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Podczas VII sesji Rady Miej-
skiej w Zelowie burmistrzowi 
Zelowa udzielono absolutorium 
z wykonania bud¿etu za 2006 
rok. Wczeœniej radni wys³uchali  
sprawozdania burmistrza i opinii  
Komisji Rewizyjnej w tej spra-
wie. Komisja stwierdzi³a, ¿e gos-
podarka finansowa by³a prowa-
dzona racjonalnie. Uchwalony 
w dniu 16 marca bud¿et na 
2006 rok, po uwzglêdnieniu w 
ci¹gu roku zmian, wynosi³  plan 
dochodów 33.316.000 z³. Do-
chody wykonano w kwocie 
32.163.367,88 z³, co stanowi 
96,5% planu. Z kolei,  wydatki 
bud¿etowe po zmianach doko-
nanych w ci¹gu roku wynios³y 
35.861.805 z³. Wydatki zrealizo-
wano w kwocie 32.963.174,30 

z³, co stanowi 91,92%. Warto 
przy tym zaznaczyæ, ¿e wydatki 
inwestycyjne wynios³y 8,5 mln 
z³, co stanowi 26%. Bud¿et Gmi-
ny Zelów za 2006 rok zamkn¹³ 
siê wynikiem dodatnim w wyso-
koœci 1.358.021,72 z³. Wprowa-
dzenie tej nadwy¿ki do tego-
rocznego bud¿etu umo¿liwi³o 
rozszerzenie zak³adanego pla-
nu inwestycji. Œrodki te przezna-
czone bêd¹ zarówno na zada-
nia realizowane i zmierzaj¹ce 
ku koñcowi, jak równie¿ na przy-
gotowanie nowych zadañ. Naj-
wa¿niejszym wyzwaniem i prio-
rytetowym zadaniem dla w³adz 
samorz¹dowych Gminy Zelów 
w najbli¿szym czasie jest pozys-
kanie œrodków unijnych w latach 
2007-2013.                 O.K.Ch.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku stary dowód osobisty traci 
wa¿noœæ. PrzyjdŸ z³ó¿ wniosek i wymieñ stary dowód na 
nowy! Kolejka w Urzêdzie Miejskim siê wyd³u¿a!
Wiêcej informacji otrzymasz na stronie internetowej

 lub Urzêdzie Miejskim w Zelowie - 
Referat Spraw Obywatelskich nr tel. (044) 634 10 00 wew. 42

 
www.mswia.gov.pl

W roku jubileuszowym, kiedy 
Zelów obchodzi 50-lecie na-
dania praw miejskich, w dniach 
7-8 lipca odbêdzie siê Festyn 
pn. „DNI ZELOWA”. 

Z tej oto okazji  przygotowali-
œmy dla Pañstwa mnóstwo atra-
kcji. Pierwszy dzieñ rozpocznie 
siê programem rozrywkowym 
dla dzieci, do których zawita 
“Hugo i Przyjaciele”. W tym 
dniu wyst¹pi¹ m.in. takie gwiaz-
dy polskiej sceny jak: Gosia An-
drzejewicz, Skaner i D-Bomb. 
Drugi dzieñ rozpocznie Festiwal 

Stra¿ackich Orkiestr Dêtych, po 
czym wyst¹pi¹: Kabaret M³o-
dych Panów, Verba i Reni 
Jusis. Dwudniowy festyn “Dni 
Zelowa” zakoñczy pokaz “Teat-
ru Ognia”. 

S¹ to tylko niektóre z przygo-
towanych atrakcji dla mieszkañ-
ców Gminy Zelów! O szcze-
gó³ach Festynu poinformujemy 
Pañstwa w kolejnym wydaniu 
Informatora Zelowskiego, do 
lektury, którego ju¿ dziœ serde-
cznie zachêcamy!
                                  O.K.Ch.   

Dzieñ 3 maja jest szczegól-
ny, poniewa¿ obchodzimy Naro-
dowe Œwiêto Konstytucji i  Œwiê-
to Matki Bo¿ej Królowej Polski. 
W Zelowie uroczystoœci rozpo-
czê³y siê Msz¹ Œwiêt¹ w intencji 
Ojczyzny w koœciele pw. M. B. 
Czêstochowskiej, a nastêpnie 
przenios³y siê na Plac D¹brow-
skiego, gdzie pod pomnikiem 
Tadeusza Koœciuszki z³o¿ono 
kwiaty.

Po zabraniu g³osu przez bur-
mistrza Zelowa S³awomira Mali-
nowskiego nast¹pi³ kulminacyj-
ny punkt uroczystoœci, mianowi-
cie nadanie aktu Honorowego 
Obywatelstwa Gminy Zelów 
Ksiêdzu Biskupowi Zdzis³a-
wowi Trandzie. Przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Wincenty Ber-
liñski odczyta³ treœæ uchwa³y 
podjêtej w dniu 19 kwietnia 
przez Radê Miejsk¹ w Zelowie 
i przekaza³ j¹ na rêce Szanow-
nego Goœcia.

Ksi¹dz Zdzis³aw Tranda w 
okresie 1952-1982 by³ probo-
szczem Parafii Ewangelicko-
Reformowanej w Zelowie. Zna-
ny równie¿ jako zaanga¿owany 
orêdownik wspó³pracy, pojedna-
nia i dialogu miêdzy zelowiana-
mi ró¿nych wyznañ, kultur i na-
rodowoœci. Podejmowa³ wiele 
cennych dzia³añ na rzecz dobra 
mieszkañców Zelowa. W latach 
1978-2000 by³ biskupem 
|i zwierzchnikiem Koœcio³a 
Ewangelicko-Reformowanego 
w Polsce. Znany jest tak¿e z 
dzia³alnoœci ekumenicznej. Pod-
czas uroczystoœci, na któr¹ 
przyby³o wielu mieszkañców 
Gminy Zelów, nie zabrak³o 
wspomnieñ i chwil wzruszeñ.

Obchody Œwiêta Konstytucji 
3 Maja zakoñczono wystêpem 
uczniów Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych i Orkiestry Dêtej 
OSP w Zelowie.

                              O.K.Ch.



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

W tym szczególnym roku, 
kiedy Zelów obchodzi 50-lecie 
nadania praw miejskich, mie-
liœmy zaszczyt goœciæ w dniu 10 
maja w Zelowie grupê uczestni-
ków II Ogólnopolskich Kon-
frontacji Przedsiêbiorczoœci 
Lokalnej Be³chatów '2007. Wi-
zyta rozpoczê³a siê spotkaniem 
w Domu Kultury, gdzie burmistrz 
Zelowa S³awomir Malinowski 
powita³ przyby³ych goœci, a Pre-
zes Fundacji Rozwoju Gminy 
Zelów Marek Górecki przed-
stawi³ prezentacjê nt. „zelow-
skiej przygody” z przedsiêbior-
czoœci¹, która obrazowa³a kry-
zys pocz¹tku lat 90 XX wieku w 
naszej gminie i uruchomienie lo-
kalnych mechanizmów jego 
przezwyciê¿ania. Nastêpnie 
uczestnicy przenieœli siê do Pa-
rafii Ewangelicko-Reformowa-
nej, gdzie Pastor Miros³aw Jeli-
nek przybli¿y³ historiê Zelowa. 
Kolejnym punktem programu 
by³o zwiedzanie Fundacji Roz-
woju Gminy Zelów. 

II Ogólnopolskie Konfronta-
cje Przedsiêbiorczoœci Lokalnej 
Be³chatów '2007 odbywa³y siê 
pod Honorowym Patronatem 
Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, Wojewody £ódzkiego, 

Marsza³ka Województwa £ódz-
kiego, Starosty Be³chatowskie-
go i Burmistrza Zelowa, a 
Urz¹d Miejski w Zelowie pe³ni³ 
rolê wspó³organizatora. 

                              O.K.Ch.

Nowy okres programowania 
2007-2013 to ogromne wyzwa-
nie dla jednostek samorz¹du te-
rytorialnego. Gmina Zelów przy-
mierzaj¹c siê do pozyskiwania 
funduszy unijnych opracowuje 
wiele dokumentów strategicz-
nych, pomocnych przy sk³ada-
niu wniosków. W zwi¹zku z tym, 
w dniach 27 kwietnia i 17 maja 
br. w Domu Kultury w Zelowie 
odby³y siê spotkania konsulta-
cyjne. Dotyczy³y one przygoto-
wania Lokalnego Planu Roz-
woju na lata 2007-2015 z po-
szerzon¹ prognoz¹ do roku 
2020, którego integraln¹ czêœ-
ci¹ bêdzie: Wieloletni Plan In-

westycyjny i Wieloletni Plan 
Finansowy 2007-2015 oraz 
Lokalnego Programu Rewita-
lizacji Miasta i Gminy Zelów 
na lata 2007-2015, a tak¿e pro-
jektu wykorzystuj¹cego poten-
cja³ wielokulturowoœci Gminy 
Zelów, gdy¿ przysz³y rok jest 
Europejskim Rokiem Dialogu 
Miêdzykulturowego.

W spotkaniu uczestniczyli: 
kierownicy jednostek organiza-
cyjnych Gminy Zelów, pracow-
nicy Urzêdu Miejskiego, Radni 
Rady Miejskiej w Zelowie,  
przedstawiciele organizacji po-
zarz¹dowych, koœcio³ów, zwi¹z-
ków wyznaniowych oraz so³tysi 

i mieszkañcy Gminy Zelów. 
Pierwsze spotkanie rozpocz¹³ 
burmistrz Zelowa S³awomir 
Malinowski, a w roli eksperta 
i doradcy wyst¹pi³ Stanis³aw 
Lis - przedstawiciel Firmy Mar-
ketingowej Hektor Sp. z o.o. z 
Tarnowa. Omówi³ on ogóln¹ 
koncepcjê dokumentów oraz 
warunki, jakie musz¹ byæ spe³-
nione przez beneficjentów koñ-
cowych, aby mogli umieœciæ w 
nich propozycje zadañ na rzecz 
rozwoju i rewitalizacji swoich 
placówek. Z tego wzglêdu, zos-
ta³y przekazane do wype³nienia 
ankiety i wnioski o umieszcze-
nie zadania w Lokalnym Prog-
ramie Rewitalizacji i Lokalnym 
Planie Rozwoju Gminy Zelów 
na lata 2007-2015 analiza,  
których zosta³a przedstawiona 
na spotkaniu w dniu 17 maja.

Na koniec spotkania skupio-
no siê nad wstêpnymi za³o¿e-
niami do projektu, z którym Gmi-
na Zelów chce wystêpowaæ o 
dofinansowanie z funduszy Unii  
Europejskiej ju¿ na pocz¹tku 
czerwca. Dotyczy³ on bêdzie 
ró¿norodnoœci religijnej, etnicz-
nej i kulturowej na terenie Gmi-
ny Zelów (historia-doœwiadcze-
nia-wspó³czesnoœæ). 

        O.K.Ch.

Powitanie przyby³ych goœci 
przez burmistrza Zelowa S³awomira Malinowskiego



Wraz z wiosn¹ i lepszymi wa-
runkami atmosferycznymi, tem-
po inwestycji w ramach ogrom-
nego projektu Gminy Zelów 
„Przebudowa oczyszczalni œcie-
ków i budowa systemów wod.-
kan. z odtworzeniem pasów 
drogowych w Zelowie” znacznie 
przyspieszy³o siê. I tak:
- w ulicy Weso³ej zmierzaj¹ ku 
koñcowi prace polegaj¹ce na 
uk³adaniu nawierzchni i wjaz-
dów do posesji mieszkañców 
z kostki wibroprasowanej,
- w ulicy Cegielnianej trwaj¹ 
roboty zwi¹zane z wykona-
niem podbudowy t³uczniowej,
- w ulicy Wolnoœci (odcinek od 
ulicy Pabianickiej do Krótkiej) 
wykonana zosta³a ju¿ kanali-
zacja sanitarna, deszczowa 
i sieæ wodoci¹gowa. Obecnie 

trwa ustawianie krawê¿ników
i wykonanie podbudowy t³ucz-
niowej.

Na oczyszczalni œcieków w 
dalszym ci¹gu montowane s¹ 
elementy technologii jak rów-
nie¿ roboty budowlane wew-
n¹trz i zewn¹trz budynku wielo-
funkcyjnego. Rozpoczêto tak¿e 
przygotowania do realizacji prac 
instalacyjnych przy remoncie 
kana³u sanitarnego na przed³u-
¿eniu ulicy W¹skiej (odcinek do 
g³ównej pompowni œcieków).

Planowane zakoñczenie 
realizacji projektu w paŸdzierni-
ku br. Wa¿nym czynnikiem jest 
sukcesywne sp³ywanie œrodków 
finansowych w ramach projektu. 
Na dzieñ 31 maja Gmina Zelów 
otrzyma³a 8.621.316,64 z³.
                                  O.K.Ch.

Po podziale nadwy¿ki bud-
¿etowej za rok 2006, która wy-
nios³a ponad 1,3 mln z³, na-
k³ady na inwestycje komunal-
ne w Gminie Zelów maj¹ 
wzrosn¹æ do kwoty 11, 5 mln 
z³. Œrodki te przeznaczone bê-
d¹ zarówno na zadania reali-
zowane i koñcz¹ce siê w tym 
roku, jak i na przygotowanie 
nowych zadañ, z którymi gmi-
na bêdzie wystêpowaæ do 
funduszy unijnych w najbli¿-
szym czasie.

W tym roku zostanie zakoñ-
czony program wspó³finanso-
wany ze œrodków UE „Przebu-
dowa oczyszczalni œcieków 
i budowa systemów wod.-
kan. z odtworzeniem pasów 
drogowych w Zelowie”, reali-
zowany od 2005 r. Jego wartoœæ 
to 17 mln z³  z czego 12,2 mln z³ 
gmina uzyska³a z funduszy unij-
nych (przypomnijmy: to najwiêk-
szy grant w województwie ³ódz-
kim w obszarze infrastruktury 
ochrony œrodowiska). W tym ro-
ku zosta³y ju¿ zakoñczone dwa 
inne programy inwestycyjne 
realizowane na terenach wiej-
skich: budowa wodoci¹gów w 
miejscowoœciach Zalesie - 
Przecznia i D¹browa (³¹cznie 
ok. 11,5 km sieci) oraz moderni-
zacja dróg wiejskich, prowadzo-
na w ró¿nym zakresie na ok. 20 
km dróg.

Jednak szczególnie wa¿nym 
wyzwaniem jest dla samorz¹du 
dobre przygotowanie siê do po-
zyskiwania œrodków unijnych w 
okresie programowania 2007-
2013. Ju¿ przy uchwalaniu bud-
¿etu w grudniu 2006 r. Rada 
Miejska w Zelowie zapisa³a kil-
ka programów inwestycyjnych, 
gotowych do zg³oszenia w przy-
sz³ych konkursach. S¹ to: budo-
wa oczyszczalni œcieków i kana-

lizacji sanitarnej dla £obudzic 
i Kolonii £obudzice, program 
rozbudowy wodoci¹gów wiej-
skich (Mauryców-Sromutka, 
Marszywiec, Paw³owa, Igna-
ców, budowa studni g³êbinowej 
w Kociszewie), program moder-
nizacji dróg na terenach wiej-
skich, zak³adaj¹cy zainwesto-
wanie w latach 2007-2013 - 5 
mln z³ oraz program moderniza-
cji i rozbudowy oœwietlenia ulicz-
nego na obszarze ca³ej gminy.

