
Z okazji 50-lecia nadania 
praw miejskich w dniach 7-8 lip-
ca odby³ siê dwudniowy festyn 
Dni Zelowa 2007. Pierwszy 
dzieñ rozpocz¹³ siê parad¹ zap-
rzêgów konnych ulicami miasta 
i otwarciem imprezy przez bur-
mistrza Zelowa S³awomira Ma-
linowskiego. Nastêpnie przed 
najm³odszymi uczestnikami wy-
st¹pi³ „Hugo i Przyjaciele”. 
Przygotowa³ on mnóstwo atrak-
cji, nagród, niespodzianek i  kon-
kursów, w których dzieci chêtnie 
bra³y udzia³. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszy³y siê rów-

nie¿ konkursy. Pierwszy przygo-
towany przez Fundacjê Rozwo-
ju Gminy Zelów konkurs plasty-
czny i konkurs rodzinny przygo-
towany przez Urz¹d Miejski w 
Zelowie, do którego nagrody 
ufundowa³ równie¿ Zak³ad Miê-
sny „Kawiks”. Tak¿e cz³onkowie 
Stowarzyszenia Przyjació³ 
Osób Niepe³nosprawnych w Ze-
lowie mieli okazjê zaprezento-
waæ swoje umiejêtnoœci teatral-
ne w przedstawieniu pt. „Histo-
ria pewnej mi³oœci”. Nastêpnie 

Z okazji jubileuszu 50-lecia 
nadania praw miejskich Zelo-
wowi, w dniu 2 lipca spektaklem 
poetycko-muzycznym pt. „Œpie-
szmy siê kochaæ ludzi…” w wy-
konaniu Krzysztofa Kolberge-
ra przy akompaniamencie Ro-
berta Grudnia (organy) zainau-
gurowane zosta³y XIII Letnie 
Koncerty Festiwalowe w Zelo-
wie. Koncert odby³ siê w niezwy-
k³ej atmosferze w koœciele rzym-
skokatolickim pw. M.B. Czêsto-
chowskiej, a licznie zgromadzo-
na publicznoœæ podziwia³a na-
szego znakomitego Goœcia, któ-
ry czyta³ wiersze ksiêdza Jana 
Twardowskiego. Po koncercie 

mo¿na by³o nabyæ ksi¹¿kê Krzy-
sztofa Kolbergera „Przypadek 
nie-przypadek. Rozmowa miê-
dzy wierszami ksiêdza Jana 
Twardowskiego” z dedykacj¹ 
i autografem autora. 

XIII Letnie Koncerty Festiwa-
lowe w Zelowie odbywaj¹ siê 
pod Honorowym Patronatem 
Ksiêdza Arcybiskupa W³adys³a-
wa Zió³ka - Metropolity £ódzkie-
go, a organizatorami s¹: bur-
mistrz Zelowa i Dom Kultury w 
Zelowie. 

Na kolejny koncert zaprasza-
my Pañstwa 20 sierpnia, a wys-
t¹pi Kwartet Cantabile z Ukra-
iny.                            O.K.Ch.

W dniu 13 lipca br. w redakcji 
gazety „Rzeczpospolita” uho-
norowani zostali przedstawicie-
le najlepszych miast i  gmin w 
Polsce w Rankingu Samorz¹-
dów 2007 przeprowadzonym 
przez Dziennik „Rzeczpospoli-
ta”. 

Pami¹tkowe dyplomy lau-
reatom wrêczyli przedstawiciele 
kapitu³y rankingu: prof. dr hab. 
Jerzy Buzek, redaktor naczelny 
„Rzeczpospolitej” Pawe³ Lisicki 
oraz przedstawiciel Banku Gos-
podarstwa Krajowego. 

W imieniu zelowskiego sa-
morz¹du dyplom odebra³ Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej w 
Zelowie  Wincenty Berliñski, 

bowiem Gmina Zelów znalaz³a 
siê w pierwszej setce gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich 
na 67 miejscu - co daje 4 miej-
sce w województwie ³ódzkim.

Ranking ten mia³ na celu 
wskazanie najlepiej zarz¹dza-
nych miast i gmin w Polsce oraz 
nagrodzenie samorz¹dów, które 
najlepiej dbaj¹ o rozwój i pod-
niesienie jakoœci ¿ycia miesz-
kañców przy zachowaniu regu³ 
odpowiedzialnoœci i bezpie-
czeñstwa finansowego.

Ranking przeprowadzony 
zosta³ w oparciu o analizê bazy 
danych Ministerstwa Finansów 
dotycz¹c¹ wszystkich samorz¹-
dów w Polsce. I  tak w pierw-

szym etapie wy³oniono 
gminy, które najlepiej za-
rz¹dza³y swoimi finansami 
w latach 2003-2006 i  jed-
noczeœnie najwiêcej w 
tym czasie inwestowa³y. 
Do drugiego etapu zak-
walifikowa³o siê 450 sa-
morz¹dów. Samorz¹dy 
te otrzyma³y do wype³nie-
nia ankiety, które mia³y po-
móc kapitule w ostatecz-
nym wyborze najlep-
szych. Po analizie wyni-
ków przeprowadzonego 
badania kapitu³a wy³oni³a 
laureatów: 100 miast 
i gmin miejsko-wiejskich, 
100 gmin wiejskich oraz 
50 miast na prawach po-
wiatu.                       A.D. 



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

na scenie pojawi³ siê zespó³ 
U.V., a chwilê póŸniej zespo³y: 
Small Dance Friends, Dance 
Friends, Just B-Boy's i  Raters, 
zaprezentowa³y taniec break-
dance. Œwietny koncert da³ rów-
nie¿ zespó³ D-Bomb, rozbawia-
j¹c zgromadzon¹ publicznoœæ 
¿ywio³owym show tanecznym 
z elementami synchronicznej 
choreografii i popisami wokalny-
mi. Wszyscy niecierpliwie cze-
kali na gwiazdê wieczoru Gosiê 
Andrzejewicz, tegoroczn¹ zdo-
bywczyniê dwóch Superjedy-
nek w kategoriach Wokalistka 
roku i Debiut roku, podczas 
Festiwalu w Opolu. Swoim wys-
têpem, dostarczy³a wspaniale 
bawi¹cej siê publicznoœci wiele 
emocji, a po koncercie chêtnie 
rozdawa³a autografy. Pierwszy 
dzieñ niesamowitych wra¿eñ 
zakoñczy³ siê dyskotek¹ z zes-
po³em Ex-Blok. 

Mi³¹ atrakcj¹ dla kibiców pi³ki 
no¿nej by³a impreza towarzy-
sz¹ca, a mianowicie na stadio-
nie W³ókniarza zosta³ rozegrany 
mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy 
Urzêdem Miejskim w Zelowie a 
Policj¹, który zakoñczy³ siê wy-
nikiem 5:2 dla urzêdników. 

Z kolei, niedzielne popo³ud-
nie rozpoczêto przemarszem 
orkiestr dêtych ulicami Zelowa, 
które chwilê póŸniej zaprezen-
towa³y siê publicznoœci na placu 
OSP podczas III Festiwalu Stra-
¿ackich Orkiestr Dêtych. Po wy-
s³uchaniu wszystkich orkiestr, 

jury w sk³adzie Piotr Ho³ys, S³a-
womir Ostrowski i Adam Kobal-
czyk postanowi³o przyznaæ: 
I miejsce - Amatorskiej Orkie-
strze Dêtej im. K. Namys³ow-
skiego z Ruœca, II miejsce - 
Orkiestrze Dêtej OSP z Kwiat-
kowic i III miejsce M³odzie¿o-
wej Orkiestrze Dêtej OSP z 
Kamieñska, a wyró¿nienia 
otrzyma³y: M³odzie¿owa Orkies-
tra Dêta z Gomulina i Orkiestra 
Dêta OSP z ¯arnowicy. Zwyciê-
skie puchary i dyplomy wrêczy³ 
burmistrz Zelowa S³awomir Ma-
linowski. Tu¿ po Festiwalu Stra-
¿ackich Orkiestr Dêtych publicz-
noœæ rozbawia³ swoimi skecza-
mi Kabaret M³odych Panów. 
Ogromne zadowolenie w tym 
dniu sprawili sw¹ obecnoœci¹ 
szczudlarze z teatru „PUCK” z 
£odzi, którzy rozdawali balony 
firmy „Kawiks” i bawili  siê wspól-
nie z publicznoœci¹ podczas 
koncertów. Dla mi³oœników mu-

zyki hip-hop wyst¹pi³ zespó³ 
„Verba”, a gwiazd¹ niedzielne-
go wieczoru by³a Reni Jusis. 
Tegoroczne Dni Zelowa zakoñ-
czy³ pokaz Teatru Ognia. Pogo-
da w tym roku wyj¹tkowo dopi-
sa³a, a wspania³a publicznoœæ 
udowodni³a po raz kolejny, i¿ po-
trafi œwietnie siê bawiæ!

Dni Zelowa 2007 odby³y siê 
pod patronatem medialnym: 
TVP 3 £ódŸ, Radia £ódŸ,  Dzien-
nika £ódzkiego, tygodnika re-
gionalnego „Fakty, informacje, 
komentarze”, D.H.R. Kontakt 
i Informatora Zelowskiego, a or-
ganizatorem by³ Urz¹d Miejski w 
Zelowie. Podczas Dni Zelowa 
prowadzona by³a tak¿e publicz-
na zbiórka pieniêdzy Stowarzy-
szenia Dobroczynnego „RA-
ZEM”, z której dochód - 209 z³ 
zostanie przeznaczony na sty-
pendia dla dzieci i  m³odzie¿y z 
Gminy Zelów.            

                             O.K.Ch.





Gmina Zelów informuje, ¿e 
przyst¹pi³a do „Konkursu na re-
gionalne lub lokalne programy 
wyrównywania szans edukacyj-
nych dzieci i m³odzie¿y w 2007 
roku” og³oszonego przez Kura-
tora £ódzkiego, dzia³aj¹cego w 
imieniu Wojewody £ódzkiego 
zgodnie z dyspozycj¹ przepisu 
§ 4 ust 1 rozporz¹dzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 kwietnia 
2007 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków dofinansowa-
nia programów wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci 
i m³odzie¿y w 2007 r., warun-
ków, jakie musz¹ spe³niaæ te 
programy, podmiotów dokonu-
j¹cych oceny programów oraz 
sposobu i trybu wyboru progra-
mów, którym zostanie udzielone 
dofinansowanie (Dz. U. Nr 86, 
poz.575).

