
Œwiêto Odzyskania Niepod-
leg³oœci to najwa¿niejsze polskie 
œwiêto narodowe. W tym roku 
obchodziliœmy 89. rocznicê od-

zyskania niepodleg³oœci. W Ze-
lowie uroczyste obchody rozpo-
czê³y siê od zbiórki pocztów 
sztandarowych na placu OSP 

przy ulicy Dzielnej. Nastêpnie 
poczty przesz³y do Koœcio³a 
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, 
gdzie odprawiona zosta³a uro-
czysta msza œwiêta w intencji 
Ojczyzny. Po mszy uformowany 
pochód, z orkiestr¹ na czele, 
uda³ siê na Plac D¹browskiego 
przed pomnik Tadeusza Koœciu-
szki.

Burmistrz S³awomir Mali-
nowski wyg³osi³ przemówienie, 
po czym nast¹pi³o z³o¿enie 
wieñców i kwiatów przed pomni-
kiem m.in. przez przedstawicieli  
w³adz miasta, policji, stra¿y po-
¿arnej, m³odzie¿ szkoln¹.

Zelowskie obchody Œwiêta 
Odzyskania Niepodleg³oœci za-
koñczy³y siê wystêpem Orkies-
try Dêtej OSP.

                                    E.S.

Po przeprowadzonych pra-
cach konserwatorskich, w dniu 
30 paŸdziernika br. na cmenta-
rzu Ewangelicko-Reformowa-
nym w Zelowie odby³o siê uro-
czyste przekazanie zabytkowe-
go nagrobka pierwszego wójta 
Zelowa i Po¿d¿enic Jana Bo-
gumi³a Duszka. W uroczystoœ-
ci udzia³ wziêli m.in.: Burmistrz 
Zelowa S³awomir Malinowski, 
Proboszcz Parafii Ewangelicko-
Reformowanej w Zelowie 
Ksi¹dz Miros³aw Jelinek i  Pre-
zes Kolegium Koœcielnego Ka-
rol Pospiszy³. Po krótkiej modlit-
wie, nast¹pi³o z³o¿enie kwiatów 
i zapalenie zniczy. Warto przy 
tym wspomnieæ, ¿e Jan Bogumi³ 
Duszek przyby³ do Zelowa 
w grudniu 1819 r. z Husiñca 
i przez kolejne 17 lat by³ nauczy-

cielem i kantorem w Zelowie. W 
latach 1822-1840 pe³ni³ funkcjê 
wójta Zelowa, a w roku 1843 po 

zakupieniu maj¹tku w Po¿d¿e-
nicach, zosta³ pierwszym wój-
tem Po¿d¿enic.            O.K.Ch.

28 listopada o godz. 18:00 
w Galerii Collage odbêdzie siê 
„Wieczór Wspomnieñ”. Goœæmi 
wieczoru bêd¹ znani zelowianie 
Hanna i Wies³aw Musia³owie 
oraz Zenobiusz KaŸmierczak.

W dniach 8-9 grudnia odbê-

dzie siê Wystawa Go³êbi Pocz-
towych £ódzkiego Okrêgu 
PZHGP. 

Od 14 grudnia mo¿na bêdzie 
podziwiaæ w Galerii Collage wy-
stawê malarstwa Józefa Ka³u-
¿y, która po³¹czona bêdzie z 

„Wieczorem Wspomnieñ” oraz 
rozstrzygniêciem konkursów: 
plastycznego i literackiego. O 
dok³adnym terminie imprez 
poinformujemy Pañstwa na 
stronach www.zelow.pl oraz 
www.gazetakulturalna.zelow.pl.

                              O.K.Ch.

Inaugurujemy now¹, sta³¹ 
rubrykê, w której w drodze 
pytañ stawianych burmis-
trzowi przez radnych, wyjaœ-
niaæ chcemy problemy nur-
tuj¹ce mieszkañców. 



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

„Przez pó³ wieku doceniali  to, 
co stanowi w ¿yciu najwiêksz¹ 
wartoœæ - sta³¹ mi³oœæ i prawdzi-
w¹ przyjaŸñ” - tak mo¿na powie-
dzieæ o 23 parach ma³¿eñskich 
z terenu Gminy Zelów, które ob-
chodzi³y jubileusz 50-lecia po¿y-
cia ma³¿eñskiego. Z tej okazji w 
dniu 9 listopada br. jubilaci spot-
kali siê w Domu Kultury z bur-
mistrzem Zelowa S³awomirem 
Malinowskim, który wrêczy³ im 
Medale za D³ugoletnie Po¿ycie 
Ma³¿eñskie nadane przez Pre-
zydenta RP, pami¹tkowe statu-
etki, dyplomy, a tak¿e drobne 
upominki. By³ to niezwyk³y, pe-
³en wzruszeñ dzieñ, w którym 
nie zabrak³o wspomnieñ, ¿y-
czeñ, a tak¿e symbolicznej  
lampki szampana!

Oto nasi jubilaci:
Lucja i Józef Berut
Marianna i Antoni B³aszczyk
Teresa i Kazimierz Bolonek
Zdzis³awa i Wincenty 
Dobroszek
Leokadia i Zbigniew 
Grabowscy
Longina i Stanis³aw Grzelak
Genowefa i Henryk Jelonek
Aleksandra i Zbigniew Karaœ
Teresa i Józef Klimek
Janina i Henryk Knapik
Wies³awa i Tadeusz Lipiñscy
Marianna i Henryk £akomscy
Marianna i Jan Maksymowicz
Krystyna i Karol Peilan
Kazimiera i Feliks Przybylscy
Marianna i Józef Puchalscy

Halina i Jan Selerowicz
Irena i Stanis³aw Sikorscy
Genowefa i Tadeusz 
Szablewscy
Eugenia i Jerzy Tosik

Zofia i Edmund Uzarczyk
Zenobia i Franciszek 
Wardêccy
Janina i Marian Wardêccy

O.K.Ch.

Urz¹d Miejski w Zelowie in-
formuje, ¿e w zwi¹zku z otrzy-
maniem przez gminê drugiej 
transzy œrodków finansowych 
na pomoc materialn¹ dla ucz-
niów, wyd³u¿y siê czas oczeki-
wania na stypendium. Aby wy-
korzystaæ przekazan¹ kwotê, 
Rada Miejska w Zelowie na se-
sji w dniu 8 listopada 2007 r. 
podjê³a uchwa³ê w sprawie 
zmiany regulaminu udzielania 
pomocy materialnej dla uczniów 
przewiduj¹c¹ zwiêkszenie kwot 

stypendium w okresie wrzesieñ-
grudzieñ 2007 r. 

Informujemy równie¿, ¿e 
gminne stypendium szkolne bê-
dzie realizowane tak jak dotych-
czas, tj. w formie refundacji po-
niesionych kosztów po przed³o-
¿eniu rachunków (faktur) lub za 
pomoc¹ formularzy zamówieñ.

Informacja o terminie wyda-
wania decyzji zostanie przeka-
zana do szkó³ oraz wywieszona 
bêdzie na tablicy og³oszeñ w 
budynku urzêdu.

Anna Politañska



Potwierdzi³y siê nieoficjalne 
wyniki wyborów do Sejmu i Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wed³ug oficjalnych danych po-
chodz¹cych z komunikatu Pañ-
stwowej Komisji Wyborczej w 
sejmowych ³awach zasi¹dzie 9 
pos³ów z okrêgu piotrkowskie-
go. Z listy Prawa i Sprawiedli-
woœci, na któr¹ w naszym okrê-
gu oddano 41,42% g³osów, 

cztery mandaty zdobyli: Antoni 
Macierewicz, Dariusz Seliga, 
Krzysztof Maciejewski, Robert 
Telus. Trzy mandaty poselskie z 
listy Platformy Obywatelskiej 
(27,92% g³osów) otrzymali: El-
¿bieta Radziszewska, W³odzi-
mierz Kula oraz Jacek Zachare-
wicz. Po jednym mandacie zdo-
byli te¿ kandydaci z list PSL 
(13,66% g³osów) i LiD (12,35% 

S³awomir Malinowski:
Panie Poœle, przede wszyst-
kim serdeczne gratulacje od 
mieszkañców i w³adz samo-
rz¹dowych Gminy Zelów z 
okazji wyboru. Od niepamiêt-
nych czasów Zelów ma swo-
jego pos³a.

W³odzimierz Kula: 
Rzeczywiœcie, trzeba nieŸle wy-
siliæ umys³, aby przypomnieæ so-
bie nazwiska poprzednich pos-
³ów zwi¹zanych z gmin¹ Zelów; 
ze wzglêdu na zainteresowania 
oraz wiek (mam ju¿ skoñczone 
41 lat!) pamiêtam pos³a Cieniew-
skiego, natomiast ze wzglêdu 
na miejsce zamieszkania z opo-
wieœci rodzinnych s³ysza³em o 
poœle Rogucie, który zamieszki-
wa³ przeciwleg³y kraniec wsi 
Grêbociny - ale by³y to bardzo 
odleg³e czasy, dotykaj¹ce prak-
tycznie Bieruta i Gomu³ki.  Za 
czasów prawdziwej wolnoœci 
i przywrócenia w Polsce demo-
kracji Zelowowi nie by³o dane 
mieæ w³asnego pos³a - wynika to 
zapewne z faktu, ¿e ma³y oœro-
dek miejski, jakim niew¹tpliwie 
jest Zelów oraz jego po³o¿enie 

(na Herbertowie koñczy siê 
nasz okrêg wyborczy) nie sprzy-
ja³o wykreowaniu osoby, która 
mog³aby skutecznie ubiegaæ siê 
o mandat poselski. W moim 
przypadku o sukcesie najpraw-
dopodobniej zdecydowa³o funk-
cjonowanie w dwóch miastach  
Be³chatowie i Zelowie, oraz pra-
ca w du¿ym zak³adzie pracy, ja-
kim jest Kopalnia Wêgla Brunat-
nego Be³chatów.
Korzystaj¹c z okazji bardzo ser-
decznie dziêkujê wszystkim 
mieszkañcom miasta i gminy 
Zelów, moim starym i nowym 
znajomym, a tak¿e tym, którzy 
nie znaj¹c mnie osobiœcie oddali 
na mnie swój g³os. Bez Wasze-
go wsparcia nie by³by mo¿liwy 
mój sukces osobisty, a zarazem 
sukces ca³ej gminy.

S³awomir Malinowski:
Kilka zdañ o tym jak zadomo-
wi³eœ siê w Sejmie, w jakich 
komisjach chcesz pracowaæ 
i czy zdecydujesz siê byæ po-
s³em zawodowym?

W³odzimierz Kula:
O zadomowieniu w Sejmie nie 
mo¿e jeszcze byæ mowy. Znam 
trochê pos³ów, zarówno z Plat-
formy Obywatelskiej, PiS jak 
i PSL; szczególnie bliscy s¹ mi 
pos³owie z terenu województwa 
³ódzkiego, z którymi wspó³pra-
cowa³em przez wiele lat mojej 
samorz¹dowej dzia³alnoœci. Pod-
czas czterodniowego pierwsze-
go posiedzenia na tyle dobrze 
pozna³em budynek samego 
Sejmu oraz hotel sejmowy, ¿e 
mogê swobodnie siê przemie-
szczaæ nie prosz¹c - zbyt czêsto 
- o wskazywanie drogi przez 
starszych kolegów. 
Nie zamierzam porzucaæ mojej 
dotychczasowej pracy zawodo-
wej i przejœæ na tzw. pos³a zawo-
dowego. Lubiê pracê w kopalni 

g³osów). Pos³em z listy PSL zos-
ta³ Stanis³aw Witaszczyk, a z lis-
ty LiD Artur Ostrowski. Pozosta-
³e ugrupowania nie wprowadzi³y 
swoich kandydatów do Sejmu, 
gdy¿ nie przekroczy³y 5% progu 
wyborczego. Niew¹tpliwie wa¿-
ny jest fakt, i¿ nasz region w Sej-
mie reprezentowaæ bêdzie po-
chodz¹cy z Zelowa W³odzi-
mierz Kula, który deklaruje pe³-

ne zaanga¿owanie w sprawy 
naszego miasta.   

