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W³adze samorz¹dowe Gmi-
ny Zelów nie zgodzi³y siê na gi-
gantyczn¹ podwy¿kê wysoko-
œci dop³at dla MZK Be³chatów 
za mo¿liwoœæ korzystania przez 
mieszkañców gminy z przejaz-
dów ulgowych w 2007 r. Dop³a-
ta mia³a wzrosn¹æ o 300-400 % 
w stosunku do roku 2006. MZK 
zaprzesta³o stosowania ulg dla 
zelowian z dniem 1 marca br. 
OdpowiedŸ samorz¹du na za-
istnia³¹ sytuacjê by³a natych-
miastowa. Jak mówi burmistrz 
Zelowa S³awomir Malinowski 
„Na tak ogromn¹ podwy¿kê nie 
mogliœmy siê zgodziæ. W trybie 
pilnym podjêliœmy negocjacje z 
PKS Be³chatów, które zaowo-
cowa³y podpisaniem umowy”. 
Ju¿ od 16 marca br. pierwsza 
grupa mieszkañców, czyli oso-
by, które ukoñczy³y 70 lat korzy-
staj¹ce dotychczas z ulg w 
MZK, mog¹ jeŸdziæ za darmo 
autobusami PKS na linii  Zelów - 
Be³chatów - Zelów. W ramach 
pakietu ulgowego, druga grupa 
mieszkañców, czyli  emeryci      
i renciœci, mog¹ liczyæ na 50% 
zni¿ki za przejazdy. Warto przy-
pomnieæ, i¿ MZK Be³chatów dla 
tej grupy mieszkañców stoso-
wa³o tylko 37,5% ulgi.  A trzecia 
grupa, czyli uczniowie i  studen-
ci, pod warunkiem, ¿e wykupi¹ 
bilet miesiêczny, bêd¹ korzystaæ 
z 49% ulgi. Dotychczas, dla tej 
grupy mieszkañców MZK sto-
sowa³a 50% ulgi, ale za ka¿dy 
kupiony bilet. Wiêc chc¹c po-
równywaæ pakiet ulg i  bezp³at-
nych przejazdów MZK i PKS, 
mo¿na œmia³o stwierdziæ, i¿ w³a-
dze samorz¹dowe Gminy Ze-
lów podjê³y s³uszn¹ decyzjê, nie 

zgadzaj¹c siê na kolosaln¹ pod-
wy¿kê be³chatowskich MZK       
i zmieniaj¹c przewoŸnika na tra-
sie Zelów - Be³chatów - Zelów.

Zgodnie z dotychczas obo-
wi¹zuj¹c¹ umow¹ za stosowa-
nie przez MZK Be³chatów wo-
bec mieszkañców naszej gminy 
uprawnieñ do bezp³atnych i  ul-
gowych przejazdów, Gmina Ze-
lów p³aci³a 2.500 z³ + 7% VAT 
miesiêcznie, co w skali  roku da-
je kwotê 32.100 z³ brutto. Pre-
zes MZK Be³chatów pod koniec 
2006 r. przedstawi³ w³adzom sa-
morz¹dowym Gminy Zelów kal-
kulacjê kosztów na 2007 r., z 
której wynika³o, i¿ za œwiadcze-
nie tych samych us³ug gmina 
zap³aci 3-4-krotnie wiêcej, czyli  
od 92.223 z³ (wariant najtañszy) 
do 141.047 z³ (wariant najdro¿-
szy) rocznie. Dla porównania 
warto przytoczyæ przyk³ad inne-
go przewoŸnika obs³uguj¹cego 
mieszkañców Gminy Zelów, 
ZKM £ask. Wysokoœæ dofinan-
sowania dla ZKM £ask w    
2006 r. wynios³a 9.727,16 z³, a 
dla MZK Be³chatów 25.275,37 
z³, przy czym ³aski przewoŸnik 
nie wyst¹pi³ o podwy¿szenie tej 
kwoty na 2007 rok. Jest to naj-
lepszy przyk³ad dla porównania, 
poniewa¿ d³ugoœæ trasy, na któ-
rej obydwaj przewoŸnicy obs³u-
guj¹ mieszkañców naszej gmi-
ny jest jak najbardziej porówny-
walna.

Istotnym aspektem w tej 
sprawie jest to, ¿e Gmina Zelów 
na mocy podpisanej umowy z 
PKS Be³chatów, bêdzie p³aci³a 
jedynie 800 z³ miesiêcznie, co w 
skali 2007 r. wyniesie 8.000 z³. 
                                  O.K.Ch.

Kolejna, VI ju¿ sesja Rady 
Miejskiej, odby³a siê 22 marca 
br., w Domu Kultury w Zelowie. 
Obrady rozpoczê³y siê sympa-
tycznym akcentem z³o¿enia ¿y-
czeñ i wrêczenia przez bur-
mistrza S³awomira Malinow-
skiego, pami¹tkowych upomin-
ków dwóm by³ym so³tysom, któ-
rzy przez 25 lat sprawowali swo-
j¹ funkcjê - panu Józefowi Gry-
siowi z Kociszewa i panu Mie-
czys³awowi Ratajczykowi z Wy-
pychowa.

Wa¿niejszym punktem obrad 
by³y zmiany w bud¿ecie gminy, 
wi¹¿¹ce siê przede wszystkim z 
podzia³em nadwy¿ki bud¿eto-
wej za rok 2006, która wynios³a 
ok. 1.300.000 z³. Pieni¹dze zo-
sta³y w ogromnej wiêkszoœci 
przekazane na dokoñczenie 
realizacji rozpoczêtych inwesty-
cji infrastrukturalnych oraz na 
przygotowanie nowych inwesty-
cji, których realizacjê planuje siê 
w 2007 i 2008 roku (wodoci¹gi 
wiejskie w Chajczynach, Jawo-
rze, Pszczó³kach, Walewicach   

i Woli Pszczó³eckiej, inwestycje 
na drogach wiejskich oraz budo-
wê nowych odcinków kanaliza-
cji sanitarnej w mieœcie, przej-
œcie drogi wojewódzkiej 484 
przez Zelów od Herbertowa do 
koñca ul. Piotrkowskiej i  kwarta³ 
miasta przylegaj¹cy do ul.  Kiliñ-
skiego ulice: Poprzeczna, Pod-
leœna, Leœna, Górna, Zofii).  

Obecnie bud¿et na 2007 r. wy-
nosi: po stronie dochodów 
33.046.196 z³., a po stronie wy-
datków: 36.992.569 z³.

Na sesji przyjêto równie¿ in-
formacjê o dzia³alnoœci SP ZOZ 
w Zelowie w 2006 r. Zawiera 
ona sprawozdanie z dzia³alno-
œci zak³adu. By³y to przede 
wszystkim œwiadczenia z zakre-
su podstawowej opieki zdrowot-
nej, us³ugi z zakresu specjalis-
tycznej opieki zdrowotnej, re-
habilitacji i medycyny pracy. W 
informacji przedstawione zosta-
³y tak¿e przychody i  wydatki za-
k³adu, oba okaza³y siê wy¿sze 
od przyjêtych w planie finanso-
wym i wynosi³y ponad 950 tys. 
Z³ ka¿dy, co w rezultacie, po raz 
pierwszy w historii SP ZOZ, daje 
dodatni wynik finansowy za 
2006 r. i wynosi + 5 539,38 z³. 
Odnotowano równie¿ zakup no-
woczesnego sprzêtu medycz-
nego, co przyczyni³o siê do po-
prawy dostêpnoœci, jakoœci        
i szybkoœci œwiadczonych us³ug 
medycznych. 

Negatywne stanowisko zajê-
³a Rada Miejska, po zapoznaniu 
siê i ocenieniu zasadnoœci skar-
gi skierowanej przez pani¹ Kry-
stynê Cieœliñsk¹, na dzia³anie 
burmistrza Zelowa. Skarga skie-
rowana do Wojewody £ódzkie-
go dotyczy³a, wed³ug pani Kry-



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

Burmistrz Zelowa informuje 
o otrzymaniu œrodków finanso-
wych z funduszu prewencyjne-
go PZU S.A.

Urz¹d Miejski w Zelowie 
wzbogaci³ siê o system alarmo-
wy, który zosta³ zainstalowany w 
budynku administracyjnym przy 
ul. ̄ eromskiego 21.
System ten, s³u¿y do monito-
ringu niepo¿¹danych dzia³añ 
w objêtych nim pomieszcze-
niach i jest skuteczna form¹ 
zabezpieczenia mienia.

Zadanie to zosta³o zrealizo-
wane przy znacznym udziale 
œrodków z funduszu prewencyj-

nego PZU. Decyzj¹ Oddzia³u 
Okrêgowego PZU S.A. w £odzi 
o finansowaniu zadania pre-
wencyjnego z funduszu pre-
wencyjnego Powszechnego 
Zak³adu Ubezpieczeñ S.A., 
przyznana zosta³a kwota 3.000 
z³ na wykonanie systemu alar-
mowego.

