
Galą operetkowo-musicalo-
wą w wykonaniu artystów Teat-
ru Muzycznego w Łodzi w dniu 
18 stycznia br. oficjalnie zakoń-
czono obchody jubileuszu 50. 
lecia nadania praw miejskich 
Zelowowi. Publiczności zapre-
zentowali się tak znakomici wy-
konawcy jak: Mieczysława And-
rzejak, Kamila Cholewińska, 
Iwo Orłowski, Tomasz Rak, To-
masz Urbaniak oraz pianistka 
Magdalena Brzezińska. W wy-
konaniu artystów usłyszeliśmy 
tak piękne utwory jak: „Księżni-
czka Czardasza”, „ Hrabia Luk-
semburg”, „Wiktoria i jej huzar”, 
„La spagnola” i inne. Niezwyk-
łym dopełnieniem atmosfery te-

go niepowtarzalnego wieczoru 
byli tancerze baletu. Na zakoń-
czenie jakże miłym akcentem 
było zaśpiewanie przez artys-
tów dla zelowskiej licznie zgro-
madzonej publiczności „100 lat”. 
Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się: poseł na Sejm Włodzi-
mierz Kula, przedstawiciel Wo-
jewody Łódzkiego Dyrektor Ka-
zimierz Perek, a także Honorowi 
Obywatele Gminy Zelów -  bis-
kup Zdzisław Tranda oraz Karla 
i Arie Booman i przedstawiciele 
czterech zelowskich wyznań 
chrześcijańskich.

Organizatorami koncertu by-
li: burmistrz Zelowa, Dom Kultu-
ry i Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów.                         O.K.Ch.

             o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków
             zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
poz.954, Nr 130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz.319 zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Zelowie uchwały Nr XII/88/2007 z dnia 11.12.2007r. o przystąpieniu do sporządzania studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie ul. Żeromskiego 28 

(sekretariat - pokój nr 9) w godzinach od 7:30-15:30 w terminie od dnia  21 stycznia 2008 r. -
 do dnia  29 luty 2008 r.                                                      

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
                                                                                   Burmistrz Zelowa
                                                                                Sławomir Malinowski             



Telefon alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja Zelów 997

dyżurny 634-13-77

komendant 634-12-83

Pogotowie Gazownicze 
992

Pogotowie Energetyczne 
991

Pomoc Drogowa 981

Biuro numerów 118-913

Urząd Miejski w Zelowie 
634-10-00

Miejsko-Gminny Związek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Zelowie   
634-29-98

OSP w Łobudzicach     
634-15-88

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

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Zelowie 634-10-28

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

Przedsiębiorstwo 
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 Bełchatowie Pogotowie 
Ratunkowe 635-84-80

Przychodnia SPZOZ 
w Zelowie 634-12-65

Wiejski Ośrodek Zdrowia 
w Bujnach Szlacheckich  
634-15-93

Wiejski Ośrodek Zdrowia 
w Wygiełzowie 634-14-22

wsie: Chajczyny, Faustynów, Ignaców, Jawor, Janów, 
Kolonia Pożdżenice, Krześlów, Kurów, Kurówek, Łęki, Nowa 
Wola, Podlesie, Pożdżenice, Przecznia, Pszczółki, 
Pukawica, Sobki, Tosin, Walewice, Wola Pszczółecka, 
Wygiełzów, Wypychów i Zalesie

wsie: Bocianicha, Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, 
Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Jamborek, Karczmy, 
Kociszew, Kolonia Karczmy, Kolonia Kociszew, Kolonia 
Ostoja, Kuźnica, Łobudzice, Marszywiec, Mauryców, Ostoja, 
Pawłowa, Sromutka, Zabłoty, Zagłówki, Kolonia Grabostów i 
Zelówek

Zelów ulice: Boczna, Chrapkiewicza, Kazimierza Wielkiego, 
Komeńskiego, Kościuszki, Kunickiego, Lubelska, Łąkowa, 
Mickiewicza, Piotrkowska, Plac Dąbrowskiego, Płocka, 
Południowa, Poznańska, Sienkiewicza, Sikorskiego, 
Sportowa, Św. Anny, Wąska, Zachodnia, Mieszka I, 
Bolesława Chrobrego i Władysława Łokietka

Zelów ulice: Bujnowska, Bukowa, Cegielniana, Cmentarna, 
Dzielna, Górna, Harcerska, Herbertowska, Kilińskiego, 
Krótka, Leśna, Leśne Działy, Leśniczówka, Jana Pawła II, 
Nowy Rynek, os. Płocka, Pabianicka, Podleśna, Polna, 
Poprzeczna, Północna, Przejazd, Wesoła, Wolności, 
Wrzosowa, Wschodnia, Zofii, Żeromskiego i Sosnowa

W dniu 1 lutego br. o godzi-
nie 18.30 w Galerii Collage od-
będzie się wernisaż ceramiki 

i biżuterii autorstwa Alicji Przy-
drygi. Zaprezentowaną w tym 
dniu wystawę prac artystki bę-

dzie można podziwiać w Domu 
Kultury do końca lutego.

 Serdecznie zapraszamy!

W dniu 9 stycznia br. w Do-
mu Kultury w Zelowie miała 
miejsce premiera sztuki Henry-
ka Bardijewskiego „Emanuel” w 
reżyserii Krystyny Mikołajczak. 
Sztukę zaprezentowali aktorzy z 
grupy teatralnej „Hokus”: Paweł 
Kowalczyk, Wojciech Bistuła, 
Anna Kowalczyk, Martyna Ba-
dziak, Barbara Badziak, Kata-
rzyna Jacoń, Piotr Wejman, Ag-
nieszka Kopala.

„Emanuel” przedstawia ludzi 
znajdujących się na rozdrożu, 

którzy czują się rozczarowani 
dotychczasowym życiem i mają 
świadomość, że znaleźli się po-
za pamięcią Boga. Bohaterowie 
sztuki nie radzą sobie z życiem, 
dążą do profesjonalizmu, a jed-
nak wciąż pozostają amatorami.

Nadzieją dla nich jest poja-
wienie się tajemniczego Ema-
nuela, od którego oczekują 
rzeczy niezwykłych. Ten jednak, 
po wypowiedzeniu ważnych 
prawd: naśladuj Opatrzność, 
bądź sam dla siebie Opatrz-

nością, bezpowrotnie znika. Od 
tego czasu bohaterowie mają 
poczucie winy, że nie zasłużyli 
na nową Ewangelię.

Sztuka Henryka Bardijew-
skiego porusza niezwykle waż-
ny problem poszukiwania w ży-
ciu prawdziwych wartości. Oka-
zuje się, że nawet w małym ba-
rze, gdzie panuje zagadkowy 
półmrok i bluesowy klimat moż-
na zastanawiać się nad sensem 
życia.