W Senacie, wed³ug oficjal-
nych wyników, zasi¹dzie 2 sena-
torów z okrêgu piotrkowskiego: 
Wies³aw Dobkowski (20,42% 
g³osów) i Grzegorz Wojciechow-
ski (17,85% g³osów) - obaj rep-
rezentuj¹cy PiS. 

E.S.

Rozmowa burmistrza S³awomira Malinowskiego z W³odzimierzem Kul¹ pos³em na Sejm RP

oraz ludzi, z którymi jest mi dane 
wspó³pracowaæ. Postaram siê 
pogodziæ obydwie funkcje. Jak 
na razie zosta³em cz³onkiem Sej-
mowej Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej;  
zamierzam równie¿, ¿e wzglêdu 
na moj¹ pracê zawodow¹,  
uczestniczyæ aktywnie w pra-
cach sejmowej Komisji Gospo-
darki, która zajmuje siê m.in. 
sprawami górnictwa oraz ener-
getyki.

S³awomir Malinowski:
Czy Twoje odejœcie z Sejmiku 
Samorz¹dowego nie os³abi 
pozycji Be³chatowa i Zelowa, 
np. przy podziale œrodków fi-
nansowych.

W³odzimierz Kula:
Jestem pewny, ¿e pozycja Zelo-
wa oraz Be³chatowa nie tylko 
nie zostanie os³abiona, ale na-
wet wzmocniona. Je¿eli mia³oby 
byæ inaczej, to za trzy lata wra-
cam do Sejmiku Województwa 
£ódzkiego przypilnowaæ na-
szych spraw!

S³awomir Malinowski:
Czego nale¿a³oby ¿yczyæ no-
wowybranemu pos³owi?

W³odzimierz Kula:
Chyba wytrwa³oœci, zachowania 
„kontaktu” z rzeczywistoœci¹ 
i nie poddania siê wielkomiej-
skiej presji. Oprócz tego czasu 
dla rodziny, znajomych i wybor-
ców, którzy niejednokrotnie ma-
j¹ ciekawe oraz g³êboko auten-
tyczne spostrze¿enia z zakresu 
funkcjonowania naszego ¿ycia 
spo³ecznego oraz gospodarcze-
go. 

S³awomir Malinowski: Dziê-
kuj¹c za rozmowê tego Ci 
w³aœnie ¿yczê.

W³odzimierz Kula

lat 41, mieszkaniec Be³chato-
wa oraz Grêbocin (do 1994 
roku mieszka³ w Zelowie).
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Po-
wiatowego Platformy Obywa-
telskiej w Be³chatowie.
Dzia³acz samorz¹dowy - rad-
ny miasta Be³chatowa dwóch 
ostatnich kadencji, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Be³-
chatowa w latach 1999-2001 
oraz 2002-2006.
Do 30 paŸdziernika 2007 r. 
radny sejmiku województwa 
³ódzkiego, w tym przewodni-
cz¹cy Komisji Bezpieczeñ-
stwa i Porz¹dku Publicznego.
W 1981 r. ukoñczy³ Szko³ê 
Podstawow¹ Nr 2 w Zelowie, 
nastêpnie (1986 r.) Techni-
kum Górnicze w Be³chatowie 
oraz  (1991 r.) socjologiê na 
Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim. 
Studia podyplomowe: peda-
gogiczne (KUL), samorz¹du 
terytorialnego i rozwoju lokal-
nego (Uniwersytet Warszaw-
ski), zarz¹dzanie firm¹ w gos-
podarce rynkowej (Akademia 
Ekonomiczna we Wroc³awiu), 
zarz¹dzanie zasobami ludzki-
mi (Uniwersytet £ódzki).
Od 1994 r. zwi¹zany zawodo-
wo nieprzerwanie z BOT 
Kopalni¹ Wêgla Brunatnego 
Be³chatów Spó³ka Akcyjna  
przeszed³ w niej kolejne 
szczeble kariery: od specja-
listy po dyrektora biura zarz¹-
du. Od pierwszego dnia pracy 
w kopalni zwi¹zany z NSZZ 
„Solidarnoœæ”, w tym cz³onek 
Komisji Zak³adowej.
¯ona Magdalena oraz dwóch 
synów  Micha³ i Marcin.



PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN¯OWE
SPÓ£KA CYWILNA

W dniu 19 paŸdziernika br. w 
Powiatowym Urzêdzie Pracy w 
Be³chatowie, odby³o siê spotka-
nie przedstawicieli miejskich 
i gminnych oœrodków pomocy 
spo³ecznej oraz przedstawicieli 
gmin z terenu powiatu be³cha-
towskiego, na temat organizo-
wania prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych w roku 2008.

Prace spo³ecznie u¿yteczne 
to jedna z form aktywizacji osób 
bezrobotnych refundowana ze 
œrodków Funduszu Pracy, skie-
rowana do najs³abszej spo³ecz-
nie grupy mieszkañców.

Jak siê okazuje, na terenie 

naszego powiatu tylko Gmina 
Zelów i miasto Be³chatów orga-
nizuj¹ programy prac spo³ecz-
nie u¿ytecznych. St¹d burmistrz 
Zelowa wyst¹pi³ na spotkaniu 
w roli doradcy dla innych gmin.
Odnotujmy, ¿e w roku 2006 
Gmina Zelów zorganizowa³a 
front pracy dla 68 osób, a w 
I pó³roczu 2007 dla 56. Miasto 
Be³chatów w analogicznych 
okresach zapewni³o prace dla 
odpowiednio 61 i 60 osób.
Program prac spo³ecznie u¿yte-
cznych bêdzie kontynuowany w 
naszej gminie w nastêpnych 
latach.                               E.S.

14 listopada 2007 r. w Domu 
Kultury w Zelowie odby³o siê 
Regionalne Spotkanie Animato-
rów Kultury. W spotkaniu, zor-
ganizowanym z inicjatywy Oœ-
rodka Regionalnego £ódzkiego 
Domu Kultury i Domu Kultury w 
Zelowie, uczestniczyli przedsta-
wiciele samorz¹dowych instytu-
cji kultury z powiatów: be³cha-
towskiego, pabianickiego, pajê-
czañskiego i piotrkowskiego. 
Pierwsza czêœæ spotkania poœ-

wiêcona by³a prezentacji dzia³al-
noœci prowadzonej przez posz-
czególne oœrodki kultury. W dru-
giej czêœci odby³a siê dyskusja 
panelowa na temat interpretacji  
obowi¹zuj¹cych przepisów 
prawnych, zasad gospodarki fi-
nansowej w instytucjach kultury, 
organizacji imprez masowych 
i pozyskiwania œrodków na za-
dania realizowane w zakresie 
kultury.                             

                                    E.S.



W Urzêdzie Miejskim w Zelo-
wie w ramach projektu wspó³fi-
nansowanego ze œrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego zosta³ utworzony 
portal „e-Gmina”, który zapew-
nia ka¿demu mieszkañcowi 
gminy (i ka¿demu innemu za-
interesowanemu podmiotowi) 
bezp³atny dostêp do informacji  
o typach spraw za³atwianych w 
urzêdzie, dostêp do kart infor-
macyjnych i formularzy stoso-
wanych w urzêdzie, jak równie¿ 
dostêp do formularzy elektroni-
cznych, wraz z mo¿liwoœci¹ ich 
wysy³ania do urzêdu, dostêp do 
linków www wa¿nych instytucji  
znajduj¹cych siê na terenie gmi-
ny oraz Biuletynu Informacji  
Publicznej. Do tego celu mo¿e 
s³u¿yæ ka¿dy komputer pod³¹-
czony do Internetu. 

G³ówna strona internetowa 
systemu informacji publicznej 
„e-Gmina” znajduje siê pod 
adresem

. Do systemu „e-Gmina” 
mo¿emy dostaæ siê poprzez 
stronê internetow¹ Zelowa

 klikaj¹c na odnoœ-
nik „e-Gmina” System Informacji  
Publicznej.

Po uprzednim zarejestrowa-
niu siê i zalogowaniu w syste-
mie, istnieje mo¿liwoœæ poprzez 
zak³adkê „Formularze”, a nas-
têpnie wybranie odpowiedniej 
procedury oraz formularza, ele-
ktronicznie z³o¿yæ m.in., wnio-

 http://cebip.pl/egmina/ 
zelow

 
www.zelow.pl

W dniu 8 listopada br. radni 
Gminy Zelów zebrali siê w Do-
mu Kultury na XI sesji Rady 
Miejskiej.

Po otwarciu sesji, stwierdze-
niu quorum oraz przyjêciu po-
rz¹dku obrad nast¹pi³a prezen-
tacja „Elektronicznego Systemu 
Informacji Publicznej e-Gmina”. 
Projekt zosta³ zrealizowany 
w Urzêdzie Miejskim w Zelowie, 
a jego ca³kowita wartoœæ to 
212.568,42 z³, z czego dofinan-
sowanie ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego wy-
nios³o 75% wartoœci projektu, 

czyli 178.795,58 z³. Prezentacji  
multimedialnej dokona³ autor 
programu  Adam Grytner, który 
wyjaœni³ znaczenie, cel i  rezulta-
ty projektu oraz korzyœci p³yn¹-
ce z wprowadzenia „Elektroni-
cznego Systemu Informacji 
Publicznej e-Gmina”. 

Nastêpnie burmistrz S³awo-
mir Malinowski wrêczy³ przed-
stawicielom organizacji sporto-
wych podziêkowania za dzia³al-
noœæ w zakresie upowszechnia-
nia sportu na terenie Gminy 
Zelów.

Podczas sesji Rada Miejska 
podjê³a uchwa³ê w sprawie 
zmian w bud¿ecie Gminy Zelów 
na 2007 rok. Po zmianach bud-

sek o wydanie skróconego aktu 
urodzenia, wniosek o zezwole-
nie na usuniêcie drzew lub krze-
wów, za³atwiæ sprawy zwi¹zane 
z podatkiem rolnym, leœnym i od 
nieruchomoœci itp. Oprócz dos-
têpu do formularza elektronicz-
nego mieszkañcy maj¹ dostêp 
do formularzy w innych forma-
tach /PDF lub dot/.  Dziêki temu 
osoby nie zarejestrowane (nie 
zalogowane) mog¹ pobraæ inte-
resuj¹cy je formularz, wydruko-
waæ go, wype³niæ i  z³o¿yæ w 
Urzêdzie.

System daje równie¿ mo¿li-
woœæ do bezp³atnego zamiesz-
czania ró¿nego rodzaju og³o-
szeñ. Og³oszenia mog¹ byæ za-
mieszczane jako „Og³oszenia 
drobne” oraz jako „Og³oszenia 
dot. pracy” („tzw. KIOSK Z PRA-
C¥”). „KIOSK Z PRAC¥” umo¿-
liwia ka¿demu poszukuj¹cemu 
pracy na umieszczenie swojego 
CV i innych informacji  przydat-
nych dla potencjalnego praco-
dawcy. Równie¿ i przedsiêbior-
cy mog¹ umieszczaæ w tym 
miejscu swoje oferty przezna-
czone dla poszukuj¹cych pracy.

Bardzo wa¿ne jest to, ¿e 
og³oszenia te mog¹ byæ za-
mieszczane bezpoœrednio 
przez samych mieszkañców. 
Wczeœniej nale¿y jedynie zare-
jestrowaæ siê w systemie, co 
mo¿e zrobiæ ka¿dy ze swojego 
domowego komputera.
               Urszula Chêciñska

¿et wynosiæ bêdzie w planie do-
chodów 35.800.923,80 z³, a w 
planie wydatków 39.204.797,52 
z³.

Bardzo wa¿nym punktem 
obrad by³o podjêcie przez Radê 
Miejsk¹ uchwa³y w sprawie 

okreœlenia wysokoœci stawek 
podatków i op³at lokalnych na 
2008 rok. Szczegó³owy wykaz 
nowych stawek podatkowych 
mo¿na znaleŸæ w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzêdu 
Miejskiego w Zelowie.        E.S.

W paŸdziernikowym nume-
rze Informatora Zelowskiego re-
dakcja przygotowa³a dla czytel-
ników krzy¿ówkê z okazji  50-le-
cia nadania praw miejskich dla 
Zelowa.

