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W Rzgowie w czasie 
dwóch tygodni 

ferii sporo się działo. 
I chociaż zimowa aura 
nie dopisała, nie było 
czasu na nudę. Atrak-
cyjny program zajęć, 
przygotowany przez 
Gminny Ośrodek Kul-
tury, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz 
klub „Zawisza”, przycią-
gnął wielu uczestników 
różnorodnych aktyw-
ności. Były warsztaty 
edukacyjne, zajęcia 
artystyczne, muzyczne, 
plastyczne, teatralne, 
rozgrywki sportowe, 
zabawy w Candy Parku, 
wycieczka do Łodzi 
„Szlakiem bajkowym”, 
bal karnawałowy i wa-
lentynki. To wszystko 
sprawiło, że chętnych 
nie brakowało, było 
wesoło i każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie…
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Roześmiane ferie
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Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
finalizuje plan uporządkowania spraw 
związanych z pomnikiem Żołnierzy II 
Konspiracji 1944–1956 w Konstanty-
nie. Przypomnijmy, że gmina zabiegała 
o dofinansowanie modernizacji tego 
miejsca pamięci narodowej ze środków 
zewnętrznych. Instytut Pamięci Naro-
dowej przekaże 10 tys. zł na podniesie-
nie obelisku, który obecnie znajduje się 

w niecce terenu. Powstanie nowy postu-
ment, nowa alejka, otoczenie pomnika 
będzie obsadzone nowymi krzewami.
– Staramy się, aby podniesienie obelisku 
i porządkowanie jego otoczenia zakoń-
czyć przed 1 marca, który jest Dniem 
Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych – 
zapowiada Włodzimierz Kaczmarek 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, spo-
łeczny opiekun miejsc historycznych 
w naszej gminie. – Właściciel działki zgo-
dził się przekazać jej część gminie za sym-
boliczną złotówkę. Podział geodezyjny 
tego terenu wzięła na siebie gmina.

– Obelisk powstał w 1997 r. za apro-
batą ówczesnego wójta Jana Mielczar-
ka, bo władze Łodzi nie wskazały loka-
lizacji w mieście – mówi W. Kaczmarek. 
– Pomnik powstał więc na granicy Łodzi 
i Konstantyny. Jego pomysłodawcą był 
Związek Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego, oddział w Łodzi. Jego wi-
ceprezes Kazimierz Skibicki zawsze wyra-
ża się ze wzruszeniem o tym, że delegacje 
z naszej gminy dbają o obelisk i zawsze 
przynoszą kwiaty, oraz zapalają znicze 
przy okazjach różnych uroczystości.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

K westię wzrostu opłat za odbiór śmieci 
szeroko omówiłem podczas sesji Rady 
Miejskiej. Aktualne stanowisko regio-

nalnych izb obrachunkowych stanowi, iż system 
gospodarowania odpadami komunalnymi musi 
funkcjonować na zasadzie samofinansowania. 
Czyli gmina musi zebrać od mieszkańców tyle 
pieniędzy, ile płaci za ich odbiór firmie odbie-
rającej odpady.

Analiza rynku odpadów oraz ostatnie prze-
targi w różnych gminach w całej Polsce wskazu-
ją na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospo-
darowania odpadów w województwie łódzkim, 
jak również w innych regionach. Ponieważ 
problem dotyczy całego kraju, Eksperci Forum 
Gospodarki Odpadami wyjaśnili przyczyny 
drastycznych podwyżek opłat za odpady komu-
nalne. To m.in. rozszerzenie selektywnej zbiór-
ki (dodatkowe pojemniki i kursy śmieciarek), 
wzrost poziomu recyklingu, ceny paliw, wzrost 
płacy minimalnej.

Z analiz przetargów z ostatnich lat wynika, 
że w 2018 r. średnia cena odpadów segregowa-
nych wyniosła ok. 9 zł od osoby, choć powinna 
wynosić ok. 14 zł. Na skutek stosowania jedyne-
go kryterium, jakim była najniższa cena mieli-
śmy do czynienia z zaniżeniem ceny za odpady 
o ok. 30%. Ponadto nie ma gdzie już tanio odpa-
dów składować, co wszystko w uproszczeniu daje 
stawkę ok. 22 zł – tyle powinna wynosić średnia 
cena odpadów w skali kraju. Oznacza to więc 
co najmniej 100–140% podwyżkę. Jak wynika 
z tych danych, w Rzgowie opłaty zarówno po-
przednio, jak i dziś są porównywalne ze średnią 
krajową. Wpływ na ceny odbioru odpadów u nas 
ma jednak wzrost ilości śmieci wytwarzanych 
w Gminie Rzgów z roku na rok (ok. 1900 ton od-
padów w roku 2017 oraz ponad 2500 ton odpa-
dów w roku 2018, co daje wzrost o 34,15%).