Na konkurs zosta³ przygoto-
wany program „Równe szanse 
dla ka¿dego” napisany przez 
Referat Oœwiaty Kultury, Sportu 
i Zdrowia na podstawie propo-
zycji przedstawionych przez dy-
rektorów szkó³. Program zosta³ 
zaakceptowany i uzyska³ dota-
cjê na realizacjê zamierzonych 
dzia³añ (wrzesieñ - grudzieñ 
2007 r.) w szko³ach prowadzo-
nych przez Gminê Zelów. Ogól-
na wartoœæ programu wynosi 
144.753 z³, natomiast przyzna-
na dotacja to 101.323 z³.

W ramach prowadzonych 
dzia³añ uczniowie bêd¹ mogli  
skorzystaæ z nastêpuj¹cych 
form zajêæ pozalekcyjnych i  ró¿-
nych form spêdzania czasu wol-
nego:
- zajêcia rozwijaj¹ce wiedzê 
i umiejêtnoœci,
- zajêcia kompensacyjno-korek-
cyjne,

- zajêcia o charakterze psycho-
logiczo-pedagogicznym wspie-
raj¹ce rozwój ucznia,
- zajêcia rozwijaj¹ce zaintereso-
wania, zami³owania i uzdolnie-
nia,
- zajêcia sportowe,
- ko³a zainteresowañ,
- wycieczki do teatrów i muze-
um oraz krajoznawcze,
- zajêcia rekreacyjne na base-
nie, w tym nauka p³ywania,
- zajêcia kszta³tuj¹ce postawy 
przedsiêbiorczoœci oraz podej-
mowania aktywnoœci edukacyj-
nej i zawodowej.

Adresatami Programu s¹ 
dzieci i m³odzie¿ w wieku 7-19 
lat uczêszczaj¹ce do szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów i liceum 
ogólnokszta³c¹cego prowadzo-
nych przez Gminê Zelów, po-
chodz¹ce z rodzin, w których 
dochód na osobê nie przekra-
cza kryterium dochodowego, 
okreœlonego w art. 8 ust. 1 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z póŸniejszymi zmia-
nami), uczniowie, u których 
stwierdzono zaburzenia lub 
opóŸnienia w rozwoju, zagro¿e-
ni niedostosowaniem spo³ecz-
nym, szczególnie uzdolnieni, 
wymagaj¹cy ukierunkowania w 
rozwoju talentów i zdolnoœci, 
wsparcia w dostosowaniu indy-
widualnych programów pracy 
pedagogicznej i psychologicz-
nej, a których rodzice nie s¹ w 
stanie z ró¿nych powodów pra-
wid³owo zadbaæ o rozwijanie 
szczególnych uzdolnieñ swoich 
dzieci. Program skierowany jest 
równie¿ dla dzieci z terenów 
wiejskich. 

       Agnieszka Mys³owska

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, 
co znacznie skraca czas nieobecnoœci pracownika w 
miejscu pracy. Ceny szkoleñ s¹ œciœle uzale¿nione 
od liczebnoœci grupy, ocena ryzyka zawodowego od 
liczby stanowisk pracy.

zakupu podrêczników szkol-
nych programem objête zosta-
n¹  dzieci rozpoczynaj¹ce w ro-
ku szkolnym 2007/2008 roczne 
przygotowanie przedszkolne 
(„0”) lub naukê w klasach I-III 
szko³y podstawowej. Pomoc w 
formie dofinansowania zakupu 
podrêczników przys³uguje dzie-
ciom pochodz¹cym z rodzin 
spe³niaj¹cych kryterium docho-
dowe, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spo-
³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, 
z póŸn. zm.), tj.  351 z³ na osobê 
w rodzinie ucznia. Dyrektor 
szko³y podstawowej dokona 
zwrotu rodzicom uczniów 
(prawnym opiekunom) kosztów 
zakupu podrêczników za okaza-
niem dowodu zakupu podrêcz-
ników. Zwrot kosztów zakupu 
nie mo¿e przekroczyæ odpo-
wiednio kwot: dla „0” - 70 z³, dla 
kl. I - 130 z³, dla kl. II  - 150 z³ oraz 
dla kl. III -  170 z³. 

W zakresie dofinansowania 
zakupu jednolitego stroju prog-
ramem objêci s¹ uczniowie 

Dnia 13.07.2007 r. wesz³o w 
¿ycie rozporz¹dzenie Rady Mi-
nistrów z 2 lipca 2007 r. w spra-
wie szczegó³owych warunków 
udzielania pomocy finansowej 
dzieciom i uczniom na zakup 
podrêczników i zakup jednolite-
go stroju (Dz. U. Nr 120 poz. 
819) oraz Rz¹dowy program 
pomocy uczniom w 2007 r. „Do-
finansowanie zakupu podrêcz-
ników dla dzieci rozpoczynaj¹-
cych roczne przygotowanie 
przedszkolne lub naukê w kla-
sach I-III szko³y podstawowej i 
w klasach I-III ogólnokszta³c¹cej 
szko³y muzycznej I stopnia oraz 
dofinansowanie zakupu jednoli-
tego stroju dla uczniów szkó³ 
podstawowych i gimnazjów”. 
Pe³ne teksty rozporz¹dzenia 
i programu oraz najwa¿niejsze 
informacje dla rodziców doty-
cz¹ce w/w dofinansowania za-
mieszczone s¹ na stronie inter-
netowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej: 

W zakresie dofinansowania 

www.menis.gov.pl/ 
menis_pl/pomoc_materialna/dof
inansowanie_podrecznikow.php

szkó³ podstawowych i gimnaz-
jów. Pomoc w formie dofinanso-
wania zakupu jednolitych stro-
jów przys³uguje uczniom pocho-
dz¹cym z rodzin, w których 
dochód na osobê nie przekra-
cza kryterium dochodowego 
okreœlonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 
64, poz. 593, z póŸn. zm.), tj. 
351 z³. Dofinansowanie wynosi 
50 z³ na jednego ucznia. Dyrek-
tor szko³y podstawowej lub gim-

nazjum dokona wyp³aty powy¿-
szej kwoty rodzicom uczniów.

Wnioski o dofinansowanie 
sk³adaj¹ rodzice w szkole, do 
której uczeñ bêdzie uczêszcza³ 
w roku szkolnym 2007/2008. 

Ostateczny termin sk³adania 
wniosków w szkole - do dnia 20 
lipca 2007 r. Dofinansowanie do 
zakupu podrêczników odbywa 
siê na zasadzie refundacji,  
po przed³o¿eniu dowodu zaku-
pu. Pe³ne zasady refundacji  za-
mieszczone s¹ w w/w rozporz¹-
dzeniu i programie Rady Minis-
trów. 

                Anna Politañska



W Zelowie nadal trwaj¹ pra-
ce zwi¹zane z realizacj¹ pro-
jektu unijnego „Przebudowa 
oczyszczalni œcieków i budo-
wa systemów wod.-kan. z od-
tworzeniem pasów drogo-
wych w Zelowie”. Kolejne ulice 
w ramach tego projektu zmie-
niaj¹ siê nie do poznania. Za-
koñczone zosta³y ju¿ 3 etapy, a 
ku koñcowi zmierza ostatni.  
Obecnie prowadzone s¹ prace 
w ulicy Wschodniej polegaj¹ce 
na budowie sieci wodoci¹gowej 
i kanalizacji sanitarnej oraz de-
szczowej. Z kolei, w ulicach 
Wolnoœci i Krótkiej trwa ustawia-
nie krawê¿ników i wykonanie 
podbudowy t³uczniowej. Rów-

nie¿ w ulicach Cegielnianej 
i Weso³ej prace sukcesywnie 
posuwaj¹ siê do przodu. Rów-
nolegle modernizowana jest 
oczyszczalnia œcieków, gdzie w 
dalszym ci¹gu montowane s¹ 
elementy technologii.

Planowane zakoñczenie 
realizacji projektu w paŸdzierni-
ku b.r. Przypomnijmy, ¿e ca³ko-
wita wartoœæ tej ogromnej inwe-
stycji to ponad 17 mln z³, z cze-
go ponad 12 mln z³ to dofinan-
sowanie ze œrodków Zintegro-
wanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego. Do 
tej pory Gmina Zelów otrzyma³a 
ju¿ ponad 9.812.540,77  z³. 

O.K.Ch.

W dniu 8 lipca w Sromutce, 
odby³y siê uroczystoœci z okazji 
jubileuszu 40-lecia powstania 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. 
Na pocz¹tku zosta³a odprawio-
na Msza Œwiêta w intencji zmar-
³ych stra¿aków oraz o pomyœl-
noœæ dla cz³onków OSP Sro-
mutka, któr¹ celebrowa³ Kape-
lan Stra¿aków Ksi¹dz Leon 
Strzelczyk. Chocia¿ jednostka 
jest dosyæ m³oda na tle innych 
jednostek OSP z terenu Gminy 
Zelów, to nie zabrak³o w tym 
dniu wielu odznaczeñ dla zas³u-
¿onych stra¿aków. Po przypom-
nieniu krótkiej historii przez Pre-
zesa OSP Sromutka, druha 
Adama Adamusiaka, nast¹pi³o 
wrêczenie odznaczeñ. Za wie-
loletni¹ dzia³alnoœæ w szere-
gach OSP i zaanga¿owanie w 
pracach na rzecz OSP Sromut-
ka, zosta³y przyznane medale, 
które stra¿akom wrêczali m.in. 
burmistrz Zelowa i zarazem pre-
zes ZG OSP w Zelowie,  S³awo-
mir Malinowski oraz Prezes 
Zwi¹zku Powiatowego OSP w 
Be³chatowie Aleksander Fr¹-
czkowski.

Z³ote medale za zas³ugi dla 
po¿arnictwa otrzymali:
1. Adam Adamusiak
2. Mieczys³aw Dro¿yna 
3. Józef Gwizda³a 
4. Jan Ludwisiak 

5. Stanis³aw Paziewicz 
6. Kazimierz Stanis³awski 
7. Aleksy Rogut 
8. Marian Tosik 
9. Stanis³aw W³odarczyk

Srebrne medale otrzymali:
1. Jerzy Zawistowski 
2. Pawe³ Zieliñski 

Br¹zowe medale otrzymali:
1. Wac³aw Fr¹czak 
2. Jacek Kasprzak
3. Wojciech Rogoziñski 
4. Krzysztof Zawistowski 

Zarz¹d POW z OSP RP w 
Be³chatowie przyzna³ tak¿e od-
znaki „wzorowego stra¿aka”, 
które otrzymali:
1. Rafa³ Solecki 
2. Krzysztof Fiks
3. Dariusz Muszkiewicz 
4. Maciej Rogut 
5. Maciej WoŸniak

Zarz¹d OSP w Sromutce po-
stanowi³ równie¿ uhonorowaæ 
statuetkami:
1. S³awomira Malinowskiego
    Burmistrza Zelowa
2. Mariusza Brylskiego
    W³aœciciela firmy „Kosbruk”
3. Szczepana Wrzesiaka
    W³aœciciela firmy „Stivex”

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê 
defilad¹ pododdzia³ów stra¿ac-
kich, po czym wszystkie jedno-
stki stra¿y po¿arnych oraz goœ-
cie, zaproszeni zostali na po-
czêstunek i zabawê taneczn¹. 