Rozwi¹zaniem krzy¿ówki by-
³o has³o: JUBILEUSZ.

Do siedziby redakcji Informa-
tora Zelowskiego dostarczo-
nych zosta³o 12 prawid³owo wy-

pe³nionych kuponów konkurso-
wych. W wyniku losowania na-
grodê w postaci kompletu ga-
d¿etów oraz albumu jubileuszo-
wego pt. „Zelów” wygra³a pani 
Lidia Dobroszek z Bujen Ksiê-
¿ych. Gratulujemy!

Po obiór nagrody zaprasza-
my do siedziby redakcji  Informa-
tora Zelowskiego ul. ̄ eromskie-
go 21 (pok. 12).                  E.S.

Uprzejmie informujemy, i¿ w 
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013 wnioskodawcy sk³adaj¹cy 
wnioski w ramach dzia³ania z 
Osi 3 „Odnowa i  Rozwój Wsi” 
bêd¹ musieli posiadaæ numer 
identyfikacyjny producenta na-
dany zgodnie z Ustaw¹ z dnia 
18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie p³atnoœci (Dz. U. z 
2004 r. Nr 10, poz. 76 z póŸn. 
zm.). Odpowiedni wniosek o na-
danie numeru nale¿y z³o¿yæ we 
w³aœciwym terytorialnie Biurze 
Powiatowym Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.



W dniu 17 listopada br. odby-
³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 
jubileuszem 40-lecia Szko³y 
Podstawowej nr 4 im. Henryka 
Sienkiewicza w Zelowie.

Obchody zainaugurowa³a 
Msza Œwiêta w Koœciele Matki 
Bo¿ej Czêstochowskiej. Po 
mszy absolwenci, pracownicy, 
uczniowie oraz zaproszeni goœ-
cie, z pocztem sztandarowym 
na czele, udali siê na dalsz¹ 
czêœæ uroczystoœci zorganizo-
wan¹ w budynku szko³y.

Jubileusz zgromadzi³ w 
„Czwórce” grono znamienitych 
osób, m.in. burmistrza Zelowa 
S³awomira Malinowskiego, po-
s³a RP W³odzimierza Kulê, wizy-
tatora Kuratorium Oœwiaty w £o-
dzi (Delegatura w Piotrkowie 
Trybunalskim) Arkadiusza Kubi-
ka, przedstawiciela Starostwa 
Powiatowego w Be³chatowie, 
by³ych dyrektorów i nauczycieli.
Oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci 
rozpocz¹³ dyrektor Henryk Ka-
czorowski wraz z zastêpc¹ An-
n¹ Gawron, którzy serdecznie 
powitali przyby³ych goœci. Uro-
czyœcie wprowadzono sztandar, 

Przedszkole Samorz¹dowe 
nr 1 im. Marii  Konopnickiej w Ze-
lowie ma ju¿ 30 lat. Z tej okazji,  
31 paŸdziernika br. w Domu 
Kultury, odby³y siê uroczyste ob-
chody jubileuszu powstania naj-
starszego przedszkola w Zelo-
wie. Tê wspania³¹ uroczystoœæ 
swoim udzia³em zaszczycili 
m.in. Zastêpca Burmistrza Zelo-
wa - Kazimierz Hudzik, Kierow-
nik Referatu Oœwiaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia - Agnieszka 
Mys³owska, pierwsza dyrektor 
przedszkola - Aurelia Tel¹¿ka, 

odœpiewano hymn pañstwowy, 
po czym burmistrz S³awomir 
Malinowski, wystêpuj¹cy rów-
nie¿ jako absolwent szko³y, wrê-
czy³ listy gratulacyjne dyrekto-
rom, doceniaj¹c tym samym 
trud kilku pokoleñ nauczycieli  
pracuj¹cych w „Czwórce”.

Nastêpnie, na rêce dyrekto-
ra, przekazane zosta³y urodzi-
nowe ¿yczenia i prezenty dla 
szko³y.

Uczniowie przygotowali na tê 
okazjê wystêp artystyczny z we-
so³ymi piosenkami, który przy-
bli¿y³ wszystkim historiê szko³y
i na niejednej twarzy wywo³a³ 
szczery uœmiech. Zgromadzeni 
goœcie podziwiaæ te¿ mogli,  za-
prezentowan¹ przez dzieci, in-
scenizacjê fragmentu „W pusty-
ni i w puszczy” - powieœci Henry-
ka Sienkiewicza, patrona szko³y.

Po czêœci artystycznej przy-
szed³ czas na rozstrzygniêcie 
konkursów, m.in. plastycznego 
i na s³owa hymnu szkolnego. 
Wrêczone te¿ zosta³y nagrody 
za udzia³ w Turnieju Halowej Pi³-
ki No¿nej Dziewcz¹t i  Ch³opców.

Z pewnoœci¹ wielu wzruszeñ 

dostarczy³a wszystkim wystawa 
zdjêæ z ró¿nych okresów dzia³al-
noœci placówki. Prawie ka¿dy 
móg³ odnaleŸæ siebie z „tamtych 
lat”, jeszcze raz zwiedziæ szkol-
ne mury i z ³ezk¹ w oku wspomi-
naæ minione lata. Ka¿dy móg³ 
te¿ zostawiæ swój podpis w pa-
mi¹tkowej ksiêdze oraz obudziæ 
swoje wspomnienia przegl¹da-
j¹c szkolne kroniki.

Ponadto, z okazji 40. urodzin 

„Czwórki”, wydany zosta³ jubi-
leuszowy album poœwiêcony hi-
storii szko³y od roku 1967 do 
dnia dzisiejszego.

Na zakoñczenie uroczystoœ-
ci wszyscy stanêli do wspólnej 
fotografii.

Ten wzruszaj¹cy jubileusz z 
pewnoœci¹ na d³ugo pozostanie 
w pamiêci tych, którzy w nim 
uczestniczyli.

                                    E.S.

aktualni i byli wychowawcy, wy-
chowankowie, rodzice przed-
szkolaków oraz absolwenci.
Oficjaln¹ czêœæ rozpoczê³a Pani 
dyrektor przedszkola - Maria 
Szymañska, która serdecznie 
powita³a przyby³ych goœci, zaœ 
przedszkolaki odœpiewa³y pio-
senkê przygotowan¹ specjalnie 
na 30. „urodziny” swojego 
przedszkola oraz piêknie odtañ-
czy³y poloneza. Nie zabrak³o 
równie¿ wspomnieñ minionych 
lat. Absolwenci przedszkola 
przypominali chwile z dzieciñ-

stwa, momenty wspólnych za-
baw i zajêæ, bale przebierañ-
ców, a najm³odsi prezentowali 
zabawy, które s¹ aktualne za-
równo dzisiaj, jak i  trzydzieœci lat 
temu, m.in. Mam chusteczkê 
haftowan¹, Ojciec Wirgiliusz, 
Nie chcê ciê.

Nastêpnie zgromadzeni goœ-
cie podziwiaæ mogli wystawion¹ 
na scenie przez ubieg³o-
rocznych absolwentów bajkê 
„Brzydkie kacz¹tko”.

Niezwykle radosny nastrój 
wprowadzi³ te¿ pokaz tañca no-
woczesnego.

Na zakoñczenie przyszed³ 
czas na podziêkowania oraz 
ciep³e ¿yczenia, z³o¿one na rê-
ce Pani dyrektor, dla pracowni-

ków, dziêki którym przedszkole 
funkcjonuje ju¿ 30 lat.
                                        E.S.



Gmina Zelów otrzyma³a  
18.651 z³ na instalacjê systemu 
monitoringu wizyjnego w szko-
³ach licz¹cych powy¿ej 200 ucz-
niów w ramach rz¹dowej dotacji 
pt. „Monitoring wizyjny w szko-
³ach i placówkach”. Program ten 
zak³ada poprawê bezpieczeñ-
stwa osób przebywaj¹cych na 
terenie szkó³, a tak¿e ma przy-
czyniæ siê do wzrostu wykrywal-
noœci sprawców czynów zagra-
¿aj¹cych bezpieczeñstwu ucz-
niów. Monitoring zostanie za³o-
¿ony w Szkole Podstawowej 

Pierwsze w powiecie be³-
chatowskim, przyszkolne Mias-
teczko Ruchu Drogowego roz-
poczê³o swoje funkcjonowanie. 
We Wtorek 16 paŸdziernika, ku 
uciesze uczniów i satysfakcji  
kadry pedagogicznej nast¹pi³a 
inauguracja takiego¿ Miastecz-
ka przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Zelowie.

Uroczystego otwarcia doko-
na³ burmistrz S³awomir Mali-
nowski w asyœcie dyrektora 
Henryka Kaczorowskiego i sze-
fostwa Wojewódzkiego Oœrod-
ka Ruchu Drogowego.

Edukacja w zakresie bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego, 
prowadzona od kilku lat przez 
szko³ê we wspó³pracy z WORD 

i policj¹, zaowocowa³a pomys-
³em urz¹dzenia Miasteczka  
obiektu, na którym w atrakcyjnej 
formie dydaktycznej, a tak¿e re-
kreacyjnej  prowadzone bêd¹ 
teoretyczne i praktyczne zajêcia 
lekcyjne. Miasteczko bêdzie s³u-
¿y³o podniesieniu znajomoœci 
zasad ruchu drogowego  i tym 
samym bezpieczeñstwu  ucz-
niów nie tylko „Czwórki”,  ale tak-
¿e uczniów wszystkich szkó³ z 
terenu Gminy Zelów. Tu bêd¹ 
siê odbywa³y egzaminy na kartê 
rowerow¹ i motorowerow¹.

Urz¹dzenie obiektu sfinan-
sowa³y wspólnie Gmina Zelów 
i Wojewódzki Oœrodek Ruchu 
Drogowego.
                                  O.K.Ch.

nr 2 i nr 4 oraz w Gimnazjum w 
£obudzicach. Natomiast w Zes-
pole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 
dzia³aj¹cy ju¿ system monitorin-
gu bêdzie rozszerzony i  zmo-
dernizowany. Dotacja na mo-
dernizacjê wynosi 21.964 z³. 
Przyznane œrodki pokryj¹ 80% 
wydatków na zakup i  instalacje 
nowych systemów i 90% na 
modernizacjê ju¿ istniej¹cego 
monitoringu. Pozosta³a czêœæ 
zostanie sfinansowana z bud¿e-
tu Gminy Zelów.
                                 O.K.Ch.

Przedszkole Samorz¹dowe 
nr 1 w Zelowie z oddzia³ami inte-
gracyjnymi zosta³o wytypowane 
do wyposa¿enia w specjalis-
tyczny sprzêt do terapii  logope-
dycznej w ramach realizowane-
go projektu Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej pt. „Zakup nowo-
czesnego sprzêtu u³atwiaj¹cego 
kszta³cenie uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi” 
wspó³finansowanego przez Eu-
ropejski Fundusz Spo³eczny. 
Projekt ten zak³ada dostarcze-
nie wyposa¿enia na potrzeby 
uczniów niepe³nosprawnych, 
przede wszystkim z wad¹ s³u-
chu, wzroku, ruchu i  z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹. Pra-
cownia logopedyczna w zelow-
skim przedszkolu zosta³a wypo-
sa¿ona w zestaw komputerowy 
wraz z drukark¹ laserow¹, a tak-
¿e: aparaturê do terapii  metod¹ 
biofeedbacku i Tomatisa, nowo-
czesne œrodki dydaktyczne, w 
tym pomoce do pracy metod¹ 
M. Montessori, jak równie¿ 
sprzêt do terapii sensory integ-
ration. Jak mówi dyrektor Przed-
szkola Samorz¹dowego nr 1 
Maria Szymañska, jeszcze do 
niedawna nawet nie marzyliœ-
my, ¿e w przedszkolu mo¿e po-
wstaæ taka pracownia, a teraz 

cieszymy siê, ¿e nasi specjaliœci 
- oligofrenopedagodzy i logope-
da mog¹ pracowaæ z dzieæmi 
specjalnej troski na nowoczes-
nym sprzêcie specjalistycznym. 
Wartoœæ otrzymanej pomocy fi-
nansowej to 21.795,00 z³.



