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Drodzy Mieszkańcy Gminy Zelów,

Niech Cud Zmartwychwstania Jezusa odrodzi każdego z Nas, 

przyniesie pokój, miłość i nadzieję, pozwoli wzmocnić się duchowo 

i da siłę do pokonywania trudności dnia codziennego.

Niech codzienna posługa miłości staje się coraz bardziej 

wiarygodnym świadectwem naszej wiary w Zmartwychwstanie Pana,  

a nadzieja wypływająca z wielkanocnego poranka budzi 

w Nas radość i ufność oraz pomaga odkryć dobroć w sercu 

drugiego człowieka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie 

Agnieszka First      

Burmistrz Zelowa        

Urszula Świerczyńska
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Telefon alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja  997
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pomoc Drogowa 981
Biuro numerów 118-913

• Urząd Miejski w Zelowie 
 44 634 10 00
• Powiatowy Urząd Pracy
 Filia w Zelowie 44 634 10 66
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
 Społecznej w Zelowie 44 634 10 28
• Przedsiębiorstwo Wodociągów 
 i Kanalizacji w Zelowie 
 44 634 13 06

• Zakład Usług Komunalnych
 44 634-22-58
• Dom Kultury w Zelowie 
 44 634 10 98
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 w Zelowie 44 634 11 48
• Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
 Pogotowie Ratunkowe 
 44 635 84 80

• Przychodnia SPZOZ w Zelowie 
 44 634 12 65
• NZOZ „MEDYK” 44 634 12 18
• Wiejski Ośrodek Zdrowia 
 w Wygiełzowie 44 634 14 22
• OSP w Zelowie 44 634 29 98
• OSP w Łobudzicach 44 634 15 88
• Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
 44 634 10 06 i 44 634 10 14

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH 
– SPOTKANIE INFORMACYJNE

Burmistrz Zelowa Urszula Świer-
czyńska zaprasza zainteresowa-
nych mieszkańców oraz przedsię-
biorców z terenu Gminy Zelów 
do skorzystania w dniu 6 kwiet-
nia 2018 r. w godzinach 12.00 – 
15.00 w siedzibie Urzędu Miej-

skiego (sala nr 201, II piętro) 
z nieodpłatnych konsultacji doty-
czących możliwości fi nansowania 
inwestycji z zakresu efektywno-
ści energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii zarówno ze środ-
ków Unii Europejskiej jak i środ-

ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi. Merytorycz-
nego wsparcia w postaci zapro-
ponowania źródeł fi nansowania 
inwestycji, wskazania niezbędnej 
dokumentacji koniecznej do wy-

pełnienia i złożenia wniosku o do-
fi nansowanie realizacji inwesty-
cji, będą udzielać przedstawiciele 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Już dziś serdecznie za-
praszamy na spotkanie!

15-LECIE LAUDATE DOMINUM
Zespół wokalno – instrumental-

ny LAUDATE DOMINUM powstał 
w czerwcu 2002 roku. Ówczesna 
schola rozpoczęła swą działalność 
przy kościele uświetniając począt-
kowo niedzielne msze święte, śluby 
oraz uroczystości kościelne. Z cza-
sem obok muzyki religijnej pojawiła 
się muzyka świecka i związane z nią 
występy. W ciągu 15 lat działalności 
byli laureatami wielu konkursów na 
szczeblu lokalnym jak również woje-

wódzkim czy ogólnopolskim, zdoby-
wając niejednokrotnie podium. Mu-
zyka jest pasją zespołu i chociaż jego 
członkowie założyli już swoje rodziny, 
to stara się nadal organizować różne 
przedsięwzięcia i uświetniać swoimi 
występami uroczystości, a tym sa-
mym zarażać innych swoim zamiło-
waniem do muzyki. Swoje 15. urodzi-
ny zespół świętował w styczniu tego 
roku w Domu Kultury w ramach kon-
certu pt.  „Z bliskimi dzielić się życiem”.

DZIEŃ KOBIET W BIBLIOTECE

Wyjątkowo świąteczna atmos-
fera panowała w dniu 9 marca br. 
w Bibliotece Publicznej w Zelowie, 
gdzie spotkały się zarówno czy-
telniczki Biblioteki w Zelowie jak 
i fi lii bibliotecznych w Kociszewie 
i w Wygiełzowie, aby uczcić swoje 
święto. Przy herbacie i stole zasta-
wionym przeróżnymi pysznościami 
były rozmowy i wspomnienia. Nie-
spodzianką był koncert w wyko-
naniu Izabelli Kaliskiej absolwent-
ki Państwowej Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Bełchatowie, wokalist-
ki zespołu muzycznego Lewers, 
która zaśpiewała utwory z reper-
tuaru Anny Jantar i Maryli Rodo-
wicz. Utwór z amerykańskiego fi l-
mu „Deszczowa piosenka” został 
wykonany na fl ecie. Dodatkową 
atrakcją, jaka została przygotowa-
na dla wszystkich pań, był quiz 
pt. „Czy pamiętasz Dzień Kobiet 
w PRL?”. Każda uczestniczka spo-
tkania otrzymała na zakończenie 
symbolicznego kwiatka. 
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NOWY KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W ZELOWIE

Na podstawie rozkazu personal-
nego Komendanta Powiatowego 
Policji w Bełchatowie insp. Karola 
Mielczarka, z dniem 1 lutego 2018 
roku na stanowisko Komendanta 
Komisariatu Policji w Zelowie został 
powołany podinsp. Arkadiusz Sta-
wiarski, dotychczasowy zastępca 
naczelnika Wydziału Prewencji beł-

chatowskiej jednostki. Nowy Ko-
mendant zelowskiego komisariatu 
pełni służbę w Policji od 2002 roku, 
a prezentowaną postawą w służ-
bie zyskał szacunek przełożonych 
i uznanie lokalnej społeczności. 

Ofi cjalne wprowadzenie w obo-
wiązki nowego komendanta Ko-
misariatu Policji w Zelowie odbyło 
się 31 stycznia w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w Zelowie. 
Przy tej okazji podziękowano za 
służbę na tym stanowisku dotych-
czasowemu komendantowi pod-
insp. Krzysztofowi Mikułowskiemu. 
W uroczystości uczestniczyli: Bur-
mistrz Zelowa Urszula Świerczyń-
ska, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zelowie Agnieszka First, Sekre-
tarz Miasta Agnieszka Mysłowska, 
dyrektorzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Zelów oraz 
funkcjonariusze Policji.

Nowo mianowany Komendant w 
swoim przemówieniu podkreślał, iż 
będzie kontynuował dotychczaso-
we działania, a także współpracował 
z samorządem i jednostkami w celu 

poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców Gminy Zelów. 

Na koniec nie zabrakło kwiatów, 
życzeń i gratulacji. 

100. URODZINY ZDZISŁAWA MACIEJEWSKIEGO

Po raz 25. w Domu Kultury w Zelowie wybrzmiał Koncert Noworoczny. Jubileuszowy koncert zorganizowany z inicjatywy Burmistrza 
Zelowa, Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Zelów i pracowników Domu Kultury w Zelowie miał miejsce 11 lutego, a przed publicznością 

wystąpił zespół BIG BAND FABRYKA WEŁNY. 

W dniu 15 lutego w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łobu-
dzicach Pan Zdzisław Macie-
jewski - mieszkaniec Łobudzic 
- świętował swoje setne urodziny. 
Z tej okazji, w obecności rodzi-
ny i zaproszonych gości, serdecz-
ne gratulacje oraz życzenia zdro-
wia, radości i wielu szczęśliwych 
dni wypełnionych ciepłem i ro-
dzinnym wsparciem  jubilatowi 
życzyli: Burmistrz Zelowa Urszu-
la Świerczyńska, Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Agnieszka First, 
Komendant Komisariatu Policji 
w Zelowie  Arkadiusz Stawiarski, 

przedstawiciele KRUS-u oraz licz-
ne grono zgromadzonej braci 
strażackiej na czele z przedstawi-
cielami Gminnego i Powiatowe-
go Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Komendy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bełchato-
wie. Pan Zdzisław Maciejewski był 
wieloletnim druhem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łobudzicach, 
w tym przez długi okres pełnił 
funkcję sekretarza jednostki.  

Były kwiaty, ciepłe słowa, ży-
czenia od zaproszonych gości 
i wspomnienia minionych lat.  

JUBILEUSZOWY KONCERT NOWOROCZNY

Big Band powstał w 2016 r. łącząc 
w swojej pasji muzyków Filharmo-
nii Łódzkiej, Teatru Wielkiego i Teatru 
Muzycznego w Łodzi oraz wybit-
nych polskich muzyków jazzowych 

w składzie charakterystycznym dla 
klasyczny big bandów: saksofony, 
puzony, trąbki i sekcja rytmiczna. Or-
kiestra pracuje pod patronatem ho-
telu „Fabryka Wełny” w Pabianicach 

oraz fundacji „My kochamy Pabia-
nice”. Big Band brał udział w wielu 
udanych koncertach, m.in. w Filhar-
monii Łódzkiej (w ramach „Freedom 
jazz Festival”), w Teatrze Muzycznym 
w Łodzi oraz wielu wydarzeniach ar-
tystycznych organizowanych przez 
hotel  „Fabryka Wełny” (np. koncert 
z Krystyną Prońko w grudniu 2017 
roku, bale charytatywne, imprezy 
fi rmowe). Podczas jubileuszowego 
koncertu w Domu Kultury w Zelo-
wie w wykonaniu muzyków oraz 
wspaniałych wokalistów - Olgi Fi-
drysiak i Kacpra Andrzejewskiego, 
wybrzmiały największe światowe 

przeboje mistrzów swingu i klasycz-
nej muzyki tanecznej. Swoim wystę-
pem artyści udowodnili, jak wiele 
pozytywnej energii można czerpać 
ze swojej pasji i wspólnego grania, 
a także dzielić się nią z innymi. 
Publiczność była zachwycona, a do-
wodem na to były kilkakrotne bisy 
zespołu.