Z okazji obchodzonej w tym 
roku 50 rocznicy nadania praw 
miejskich Zelowowi, w Galerii  
Collage w Domu Kultury w Ze-
lowie, zosta³a zaprezentowana 
interesuj¹ca ekspozycja zbioru 
zabytkowych i unikatowych fo-

tografii. Na zdjêciach uwiecznio-
no niegdyœ najwa¿niejsze i  naj-
ciekawsze momenty w dziejach 
miasta. Wystawê pn. „Zelów na 
starej fotografii”, mo¿na ogl¹daæ 
do koñca sierpnia br. 

                                  J.Cz.



Po raz kolejny, w dniu 8 
czerwca br. w ramach Zelow-
skiego Salonu Literackiego w 
Domu Kultury w Zelowie, goœci-
liœmy wybitnego twórcê literac-
kiego. Tym razem by³ nim Miro-
s³aw Pisarkiewicz  z  wykszta³-
cenia historyk, absolwent 
dwóch polskich uniwersytetów 
oraz The International School 
for Holocaust Studies w Instytu-
cie Yad Vashem w Jerozolimie. 
Na co dzieñ nauczyciel,  z zami-

³owania badacz zabytków 
cmentarnych i historii Ziemi £ê-
czyckiej, z której pochodzi.  
Swoj¹ naukow¹ dzia³alnoœæ, 
dzieli na czynny udzia³ w zarz¹-
dzie oddzia³u Towarzystwa Na-
ukowego P³ockiego w £êczycy, 
którego jest wiceprezesem oraz 
cz³onkostwo w Stowarzyszeniu 
na rzecz Ochrony Krajobrazu 
i Dorobku Kultury Regionu Nad-
warciañskiego im. Edmunda 
Stawiskiego. Natomiast dzia³al-
noœæ Pisarkiewicza na polu lite-
rackim, to przede wszystkim 
wspó³redagowanie miesiêczni-
ka „Pos³aniec Bernardyñski”, 
oraz liczne publikacje wierszy 
i opowiadañ w prasie literackiej 
i antologiach. Nieobca jest mu 
te¿ krytyka literacka, a nawet ry-
sunek. Na spotkaniu pisarz za-
prezentowa³ swój najnowszy to-
mik - „Dom nad Bzur¹”. Jest to 
zbiór refleksyjnych, ale zapra-
wionych nut¹ humoru wierszy, 
do którego ilustracje wykona³a 
artystka i jednoczeœnie ¿ona 
pisarza, Ewa Goliñska-Pisarkie-
wicz.
                                       J.Cz.

W dniu 7 lipca br. Zarz¹d 
Ko³a Wêdkarskiego nr 37 w Ze-
lowie by³ organizatorem III  Inte-
gracyjnych Towarzyskich Zawo-
dów Wêdkarskich nad zbiorni-
kiem wodnym Patyki. 

Udzia³ wziêli: w kategorii  
„mê¿czyzn” - 16 uczestników 
(mieszkañcy Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Zab³otach), w ka-
tegorii „kobiet” - 2 i w kategorii 
„m³odzie¿” - 1.

Ka¿dy uczestnik ³owi³ na 
jedn¹ wêdkê metod¹ sp³awiko-
w¹. Po zakoñczeniu zawodów 

i zwa¿eniu z³owionych ryb komi-
sja sêdziowska w sk³adzie Bog-
dan Drutowski, Henryk Zagro-
dziñski i Grzegorz Cieniewski 
postanowi³a przyznaæ I miejsca:  
w kategorii “mê¿czyzn” Bart³o-
miejowi Kwec, który uzyska³ 
120 pkt., w kategorii  “kobiet” 
Monice Cieniewskiej z 630 
pkt. oraz w ostatniej kategorii 
Kacprowi Zawodziñskiemu z 
30 pkt. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali dyplomy, a zwyciêzcy  
puchary i nagrody rzeczowe.  

                              O.K.Ch. 



Czescy koloniœci, którzy za-
kupili maj¹tek Zelów w 1802 r. 
zostali osadzeni jako wolni  
osadnicy, a region ten wchodzi³ 
w sk³ad zaboru pruskiego. Za-
kupione ziemie zelowskie obej-
mowa³y 1620 morgów pruskich, 
z czego oko³o 600 morgów sta-
nowi³a ziemia uprawna. Wiêk-
szoœæ maj¹tku zajmowa³y past-
wiska, ³¹ki i lasy. Ziemie podzie-
lono na równe czêœci pomiêdzy 
rodzinami przybyszów. Ka¿da 
rodzina otrzyma³a po 12 mórg 
ziemi uprawnej i ³¹k oraz 18 
mórg lasu.  

W tym czasie warunki gos-
podarcze na ziemiach polskich, 
które wchodzi³y w sk³ad zaboru 
pruskiego, znacznie siê pogor-
szy³y w wyniku konkurencji  le-
piej rozwiniêtego przemys³u 
pruskiego. Zmieni³y siê tak¿e na 
niekorzyœæ warunki handlu 
wewnêtrznego. W 1805 r. zlikwi-
dowane zosta³y targi wiejskie, 
tak¿e wiele miast utraci³o prawo 
urz¹dzania jarmarków. Nato-
miast rozwija³ siê handel zagra-
niczny, zw³aszcza w okresie wo-
jen z rewolucyjn¹ Francj¹. Ceny 
p³odów rolnych osi¹ga³y wysoki 
poziom poniewa¿ by³o na nie 
du¿e zapotrzebowanie stron 
walcz¹cych. Stwarza³o to korzy-
stne warunki do rozwoju rolnic-
twa.

Osiedleñcy czescy, byli wiêk-
szoœci rolnikami. Znajdowali siê 
wœród nich: kmiecie, zagrodnicy, 
cha³upnicy, rzemieœlnicy i m³y-
narze. Rzemieœlnicy i cha³upni-
cy zajmowali siê g³ównie tkac-
twem. Jak pisze Tadeusz Czaj-
kowski: „Koloniœci czescy z 
umiejêtnoœci tkania znani ju¿  by-
li na Œl¹sku. Pracy tej poœwiêcali 
siê równie¿ i po przybyciu na 
ziemiê zelowsk¹”. Na tym tere-
nie nazywano ich p³óciennikami, 
a wyrabiane przez nich p³ótna 
sw¹ jakoœci¹ i sposobem wyro-
bu budzi³y podziw okolicznej 
ludnoœci ch³opskiej.

Pierwsze rodziny czeskie 
przyby³y do Zelowa ju¿ w lutym 
1803 r. Osadnicy przyst¹pili do 
budowy domów i budynków 
gospodarczych, poniewa¿ za-
budowania podworskie nie wys-
tarcza³y do zaspokojenia pot-
rzeb licznie przyby³ych kolonis-
tów. Jako podstawowego budul-
ca u¿ywano drewna pochodz¹-
cego z okolicznych lasów. I tak 
tradycyjne budownictwo Zelo-

wa, z pierwszej po³owy  XIX w., 
By³o budownictwem drewnia-
nym. Przez wiele lat drewno z 
pobliskich lasów dostarcza³o su-
rowca do budowy zagród, do-
mów i budynków gospodar-
czych, a tak¿e wiatraków i m³y-
nów.

W okresie Ksiêstwa War-
szawskiego (1807-1815) ¿ycie 
gospodarcze rozwija³o siê pod 
znakiem niepewnoœci politycz-
nej, wstrz¹sów wojennych i  czê-
stych zmian ustawodawczych. 
Kraj by³ zacofany, wyniszczony 
wojn¹, pozbawiony warunków 
do szybkiego rozwoju przemys-
³u i handlu.

Mimo trudnoœci czeski Zelów 
siê rozwija³, np. w 1807 r. zosta-
³a za³o¿ona szko³a religijna dzia-
³aj¹ca jako szko³a gminna. Stop-
niowo ros³a liczba mieszkañ-
ców. Rozdrobnienie w³asnoœci 
rolnej i ubóstwo gleby zmusza³o 
mieszkañców Zelowa do dora-
biania sobie rêkodzielnictwem.     

Sporz¹dzony w 1813 r. na 
potrzeby parcelacji ziemi tzw. 
„Instrukta¿ geometryczny” za-
wiera³ 54 jednostki pomiarowe, 
po jednej w³óce ka¿da (w³óka  
dawna jednostka powierzchni 
gruntu ornego równa 30 mor-
gom, czyli 16,8 ha). W iloœci tej 
przypada³o po 11 do 20 morgów 
ziemi uprawnej i ³¹k, resztê zaœ, 
tj. po oko³o 18 morgów dla ka¿-
dego gospodarstwa, stanowi³ 
las. Praktycznie ³¹ki, pastwiska 
i lasy by³y wspóln¹ w³asnoœci¹ 
kolonistów a¿ do 1880 r., kiedy 
to rozdzielono je miêdzy posz-
czególne rodziny. Przy podziale 
kierowano siê zapisem rejental-
nym z 1803 r. Okaza³o siê wte-
dy, ¿e na ka¿d¹ w³ókê „nadlicza-
³o siê” oko³o 10 morgów. Gdy 
uwzglêdnimy ten rzeczywisty 
przyrost to obszar zakupionego 
Zelowa wynosi³ 2160 morgów. 
Prawdopodobnie w 1803 r. pod-
czas zakupu maj¹tku nie  
uwzglêdniono nieu¿ytków, które 
póŸniej poros³y lasem.