Realizacja tego zadania, 
przyczyni siê do poprawy bez-
pieczeñstwa przeciwkradzie¿o-
wego w Urzêdzie, a tak¿e jest 
jednym z elementów maj¹cych 
wp³yw na udzielenie ulg w 
sk³adkach ubezpieczeniowych.

                                  U.Ch.



Ca³y czas trwa realizacja du-
¿ego unijnego projektu Gminy 
Zelów „Przebudowa oczysz-
czalni œcieków i budowa syste-
mów wod.-kan. z odtworzeniem 
pasów drogowych w Zelowie”, 
wspó³finansowanego ze œrod-
ków Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego. Rozpoczêty zosta³ ko-
lejny etap prac, w sk³ad którego 
wchodz¹ ulice Wschodnia, Wol-
noœci i Krótka. Obecnie prace 
polegaj¹ce na budowie wodo-
ci¹gu i kanalizacji sanitarnej       
i deszczowej, trwaj¹ na nie-
utwardzonym odcinku ulicy 
Wolnoœci. Wykonawc¹ zadania 

jest PPHU "SANEL" Sp. Jawna 
z Be³chatowa. 

Kontynuowane s¹ te¿ prace 
na oczyszczalni œcieków. Ku 
koñcowi zmierza adaptacja bu-
dynku wielofunkcyjnego. Plano-
wane zakoñczenie realizacji 
projektu w paŸdzierniku 2007 r. 
Ca³kowita wartoœæ projektu to 
ponad 17 mln z³, z czego ponad 
12 mln z³ stanowi dofinansowa-
nie ze ZPORR. Istotnym czyn-
nikiem jest to, ¿e Gmina Zelów 
sukcesywnie otrzymuje œrodki 
finansowe w ramach projektu. 
Do tej pory do bud¿etu gminy 
sp³ynê³o 7 301 481,98 z³.
                                  O.K.Ch.

Zakoñczy³a siê ju¿ realizacja 
zadania wodoci¹gowego w so-
³ectwie D¹browa. W dniu 15 
marca dokonano odbioru koñ-
cowego i przekazano do eks-
ploatacji sieæ wodoci¹gow¹. 
Mieszkañcy mog¹ ju¿ przy³¹-
czaæ swoje posesje do wybudo-
wanej sieci. D³ugoœæ wodoci¹gu 
wynosi ok. 5 km, zaœ koszt ok. 
400.000 z³. Wykonaw-c¹ 
zadania by³a firma SANEL z 
Be³chatowa.

Ku koñcowi zmierza równie¿ 
realizacja robót przy budowie 
wodoci¹gu Zalesie-Przecznia. 
W chwili obecnej, zosta³y pobra-
ne próbki wody przez Powiato-
w¹ Stacjê Sanitarno-Epidemio-
logiczn¹ w Be³chatowie. Po po-
zytywnych wynikach badañ, 
mieszkañcy tego so³ectwa bêd¹ 
mogli jeszcze w kwietniu, wyko-
nywaæ przy³¹czy do swoich po-
sesji. D³ugoœæ wodoci¹gu wyno-
si ponad 6,5 km, a ca³e zadanie 

kosztowaæ bêdzie ok. 700.000 
z³. Wykonawc¹ budowy sieci 
wodoci¹gowej w so³ectwie Zale-
sie-Przecznia by³a firma JON-
TEX z D³utowa.

Obydwa wodoci¹gi finanso-
wane s¹ z bud¿etu gminy, z tym, 
¿e w œrodkach zaplanowanych 
w bud¿ecie Gminy Zelów na 
2007 rok na zadanie „Budowa 
sieci wodoci¹gowej wraz z  
przy³¹czami w pasie drogowym 
w miejscowoœciach Przecznia-
£êki, Zalesie, Kolonia Zalesie”,  
kwota 348.000 z³ po-chodzi z 
umorzenia po¿yczki udzielonej 
na zadanie „Budowa kanalizacji  
sanitarnej i deszczo-wej w ul. 
Kiliñskiego  III etap”.

W zale¿noœci od skutecznoœ-
ci pozyskania œrodków unij-
nych, planowane jest równie¿ w 
roku 2007, podjêcie dzia³añ 
zmierzaj¹cych do dalszego eta-
pu zwodoci¹gowania terenów 
wiejskich.                    O.K.Ch.  

SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ 0,45 ha w miejscowoœci 
Bujny Szlacheckie. Kontakt  tel. 0603 111 264

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

Zmodernizowana oczyszczalnia œcieków

Prace na nieutwardzonym odcinku ulicy Wolnoœci

styny Cieœliñskiej, nieudzielania 
jej odpowiedzi, na zadane przez 
ni¹ pytania zawarte w piœmie, 
skierowanym wczeœniej do bur-
mistrza. Pismo to, zawiera³o py-
tania dotycz¹ce op³acenia przez 
Szko³ê Podstawow¹ nr 4 w Ze-
lowie, zastêpstwa procesowego 
w sprawie, jak¹ wytoczy³a szko-
le o odszkodowanie i  rentê. Py-
tania dotyczy³y w¹tpliwoœci, czy 

i z jakich œrodków szko³a op³aci-
³a koszty procesowe. W odpo-
wiedzi na pismo, burmistrz  
udzieli³ odpowiedzi na zawarte 
w nim pytania, jednak dla pani 
Cieœliñskiej, by³a to odpowiedŸ 
niesatysfakcjonuj¹ca i postano-
wi³a ona skierowaæ skargê w tej 
sprawie. Rada Miejska w Zelo-
wie uzna³a skargê za niezasad-
n¹ i skierowano do skar¿¹cej 
pismo objaœniaj¹ce. 

                                     J.C.



Organizatorzy konkursu:
Organizatorami konkursu s¹ Dom Kultury w Zelowie         

i Urz¹d Miejski w Zelowie.

Cele konkursu:
- popularyzowanie historii, tradycji dnia dzisiejszego oraz 
przysz³oœci Zelowa i okolic, z uwzglêdnieniem kultury, 
przyrody, cz³owieka i stosunków miêdzyludzkich, 
- popularyzowanie tzw. „ma³ych Ojczyzn” ma³ych miej-
scowoœci, miasteczek, gmin, wsi, domu rodzinnego itp.,
- pobudzanie wra¿liwoœci na piêkno jêzyka polskiego        
i literatury polskiej, 
- wspieranie m³odych talentów w dziedzinie literatury.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla poetów-amatorów, którzy 

nie s¹ cz³onkami Zwi¹zku Literatów Polskich ani Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades³anie 
zestawu od 1 do 3 utworów poetyckich, opatrzonych god³em, 
w czterech egzemplarzach maszynopisu, nigdzie wczeœniej 
niepublikowanych i nienagradzanych. Do prac opatrzonych 
god³em powinna byæ do³¹czona koperta podpisana tym sa-
mym god³em, zawieraj¹ca: imiê i nazwisko, dok³adn¹ datê 
urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu oraz krótk¹ 
notkê biograficzn¹. Ka¿dy autor mo¿e nades³aæ tylko jeden 
zestaw.

Konkurs bêdzie przeprowadzony w dwóch kategoriach 
wiekowych:

- do lat 16,
- powy¿ej 16 lat.

Postanowienia koñcowe:
Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród odbêdzie siê     

w Domu Kultury w Zelowie w czerwcu 2007 roku. O terminie 
fina³u konkursu laureaci i  goœcie zostan¹ powiadomieni 
osobnym pismem. Organizatorzy nie wysy³aj¹ poczt¹ ¿ad-
nych nagród. Nagrodê nale¿y odebraæ osobiœcie w dniu 
fina³u. Powy¿sza zasada wynika z za³o¿enia, ¿e g³ównym 
celem konkursu literackiego jest spotkanie i integracja 
œrodowisk twórczych i stworzenie wydarzenia literackiego, 
nie zaœ korespondencyjna ocena prac i wysy³ka nagród.

Prace prosimy przesy³aæ do 15 maja 2007 r. (decyduje 
data stempla pocztowego) pod adres: Dom Kultury       
w Zelowie, ul. Koœciuszki 74, 97-425 Zelów, z dopiskiem: 
„Konkurs Poetycki”. Informacje o Konkursie udzielane 
s¹ pod numerem telefonu (044) 634-10-98.

Prace zostan¹ ocenione przez profesjonalne Jury powo-
³ane przez Organizatorów i nie podlegaj¹ zwrotowi oraz po-
zostaj¹ do dyspozycji organizatorów. 

Organizatorzy Konkursu zastrzegaj¹ sobie prawo publiko-
wania prac bez wyp³acania honorariów autorskich. 