Inaugurujemy now¹, sta³¹ rubrykê, w której w drodze pytañ stawianych burmistrzowi przez radnych, wyjaœniaæ chcemy prob-
lemy nurtuj¹ce mieszkañców. Pomys³ publikacji tej  pozycji wyszed³ od radnych, którzy chc¹, aby informacja dla mieszkañców 
o sposobie za³atwiania ich problemów by³a jak najlepsza. Aby ta nowa pozycja by³a ¿ywa zachêcamy czytelników do stawiania 
pytañ radnym, którzy potem bêd¹… przepytywaæ burmistrza

W£ODZIMIERZ PACZUSZKA  
radny z okrêgu nr 2 przepytu-
je burmistrza w sprawie bu-
dowy infrastruktury w drodze 
wojewódzkiej nr 484.

W³odzimierz Paczuszka:
G³ównym tematem moich 
rozmów z wyborcami jest 
sprawa budowy infrastruktu-
ry w ci¹gu drogi wojewódz-
kiej nr 484, czyli w ulicach: Za-
chodniej, Koœciuszki, Plac 
D¹browskiego, Sienkiewicza, 
Piotrkowska. W³aœciwie, poza 
kilkoma bocznymi ulicami, 
Zelów jest skanalizowany, uli-
ce posiadaj¹ nowe nawierz-
chnie i chodniki. G³ówna ulica 
Zelowa jest nietkniêta. Kilka 
tygodni temu Rada Miejska 
podjê³a uchwa³ê upowa¿nia-
j¹c¹ Pana do prowadzenia 
prac projektowych. Czy to oz-
nacza rych³e rozpoczêcie 
prac inwestycyjnych?

S³awomir Malinowski:
Mówi¹c o tym przedsiêwziê-
ciu, musimy uœwiadomiæ sobie 
jego finansowy rozmiar. Wed-
³ug wstêpnych szacunków bu-
dowa „kompletu” infrastruktury 
w drodze wojewódzkiej od 
Herbertowa do koñca Piotr-
kowskiej bêdzie kosztowaæ ok. 
20-25 milionów z³. To mniej 
wiêcej tyle, ile kilka lat temu 
wynosi³ ca³oroczny bud¿et 
gminy. Dopóki w Polsce nie 
pojawi³y siê fundusze struktu-
ralne Unii Europejskiej nie by-
³o najmniejszych szans na wy-
konanie tak gigantycznej in-
westycji. Sfinansowanie sa-
mej dokumentacji technicznej 
poch³onie 500 tysiêcy z³. Za ta-

k¹ kwotê mo¿na by wykonaæ 
np. ok. 3 km asfaltowej drogi. 
Dlatego m.in. zwróci³em siê do 
Rady Miejskiej, aby w swojej 
uchwale wprost zdecydowa³a, 
czy braæ siê za wykonywanie 
tak drogich prac projektowych. 
Przecie¿ dziœ nikt nam nie da 
gwarancji, ¿e na pewno bê-
dziemy dysponowaæ œrodkami 
na rozpoczêcie inwestycji. Ale 
gdybyœmy dokumentacji nie 
wykonali to mamy 100% gwa-
rancji, ¿e jakiekolwiek nasze 
wnioski do Unii Europejskiej 
by³yby za³atwione odmownie. 

W.P.:
Czy fakt, ¿e ulice, o których 
mówimy stanowi¹ odcinek 
drogi wojewódzkiej wp³ywa³ 
na fakt odk³adania decyzji o 
rozpoczêciu inwestycji?

S.M.:
Oczywiœcie. I to w sposób za-
sadniczy. Tu jest kilka proble-
mów. Pierwszy to ten zwi¹za-
ny z zarz¹dzaniem drog¹ w 
okresie inwestycji. Nie by³o do-
t¹d ¿adnej pewnoœci, ¿e w³aœ-
ciciel drogi, czyli samorz¹d 
województwa zechce nam 
przekazaæ drogê w zarz¹d, co 
oznacza³oby koniecznoœæ uisz-
czania op³at za zajêcie drogi. 
Op³aty takie, za odcinek drogi 
wojewódzkiej d³ugoœci ok. 5 
km na okres ok. 2 lat, to wyda-
tek liczony w milionach (!!!) 
z³otych. To oczywiœcie unie-
mo¿liwia jakiekolwiek myœle-
nie o inwestycji.

W.P.:
Czy op³aty za zajêcie pasa 
drogowego s¹ rzeczywiœcie 
a¿ tak niewyobra¿alnie du-
¿e?

S.M.:
Nie mówiê o jakiejœ teoretycz-
nej sytuacji, ale o faktach, któ-
re siê zdarzy³y na drogach po-
wiatowych - ulicach Kiliñskie-
go i Dzielnej, w których budo-
waliœmy infrastrukturê. Przy-
pomnê, ¿e za zajêcie ulicy Ki-
liñskiego na kilka miesiêcy op-
³ata zosta³a naliczona w wyso-
koœci 250.000 z³, a za zajêcie 
na 3 miesi¹ce ulicy Dzielnej 
ówczesny szef Powiatowego 
Zarz¹du Dróg ¿¹da³ ok. 
800.000 z³ - wiêcej ni¿ koszto-

wa³y roboty na tej ulicy. To dla-
tego nie mogliœmy wejœæ z ro-
botami w ulicê Dzieln¹ latem 
2006 roku. Podawanie przeze 
mnie kosztów op³at za zajêcie 
pasa drogi wojewódzkiej w mi-
lionach z³otych nie jest przesa-
d¹. Na szczêœcie Zarz¹d Wo-
jewództwa £ódzkiego i Woje-
wódzki Zarz¹d Dróg maj¹ w 
kwestii pomagania, a nie prze-
szkadzania gminie, wiêksz¹ 
wyobraŸniê ni¿ poprzednie 
kierownictwo PZD. W chwili 
rozpoczêcia inwestycji ca³a 
droga 484 przez Zelów zosta-
nie przekazana w zarz¹d gmi-
nie i groŸba p³acenia wielomi-
lionowych op³at za zajêcie pa-
sa drogowego zniknie.

W.P.:
Skoro mówimy o drodze wo-
jewódzkiej, to nasuwa siê od 
razu pytanie: czy Urz¹d Mar-
sza³kowski w £odzi, a wiêc 
w³aœciciel drogi „do³o¿y siê” 
pieniêdzmi do inwestycji?

S.M.:
Nie. I to w tej chwili ma mniej-
sze znaczenie. Kiedyœ to by³a 
kolejna okolicznoœæ uniemo¿li-
wiaj¹ca rozpoczêcie inwesty-
cji. My planowaliœmy to tak: 
gmina buduje infrastrukturê 
podziemn¹, a w³aœciciel drogi, 
czyli samorz¹d województwa 
odbudowuje pas drogowy. 
Niestety odpowiedŸ kolejnych 
marsza³ków województwa  
przy ca³ej ich ¿yczliwoœci dla 
Zelowa  by³a jedna: my na to 
pieniêdzy nie mamy, musicie 
radziæ sobie sami, tak¿e w 
kwestii odbudowy drogi. To oz-
nacza³o niemo¿liwoœæ zgro-
madzenia przez gminê œrod-
ków na inwestycjê. Przy plano-
wanych kosztach ok. 20 milio-
nów z³, 9 milionów poch³on¹ 
roboty drogowe. A przecie¿ 
drogi o takim znaczeniu nie 
mo¿na zostawiæ rozkopanej 
czy nieodbudowanej.
Dziœ, kiedy s¹ fundusze unij-
ne, z których pokryæ mo¿na 
85% kosztów budowy, fakt, ¿e 
Urz¹d Marsza³kowski nie ucze-
stniczy³ bêdzie finansowo w 
przedsiêwziêciu, ma znacze-
nie drugorzêdne.

W.P.:
Najwa¿niejsze pytanie: kie-

dy i co bêdzie budowane w 
ramach inwestycji?

S.M.:
Œrodki z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej na lata 
2007-2013 nie zosta³y jeszcze 
uruchomione. Pierwszych kon-
kursów w województwie ³ódz-
kim nale¿y siê spodziewaæ na 
pocz¹tku roku 2008. Rozstrzy-
gniêcie konkursów, proces 
podpisywania umów te¿ trwa-
j¹. Optymistycznie patrz¹c  
po³owa przysz³ego roku, to ten 
moment, kiedy bêdziemy mieli 
wiedzê, co do mo¿liwego ter-
minu rozpoczêcia prac. Planu-
jemy wykonaæ na odcinku od 
Herbertowa do koñca ulicy 
Piotrkowskiej „komplet” infras-
truktury: kanalizacjê sanitar-
n¹, deszczow¹, sieæ wodoci¹-
gow¹ oraz oczywiœcie zmo-
dernizowaæ pas drogowy, tak-
¿e wzbogaciæ go w œcie¿ki ro-
werowe i nowe miejsca parkin-
gowe. I jeszcze jedno, co jest 
mo¿liwe dopiero przy dyspo-
nowaniu œrodkami unijnymi. 
Planujemy „schowaæ” do zie-
mi, czyli skablowaæ te kosz-
marne pajêczyny naziemnych 
linii energetycznych i zast¹piæ 
stare, betonowe s³upy energe-
tyczne nowymi, a przy tym ca³-
kowicie zmodernizowaæ oœ-
wietlenie uliczne.

W.P.:
To rzeczywiœcie gigantycz-
ne przedsiêwziêcie. Ile cza-
su mo¿e trwaæ taka inwesty-
cja?

S.M.:
Powinno trwaæ jak najkrócej. 
Ze wzglêdu na koszty i na lo-
gistykê. Inwestycja na pewno 
bêdzie du¿ym utrudnieniem 
dla u¿ytkowników drogi i w 
ogóle dla mieszkañców. To ut-
rudnienie mo¿e siê przeci¹gaæ 
w nieskoñczonoœæ. Wstêpnie 
zak³adamy, ¿e trzeba zadanie 
zakoñczyæ w 24 miesi¹ce po 
jego rozpoczêciu. Pamiêtajmy 
jednak, ¿e to olbrzymie przed-
siêwziêcie, porównywalne z 
inwestycjami realizowanymi 
przez miasto £ódŸ, wiêc je¿eli 
termin bêdzie d³u¿szy o 6 czy 
nawet 12 miesiêcy nie mo¿e to 
nikogo zdziwiæ.



DARIUSZ KACZMAREK
radny z okrêgu wyborczego 
nr 1 przepytuje burmistrza w 
sprawie kana³u deszczowe-
go w ulicy Jana Paw³a II

Dariusz Kaczmarek: Panie 
Burmistrzu, mieszkañcy 
mojego okrêgu wyborczego 
pytaj¹ o to, kiedy zostanie 
przykryty stary kana³ desz-
czowy ?

S³awomir Malinowski: W ra-
mach niedawno zakoñczonej 
inwestycji zrealizowaliœmy 
m.in. budowê sieci rozdziel-
czej kanalizacji tj. kana³u sani-

tarnego i deszczowego. Zrea-
lizowanie powy¿szych robót 
pozwala dopiero na uporz¹d-
kowanie odp³ywu wód opado-
wych prowadzonego rowem 
otwartym zlokalizowanym za 
zabudowaniami po stronie za-
chodniej ulicy Jana Paw³a II. 
Aby zapewniæ prawid³owe fun-
kcjonowanie rowu niezbêdne 
jest jego przykrycie, a z uwagi 
na fakt, i¿ nadal on bêdzie 
spe³nia³ funkcjê odbioru wód 
opadowych nale¿y go utwar-
dziæ i zamontowaæ na nim ele-
menty odwodnienia powierz-
chniowego tj. "wpusty desz-
czowe". Nie mogliœmy tych ro-
bót wykonaæ przy zakoñczo-
nej inwestycji, poniewa¿ rów w 
dalszym ci¹gu by³ odbiorni-
kiem wód opadowych dla ob-
szaru miasta, na którym trwa³y 
roboty (ul.Wschodnia). Dopie-
ro po zamkniêciu zadania na 
Wschodniej mo¿emy przyst¹-
piæ do projektowania robót na 
kanale przy ul. Jana Paw³a II. 
Obecnie zespó³ projektowy 
wykonuje dokumentacjê tech-
niczn¹ tego przedsiêwziêcia. 
Po uzyskaniu koniecznych 
uzgodnieñ m.in. równie¿ z 
w³aœcicielami posesji zlokali-
zowanych wzd³u¿ rowu zosta-

nie on w³¹czony do realizacji 
robót przy planowanej inwes-
tycji "Budowa kanalizacji sani-
tarnej, deszczowej, sieci wo-
doci¹gowej wraz z odtworze-

niem nawierzchni w ulicy Wol-
noœci, Sienkiewicza, Poznañ-
ska", które jest planowane na 
lata 2008 - 2010. 

