
W dniu 27 sierpnia w Urzê-
dzie Marsza³kowskim w £odzi, 
Burmistrz Zelowa S³awomir Ma-
linowski, odebra³ wyró¿nienie 
w Konkursie Eko - Lider 2007.

Konkurs og³oszony zosta³ 
przez Fundacjê Europa we 
wspó³pracy z Urzêdem Marsza³-
kowskim w £odzi, Telewizj¹ 
£ódŸ, Radiem £ódŸ i  agencj¹ 
Info-Express pod patronatem 
Marsza³ka Województwa £ódz-
kiego, Dyrektora TVP 3 £ódŸ 
oraz Prezesa Radia £ódŸ S.A. 

ankiety, która zosta³a wys³ana 
do 176 gmin i  miast naszego 
województwa. Na podstawie 
oceny przes³anych ankiet, Jury 
do drugiego etapu zaprosi³o 20 
najlepszych gmin/miast. W ra-
mach drugiego, tzw. telewizyj-
nego etapu zosta³y nagrane 
prezentacje filmowe oraz odby³ 
siê EKO-Turniej dla m³odzie¿y 
gimnazjalnej. Nasz¹ Gminê re-
prezentowa³a m³odzie¿ z Gim-

W dniu 21 sierpnia br. o go-
dzinie 18:00 w Galerii  Fotografii 
£ódzkiego Towarzystwa Foto-
graficznego w £odzi przy ulicy 
Piotrkowskiej 102, odby³ siê 
wernisa¿ wystawy "Zelów 
na starej fotografii". Pod-
czas wernisa¿u promowany 
by³ równie¿ album jubileu-
szowy pt. „ZELÓW”, wyda-
ny z okazji 50-lecia nadania 
praw miejskich Zelowowi.
Uroczystego otwarcia wys-
tawy dokona³ burmistrz Ze-
lowa S³awomir Malinow-
ski oraz prezes £ódzkiego 
Towarzystwa Fotograficzne-
go Urszula Ratajczyk.

Wystawê, która zawiera 
interesuj¹c¹ ekspozycjê 
zbioru zabytkowych i unika-
towych fotografii przedsta-
wiaj¹cych najwa¿niejsze 
i najciekawsze momenty w 
dziejach Zelowa przygoto-
wali pracownicy Domu Kul-

nazjum im. Janusza Kusociñ-
skiego w £obudzicach.

W gronie laureatów EKO-
LIDERA 2007 znaleŸli siê:
I miejsce - miasto Kutno
II miejsce - miasto Ozorków
III miejsce - ex-aequo gminy:
Drzewica, Kleszczów
Wyró¿nieni:
- gmina Zelów
- miasto Wolbórz
-  miasto Uniejów               A.D.

Rok 2008, decyzj¹ Parla-
mentu Europejskiego zosta³ 
og³oszony Rokiem Dialogu 
Miêdzykulturowego. W zwi¹zku 
z tym, Narodowe Centrum Kul-
tury og³osi³o krajowy nabór 
wniosków na najciekawsze pro-
jekty poœwiêcone idei dialogu 
miêdzykulturowego. Wp³ynê³o 
57 wniosków z ca³ej Polski, a 
do wspó³finansowania wybrano 
14 projektów. Jednym z nich, a 
zarazem jedynym w ca³ym wo-
jewództwie ³ódzkim, jest projekt 
Urzêdu Miejskiego w Zelowie - 
Opracowanie i wydanie mo-
nografii pt. „Ró¿norodnoœæ 
religijna, etniczna i kulturowa 

Zelowa”. Bêdzie to opracowa-
nie historyczne ukazuj¹ce uwa-
runkowania geopolityczne roz-
woju Zelowa, przemiany w 
strukturze demograficznej oraz 
dzieje spo³eczno-gospodarcze. 
Wydanie w nak³adzie tysi¹ca 
egzemplarzy zaplanowano na 
paŸdziernik 2008 roku. 

Ca³kowity koszt projektu  to 
16.600 euro, z czego dofinan-
sowanie ze œrodków europej-
skich wynosi 10.000 euro.

W dniu 10 sierpnia 2007 r. 
zosta³a podpisana wstêpna 
umowa z Narodowym Centrum 
Kultury w Warszawie.

                                   M.G.

przy pomocy finansowej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej. G³ównym celem konkursu 
by³o kszta³towanie postaw pro-
ekologicznych ca³ego spo³e-
czeñstwa, poprzez promocjê 
najwa¿niejszych dokonañ na 
rzecz œrodowiska naturalnego 
na terenie Województwa £ódz-
kiego.

Zmagania konkursowe sk³a-
da³y siê z dwóch etapów: pierw-
szym z nich by³o wype³nienie 

tury w Zelowie.
Wystawê w Galerii Fotografii 

£TF w £odzi, mo¿na by³o ogl¹-
daæ do 3 wrzeœnia 2007 r.

                                    A.D.



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 maju br. Stowarzyszenie 
Dobroczynne „RAZEM” zakoñ-
czy³o nabór wniosków do prog-
ramu stypendialnego „Otwarta 
Filharmonia Agrafki Muzycznej” 
Fundacji J&S Pro Bono Polo-
niae. Stowarzyszenie jako no-
minator og³osi³o konkurs sty-
pendialny w 4 szko³ach muzycz-

Zarz¹d Stowarzyszenia Do-
broczynnego „RAZEM” serde-
cznie zaprasza uczniów szkó³ 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych do udzia³u w IX edycji 
Konkursu Stypendialnego. 
Stypendia adresowane s¹ do 
uzdolnionej m³odzie¿y z terenu 
Gminy Zelów, znajduj¹cej siê w 
trudnej sytuacji rodzinnej i  mate-
rialnej.

Wnioski o stypendium mo¿-

na pobieraæ w siedzibie Stowa-
rzyszenia (Zelów, ul. ¯erom-
skiego 21; tel. 044 635-15-44) 
do 30 wrzeœnia 2007 roku.

Termin sk³adania wnios-
ków up³ywa 30 wrzeœnia 2007 
roku.

Tegoroczne stypendia zosta-
n¹ ufundowane dziêki finanso-
wemu wsparciu:
- Gminy Zelów
- Fundacji im. Stefana Batorego

- indywidualnych Darczyñców
oraz odsetkom od inwestowa-
nego kapita³u ¿elaznego.
£¹czna wysokoœæ pozyska-
nych przez stowarzyszenie 
œrodków to 12 550 z³. 

W okresie oœmioletniej dzia-
³alnoœci, Stowarzyszenie Dobro-
czynne „RAZEM” przyzna³o ju¿ 
187 stypendia na ³¹czn¹ kwotê 
217 950 z³.                        

                                    A.D.

Biblioteka w Zelowie wycho-
dz¹c naprzeciw potrzebom 
osób starszych, chorych i  nie-
pe³nosprawnych zamieszka³ych 
na terenie Zelowa, zamierza 
zorganizowaæ akcjê pn. „Ksi¹¿-
ka do domu”. Akcja polegaæ bê-
dzie na dostarczaniu ksi¹¿ek 
przez wolontariuszy osobom, 
które lubi¹ czytaæ ksi¹¿ki, a ze 
wzglêdu na stan zdrowia nie s¹ 
w stanie przyjœæ do biblioteki 
i korzystaæ z ksiêgozbioru. Zain-
teresowane osoby prosimy o 
kontakt tel. (044) 6341148.

Zapraszamy równie¿ m³o-
dych ludzi, którzy chc¹ zostaæ 
wolontariuszami i pomóc oso-
bom starszym, do zg³aszania 
siê do biblioteki.

                                  

Ponadto informujemy, ¿e od 
3.09.2007 r. Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy w Zelowie 
powróci³a do sta³ych godzin 
pracy:

poniedzia³ek 10:00 -19:00
wtorek 10:00 -19:00
œroda 10:00 -19:00
czwartek 8:00 -16:00
pi¹tek 10:00 -19:00
sobota 8:00 -13:00
                                       J.Cz.

nych II stopnia w: Zduñskiej Wo-
li, Pabianicach, Ostrowie Wiel-
kopolskim i Kaliszu.

Do biura stowarzyszenia 
wp³ynê³o 7 wniosków z Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej I  i II 
st. w Zduñskiej Woli oraz 1 
wniosek z Zespo³u Szkó³ Muzy-
cznych I i II  stopnia w Ostrowie 

Dnia 20 sierpnia, w koœciele 
rzymskokatolickim pw. M.B. 
Czêstochowskiej w Zelowie, od-
by³ siê drugi ju¿ koncert z cyklu 
XIII Letnich Koncertów Festiwa-
lowych. Zgromadzona publicz-
noœæ mia³a okazjê przys³uchi-
waæ siê dŸwiêkom muzyki p³y-
n¹cej ze skrzypiec kwartetu 
smyczkowego Cantabile z 
Ukrainy oraz podziwiaæ wystêp 
solistki Filharmonii Wo³yñskiej  
Ireny Ma³aszewskiej, która za-
chwyci³a audytorium swoim ory-
ginalnym mezzosopranem. Ar-
tystki zaprezentowa³y nadzwy-
czaj ró¿norodny repertuar, gdy¿ 
obejmowa³ on utwory twórców 
wielu krajów, m.in. S. Rachma-

ninowa, W.A. Mozarta, J. Stra-
ussa, J.S. Bacha, jak równie¿ lu-
dowe pieœni ukraiñskie. 