Biblioteka Publiczna Miasta   
i Gminy Zelów zaprasza do 
zwiedzania wystawy poœwiêco-
nej pamiêci Wielkiego Polaka 
Jana Paw³a II w drug¹ rocznicê 

Jego œmierci. Wystawê pt. 
„Santo subito” mo¿na ogl¹daæ 
w dniach od 27 marca do 6 
kwietnia br. w godzinach pracy 
biblioteki.                    O.K.Ch.



¯ycie obyczajowe zelowian 
w XIX w. kszta³towa³o siê w wy-
niku wzajemnego oddzia³ywa-
nia czterech kultur: czeskiej,  pol-
skiej, ¿ydowskiej i niemieckiej.  
Na to nak³ada³y siê ró¿nice reli-
gijne i wyznaniowe mieszkañ-
ców. W efekcie dawa³o to cieka-
we zjawisko obyczajowe  eklek-
tyzmu kulturalnego. Jednak 
ka¿da z tych czterech spo³ecz-
noœci zachowywa³a pewne ele-
menty odrêbne. 

Jeœli chodzi o spo³ecznoœæ 
czesk¹, to ona odgrywa³a w XIX 
w. najwiêksz¹ rolê w ¿yciu kultu-
ralno-obyczajowym Zelowa. Po-
cz¹tkowo koloniœci, zgodnie z  
zasadami husyckiej doktryny re-
ligijnej, uwa¿ali, ¿e ¿ycie wed³ug 
wskazañ Ewangelii jest spraw¹ 
najwa¿niejsz¹. Obrzêdy odzna-
cza³y siê prostot¹, nabo¿eñstwa 
polega³y na lekturze Biblii,  ka-
zaniach i œpiewie. Czechom  
ewangelikom-reformowanym  
obcy by³ zwyczaj przestrzegania 
postów. Na tym tle dochodzi³o 
czêsto do nieporozumieñ miê-
dzy nimi a miejscow¹ ludnoœci¹ 
wyznania rzymskokatolickiego.

Zelowscy Czesi czcili wed³ug 
swych norm œwiêta religijne       
i obyczajowe. Sylwestra obcho-
dzono nie karnawa³owymi tañ-
cami, lecz pobo¿nym nabo¿eñ-
stwem, po³¹czonym z deklama-
cj¹ wierszy i œpiewem. O pó³no-
cy bi³y dzwony i  odmawiano Oj-
cze nasz. Zamiast œwiêtego Mi-
ko³aja podarki przynosi³ im ditat-
ko. W Wigiliê spo¿ywano miêso, 
a typowym daniem tego dnia 
by³a kaszanka. Nie by³o tradycji 
dzielenia siê op³atkiem. Zamiast 
pasterki odbywa³o siê o 6 rano 
uroczyste nabo¿eñstwo. 

W okresie Wielkanocy upow-
szechni³o siê w Zelowie, zw³asz-
cza wœród m³odzie¿y, chodze-
nie po dyngusie. Œpiewano pie-
œni religijne i pieœni, w których 
przymawiano siê o dary.  Wiel-
kanoc zaczyna³a siê w Wielki 
Pi¹tek. W tym dniu, wed³ug zwy-
czaju, myto siê w bie¿¹cej wo-
dzie przed wschodem s³oñca w 
zupe³nym milczeniu. 

Strój kobiet czeskich w Zelo-
wie charakteryzowa³ siê tym, ¿e 
nosi³y one d³ugie spódnice z ty³u 
marszczone. Z przodu zaœ bia³y 
fartuch. Zak³ada³y tak¿e kaftany, 
a na szyje szal. G³owa okryta 
by³a czepcem. Nosi³y te¿ na g³o-

wach kolorowe chustki. Kobiecy 
strój by³ bardziej ozdobny ni¿ 
mêski. Wyszywano lub pokry-
wano haftem czepki, fartuchy, 
a zw³aszcza rêkawy koszul i blu-
zek. Kobiety na ogó³ nosi³y ubio-
ry w ciemnych kolorach z drob-
nym wzorkiem. Prawdopodob-
nie by³ to wp³yw religii ewange-
lickiej, która, zw³aszcza od za-
mê¿nych kobiet, wymaga³a su-
rowoœci w ubiorze. 

Na uwagê zas³uguje czepiec 
zwany w Zelowie kamoud albo 
kulkan. By³ on uszyty z koronki 
lub tiulu, z charakterystycznymi 
szerokimi lub w¹skimi wi¹zad³a-
mi, które albo przewi¹zywano 
tylko, albo wi¹zano pod brod¹ w 
kokardê. Mê¿czyŸni na g³owach 
nosili wysokie baranice lub 
czapki z daszkiem. Spodnie 
wk³adali do wysokich butów. 
Stroju dope³nia³a koszula d³uga, 
wi¹zana z ty³u i  przepasana 
barwn¹ taœm¹. Zim¹ noszono 
ko¿uchy z czarnym ko³nierzem. 
By³y one pokryte suknem, a z ty-
³u mia³y dwa ozdobne guziki. 
Pod spodem noszono kamizel-
kê lub marynarkê. Czeski strój 
kobiecy przetrwa³ w Zelowie 
d³u¿ej ni¿ strój mêski.

¯ycie kulturalne mieszkañ-
ców Zelowa narodowoœci pol-
skiej by³o œciœle powi¹zane z 
wyznaniem rzymskokatolickim. 
Œwiêta koœcielne nadawa³y cha-
rakter obyczajom i zwyczajom. 
Tak¿e artystyczna dzia³alnoœæ 
ludowych twórców by³a pod du-
¿ym wp³ywem katolicyzmu, co 
przejawia³o siê w wystawianiu 
przydro¿nych krzy¿y i kapliczek. 
Kapliczki wykonywane by³y naj-
czêœciej z d³ugiego pnia dêbo-
wego, sosnowego czy te¿, rza-
dziej, modrzewiowego lub gru-
szowego. U szczytu drewniane-
go s³upa, zazwyczaj cztero-
œciennego, znajdowa³a siê 
drewniana kapliczka z wnêk¹ 
na pomieszczenie rzeŸby lub 
obrazka. Kapliczki takie wysta-
wiano zazwyczaj na czeœæ Mat-
ki Boskiej i innych œwiêtych. 
Czêsto kapliczki uchodzi³y za lo-
kalne œwiêtoœci. Przypisywano 
im cudowne w³aœciwoœci  za-
pewniaæ mia³y danej wsi po-
myœlnoœæ i bezpieczeñstwo.

Rok obrzêdowy ludnoœci pol-
skiej w Zelowie w znacznym 
stopniu wi¹za³ siê z ustalonym 
przez Koœció³ katolicki rokiem li-

turgicznym.
¯ycie kulturalne ̄ ydów mia³o 

swoj¹ specyfikê. Ludnoœæ ¿ydo-
wska na ziemiach polskich w 
omawianym okresie, stanowi¹-
ca od wielu wieków oddzielny 
stan, ¿y³a w warunkach swoistej 
kultury, której wa¿n¹ cech¹ by³o 
spoiwo religijne. Wprawdzie 
wszystkie narodowoœci w XIX 
w. posiada³y charakterystyczne 
dla nich w³aœciwoœci kulturalne        
i obyczajowe, styl ¿ycia i system 
wartoœci, ale spo³ecznoœæ ¿ydo-
wska wyró¿nia³a siê cechami 
dodatkowymi: odmiennoœci¹ 
wyznaniow¹ i jêzykowo-kultu-
raln¹. Wa¿nym czynnikiem kul-
tury ¿ydowskiej by³ jêzyk jidysz 
ukszta³towany w diasporze. Po-
s³ugiwa³a siê nim wiêkszoœæ 
ludnoœci ¿ydowskiej w codzien-
nym ¿yciu rodzinnym i publicz-
nym. „Oœwieceni” ¯ydzi jêzyk 
jidysz okreœlali mianem ¿argo-
nu. Ich zdaniem potrzebny by³ 
jedynie do oddzia³ywania na 
masy. Zaœ hebrajski by³ jêzy-
kiem liturgii synagogalnej, arty-
ku³ów wiary, Biblii i ca³ego boga-

tego dorobku i tradycji  kultural-
nej. W tym jêzyku odprawiano 
mod³y i rytualne obrzêdy. Nie 
inaczej by³o w Zelowie, a w cen-
trum kultury ¿ydowskiej w Zelo-
wie by³ za³o¿ony w 1906 r. okrêg 
bo¿niczy.

Natomiast ludnoœæ niemiec-
ka osiedli³a siê w Zelowie w la-
tach trzydziestych XIX w. Praw-
dopodobnie koloniœci niemieccy 
przybyli z Saksonii. Byli  lutera-
nami, ale do 1854 r. przynale¿eli 
do parafii ewangelicko-reformo-
wanej w Zelowie. Czêœæ z nich 
ulega³a czechizowaniu. Mia³o to 
istotny wp³yw na ¿ycie kultural-
no-obyczajowe ludnoœci nie-
mieckiej, która ¿yj¹c w œcis³ej 
symbiozie z ewangelikami cze-
skimi, pielêgnowa³a podobne 
wartoœci religijne, a tym samym 
przek³ada³a je podobnie jak 
Czesi na grunt ¿ycia kulturalne-
go. W drugiej po³owie XIX w., 
gdy na tych terenach pojawia³o 
siê coraz wiêcej Polaków, lud-
noœæ niemiecka z wolna siê po-
lonizowa³a.