Nie planowałem podwyżki w 2018 r., 
bo moją wolą wspólnie z radnymi poprzedniej 
kadencji, było utrzymanie opłat na dotychcza-
sowym poziomie, dlatego dołożyliśmy pienię-
dzy do gminnego systemu. Nie zakładałem tej 
podwyżki także przygotowując projekt budżetu 
na 2019 rok.

Co więcej, zadbałem o to, że w budżecie 
na 2019 rok mamy zabezpieczone pieniądze, 
które pozwalałyby na to, żeby sfinansować sys-
tem odbioru odpadów w Gminie Rzgów, w opar-
ciu o dotychczasowe stawki, ale aktualne stano-
wisko RIO stanowi, iż system gospodarowania 
odpadami komunalnymi musi funkcjonować 
na zasadzie samofinansowania, co oznacza, 
że gminie nie wolno dokładać z ogólnego bu-
dżetu do gospodarowania odpadami.

Ponadto można porównać ceny rzgowskie 
z opłatami w innych gminach i nasze stawki, 
które wynoszą 14 zł za odpady segregowane 
i 30 zł za niesegregowane są jednymi z niż-
szych w regionie. Oto koszty u pobliskich są-
siadów. Aleksandrów Łódzki (20,90/41,80 zł), 
Tuszyn (19/36 zł), Brójce (18/34 zł), Czarnocin 
(16,70/33 zł).

Jednocześnie warto przypomnieć, że opła-
ca się segregować śmieci, bo wówczas stawki 
są zdecydowanie niższe. A jest to też zachowa-
nie proekologiczne i bardzo przez nas wszyst-
kich pożądane. Im więcej śmieci będziemy 
segregować, tym mniejsze koszty będziemy 
ponosić także jako wspólnota, czyli cała nasza 
Gmina Rzgów. 

■

Pomnik 
Niezłomnych 
zostanie 
podniesiony

Projekt podniesionego obelisku 
i obecny widok pomnika

CZY MOGŁO 
BYĆ TANIEJ?

O komentarz na temat 
kosztów odbioru odpadów 
w naszej gminie poprosiliśmy 
burmistrza Rzgowa 
Mateusza Kamińskiego

Z MYŚLĄ O PACJENTACH

Od 1 lutego w Gminnej Przychodni 
Zdrowia w Rzgowie zmieniły się 
numery telefonów

• Rejestracja 42 280 75 55
• Dentyści 42 280 75 66
•  Poradnia „K” – ginekolog, 

położna 42 280 75 60

Na numerze rejestracji zostanie uru-
chomiona funkcja tzw. kolejkowania, 
polegająca na tym, że jeśli telefon będzie 
zajęty, to dzwoniący pacjent usłyszy w 
słuchawce komunikat, że jest kolejną 
osobą oczekującą na połączenie. Kiedy 
linia się zwolni, zostanie automatycznie 
połączony z rejestracją.

A oto inne zmiany 
wprowadzone od 1 lutego:

–  w rejestracji zostały utworzone dwa 
okienka do obsługi pacjentów oraz zo-
stała zatrudniona rejestratorka, dzięki 
czemu zostanie usprawniona obsługa 
pacjentów chcących wyciągnąć kartę 
do lekarza;

–  przychodnia prowadzi badania lekar-
skie dla osób ubiegających się o pra-
wo jazdy kat. B, natomiast nowością 
jest fakt, iż dla pacjentów GPZ Rzgów 
cena jest o 50% niższa niż dla osób 
spoza naszej przychodni;

–  przypominamy, że w naszej przy-
chodni jest możliwość skorzystania 
z odpłatnych konsultacji dermatolo-
gicznych, ortopedycznych, kardio-
logicznych, badania USG bioderek 
u niemowląt oraz ECHOKARDIO-
GRAFII, które cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem wśród pa-
cjentów;

–  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia osoby posiadające orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności mogą skorzystać z zabiegów fi-
zjoterapeutycznych poza kolejnością.