O kolejnym koncercie, który 
odby³ siê 10 wrzeœnia, podczas, 
którego wyst¹pili Sylwia Strugiñ-
ska (sopran), Zbigniew Macias 
(baryton) oraz  Robert Grudzieñ 
(organy), poinformujemy w nas-
têpnym wydaniu Zelowskiego 
Informatora.

XIII Letnie Koncerty Festiwa-
lowe odbywaj¹ siê pod Honoro-
wym Patronatem Ksiêdza Arcy-
biskupa W³adys³awa Zió³ka  
Metropolity £ódzkiego, nato-
miast organizatorami s¹: bur-
mistrz Zelowa i Dom Kultury w 
Zelowie.                          J.Cz.

Wielkopolskim. Decyzj¹ Komisji 
Stypendialnej powo³anej przez 
Fundacjê J&S Pro Bono Polo-
niae zosta³y przyznane 2 sty-
pendia, które otrzymali: Joanna 
B³aszczyñska z Sieradza (flet)  
i Arkadiusz K¹tny z Ostrowa 
Wielkopolskiego (marimba). 

A.D.



W zwi¹zku z oœwiadczeniem 
wiceministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji Piotra Piêta-
ka, zostanie wyd³u¿ony do 31 
marca 2008 r. czas, w którym 
ksi¹¿eczkowe dowody osobiste 
bêd¹ mog³y poœwiadczaæ to¿sa-
moœæ i obywatelstwo polskie. 
Nie jest to jednak to¿same z 
przesuniêciem terminu wymia-
ny tych dowodów. Wnioski o no-
wy dowód nale¿y w dalszym 

Urz¹d Miejski w Zelowie uprzejmie informuje, i¿ w celu 
usprawnienia przyjmowania wniosków o wydanie dowodu 
osobistego w okresie od 1 paŸdziernika 2007 r. do 31 grud-
nia 2007 r., zostan¹ wyd³u¿one godziny pracy Referatu Spraw 
Obywatelskich.

W zwi¹zku z powy¿szym w w/w okresie pracownicy Refe-
ratu Spraw Obywatelskich bêd¹ przyjmowali wnioski w ka¿dy 
wtorek i pi¹tek do godziny 17.00.

Przypominamy równie¿, ¿e termin sk³adania wniosków 
o wydanie dowodu osobistego up³ywa z dniem 31 grudnia 
2007 roku. 

ci¹gu sk³adaæ do 31 grudnia br. 
Chodzi tylko o to, aby osoby, 
które z³o¿¹ dokumenty w³aœnie 
do koñca grudnia, z uwagi na 
wyd³u¿ony okres oczekiwania 
na wyprodukowanie nowego 
dowodu osobistego, nie by³y po 
1 stycznia pozbawione mo¿li-
woœci za³atwiania ró¿nych 
spraw wymagaj¹cych potwier-
dzenia to¿samoœci. 

                              O.K.Ch.

Pod koniec lipca 2007 r. w 
Urzêdzie Miejskim w Zelowie 
zosta³a zainstalowana nowa cy-
frowa centrala telefoniczna  
CCA 2720.2 Firmy SLICAN z ta-
ryfikatorem i rejestratorem roz-
mów. Nowoczesna centrala 
i wprowadzenie bezpoœrednich 
numerów ma na celu uspraw-
nienie po³¹czeñ telefonicznych 
z pracownikami Urzêdu Miej-
skiego.

Dwa pierwsze numery na 
centralkê telefoniczn¹ i numer 
faxu nie uleg³y zmianie  i  s¹ to:
44/ 6341 000   i   44/6341 003
oraz  fax   44/6341 341
natomiast nie funkcjonuj¹ ju¿ 
dwa pozosta³e numery:
44/ 635 08 80  i  44/6342 541
w zamian wprowadzonych zo-
sta³o 20 numerów bezpoœred-
nich i s¹ to:
1. 44/635 15 30 - kierownik 
Referatu Inwestycji i Gospo-
darki Komunalnej - Ireneusz 
Wojciechowski 

2. 44/635 15 31 - kierownik 
Urzêdu Stanu Cywilnego - Ta-
deusz Dobrzañski 

3. 44/635 15 32 - Referat 
Spraw Obywatelskich - El¿bie-
ta Nowicka (ewidencja ludnoœ-
ci)                    

4. 44/635 15 33 - kierownik 
Referatu Oœwiaty,Kultury, 
Sportu i Zdrowia - Agnieszka 
Mys³owska

5. 44/ 635 15 34 - kierownik 
Referatu Organizacyjnego - 
Urszula Chêciñska

6. 44/635 15 35 - Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej - Win-
centy Berliñski

7. 44/635 15 36 - Referat Oœ-
wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
- El¿bieta Gawroñska i Anna 
Politañska (sprawy osobowe 
dyrektorów szkó³, zwi¹zane z 
wynagradzeniem nauczycieli 
i pracowników szkó³ i przed-
szkoli, z zakresu udzielania 
pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów - 
stypendia szkolne i zasi³ki 
szkolne, organizowania i za-
pewnienia dowozu dzieci do 
szkó³)

        
8. 44/635 15 37 - Sekretariat 
Urzêdu Miejskiego - Ma³gorza-
ta Baranowicz

9. 44/635 15 38 - kierownik 
Referatu Gospodarki Nieru-
chomoœciami i Rolnictwa - 
Beata Tokarczyk

 
10. 44/635 15 39 - Referat Fi-
nansowy - Ewa Horoszkiewicz 
i Kamila Gajda (sprawy wy-
miaru podatków i op³at, wyda-
wania zaœwiadczeñ o stanie 
maj¹tkowym i op³acaniu sk³a-
dek ubezpieczenia spo³eczne-
go rolników) 

11. 44/635 15 40 - Skarbnik 
Miasta - Zofia Jurkiewicz

12. 44/635 15 41 - Stanowisko 
ds. Dzia³alnoœci Gospodarczej 
i Spraw Lokalowych - Barbara 
Chojnacka (ewidencja dzia³al-
noœci gospodarczej)
             
13. 44/635 15 42 - Sekretarz 
Miasta - Helena Król-Wiœniew-
ska

14. 44/635 15 43 - Biuro Rady 
Miejskiej w Zelowie - Krystyna 
Dyniak i Renata Lodczyk

15. 44/635 15 44 - Stanowisko 
ds. Promocji, Informacji i Tury-
styki - Anna Doliwa i Ma³gorza-
ta Grabarz

16. 44/635 15 45 - Referat Or-
ganizacyjny stanowisko ds. In-
formatyzacji - Grzegorz Klim-
czak, Marek Boczkiewicz 
i Marcin Selerowicz 

17. 44/635 15 46  - Starostwo 
Powiatowe w Be³chatowie Wy-
dzia³ Komunikacji i Dróg Filia w  
Zelowie

18. 44/635 15 47 - kierownik 
Referatu Finansowego - El¿-
bieta Wypych

19. 44/635 15 48 -  Referat In-
westycji i Gospodarki Komu-
nalnej - Jacek Karaœ i Grze-
gorz Urbaniak (sprawy inwes-
tycji lokalnych, budowy, mo-
dernizacji i utrzymania lokal-
nych dróg, organizacji robót 
budowlanych)

20. 44/635 15 49 - Referat In-
westycji i Gospodarki Komu-
nalnej - Zbigniew Strzelczyk, 
Mariusz Uzarczyk i Anna Ku-
rek (sprawy utrzymania czys-
toœci, porz¹dku i zieleni, och-
rony œrodowiska, konserwacji 
urz¹dzeñ komunalnych oraz 

wydawania wypisów i wyry-
sów i zaœwiadczeñ  informacji 
o terenie z miejscowego planu 
zagospodarowania przes-
trzennego).

Ponadto podaje siê do wiado-
moœci mieszkañców, ¿e w 
sprawie awarii oœwietlenia uli-
cznego mo¿na siê kontakto-
waæ w dniach pracy Urzêdu w 
godzinach od 7.30 do 15.30  
bezpoœrednio z elektrykami  
zatrudnionymi w Urzêdzie 
Miejskim w Zelowie na telefon 
komórkowy  504 232 604.
             Teresa Szczepañska



Dnia 19 sierpnia, stadion 
„W³ókniarz” przy ul. Piotrkow-
skiej w Zelowie, po raz kolejny 
goœci³ na swojej murawie jedno-
stki Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych z terenu Gminy Zelów, 
podczas Gminnych Zawodów 
Sportowo-Po¿arniczych. W 
zmaganiach wziê³o udzia³ 11 
dru¿yn po¿arniczych, które 
zmierzy³y siê w dwóch konku-

rencjach: Pieszy Tor Przeszkód 
oraz Æwiczenia Bojowe z wod¹. 