           Jacek Jadwiszczak

A oto pierwszy artyku³ z zapowiadanego cyklu o historii Zelowa napisany przez Jacka Jadwiszczaka
z okazji 50-lecia nadania praw miejskich dla Zelowa.

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

BHP  SZKOLENIA, DORADZTWO  I  
WYDAWNICTWO  www.eurobhp.pl

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

Pracodawco, uprzedŸ kontrolê Pañstwowej 
Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej, 

przeprowadŸ szkolenia w zakresie bhp oraz oceñ 
ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy !

Za poœrednictwem strony internetowej mo¿esz 
sprawdziæ aktualny cennik us³ug oraz dokonaæ zakupu 
Poradnika  „Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem w szko³ach 

i placówkach oœwiatowych”, autor Zbigniew 
Szafrañski - www.eurobhp.pl

Szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem mo¿e 
zostaæ przeprowadzone u klienta w zak³adzie pracy, 
co znacznie skraca czas nieobecnoœci pracownika w 
miejscu pracy. Ceny szkoleñ s¹ œciœle uzale¿nione 
od liczebnoœci grupy, ocena ryzyka zawodowego od 
liczby stanowisk pracy.



W odpowiedzi na styczniowy 
konkurs ofert og³oszony przez 
Burmistrza Zelowa, dotycz¹cy 
wsparcia zadañ z zakresu po-
mocy spo³ecznej, podtrzymywa-
nia tradycji narodowej i  to¿sa-
moœci kulturowej, ochrony zdro-
wia, dzia³añ na rzecz dzieci, 
m³odzie¿y i osób niepe³no-
sprawnych, kultury i sztuki, kul-
tury fizycznej i turystyki realizo-
wanych w 2007 roku, zosta³o 
z³o¿onych 13 ofert. Komisja 
Opiniuj¹ca Oferty, obraduj¹ca w 
dniu 23 lutego br., zaopiniowa³a 
pozytywnie wszystkie z³o¿one 
oferty.

Najwy¿sz¹ dotacjê otrzyma³ 
Zelowski Klub Sportowy 
„W³ókniarz” 60.000 z³ na reali-
zacjê zadania pt. „Prowadzenie 
sekcji pi³ki no¿nej oraz dzia³al-
noœci sportowo -wychowawczej 
dla dzieci i m³odzie¿y”.  Drug¹, 
co do wielkoœci przeznaczonych 
œrodków dotacjê otrzyma³ Ucz-
niowski Ludowy Klub Sporto-
wy „Kusy” przy Gimnazjum 
w £obudzicach 20.000 z³ na 
„Prowadzenie szkoleñ dla dzieci 
i m³odzie¿y w sekcjach tenisa 
sto³owego, pi³ki koszykowej       
i no¿nej oraz udzia³ w zawo-
dach”. Natomiast 17.500 z³ na 
„Zorganizowanie: Igrzysk M³o-
dzie¿y Szkolnej; Gimnazjady; 
Licealiady; Turnieju Koszykówki 
Ulicznej; Biegów Majowych; 
Niepodleg³oœciowego Turnieju 
Pi³ki No¿nej Halowej; Zelow-
skiego Duathlonu; Nauczyciel-
skich Gier i Zabaw; Plebiscytu 
na 10 Najlepszych Sportowców”  
otrzyma³ Miejsko-Gminny 
Szkolny Zwi¹zek Sportowy. 
Piêæset z³otych mniej, otrzyma³ 
natomiast Miejsko-Gminny 
Ludowy Klub Sportowy na 
„Prowadzenie dzia³alnoœci w za-
kresie sportu, sportu masowego 
dzieci i m³odzie¿y z terenu gmi-

ny Zelów; zorganizowanie za-
wodów i imprez sportowo-re-
kreacyjnych”. W ramach realiza-
cji zadañ z zakresu kultury fizy-
cznej, dotacje w wysokoœci  
4.900 z³, otrzyma³ tak¿e Ucz-
niowski Ludowy Klub Sporto-
wy przy ZSO na „Prowadzenie 
dzia³alnoœci w zakresie szkole-
nia m³odzie¿y oraz udzia³  w za-
wodach sportowych; zorganizo-
wanie Pikniku Pla¿owej Pi³ki  
Siatkowej „Patyki 2007” i  Turnie-
ju £uczniczego z okazji  Dni Ze-
lowa”. Natomiast po 2.100 z³ 
otrzyma³y trzy kluby: Uczniow-
ski Klub Sportowy „Czwórka”  
na „Prowadzenie dzia³alnoœci w 
zakresie szkolenia dzieci w wie-
ku 7-13 lat oraz organizacjê       
i udzia³ w zawodach sporto-
wych; organizacjê cyklu zawo-
dów w pi³kê no¿n¹”,  Uczniow-
ski Klub Sportowy „Dwójka”  
na „Zorganizowanie turnieju pi³ki  
no¿nej, pla¿owej pi³ki siatkowej i 
tenisa sto³owego oraz zawodów 
sportowo - rekreacyjnych dla 
uczniów szkó³ podstawowych; 
zorganizowanie uczestnictwa 
dzieci w zawodach lekkoatlety-
cznych” oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „ZIBI” na „Prowa-
dzenie sekcji pi³ki no¿nej oraz 
organizacjê Turniejów o Puchar 
Wiosny i Jesieni dla uczniów 
szkó³ podstawowych”. 

Przyznano równie¿ dotacje 
na letni wypoczynek i  program 
stypendialny. Towarzystwo 
Szkolne Kociszew, otrzyma³o 
4.000 z³ na „Organizacjê form 
wypoczynku wakacyjnego roz-
wijaj¹cego umiejêtnoœci inter-
personalne dzieci i m³odzie¿y ze 
œrodowisk defaworyzowanych”, 
a Stowarzyszenie Przyjació³ 
Osób Niepe³nosprawnych 
1.500 z³ na realizacjê zadania 
pt. „Wakacyjno - Ekologiczne 
Spotkania Integracyjne pó³kolo-

nie 2007 w okresie od 1-30 lipca 
2007 roku, dla max. 30 dzieci (w 
tym po³owa niepe³nospraw-
nych) zamieszka³ych na terenie 
Gminy Zelów”. Natomiast Sto-
warzyszenie Dobroczynne 
„RAZEM” na „Program stypen-
dialny dla uczniów szkó³ gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 
z rodzin najubo¿szych pocho-
dz¹cych z terenu Gminy Zelów 
osi¹gaj¹cych dobre wyniki w 
nauce” otrzyma³o 5.000 z³. 

Nie zapomniano równie¿ o 
œwietlicach œrodowiskowych. 
Na ten cel przeznaczono w roku 
2007 kwotê 17.000 z³. Dziêki 
tym œrodkom powsta³y dwie 
œwietlice. Jedna z nich dzia³a na 
terenie Kociszewa i prowadzo-
na jest przez Towarzystwo 
Szkolne Kociszew, a druga 
dzia³a w Zelowie przy ul. Koœ-
ciuszki 40 (œwietlica Szko³y 

Podstawowej nr 2) i  prowadzo-
na jest przez Stowarzyszenie 
Przyjació³ Osób Niepe³no-
sprawnych. Obydwie œwietlice 
maj¹ na celu miêdzy innymi nie-
sienie pomocy w nauce, organi-
zacjê czasu wolnego, rozwijanie 
zainteresowañ, organizacjê za-
baw i zajêæ sportowych, pracê z 
rodzin¹ dziecka oraz do¿ywia-
nie dzieci uczestnicz¹cych w 
pozalekcyjnych programach 
opiekuñczo-wychowawczych.

£¹czna wartoœæ przyzna-
nych dotacji dla organizacji  po-
zarz¹dowych to 153.200 z³. 

Ale to jeszcze nie koniec. W 
bud¿ecie gminy uda³o siê wygo-
spodarowaæ dodatkowo 25.000 
z³, na zadanie pt. „Szkolenie 
m³odzie¿y w zakresie lekkiej  
atletyki”. Termin sk³adana ofert 
up³ywa 26 kwietnia 2007 r. 
                                       A.D.

 dzieci 3-6 letnich do przedszkola 
i dzieci 6-letnich do klasy „0”

na rok szkolny 2007/2008

od 05.02.2007r. do 30.04.2007r.