W dniu 21 listopada br. w Ga-
lerii Collage Domu Kultury w Ze-
lowie odby³ siê wernisa¿ szk³a 
artystycznego Magdaleny Pejgi. 
Szklana kolekcja zaprezento-
wana w galerii to zbiór oryginal-
nych, niespotykanych i barw-
nych przedmiotów. Ich tajemni-
cze piêkno tkwi w samej materii, 
czyli w szkle, którym Magdalena 
Pejga fascynowa³a siê od zaw-
sze.

Artystka ukoñczy³a PLSP w 
£odzi ze specjalizacj¹ Wysta-
wiennictwo, a w latach 1989-
1994 studiowa³a w Wy¿szej 
Szkole Artystyczno-Przemys³o-
wej (VSUP) w Pradze na Wy-
dziale Szk³a Artystycznego. 
Obecnie zajmuje siê projekto-
waniem i realizacj¹ form o cha-
rakterze artystycznym i u¿ytko-
wym, nad którymi pracuje w XIX  
wiecznej, zelowskiej fabryce 
w³ókienniczej, zaadaptowanej 

na atelier szklarskie.
Autorka ekspozycji prezento-

wanej w Domu Kultury wyko-
rzystuje w swoich pracach uni-
kalne techniki zdobienia m.in. 
deformacje, malowania, piasko-
wania, grawerowania oraz me-
todê dyfuzyjn¹, czyli malowanie 
szk³a tlenkami metali.

Prace artystki, które przez 
krytyków postrzegane s¹ jako 
pomost ³¹cz¹cy Pragê i  Warsza-
wê, wystawiane ju¿ by³y w wielu 
krajach Europy, w Ameryce i Af-
ryce. Niektóre dzie³a znajduj¹ 
siê w prywatnych kolekcjach 
m.in. Prezydenta Czech  Vacla-
va Havla oraz ambasadora Ho-
landii.

Niezwyk³¹ wystawê szk³a ar-
tystycznego Magdaleny Pejgi 
ogl¹daæ mo¿na w Galerii  Colla-
ge do 7 grudnia 2007 r.

E.S.



czej.
Z kolei, podatnikami podatku 
od nieruchomoœci s¹ osoby fi-
zyczne, osoby prawne, jedno-
stki organizacyjne, w tym spó³-
ki nieposiadaj¹ce osobowoœci 
prawnej, bêd¹ce: w³aœciciela-
mi, posiadaczami samoistny-
mi nieruchomoœci lub obiek-
tów budowlanych, u¿ytkowni-
kami wieczystymi gruntów. 
Rada Gminy, w drodze uchwa-
³y, okreœla wysokoœæ stawek 
podatku od nieruchomoœci z 
tym, ¿e stawki nie mog¹ prze-
kroczyæ górnych granic sta-
wek kwotowych na rok podat-
kowy, og³aszanych przez Mini-
stra Finansów w drodze ob-
wieszczenia w Monitorze Pol-
skim. Minister Finansów przy 
ustalaniu górnych stawek po-
datkowych kieruje siê wskaŸ-
nikiem inflacji. Burmistrz Ze-
lowa podczas sesji zapropo-
nowa³ Radzie Miejskiej, aby w 
roku 2008 wzrost wysokoœci 
stawek podatku od nierucho-
moœci by³ taki, jak wzrost gór-
nej granicy stawek Ministra Fi-
nansów. Propozycje te zosta³y 
zaakceptowane przez Radê 
Miejsk¹. Radni jednog³oœnie 
zag³osowali "za" przy trzech 
g³osach wstrzymuj¹cych siê.

Rada Gminy jest upowa¿nio-
na do stosowania w nieograni-
czonym zakresie zwolnieñ od 
tych danin, niezale¿nie od 
zwolnieñ obowi¹zkowych prze-
widzianych w ustawach, które 
maj¹ zastosowanie na obsza-
rze ca³ego pañstwa. Na tere-
nie Gminy Zelów w roku 2008 
zwolnieniom podlegaj¹c bêd¹: 
- budynki lub ich czêœci s³u¿¹-
ce dzia³alnoœci w zakresie kul-
tury fizycznej i sportu oraz och-
ronie przeciwpo¿arowej z wy-
j¹tkiem tych, w których prowa-
dzona jest dzia³alnoœæ gospo-
darcza, 
- budynki lub ich czêœci i grunty 
s³u¿¹ce administracji zwi¹za-
nej z zapewnieniem porz¹dku 
publicznego, 
- budowle zwi¹zane z kanali-
zacj¹ deszczow¹.  
Do roku 2007 wodoci¹gi, ka-
nalizacja sanitarna i oczysz-
czalnie œcieków tak¿e by³y 
zwolnione z podatku od nieru-
chomoœci. Chodzi³o przede 
wszystkim o to, aby p³atnik po-
datku od tych budowli, czyli 

Przedsiêbiorstwo Komunalne, 
nie musia³ obci¹¿aæ kosztami 
zap³acenia podatku cen za 
wodê i œcieki. Natomiast w ro-
ku 2008 organy gminy zadecy-
dowa³y, aby nie stosowaæ 
zwolnieñ podatku od nierucho-
moœci wobec budowli zwi¹za-
nych z zaopatrzeniem w wodê 
i s³u¿¹cych do odprowadzania 
œcieków i zast¹piæ je innym 
w³aœciwszym i dopuszczalnym 
przez prawo instrumentem - 
dop³atami do cen wody i odbio-
ru œcieków. Zatem fakt p³ace-
nia przez Przedsiêbiorstwo 
Komunalne w roku 2008 po-
datku od nieruchomoœci od 
wodoci¹gów, kanalizacji sani-
tarnej i oczyszczalni œcieków 
nie bêdzie mia³o ¿adnego 
wp³ywu na ceny wody i œcie-
ków. Natomiast kanalizacja 
deszczowa, której eksploata-
cja nie przynosi dochodów na-
dal bêdzie zwolniona od po-
datku od nieruchomoœci. 

Na terenie Gminy Zelów jest 
tylko 90 podatników œrodków 
transportowych. Stawki obo-
wi¹zuj¹ce od 2006 roku nie by-
³y na rok 2007 podwy¿szane, 
natomiast w roku 2008 wszyst-
kie stawki podatkowe od œrod-
ków transportowych wzrosn¹ 
w wysokoœci od 3% - 6%. 

Na terenie Gminy Zelów obo-

wi¹zuj¹ dwie stawki podatko-
we stosowane dla: gospodar-
stw rolnych powy¿ej 1 ha i u¿yt-
ków rolnych poni¿ej 1 ha. Kwo-
ty stawek podatku rolnego ob-
licza siê wed³ug œredniej ceny 
skupu ¿yta za pierwsze trzy 
kwarta³y roku poprzedzaj¹ce-
go rok podatkowy, og³aszanej 
przez Prezesa GUS. Œrednia 
cena skupu ¿yta w 2007 roku 
znacznie wzros³a - 58,29 z³/ 
kwintal, w roku 2006 cena ta 
wynosi³a 35,52 z³. Burmistrz 
Zelowa zaproponowa³ Radzie 
Miejskiej obni¿yæ œredni¹ cenê 
skupu 1 kwintala ¿yta z 58,29 
z³ do 38 z³. Obni¿ka ta powo-
duje, ¿e obci¹¿enia podatkiem 
rolnym bêd¹ znacznie mniej-
sze ni¿ te, które wyniknê³yby z 
zastosowania ceny ¿yta og³o-
szonej przez GUS. Stawka po-
datku rolnego dla gospodar-
stw rolnych, liczona z 1 ha 
przeliczeniowego wyniesie w 
roku 2008 95 z³ (145 z³ wynosi-
³aby przy zastosowaniu ceny 
¿yta og³oszonej przez GUS). 
Stawka podatku rolnego dla 
u¿ytków poni¿ej 1 ha, liczona z 
1 ha fizycznego wyniesie w ro-
ku 2008 190 z³ (291 z³ wynosi-
³aby przy zastosowaniu ceny 
¿yta og³oszonej przez GUS).

Stawka podatku leœnego, któ-
ra obliczana jest wed³ug œred-
niej ceny skupu drewna, wzro-
œnie w Gminie Zelów w 2008 
roku o 3,5 z³ za 1 ha lasu. 
                                 O.K.CH.

W dniu 8 listopada pod-
czas XI sesji Rady Miejskiej w 
Zelowie najwa¿niejszym pun-
ktem porz¹dku obrad by³o 
podjêcie uchwa³ w sprawie 
okreœlenia wysokoœci stawek 
podatków i op³at lokalnych na 
2008 rok. 

Podatki i op³aty lokalne to da-
niny publiczne ustanawiane 
przez pañstwo w drodze us-
taw i pobierane na podstawie 
ustaw od osób fizycznych 
i prawnych. Stanowi¹ one do-
chody w³asne gminy i s¹ wp³a-
cane bezpoœrednio na rachu-
nek gminy. Ustawy nada³y ra-
dzie gminy prawo do ustalania 
szczegó³owych stawek podat-
ków i op³at lokalnych, przy jed-
noczesnym ustawowym okre-
œleniu ich górnego pu³apu. 
Wp³ywy z podatków i op³at lo-
kalnych s¹ niezwykle istotnym 
Ÿród³em dochodów gminy. 
Projektowane dochody bud-
¿etu gminy na rok 2008 to ok. 
30 mln z³, z kolei projektowa-
ne wp³ywy z podatków i op³at 
lokalnych to 4 mln z³, co stano-
wi ponad 13% dochodów bud-
¿etu. Dlatego ustalanie wyso-
koœci podatków i op³at lokal-
nych jest zawsze ogromnym 
dylematem - dla burmistrza 
wychodz¹cego z propozycja-
mi wysokoœci stawek i Rady 
Miejskiej, która te stawki uch-
wala - polegaj¹cym na wywa-
¿eniu miêdzy dobrem indywi-
dualnego mieszkañca, a za-
pewnienia bud¿etowi gminy 
dochodów, które s¹ konieczne 
do wykonywania zadañ gminy. 
Corocznie Minister Finansów 
przekazuje gminom informa-
cjê, ile dochodów utraci³y w 
wyniku obni¿enia górnych sta-
wek podatków i op³at lokal-
nych. I tak, na rok 2007 w Gmi-
nie Zelów kwota ta wynios³a 
552 tys. z³, które zosta³y w kie-
szeni indywidualnych podatni-
ków, ale brak³o ich w bud¿ecie 
gminy. 

 
Zgodnie z ustaw¹ o podatkach 
i op³atach lokalnych, opodat-
kowaniu podatkiem od nieru-
chomoœci podlegaj¹ nastêpu-
j¹ce nieruchomoœci lub obiek-
ty budowlane: grunty, budynki 
lub ich czêœci, budowle lub ich 
czêœci zwi¹zane z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodar-

24 listopada br. o godzinie 
18.00 odby³ siê w Domu Kultury 
w Zelowie KONCERT CHARY-
TATYWNY, z którego dochód 
przekazany zostanie na lecze-
nie i rehabilitacjê trzyletniego 
mieszkañca Zelowa - Kacpra 
Paj¹ka. Ch³opczyk choruje na 
rdzeniowy zanik miêœni SMA 
typu II. Jest dzieckiem doskona-
le rozwijaj¹cym siê pod wzglê-
dem intelektualnym, ale z powo-
du choroby opóŸnionym w roz-
woju fizycznym, nie siedzi i nie 
chodzi. Istnieje szansa na zaha-
mowanie postêpuj¹cej choroby, 
ale wymaga to specjalistycznej 
rehabilitacji poza miejscem za-
mieszkania, co wi¹¿e siê z og-
romnymi kosztami.

