
Spektaklem teatralno-mu-
zycznym „Wo³am do Ciebie 
cz³owieku” opartym na scena-
riuszu i re¿yserii wybitnej pol-
skiej aktorki Gra¿yny Barsz-
czewskiej w dniu 8 paŸdzierni-
ka w koœciele pw. M.B. Czêsto-
chowskiej zakoñczono XIII Let-
nie Koncerty Festiwalowe  Ze-
lów 2007. Wraz z aktork¹ wyst¹-
pili dwaj znakomici, a zarazem 

znani ju¿ zelowskim meloma-
nom artyœci Georgij Agratina 
i Robert Grudzieñ. Aktorka in-
trygowa³a publicznoœæ swoim 
charakterystycznym g³osem re-
cytuj¹c fragmenty listów B³ogo-
s³awionej Matki Teresy z Kalkuty  
wielkiej s³u¿ebnicy ubogich, 
Koœcio³a i ca³ego œwiata. Prze-
piêknym dope³nieniem spektak-
lu by³y utwory muzyczne Geor-

¯YCIE wed³ug 
Matki Teresy z Kalkuty

¯ycie jest szans¹,
chwyæ j¹.

¯ycie jest piêknem,
podziwiaj je.

¯ycie jest 
b³ogos³awieñstwem,
kosztuj je.

¯ycie jest marzeniem,
urzeczywistnij je.

¯ycie jest wyzwaniem,
zmierz siê z nim.

¯ycie jest obowi¹zkiem,
spe³nij go.

¯ycie jest gr¹,
Zagraj w ni¹.

¯ycie jest cenne,
zatroszcz siê o nie.

¯ycie jest bogactwem,
zachowaj je.

¯ycie jest mi³oœci¹,
ciesz siê ni¹.

¯ycie jest tajemnic¹,
odkryj j¹.

¯ycie jest obietnic¹,
spe³nij j¹.

¯ycie jest smutkiem,
pokonaj go.

¯ycie jest hymnem,
wyœpiewaj go.

¯ycie jest walk¹,
podejmij j¹.

¯ycie jest przygod¹,
idŸ za ni¹.

¯ycie jest szczêœciem,
pomó¿ mu.

¯ycie jest ¿yciem,
broñ go.

A Ty, czy tak ¿yæ potrafisz?

PROSTA ŒCIE¯KA

Owocem ciszy jest modlitwa
Owocem modlitwy jest wiara
Owocem wiary jest mi³oœæ
Owocem mi³oœci jest s³u¿ba

gija Agratiny wykonane na fletni 
Pana i cymba³ach oraz Roberta 
Grudnia wykonane na orga-
nach. Po koncercie w tej mi³ej 
atmosferze przyszed³ czas na 
podziêkowania i ¿yczenia dla 
Georgija Agratiny, obchodz¹ce-
go w tym roku 40-lecie pracy ar-
tystycznej, które w imieniu  
w³adz samorz¹dowych z³o¿y³ 
burmistrz Zelowa S³awomir Ma-
linowski. Artysta otrzyma³ tak¿e 
¿yczenia i podziêkowania od 
pracowników Domu Kultury.

Podczas tegorocznych Let-
nich Koncertów Festiwalowych 
w Zelowie wyst¹pili tak¿e: Krzy-
sztof Kolberger, Kwartet Can-
tabile z Ukrainy, Zbigniew Ma-
cias, Sylwia Strugiñska oraz 
Honorowy Obywatel Gminy Ze-
lów - Robert Grudzieñ.

Letnie Koncerty Festiwalowe 
Zelów 2007 odbywa³y siê pod 
honorowym patronatem ks. abp 
W³adys³awa Zió³ka metropolity 
³ódzkiego oraz z okazji  50-lecia 
nadania praw miejskich Zelo-
wowi.

                              O.K.Ch.

Owocem s³u¿by jest pokój

***

O Jezu wyzwól mnie
od pragnienia, aby byæ 
kochanym,
od pragnienia, aby byæ 
chwalonym,
od pragnienia, aby byæ 
powa¿nym,
Od pragnienia, aby byæ 
przedmiotem modlitwy,
od pragnienia pierwszeñstwa,
od sk³onnoœci do doradzania,
od pragnienia, aby byæ 
akceptowanym,
od pragnienia s³awy,
od lêku przed poni¿eniem,
od lêku przed pogard¹,
od lêku przed nagan¹,
od lêku przed 
oszkalowaniem,
od lêku przed zapomnieniem,
od lêku przed utrat¹,
od lêku przed oœmieszeniem,
od lêku przed pos¹dzeniem.



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 dniu 19 paŸdziernika br. o 
godz. 18.00 w Galerii  Collage w 
Domu Kultury w Zelowie odbê-
dzie siê wernisa¿ wystawy ma-
larstwa olejnego Agnieszki So-
wa³y - studentki V roku Pedago-
giki Spo³ecznej w Zakresie Pra-
cy Opiekuñczej i Socjalno-Wy-
chowawczej na Wydziale Nauk 
o Wychowaniu Uniwersytetu 
£ódzkiego. Utalentowana zelo-
wianka na swoim koncie ma ju¿ 
udzia³ w ogólnopolskim konkur-
sie „Wakacje w Polsce” w ra-
mach II Festiwalu Plakatu Re-
klamowego Kraków Barbakan 
2007, w konkursie otwartym na 

plakat reklamowy VI Festiwalu 
Dialogu IV Kultur, £ódŸ 2007 
oraz w konkursie organizowa-
nym przez Uniwersytet £ódzki 
dotycz¹cym niepe³nosprawno-
œci.

Ponadto, przygotowana jest 
te¿ do druku publikacja Agniesz-
ki Sowa³y pt. „Filozoficzno-me-
todologiczne zorientowanie 
œwiata reklam spo³ecznych i  wy-
nikaj¹ce z tego konsekwencje”,  
która uka¿e siê w Zeszytach 
Naukowych Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Warto te¿ dodaæ, ¿e autorka 
obrazów zaprezentowanych w 

Galerii Collage jest stypendyst-
k¹ programu Gminy Zelów im. 
Jana Paw³a II.

Wystawê malarstwa Agnie-
szki Sowa³y podziwiaæ mo¿na 
od 15 paŸdziernika do 10 listo-
pada br.

Serdecznie zapraszamy do 
ogl¹dania wystawy!
                                         E.S.

Zelów jako pierwsze miasto 
w Polsce by³o gospodarzem 
Spotkania Edukacyjnego nt. 
„Rak Prostaty to nie wyrok” w ra-
mach Ogólnopolskiego Progra-
mu Edukacyjnego dla Pacjen-
tów z Rakiem Prostaty i Ich Blis-
kich. Spotkanie odby³o siê w 
dniu 6 paŸdziernika w Domu 
Kultury. Program ten jest inicja-
tyw¹ nastawion¹ na szerok¹ ak-
cjê informacyjn¹ skierowan¹ nie 
tylko do mê¿czyzn, ale tak¿e ich 
rodzin. W spotkaniu udzia³ wziêli 
doc. dr hab. n. med. Tomasz 
Demkow i dr n. med. Roman 
Sosnowski z Kliniki Nowotwo-
rów Uk³adu Moczowego Cen-
trum Onkologii Instytutu im. Ma-
rii Sk³odowskiej-Curie w War-
szawie. Poruszane by³y aspekty 
zwi¹zane z w³aœciw¹ profilakty-
k¹ oraz diagnostyk¹ raka pros-
taty. Eksperci przekonywali tak-
¿e zebranych do zwracania 
uwagi na jakiekolwiek niepoko-
j¹ce objawy ze strony gruczo³u 
krokowego, które bardzo czêsto 
s¹ przez mê¿czyzn bagatelizo-
wane. Osoby zainteresowane 

tematyk¹ mieli okazjê zapoznaæ 
siê te¿ z dzia³alnoœci¹ Stowarzy-
szenia Mê¿czyzn z Chorobami 
prostaty Gladiator, a na koniec 
zadawali pytania.

Organizatorami spotkania 
byli: burmistrz Zelowa S³awomir 
Malinowski, Stowarzyszenie 
Mê¿czyzn z Chorobami Prosta-
ty „Gladiator” im. prof. Tadeusza 

Koszarowskiego oraz firma 
ABBOTT.

Dla osób chc¹cych skorzy-
staæ ze wsparcia psychoonko-
logów uruchomiony zosta³ dy¿ur 
telefoniczny pod numerem 
0 801 081 909  (we wtorki i pi¹tki 
w godz. 16:00-18:00). Powsta³a 
te¿ strona internetowa 

O.K.Ch.
www.rak-

prostaty.pl                   





Na sesji w dniu 27 wrzeœnia 
2007 roku Rada Miejska w Zelo-
wie podjê³a uchwa³y w sprawie 
przyjêcia Lokalnego Planu Roz-
woju Miasta i Gminy Zelów na 
lata 2007-2015 z poszerzon¹ 
prognoz¹ do roku 2020 i Zinte-
growanego Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta i  Gminy 
Zelów na lata 2007-2015. 
                                  O.K.Ch.

kalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Zelów jest sty-
mulowanie ¿ycia spo³ecznego 
oraz uruchomienie trwa³ych pro-
cesów, które w efekcie maj¹ do-
prowadziæ do zrównowa¿onego 
rozwoju spo³eczno - gospodar-
czego. Dokumenty te zawieraj¹ 
najpotrzebniejsze projekty in-
westycyjne np. remont zabyt-
ków i obiektów szkolnych, mo-
dernizacjê dróg oraz budowê 
kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej i wodoci¹gów.

Efektem koñcowym zrealizo-
wanych zadañ bêdzie pobudze-
nie gospodarcze gminy, podnie-
sienie jakoœci ¿ycia mieszkañ-
ców, poprawa bezpieczeñstwa 
ludnoœci, stworzenie nowych 
miejsc pracy, ograniczenie zja-
wisk destrukcyjnych w spo³e-
czeñstwie oraz podniesienie 
konkurencyjnoœci w oparciu o 
dzia³ania sprzyjaj¹ce d³ugofalo-
wemu rozwojowi gospodarcze-
mu i spo³ecznemu. 

Lokalny Plan Rozwoju Mia-
sta i Gminy Zelów stanowi kom-

pleksowy dokument, w którego 
sk³ad wchodzi czêœæ analitycz-
na jak i czêœæ projektowo-finan-
sowa, a integraln¹ czêœci¹ s¹ 
Wieloletni Plan Inwestycyjny 
i Wieloletni Plan Finansowy, któ-
re bêd¹ stanowiæ podstawy do 
aplikacji o fundusze pomocowe.

Planowane przedsiêwziê-
cia zosta³y oszacowane na 
kwotê 150 mln z³.

27 kwietnia 2007 roku w Do-
mu Kultury w Zelowie odby³o siê 
pierwsze spotkanie konsultacyj-
ne, a kilka dni póŸniej kolejne, 
maj¹ce na celu opracowanie 
Lokalnego Planu Rozwoju i  Zin-
tegrowanego Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji. Do prac 
nad dokumentami zaproszono 
wszystkich potencjalnych bene-
ficjentów, którzy mog¹ korzys-
taæ z pomocy Unii  Europejskie:j  
spó³dzielnie, wspólnoty miesz-
kaniowe, szko³y, organizacje po-
zarz¹dowe, zwi¹zki wyznanio-
we, stra¿ po¿arn¹, policjê. W 
spotkaniach uczestniczyli rów-
nie¿ radni, so³tysi i  mieszkañcy. 

Dokumenty te s¹ dokumen-
tami strategicznymi, zawieraj¹-
cymi planowane inwestycje na 
terenie miasta i gminy Zelów. 
Stanowi¹ one równie¿ niezbêd-
ny instrument do ubiegania siê o 
pomoc finansow¹ z Unii  Euro-
pejskiej, funduszy krajowych i 
zagranicznych. 