Oferujemy edukacjê w przedszkolu 
ekologicznym. Tworzymy je z myœl¹  o dzieciach, 

rodzicach i œrodowisku, w którym ¿yjemy. 
Stwarzamy warunki do samodzielnego 

poznawania œwiata przez dzieci.

    
!okres adaptacyjny z blisk¹ dziecku osob¹,
!ró¿norodne zajêcia edukacyjne zgodne z wiekiem i 
mo¿liwoœciami dziecka,
!nowoczesne i sprawdzone metody pracy z dzieæmi,
!fachow¹ i wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹,
!bardzo dobre warunki lokalowe (3 s³oneczne, kolorowe sale),
!piêkny, ekologiczny ogród przedszkolny,
!smaczne i zdrowe posi³ki,
!bezpieczeñstwo, troskê i dobre samopoczucie.                                   
       
!rytmikê                                                                            
!naukê jêzyka angielskiego
!gimnastykê korekcyjn¹
!kó³ko taneczne 
!kó³ko komputerowe
!dodatkowe zajêcia manualne „orgiami”
!koncerty muzyczne £ódzkiego Towarzystwa Muzycznego
!wyjazdy na basen, do teatru, 
!wycieczki przyrodnicze
!zielone przedszkole

Naszym wychowankom zapewniamy:

Proponujemy zajêcia dodatkowe:

www.przedszkole4zelow.republika.pl



W roku 2007 mija 60 roczni-
ca powstania Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy w Zelowie. 
Jubileusz uœwietniono okolicz-
noœciow¹ wystaw¹ pod tytu³em 
„60 lat Biblioteki w Zelowie 
1947-2007”, zorganizowan¹ w 
siedzibie tej placówki i  udostêp-
nion¹ od marca do koñca roku. 
Na wystawie eksponowane s¹ 
zdjêcia, prezentuj¹ce historiê 
dzia³alnoœci Biblioteki na rzecz 
rozwoju i upowszechniania czy-

Z okazji jubileuszu 50-lecia 
nadania praw miejskich dla Ze-
lowa w kwietniu w Domu Kultury 
w Zelowie odbêdzie siê Wieczór 
Wspomnieñ z Zenobiuszem 
KaŸmierczakiem i Wies³awem 
Musia³em w roli g³ównej.

W ramach Zelowskiego Sa-
lonu Literackiego, w dniu 13 
kwietnia o godz. 18:00 w Galerii 
Collage Domu Kultury w Zelo-
wie, odbêdzie siê kolejne spot-
kanie, a publicznoœci zaprezen-
tuje swój dorobek literacki poe-
ta, krytyk literacki i  wspó³za³o¿y-

Od 6 do 30 kwietnia br. w 
Galerii Collage Domu Kultury w 
Zelowie, bêdzie mo¿na ogl¹daæ 
wystawê zelowianki - Krystyny 
Papugi, która znana jest z ta-
lentu artystycznego. Zajmuje 
siê ona ró¿nymi dziedzinami 

telnictwa oraz ró¿norodne formy 
pracy z czytelnikami prowadzo-
ne w ci¹gu 60 lat jej istnienia, a 
tak¿e aktualne wydarzenia        
i imprezy.

Do wgl¹du wy³o¿one s¹ kro-
niki dokumentuj¹ce dzia³alnoœæ 
Biblioteki od chwili jej  powstania. 
W najnowszej kronice mo¿na 
umieœciæ swój wpis pami¹tkowy.
Pracownicy Biblioteki zapra-
szaj¹ do zwiedzania wystawy 
w godzinach pracy Biblioteki.

sztuk plastycznych, ale najwiêk-
sz¹ jej pasj¹ s¹ gobeliny. Jej 
prace prezentuj¹ siê na wysta-
wach zarówno w kraju, jak i za 
granic¹.
Zapraszamy do ogl¹dania wy-
stawy!                        O.K.Ch.

Bêdzie to pierwsze z zapla-
nowanych takich spotkañ w tym 
roku. Podczas nastêpnych wy-
st¹pi¹ inni goœcie, którzy te¿ po-
dziel¹ siê z publicznoœci¹ swoi-
mi wspomnieniami o Zelowie. 
                                 O.K.Ch.

ciel Klubu Literackiego TOPOLA 
w Zduñskiej Woli Tadeusz Za-
wadowski. Podczas spotkania 
promowaæ bêdzie swoj¹ naj-
nowsz¹ ksi¹¿kê „Miêdzy hory-
zontami”. Spotkanie poprowa-
dzi Andrzej Dêbkowski.
                                  O.K.Ch.



Dnia 22 marca 2007 r. Rada 
Miejska w Zelowie przyjê³a pro-
jekt uchwa³y w sprawie informa-
cji o stanie bezpieczeñstwa oraz 
osi¹gniêtych wynikach pracy 
Komisariatu Policji w Zelowie w 
2006 roku. 

Pierwsze z zagadnieñ za-
wartych w dokumencie, dotyczy 
zagro¿enia przestêpczoœci¹ 
oraz efektów jej wykrywania. 
Wed³ug danych, w 2006 r. na te-
renie dzia³ania Komisariatu Poli-
cji w Zelowie, stwierdzono ogól-
ny spadek przestêpczoœci o 
10%, w czym w poszczegól-
nych kategoriach, przestêp-
czoœæ kryminalna spad³a o 18%, 
a przestêpczoœæ w ruchu drogo-
wym o 7%. Jedynie w kategorii 
przestêpstw o charakterze gos-
podarczym, zanotowano jej 
wzrost a¿ o 55% - stanowi to 
348 przestêpstw wykrytych w 
toku œledztw i dochodzeñ, b¹dŸ 
na gor¹cym uczynku, pope³nio-
nych przez 332 sprawców, w 
czym 97% to 321 doros³ych 
przestêpców i 3% to 11 nielet-
nich. S¹d Rejonowy w Be³cha-
towie, wobec 6 podejrzanych 
zastosowa³ areszt tymczasowy, 
wobec 2 innych sprawców 
dozór policyjny, w tym wobec 1 
osoby dodatkowo zastosowano 
zakaz opuszczania kraju. Wyk-
rycie 332 przestêpstw na 424 
stwierdzone, pozwoli³o na osi¹-
gniêcie doœæ wysokiego wskaŸ-
nika wykrywalnoœci wszystkich 
kategorii przestêpstw  82,2%, 
który jest jednak ni¿szy o 2,5% 
od wskaŸnika z 2005 r. W formie 
œledztw i dochodzeñ, przepro-
wadzono ogólnie 492 postêpo-
wania przygotowawcze, z cze-
go 449 przeprowadzono po wy-
daniu postanowienia o wszczê-
ciu postêpowania, natomiast 
odmow¹ wszczêcia postêpowa-
nia, zakoñczono 56 postêpo-
wañ sprawdzaj¹cych. Na pod-
stawie listów goñczych, prze-
prowadzono 21 spraw poszuki-
wawczych, czego efektem by³o 
zatrzymanie 8 osób poszukiwa-
nych. Przyjêto równie¿ 10 zg³o-
szeñ dotycz¹cych zaginiêcia 
osób, a sprawnie poprowadzo-
ne czynnoœci poszukiwawcze, 
zakoñczy³y siê w rezultacie od-
nalezieniem wszystkich zaginio-
nych w 2006 r. 

Kolejnym aspektem jest bez-
pieczeñstwo na drogach. We-
d³ug policyjnych danych, w 2006 
roku na terenie dzia³ania Komi-
sariatu Policji, na drogach mia³o 

miejsce 106 kolizji drogowych, 
29 wypadków, w których 47 
osób zosta³o rannych, a 3 osoby 
ponios³y œmieræ. Przyczynami 
wypadków by³o zastosowanie 
nieodpowiedniej prêdkoœci do 
panuj¹cych warunków, nie-
udzielanie pierwszeñstwa prze-
jazdu oraz nieprawid³owe wyko-
nywanie manewrów. Wed³ug 
obserwacji, najwiêksze zagro-
¿enie wystêpowa³o podobnie 
jak w latach poprzednich, na 
drodze wojewódzkiej nr 484.

Poprawa bezpieczeñstwa na 
drogach, mo¿liwa by³a dziêki 
podjêtym w tym kierunku, ró¿-
norodnym dzia³aniom policji. 
Nale¿a³y do nich takie akcje jak: 
organizowanie miasteczek ru-
chu drogowego w szko³ach, 
prelekcje o tematyce bezpiecz-
nego korzystania z drogi dla 
m³odzie¿y, podczas których 
ka¿dy otrzyma³ kamizelkê i  opa-
skê odblaskow¹, prowadzone 
przez policjantów KP w Zelowie 
i Sekcjê Ruchu Drogowego 
KPP w Be³chatowie, wspólne 
akcje, tj. „Kaskada”, „Pomiar”, 
„Bezpieczna droga do szko³y”, 
„Zero tolerancji dla beztroskich”. 
Znaczny jednak wp³yw na po-
prawê bezpieczeñstwa na dro-
gach, wywar³y zaostrzone re-
presje mandatowe, na³o¿one na 
sprawców oraz eliminacja nie-
trzeŸwych kierowców.