Przed koncertem swoje okolicz-
nościowe przemówienia do publicz-
ności skierowali współorganizatorzy 
wydarzenia: Urszula Świerczyńska 
Burmistrz Zelowa i Marek Górecki 
– Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju 
Gminy Zelów.
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PREZENTACJA RĘKODZIELNICTWA LOKALNEGO

Zelowski Jarmark Rękodzieła to 
wydarzenie organizowane przez 
Dom Kultury w Zelowie z myślą o 
lokalnych twórcach, którzy wkłada-
ją swoje serce w wykonanie różne-
go rodzaju robótek ręcznych - od 
haftu, szydełkowania, tkactwa, róż-
nego rodzaju wyplatanek po de-
coupage, scrapbooking, czy bi-
żuterię. Święta Wielkanocne są 
doskonałą okazją do zaprezento-
wania swoich prac dla szerokie-

go grona miłośników rękodzieła 
i mieszkańców. Dyrektor i pracow-
nicy Domu Kultury w Zelowie za-
inicjowali Zelowski Jarmark Rę-
kodzieła, aby w jednym miejscu 
zebrać ludzi wielkiej pasji, którzy 
najczęściej spędzają godziny pra-
cy w swoich domach przy robót-
kach ręcznych. Jarmark już na stałe 
zagości w kalendarzu corocznych  
wydarzeń. Kolejny odbędzie się 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

DZIEŃ SOŁTYSA
11 marca obchodzony jest Dzień 

Sołtysa. To święto jest doskona-
łą okazją aby wyrazić swoje po-
dziękowanie za całoroczny trud 
i zaangażowanie w życie lokalnej 
społeczności dla osób pełniących 
funkcję sołtysa. W tym roku sołtysi 
z terenu Gminy Zelów wraz z Burmi-
strzem Zelowa Urszulą Świerczyń-
ską i Przewodniczącą Rady Miej-
skiej Agnieszką First wzięli udział 
w wojewódzkich obchodach Dnia 
Sołtysa zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Sołtysów pod Pa-
tronatem Honorowym Marszałka 

Województwa Łódzkiego Witolda 
Stępnia. Uroczystości, w których 
uczestniczyło ponad 1 300 sołty-
sów z województwa łódzkiego, 
miały miejsce w Teatrze Wielkim 
w Łodzi. Podczas części ofi cjalnej 
przedstawiciele 63 gmin odebra-
li z rąk Marszałka specjalne odzna-
ki dla przedstawicieli swoich or-
ganów pomocniczych, a w części 
artystycznej przed publicznością 
wystąpili artyści Teatru Wielkiego 
w Łodzi z programem muzycznym 
pt. NEW YORK, NEW YORK oraz Or-
kiestra Dęta z Poddębic.   

KONCERT JOANNY ALEKSANDROWICZ
Pełen pozytywnej energii, cie-

pła i emocji był koncert fi lmowo-
-musicalowy w wykonaniu Joanny 
Aleksandrowicz w dniu 11 marca 
w Domu Kultury w Zelowie. Oka-
zją ku temu było święto Kobiet 
i Mężczyzn. Korzystając z okazji, Bur-
mistrz Zelowa Urszula Świerczyń-
ska i Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka First złożyły wszystkim 
zgromadzonym zarówno Paniom 
jak i Panom najlepsze życzenia. 
W repertuarze tego wieczoru 
znalazły się najpiękniejsze utwory 
z polskich musicali i fi lmów (Noce 
i Dnie, Ziemia Obiecana, Vabank, 
Trędowata, Halo Szpicbródka czy 
Polskie drogi) oraz standardy mu-

zyki rozrywkowej. Artystce akom-
paniowali: Szymon Szyszka (piano), 
Patryk Sowała (perkusja) i Tomasz 
Cyranowicz (bas). Publiczność, jak 
zawsze, dopisała i gromkimi brawa-
mi podziękowała artystom za kon-
cert. 

Joanna Aleksandrowicz – aktor-
ka � lmowa i serialowa, urodzona 
w Zduńskiej Woli. Występowała 
m.in. na deskach Teatru Muzycz-
nego w Gdyni, Teatru Polskiego we 
Wrocławiu, Teatru Roma w War-
szawie. Koncerty � lmowo - musica-
lowe gra regularnie od 2015 roku. 
Pierwszy z nich zagrała we współ-
pracy z członkami zespołu Varius 
Manx. 
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NOWY SAMOCHÓD DLA OSP KOCISZEW

Ochotnicza Straż Pożarna w Ko-
ciszewie wzbogaciła swoje zaso-
by o nowy samochód ratowniczo-
-gaśniczy. Jest to lekki 6 - osobowy 
Opel Movano w zabudowie kon-
tenerowej. Samochód kosztował 
199 998 zł, a jego zakup w cało-
ści sfi nansowany został z budżetu 
Gminy Zelów. Dostosowany jest 
do ratownictwa drogowego, jak 
i do innych miejscowych zagro-

żeń takich jak powodzie czy usu-
wanie owadów. Gratulujemy jed-
nostce OSP Kociszew nowego 
nabytku. Niech Wam służy jak 
najdłużej. Warto wspomnieć, że 
Ochotnicza Straż Pożarna należy 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo - Gaśniczego, a w tym roku 
obchodzi 90 - lecie istnienia. Ju-
bileuszowe uroczystości zaplano-
wane są na 17 września. 

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA
Firma ubezpieczeniowa Avi-

va ogłosiła ogólnopolski  kon-
kurs „Wiem, czym oddycham”, 
w którym nagrodą były czujni-
ki monitorujące w szybki i ła-
twy sposób jakość powietrza. 
Mieszkańcy Gminy Zelów przy-
łączyli się  aktywnie do tej ak-
cji, w konsekwencji czego, wy-
graliśmy w konkursie jeden ze 
150 czujników. Uzbieraliśmy 
607 głosów, a tym samym uzy-
skaliśmy 5. miejsce. Urządzenie 
zamontowane jest na budyn-
ku Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących przy ul. Kilińskiego 40 

w Zelowie. Dzięki niemu można  
w czasie rzeczywistym śledzić 
stężenie zanieczyszczeń powie-
trza na komputerze np. na stro-
nie firmy Airly (https://map.airly.
eu.pl/) i na smartfonie (darmo-
wa aplikacja Airly do ściągnię-
cia w sklepach z aplikacjami) 
lub na samym czujniku poprzez 
zamontowane kolorowe diody.

Wszystkim osobom, które od-
dały głos w konkursie, serdecz-
nie dziękujemy oraz apeluje-
my o to, abyśmy wspólnie dbali 
o jakosć naszego powietrza.

ZMIANA NUMERU TELEFONU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że uległ zmianie jeden z numerów telefonu.

Aktualne numery telefonów do MGOPS w Zelowie to: 44/634 10 28 lub 44/634 24 21

Obserwatorium Astronomiczne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie  w roku szkolnym 2017/2018 
dostępne jest dla osób chętnych w poniedziałki w godzinach 11:00 - 13:30 (oprowadzający mgr Jarosław Twardowski). 

Prosimy o wcześniejsze (przynajmniej na minimum trzy dni przed planowanymi odwiedzinami) uzgodnienie
 i ustalenie terminu pod numerem telefonu 44/634 11 70. Minimalna liczba zwiedzających w tym samym czasie to 5 osób. 
W przypadku grup przekraczających  12  osób  będą  one  dzielone  na  dwie  lub  więcej  grup.
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Po raz 28. Zelów stał się are-
ną rozgrywek szachowych, gdzie 
sportowa rywalizacja idzie w pa-
rze ze wspaniałą zabawą. Zacięta 
walka toczyła się na 65 szachow-
nicach. Rozegrano łącznie 585 
partii na bardzo wysokim pozio-
mie. Szachy są ciągle popularną 
dyscypliną sportu, wymagającą 

sprytu, logicznego myślenia, cier-
pliwości i umiejętności skupienia 
się na jednej czynności. Od wie-
lu lat wydarzenie to przyciąga rze-
szę zawodniczek i zawodników 
w różnym wieku. Ich aktywny udział 
jest potwierdzeniem, że szachy są 
dyscypliną dostępną dla wszyst-
kich. Każdy uczestnik mistrzostw 

szachowych otrzymał pamiątko-
wy dyplom, a najlepsi zawodnicy 
nagrody fi nansowe. Wyniki XXVIII 
Otwartych Mistrzostw Zelowa 

w szachach dostępne są na stronie 
internetowej www.zelow.pl. Kolej-
ne spotkanie szachistów w Zelo-
wie już za rok. 