Jarosław Nettik 
Dyrektor GPZ w Rzgowie

Od lutego 
zmiany w GPZ
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Podczas IV sesji RM 
w Rzgowie, 30 stycznia, 
radni przyjęli uchwałę 
podnosząca cenę wywozu 
śmieci posortowanych 
z 7 do 14 złotych od osoby 
w gospodarstwie domowym 
miesięcznie. Stawka 
za śmieci mieszane wzrosła 
z 14 do 30 złotych. Uznano, 
że jest to cena wymuszająca 
upowszechnienie sortowania 
odpadów. Obecnie 18 procent 
mieszkańców gminy Rzgów 
wolało płacić niż sortować 
śmieci.

Nowe stawki obowiązują od kwietnia 2019 r. 
Rajcy głosowali w komplecie, a więc w liczbie 
piętnaściorga – 11 było za nowymi opłatami, 
2 było przeciw, a 2 innych wstrzymało się 
od głosu. Przyjęcie nowego cennika poprze-
dziły dwie gorące dyskusje radnych na komi-
sji wspólnej Rady Miejskiej i podczas środo-
wej sesji. Dyskutanci z grubsza podzielili się 
na dwa ugrupowania: jedni chcieli minimal-
nej podwyżki i dużych dopłat z budżetu gminy 
do wywozu odpadów, których obecne prawo 
nie przewiduje, a drudzy pragnęli zbliżenia ta-
ryfy do pułapu zrównoważenia kosztów, czyli 
z niedużymi dopłatami.

Przewidzenie sytuacji na rynku gospo-
darki odpadami jest trudne, dopóki Sejm nie 
przegłosuje znowelizowanej ustawy mówiącej 
wprost, w jakich okolicznościach samorząd 
może dotować opłaty śmieciowe i czy w ogóle 
może to robić. Znowelizowanej ustawy mo-
żemy oczekiwać albo jutro, albo za miesiąc, 
a może za kwartał? W każdym razie zmiana 
cennika opłat za odbieranie śmieci była nie-
unikniona.

Radni prowadzili dyskusję opierając się 
również na jednoznacznych wyliczeniach. 
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych podniosła cenę o 102%. 
Jednocześnie rośnie opłata za korzystanie 
ze środowiska, która w 2018 r. wyniosła 140 zł 
za tonę, w tym roku – 170 zł, a w przyszłym 
270 zł. Koszty podnoszą obiektywnie: wzrost 
o połowę cen prądu, a także wzrost krajowe-
go minimalnego wynagrodzenia pracowni-
ków firm wywożących odpady. Ceny musiały 
iść w górę, skoro w 2017 r. mieszkańcy gminy 
Rzgów przygotowali do wywiezienia 1898,2 
tony śmieci, a w ubiegłym roku już 2546,5 
tony! Wzrost nastąpił o ponad 30%. Częściej 
wymieniamy ogrodzenia, meble, telewizory, 
sprzęt AGD. Tak rośnie masa odpadów wiel-
kogabarytowych. A przecież jeszcze przybywa 
lawinowo opakowań po przedmiotach kupo-
wanych przez internet.

Niższe ceny są możliwe w takich miastach 
jak Łódź, gdzie wiele jest zabudowy wielopię-
trowej. Z kolei w gminach typowo rolniczych 
jak np. Wartkowice prawie nikt nie odstawia 
biomasy (trawa, liście, gałęzie, owoce – spady), 
tylko przerabia u siebie na kompost. Całkowi-
ty koszt odbioru odpadów w gminie Rzgów 
wyliczono na 1,906 mln zł, co daje 16,42 zł 
od osoby w gospodarstwie domowym.

Inwestycje, przetargi, umowy
Jak poinformował burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, Referat Inwestycji od 19 grudnia 
2018 r. do końca stycznia 2019 r. zajmował się 
następującymi zagadnieniami:

Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa: 
jeszcze w grudniu odebrano wykonanie ka-
nalizacji w ulicy Gruntowej (Starowa Góra 
– 625 m), a w styczniu w ulicy Żwirowej 
(Starowa Góra – 470 m). Obecnie trwają ro-
boty w ulicach: Czartoryskiego (Stara Gadka 
– 1475 m), Frontowej z Modrzewiową (Sta-
rowa Góra – 838 m), Gerbery (Starowa Góra 
– 535 m), Gontowa (Starowa Góra – 784 m).