Wprowadzenie do bud¿etu 
œrodków z nadwy¿ki z 2006 r. 
umo¿liwi³o rozszerzenie zak³a-
danego planu inwestycji. Jesz-
cze w tym roku samorz¹d chce 
przyst¹piæ do prac nad doku-
mentacj¹ techniczn¹ dla kolej-
nych zadañ inwestycyjnych, któ-
re bêd¹ zg³aszane do funduszy 
unijnych. Najwiêksze z nich to 
przejœcie z kompletem mediów 
infrastrukturalnych (kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, wodo-
ci¹g, nowa nawierzchnia dróg, 
chodniki, nowe oœwietlenie uli-
czne) przez ca³y odcinek drogi 
wojewódzkiej 484 biegn¹cy 
przez Zelów (ulice: Zachodnia, 
Koœciuszki, Plac D¹browskiego, 
Sienkiewicza, Piotrkowska). To 
olbrzymie zadanie wymaga 
oczywiœcie finansowego udzia³u 
w³aœciciela tej drogi, czyli  Urzê-
du Marsza³kowskiego w £odzi, 
ale tu ju¿ wstêpna deklaracja 
wspó³pracy jest. Drugi program 
o podobnym charakterze, który 
ma byæ realizowany na terenie 
miasta od 2008 r. obejmuje bu-
dowê infrastruktury w ulicach: 
Podleœna, Leœna, Poprzeczna, 
Zofii i Górna.

Do programu rozbudowy wo-
doci¹gów wiejskich dosz³y kolej-
ne zadania - wodoci¹gi dla wsi: 
Chajczyny, Jawor, Pszczó³ki, 
Wola Pszczó³ecka i Walewice. 
Tak¿e i tu rok 2007 bêdzie poœ-
wiêcony wykonaniu dokumen-
tacji technicznej. Ze œrodków 
pochodz¹cych z nadwy¿ki bud-
¿etowej sfinansowany bêdzie 
tak¿e rozszerzony zakres mo-
dernizacji dróg na terenach wiej-
skich oraz udzia³ gminy w reali-
zacji MEN-owskiego programu 
„Blisko Boisko” (budowa nowe-
go boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 4).

£¹cznie Gmina Zelów wyda 
w 2007 r. na inwestycje kwotê 
ok. 11,5 mln z³, co stanowi 30% 
zaplanowanych na ten rok wy-
datków bud¿etowych.

                              O.K.Ch.

„Bogu na chwa³ê, ludziom 
na po¿ytek”  to  has³o widniej¹-
ce na sztandarach odzwiercie-
dla istotê dzia³añ stra¿ackich. 
Jest to niew¹tpliwie szlachetna 
s³u¿ba pe³niona od pokoleñ lu-
dziom i OjczyŸnie. W Gminie 
Zelów dzia³a 17 jednostek OSP, 
w których zrzeszonych jest 539 
stra¿aków. Co roku w maju ob-
chodz¹ oni swoje œwiêto.

Tegoroczne obchody Gmin-
nych Dni Ochrony Przeciwpo-
¿arowej odby³y siê w dniu 20 
maja w Karczmach. Uroczys-
toœæ rozpoczê³a siê zbiórk¹ 
pocztów sztandarowych i dele-
gacji jednostek OSP na placu 
stra¿ackim, po czym zosta³a od-
prawiona polowa Msza Œwiêta 

w intencji stra¿aków, któr¹ cele-
browali Kapelan Stra¿aków - 
Ksi¹dz Kanonik Leon Strzelczyk 
i Proboszcz Parafii p.w. Œw. Teo-
dora Mêczennika w Kociszewie  
Ksi¹dz Kanonik Zdzis³aw Jaku-
bik. Nastêpnie odby³ siê uro-
czysty apel, podczas którego 
g³os zabrali: burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski, zastêp-
ca starosty powiatu be³chatow-
skiego Edward Olszewski, Ko-
mendant Powiatowy PSP w 
Be³chatowie S³awomir Stemp-
lewski, Prezes Zwi¹zku Powia-
towego OSP w Be³chatowie 
Aleksander Fr¹czkowski i Ko-
mendant Miejsko-Gminny OSP 
w Zelowie Zbigniew Dubiñski.
                                   O.K.Ch.



Z koñcem maja w Galerii 
Collage w Domu Kultury w Zelo-
wie, zaprezentowana zosta³a in-
teresuj¹ca ekspozycja kolekcji 
zabytkowych i unikatowych foto-
grafii, na których niegdyœ  
uwieczniono najwa¿niejsze 
i najciekawsze momenty historii  
miasta. Wystawê zatytu³owan¹ 
„Zelów na starej fotografii”,  bê-
dzie mo¿na ogl¹daæ do koñca 
sierpnia br. Natomiast od 13 
kwietnia do 11 maja br., mo¿na 
by³o podziwiaæ wystawê tkaniny 
artystycznej pani Krystyny Pa-
pugi, z któr¹ przeprowadziliœmy 
wywiad. 
J.Cz. Od jak dawna tworzy 
Pani gobeliny?
K.P. Tkanina artystyczna zain-
teresowa³a mnie blisko 30 lat 
temu. Zaintrygowa³y mnie wte-
dy wszelkiego rodzaju nitki, 
sznurki, szmatki i powsta³y 
moje pierwsze w³asnorêcznie 
zaprojektowane i wykonane 
gobeliny.
J.Cz. Co spowodowa³o, ¿e 
interesuje Pani¹ w³aœnie ten 
rodzaj sztuki?
K.P. Powodem by³y silne wp³y-
wy rodzinnego domu, gdy¿ 
moja mama równie¿ intereso-
wa³a siê rêkodzie³em. Wszyst-
ko jednak tak naprawdê roz-
poczê³o siê w Zakopanem, 
gdzie uczêszcza³am do szko³y 
œredniej plastycznej o specjal-
noœci tkanina artystyczna. 
Tam te¿ rozpoczê³a siê moja 
twórcza dzia³alnoœæ.
J.Cz. Jak d³ugo trwa wyko-
nanie jednego gobelinu?
K.P. Trudno powiedzieæ. Zale-
¿y to przede wszystkim od 
czasu, jaki w danej chwili mo-
gê poœwiêciæ pracy, ale rów-
nie¿ od rozmiaru gobelinu, te-
chniki jak¹ jest wykonywany, 
jego tematu, wzoru oraz faktu-
ry.

J.Cz. Jak¹ tematykê poru-
sza Pani w tworzeniu gobeli-
nów?
K.P. W moich pracach nie ma 
okreœlonej tematyki, czy kon-
wencji. Tematyka g³ównie uza-
le¿niona jest od mojego nas-
troju, ale najczêœciej jest to 
przyroda i przede wszystkim 
kolor, który jest dla mnie zaw-
sze Ÿród³em inspiracji. 
J.Cz. Jak wygl¹da praca nad 
gobelinem? Jakich narzêdzi 
i tworzyw u¿ywa siê do jego 
wykonania?
K.P. Na pocz¹tku powstaje 
projekt na podstawie szkiców. 
Jeœli chodzi o narzêdzia, to nie 
s¹ one skomplikowane. Gobe-
lin tka siê na prostej drewnia-
nej, osnutej ramie za pomoc¹ 
zwyk³ego widelca. Tworzy-
wem podstawowym jest we³na 
i nici lniane. Z kolei lubiê wzbo-
gacaæ swój warsztat i ekspery-
mentowaæ z ró¿nymi materia-
³ami i technikami. Dodatkami 
mog¹ byæ wszelkiego rodzaju 
szmatki, sznurki, fragmenty 
wydziergane szyde³kiem, a 
nawet kamienie - niemal wszy-

Dnia 20 kwietnia br. Salon Li-
teracki w Domu Kultury w Zelo-
wie, goœci³ wybitnego poetê 
i krytyka literackiego, Tadeusza 
Zawadowskiego. Pisarz, bêd¹-
cy równie¿ laureatem ponad 
170 miêdzynarodowych i ogól-
nopolskich konkursów literac-
kich jest cz³onkiem Zwi¹zku Li-
teratów Polskich, jak równie¿ 
wspó³twórc¹ Klubu Literackiego 
”TOPOLA” oraz interdyscypli-
narnego Klubu Twórczej Pracy 
„BEZ AUREOLI”. Autor ma ju¿ 
na swoim koncie pó³ tysi¹ca pu-
blikacji w prasie literackiej,  w 

stko, co wpadnie nam w rêkê.
J.Cz. Swojej twórczoœci 
poœwiêca Pani d³ugi okres 
czasu. Pewnie posiada ju¿ 
Pani bogat¹ kolekcjê?
K.P. Oj tak, mam zbiór oko³o 
130 gobelinów, z czego naj-
mniejsze to gobeliny 5 cm x 5 
cm, a najwiêksze 2 m x 2 m.

J.Cz. Czy w zbiorze Pani do-
tychczasowych gobelinów 
jest taki, który jest Pani ulu-
bionym i dlaczego?        
K.P. W kolekcji zaprezentowa-
nej na tej wystawie jest jeden, 
w którego powstaniu mia³y 
udzia³ równie¿ moje dzieci 
oraz … nici kolorowej we³ny, 
które wysypuj¹c siê przypad-
kiem z koszyka, u³o¿y³y na 
pod³odze obraz, który wspól-
nie postanowiliœmy wykorzy-
staæ do stworzenia projektu te-
go gobelinu. Tak powsta³a 
„Kaskada barw”. 
J.Cz. Czy poza tkanin¹ arty-
styczn¹, uprawia Pani jesz-
cze jakiœ rodzaj sztuki?
K.P. Owszem, lubiê te¿ malo-
waæ. Tworzê g³ównie pastele o 
tematyce pejza¿owej, rzadziej 
olej, gdy¿ trudniej stworzyæ 
pracowniê malarstwa olejne-
go w warunkach domowych. 
Zajmujê siê te¿ grafik¹, rysun-
kiem oraz malowaniem na 
desce motywów kwiatowych.
J.Cz. Dziêkujê za rozmowê.

130 antologiach literackich pu-
blikacje wierszy i tekstów kry-
tycznych oraz wydanych 10 to-
mów poetyckich. Ostatnio wy-
dan¹ pozycj¹ pisarza jest tom 
„Miêdzy horyzontami” zawiera-
j¹cy utwory autora jak równie¿ 
wiersze napisane dla niego 
przez licznych przyjació³. Spot-
kanie autorskie z pisarzem, 
podczas którego autor przyta-
cza³ fragmenty swojej twórczo-
œci i dyskutowa³ z przyby³ymi 
goœæmi, odby³o siê o godzinie 
18.00.                          

                                   J.Cz.



W dniach 25-28 maja br. od-
by³a siê wizyta 35 osobowej de-
legacji samorz¹dowców oraz 
mieszkañców z partnerskiej 
Gminy Neuenhaus z Niemiec, 
dofinansowana przez Komisjê 
Europejsk¹ w ramach progra-
mu „Europa dla Obywateli  
2007-2013” Dzia³anie 1. Aktyw-
ni Obywatele dla Europy. 

Podczas wizyty goœcie mieli  
mo¿liwoœæ zwiedzenia i pozna-
nia historii Zelowa oraz £odzi. 
Natomiast podczas wieczoru 
podsumowuj¹cego wizytê, który 
odby³ siê w sobotê 26 maja br. 
nie mog³o zabrakn¹æ podziêko-
wañ i deklaracji dalszej wspó³-
pracy, która trwa nieprzerwanie 
od 1989 r.

Podczas wizyty przedstawi-
ciele delegacji z Niemiec obej-
rzeli równie¿ wystawê „Zelów 
na starej fotografii” w Galerii 
Collage przygotowan¹ przez 
Dom Kultury w Zelowie  z okazji 
obchodów 50-lecia nadania 
praw miejskich Zelowowi. 
Burmistrz Neuenhaus Jo-

hann Arends wpisa³ siê tak¿e 
do ksiêgi pami¹tkowej, wy³o¿o-
nej z okazji wystawy.

Sobotniego wieczoru odby³o 
siê równie¿ spotkanie poœwiê-
cone omówieniu zasad dalszej 
wspó³pracy w takich dziedzi-
nach jak wymiana m³odzie¿y 
(praktyki zawodowe), sport, kul-
tura i stra¿ po¿arna. W spotka-
niu tym udzia³ wziêli:  burmistrz 
Zelowa S³awomir Malinowski, 
burmistrz Neuenhaus Johann 
Arends, przewodnicz¹cy To-
warzystwa Polsko-Niemiec-
kiego Jan Albert Schippers 
oraz przedstawiciel Komitetu 
Partnerskiego w Neuenhaus 
Jürgen Fremder.

Wizyta przedstawicieli dele-
gacji z Neuenhaus zakoñczy³a 
siê w dniu 28 maja wspóln¹ fo-
tografi¹ przed odjazdem.    A.D.

Absolutnym faworytem w 
konkursie Rytmy £odzi, który 
zorganizowany zosta³ w ramach 
Œwiêta £odzi, okaza³a siê ze-
lowska grupa REDRUM. Dodat-
kow¹ satysfakcjê z tytu³u najlep-
szej formacji czyni fakt,  ¿e RED-
RUM, spoœród 18-stu bior¹cych 
udzia³ w konkursie, by³ jedynym 
zespo³em spoza £odzi. Zelow-
scy fani ciesz¹ siê ze zwyciê-
stwa kapeli, natomiast sami mu-
zycy REDRUMu równie¿ z na-
grody, któr¹ jest 5 tys. z³otych. 
Powsta³ ju¿ pomys³ na twórcze 
zainwestowanie pieniêdzy w 
p³ytê, do której nagrania grupa 
przymierzaæ siê bêdzie jesieni¹ 
tego roku.                       

                                  J.Cz.

W niedzielê 6 maja nad 
zbiornikiem wodnym w Grêboci-
nach odby³y siê Wiosenne Za-
wody Wêdkarskie o Puchar 
Burmistrza Zelowa. 

Do udzia³u przyst¹pi³o 22 
zawodników z terenu Gminy 
Zelów, w tym jedna kobieta
i dwóch ch³opców. Ka¿dy z 
uczestników ³owi³ na jedn¹ wêd-
kê metod¹ sp³awikow¹. Nad 
przebiegiem ³owów czuwa³a ko-
misja sêdziowska w sk³adzie: 
Henryk Chwalewski, Bogdan 
Drutowski i Henryk Zagrodziñ-
ski. Tegoroczny Wiosenny Pu-

char Burmistrza powêdrowa³ 
w rêce Eugeniusza Markowia-
ka, któremu uda³o siê z³owiæ ok. 
1 kg ryb. Na miejscu II uplaso-
wa³ siê Wojciech Gawroñski 
(650 gr) i na III  Grzegorz Wolski 
(560 gr). Najlepszej dziesi¹tce 
uczestników burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski wrêczy³ 
pami¹tkowe dyplomy i puchary 
oraz ufundowa³ nagrody rzeczo-
we. Organizatorem Wiosen-
nych Zawodów Wêdkarskich 
by³ Zarz¹d Ko³a Wêdkarskiego 
nr 37 w Zelowie oraz Burmistrz 
Zelowa.                       O.K.Ch.



20 kwietnia br. by³ dniem 
podsumowania projektu „Bez-
pieczeñstwo dla wszystkich”, 
który przez ca³y tydzieñ realizo-
wany by³ w Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Zelowie. W tym dniu 
uczniowie brali czynny udzia³ w 
spotkaniach z zaproszonymi ra-
townikami medycznymi, którzy 
prezentowali zgromadzonym 
zasady udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz 
stra¿akami, którzy zademon-
strowali mo¿liwoœci nowoczes-
nego sprzêtu ratowniczego. 
Swój wk³ad w akcjê mieli tak¿e 
uczniowie, którzy na boisku 

szkolnym przedstawili publicz-
noœci, kolegom i nauczycielom -  
przygotowan¹ przez siebie in-
scenizacjê, dotycz¹c¹ tematyki 
bezpieczeñstwa.

Za³o¿eniem projektu prowa-
dzonego w szkole, by³o zasyg-
nalizowanie dzieciom istnienia 
wszelkiego rodzaju niebezpie-
czeñstw oraz rozpropagowanie 
w œrodowisku szkolnym sposo-
bów radzenia sobie w ich obli-
czu. Zainteresowanie i czynny 
udzia³ dzieci w spotkaniach, 
œwiadczy o s³usznoœci podjêcia 
takiego problemu w szkole oraz 
skutecznoœci akcji.            J.Cz.

