekonomicznym by³o 
zjawiskiem negatywnym, gdy¿ 
równa³o siê to „wygnaniu” ba-
we³ny z Zelowa, a powrotowi 
we³ny i lnu.

Od czasu wygnania ̄ ydów z 
Zelowa do 1860 r. w osadzie po-
jawiali siê tzw. ¯ydzi-domokr¹¿-
cy. Martuszewski podaje: W pa-
miêci najstarszych zelowian po-
zostali do dziœ ¯ydzi-domokr¹¿-

cy, których zawsze mile witali 
i starzy i m³odzi.  Dla dzieci mieli 
oni w swoich wózkach zabawki 
i cukierki. […] ¯yd-domokr¹¿ca 
by³ biedny, wiêc pokorny. Przy-
chodzi³ z innych wsi, wiêc przy-
nosi³ najœwie¿sze nowiny, mo¿e 
nawet ciekawsze od tych, które 
w wielkich miastach podawa³y 
trudne do czytania gazety. ¯y-
dek umia³ po¿artowaæ i  nie gnie-
wa³ siê, gdy sobie z niego ¿arto-
wano.         

W latach 60-tych do Zelowa 
ponownie zaczê³a nap³ywaæ 
ludnoœæ ¿ydowska, gdy¿ ks. 
Mozes zgodzi³ siê, aby wolno 
by³o przyjmowaæ ¿ydowskich 
domokr¹¿ców w okresie zimy. 
I tak w 1867 r. by³o w Zelowie 40 
rodzin ¿ydowskich. Powsta³o 
Towarzystwo ¯ydowskie, które 
w 1878 roku skupia³o 100 ro-
dzin. W 1879 r. w Zelowie by³o 
250 ¯ydów, a dziesiêciu z nich 
by³o posiadaczami w³asnych 
domów. W 1905 r. 225 rodzin 
¿ydowskich zamieszkiwa³o 45 
domów. W ci¹gu oko³o 30 lat ich 
liczba wzros³a ponad szeœcio-
krotnie.

Pod koniec XIX w. powa¿nie 
wzros³o znaczenie ¯ydów w 
rozwoju gospodarczym Zelowa. 
Tadeusz Czajkowski wymienia 
kilku przedsiêbiorców ¿ydow-
skich, którzy prowadzili swój in-
teres w Zelowie: Fedler, Mac, 
Tajtelbaum, Freindt, Libermann, 
Brant, Rozenblum, Pick, Kohn, 
Paluch, Frydman. Tak¿e Mar-
tuszewski wymienia kilku fabry-
kantów ¿ydowskich, którzy p³a-
cili najwiêksze sk³adki na szko³ê 
zelowsk¹: Szaja Rozenblum, 
Abram Lindermann, Abram Icek 
Kupferwasser, Sucher Lewi, 
Czaklower, Poznersohn.

           
           Jacek Jadwiszczak
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Coraz wiêcej ludzi decyduje 
siê na posiadanie psa. I nic w 
tym dziwnego.
Pies bowiem jest symbolem 
bezinteresownej mi³oœci i bez-
granicznego oddania. Rozpra-
sza samotnoœæ i pozwala za-
pomnieæ o rozpêdzonym œwie-
cie, jest czêœci¹ natury, czu-
³oœci¹, uœmiechem. Ma prawo 
do godnego bytu, nie mo¿e 
dra¿niæ ani przeszkadzaæ, ale 
nie mo¿e byæ te¿ ci¹gle strofo-
wany i karcony. Maj¹c zwierzê 
w domu nale¿y znaæ jego bio-
logiê oraz wymagania œrodo-
wiskowe. Dziêki takiemu pos-
trzeganiu przyjaŸñ cz³owieka z 
psem mo¿e byæ wielka i nie-
zwyk³a. 