XXVIII MISTRZOSTWA ZELOWA W SZACHACH

Niedzielne Poranki z BeTeZiaka-
mi to akcja sportowa zainicjowana 
przez grupę zelowskich miłośni-
ków biegania „Bieging Team Ze-
lów”.  Sami biegają i zachęcają do 
wspólnego biegania mieszkańców 
naszej gminy. Nie przeszkadzają im 
niekorzystne warunki atmosferycz-

ne. Zawsze są zorganizowani i go-
towi do przemierzania kolejnych 
kilometrów. Najbliższy bieg odbę-
dzie się 8 kwietnia. Zgodnie z tra-
dycją, zbiórka w Parku Miejskim im. 
Romualda Traugutta o godz. 9.00 
i dalej ulicami miasta aż na Patyki.  

BeTeZiaki to grupa niesamowi-

tych osób z niezwykłą pasją do 
biegania. Wielu z nich aktywnie 
uczestniczy w biegach organizo-
wanych zarówno w województwie 
łódzkim, jak i w całej Polsce. Osią-
gają wysokie wyniki, często moż-
na zobaczyć ich na podium. Tego-
roczny sezon otworzył 18 lutego 
w Gdyni podczas Biegu Urodzino-
wego z PKO Bankiem Polskim na 
10 km  reprezentant Bieging Team 
Zelów Seweryn Pogocki uzyskując 
fantastyczny wynik 33 min 23 sek. 
Ośmiu kolejnych śmiałków 10 mar-
ca pozwolili się zamknąć na 2 dni 
w kopalni soli w Bochni (212 me-
trów pod ziemią), aby spróbować 
swoich sił w 12 godzinnym bie-
gu sztafetowym. Trasa o długo-

ści 2,42 km biegła wąskim i ciem-
nym chodnikiem, ale 2 zelowskie 
drużyny walczyły dzielnie do koń-
ca. Pierwsza ekipa w składzie: Ja-
kub Kimmer, Kamil Gawroński, 
Mateusz Krajda i Andrzej Tarka za-
jęła zaszczytne 3. miejsce na 65, 
a druga drużyna w składzie: To-
masz Boczkiewicz, Artur Janec-
ka, Mateusz Wiśniewski i Grzegorz 
Wójcik zajęła 9. miejsce na 65. Po-
nadto, naszych BeTeZiaków moż-
na zobaczyć na wydarzeniach 
charytatywnych w całej Polsce, 
w których uczestniczą aby do-
łączyć swoją cegiełkę pomocy 
chorym dzieciom.  Gratulujemy 
i dziękujemy za tak wspaniałą pro-
mocję Zelowa.   

NIEDZIELNE PORANKI Z BETEZIAKAMI

Rekordową liczbę, bo aż 130 uczestników zgromadziły w Zelowie 25 marca Otwarte Mistrzostwa w szachach im. Stanisława Komidzierskie-
go. Jest to już wieloletnia tradycja, że w ostatnią niedzielę marca spotykają się w Domu Kultury w Zelowie miłośnicy gry w szachy z całego 

kraju. Różnica wieku pomiędzy najmłodszym zawodnikiem (6 lat) a najstarszym (81 lat) wyniosła w tym roku 75 lat. Tradycją jest też to, 
że wydarzenie co roku swoim Patronatem Honorowym obejmuje Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska.

UWAGA NA WŁAMANIA DO DOMÓW
W ostatnim okresie na terenie powiatu bełchatowskiego, w tym na terenie Gminy Zelów,  

odnotowano wzrost zagrożeń włamaniami do domów wolnostojących, dokonywanych pod nieobecność domowników. 
Przedmiotem zainteresowania przestępców jest biżuteria i pieniądze. Istnieje podejrzenie, że sprawcy mogą podejmować przed włamaniem 

krótkotrwałą obserwację domu. Do zdarzeń najczęściej dochodzi w godzinach 15.00 – 20.00 podczas nieobecności domowników. 
Apelujemy do Mieszkańców naszej gminy o zachowanie czujności . W przypadku zauważenia jakichkolwiek 

obcych osób, samochodów, które wzbudzają podejrzenie, że mogą mieć związek z przedmiotowymi zdarzeniami 
oraz uzyskaniu informacji, które mogą pomóc w identy� kacji i zatrzymaniu sprawców włamań, mieszkańcy proszeni są o pilny kontakt z Wydziałem 

Kryminalnym KPP w Bełchatowie pod numerem tel. 690 115 431 lub pod numerami alarmowymi 997 i 112. 
Ważne są wszelkie, nawet z pozoru nieistotne informacje, takie jak: wygląd, ubiór, numery rejestracyjne pojazdu, marka, liczba osób czy kierunek przemieszczania się. 
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OSTATNIA PROSTA VII KADENCJI ZELOWSKIEGO SAMORZĄDU

Pani Przewodnicząca,  już za kil-
ka miesięcy dobiegnie końca obec-
na kadencja. Jest to pierwsza Pani 
kadencja w roli Przewodniczącej 
Rady Miejskiej i druga w składzie 
organu stanowiącego. Jak ocenia 
Pani te 8 lat dla Gminy Zelów? Czy 
udało się zrealizować wytyczone 
cele, dla których zdecydowała się 
Pani kandydować do Rady Miej-
skiej?

- Faktycznie, niebawem mi-
nie 8 lat od kiedy pracuję w Ra-
dzie Miejskiej w Zelowie. To dobre 
lata dla naszej gminy. Zwłaszcza 
poprzednia kadencja, obfi tująca 
w wiele inwestycji i przedsięwzięć, 
które diametralnie odmieniły jej wi-
zerunek, a co najważniejsze - popra-
wiły warunki życia naszych miesz-
kańców. Udało się zmienić podejście 
i sposób funkcjonowania w gospo-
darce komunalnej, polityka oświa-
towa utrzymuje się na wysokim 
poziomie, pomoc społeczna, któ-
ra przecież dzisiaj realizuje szereg 
działań wspierających tych, którzy 
z problemami życia codziennego 
radzą sobie gorzej, rzeczywiście od-
powiada na potrzeby ludzi. Jeśli cho-
dzi o cele, jakie udało się osiągnąć 
to myślę, że nie tylko ja, ale każdy 
z radnych wykonał przynajmniej 
w części, założony plan. Przy wyda-
waniu pieniędzy z budżetu Gmi-
ny Zelów, kierowaliśmy się przede 

wszystkim realnymi potrzebami i 
korzyścią, jaką one przyniosą miesz-
kańcom. Pewnie, że każdy ma swo-
je priorytety, ale rolą zarówno bur-
mistrza jak i przewodniczącego rady 
jest podejmowanie decyzji w taki 
sposób, aby były one uczciwe, ra-
cjonalne i sprawiedliwe. Niestety, 
jak zwykle, oczekiwań jest znacznie 
więcej niż możliwości. Budżet naszej 
gminy, który możemy przeznaczyć 
na inwestycje, pomoc organizacjom 
społecznym czy promocję jest ogra-
niczony. Duża część pieniędzy prze-
znaczona jest na spłatę kredytów. 
Niestety takie są realia i trzeba o nich 
mówić, zwłaszcza składając miesz-
kańcom różne obietnice. 

Co uznaje Pani za swój najwięk-
szy sukces, a z czym było najwięcej 
trudności?

- W działalności samorządowej 
nie ma czegoś takiego jak „mój” 
sukces. To przede wszystkim pra-
ca zbiorowa wielu ludzi, nie tyl-
ko radnych. Sukcesów jest wiele: 
przebudowana droga wojewódz-
ka 484 na całym odcinku prze-
biegającym przez miasto, piękna, 
pełnowymiarowa sala gimnastycz-
na przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Zelowie z zapleczem, uporząd-
kowany i zagospodarowany teren 
przy zbiorniku retencyjnym Patyki, 
zakupiony nowy samochód bojo-
wy dla jednostek OSP w Kociszewie 

i w Łobudzicach, nowe place zabaw 
i siłownie zewnętrzne wykonane 
w Zelowie, ale i w wielu sołectwach 
naszej gminy. Cieszą mnie również 
wszelkie inicjatywy mieszkańców, 
które integrują społeczność, są cie-
kawą ofertą spędzania czasu wolne-
go i promują naszą gminę. Nie wy-
mienię wszystkich, ale te największe 
to: Zelowski Szus O Czółenko, turniej 
szachowy im. Stanisława Komidzier-
skiego, rodzinny rajd rowerowy or-
ganizowany przez OSP w Bujnach 
Szlacheckich, który jest jednocześnie 
trochę takim moim dzieckiem, cie-
kawe inicjatywy „Stokrotek” ze Sro-
mutki czy pań zrzeszonych w OSP 
w Wygiełzowie. Ogromnie się cieszę 
z aktywnej działalności zelowskich 
wędkarzy i honorowych krwiodaw-
ców. Podsumowując - szeroko rozu-
miana działalność społeczna miesz-
kańców Gminy Zelów jest wielkim 
sukcesem, z którego jestem dum-
na i czym możemy chwalić się na 
zewnątrz. Trudności niestety też są, 
ale najważniejsze to umieć sobie 
z nimi radzić. Trudnym momentem 
w obecnej kadencji było niewątpli-
wie wprowadzenie reformy oświa-
ty w naszej gminie, czyli utworze-
nie ośmioklasowych podstawówek 
i wygaszenie gimnazjów.