I miejsce oraz Puchar Bur-
mistrza S³awomira Malinow-
skiego, podobnie jak w latach 
ubieg³ych przypad³o dru¿ynie z 
OSP Zelów, która wyst¹pi³a w 
sk³adzie: 
Tomasz Gawlik 
Mariusz Wêdzik 
Sebastian Gawroñski 

Andrzej Nowicki 
Jerzy Turlej 
Dominik R¹kowski 
Daniel Stefañczyk 
Krzysztof B³och 
Krzysztof WoŸniak 

II miejsce i Puchar Komen-
danta Zbigniewa Dubiñskiego, 
zdoby³a jednostka OSP Chaj-
czyny. Stra¿acy-ochotnicy z 
Chajczyn mog¹ mówiæ o wiel-
kim, sportowym pechu. £¹cznie 
w obydwu konkurencjach uzys-
kali lepszy czas od OSP Zelów, 
a b³¹d techniczny jednego z za-
wodników kosztowa³ dru¿ynê 5 
punktów karnych i utratê zwy-
ciêstwa. Na III miejscu uplaso-
wa³a siê dru¿yna z OSP Koci-
szew, na której rêce powêdro-
wa³ Puchar Przewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej Wincentego Ber-
liñskiego.

Ponadto, trzy zwyciêskie 
dru¿yny otrzyma³y talony na za-
kup sprzêtu po¿arniczego w 
kwotach: 1500 z³, 1200 z³ i 800 
z³, natomiast wszystkie jednost-
ki bior¹ce udzia³ w zawodach, 
nagrody pieniê¿ne w wysokoœci 
100 z³ oraz dyplomy. 
Oto rezultaty:
1. OSP Zelów
2. OSP Chajczyny

3. OSP Kociszew
4. OSP Po¿d¿enice
5. OSP £obudzice
6. OSP Bujny Szlacheckie
7. OSP Wypychów
8. OSP Kurów
9. OSP Karczmy
10. OSP Sromutka
11. OSP Bocianicha

Dodatkow¹ nobilitacj¹ dla 
OSP Zelów, bêdzie reprezento-
wanie Gminy Zelów na Powiato-
wych Zawodach Sportowo-Po-
¿arniczych.

                                  J.Cz.

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.



Kolejne ulice Zelowa z dnia 
na dzieñ zmieniaj¹ siê nie do 
poznania. Przez ca³e lato trwa³y 
intensywne prace na kilku uli-
cach wchodz¹cych w sk³ad 
ogromnego projektu Gminy Ze-
lów „Przebudowa oczyszczal-
ni œcieków i budowa syste-
mów wod.-kan. z odtworze-
niem pasów drogowych w Ze-
lowie” wspó³finansowanego ze 
œrodków Zintegrowanego Prog-
ramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. W chwili obecnej 
zakoñczono prace zwi¹zane z 
budow¹ kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i sieci wodoci¹go-
wej z odtworzeniem pasów dro-
gowych w ulicach Weso³ej, Ce-
gielnianej i Cmentarnej. Ku koñ-
cowi zmierzaj¹ prace w ulicy 
Wschodniej, natomiast ulica 
Wolnoœci i Krótka posiadaj¹ ju¿ 

Zakoñczone zosta³y prace 
inwestycyjne w ramach projektu 
Gminy Zelów „Przebudowa 
dróg gminnych”, w którym zos-
ta³y zmodernizowane nastêpu-
j¹ce odcinki: Karczmy-Zab³oty, 
Kol. Karczmy, Zag³ówki-Koci-
szew, Grêbociny, Sromutka, Ja-
nów, Wypychów, Mauryców, 
Kol. Po¿d¿enice, Kurów-Chaj-
czyny. Odcinki drogowe o d³u-
goœci 4134 mb (Kurów-Chajczy-
ny, Karczmy-Zab³oty i Kol. Kar-

pe³ny zakres infrastruktury. 
Równolegle na oczyszczalni 
œcieków trwaj¹ prace wykoñ-
czeniowe bran¿y budowlanej 
i elektrycznej. Wykonawca koñ-
czy monta¿ technologii i  przygo-
towuje rozruch technologiczny. 
Na drodze dojazdowej do oczy-
szczalni na ukoñczeniu jest wy-
konanie podbudowy t³uczniowej 
pod nawierzchniê asfaltow¹ 
(odcinek Mauryców-Po¿d¿eni-
ce).

Ca³kowita wartoœæ projektu 
to ponad 17 mln z³, z czego do-
finansowanie ze ZPORR to po-
nad 12 mln z³.  Sukcesywnie 
sp³ywaj¹ œrodki finansowe w ra-
mach projektu, co niezmiernie 
wa¿ne jest przy tak du¿ej 
inwestycji. Na dzieñ 31 sierpnia 
otrzymaliœmy ju¿ kwotê  
10.412.640,72 z³.         O.K.Ch.

czmy) posiadaj¹ nawierzchnie 
bitumiczne, natomiast pozosta-
³e o d³ugoœci 13500 mb na-
wierzchnie t³uczniowe. £¹cznie 
przebudowano ponad 17,5 km 
dróg gminnych. Wykonawc¹ 
zadania by³a firma PHU „LUX-
MAR” z Ga³kowic Nowych. Ca³-
kowity koszt inwestycji zosta³ 
w ca³oœci pokryty z bud¿etu 
Gminy Zelów i wyniós³ 1.398 
777, 87 z³. 
                                 O.K.Ch.

Zerwane dachy, awarie linii 
energetycznych, powalone 
drzewa i konary to skutki burzy 
i wichury jakie przesz³y nad 
gmin¹ Zelów.

W dniu 16 sierpnia 2007 r. 
oko³o godz. 20 nad gmin¹ Ze-
lów przesz³a silna burza z wy³a-
dowaniami atmosferycznymi, 
ulewnym deszczem, gradem 
i wiatrem oko³o 150 km/h. W wy-
niku przejœcia nawa³nicy w miej-
scowoœciach Po¿d¿enice, Ze-
lów, D¹browa, Karczmy i Paw³o-
wa zosta³y powalone na dro-
gach drzewa, zerwane linie 
energetyczne oraz uszkodzone 
i zerwane dachy na budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych.

W Po¿d¿enicach wichura 

W dniu 20 sierpnia 2007 r. w 
Miejsko-Gminnym Oœrodku Po-
mocy Spo³ecznej w Zelowie by-
³y wyp³acane jednorazowe zasi³-
ki celowe z tytu³u zdarzenia lo-
sowego dla osób najbardziej 
dotkniêtych wichur¹, która mia³a 
miejsce w Gminie Zelów 16 sier-
pnia br. Do tej pory skorzysta³o z 
nich 13 osób, a na wyp³atê 
oczekuje jeszcze jedna osoba. 

zerwa³a dachy na trzech pose-
sjach, w Paw³owej zosta³ ca³ko-
wicie zerwany dach z budynku 
mieszkalnego, w Zelowie na uli-
cach Dzielna, Wschodnia i  Wol-
noœci nast¹pi³o podtopienie piw-
nic, a w Karczmach powalone 
drzewa uszkodzi³y maszyny 
rolnicze.

Do usuwania szkód i  przy-
wrócenia przejezdnoœci dróg 
natychmiast przyst¹pi³y jednost-
ki OSP Zelów, £obudzice, Koci-
szew i Karczmy oraz dwie sek-
cje PSP, które usuwa³y powalo-
ne drzewa z dróg i posesji. O 
godz. 22 wszystkie drogi by³y 
przejezdne, a ekipy pogotowia 
energetycznego do godzin ran-
nych usuwa³y awarie.        M.G.

Najbardziej poszkodowani 
otrzymali po 2 tys. z³, a gmina na 
pomoc ofiarom nawa³nicy prze-
znaczy³a ju¿ oko³o 11 tys. z³. 
Wyst¹piono równie¿ do Woje-
wody £ódzkiego z wnioskiem o 
pomoc dla najbardziej poszko-
dowanych (dotyczy to osób, któ-
rym uszkodzeniu uleg³y budynki 
mieszkalne).

                                   M.G.



Stowarzyszenie Przyjació³ 
Osób Niepe³nosprawnych w Ze-
lowie by³o organizatorem w lip-
cu letnich pó³kolonii pod nazw¹ 
„Wakacyjno-Ekologiczne Spot-
kania Integracyjne Osób Niepe³-
nosprawnych”. W ramach spot-
kañ dzieci uczestniczy³y w ró¿-
nego rodzaju zajêciach, np. pla-
stycznych w stylu origami, z 
dziedziny ekologii, psychologii, 

Nowy rok szkolny 2007/2008 
uczniowie powitali wyj¹tkowo w 
dniu 3 wrzeœnia. Niestety waka-
cje dobieg³y koñca i  nadszed³ 
czas obowi¹zków i nauki. W 
gminie Zelów do szkó³ (prowa-
dzonych przez gminê) uczêsz-
czaæ bêdzie ogó³em 1798 ucz-
niów. Wiêkszoœæ z nich 967 ucz-
niów, w tym 166 pierwszaków - 
to uczniowie szkó³ podstawo-
wych. Do gimnazjów w roku 
szkolnym 2007/2008 chodziæ 
bêdzie 641 uczniów, a do Lice-
um Ogólnokszta³c¹cego - 190. 
Z kolei, edukacjê przedszkoln¹ 
w szko³ach wiejskich rozpocznie 
63 maluchów.

We wszystkich placówkach 
odby³y siê uroczystoœci inaugu-
racyjne, zwi¹zane z rozpoczê-
ciem roku szkolnego. W Szkole 
Podstawowej w Kociszewie w 
inauguracji wzi¹³ udzia³ bur-
mistrz Zelowa S³awomir Mali-
nowski, zaœ w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Zelowie zastêpca 
burmistrza Kazimierz Hudzik.