Przebywanie z psem na co 
dzieñ mo¿e mieæ wp³yw na ludz-
ki organizm, powoduj¹c obni¿e-
nie ciœnienia krwi, dzia³aj¹c sta-
bilizuj¹co na uk³ad kr¹¿enia. U 
osób bawi¹cych siê z psem 
mo¿na zauwa¿yæ zmiany w mi-
mice i tonacji g³osu, rozluŸnienie 
na twarzy i rozluŸnienie miêœni. 
W trakcie zabawy cz³owiek 
czêsto szuka kontaktu wzroko-
wego z psem, oczekuj¹c z jego 
strony gestów odpowiedzi.

Dzieci rozwijaj¹ siê lepiej w 
towarzystwie psa, przejawiaj¹c 

wiêksze poczucie odpowiedzial-
noœci, silniejsz¹ intuicjê i  g³êb-
sz¹ zdolnoœæ wspó³czucia. 

U osób starszych obni¿a siê 
sprawnoœæ fizyczna, co czêsto 
powoduje spadek poczucia war-
toœci w³asnej osoby. Dochodziæ 
do tego mo¿e wystêpowanie 
stresów, np. wskutek zaprzesta-
nia dzia³alnoœci zawodowej. Na 
taki stan rzeczy jedn¹ z dobrych 
rad mo¿e byæ posiadanie psa.

Kontakt z psem pozytywnie 
wp³ywa te¿ na ludzi przebywa-
j¹cych w szpitalach i  domach 
opieki spo³ecznej. U ludzi cho-
rych kontakt z psem pobudza 
do ¿ycia, zwiêksza zdolnoœæ 
kontaktu ze œwiatem, lepiej nas-
traja. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pies jest 
zwierzêciem stadnym, a w sta-
dzie ka¿dy osobnik ma swoje 

miejsce. Jest wiêc przewodnik 
stada, a za nim ca³a drabina 
spo³eczna, a¿ do osobnika pod-
porz¹dkowanego wszystkim in-
nym. St¹d pies uznaje swojego 
opiekuna za przywódcê, a po-
zosta³ych domowników za 
cz³onków stada. Atawizm in-
stynktu jest przekazywany ge-
netycznie, a konsekwencj¹ jest 

fakt, ¿e pies traktuje ludzi jak in-
ne psy. Rodzinê w której ¿yje 
uwa¿a za swoje stado i broni jej 
cz³onków.

lek. wet. Przemys³aw Rybiñski
specjalista chirurgii 

weterynaryjnej
specjalista chorób 

psów i kotów



Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Zelowie niezwykle ak-
tywnie promuje idee walki o pra-
wa cz³owieka. Œwiadczy o tym 
sam fakt, ¿e szko³a nosi imiê 
Obroñców Praw Cz³owieka, a w 
dniach 8-9 grudnia br. m³odzie¿ 
i nauczyciele ZSO w Zelowie, 
po raz kolejny, wziêli udzia³ w 
Miêdzynarodowym Maratonie 
Pisania Listów w obronie przeœ-

ladowanych i niewinnie uwiêzio-
nych kobiet.

65 osób w ci¹gu 24 godzin 
napisa³o 1145 listów. Do grona 
pisz¹cych do³¹czyli te¿: Bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-
nowski z ma³¿onk¹, przedstawi-
ciele Amnesty International z 
£odzi oraz absolwenci szko³y. 

 
                                    E.S.

W dniu 29 listopada br. w 
Gimnazjum w £obudzicach od-
by³y siê obchody Œwiêta Patro-
na Szko³y - Janusza Kusociñ-
skiego. To ju¿ szósta rocznica 
nadania szkole imienia tego 
wielkiego sportowca.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê 
wprowadzeniem sztandaru i od-
œpiewaniem hymnu pañstwo-
wego, po czym dyrektor szko³y 
Bernadeta JóŸwiak serdecznie 
powita³a licznie przyby³ych goœci 
m.in. burmistrza Zelowa S³awo-
mira Malinowskiego, przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej w Ze-
lowie Wincentego Berliñskiego, 
dyrektora Domu Kultury w Zelo-
wie Ma³gorzatê Dêbkowsk¹ 
oraz dyrektorów placówek oœ-
wiatowych z terenu Gminy 
Zelów.