Aby pomóc Kacperkowi i  je-
go rodzinie, wystarczy³o przyjœæ 
na koncert i przy³¹czyæ siê do 

niezwyk³ej inicjatywy zelowskich 
grup muzycznych.
Podczas koncertu wyst¹pili:
REDRUM, BAKFLIP, U.V. 
SQUAD, DEFAULT, DANCE 
FRIENDS, RATERS, JUST B  
BOYS.

Ufaj¹c w Pañstwa wra¿li-
woœæ i chêæ pomocy ma³emu 
Kacperkowi, podajemy numer 
konta, na które wp³acaæ mo¿na 
ka¿d¹ sumê pieniêdzy na lecze-
nie ch³opca: 

Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ 
z pomoc¹”
01-685 Warszawa
ul. £omiañska 5
PKO BP XV 0/Warszawa 50 
1020 1156 0000 7902 0007 
7248 
Tytu³em: na leczenie i rehabi-
litacjê Kacpra Paj¹ka      
                                         E.S.



Zapobieganie ci¹¿y u tych 
gatunków zwierz¹t jest dwoja-
kie: albo poprzez podawanie 
hormonów antykoncepcyjnych, 
albo przez sterylizacjê. Hormo-
ny antykoncepcyjne stosuje 
siê w formie d³ugo dzia³aj¹cego 
(ok. 5 miesiêcy) zastrzyku. Jest 
to sposób odwracalny i  po zap-
rzestaniu podawania samica 
mo¿e rodziæ. Natomiast jeœli  
powtórzymy zastrzyk zablokuje-
my ponownie p³odnoœæ na ok. 5 
m-cy. U kotek mo¿na te¿ stoso-
waæ antykoncepcjê w postaci ta-
bletek podawanych raz w tygod-
niu. Jednak antykoncepcja hor-
monalna raczej nie jest poleca-
na do d³ugotrwa³ego stosowa-

nia, gdy¿ mo¿e prowadziæ do 
rozkojarzenia hormonalnego or-
ganizmu i chorób, jak np. cuk-
rzyca, guzy gruczo³u sutkowe-
go, a przede wszystkim ropo-
macicze (schorzenie, które le-
czy siê g³ównie przez operacyj-
ne usuniêcie macicy i  jajników, a 
polegaj¹ce na nagromadzeniu 
siê bywa, ¿e olbrzymiej iloœci ro-
py we wnêtrzu macicy). Hormo-
nów nie powinno siê stosowaæ 
w czasie trwania rui.  Jeœli nie 
chcemy, aby nasza podopiecz-
na w przysz³oœci rodzi³a, to naj-
bezpieczniej jest j¹ wysterylizo-
waæ. Sterylizacja polega na 
usuniêciu macicy i jajników lub 
tylko jajników. W niektórych 
przychodniach przeprowadza 
siê j¹ metod¹ mini ciêcia  pow-
³ok brzusznych (ok. 1 - 4 cm) 
tzw. spay hook. Dyskomfort 
zwi¹zany z zabiegiem jest dla 
samicy znacznie mniejszy ni¿ 
dyskomfort zwi¹zany z przeby-
ciem jednego porodu, a zwie-
rzêta zwykle dochodz¹ do formy 
ju¿ na drugi dzieñ. Oprócz swo-
jej stuprocentowej pewnoœci an-
tykoncepcyjnej sterylizacja ma 
jeszcze inn¹ bardzo wa¿n¹ za-
letê: jeœli jest wykonana przed 
pierwsz¹ ruj¹ ca³kowicie chroni 
organizm przed guzami gruczo-
³u sutkowego w starszym wieku. 
W³aœciciele obawiaj¹ siê czêsto 
narkozy i ewentualnego bólu 
pooperacyjnego u swoich pod-
opiecznych. Trzeba jednak pa-
miêtaæ, ¿e dzisiaj mamy do dys-
pozycji bardzo wiele bezpiecz-
nych leków oraz metod znieczu-
lenia ogólnego, a tak¿e dosko-
na³e leki przeciwbólowe. Nie na-
le¿y zapominaæ tak¿e o tym, ¿e 
to w³aœnie dziêki sterylizacji  zu-
pe³nie znikn¹³ problem bezdom-
noœci zwierz¹t w wielu krajach, 
poniewa¿ jest to tak naprawdê 
jedyny skuteczny sposób prze-
ciwdzia³ania temu problemowi. 
A co robiæ, gdy wyst¹pi³a ruja 
i istnieje podejrzenie, ¿e dosz³o 
do kontaktu p³ciowego, a nie 
chce siê ci¹¿y ? Natychmiast 
po tym fakcie nale¿y zg³osiæ siê 
do lekarza (czas jest tu decydu-
j¹cy!!), który ustali sposób dal-
szego postêpowania: podanie 
œrodków zapobiegaj¹cych usa-
dowienia siê zarodków w maci-
cy lub sterylizacjê.

lek.wet. Przemys³aw Rybiñski
specjalista chirurgii 

weterynaryjnej
specjalista chorób 

psów i kotów

Parafia Ewangelicko-Refor-
mowana w Zelowie mo¿e posz-
czyciæ siê piêknymi ³awami koœ-
cielnymi, które stanê³y w miejs-
cu starych, zaatakowanych 
przez kornika drzewnego.
Wszystko dziêki Arie Booma-
nowi  Holendrowi  mieszkaj¹ce-
mu w Zelowie, który wspiera na-
sz¹ gminê, a od dwóch lat nie-
zwykle czynnie w³¹cza siê do 
akcji remontowania koœcio³a. To 
w³aœnie ten cz³owiek obieca³ 
swojej parafii nowe meble i obie-
tnicy dotrzyma³.

Z uwagi na fakt,  i¿ w Holandii 
trwa „era” ³¹czenia siê koœcio³ów 
ze wzglêdów ekonomicznych, 
mo¿liwe by³o pozyskanie czêœci 
wyposa¿enia jednej z likwido-
wanych holenderskich parafii w 
Wormer.

Arie Booman postara³ siê te¿ 
o przetransportowanie ³awek do 
Zelowa. Przewiezienie mebli 
powierzono firmie Emaus Lo-
gistics z Be³chatowa, która ze 
wzglêdu na zwi¹zek swej  

nazwy z celem transportu,  
postanowi³a zmniejszyæ koszt 
us³ugi o 250 euro.

Nie zabrak³o równie¿ ludzi,  
którzy, mimo niesprzyjaj¹cej po-
gody, pomogli w za³adunku 
ciê¿kich, drewnianych ³aw. 

Niezwyk³emu transportowi 
towarzyszy³o du¿e poruszenie, 
a to przyczyni³o siê do popular-
noœci zelowskiej parafii ewange-
licko-reformowanej w Holandii. 
Nawet dziennik „Noordhollands 
Dagblad” zamieœci³ na swych ³a-
mach obszerny artyku³ ze zdjê-
ciem zelowskiej œwi¹tyni poœ-
wiêcony niecodziennemu przed-
siêwziêciu.

W Zelowie radoœæ z otrzyma-
nego daru by³a ogromna.
Ponad 20 osób podjê³o siê roz-
³adunku ³awek. Byli wœród nich 
stra¿acy z Po¿d¿enic, którzy 
dziêki Arie Boomanowi równie¿ 
otrzymali dar z Holandii  w posta-
ci sto³ów.

£awki przywiezione do Zelo-
wa idealnie pasuj¹ do architek-

tury i wystroju koœcio³a. Kiedy 
przekracza siê próg œwi¹tyni,  
ma siê wra¿enie, ¿e one od 
zawsze tam sta³y. Jednak, aby 
mog³y s³u¿yæ wiernym jak naj-
d³u¿ej, trzeba przeprowadziæ ich 
renowacjê oraz wykonaæ prace 
konserwatorskie. W przysz³oœci 
planowane jest te¿ domontowa-
nie bocznych, dekoracyjnych 
elementów ze starych ³awek  
tzw. „policzków”, ale ju¿ dzisiaj w 
tych nowych modliæ siê mo¿e od 
140 do 170 osób.                E.S.



Polacy
Spoœród wszystkich nacji za-

mieszkuj¹cych Zelów i jego naj-
bli¿sze okolice najmniej opraco-
wañ naukowych i popularno-
naukowych (a raczej wzmianek) 
poœwiêconych zosta³o ludnoœci 
polskiej. Jednym z najistotniej-
szych powodów takiego stanu 
rzeczy by³ fakt, ¿e spo³ecznoœæ 
polska w omawianym okresie, 
szczególnie w pierwszej po³o-
wie XIX w., stanowi³a zdecydo-
wan¹ mniejszoœæ populacji Ze-
lowa. Innym powodem by³o to, 
¿e do 1916 r. wyznawcy koœcio-
³a rzymskokatolickiego (wyzna-
nie to traktowano na ziemiach 
polskich, szczególnie w Króles-
twie Polskim, jako synonim pol-
skoœci) nie posiada³a na miejscu 
¿adnej kaplicy ani duchownego.

Nale¿y tutaj równie¿ zazna-
czyæ, ¿e historycy maj¹ proble-
my z ustaleniem liczby ludnoœci 
polskiej na ziemiach polskich w 
XIX w. Ireneusz Ihnatowicz pi-
sze: Granice ziem etnograficz-
nie polskich w XIX w. i liczeb-
noœæ Polaków je zamieszkuj¹-
cych nie³atwo ustaliæ. W³adze 
zaborcze przewa¿nie nie wyró¿-
nia³y narodowoœci we wszela-
kich urzêdowych spisach i  rejes-
trach. Rozpoznawaæ wiêc przy-
nale¿noœæ narodow¹ przycho-
dzi na podstawie cech œwiad-

cz¹cych o niej poœrednio, takich 
jak: wyznanie, brzmienie imie-
nia i nazwiska, region zamiesz-
kania, zawód lub zajmowane 
stanowisko spo³eczne. Na tere-
nach zamieszkiwanych przez 
ludnoœæ mieszan¹, g³ównie na 
wschodzie, w ostatnim æwieræ-
wieczu XIX w. wyznanie rzym-
sko-katolickie uwa¿ane by³o 
nieomal za synonim narodo-
woœci polskiej.

Zdaniem S. Kieniewicza: 
Druga po³owa XIX w. przynosi 
nieco dok³adniejsze obliczenia, 
które pozwalaj¹ na szacunkowe 
ujêcie stanu liczebnoœci ludnoœ-
ci polskiej. Wed³ug Tadeusza 
£epkowskiego, ok. roku 1880, 
30-40% mieszkañców ziem pol-
skich mia³o œwiadomoœæ naro-
dow¹ polsk¹. Zaœ wedle Krzysz-
tofa Dunin-W¹sowicza liczba 
ludnoœci polskiej w Królestwie  
w 1870 r. wynosi³a 3.950 tys.,  w 
1900 r.  6.755 tys., a w 1910 r.  
9.418 tys. Józef Buszko podaje, 
¿e w 1897 r. Królestwo zamiesz-
kiwa³o ogó³em ok. 9.400 tys. 
Mieszkañców.

Z podanych danych mo¿na 
wyliczyæ, ¿e Polacy, pod koniec 
XIX w., stanowili ok. 72% lud-
noœci zaboru rosyjskiego.

W powiecie ³askim, w które-
go sk³ad od 1867 r. wchodzi³ Ze-
lów, stosunek ogó³u mieszkañ-

ców do ludnoœci polskiej (katoli-
ków) ilustruje tabela 2.

Zupe³nie inaczej sytuacja na-
rodowoœciowa przedstawia³a 
siê w Zelowie i  okolicznych 
wsiach zamieszka³ych przez 
ludnoœæ czesk¹.