Z myœl¹ o uczniach znajduj¹-
cych siê w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikaj¹cej z niskich do-
chodów w rodzinie, w szczegól-
noœci, gdy w rodzinie tej wystê-
puje: bezrobocie, niepe³nospra-
wnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a 
choroba, wielodzietnoœæ, brak 
umiejêtnoœci wype³niania funkcji 
opiekuñczo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a 
tak¿e gdy rodzina jest niepe³na 
lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe, 
w Referacie Oœwiaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia Urzêdu Miej-
skiego w Zelowie, ul. ¯erom-
skiego 21 (I piêtro, pokój nr 
28) ju¿ od 20 sierpnia wydawa-
ne s¹ wnioski o przyznanie sty-
pendium szkolnego. Warun-
kiem jest miesiêczna wysokoœæ 
dochodu, umo¿liwiaj¹ca ubiega-
nie siê o pomoc materialn¹, któ-
ra nie mo¿e przekroczyæ 351 z³ 
na 1 cz³onka rodziny. Wnioski 
przyjmowane bêd¹ do 15  
wrzeœnia br. 
                                  O.K.Ch.

zdrowia, w zabawach i  grach ru-
chowych, w pieszych wyciecz-
kach, a tak¿e licznych konkur-
sach i przedstawieniach teatral-
nych. Podczas uroczystoœci za-
koñczenia pó³kolonii w dniu 3 
sierpnia w siedzibie SPON 
uczestnicy zaprezentowali za-
proszonym goœciom przedsta-
wienie teatralne pod tyt.  „Koc-
mo³uch” wyre¿yserowane przez 

Joannê Felicjañsk¹. Nie zabrak-
³o tak¿e pokazów tanecznych 
i playback show. Podobnie jak w 
latach poprzednich, wybrana 
zosta³a najpilniejsza para pó³ko-
lonii, tzw. król i królowa. Tytu³ 
królowej zdoby³a Natalia Miel-
czarek, a króla - Kamil Nowak. 
W tym dniu swoj¹ obecnoœci¹ 
ucieszyli dzieci: burmistrz Zelo-
wa S³awomir Malinowski, dy-
rektor PCPR w Be³chatowie 
El¿bieta Zbonikowska i kiero-
wnik referatu oœwiaty, kultury, 
sportu i zdrowia w Urzêdzie 
Miejskim w Zelowie Agnieszka 
Mys³owska.

G³ównym celem pó³kolonii, 
który zosta³ skutecznie zrealizo-
wany by³ przede wszystkim wy-
poczynek i rekreacja uczestni-

ków poprzez zabawy, konkursy, 
wycieczki i sport, a tak¿e inte-
gracja œrodowiska osób niepe³-
nosprawnych i zdrowych oraz 
kszta³towanie œwiadomoœci 
ekologicznej, pog³êbianie wie-
dzy na temat zagadnieñ dot. 
ekologii i otaczaj¹cej nas przy-
rody. W tegorocznym wypo-
czynku udzia³ wziê³o 30 uczest-
ników. Z kolei, w przygotowa-
niach zajêæ i zabaw ruchowych 
podczas pó³kolonii chêtnie s³u-
¿y³o pomoc¹ 7 wolontariuszy, 
którzy zarazem dbali o bezpie-
czeñstwo podopiecznych, a 
prowadz¹cym by³ Dariusz 
Karczmarek - Prezes Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Osób Nie-
pe³nosprawnych. 

O.K.Ch.

2

do sk³adania ofert na wykonanie dwukrotnego 
malowania farb¹ emulsyjn¹ akrylow¹ (sufity 
bia³e, œciany kolor) pomieszczeñ biurowych 

Fundacji zlokalizowanych w budynku przy ulicy  
Mickiewicza 4 w Zelowie o ³¹cznej powierzchni 

229,50 m  (pokoje nr 1, 2, 3 i 5)



W Urzêdzie Miejskim w Zelo-
wie funkcjonuje ju¿ system elek-
tronicznego obiegu dokumen-
tów. Rozpoczêcie wdro¿enia 
zakupionego programu „Sys-
tem elektronicznego obiegu do-
kumentów i monitorowania pra-
cy” nast¹pi³o w lipcu br. Program 
zarz¹dza informacj¹, dokumen-
tacj¹ i sprawami w urzêdzie.

Zasadniczym zadaniem „Sy-
stemu elektronicznego obiegu 
dokumentów i monitorowania 
pracy ” jest zapewnienie pe³nej 
elektronicznej komunikacji w 
Urzêdzie, w tym umo¿liwienie 
za³atwiania spraw drog¹ elektro-
niczn¹, elektroniczny obieg do-
kumentów wewn¹trz Urzêdu, 
umo¿liwienie œledzenia statusu 
za³atwianych spraw, umo¿liwie-
nie dostêpu do akt sprawy przez 
wszystkie strony i innych uczes-
tników postêpowania.

Jest to ostatni etap projektu 

pn. „System elektronicznego 
obiegu dokumentów  e-urz¹d  w 
Urzêdzie Miejskim w Zelowie”, 
którego realizacja zosta³a roz-
poczêta w 2006 r. W ramach 
projektu wyposa¿ono Urz¹d 
Miejski w Zelowie w nowoczes-
ny sprzêt komputerowy, prze-
budowano i rozszerzono sieæ 
komputerow¹ oraz zakupiono
i wdro¿ono program do obs³ugi 
finansowo-ksiêgowej i system 
elektronicznego obiegu doku-
mentów i monitorowania pracy.

Tzw. „elektronizacja” pracy 
Urzêdu by³a mo¿liwa dziêki  
œrodkom finansowym Unii Euro-
pejskiej - projekt w 75% wspó³fi-
nansowany jest ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
dzia³ania 1.5 Infrastruktura Spo-
³eczeñstwa Informacyjnego. 

             Urszula Chêciñska

15 sierpnia to dzieñ, w któ-
rym ka¿dego roku koœció³ katoli-
cki obchodzi œwiêto Wniebow-
ziêcia Najœwiêtszej Marii Panny. 
Od 1992 roku, ustanowiono 
równie¿ w tym dniu pañstwowe 
Œwiêto Wojska Polskiego, ob-
chodzone na pami¹tkê zwyciês-
kiej bitwy warszawskiej, stoczo-
nej w 1920 roku w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej. Coroczne 
uroczystoœci upamiêtniaj¹ tê 
jak¿e wa¿n¹ dla Polski datê i od-
daj¹ ho³d poleg³ym bohaterom 

w walkach z wrogiem o niepod-
leg³oœæ kraju. Dlatego te¿, ka¿-
dego roku w dniu 15 sierpnia w 
koœcio³ach i na cmentarzach w 
ca³ej Polsce odbywaj¹ siê uro-
czystoœci i celebrowane s¹ 
msze œwiête upamiêtniaj¹ce te 
wydarzenia. W zwi¹zku z okoli-
cznoœciami, burmistrz Zelowa 
S³awomir Malinowski oraz kie-
rownik Urzêdu Stanu Cywilnego 
Tadeusz Dobrzañski, sk³adali 
wieñce i zapalali znicze na gro-
bach bohaterów narodowych, 

których pomniki stoj¹ równie¿ 
na cmentarzach Gminy Zelów.
Wieñce z³o¿one zosta³y na 
cmentarzu w Wygie³zowie, na 
grobach Bohaterskich Lotni-
ków Polskich - por. obs. Kazi-
mierza Lekszyckiego oraz kpr. 
strz. pok³ad. W³adys³awa Woj-
data, poleg³ych nad Walewica-
mi w 1939 roku oraz na grobie 
uczestników powstania stycz-
niowego z 1863 roku. Nas-
têpnie ho³d z³o¿ono powstañ-
com listopadowym, ks. Waw-
rzyñcowi Prudnickiemu, ks. 
Szymonowi Walukanisowi, ks. 
Aleksandrowi Gronwaldowi, 
ks. Janowi Predrychowi oraz 
ks. Janowi Kamiñskiemu, któ-

rych groby znajduj¹ siê na 
cmentarzu w £obudzicach. 
Równie¿ w Kociszewie stoi 
pomnik poœwiêcony pamiêci 
parafian, którzy oddali ¿ycie 
na polach walki i w obozach 
zag³ady, a tak¿e grób niezna-
nego ¿o³nierza zamordowa-
nego przez okupanta w 1943 
roku. Na cmentarzu w Zelowie 
z³o¿ono kwiaty na grobie Mie-
czys³awa Kapuœciñskiego, po-
leg³ego w obronie ojczyzny 
w boju nad Bzur¹ w 1939 roku, 
a tak¿e przy pomniku Tadeu-
sza Koœciuszki oraz przy pom-
niku bojowników walcz¹cych z 
hitlerowskim najeŸdŸc¹.
                                       J.Cz.



Osiedleñcy czescy, nowi w³a-
œciciele Zelowa od 1803 r., za³o-
¿yli szko³ê dopiero w 1807 r. By-
³a to szko³a religijna dzia³aj¹ca 
jako szko³a gminna, która po-
cz¹tkowo mieœci³a siê wraz z 
domem modlitwy w dawnym 
dworku poprzedniego w³aœcicie-
la Zelowa. Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e ta kilkuletnia zw³oka by-
³a spowodowana niekorzystny-
mi warunkami gospodarczymi, 
poniewa¿ szko³a religijna w Ze-
lowie by³a szko³¹ elementarn¹, 
któr¹ utrzymywaæ mieli rodzice 
ucz¹cych siê w tej szkole dzieci. 
Szko³y religijne w koloniach cze-
skich powstawa³y przy du¿ych 
zborach ewangelicko-reformo-
wanych. Nauka w nich odbywa-
³a siê w jêzyku czeskim. Pielêg-
nowano w tych szko³ach trady-
cje osadników, tote¿ mia³y one 
du¿e znaczenie dla utrzymania 
jêzyka i kultury czeskiej.