Celem Lokalnego Planu 
Rozwoju i Zintegrowanego Lo-

Uchwa³a Rady Miejskiej, 
podjêta na sesji w dniu 27 paŸ-
dziernika br. zezwalaj¹ca bur-
mistrzowi na wykonanie doku-
mentacji technicznej budowy in-
frastruktury w ci¹gu drogi woje-
wódzkiej 484 (od Herbertowa 
do koñca ulicy Piotrkowskiej),  
jest w istocie pierwszym kro-
kiem ku rozpoczêciu gigantycz-
nej, jak na zelowskie warunki, 
inwestycji infrastrukturalnej. 

Z zarzutami, czy te¿ preten-
sjami, ¿e w Zelowie inwestuje 
siê bardzo du¿o, tylko nie na 
najwa¿niejszej drodze biegn¹-
cej przez miasto s³yszê od daw-
na. Dlaczego wiêc tak napraw-
dê sprawa nabiera tempa do-
piero teraz. Rozmawiamy o wy-
budowaniu kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej i wodoci¹gów 
na odcinku ok. 5 km. Do tego 
dochodzi konieczne odbudowa-
nie - a w³aœciwie przebudowanie  
jezdni i chodników. W naszych 
planach od jakiegoœ czasu poja-
wi³ siê pomys³ zmodernizowania 
linii energetycznych, polegaj¹cy 
na skablowaniu istniej¹cych 
„pajêczyn” napowietrznych, czy-
li schowania ich do ziemi i usta-
wienia zamiast istniej¹cych be-
tonowych s³upów - straszyde³,  
estetycznych s³upów oœwietle-

niowych. Sumuj¹c to wszystko, 
trzeba liczyæ siê z wydatkiem 
rzêdu 20-25 mln z³!  To mniej 
wiêcej tyle, ile do niedawna wy-
nosi³ roczny bud¿et gminy. In-
westycjê trzeba wykonaæ w ci¹-
gu maksimum 24 miesiêcy, bo 
nikt nie pozwoli na d³u¿sze wy³¹-
czenie z eksploatacji drogi woje-
wódzkiej. Odpada, wiêc etapo-
wanie robót, wykonywanie ich 
na raty itd. Po prostu trzeba 
wejœæ na robotê i  skoñczyæ j¹ w 
24 miesi¹ce, bo zamkniêcie 
takiej drogi to komunikacyjne 
utrudnienia na du¿¹ skalê. 

Do tej pory nie by³o ¿adnych 
mo¿liwoœci sfinansowania tak 
olbrzymiego przedsiêwziêcia z 
dostêpnych œrodków. Skala wy-
datków jest tak gigantyczna, ¿e 
tylko uruchomienie œrodków fi-
nansowych z Unii Europejskiej  
w formie dotacji w wysokoœci 
75%-85% wartoœci inwestycji 
daje gwarancjê wykonania za-
dania. Po prostu - do tej chwili 
nie by³o najmniejszych szans 
zgromadziæ œrodków potrzeb-
nych do wykonania inwestycji.

Szersze omówienie spraw 
zwi¹zanych z t¹ inwestycj¹ za-
mieœcimy w nastêpnym wyda-
niu Informatora Zelowskiego.

Burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski

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

BHP  SZKOLENIA, DORADZTWO  I  
WYDAWNICTWO  www.eurobhp.pl

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

Pracodawco, uprzedŸ kontrolê Pañstwowej Inspekcji 
Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej, przeprowadŸ szkolenia w 

zakresie bhp oraz oceñ ryzyko zawodowe na 
stanowiskach pracy !

Za poœrednictwem strony internetowej mo¿esz sprawdziæ 
aktualny cennik us³ug oraz dokonaæ zakupu Poradnika  

„Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem w szko³ach i placówkach 
oœwiatowych”, autor Zbigniew Szafrañski - 

www.eurobhp.pl

Szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem mo¿e zostaæ 
przeprowadzone u klienta w zak³adzie pracy. Ceny szkoleñ 
s¹ œciœle uzale¿nione od liczebnoœci grupy, ocena ryzyka 
zawodowego od iloœci stanowisk pracy.

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

w tym przepisów i zasad bhp, zosta³a podwy¿szona 
do kwoty 30.000 z³.

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

ZATRUDNIÊ szwaczki do szycia polaru  tel. 0 696 015 482



tali: do S¹du Rejonowego w 
Be³chatowie - Beata Agata Ber-
belska, Adam Tosik, Katarzy-
na M³udzik; do S¹du Rejono-
wego w Be³chatowie (do S¹du 
Pracy) - Maria Korzynek, Aure-
lia Muœkiewicz, Marta Sych; 
do S¹du Okrêgowego w Piotr-
kowie Trybunalskim - Tomasz 
Psut; do S¹du Okrêgowego w 
Piotrkowie Trybunalskim do Wy-
dzia³u Pracy i Ubezpieczeñ 
Spo³ecznych (do orzekania w 
sprawach z zakresu prawa pra-
cy) - Halina Marianna Grudziñ-
ska.

Istotne by³o te¿ przyjêcie pro-
jektu uchwa³y w sprawie zmian 
w bud¿ecie Gminy Zelów na 
2007 rok. Po zmianach bud¿et 
wynosiæ bêdzie w planie docho-
dów 34.531.443,80 z³, a w pla-
nie wydatków 37.935.317,52 z³.

Rada Miejska podjê³a rów-
nie¿ uchwa³ê w sprawie ufundo-
wania z bud¿etu Gminy Zelów 
pomnika upamiêtniaj¹cego pra-
cê duszpastersk¹ ks. Józefa 
Stanka.                             E.S.

Dnia 27 wrzeœnia br. w Domu 
Kultury w Zelowie odby³a siê X 
Sesja Rady Miejskiej. Uczestni-
cy zgromadzenia minut¹ ciszy 
uczcili œmieræ s³ynnego pi³karza 
pochodz¹cego z Zelowa  Krzy-
sztofa Surlita.

Rada Miejska podjê³a uch-
wa³y w sprawie przyjêcia dwóch 
niezwykle wa¿nych dla naszej 
gminy dokumentów: Lokalnego 
Planu Rozwoju Miasta i  Gminy 
Zelów na lata 2007-2015 z po-
szerzon¹ prognoz¹ do roku 
2020 oraz Zintegrowanego Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Zelów na lata 
2007-2015.

Bardzo wa¿nym punktem 
by³y wybory ³awników s¹do-
wych do S¹du Rejonowego w 
Be³chatowie i do S¹du Okrêgo-
wego w Piotrkowie Trybunal-
skim. W tym celu powo³ana zos-
ta³a komisja skrutacyjna, czu-
waj¹ca nad przebiegiem tajne-
go g³osowania, w wyniku które-
go na ³awników s¹dowych w ka-
dencji 2008-2011 wybrani zos-



INFORMACJA
BURMISTRZA ZELOWA

z dnia 13 wrzeœnia 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74,poz.786, Nr 154,poz.1802, z 2002 r. Nr 14,poz.128, Nr 113,poz.984, Nr 127, 
poz.1089 i Nr 153,poz.1271, z 2003 r. Nr 57,poz.507 i Nr 130, poz.1188, z 2004 r. Nr 25,poz.219, z 2005 r. Nr 140, poz.1173, z 2006 r. 
Nr 218, poz.1592 oraz z 2007 r. Nr 25,poz. 162 i Nr 112,poz.766) podaje siê do wiadomoœci publicznej informacjê o numerach i grani-
cach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 21 paŸdziernika 2007 r.

Nr obwodu 
g³osowania

1

2

5

6

8

9

10

7

4

3

Granice obwodu g³osowania

Ulice:
Bukowa, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, K¹tna, 
Miko³aja Kopernika, Kiliñskiego, Podleœna, Poprzeczna, 
Pabianicka, Pó³nocna, Przejazd, Jana Paw³a II, Leœna, 
Leœniczówka, Leœne Dzia³y, Nowy Rynek, Marii Sk³odow-
skiej - Curie, Sosnowa, Wrzosowa, Zofii, Z³ota (od ul. 
Dzielnej do ul. Pó³nocnej), ¯eromskiego (od nr 1 do ul. 
Szkolnej), So³ectwo Zelówek.

Ulice:
Koœciuszki, Poznañska, Pl. D¹browskiego, Mickiewicza, 
Mieszka I, Boles³awa Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, 
W³adys³awa £okietka, Sienkiewicza, Œw. Anny, W¹ska.

Ulice:
Ceramiczna, Osiedle P³ocka, Sikorskiego, ¯eromskiego  
(od ul. Sikorskiego do koñca), Boczna, Cegielniana, 
Chrapkiewicza, Herbertowska, Kunickiego, Polna, P³ocka, 
Weso³a, Zachodnia.

So³ectwa:                                                                                                                                                                   
Bujny Ksiê¿e, Bujny Szlacheckie, Grêbociny, Kolonia £o-
budzice, £obudzice, Mauryców, Ostoja (Kolonia Ostoja, 
Marszywiec), Pukawica, Sromutka.

So³ectwa:
Bocianicha, Grabostów (Kolonia Grabostów, Bominy), D¹-
browa, Jamborek (Kolonia Karczmy), Karczmy (KuŸnica),  
Kociszew, Kolonia Kociszew, Paw³owa, Zab³oty, Zag³ówki.

So³ectwa:                                             
Chajczyny, Jawor, Kurówek (Kurów), £êki, Pszczó³ki, Wa-
lewice, Wola Pszczó³ecka (Faustynów), Wygie³zów, Zale-
sie  (Przecznia).

Dom Pomocy Spo³ecznej  w Zab³otach.

So³ectwa:
Ignaców, Janów (Tosin), Kolonia  Po¿d¿enice (Nowa Wo-
la), Po¿d¿enice, Sobki, Wypychów  (Podlesie, Krzeœlów).

Ulice:
Bujnowska, Harcerska, J. A. Komeñskiego, Krótka, Lubel-
ska, £¹kowa, Piotrkowska, Po³udniowa, Sportowa, Wolno-
œci, Wschodnia, Z³ota  (od ul. Dzielnej do ul. Wolnoœci).

Ulice:
Szkolna, ̄ eromskiego (od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego).

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Zelowie ul. Kiliñskiego Nr 40

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepe³nosprawnych

Szko³a Podstawowa Nr 2  w Zelowie 
ul. Koœciuszki Nr 40/42

Szko³a Podstawowa Nr 4 w  Zelowie, 
ul. ¯eromskiego Nr 51

Gimnazjum  w  £obudzicach  
£obudzice Nr 54 

Szko³a Podstawowa w Kociszewie     
Kociszew Nr 32

Szko³a Podstawowa w Wygie³zowie 
Wygie³zów Nr 17

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zab³otach 
Zab³oty Nr 19

Budynek Parafialny w Po¿d¿enicach 
Po¿d¿enice Nr 172 

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Zelowie ul. Piotrkowska Nr 12

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepe³nosprawnych

Szko³a Podstawowa Nr 2  w Zelowie 
ul. Koœciuszki Nr 40/42

Lokale wyborcze w dniu g³osowania otwarte bêd¹ w  godzinach 6.00  20.00.
Burmistrz Zelowa
S³awomir Malinowski



Pamiêtajmy, aby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu,
nale¿y mieæ przy sobie dowód osobisty

lub inny dokument z fotografi¹.

Zadzwoñ, informacja NIC NIE KOSZTUJE, a pozwoli Tobie i Twoim krewnym, 
znajomym unikn¹æ niepotrzebnych problemów, pominiêcia jakiegoœ odszkodowania 

lub wyd³u¿enia oczekiwania na odszkodowanie.

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

O warunkach wa¿noœci od-
danego g³osu na karcie do g³o-
sowania w wyborach:
Do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej
G³osy wa¿ne
Warunkiem wa¿noœci oddane-
go g³osu jest g³osowanie tylko 
na jedn¹ wybrana listê. Na lis-
tê wyborca g³osuje przez pos-
tawienie znaku „X” w kratce z 
lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów z tej lis-

Burmistrz Zelowa Zarz¹dze-
niem Nr 43/2007 z dnia 25 
wrzeœnia 2007 r. powo³a³ Obwo-
dowe Komisje Wyborcze 
do przeprowadzenia g³osowa-
nia i ustalenia wyników g³oso-
wania w obwodach na terenie 
Gminy Zelów w zwi¹zku z wy-
borami do Sejmu i  Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej zarz¹dzo-
nymi na dzieñ 21 paŸdziernika 
2007 r. 