E.S.



Od listopada 2007 r. rozpo-
czął swoją działalność Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w 
Walewicach. Dom, który pow-
stał w budynku starej szkoły jest 
placówką dziennego pobytu 
przeznaczoną dla kobiet i męż-
czyzn z chorobami psychiczny-
mi, upośledzeniem umysłowym 
i niezdolnych do zaspokajania 
podstawowych potrzeb życio-
wych, bez możliwości korzysta-
nia z innych form opieki oraz po-
trzebujących pielęgnacji bez le-
czenia szpitalnego.

Celem, jaki przyświeca wale-
wickiej instytucji jest zapewnie-
nie tym osobom wsparcia spo-
łecznego, które pozwoliłoby na 
zaspokojenie ich podstawo-
wych potrzeb życiowych, usa-
modzielnienie się i integrację 
społeczną.

Placówka jest jednostką 
organizacyjną Gminy Zelów 
i obejmuje swoim działaniem te-
ren miasta i gminy Zelów. 
Uczestnicy przyjmowani są do 
niej na podstawie decyzji admi-
nistracyjnej wydawanej przez 
kierownika Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zelowie. 

Zajęcia w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Walewi-
cach odbywają się przez pięć 
dni w tygodniu (od poniedziałku 
do piątku) w godzinach od 8.00 
do 16.00. 

Uczestnicy mają tu do dys-
pozycji kilka pracowni, m.in. rę-
kodzielnictwa, kulinarną, rehabi-
litacyjną, zaradności życiowej, 
plastyczną, komputerowo-foto-
graficzną, ogrodniczą, krawiec-
ką oraz pokój wyciszeń. Mogą 
też korzystać z takich pomiesz-
czeń, jak: kuchnia i aneks jadal-
ny, świetlica, sala fizykoterapii, 
gabinet psychoterapii, zabiego-
wy, sale wypoczynkowe, łazien-
ki z natryskami.

Podopieczni mogą uczestni-
czyć w ćwiczeniach rehabilita-
cyjno-terapeutycznych obejmu-
jących: samoobsługę, rozwija-
nie umiejętności społecznych 
i interpersonalnych, działania 
edukacyjne, różnorodne formy 
terapii zajęciowej, rehabilitację 
ruchową, psychoterapię, trening 
zaradności życiowej, rozwijanie 
umiejętności spędzania wolne-
go czasu, rozwijanie zaintereso-
wań oraz poradnictwo socjalne.

Uczestnicy zapewniony ma-
ją bezpłatny dojazd na zajęcia, a 
na miejscu nieodpłatny posiłek.

Walewicka placówka zapew-
nia również świadczenia opie-
kuńcze, pielęgniarskie, komp-
leksową rehabilitację, zajęcia te-
rapeutyczne, rekreacyjno-kultu-
ralne, edukacyjne, naukę umie-
jętności niezbędnych do samo-
dzielnego życia oraz rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań. 
Podejmuje również działania, 

które mają na celu przygotowa-
nie osób z zaburzeniami psy-
chicznymi do podjęcia pracy 
i uzyskania odpowiedniego za-
trudnienia.

Ponadto Dom Samopomocy 
współpracuje z rodzinami i opie-
kunami osób uczestniczących 
w zajęciach, społecznością lo-
kalną, Miejsko - Gminnym Oś-
rodkiem Pomocy Społecznej, 
Urzędem Pracy, ośrodkami kul-
tury i placówkami oświatowymi.

Do tej pory w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w 
Walewicach przebywało 20 
pensjonariuszy, ale w I kwartale 
bieżącego roku planowane jest 
zwiększenie ilości uczestników. 
W związku z tym, wszystkich 

zainteresowanych i chętnych do 
skorzystania z oferty i usług 
świadczonych przez walewicki 
dom zapraszamy do Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zelowie, gdzie 
przyjmowane są zapisy.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać dzwoniąc 
pod podane numery telefo-
nów:
044 634 10 28 Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Zelowie 
044 634 12 57 Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Walewi-
cach 

E.S.

Do 4 stycznia br. mieszkańcy 
Gminy Zelów mieli możliwość 
zgłoszenia swego świątecznie 
przystrojonego domu lub bal-
konu do konkursu ogłoszonego 
przez burmistrza Zelowa „Boże 
Narodzenie światłem malowa-
ne”. Była to już VI edycja kon-
kursu na najładniejszą dekora-

cję świetlną w naszej gminie. 
Rozstrzygnięcie nastąpiło w 
dniu 8 stycznia br.

Do konkursu zgłoszono łącz-
nie pięć udekorowanych posesji 
i tylko jeden balkon. Komisja 
konkursowa obejrzała wszyst-
kie dekoracje, oceniła ogólną 
koncepcję ich świątecznego oś-

wietlenia oraz dodatkowe ele-
menty zdobnicze związane z te-
matyką Świąt Bożego Narodze-
nia i postanowiła przyznać:

 
W kategorii „POSESJE”:

I miejsce - Sylwiusz Pokorski 
II miejsce - Jan Pospiszył
II miejsce - Wioletta Krajda
III miejsce - Małgorzata Bo-
gacka

III miejsce - Maria Stpień

W kategorii „BALKON”
I miejsce - Edward Berliński

Uroczyste wręczenie nagród 
wszystkim laureatom konkursu 
nastąpi 31 stycznia 2008 r. w 
Domu Kultury w Zelowie pod-
czas sesji Rady Miejskiej. 



BIURO EURO - BHP  mgr inż. Zbigniew Szafrański, 
specjalista w dziedzinie Zarządzanie Bezpieczeństwem 
Pracy, Inspektor BHP, organizuje dla firm, instytucji 
profesjonalne usługi w zakresie szkoleń bhp, ppoż., oceny 
ryzyka zawodowego oraz stałego 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, uprzedź kontrolę Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej, przeprowadź szkolenia w 

zakresie bhp oraz oceń ryzyko zawodowe na 
stanowiskach pracy !

Za pośrednictwem strony internetowej możesz sprawdzić 
aktualny cennik usług oraz dokonać zakupu Poradnika  

„Zarządzanie bezpieczeństwem w szkołach i placówkach 
oświatowych”, autor Zbigniew Szafrański - 

www.eurobhp.pl

Szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem może zostać 
przeprowadzone u klienta w zakładzie pracy. Ceny szkoleń 
są ściśle uzależnione od liczebności grupy, ocena ryzyka 
zawodowego od ilości stanowisk pracy.

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

w tym przepisów i zasad bhp, została podwyższona 
do kwoty 30.000 zł.



W budżecie na rok 2008 
nie ma jeszcze środków unij-
nych, ale znacznie wyższe niż 
poprzednio są dochody włas-
ne i subwencja ogólna. Zapo-
wiada się także prawie trzymi-
lionowa nadwyżka budżeto-
wa z roku 2007. To powoduje, 
że niższy nominalnie niż w 
2007,  budżet na rok 2008 jest 
mocniejszy niż kiedykolwiek.