W szko³ach wyznaniowych 
protestanckich uczyli kantorzy, 
czyli organiœci w koœcio³ach 
ewangelickich. Pierwszym nau-
czycielem  kantorem w szkole 
zelowskiej zosta³ Jan Fryderyk 
Boetcher, który uczy³ w latach 
1807-1819. Nauczycieli szko³y 
zelowskiej, z wyszczególnie-

W okresie istnienia Ksiêstwa 
Warszawskiego i w pierwszych 
latach Królestwa Polskiego or-
ganizacja szkó³ opiera³a siê na 
zasadzie dro¿noœci oraz pow-
szechnej dostêpnoœci. Program 
nauczania by³ realizowany w 
szko³ach trzech szczebli. Pierw-
szy szczebel tworzy³a szko³a 
elementarna, drugi - czteroletnia 
szko³a obwodowa lub pocz¹tko-
we cztery klasy szko³y woje-
wódzkiej, trzeci wy¿sze klasy tej 
ostatniej, której ukoñczenie 

Tabela 7: Nauczyciele szko³y zelowskiej w latach 1807-1890

Lata nauczania
1807 - 1819
1819 - 1837
1837 - 1840
1840 - 1846
1847 - 1848
1849 - 1866
1867 - 1871
1871 - 1873
1873 - 1880
1880 - 1890

1890 -

Nauczyciele
Jan Fryderyk Boetcher
Jan Bogumi³ Duszek

Bogumi³ Fibich
Bogumi³ Jelen

Jan Brauer
Ferdynand Fibich
Wilhelm Jandik
Antoni Koren
Wilhelm Engl
Józef Marek

Stanis³aw Augustyñski

uprawnia³o do wstêpu na uni-
wersytet. Interesuj¹co wygl¹da 
organizacja szko³y elementar-
nej, gdy¿ od 19 marca 1836 r., 
wedle przepisów Królestwa Pol-
skiego, szko³a zelowska zosta³a 
zarejestrowana jako Szko³a Ele-
mentarna Ewangelicka, która 
podlega³a Inspektorowi Szko³y 
w Sieradzu. Opiekunem szko³y 
zosta³ ks. J. Mozes mianowany 
na tê funkcjê 15 czerwca 1836 r. 
przez Komisjê Rz¹dow¹ Spraw 
Wewnêtrznych Duchowych 
i Oœwiecenia Publicznego. 
Sprawowa³ j¹ do 1871 r.

Opiekun szko³y mia³ obowi¹-
zek sporz¹dzania i dostarczania 
corocznych raportów szkolnych 
do Inspektoratu Szko³y Obwo-
dowej (w tym wypadku do Sie-
radza), a tak¿e do Superinten-
dentury Diecezji Ewangelickiej 
w Kaliszu. Raporty te zawiera³y 
m.in. liczbê uczniów, obojga 
p³ci, uczêszczaj¹cych do szko³y 
z wyszczególnieniem przyna-
le¿noœci wyznaniowej, zawiera-
³y te¿ rubryki dotycz¹ce œmier-
telnoœci podopiecznych, a tak¿e 
mówi³y ilu uczniów w danym ro-
ku szkolnym dosta³o nagrody 
i pochwa³y za naukê. Opiekun 
równie¿ uk³ada³ bud¿et szko³y 

i rozlicza³ rachunki, ustala³ wy-
sokoœæ sk³adek p³aconych 
przez mieszkañców na rzecz 
szko³y, opiniowa³ równie¿ nau-
czycieli. Natomiast poborem 
i wydatkowaniem funduszy zaj-
mowa³ siê so³tys Zelowa.

Do 1877 r. nauczyciele ucz¹-
cy w szkole zelowskiej spe³niali 
równoczeœnie funkcje kantora 
zboru ewangelicko-reformowa-
nego. Otrzymywali oni wynagro-
dzenie w pieni¹dzach i  w natu-
rze, tj. „10 korcy ¿yta, piwa garn-

•ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: APER, sygn. S.V.12., teczka 142, k. nlb., Akta 
Rapportów Szkolnych; AP£, RGP, Wydzia³ Administracyjny, sygn. 4278, k.nlb; E. Martuszewski, 
49 listów z powodu braci czeskich, £ódŸ 1971, s. 132, 159  160, 239; E. Štìøíková, Zelów, Èeská 
exulantska obec v Polsku, dzia³ 7, s. 4, ma-szynopis w zbiorach prywatnych ks. M. Jelinka.

cy 20, drzewa s¹¿ni 15, ogród 
obejmuj¹cy morg 4 miary che³-
miñskiej, 60 rubli rocznie”. Za 
dobór nauczycieli odpowiedzial-
ni byli Dyrektor i  Inspektor Szko-
³y Obwodowej, którzy przy, za-
trudnianiu kandydata brali pod 
uwagê, opinie opiekuna szko³y. 
Od nauczyciela wymagano 
obowi¹zkowoœci, zdyscyplino-
wania, emocjonalnego podejœ-
cia do powierzonych mu dzieci 
i du¿ego poœwiêcenia w ich wy-
chowaniu. Natomiast z³a opinia 
opiekuna szko³y o pracy nau-
czyciela powodowa³a zwolnie-
nie go z pe³nionego obowi¹zku. 
W taki sposób ks. J. Mozes do-
prowadzi³ do wymówienia pracy 
J. Duszkowi w 1837 r., a dzie-
siêæ lat póŸniej  B. Jelenowi.

Liczbê uczniów z podzia³em 
na p³eæ i wyznanie z okresu pat-

Tabela 8: Liczba uczniów Szko³y Elementarnej Ewangelickiej w 
Zelowie w latach 1835-1870

Lata

1835/36
1836/37
1837/38
1838/39
1839/40
1840/41
1841/42
1842/43
1843/44
1844/45
1845/46
1846/47

1847/48

1848/49
1849/50
1850/51
1851/52
1852/53
1853/53
1854/55
1855/56
1856/57
1857/58
1858/59
1859/60
1860/61
1861/62
1862/63
1863/64
1864/65
1865/66
1866/67
1868/69
1869/70

Uczniowie

28
64
55
62
63
73
76
72
55
65
82
43

73
37
65
69
63
42
59
70
74
61
64
62
90
94
72
90
80
96
60
67

Uczennice

15
69
50
46
51
81
80
57
53
66
69
33

47
29
50
59
59
40
41
65
72
52
60
56
76
91
54
78
66
71
40
52

Kat.
-
-
-
1
2
3
-
-
-
1
-
-

2
-
4
4
5
4
5
5
2
4
5
1
1
3
-
2
5
4
-
-

Ewan.
43

133
105
107
112
151
156
129
108
130
150
75

118
66
111
124
115
78
95

130
144
109
119
114
165
179
126
166
141
163
100
119

Jud.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1

-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-

Razem

43
133
105
108
114
154
156
129
108
131
151
76

120
66
115
128
122
82

100
135
146
113
124
118
166
185
126
168
146
167
100
119

Wyznanie

By³o zapisanych 84 uczniów, 
w tym 56 ch³opców i 28 dziewczynek, 

lecz nauka nie by³a doprowadzona do koñca roku 
Szko³a zamkniêta z powodu braku nauczyciela

•ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: APER, sygn. S.V.7., teczka nr 196, k. nlb., Akta 
szko³y ewangelicko-reformowanej w Zelowie; sygn. S.V.12., teczka 142, k. nlb., Akta Rapportów 
Szkolnych.

ronatu ks. J. Mozesa przedsta-
wia tabela 8. 

Jak wynika z tabeli  8 do 
szko³y zelowskiej uczêszcza³y 
tak¿e dzieci wyznania katolic-
kiego i judaistycznego. Jednak 
nauk¹ nie by³a objêta znaczna 
czêœæ m³odzie¿y w wieku szkol-
nym. Na przyk³ad w roku szkol-
nym 1840/41 110 ch³opców i 86 
dziewczynek nie pobiera³o nau-
ki. Tak¿e znaczna czêœci dzieci 
zapisanych do szko³y nie uczê-
szcza³a do niej systematycznie. 
Wobec tego ks. J. Mozes, opie-
kun szko³y, wielokrotnie nak³a-
nia³ i upomina³ rodziców, by re-
gularnie posy³ali dzieci do szko-
³y, ale: […] wszelkie czynione 
ustne przedstawienia i poucze-
nia nie odbieraj¹ po¿¹danego 
skutku. ̄ ali siê równie¿, ¿e m³o-
dzie¿, która pobiera naukê w 

część I



szkole, mimo zakazów chodzi 
do karczmy, która je demoralizu-
je.

Potrzeby szko³y by³y finanso-
wane z bud¿etu rz¹dowego, ale 
du¿e znaczenie mia³y sta³e ro-
czne sk³adki ludnoœci i  okreso-
we dotacje z kasy koœcielnej. 