Zwiêkszona o 9,7% iloœæ in-

terwencji, wynosz¹ca 1886 
przypadków, sk³oni³a KP w Ze-
lowie, do podjêcia dzia³añ pre-
wencyjnych. Spoœród wszyst-
kich przeprowadzonych inter-
wencji, policjanci przeprowadzili 
najwiêcej interwencji domo-
wych, w zwi¹zku z tym 15 ro-
dzin, w których zaobserwowano 
przemoc domow¹, objêtych zo-
sta³o nadzorem w ramach tzw. 
„Niebieskiej Karty”. Skutkiem te-
go jest wszczêcie 19 postêpo-
wañ o przestêpstwo znêcania, z 
których 18 trafi³o z aktem oskar-
¿enia do S¹du Rejonowego 
Be³chatowie. Prowadzono rów-
nie¿ czynnoœci zatrzymania lub 
doprowadzenia 194 osób, w 
tym 112 osób doprowadzonych 
zosta³o do rozmaitych placówek 
(zak³adów karnych, s¹dów, pla-
cówek s³u¿by zdrowia, innych 
jednostek policji, sal wytrzeŸ-
wieñ), a tak¿e do miejsc zamie-
szkania. Podejmuj¹c dzia³ania 
prewencyjne, przeprowadzono: 
253 postêpowania administra-
cyjne, z czego 166 zakoñczono 
skierowaniem wniosku o ukara-
nie do Wydzia³u Grodzkiego 
S¹du Rejonowego w Be³chato-
wie, w tym 89 wniosków doty-
czy³o wykroczeñ drogowych; 
496 sprawców wykroczeñ uka-
rano mandatami, z czego 336 to 
mandaty za pope³nienie wykro-
czeñ w ruchu drogowym na su-
mê 60.850 z³; zatrzymano 33 

prawa jazdy, w tym 27 za jazdê 
pod wp³ywem alkoholu, 113 do-
wodów rejestracyjnych za nie-
sprawnoœæ pojazdów; skierowa-
no 10 zawiadomieñ do Ubez-
pieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego; zatrzymano i osa-
dzono w pomieszczeniu dla 
osób zatrzymanych w KPP w 
Be³chatowie (do dyspozycji KP 
w Zelowie lub s¹du), 70 osób 
podejrzanych o pope³nienie 
przestêpstw; na 7 osób nadu¿y-
waj¹cych alkohol zosta³y skiero-
wane wnioski do Miejskiej  Komi-
sji ds. Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w Zelowie. 
Sumienne pe³nienie s³u¿by pa-
trolowej, zabezpieczanie ró¿ne-
go rodzaju imprez na terenie 
Zelowa, Be³chatowa, to równie¿ 
dzia³ania prewencyjne wykony-
wane przez policjantów.

Powy¿sze sprawozdanie, 
pozwala na stwierdzenie spad-
ku przestêpczoœci kryminalnej. 
Z kolei jednak, i¿ zaobserwowa-
no wzrost przestêpstw zalicza-
nych do oszustw komputero-
wych i telekomunikacyjnych, za-
planowano szereg dzia³añ, ma-
j¹cych na celu usprawnienie 
taktyki w zwalczaniu przestêp-
czoœci na tym obszarze. Kon-
tynuowane tak¿e bêd¹ progra-
my realizowane do tej pory, tj. 
zapewnienie wiêkszej obecno-
œci s³u¿b patrolowych na dro-
gach oraz zwiêkszenie represji  
wobec pieszych, którzy naru-
szaj¹ zasady korzystania z dro-
gi.                                     J.C.



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

Osoby pobieraj¹ce œwiad-
czenia z Zak³adu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, otrzymaj¹ 
w kwietniu jednorazow¹ kwo-
tê. ZUS zrealizuje w ten spo-
sób ustawê przyjêt¹ 16  
lutego przez Parlament.

Jednorazow¹ kwotê otrzy-
maj¹ emeryci, renciœci oraz 
osoby pobieraj¹ce œwiadczenia 
i zasi³ki przedemerytalne, którzy 
pobior¹ œwiadczenie za marzec 
2007 r. Kwoty wyp³acone bêd¹ 
jednak tylko tym osobom, które 
pobieraj¹ œwiadczenia w wyso-
koœci nie przekraczaj¹cej 1200 
z³otych brutto.

Wysokoœæ kwoty uzale¿nio-
na jest od wysokoœci przys³ugu-
j¹cego œwiadczenia. Najwy¿sz¹ 
kwotê - 420 z³  otrzymaj¹ osoby 
pobieraj¹ce œwiadczenie w wy-
sokoœci do 600 z³.  Dla osób po-
bieraj¹cych powy¿ej 600 z³,  ale 
mniej ni¿ 800 z³  przewidziana 
jest kwota w wysokoœci 310 z³. 
Osoby, których œwiadczenia 
wy-nosz¹ wiêcej ni¿ 800 z³, a 

nie przekraczaj¹ 1 tys. z³ mog¹ 
spodziewaæ siê 180 z³.  Nato-
miast œwiadczeniobiorcy, któ-
rym ZUS wyp³aca œwiadczenia 
w przedziale 1 tys. - 1,2 tys. z³,  
otrzymaj¹ 140 z³.

Aby otrzymaæ t¹ kwotê nie 
trzeba sk³adaæ ¿adnych 
wniosków. ZUS z urzêdu prze-
œle kwotê wraz z bie¿¹cym 
œwiadczeniem w tym terminie,  
w którym zazwyczaj je przesy³a. 
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e ten jed-
norazowy dodatek nie podlega 
opodatkowaniu, dlatego wszys-
cy uprawnieni dostan¹ wymie-
nione kwoty w ca³oœci,  bez ¿ad-
nych potr¹ceñ.

Przy ustalaniu wysokoœci 
dochodu uprawniaj¹cego do 
wyp³aty jednorazowej kwoty, 
oprócz podstawowych œwiad-
czeñ uwzglêdniane bêd¹ rów-
nie¿ wszystkie wyp³acane do-
datki oraz inne œwiadczenia pie-
niê¿ne.  

Monika Domaradzka
Rzecznik prasowy ZUS 

Tomaszów Maz.



W Przedszkolu Samorz¹do-
wym nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Zelowie w dniach od 12 do 16 
marca br., odby³y siê Dni Otwar-
te dla dzieci z terenu Gminy 
Zelów.

Codziennie przez dwie go-
dziny, dzieci bra³y udzia³ w ró¿-
nego rodzaju zajêciach, grach    
i zabawach ruchowych. Z kolei, 

Piêtnaœcioro dzieci w wieku 
od 3 do 5 lat uczestniczy w zajê-
ciach przedszkola, które od 
marca br. dzia³a przy Szkole 
Podstawowej w Kociszewie w 
ramach ogólnopolskiego pro-
gramu „Ma³e przedszkole w 
ka¿dej wsi”. Projekt realizowany 
jest przez Ministerstwo Edukacji  
Narodowej i finansowany ze 
œrodków EFS. Kontynuacja 
dzia³añ przedszkolnych, zapo-
cz¹tkowanych w 2005 r., jest 
mo¿liwa dziêki porozumieniu 
pomiêdzy Towarzystwem Szkol-
nym Kociszew a Towarzystwem 
Inicjatyw Europejskich. Celem 
dzia³ania placówki jest podtrzy-

mywanie naturalnej i spontani-
cznej chêci poznania œwiata, 
nauka wspó³dzia³ania z rówieœ-
nikami, jak równie¿ wyrównanie 
szans edukacyjnych i przyspo-
sobienie do warunków szkol-
nych. 

Na mocy umowy TIE czê-
œciowo sfinansuje koszty pla-
cówki, w tym wynagrodzenie 
wychowawczyni oraz zakup po-
mocy dydaktycznych. A ju¿ nie-
d³ugo dzieci bêd¹ cieszyæ siê z 
nowego basenu z kulkami i wy-
posa¿enia szkolnego placu za-
baw, które zostanie zakupione 
w ramach projektu.

                             O.K.Ch.   

w dniu 14 marca, goœciem spe-
cjalnym w przedszkolu by³ „Kró-
lik Bugs”, który w interesuj¹cy 
sposób opowiada³ dzieciom     
o zasadach higieny osobistej     
i ruchu drogowym. Podczas Dni 
Otwartych, przedszkole odwie-
dzi³o wiele dzieci wraz z rodzica-
mi.
                                  O.K.Ch.