Uchwalony przez Radę Miej-
ską w dniu 27 grudnia 2007 r. 
budżet Gminy Zelów na rok 
2008  mimo, że niższy zarówno 
po stronie dochodów jak i wy-
datków niż budżet ubiegłorocz-
ny  jest dowodem na poprawia-
jąca się sytuację w finansach 
publicznych naszej gminy.

Jego słabością  oczywiście 
niezamierzoną i niezawinioną 
przez samorząd  jest brak środ-
ków inwestycyjnych z funduszy 
Unii Europejskiej. Po prostu 
środki okresu programowania 
2007-2013 są nieuruchomione
i samorządy nie mogą z nich ko-
rzystać.

I to jest główna przyczyna, że 
budżet 2008 jest niższy niż bud-
żet 2007. 

Dochody budżetowe na rok 
2008 zostały zaplanowane na 
kwotę 30.076.690 zł, czyli o ok. 
1,5 mln mniej niż na początek 
2007 r. Ale ubiegły rok był ro-
kiem wpływu środków Unii Eu-
ropejskiej z okresu programo-
wania 2004-2006 w wysokości 
ok. 4,2 mln zł. Budżet 2008 ta-
kich pozycji zawierać jeszcze 
nie może, ale dochody z tytułu 
subwencji ogólnej i dochodów 
własnych są wyższe niż Za-
planowane na początek 2007 r. 
o 3 mln zł.

Siłą rzeczy brak oczekiwa-
nych z niecierpliwością środków 
unijnych powoduje niższe wy-
datki, zaplanowane na początek 
2008 r. na kwotę 31.526.690 zł, 
czyli o ok. 1,8 mln zł niż na po-
czątek 2007 r. Brak środków 
unijnych odbija się póki co nie-
korzystnie na wysokości wydat-
ków inwestycyjnych. Te, które 
zostały zaplanowane na począ-
tek roku, pochodzą niemal wy-
łącznie z dochodów własnych 
gminy i wynoszą 4,1 mln zł. 
Można powiedzieć, że to skrom-
na wielkość w porównaniu z re-
kordowymi latami 2005-2007, 
kiedy kształtowały się one na 
poziomie odpowiednio: 6,7 mln 

budżetowego nie może przek-
roczyć 60 % wykonanych do-
chodów ogółem tej jednostki w 
tym roku budżetowym (art. 170), 
a łączna kwota przypadających 
w danym roku budżetowym 
spłat rat kredytów i pożyczek nie 
może przekroczyć 15 % plano-
wanych na dany rok budżetowy 
dochodów jednostki samorządu 
terytorialnego (art.169). Dla 
Gminy Zelów wskaźniki te wy-
noszą odpowiednio 38,8 % oraz 
12,5 %.

Zarówno wielkość zadłuże-
nia, jak i wielkość nakładów na 
poszczególne zadania realizo-
wane przez gminę mogą ulec 
zmianom ze względu na wpro-
wadzenie do budżetu na rok 
2008 tzw. nadwyżki budżetowej 
z roku 2007, która wg przybli-
żonych szacunków wyniesie ok. 
2,8 mln zł. O podziale tych środ-
ków władze gminy zdecydują w 
najbliższych tygodniach. 

zł, 9,8 mln zł i 8,5 mln zł. Ale na-
leży podkreślić, że kwota 4 mln 
zł na inwestycje ze środków wy-
łącznie własnych to rekord w 
historii zelowskich budżetów  
nigdy Gmina Zelów nie wygene-
rowała większych środków 
własnych na inwestycje. Więk-
szość tych pieniędzy stanowi 
zapewnienie udziału własnego 
gminy w przedsięwzięciach, o 
których finansowanie będziemy 
ubiegać się w funduszach euro-
pejskich. Oto jak przedstawia 
się krótki przegląd najważniej-
szych programów inwestycyj-
nych, które zamierzamy realizo-
wać przy pomocy środków unij-
nych:

- Infrastruktura z zakresu 
wodociągów i kanalizacji na 
obszarach wiejskich
¦  budowa wodociągów w miej-
scowościach Chajczyny, Ja-
wor, Ostoja-Marszywiec, Paw-
łowa, Ignaców, Mauryców-
Sromutka  
¦ budowa kanalizacji sanitar-
nej z odtworzeniem i przebu-
dową dróg w miejscowościach 
Łobudzice i Kolonia Łobudzice
¦ cały ten program zamierza-
my zrealizować do roku 2010, 
ale z zastrzeżeniem, że środki 
unijne zostaną uruchomione w 
roku 2008; wartość programu 
szacowana jest na 10 mln zł.

- Przebudowa dróg gmin-
nych  - program na lata 2008-
2010 zakłada wybudowanie 
kilkudziesięciu kilometrów 
dróg asfaltowych na terenach 
wiejskich. Wielkość nakładów 
na ten program szacowany 
jest na 5 mln zł.

- Kontynuacja rozbudowy 
infrastruktury na terenie 
miasta obejmuje budowę sie-
ci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych oraz przebudowę 
dróg w ciągu drogi wojewódz-
kiej 484 oraz na obszarach nie 
objętych dotąd inwestycjami.

To tylko najważniejsze za-
mierzenia. W zależności od te-
go jakie będą ogłoszone kon-
kursy na środki unijne i ich kry-
teria jesteśmy przygotowani na 
zgłoszenia w innych obszarach : 
turystyka, rozbudowa gminnej 
sieci internetowej, inwestycje 
sportowe. Pozostaje niewiado-
mą wielkość środków o jakie bę-
dą mogły się ubiegać samorzą-
dy oraz termin ogłoszenia kon-
kursów. To zdecyduje o zakresie 

inwestycji i terminie ich rozpo-
częcia.

Poza „unijnymi” programami 
planujemy szereg innych, waż-
nych inwestycji, realizowanych 
ze środków własnych oraz 
wspieranych ze źródeł krajo-
wych. Największą z nich jest 
niewątpliwie planowana na lata 
2008-09 modernizacja budynku 
pofanarowskiego „biurowca” na 
siedzibę Urzędu Miejskiego. In-
westycja ta planowana od kilku 
lat musi wreszcie być przepro-
wadzona, ponieważ uciążliwoś-
ci w funkcjonowaniu Urzędu w 
dzisiejszym kształcie są coraz 
większe mieszkańców. Duże 
nakłady inwestycyjne przewidu-
je się także na Stadionie „Włók-
niarza”, gdzie przy pomocy 
środków krajowych zamierzamy 
przeprowadzić gruntowną prze-
budowę trybun (zadaszenie). 
Zaplanowane środki własne 
pozwolą wzbogacić także bazę 
materialną ochotniczych straży 
pożarnych  planuje się remont 
w kilku strażnicach oraz zakup 
ciężkiego samochodu bojowe-
go dla OSP Zelów.