W dniu 24 maja br. w Przed-
szkolu Samorz¹dowym nr 4 im. 
Jana Brzechwy w Zelowie odby³ 
siê Piknik Rodzinny pod has³em 
„Moja mama i mój tato”. Z okazji 
Dnia Matki dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych przygotowa³y 
wystêpy artystyczne, jak rów-
nie¿ zaprezentowa³y swoje 
umiejêtnoœci taneczne. Na ko-
niec wrêczy³y swoim rodzicom 
pami¹tkowe laurki. Po wystê-
pach wszyscy bawili siê na 
przedszkolnym placu, bior¹c 
udzia³ w rodzinnych konkursach 

i tañcz¹c ze swoimi pociechami. 
Tegoroczny Festyn Rodzinny 
uœwietni³a wystêpem grupa 
breakdance na czele z instru-
ktorem, który uczy przedszkola-
ków tañca, a Piknik poprowa-
dzi³a firma artystyczna „Hokus-
Pokus” z £odzi. Podczas Pikni-
ku mo¿na by³o poczêstowaæ siê 
kie³bask¹ z grilla, swojskim chle-
bem ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem oraz s³odyczami, 
ufundowanymi przez firmê „Tro-
janka” z Zelowa. 

O.K.Ch.

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

BHP  SZKOLENIA, DORADZTWO  I  
WYDAWNICTWO  www.eurobhp.pl

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

Pracodawco, uprzedŸ kontrolê Pañstwowej 
Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej, 

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

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

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

Szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem mo¿e 
zostaæ przeprowadzone u klienta w zak³adzie pracy, 
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.

ze œwietlicy „Stokrotka”. Bal roz-
pocz¹³ siê uroczystym powita-
niem przez dyrekcjê szko³y 
dzieci i ich opiekunów, a nastêp-
nie uczniowie zaprezentowali 
goœciom fragmenty twórczoœci 
polskich poetów. Po oficjalnej 
czêœci spotkania wszyscy goœ-
cie zostali zaproszeni na poczê-
stunek, po czym zgodnie z prze-
s³aniem spotkania, rozpoczê³a 
siê zabawa integracyjna.  J.Cz.

Po raz pi¹ty Szko³a Podsta-
wowa nr 4 w im. Henryka Sien-
kiewicza w Zelowie by³a organi-
zatorem Balu Integracyjnego 
dla wychowanków z Domu 
Dziecka w D¹browie Rusieckiej.  
Tego-roczne spotkanie odby³o 
siê 17 maja br. Oprócz dzieci  z 
Domu Dziecka, uczestniczyli w 
nim równie¿ podopieczni Sto-
warzyszenia Przyjació³ Osób 
Niepe³nosprawnych oraz dzieci 



Z okazji jubileuszu 50-lecia 
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. 
Obroñców Praw Cz³owieka w 
Zelowie, w dniach 25-27 maja 
br. odby³ siê Wielki Zjazd Ab-
solwentów, by³ych nauczycieli 
i pracowników szko³y. Obchody 
jubileuszu rozpoczêto przemar-
szem uczniów i absolwentów 
ulicami miasta, gdzie przy Urzê-
dzie Miejskim burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski, a zara-
zem absolwent szko³y, przeka-
za³ na rêce dyrektora liceum Ja-
ros³awa Dziurdzi klucz do 
bram miasta, bior¹c nastêpnie 
czynny udzia³ w przemarszu.

W kolejnym dniu wspólnym po-
lonezem rozpoczêto Wielki Bal. 
Odby³a siê tak¿e prezentacja 
multimedialna na temat historii  
szko³y, absolwenci zwiedzili po 
raz kolejny mury swojej szko³y, a 
tak¿e wystawy eksponatów 
oraz wpisali siê do ksiêgi pa-
mi¹tkowej. Tego wieczoru nie 
zabrak³o równie¿ wspomnieñ 
minionych lat oraz pokazu fajer-
werków. Wielki Zjazd Absolwen-
tów zakoñczono w dniu 27 maja 
Msz¹ Œw. w ich intencji i  z³o¿e-
niem kwiatów na grobach nau-
czycieli.

                              O.K.Ch.

Podobnie, jak to mia³o miej-
sce w ubieg³ym roku, dziêki 
wspólnemu pomys³owi Izabeli 
Król - pracownika biblioteki  
Szko³y Podstawowej nr 4 im. 
Henryka Sienkiewicza w Zelo-
wie i redakcji „Informatora Ze-
lowskiego”, odby³o siê spotka-
nie edukacyjne dla uczniów, do-
tycz¹ce prasy lokalnej a w 
szczególnoœci lokalnego biule-
tynu  „Informatora Zelowskie-
go”. Spotkanie z trzema szósty-
mi klasami, które odby³o siê 8 
maja br. poprowadzi³a Olena 
Krawczuk-Chojnacka, pracow-
nik stanowiska ds. promocji,  in-
formacji i turystyki Urzêdu Miej-
skiego w Zelowie, do której za-
dañ nale¿y miêdzy innymi reda-
gowanie biuletynu. Podzieli³a 
siê ona sw¹ wiedz¹ z uczniami, 
opowiadaj¹c o pracy w redakcji, 
wydawaniu prasy oraz wszyst-
kich zjawiskach zwi¹zanych z 
dziedzin¹ jak¹ jest dziennikar-
stwo, popieraj¹c wyk³ad cieka-
wymi przyk³adami. Aby ucznio-
wie w sposób czynny mogli 
wzi¹æ udzia³ w spotkaniu, otrzy-
mali zadanie napisania krótkiej  
pracy na temat: „Historia Zelo-
wa w oczach ucznia”.  Nagra-
dzaj¹c wysi³ki i starania ucz-
niów, redakcja Informatora wy-
bra³a do opublikowania trzy naj-
ciekawsze prace. Oto one:

Micha³ G¹siorowski
SP nr 4 kl. VI a
Pierwsze w¹tki o Zelowie za-
czynaj¹ siê jako o ma³ej osa-
dzie czeskiej. Wioskê tê za-
mieszkiwali obywatele ró¿-
nych wyznañ. ̄ yli tutaj Polacy, 
¯ydzi, Czesi i Niemcy i dlatego 
w Zelowie s¹ cztery wyznania: 
rzymsko-katolickie, ewange-
licko-reformowane, ewange-

licko-augsburskie i chrzeœci-
jan baptystów. Potomkowie 
pierwszych obywateli Zelowa 
nadal zamieszkuj¹ te strony 
wiernie uczêszczaj¹c do koœ-
cio³a i wyznaj¹c wiarê swych 
praojców. Dziœ obchodzimy 
50-lecie nadania praw miej-
skich naszemu miasteczku 
i wierzê, ¿e nadal miasteczko 
bêdzie siê rozwijaæ.

Pawe³ Rybak
SP nr 4 kl. VI b
Zelów  miasto po³o¿one na 
wysoczyŸnie Be³chatowskiej, 
dawniej zamieszkane by³o 
wspólnie przez Niemców, ¯y-
dów, Czechów i Polaków. Te-
raz zamieszkuje go ok. 8 tysiê-
cy ludzi. W naszym mieœcie s¹ 
cztery wyznania i cztery koœ-
cio³y. Dawniej Zelów s³yn¹³ z 
przemys³u w³ókienniczo-tkac-
kiego, dziœ jest stale rozbudo-
wywany i mamy dostêp do in-
ternetu. Zelów powinien wci¹¿ 
iœæ w kierunku nowoczesnych 
rozwi¹zañ. 

Magda Œwi¹æ
SP nr 4 kl. VIc
Zelów widziany oczami dziec-
ka jest piêkny. Nie bierzemy 
pod uwagê tego jak¹ ma wiel-
koœæ, tylko jakoœæ. Ludzie sta-
raj¹ siê dbaæ o Zelów jak tylko 
mog¹. 50 lat temu Zelów otrzy-
ma³ prawa miejskie, co by³o 
bardzo wa¿nym wydarzeniem 
w ¿yciu Zelowian. Ciekawost-
k¹ jest te¿ to, ¿e w Zelowie by-
³a i jest wielowyznaniowoœæ,do 
której zaliczaj¹ siê 4 nacje: ̄ y-
dzi, Czesi, Niemcy i Polacy. 
Wszystkie te wyznania ¿yj¹ ra-
zem w zgodzie i dlatego Zelów 
jest tak piêkny.
                                       J.Cz.

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

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

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

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

SPRZEDAM tanio przegrabiarko-zgrabiarkê do siana o 5 
s³oñcach - stan bardzo dobry, jak równie¿ rozdrabniacza do 
buraków i sortownika do ziemniaków tel. 0692914510

W dniach od 26 do 30 marca 
br. 16-osobowa grupa uczniów 
Szko³y Podstawowej w Kocisze-
wie przebywa³a z wizyt¹ w Berli-
nie na zaproszenie szko³y part-
nerskiej - Geoerdelergrund-
schule. Program wizyty by³ bar-
dzo bogaty i zawiera³ wiele cie-
kawych propozycji spêdzenia 
wolnego czasu. W godzinach 
porannych  udzia³ w zajêciach 
lekcyjnych w berliñskiej szkole, 
podczas których nasza m³o-
dzie¿ mia³a okazjê doskonaliæ 

umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê 
jêzykiem niemieckim, a ponadto 
poznawa³a historiê i kulturê obu 
krajów. Lekcje te zaowocowa³y 
nawi¹zaniem bezpoœrednich 
kontaktów z rówieœnikami. Poza 
tym program obejmowa³ m.in. 
zwiedzanie Reichstagu, Muze-
um Pergamonu, Alexander Pla-
to, Muzeum Techniki, Berliñskie-
go ZOO i wiele innych cieka-
wych miejsc. Na koniec ustalo-
no, ¿e kolejne spotkanie odbê-
dzie siê w 2009 roku.    O.K.Ch.



Dnia 30 maja br. w Domu 
Kultury w Zelowie, odby³ siê dru-
gi ju¿ Przegl¹d Piosenki Tury-
stycznej, w którym udzia³ wziê³y 
szko³y i przedszkola z terenu 
Gminy Zelów. Organizatorami  
przegl¹du by³o Towarzystwo 
Szkolne Kociszew, Szko³a Pod-
stawowa w Kociszewie, Dom 
Kultury w Zelowie oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
£odzi. Koncepcj¹ przyœwiecaj¹-
c¹ zorganizowanie przegl¹du 
by³a chêæ zintegrowania dzieci 
i m³odzie¿y we wspólnym wyra-
¿aniu emocji i inspiracji  twór-
czych oraz fascynacji piêknem 
natury poprzez piosenkê turys-
tyczn¹. Spotkanie pod has³em: 
„Jak dobrze nam zdobywaæ 
góry…” poprowadzi³ dyrektor 
Szko³y Podstawowej w Koci-
szewie Marek Myroniuk. Zma-
gania uczestników up³ynê³y w 
sympatycznej, prawie wakacyj-
nej atmosferze przy dŸwiêkach 
gitary, na której przygrywa³ sam 
pan dyrektor. Po zakoñczeniu 

prezentacji komisja konkursowa 
stanê³a przed trudnym zada-
niem przyznawania miejsc, 
gdy¿ wszyscy m³odzi piosenka-
rze wykazali siê du¿ym talen-
tem i umiejêtnoœciami wokal-
nymi. Po wys³uchaniu zapre-
zentowanych piosenek, jury w 
sk³adzie: Ma³gorzata Dêbkow-
ska, Ma³gorzata Olewniczak 
oraz Andrzej Dêbkowski, posta-
nowi³o nagrodziæ wszystkich 
uczestników w kategoriach 
(przedszkola, klasy I-III, klasy 
IV-VI oraz zespo³y), natomiast 
szczególnym wyró¿nieniem 
uhonorowaæ dwie uczestniczki z 
kategorii klas I-III:
1) Ma³gorzatê Ignasiak SP 4  
za osobowoœæ wokaln¹ i sce-
niczn¹,
2) Sylwiê Hañczkê SP w Koci-
szewie za œwiadomoœæ sce-
niczn¹.

Przegl¹d zakoñczy³ siê wrê-
czeniem pami¹tkowych dyplo-
mów i nagród ksi¹¿kowych oraz 
wspóln¹ fotografi¹ i odœpiewa-
niem piosenki.                  J.Cz.

Szko³a Podstawowa im. mjr 
Henryka Sucharskiego w Buj-
nach Szlacheckich, jako jedyna 
w naszej gminie, otrzyma³a do-
tacjê w wysokoœci 39 tys. z³ na 
realizacjê projektu wspó³finan-
sowanego ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego 
w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju 
Zasobów Ludzkich „NOWY 
IMPULS - projekty rozwojowe 
szkó³ wiejskich w wojewódz-
twie ³ódzkim”. Realizacja pro-
jektu potrwa do 31 marca 2008 
roku, a tematem bêdzie „Szko³a 
przyjazna dzieciom twórczo 
spêdzam czas po lekcjach  
inwestujê w swoj¹ przysz³oœæ”. 
Celem projektu jest przede 
wszystkim kierunkowe zagos-
podarowanie czasu uczniów, 
którzy poprzez udzia³ w ko³ach 
zainteresowañ poznaj¹ sposo-
by spêdzania wolnego czasu w 
sposób po¿yteczny. W ramach 
projektu w szkole zaczn¹ dzia-

³aæ takie kó³ka jak: muzyczne, 
teatralne, plastyczne, medialne 
i sportowe, które sk³adaæ siê bê-
dzie z sekcji p³ywackiej i pi³ki ko-
szykowej. 

Tak¿e w czasie wakacji  dzie-
ci bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ uczest-
niczenia w piêciodniowej  „zielo-
nej szkole” w Górach Œwiêto-
krzyskich, gdzie bêd¹ mieli  oka-
zjê zapoznaæ siê z osobliwoœ-
ciami przyrodniczymi oraz za-
bytkami architektury regionu 
œwiêtokrzyskiego. Co pó³ roku 
odbywaæ siê bêdzie festyn, na 
którym zaprezentowane zosta-
n¹ wyniki twórczej pracy ucz-
niów. Realizacja w/w projektu 
pozwoli równie¿ na dowiezienie 
wszystkich chêtnych uczniów 
do szko³y na zajêcia pozalekcyj-
ne oraz zorganizowanie wyjaz-
dów na basen, do teatru, muze-
um i redakcji prasowej.  Szko³a 
zyska te¿ boisko do pi³ki koszy-
kowej, z którego bêd¹ mogli ko-
rzystaæ mieszkañcy wsi.

W dniu 7 maja br. odby³o siê 
uroczyste otwarcie œwietlicy œro-
dowiskowej pn. „Stokrotka”, któ-
ra rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 
z dniem 1 marca w budynku 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Zelowie. G³ównym celem dzia-
³alnoœci œwietlicy jest niesienie 
pomocy dzieciom w wieku od 7 
do 13 lat, wykazuj¹cym braki 
naukowe i wychowawcze, jak 
równie¿ dzieciom z patologicz-
nych rodzin. Oferowana pomoc 
dot. m.in. odrabiania lekcji,  nau-
ki podstawowych zasad kultury 
osobistej, nauki dobrych manier, 
zajêæ rekreacyjno-sportowych. 
Koordynatorem œwietlicy œrodo-

wiskowej jest Dariusz Kaczma-
rek - Prezes Stowarzyszenia 
Przyjació³ Osób Niepe³nospraw-
nych. Pomoc pedagogiczn¹ nio-
s¹: Ewa Nawrocka, Joanna 
Grzanka, Anna Majewska i Da-
riusz Banaszkiewicz. Swój 
wk³ad maj¹ równie¿ wolontariu-
sze ze SPON i ZSO.  

Stowarzyszenie Przyjació³ 
Osób Niepe³nosprawnych na 
ten cel otrzyma³o dotacjê z bud-
¿etu gminy w wysokoœci 11 tys. 
z³ w wyniku konkursu og³oszo-
nego przez burmistrza Zelowa 
dotycz¹cego m.in. dzia³añ z 
zakresu pomocy spo³ecznej w 
2007 r.                         O.K.Ch. 