Zgodnie z umow¹ kupna  
sprzeda¿y z 21 grudnia 1802 r. 
ludnoœæ miejscowa, czyli polska, 
zosta³a zmuszona do opuszcze-
nia terenów Zelowa. Jedynym 
Polakiem, któremu zezwolono 
mieszkaæ w Zelowie, by³ wspo-
mniany ju¿ A. Petrozelin. Nas-
têpnymi Polakami szlacheckiej 
krwi, którzy osiedli siê w okoli-
cach Zelowa, byli Nieszkowscy  
dziedzice maj¹tku K¹cik. Nale-
¿eli oni do polskiej szlachty kal-
wiñskiej, jeŸdzili na nabo¿eñ-
stwa do Zelowa.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwa-
gê na czêœciow¹ polonizacjê 
czeskich osadników w Zelowie. 
Autorzy ksi¹¿ki Zarys Dziejów 
Zelowa podaj¹: […] o zachowa-
niu dominacji Czechów tak w 

Tabela 2. Ogólny stan ludnoœci narodowoœci polskiej (kato-
lików) powiatu  ³askiego w latach 1889-1892

Rok
1889
1892

Ogó³
112 192
117 628

Polacy
81 284
86 713

Procentowo
72,4 %
73,7 %

•ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: J. Œmia³owski, Stosunki ludnoœciowe w £asku w XIX i 
XX wieku, [w:] £ask, dzieje miasta, pod red. J. Œmia³owskiego, £ask 1998, s. 466.  

Zelowie, jak i w ca³ej gminie 
œwiadczy […] m.in. u¿ywany 
wówczas na tych terenach jêzyk 
czeski, nawet przez ludnoœæ ¿y-
dowsk¹. Jednak wypada pa-
miêtaæ, ¿e ju¿ ze Œl¹ska bracia 
czescy przywieŸli nazwiska pol-
skie i niemieckie, a ich jêzyk 
czeski mia³ nalecia³oœci wymo-
wy polskiej. Zapewne na Œl¹sku 
ulegali wp³ywowi tamtejszej 
gwary polskiej. O tym œwiadczy 
fakt, ¿e gdy osiedlili  siê w Zelo-
wie, potrafili siê porozumieæ z 
okolicznym ch³opstwem. Tak¿e 
wp³ywy polskie daje siê zauwa-
¿yæ w spisie wyznawców religii 
ewangelickiej, który zosta³ spo-
rz¹dzony przez ks. Mozesa w 
1848 r. w z zwi¹zku z przygoto-
wanym rozdzia³em koœcio³a pro-
testanckiego. Naliczy³ on 378 
rodzin z³o¿onych z 1370 osób, a 

ów rejestr zatytu³owa³: Lista 
imienna wyznawców ewangelic-
kich po polsku i  po czesku tylko, 
ale nie po niemiecku umiej¹-
cych w obrêbie parafii  znajduj¹-
cych siê. Podaje on, ¿e osiem 
rodzin mówi (mo¿liwe, ¿e wy-
³¹cznie) po polsku. Wœród nich 
znaleŸli siê m.in. Balcer Gwiaz-
dowski, Wawrzyniec Grusz-
czyñski, Anna Piecarzyna, Ja-
kub Jastrzêbski a tak¿e posia-
daj¹cy czeskie nazwiska: Karol 
Szulc, Karol Franz i  samotny 
Wojciech Werner. Wojciech  
Kriegseisen podaje, ¿e w zelow-
skim koœciele ewangelicko-re-
formowanym nabo¿eñstwa od-
prawiano tak¿e po polsku.  
Wiêkszoœæ dokumentów w ar-
chiwum parafii ewangelicko-re-
formowanej spisanych jest w jê-
zyku polskim. Równie¿ w szkole 
gminnej w Zelowie zajêcia pro-
wadzono m.in. po polsku. Wy-
ci¹g z Opisu Sprzêtów inwentar-
skich szkolnych Szko³y Elemen-
tarnej Zelowskiej wymienia m.in. 
siedem tablic do zg³oskowania 
w jêzyku polskim.

Jednak¿e Polacy w charak-
terze komorników zaczêli osia-
daæ w Zelowie dopiero w latach 
trzydziestych XIX w. Wynajmo-



wali siê oni do tkactwa oraz ró¿-
nych prac i pos³ug. Jak napisa-
no wczeœniej, Zelów zamiesz-
kany przez wolnych od poddañ-
stwa Czechów, by³ atrakcyjny 
dla okolicznej ludnoœci polskiej,  
najczêœciej ch³opów pañszczyŸ-
nianych. 

W 1845 r. w Zelowie by³o 64 
katolików i mo¿na s¹dziæ, i¿ byli 
nimi Polacy. O tym œwiadczy po-
dane przez Martuszewskiego 
zdarzenie: […] pewna zelowian-
ka pojecha³a do Pragi i po pow-
rocie bardzo siê dziwi³a, ¿e w 
Czechach s¹ sami Polacy. 
Stwierdzi³a bowiem, ¿e wiêk-
szoœæ Czechów to katolicy, a dla 
niej - ewangeliczki reformowa-
nej - katolikami byli  wy³¹cznie 
Polacy. Tutaj, na marginesie, 
nale¿a³oby wspomnieæ o dwóch 
polskich ksiê¿ach ewangelicko-
reformowanych - Adolfie Gar-
szyñskim i Stefanie Skierskim, 
którzy pe³nili sw¹ pos³ugê w Ze-
lowie pod koniec XIX wieku.

Do szko³y zelowskiej przyj-
mowano dzieci ró¿nych wyz-
nañ. Tak¿e w szkole po¿d¿enic-
kiej uczono m.in. w jêzyku po-
lskim, gdy¿ wspó³w³aœcicielami 
tej osady byli równie¿ Polacy. 
Nale¿a³oby te¿ wspomnieæ o 
polskim nauczycielu Stanis³awie 
Augustyñskim, który uczy³ w ze-

lowskiej szkole od wrzeœnia 
1890 r. 

Pod koniec XIX w. wœród ze-
lowskich przedsiêbiorców zna-
laz³o siê trzech Polaków: £ubiñ-
ski, Œwiat³owski i Wigdorowicz.

Gdy zelowscy tkacze w 1905 
roku zrzeszyli siê we w³asnym 
cechu, w sk³ad którego wcho-
dzi³o 600 cz³onków, wœród nich 
znalaz³o siê kilku Polaków. Or-
ganizowanie cechu zbieg³o siê 
w czasie z powstaniem pierw-
szej komórki SDKPiL, której za-
³o¿ycielami byli Polacy: Franci-
szek Kowalski, Antoni Stanicki, 
Antoni Sopor, a tak¿e Czech 
Teofil Nemeczek. 

Miejscowi Polacy obok ze-
lowskich Czechów, brali udzia³ 
w wojnie rosyjsko-japoñskiej, 
która trwa³a w latach 1904-
1905, np. Stefan Jadwiszczak. 
Brali równie¿ czynny udzia³  w 
wydarzeniach rewolucyjnych 
1905-1907, organizowali po-
chody i wiece patriotyczne, tajne 
zebrania tkaczy, kolportowali 
i rozklejali odezwy oraz ulotki  
patriotyczne.

W latach 1887-1909 ludnoœæ 
polska w Zelowie zwiêkszy³a siê 
oœmiokrotnie i w 1909 r. gminê 
zelowsk¹ zamieszkiwa³o ponad 
1200 osób narodowoœci pol-
skiej.

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

W latach I wojny œwiatowej 
w³adze okupacyjne zezwoli³y na 
otwarcie szko³y z polskim jêzy-
kiem nauczania. 

Pod koniec wojny w Zelowie 
i jego okolicach poczê³a uaktyw-
niaæ siê dzia³alnoœæ niepodle-
g³oœciowa ludnoœci polskiej. Jej 
inspiratorem by³ m.in. ksi¹dz 
Stanis³aw Rutkiewicz z Buczku. 
Tak¿e du¿¹ rolê spe³nia³a w tym 
okresie, dzia³aj¹ce w ówczes-
nym powiecie ³askim, Polska 
Organizacja Wojskowa. Jej sek-
cja zelowska liczy³a 11 osób, z 
których w wiêkszoœæ, wraz z do-

wódc¹, plutonowym Adolfem 
Przepiórkowskim, stanowili Po-
lacy.

Jak mo¿na zauwa¿yæ wiek 
XIX dla Zelowa pod k¹tem naro-
dowoœciowym by³ stuleciem dy-
namicznych. Jeœli chodzi o spo-
³ecznoœæ polsk¹ to czynnik pol-
skoœci umacnia³ siê wraz z up³y-
wem czasu, gdy¿ utrzymanie 
czeskiego charakteru Zelowa 
po³o¿onego w centrum ziem 
polskich by³o po prostu niemo¿-
liwe.     

           Jacek Jadwiszczak





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.
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wspomaganie rozwoju rucho-
wego i emocjonalnego dzieci 
poprzez odpowiednie zorgani-
zowanie œrodowiska edukacyj-
nego, wraz z pielêgnacj¹ kun-
sztu tañca ludowego i  tradycyj-
nego. Projektem objêci zostali  
uczniowie w wieku 10 i 11 lat. W 
nagrodê za systematyczn¹ pra-
cê dzieci by³y w czerwcu na jed-
nodniowej wycieczce w Beski-
dzie Œl¹skim, a w paŸdzierniku 
wyjad¹ do Warszawy.   O.K.Ch.

Od pocz¹tku kwietnia do 
koñca listopada br. Towarzys-
two Szkolne Kociszew przy 
Szkole Podstawowej w Koci-
szewie realizuje zajêcia popra-
wy umiejêtnoœci tanecznych dla 
dzieci i m³odzie¿y w ramach 
programu „Dzia³aj Lokalnie V” 
Polsko-Amerykañskiej Fundacji 
Wolnoœci. W duchu tradycji, ale
i z odrobin¹ humoru œrodowisko 
wychowawcze integruje siê wo-
kó³ wspólnego celu, jakim jest 

makulatury w kategorii „przed-
szkola z terenu powiatu be³cha-
towskiego” zorganizowanym 
przez Regionalne Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Be³-
chatowie. W dniu 31 paŸdzierni-
ka 2007 r. odby³o siê podsumo-
wanie konkursu oraz wrêczenie 
nagród.                       O.K.Ch.

Dzieci z Przedszkola Samo-
rz¹dowego Nr 4 w Zelowie 
wspólnie z rodzicami zebra³y 
w roku szkolnym 2006/07 - 
5180 kg makulatury, co pozwoli 
na uratowanie przed wyciêciem 
85 drzew. Przedszkole dziêki te-
mu wynikowi zajê³o II miejsce 
w powiatowym konkursie zbiórki 

Na oficjalnej stronie inter-
netowej Urzêdu Miejskiego w 
Zelowie www.zelow.pl dostêp-
ny jest ju¿ Interaktywny Plan 
Miasta i Gminy, na którym bez 
problemu zlokalizowaæ mo¿na 
zarówno ka¿d¹ ulicê w Zelowie, 
jak równie¿ wszystkie miejsco-
woœci w gminie.

Na mapie odnaleŸæ te¿ mo¿-
na najwa¿niejsze obiekty znaj-
duj¹ce siê na terenie Miasta i 
Gminy Zelów - urzêdy, instytuc-

je, organizacje pozarz¹dowe, 
szko³y, koœcio³y, cmentarze, 
przychodnie, hotele, kluby spor-
towe, obiekty kulturalne i  zabyt-
ki.

Ten nowoczesny œrodek ko-
munikacji i wizualizacji interne-
towej z pewnoœci¹ przyczyni siê 
do promocji naszej gminy oraz 
pomo¿e mieszkañcom w szyb-
kim zlokalizowaniu szukanego 
miejsca lub obiektu.           

                                    E.S.



18 paŸdziernika 2007  to bar-
dzo wa¿na data w ¿yciu ucz-
niów pierwszych klas Szko³y 
Podstawowej nr 2 w Zelowie 
oraz Szko³y Podstawowej w 
Bujnach Szlacheckich.