Zrównoważenie budżetu po 
stronie dochodów i wydatków 
nastąpi poprzez zaciągnięcie 
pożyczek i kredytów w łącznej 
wysokości 4,5 mln zł, przy czym 
zaciągnięcie kredytu w wyso-
kości 1,5 mln zł nastąpi tylko w 
przypadku gdyby zaplanowane 
w budżecie środki były niewys-
tarczające do zapewnienia 
udziału własnego w inwesty-
cjach zgłaszanych do konkur-
sów unijnych. Ta wielkość za-
dłużenia nie powoduje żadnego 
zagrożenia dla finansów gminy. 
Zgodnie z przepisami ustawy o 
finansach publicznych łączna 
kwota długu jednostki samorzą-
du terytorialnego na koniec roku 
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Po raz XVI w Polsce, a po 
raz VI w Zelowie odbył się Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 13 stycznia br. 99 wo-
lontariuszy zbierało w Zelowie 
pieniądze, które przeznaczone 
zostaną na pomoc dzieciom ze 
schorzeniami laryngologicz-

nymi. Według wstępnych da-
nych do puszek udało się ze-
brać rekordową, jak dotąd, kwo-
tę - ok. 11 tys. złotych. Wciąż 
jednak trwają internetowe licyta-
cje przedmiotów, które zakoń-
czą się dopiero 20 lutego, więc 
ostateczne wyniki akcji znane 

będą w późniejszym terminie.
Zelowski sztab WOŚP mieś-

cił się tradycyjnie w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących, 
gdzie przez cały dzień odbywały 
się konkursy i koncerty. Zorgani-
zowano turnieje: szachowy 
i łucznictwa tradycyjnego i spor-
towego, można też było wziąć 
udział w loterii fantowej, a od go-
dziny 16.00 posłuchać koncer-

tów zelowskich grup muzycz-
nych. Jak zawsze podczas fina-
łu WOŚP było głośno i wesoło, a 
czerwone serduszka były obo-
wiązkowym elementem niemal 
każdej garderoby. Tradycyjnie o 
godzinie 20.00 wysłane zostało 
światełko do nieba. Wszystkim, 
którzy wspomogli akcję, ser-
decznie dziękujemy!

E.S.

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE 
TRZODY CHLEWNEJ I BYDŁA

Uprzejmie informuję, że Zakłady Mięsne RAKÓW 
prowadzą na terenie Gminy Zelów skup trzody chlewnej 
i bydła. Skup odbywa się przy posesji pana Zygmunta 

Soleckiego, Kurówek 37. Telefon 044 634 4018.

TRZODA CHLEWNA
3,30 zł/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa się w każdy czwartek o godz. 7.30
MACIORY
1,80  zł/kg (brutto)
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa się w każdy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 11,00 zł/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gębicki
Do 11,50 zł/kg - byczki (brutto)
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - do 8,40 zł/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
Po nowym roku skup odbywać się będzie w każdą środę 
w godz. 10.30 do 11.00
KROWY, JAŁÓWKI, BUHAJE, CIELĘTA RZEŹNE
Skup odbywa się w każdy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,80 zł/kg (brutto)
2. JAŁÓWKI
3,80 zł/kg (brutto)
3. BUHAJE
4,80  zł/kg (brutto)
4. CIELĘTA waga 70-100 kg
6,50-8,00 zł/kg (brutto)
Ubojnia Danuta Walo
BUHAJE
Do 4,50 zł/kg (brutto)
W każdy wtorek od godz. 9.00

Skupy prowadzone są na zapisy pod numerem  tel. 044 6344018. 
Ceny przy skupie mogą być zmienne.

Wierni czterech kościołów 
chrześcijańskich - katolicy, ewan-
gelicy reformowani, ewangelicy 
augsburscy i baptyści - spotkali 
się 17 stycznia br. w Kościele 
Ewangelicko-Reformowanym 
na wspólnym nabożeństwie w 
ramach obchodów Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Hasło przewodnie tego niezwy-
kłego zgromadzenia ekume-
nicznego brzmiało: „Nieustannie 
módlcie się”. Właśnie modlitwie, 
jej wartości i sile, poświęcone 
było kazanie proboszcza Parafii 
Rzymsko-Katolickiej i jedno-
cześnie dziekana dekanatu ze-

lowskiego ks. kanonika Kazi-
mierza Cioska. Pozdrowienia 
dla licznie zgromadzonych wier-
nych przekazali pozostali du-
chowni wyznań chrześcijań-
skich z terenu Zelowa: pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-
Reformowanej ks. Mirosław Je-
linek wraz z wikariuszem ks. 
Wierą Jelinek, proboszcz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej ks. 
Wiesław Żydel oraz pastor Zbo-
ru Chrześcijan Baptystów Grze-
gorz Bielachowicz. Władze sa-
morządowe Gminy Zelów rep-
rezentował Sławomir Malinow-
ski.



Daty 21 i 22 stycznia trady-
cyjnie w Polsce obchodzone są 
jako Dzień Babci i Dziadka. 
Właśnie z okazji tego Święta 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Zelowie przygotowali dla 
swoich babć i dziadków miłą 
niespodziankę w postaci wystę-
pu artystycznego. Dzieci śpie-
wały wesołe piosenki i recyto-

wały wiersze, a dziadkowie z 
dumą podziwiali talenty swoich 
wnuków. W tym szczególnym 
dniu nie zabrakło też ciepłych 
życzeń, uścisków i buziaków, 
którymi dzieci obdarowały ko-
chane babcie i dziadków. Na za-
kończenie wszyscy zasiedli do 
wspólnego poczęstunku.

E.S.

Serdecznie zapraszamy na 
V Gminny Konkurs Tańca Ludo-
wego i Nowoczesnego, który 
odbędzie się w dniu 30 stycznia 
br. o godzinie 9:30 w Domu Kul-
tury w Zelowie. 

Organizatorem konkursu jest 
Przedszkole Samorządowe nr 1 

Do 31 października 2007 r. 
uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych i studenci uczelni wyż-
szych składali w Urzędzie Miej-
skim w Zelowie wnioski o przyz-
nanie stypendium Gminy Zelów 
im. Jana Pawła II. Łącznie wpły-
nęło 38 wniosków: 16 od ucz-
niów i 22 od studentów.

W związku z rozstrzygnię-
ciem V już edycji programu sty-
pendialnego, w dniu 22 stycznia 
br. odbyło się posiedzenie Ko-
misji Stypendialnej, mające na 
celu ocenę złożonych wniosków 
metodą punktową.