W po³owie lat trzydziestych 
XIX w. szko³a zosta³a przenie-
siona do drewnianego domku 
mieszkalnego, w którym znajdo-
wa³y siê trzy izby i komora. 
Obok domu mieszkalnego do 
zabudowañ szkolnych nale¿a³a 
stodó³ka, od ty³u stykaj¹ca siê z 
ciemn¹ komórk¹ na zbo¿e. By³ 
tam te¿ ma³y chlewek na parê 
rogatego byd³a, wychodek, „stu-
dnia cembrowana z ¿urawiem 
do ci¹gniêcia wody”, oraz ogród 
czteromorgowy miary che³miñ-
skiej. Wyposa¿enie szko³y 
przedstawia³o siê skromnie. W 
1837 r. w jego sk³ad wchodzi³:  1 
d³ugi stó³ dla uczniów; 1 stolik 
dla nauczyciela; 7 ³awek, w tym 
2 po¿yczone z plebani, 1 tablica 
du¿a œcienna czarno-malowa-
na. Natomiast w 1852 r. na wy-
posa¿eniu szko³y by³y 2 sto³y, 
8 ³awek, 1 sto³ek dla nauczycie-
la, 2 tablice œcienne, 4 poszyty 
rysunków technicznych, 7 tablic 
do zg³oskowania w jêzyku rosyj-
skim, 7 tablic do zg³oskowania 
w jêzyku polskim, 1 dzie³o o 
ratowaniu pozornie umar³ych w 
jêzyku polskim.

W programie szkó³ek prze-
wa¿a³y cele i treœci praktyczne. 
Mia³y one ugruntowaæ zasady 
religii oraz zami³owanie do po-
rz¹dku i pracy. Taki profil progra-
mu oraz niski, z regu³y, poziom 
kwalifikacji nauczycieli sprawia³, 
¿e szkó³ka elementarna nie da-
wa³a dostatecznego przygoto-
wania do dalszej edukacji.  Dla-
tego skupia³a ona przewa¿nie 
uczniów z ni¿szych i  ubogich 
warstw spo³ecznych, których 
standard dochodów zmusza³ do 
wczesnego podejmowania pra-

cy zarobkowej. Wed³ug raportu 
z 1840 r. dzieci w zelowskiej  
szkole uczy³y siê poznawaæ lite-
ry, sylabizowaæ, czytaæ oraz pi-
saæ po polsku i  po czesku. 
Uczy³y siê tak¿e podstawowych 
rachunków, jednak nie uczono 
robót rêcznych. W 1845 r. do³¹-
czono do stowarzyszenia szkol-
nego w Zelowie, do którego 
prócz Zelowa nale¿a³y Ignaców 
i Weronika, dzieci ze wsi  Józefa-
tów i Petronelów z gminy Bu-
czek. W tym czasie uczniowie w 
ci¹gu dwuletniego cyklu kszta³-
cenia uczyli siê pisania i czyta-
nia, katechizmu, geografii, ma-
tematyki, kaligrafii i nauki zdro-
wia. Zajêcia by³y prowadzone 
przez wszystkie dni, oprócz nie-
dziel, dni œwi¹tecznych i  imieni-
nowych. Odbywa³y siê one w 
godzinach od 8 do 12 dla klasy 
starszej i od 14 do 16 dla klasy 
m³odszej. Za dobre wyniki w 
nauce uczniowie otrzymywali 
pochwa³y, a nawet nagrody 
ksi¹¿kowe. Wœród nagród ksi¹-
¿kowych by³y ksi¹¿ki polskie, ta-
kie jak: Ludgara czyli skutki wy-
chowania, Ksiêga natury o  
stworzeniu œwiata, Robinson, 
Okrutne skutki pijañstwa, Ga-
wêdy warsztatowe dla rzemieœl-
ników i robotników polskich, 
Cnota ch³opczyka, Zwierciad³o 
dzieciêcego wieku, O zwi¹zku 
moralnoœci z ekonomi¹ politycz-
n¹, oraz  czeskie  g³ównie biblie 
i kancjona³y.

1 stycznia 1855 r. szko³a ze-
lowska przesz³a pod nadzór i 
zarz¹d Konsystorza Ewangeli-
ków Reformowanych i jako 
szko³a wyznaniowa funkcjono-
wa³a do 1877 r.  W tym czasie 
odrêbnoœæ narodowa zelow-
skich Czechów zaczê³a siê wy-
ostrzaæ. Na przyk³ad w raporcie 
szkolnym, opiekuna szko³y ks. 
J. Mozesa z lat 1860/61 stwier-
dza,¿e: […] dzieci uczêszczaj¹-
ce do szko³y w up³ynnionym ro-
ku szkolnym zaniedbywa³y nau-

ki w jêzyku polskim twierdz¹c, 
¿e im rodzice uczyæ siê czytaæ 
i pisaæ w polskim jêzyku zakazu-
j¹”. Ks. J. Mozes nie by³ obojêt-
ny na to zjawisko, gdy¿ dalej pi-
sze: „Wypada koniecznie, ¿eby 
wy¿sza w³adza wkroczy³a w to 
i wyda³a polecenie pod zagro¿e-
niem kary, a¿eby w szkole reli-
gijnej w Zelowie dzieci i polskie-
go jêzyka pouczane by³y  […] 
poniewa¿ zrodzone s¹ i  ¿yæ 
chc¹ w Polsce, a zatem ten jê-
zyk dla nich nieodzownie konie-
czny, zw³aszcza gdy i nauka reli-
gijna nie w innym, jak w polskim 
jêzyku onym¿e wyk³adan¹ by-
wa i jak siê spodziewaæ nale¿y 
i nadal w tym¿e jêzyku wyk³ada-
n¹ bêdzie tak w koœciele jak 
i przy katechizacji.

go jêzyka pouczane by³y  […] 
poniewa¿ zrodzone s¹ i  ¿yæ 
chc¹ w Polsce, a zatem ten jê-
zyk dla nich nieodzownie konie-
czny, zw³aszcza gdy i nauka reli-
gijna nie w innym, jak w polskim 
jêzyku onym¿e wyk³adan¹ by-
wa i jak siê spodziewaæ nale¿y 
i nadal w tym¿e jêzyku wyk³ada-
n¹ bêdzie tak w koœciele jak 
i przy katechizacji.

W dniu 16 listopada 1862 r., 
przed notariuszem Józefem 
Zborowskim,  w³aœciciele dóbr 

zelowskich dokonali zapisu no-
tarialnego na rzecz kantora, 
sankcjonuj¹c tym samym do-
tychczasowe œwiadczenia. Aby 
zabezpieczyæ go materialnie, 
postanowili przyznaæ mu na 
wieczne czasy, jako w³asnoœæ 
i uposa¿enie koœcio³a ewangeli-
cko-reformowanego w Zelowie, 
m.in. ogród znajduj¹cy siê wów-
czas w u¿ytkowaniu organisty 
i zarazem nauczyciela. Ogród 
zajmowa³ 4 morgi miary che³-
miñskiej. Przy ogrodzie znajdo-
wa³ siê dom, który wraz z zabu-
dowaniami zwano szko³¹. 
Oprócz tego w³aœciciele dóbr 
zelowskich zobowi¹zali siê do 
utrzymywania i remontowania 
tych budynków. Gdy w 1862 r. 
sp³on¹³ drewniany budynek 
szkolny, to w 1864 r. wierni para-
fii ewangelicko-reformowanej w 
Zelowie wybudowali nowy, mu-
rowany, parterowy budynek, 
przeznaczaj¹c go na szko³ê reli-
gijn¹ i mieszkanie dla kantora 
i nauczyciela.

              Jacek Jadwiszcak

Jednoczeœnie informujemy, ¿e zgodnie 
z art. 16  3 Ustawy Prawo Spó³dzielcze
roszczenia z tytu³u udzia³ów nie nale¿¹

do spadku (Dz.U. 1995 r. Nr 54, pozycja. 288).

Bli¿szych informacji udzielamy 
pod nr tel. (0-44) 634-11-14.

§

Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych 
w Zelowie 

informuje, ¿e w terminie do koñca listopada br.
bêdzie wyp³acaæ udzia³y 

by³ym cz³onkom i za³ó¿ycielom
Kó³ek Rolniczych z terenu Gminy Zelów.

Zainteresowanych, którzy do tej pory nie 
pobrali swego udzia³u, prosimy o zg³aszanie siê 

do biura Spó³dzielni przy ul. Kosciuszki 57 
w Zelowie z dowodem osobistym.

W przypadku œmierci cz³onka wyp³aty mo¿emy 
dokonaæ na podstawie aktu zgonu 

¿yj¹cemu wspó³ma³¿onkowi 
lub dzieciom zmar³ego w czêœciach równych.

Nie zg³oszenie siê w powy¿szym terminie 
spowoduje przekazanie funduszu udzia³owego 

na fundusz zasobowy Spó³dzielni.