Trwają prace w oczyszczalni ścieków, za-
kres robót (ok. 60%) wykonywany jest zgod-
nie z harmonogramem, a nawet z lekkim wy-
przedzeniem. Termin zakończenia inwestycji 
to wrzesień 2019 r.

Referat Inwestycji ogłosił postępowania 
przetargowe na przebudowę dróg 
powiatowych:
nr 1233 E – ulica Nad Nerem w miejscowości 
Bronisin Dworski, nr 2909E w miejscowości 
Kalinko, nr 2916 E w Guzewie na skrzyżowa-
niu z drogą gminną, nr 2942 E – ul. Tuszyńska 
na odcinku od placu 500-lecia do cieku Struga, 
a także na przebudowę drogi gminnej w Gro-

dzisku (I etap), ulicy Sucharskiego w Rzgowie 
oraz budowę przedszkola w Guzewie wraz 
z utworzeniem żłobka samorządowego w tym 
budynku.

Podpisano umowy na budowę oświetlenia 
ul. Łanowej i Zbożowej w Gospodarzu oraz 
wykonanie remontu sali świetlicy w Starowej 
Górze, który ma się zakończyć do 15 marca br.

Trwają prace na budowie Domu Kultury 
w Rzgowie. Wykonywane są tynki wewnętrz-
ne, prace instalacyjne, grzewcze, elektryczne, 
wylane są posadzki na parterze, na ukończe-
niu jest szklenie fasad.

Referat Gospodarki Komunalnej 
wykonywał następujące zadania:
Pracownicy byli zaangażowani głównie w zi-
mowe utrzymanie dróg gminnych oraz powia-
towych. Służby wyjeżdżały w tym okresie 20 
razy. Zużyto około 800 ton mieszanki soli 
z piaskiem. Ze względu na warunki atmos-
feryczne prowadzono interwencje związane 
z zalewaniem dróg i nieruchomości wodami 
roztopowymi, m.in. na ul. Łódzkiej, Klonowej, 
Frontowej.

Prowadzone są również interwencyjne na-
prawy nawierzchni asfaltowych. Wykonano 
kraty zabezpieczające wyjście do pomieszczeń 
monitoringu oraz do pergoli na odpady znaj-
dującej się przy ul. Rawskiej 8. Rozpoczęto fre-
zowanie pni przy drodze powiatowej 2909E.

Wyznaczono i zainstalowano nowe przy-
stanki na ul. Łódzkiej. Ma to związek ze zmia-
ną trasy linii 56.

Referat Gospodarki Przestrzennej 
i Rolnictwa wykonywał następujące 
zadania:
Zostało wypłacone odszkodowanie za udział 
wynoszący 1/3 części w nieruchomości zajętej 
pod ulice: Nową i Sucharskiego – kwota od-
szkodowania 58 033,32 zł.

Podpisano umowy na sporządzenie trzech 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego:
–  dla części miejscowości Stara Gadka gmina 

Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Szpa-
ragowej, ul. Katowickiej, granica z cmenta-
rzem;

–  dla miejscowości Grodzisko gmina Rzgów 
(działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 
101/2, 101/3, 156/3, 157/3, 157/5, 157/7, 157/8, 
157/9, 158/1, 159/2, 159/3, 160/1, 161/1);

–  dla części wsi Czyżeminek, rejon ul. Dojaz-
dowej.

Prośba mieszkańców o poparcie
Pod koniec IV sesji grupa niezadowolonych 
z pomysłu przeprowadzenia magistrali ga-
zowej starym śladem, w warunkach skupio-
nej zabudowy poprosiła radnych o wsparcie 
w rozmowach z inwestorem. Mieszkańcy 
podkreślali, że będą żyli w strachu przed moż-
liwością wybuchu gazu. Ich majątki rodzinne, 
dorobek całych pokoleń stracą na wartości 
po zbudowaniu nowej magistrali gazowej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław 
Pełka i burmistrz Mateusz Kamiński przeka-
zali informację, że przygotowywane jest sta-
nowisko samorządu, które być może pogodzi 
interesy mieszkańców i inwestora.