Komisja postanowiła przyz-
nać 20 stypendiów: 10 dla ucz-
niów (100 zł/m-c) i 10 dla stu-
dentów (200 zł/m-c).

Przedszkole Samorządowe 
nr 4 im. Jana Brzechwy w Zelo-
wie przy ul. Żeromskiego 4/10 
zaprasza dzieci w wieku od 3 do 
6 lat na Dni Otwarte pod hasłem 
„I Ty możesz chronić las”. Zaję-
cia odbywać się będą w dniach 
od 18 do 20 lutego w godzinach 
15.30-17.00. Dla dzieci będzie 

Stypendia zostały przyznane 
uczniom, którzy zdobyli mini-
mum 60 punktów oraz studen-
tom, którzy zdobyli minimum 61 
punktów.

Program stypendialny Gmi-
ny Zelów, upamiętniający osobę 
papieża Jana Pawła II, adreso-
wany jest do młodych ludzi ma-
jących miejsce zamieszkania
i zameldowania w naszej gmi-
nie, którzy mimo trudnych wa-
runków materialnych, rodzin-
nych lub zdrowotnych osiągają 
dobre wyniki w nauce. 

Mamy nadzieję, że otrzyma-
na pomoc materialna przyczyni 
się do zdobywania wiedzy oraz 
rozwijania zdolności i pasji 
wśród młodzieży.               E.S.

to wspaniały moment, aby móc 
się pobawić z rówieśnikami, zaś 
dla rodziców okazja do pozna-
nia przedszkola. Organizatorzy 
Dni Otwartych proszą o zaopat-
rzenie dzieci i rodziców na czas 
spotkań w obuwie zmienne.
Serdecznie zapraszamy!

E.S.

w Zelowie. 
Impreza ma na celu popula-

ryzację tańca jako aktywnej for-
my spędzania czasu wolnego 
wśród dzieci uczęszczających 
do szkół i przedszkoli na terenie 
Gminy Zelów. 

E.S.



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
SPÓŁKA CYWILNA

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

lub wydłużenia oczekiwania na odszkodowanie.
Wynagrodzenie w formie prowizji pobieramy dopiero po uzyskaniu odszkodowania   

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

- Jeśli TY lub Twoi krewni, znajomi mieli wypadek zostali pokrzywdzeni
- Jeśli otrzymane odszkodowanie jest za małe i nie obejmuje zadośćuczynienia za 
   wszystkie poniesione krzywdy i uciążliwości związane z wypadkiem
- Jeśli nie wiesz jakie i ile odszkodowań przysługuje Tobie w konkretnym przypadku
- Jeśli prowadzisz firmę i ponosisz straty związane z wypadkiem
- Jeśli jesteś na zwolnieniu i tracisz część wynagrodzenia
- Jeśli Ciebie lub Twoich znajomych potrącił samochód i uciekł
- Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe zwleka z wypłatą odszkodowania

ZAPRASZAMY POSZKODOWANYCH DO WERYFIKACJI  OTRZYMANYCH JUŻ ODSZKODOWAŃ

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ DO 10 LAT WSTECZ

Więcej informacji na stronie      
BIURO PRAWNO - TECHNICZNE                                 

AUTOEKSPERT                      
Jarosław Sipa                                                          

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

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

POMOC POSZKODOWANYM W WYPADKACH



Ze względu na ogromne za-
interesowanie uczestników z 
sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw szkolenia inter-
netowe wraz ze wszystkimi us-
ługami portalu edukacyjnego 
Akademii PARP będą dostępne 
do 30 czerwca 2008 roku! W 
Akademii uczestniczyło już lub 
nadal uczestniczy ponad 22 tys. 
Uczestników.

Obecnie na portalu pod 
adresem www.akademiaparp.
gov.pl znajduje się dziesięć bez-
płatnych szkoleń on-line, któ-
rych tematyka dopasowana jest 
do potrzeb przedsiębiorców 
i pracowników mikro, małych 
i średnich firm. Szkolenia Aka-
demii PARP zostały opracowa-
ne przez polskich ekspertów z 
dziedziny zarządzania specjal-
nie dla firm z rodzimego sektora 
MŚP. 

Tematyka szkoleń to:
- Windykacja należności pie-
niężnych i zarządzanie płyn-
nością MŚP
- Jak rozwijać firmę - systemy 
zarządzania dla MŚP
- Zarządzanie jakością w MŚP
- Zarządzanie sprzedażą i re-
lacjami z klientem
- Plan marketingowy w MŚP

- Negocjacje handlowe w MŚP
- Praktyczne zarządzanie per-
sonelem w MŚP
- Praktyczne zagadnienia pub-
lic relations i marketingu w 
MŚP
- Ochrona własności intelek-
tualnej i przemysłowej
- Marketing internetowy i e-
commerce w MŚP

Każdy uczestnik Akademii 
PARP, który ukończy szkolenie 
może uzyskać certyfikat pot-
wierdzający zdobytą wiedzę, a 
także wziąć udziału w Progra-
mie Nagród Akademii PARP. 
Punkty, pozyskane za zalicza-
nie kolejnych modułów szkoleń, 
można wymieniać na drobne 
upominki z logiem Akademii 
PARP.

Wszyscy uczestnicy Akade-
mii PARP mają możliwość ko-
rzystania z rozbudowanego sy-
stemu wsparcia. Opiekunowie 
i eksperci czekają na pytania 
uczestników przez 6 dni w tygo-
dniu od 8.00 do 20.00. Dora-
dzają, tłumaczą i pomagają 
przyswoić materiał, a także roz-
wiązują problemy techniczne. 
Fora i czaty internetowe, dos-
tępne dla wszystkich uczestni-
ków, którzy zarejestrują się na 
portalu Akademii PARP, umożli-

wiają pracę w grupach, wymia-
nę doświadczeń i wiedzy.

Szkolenia internetowe Aka-
demii PARP to przede wszyst-
kim praktyczna wiedza i umie-
jętności, przydatne w codzien-
nej działalności, do wykorzysta-
nia bezpośrednio po zakończe-
niu lekcji. 

Akademia PARP daje możli-
wość monitorowania wyników 
i sprawdzania na bieżąco postę-
pów w nauce. Dla przedsiębior-
ców szkolenia są tym korzyst-
niejsze, że pozwalają jednora-
zowo przeszkolić nawet dużą 
ilość pracowników bez żadnych 
nakładów finansowych i wysiłku 

logistycznego. Dlatego wśród 
małych i średnich przedsię-
biorstw cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem.

Szkolenia internetowe Aka-
demii PARP to rozwój zawodo-
wy, który nic nie kosztuje, ale 
zdobyte kwalifikacje są bezcen-
ne. Zarejestruj się na portalu 
i podnieś swoje kwalifikacje 
już dziś.