W zwi¹zku z Miêdzynarodo-
wym Dniem Ziemi, 20 kwietnia 
br. w Szkole Podstawowej nr 2 
w Zelowie, odby³y siê powiato-
we obchody Dnia Ziemi. Pro-
gram obchodów, realizowany w 
godzinach od 10.00 do 13.30, 
zawiera³ wiele ciekawych punk-
tów. Wœród nich znalaz³ siê kon-
kurs wiedzy ekologicznej i  kon-
kurs plastyczny, œcie¿ka ekolo-
giczna i spotkanie z leœniczym, 
w których brali udzia³ równie¿ 
uczniowie z 10 zaproszonych 
szkó³ podstawowych z powiatu 
be³chatowskiego. Pouczaj¹c¹ 
inscenizacjê o tematyce ekolo-
gicznej, przedstawili zgroma-
dzonej publicznoœci uczniowie 
szko³y. Niezwykle interesuj¹ca 
okaza³a siê równie¿ wystawa 
piêknych, kolorowych fotografii  
Roberta Nowaka, prezentuj¹ca 
fascynuj¹ce ¿ycie przyrody. 

Koñcowi uroczystoœci towarzy-
szy³o wrêczenie nagród zwy-
ciêzcom konkursów oraz wspól-
ne ognisko uczniów, nauczycieli 
i zaproszonych goœci.

Oceny konkursów dokona³o 
jury w sk³adzie: Agnieszka Zbro-
jewska-Marecka, Dariusz Kacz-
marek, Mariusz Stêpnik, a oto 
wyniki: 
Zwyciêzcy konkursu wiedzy 
ekologicznej:
I miejsce SP nr 2 w Zelowie,
II miejsce SP nr 4 w Zelowie,
III miejsce SP w Bujnach 
Szlacheckich.
Zwyciêzcy konkursu plas-
tycznego:
I miejsce SP w Kociszewie,
II miejsce SP w Bujnach Szla-
checkich,
III miejsce ex aequo SP nr 4, 
SP nr 2 w Zelowie.

                                   J.Cz.

W dniu 27 kwietnia  br. w 
Gimnazjum w £obudzicach od-
by³ siê konkurs poezji  i prozy pa-
triotycznej pod has³em „Ojczyz-
na w wersy zebrana”. Spo³ecz-
noœæ gimnazjum w ten sposób 
uczci³a rocznicê uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Uczniowie 
recytowali utwory, w których 
poeci definiowali pojêcie „oj-
czyzna”, ukazywali piêkno ro-
dzimego krajobrazu lub wyra¿ali  
têsknotê za krajem, który mu-
sieli opuœciæ. Donoœnie za-
brzmia³a patriotyczna nuta w 
wierszach mówi¹cych o zbroj-
nej walce o niepodleg³oœæ oj-
czyzny, w utworach opiewaj¹-

cych bohaterów, dla których 
Polska zawsze by³a najwa¿niej-
sz¹ wartoœci¹. 

W konkursie zwyciê¿y³a 
Julia Jersak, która recytowa³a 
utwór K. K. Baczyñskiego „Ma-
zowsze”. Na II miejscu znalaz³a 
siê Aleksandra Przyszewska 
(fragment „Pana Wo³odyjow-
skiego” H. Sienkiewicza) i  na III 
miejscu Justyna Olejnik („Taki 
kraj” J. Pietrzaka). 

Natomiast wyró¿nienia otrzy-
ma³y: Katarzyna Krata, Pauli-
na Boækiewicz i Joanna So-
wiak. Scenariusz opracowa³a 
nauczycielka jêzyka polskiego  
Ma³gorzata Brzozowska. 



Historia Zelowa w literaturze 
popularnonaukowej ukazywana 
jest najczêœciej w aspekcie na-
rodowo-wyznaniowym. Faktem 
jest, i¿ dzieje Zelowa zwi¹zane 
s¹ œciœle z kolonistami czeskimi, 
którzy przybyli na te tereny w 
1803 r. i zakupili Zelów od ów-
czesnego w³aœciciela tych ziem 
Józefa Œwidziñskiego. Faktem 
jest równie¿ to, ¿e Zelów ma³a 
miejscowoœæ po³o¿ona w œrod-
ku ziem polskich stanowi³a en-
klawê ró¿nych narodowoœci 
i wyznañ. Czynniki te spowodo-
wa³y, ¿e wiêkszoœæ badaczy 
koncentrowa³a siê na tej proble-
matyce, tym samym zaniedbu-
j¹c inne aspekty dziejów Zelo-
wa.

W niniejszym artykule chcia³-
bym przybli¿yæ przemiany pol-
ityczne jakie dokonywa³y siê na 
ziemiach Centralnej Polski w 
XIX i pocz¹tkach XX wieku tzn. 
do koñca I wojny œwiatowej. Ten 
okres dziejów obfitowa³ w brze-
mienne wydarzenia o decyduj¹-
cym znaczeniu dla losów ca³ego 
narodu polskiego, w tym tak¿e 
dla spo³ecznoœci zelowskiej. 

Z punktu widzenia historycz-
nego koniec XVIII w. (do 1795 r.) 
to czas rozbiorów Rzeczypos-
politej. I rozbiór Polski,  w 1772 r.  
nie wp³yn¹³ bezpoœredniego na 
po³o¿enie geopolityczne Zelo-
wa, gdy¿ po I rozbiorze Zelów 
nadal le¿a³ na ziemiach pol-
skich. W wyniku II  rozbioru Pol-
ski, w 1793 Zelów wraz z innymi 
okolicznymi miejscowoœciami 
znalaz³ siê w zaborze pruskim, 
w tzw. prowincji Prus Po³udnio-
wych.

Lata 1795-1831 obejmuj¹ce 
czasy napoleoñskie, konstytu-
cyjne Królestwo Polskie i  pow-
stanie listopadowe, zapocz¹tko-
wa³y kryzys ustroju feudalnego 
i okres walk narodowowyzwo-
leñczych. Natomiast lata 1832-
1918 obfitowa³y w liczne prze-
miany polityczno-administracyj-
ne: Wiosna Ludów, powstanie 
styczniowe, wielka reforma 
administracyjna z 1867 r., I woj-
na œwiatowa. Wszystkie te wy-
darzenia wraz z ich skutkami 
odcisnê³y swoje piêtno na spo-
³eczeñstwie Zelowa.

Okres adaptacji czeskich ko-
lonistów w warunkach panuj¹-
cych w Zelowie nie nale¿a³ do 
³atwych. Du¿o problemów wyni-

ka³o w³aœnie ze skomplikowanej 
w tamtym czasie sytuacji  poli-
tycznej ziem polskich. Nak³ada-
³y siê na to tak¿e k³opoty ekono-
miczne. Gdy Czesi przybyli  do 
Zelowa, tereny te nale¿a³y do 
zaboru pruskiego. Jednak¿e by³ 
to ju¿ okres wielkich podbojów 
cesarza Francuzów, Napoleona 
Bonaparte. I tak 14 paŸdziernika 
1806 r. Prusy ponios³y klêski w 
bitwach pod Jen¹ i  Auerstädt. 
Wojska francuskie wkroczy³y do 
Prus, bij¹c sprzymierzone woj-
ska prusko-rosyjskie. Po bitwie 
pod Frydlandem rozpoczê³y siê 
rokowania francusko-rosyjskie, 
które zakoñczy³y siê podpisa-
niem pokoju tyl¿yckiego 7 lipca 
1807. Na jego mocy z ziem II i  III 
zaboru pruskiego (bez obwodu 
bia³ostockiego) powsta³o Ksiê-
stwo Warszawskie, którego 
w³adc¹ zosta³ król saski Fryde-
ryk August. By³o to pañstwo pol-
skie istniej¹ce pod kontrol¹ 
Francji. Okres Ksiêstwa War-
szawskiego to czas nieustan-
nych niepokojów, które nie 
sprzyja³y stabilizacji ¿ycia nie-
dawno osiedlonych w Zelowie 
Czechów. Tak o tym pisz¹ auto-
rzy ksi¹¿ki Zarys dziejów Zelo-
wa: „[…] ju¿ po kilku latach po-
bytu w czasach Ksiêstwa War-
szawskiego zmuszono ich do 
budowy drogi i mostów tzw. 
traktu napoleoñskiego, biegn¹-
cego na po³udnie od osady. Po-
trzebny budulec uzyskano z wy-
rêbu lasu. Miejscowa ludnoœæ 
musia³a te¿ ¿ywiæ stacjonuj¹ce 
tu oddzia³y wojsk francuskich, 
co nie by³o ³atwe. Nic te¿ dziw-
nego, ¿e po klêsce Francji Czesi 
przyjaŸnie odnosili siê do zwy-
ciêskich Rosjan”.

Klêska Francji w wojnie z Ro-
sj¹ wró¿y³a nowy podzia³ ziem 
Europy. Na Kongresie Wiedeñ-
skim, który obradowa³ w latach 
1814 - 1815, utworzono Króle-
stwo Polskie z czêœci ziem Ksiê-
stwa Warszawskiego. By³o ono 
po³¹czone z Rosj¹ uni¹ perso-
naln¹. W³adc¹ Królestwa Pol-
skiego zosta³ car Aleksander I.

W roku 1830 w Królestwie 
wybuch³o powstanie listopado-
we. Echo tej insurekcji  odbi³o siê 
tak¿e w Zelowie. W 1831 r. do-
sz³o do potyczki pod Piotrko-
wem Trybunalskim, której po-
g³os dotar³ do Zelowa  mówio-
no: „[…] ¿e oddzia³ Bobowskie-

go wzi¹³ do niewoli  genera³a ro-
syjskiego, lajbmedyka Tyszy-
na”.

Do potyczki dosz³o tak¿e 19 
wrzeœnia 1831 r. w pobli¿u 
Zduñskiej Woli (oddalonej od 
Zelowa o oko³o 30 km). Walczy³ 
tam oddzia³ wojsk polskich do-
wodzony przez porucznika Pio-
trowskiego z uzbrojonymi mie-
szkañcami tego miasta pocho-
dzenia niemieckiego. Po rozbi-
ciu i rozproszeniu oddzia³u 
osadników Piotrowski wzi¹³ do 
niewoli 30 i przyprowadzi³  ich do 
£asku, gdzie z wyroku s¹du jed-
nego powieszono, a reszcie wy-
mierzono karê ch³osty pod szu-
bienic¹.

Powstanie listopadowe mia-
³o w Zelowie swoich zwolenni-
ków. Jednym z nich by³ ksi¹dz 
Jan Mozes, który kierowa³ zbo-
rem koœcio³a ewangelicko-refor-
mowanego w Zelowie od 1830 
do 1871 roku. Nale¿y pamiêtaæ, 
¿e w tych latach mia³y miejsce 
dwa wielkie powstania: listopa-
dowe i styczniowe.          

Ksi¹dz J. Mozes ¿ywi³  ambi-
cje typu polityczno-patriotyczne-
go i popiera³ ruchy niepodleg³o-
œciowe. Stosowa³ siê do patrio-
tycznej odezwy Generalnego 
Konsystorza Ewangelickiego z 
26 I 1831 r. skierowanej do 
wszystkich duchownych i nau-
czycieli, aby udzielali ludowi od-
powiedniej nauki podtrzymuj¹-
cej ich ducha walki.  Stosowa³ 
siê równie¿ do zarz¹dzenia te-
go¿ Konsystorza z 9 II 1831 r. 
nakazuj¹cego publiczne mod³y 
w koœcio³ach ewangelickich za 
orê¿ polski walcz¹cy o niepod-
leg³oœæ. Wskazuj¹ na to doku-
menty znajduj¹ce siê w archi-
wum parafii ewangelicko-refor-
mowanej w Zelowie, np. pismo 
superintendenta diecezji ewan-
gelickiej w Kaliszu z 30 stycznia 
1831 r. wzywaj¹ce do: „[…] 
wspierania ¿on i dzieci ¿o³nie-
rzy, którzy z ich Gmin w szeregi  
wojskowe znowu wst¹pili”. Pis-
mo zawiera³o regulamin postê-
powania, sk³adaj¹cy siê z 15 
artyku³ów u³o¿onych przez  Dy-
rektoriat powstañczy. Ów regu-
lamin pastorowie mieli odczyty-
waæ kilkakrotnie z ambon. Inny 
dokument to pismo tego¿ su-
perintendenta z 4 lutego 1831 r. 
zawieraj¹ce patriotyczn¹ odez-
wê powstañczej komisji woje-

wództwa kaliskiego do ludnoœci 
tego¿ województwa. Odezwa 
nawo³ywa³a: „[…] do czynnego 
popierania sprawy mai¹cy na 
celu ustalenie bytu drogiej nam 
Ojczyzny”. Wa¿nym œwiadec-
twem jest list ks. J. Mozesa do 
tego¿ superintendenta z 20 lute-
go 1831 r., w którym pisze ¿e 
parafia zelowska przy³¹czy³a siê 
do: „[…] publicznych mod³ów w 
koœciele o pob³ogos³awienie 
orê¿owi polskiemu w walce o 
niepodleg³oœæ”.

3 kwietnia 1831 r. ks. J.  Mo-
zes przes³a³ na piœmie do super-
intendentury w Kaliszu sw¹ 
i wójta gminy zelowskiej Jana 
Duszka przysiêgê na wiernoœæ 
OjczyŸnie i Narodowi Polskie-
mu, któr¹ z³o¿y³ w biurze komi-
sarza obwodu sieradzkiego 11 
marca 1831 r. Równie¿ ks. J.  
Mozes mia³ obowi¹zek sk³ada-
nia raportów do diecezji  ewan-
gelickiej w Kaliszu, przedstawia-
j¹cych nastroje spo³eczno-poli-
tyczne jego i wiernych parafii. W 
swym liœcie do superintenden-
tury kaliskiej z po³owy marca 
1831 r. pisze: „Nie z ambony tyl-
ko ale i w domu zamieszkania 
mego przemawia³em czyni¹c 
przedstawienia i pouczaj¹c w 
duchu zasad Chrzeœcijanizmu, 
prowadz¹cym do szanowania 
Zwierzchnoœci i do powinnego 
dla niej pos³uszeñstwa”. Dalej 
pisze: „Gmina uiszcza³a siê do-
t¹d we wszystkim co Rz¹d na-
kazywa³”. Jednak w liœcie do 
Generalnego Konsystorza 
Ewangelickiego Królestwa Pol-
skiego z 24 marca 1831 r. infor-
muje, ¿e koloniœci ewangeliccy 
czêsto okazuj¹: „[…] zbrodnicz¹ 
nieprzychylnoœæ dla teraŸniej-
szego stanu Narodu Polskiego 
i nie tylko wzbraniaj¹ siê wyko-
nywaæ przysiêgê wiernoœci Oj-
czyŸnie i Narodu Polskiemu w 
Sejmie reprezentowanemu, sto-
sownie do uchwa³y Izb Sejmo-
wych od ka¿dego mieszkañca 
Kraju Polskiego wymagan¹; 
lecz nawet oœmielaj¹ siê prze-
ciw W³adz¹ swoim z broni¹ w 
rêku wystêpowaæ; ukrywaj¹ siê 
po lasach; napadaj¹ na wsie; 
szydz¹ publicznie z powstania 
narodowego”. Zapewne chodzi 
tu o wyznawców ewangelicko-
-augsburskich pochodzenia nie-
mieckiego,  których czêœæ opo-
wiedzia³a siê przeciw powsta-



niu. Natomiast odezwy dowód-
cy pospolitego ruszenia woje-
wództwa kaliskiego do obywa-
teli rodaków tego¿ wojewódz-
twa znajduj¹ce siê w archiwum 
parafii œwiadcz¹, ¿e by³y one od-
czytywane na mszach œwiêtych 
przez ks. J. Mozesa. Wynika z 
tego, ¿e ludnoœæ nale¿¹ca do 
parafii ewangelicko-reformowa-
nej w Zelowie by³a zapoznana z 
treœci¹ owych manifestów i z 
pewnoœci¹, czeœæ z nich (choæ 
nie ma na to konkretnych dowo-
dów), wziê³a czynny udzia³ w 
powstaniu zbrojnym.     