Marzec w tym roku rozpoczął 
się od smutnej wiadomości dla 
grona zelowskiego samorządu - 
straciliśmy wspaniałego człowie-
ka, wieloletniego radnego Rady 
Miejskiej ś.p. Włodzimierza Łypa. 
Jego 20-letnia obecność w składzie 
Rady Miejskiej miała swój wkład 
w rozwój naszej gminy oraz świad-
czyła o zaufaniu i szacunku, jakim 
obdarzany był przez swoich wy-
borców. Jak wspomina Pani czas 
wspólnej pracy w Radzie Miejskiej?

- To bardzo smutne i niezwy-
kle przykre. Aż trudno uwierzyć, że 
Włodka już z nami nie ma. Człowiek 
ciepły i serdeczny, z dużym poczu-
ciem humoru. Wielki społecznik, sa-
morządowiec, ceniony mieszkaniec 
naszej gminy. Myślę, że godnie Go 
pożegnaliśmy, a pamięć o nim bę-
dzie wieczna. Ostatnie 4 lata siedzie-
liśmy na sesjach praktycznie naprze-
ciwko siebie. Rozumieliśmy się bez 
słów. Włodek nie zabierał głosu bez 
powodu, ale gdy coś głęboko Go ra-
ziło lub ktoś próbował zmieniać fak-
ty, wówczas stanowczo przedsta-

wiał swoje stanowisko. Będzie mi Go 
ogromnie brakować... 

W pierwszym wywiadzie dla In-
formatora Zelowskiego - po wy-
granych wyborach w 2014 roku 
– powiedziała Pani, że jednym 
z priorytetowych celów będzie rze-
telna i konstruktywna współpraca 
z radnymi. Czy udało się zrealizo-
wać ten cel i jak ocenia Pani, jako 
Przewodnicząca Rady Miejskiej, 
zaangażowanie radnych w pracę 
na rzecz Gminy Zelów?

- Pierwsze na co chciałabym 
zwrócić uwagę to fakt, myślę dość 
zaskakujący, że zarówno w poprzed-
niej jak i obecnej kadencji wśród gro-
na 15 radnych znalazła się jedna taka 
osoba, która pracą w radzie nie była 
zainteresowana. Chcę na to zwrócić 
szczególną uwagę mieszkańców, 
ponieważ zły wybór swojego przed-
stawiciela do rady miejskiej oznacza 
w tym przypadku brak reprezento-
wania interesów danej społeczności 
i chyba też trochę ich lekceważe-
nie. W radzie współpracuję z oso-
bami, dla których jest to już kolejna 
kadencja jak i z takimi, którzy man-
dat radnego sprawują pierwszy raz. 
To, czy ktoś jest dobrym radnym 
jednak nie wynika wyłącznie z licz-
by spędzonych w radzie kaden-
cji, ale przede wszystkim z chęci 
uczenia się nowych rzeczy, analizo-
wania rozmaitych zagadnień, in-
teresowania się potrzebami i rów-
nież ciągłym kontaktem ze swoimi 
wyborcami. Dobrze, że w Radzie 
Miejskiej w Zelowie jest tak zwa-
na koalicja i opozycja. To ma nas 
wszystkich mobilizować do dobrej 
pracy, ale i analizowania różnych 
rozwiązań w słusznej sprawie. Je-
stem osobą szukającą kompromi-
su i takie podejście do współpracy 
przyniosło efekt, jaki chciałam w tej 
kadencji osiągnąć.

Przed nami Święta Wielkanoc-
ne. Jak je Pani spędzi i czego życzy 
Pani mieszkańcom gminy Zelów?

- Święta będą rodzinne, jeśli będę 
mogła to w drugim dniu świąt po-
słucham Zelowskich Dzwonków 
w Kościele Ewangelicko-Reformo-
wanym. Mieszkańcom naszej gminy 
życzę by Zmartwychwstały Chrystus 
przyniósł w serca nadzieję na lep-
sze dni oraz wiosnę w sercu i duszy. 
Wszystkim życzę Wesołych Świąt.

Dziękuję za rozmowę.

Z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszką First o mijającej kadencji samorządu oraz o pracy w Radzie Miejskiej przez ostatnie 8 lat 
rozmawia redaktor naczelna Informatora Zelowskiego Olena Krawczuk-Chojnacka

WYWIADY
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KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY ZELÓW
313 260 zł – to kwota pomocy � nansowej, którą otrzymała Gmina Zelów na zadanie 

pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ignacowie”.

Wniosek Gminy Zelów o przy-
znanie pomocy w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” ob-
jętego PROW na lata 2014-2020, 
złożony w dniu 25.09.2017 r., zo-
stał rozpatrzony pozytywnie. Ce-
lem projektu jest wzrost aktywności 
mieszkańców opartej o przebudo-
waną i rozbudowaną świetlicę wiej-
ską w Ignacowie, a jego realizacja 
zapewni integrację społeczną two-

rząc miejsce spotkań służących roz-
wojowi kultury. Stosowną umowę, 
na mocy której Gminie Zelów zo-
stało przyznane dofi nansowanie, 
podpisała Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska 23 lutego br. w Hote-
lu Kolumna Park*** podczas uroczy-
stości zorganizowanej przez LGD 
„Dolina rzeki Grabi” z okazji 10-lecia 
istnienia. Po przeprowadzeniu pro-
cedury przetargowej, realizacja za-
dania powinna rozpocząć się w naj-
bliższych tygodniach, a zakończyć 
się do końca 2018 roku. Kosztoryso-
wa wartość zadania wynosi ogółem 
ponad 492 000 zł.  

ZELÓW BĘDZIE MIAŁ PEŁNOWYMIAROWĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ

Wielkimi krokami zmierza ku 
końcowi największe zadanie in-

westycyjne – „Budowa sali gim-
nastycznej wraz z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Zelowie”. Na salę najbardziej 
czekają uczniowie podstawów-
ki, choć obiekt będzie służyć tak-
że klubom sportowym z terenu 
Gminy Zelów i wszystkim miesz-
kańcom. Łączna powierzchnia 
użytkowa obiektu wynosi 1 165 
m², w tym arena o wymiarach 
21x31 m² oraz szatnie, sanitaria-
ty, ciągi komunikacyjne, świetli-
ca z czytelnią, zaplecze magazy-
nowe. Całość nowego obiektu 

będzie połączona z budynkiem 
szkoły i dostosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
W celu połączenia tych dwóch 
budynków, w ostatnim czasie 
trwały jeszcze prace związane 
z włączeniem układu zasilania CO 
i przeróbką węzła grzewczego 
w szkole. Ponadto, na sali sporto-
wej zamontowano także wypo-
sażenie ruchome i nieruchome, 
w tym składające się trybuny. 
Wokół całego budynku ułożona 
jest nawierzchnia z kostki wibro-
prasowanej. Finalnym etapem 

jest formalne zakończenie inwe-
stycji, m. in. dokonanie odbiorów 
i uzyskanie pozwolenia na użyt-
kowanie z umownym terminem 
do 10 maja 2018 roku. 

Zadanie o łącznej wartości 
3 385 999,97 zł jest realizowane 
przy wsparciu fi nansowym z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki – 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycz-
nej (883 500 zł) i z Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi – Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych – 331 227,60 zł. 
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W odpowiedzi na ogłoszenie Mi-
nistra Sportu i Turystyki dotyczące 
Programu Otwartych Stref Aktyw-
ności, Gmina Zelów złożyła w lutym 
br. wniosek o dofi nansowanie tego 
rodzaju zadań inwestycyjnych. 

Dofi nansowaniem w ramach 
Programu mogą być objęte zada-
nia dotyczące budowy infrastruktu-
ry sportowo - rekreacyjnej w 2 wa-
riantach realizacyjnych:

1) wariant podstawowy;
2) wariant rozszerzony.
- stanowiące Otwarte Strefy Ak-

tywności.
 Wariant podstawowy obejmuje:
• siłownię plenerową (minimum 6 

różnych urządzeń) oraz
• strefę relaksu (minimum 4 ław-

ki montowane na stałe do podłoża, 
urządzenia do gier

edukacyjnych montowane na 
stałe do podłoża np. szachy/warca-
by itp.,

zagospodarowanie zieleni - nasa-
dzenia).

Wariant rozszerzony obejmuje:

• siłownię plenerową (minimum 6 
różnych urządzeń) oraz

• strefę relaksu (minimum 4 ław-
ki montowane na stałe do podłoża, 
urządzenia do gier

edukacyjnych montowane na 
stałe np. szachy/warcaby itp., zago-
spodarowanie zieleni

- nasadzenia), oraz
• plac zabaw o charakterze spraw-

nościowym (minimum 3 urządze-
nia) z ogrodzeniem lub z możli-
wością wykorzystania istniejącego 
ogrodzenia terenu.

Gmina Zelów w złożonym wnio-
sku zaproponowała zagospodaro-
wanie na ten cel 3 lokalizacji: tzw. 
„Ogródek Jordanowski” przy ul. Ko-
ściuszki w Zelowie (wariant rozsze-
rzony), Park Miejski im. Romualda 

Traugutta (wariant podstawowy) 
i teren przy zbiorniku wodnym Paty-
ki (wariant podstawowy). 