Nastêpnie rozstrzygniête 

zosta³y szkolne konkursy, a lau-
reatom wrêczono pami¹tkowe 
dyplomy i medale.

Na zakoñczenie harcerze 
zaprezentowali przygotowany 
przez siebie program artystycz-
ny. Ta czêœæ uroczystoœci poœ-
wiêcona zosta³a patronowi 
szko³y i przybli¿y³a wszystkim 
postaæ Janusza Kusociñskiego 
na tle poezji patriotycznej.

Warto te¿ dodaæ, ¿e rok 2007 
jest szczególnie wa¿ny dla gim-
nazjalistów uczêszczaj¹cych do 
szko³y w £obudzicach, gdy¿ 
w³aœnie na ten rok przypadaj¹ 
a¿ dwie rocznice zwi¹zane z pa-
tronem ich szko³y. 15 stycznia 
minê³a setna rocznica urodzin 
Janusza Kusociñskiego, a 31 
lipca obchodzono 75-lecie jego 
startu na Igrzyskach X Olimpia-
dy w Los Angeles.              E.S.

Starostwo Powiatowe w Be³-
chatowie og³osi³o konkurs pn. 
„Nowa Firma na Medal”.  Kon-
kurs ten ma na celu wy³onienie 
najefektywniej dzia³aj¹cej nowej 
firmy z sektora œrednich, ma³ych 
i mikro firm na terenie Powiatu 
Be³chatowskiego. Prawo uczes-
tnictwa w konkursie przys³uguje 
podmiotom gospodarczym za-
rejestrowanym na terenie na-
szego powiatu w roku 2005 
i 2006. Zdobywca pierwszego 
miejsca w ka¿dej kategorii  otrzy-
ma okolicznoœciowy medal oraz 
certyfikat, a wszyscy uczestnicy 
- dyplomy potwierdzaj¹ce udzia³ 
w konkursie. Konkurs trwa do 

31 grudnia 2007 r., a uczestnic-
two w nim wymaga wype³nienia 
Formularza Zg³oszeniowego, 
który mo¿na pobraæ w Urzêdzie 
Miejskim w Zelowie - stanowis-
ko ds. promocji, informacji  i tury-
styki (pok. 11) oraz w formie ele-
ktronicznej ze strony interneto-
wej www.powiat-belchatow 
ski.pl. Tam te¿ mo¿na zapoznaæ 
siê z Regulaminem Konkursu, 
a szczegó³owych informacji 
udziela Ewa Skorupa  sekretarz 
powiatu, tel. 635 86 68.

Zachêcamy wszystkie m³ode 
firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ 
na terenie Powiatu Be³chatow-
skiego do udzia³u w konkursie!



PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN¯OWE
SPÓ£KA CYWILNA



Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów w ramach Rz¹dowego 
Programu „Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich” finansowanego 
ze œrodków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Spo³ecznej realizuje 
projekt dla organizacji pozarz¹-
dowych pn. „Punkt Wsparcia 
dla Organizacji Pozarz¹do-
wych”. 

Celem projektu „Punkt  
Wsparcia dla Organizacji Poza-
rz¹dowych” jest wzmocnienie 
potencja³u organizacji pozarz¹-
dowych i wyrównanie ich szans 
wobec wiêkszych i bardziej doœ-
wiadczonych organizacji.

W ramach Punktu organiza-
cje pozarz¹dowe i osoby zainte-
resowane dzia³alnoœci¹ spo³e-
czn¹ mog¹: 
- korzystaæ z porad informacyj-

nych œwiadczonych bezpoœred-
nio w siedzibie Fundacji  lub za 
poœrednictwem telefonu, e-mai-
la;
- uzyskaæ pomoc w poszukiwa-
niu œrodków na dzia³alnoœæ or-
ganizacji, wolontariuszy, szko-
leñ itp.;
- umieszczaæ na stronie

 informacje do-
tycz¹ce prowadzonych przez 
siebie dzia³añ lub o poszukiwa-
niu partnerów, wolontariuszy itp.