W dniu 1 paŸdziernika br. w 
Domu Kultury w Zelowie odby³o 
siê spotkanie cz³onków Obwo-
dowych Komisji Wyborczych 
oraz Komisje odby³y pierwsze 
posiedzenie, na którym dokona-
no wyboru przewodnicz¹cych 
i zastêpców przewodnicz¹cych.

Przewodnicz¹cy i Zastêpcy 
Obwodowych Komisji Wy-
borczych:

Nr 1 w Zelowie - Andrzej Sza-
fran, Jadwiga Pniewska;
Nr 2 w Zelowie - Marianna Pa-
procka, Jolanta Zalisz;
Nr 3 w Zelowie - Anna Szafran, 
Marzena Konieczna;
Nr 4 w Zelowie - Janina Kê-
dziak, Joanna Zachwyc;
Nr 5 w Zelowie - Zenon He-
siak, Anna Gawron;
Nr 6 w £obudzicach - Ma³go-
rzata Grajnert - JóŸwiak, Ur-

szula B³oñska;
Nr 7 w Po¿d¿enicach - Janina 
Brylska, Sylwia Górna;
Nr 8 w Kociszewie - Marek My-
roniuk, Wac³aw Chêciñski;
Nr 9 w Wygie³zowie - Stanis-
³aw Komidzierski, Bo¿ena 
Chrzanowska;
Nr 10 w Zab³otach - Anna 
Chrzanowska, Monika Cie-
niewska;
                                        E.S.

ty, przez co wskazuje na jego 
pierwszeñstwo do otrzymania 
mandatu.
G³osy niewa¿ne
G³os jest niewa¿ny w razie:
- oddania g³osu na wiêcej ni¿ 
jedn¹ listê, czyli postawienie 
znaku „X” w kratkach obok 
nazwisk kandydatów umiesz-
czonych na wiêcej ni¿ jednej 
liœcie,
- nieoddania g³osu na któr¹-
kolwiek z list, czyli nieposta-

wienia znaku „X” w kratce 
obok nazwiska kandydata na 
którejkolwiek liœcie.
Do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej
G³osy wa¿ne
Warunkiem wa¿noœci g³osu 
jest oddanie g³osu na nie wiê-
cej ni¿ 2 kandydatów. G³osuje 
siê przez postawienie znaku 
„X” w kratkach z lewej strony 
obok nazwisk 2 kandydatów, 
lub obok nazwiska 1 kandyda-

ta.
G³osy niewa¿ne
G³os jest niewa¿ny w razie:
- oddanie g³osu na wiêcej ni¿ 2 
kandydatów, czyli postawienie 
znaku „X” w kratkach obok 
nazwisk wiêcej ni¿ 2 kandyda-
tów,
- nieoddania g³osu na którego-
kolwiek kandydata, czyli nie-
postawienia znaku „X” w krat-
ce obok nazwiska któregokol-
wiek kandydata.



Wraz z rozpoczêciem nowe-
go roku szkolnego, kontynuo-
wana jest ogólnopolska akcja, 
pn. „Ca³a Polska czyta dzie-
ciom”. Jak co roku, w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Ze-
lowie, znane osoby spotykaj¹ 
siê z najm³odszymi, aby poczy-
taæ im utwory najwybitniejszych 
twórców literatury dzieciêcej. W 
dniu 20 wrzeœnia, goœciem 
biblioteki by³ Burmistrz Zelowa - 
S³awomir Malinowski, który 
zebranym przedszkolakom czy-
ta³ wierszyki m. in. ulubionego 
pisarza dzieci - Juliana Tuwima. 
Szanowny Goœæ zosta³ te¿ po-
proszony o z³o¿enie podpisu na 

pami¹tkowej tablicy „Czytaj z 
gwiazdami”. Natomiast 11 paŸ-
dziernika z zelowskimi przed-
szkolakami spotka³ siê Andrzej 
Gramsz - wspó³autor ksi¹¿ek o 
Zelowie, m.in. monografii „Ze-
lów. Wspólnota nacji, wyznañ, 
kultur” i albumu jubileuszowego 
wydanego z okazji 50-lecia na-
dania praw miejskich Zelowowi. 
Dzieci, które tego dnia przysz³y 
do biblioteki mia³y okazjê pos³u-
chaæ wierszy Jana Brzechwy. 
Weso³¹ atmosferê tych spotkañ 
urozmaica³y wierszyki i piosenki 
chêtnie wykonywane przez 
dzieci. Nie zabrak³o te¿ s³odyczy 
i wspólnych fotografii.         E.S.

Rok 2007 na terenie Miasta 
i Gminy Zelów obfituje w jubileu-
sze. W tym roku obchodzimy 
50-lecie nadania praw miejskich 
Zelowowi i 85-lecie ZKS W³ók-
niarz. Równie¿ Biblioteka Pub-
liczna Miasta i Gminy Zelów 
œwiêtuje swój niezwyk³y jubile-
usz  60-lecie powstania. 

Z tej okazji, w³aœnie w biblio-
tece, prezentowana jest wysta-
wa fotografii i kronik, które wi¹¿¹ 
siê z jej powstaniem.

Wszystkich zainteresowa-
nych histori¹ naszego miasta 
zachêcamy do ogl¹dania wysta-
wy!

                                   E.S.



W dniu 11 paŸdziernika br. 
rozpoczêto odbiór techniczny 
robót zrealizowanych we wrzeœ-
niu na oczyszczalni œcieków w 
ramach projektu Gminy Zelów  
„Przebudowa oczyszczalni 
œcieków i budowa systemów 
wod.-kan. z odtworzeniem pa-
sów drogowych w Zelowie”  
wspó³finansowanego ze œrod-
ków Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego. Po zrealizowanej prze-
budowie oczyszczalnia uzyska 
przepustowoœæ 1500 m3/dobê. 
W dniu 24 wrzeœnia skierowano 
na nowy obiekt œcieki socjalno-
bytowe z terenu miasta i tym sa-

mym rozpoczêto rozruch tech-
nologiczny oczyszczalni. Z 
chwil¹ uzyskania normatyw-
nych wyników i ustabilizowania 
siê osadu czynnego (z³o¿a bio-
logicznego), do procesu techno-
logicznego zostan¹ w³¹czone 
œcieki dowo¿one.

Równie¿ wykonawca PPHU 
Sanel zg³osi³ do odbioru wyko-
nane prace w ulicach: Wolnoœci, 
Krótka i Wschodnia. Tak, wiêc 
dobieg³ do koñca proces inwes-
tycyjny najwiêkszego projektu 
Gminy Zelów. Pozosta³o jedynie 
przygotowaæ dokumentacjê dla 
przed³o¿enia rozliczenia w Jed-
nostce Zarz¹dzaj¹cej.  O.K.Ch.

W dniach 3-5 paŸdziernika w 
Urzêdzie Miejskim w Zelowie 
rejestrowali siê przedpoborowi. 
Rejestracji podlega³o 110 przed-
poborowych, którzy stawili siê w 

terminie. Z terenu Gminy Zelów 
zarejestrowa³o siê 102, nato-
miast 8  to mieszkañcy internatu 
przy ZSP, którzy zg³oszenia do-
konali w miejscu pobytu sta³ego.

W okresie od 2005 roku do 
chwili obecnej w ramach Pro-
gramu Stypendialnego Gminy 
Zelów im. Jana Paw³a II, które-
go ide¹ jest pomoc m³odym 
i zdolnym ludziom z terenu Gmi-
ny Zelów oraz upamiêtnienie 
osoby papie¿a Jana Paw³a II - 
objêliœmy wsparciem 101 sty-
pendystów. Wartoœæ pomocy 
to 67.600,00 z³. Miesiêczna wy-
sokoœæ stypendium dla ucznia 

wynosi 100,00 z³ a dla studenta  
200,00 z³. 

Do IV edycji programu, na 
okres stypendialny od wrzeœnia 
do grudnia br. wp³ynê³o 41 
wniosków. Komisja Stypendial-
na obraduj¹ca w dniu 11 wrzeœ-
nia br. przyzna³a 19 stypen-
diów - decyzjê komisji zaakce-
ptowa³ Burmistrz Zelowa. Pierw-
sza wyp³ata zosta³a zrealizowa-
na 15 paŸdziernika. 

Do 31 paŸdziernika 2007 r. 
uczniowie szkó³ ponadgimna-
zjalnych oraz studenci uczelni 
wy¿szych, których dochód nie 
przekracza 750 z³ netto/1 osobê 
w rodzinie, mog¹ sk³adaæ wnio-
ski na nowy okres stypendialny 
od dnia 1 stycznia do 30 czer-
wca 2008 r.

Wnioski mo¿na pobraæ w 

Urzêdzie Miejskim w Zelowie, 
ul. ̄ eromskiego 21, pokój nr 11, 
w godzinach od: 7:30 - 15:30 lub 
ze strony (bip  za-
k³adka: konkursy, stypendia).

Szczegó³owych informacji nt. 
programu udzielaj¹ pracownicy 
stanowiska ds. promocji, infor-
macji i turystyki  tel. 044/ 635 15 
44.               A.D.

www.zelow.pl 

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo³ecznego informuje, 
¿e stosownie do zarz¹dzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 5 wrzeœnia br. struk-
tura jednostek organizacyjnych 
Kasy zosta³a dostosowana do 
obowi¹zuj¹cego podzia³u ad-
ministracyjnego kraju. 

Z dniem 6 wrzeœnia br. Od-
dzia³ Regionalny KRUS w To-
maszowie Maz. zosta³ prze-
kszta³cony w Placówkê Tereno-

w¹ KRUS. Realizuje ona te sa-
me zadania z zakresu ubezpie-
czenia spo³ecznego rolników, 
które realizowa³a bêd¹c Oddzia-
³em Regionalnym. Podlegaj¹ jej 
placówki terenowe w Be³chato-
wie, Piotrkowie Tryb., Radom-
sku i Opocznie. 

Kierownikiem tomaszowskiej 
PT KRUS zosta³ Andrzej Ma-
s³owski, który dot¹d pe³ni³  fun-
kcjê wicedyrektora Oddzia³u 
Regionalnego.
                                     (Rz.p.)



gi, a Krzysztof strzela w roz-
grywkach dwie bramki. W nas-
têpnym roku Widzew nie daje 
ju¿ rywalom szans i  po zajêciu 
1. miejsca w swojej grupie II ligi 
awansuje do ekstraklasy, po 27 
latach nieobecnoœci! Krzysztof 
znów dwukrotnie wpisuje siê na 
listê strzelców podczas rozgry-
wek ligowych. Niestety, nie da-
ne by³o jeszcze wtedy zelowia-
kowi zagraæ w elicie polskiej pi³-
ki. Upomnia³o siê o niego woj-
sko. Jak wielu pi³karzy w tam-
tych latach, s³u¿bê wojskow¹ 
odbywa³ graj¹c w wojskowym 
klubie - Zawiszy Bydgoszcz, 
który by³ w czo³ówce II ligi. 
Wzmocnienie Zawiszy Surlitem 
da³o efekt, poniewa¿ w sezonie 
76/77 klub z Bydgoszczy awan-
sowa³ do I ligi.  I tu Krzysztofowi 
nie dane by³o zakosztowaæ 
owoców awansu, poniewa¿ 
s³u¿ba wojskowa siê skoñczy³a
i czas by³o wracaæ do cywila  
czyli do Widzewa, który z ¿elaz-
n¹ konsekwencj¹ realizowa³ 
fantastyczne plany Sobolew-
skiego i Jezierskiego. Krzysztof 
Surlit wraca³ do klubu, który w 
swoim drugim sezonie w I lidze 
zdoby³ wicemistrzostwo Polski 
i przygotowywa³ siê do gry w 
europejskich pucharach!