Pierwsza lokalizacja o powierzch-
ni ok. 495 m² zawierać będzie: plac 
zabaw z nawierzchnią bezpieczną 
z czystego piasku oraz siłownię z na-
turalną nawierzchnią trawiastą. Na 
placu zamontowane będą nastę-
pujące urządzenia: orbitrek, wioślarz, 
biegacz, tablica z regulaminem, 4 
ławki, zestaw do gry w warcaby, 
zestaw zabawowy (drabinka, prze-
plotnia pionowa z lin, kosz linowy, 

uchwyty gimnastyczne, ścianka 
wspinaczkowa, elementy obrotowe, 
element zjazdowo-wspinaczkowy, 
kule wspinaczkowe), huśtawka „bo-
cianie gniazdo”, ściana wspinaczko-
wa, krzesło z mechanizmem rowe-

rowym, zestaw twister i wahadlo, 
zestaw wyciąg górny i wyciskanie, 
zestaw do gry w chińczyka, stojak na 
rowery, kosz na śmieci. 

Druga lokalizacja o powierzch-
ni ok. 690 m² przeznaczona będzie 
do budowy siłowni zewnętrznej 
z naturalną nawierzchnią trawia-
stą. Obiekt wyposażony będzie 
w następujące urządzenia: orbitrek, 
wioślarz, biegacz, tablica z regulami-
nem, 4 ławki, zestaw do gry w war-
caby, fi tness rower, zestaw tai chi, 
krzesło z mechanizmem rowero-
wym, stojak na rowery, zestaw do 
gry w chińczyka, zestaw wyciąg gór-
ny i wyciskanie siedząc, zestaw twi-
ster i wahadło, kosz na śmieci.

Trzecia lokalizacja przy zbiorniku 
wodnym „Patyki” zagospodarowana 
będzie na powierzchni ok. 690 m² 
podobnie jak w Parku Miejskim im. 
Romualda Traugutta.

Wartość wniosku Gminy Zelów 
stanowi kwotę 197 518 zł, a wyso-
kość dofi nansowania w ramach pro-
gramu wynosi 50%.

WSPARCIE FINANSOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dotacje na 2018 rok otrzymały:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych na prowadze-
nie świetlicy środowiskowej „Sto-
krotka” – 24 000 zł.

2. Abstynencki Klub Wzajem-
nej Pomocy „Jutrzenka”  na zada-
nie pt. „W strefi e trzeźwości – in-
tegracja społeczna środowiska  
abstynenckiego oraz kształto-
wanie postaw trzeźwościowych 
wśród mieszkańców Gminy Ze-
lów” – 18 108 zł.

3. Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” na organizację zadania pn. 
„Wakacje w szkole” – 1 930 zł.

4. Stowarzyszenie Czechów 
w Polsce na zadanie pn. „Kolorart – 
kolorowa integracja” – 7 000 zł.

5. Stowarzyszenie Rodziców na 
rzecz pomocy szkole „NASZA SZKO-
ŁA” na organizację Półkolonii „Ekolo-

giczne wakacje” – 2 608 zł.
6. Uczniowski Ludowy Klub Spor-

towy „Kusy” przy Gimnazjum w Ło-
budzicach na organizację cza-
su wolnego dla dzieci i młodzieży 
 z terenu Gminy Zelów w czasie fe-
rii zimowych 2018 r. pn. „Aktywnie 
i zdrowo spędzam ferie”– 2 962 zł.

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych  na zorgani-
zowanie wakacyjnych spotkań in-
tegracyjnych „Półkolonie 2018” – 
3 500 zł.

8. Stowarzyszenie Dobroczynne 
„RAZEM” na zorganizowanie Wie-
czerzy Wigilijnej dla osób starszych 
i samotnych z terenu Gminy Zelów 
oraz podopiecznych Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
– 3 000 zł.

9. Fundacja Rozwoju Gminy Ze-
lów na realizację zadania pn. „Sport 

i aktywność w każdym wieku” – 
23 200 zł.

10. Zelowski Klub Sportowy 
„Włókniarz” na prowadzenie sekcji 
piłki nożnej i udział w rozgrywkach 
ligowych PZPN-u – 250 000 zł.

11. Uczniowski Klub Sportowy 
„Czwórka”  na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie szkolenia oraz 
organizacji i udziału w imprezach 
sportowo-rekreacyjnych – 3 200 zł.

12. Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” na wspieranie szkolenia 
dzieci i młodzieży; zorganizowa-
nie turnieju piłki nożnej, zawodów 
sportowo-rekreacyjnych oraz zor-
ganizowanie dowozu na zawody – 
2 600 zł.

13. Miejsko-Gminny Ludowy 
Klub Sportowy na prowadzenie 
działalności w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fi zycznej 

z zakresu różnych dyscyplin sporto-
wych – 27 000 zł.

14. Miejsko-Gminny Szkolny 
Związek Sportowy na zorganizowa-
nie imprez sportowo-rekreacyjnych 
dla młodzieży szkolnej – 10 000 zł.

15. Miejsko-Gminny Szkolny 
Związek Sportowy na zorganizowa-
nie Czwartków lekkoatletycznych – 
8 000 zł.

16. Ludowy Klub Sportowy „KU 
CHWALE – BASKETBALL ZELÓW” na 
działalność w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fi zycznej 
z zakresu różnych dyscyplin sporto-
wych – 9 000 zł.

17. Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Kusy” przy Gimnazjum 
w Łobudzicach na prowadzenie 
szkoleń dla dzieci i młodzieży w sek-
cjach tenisa stołowego i piłki nożnej 
oraz udział w zawodach – 17 000 zł.

GMINA ZELÓW STARA SIĘ O DOFINANSOWANIE OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI   
DLA MIESZKAŃCÓW

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program Ministra Sportu i Turystyki, którego celem jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych 
stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności � zycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, 

które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru. 

413 108 zł – to łączna kwota przyznanych w tym roku z budżetu Gminy Zelów dotacji dla organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy na 
realizację zadań publicznych. W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, którego zasady szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, 17 organizacji pozarządowych otrzymały wsparcie � nansowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy społecznej -  pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz integracji społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wspierania i upowszechniania kultury � zycznej. Największa z nich przyznana jest dla Zelowskiego 
Klubu Sportowego WŁÓKNIARZ.

Zdjęcie przedstawia wizualizację Otwartych Stref Aktywności. 
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Przypominamy mieszkańcom 
Gminy Zelów o obowiązku wy-
miany dowodu osobistego z po-
wodu upływu terminu ważności 
dowodu.

Jeśli Twój dowód osobi-
sty został wydany w 2007 roku 
lub wcześniej, to koniecznie 
sprawdź czy jest ważny. Nie każ-
dy pamięta, że plastikowe do-
kumenty tożsamości tracą waż-
ność po 10 latach.

Nieważny dowód osobisty nie 

spełnia swoich funkcji, czyli nie 
potwierdza naszej tożsamości 
i obywatelstwa m.in. w kontak-
tach z urzędem. Taki dokument 
jest bezużyteczny w obrocie 
prawnym, ponieważ nie można 
się nim dłużej posługiwać.

Nadal w obrocie prawnym po-
zostają dowody osobiste wyda-
ne bez oznaczenia terminu ich 
ważności (tzw. bezterminowe). 
Nie ma obowiązku wymiany 
tych dokumentów.

PAMIĘTAJ O WYMIANIE DOWODU OSOBISTEGO

PORADY I KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Zapraszamy mieszkańców Gminy Zelów do korzystania z nieodpłatnych porad i konsultacji oferowanych przez:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

siedziba:  Zelów, ul. Żeromskiego 28 (II piętro - pok. nr 21-23)

Dyżury:     piątki w godz. 16.00 - 19.00,    soboty w godz. 9.00 – 13.00

Porady prawne udzielane są w każdy czwartek w godz. 11.00 – 13.00.

PUNKT PROFILAKTYCZNO – INTERWENCYJNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW 

siedziba: Zelów, ul. Żeromskiego 28 (II piętro - pok. nr 21-23)

Dyżury:   czwartki w godz. 8.00 - 11.00,  soboty w godz. 14.00 - 19.00

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W Urzędzie Miejskim w Ze-
lowie (pokój nr 123, I piętro) 
dla Mieszkańców Gminy Ze-
lów funkcjonuje punkt nieod-
płatnej pomocy prawnej. Porad 
prawnych udziela radca prawny 
Jakub Lechowicz. 

§ DLA KOGO?
Ustawa zakłada, że darmowa 

pomoc prawną (na etapie przedsą-

dowym) otrzymają:
• młodzież do 26 roku życia,
• osoby fi zyczne, którym w okre-

sie ostatnich 12 miesięcy zostało 
przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę 

Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani 

katastrofą naturalną, klęską żywio-
łową lub awarią techniczną,

• kobiety w ciąży.
§ CO OBEJMUJE?
Pomoc prawna będzie polega-

ła na:
• poinformowaniu osoby upra-

-wnionej o obowiązującym sta-
nie prawnym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywają-

cych na niej obowiązkach,
• wskazaniu osobie uprawnionej 

sposobu rozwiązania dotyczącego 
jej problemu prawnego,

• pomocy w sporządzeniu wy-
magającego wiedzy prawniczej 
projektu pisma w zakresie niezbęd-
nym do udzielenia pomocy, z wyłą-
czeniem pism procesowych w po-
stępowaniach przygotowawczym 
lub sądowym i pism w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym,

• sporządzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu.

§ JAKIEGO ZAKRESU PRAWA 
DOTYCZY NIEODPŁATNA PO-
MOC PRAWNA?