Kontakt: 
www.akademiaparp.gov.pl
msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 0 801 444 MSP 
            (0 801 444 677)

W dniu 21 grudnia 2007 r. w 
Domu Kultury w Zelowie Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej wraz ze Stowarzy-
szeniem Dobroczynnym RA-
ZEM, Domem Kultury oraz reali-
zatorkami projektu socjalnego 
„Złota Jesień” zorganizował 
Wieczerzę Wigilijną dla osób 
starszych, samotnych, ubogich 
z terenu Gminy Zelów. W spot-
kaniu uczestniczyło ok. 200 
osób. Wieczerzę Wigilijną uś-

wietnił występ chóru ze Związku 
Emerytów w Zelowie, który zaś-
piewał najpiękniejsze kolędy. 
Wieczerza Wigilijna została zor-
ganizowana ze środków uzys-
kanych od sponsorów. Nato-
miast Stowarzyszenie Dobro-
czynne RAZEM zapewniło 
uczestnikom spotkania dowóz 
autokarem. Wszyscy podopie-
czni otrzymali symboliczne upo-
minki.



Niemcy

Najmniej liczną grupą naro-
dowościową, nie licząc kilku ro-
dzin pochodzenia rosyjskiego, 
zamieszkującą omawiany re-
gion byli Niemcy.

Podobnie jak w przypadku 
ludności żydowskiej brakuje 
materiałów archiwalnych i opra-
cowań naukowych dotyczących 
społeczności niemieckiej w Ze-
lowie i jego okolicach. Jedynie 
książka 49 listów z powodu Bra-
ci Czeskich porusza ten prob-
lem nieco szerzej niż inne publi-
kacje dotyczące historii Zelowa.

Jeśli chodzi o mniejszość 
niemiecką zamieszkałą na zie-
miach polskich w omawianym 
okresie, to była ona najliczniej-
szą  poza ludnością żydowską  
grupą mniejszościową. Jak pis-
ze K. Grünberg: […] badania 
historyczne, socjologiczne i kul-
turoznawcze dowiodły, że lud-
ność niemiecka mieszkająca na 
ziemiach polskich stanowiła ele-
ment sztucznie transplantowa-
ny na Wschód.

Ludność niemiecka przyby-
wała na ziemie polskie w trzech 
etapach. Pierwsza fala osadnic-
twa niemieckiego, obejmująca 
terytorium niemal całego śred-
niowiecznego państwa polskie-
go, została wchłonięta przez 
ludność miejscową. Druga kolo-

nizacja związana była przyczy-
nowo z następstwami spusto-
szeń dokonanych przez wojnę 
trzydziestoletnią, a także w efe-
ktem nietolerancji religijnej pa-
nującej w Rzeszy. Trzecia fala 
emigracyjna miała miejsce w 
XIX w. i była spowodowana 
przesiedlaniem niemieckiej lud-
ności w ramach akcji germani-
zacyjnej.

Niemcy byli najbardziej zróż-
nicowaną społecznie mniej-
szością narodową: od bankie-
rów i przemysłowców poprzez 
kupców, rzemieślników, którzy 
miewali swe odrębne cechy, 
kadrę techniczną i robotniczą w 
przemyśle, do kilkudziesięciu ty-
sięcy chłopów - kolonistów oraz 
wyrobników małomiasteczko-
wych i wiejskich. Ogólnie lud-
ność niemiecka była zamożniej-
sza niż Polacy tych samych ka-
tegorii. Dla władz cesarskich był 
to element politycznie godny 
zaufania. Wielu Niemców służy-
ło w armii, dyplomacji, adminis-
tracji rosyjskiej, a także uczest-
niczyło w życiu kulturalnym ce-
sarstwa. Polonizacja ludności 
niemieckiej dokonywała się 
szybko, a jedyne odruchy kse-
nofobii ze strony polskiej miały 
częściej swe źródło w wyzna-
niowych aniżeli w narodowoję-
zykowych odrębnościach.

Biorąc pod uwagę tylko lud-

ność miejską okolicznych miejs-
cowości omawianego regionu, 
widzimy na przykład, że w poło-
wie XIX w. około 30% miesz-
kańców Zduńskiej Woli i Zgie-
rza, 25% Tomaszowa i Pabia-
nic, połowa ludności Aleksand-
rowa i 41,1% mieszkańców Ło-
dzi stanowili Niemcy.  W 1870 r. 
w Bełchatowie stanowili oni 
11%, w 1897 r. w Piotrkowie Try-
bunalskim 1,7%, a w Łasku 
0,7% ogółu ludności. Należy tu-
taj zauważyć, że w miejscowoś-
ciach leżących bliżej Zelowa jest 
znacznie mniej Niemców.

Pierwsi osadnicy niemieccy 
pojawili się w okolicach Zelowa 
w latach Księstwa Warszaw-
skiego. Byli to koloniści z Sakso-
nii, tak zwani olendrowie (nazwa 
ich pochodziła od słowa Haulan-
der - wyręby lasów pod nowe 
pola uprawne), którzy osiedlili 
się w pobliskich Pożdżenicach.

W 1843 r. wraz z mieszkają-
cymi tu Polakami i Czechami 
odkupili oni tę wieś od dotych-
czasowego właściciela Mią-
czyńskiego. W 1844 r. Pożdże-
nice zamieszkiwało 6 rodzin pol-
skich, 30 czeskich i 33 niemiec-
kie. Pożdżenice były wsią zde-
cydowanie niemiecką. W rę-
kach niemieckich znajdowało 
się 889,5 morgi gruntu, w czes-
kich 375 mórg, a w polskich 75 
mórg. Wśród Niemców przewa-

żały gospodarstwa piętnasto-
morgowe, a zdarzały się i więk-
sze, np. jedno z nich liczyło 120 
mórg. Prócz uprawy roli ludność 
niemiecka Pożdżenic zajmowa-
ła się rzemiosłem tkackim.

Zaraz po wykupieniu Poż-
dżenic Niemcy założyli szkołę 
wyznaniową - luterańską. Na 
tym tle doszło do „wojny o szko-
łę” pomiędzy Niemcami, wyz-
nawcami kościoła agsbursko-
reformowanego, a Czechami 
wyznawcami kościoła ewange-
licko-reformowanego. Pożdże-
niccy Czesi nie chcieli posyłać 
swych dzieci do niemieckiej, a 
zarazem luterańskiej szkoły. 
W odpowiedzi Niemcy nasyłali 
na Czechów egzekutorów, aby 
zmusić ich do płacenia składek 
na wspólną szkołę. Jednak z 
upływem czasu sprawa stała się 
bardziej skomplikowana, gdyż 
w 1858 r. wśród wyznawców 
ewangelicko-reformowanych 
znalazło się siedemnaście ro-
dzin niemieckich. Bardzo moż-
liwe, że był to wynik małżeństw 
mieszanych. Niemcy, którzy 
zmienili wyznanie, także byli 
prześladowani. Jak pisze Martu-
szewski: […] Luteranie egzek-
wując sądownie świadczenia na 
rzecz swojej szkoły w której 
nauka odbywała się po niemiec-
ku, nie szczędzili również swych 
współplemieńców innego obec-
nie wyznania. Między innymi 
prześladowana była biedna 
uboga wdowa Luiza Ketnerowa, 
której poborca otworzył skrzyn-
kę i zabrał kawałek płótna i su-
kienkę dziecka, mimo najrzew-
niejszych próśb tej biednej sta-
ruszki i jej gospodarza-katolika 
Łukasza Jawolskiego. Tzw. woj-
na o szkołę zakończyła się do-
piero w 1860 r., gdy Czesi uzys-
kali prawo do własnej szkoły, a 
pierwszym jej nauczycielem 
został Karol Słama.