Dnia 16.03.2006 r. w sali bu-
dynku przy Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Zelowie, odby³y siê 
miejsko-gminne eliminacje Tur-
nieju Wiedzy Po¿arniczej i  Eko-
logicznej pod has³em „M£O-

DZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯A-
ROM I CHRONI ŒRODOWI-
SKO”. Do konkursu przyst¹pili 
uczestnicy z trzech grup wieko-
wych (szko³y podstawowe, gim-
nazja, szko³y ponadgimnazjal-

ne), wykazuj¹c siê wiedz¹ z za-
kresu po¿arnictwa. Jury w sk³a-
dzie: Szczepan Krajda  Przewo-
dnicz¹cy, Tadeusz Dobrzañski  
Sekretarz, Zbigniew Dubiñski  
cz³onek komisji, po sprawdze-
niu i ocenieniu testów, wy³onili 
do fina³u Powiatowego Turnieju 
Wiedzy Po¿arniczej i Ekologicz-
nej, ni¿ej wymienionych uczest-
ników konkursu:

I grupa wiekowa 
(szko³y podstawowe)

I miejsce Wiktoria Bielaszyn
 SP nr 2 w Zelowie, 
- 40 pkt
II miejsce Ewa ProwaŸnik 
SP nr 2 w Zelowie
- 39 pkt + 2 pkt po dogrywce
III miejsce Kamil Kêdziak 
SP w Kociszewie 
- 39 pkt + 1 pkt, po dogrywce

II grupa wiekowa 
(gimnazja)

I miejsce Jakub Bro¿yñski 
Gimnazjum w £obudzicach
- 30 pkt
II miejsce Micha³ Marciniak
Gimnazjum w Zelowie
- 19 pkt
III miejsce Pawe³ Twardowski
Gimnazjum w Zelowie
- 18 pkt

III grupa wiekowa 
(szko³y ponadgimnazjalne)

I miejsce Piotr Fronczak 
ZSO w Zelowie
-  40 pkt + 6 pkt po dogrywce
II miejsce Wiktor Sztajerowski
ZSO w Zelowie
-  40 pkt + 4 pkt po dogrywce
III miejsce Bartosz Siedziako
ZSO w Zelowie
-³ 40 pkt + pkt po dogrywce

Po og³oszeniu wyników, zwy-
ciêzcom zosta³y wrêczone na-
grody g³ówne, natomiast 
wszystkim uczestnikom konkur-
su i ich opiekunom, skromne 
upominki.

                                     J.C.



„Byæ uczniem Koœciuszki -  to 
brzmi dumnie”- pod takim has-
³em przebiega³o tegoroczne 
Œwiêto Patrona Szko³y Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie. Tradycyj-
nie, rozpoczêto je przemarszem 
pod pomnik Tadeusza Koœciu-
szki i z³o¿eniem kwiatów, a uro-
czysta akademia, odby³a siê w 
Domu Kultury w Zelowie. Na 
pocz¹tku uroczystoœci dyrektor 
szko³y Marzanna Socha powita-
³a przyby³ych goœci i  przybli¿y³a 
postaæ Patrona Szko³y. Nastêp-
nie cz³onkowie ko³a teatralnego 
„Podkasane Muzy” przedstawili 
czêœæ artystyczn¹. Ca³oœæ ubo-
gaci³ swym œpiewem szkolny 
chór i wystêp „Kolorowych Nu-
tek”. 

Podczas uroczystoœci, g³os 
zabra³ zastêpca burmistrza Ze-
lowa Kazimierz Hudzik, który 
z³o¿y³ uczniom serdeczne ¿y-
czenia z tej okazji  i przekaza³ na 
rêce dyrektora szko³y upomi-
nek. W tegorocznych obcho-
dach Œwiêta Patrona Szko³y 
Podstawowej nr 2 w Zelowie, 
udzia³ wziêli m. in.:  dyrektorzy 
szkó³ z terenu Gminy Zelów, dy-

rektor Domu Kultury w Zelowie 
Ma³gorzata Dêbkowska, dyrek-
tor Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Zelów Barbara Berliñ-
ska, prezes zarz¹du Stowarzy-
szenia Przyjació³ Osób Niepe³-
nosprawnych Dariusz Kaczma-
rek, kierownik Referatu Oœwiaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia w 
Urzêdzie Miejskim w Zelowie 
Gra¿yna Karbowska i przedsta-
wiciele Rady Rodziców.  

Na zakoñczenie, dyrektor 
wrêczy³a Szkolnym Mistrzom, 
pami¹tkowe medale.
Wœród laureatów znaleŸli siê:
Klasy 1-3
Mistrz Ortografii  
     Patrycja Juniak
Mistrz Matematyki 
     Marek Szafran
Mistrz Jêz. Angielskiego
     £ukasz Zaworski
Mistrz Plastyki  
     Eliza Siwienko
Mistrz Sportu  
     Katarzyna Ignaczak, 
     Artur Opa³ka
Mistrz Œpiewu  
     Kinga Buczyñska, 
     Natalia Adamczyk

Mistrz Twórczoœci Literackiej
     £ukasz Zaworski
Klasy 4-6
Mistrz Ortografii  
     Magdalena Rogut
Mistrz Matematyki  
     Marcin Stasiak
Mistrz Jêzyka Angielskiego
     Pawe³ Gajda
Mistrz Sportu  
     Bartosz Mielczarek, 
     Artur Haberek

Mistrz Plastyki  
     Magdalena Rogut
Mistrz Œpiewu  
     Martyna Socha
Mistrz Przyrody  
     Pawe³ Gajda
Mistrz Historii  
     Wiktoria Bieliaszyn
Mistrz Recytacji  
     Martyna Kalwinek
Mistrz Twórczoœci Literackiej
     Magdalena Rogut

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
3,15 z³/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek o godz. 7.30
MACIORY
Od 1,90 do 2,00 z³/kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa siê w ka¿dy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 12,00 z³/kg
Preferowana waga - 60-70 kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gêbicki
Do 12 z³/kg - byczki
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - do 8,40 z³/kg
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: 4,00 z³/kg (brutto)
2. JA£ÓWKI
3,80 z³/kg (brutto)
3. BUHAJE
4,80-5,00  z³/kg (brutto)
4. CIELÊTA waga 70-100 kg
Do 8,40 z³/kg (brutto)

Skupy prowadzone s¹ na zapisy pod numerem  tel. 044 
634 40 18. Ceny przy skupie mog¹ byæ zmienne.



Informacja dla rolników 
ubiegaj¹cych siê w 2007 roku 
o przyznanie p³atnoœci do 
gruntów rolnych

W 2007 r. na jednym formu-
larzu Wniosku o przyznanie 
p³atnoœci rolnicy mog¹ ubiegaæ 
siê o przyznanie: 
- jednolitych p³atnoœci obsza-
rowych, 
- p³atnoœci uzupe³niaj¹cych do 
powierzchni upraw podstawo-
wych, 
- p³atnoœci uzupe³niaj¹cej do 
powierzchni uprawy chmielu, 
- p³atnoœci uzupe³niaj¹cej do 
powierzchni roœlin przezna-
czonych na paszê uprawia-
nych na trwa³ych u¿ytkach zie-
lonych, 
- p³atnoœci do upraw roœlin 
energetycznych, 
- p³atnoœci cukrowej, 
- pomocy finansowej z tytu³u 
wspierania gospodarowania 
na obszarach górskich i in-
nych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodaro-
wania.

Rolnicy, którzy po raz pierw-
szy bêd¹ ubiegaæ siê o przyzna-
nie p³atnoœci do gruntów rolnych 
mog¹ pobraæ formularze wnios-
ków w biurach powiatowych, 
oddzia³ach regionalnych ARiMR 
oraz ze strony internetowej 
www.arimr.gov.pl.

Natomiast, rolnicy, którzy 
ubiegali siê o przyznanie p³atno-
œci bezpoœrednich do gruntów 
rolnych w roku 2006, otrzymaj¹ 
z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa czêœciowo 
wype³niony formularz wniosku 
wraz z materia³em graficznym 
oraz instrukcjami ich wype³nie-
nia.

Nowy formularz wniosku 
znacznie ró¿ni siê od tych, jakie 
obowi¹zywa³y w poprzednich 

latach, dlatego przed przyst¹-
pieniem do wype³niania nale¿y 
zapoznaæ siê z zaleceniami za-
wartymi w „Instrukcji wype³nia-
nia wniosku.” Zmieni³ siê m.in.  
sposób deklarowania roœlin w 
ramach grup upraw wystêpuj¹-
cych na dzia³ce rolnej,  mo¿li-
woœæ ubiegania siê o nowe ro-
dzaje p³atnoœci: p³atnoœæ uzu-
pe³niaj¹ca do powierzchni roœlin 
przeznaczonych na paszê upra-
wianych na trwa³ych u¿ytkach 
zielonych (p³atnoœci zwierzêce) 
oraz p³atnoœæ do upraw roœlin 
energetycznych. 