To w³aœnie w tym dniu w obu 
szko³ach odby³o siê pasowanie 
pierwszaków na uczniów. Na 
pocz¹tku uroczystoœci dzieci za-
prezentowa³y piêkne wystêpy 
artystyczne, ale najwa¿niejszym 
momentem, na który z niecier-
pliwoœci¹ wszyscy czekali, by³o 
z³o¿enie œlubowania. Oficjalne-
go przyjêcia do grona szkolnego 
symbolicznym o³ówkiem doko-
na³y: w Szkole Podstawowej nr 
2 - dyrektor Marzanna Socha, a 
w Szkole Podstawowej w Buj-
nach Szlacheckich - dyrektor 
Gabriela Malinowska. Nie oby³o 
siê te¿ bez wrêczenia prezen-
tów dla najm³odszych. Wœród 
rodziców i zaproszonych goœci 
nie zabrak³o równie¿ burmistrza 
Zelowa S³awomira Malinow-
skiego, który przekaza³ dzie-
ciom s³odkie upominki.

Natomiast 25 paŸdziernika 
odby³o siê pasowanie na ucznia 
pierwszej klasy w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Zelowie. Pod-
czas uroczystoœci pierwszaki 
zaprezentowa³y przygotowany 

W dniu 18 paŸdziernika w 
Przedszkolu Samorz¹dowym 
nr 4 o profilu ekologicznym od-
by³o siê uroczyste pasowanie 
wszystkich grup przedszkol-
nych na „Przedszkolaków  
Przyjació³ Przyrody”. Dzieci 
przygotowa³y program artysty-
czny o tematyce ekologicznej, 
œpiewa³y piosenki, a nastêpnie 

przez siebie wystêp, obfituj¹cy 
w recytacjê wierszyków i œpie-
wanie weso³ych piosenek, który 
rozpocz¹³ siê piêknie odtañczo-
nym polonezem.

Po wystêpie nadszed³ czas 
na œlubowanie, a dyrektor szko-
³y Henryk Kaczorowski wraz z 
zastêpc¹ Ann¹ Gawron doko-
nali pasowania tradycyjnym, 
ogromnym o³ówkiem. Na za-
koñczenie starsi uczniowie wrê-
czyli pierwszoklasistom skrom-
ne upominki.

Kolejne pasowanie pierw-
szaków odby³o siê 9 listopada w 
Szkole Podstawowej w Wy-
gie³zowie. „Œlubujê byæ dobrym 
uczniem” - to s³owa przysiêgi 
wypowiedzianej przez 25 ucz-
niów tamtejszej szko³y. Na uro-
czystoœæ przybyli rodzice, goœ-
cie, w tym by³y dyrektor szko³y 
Daniel Tarka, burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski oraz kie-
rownik Referatu Oœwiaty, Kultu-
ry, Sportu i Zdrowia w Urzêdzie 
Miejskim w Zelowie - Agnieszka 
Mys³owska. Uroczystoœæ œlubo-
wania poprzedzono piêknym 
wystêpem artystycznym w wy-
konaniu dzieci, a na koniec 
wszyscy udali siê na s³odki po-
czêstunek. 

O.K.Ch. 

dyrektor Marzenna Tokarczyk 
pasowa³a ma³ych ekoludków 
specjaln¹ „ró¿d¿k¹” na przyja-
ció³ przyrody. Podczas uroczys-
toœci zosta³ rozstrzygniêty Kon-
kurs Rodzinny pt. „Ratujmy ka-
sztanowce”, a na koniec odby³ 
siê dla wszystkich „Bal Jesieni” 
z zespo³em artystycznym z £o-
dzi.                             O.K.Ch.

Szko³a Podstawowa im. mjr. 
H. Sucharskiego w Bujnach 
Szlacheckich jako jedyna w 
Gminie Zelów realizuje projekt 
“Nowy Impuls - Projekty Roz-
wojowe Szkó³ Wiejskich w 
województwie ³ódzkim” pod 
has³em „Szko³a przyjazna 
dzieciom -  twórczo spêdzam 

czas po lekcjach - inwestujê 
w swoj¹ przysz³oœæ”. Program 
ten oprócz zajêæ pozalekcyj-
nych obejmuje równie¿ bezp³at-
ne wycieczki dla uczestników 
kó³ek zainteresowañ. W dniu 
5 listopada br. odby³ siê m.in. 
wyjazd do £odzi, gdzie uczestni-
cy wycieczki ogl¹dali w Manu-

fakturze £ódzkiej wystawê his-
toryczn¹ poœwiêcon¹ staro¿yt-
nemu Egiptowi. By³a to niezwyk-
le ciekawa ekspozycja, gdy¿ 
mo¿na by³o przenieœæ siê na 
chwilê w staro¿ytny œwiat mumii 
i piramid. Na wystawie zgroma-
dzono ponad 200 eksponatów: 
pos¹gi bogów i faraonów, boga-
t¹ kolekcjê bi¿uterii i  przedmio-
tów codziennego u¿ytku. Dzieci 
uczestniczy³y w inscenizacji ry-
tua³ów mumifikacyjnych. Po 
obejrzeniu wystawy dzieci zwie-

dzi³y równie¿ Interaktywne Cen-
trum Nauki i Techniki - Expery-
mentarium. Przy pomocy spec-
jalnie skonstruowanych urz¹-
dzeñ i przyrz¹dów samodzielnie 
przeprowadzi³y doœwiadczenia, 
które wyjaœnia³y zagadnienia z 
dziedziny nauki i techniki.  Dla 
uczniów wizyta w Experymenta-
rium by³a lekcj¹ pobudzania kre-
atywnoœci po³¹czon¹ z zabaw¹ 
i rozrywk¹ edukacyjn¹.

O.K.Ch.

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 11,50 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
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: 3,80 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 4,70 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 4 listopada br. w hali 
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych zainaugurowano ligowe 
rozgrywki Halowej Pi³ki No¿nej. 
Uroczystego otwarcia dokona³ 
burmistrz Zelowa S³awomir Ma-
linowski. Do udzia³u przyst¹pi³o 
8 dru¿yn z terenu Gminy Zelów: 
Oldboy, Marex, ZSP Zelów, £o-
budzice, Kurów, Metanol, Tro-

janka, a tak¿e dru¿yna Urzêdu 
Miejskiego w Zelowie. Przez ko-
lejne szeœæ tygodni bêd¹ rywali-
zowaæ ze sob¹ graj¹c syste-
mem ka¿dy z ka¿dym. Zwyciês-
k¹ dru¿ynê poznamy po rundzie 
rewan¿owej, która rozpocznie 
siê 13 stycznia 2008 r. ̄ yczymy 
powodzenia!

O.K.Ch.  

W zwi¹zku z obchodami na 
terenie naszego miasta Œwiêta 
Odzyskania Niepodleg³oœci, 11 
listopada w hali Zespo³u Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych w Zelowie 
odby³ siê Niepodleg³oœciowy 
Turniej Halowej Pi³ki No¿nej. Do 
udzia³u w zawodach przyst¹pi³y 
43 trzyosobowe dru¿yny, sk³a-
daj¹ce siê z uczniów szkó³ z te-
renu Gminy Zelów. Turniejowe 
mecze rozgrywane by³y w 3 ka-
tegoriach: dziewczêta (bez 
ograniczeñ wiekowych), ch³op-
cy (rocznik 1994 i  m³odsi), 
ch³opcy (rocznik 1992 i  m³odsi). 
Organizatorem tej sportowej 
imprezy by³ Miejsko-Gminny 
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w 
Zelowie.

Oto wyniki turnieju:
Dziewczêta
1. MZM £OBUDZICE
(Magdalena Karczmarek, ̄ ane-
ta Stêpieñ, Magdalena Dybka)
2. FC GWIAZDY 
(Magdalena Zamolska, Alek-
sandra Rudnicka, Ma³gorzata 
Wosiñska)

3. ̄ YLETY 
(Magdalena Jarosiñska, Kata-
rzyna Malinowska, Agnieszka 
Boczkiewicz)
Ch³opcy (rocznik 1994 i m³od-
si)
1. KOD¯AKI 
(Kamil Krawczyk, £ukasz Rataj-
czyk, Micha³ Rejmonczyk)
2. FAN CLUB ZKS 
(Jakub Bednarek, Patryk Rataj-
czyk, Dawid Roœniak)
3. SURYKATKI 
(Robert Dobroszek, Amadeusz 
Walczykowski, Bart³omiej Su-
decki)
Ch³opcy (rocznik 1992 i m³od-
si)
1. SIUKSY 
(Adrian Mik, Mateusz Krajda, 
Rafa³ Stanis³awski)
2. BIALI 
(Kamil Œwita³a, Mateusz Adam-
czyk, Micha³ Grzesiak i  Damian 
Œwi¹tek)
3. DREAM TEAM 
(Piotr Kwasek, Patryk Pokora, 
Tomasz Niewulski)
                                        E.S.
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Zakoñczy³a siê I runda roz-
grywek IV ligi ³ódzkiej  w pi³ce 
no¿nej. Beniaminek ligi, Zelow-
ski W³ókniarz, uplasowa³ siê 
w czo³ówce rozgrywek zajmuj¹c 
6 miejsce i maj¹c realne szanse 
w dalszej walce o awans do III li-
gi. W ostatnim meczu I rundy 
zelowianie walczyli w Konstan-
tynowie £ódzkim z tamtejszym 
W³ókniarzem. Jak na w³ókniar-
skie derby przysta³o, by³ to twar-
dy mecz walki, w którym dyna-
mika i si³a fizyczna konstantyno-
wian zderzy³a siê ze swoistym 
pi³karskim sprytem „naszych”. 
Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê 
sprawiedliwym remisem 2:2, a 
obydwie bramki dla „naszego” 

W³ókniarza zdoby³ Marcin 
Przyby³. Mecz bezpoœrednio 
s¹siaduj¹cych w tabeli dru¿yn 
mia³ byæ rywalizacj¹ o 4. miejsce 
w rozgrywkach. Tymczasem re-
mis spowodowa³, ¿e obydwa 
„W³ókniarze” zosta³y przesko-
czone przez Woy Opoczno, któ-
ry wygra³ swoje spotkanie.

W³ókniarz Zelów zaj¹³, wiêc 
ostatecznie 6. miejsce po I run-
dzie 21 punktow¹ strat¹ do 4 i 5 
Woya i W³ókniarza Konstanty-
nów. Szersze podsumowanie 
jesiennej rundy rozgrywek IV ligi 
zamieœcimy w œwi¹tecznym wy-
daniu „Informatora Zelowskie-
go”!  

                             O.K.Ch.

Pomimo fatalnej aury pogo-
dowej, Wioletta Kryza - nasza 
zelowska duma w biegach ma-
ratoñskich - reprezentantka AZS 
UWM Olsztyn, stanê³a po raz 

trzeci na podium w Detroit zaj-
muj¹c II miejsce. A ju¿ 2 grudnia 
bêdzie startowaæ w Sacramento 
(USA). ̄ yczymy powodzenia!

O.K.Ch. 

Fr¹tczak, Jacek Fr¹tczak, Pa-
we³ Kwasek, Mariusz Kwasek, 
£ukasz Gapik, Tomasz Marty-
niak, Andrzej Lotczyk, Micha³ 
Kowalski.

Trzy najlepsze zespo³y otrzy-
ma³y puchary ufundowane 
przez organizatora turnieju  Za-
rz¹d Gminny Zwi¹zku OSP w 
Zelowie.
Oto wyniki turnieju:
1. OSP £obudzice
2. OSP Wygie³zów
3. OSP Wypychów

VI Turniej Halowej Pi³ki No¿-
nej Cz³onków OSP z terenu 
Gminy Zelów rozegrany zosta³ 
w dniu 18 listopada br. w hali 
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Zelowie.

Do rozgrywek przyst¹pi³o 6 
dru¿yn stra¿ackich. Najlepsza, 
po raz kolejny, okaza³a siê jed-
nostka OSP £obudzice, która w 
meczu fina³owym pokona³a zes-
pó³ z Wygie³zowa 6:0.

Zwyciêska dru¿yna gra³a w 
nastêpuj¹cym sk³adzie: Dariusz 

4. OSP Bujny Szlacheckie
5. OSP Chajczyny
6. OSP Kurów

Dru¿yna OSP £obudzice re-

prezentowaæ bêdzie Gminê Ze-
lów na zawodach powiatowych, 
które odbêd¹ siê 25 listopada br. 
w Ruœcu.                           E.S.
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