Na lata zrywu listopadowego 
przypada w Zelowie okres tzw. 
„wojny ¿ydowskiej”, która za-
koñczy³a siê rozpraw¹ s¹dow¹ 
w Szadku. W sprawie  s¹dowej  
o znies³awienie pastora przez 
ludnoœæ ¿ydowsk¹, wygra³ 
ksi¹dz Mozes. W wyniku takie-
go obrotu wydarzeñ ¯ydzi wy-
emigrowali do £asku. Pojawili  
siê oni w Zelowie dopiero 20-30 
lat póŸniej. Jednak nastêpcy 
Mozesa nie dyskryminowali ¯y-
dów ju¿ tak bardzo, gdy¿ stop-
niowo s³ab³y konflikty narodo-
woœciowe, a ich miejsce zajê³y 
wynikaj¹ce z rozwoju stosun-
ków kapitalistycznych  antago-
nizmy klasowe.

W okresie tzw. partyzantki 
Zaliwskiego (I po³. 1833 r.) oraz 
Wiosny Ludów (1848-1849) do 
Zelowa i jego okolic dociera³y  
has³a walki o niepodleg³oœæ, ale 
z uwagi na represje rosyjskie 
i terror po powstaniu listopado-
wym, nie dosz³o na tych tere-
nach, podobnie jak i  w ca³ym 
Królestwie Polskim do wyst¹-
pieñ rewolucyjnych. 

Prze³om lat piêædziesi¹tych 
i szeœædziesi¹tych XIX w. to 
okres narastania kryzysu poli-
tyczno-gospodarczego w Ce-
sarstwie Rosyjskim i w Króles-
twie Polskim. Kryzys zwi¹zany 
by³ z os³abieniem hegemonii  ca-
ratu w Europie (klêska Rosji w 
wojnie krymskiej) i rozk³adem 
Œwiêtego Przymierza. Prawie 
jednoczeœnie umiera car Miko³aj 
I i namiestnik Królestwa Polskie-
go ksi¹¿ê Iwan Paskiewicz. 
Rz¹dy w Rosji przejmuje Alek-
sander II, który dostrzega³ ko-
niecznoœæ reform. Nastêpuje 
rozk³ad ustroju feudalnego, co 
przejawia siê d¹¿eniem ch³o-
pów do likwidacji pañszczyzny 
i uw³aszczenia. Na tym tle w la-
tach 1861-1862 dochodzi do 
uaktywnienia ruchu narodowo-
wyzwoleñczego na ziemiach 
Królestwa Polskiego.

Tak¿e w okolicach Zelowa 
mo¿na by³o zauwa¿yæ rewolu-

cyjn¹ atmosferê,  np. w Tuszy-
nie dosz³o do zamieszek pod-
czas zorganizowanej tam de-
monstracji patriotycznej. W 
Piotrkowie Trybunalskim by³y 
aran¿owane  patriotyczne œpie-
wy i nabo¿eñstwa. Jesieni¹ 
1862 r.  na tych terenach nasili³  
siê znacznie ruch spiskowy. 
W³adze powstañcze przyst¹pi³y 
do organizowania w³asnej admi-
nistracji terenowej, przywraca-
j¹c podzia³ z 1816 r. na woje-
wództwa i obwody. Naczelni-
kiem powstañczym dla woje-
wództwa kaliskiego, w którym to 
znajdowa³ siê Zelów, zosta³ po-
chodz¹cy z Piotrkowa Trybunal-
skiego ks. Wawrzyniec Cent. 
W³adze powstañcze mia³y tak¿e 
swych przedstawicieli w Opocz-
nie, Radomsku, Sulejowie, To-
maszowie i Wolborzu.

Powstanie styczniowe, które 
wybuch³o 22 stycznia 1863 r., 
mia³o du¿o wiêkszy oddŸwiêk w 
Zelowie i jego okolicach ni¿eli 
zryw listopadowy. Byæ mo¿e 
dlatego, ¿e powstanie stycznio-
we mia³o charakter ludowy. Nie 
ma jednak ¿adnych dowodów, 
¿e na terenie Zelowa dosz³o do 
staræ z wojskiem rosyjskim. E. 
Martuszewski podaje, ¿e ksi¹dz 
Mozes sprzyja³ powstaniu stycz-
niowemu i popiera³ rz¹d rewolu-
cyjny. Przypuszczalnie z³o¿y³ 
przysiêgê w³adzom powstañ-
czym a w zelowskiej probosz-
czówce miano wówczas opie-
kowaæ siê rannym powstañcem.

Bardzo prawdopodobne jest 
to, ¿e zelowianie znaleŸli  siê w 
oddziale Marcina Urbañskiego 
zorganizowanym we wsi Brod-
nia le¿¹cej miêdzy Zelowem a 
£askiem. W pocz¹tkowym okre-
sie oddzia³ ten liczy³ 80 kosynie-
rów i kilku strzelców. W oddzia-
le, tym oprócz ch³opów, by³o kil-
ku oficjalistów dworskich. Pow-
stañcy M. Urbañskiego dzia³ali  
w powiecie sieradzkim i w rejo-
nie Be³chatowa oddalonym o 16 
km od Zelowa, gdzie otrzymy-
wali pomoc od, zwi¹zanych z 
powstaniem, ch³opów i szlachty. 
Po kilku tygodniach obozowania 
w rejonie Be³chatowa liczeb-
noœæ jego oddzia³u wzros³a do 
500 ludzi. Najwiêksze sukcesy 
odniós³ Urbañski gdy wspó³dzia-
³a³ z oddzia³em powstañczym 
Józefa Oxsiñskiego. 5 marca 
1863 roku w okolicy wspomnia-
nej ju¿ Brodni dosz³o do potycz-
ki z wojskiem rosyjskim. Starcie 
to zakoñczy³o siê sukcesem 
powstañców. W lipcu 1863 r. w 
marszu na Be³chatów zostali  oni 
zatrzymani pod wsi¹ Lipy przez 
oddzia³ kozacki. Wycofali siê w 

okolice Domiechowic, gdzie sto-
czyli z kozakami zwyciêsk¹ bit-
wê.

Tak¿e jeden z oddzia³ów 
powstañczych gen. Edmunda 
Taczanowskiego przebywa³ w 
Buczku niedaleko Zelowa. 26 
sierpnia 1863 r. pod Sêdziejowi-
cami oddalonymi o 18 km od 
Zelowa, dosz³o do bitwy pomiê-
dzy powstañcami Taczanow-
skiego a oddzia³em wojsk rosyj-
skich z³o¿onym z arystokratycz-
nej m³odzie¿y Petersburga 
i Moskwy. Oddzia³ rosyjski licz¹-
cy 43 ¿o³nierzy dowodzonych 
przez porucznika Grabbiego, 
zosta³ doszczêtnie rozbity. Tak-
¿e w rejonie Widawy operowa³y 
oddzia³y powstañcze Kopernic-
kiego i majora Lutticha.

Na pocz¹tku 1864 r. wojska 
rosyjskie zaczê³y zdobywaæ wy-
raŸn¹ przewagê nad powstañ-
cami. Nieliczne oddzia³y party-
zantów przetrwa³y do wczesnej 
wiosny tego¿ roku. Ostatnia bit-
wa powstañcza, która mia³a 
miejsce na omawianym terenie,  
zosta³a stoczona 30 kwietnia 
1864 r. pod Przedborzem, kiedy 
to oddzia³ Junoszy star³  siê pod 
¯elaŸnic¹ z Rosjanami pod do-
wództwem majora Przewaliñ-
skiego.

Upadek powstania stycznio-
wego zapocz¹tkowa³ nowy roz-
dzia³ w dziejach ziem polskich 
zaboru rosyjskiego. Dzia³ania 
podejmowane przez w³adze ro-
syjskie zmierza³y przede wszy-
stkim do zlikwidowania odrêb-
noœci politycznej, gospodarczej, 
administracyjnej i prawnej ziem 
Królestwa Polskiego. Zosta³a 
zniesiona nazwa Królestwo Pol-
skie, wprowadzono nazwê Kraj 
Przywiœlañski. Uczestników 
powstania dotknê³y surowe rep-
resje, m.in. konfiskata maj¹tków 
i zsy³anie w g³¹b Rosji. Przepro-
wadzono nowy podzia³ admini-
stracyjny ziem Królestwa Pol-
skiego, jêzykiem urzêdowym 

sta³ siê wy³¹cznie jêzyk rosyjski. 
Tak¹ politykê zaborca kontynuo-
wa³ do 1914 r.

Trudn¹ sytuacjê ekonomicz-
n¹ Rosji i ziem polskich zaboru 
rosyjskiego pogorszy³a wojna 
rosyjsko-japoñska, która wybu-
ch³a w  lutym 1904 r. Przyczyny 
konfliktu le¿a³y przede wszyst-
kim w ekspansywnej polityce 
Rosji na Dalekim Wschodzie  w 
Chinach i Mand¿urii, czyli  na te-
renach, na których swoje zabor-
cze posuniêcia realizowa³a Ja-
ponia. Zdaniem Stefana Kienie-
wicza: „[…] petersburskie ko³a 
rz¹dz¹ce par³y do tej wojny m. 
in. dlatego, ¿e w spodziewanych 
sukcesach zewnêtrznych wi-
dzia³y przeciwwagê dla narasta-
j¹cego niezadowolenia wew-
nêtrznego”. Jednak wojna na 
Dalekim Wschodzie by³a dla 
Rosji pasmem wielkich niepo-
wodzeñ, które ostatecznie spo-
wodowa³y jej przegran¹. W woj-
nie rosyjsko-japoñskiej brali 
udzia³ tak¿e mieszkañcy gminy 
zelowskiej i okolicznych miej-
scowoœci, m.in. Stefan Jadwisz-
czak, który w armii carskiej pe³ni³ 
funkcjê oficera sztabowego.

Wojna na Dalekim Wscho-
dzie niekorzystnie wp³ynê³a na 
gospodarkê Królestwa Polskie-
go. Kryzys dosiêgn¹³ przemys³u 
zw³aszcza w³ókienniczego, co 
mia³o negatywny wp³yw na tka-
czy zelowskich. W zwi¹zku z 
zamkniêciem rynków daleko-
wschodnich produkcja przemy-
s³owa w Królestwie Polskim 
spad³a o 35%. W szybkim tem-
pie wzrasta³o bezrobocie i  obni-
¿a³a siê stopa ¿yciowa miesz-
kañców. Kryzys pog³êbi³ jeszcze 
nieurodzaj, który z kolei dotkn¹³ 
ludnoœæ wiejsk¹.

W samym Zelowie narasta-
j¹cy kryzys gospodarczy, obok 
uniwersalnych czynników go 
wywo³uj¹cych, posiada³ w³asne 



charakterystyczne detale.      
W miarê rozwoju przemys³u 

w³ókienniczego w okrêgu ³ódz-
kim narasta³ wyzysk m.in. tka-
czy cha³upników w Zelowie. W 
przemyœle cha³upniczym nie 
obowi¹zywa³y ¿adne normy w 
dziedzinie pracy i warunków 
p³acy a machina wyzysku by³a 
bardzo rozbudowana. Autorzy 
Zarysu dziejów Zelowa pisz¹: 
„Cha³upnik  w³aœciciel kilku, czy 
kilkunastu krosien by³ wyzyski-
wany przez kupca-nak³adcê i  z 
kolei czêsto niemi³osiernie wy-
zyskiwa³ swoich czeladników 
i uczniów. Liwerant zaœ wyzyski-
wa³ tak cha³upników, jak i posz-
czególnych tkaczy. Ogó³ podpo-
rz¹dkowanych systemowi na-
k³adczemu, zw³aszcza zaœ tka-
cze-robotnicy zdani byli na wy-
zysk przedsiêbiorcy i poœredni-
ków”. W najgorszej sytuacji  byli 
tkacze bezrolni, gdy¿ nie posia-
dali innego Ÿród³a utrzymania. 
System kapitalistyczny stworzy³ 
pod³o¿e umo¿liwiaj¹ce aktyw-
noœæ ruchu robotniczego. Tka-
cze, d¹¿¹c do poprawy swoich 
warunków ekonomicznych, sto-
sowali ró¿ne formy protestu: ni-
szczyli przêdzê otrzymywan¹ 
od nak³adcy, czasem psuli goto-
we ju¿ towary, by przymusiæ go 
do zas³u¿onej zap³aty za wyko-
nan¹ pracê. Jednak najbardziej  
skuteczn¹ metod¹ by³o organi-
zowanie zebrañ tkaczy, które 
odbywa³y siê od koñca lat sie-
demdziesi¹tych XIX wieku. 
Spotkania cha³upników mia³y 
miejsce w domu nr 13 przy ulicy 

Œw. Anny. Na jednym z takich 
zebrañ mia³ wyg³osiæ mowê 
Ludwik Waryñski. W okresie 
Polski Ludowej ulica ta zosta³a 
nazwana w³aœnie jego imie-
niem. 

W 1905 r. zelowscy  tkacze 
zrzeszyli siê we w³asnym cechu. 
W imieniu tkaczy-rzemielników 
odpowiednie pozwolenie w³adz 
starali siê uzyskaæ Józef Swo-
boda, Jan Czap, Jan i Pawe³ 
Smolny, Wilhelm i Jan Faflako-
wie oraz Jan Reinsz. Ich zabie-
gom w Urzêdzie Gubernialnym 
Piotrkowskim sprzyja³ naczelnik 
powiatu ³askiego, motywuj¹c 
potrzebê powo³ania cechu 
wspólnym dobrem 600 tkaczy. 
Wysi³ki tkaczy zakoñczy³y siê 
pomyœlnie dopiero 8 I  1905 r., 
kiedy to gubernator piotrkowski 
wyda³ pozwolenie na powstanie 
cechu. W jego w³adzach znaj-
dowali siê: Jan Jasnowa, Jan 
Czapa (starszy cechu) i  Józef 
Pawe³ Swoboda. Do cechu 
przyst¹pi³o 70 tkaczy, g³ównie 
Czechów, poœród nich tylko pa-
ru Polaków (Kazimierz Przepiór-
kowski, Wincenty Pniewski). W 
tym samym czasie w Zelowie 
powstawa³a pierwsza komórka 
SDKPiL, której propagatorami 
byli Franciszek Kowalski, Antoni 
Stanicki, Ignacy Zelmozer,  An-
toni Sopor i Teofil Nemeczek. 
Niebawem Zelów sta³ siê cen-
trum dzia³alnoœci SDKPiL w po-
wiecie ³askim.

Po wypadkach „krwawej nie-
dzieli” 22 stycznia 1905 r.  w ca-
³ej Rosji wybuch³y strajki,  które 
natychmiast przerzuci³y siê na 
ziemie Królestwa Polskiego. 

Genera³-gubernator Czertkow 
zaprowadzi³ w Królestwie stan 
wyj¹tkowy i nakaza³ wojsku 
spêdzaæ t³umy z ulic i placów. 

29 stycznia 1905 r. w guberni 
piotrkowskiej z powodu gwa³-
townego przebiegu strajku w 
³ódzkim okrêgu przemys³owym 
og³oszono stan wzmocnionej 
ochrony.