Gor¹co zapraszamy przed-
stawicieli organizacji poza-
rz¹dowych i osoby zaintere-
sowane dzia³alnoœci¹ spo-
³eczn¹ do korzystania z po-
mocy oferowanej przez 
„Punkt Wsparcia dla Organi-
zacji Pozarz¹dowych” oraz 
do zamieszczania na stronie

 informacji o 
prowadzonych dzia³aniach.

Punkt czynny jest dwa razy w 

 
www.frgz.pl/ngo

 
www.frgz.pl/ngo

tygodniu we wtorki i  czwartki od 
godz. 9.00 do 15.00 (telefonicz-
nie lub e-mailowo mo¿na uzys-
kaæ informacje codziennie od 
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 
8.00-16.00). Adres punktu - 
Fundacja Rozwoju Gminy 

Zelów, ul. Mickiewicza 4, pokój 
nr 4. Osoba do kontaktu - 
Gra¿yna S³ama-Ugorska, tel. 
044 634 10 14, 634 10 06 wew. 
133.

      Gra¿yna S³ama-Ugorska

nie podsumowuj¹ce realizacjê 
projektu. Na spotkaniu zosta³y 
rozdane nagrody dla m³odzie¿y 
uczestnicz¹cej w projekcie. 

W trakcie trwania projektu 
oraz po jego zakoñczeniu do-
radcy zawodowi bêd¹ œwiad-
czyli us³ugi z zakresu poradnic-
twa zawodowego. Us³ugi s¹ 
bezp³atne i s¹ dostêpne dla 
wszystkich zainteresowanych 
mieszkañców Gminy Zelów. Za-
kres us³ug obejmuje miêdzy in-
nymi przygotowanie i wydruk 
¿yciorysu zawodowego oraz lis-
tu motywacyjnego. 

Us³ugi bêd¹ œwiadczone w 
siedzibie Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów (pokój numer 4).

Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z bezp³atnego do-
radztwa.  

Dziêkujemy Gimnazjum 
im. Obroñców Praw Cz³owie-
ka w Zelowie oraz Gimnazjum 
im. Janusza Kusociñskiego w 
£obudzicach za wspó³pracê 
przy realizacji projektu.  

Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów realizuje projekt „Aktywi-
zacja zawodowa mieszkañców 
Gminy Zelów”. Projekt zosta³ 
dofinansowany ze œrodków 
otrzymanych od Ministerstwa 
Pracy i Polityki Spo³ecznej w ra-
mach Rz¹dowego Programu  
Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich.

W ramach projektu doradcy 
zawodowi pracuj¹cy w Fundacji  
Rozwoju Gminy Zelów prze-
prowadzili po cztery spotkania 
szkoleniowe z zakresu porad-
nictwa zawodowego dla 15 ucz-
niów z Gimnazjum im. Obroñ-
ców Praw Cz³owieka w Zelowie 
oraz 15 uczniów z Gimnazjum 
im. Janusza Kusociñskiego w 
£obudzicach. Spotkania mia³y 
na celu przygotowanie uczestni-
ków do œwiadomego kszta³to-
wania kariery zawodowej. Do-
datkowo uczestnicy spotkañ 
brali równie¿ udzia³ w konkursie.

W dniu 18 grudnia, w siedzi-
bie Fundacji, odby³o siê spotka-



nictwa centralnego.
W kategoriach na najlepsz¹ 

szko³ê podstawow¹ i ponadgim-
nazjaln¹, II miejsce zajê³y:  
Szko³a Podstawowa nr 4 w Ze-
lowie i Zespó³ Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Zelowie.

Z kolei, w kategorii  na najlep-
szy uczniowski klub sportowy, III 
miejsce zaj¹³ Uczniowski Ludo-
wy Klub Sportowy przy ZSO w 
Zelowie. Gratulujemy!