Po powrocie do macierzyste-
go klubu Krzysztof zasta³ nie tyl-
ko „starych” widzewiaków, któ-
rzy wywalczyli awans do ekstra-
klasy, takich jak Wies³aw Surlit, 
Chodakowski, Gapiñski, Kos-
trzewiñski, D¹browski, ale i  no-
we nabytki, które budowaæ bêd¹ 
legendê Widzewa. Grali ju¿ wte-
dy w ³ódzkim klubie: Andrzej 
Grêbosz, Pawe³ Janas, Andrzej 
Mo¿ejko, Miros³aw T³okiñski, Ta-
deusz B³achno, Zdzis³aw Roz-
borski i najwybitniejszy z nich 
Zbigniew Boniek. W tej sforze 
twardzieli Krzysztof by³ jedn¹ z 
gwiazd, podstawowym zawod-
nikiem, tworz¹cym razem z 
Boñkiem, Rozborskim i T³okiñ-
skim najsilniejsz¹ formacjê po-
mocy w I lidze.

Krzysztof Surlit gra³ we Wi-
dzewie nieprzerwalnie do 1983 
roku i na ten okres przypadaj¹ 
najlepsze lata ³ódzkiego klubu, 
których zwieñczeniem by³y dwa 
kolejne tytu³y mistrza Polski w 
latach 1981 i 1982. Udzia³ Krzy-

23 wrzeœnia 2007 roku 
podczas pokazowego meczu 
oldbojów w Szczecinie zmar³ 
Krzysztof Surlit - legendarny 
pi³karz wielkiego Widzewa z 
prze³omu lat 70. i  80. Odszed³ 
najwybitniejszy sportowiec 
urodzony w Zelowie

Pierwsza niedziela tegorocz-
nej jesieni. ok. godz. 17-tej por-
tale internetowe zaczynaj¹ krzy-
czeæ niepokoj¹cymi informacja-
mi ze Szczecina. „Legendarny 
pi³karz Widzewa nie ¿yje”.  Bo-
lesne zaskoczenie potêguj¹ 
okolicznoœci œmierci. 23 wrzeœ-
nia Krzysztof Surlit pojecha³ do 
Szczecina na mecz olbojów. Po 
kilku minutach gry poczu³ siê 
Ÿle. Poprosi³ o zmianê. Ledwie 
zszed³ z boiska zacz¹³ narzekaæ 
na potworny ból g³owy. Omdle-
nie, panika otoczenia, karetka 
pogotowia, akcja ratunkowa… 
Bezskuteczna… Zgon w wyniku 
ataku serca. To, wydawa³oby 
siê, ¿elazne serce pi³karskiego 
twardziela odmówi³o pos³uszeñ-
stwa. Wszystko rozegra³o siê 
szybko jak akcja Widzewa z lat 
70. i 80. Wielcy aktorzy marz¹ o 
œmierci na scenie, takiej  jak naj-
wiêkszego z nich Tadeusza £o-
mnickiego. Nasz najwiêkszy al-
pinista Jerzy Kukuczka ka¿d¹ 
modlitwê koñczy³ proœb¹: „Od 
œmierci w dolinach zachowaj 
nas Panie”. I Bóg alpinistów wy-
s³ucha³ tej proœby - Kukuczka 
zgin¹³ na najwspanialszej hima-
lajskiej œcianie, na po³udniowej 
Lhotse. Nie wiemy, o jakim odej-
œciu marzy³ Krzysztof Surlit.  Los 
zdecydowa³ za niego - œmieræ 
przysz³a na pi³karskim boisku. 
Pozosta³ pi³karzem do ostatnie-
go tchu, do ostatniego bicia ser-
ca…

Krzysztof Surlit urodzi³ siê 
13 paŸdziernika 1955 roku w 
Zelowie. Tu siê wychowa³, skoñ-
czy³ podstawówkê i Zasadnicz¹ 
Szko³ê Mechanizacji Rolnictwa 
(dzisiejszy Zespó³ Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych). Na podwórko-
wych boiskach, gdzie przyblo-
kowy trzepak s³u¿y³ za bramkê, 
a potem w barwach „W³óknia-
rza” zacz¹³ objawiaæ siê pi³kars-
ki talent, który za nied³ugo zadzi-
wi Polskê. Krzysztofem Surlitem 
szybko zainteresowa³y siê silne 
kluby. W sezonie 1973/74 trafia 
do Widzewa £ódŸ, wówczas 
drugoligowca, ale z uzasadnio-
nymi ambicjami, siêgaj¹cymi 
ekstraklasy. To w³aœnie z tym 
klubem nierozerwalnie z³¹czy 
siê nazwisko Krzysztofa. Trafi³ 
on do Widzewa w chwili, kiedy 
rodzi³ siê mit dru¿yny z charak-
terem, dru¿yny twardzieli. Feno-
men tamtego Widzewa jest 
pewnie jedn¹ z najbardziej  fas-
cynuj¹cych historii w historii  pol-
skiej ligi. Jeszcze pod koniec lat 
60. Widzew „t³uk³” siê w IV lidze, 
kiedy w klubie pojawi³o siê 
dwóch ludzi, których dokonania 
z czystym sumieniem mo¿na 
ozdabiaæ przymiotnikami „naj-
wiêkszy”, „najwybitniejszy” itd. 
Ludwik Sobolewski - prezes Wi-
dzewa, najwybitniejszy mena-
d¿er w historii polskiej  pi³ki i tre-
ner Leszek Jezierski zwany 
„Napoleonem” - najwybitniejszy 
szkoleniowiec w historii polskich 
rozgrywek ligowych. Otó¿, kiedy 
Widzew by³ jeszcze w IV lidze 
umyœlili sobie oni, ¿e ta dru¿yna 
bêdzie kiedyœ mistrzem Polski 
i bêdzie gromiæ najbardziej  zna-
ne firmy pi³karskiej Europy. Jak 
pomyœleli, tak zrobili. W sezonie 
70/71 Widzew awansuje do III li-
gi, a po dwóch sezonach do II li-
gi i od razu jest w czo³ówce roz-
grywek. Wraz z przyjœciem 
Krzysztofa Surlita, Widzew jest 
ju¿ powa¿nym pretendentem do 
awansu do I ligi.  Zreszt¹ nazwis-
ko Surlit nie by³o w Widzewie 
nieznane. Od kilku sezonów 
pierwszym bramkarzem by³ tam 
jego brat Wies³aw, druga zelow-
ska legenda pi³karska. W pierw-
szym sezonie gry Krzysztofa w 
Widzewie, ³ódzki klub zajmuje 3. 
miejsce w grupie pó³nocnej II li-

sztofa Surlita w tych sukcesach 
by³ bardzo powa¿ny  w sezonie 
1980/81, kiedy Widzew po raz 
pierwszy siêga³ po mistrzowsk¹ 
koronê, Krzysztof okaza³ siê naj-
skuteczniejszym strzelcem swo-
jej dru¿yny, zdobywaj¹c w sezo-
nie 9. bramek. Do historii Widze-
wa przejd¹ przede wszystkim 
mecze z Zawisz¹ Bydgoszcz w 
rundzie jesiennej i z Odr¹ Opole 
na wiosnê. W obydwu tych me-
czach Krzysztof Surlit strzeli³  po 
trzy bramki, i by³y to pierwsze 
hat-tricki w historii pierwszoligo-
wych wystêpów Widzewa.

Tamten czas to jednak prze-
de wszystkim legendarne ju¿ 
dziœ zmagania Widzewa w 
europejskich pucharach. Szcze-
gólnie dwa sezony na zawsze 
przejd¹ do historii naszej pi³ki. 
W rozgrywkach pucharu UEFA 
1980/81 Widzew w dwóch 
pierwszych rundach wyelimino-
wa³ dwa pi³karskie giganty   
Manchester United i Juventus 
Turyn. Krzysztof Surlit by³ boha-
terem tamtych zmagañ, szcze-
gólnie pierwszego wyjazdowe-
go meczu z MU na Old Trafford. 
„Czerwone Diab³y” rzuci³y siê na 
polskiego kopciuszka niczym 
zg³odnia³e wilki i ju¿ w 5 minucie 
Anglicy objêli prowadzenie. Old 
Trafford szala³ z radoœci, wyry-
kuj¹c dos³ownie triumfalne pieœ-
ni. Angielscy fani zamilkli, kiedy 
2 minuty póŸniej jakiœ nieznany 
im ch³opak ze Zelowa strzeli³ ich 
ulubieñcom bramkê z rzutu wol-
nego z odleg³oœci 30 metrów. Pi-
sano wówczas, ¿e Krzysztof 
uciszy³ Old Trafford, a Jego 
bramkê pokazywano w telewizji  
bez przerwy. Po wyeliminowa-
niu MU i Juventusu, Widzew nie 
sprosta³ póŸniejszemu zwyciêz-
cy Pucharu UEFA  angielskie-
mu Ipswich Town, ale pozosta-
wi³ ugruntowane wra¿enie dru-
¿yny groŸnej dla ka¿dego rywa-
la. £odzianie potwierdzili to w 
sezonie 82/83 podczas wystê-
pów w Pucharze Europy docie-
raj¹c do pó³fina³u tych rozgry-
wek. W æwieræfinale Widzew 
wyeliminowa³ FC Liverpool dru-
¿ynê, która na prze³omie lat 70. 
i 80. dominowa³a w europejskim 
futbolu. Wczeœniej by³a tak¿e 
trudna przeprawa z Rapidem 
Wiedeñ i dramatyczny mecz 
rewan¿owy w £odzi, wygrany 
przez Widzew 5:3. Krzysztof 
Surlit strzeli³ wtedy bramkê na 
4:2, ale bardziej zapamiêtamy 
go z wczeœniejszej akcji,  kiedy 



odda³ strza³ w swoim stylu z ok. 
30 metrów. Bramkarz Rapidu 
Feuer okaza³ siê wtedy prawdzi-
wym bohaterem, bo próbowa³ 
obroniæ ten strza³ i  …zosta³ po 
prostu znokautowany. Odbit¹ 
przez niego pi³kê dobi³  do siatki 
inny widzewiak (bodaj¿e Roz-
borski). W pó³finale rozgrywek 
Widzew trafi³ na Juventus Tu-
ryn. Smaczku rywalizacji doda-
wa³ fakt, ¿e w sk³adzie mistrzów 
W³och wystêpowa³ ju¿ Zbigniew 
Boniek, niedawny widzewiak. A 
oprócz niego w zespole „bianco-
nerrich” by³ Michel Platini  i 6 bo-
daj reprezentantów W³och, któ-
rzy rok wczeœniej rzucili  pi³karski 
œwiat na kolana i  zdobyli mis-
trzostwo œwiata na hiszpañskim 
Mundialu'82. Widzew tanio skó-
ry nie sprzeda³. Po pora¿ce 0:2 
w Turynie stoczy³ heroiczny bój 
w rewan¿u remisuj¹c 2:2. Oby-
dwie bramki legendarnemu Di-
no Zoffowi strzeli³ Krzysztof Sur-
lit! To by³o wspania³e zwieñcze-
nie jego widzewskiej kariery. W 
barwach ³ódzkiego klubu wyst¹-
pi³ 151 razy, strzelaj¹c 30 goli. 

Krzysztof Surlit nigdy nie za-
gra³ w reprezentacji narodowej,  
ale w 1978 roku by³ w szerokiej 
kadrze przygotowuj¹cej siê do 
wystêpu na mistrzostwach 
œwiata. Ostatecznie do Argenty-
ny nie pojecha³. 3 razy wyst¹pi³ 
w II reprezentacji Polski i 8 razy 
w narodowej dru¿ynie U-21.