W pierwszych latach istnie-
nia Królestwa Polskiego z po-
wodu du¿ych zniszczeñ wojen-
nych, rolnictwo, podstawowa 
ga³¹Ÿ gospodarki Królestwa, 
prze¿ywa³o powa¿ny kryzys. 
Pañstwo k³ad³o nacisk na roz-
wój przemys³u, szczególnie w³ó-
kienniczego i ciê¿kiego. Szcze-
gólnie interesuj¹cy by³ rozwój 
przemys³u w³ókienniczego w 

£odzi. Intensywny jego rozwój 
nast¹pi³ po upadku powstania li-
stopadowego. W tym czasie za-
sz³y powa¿ne zmiany w prze-
myœle Królestwa. W 1832 r. 
wprowadzona zosta³a granica 
celna z Cesarstwem Rosyjskim, 
a w 1834 r. rz¹d Królestwa zli-
kwidowa³ „fundusz fabryczny” 
przeznaczony na popieranie 
przemys³u krajowego. We w³ó-
kiennictwie zaznaczy³ siê po-
wa¿ny upadek bran¿y sukienni-
czej, natomiast nast¹pi³ szybki 
rozwój przemys³u bawe³niane-
go nie zwi¹zanego z produkcj¹ 
eksportow¹, lecz nastawionego 
na rynek wewnêtrzny. Stolic¹  
polskiego przemys³u w³ókienni-
czego sta³a siê £ódŸ, która sw¹ 
karierê zawdziêcza bawe³nie. 
£ódzki okrêg przemys³owy 
stworzy³ dogodne warunki dla 
rozwoju w³ókiennictwa w okoli-
cznych miastach i wioskach, 
tak¿e w Zelowie. T. Czajkowski 
w 1931 r. stwierdza: „Cha³upnic-
two tkackie w Zelowie zwi¹zane 
jest wy³¹cznie z ³ódzkim prze-
mys³em bawe³nianym: stanowi 
jakby jego ekspozyturê. Z £odzi 

sprowadza siê tu surowiec, w 
£odzi przewa¿nie bieli  siê i far-
buje przêdzê, w £odzi wykañ-
cza siê towar i  tam te¿ sprzeda-
wana jest przewa¿aj¹ca czêœæ 
zelowskiej produkcji. Zelów jest 
wiêc jakby jednem tylko ogni-
wem ca³ego ³añcucha skompli-
kowanej produkcji tkackiej, bio-
r¹cej pocz¹tek w £odzi i koñ-
cz¹cej siê w niej”. 

Rozkwit cha³upnictwa tkac-
kiego w Zelowie by³ tak¿e wyni-
kiem rozwoju samego rzemios-
³a. Towarzyszy³o temu stopnio-
we przekszta³cenie siê samo-
dzielnych tkaczy  rzemieœlników 
w wyrobników uzale¿nionych od 
nak³adców, a nastêpnie w ro-
botników fabrycznych. Przez 
wiele lat zelowscy rolnicy-tka-
cze  sami wytwarzali narzêdzia 
i kompletne warsztaty. Dosko-
nalili przy tym w³asne umiejêt-
noœci, które przekazywali z po-
kolenia na pokolenie. Zdzis³aw 
Tranda podaje: „Od bardzo 
wczesnych lat ju¿ nawet dzieci 
stawa³y za warsztatem, aby naj-



pierw pomagaæ ojcu, a potem 
samodzielnie pracowaæ. I w te-
go rodzaju pracy widzieli  ca³¹ 
swoj¹ przysz³oœæ. Innych mo¿li-
woœci nie szukali”.

Pocz¹tkowo jedynym surow-
cem rzemios³a tkackiego w Ze-
lowie i w okolicznych wioskach 
czeskich by³ len, uprawiany we 
w³asnych gospodarstwach lub 
nabywany w okolicznych dwo-
rach. Wytwarzane tu p³ótna lnia-
ne s³ynê³y sw¹ jakoœci¹ i sposo-
bem wyrobu. Tkano p³ótna ró¿-
nych odmian: cienkie, bia³e na 
bieliznê, p³ótna tzw. sto³owe, 
przystrajane w szlaki i  desenie 
oraz grubsze p³ótna koloru ¿ó³-
tego. Z nich robiono tak¿e 
odzie¿ na w³asny u¿ytek. Dora-
biano równie¿ najszybciej nisz-
cz¹ce siê czêœci odzie¿y mês-
kiej i kobiecej. Znano równie¿ 
sposoby trwa³ego farbowania 
przêdziwa i tkanin.

Obok produkcji p³ótna szyb-
ko pocz¹³ rozwijaæ siê wyrób 
tkanin we³nianych. Z pocz¹tku 
potrzebnego surowca dostar-
cza³a hodowla owiec, ale z po-
wodu przeznaczenia coraz 
wiêkszych terenów pod uprawy 
roœlinno-zbo¿owe zmniejsza³o 
siê pog³owie owiec. Wyrób tka-
nin we³nianych zosta³ wiêc opar-
ty na surowcu przywo¿onym z 
£odzi, b¹dŸ bezpoœrednio z za-
granicy (zw³aszcza z Anglii). Z 
czasem przemys³ we³niany wy-
par³ zupe³nie p³óciennictwo lnia-
ne i zachowa³ wa¿n¹ pozycjê w 
produkcji tkackiej a¿ do wybu-
chu I wojny œwiatowej.

Do po³owy XIX w., mimo roz-
woju tkactwa, nadal zasadni-
czym zajêciem ludnoœci Zelowa 
by³o rolnictwo. Œwiadczy o tym 
choæby znaczne powiêkszenie 
obszaru u¿ytków rolnych z  600 
morgów w 1803 r. do 1634,68 
morgów w 1846 r. Wœród ludno-

œci osady zaznaczy³o siê ju¿ 
wtedy wyraŸne rozwarstwienie 
spo³eczno-ekonomiczne.
Czwarta czêœæ ziemi sta³a siê 
w³asnoœci¹ 13 rodzin, stanowi¹-
cych 8,3% ogó³u w³aœcicieli.  
Bezroln¹ grupê spo³eczn¹ two-
rzy³o 67 rodzin komorniczych, 
które wiêkszoœci zajmowa³y siê 
tkactwem. By³o tez 30 rzemieœl-
ników, w tym po czterech stola-
rzy, szewców i kowali oraz kra-
wiec, m³ynarz i fajczarz. W rze-
mioœle budowlanym pracowa³o 
2 cieœli, 4 strycharzy, czyli ce-
gielników oraz 9 murarzy. Obok 
uczciwie pracuj¹cych zelowian 
nale¿a³oby równie¿ wspomnieæ 
o przemytnikach zelowskich, 
którzy, poprzez rodzinne powi¹-
zania ze œl¹skimi Czechami, 
przemycali ze Œl¹ska surowce 
i sukna, co powodowa³o protes-
ty tkaczy ³ódzkich.

Zapocz¹tkowane w pierw-
szych latach XIX w. zmiany eko-
nomiczno-gospodarcze uleg³y 
przyspieszeniu w jego drugiej 
po³owie. Ze spisu sporz¹dzone-
go, w 1857 r. przez ówczesnego 
wójta zelowskiego B. Fibicha 
wynika, ¿e by³o wtedy 149 uz-
nanych hipotecznie w³aœcicieli  
za³o¿ycieli Zelowa. 

Szybko postêpuj¹cy proces 
rozdrabniania gospodarstw do-
prowadzi³ do znacznego zubo-
¿enia ludnoœci rolniczej i  wzros-
tu liczby tkaczy bezrolnych. 
Warunki ich ¿ycia równie¿ siê 
pogorszy³y. Powy¿sze procesy 
wynika³y g³ównie z wysokiego 
przyrostu naturalnego ludnoœci 
czeskiej w Zelowie oraz z kryzy-
su rzemios³a tkackiego w osa-
dzie. Ucierpia³o ono z powodu 
wzrastaj¹cej konkurencyjnoœci, 
szybko rozwijaj¹cego siê, ³ódz-
kiego okrêgu w³ókienniczego. O 
zubo¿eniu spo³ecznoœci zelow-
skiej œwiadczy dokument, w któ-
rym ks. Mozes informuje konsy-
storz w Warszawie, o sposobie 

rozdzia³u, w 1858 r.  zasi³ku dla 
najbiedniejszych. Kwota zasi³ku 
wynosi³a 8 rubli. W Zelowie ob-
dzielono wówczas 10 osób, 
przyznaj¹c im od 50 do 75 ko-
piejek. Natomiast J. ¯ó³taszek 
podaje: „[…] po³o¿enie material-
ne osadników, Czechów oko³o 
1860 r. by³o op³akane i Czesi, 
zamieszkali w du¿ej liczbie w 
£odzi, przyszli swym rodakom 
z pomoc¹, daj¹c im przêdzê ba-
we³nian¹ do tkania”. Tak wiêc 
wzrost produkcji w³ókienniczej, 
szczególnie bawe³nianej, w £o-
dzi, który mia³ miejsce w po³owie 
XIX w., wywar³ ogromny wp³yw 
na sytuacjê gospodarcz¹ Zelo-
wa. Podobnie jak przemys³ w³ó-
kienniczy Królestwa, tkactwo 
zelowskie przechodzi od surow-
ca lnianego przez we³nê do ba-
we³ny.

Prawdopodobnie bezrobotni 
tkacze stanowili si³ê najemn¹, z 
której korzystali pierwsi zelows-
cy „przemys³owcy”: Józef G¹-
siorowski, Wilhelm Andersz,  
Bogumi³ Fibich, Jan Duszek, Jó-
zef S³ama i  Pawe³ Hajek.

Ekonomiczne warunki wyro-
bu bawe³ny ró¿ni³y siê zasadni-
czo od poprzednich warunków 
przetwarzania lnu i we³ny. Te no-
we warunki produkcji powodo-
wa³y powstawanie manufaktur 
do których w charakterze sta-
³ych robotników najemnych za-
ci¹gali siê ci, dla których praca 
na roli sta³a siê tylko zajêciem 
sezonowym. W przeciwieñstwie 
do samodzielnego tkacza, który 
pracê wykonywa³ sam lub przy 
pomocy w³asnej rodziny, pracu-
j¹cy manufakturze tkacz straci³  
zupe³nie sw¹ niezale¿noœæ. 
Przesta³ byæ w³aœcicielem su-
rowca i wytworzonego przez 
siebie towaru, jak równie¿ i sa-
mych œrodków produkcji. War-
sztaty bowiem by³y w³asnoœci¹ 
przedsiêbiorców, którzy tworz¹c 
manufaktury, zatrudniali ju¿, ja-

ko si³ê najemn¹, od kilku do kil-
kunastu tkaczy. Ci drobni przed-
siêbiorcy samodzielnie organi-
zowali produkcjê, osobiœcie na-
bywali surowiec i sprzedawali  
wyrobione towary. Ustrój manu-
fakturowy nie przetrwa³ jednak 
d³ugo w Zelowie. By³ jedynie 
ostatnim stadium przejœciowym 
do ustroju nak³adczego.