Powiatu, a nastêpnie w Mis-
trzostwach Rejonu Pajêczañ-
skiego. To drugie zwyciêstwo 
zapewni³o im awans na zawody 
wojewódzkie. Kolejnym sukce-
sem by³o drugie miejsce w Fina-
le Wojewódzkim Gimnazjady. 
Zawody te odby³y siê w Bia³ej 
Rawskiej.
Gratulujemy sukcesów!

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE 
TRZODY CHLEWNEJ I BYD£A

Uprzejmie informujê, ¿e Zak³ady Miêsne RAKÓW 
prowadz¹ na terenie Gminy Zelów skup trzody chlewnej 
i byd³a. Skup odbywa siê przy posesji pana Zygmunta 

Soleckiego, Kurówek 37. Telefon 044 634 4018.

TRZODA CHLEWNA
3,30 z³/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek o godz. 7.30
MACIORY
1,80  z³/kg (brutto)
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa siê w ka¿dy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 11,00 z³/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gêbicki
Do 11,50 z³/kg - byczki (brutto)
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - do 8,40 z³/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
Po nowym roku skup odbywaæ siê bêdzie w ka¿d¹ œrodê 
w godz. 10.30 do 11.00
KROWY, JA£ÓWKI, BUHAJE, CIELÊTA RZE•NE
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,80 z³/kg (brutto)
2. JA£ÓWKI
3,80 z³/kg (brutto)
3. BUHAJE
4,80  z³/kg (brutto)
4. CIELÊTA waga 70-100 kg
6,50-8,00 z³/kg (brutto)
Ubojnia Danuta Walo
BUHAJE
Do 4,50 z³/kg (brutto)
W ka¿dy wtorek od godz. 9.00

Skupy prowadzone s¹ na zapisy pod numerem  tel. 044 6344018. 
Ceny przy skupie mog¹ byæ zmienne.

W dniu 15 grudnia br. w £o-
dzi odby³o siê Wojewódzkie 
Podsumowanie Roku Sporto-
wego 2007 Ludowych Zespo-
³ów Sportowych. 

We wspó³zawodnictwie naj-
lepszych Rad Miejsko-Gmin-
nych LZS w województwie ³ódz-
kim, na I miejscu uplasowa³ siê 
Miejsko-Gminny Ludowy Klub 
Sportowy w Zelowie, który zos-
ta³ zg³oszony do wspó³zawod-

Bardzo dobre wyniki w zawo-
dach w tenisie sto³owym uzys-
ka³a dru¿yna dziewcz¹t w sk³a-
dzie: Katarzyna Konieczna, 
Daria Fr¹czkowska. Dwukrot-
nie w zawodach rozegranych w 
sali gimnastycznej w £obudzi-
cach zajê³a pierwsze miejsce. 
Najpierw dziewczêta okaza³y 
siê najlepsze w Mistrzostwach 



Arkadiusz Tosik (r. 1996).

Przed lekkoatletami jeszcze 
wiosenna runda zawodów. Wy-
walczone wtedy punkty, po do-
daniu do tych zdobytych jesie-
ni¹, pozwol¹ najlepszym na za-
kwalifikowanie siê do fina³u 
ogólnopolskiego, który odbê-
dzie siê w Warszawie.        E.S.

Reprezentuj¹ca nasz¹ gmi-
nê zwyciêska dru¿yna z £obu-
dzic gra³a w nastêpuj¹cym sk³a-
dzie: Andrzej Lotczyk, Dariusz 
Fr¹tczak, Jacek Fr¹tczak, Pa-
we³ Kwasek, Pawe³ Kruszew-
ski, Micha³ Kowalski, Tomasz 
Bednarek, £ukasz Gapik, To-
masz Martyniak.

Dodatkowym wyró¿nieniem 
dla naszej dru¿yny by³ tytu³ naj-
lepszego bramkarza zawodów, 
który powêdrowa³ do Andrzeja 
Lotczyka.

Wszystkie zespo³y bior¹ce 
udzia³ w turnieju otrzyma³y pu-
chary i dyplomy, a trzy najlepsze 
zespo³y nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Be³chatowie, 
Urz¹d Gminy w Ruœcu i Zarz¹d 
Powiatowy Zwi¹zku OSP w Be³-
chatowie.                           E.S.