Obradom sesji przysłuchiwały się człon-
kinie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego: Marta Stasiak i Klaudia Zaborowska-
-Gorzkiewicz.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

CENY ZA ŚMIECI 
wzrosną od kwietnia
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Od 1 lutego 2019 roku uległ zmianie prze-
bieg trasy autobusu linii 56. Zgodnie z za-

powiedzią, wychodzimy naprzeciw życzeniom 
mieszkańców północnej części ul. Łódzkiej, 
ul. Granicznej i Ustronnej oraz pracodaw-
ców prowadzących działalność gospodarczą 
w tamtym rejonie Zmieniony zostaje przebieg 
trasy w kierunku Łódź – Rzgów. Autobus li-
nii 56 pojedzie, nie jak dotychczas ul. Rudzką, 
lecz wjedzie na drogę krajową DK 91 a następ-
nie skręci w ul. Łódzką dojeżdżając do ronda, 
dalej autobus wróci na dawną trasę.

Pozwoli to na powrót mieszkańców z ul. 
Łódzkiej, Ustronnej i Granicznej bezpośred-
nio do domu, a pracownikom firm na łatwiej-
szy dojazd do pracy.

Linia 56 na kierunku Rzgów-Łódź będzie 
kursować bez zmian. Zastosowane rozwiązanie 
zostało wypracowane po długich rozmowach 
ze ZDiT w Łodzi, który ostatecznie pozytyw-

nie zaopiniował rozwiązanie zaproponowa-
ne przez burmistrza Rzgowa. Było to trudne, 
gdyż warunkiem osiągnięcia porozumienia 
stawianym przez ZDiT było zorganizowanie 
ruchu na linii tylko w oparciu o używany na tej 
trasie obecnie tabor bez konieczności angażo-
wania dodatkowych autobusów.

Mamy nadzieję, że wypracowany kompro-
mis, korzystnie wpłynie na poprawę komuni-
kacji w naszym mieście.

Tekst: Adam Stawiany, fot. WK

Ważne dla 
pasażerów 
autobusu 56

Msze w kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Rzgo-
wie odbywają się na czas remontu 

w prezbiterium przed tymczasowym ołtarzem 
głównym. Jego rolę pełni obecnie prawy oł-
tarz św. Trójcy przy chrzcielnicy. Ekipa z fir-
my konserwatorów zabytków z „Mosaiconu” 
z Łodzi otoczyła ściany i sklepienie rusztowa-
niami i foliami ochronnymi.

Kilkanaście dni temu pracownicy „Mo-
saiconu” zdemontowali XVIII-wieczne stalle 
z południowej ściany prezbiterium. Jak nam po-

wiedział ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak, 
drewniana konstrukcja została oddana do kon-
serwacji dosłownie w ostatniej chwili. Drewno 
było spróchniałe i wymaga uzupełnień. Stalle, 
czyli ozdobne ławy z rozbudowanymi zaplec-
kami trzeba oczyścić, pomalować i powtórnych 
pozłocić. Ściana południowa jest popękana. 
Wymaga klamrowania. Na odsłoniętej ścianie 
południowej konserwatorzy odkryli pozosta-
łości dawnego malowidła z elementami koła 
i motywu roślinnego. Dziś wiadomo, że ma-
lowidło nie ma charakteru religijnego. Trudno 

jednak po takich szczątkowych fragmentach 
ocenić wartość artystyczną i historyczną.

Do powtórnego malowania jest przezna-
czone sklepienie prezbiterium. Jeśli po zdjęciu 
farby ukażą się dawne freski w dobrym sta-
nie, to będą odtwarzane, co będzie wymagało 
dodatkowych kosztów. Po zasięgnięciu opinii 
konserwatora zabytków z Łodzi, nadzorują-
cego remont wiadomo już, że chór musi za-
chować charakter podwieszonej konstrukcji. 
To oznacza, że dla wzmocnienia nie można go 
tak po prostu podstemplować filarami. W ra-
chubę wchodzi wzmocnienie metalowymi bel-
kami zakotwiczonymi w ścianie.