W po³owie 1905 r., po pow-
staniu czerwcowym w £odzi i po 
zaprowadzeniu tam stanu wo-
jennego, naczelnik powiatu ³as-
kiego W. Iwanow, w obawie 
przed przeniesieniem siê dzia-
³alnoœci rewolucyjnej na ten ob-
szar (Zelów wchodzi³ w sk³ad 
powiatu ³askiego od 1867 r.), 
prosi³ gubernatora piotrkowskie-
go M. Arcimowicza o wzmocnie-
nie oddzia³ów wojskowych roz-
mieszczonych w Pabianicach 
i £asku. W sierpniu 1905 r. do 
£asku przyby³a rota 15 szlisser-
burskiego pu³ku piechoty. Jed-
nak ³ódzkie w³adze SDKPiL roz-
poczê³y antycarsk¹ dzia³alnoœæ 
propagandow¹, wœród wojska, 
tworz¹c organizacjê pod nazw¹ 
£ódzka Socjaldemokratyczna 
Organizacja Wojskowa. W 1906 
roku dzia³alnoœæ £SOW objê³a 
wszystkie oddzia³y rosyjskie w 
£odzi, Zgierzu, Zduñskiej Woli, 
Sieradzu i £asku.

Nastroje rewolucyjne dotar³y 
równie¿ do Zelowa. 1 czerwca 
1905 r. cha³upnicy zelowscy za-
powiedzieli strajk, domagaj¹c 
siê podwy¿szenia p³acy zarob-
kowej przez poddostawców su-
rowca. Liweranci odmówili, wo-
bec czego dosz³o do strajku, w 
którym uczestniczy³o oko³o 500 

tkaczy. Wybrali oni spoœród sie-
bie 12 przedstawicieli. Z inicjaty-
wy naczelnika powiatu ³askiego 
dosz³o do negocjacji, w rezulta-
cie których wynagrodzenia tka-
czy zosta³y podwy¿szone.

Mimo to gor¹czka rewolucyj-
na nie opad³a. 17 lipca 1905 ro-
ku: „[…] wjecha³ do Zelowa na 
czele banderii konnej z³o¿onej 
z dziesiêciu jeŸdŸców ks. Jan 
¯ak z £obudzic. Powiewa³y nad 
nimi czerwone sztandary”. W³a-
dze carskie zlekcewa¿y³y ten 
fakt, lecz okaza³o siê, ¿e miesz-
kañcy Zelowa coraz bardziej za-
czêli wi¹zaæ siê z katolickim 
ksiêdzem rewolucjonist¹. 4 lis-
topada tego roku przemawia³ on 
do zelowian, wskazuj¹c na po-
trzebê relegacji urzêdników car-
skich. Mówi³ te¿ o  zniszczeniu 
w Zelowie wszystkich napisów 
rosyjskich i zast¹pieniu ich na-
pisami polskimi. Wkrótce po 
przemowie ksiêdza ¯aka ktoœ 
zerwa³ szyld z budynku urzêdu 
gminnego. Ksi¹dz ¯ak zosta³ 
aresztowany za sw¹ rewolucyj-
n¹ dzia³alnoœæ. Genera³-guber-
nator Ska³on wyda³ polecenie 
zamkniêcia ksiêdza rewolucjo-
nisty w klasztorze karmelitów w 
Oborach w powiecie rypiñskim. 
27 listopada ks. ̄ ak zosta³ prze-
wieziony pod konwojem do kla-
sztoru. „By³ to jednak okres co-
raz wiêkszego chaosu w admi-
nistracji carskiej. W dziesiêæ dni 
póŸniej ksi¹dz ¯ak wraca³ do 
Zelowa, witany przez zgroma-
dzone t³umy jak bohater”. Po 
wiecu, nios¹c sztandary z bia³y-
mi polskimi or³ami i  œpiewaj¹c 
polskie pieœni, zgromadzeni od-
prowadzili ks. ¯aka do £obu-
dzic. W przemarszu tym  brali  
udzia³ Czesi, Polacy i  ̄ ydzi, któ-
rzy œpiewali po drodze swoje 
pieœni w jêzyku ¿ydowskim. 
Nastêpnego dnia wieczorem 
ksi¹dz ¯ak zjawi³ siê w Zelowie 
na czele orkiestry i  gromady lu-
dzi, która œpiewa³a pieœni i nio-
s³a sztandary, tym razem, o bar-



wach narodowych. W Zelowie 
kr¹¿y³y kolportowane przez 
ksiêdza ¯aka pisma, broszurki 
i odezwy,  takie jak: Kontrrewo-
lucja idzie, Do ludu wiejskiego; 
proklamacja zaczynaj¹ca siê od 
s³ów: Towarzysze robotnicy, 
Czerwony Sztandar, Z pola wal-
ki, Trybuna Ludowa, Socjalde-
mokrata, Rzut oka na postêpy 
rz¹du rosyjskiego w Polsce. 
Kolportowano tak¿e odezwy w 
jêzyku ¿ydowskim.

W kwietniu 1906 r. znów do-
sz³o do napiêæ pomiêdzy  
tkaczami a liwerantami. Cha³up-
nicy zorganizowali demonstra-
cje, podczas której proklamo-
wali strajk. Zastrajkowa³o oko³o 
400 tkaczy rêcznych w Zelowie 
i w okolicznych wsiach. Protes-
tuj¹cy zablokowali ulice i  nie 
pozwolili wywieŸæ liwerantom 
wyprodukowanych wyrobów. 
Gro¿ono im, ¿e jeœli  nie zgodz¹ 
siê na podwy¿kê, to bêd¹ mu-
sieli zap³aciæ tkaczowi po 50 ko-
piejek za ka¿dy nieprzepraco-
wany dzieñ. Nastêpnie stu de-
monstrantów podesz³o pod 
urz¹d gminy, ¿¹daj¹c od wójta 
wezwania liwerantów na per-
traktacje.

20 kwietnia w zelowskim 
urzêdzie gminnym odby³o siê 
posiedzenie tkaczy, na którym 
to zawarto porozumienie i  spi-
sano umowê o nowych warun-
kach pracy. Ugodowoœæ fabry-
kantów wynika³a z prosperity w 
przemyœle w³ókienniczym,  jaka 
panowa³a w tamtym czasie 
i dlatego nak³adcom zale¿a³o na 
zwiêkszaniu produkcji i utrzy-
maniu jej ci¹g³oœci. Zaœ w³adze 
powiatowe sfrustrowane tymi 
wydarzeniami wys³a³y do Zelo-
wa oddzia³ kozaków uralskich li-
cz¹cy oœmiu ludzi, dowodzo-
nych przez chor¹¿ego Poleno-
wa. 

Tak¿e wiosn¹ 1906 r. próbo-
wano zorganizowaæ manifesta-
cjê z okazji 1 maja. Rozlepiano 
odezwy, roznoszono ulotki, or-
ganizowano tajne zebrania w 
prywatnych domach w Herber-
towie i Po¿d¿enicach. Na tych 
spotkaniach uœwiadamiano tka-
czy informuj¹c ich o d¹¿eniach 
socjalistów i sprawie robotni-
czej. W zebraniach brali  udzia³ 
Polacy, Czesi i Niemcy. Akcjê 
propagandowo-uœwiadamiaj¹-
c¹ prowadzili agitatorzy socjal-
demokratyczni. Wed³ug relacji 
agitatora zamieszczonej na ³a-
mach Czerwonego Sztandaru: 
„[…] udaliœmy siê do folwarku 
Herbertowa pod Zelowem […]. 
ZnaleŸliœmy tylko dwóch fornali  

[…] i opowiedzieliœmy im o spra-
wie robotniczej i do czego d¹¿¹ 
socjaliœci”. Jednak do planowa-
nej manifestacji 1-majowej nie 
dosz³o: „[…] mia³a siê odbyæ 
demonstracja, lecz niestety o 
godz. 8 wieczór zjawi³o siê we 
wsi 8 kozaków, którzy upiwszy 
siê bili i rozpêdzali  ludzi, dwóch 
braci okropnie pobili, przy czym i 
mnie o ma³o siê nie dosta³o […] 
nazajutrz (1-go maja) wstaliœmy 
o 6-tej rano. Odezwy by³y rozle-
pione a sam widzia³em, jak dwaj 
stra¿nicy chodzili i zdejmowali  
je. Ludzie w ogóle byli niepewni, 
jedni pracowali, drudzy nie”.

Po wydarzeniach lat 1905-
1906, ruch rewolucyjny os³ab³,  
lecz nie na d³ugo, gdy¿ w latach 
1912-1913 dosz³o znów do wy-
st¹pieñ strajkowych. W 1913 r. 
w czasie strajku pluszowników 
mia³a miejsce pierwsza próba 
zorganizowania zwi¹zku zawo-
dowego. Na buntuj¹cych tkaczy 
spad³y represje. 

Po wybuchu I wojny œwiato-
wej ziemie guberni piotrkow-
skiej stanowi¹ce teren przyfron-
towy, by³y obsadzone przez 
skromne si³y rosyjskie. Pozwoli-
³o to oddzia³om niemieckim ju¿ 
20 sierpnia 1914 r.,  na krótko, 
zaj¹æ £ódŸ. Przypuszczalnie w 
rêkach niemieckich znalaz³ siê 
wtedy i Zelów. W paŸdzierniku 
przez ten obszar przebiega³a 
niemiecka ofensywa ku Wiœle, a 
do najkrwawszych walk dosz³o 
tutaj w listopadzie.  Na pó³noc 
od Zelowa walki trwa³y od 1 do 5 
grudnia, zaœ w samym Zelowie 
dosz³o do starcia si³  niemieckich 
z oddzia³em kozaków. W jego 
wyniku  spali³o siê kilka domów 
oraz uleg³ dewastacji budynek 
browaru.

Przemarsze wojsk spowodo-
wa³y na tym obszarze ogromne 
zniszczenia. Teren zosta³ ogo³o-
cony z ¿ywnoœci, a przemys³ nie 
funkcjonowa³ z powodu braku 
surowców i wêgla. Panowa³o 
bezrobocie. 

Pod koniec 1915 r. ca³e tery-
torium by³ego Królestwa Pol-
skiego zosta³o zajête przez woj-
ska pañstw centralnych. 

Czas I wojny œwiatowej  to  
okres  zastoju gospodarczego 
w Zelowie, który spowodowa³ 
migracjê miejscowej ludnoœci 
m.in. do £odzi, ̄ yrardowa, a na-
wet do Warszawy. Pracowali oni 
tam w fabrykach jako tkacze. 
Zaœ migranci, którzy dotarli  na 
Wo³yñ, Chersoniê i na Syberiê,  
osiedlali siê na roli.  Tym samym 
zak³adali nowe kolonie czeskie, 
gdy¿ wyprowadza³a siê z Zelo-

wa przede wszystkim ludnoœæ 
czeska. O rozmiarach wychodŸ-
stwa œwiadczy m.in. fakt,  ¿e w 
latach wojny przesz³o sto do-
mów (z ogólnej liczby oko³o 
550) sprzedano gospodarzom 
pobliskich wsi.

Ogólna sytuacja polityczna 
i militarna zmusza³a okupantów 
do zajêcia konkretnego stano-
wiska wobec przysz³oœci ziem 
polskich. 5 listopada 1916 r. pro-
klamowany zosta³ przez obu 
genera³-gubernatorów tzw. akt 5 
listopada, który przewidywa³ 
utworzenie na ziemiach pol-
skich zaboru rosyjskiego pañ-
stwa monarchistycznego o 
ustroju konstytucyjnym zwi¹za-
nego z obu „sprzymierzonymi 
mocarstwami”. Tydzieñ póŸniej 
wydano rozporz¹dzenie o utwo-
rzeniu Rady Stanu i  Sejmu w 
Królestwie Polskim.

W 1917 r. w³adze okupacyj-
ne powo³a³y Tymczasow¹ Radê 
Stanu wraz z Komisj¹ Wojsko-
w¹, której kierownictwo oddano 
w rêce Józefa Pi³sudskiego. 
Jednak poza ogólnikowym Ak-
tem 5 listopada w³adze pañstw 
centralnych nie podejmowa³y 
¿adnych konkretnych decyzji. 
Powodowa³o to, ¿e wiêkszoœæ 
spo³eczeñstwa polskiego za-
czê³a sympatyzowaæ i wi¹zaæ 
nadziejê na niepodleg³oœæ z 
pañstwami Ententy, które stara-
³y siê przeci¹gaæ Polaków na 
swoj¹ stronê.

We wrzeœniu 1917 r. w miej-
sce Tymczasowej Rady Stanu 
powo³ano Radê Regencyjn¹, ja-
ko najwy¿sz¹ w³adzê pañstwo-
w¹ w Królestwie Polskim. Nie-
mniej kompetencje Rady by³y 
ograniczone i uzale¿nione od 
genera³  gubernatora warszaw-
skiego.

W 1918 r. wojna zbli¿a³a siê 
ku koñcowi. Pañstwa centralne 
ponios³y klêskê, a Rada Regen-
cyjna straci³a swe znaczenie.

Pod koniec wojny na zie-
miach polskich powstawa³y lo-
kalne oœrodki w³adzy polskiej. 
Tak¿e w Zelowie i pobliskich 
wioskach ludnoœæ polska podjê-
³a, dzia³alnoœæ niepodleg³oœcio-
w¹. Jej inspiratorem by³ m.in. 
ksi¹dz Stanis³aw Rutkiewicz z 
Buczku. Du¿¹ rolê spe³nia³a w 
tym okresie dzia³aj¹ca w ów-
czesnym powiecie ³askim Pol-
ska Organizacja Wojskowa. Jej 
pierwsza sekcja zosta³a utwo-
rzona 15 sierpnia 1915 r. w £as-
ku, a liczy³a 8 ludzi. POW mia³a 
równie¿ sw¹ sekcjê w Zelowie. 
Liczy³a ona 11 osób, a nale¿eli 
do niej: Adolf Przepiórkowski, 

W³odzimierz Pokorowski, Stani-
s³aw Wysocki, Zygmunt Wysoc-
ki, W³adys³aw Wysocki, Marian 
£ukasiewicz, Boles³aw Grajnert, 
Zygmunt Grajnert, Stefan Ko-
walczyk, Ludwik Adamowicz, 
Micha³ Modler. Zelowska ko-
mórka POW nale¿a³a do ³ódz-
kiego okrêgu POW, który z kolei 
zosta³ podzielony na trzy obwo-
dy, obwodem II zosta³ powiat 
³aski. Obwód II dzieli³ siê na or-
ganizacje lokalne dzia³aj¹ce na 
terenie gminy. Zelów wchodzi³ w 
sk³ad II organizacji lokalnej. 

Od 1915 r. sekcje POW pro-
wadzi³y systematyczne æwicze-
nia wojskowe, w których bra³a 
tak¿e udzia³ zelowska sekcja 
POW. Na kursach podoficer-
skich przeszkolono 85 osób z 
obwodu ³askiego, w tym 3 zos-
ta³o mianowanych podoficera-
mi, 13  kandydatami na podofi-
cerów oraz 50 ¿o³nierzy zosta³o 
instruktorami. A. Przepiórkowski 
zosta³ mianowany na plutono-
wego i pe³ni³ obowi¹zki komen-
danta III plutonu.     

W dniach 10-13 XI 1918 r. 
cz³onkowie POW, wraz z cywi-
lami rozbroili ¿o³nierzy niemiec-
kich stacjonuj¹cych na granicy 
austriacko-niemieckiej. W po-
wiecie ³askim proces zmiany 
w³adz nast¹pi³ szybko i spokoj-
nie.

W dniu 13 listopada 1918 r. 
dotar³ do £asku rozkaz mobili-
zacyjny ³ódzkiego okrêgu POW. 
Zmobilizowani „peowiacy” ³as-
cy, wœród których zapewne 
znajdowali siê i zelowscy dzia³a-
cze POW, zajêli koszary woj-
skowe, magazyny, urz¹d pocz-
towo-telegraficzny oraz dwo-
rzec kolejowy w £asku. Dowo-
dzi³ nimi Antoni Truchliñski ps. 
„Padwa” W ci¹gu tygodnia zmo-
bilizowano oko³o 250 ludzi,  któ-
rych skoszarowano, uzbrojono 
w zdobyt¹ broñ i  czêœciowo 
umundurowano. Komendantem 
garnizonu ³askiego zosta³ mia-
nowany podporucznik Kalinow-
ski -„Kossak”, a jego zastêpca 
Kie³czewski - „Zgrzyt”. Garnizon 
³aski POW, który tworzy³a jedna, 
uzbrojona i umundurowana, ko-
menda, w dniu 18 grudnia 1918 
roku zosta³ wcielony do 28 pu³-
ku piechoty w £odzi. W styczniu 
³ascy „peowiacy” zostali wys³ani 
na front na Wo³yñ, do Kowla-
Ho³oby, a czêœæ z nich  na front 
czeski. 