W 1983 roku Krzysztof dos-
ta³ zgodê na wyjazd do zachod-
niego klubu. Przez dwa sezony 
wystêpowa³ we Francji w sezo-
nie 83/84 w pierwszoligowym 
Olimpique Nimes, a w sezonie 
84/85 w drugoligowej Dunkier-
ce. Powrót do kraju, to powrót 
do Widzewa  na jeden sezon, w 
którym Krzysztof Surlit rozegra³ 
11 spotkañ i strzeli³ 2 bramki. 
„Starym” widzewiakom trudno 
ju¿ by³o rywalizowaæ z m³odymi 
wilkami. Z weteranów „starego” 
Widzewa w sk³adzie pozostali  
ju¿ tylko Surlit i  Smolarek. Ostat-
ni sezon Krzysztofa we Widze-
wie by³ dobry dla dru¿yny - ³o-
dzianie zajêli 3 miejsce w lidze. 
W latach 1986-88 Krzysztof wy-
stêpowa³ w GKS Be³chatów 
i g³ównie dziêki jego bramkom 
GKS ju¿ w pierwszym sezonie 
gry Krzysztofa awansowa³ do II 
ligi - po raz pierwszy w historii. 
Potem w latach 1990-92 by³y 
jeszcze fiñskie „saksy” w OLS 
„Oulu” i znów Krzysztof wprowa-
dza w swoim pierwszym sezo-

nie gry klub do I ligi fiñskiej. Tru-
dno nie oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e 
Krzysztof mia³ wyj¹tkowo szczê-
œliw¹ rêkê, a raczej nogê do 
awansowania swoich klubów do 
wy¿szych klas. Ledwo przy-
szed³ do Widzewa i  w 1975 roku 
ten awansuje do I  ligi; krótki epi-
zod w Zawiszy Bydgoszcz i z 
Surlitem w sk³adzie „wojskowi” 
awansuj¹ do ekstraklasy; GKS 
i Oulu w pierwszym sezonie gry 
Krzysztofa awansuj¹ o klasê 
wy¿ej.

Po zakoñczeniu kariery za-
wodniczej Krzysztof Surlit pozo-
sta³ przy pi³ce. W latach 1999-
2001 by³ II trenerem ukochane-
go Widzewa, potem jako I trener 
prowadzi³ zespo³y ni¿szych klas  
Zryw D¹bie i Stal Niewiadów.

Choæ nigdy nie wyst¹pi³  w re-
prezentacji narodowej, to by³ 
czo³owym zawodnikiem dru¿y-
ny „Or³ów Górskiego”, z³o¿onej 
z najwiêkszych gwiazd polskie-
go futbolu, w której rozegra³ 90 
meczów. Oczywiœcie by³ podpo-
r¹ dru¿yny oldbojów Widzewa, z 
któr¹ wystêpowa³ w ca³ej  Polsce 
i w której zakoñczy³ swoje pi³kar-
skie ¿ycie…

W pamiêci kibiców Krzysztof 
Surlit pozostanie pi³karzem o 
niez³omnej woli walki, twardzie-
lem idealnie wpasowanym do 
dru¿yny wojowników, jak¹ by³ 
Widzew prze³omu lat 70. i 80. 
I to jego uderzenie! Piekielny, 
atomowy strza³ z dystansu. 
Specjaliœci uwa¿aj¹, ¿e by³ naj-
silniej uderzaj¹cym pi³karzem w 
historii naszego futbolu. Uderzo-
na przez niego pi³ka, szybuj¹ca 
w œwiat³o bramki musia³a skoñ-
czyæ siê golem - albo nokautem 
nieszczêœnika, który chcia³ j¹ 
wy³apaæ, jak bramkarz Rapidu 
Wiedeñ w 1983 roku. Oddajmy 
g³os najbardziej kompetentnej 
osobie w bramkarskiej materii,  
Janowi Tomaszewskiemu, który 
tak wspomina swoje bliskie 
spotkanie z Krzysztofem Surli-
tem wykonuj¹cym rzut wolny. 
Marzec 1978 roku, derby £odzi. 
57. min, Widzew prowadzi z 
£KS 1:0 i ma rzut wolny. „ Do 
mojej bramki by³o dobrze po-
nad 30 metrów, mo¿e 40 - 
opowiada Jan Tomaszewski. 
- Do pi³ki podchodzi oczywiœ-
cie Krzysiek. Krzyczê do swo-

ich, ¿eby nie ustawiali muru. 
Trochê chojrakujê, a trochê 
myœlê sobie... odleg³oœæ jest 
tak du¿a, ¿e lepiej jak od razu 
zobaczê, gdzie Surlit kopie, a 
nie, ¿eby mi ga³a nagle zza 
muru wylecia³a. Nie zobaczy-
³em. Dmuchn¹³ mi tak, ¿e do 
dziœ nie wiem nawet, czy w 
dobr¹ stronê siê rzuci³em. Po 
jego strza³ach nie widzia³o siê 
pi³ki. A przecie¿ w tamtych 
czasach by³y inne, spokoj-
niejsze pi³ki i wpuœciæ gola z 
ponad 20 metrów to ju¿ na-
prawdê by³a hañba dla bram-
karza.”

Ze swoim charakterem wo-
jownika Krzysztof Surlit by³ jakby 
stworzony do gry w Widzewie 
lat 70. i 80. i poœród tamtych wi-
dzewskich twardzieli by³ byæ 
mo¿e wojownikiem najtward-
szym ze wszystkich. Na jednej 
ze stron internetowych znalaz-
³em tak¹ opiniê o tamtym Wi-
dzewie i Krzysztofie Surlicie: „ W 
drugiej po³owie lat 70. Wi-
dzew nazywany by³ dru¿yn¹ z 
charakterem. Wziê³o siê to 
st¹d, ¿e obok artystów Zbig-
niewa Boñka i W³odzimierza 
Smolarka grali w niej pi³karze 
o duszach stworzonych do 
futbolu. Potrafi¹cy siê dosko-
nale zorganizowaæ i zmobili-
zowaæ, nigdy nie rezygnuj¹cy, 
biegaj¹cy do utraty tchu i od-
powiedzialni za siebie nawza-
jem. Umieli podawaæ, kiwaæ 
czy strzelaæ, ale umieli  biæ siê 
i faulowaæ, kiedy by³o trzeba. 
Solidarnie mieli tylko jeden 
cel - zwyciêstwa. Tamten zes-
pó³ do dziœ jest symbolem 
polskiej pi³ki walcz¹cej.

Krzysztof Surlit najczêœciej 
gra³  na lewej pomocy, sk¹d 
po nabraniu szybkoœci lubi³  
za lini¹ œrodkow¹ zbiegaæ do 
œrodka i szukaæ okazji  do 
strza³u. Dziœ wszyscy zgodnie 
przyznaj¹, ¿e to on by³ psychi-
czn¹ lokomotyw¹ tamtego 
Widzewa. Dawa³ sygna³ do 

 

wojny i ambicjonalnego kopa 
reszcie dru¿yny. Nie pozwala³ 
odpuszczaæ, kaza³ zaciskaæ 
piêœci i zêby. Sam robi³ to 
pierwszy.

Poza boiskiem Krzysztof by³ 
skromnym cz³owiekiem, bardzo 
oddanym swojej rodzinie. W 
przeciwieñstwie do wielu innych 
znanych pi³karzy woda sodowa 
do g³owy mu nie uderzy³a. Nie 
by³ bohaterem skandali i  afer 
obyczajowych. Na szarfie jed-
nego z wieñcy pogrzebowych 
mo¿na by³o przeczytaæ: „Najlep-
szemu cz³owiekowi pod s³oñ-
cem”.

28 wrzeœnia na cmentarzu 
na ³ódzkim Zarzewiu po¿egna-
liœmy Krzysztofa Surlita. Kiedy 
trumna opada³a do grobu roz-
leg³y siê gromkie brawa. Pi³kar-
ska Polska dziêkowa³a ¿elazne-
mu wojownikowi. Dla nas Zelo-
wian - by³ wielk¹ dum¹! Ros³y 
nasze zelowskie serca, kiedy 
ten ch³opak, którego mijaliœmy 
kiedyœ na ulicy, ucisza³ Old Traf-
ford i ³adowa³ pi³kê do bramki 
bronionej przez Dino Zoffa. 
Dziêki niemu w wielkiej legen-
dzie Widzewa zapisa³ siê tak¿e 
Zelów. Za wszystkie radoœci, 
wzruszenia i powody do dumy, 
których nam Krzysztofie dostar-
czy³eœ, dziêkujemy!            S.M.  



Œwiêtujemy Szko³y Podstawowej nr 4 
im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie.

40- LECIE 

Szczególne zaproszenie kierujemy do pe³noletnich Absolwentów 
naszej szko³y.

Jest to Wasz Jubileusz!
Liczymy na to, ¿e dziêki Waszym wzajemnym kontaktom wiadomoœæ 

o 40-leciu dotrze do wszystkich zainteresowanych.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców Szko³y
serdecznie zapraszaj¹

Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników

na Spotkanie Jubileuszowe, które odbêdzie siê 
17 listopada 2007 roku 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie

ZAPROSZENIE 

PROGRAM OBCHODÓW:

009      Msza Œw.
0011    Akademia

       - oficjalne wyst¹pienia,
       - czêœæ artystyczna,
       - rozstrzygniêcie konkursów,
       - wrêczenie nagród,

0013   Pami¹tkowe zdjêcie
1513   Spotkania absolwentów

Z okazji 50-lecia nadania 
praw miejskich Zelowowi, w 
dniu 22 wrzeœnia 2007 r. na 
placu D¹browskiego przy pom-
niku Tadeusza Koœciuszki w Ze-
lowie odby³ siê Piknik Origami 
pt. „Kartki z historii mojego 
miasta”. Scenariusz pikniku zo-
sta³ oparty na kilku wa¿nych wy-
darzeniach z historii naszego 
miasta jak np.:
- 1802 r. zakupienie maj¹tku 
Zelów przez osadników czes-
kich,
- 1873r. otwarcie Urzêdu 
Pocztowego w Zelowie,
- 1922 r. powstanie Zelowskie-
go Klubu Sportowego „W³ók-

niarz”,
- 1926 r.  utworzenie parafii ka-
tolickiej w Zelowie.

W czasie trwania pikniku po-
wstawa³y kolejne kartki z historii 
Zelowa, z których na koniec u³o-
¿ono ksi¹¿eczki. By³a to jedna z 
imprez towarzysz¹cych ogólno-
polskiemu Festiwalowi Origami 
Polska 2007 zorganizowanemu 
przez Polskie Centrum Origami, 
organizatorami, której byli: 
Szko³a Podstawowa nr 2 przy 
pomocy finansowej Burmistrza 
Zelowa S³awomira Malinow-
skiego i pomocy organizacyjnej 
Domu Kultury w Zelowie. 

O.K.Ch.

Urz¹d Miejski w Zelowie 
uprzejmie informuje, i¿ w celu 
usprawnienia przyjmowania 
wniosków o wydanie dowodu 
osobistego w okresie od 1 paŸ-
dziernika 2007 r. do 31 grud-
nia 2007 r. zostan¹ wyd³u¿one 
godziny pracy Referatu Spraw 
Obywatelskich - w ka¿dy wto-
rek i pi¹tek do godziny 17:00. 

Przypominamy równie¿, ¿e ter-
min sk³adania wniosków o wy-
danie dowodu osobistego up³y-
wa z dniem 31 grudnia 2007 r.

Warto nadmieniæ, ¿e do z³o-
¿enia pozosta³o jeszcze ok. 
1000 wniosków. W miesi¹cu 
wrzeœniu wp³ynê³o 344 wnioski 
oraz wydano 408 dowodów 
osobistych.                  O.K.Ch.



Z okazji Dnia Edukacji  Naro-
dowej, w dniu 12 paŸdziernika w 
Domu Kultury w Zelowie wyst¹-
pi³a bardzo utalentowana pio-
senkarka i aktorka musicalowa  
Georgina Tarasiuk. Na uroczy-
stoœæ przybyli pracownicy wszy-
stkich placówek oœwiatowych z 
terenu Gminy Zelów. Przed wy-
stêpem artystki, burmistrz Zelo-
wa S³awomir Malinowski doko-
na³ wrêczenia nagród dla naj-
lepszych nauczycieli.

Tegorocznymi laureatami 
zostali:
Mariola G³owacka
nauczycielka Szko³y Podsta-
wowej nr 2 w Zelowie
Jacek Malinowski
nauczyciel ze Szko³y Podsta-

wowej w Kociszewie
Maria Woszczyk
nauczycielka Gimnazjum w 
£obudzicach
Ewa Siedziako  
nauczycielka Szko³y Podsta-
wowej nr 4 w Zelowie
Gabriela Malinowska
dyrektor Szko³y Podstawowej 
w Bujnach Szlacheckich
Marzanna Tokarczyk
dyrektor Przedszkola Samo-
rz¹dowego nr 4 w Zelowie  

Ponadto dyrektor Szko³y 
Podstawowej w Kociszewie  
Marek Myroniuk zosta³ jednym 
z trzech laureatów tegorocznej 
nagrody £ódzkiego Kuratora 
Oœwiaty w powiecie be³chatow-
skim.                           O.K.Ch.