Cha³upniczemu uprzemys³o-
wieniu towarzyszy³y przeobra-
¿enia ca³ej gospodarki Zelowa. 
W 1868 r. zaprowadzono tu tar-
gi, które odbywa³y siê co tydzieñ 
w œrody. Zelowianie uczestni-
czyli tak¿e w jarmarkach ³as-
kich, które w drugiej po³owie XIX 
w. odbywa³y siê 6 razy do roku. 
Sprzedawano tam i kupowano 
byd³o, drób, pieczywo, nabia³,  
wyroby stolarskie i inne artyku³y. 
Na ka¿dy jarmark wo¿ono towa-
ry o wartoœci oko³o 3500 rubli, 
sprzedawano natomiast za oko-
³o 1500 rubli. W 1863 r. wartoœæ 
przywiezionych towarów na ³as-
kie jarmarki wynios³a 20,3 tys. 
rubli, a sprzedanych  9,3 tys. 
rubli. W nastêpnym, 1864 r., 
przywieziono towarów na sumê 
22,3 tys. rubli, a sprzedano za 
sumê 17 tys. rubli.  Ponadto na 
jarmarkach w Widawie sprzeda-
wano towary o wartoœci od 800 
do 3200 rubli, zaœ w Szczerco-
wie od 1000 do 3200 rubli. Wy-
roby w³ókiennicze, zw³aszcza 
plusz i tkaniny bawe³niane, by³y 
wywo¿one w wiêkszej iloœci do 
Rosji.

Oko³o 1870 r. w Zelowie po-
jawi³a siê nowa forma organiza-
cji produkcji. Jej inicjatorem by³ 
zelowski sklepikarz Dawid Ro-
zenblum, który zajmowa³ siê 
handlem artyku³ami spo¿ywczy-
mi. Ponadto trudni³ siê skupem 
tkanin, które nastêpnie odsprze-
dawa³. Sprowadza³ tak¿e z £o-
dzi po kilka bel przêdzy bawe³-
nianej, któr¹ rozdziela³ wœród 
tkaczy pracuj¹cych na jego ra-



chunek. W kilka lat póŸniej, z 
drobnego sklepikarza, Rozen-
blum sta³ siê pierwszym fabry-
kantem-nak³adc¹ w Zelowie. Z 
czasem tego typu przedsiêbior-
ców znalaz³o siê w Zelowie wiê-
cej. Ci „fabrykanci bez fabryk” 
podporz¹dkowali sobie, drog¹ 
najmu, coraz wiêksz¹ liczbê 
tkaczy. Nak³adcy osi¹gali wiêk-
sze zyski ni¿ w³aœciciele war-
sztatów i szybko dochodzili  do 
znacznych fortun. Fabrykanci-
nak³adcy utrzymywali sta³¹ ³¹cz-
noœæ z cha³upnikami poprzez 
poœredników, zwanych te¿ fak-
torami. Poœrednik rozdziela³ 
cha³upnikom przêdzê, czêsto 
organizowa³ te¿ czynnoœci przy-
gotowawcze do produkcji. Za-
trudnia³ przy tym nieop³acanych 
uczniów, a przez to partycypo-
wa³ w zyskach.

W latach osiemdziesi¹tych 
XIX w. ustrój nak³adczy w gos-
podarce Zelowa nabra³ wiêk-
szego znaczenia. Pojawi³ siê 
nowy typ przedsiêbiorcy tkac-
kiego, prowadz¹cego produkcjê 
na rachunek wielkich fabryk 
w³ókienniczych (m.in. dla firmy 
Krusche i Ender w Pabianicach 
i J.K. Poznañskiego w £odzi). 
Przedstawicieli  organizatorów 
nak³adu tych firm nazywano li-
werantami. Liweranci pracowali 
dla nak³adcy b¹dŸ to na zasa-
dzie sta³ego wynagrodzenia, 
b¹dŸ te¿ na zasadzie prowizji. 
Nak³adca nie interesowa³ siê ist-
niej¹cymi stosunkami miêdzy li-
werantem a cha³upnikami. Wraz 
z miejscowymi przedsiê-
biorcami-nak³adcami liweranci 
podporz¹dkowali stopniowo 
produkcjê cha³upnicz¹ potrze-
bom przemys³owców ³ódzkich. 
W rezultacie zelowskie tkactwo, 
przed wybuchem I wojny œwia-
towej, w 85% by³o uzale¿nione 
od wielkiego ³ódzkiego kapita³u. 
Procesowi temu towarzyszy³o 
przejmowanie produkcji drob-
nych czeskich wytwórców przez 
przedsiêbiorców ¿ydowskich. 
Pod koniec XIX w. zelowskimi 
przedsiêbiorcami byli: £ubiñski 
(zapewne Polak), Czesi:  Hajek, 
Niewieczerza³, Rajchert, B³aze-
jus, Frezewitte oraz ¯ydzi:   Fie-
dler, Mac, Tajtelbaum, Freindt, 
Libermann, Brandt. Natomiast 

wed³ug spisu, z 1885 r., obejmu-
j¹cego mieszkañców p³ac¹cych 
sk³adkê szkoln¹, wœród przed-
siêbiorców p³ac¹cych najwiêk-
sze kwoty (proporcjonalne do 
dochodów) byli: Szaja Rozen-
blum, Abram Lidermann, Abram 
Icek Kuperfwasser, Sucher Le-
wi, Wigdorowicz, Czaklower, 
Poznersohn. Nale¿y zwróciæ tu-
taj uwagê, ¿e wœród wymienio-
nych wy¿ej nazwisk przewa¿aj¹  
¿ydowskie.

Rozwój przedsiêbiorstw w³ó-
kienniczych w Zelowie od pow-
stania pierwszych manufaktur w 
1848 r. do wybuchu I wojny 
œwiatowej przedstawia  tabela: 
Rozwój przedsiêbiorstw w³ó-
kienniczych w latach 1848-
1914.

Przedstawiona statystyka 
wystarczaj¹co ilustruje szybkie 
tempo rozwoju przedsiêbiorstw 
organizowanych przez liweran-
tów, w tym zak³adów w³asnoœci 
¿ydowskiej. Proces ten zapo-
cz¹tkowany w latach siedem-
dziesi¹tych uleg³ przyspieszeniu 
na prze³omie XIX i  XX w. Rów-
noczeœnie towarzyszy³o temu 
przekszta³cenie tkaczy-cha³up-
ników w robotników najemnych. 
Cha³upnictwo by³o czêsto eta-
pem na drodze od robotnika 
niewykwalifikowanego do przy-
uczonego robotnika fabryczne-
go.

Jednym z wiêkszych zak³a-
dów w³ókienniczych w Zelowie 
by³a uruchomiona w 1909 r. fab-
ryka Jakuba Lewiego. Produk-
cjê przemys³ow¹ rozpocz¹³ fab-
rykant ju¿ kilka lat wczeœniej we 
wzniesionym dwupiêtrowym bu-
dynku przy ul. Kiliñskiego 5, 
przeznaczonym nastêpnie na 
cele mieszkalne i administracyj-
ne oraz na magazyny wyrobów 
gotowych i surowca. Oko³o 
1907 r. zosta³ wybudowany piêt-
rowy budynek przy ul.  Piotrkow-

askiej 13 , w którym uruchomiono 
tkalniê i farbiarniê. By³y one 
w³asnoœci¹ Wilhelma Szpringla, 
a nastêpnie jego córki i ziêcia  
J. Bartczaka. W obydwu fabry-
kach w³aœciciele uruchomili kro-
sna mechaniczne. Natomiast 
cha³upnicy nadal wytwarzali tka-
niny na ma³o wydajnych war-
sztatach rêcznych, co powodo-

wa³o stopniowe zmniejszanie 
ich roli na rynku.

W pocz¹tkach XX w. g³ówny-
mi wyrobami cha³upnictwa ze-
lowskiego by³y: plusze, satyny, 
barchany i chustki we³niane. 
Proces wykañczania tkanin od-
bywa³ siê w przedsiêbiorstwach 
³ódzkich. G³ówne miejsce w pro-
dukcji w³ókienniczej Zelowa zaj-
mowa³ plusz, który by³ produko-
wany do 1914 r. przez wytwór-
niê Fidlera, a pó¿niej Maca oraz 
przez siedmiu drobniejszych 
przedsiêbiorców pluszowych: 
Jankla Libermana, Œwiat³ow-
skiego, Rozenbluma, Picka, 
Kohna, Palucha i Frydmana. 
Plusze tych ostatnich nie dorów-
nywa³y jakoœci¹ pluszom Fiedle-
ra, a zw³aszcza Maca, który 
sam sprowadza³ we³nê dosko-
na³ego gatunku bezpoœrednio z 
Anglii.

Przed wybuchem I wojny 
œwiatowej na 1200 warsztatów 
rêcznych po³owa wyrabia³a 
plusz, a po³owa tkaniny we³nia-
ne i bawe³niane. Poniewa¿ je-
den warsztat wyrabia³ tygodnio-
wo 70-80 arszynów (1 arszyn 
ok. 3/4 metra) pluszu, wartoœæ 
produkcji ogólnej pluszu wyno-
si³a oko³o 63 000 rubli. W ci¹gu 
tygodnia na ponad 600 kros-
nach wyrabiano 72 000 arszy-
nów ró¿nych p³ócien, których 
wartoœæ rynkowa wynosi³a oko³o 
28 800 rubli. W 1914 r. wyprodu-
kowano w Zelowie tkanin za 4,5 
miliona rubli. W ca³ej guberni 
piotrkowskiej wartoœæ produkcji 
w³ókienniczej wynosi³a w tym 
samym roku 129 milionów rubli, 
czyli produkcja zelowska wyno-
si³a 5,8 % ogó³u wyprodukowa-
nego towaru w guberni piotrko-
wskiej. Zaœ pod wzglêdem war-
toœciowym, oko³o 1% ogólnej 
produkcji tkanin bawe³nianych w 
Królestwie Polskim.