Czêœæ II artyku³u 
w kolejnym numerze 

Informatora Zelowskiego



MIEJSKO  GMINNY SZKOLNY ZWI¥ZEK 

SPORTOWY W ZELOWIE ZAPRASZA 
00

7 PA•DZIERNIKA 2007 R. O GODZ. 16  

PRZED URZÊDEM MIEJSKIM W ZELOWIE NA:

KATEGORIE:
               DZIEWCZÊTA                                                  CH£OPCY 

DO LAT 12 (r. ur. 1995 i m³odsze)          DO LAT 12 (r. ur. 1995 i m³odsi) 

OD LAT 13 (r. ur. 1994 i starsze)             DO LAT 14 (r. ur. 1993 i m³odsi) 

                                                                        OD LAT 15 (r. ur. 1992 i starsi) 

DYSTANS: BIEG: 400 M, JAZDA ROWEREM: 2,5 KM, BIEG 200 M

TRASA: UL. ¯EROMSKIEGO, UL. P£OCKA, UL. CEGIELNIANA I UL. 

POLNA,

     ZAPEWNIAMY KASKI OCHRONNE I NAGRODY DLA 

NAJLEPSZYCH

              

               JEŒLI CHCESZ SPRÓBOWAÆ SWOICH SI£ 

                ZG£OŒ SIÊ DO SWOJEGO NAUCZYCIELA WF

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



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.





PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN¯OWE
SPÓ£KA CYWILNA



Tegoroczne Œwiêto Plonów, 
odby³o siê w tym roku w dniach 
1-2 wrzeœnia na S³oku ko³o Be³-
chatowa. Tradycyjnie, jak co ro-
ku, zelowska delegacja wraz z 
burmistrzem S³awomirem Ma-
linowskim i Przewodnicz¹cym 
Rady Miejskiej Wincentym 
Berliñskim wziê³a udzia³ w do-
¿ynkach powiatowych i zapre-
zentowa³a wieniec naszej gminy 
wykonany przez Anitê Doma-
ga³ê. Podczas dwudniowego 

W dniach od 21 do 30 lipca 
28-osobowa grupa uczniów ze 

szkó³ podstawowych i gimna-
zjów Gminy Zelów przebywa³a 
na obozie sportowym w Szczyr-
ku. Program pobytu zawiera³ 
poprawê umiejêtnoœci gry w pi³-
kê no¿n¹ i siatkow¹, ale tak¿e 
kszta³cenie wydolnoœci poprzez 
uprawianie turystyki górskiej. 
Dlatego te¿ uczestnicy obozu 
zdobywali najciekawsze szczyty 
Beskidu Œl¹skiego: Skrzyczne, 
Czantoriê Wielk¹, Skalite, Szyn-
dzielniê i na Klimczoka od stro-
ny Szczyrku i Bielska. Nie zab-
rak³o tak¿e wyjazdów na p³ywal-
niê. Pomys³em na przysz³e wa-
kacje s¹ Tatry, ale to dopiero za 
10 miesiêcy… Organizatorem 
by³ Uczniowski Klub Sportowy 
„ZIBI” w Kociszewie.     O.K.Ch.

Niedziela 26 sierpnia w Pa-
rafii Kociszew by³a wyj¹tkowo 
uroczysta. Oprócz œwiêta Matki 
Bo¿ej Czêstochowskiej, odby³y 
siê tam tak¿e parafialne do¿yn-

œwiêta nie zabrak³o licznych wy-
stêpów zespo³ów wokalno-
instrumentalnych, konkursów 
i dobrej zabawy, a gwiazd¹ nie-
dzielnego wieczoru by³y „Czer-
wone Gitary”. Organizatorem 
Do¿ynek Powiatowych 2007 by-
³o Starostwo Powiatowe i Urz¹d 
Gminy w Be³chatowie. 

Gospodarzem przysz³orocz-
nych Do¿ynek Powiatowych 
bêdzie gmina Dru¿bice.

  O.K.Ch.

INFORMACJA BURMISTRZA O SKUPIE 
TRZODY CHLEWNEJ I BYD£A

Uprzejmie informujê, ¿e Zak³ady Miêsne RAKÓW 
prowadz¹ na terenie Gminy Zelów skup trzody chlewnej      
i byd³a. Skup odbywa siê przy posesji pana Zygmunta 

Soleckiego, Kurówek 37. Telefon 044 634 4018.

TRZODA CHLEWNA
4,20 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 10,50 z³/kg (brutto)
Preferowana waga - 60-70 kg
BYCZKI EKSPORTOWE
Firma Gêbicki
Do 10,50 z³/kg - byczki (brutto)
BYCZKI I CIELICZKI
Do 147 kg - do 7,80 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
4,00 z³/kg (brutto)
3. BUHAJE
5,00  z³/kg (brutto)
4. CIELÊTA waga 70-100 kg
Do 8,40 z³/kg (brutto)

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

ki. Mieszkañcy poszczególnych 
wiosek przybyli na Mszê Œwiêt¹ 
dziêkczynn¹ z tradycyjnymi 
darami z tegorocznych zbiorów.

J.Cz.

SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ 4,5 tys. m.kw. 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 lub WYDZIER¯AWIÊ kiosk w Zelowie ul. 
¯eromskiego 49A  tel. 602 571 562

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

ZATRUDNIÊ szwaczki do szycia polaru tel. 696 015 482



Miejsko-Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Zelowie 

w sprawie terminu sk³adania 
wniosków i sposobu realizacji  

œwiadczeñ w okresie 
zasi³kowym 2007/2008

Na podstawie art. 26 ust.  6 usta-
wy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
œwiadczeniach rodzinnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 139, 
poz. 992 z póŸniejszymi zmianami)

W przypadku, gdy osoba 
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia 
rodzinne na nowy okres zasi³ko-
wy, z³o¿y wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 31 lipca, usta-
lenie prawa do œwiadczeñ ro-
dzinnych oraz wyp³ata œwiad-
czeñ przys³uguj¹cych za mie-
si¹c wrzesieñ, nastêpuje do 
dnia 30 wrzeœnia. (art. 26 ust. 3 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o œwiadczeniach rodzinnych)

W przypadku, gdy osoba 
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia 
rodzinne na nowy okres zasi³ko-
wy, z³o¿y wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od dnia 1 
sierpnia do dnia 30 wrzeœnia, 
ustalenie prawa do œwiadczeñ 
rodzinnych oraz wyp³ata œwiad-
czeñ przys³uguj¹cych za mie-
si¹c wrzesieñ, nastêpuje do 
dnia 31 paŸdziernika. (art. 26 
ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o œwiadczeniach rodzin-
nych)

Wniosek o ustalenie prawa 
do zaliczki alimentacyjnej na 
okres od 1 wrzeœnia 2007 roku 
do 31 sierpnia 2008 roku nale-
¿y sk³adaæ za poœrednictwem 
komornika pocz¹wszy od mie-
si¹ca lipca 2007 r.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o œwiadcze-
niach rodzinnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 
póŸniejszymi zmianami):

1. Prawo do œwiadczeñ rodzin-
nych, ustala siê na okres zasi³-
kowy z wyj¹tkiem œwiadczeñ, 
o których mowa w art. 9, 14-16 
i 15b (dodatek z tytu³u urodze-
nia dziecka, dodatek z tytu³u 
rozpoczêcia roku szkolnego, 
dodatek z tytu³u podjêcia 
przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania, 
zasi³ek pielêgnacyjny, jedno-
razowa zapomoga z tytu³u 
urodzenia siê dziecka).
2. Prawo do œwiadczeñ rodzin-
nych, ustala siê pocz¹wszy od 
miesi¹ca, w którym wp³yn¹³ 
wniosek wraz z prawid³owo 

wype³nionymi dokumentami, 
do koñca okresu zasi³kowego.
3. W przypadku ustalania pra-
wa do œwiadczeñ rodzinnych 
uzale¿nionych od niepe³no-
sprawnoœci osoby prawo do 
œwiadczeñ rodzinnych ustala 
siê na okres zasi³kowy, chyba, 
¿e orzeczenie o niepe³no-
sprawnoœci lub orzeczenie o 
stopniu niepe³nosprawnoœci 
zosta³o wydane na czas okre-
œlony. W tym przypadku, pra-
wo do œwiadczeñ rodzinnych 
ustala siê do ostatniego dnia 
miesi¹ca, w którym up³ywa ter-
min wa¿noœci orzeczenia, nie 
d³u¿ej jednak ni¿ do koñca 
okresu zasi³kowego.
3a. W przypadku utraty wa¿-
noœci orzeczenia o niepe³no-
sprawnoœci lub o stopniu nie-
pe³nosprawnoœci, je¿eli osoba 
niepe³nosprawna uzyska po-
nownie orzeczenie o niepe³no-
sprawnoœci lub odpowiednim 
stopniu niepe³nosprawnoœci 
stanowi¹ce kontynuacjê po-
przedniego orzeczenia, prawo 
do œwiadczeñ rodzinnych uza-
le¿nionych od niepe³nospraw-
noœci, ustala siê od pierwsze-
go dnia miesi¹ca nastêpuj¹ce-
go po miesi¹cu, w którym up³y-
n¹³ termin wa¿noœci poprzed-
niego orzeczenia, nie wczeœ-
niej jednak ni¿ od miesi¹ca, w 
którym osoba z³o¿y³a wniosek 
o kontynuacjê œwiadczenia ro-
dzinnego.
3b. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 3a, osoba do 

wniosku o œwiadczenia rodzin-
ne uzale¿nione od niepe³no-
sprawnoœci, do³¹cza zaœwiad-
czenie w³aœciwej instytucji, po-
twierdzaj¹ce z³o¿enie wniosku 
o ponowne ustalenie niepe³no-
sprawnoœci lub stopnia niepe³-
nosprawnoœci.
4. W przypadku ustalania pra-
wa do zasi³ku pielêgnacyjne-
go, prawo ustala siê na czas 
nieokreœlony, chyba, ¿e orze-
czenie o niepe³nosprawnoœci 
lub orzeczenie o stopniu nie-
pe³nosprawnoœci zosta³o wy-
dane na czas okreœlony. W 
tym przypadku, prawo do za-
si³ku pielêgnacyjnego ustala 
siê do ostatniego dnia miesi¹-
ca, w którym up³ywa termin 

wa¿noœci orzeczenia.
5. Zasi³ek rodzinny przys³ugu-
je za wrzesieñ, je¿eli dziecko 
lub osoba ucz¹ca siê legitymu-
j¹ce siê orzeczeniem o umiar-
kowanym lub znacznym stop-
niu niepe³nosprawnoœci po 
ukoñczeniu nauki w szkole zo-
sta³y przyjête, w tym samym 
roku kalendarzowym, do szko-
³y wy¿szej.