Gmina Zelów przyst¹pi³a do 
drugiej edycji ogólnopolskiej 
akcji dofinansowanych kursów 
jêzykowych Metod¹ SITA „Bli¿ej 
Europy”. Ju¿ we wrzeœniu rusza 
projekt Gmina Bli¿ej Europy, 
dziêki któremu tysi¹ce miesz-
kañców z ca³ej Polski skorzysta 
z dofinansowanych kursów jê-
zykowych. W Zelowie szkolenia 
te odbywaæ siê bêd¹ w Szkole 
Podstawowej nr 2 na prze³omie 
paŸdziernika i listopada i  potr-
waj¹ przez 11 tygodni. Organi-
zatorzy spodziewaj¹ siê du¿ego 
zainteresowania, gdy¿ dziêki 
zaanga¿owaniu sponsorów ce-
na kursów jest bardzo niska. 
Szkolenia skierowane s¹ do 
mieszkañców miast i gmin 
i obejmuj¹ w zale¿noœci od zain-
teresowania jêzyki: angielski, 
niemiecki i hiszpañski. Zg³osiæ 
mo¿e siê ka¿dy powy¿ej 15 lat, 
nie ma bariery wykszta³cenia 
czy stanowiska zawodowego. 
Kursy z cyklu Gmina Bli¿ej Eu-
ropy przeprowadzone zostan¹ 
metod¹ SITA, wyró¿nion¹ Cer-
tyfikatem Najwy¿szej Jakoœci 
Europejskiej. Polega ona na 
nauce jêzyka obcego w stanie 
g³êbokiego relaksu, w którym 

znacznie szybciej i ³atwiej przy-
swaja siê nowe wiadomoœci. 
Program obejmuje tak¿e pracê 
z lektorem, podrêcznikiem, oraz 
komplet materia³ów do ods³u-
chu w domu. Podczas 44 go-
dzin kursu uczestnik przyswoi 
oko³o 800 s³ów i  wyra¿eñ. Poza 
nauk¹ jêzyka organizatorzy za-
planowali uczestnikom szereg 
konkursów z atrakcyjnymi na-
grodami.

Akcja edukacyjna Gmina Bli-
¿ej Europy pozwoli na zwiêk-
szenie kompetencji jêzykowych 
ponad jedenastu tysi¹com 
mieszkañców w Polsce. W roku 
2006 organizatorzy przeszkolili 
ponad 2000 mieszkañców Wiel-
kopolski, Œl¹ska, Kujawsko-Po-
morskiego i £ódzkiego, a w roku 
2007 projekt obj¹³ ca³y kraj.

Kursy prowadzone przez 
doœwiadczonych lektorów i me-
todyków pozwol¹ Pañstwu poz-
naæ lub udoskonaliæ znajomoœæ 
jêzyka obcego. Kursy dofinan-
sowane s¹ w 50%. Cena kursu 
wynosi 399 z³. W ramach 50% 
op³aty ka¿dy Uczestnik otrzy-
muje na w³asnoœæ podrêcznik 
i 6 p³yt CD SITA o wartoœci 

199 z³ oraz ponad 40 godzin 
nauki pod okiem profesjonal-
nych metodyków i lektorów!

Wystarczy wype³niæ aplikacjê 
przez Internet lub pobraæ j¹ w  
Urzêdzie Miejskim w Zelowie, 
stanowisko ds. promocji, infor-
macji i turystyki i  przes³aæ j¹  do 

Oœrodka Jêzykowego SITA, ul. 
Che³miñska 7, Toruñ i czekaæ na 
informacjê o terminie i  miejscu 
przeprowadzenia kursu. 

Wiêcej informacji na stronie 
 lub pod nr 

tel. (042) 298 56 16, (056) 649 
49 29, 500 655 553.

www.blizejeuropy.pl



PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN¯OWE
SPÓ£KA CYWILNA

Po st³umieniu powstania sty-
czniowego w 1864 r. rozpoczê³a 
siê rusyfikacja szkolnictwa. Uka-
zy carskie nie mówi³y wprost o 
rusyfikacji. Niemniej przeprowa-
dzano j¹ etapami, w drodze po-
ufnych rozporz¹dzeñ. Zelowia-
nie niechêtnie przyjmowali rusy-
fikacjê swojej szko³y. Dopiero w 
1883 r. zawieszono w niej  po in-
spekcji i pod groŸb¹ nieprzyjem-
noœci  portret cara.

W styczniu 1868 r. nast¹pi³y 
zmiany w organizacji w³adz 
oœwiatowych. £ódzka Dyrekcja 
Naukowa objê³a wtedy sw¹ 
dzia³alnoœci¹ ca³¹ guberniê 
piotrkowsk¹, m.in. powiat ³aski. 
W tych granicach ³ódzka dyrek-
cja przetrwa³a do 1914 r. Siedzi-
b¹ dyrekcji by³a pocz¹tkowo 
£ódŸ, a od 1908 r. Piotrków Try-
bunalski. Na czele dyrekcji  nau-
kowej sta³ dyrektor zwany na-
czelnikiem. By³ on mianowany 
przez ministra oœwiaty na wnio-
sek Kuratora Warszawskiego 
Okrêgu Naukowego. Do zakre-
su dzia³ania naczelnika dyrekcji  

bêdne przybudówki, a mianowi-
cie: spichrz, chlew, drwalni, 
ustêp oraz studnia w podwórzu. 
Odpowiednio mia³o zostaæ 
i urz¹dzone podwórko i  ogródek 
szkolny. Ponadto podjêto decy-
zjê w sprawie egzekwowania 
obowi¹zku szkolnego. Dzieci, 
p³ci obojga, w wieku od 8 do 15 
lat winny obowi¹zkowo co dzieñ 
uczêszczaæ do szko³y w okresie 
od  1 paŸdziernika do 1 kwietnia 
z wyj¹tkiem dni œwi¹tecznych, 
galowych i imieninowych. Gdy-
by dzieci bez usprawiedliwienia 
uchyla³y siê od tego obowi¹zku, 
to rodzice mieli p³aciæ karê na 
rzecz funduszu szkolnego w 
wysokoœci 1 i pó³ kopiejki za 
ka¿dy dzieñ niestawienia siê w 
szkole ich dziecka. Nauczyciele 
byli zobowi¹zani do sporz¹dza-
nia tygodniowych wykazów 
obecnoœci, które  mieli dostar-
czaæ do urzêdu gminnego w ce-
lu œci¹gniêcia grzywny od rodzi-
ców nieobecnych dzieci. Tak¿e 
okreœlono czas nauczania od 
pierwszej po³owy sierpnia do 

³a pocz¹tkowa we wsi Po¿d¿e-
nice nie zaspakaja³a potrzeb 
edukacyjnych gminy. Na utrzy-
manie szko³y zelowskiej ustano-
wili podatek po 10 gr. z ka¿dego 
morga ze wszystkich gruntów 
uprawnych znajduj¹cych siê w 
Zelowie i Bujnach Ksiê¿ych, któ-
re by³y opodatkowane na rzecz 
urzêdu gminnego. Kwota podat-
ku mia³a wynieœæ 182 ruble z 
1820 morgów gruntów upraw-
nych. Opodatkowano tak¿e 
kupców i rzemieœlników zamie-
szkuj¹cych w obrêbie zelow-
skiej gminy szkolnej. Mieli  oni 
zap³aciæ 28 rubli. Ponadto usta-
lono œwiadczenia w naturze na 
utrzymanie szko³y. Na pensjê 
dla nauczyciela przeznaczono 
150 rubli, a na inne wydatki 
szkolne 60 rubli miesiêcznie. 
Uchwalono tak¿e wybudowanie 
nowego budynku szkolnego 
sk³adaj¹cego siê z jednego du-
¿ego pokoju z przeznaczeniem 
na klasê i dwu pokojów z kuch-
ni¹ na mieszkanie dla nauczy-
ciela. Mia³y powstaæ tak¿e niez-

nale¿a³ nadzór nad wszystkimi 
szko³ami pocz¹tkowymi: gmin-
nymi, wiejskimi i miejskimi. Do 
1899 r. inspekcje szkó³ przepro-
wadzali naczelnicy dyrekcji. W 
dniu 14 stycznia tego¿ roku Ra-
da Pañstwa na wniosek ministra 
oœwiaty ustanowi³a w Warszaw-
skim Okrêgu Naukowym 12 eta-
tów inspektorów ludowych. 
£ódzka dyrekcja otrzyma³a 3 
etaty inspektorów. W zwi¹zku z 
tym teren dzia³ania dyrekcji  po-
dzielony zosta³ na 4 rejony in-
spekcyjne. Szko³a zelowska 
znalaz³a siê w 2 rejonie ³ódzkim 
z siedzib¹ w Rawie.

Rusyfikacja doprowadzi³a do 
tego, ¿e 153 mieszkañców Ze-
lowa i Bujen Ksiê¿ych na zebra-
niu w dniu 22 marca 1877 r. w 
urzêdzie gminnym uchwali³o, ¿e 
szko³a religijna zelowska zosta-
nie przemianowana na szko³ê 
pocz¹tkow¹ wiejsk¹. Ten wnio-
sek wysun¹³ i zebranie prowa-
dzi³ wójt gminy B. Jelinek. Mie-
szkañcy podjêli tak¹ decyzjê, 
poniewa¿ dotychczasowa szko-



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
3,80 z³/kg (brutto) - cena z ostatniego skupu
Skup odbywa siê w ka¿dy Czwartek o godz. 7.30
MACIORY
2,00  z³/kg (brutto)
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma JMK Kaczmarek
Skup odbywa siê w ka¿dy wtorek ok. godz. 11.00-12.00
do 11,00 z³/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gêbicki
Do 11,00 z³/kg - byczki (brutto)
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - do 8,00 z³/kg (brutto)
Preferowana waga do 147 kg
W ka¿dy pi¹tek w godz. 10.30 do 11.00
KROWY, JA£ÓWKI, BUHAJE, CIELÊTA RZE•NE
Skup odbywa siê w ka¿dy czwartek ok. godz. 8.00
(po skupie trzody chlewnej)
1. KROWY
I klasa: 3,,80 z³/kg (brutto)
2. JA£ÓWKI
3,80 z³/kg (brutto)
3. BUHAJE
4,80-5,00  z³/kg (brutto)
4. CIELÊTA waga 70-100 kg
Do 8,00 z³/kg (brutto)

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

cu w 1918 r.
Natomiast na ziemiach zajê-

tych przez okupanta niemieckie-
go zarz¹d nad oœwiat¹ w latach 
1914-1918 przejê³o Prezydium 
Policji, które zwo³a³o zebranie 
wiejskie mieszkañców Zelowa 
i wsi Bujny Nowe, na którym po-
stanowiono, ¿e mieszkañcy 
osady Zelów oraz wsi: Bujny 
Nowe, Bujny Stare, Ignaców  
Weronika bêd¹ utrzymywaæ 
szko³ê na warunkach niezmie-
nionych. Ponadto mieszkañcy 
wy¿ej wymienionych miejsco-
woœci zakupi¹ plac z domem 
szkolnym, który bêdzie oddany 
na cele szkolne Niemieckiego 
Stowarzyszenia Szkolnego w 
Zelowie. Równie¿ mia³ byæ za-
kupiony lub wynajêty plac z do-
mem szkolnym, który bêdzie 
s³u¿y³ Reformowanemu Stowa-
rzyszeniu Szkolnemu i, tymcza-
sowo, polskiej szkole w Zelowie. 
W jednym budynku szkolnym 
mia³y mieœciæ siê dwie szko³y  
jedna reformowana dla ludnoœci 
pochodzenia czeskiego, druga 
polska. Taki stan mia³ istnieæ do-
póty, dopóki nie zostanie kupio-
ny lub wynajêty osobny gmach 

na szko³ê polsk¹. Zaœ dotych-
czasowy budynek szkolny wraz 
z ogrodem, w 1917 r., ks. B. Ra-
dechowski przekaza³ na w³as-
noœæ Schulrer bandu w Berlinie.