LZS
- Rewelacje Sportowe  Roku
- Trener - Wychowawca M³o-
dzie¿y
- Najlepsi Sportowcy „Sprawni  
Inaczej”
Serdecznie zapraszamy!

E.S.

Karina Grzanka (r. 1995), 
Pawe³ Ostojski (r. 1995), 
Aleksandra Rudnicka (r. 1996), 
Miko³aj Wojtczyk (r. 1996), 
Klaudia Berut (r. 1997), Jakub 
Sêczkowski (r. 1997).

Skok wzwy¿:
Kinga Kêsy (r. 1995), 
Rados³aw Balcerzak (r. 1995), 

W dniu 9 grudnia br. w Ruœcu 
rozegrany zosta³ VI Halowy Tur-
niej Pi³ki No¿nej pomiêdzy  
cz³onkami OSP z terenu powia-
tu be³chatowskiego. Organiza-
torami zawodów byli: Zarz¹d 
Powiatowy Zwi¹zku OSP w Be³-
chatowie, Zarz¹d Gminny Zwi¹-
zku OSP w Ruœcu oraz Urz¹d 
Gminy w Ruœcu. Do turnieju 
zg³osi³o siê 6 dru¿yn OSP, a 
Gminê Zelów reprezentowali 
stra¿acy z £obudzic, którzy i tym 
razem nie zawiedli w sportowej 
rywalizacji i po raz kolejny siêg-
nêli po zwyciêstwo. 
Oto wyniki turnieju:
1. OSP £obudzice
2. OSP Niedyszyna
3. OSP Szczerców
4. OSP Grocholice
5. OSP Kluki
6. OSP Rusiec

W dniu 15 stycznia 2008 ro-
ku o godzinie 16.00 w Domu 
Kultury w Zelowie odbêdzie siê 
podsumowanie roku sportowe-
go 2007. Podczas uroczystoœci 
przyznane zostan¹ wyró¿nienia 
w nastêpuj¹cych kategoriach:
- 10 Najlepszych Sportowców 

Patrycja Zawadzka (r. 1996),
Miko³aj Wojtczyk (r. 1996),
Klaudia Berut (r. 1997), 
Jakub Sêczkowski (r. 1997).

Bieg na dystansie 300 m:
Justyna Krajewska (r.1995),
Patryk Bodnar (r. 1995),
Martyna Malinowska (r. 1996),
Kamil Cerbian (r. 1996), 
Klaudia Urbaniak (r. 1997),
B³a¿ej Kaliski (r. 1997).

Bieg na dystansie 600 m:
Aleksandra Wypych (r. 1995),
Martyna Malinowska (r. 1996),
Kinga Buczyñska (r. 1997).

Bieg na dystansie 1000 m:
Patryk Ratajczyk (r. 1995), 
Damian Ksi¹¿czyk (r. 1996), 
B³a¿ej Kaliski (r. 1997).

Rzut pi³k¹ palantow¹:
Magdalena Zamolska (r. 1995), 
Micha³ Rejmonczyk (r. 1995), 
Justyna Uzarczyk (r. 1996), 
Jakub Bednarek (r. 1996), 
Edyta Wolniewska (r. 1997), 
Micha³ Czy¿ak (r. 1997).

Skok w dal:

Zakoñczy³a siê jesienna edy-
cja „Czwartków Lekkoatletycz-
nych” - zawodów dla uczniów 
szkó³ podstawowych, zorgani-
zowanych przez Miejsko-Gmin-
ny Szkolny Zwi¹zek Sportowy w 
Zelowie. Przez piêæ kolejnych 
czwartków uczniowie rywalizo-
wali ze sob¹ w konkurencjach 
lekkoatletycznych i walczyli o 
cenne punkty, które dadz¹ im 
awans do fina³u ogólnopolskie-
go.