Oprócz Pożdżenic ludność 
niemiecka zamieszkiwała rów-
nież inne wsie: Nowa Wieś, We-
ronika, Ignaców, Raszowy, Ko-
ciszew, Herbertów, Pawłowo, 
Bocianicha, Zabłoty i Patoki. 
Miejscowości te są położone 
kilka kilometrów od Zelowa.  

W Zelowie pierwsi Niemcy 
pojawili się w połowie lat trzy-
dziestych XIX w. i znaczna  ich 
część uległa szybkiej czechiza-
cji. Jak podaje Martuszewski: 
[…] ks. Mozes uznawał za 



Niemców starego Fibicha, We-
werkę, Gerke, Waltera. A pro-
pos „starego Fibicha”  na pewno 
urodził się on na Śląsku jako 
Gottlieb Fiebich, ale umarł w Ze-
lowie jako Bogumił Fibich. In-
nym przykładem może być 
przedstawiona przez Martu-
szewskiego, rodzina Englów, 
która  przybyła do Zelowa w 
1850 r. Jej członkowie byli kolo-
nistami saskimi przybyłymi do 
Zelowa z Kaliskiego. Ulegli szyb-
ko, bo w ciągu ośmiu lat czechi-
zacji. Zapewne na taką sytuację 
złożyło się kilka  czynników. Po 
pierwsze, w Królestwie Polskim  
od 1828 r. do 1849 r. istniał Ge-
neralny Konsystorz kościoła 
protestanckiego, który łączył w 
sobie wyznawców kościoła 
ewangelicko--reformowanego 
i wyznawców kościoła ewange-
licko-augsburskiego. W warun-
kach zelowskich powodowało 
to, że luteranie (ludność nie-
miecka) musieli uczęszczać na 
msze do kościoła ewangelicko-
reformowanego w Zelowie. 
Wyznawcami tego kościoła byli 
zaś Czesi, a sczechizowanie, 
np. Englów, zaczynało się od 
przejścia z luteranizmu na kalwi-
nizm. Po drugie, przytłaczająca 
większość mieszkańców gminy 
zelowskiej i Zelowa była naro-
dowości czeskiej.     

W 1845 r., na 1347 miesz-
kańców Zelowa, było 19 luteran, 
czyli Niemców wyznania ewan-
gelicko-augsburskiego.

Pod koniec XIX w. wśród 
społeczności niemieckiej filiału 
pożdżenickiego uaktywnił się 
ruch migracyjny i około 1/3 lud-
ności tej narodowości udała się 
w okolice Poznania. 

Po tych wędrówkach migra-
cyjnych wzrosło znaczenie Zel-
owa, który stał się centrum lute-
rańskim na tym obszarze w 
latach II Rzeczypospolitej.

              Jacek Jadwiszczak

Postanowiłem ją opisać, 
gdyż ma nieco magiczną nazwę 
i jest też tak traktowana. 

Choroba kociego pazura jest 
chorobą zakaźną o łagodnym 
przebiegu, charakteryzująca się 
u ludzi powstawaniem tzw. 
zmiany pierwotnej w formie ro-
piejącego guzka lub obrzęku 
i zapaleniem jednego lub kilku 
węzłów chłonnych oraz wystę-
powaniem na ogół łagodnych 
i niespecyficznych objawów 
ogólnych (dreszcze, złe samo-
poczucie). Poważniejsze po-
wikłania zdarzają się na 
szczęście bardzo rzadko i głów-
nie u osób z obniżoną odpor-
nością. Stosunkowo często 
dochodzi do samowyleczenia.

Choroba występuje na całym 
świecie, a zakażeniu najczęś-
ciej ulegają dzieci. Najwięcej za-

chorowań zdarza się w okresie 
wczesnojesiennym. Przez bar-
dzo długi czas czynnik wywołu-
jący chorobę był nieznany. 
Obecnie wiadomo, że wywołuje 
ją drobnoustrój Bartonella hen-
selae. Źródłem zakażenia czło-
wieka jest głównie kot, zwłasz-
cza młody. Do zakażenia do-
chodzi najczęściej wskutek pod-
rapania lub pogryzienia. Kot jest 
bezobjawowym nosicielem cho-
roby, a nabywa ją od ptaków 
i małych gryzoni na które poluje. 
Chorobę przenosić mogą praw-
dopodobnie pchły kocie i klesz-
cze. Tak więc najważniejszą 
ochroną przed chorobą jest ost-
rożne obchodzenie się z kotem, 
dbanie o higienę ewentualnych 
zranień oraz eliminację ze śro-
dowiska pcheł i kleszczy. 

TOXOPLAZMOZA (wywoła-
na  przez  p ierwotnia-ka  
Toxoplasma gondii) jest pow-
szechnym „straszakiem” kobiet 
przed posiadaniem kotów. Jest 
to jednak „straszak” mocno 
przesadzony. Dlaczego? 
Po pierwsze: procent domo-
wych kotów, które są nosiciela-
mi toksoplazmozy jest niewielki 
i dotyczy kotów utrzymywanych 
w złych warunkach higienicz-
nych oraz żywionych surowym 
mięsem. 
Po drugie: nosicielami są głów-
nie koty dzikie (a i to nie wszyst-
kie), polujące na gryzonie, które 
mogą być chore na toksoplaz-
mozę - wtedy kot się zaraża. 