Uprawnieni będą mogli uzyskać 
informacje w zakresie:

• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wy-

łączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast 
obejmowała spraw z zakresu pra-
wa celnego, dewizowego, handlo-
wego i działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowywania do 
jej rozpoczęcia.

            Harmonogram 
   Poniedziałek  9:00 - 13:00
   Wtorek          13:00 - 17:00
   Środa               9:00 - 13:00
   Czwartek      11:30 - 15:30
   Piątek               9:00 - 13:00
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UWAGA   Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Zelowie 

zwraca się z uprzejmą prośbą, 

aby pary małżeńskie obchodzące w 2018 roku 

jubileusz 50 - l ecia pożycia małżeńskiego, 

które mają stałe zameldowanie na terenie Gminy Zelów, 

zgłaszały się w terminie do 30 kwietnia 2018 roku 

do Urzędu Stanu Cywilnego w Zelowie 

(ul. Żeromskiego 23, pokój nr 17) 

w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą 

nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również 

członkowie rodzin jubilatów.

aby pary małżeńskie obchodzące w 2018 roku 

Od marca br. zmienił się ter-
min wnoszenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi. Wynika to z Uchwały Nr 
XXXIII/342/2018 Rady Miejskiej w 

Zelowie z dnia 30 stycznia 2018 
r. w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Dotychczas, 
opłaty winny być uiszczanie do 10 
dnia następnego miesiąca, a od 
marca opłaty należy wnosić do 15 
dnia następnego miesiąca, np. za 
marzec 2018 należy zapłacić do 15 
kwietnia 2018 r.

ZMIANA TERMINU OPŁATY ZA ŚMIECI

W związku ze zbliżającym się 
terminem kwalifikacji wojsko-
wej informujemy, że wzorem lat 
ubiegłych, siedzibą Powiatowej 
Komisji Lekarskiej będzie Bur-
sa Szkolna w Bełchatowie przy 
ul. Czaplinieckiej 66. Kwalifika-
cja wojskowa dla terenu powia-
tu odbywa się w terminie do 6 
kwietnia br. Osoby podlegają-
ce kwalifikacji wojskowej, bę-
dące mieszkańcami Gminy Ze-

lów, mają wyznaczony termin 
stawiennictwa  w okresie od 29 
marca do 4 kwietnia br. Wszy-
scy, którzy w wyznaczonym na 
wezwaniach imiennych, ter-
minie stawiennictwa nie będą 
mogli zgłosić się do kwalifikacji 
wojskowej, proszeni są  o wcze-
śniejszy kontakt z pracownikiem 
Urzędu Miejskiego w Zelowie 
Barbarą Biesaga celem zmiany 
terminu stawiennictwa.

ROZPOCZĘŁA SIĘ KWALIFIKACJA 
WOJSKOWA

HARMONOGRAM DYŻURÓW POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

17 kwietnia 2018r. w godz. 11.30 - 14.30  23 sierpnia 2018r.   w godz. 11.30 - 14.30
24 maja 2018r.  w godz. 11.30 - 14.30  20 września 2018r.   w godz. 11.30 - 14.30
21 czerwca 2018r. w godz. 11.30 - 14.30  25 października 2018r. w godz. 11.30 - 14.30
26 lipca 2018r.  w godz. 11.30 - 14.30  22 listopada 2018r.  w godz. 11.30 - 14.30
       13 grudnia 2018r.   w godz. 11.30 - 14.30
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 Po raz kolejny Komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zaprosił jednostki samorządu terytorialnego do współorganizacji konkursu plastycznego. 

Do etapu gminnego ogólno-
polskiego konkursu plastycznego 
dla dzieci i młodzieży pod hasłem 
„Zapobiegajmy pożarom” zgłoszo-
no 81 prac. Jury w składzie Joan-
na Samborska, Małgorzata Gajda, 
Mateusz Piechowski po ocenieniu 
wszystkich prac wyłonili następują-
cych laureatów:

w I grupie – przedszkola: 
I miejsce – Bachorski Dominik 

(SP nr 4)
II miejsce – Chrzanowska Łucja 

(PS nr 1)
III miejsce – Uzarczyk Maja (PS 

nr 1)
IV miejsce – Romkowska Hanna 

(PS nr 1)
V miejsce – Macek Paulina (SP 

nr 4)
w II grupie – uczniowie klas I–

III szkół podstawowych: 
I miejsce – Woźniak Lena (SP nr 

4)

II miejsce – Buresz Agata (SP nr 4)
III miejsce – Janowski Michał (SP 

Wygiełzów)
IV miejsce – Macek Marta (SP nr 

4)
V miejsce – Tomaszczyk Kacper 

(SP nr 4)
w III grupie – uczniowie klas 

IV-VII szkół podstawowych:

I miejsce – Tarka Zofi a (SP Wy-
giełzów)

II miejsce – Trębacz Kinga (SP 
Wygiełzów)

III miejsce – Załoga Bartosz (SP 
Wygiełzów)

IV miejsce – Witowska Magdale-
na (SP Kociszew)

V miejsce –  Buresz Aleksandra 

(SP nr 4)
Uroczyste wręczenie nagród 

laureatom odbyło się w Urzę-
dzie Miejskim w Zelowie. Nagrody 
w postaci książek ufundowane zo-
stały przez Burmistrza Zelowa Ur-
szulę Świerczyńską. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim dzieciom za 
udział w konkursie!

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS PLASTYCZNY

Turniej ten służy popularyzacji 
wśród dzieci i młodzieży znajo-
mości przepisów przeciwpożaro-
wych i ekologicznych, zasad po-
stępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posłu-
giwania się podręcznym sprzę-
tem gaśniczym, wiedzy na temat 
techniki pożarowej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej, a tak-
że historii i tradycji ruchu strażac-
kiego oraz ochrony środowiska. 
Tegoroczne eliminacje na szcze-

blu gminnym odbyły się 20 mar-
ca 2018 r. w Urzędzie Miejskim 
w Zelowie.

W konkursie udział wzięło 11 
uczestników z terenu naszej gmi-
ny, którzy w obecności komisji kon-
kursowej mogli wykazać się swoją 
wiedzą rozwiązując test. W wyniku 
rozgrywek fi nałowych, w każdej 
kategorii wiekowej, wyłoniono 2 
zawodników, którzy uzyskali naj-
większą punktację w teście, a tym 
samym zostali zwycięzcami i będą 

reprezentować Gminę Zelów 
w eliminacjach powiatowych. Na 
zakończenie Burmistrz Zelowa Ur-
szula Świerczyńska wraz z Komen-
dantem Gminnym Krzysztofem 
Kryścińskim wręczyła wszystkim 
uczestnikom gadżety promocyjne 
Gminy Zelów.

Grono zwycięzców przedsta-
wia się następująco:

Uczniowie szkół podstawo-
wych (klasy I-VI) 

1. Patryk Rataj (40 pkt.)

2. Jakub Stępień (40 pkt.)
Uczniowie szkół podstawo-

wych (klasy VII-VIII), uczniowie 
gimnazjum (klasy II-III)

1. Paulina Owczarek (35 pkt.)
2. Kamila Chełmik (34 pkt.)
Uczniowie szkół ponadpodsta-

wowych i ponadgimnazjalnych
1. Kacper Grzelak (40 pkt.)
2. Dominik Grzelak (15 pkt.)
Gratulujemy zwycięzcom i ży-

czymy powodzenia w powiato-
wych eliminacjach! 

WIEDZĄ JAK ZAPOBIEGAĆ POŻAROM I CHRONIĆ ŚRODOWISKO
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I CHRONI ŚRODOWISKO” adresowany do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowany jest co roku przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz lokalnymi partnerami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową 

i bezpieczeństwo publiczne. 
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Od września uczestnicy progra-
mu wiele już się nauczyli. Spotkania 
dzieci i młodzieży były dość inten-
sywne, owocne i bardzo miłe. Mło-
dzi artyści stworzyli niepowtarzalne, 
unikatowe przedmioty, które dały 
mnóstwo radości zarówno twór-

com jak i tym, którzy je podziwiali. 
Powstały przepiękne ramki, wyjąt-
kowe kubeczki, pudełka na bibelo-
ty, herbaciarki, ozdoby świąteczne 
i cudowne anioły. Drugie życie otrzy-
mały zapomniane, zakurzone słoiki, 
metalowe pudełka, butelki, talerze, 

kubeczki i różnorodne skrzyneczki. 
Zdobyte umiejętności uczestni-

cy zajęć mogli przekazać podczas 
warsztatów, które zorganizowa-
no dla pierwszoklasistów ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Zelowie 
oraz dla uczestników Świąteczne-
go Festynu Tkactwa i Rękodzieła, 
który miał miejsce w Domu Kul-
tury w Zelowie.  Również podczas 
III Zelowskiego Szusu O czółen-
ko odbyły się warsztaty dla dzieci 
i dorosłych oraz miała miejsce wy-
stawa prac, które stworzono do tej 
pory. 

Grupa młodzieży, uczestnicząca 
w programie fi nansowanym przez 
Fundację PZU, w marcu prowadziła 
również zajęcia otwarte dla miesz-

kańców Zelowa. Był to swoisty eg-
zamin, gdzie młodzi adepci sztuki 
decoupage sami uczyli gości uczest-
niczących w zajęciach.

Kolejne wystawy będą mia-
ły miejsce w szkolnej bibliotece 
w ZSO w Zelowie, w Bibliotece Pu-
blicznej Miasta i Gminy Zelów oraz 
w Domu Kultury.