Wraz z koñcem wojny wielo-
narodowoœciowy Zelów wcho-
dzi³ w nowy okres  Polski  nie-
podleg³ej.  

           Jacek Jadwiszczak



W zwi¹zku z up³ywem kadencji ³awników ludowych w bie¿¹cym 
roku i potrzeb¹ wybrania nowych ³awników na kadencjê 2008 -2011 
zawiadamiam, ¿e do dnia 30 czerwca 2007 r. w Biurze Rady Miej-
skiej w Zelowie (Urz¹d Miejski, pokój nr 13) w godz. od 8:00 do 
15:30 przyjmowane bêd¹ zg³oszenia kandydatów na ³awników.
Prezes S¹du Okrêgowego w Piotrkowie Tryb. poda³ do wiado-
moœci liczbê ³awników w celu dokonania ich wyboru przez Radê 
Miejsk¹ w Zelowie:
1. Do S¹du Rejonowego w Be³chatowie: ogó³em 7 osób, w tym 
do s¹du pracy 4 osoby.
2. Do S¹du Okrêgowego w Piotrkowie Tryb.: ogó³em 2 osoby, w 
tym do Wydzia³u Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych 1 osoba (do 
orzekania w sprawach zakresu prawa pracy).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o 
ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98 z 2001 r. , poz. 1070 z 
póŸn.zm.) kandydatów na ³awników zg³aszaæ mog¹: 
- prezesi s¹dów, 
- stowarzyszenia, organizacje zwi¹zkowe, organizacje praco-
dawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa z wy³¹czeniem partii politycznych,
- oraz co najmniej 25 obywateli maj¹cych czynne prawo wybor-
cze, zamieszkuj¹cych stale na danym terenie.

Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki zawodowe oraz organizacje praco-
dawców.

£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo 
polskie i korzysta w pe³ni praw cywilnych i obywatelskich, jest 
nieskazitelnego charakteru, ukoñczy³ 30 lat, jest zatrudniony lub 
zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku, nie 
przekroczy³ 70 lat, jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do 
pe³nienia obowi¹zków ³awnika, posiada co najmniej wykszta³ce-
nie œrednie.
£awnikiem nie mog¹ byæ osoby: zatrudnione w s¹dach pow-
szechnych i innych s¹dach oraz w prokuraturze, osoby wcho-
dz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ 
skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowego, funkcjo-
nariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹za-
ne ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ, adwokaci i aplikanci 
adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, ¿o³-
nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej, funkcjonariusze S³u¿by 
Wiêziennej, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ³awników.

£awnikiem mo¿na zostaæ wybranym tylko do jednego s¹du.
£awników wybierze Rada Miejska w Zelowie na sesji.

Zg³oszenia kandydatów na ³awników dokonuje siê na „karcie 
zg³oszenia”. Wzór karty zg³oszenia oraz listy osób zg³aszaj¹-
cych kandydata na ³awnika dostêpny jest nieodp³atnie w Biurze 
Rady Miejskiej w Zelowie. Wzór karty zg³oszenia dostêpny jest 
tak¿e za poœrednictwem Internetu, na stronie

Do karty zg³oszenia kandydat ma obowi¹zek za³¹czyæ:
3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych;
informacjê z Krajowego Rejestru Karnego;
oœwiadczenie, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie 
karne;
zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ 
do wykonywania funkcji ³awnika.
Koszty op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Kar-
nego oraz op³aty za badanie poprzedzaj¹ce wystawienie zaœ-
wiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika.

Tryb zg³aszania i procedurê wyboru ³awników reguluje rozporz¹-
dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 2006 r. w spra-
wie szczegó³owego trybu zg³aszania radom gmin kandydatów 
na ³awników oraz wzoru karty zg³oszenia (Dz.U. Nr 50, poz.370)

Zelów, 4 czerwiec 2007 r.                                  
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Zelowie

Wincenty Berliñski

 www.ms.gov.pl

Jednym z wa¿niejszych pun-
któw obrad VII sesji  Rady Miej-
skiej w Zelowie by³o rozpatrze-
nie projektu uchwa³y w sprawie 
wyra¿enia zgody na utworzenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
na terenie Gminy Zelów. Podjê-
ta uchwa³a przez Radê Miejsk¹ 
w Zelowie jest pierwszym kro-
kiem ku temu, aby zwróciæ siê 
do Ministra Gospodarki z wnios-
kiem o rozszerzenie dzia³alno-
œci £ódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Utworzenie pod-
strefy ekonomicznej niesie ze 
sob¹ wiele korzyœci dla podmio-
tów funkcjonuj¹cych w niej,  jak 
równie¿ dla gminy. Zachêty 
zwi¹zane ze zwolnieniami w po-
datku od osób prawnych oraz 
potencjalna suma pomocy pub-
licznej z tego tytu³u mobilizuje 
firmê do rozszerzania planów 
rozwojowych, a tym samym do 
zatrudnienia kolejnych pracow-
ników. Gmina zyska wzrost za-
trudnienia oraz udzia³ w podat-
ku dochodowym od osób fizycz-
nych. Utworzenie podstrefy 
ekonomicznej mo¿e równie¿ 
staæ siê bodŸcem do dalszego 
jej rozwoju oraz przyci¹gania 

zewnêtrznych inwestorów. Z 
pierwszym wnioskiem o objêcie 
statusem specjalnej strefy eko-
nomicznej obszaru znajduj¹ce-
go siê w obrêbie Po¿d¿enice, 
zwróci³a siê do Gminy Zelów fir-
ma Pamapol S.A. w zwi¹zku z 
planowan¹ inwestycj¹. Drugim 
kompleksem nieruchomoœci s¹ 
Toruñskie Zak³ady Materia³ów 
Opatrunkowych, gdzie te¿ s¹ 
du¿e plany inwestycyjne zwi¹-
zane z budow¹ nowego zak³a-
du. Mamy nadziejê, ¿e tereny 
wyszczególnione w uchwale 
odpowiadaj¹ warunkom, czyli 
s¹ doœæ dobrze uzbrojone, maj¹ 
wyjaœniony stan prawny, a prze-
de wszystkim maj¹ konkretnych 
inwestorów. Liczymy te¿ na to, 
¿e dzia³alnoœæ £SSE na terenie 
Gminy Zelów bêdzie siê po-
wiêksza³a. W³adze samorz¹do-
we Gminy Zelów s¹ w przed-
dzieñ podpisania umowy part-
nerskiej z £SSE. Umowa bêdzie 
obejmowaæ promowanie i rekla-
mowanie terenów inwestycyj-
nych na terenie Gminy Zelów w 
materia³ach promocyjnych oraz 
na swojej stronie internetowej.

                              O.K.Ch. 



Mieszkañców Gminy Zelów
na bezp³atne badania profilaktyczne sfinansowane przez 

£ódzki Oddzia³ Wojewódzki NFZ

MAMMOGRAFIA
Bezp³atnie dla Pañ w wieku 50-69 lat (rocznikowo)
/je¿eli w roku 2006 (w ramach programu profilaktycznego) otrzyma³y 
wskazania do wykonania powtórnych badañ po up³ywie 12 miesiêcy 
oraz dla kobiet z tego samego przedzia³u wiekowego, które nie 
wykona³y badania w ci¹gu ostatnich 2 lat lub wykonuj¹ badanie po raz 
pierwszy/
Na badania nale¿y zg³osiæ siê z dowodem osobistym i wyni-kiem 
(zdjêcia i opis) ostatniego badania mammograficznego.

JASKRA
Pe³ne Badanie Okulistyczne
Bezp³atnie dla Pañ i Panów od 36 roku ¿ycia
/z wy³¹czeniem osób leczonych na jaskrê i badanych bezp³at-nie w 
ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy, w ramach programu profi-laktyki jaskry/

BADANIA PRZEPROWADZONE ZOSTAN¥
w ambulansie medycznym w dniach: 11-13 czerwca 2007 r. 

(poniedzia³ek-œroda)
przy ul. ¯eromskiego 21 w Zelowie 
w godz.: 8:30-13:00 i 14:00-19:00

Zapisy telefoniczne (wymagany PESEL) od 28 maja 2007 r. 
w godz. 8:00-16:00 (od poniedzia³ku do pi¹tku) 

pod numerami:
0800101201 z tel. stacjonarnych (po³¹czenie bezp³atne)

0618773602 lub -04 z tel. komórkowych (po³¹czenie p³atne)

Dla osób, które nie zd¹¿¹ siê zapisaæ telefonicznie istnieje mo¿liwoœæ 
rejestracji w dniu badania w ambulansie (o ile bêd¹ wolne miejsca na 
liœcie).
Dla osób nie spe³niaj¹cych kryteriów badañ bezp³atnych:
mammografia  70 z³, jaskra I etap  40 z³, II etap  50 z³
Badania przeprowadza „ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Le-czenie” ul. 
Staro³êcka 38, 61-361 Poznañ
PFIZER OPHTHALMICS partnerem badañ profilaktyki jaskry

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
1,80  z³/kg (brutto)
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa siê w ka¿dy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 9,50 z³/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gêbicki
Do 9,50 z³/kg - byczki (brutto)
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - do 7,40 z³/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
W ka¿dy pi¹tek w godz. 10.30 do 11.00
KROWY, JA£ÓWKI, BUHAJE, CIELÊTA RZE•NE
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 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 7,40 z³/kg (brutto)

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

W dniu 13 kwietnia br. Ko-
misja Grantowa Stowarzysze-
nia Dobroczynnego „RA-
ZEM” przyzna³a w ramach 
konkursu Dzia³aj Lokalnie V  
12 dotacji dla organizacji po-
zarz¹dowych oraz szkó³ z te-
renu powiatu be³chatowskie-
go i wieluñskiego. £¹czna 
wartoœæ dofinansowanych 
projektów to 36 200 z³. Œrodki 
te wespr¹ dzia³ania miedzy 
innymi: Szko³y Podstawowej nr 
4 w Wieluniu - 4000 z³, Grupy 
inicjatywnej przy FRGZ - "Z ko-
pyta" - 3500 z³,  Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w Zelowie - 
5000 z³, Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Powiatu Wieluñskiego 
- 3200 z³, Publicznej Szko³y 
Podstawowej w Krzyworzece - 
4000 z³, Szko³y Podstawowej w 
Skrzynnie - 2500 z³,  Szko³y Pod-
stawowej w Wygie³zowie - 3000 
z³, Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Osjakowie - 3000 z³, Uczniow-
skiego Klubu Sportowego - 
Gimnazjum w Ostrówku - 2500 
z³, Gminnego Oœrodka Upow-
szechniania Kultury w Ostrówku 
- 1500 z³, Towarzystwa Szkolne-
go Kociszew - 1500 z³, Szko³y 
Podstawowej w Okalewie -  
3000 z³.

Celem programu DLV jest 
aktywizowanie lokalnych 
spo³ecznoœci do rozwi¹zywa-
nia problemów i zaspokajania 
potrzeb oraz pobudzanie ¿y-
ciowych aspiracji mieszkañ-
ców ma³ych miejscowoœci. 
Termin realizacji dofinanso-
wanych projektów to kwie-
cieñ - wrzesieñ 2007.

Sponsorami programu s¹ 
Polsko-Amerykañska Funda-
cja Wolnoœci, Akademia Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz 
Stowarzyszenie Dobroczyn-
ne „RAZEM”.                  A.D.



Do pieców KAFLOWYCH, KOMINKÓW, pieców CO, GRZYBKÓW. 
Jest to produkt ca³kowicie ekologiczny bez dodatków chemicznych czy 

substancji wi¹¿¹cych. Brykiet  posiada  bardzo  ma³¹ wilgotnoœæ 
co znacznie przed³u¿a proces spalania i bardzo nisk¹ zawartoœæ popio³u, 

który mo¿na wykorzystaæ jako nawóz do ogródków.

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



17

Zarz¹d Powiatu Be³chatow-
skiego podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie przewozu osób niepe³no-
sprawnych na zabiegi stomato-
logiczne w znieczuleniu ogól-
nym.

Osoby, u których stwierdzo-
no koniecznoœæ wykonania 
us³ug stomatologicznych w 
znieczuleniu ogólnym, dokonuj¹ 
rejestracji samodzielnie, uzgad-
niaj¹c termin zabiegu telefonicz-
nie, we wskazanych jednost-
kach s³u¿by zdrowia:
1) dzieci do 18 r.¿. - w szpitalu 
im. J. Korczaka w £odzi przy 
ul. Pi³sudskiego 71 lub pod nr 
telefonu (042) 677 62 90.
Niezbêdne wymogi celem 
dokonania rejestracji:
- posiadanie orzeczenia o nie-
pe³nosprawnoœci,
- PESEL,
- karty informacyjne ze szpita-
la,
- zaœwiadczenie od lekarza 
pierwszego kontaktu ze wska-
zaniem zabiegu stomatolo-
gicznego w znieczuleniu ogól-
nym,
- uzgodniony telefonicznie ter-
min wizyty wstêpnej.

2) osoby niepe³nosprawne 
powy¿ej 18 r.¿.  w Wojewódz-
kiej Stacji Ratownictwa Medy-
cznego (Poradnia Specjali-
styczna) w £odzi przy ul. Sien-
kiewicza 137/141 lub pod nr 
telefonu (042) 636 37 00 wew. 
259
Niezbêdne wymogi celem 
dokonania rejestracji:
- posiadanie orzeczenia o in-
walidztwie lub niepe³nospraw-
noœci,
- posiadanie aktualnych ba-
dañ (badania wa¿ne pó³ roku)  
elektrolitów, czasów krwawie-
nia i krzepniêcia,
- zaœwiadczenie od lekarza 
pierwszego kontaktu ze wska-
zaniem zabiegu stomatolo-
gicznego w znieczuleniu ogól-
nym,
- dowód osobisty,
- zdjêcie rtg wszystkich zêbów.

Osoba niepe³nosprawna za-
kwalifikowana do zabiegu sto-
matologicznego w znieczuleniu 
ogólnym (maj¹ca wyznaczony 
termin zabiegu), mo¿e skorzy-
staæ z bezp³atnych przewozów 
na w/w zabiegi, po uzgodnieniu 
z jednostk¹ koordynuj¹c¹  Po-

wiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Be³chatowie przy ul. 
Czaplinieckiej lub pod nr tele-
fonu (044) 635 04 07, 733 05 45 
codziennie od poniedzia³ku do 
pi¹tku w godz. od 8:00 do 
15:00.

Warunkiem bezp³atnego 
przewozu osób jest przed³o¿e-
nie w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Be³chatowie, 
minimum dwa tygodnie przed 
umówionym zabiegiem nastê-
puj¹cych dokumentów:

1) orzeczenia o niepe³no-
sprawnoœci, o którym mowa w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i spo³ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe³nospraw-
nych,
2) zaœwiadczenia lekarza 
pierwszego kontaktu ze wska-
zaniem zabiegu stomatolo-
gicznego w znieczuleniu ogól-
nym,
3)potwierdzenie zakwalifiko-
wania do zabiegu lub wykona-
nia zabiegu przez specjalis-
tyczn¹ poradniê w £odzi 
(przed³o¿one po zabiegu).