Tkacz pluszu zarabia³ tygod-
niowo oko³o 10, a czasami wiê-
cej rubli.  Tkacz bawe³ny zara-
bia³ oko³o 7 rubli.  Skromniej 
kszta³towa³y siê zarobki nawija-
czek i pracowników pomocni-
czych. Mimo wyzysku przedsiê-
biorców, zarobek tygodniowy 
1300 pracowników tkackich wy-
nosi³ oko³o 8000 rubli,  co stano-
wi³o niespe³na 9% wartoœci  

produkowanych wyrobów. Za-
dawalaj¹ce zarobki osi¹gane 
by³y jednak kilkunastogodzin-
nym dniem pracy, czêsto wysi³-
kiem ca³ej rodziny. Zapewnia³y 
one skromne, ale stabilne wa-
runki bytowania. Taki stan po-
wodowa³ nie tylko zmiany w 
ekonomicznych i spo³ecznych 
warunkach cha³upników, ale 
uwidacznia³ siê ¿ywo w tery-
torialnym i ludnoœciowym roz-
roœcie Zelowa. Dziêki temu sy-
tuacja mieszkaniowa ludnoœci 
wyraŸnie siê poprawi³a. Martu-
szewski pisze, ¿e: „Trzy nowo-
powsta³e cegielnie ledwie nad¹-
¿a³y z produkcj¹”. Ilustruje to na-
stêpuj¹ce zestawienie: o ile w 
latach 1899-1914 liczba domów 
wzros³a z 218 do 550, a wiêc a¿ 
2,5 razy, to liczba ludnoœci zwiê-
kszy³a siê z 2771 osób do oko³o 
4000, czyli pó³torakrotnie. 

Ogólna liczba tkaczy w Zelo-
wie jest trudna do ustalenia. Na-
czelnik powiatu ³askiego poda-
wa³, ¿e w Zelowie w 1903 r. by³o 
600 tkaczy. Jednak jest to liczba 
zani¿ona m.in. dlatego, ¿e na-
k³adcy nie ujawniali rzeczywistej  
liczby pracuj¹cych dla nich cha-
³upników ani te¿ faktycznej iloœci 
przerobionych surowców i pro-
dukcji. Zygmunt Tobjañski poda-
je, ¿e w 1914 r. w Zelowie by³o 
2800 tkaczy-cha³upników.

Jak ju¿ wspomniano, w pier-
wszej po³owie XIX w. w Zelowie 
istnia³o wy³¹cznie budownictwo 
drewniane (nie licz¹c murowa-
nej œwi¹tyni ewangelicko-refor-
mowanej), natomiast w drugiej  
po³owie tego¿ wieku pojawi³o 
siê budownictwo murowane. Do 
jego rozpowszechnienia przy-
czyni³y siê zapewne zalecenia 
administracji rz¹dowej Króles-
twa Polskiego. W po³owie XIX 
w. w tworz¹cych siê wówczas 
oœrodkach przemys³u w³ókienni-
czego zaczêto budowaæ osiedla 
rzemieœlniczo-fabryczne. Typo-
wy dom tkacza by³ domem sze-
rokofrontowym, z sieni¹ poœrod-
ku, z jedn¹ du¿¹ izb¹ warsztato-
w¹ i dwoma mniejszymi izbami 
mieszkalno-magazynowymi. W 
nastêpnych latach, gdy produk-
cja tkacka z systemu cha³upni-
czego przekszta³ci³a siê w fabry-
czn¹, budowane domy dla tka-
czy posiada³y ju¿ tylko izby 
mieszkalne. Dom zamieszkiwa-
³y zazwyczaj dwie, niekiedy 
cztery rodziny. Ka¿da zajmowa-
³a dwie niewielkie izby, czyli ku-
chniê i pokój. Sieñ by³a wspólna 
i znajdowa³a siê poœrodku bu-

1848 - 1870
1871 - 1880
1881 - 1890
1891 - 1914

6
8

14
20

6
5
9

10

-
3
5

10

6
8
4
3

-
-

10
17

•ród³o: T. Czajkowski, Cha³upnictwo tkackie w Zelowie, [w:] Drobny przemys³ i cha³upnictwo, t. 1, Warszawa 1931, s. 80.  

Tabela: Rozwój przedsiêbiorstw w³ókienniczych w latach 1848-1914



dynku. Mia³a dwa wejœcia: od 
ulicy i od podwórza. Zalecanym 
materia³em do budowy takich 
domów by³a ceg³a. Natomiast 
koniec XIX w. i pierwsze dziesiê-
ciolecia XX w. to okres wzmo¿o-
nej rozbudowy Zelowa. Wtedy 
powstaje wiele domów murowa-
nych o charakterze miejskim, 
przede wszystkim w rynku i w 
najbli¿szym jego s¹siedztwie. 
Zbudowano wówczas wiele do-
mów piêtrowych, dwu- i  trzypiê-
trowe, zarówno mieszkalno-
czynszowych, jak równie¿ i  bu-
dynków u¿ytecznoœci publicznej  
urzêdów, szkó³, przytu³ka-szpi-
tala, nowych obiektów zwi¹za-
nych z kultem religijnym. Wybu-
dowany zosta³ tzw. „Parowiec” 
jednopiêtrowy budynek przy ul.  
Sienkiewicza 22, w którym mia³ 
byæ m³yn. Jednak ze wzglêdu 
na s³abe stropy i  trudnoœci finan-
sowe w³aœciciela w budynku 
tym umieszczono krosna tkac-
kie. Zaœ zbudowany w 1908 r. 
m³yn parowo-elektryczny przy 
ul. D¹browskiego 15 spe³nia³ ro-
le u¿ytkow¹ po 1918 r. W bu-
dynku tym uruchomiono elektro-
wniê, która funkcjonowa³a do 
1929 r. Dostarcza³a ona pr¹d 
dla osady. W 1912 r. uruchomio-
no browar, który mieœci³ siê w 
budynku przy ul. Po³udniowej. 
Produkowano w nim œwietne pi-
wo, które rozprowadzano w gu-
berniach: piotrkowskiej i kalis-
kiej. 

Rozbudowie Zelowa sprzyja-
³a jak ju¿ wspomniano, dobra 
koniunktura w przemyœle tkac-
kim i w handlu. Istotnym czynni-
kiem by³ rozwój demograficzny 
osady, a tak¿e, wykorzystywa-
nie miejscowych zasobów su-
rowcowych, szczególnie gliny 
przetwarzanej w miejscowych 
cegielniach, które powsta³y w 
pocz¹tkach XX w. Za³o¿ona w 
1908 r. cegielnia Pospiszy³a, a w 

1911 r. cegielnia Frezewitta 
dostarcza³y ceg³y palonej zwy-
czajnej i maszynowej.

Drewniana czêœæ zabudowy 
Zelowa by³a podatna na po¿ary. 
W 1890 r. sp³onê³o kilkanaœcie 
domów w rynku, z kancelari¹ 
s¹du gminnego, urzêdem gmin-
nym i aptek¹. Straty w wyniku 
tego po¿aru oszacowano na 12 
tys. rubli. W pierwszych latach 
XX w. ofiar¹ 13 kolejnych po¿a-
rów pad³o w Zelowie 26 domów 
i innych zabudowañ, w 1907 r.  
7, a w nastêpnym a¿ 18. Spo³e-
czeñstwo Zelowa nie by³o przy-
gotowane do gaszenia po¿a-
rów. Dopiero w 1909 r., z inicja-
tywy mieszkañców i za zgod¹ 
gubernatora piotrkowskiego, 
powo³ano w Zelowie Towarzys-
two Ochotniczej Stra¿y Ognio-
wej. Zg³osi³o siê do niego 110 
osób. Na zakup specjalistycz-
nego sprzêtu przeciwogniowe-
go przeznaczono 120 rubli.

Du¿e znaczenie dla rozwoju 
przemys³u i handlu mia³o utrzy-
manie dróg w dobrym stanie, a 
szczególnie szosy prowadz¹cej 
do £asku. Konserwacja dróg 
wymaga³a du¿ych nak³adów, 
które obci¹¿a³y bud¿et Zelowa. 
W 1907 r. na proœbê gminy de-
cyzj¹ w³adz nadrzêdnych, dro-
ga do £asku zosta³a przemiano-
wana na drogê pierwszej klasy. 
Jej naprawê w 1908 r., kosztem 
5567 rubli, dokonano ju¿ z bud-
¿etu guberni. Wsie po³o¿one 
przy drodze mia³y wtedy obo-

3wi¹zek dostarczyæ 423 m  ka-
3mienia, w tym 36 m  przypada³o 

na Zelów.
Potrzeby mieszkañców Ze-

lowa zaspakaja³y tak¿e inne 
placówki. By³y to: za³o¿ona w 
1890 r. Kasa Oszczêdnoœci, w 
1893 r. powsta³a apteka, w 1897 
r. otwarto urz¹d pocztowy, a w 
1913 r. wybudowano rzeŸnie 
i m³yn parowy.

Do 1835 r. Zelów obs³ugiwa³ 
urz¹d pocztowy w Ró¿niatowi-

cach. Na skutek jego likwidacji 
musiano korzystaæ z us³ug urzê-
du ³askiego. Du¿a odleg³oœæ 
stwarza³a wiele trudnoœci, dlate-
go powo³ano pos³añca, który 
dowozi³ korespondencjê do 
£asku i przywozi³ nadchodz¹c¹. 
Tak by³o do 1897 r. Wtedy to 
utworzono miejscowy urz¹d po-
cztowy przy ul. D¹browskiego 
14/16. W 1908 r. Zelów uzyska³ 
liniê telefoniczn¹ ³¹cz¹c¹ go z 
£askiem. Kosztami budowy ob-
ci¹¿ono mieszkañców gminy, 
którzy mieli zakupiæ s³upy, izola-
tory z hakami oraz przewody. 
Natomiast Zarz¹d Gminy na 
swój koszt za³o¿y³ aparat telefo-
niczny. W nastêpnych latach 
Zelów uzyska³ po³¹czenia tele-
foniczne z £odzi¹, z Kaliszem, z 
Sieradzem oraz ze Zduñsk¹ 
Wol¹ i Pabianicami. 

Brak Ÿróde³ nie pozwala na 
ukazanie stanu zelowskiego 
rzemios³a i handlu. Martuszew-
ski podaje, i¿ w 1885 r. us³ugi dla 
ludnoœci œwiadczy³o 5 piekarzy, 

10 rzeŸników, 2 felczerów, intro-
ligator, kamieniarz, szklarz i mu-
zykant. W Zelowie zapewne 
mieszkali tak¿e rzemieœlnicy in-
nych specjalnoœci. Byli to kraw-
cy, szewcy, kowale, a zw³aszcza 
rzemieœlnicy zwi¹zani z budow-
nictwem, gdy¿, jak wspomniano 
wczeœniej, w koñcu XIX w. i w 
pocz¹tkach XX w. budownictwo 
w Zelowie intensywnie siê roz-
wija³o. Zapewne miejscowe rze-
mios³o zosta³o zasilone przez 
nap³ywaj¹ce w tym czasie lud-
noœæ ¿ydowsk¹, która w pierw-
szym dziesiêcioleciu, zajmowa-
³a siê g³ównie handlem. Apolo-
niusz Zawilski podaje, ¿e w dru-
giej po³owie XIX w. w Zelowie 
by³o 48 punktów sprzeda¿y.