Czekają na Was Beata Jersak 
i Rozaneta Smolarek wraz ze swoimi 
grupami.

Projekt s� nansowano ze śro-
-dków Fundacji PZU.

„DECOUPAGE – NASZE WARIACJE”
W Zespole Szkół Ogónokształcących w Zelowie Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” w tym roku szkolnym  
prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży pt. „Decoupage – nasze wariacje”. A wszystko to dzieje się, dzięki do� nansowaniu 

ze środków Fundacji PZU. 

W tym roku jubileuszowa – 15. 
edycja gminnego konkursu tańca 
miała miejsce 16 marca. Tanecz-
nym występom dzieci przygląda-
li się rodzice, dyrektorzy placówek 
oświatowych, a także grono za-
proszonych gości - Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Agnieszka First, 
Sekretarz Miasta Agnieszka My-
słowska, Dyrektor Domu Kultury 
Małgorzata Dębkowska, Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Barbara Ber-
lińska, kierownik Referatu Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu 
Miejskiego w Zelowie Małgorzata 
Gajda i Prezes Zelowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Mirosław Sumis. 
Do konkursu przystąpiło osiem pla-
cówek z terenu Miasta i Gminy Ze-
lów.

W  kategorii tańca ludowego 
wyniki konkursu przedstawiają 

się następująco:
I miejsce - zespół ,,Iskierki” 

z Przedszkola Samorządowego nr 4 
w Zelowie, 

II miejsce - zespół ,,Okarynka” 
z Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Zelowie, 

III miejsce - zespół „Komeniuszki” 
z Przedszkola Edukacyjnego w Ze-
lowie, 

IV miejsca - „Stokrotki” ze Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie, zespół 
„Wirujące gwiazdeczki” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zelowie i  ze-
spół „Śnieżynki” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Zelowie. 

W kategorii tańca nowocze-
snego:

 I miejsce - zespół ,,Tańczące 
urwisy” z Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 w Zelowie,

 II miejsce - zespół ,,Stokrotki” 

z Przedszkola Samorządowego nr 4 
w Zelowie, 

III miejsce - zespół „„Komeniusz-
ki” z Przedszkola Edukacyjnego 
w Zelowie, 

IV miejsca - zespół „Słoneczka” 
ze Szkoły Podstawowej w Wygieł-
zowie, Zespół „Stokrotki” ze Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie i zespół 
„Słoneczka” ze Szkoły Podstawowej 
w Bujnach Szlacheckich.

Doceniając wyjątkowe indywi-
dualne zaangażowanie w tanecz-
ne zmagania, komisja konkurso-
wa przyznała nagrody specjalne 
dla Bartłomieja K. i Szymona M. 
z Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Zelowie oraz dla Wiktorii W. 

i Amelii P. z Przedszkola Edukacyj-
nego w Zelowie. 

Uczestnicy konkursu zostali uho-
norowani medalami, dyplomami 
i słodyczami, a każda placówka bio-
rąca udział w konkursie pięknymi 
statuetkami i dyplomami.

Konkurs odbył się dzięki wspar-
ciu wielu sponsorów: Fundacji 
Rozwoju Gminy Zelów, Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Zelowie, Kosme-
tycznych Wyrobów Bawełnianych, 
Urzędu Pocztowego w Zelowie, 
Hurtowni Spożywczej „Słowian-
ka”, Państwu Trojanowskim, Pań-
stwu Chrzanowskim oraz Państwu 
Dobroszkom. 

WYTAŃCZONE SUKCESY
Każdego roku w marcu Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie organizuje w Domu Kultury Gminny Konkurs Tańca, w którym swoje taneczne 

umiejętności prezentują dzieci z zelowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Przegląd odbywa 
się w dwóch kategoriach – taniec ludowy i nowoczesny, a nad jego przebiegiem czuwa jury, które ocenia zespoły biorąc pod uwagę takie kryteria 

jak: technika tańca, choreogra� a, estetyka kostiumów czy ogólny wyraz artystyczny. 
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Jak ważną formą aktywności fi -
zycznej jest pływanie, chyba niko-
go nie trzeba przekonywać. Jest 
to dyscyplina sportowa wpływa-
jąca korzystnie na kręgosłup, mię-

śnie klatki piersiowej oraz popra-
wę ogólnego stanu zdrowia.  

Główne cele programu to:
• upowszechnianie aktywności 

fi zycznej dzieci i młodzieży, 

• nabycie przez dzieci podsta-
wowych umiejętności pływania, 

• profi laktyka i korygowanie 
wad postawy, 

• zapobieganie zjawiskom pa-
tologii społecznych, poprzez 
skierowaną do uczniów ofertę 
uczestnictwa w zajęciach spor-
towych,

• wyrównywanie szans w do-
stępie do infrastruktury sporto-
wej poprzez objęcie programem 
w szczególności uczniów, za-
mieszkałych w miejscowościach, 
w których nie ma pływalni, 

• edukacja w zakresie bezpiecz-

nego korzystania z akwenów. 
Te pozalekcyjne i pozaszkolne 

zajęcia sportowe z zakresu na-
uki pływania odbywają się w ra-
mach tegorocznego projektu po-
wszechnej nauki pływania pn. 
„Umiem pływać”. Gmina Zelów 
decyzją Wojewódzkiego Zrzesze-
nia Ludowe Zespoły Sportowe w 
Łodzi otrzymała na realizację tych 
zajęć dofi nansowanie w kwocie 
36 200 zł. Kwota ta obejmuje też 
koszty transportu, wynajem pły-
walni wraz z obsługą instruktor-
ską.

DARMOWA NAUKA PŁYWANIA

165 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Zelów skorzysta z nieodpłatnych zajęć nauki pływania. 
Zajęcia rozpoczęły się od 1 marca i potrwają do 15 czerwca br.  

Mali zelowscy piłkarze urodzeni w 
2008 i 2009 r. za udział w tej ogrom-
nej imprezie podziękowali, w naj-
lepszy możliwy dla sportowca spo-
sób, zdobywając miejsca: pierwsze 
i drugie, a następnie tańcząc dziki ta-

niec zwycięstwa. Barwy ZKS Włók-
niarz reprezentowali: Michał Cieślak, 
Igor Sobolewski, Igor Stanisławski, 
Kacper Mądrzejewski, Nikodem Dy-
miński, Wiktor Kowalski, Szymon Ba-
dziak, Szymon Trojanowski, Bartek 
Tomczak, Brian Ibok, Bartek Grabarz, 
Bartosz Majewski, Mikołaj Bzikow-
ski, Cezary Klich, Igor Niewiadom-
ski, Kacper Tomaszczyk, Nikodem 
Joachimiak, Kuba Nowak, Kuba Po-
spiszył, Oskar Żyszkiewicz, Tobiasz 

Małąńczak, Wojtek Tokarczyk, Cy-
prian Rudzki, Mateusz Papuga, Kuba 
Światłowski, Mateusz Wąsek, Igor 
Wąsek. Trenerem drużyny jest Pan 
Maciej Mrowiński. Nagrody indywi-
dualne turnieju również padły łu-

pem zelowskich maluchów: najlep-
szym strzelcem turnieju (z ośmioma 
bramkami) został Michał Cieślak, 
a najlepszym zawodnikiem turnieju 
MVP - Kacper Mądrzejewski. 

Niedziela była dniem zmagań 
turniejowych piłkarskich „osesków”, 
a więc najmłodszych - dzieci uro-
dzonych w 2010 i 2011 roku. Tur-
niej prowadzony był według formu-
ły „Wszyscy są zwycięzcami”. Emocje 
momentami sięgały zenitu, było ab-

solutnie wszystko: łzy, nerwy, eufo-
ria, śmiech, krzyki, piski, głośny do-
ping i na koniec upragniony medal 
rekompensujący maluchom abso-
lutnie wszystko. Medale uśmiech-
niętym od ucha do ucha „przyszłym 

Lewandowskim” wręczała Burmistrz 
Zelowa Urszula Świerczyńska wraz 
z Prezesem ZKS Włókniarz Marią Ko-
rzynek.  

Piłkarski weekend zafundowali 
zelowskim młodym piłkarzom Bur-
mistrz Urszula Świerczyńska, liczni 
sponsorzy oraz rodzice i trenerzy. 

Z kolei, w Ogólnopolskim Turnie-
ju Charytatywnym rocznika 2009 
„Gramy dla Julki” wystąpiło 12 dru-
żyn, w tym drużyna z Włókniarza Ze-
lów. Chłopcy zaczęli od dwóch remi-
sów: z ZAPN Ozorków i Widzewem 
Łódź, a następnie już nie było im 
równych. Drużyny z Łodzi, Grodzi-
ska i Łasku musiały uznać wyższość 
naszych „Włókniarzyków”. Chłopcy 
wygrali turniej, odebrali okazały pu-
char i po raz kolejny mogli odtań-
czyć swój taniec zwycięstwa. Skład 
drużyny: Wojtek Tokarczyk, Bartek 
Grabarz, Bartek Tomczak, Miko-
łaj Bzikowski, Oskar Żyszkiewicz, 
Cezary Klich, Cyprian Rudzki, Ni-
kodem Joachimiak. Trenerem jest 
Maciej Mrowiński.