O.K.Ch. 
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W dniu 15 kwietnia br. w Do-
mu Kultury w Zelowie odby³y siê 
XVIII Otwarte Mistrzostwa Zelo-
wa w Szachach. Spotkanie, w 
którym udzia³ wziê³o 105 za-
wodników i zawodniczek z 23 
klubów z ca³ej Polski,  zorgani-
zowane zosta³o z okazji  50-lecia 
nadania praw miejskich dla Ze-
lowa. Organizatorami byli: Za-
rz¹d Miejsko-Gminny Ludowe-
go Klubu Sportowego w Zelo-
wie, Ko³o Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej w Zelowie oraz 
Dom Kultury w Zelowie.

Œrodowisko uczestników by-
³o bardzo zró¿nicowane, gdy¿ 
udzia³ w mistrzostwach mogli  
wzi¹æ wszyscy zainteresowani 
bez wzglêdu na wiek i p³eæ. Za-
wodnicy rozegrali 9 rund o cza-
sie partii 15 minut. Po zakoñ-
czeniu ostatniej rundy, komisja 
mistrzostw przyst¹pi³a do podli-
czania punktów, po czym doko-
nano uroczystego nagrodzenia 
zwyciêzców. Na nagrody finan-
sowe i rzeczowe w postaci pu-
charów i statuetek zosta³a prze-
znaczona pula w kwocie 6200 
z³otych. 

Wrêczenia nagród dokonali 
zaproszeni goœcie w osobach 
sponsorów, przedstawicieli za-
rz¹du LKS, ko³a SLD oraz bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-
nowski. Przewidzianych 10 naj-
lepszych miejsc zajêli, nastêpu-
j¹cy zawodnicy mistrzostw:
I miejsce - Marcin Tazbir
Roszszada, Piotrków Tryb.;
II miejsce - Karol  Rawicz
 Zelmer, Rzeszów;
III miejsce - Lech Sopur 
 AZS, £ódŸ;
IV miejsce - Piotr Kaukiel
GOK, Moszczenia;
V miejsce - Sylwester
 Bednarek;  AZS, £ódŸ;
VI miejsce - Marek
Straczyñski; Czêstochowa;
VII miejsce - Gra¿yna
 Szmaciñska;  £ódŸ;
VIII miejsce - Dariusz
Strejczek;  AZS, £ódŸ;
IX miejsce - Krzysztof
Spodzieja; 
Opocznianka, Opoczno;
X miejsce - Tomasz Pacholec
Stomil, Be³chatów.

13 zawodnikom przyznano 
równie¿ odrêbne tytu³y w nastê-
puj¹cych kategoriach:
Najlepszy Zawodnik Powia-
tu Be³chatowskiego  Tomasz 
Pacholec, Be³chatów;
Najlepszy Zawodnik Powia-
tu Piotrkowskiego - Marcin 

Tazbir,  Piotrków Trybunalski;
Najstarszy Uczestnik Mi-
strzostw - Stanis³aw Kubiak,   
Hetman Zduñska Wola;
Najstarsza Uczestniczka Mi-
strzostw - Genowefa Kocik 
Pawlikowice;
Najm³odsza Uczestniczka 
Mistrzostw - Marta   Miko³aj-
czyk,  UKS „5”  Wieluñ;
Najm³odszy Uczestnik Mi-
strzostw - Oskar Krupa, Opo-
cznianka Opoczno;
Najlepsza Zawodniczka Mi-
strzostw - Gra¿yna Szmaciñ-
ska  £ódŸ;
Najlepszy Zawodnik Rankin-
gu do 1800 - Marek Straczyñ-
ski, Czêstochowa;
Najlepsza Zawodniczka 
Rankingu do 1800 - Jolanta 
Bakalarczyk,  Wieluñ;
Najlepszy Zawodnik Miasta 
i Gminy Zelów - Tadeusz Ciu-
ra,  LZS £obudzice;
Najlepsza Zawodniczka Mia-
sta i Gminy Zelów - Anna Œwi-
stek, LUKS ZSO Zelów;
Najlepsza Zawodniczka do 
16 lat - Jolanta Bakalarczyk, 
Wieluñ;
Najlepszy Zawodnik do 16 
lat - Tomasz Chudzik,  £ask.

Organizatorzy pragn¹ ser-
decznie podziêkowaæ wszyst-
kim, sponsorom, goœciom za-
proszonym i przede wszystkim 
zawodnikom, za tak liczne przy-
bycie i owocny udzia³  w mistrzo-
stwach.                           J.Cz.

W dniu 15 maja na stadionie 
„W³ókniarza” w Zelowie odby³y 
siê Mistrzostwa Powiatu Be³-
chatowskiego w Czwórboju 
Lekkoatletycznym w ramach 
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.   W 
zawodach wziê³o udzia³ po 
szeœæ najlepszych dru¿yn w ka-
tegorii dziewcz¹t i ch³opców      
z terenu powiatu be³chatowskie-
go wy³onionych w drodze wcze-
œniejszych eliminacji. Czwórbój 
lekkoatletyczny jest widowisko-
w¹ i zarazem wyczerpuj¹c¹ 
dyscyplin¹. Ka¿dy z uczestni-
ków bierze udzia³ w czterech 
konkurencjach: bieg na dystan-
sie 60 m, rzut pi³eczk¹ palanto-
w¹, skok w dal lub wzwy¿ (do 
wyboru dla ca³ej dru¿yny) oraz 
bieg d³ugi (dziewczêta 600 m a 
ch³opcy 1000 m). Wyniki przeli-
czane s¹ na punkty i to decydu-
je o zajêtym miejscu. W zwi¹zku 
z tym, zawodnicy musz¹ wyka-
zaæ siê wszechstronnoœci¹ 
i ogromnym hartem ducha ¿eby 
przetrwaæ te trudne zawody. 

Wœród zawodników z naszej 
gminy sukces odnieœli: w rzucie 
pi³eczk¹ palantow¹  Magdale-
na Zamolska z SP nr 4 w Zelo-
wie (I miejsce z wynikiem 47,0 
m), Artur Haberek z SP nr 2 w 
Zelowie (II miejsce z wynikiem 
54,5 m), Pawe³ Gajda z SP nr 2 
w Zelowie (III miejsce z wyni-
kiem 53,0 m). W skoku w dal  
Patrycja Sowiak z SP nr 4 Ze-
lowie (II miejsce z wynikiem 

401 cm), Artur Haberek z SP nr 
2 w Zelowie ( II miejsce z wyni-
kiem 454 cm), Martyna Piot-
rowska z SP nr 4 w Zelowie  (III 
miejsce z wynikiem 397 cm). W 
biegu na dystansie 600 m  Mar-
tyna Piotrowska z SP nr 4 w 
Zelowie (I miejsce z wynikiem 
2.02,72 min.), Justyna Olejni-
czak z SP nr 4 w Zelowie (II 
miejsce z wynikiem 2.03,19 
min.), Patrycja Sowiak z SP nr 
4 w Zelowie (III miejsce z wyni-
kiem 2.07,52 min.).

W klasyfikacji dru¿ynowej 
uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:
Dziewczêta
1. SP 4 Zelów - 1058 pkt.
2. SP 12 Be³chatów - 977 pkt.
3. SP 8 Be³chatów - 916 pkt.
4. SP Kleszczów - 897 pkt.
5. SP Szczerców - 847 pkt.
6. SP Wygie³zów - 813 pkt.
Ch³opcy
1. SP 1 Be³chatów - 983 pkt.
2. SP 3 Be³chatów - 958 pkt.
3. SP 4 Zelów - 935 pkt.
4. SP 2 Zelów - 896 pkt.
5. SP Szczerców - 861 pkt.
6. SP Kleszczów - 754 pkt.

Dwie najlepsze dru¿yny z 
ka¿dej kategorii awansowa³y na 
zawody szczebla rejonowego, 
podczas których zelowska dru-
¿yna dziewcz¹t zdoby³a III  miej-
sce. Organizatorem Mistrzostw 
by³ Miejsko-Gminny Szkolny 
Zwi¹zek Sportowy w Zelowie. 
                                  O.K.Ch.                                                                                                                        
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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

Z okazji obchodów Jubileu-
szu 50-lecia Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Zelowie, dn. 14 
kwietnia br. w hali sportowej 
szko³y, odby³ siê „Wielopokole-
niowy Turniej Pi³ki Siatkowej Ko-
biet”. W rozgrywkach bra³y 
udzia³ nastêpuj¹ce roczniki, w 
sk³adzie:
Rocznik 1972: Teresa Glin-
kowska, Barbara Kêsy, Ma³go-
rzata Król, Gabriela Mielcza-
rek, Teresa Mularczyk, Longi-
na Œwierczyñska
Rocznik 1979: Anna Dziur-
dzia, Dorota Karbowniczak, 
Honorata  Malinowska, Jolan-
ta Marynowska, Dorota Pie-
chulska, Ewa Siedziako, Ag-
nieszka Stasiak 
Rocznik 1998: Joanna Jacoñ, 
Magdalena Kopertowska, Ag-
nieszka Marks, Joanna Pabi-
siak, Katarzyna Staœkowska, 
Karolina Tosik 
Rocznik 2003: Natalia Gu-
dzio, Wiera Kimmer, Dorota 
Kolwiñska, Justyna Lipiñska, 
Joanna Marks, Daria Œwier-
czyñska, Renata Wieczorkow-
ska 

Ca³e spotkanie przebiega³o 
w sympatycznej i przyjaznej 
atmosferze. Zaproszeni goœcie 
honorowi, którzy od wielu lat s¹ 
sympatykami Pi³ki Siatkowej, 
otrzymali z r¹k dyrekcji  szko³y 
i burmistrza odznaczenia za 
uznanie ich dzia³alnoœci. Turniej 
rozpocz¹³ siê wystêpem szkol-
nych cheerleaderek, po czym 
przyst¹piono do gry. 

Pierwszy mecz rozegra³a 

grupa roczników: 1972 i  1998. 
Zespó³ m³odszy zwyciê¿y³ nad 
zespo³em starszym, uzyskuj¹c 
wynik koñcowy meczu 0:2. Ko-
lejny mecz zosta³ rozegrany po-
miêdzy najstarszym i najm³od-
szym rocznikiem bior¹cym 
udzia³ w Turnieju, mianowicie 
1979 i 2003. W tym meczu z ko-
lei zwyciêstwo przypad³o siat-
karkom starszej dru¿yny, które 
zdobywaj¹c wynik 2:1 odnios³y 
zwyciêstwo nad m³odszymi 
przeciwniczkami. Po tych 
dwóch meczach przysz³a pora 
na grê o III  miejsce, w której 
wziê³y udzia³ zespo³y z 2003 r.
 i 1972 r. W rozgrywce tej  zwy-
ciê¿y³y uczestniczki m³odsze, 
uzyskuj¹c wynik 2:0. W meczu 
o I miejsce wziê³y udzia³ dwa 
najlepsze zespo³y spotkania z 
roczników 1979 i 1998, z któ-
rych lepszy okaza³ siê zespó³ z 
1998 r., wygrywaj¹c mecz wyni-
kiem 0:2.
Oto rezultaty:
I miejsce        rocznik 1998
II miejsce       rocznik 1979
III miejsce      rocznik 2003
IV miejsce      rocznik 1972

Po zakoñczeniu Turnieju 
przyst¹piono do uroczystego 
wrêczania nagród. Wszystkie 
uczestniczki otrzyma³y medale, 
pami¹tkowe koszulki, s³odycze 
oraz kwiaty. Mi³ym zakoñcze-
niem by³a wspólna fotografia, do 
której stanêli wszyscy zgroma-
dzeni: uczestniczki, organizato-
rzy, zaproszeni goœcie oraz ro-
dzice.

                                   J.Cz.

Bardzo skutecznie w rundzie 
wiosennej sezonu pi³karskiego 
2006/07 gra w lidze okrêgowej 
zelowski W³ókniarz skrzêtnie 
gromadz¹c punkty i wygrywaj¹c 
niemal mecz za meczem. Po 
rundzie jesiennej nasza dru¿y-
na zajmowa³a w tabeli  3 miejsce 
maj¹c 1 punkt straty do lidera, 
którym by³ B³ysk Aleksandrów. 
Zimowe zapowiedzi prezesa 
Szczepana Wrzesiaka i trenera 
Sylwestra Szkudlarka o walce 
dru¿yny o IV ligê okaza³y siê 
prawdziwe. Poza trzema remi-
sami (uzyskanymi w meczach z 
B³yskiem w Aleksandrowie 
i Skalnikiem Sulejów w Zelowie 
i LKS w Mierzynie) W³ókniarz 
Zelów wygra³ wszystkie pozos-
ta³e wiosenne spotkania i  w 
chwili obecnej prowadzi w tabeli 
maj¹c 4 punkty przewagi nad 
LKS Mierzyn i 6 nad B³yskiem 
Aleksandrów.

Szczególnie wysoko nale¿y 
oceniæ wynik osi¹gniêty w me-
czu na szczycie w Mierzynie. 
Remis uzyskany w meczu na 
stadionie wicelidera i bezpoœ-
redniego rywala do awansu 

znacznie przybli¿a W³ókniarz 
Zelów do IV ligi.  Mecz by³ dobry, 
szybki i znakomicie u³o¿y³ siê 
dla zelowskiego klubu. Ju¿ w 5 
min. wyszliœmy na prowadzenie 
po strzale Marcina Przyby³a 
i kontrolowaliœmy przebieg wy-
darzeñ na boisku. W drugiej po-
³owie miejscowi przycisnêli 
i zdobyli w 80 min. wyrównuj¹-
cego gola. Warto nadmieniæ, ¿e 
w tym meczu nasz¹ dru¿ynê 
wspiera³a dopingiem 70-osobo-
wa grupa kibiców z Zelowa.

Ju¿ w najbli¿szy czwartek (8 
czerwca) rozegrana zostanie 
przedostatnia kolejka spotkañ. 
W³ókniarz zagra ze swoim 
imiennikiem z Moszczenicy. W 
przypadku zwyciêstwa awan-
sujemy do IV ligi!  

Zapraszamy, wiêc wszyst-
kich chêtnych na mecz i kibico-
wanie naszej dru¿ynie w drodze 
do awansu. Trzymajmy mocno 
kciuki, IV liga coraz bli¿ej!

Poni¿ej przedstawiamy wy-
niki meczów W³ókniarza w run-
dzie wiosennej i tabelê po 24 
kolejkach.

Czo³ówka tabeli po 24 kolej-
kach:
W³ókniarz Zelów 56 pkt
LKS Mierzyn 52 pkt
B³ysk Aleksandrów 50 pkt

Sparta Ostrów - W³ókniarz 2:4

0:0

0:0

1:0

1:4

3:1

0:2

2:0

5:2

1:1

W³ókniarz - Skalnik Sulejów

B³yski Aleksandrów - W³ókniarz

W³ókniarz - Omega II Kleszczów

GUKS Gorzkowice - W³ókniarz

W³ókniarz - Lechia Tomaszów

LKS Czarnocin - W³ókniarz

W³ókniarz - LKS Wola Krzysztoporska

W³ókniarz - LKS ¯arnów

LKS Mierzyn - W³ókniarz 

Lechia Tomaszów 45 pkt
Skalnik Sulejów 43 pkt
Zjednoczeni Be³chatów 36 pkt
              
             Przemys³aw £acwik

Z okazji Œwiêta Konstytucji  w 
Zelowie w parku Traugutta w 
dniu 3 maja odby³y siê Biegi Ma-
jowe dla uczniów z terenu Gmi-
ny Zelów. W biegach udzia³ 
wziê³o 196 uczestników w 4 ka-
tegoriach wiekowych: do lat 10, 
11, 13 i 16. 

Po zaciêtej rywalizacji w 
poszczególnych kategeriach 
zwyciê¿yli: Marietta Krawczyk, 

Bart³omiej Wrona, Patrycja 
Zawadzka, Damian Ksi¹¿-
czyk, Kamila Stêpieñ, Kamil 
Siuta, Milena Struzik, Adam 
Struzik.

Organizatorem tegorocz-
nych Biegów Majowych by³  
Miejsko-Gminny Szkolny Zwi¹-
zek Sportowy w Zelowie.
                                  O.K.Ch.
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