Wype³nione wnioski, rolnicy 
mog¹ sk³adaæ w biurze powiato-
wym ARiMR, w³aœciwym ze 
wzglêdu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibê wnioskodawcy, 
w okresie od dnia 15 marca do 
dnia 15 maja 2007 roku. Dopu-
szczalne jest z³o¿enie wniosku 
w ci¹gu 25 dni kalendarzowych 
po tym terminie, czyli  do dnia 9 
czerwca 2007 r., jednak¿e za 
ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia 
nale¿na producentowi p³atnoœæ 
bêdzie pomniejszana o 1% .

Po raz pierwszy w tym roku 
pomoc przy wype³nianiu wnio-
sku bêdzie odp³atna.
 Us³ugi w tym zakresie wyko-
nuj¹ nastêpuj¹ce firmy do-
radztwa rolniczego:
- Oœrodek Doradztwa Rolni-
czego w Be³chatowie, ul. 
Okrzei 49, czynny od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-
15.00;

- Centrum Doradztwa Rolni-
czego AGROPUNKT Sp.z o.o 
w Pabianicach;
- Punkt konsultacyjny w Zelo-
wie, Plac D¹browskiego 4, 
czynny od poniedzia³ku do 

pi¹tku w godz. 9.00-17.00, w 
soboty 9.00-14.00;
- Punkt konsultacyjny w Zelo-
wie, Plac D¹browskiego 10, 
czynny od œrody do pi¹tku w 
godz. 8.00-16.00. 







dru¿yna ze Szko³y Podstawo-
wej nr 2 w Zelowie, a na miejscu 
III znalaz³a siê dru¿yna ze 
Szko³y Podstawowej w Wygie³-
zowie. Wszystkie zespo³y otrzy-
ma³y dyplomy, puchary oraz pi³-
ki. Z kolei, najlepszymi strzelca-
mi turnieju zostali: Kamil Kraw-
czyk i £ukasz Ratajczyk. 

Organizatorem V Halowego 
Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar 
Dyrektora Szko³y Podstawowej 
nr 2 w Zelowie, by³ Zarz¹d UKS 
„Dwójka”.                    O.K.Ch.

W dniu 16 marca br. w hali 
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Zelowie, rozegrano V 
Turniej Halowej Pi³ki No¿nej o 
Puchar Dyrektora Szko³y Pod-
stawowej nr 2 im. Tadeusza 
Koœciuszki w Zelowie. Uczestni-
czy³y w nim 4 dru¿yny ch³opców 
ze szkó³ podstawowych z tere-
nu Gminy Zelów. Grano syste-
mem „ka¿dy z ka¿dym”. Puchar 
powêdrowa³ w rêce dru¿yny ze 
Szko³y Podstawowej nr 4 w Ze-
lowie. Drugie miejsce zajê³a 



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

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

Zarz¹d Miejsko-Gminny LKS 
by³ organizatorem w dniu 11 
marca w hali Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Zelowie fi-
na³u Zimowych Igrzysk. Igrzy-
ska odby³y siê w 8 dyscyplinach 
sportowych, a mianowicie: sza-
chach, warcabach, tenisie sto³o-
wym, biegach prze³ajowych, 
rzucie lotk¹, ciê¿arku, wieloboju 
sprawnoœciowym i trio-basket. 
Do udzia³u w Igrzyskach przy-
st¹pi³o 156 uczestników z tere-
nu naszej gminy, w tym pod-
opieczni Stowarzyszenia Przy-
jació³ Osób Niepe³nospraw-
nych.

Oto zwyciêzcy I miejsc w 
poszczególnych konkurencjach:
- Anna Œwistek i Mateusz Te-
l¹¿ka (szachy),
- Katarzyna Sobczyk i An-

drzej Sowa³a (warcaby),
- Katarzyna Konieczna i Ja-
kub Górecki (tenis sto³owy),
- Milena Struzik i Tomasz Li-
siecki (biegi prze³ajowe),
- Alicja Smolna i Andrzej So-
wa³a (rzut lotk¹),
- Arkadiusz Szafran (ciê¿a-
rek),
- Pawe³ Snochowski (wielo-
bój sprawnoœciowy),
ULKS ZSO Zelów i ULKS 
„KUSY” £obudzice (trio-bas-
ket).

W punktacji dru¿ynowej I  
miejsce zaj¹³ ULKS ZSO Ze-
lów (108 pkt), na miejscu II 
uplasowa³ siê LZS ZSP Zelów 
(88 pkt), na III   ULKS „KUSY” 
£obudzice (87 pkt) i na miejscu 
IV dru¿yna SPON Zelów (23 
pkt). 

W dniu 15 kwietnia br. w Do-
mu Kultury w Zelowie odbêd¹ 
siê XVIII Otwarte Mistrzostwa 
Zelowa w szachach o Puchar 
Przewodnicz¹cego Rady Woje-
wódzkiej SLD w £odzi.  Celem 
Mistrzostw jest popularyzacja 
gry w szachy i  uczczenie 50-le-
cia nadania praw miejskich 
dla Zelowa. W Mistrzostwach 
mog¹ braæ udzia³ wszyscy chêt-
ni bez ograniczeñ wiekowych. 
Rozgrywki bêd¹ prowadzone 
systemem szwajcarskim na 
dystansie 9 rund. Czas partii  15 
minut na zawodnika. Za zajêcie 
pierwszych dziesiêciu miejsc 
przewidziane s¹ Puchary i  na-

grody pieniê¿ne.

Rozk³ad Mistrzostw:
9:00-9:45 przyjmowanie zg³o-
szeñ uczestników
10:00-10:15 otwarcie Mi-
strzostw
10:15 rozpoczêcie zawodów
16:00 zakoñczenie

Organizatorami Otwartych 
Mistrzostw Zelowa w szachach 
s¹: Zarz¹d Miejsko-Gminny Lu-
dowego Klubu Sportowego w 
Zelowie, ko³o Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w Zelowie        
i Dom Kultury w Zelowie.
Serdecznie zapraszamy!
                                  O.K.Ch.

Zelowski ULKS ZSO Zelów 
po raz drugi jako reprezentant 
Polski uczestniczy³ na wyjeŸ-
dzie w Miêdzynarodowym Tur-
nieju Pi³ki Siatkowej. W ubieg-
³ym roku gospodarzem Turnieju 
by³y Niemcy, a w tym roku  Cze-
chy. W dniach 23-25 marca br. 
do rozgrywek przyst¹pi³y cztery 
dru¿yny: z Niemiec, Czech, S³o-
wenii i Polski, tym razem by³y to 
zespo³y mieszane. Po zaciêtej 
rywalizacji Puchar Turnieju po-
wêdrowa³ w rêce zelowskiej 
dru¿yny, której trenerem jest 
Mariusz Kryza. Radoœæ by³a 
ogromna, bo przypomnijmy, ¿e 
w roku poprzednim wywalczyli  
zaledwie III miejsce. Kolejne II 

miejsce w Turnieju zajê³a repre-
zentacja dru¿yny czeskiej, III  
miejsce dru¿yna niemiecka        
i ostatnie IV miejsce  dru¿yna 
s³oweñska. 

G³ównym koordynatorem 
Turnieju, który odbywa³ siê pod 
has³em „Dla przyjaŸni i  toleran-
cji” by³o Gimnazjum z Chemnitz 
w Niemczech. Zaœ w 2008 roku 
gospodarzem Turnieju bêdzie 
tegoroczna zwyciêska dru¿yna 
z Zelowa. 

Wiêcej szczegó³ów z prze-
biegu Miêdzynarodowego Tur-
nieju Pi³ki Siatkowej poznaj¹ 
Pañstwo ju¿ w kolejnym wyda-
niu Informatora Zelowskiego.

O.K.Ch.

- Katarzyna Konieczna (tenis 
sto³owy kobiet)
- Andrzej Sowa³a (rzut lotk¹)
- Milena Struzik (bieg prze³a-
jowy kobiet)
- Cezary Jarosiñski (wielobój 
sprawnoœciowy).

W ogólnej klasyfikacji  Gmi-
na Zelów spoœród 6 innych 
gmin, znalaz³a siê na III miejscu 
z 97 punktami. Zaœ w pi³ce siat-
kowej kobiet Gmina Zelów zos-
ta³a Mistrzem powiatu be³cha-
towskiego na rok 2007.

                             O.K.Ch.

Zwyciêzcy tegorocznych 
Miejsko-Gminnych Zimowych 
Igrzysk w Zelowie reprezento-
wali nasz¹ gminê na powiato-
wych Igrzyskach Sportowo-Re-
kreacyjnych LZS w Kleszczowie 
w dniu 18 marca br. W Igrzy-
skach udzia³ wziê³o 183 uczest-
ników z terenu powiatu be³cha-
towskiego.

Wœród zawodników z naszej 
gminy na I miejscach znaleŸli 
siê:
- Józef Brzozowski (warcaby 
mê¿czyzn)

POWIATOWE ZIMOWE 

IGRZYSKA W KLESZCZOWIE
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