Wnioski nale¿y sk³adaæ 
w Sekcji Œwiadczeñ Rodzinnych 
Miejsko-Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Zelowie,
ul. Piotrkowska 12, pok. nr 4-5. 
tel. 044 634-10-28
od poniedzia³ku do pi¹tku, 
w godz. 7.30  15.30. 

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych wyd³u¿y³ godziny 
funkcjonowania infolinii dla 
swoich klientów. Od 1 sierp-
nia br. infolinia 0 801 400 400 
czynna jest od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godzinach od 
8.00 do 18.00. Zosta³ równie¿ 
rozszerzony zakres informa-
cyjny tej infolinii, tak aby dos-
tosowaæ go potrzeb klientów.

Osoby dzwoni¹ce na infoliniê 
mog¹ uzyskaæ informacje o celu 
wysy³ania przez ZUS „Informacji  
o stanie konta w ZUS” oraz spo-
sobach weryfikacji danych za-
wartych w tej informacji.  Praco-
wnicy infolinii pomog¹ równie¿ 
wyjaœniæ przyczyny ewentual-
nych nieprawid³owoœci w „Infor-

macji...” (np. w przypadku braku 
sk³adek na ubezpieczenie eme-
rytalne). Pod numerem 0 801 
400 400 udzielane s¹ tak¿e 
informacje ogólne dotycz¹ce 
zasad ustalania kapita³u pocz¹t-
kowego, zadañ realizowanych 
przez ZUS w zakresie koordy-
nacji systemów zabezpieczenia 
spo³ecznego w krajach Unii  
Europejskiej, cz³onkostwa w 
OFE oraz nowej wysokoœci  
sk³adki rentowej i zasad jej fi-
nansowania.

Ponadto mo¿na uzyskaæ po-
moc przy obs³udze kalkulatora 
emerytalnego, s³u¿¹cego do sa-
modzielnego obliczania progno-
zowanej wysokoœci emerytury 
wyp³acanej z Funduszu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych.
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 PKT.    BRAMKI

Dobr¹ koniunkturê w zelow-
skim futbolu ostro nakrêca nie 
tylko W³ókniarz, ale tak¿e Za-
rz¹d Miejsko-Gminny Ludowych 
Zespo³ów Sportowych. Chodzi 
oczywiœcie o stronê amatorsko-
rekreacyjn¹ pi³karskiej rywaliza-
cji.

Pozyskuj¹c kolejnych spon-
sorów i kolejnych uczestników 
zelowski LZS rozszerza ofertê 
turniejów dru¿yn amatorskich.

W okresie letnim odby³y siê 
dwa turnieje  tradycyjny o Pu-
char Burmistrza i o Puchar Jut-
rzenki-Trojaki sponsorowany 
przez firmê pana Stanis³awa 
Trojanowskiego i Klub „Jutrzen-

ka”.
W obydwu zwyciê¿y³a dru¿y-

na firmy MAREX pana Marka 
Œniadego.

Tradycyjnymi uczestnikami 
rozgrywek s¹ lokalne kluby LZS, 
m. in. z £obudzic i Kurowa, ale 
dochodz¹ tak¿e zespo³y firmo-
wane przez inne instytucje 
i przedsiêbiorstwa, takie jak Jut-
rzenka, Marek, Stivex, Trojaka 
i Metanol. Ostatnio swoj¹ ama-
torsk¹ dru¿ynê wystawia tak¿e 
Urz¹d Miejski  i to z niezwyk³ym 
efektem. „Urzêdasy w swoim 
debiucie w Pucharze Jutrzenki  
Trojanki zajêli III miejsce.
                                 O.K.Ch.

Ju¿ 7 kolejek rozegra³y pi³-
karskie dru¿yny rywalizuj¹ce w 
³ódzkiej IV lidze. Bardzo dobrze 
spisuje siê zelowski beniami-
nek. W³ókniarz uzbiera³ 13 pkt 
i zajmuje IV miejsce w rozgryw-
kach. Gdyby nie dwie doœæ pe-
chowe pora¿ki z Or³em Parzê-
czew i Woyiem Opoczno zelow-
ska ekipa doœæ mocno depta³a-
by po piêtach liderom ze Stali 
Niewiadów i Warty Sieradz. 
W³ókniarz wygra³ 4 z 7 meczy 
(3:1 z MKS Kutno, 5:2 z Pogo-
ni¹ £ask Kolumna, 2:1 z MKP 
Zgierz i walkowerem z Visem 
2007 Skierniewice) i 1 zremiso-
wa³ (0:0 na inauguracjê rozgry-
wek ze Zjednoczonymi Stry-
ków). Reorganizacja rozgrywek 
pi³karskich w kraju stwarza dla 
W³ókniarza - o ile ten utrzyma 
miejsce w czo³ówce - realn¹ 
szansê na awans do III ligi, co 

by³oby powtórzeniem po prze-
sz³o 30 latach legendarnego wy-
czynu „z³otej” ekipy z pocz¹tku 
lat 70 ubieg³ego wieku. Do tego 
jednak potrzeba utrzymania wy-
sokiej formy, bo przed W³óknia-
rzem jeszcze bardzo trudne 
przeprawy z najwiêkszymi fa-
worytami rozgrywek - Stal¹ Nie-
wiadów, Wart¹ Sieradz i Omeg¹ 
Kleszczów. Ale i inni rywale bê-
d¹ wymagaj¹cy, jak chocia¿by 
Pogoñ Zduñska Wola, z któr¹ 
W³ókniarz zmierzy siê 15 wrzeœ-
nia na zelowskim stadionie. 
Mecz z nieco s³abiej spisuj¹cym 
siê w tym roku, ale przecie¿ bar-
dzo renomowanym w regionie 
rywalem bêdzie czêœci¹ uro-
czystych obchodów 85-lecia, 
zelowskiego klubu. Po meczu 
uroczystoœci okolicznoœciowe 
bêd¹ kontynuowane w Domu 
Kultury. 

Okolicznoœciowe imprezy 
85-lecia W³ókniarza, których 
kulminacja nast¹pi 15 wrzeœnia 
ju¿ siê rozpoczê³y. Ich pierwszy-
mi akcentami by³y turnieje junio-
rów (18 sierpnia) i  oldboyów ( 8 
wrzeœnia). 

Pi³karski Turniej Rocznika 
1992 zosta³ zorganizowany przy 
wydatnej pomocy rodziców ze-
lowskich juniorów. Udzia³ wziê³o 
6 dru¿yn z ca³ego województwa 
³ódzkiego. Jubileusze miasta 
i klubu zosta³y znakomicie ucz-

czone przez m³odzie¿ W³óknia-
rza, która nie da³a szans rywa-
lom.
Oto koñcowa  tabela turnieju:

Najlepszy bramkarz turnieju  
Adrian Karwas z Lechii  Toma-
szów Mazowiecki

Najlepszy zawodnik turnieju  
Piotr Boczkiewicz z W³ókniarza 
Zelów

W turnieju oldbojów wziê³o 
udzia³ 8 klubów z ca³ego kraju, 
w tym reprezentanci pierwszoli-
gowych „firm” pi³karskich GKS-u 
Be³chatów i jednego z najbar-
dziej utytu³owanych polskich 
dru¿yn Ruchu Chorzów. „Nie-
biescy” z Chorzowa w walce o 
I miejsce musieli jednak uznaæ 
wy¿szoœæ Jupitera Be³chatów. 

walce o podium Odrze Wroc³aw 
(notabene wzmocnionej oldbo-
jami ze Zelowa).Gwiazd¹ wœród 
sêdziów by³ Zbigniew Marczyk 
- sêdzia klasy miêdzynarodowej 
i laureat „Kryszta³owego Gwizd-
ka”. G³ównym pomys³odawc¹ 
i organizatorem turnieju by³ nie-
gdyœ jeden z najbardziej zna-
nych pi³karzy zelowskich, a dziœ 
cz³onek Zarz¹du W³ókniarza 
Janusz Biegañski. Wed³ug za-
powiedzi burmistrza Zelowa 
i w³adz W³ókniarza turniej bê-
dzie sta³¹ imprez¹, rozgrywan¹ 
corocznie w Zelowie.   O.K.Ch.

„Weterani” W³ókniarza Zelów 
zajêli IV miejsce ustêpuj¹c w 
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