Po trzecie: zarażone koty wyda-
lają z kałem jaja pasożyta przez 
krótki czas po zarażeniu i towa-
rzyszą temu objawy chorobowe, 
dlatego z chorym kotem najle-
piej udać się do lecznicy. 
Po czwarte: jaja pasożyta uzys-
kują zdolność do zarażania do-
piero po około 2 tygodniach by-
towania w środowisku zewnęt-
rznym. Stąd jeśli w domu, w któ-
rym przebywa kot jest utrzymy-
wana higiena możliwość zara-
żenia jest znikoma. 
I po piąte: wielu ludzi zarażo-
nych jest toksoplazmozą, lecz 
bynajmniej nie od kotów, a po-
przez spożywanie surowego 
mięsa lub niegotowanego mle-
ka. To jest główne źródło zara-
żenia ludzi, niestety tak mało 
znane. Gotowanie lub pieczenie 
niszczy T. gondii jeśli są obecne 
w mięsie lub w mleku. 
lek. wet. Przemysław Rybiński

specjalista chirurgii 
weterynaryjnej

specjalista chorób 
psów i kotów





W związku z XVI Finałem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, w dniach 5, 6, 11, 12 
i 13 stycznia br. w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zelowie, rozegranych 
zostało pięć turniejów halowej 
piłki nożnej pod hasłem „GRA-
MY Z WOŚP”. Impreza zorgani-
zowana została w Zelowie już 
po raz piąty, a dochód z niej, jak 
każdego roku, zasilił konto 
WOŚP. Turniejowe rozgrywki 
odbywały się w pięciu katego-
riach wiekowych.

W pierwszym turnieju dla 
rocznika 1994-95, który odbył 
się 5 stycznia, zwyciężyła druży-
na GKS Bełchatów II. Królem 
strzelców został w tym dniu 
Michał Rejmonczyk (Włókniarz 

Zelów) - 9 bramek, a najlep-
szym bramkarzem Michał Ko-
walski (GKS Bełchatów II).

Drugi turniej „Open”, rozeg-
rany 6 stycznia, przeznaczony 
był dla amatorów (seniorów). 
Tego dnia najlepsza okazała się 
drużyna Stivex-u, zaś królem 
strzelców został Cezary Jaro-
siński (Jutrzenka) - 6 bramek.

11 stycznia do turnieju przy-
stąpiły drużyny z rocznika 1996-
97. Zawody wygrał MULKS 
Łask. Królem strzelców wybra-
no Oskara Lewandowskiego 
(MULKS Łask), a najlepszym 
bramkarzem Łukasza Rogoziń-
skiego (Włókniarz Zelów).

Kolejne rozgrywki, tym ra-
zem dla rocznika 1989-92, od-
były się 12 stycznia. Tego dnia 

zwycięstwo odniósł zespół Me-
chanika Radomsko I, a królem 
strzelców został Piotr Kopala 
(Włókniarz Zelów) - 6 bramek.

W piątym turnieju dla rocz-
nika 1992-93 w dniu 13 stycznia 

zwyciężyła drużyna MULKS 
Łask I. Tytuł króla strzelców po-
wędrował do Gracjana Michal-
skiego (MULKS Łask I), zaś naj-
lepszym bramkarzem został 
Mateusz Krajda (Włókniarz Ze-
lów).

Turniej zorganizowany został 
przez burmistrza Zelowa Sławo-
mira Malinowskiego, Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej w Piotrko-
wie Trybunalskim, ZKS Włók-
niarz, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie oraz 
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zelowie.                 E.S.
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W dniu 11 stycznia br. w Do-
mu Kultury w Zelowie odbyło się 
podsumowanie roku sportowe-
go 2007, którego organizatorem 
był Zarząd Miejsko - Gminnego 
Ludowego Klubu Sportowego w 
Zelowie. Podczas uroczystości 
przyznane zostały wyróżnienia 
w czterech kategoriach:

NAJLEPSZA DZIESIĄTKA 
SPORTOWCÓW ROKU 

2007:
1. Damian Krawczyk (ULKS 
ZSO Zelów) - lekkoatletyka
2. Katarzyna Konieczna 
(ULKS „Kusy” Łobudzice) - te-
nis stołowy
3. Daria Świerczyńska (ULKS 
ZSO Zelów) - piłka siatkowa
4. Patryk Pospiszył (ULKS 
ZSO Zelów) - lekkoatletyka

5. Alicja Smolna (ULKS ZSO 
Zelów) - lekkoatletyka
6. Ewelina Karaś (ULKS ZSO 
Zelów) - piłka siatkowa
  Tomasz Lisiecki (LZS ZSP 
Zelów) - lekkoatletyka, koszy-
kówka
7. Daria Frączkowska (ULKS 
„Kusy” Łobudzice) - tenis sto-
łowy
8. Katarzyna Staśkowska 
(ULKS ZSO Zelów) - piłka siat-
kowa
9. Renata Kimmer (ULKS „Ku-
sy” Łobudzice) - piłka nożna, 
lekkoatletyka
  Katarzyna Ostojska (ULKS 
„Kusy” Łobudzice) - piłka noż-
na
10. Klaudia Jachymek (SP 4 
Zelów) - lekkoatletyka
     Aleksandra Wypych (SP 4 

Zelów) - lekkoatletyka

REWELACJE SPORTOWE 
ROKU 2007:

- Patryk Bodnar (SP 2 Zelów)
- Artur Haberek (SP 2 Zelów)
- Paweł Ostojski (SP Wygieł-
zów)
- Aleksandra Rudnicka (SP 4 
Zelów)

BLOK INTEGRACYJNY:
- Justyna Beton (SPON Zelów)
- Paweł Zakrajda (SPON Ze-
lów)

TRENER  WYCHOWAWCA 
MŁODZIEŻY:

- Anna Bodnar (SP 2 Zelów)
- Anna Gudzio (ULKS ZSO Ze-
lów)
- Andrzej Gudzio (LZS ZSP 
Zelów)
- Jan Konieczny (ULKS „Kusy” 
Łobudzice)
- Mariusz Kryza (ULKS ZSO 
Zelów)
- Cezary Kuligowski (SP 4 Ze-
lów)
- Jolanta Marynowska (ULKS 
ZSO Zelów)
- Andrzej Tarka (ULKS „Kusy” 
Łobudzice)
- Paweł Siekierski (ULKS „Ku-
sy” Łobudzice)
- Elżbieta Semaszczuk (SP 
Wygiełzów)
- Dorota Wędzik (SP 4 Zelów)

W tym dniu, oprócz miejsko-
gminnego plebiscytu, odbyło się 
też powiatowe podsumowanie 

roku sportowego 2007. W ran-
kingu powiatowym w najlepszej 
dziesiątce znalazło się dwoje 
sportowców z terenu Gminy Ze-
lów. Na miejscu II uplasował się 
Damian Krawczyk (ULKS ZSO 
Zelów), a na miejscu IX - Kata-
rzyna Konieczna (ULKS „Ku-
sy” Łobudzice).

Uroczystość podsumowują-
cą rok sportowy 2007, swoją 
obecnością, zaszczyciło wielu 
gości, m.in. burmistrz Zelowa 
Sławomir Malinowski, przewod-
niczący sejmiku województwa 
łódzkiego Marek Mazur, wice-
starosta bełchatowski Edward 
Olszewski.

Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych 
w roku 2008!

E.S.