Wymienione powy¿ej proce-
sy gospodarcze z XIX i pocz¹t-
ków XX w.  zdecydowa³y, ¿e w 
okresie miêdzywojennym Zelów 
sta³ siê osiedlem, a w 1957 r. 
otrzyma³ status miasta.

           Jacek Jadwiszczak

SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ 4,5 tys. m.kw. w 
miejscowoœci Bujny Szlacheckie. Kontakt  tel. 0603 111 264

Gruz budowlany oraz ziemiê z wykopów w ka¿dej iloœci 
PRZYJMÊ - Zelów  tel. 0608 106 864

SPRZEDAM dzia³kê roln¹ w Zalesiu o pow. 2,5 ha, w tym ok. 
4 tys. m.kw. pod  zabudow¹, tel. 0501 677 375

SPRZEDAM dzia³kê buowlan¹ w Po¿d¿enice tel. 
0693088785

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Zelów zaprasza do 
zwiedzania wystawy pt. „Cz³o-
wiek i jego œrodowisko przyrod-
nicze”, której autorami s¹ ucz-
niowie szkó³ podstawowych, po-
nadpodstawowych i dzieci z 
przedszkoli z terenu Gminy Ze-

lów. Wystawê ogl¹daæ mo¿na 
do koñca wakacji w godzinach 
pracy biblioteki.

Biblioteka zaprasza równie¿  
na ciekaw¹ wystawê albumów o 
Wielkiej Brytanii wykonanych 
przez uczniów ZSO w Zelowie. 
Wystawa potrwa do 15 sierpnia.



"Oddaj¹c ho³d Ojcu Œwiête-
mu Janowi Paw³owi II  oraz da-
j¹c wyraz wiernoœci Jego nau-
czaniu w duchu Mi³oœci i Solidar-
noœci”, Rada Miejska w Zelowie 
w dniu 10.11.2005 roku przyjê³a 
uchwa³ê w sprawie zasad  
udzielania stypendiów Gminy 
Zelów im. Jana Paw³a II dla ucz-
niów i studentów, maj¹cych 
miejsce zamieszkania i zamel-
dowania w Gminie Zelów i ucz¹-
cych siê w szko³ach ponadgim-
nazjalnych i szko³ach wy¿szych, 
którzy mimo trudnych warun-
ków materialnych, rodzinnych 
lub zdrowotnych osi¹gaj¹ dobre 
wyniki w nauce.

W zwi¹zku z tym zaprasza-
my uczniów szkó³ ponadgim-
nazjalnych oraz studentów 
uczelni wy¿szych do sk³adania 
wniosków o stypendia.

Wnioski o stypendium 
mo¿na pobraæ w Urzêdzie 
Miejskim w Zelowie, stanowisko 
ds. promocji, informacji i  turysty-
ki, pokój nr 11 lub ze strony in-
ternetowej www.zelow.pl.

Terminy sk³adania wnios-
ków o stypendia up³ywaj¹:
1) 31 lipca na okres stypendial-
ny od dnia 1 wrzeœnia do 31 gru-
dnia danego roku  dla uczniów,
2) 31 sierpnia na okres stypen-

dialny od dnia 1 paŸdziernika do 
31 grudnia danego roku dla stu-
dentów (maturzystów),
3) 31 paŸdziernika na okres 
stypendialny od dnia 1 stycznia 
do 30 czerwca nastêpnego roku  
dla uczniów i studentów.

Z wnioskiem o przyznanie 
stypendium Gminy Zelów im. 
Jana Paw³a II, mo¿e wyst¹piæ 
równie¿:
1) dyrektor szko³y, rektor szko³y 
wy¿szej,
2) fundacje, stowarzyszenia i  in-
ne podmioty wspieraj¹ce lub 
rozpowszechniaj¹ce dzia³ania 
edukacyjne wœród uczniów i stu-
dentów, o których mowa w § 1,
3) rodzice, opiekunowie prawni 
lub faktyczni uczniów, a tak¿e 
pe³noletni uczniowie i studenci,
4) ka¿dy, któremu znana jest sy-
tuacja ucznia lub studenta, uza-
sadniaj¹ca ubieganie siê o sty-
pendium.

O stypendium mo¿e ubie-
gaæ siê osoba, której dochód 
nie przekracza 746,825 z³ (gos-
podarstwo wieloosobowe) oraz 
1045,55 z³ (gospodarstwo jed-
noosobowe) zgodnie z ustaw¹ z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o do-
datkach mieszkaniowych Dz. U. 
Nr 71, poz. 734 z póŸn. zm.).

                                   A.D.

Dnia 21 czerwca br. w Domu 
Kultury w Zelowie, odby³a siê 
VIII sesja Rady Miejskiej.  Po 
przyjêciu porz¹dku obrad, prze-
wodnicz¹cy komisji, burmistrz 
oraz przewodnicz¹cy Klubu 
Radnych „Gmina Razem”, w 
geœcie uznania z okazji  awansu 
do IV ligi Klubu W³ókniarz Ze-
lów, wrêczyli prezesowi Szcze-
panowi Wrzesiakowi upominki. 
Po tym mi³ym akcencie przyst¹-
piono do obrad. Wa¿nym punk-
tem by³o ustalenie zmian w bud-
¿ecie Gminy Zelów na rok 2007, 
który w zwi¹zku z realizacj¹ za-
dañ z zakresu administracji  rz¹-
dowej oraz zmianami w Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym 
Gminy Zelów na lata 2008-
2010, wynosiæ bêdzie w planie 
dochodów 33.656.852,80 z³, 
natomiast w planie wydatków 
37.060.726,52 z³. Na sesji  zo-
sta³a równie¿ przedstawiona in-
formacja z wa¿niejszych dzia³añ 
burmistrza Zelowa w okresie od 
1 kwietnia do 31 maja br. Doty-
czy³a ona wydawania przez bur-
mistrza zarz¹dzeñ w sprawach 

zmian w bud¿ecie gminy, podej-
mowania i realizacji spraw z za-
kresu poszczególnych refera-
tów oraz uczestnictwa w wa¿-
niejszych spotkaniach i uroczy-
stoœciach okolicznoœciowych, 
odbywaj¹cych siê na terenie 
Gminy Zelów. Odrzucono pro-
jekt udzielenia pomocy finanso-
wej dla Powiatu Be³chatowskie-
go w celu przebudowy dróg po-
wiatowych nr 1927E oraz nr 
4912E w miejscowoœci Koci-
szew. Upowa¿niono jednoczeœ-
nie burmistrza do rozmów ze 
starost¹ be³chatowskim na te-
mat przejêcia zarz¹dzania dro-
gami powiatowymi znajduj¹cy-
mi siê na terenie Gminy Zelów.

Istotn¹ spraw¹ by³o tak¿e 
okreœlenie przez Radê Miejsk¹ 
tygodniowego obowi¹zkowego 
wymiaru godzin zajêæ nauczy-
cieli, realizuj¹cych równie¿ obo-
wi¹zki stanowisk o ró¿nym wy-
miarze godzin. Ustalono rów-
nie¿ uruchomienie oddzia³u 
przedszkolnego w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie. Ko-
niecznoœæ takiego dzia³ania, za-
sz³a na skutek zwiêkszenia siê 
liczby dzieci w wieku przed-
szkolnym, chêtnych do korzy-
stania z oferty przedszkola.

W zwi¹zku z up³ywaj¹c¹ w 
2007 roku kadencj¹ ³awników 
i koniecznoœci¹ wybrania no-
wych na kadencje 2008-2011, 
Rada Miejska powo³a³a Zespó³ 
do zaopiniowania kandydatów 
na ³awników. W sk³ad zespo³u 
wchodz¹: W³odzimierz Pa-
czuszka, Wincenty Berliñski 
oraz Ewa Kosik. Podjêto rów-
nie¿ uchwa³ê w sprawie zwiêk-
szenia diet dla so³tysów, która 
teraz bêdzie wynosiæ 70 z³. 

                                 J.Cz.    

¿eñskiej. Uroczystoœci, która od-
by³a siê w Urzêdzie Stanu Cy-
wilnego w obecnoœci burmistrza 
Zelowa S³awomira Malinow-
skiego, przewodnicz¹cego Ra-
dy Miejskiej Wincentego Ber-
liñskiego oraz cz³onków rodzin 
jubilatów, przewodniczy³ kierow-
nik Urzêdu Stanu Cywilnego, 

Dzieñ 6 czerwca br. by³ dat¹ 
szczególn¹ dla ma³¿eñstw, ob-
chodz¹cych z³oty jubileusz 50-
lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Z 
tej okazji pary ma³¿eñskie, za-
mieszkuj¹ce na terenie Gminy 
Zelów, mia³y mo¿liwoœæ i przy-
jemnoœæ po raz kolejny wypo-
wiedzieæ s³owa przysiêgi ma³-

Tadeusz Dobrzañski. Po cere-
monii z³o¿enia wspólnej przysiê-
gi, pañstwo Anna i Jan Dydu³a, 
Jadwiga i Marian Piotrkowscy  
oraz Anna i Antoni Pietrzak, 
otrzymali od kierownika USC 
oraz burmistrza Zelowa najser-
deczniejsze ¿yczenia oraz kwia-
ty i upominki w postaci statue-
tek. Ponadto, w geœcie uznania 
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie, burmistrz wrêczy³ parom 
legitymacje, dyplomy oraz me-
dale ufundowane przez prezy-
denta RP Lecha Kaczyñskiego.

                                   J.Cz.   



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

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ DO 10 LAT WSTECZ

Wiêcej informacji na stronie      
BIURO PRAWNO - TECHNICZNE                                 

AUTOEKSPERT                      
Jaros³aw Sipa                                                          

   www.autoekspert.com.pl                                    
KONTAKT: Be³chatów ul. B. Chrobrego 4

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

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH



PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN¯OWE
SPÓ£KA CYWILNA





W dniu 20 czerwca br. w hali 
sportowej Szko³y Podstawowej 
nr 4 w Zelowie, odby³ siê fina³ 
plebiscytu na 10 najlepszych 
sportowców Miejsko-Gminnego 
Szkolnego Zwi¹zku Sportowe-
go na rok 2006/2007. Mia³ on na 
celu wy³onienie i nagrodzenie 
najlepszych sportowców szkó³ 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych. W spotkaniu wziêli  
udzia³ cz³onkowie klubów, nau-
czyciele wychowania fizyczne-
go oraz sami laureaci plebiscytu 
i zaproszeni goœcie. Najlepsi 
sportowcy otrzymali puchary 
oraz koszulki. Nastêpnie prze-
wodnicz¹cy sekcji sportowych 
zdali raporty z dzia³alnoœci  
i osi¹gniêæ swoich klubów.