PIŁKARSKIE SUKCESY
Weekend 17-18 lutego był wypełniony piłkarskimi emocjami w związku z rozgrywanymi turniejami piłki nożnej o Puchar Burmistrza Zelowa, które 

miały miejsce w hali sportowej w Buczku. Setka dzieci w sobotę, druga setka w niedzielę - właśnie tylu uśmiechniętych, szczęśliwych małych piłkarzy 
wzięło udział w obu turniejach, a jeśli do tej liczby dodamy jeszcze gorąco dopingujących rodziców, dziadków i rodzeństwo, to możemy śmiało stwier-

dzić, że impreza była absolutnie udana.
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Pomimo zaskakującej i niesprzy-
jającej aury pogodowej, na starcie 
III Zelowskiego Szusu O Czółenko, 
stanęło 261 zawodników z tere-
nu całej Polski. Trasa biegu głów-
nego w kategorii open zlokalizo-
wana była na drogach gminnych 
i powiatowych Zelowa, a zawod-
nicy mieli do pokonania 10 km. 
Niezwykle pomocnym wsparciem 
na trasie były strefy kibica przygo-
towane przez społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 4 i Szkoły Podsta-
wowej w Wygiełzowie.

Walka o miejsca na podium 
i niezwykłe nagrody w postaci czó-
łenek tkackich, które nawiązują 
do historii zelowskiego włókien-
nictwa, nie należała do łatwych. 
Oprócz biegu głównego, swo-
je biegi mieli również uczniowie 
szkół podstawowych, ponadpod-
stawowych, a nawet dzieci do lat 
6. Łącznie we wszystkich kate-
goriach wiekowych wśród dzie-
ci i młodzieży wystartowało 90 
osób. Wszyscy uczestnicy bie-
gu otrzymali pamiątkowe meda-
le ufundowane przez Patronów 
Honorowych - Burmistrza Zelowa 
Urszulę Świerczyńską i Marszałka 
Województwa Łódzkiego Witolda 
Stępnia, a najlepsi biegacze w po-

szczególnych kategoriach dodat-
kowo szklane statuetki. 

Najlepsi biegacze wśród dzie-
ci i młodzieży - biegów towarzy-
szących III Zelowskiemu Szuso-
wi O Czółenko:

100 m dziewcząt do 6 lat
1. Amelia Piechota-Przedszkole 

Edukacyjne w Zelowie;
100 m chłopców do 6 lat
1. Szymon Malinowski-Przed-

szkole Samorządowe nr 1 w Zelo-
wie;

2. Bartłomiej Woźniak-Przed-
szkole w Buczku;

3. Karol Dobrowolski-Przedszko-

le im. J. Tuwima w Łasku;
200 m dziewcząt kl. I-III
1. Natasza Jarkowska-SP nr 2 

w Zelowie;
2. Maja Plucińska-SP nr 2 w Ze-

lowie;
3. Magdalena Malinowska-SP 

w Wygiełzowie;
200 m chłopców kl. I-III
1. Nikodem Dymiński-SP nr 2 

w Zelowie;
2. Brian Ibok-SP nr 4 w Zelowie;
3. Cyprian Rudzki-SP nr 4 w Ze-

lowie;
500 m dziewcząt kl. IV-VI
1. Zofi a Tarka-SP w Wygiełzowie;
2. Marta Malinowska-SP w Wy-

giełzowie;
3. Marta Wojciechowska-SP nr 

1-ZSO w Zelowie;
500 m chłopców kl. IV-VI
1. Bartłomiej Bednarek-SP nr 2 

w Zelowie;
2. Dawid Malinowski-SP w Wy-

giełzowie;
3. Kamil Kosecki-SP nr 2 w Zelo-

wie;
1000 m dziewcząt kl. VII, gimna-

zjalne i ponadpodstawowe

1. Wiktoria Konieczna-ZSP nr3 
w Bełchatowie;

2. Oliwia Kamerdyner-SP nr 
1-ZSO w Zelowie;

3. Klaudia Cieniewska-LO-ZSO 
w Zelowie;

1000 m chłopców kl. VII, gimna-

zjalne i ponadpodstawowe
1. Przemysław Kilan;
2. Mateusz Szmigielski-LO-ZSO 

w Zelowie;
3. Jakub Wrzesiak-SP nr 1-ZSO 

w Zelowie.
W ramach Szusu w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących zorgani-
zowano szereg imprez towarzyszą-
cych, m.in.: warsztaty dekorowania 
wielkanocnych wypieków, deco-
upage, pokazy układania kostki 
Rubika, wykonania bezpłatnego 
makijażu przez przedstawicielki 
fi rmy AVON. Ponadto można było 
spróbować pysznych ciast przynie-
sionych na konkurs „Wielkanocna 
Baba i nie tylko…”, zdrowej żywno-
ści przygotowanej przez uczniów 
szkoły. Osoby odwiedzające 
w tym dniu szkołę, mogli także 
zwiedzić Izbę Pamięci i Obserwa-
torium Astronomiczne. Do Zelow-
skiej Izby Pamięci przychodziły 

całe rodziny, aby przy okazji tego 
sportowego wydarzenia pokazać 
najmłodszym okruchy przeszło-
ści miasta. Dla niektórych wielką 
atrakcją było odszukiwanie znajo-
mych na zamieszczonych na eks-
pozycji zdjęciach. Można było rów-

nież obejrzeć przygotowaną przez 
panie D. Anglart-Figas i R. Pawlak-
-Skrok prezentację dotyczącą ży-
cia szkoły. Najmłodsi zwiedzający 
z dumą prezentowali swoje trofea 
sportowe. Zelowski Szus o Czółen-
ko stał się nie tylko wydarzeniem 
sportowym, ale rodzinnym i kultu-
ralnym.

Organizatorem Zelowskiego Szu-
su O Czółenko jest Zespół Szkół 
Ogólnokształcących ze Stowarzy-
szeniem Rodziców „Nasza Szkoła” 
i Stowarzyszeniem Bieging Team 
Zelów. 

Wyniki głównego biegu w po-
szczególnych kategoriach dostęp-
ne są na stronie internetowej szko-
ły i profi lu facebook Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Zelowie. 

Więcej zdjęć z Szusu można 
obejrzeć w galerii na stronie in-
ternetowej www.zelow.pl oraz 
www.zsozelow.pl. 

III ZELOWSKI SZUS O CZÓŁENKO PRZECHODZI DO HISTORII

Zelowski Szus O czółenko stał się największą imprezą sportową w Gminie Zelów, która integruje zarówno biegaczy z całego kraju, jak i lokalną 
społeczność. W organizację tego wydarzenia angażują się uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice, władze samorządowe, druhowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych, policjanci, a co najważniejsze mnóstwo osób i � rm udzielających wsparcia � nansowego. Otuchy biegaczom dodają kibice, 

których z roku na rok jest coraz więcej.  
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 ZBIÓRKA ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH
GMINA ZELÓW

16.05.2018 r. 17.05.2018 r. 18.05.2018 r.

Bocianicha
Zabłoty
Jamborek
Karczmy
Kol. Karczmy
Kuźnica
Zagłówki
Zelówek
Kociszew
Kol. Kociszew
Pawłowa
Dąbrowa
Ostoja
Kol. Ostoja
Łobudzice
Kol. Łobudzice
Marszywiec

Bujny Księże
Bujny Szlacheckie
Bominy
Grabostów
Kol. Grabostów
Mauryców
Grębociny
Sromutka
Janów
Tosin
Pukawica
Sobki
Podlesie
Zalesie
Wypychów
Krześlów
Walewice
Łęki

Jawor
Faustynów
Wola Pszczółecka
Pszczółki
Przecznia
Wygiełzów
Pożdżenice
Kurów
Chajczyny
Kurówek
Nowa Wola
Ignaców
Kol. Pożdżenice

MIASTO ZELÓW

09.05.2018 r. 10.05.2018 11.05.2018 r.

ul. J. Kilińskiego
ul. Górna
ul. Zofii
ul. Poprzeczna
ul. Podleśna
ul. Północna
ul. M.Skłodowskiej-Curie
ul. M.Kopernika
ul. Jana Pawła II
ul. Dzielna
ul. Wschodnia
ul. Złota
ul. Kątna
ul. Wrzosowa
ul. Leśniczówka
ul. Herbertowska
ul. Grzybowa
ul. Sosnowa
ul. Ceramiczna
ul. Cegielniana
ul. Leśna
ul. Bukowa
ul. Polna

pl. J. Dąbrowskiego
ul. Wąska
ul. K. Wielkiego
ul. B. Chrobrego
ul. W. Łokietka
ul. Mieszka I
ul. Poznańska
ul. ks. Stanka
ul. A. Mickiewicza
ul. T. Kościuszki
ul. H. Sienkiewicza
ul. Płocka
ul. Boczna
ul. Zachodnia
ul. T. Kunickiego
ul. S. Chrapkiewicza
ul. Wł. Sikorskiego
ul. Szkolna
ul. Św. Anny
ul. S. Żeromskiego
ul. Wesoła
ul. Nowy Rynek
ul. Cmentarna
ul. Przejazd
ul. Królewska

ul. Łąkowa
ul. Lubelska
ul. Leśne Działy
ul. Bujnowska
ul. Pabianicka
ul. Wolności
ul. Ogrodowa
ul. Krótka
ul. Harcerska
ul. Sportowa
ul. Południowa
ul. J.A. Komeńskiego
ul. Piotrkowska