W dniu 29 listopada br. w Do-
mu Kultury w Zelowie odby³o siê 
podsumowanie „Czwartków 
Lekkoatletycznych” po³¹czone z 
wrêczeniem najlepszym zawod-
nikom dyplomów i nagród rze-
czowych.

Na uroczystoœci obecny by³ 
burmistrz Zelowa S³awomir Ma-
linowski, który gratulowa³ m³o-
dym sportowcom osi¹gniêtych 
wyników i ¿yczy³ im dalszych 
sukcesów w dziedzinie lekkiej 
atletyki.

Oto najlepsi zawodnicy po 
rundzie jesiennej:
Bieg na dystansie 60 m:
Klaudia Jachimek (r. 1995),
Kamil Grzegórski (r. 1995),
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Gier i Zabaw w Be³chatowie. 
Kolejne miejsca zajê³y: Szko³a 
Podstawowa nr 2, Szko³a Pod-
stawowa w Bujnach Szlachec-
kich, Szko³a Podstawowa w Ko-
ciszewie, Szko³a Podstawowa 
w Wygie³zowie. Po zakoñczeniu 
rozgrywek Prezes MG SZS Wa-
c³aw Chêciñski wrêczy³ kapita-
nom dru¿yn pami¹tkowe dyplo-
my i s³odycze oraz „pi³ki z usza-
mi” ufundowane przez Burmis-
trza Zelowa S³awomira Mali-
nowskiego. Sprzêt ten by³ bar-
dzo przydatny w przeprowadza-
nych zabawach.          O.K.Ch.

z wynikiem 2:39.20. To 26. wy-
grany maraton na dystansie 42 
km 195 m w jej karierze. Gratu-
lujemy i ¿yczymy dalszych suk-
cesów!                        O.K.Ch. 

Zelowska duma w biegach 
maratoñskich Wioletta Kryza  
Reprezentantka AZS Olsztyn 
zajê³a I miejsce w 25. biegu Ca-
lifornia Marathon w Sacramento 

 

30 listopada 2007r. w hali 
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Zelowie po raz kolejny 
zosta³ przeprowadzony Miej-
sko-Gminny Turniej Gier i Za-
baw dla dzieci i  m³odzie¿y o „Pu-
char 5-ciu Milionów”. Uczestni-
czy³o w nim piêæ zespo³ów ze 
szkó³ podstawowych z terenu 
Gminy Zelów. Ka¿da dru¿yna li-
czy³a 36 zawodników reprezen-
tantów klas I-VI. Po zaciêtej ry-
walizacji I miejsce wywalczyli  
zawodnicy Szko³y Podstawowej 
nr 4 i tym samym zakwalifikowa-
li siê do Powiatowego Turnieju 

na awans do III  ligi. Po trzy-
dziestu kilku latach zelowia-
nie mog¹ powtórzyæ legen-
darny wyczyn z pocz¹tku lat 
70. XX wieku.

wszystkie te trzy mecze mog³y 
równie dobrze skoñczyæ siê re-
misami, wiêc obawy liderów roz-
grywek o wynik na stadionie s¹ 
ca³kiem uzasadnione. Z drugiej 
strony pamiêtaæ nale¿y, ¿e z ko-
lei W³ókniarz gra na wyjeŸdzie 
ze wszystkimi rywalami, których 
bezpoœrednio wyprzedza w ta-
beli - MKS Kutno, Zjednoczony-
mi Stryków i Pogoni¹ Zduñska 
Wola. Zapowiada siê gor¹ca, 
niezwykle emocjonuj¹ca runda. 
Tym bardziej, ¿e ró¿nice w czo-
³ówce s¹ niewielkie. Czo³owa 
trójka: Stal Niewiadów, Warta 
Sieradz i Omega Kleszczów s¹ 
raczej poza zasiêgiem, ale miê-
dzy czwartym w tabeli  Woy-em 
Opoczno a jedenastym UKS 
SMS Ba³ucz ró¿nica tylko sied-
miu punktów.