W 1919 r. ju¿ w niepodleg³ej  
Polsce decyzj¹ Rady Szkolnej 
Powiatowej w £asku i  na mocy 
art. 3 Rady Ministrów wy¿ej wy-
mieniony dom szkolny prze-
szed³ na w³asnoœæ gminy polity-
cznej w Zelowie. 

           Jacek Jadwiszczak

budynku. To spowodowa³o, w 
póŸniejszych latach, spory o 
dom szkolny pomiêdzy parafi¹ 
ewangelicko-reformowan¹ a 
w³adzami pañstwowymi.

Po laicyzacji zelowskiej szko-
³y wprowadzono jednoklasowy 
system edukacyjny, a jêzykiem 
nauczania by³ jêzyk rosyjski.  Do 
szko³y uczêszcza³y dzieci ró¿-
nych wyznañ. Wed³ug statystyki 
szkolnej z 1882 r. na 105 dzieci 
by³o 3 uczniów prawos³awnych, 
10 katolików, 5 wyznania moj¿e-
szowego i 87 ewangelików. W 
nastêpnych latach proporcje te 
zmienia³y siê nieznacznie na ko-
rzyœæ dzieci wyznania judaisty-
cznego i katolickiego. Wed³ug 
spisu mieszkañców p³ac¹cych 
sk³adkê szkoln¹ w 1885 r. mia³o 
byæ w Zelowie a¿ trzech nauczy-
cieli ¿ydowskich ucz¹cych w 
chaderze. Jednak upañstwo-
wienie szko³y nie poprawi³o war-
unków oœwiatowych i nie objê³o 
wiêkszej liczby dzieci opiek¹ 
edukacyjn¹. Autorzy Zarysu 
dziejów Zelowa pisz¹ wrêcz o 
znacznym ograniczeniu mo¿li-
woœci uczenia dzieci, co prowa-
dzi³o do wzrostu analfabetyzmu. 
Zdaniem Martuszewskiego zru-
syfikowana szko³a zelowska 
s³u¿y³a wy³¹cznie posiadaczom. 
Za przyk³ad podaje on ludnoœæ 
¿ydowsk¹. W 1879 r. w Zelowie 
mieszka³o 250 ¯ydów, a dzie-
siêciu z nich by³o posiadaczami 
w³asnych domów. Wœród tych 
250 ¯ydów zelowskich by³o 
oko³o 50 dzieci w wieku szkol-
nym, ale do szko³y uczêszcza³o 
tylko kilkanaœcie. Jeœli nawet w 
innych grupach wyznaniowych 
by³o lepiej, to i  tak ówczesny ust-
rój szkolny skazywa³ na analfa-
betyzm prawdopodobnie wiêcej 
ni¿ po³owê dzieci.

Po wybuchu I wojny œwiato-
wej i wkroczeniu wojsk niemiec-
kich i austriackich na terytorium 
guberni piotrkowskiej £ódzka 
Dyrekcja Naukowa opuœci³a te-
ren swej dzia³alnoœci i  przenios-
³a siê do Warszawy, a nastêp-
nie, w 1915 r., do Smoleñska 
i do Moskwy, gdzie równie¿ 
ewakuowa³ sw¹ kancelariê ku-
rator Warszawskiego Okrêgu 
Naukowego. W warunkach woj-
ny £ódzka Dyrekcja Naukowa 
sw¹ dzia³alnoœæ ograniczy³a je-
dynie do za³atwiania spraw ad-
ministracyjnych i bytowych ewa-
kuowanych nauczycieli, prze-
wa¿nie szkó³ œrednich, ponie-
wa¿ nauczyciele szkó³ elemen-
tarnych, w wiêkszoœci Polacy, 
pozostali na miejscu. £ódzka 
dyrekcja uleg³a likwidacji w mar-

drugiej po³owy czerwca nastêp-
nego roku. Zdecydowano pozo-
stawiæ ówczesnego nauczyciela 
W. Engla na dotychczasowym 
stanowisku poniewa¿ dobrze 
naucza nasze dzieci.

od  1 paŸdziernika do 1 
kwietnia z wyj¹tkiem dni  
œwi¹tecznych, galowych i 
imieninowych. Gdy-by dzieci 
bez usprawiedliwienia uchyla³y 
siê od tego obowi¹zku, to 
rodzice mieli p³aciæ karê na 
rzecz funduszu szkolnego w 
wysokoœci 1 i pó³ kopiejki za 
ka¿dy dzieñ niestawienia siê w 
szkole ich dziecka. Nauczyciele 
byli zobowi¹zani do sporz¹dza-
nia tygodniowych wykazów 
obecnoœci, które  mieli dostar-
czaæ do urzêdu gminnego w ce-
lu œci¹gniêcia grzywny od rodzi-
ców nieobecnych dzieci. Tak¿e 
okreœlono czas nauczania od 
pierwszej po³owy sierpnia do 
drugiej po³owy czerwca nastêp-
nego roku. Zdecydowano pozo-
stawiæ ówczesnego nauczyciela 
W. Engla na dotychczasowym 
stanowisku poniewa¿ dobrze 
naucza nasze dzieci.

Na podstawie powy¿szej 
uchwa³y 26 lipca 1877 r. naczel-
nik £ódzkiej Dyrekcji Szkolnej 
zatwierdzi³ ustalenia mieszkañ-
ców Zelowa i Bujen Ksiê¿ych 
oraz okreœli³ koszt utrzymania 
szko³y zelowskiej na kwotê 224 
rubli i 20 kopiejek rocznie, prócz 
innych œwiadczeñ w naturze. 
Ustali³ te¿ nazwê szko³y, która 
brzmia³a Jednoklasowa Zelow-
ska Gminna Pocz¹tkowa Szko-
³a Powszechna. Natomiast W. 
Engel 11 lutego 1878 r. zosta³ 
zatwierdzony tymczasowo na 
stanowisku nauczyciela w szko-
le zelowskiej „[…] gdy¿ winien 
z³o¿yæ egzamin na stanowisko 
nauczyciela wiejskiej szko³y po-
cz¹tkowej najdalej w ci¹gu roku, 
inaczej zostanie on zwolniony 
ze stanowiska nauczyciela”. W 
Engel mia³ tak¿e obowi¹zek sta-
wiaæ siê na zjazdy nauczyciel-
skie w £odzi.

Uchwa³a mieszkañców, zgo-
dnie z ¿yczeniem w³adz wy¿-
szych, oznacza³a zeœwieccze-
nie szko³y i przyjêcie jej pod na-
dzór pañstwowy. Kantor Czech 
uczy³ nadal w szkole, ale tylko 
religii. W ka¿d¹ niedzielê uczy³ 
dzieci wyznania ewangelicko-
reformowanego katechizmu 
i œpiewu koœcielnego w jêzyku 
czeskim. Deklaracja o wybudo-
waniu nowego budynku szkol-
nego pozosta³a jednak martw¹ 
liter¹ i zeœwiecczona szko³a 
mieœci³a siê nadal w tym samym 
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PYTANIA DO KRZYŻÓWKI

1. Posiedzenie Rady Miejskiej
2. Krzysztof ………………..  s³ynny pi³karz Widzewa £ódŸ 
wywodz¹cy siê z Zelowa
3. Czyta³ dzieciom
4. Nazwa zelowskiego klubu sportowego obchodz¹cego w tym 
roku 85-lecie
5. Nazwa Stowarzyszenia Mê¿czyzn z Chorobami Prostaty
6. Postaæ upamiêtniana dziêki Stypendium Gminy Zelów
7. Jesienne zawody sportowe zorganizowane ju¿ po raz trzeci 
dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ w Gminie Zelów
8. Nazwisko ksiêdza, którego pomnik powstaæ ma w Zelowie
9. Nazwa skrótowa programu, w ramach którego realizowana 
jest najwiêksza inwestycja infrastrukturalna w Zelowie

Redakcja Informatora Zelow-
skiego przygotowa³a dla swoich 
czytelników krzy¿ówkê z okazji  
50-lecia nadania praw miejskich 
dla Zelowa. 

Po jej rozwi¹zaniu litery z oz-
naczonych pól utworz¹ has³o, 
które nale¿y wpisaæ do kuponu 
konkursowego. Spoœród czytel-
ników, którzy do 31 paŸdzierni-
ka dostarcz¹ prawid³owo wype³-
nione kupony, zostanie rozloso-
wana nagroda w postaci kom-
pletu gad¿etów oraz albumu ju-
bileuszowego pt. „Zelów”, wyda-
nego przez wydawnictwo LPBP 
Grako pod patronatem burmis-
trza Zelowa S³awomira Mali-
nowskiego z okazji 50-lecia na-
dania praw miejskich naszemu 
miastu. Losowanie odbêdzie siê 
w listopadzie, a o wyniku poin-
formujemy Pañstwa w nastêp-
nym wydaniu Informatora Ze-
lowskiego 7[89]. 

Ka¿dy z Czytelników mo¿e 
dostarczyæ tylko jeden kupon. 
Jeœli dostarczy ich wiêcej, to 
i tak tylko jeden bêdzie uwzglêd-
niony w konkursie. Pozosta³e 
bêd¹ kuponami niewa¿nymi. 

Szczegó³owy regulamin kon-
kursu dostêpny jest w redakcji 
Informatora Zelowskiego.

Prosimy o wype³nienie kupo-
nu konkursowego i dostarcze-
nie go do siedziby redakcji Infor-
matora Zelowskiego do 31 paŸ-
dziernika 2007 roku. Kupon 
mo¿na przynieœæ osobiœcie lub 
przes³aæ poczt¹ (decyduje data 
stempla pocztowego) pod ad-
res:
Informator Zelowski 
ul. ̄ eromskiego 21 (pok. 12)
97-425 Zelów



W dniu 7 paŸdziernika br. 
nad zbiornikiem wodnym Patyki 
odby³y siê Zawody Wêdkarskie 
o Jesienny Puchar Burmis-
trza Zelowa. Do rywalizacji 
przyst¹pi³o 21 osób, w tym jed-
na kobieta i jeden m³odzie¿o-
wiec. Pogoda w tym dniu wyj¹t-
kowo dopisa³a, co zupe³nie nie 
prze³o¿y³o siê na iloœæ z³owio-
nych ryb. Po 3-godzinnej rywali-
zacji zaczê³o siê dok³adne wa-
¿enie ryb. Warto zaznaczyæ, ¿e 
ka¿dy zawodnik ³owi³ na jedn¹ 
wêdkê metod¹ sp³awikow¹. Po 
zwa¿eniu ryb wszystkich za-
wodników i podliczeniu punk-
tów, okaza³o siê, ¿e zdobywc¹ 
Jesiennego Pucharu Burmistrza 
jest Bogdan Drutowski, który 
zgromadzi³ 1,45 kg ryb. Na dru-
gim miejscu uplasowa³ siê Eu-
geniusz Markowiak (1,02 kg) 
i na trzecim Joanna Trojanow-
ska (0,74 kg). Najlepszej dzie-
si¹tce zawodników burmistrz 
Zelowa S³awomir Malinowski 

W dniu 22 wrzeœnia br. odby-
³y siê Jesienne Zawody Wêd-
karskie o Puchar Burmistrza Ze-
lowa dla Funkcjonariuszy Policji  
i ich dzieci. Rywalizowali,  ³owi¹c 
na jedn¹ wêdkê metod¹ sp³awi-
kow¹ na stawach w Jamborku 
nale¿¹cych do W. G¹siorow-
skiego. Do udzia³u przyst¹pi³o 
18 osób. Po zwa¿eniu z³owio-
nych ryb i podliczeniu punktów, 
Puchar Burmistrza Zelowa po-

wrêczy³ Puchary i pami¹tkowe 
dyplomy. Dodatkowo pami¹tko-
w¹ statuetk¹ uhonorowano je-
dynego m³odzie¿owca startuj¹-
cego w zawodach  Krzysztofa 
Siudê. Natomiast z okazji  50-le-
cia nadania praw miejskich Ze-
lowowi burmistrz przekaza³ na 
rêce Prezesa Ko³a Wêdkarskie-
go nr 37 w Zelowie gor¹ce po-
dziêkowania za dotychczasow¹ 
dzia³alnoœæ na rzecz spo³eczno-
œci lokalnej i ¿yczenia dalszych 
sukcesów. Tak¿e specjalnymi 
upominkami z tej okazji  bur-
mistrz postanowi³ wyró¿niæ: naj-
m³odszego uczestnika zawo-
dów, jedyn¹ kobietê uczestni-
cz¹c¹ w zawodach oraz cz³on-
ków Komisji Sêdziowskiej.