A oto najlepsi sportowcy:
Szko³y podstawowe
1. Justyna Olejniczak
     SP 4 Zelów
2. Patrycja Sowiak              
     SP 4 Zelów
3. Micha³ Rejmonczyk        
     SP 4 Zelów
4. Kamila Stêpieñ               
     SP Bujny Szlacheckie
5. Kinga Tosik                     
     SP 4 Zelów
6. Marcin G³¹bicki               
     SP Kociszew
7. Justyna Wolniewska
     SP Wygie³zów
8. Rafa³ Kucharski
     SP 4 Zelów
9. Martyna Piotrowska        
     SP 4 Zelów

ze Szko³y Podstawowej w Wy-
gie³zowie. Tytu³ najlepszego za-
wodnika turnieju zdoby³ Bartek 
Wrona ze SP nr 4 w Zelowie, a 
wrêczenia dyplomu i pucharu 
dokona³ Kuba Tosik  reprezen-
tant obecnego wicemistrza Pol-
ski BOT Be³chatów, który zasz-
czyci³ w tym dniu zawodników 
swoj¹ obecnoœci¹. To w³aœnie 
na turniejach w Kociszewie roz-
poczyna³a siê jego pi³karska ka-
riera. W tym dniu chêtnie pozo-
wa³ z dzieæmi do zdjêæ, rozda-
wa³ autografy oraz wrêcza³ zwy-
ciêzcom puchary i nagrody. Na 
jubileuszowy XV turniej przybyli  
tak¿e: burmistrz Zelowa S³awo-
mir Malinowski i Prezes ZKS 
W³ókniarz Szczepan Wrzesiak. 
¯yczymy naszym ma³ym pi³ka-
rzom dalszych sukcesów spor-
towych oraz by ich kariery poto-
czy³y siê w podobny sposób jak 
Kuby Tosika.                O.K.Ch.

W dniu 14 czerwca br. Ucz-
niowski Klub Sportowy „ZIBI” 
w Kociszewie by³ organizatorem 
XV Turnieju Pi³karskiego 
o Puchar Wiosny. Do udzia³u 
przyst¹pi³y reprezentacje pi³kar-
skie klas czwartych szkó³ pod-
stawowych z terenu Gminy Ze-
lów. Turniej o Puchar Wiosny 
ma swoj¹ historiê siêgaj¹c¹ ro-
ku 1993. Na t¹ tradycjê sk³adaj¹ 
siê: kulturalny doping, sportowa 
rywalizacja na boisku, hot-dogi  
dla zawodników, piêkna zieleñ 
murawy, zawsze udana pogoda 
oraz cheerleaderki. W tym roku 
wyrównany wysoki poziom gry 
pokaza³y dru¿yny z Kociszewa 
i SP nr 4 w Zelowie. Tegoroczny 
Puchar Wiosny powêdrowa³ w 
rêce dru¿yny ze Szko³y Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie. UKS 
ZIBI Kociszew po zaciêtej  rywa-
lizacji uplasowa³ siê na II miej-
scu, a III miejsce zajê³a dru¿yna 

10. Martyna Malinowska    
      SP 4 Wygie³zów 
i Artur Haberek 
      SP 2 Zelów

Szko³y ponadpodstawowe
1. Ewelina Karaœ
     ZSO Zelów
2. Alicja Smolna
     ZSO Zelów
3. Natalia Pogodzka
     ZSO Zelów
4. Patryk Pospiszy³
     ZSO Zelów
5. Katarzyna Konieczna
     Gimnazjum £obudzice
6. Justyna Boækiewicz

     ZSO Zelów
7. Tomasz Lisiecki
     ZSO Zelów
8. Ewelina Jersak 
     ZSO Zelów
i Danuta Papuga
     ZSO Zelów
9. Agnieszka Boczkiewicz
     ZSO Zelów
i Katarzyna Malinowska   
     ZSO Zelów
10. Magdalena Jarosiñska
I Ewa Matys  
     ZSO Zelów 
i Daria Fr¹czkowska
     Gimnazjum £obudzice  
                                      J.Cz.

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
4,00 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 10,00 z³/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gêbicki
Do 10,00 z³/kg - byczki (brutto)
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - do 7,20 z³/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
W ka¿dy pi¹tek 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: 3,60 z³/kg (brutto)
2. JA£ÓWKI
3,60 z³/kg (brutto)
3. BUHAJE
Do 4,80  z³/kg (brutto)
4. CIELÊTA waga 70-100 kg
6,50-7,00 z³/kg (brutto)

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



Sk³ad, ³amanie oraz druk - TAGRAF, Bachorzyn 13, 98-113 Buczek, tel. 043 677-41-56, tagraftaborowski@vp.pl
Nak³ad 2000 egzemplarzy
Cennik og³oszeñ dostêpny jest w redakcji. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

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

Powo³ana do ¿ycia na po-
cz¹tku roku przy Miejsko-   
Gminnym Szkolnym Zwi¹zku 
Sportowym w Zelowie sekcja 
lekkiej atletyki odnosi znacz¹ce 
sukcesy. W zakoñczonych pod 
koniec maja XIII Czwartkach 
Lekkoatletycznych a¿ 14 za-
wodników uzyska³o limity, które 
da³y im awans do Fina³u Ogól-
nopolskiego. W po³owie czerw-
ca w Warszawie przez dwa dni 
zmagali siê oni z rywalami oraz 
trudnymi warunkami atmosfery-
cznymi uzyskuj¹c doskona³e re-
zultaty. Najlepsze wyniki osi¹g-
nê³a Magdalena Zamolska, 
która rzucaj¹c pi³eczk¹ palanto-
w¹ na odleg³oœæ 51,5 m zajê³a 
III miejsce w Polsce. Na wy-
ró¿nienie zas³uguj¹ równie¿: 
Monika Morzyñska - VIII miej-
sce (bieg na dystansie 300 m), 
Aleksandra Rudnicka - X miej-
sce (skok w dal),  Kamil Owcza-
rek - XI miejsce (skok wzwy¿), 

Kamil Krawczyk - XIII miejsce 
(skok w dal), Aleksandra Wy-
pych - XIX miejsce (bieg na dy-
stansie 600 m) i  Klaudia Jachi-
mek - XX miejsce (bieg na dys-
tansie 60 m). 

Pomys³odawc¹ i g³ównym 
organizatorem imprezy jest Ma-
rian Woronin jedyny bia³y cz³o-
wiek, który przebieg³ dystans 
100 m w czasie 10,00 sek. 
W trakcie trwaj¹cych przez ca³y 
rok eliminacji udzia³ w nich bie-
rze oko³o dwustu tysiêcy za-
wodników z ca³ego kraju, z cze-
go ponad trzy tysi¹ce zmaga siê 
w imprezie fina³owej. Zelów od-
grywa tam znacz¹c¹ rolê. Ju¿ 
drugi rok z rzêdu zdobyliœmy 
br¹zowy medal oraz awans kil-
koro zawodników do œcis³ego fi-
na³u poszczególnych konkuren-
cji. Dobrze to œwiadczy o pracy z 
uzdolnion¹ sportowo zelowsk¹ 
m³odzie¿¹. ¯yczymy dalszych 
sukcesów!                   O.K.Ch.

W dniu 23 czerwca br. nad 
zalewem Patyki mia³ miejsce 
Piknik Pi³ki Pla¿owej, którego 
organizatorem by³ ULKS ZSO 
Zelów. Do rozgrywek przyst¹pi-
³o 8 zespo³ów trzyosobowych 
(2 mê¿czyzn i 1 kobieta). 

Zwyciêzcy trzech pierw-
szych miejsc, otrzymali medale 
oraz koszulki. 
Oto rezultaty:
I miejsce - Bobofrut: Katarzy-
na Malinowska, Jakub W³o-

darczyk, Adrian Kaczor
II miejsce - Nieznani: Joanna 
Jacoñ, Marcin Dymiñski, To-
masz Krajeñski
III miejsce - Oldboy: Magdale-
na Wrzesiak, Marcin Wrze-
siak, Tomasz Tokarczyk, Kata-
rzyna Staœkowska
IV miejsce - Teletubisie
V-VI miejsce - Aktimel i ̄ wirki,
VII-VIII miejsce - Grabostów 
i Amika.
                                       J.Cz.

Piêkny prezent w postaci 
awansu do IV ligi  zafundowa³ 
sobie W³ókniarz Zelów na 85-le-
cie klubu. W dniu 7 czerwca 
zwyciêstwem 5:1 nad zespo³em 
W³ókniarz Moszczenica wywal-
czyli upragniony awans na jed-
n¹ kolejkê przed zakoñczeniem 
rozgrywek. Gole w tym meczu 
zdobyli: Damian Kieraœ (25 

min.), Micha³ Czarczyñski (43 
min.), Rafa³ Kieraœ (58 min.), 
Dawid Malinowski (80 min.) 
i Marcin Przyby³ (89 min.). Zi-
mowe zapowiedzi prezesa 
Szczepana Wrzesiaka i trenera 
Sylwestra Szkudlarka o walce o 
IV ligê okaza³y siê prawdziwe. 
Gratulacje nale¿¹ siê jednak ca-
³ej dru¿ynie, która dzielnie wal-

czy³a przez ca³y sezon o kolejne 
punkty. Po meczu, radoœci nie 
by³o koñca! Zawodnicy podziê-
kowali równie¿ za doping licznie 
przyby³ym kibicom, a na zakoñ-
czenie nie oby³o siê bez symbo-
licznej lampki szampana!

Serdecznie gratulujemy 
awansu i ¿yczymy powodzenia 
na IV-ligowych boiskach!

Oto czo³ówka tabeli po za-
koñczeniu sezonu:
1. W³ókniarz Zelów  59 pkt.
2. LKS Mierzyn  55 pkt.
3. B³ysk Aleksandrów  54 pkt.

O.K.Ch.

Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu wyniki rundy wiosennej: 

Sparta Ostrów - W³ókniarz 2:4

0:0

0:0

1:0

1:4

3:1

0:2

2:0

1:1

5:2

0:2

W³ókniarz - Skalnik Sulejów

B³ysk Aleksandrów - W³ókniarz

W³ókniarz - Omega II Kleszczów

GUKS Gorzkowice - W³ókniarz

W³ókniarz - Lechia Tomaszów

LKS Czarnocin - W³ókniarz

W³ókniarz - LKS Wola Krzysztoporska

LKS Mierzyn - W³ókniarz 

W³ókniarz - LKS ¯arnów

W³ókniarz - Zjednoczeni Be³chatów
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