Na podsumowaniu sezonu 
jesiennego najlepszym zawod-
nikiem W³ókniarza uznano Da-
wida Pa³yskê, graj¹cego na po-
zycji obroñcy i defensywnego 
pomocnika. Najlepszym strzel-
cem zosta³ Marcin Przyby³ - 8 
celnych trafieñ. S³owa uznania 
odebra³ tak¿e bramkarz Tomasz 
Tomczyszyn, który szczególnie 
w bardzo trudnych i  pomyœlnych 
meczach z Omeg¹ Kleszczów 
i W³ókniarzem Konstantynów 
by³ bohaterem spotkañ.

rozgrywki rundy jesiennej klasy 
okrêgowej na 6. miejscu (12 
dru¿yn startuj¹cych), zdobywa-
j¹c w 11 meczach 17 punktów.

Trampkarze w klasie Deyna 
(rocznik 1992 i m³odsi) trenowa-
ni przez Macieja Mrowiñskiego 
okazali siê natomiast bezkonku-
rencyjni w swojej grupie klasy 
okrêgowej. W 9 meczach zdo-
byli 25 punktów, strzelaj¹c 33 
bramki i trac¹c tylko 5. Daje im 
to prowadzenie po jesiennej 
rundzie.                            S.M.

Dziêki bardzo dobrej pos-
tawie na boisku i szczêœliwe-
mu zbiegowi wydarzeñ, czyli 
reorganizacji rozgrywek ligo-
wych w Polsce, zelowski 
W³ókniarz ma realn¹ szansê 

Marzeniem pi³karzy, dzia³a-
czy i kibiców zelowskiego klubu 
by³o, aby po awansie do IV ligi 
utrzymaæ siê w tej klasie rozgry-
wek i ewentualnie za rok, dwa 
powalczyæ z najsilniejszymi ry-
walami o miejsce w czo³ówce. 
Tymczasem beniaminek z Zelo-
wa, bez respektu dla najgroŸ-
niejszych klubów, rozpocz¹³ roz-
grywki w sezonie 2007/08. 9 
zwyciêstw, 2 remisy i 6 pora¿ek, 
bilans bramek 26-20 i  29 zdoby-
tych punktów daje W³ókniarzowi 
6. miejsce po rundzie jesiennej. 
Wobec reorganizacji rozgrywek 
ligowych i utworzenia nowej 
ekstraklasy zwyciêzca IV ligi  bê-
dzie gra³ w bara¿u o awans do 
nowej II ligi, a 5 nastêpnych zes-
po³ów awansuje do III  ligi. Ozna-
cza to, ¿e II  liga w Zelowie staje 
siê realn¹ mo¿liwoœci¹. Runda 
wiosenna bêdzie dla W³óknia-
rza bardzo trudna, ale trudniej-
sza mo¿e byæ dla naszych ry-
wali. Z dru¿yn, które wyprzedza-
j¹ nas w tabeli,  tylko Omega 
Kleszczów bêdzie gospoda-
rzem meczu z W³ókniarzem. 
Stal Niewiadów, Warta Sieradz, 
Woy Opoczno i W³ókniarz Kon-
stantynów na bezpoœredni¹ 
konfrontacjê z W³ókniarzem 
przyje¿d¿aj¹ do Zelowa. Z 
pierwszymi trzema zelowianie 
na wyjeŸdzie przegrali, ale  

Równie dobrze jak pierwsza 
dru¿yna W³ókniarza wypad³y ju-
niorskie i m³odzie¿owe zespo³y 
zelowskiego klubu. W klasie 
okrêgowej juniorów starszych 
(rocznik 1988 i m³odsi)  prowa-
dzona przez Jacka Pawe³oszka 
dru¿yna W³ókniarza zdoby³a w 
7 meczach 10 punktów i zajmu-
je po rundzie jesiennej 4. miej-
sce w tabeli (gra 8 zespo³ów). 

W klasie Kuchar (rocznik 
1994 i m³odsi) podopieczni Ra-
fa³a Kaczorowskiego zakoñczyli 
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