Organizatorem Zawodów 
Wêdkarskich o Jesienny Puchar 
Burmistrza by³ Zarz¹d Ko³a 
Wêdkarskiego nr 37, a puchary 
i nagrody ufundowa³ burmistrz 
Zelowa. 

O.K.Ch. 

wêdrowa³ w rêce funkcjonariu-
sza z KPP w Be³chatowie Jaro-
s³awa Nowickiego. II miejsce 
zaj¹³ W³odzimierz Paczuszka 
z KP w Zelowie i  miejsce III  
Mateusz Kaliski - syn funkcjo-
nariusza z KPP w Be³chatowie.  
Organizatorami zawodów byli: 
Mariusz Brylski, W³adys³aw 
Brzozowski, Mariusz Chrza-
nowski, Wojciech Cieniewski 
i Wies³aw Czaja.          O.K.Ch.       



wa nr 2 w Zelowie
IV miejsce - Szko³a Podstawo-
wa w Wygie³zowie
V miejsce  - Szko³a Podstawo-
wa w Bujnach Szlacheckich

Zwyciêska dru¿yna gra³a w 
sk³adzie: Patryk Ratajczyk, £u-
kasz Ratajczyk, Micha³ Rej-
monczyk, Kamil Krawczyk, 
Rafa³ Kucharski, Miko³aj Sko-
czylas, Jakub Bednarek, 
Arkadiusz Tosik, Bartek Wro-
na, Marcin M³ynarczyk.

Najlepszym bramkarzem 
wybrano Paw³a Ostojskiego 
ze Szko³y Podstawowej w Wy-

Dnia 16 wrzeœnia br. na bois-
ku Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Zelowie zorganizo-
wany zosta³ II Turniej Pi³ki No¿-
nej Szkó³ Podstawowych pod 
has³em „Po¿egnanie lata”.

Do rozgrywek przyst¹pi³y 
dru¿yny sk³adaj¹ce siê z ucz-
niów wszystkich szkó³ podsta-
wowych z terenu Miasta i Gminy 
Zelów.
Oto wyniki turnieju:
I miejsce - Szko³a Podstawo-
wa nr 4 w Zelowie
II miejsce - Szko³a Podstawo-
wa w Kociszewie
III miejsce - Szko³a Podstawo-

W dniu 7 paŸdziernika br. o 
godz. 16.00 uczniowie szkó³ z 
terenu Gminy Zelów wziêli  
udzia³ w III Zelowskim Duathlo-
nie. Organizatorem tej sporto-
wej imprezy by³ Miejsko-Gmin-
ny Szkolny Zwi¹zek Sportowy, a 
oficjalnego jej otwarcia dokona³ 
burmistrz S³awomir Malinowski. 
Zawody polega³y na biegu 
(400m i 200m) i  jeŸdzie rowe-
rem (2,5 km) ulicami  ̄ eromskie-
go, P³ock¹, Cegielnian¹ i  Poln¹, 
w nastêpuj¹cych kategoriach 
wiekowych:
Dziewczêta:
do lat 12 (r. ur. 1995 i m³odsze)
od lat 13 (r. ur. 1994 i starsze)
Ch³opcy:
do lat 12 (r. ur. 1995 i m³odsi)
do lat 14 (r. ur. 1993 i m³odsi)
od lat 15 (r. ur. 1992 i starsi)

Szeœciu najlepszych zawo-
dników z ka¿dej kategorii  otrzy-
ma³o nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez burmistrza Zelowa.

Poni¿ej prezentujemy zwy-
ciêzców III Zelowskiego Duath-
lonu: 
Dziewczêta do lat 12
Ma³gorzata Wosiñska 
(SP 4 Zelów)
Dziewczêta od lat 13
Katarzyna Ostojska
(Gimnazjum £obudzice)
Ch³opcy do lat 12
Pawe³ Ostojski 
(SP Wygie³zów)
Ch³opcy do lat 14
Artur Haberek 
(ZSO Zelów)
Ch³opcy od lat 15
Sebastian Mierzyñski 
(ZSO Zelów)                     E.S.

W zwi¹zku z sukcesami, ja-
kie zelowska m³odzie¿ odnosi 
w dziedzinie lekkiej atletyki,  
Miejsko-Gminny Szkolny Zwi¹-
zek Sportowy w Zelowie posta-
nowi³ po raz kolejny zorganizo-
waæ jesienn¹ edycjê „Czwart-
ków lekkoatletycznych”.

20 wrzeœnia br. na stadionie 
ZKS W³ókniarz nast¹pi³o oficjal-
ne otwarcie tej sportowej impre-

zy, którego dokona³ Burmistrz 
Zelowa - S³awomir Malinowski.
Ju¿ podczas pierwszego dnia 
zawodów uczniowie szkó³ pod-
stawowych walczyli o punkty w 
poszczególnych konkurencjach 
lekkoatletycznych.

¯yczymy wielu awansów do 
Fina³u Ogólnopolskiego Grand 
Prix.                            

                              O.K.Ch.

gie³zowie, królem strzelców 
zosta³ Patryk Bodnar ze Szko³y 
Podstawowej nr 2 w Zelowie (7 
goli), najlepszym technikiem 
okaza³ siê Hubert Muszyñski 
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w 
Zelowie, a tytu³ wszechstronne-
go zawodnika powêdrowa³ do 
Sebastiana Krajdy ze Szko³y 
Podstawowej w Bujnach Szla-
checkich.

Turniej zorganizowany zosta³ 
przez Zarz¹d Miejsko-Gminne-
go Ludowego Klubu Sportowe-
go i KWP „Jutrzenka” Zelów, 
zaœ fundatorami nagród byli:  
Komisja Przeciwdzia³ania Alko-
holizmowi, sklep Tadeusza Ma-
rynowskiego, piekarnia Stanis-
³awa Trojanowskiego „Trojanka” 
i KWP „Jutrzenka” Zelów.    

                                     E.S.
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Dnia 15 wrzeœnia br. mia³y 
miejsce kolejne uroczystoœci 
zwi¹zane z obchodami 85-lecia 
zelowskiego W³ókniarza.

O godzinie 15.00 na stadio-
nie przy ul. Piotrkowskiej,  roze-
grany zosta³ mecz pi³ki  no¿nej 
pomiêdzy ZKS W³ókniarz a 
Pogoni¹ - Ekolog Zduñska 
Wola. Zelowska dru¿yna, wy-
grywaj¹c mecz wynikiem 1:0, 
sprawi³a swemu klubowi na 85 
urodziny mi³y prezent. Zwyciês-
k¹ bramkê w ostatniej  minucie 
spotkania zdoby³ Cezary Jaro-
siñski.

Dalsza czêœæ uroczystoœci 
kontynuowana by³a w Domu 
Kultury, gdzie otwarta zosta³a 
wystawa pt. „85 lat  ZKS 
W³ókniarz”. Ekspozycjê pre-
zentuj¹c¹ puchary, dyplomy 
oraz zdjêcia by³ych i  obecnych 
zawodników zelowskiego klubu 
ogl¹daæ mo¿na by³o do 2 paŸ-
dziernika.

Oficjaln¹ czêœæ imprezy 

swoim udzia³em zaszczyci³o 
wielu znamienitych goœci. Obec-
ni byli m.in.: Zastêpca Burmist-
rza Zelowa - Kazimierz Hudzik, 
Wicestarosta Be³chatowa - Ed-
ward Olszewski, przedstawi-
ciel KWB Be³chatów - W³odzi-
mierz Kula, Wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej w Zelowie 
- Jan Konieczny, Prezes £ódz-
kiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej - 
Edward Potok, Prezes Okrê-
gowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej 
w Piotrkowie Trybunalskim - 
W³odzimierz Motyka, Wicepre-
zes Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki  
No¿nej w Piotrkowie Trybunal-
skim - Stanis³aw Sipa. Po prze-
mowie cz³onków zarz¹du klubu: 
Prezesa - Szczepana Wrzesia-
ka, Wiceprezesa - Mariusza 
Chrzanowskiego i Sekretarza - 
Marii Korzynek, nast¹pi³o wrê-
czenie medali i wyró¿nieñ pi³ka-
rzom oraz osobom zwi¹zanym 
przez wiele lat z zelowskim 
W³ókniarzem.

Na zakoñczenie uroczystoœ-
ci Prezes Szczepan Wrzesiak 
otrzyma³ z r¹k w³adz samorz¹-
dowych powiatu be³chatowskie-
go, a tak¿e przedstawicieli  s¹-
siednich zwi¹zków sportowych 
pami¹tkowe wyró¿nienia. Spec-
jalne podziêkowanie dla ZKS 
W³ókniarz z okazji 85-lecia jego 
powstania, prezesowi klubu 

wrêczy³ te¿ Zastêpca Burmist-
rza Zelowa - Kazimierz Hudzik.

powstania, prezesowi klubu 
wrêczy³ te¿ Zastêpca Burmist-
rza Zelowa - Kazimierz Hudzik.

Mi³ym akcentem by³y ¿ycze-
nia dalszych sukcesów na pi³-
karskich boiskach, przypieczê-
towane toastem wzniesionym 
lampk¹ szampana.          J.Cz.

Z okazji 50-lecia nadania 
praw miejskich Zelowowi, w 
dniu 29 wrzeœnia w Parku Miej-
skim przy pl. J. D¹browskiego 
odby³ siê Turniej Koszykówki 
Ulicznej, którego organizatorem 
by³ Miejsko-Gminny Szkolny 
Zwi¹zek Sportowy. G³ówne cele 
imprezy to: popularyzacji pi³ki  
koszykowej wœród dzieci i  m³o-
dzie¿y oraz dba³oœæ o zdrowie 
i sprawnoœæ fizyczn¹ uczniów. 

W rozgrywkach wziê³y udzia³ 
32 trzyosobowe dru¿yny ze 
szkó³ z terenu Gminy Zelów w 
nastêpuj¹cych kategoriach:
Dziewczêta/Ch³opcy
do 11 lat ('96 i m³odsze) do 11 lat 
('96 i m³odsi)
do 13 lat ('94 i m³odsze) do 13 
lat ('94 i m³odsi)
od 14 lat ('93 i starsze) do 15 lat 
('96 i m³odsi)
od 16 lat ('91 i starsi)

Oto zwyciêzcy poszczegól-
nych kategorii:
Dziewczêta do lat 11
1. Jab³uszka ( Paulina Pietras, 
Justyna Jarecka i Karolina 
Beton)
Ch³opcy do lat 11
1. Super Star (Jakub Bedna-
rek, Bart³omiej Werner i £u-
kasz Rogoziñski)
Dziewczêta do lat 13
1. Bad Girls (Kinga Kêsy, Mag-
dalena Zamolska i Aleksan-
dra Rudnicka)
Ch³opcy do lat 13
1. Kilerzy (Kamil Siuta, Rafa³ 

Bednarek i Szymon Cz³onka)
Dziewczêta od lat 14
1. ¯ylety (Magdalena Jarosiñ-
ska, Katarzyna Malinowska 
i Justyna Boækiewicz)
Ch³opcy do lat 15
1. FC Pomidory (Kamil Œwita³a, 
Mateusz Adamczyk i Artur 
Brzozowski)
Ch³opcy od lat 16
1. 0,7 (Tomasz Niedzielski, 
Piotr Kopala i Kacper Papuga)

Nagrody rzeczowe dla zwy-
ciêzców Turnieju ufundowa³ bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-
nowski.                        O.K.Ch.
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