Na ten rok przewidziane jest pomalowanie 
elewacji zewnętrznej ściany północnej od stro-
ny parkingu. Dotacje na ten konkretny cel 
z funduszu obydwu rzgowskich sołectw po-
kryją połowę kosztów szacowanych wstępnie 
na 200 tys. zł.

– Jeśli chodzi o koszty remontu na ten rok, 
czyli renowację sklepienia prezbiterium, ściany 
południowej w prezbiterium, stalli od strony po-
łudniowej oraz remont elewacji ściany północ-
nej wyniesie od 900 tys. zł – podaje szacunkowe 
na razie wyliczenia proboszcz ksiądz kanonik 
Krzysztof Florczak. – Zwróciliśmy się o dofi-
nansowanie ze strony gminy Rzgów, do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi, po raz pierwszy 
do Funduszu Kościelnego i do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli zabraknie 
pieniędzy zewnętrznych, musiałbym podjąć 
dramatyczną decyzję np. o przesunięciu w cza-
sie pomalowania elewacji ściany północnej.

W czasie remontu pod piłę pójdzie na wio-
snę ponadtrzystuletnia, uschnięta lipa na pla-
cu kościelnym niedaleko figury Jana Pawła II. 
Ten pomnik przyrody ma już urzędową zgodę 
na wycięcie do końca marca 2019 r. z uwagi 
na niebezpieczeństwo runięcia osłabionych 
konarów np. w czasie silnej wichury.



Na stronie Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego ukazała się wła-

śnie informacja dotycząca wyników naboru 
wniosków w ramach programu „Ochrona 
zabytków”. Miłym akcentem tej wiadomości 
jest umieszczenie na liście wsparcia wniosku 
kościoła parafialnego w Rzgowie na kwo-
tę 440 tys. zł. Dzięki pozyskanym środkom 
będzie możliwe zakończenie remontu ele-
wacji od strony północnej oraz prace kon-
serwatorskie we wnętrzu naszej świątyni. 
W budżecie Gminy Rzgów również zarezer-
wowano środki na prace konserwatorskie rz-
gowskiego zabytku, w wysokości 350 tys. zł. 
W skład tej kwoty wchodzą również środki 
w ramach tzw. funduszu sołeckiego (prawie 
106 tys. zł).

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Trwa remont 
wewnątrz kościoła

Od końcówki grudnia ubiegłego roku w Starej 
Gadce trwają prace przy budowie kanalizacji 
w ul. Czartoryskiego. To jedna z najdłuższych 
ulic kanalizowanych z pomocą unijną w Staro-
wej Górze i Starej Gadce. Długa rura powstaje 
na odcinku 1475 m kosztem około 2 mln zł.

– Aby budowa była mniejszym obciążeniem 
dla mieszkańców, do minimum została ograni-
czona liczba tradycyjnych wykopów – twierdzi 
inspektor nadzoru Bogdan Błaziński z Refe-
ratu Inwestycji UM w Rzgowie. – Wykonawca 
sięgnął po nowoczesną technologię tzw. prze-
wiertów sterowanych. Ponieważ są tu miej-
sca niewystarczające do ustawienia maszyny 
do przewiertów, wykonawca sprowadził kreta – 
specjalne urządzenie przepychające na fragmen-
cie, gdzie rura przechodzi na druga stronę ulicy.

Obecnie pracownicy instalują lifty, czy-
li uskoki rury kanalizacji podciśnieniowej. 

W ul. Czartoryskiego powstaje 18 studni za-
worowych w celu podpięcia do kanalizacji 24 
posesji.

To oczywiście wycinek wielkiej inwestycji 
skupionej także w Starowej Górze. Zakończo-
no prace budowlane na ul. Frontowej z Mod-
rzewiową na odcinku łącznym 838 m, a także 
na ul. Gerbery (535 m) i na ul. Gontowej. 25 
stycznia wystąpiono o pozwolenie na użyt-
kowanie nowej kanalizacji w ul. Żwirowej. 
Do końca ub. roku rozliczono w ramach inwe-
stycji kanalizacyjnej 7331 metrów bieżących 
nowej sieci. To więcej niż zakładał plan.

Tekst: Włodzimierz Kupisz

Gmina Rzgów buduje kanalizację ze środków 
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014–
2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Łódzki 
Obszar Metropolitalny, którego członkiem jeste-
śmy od chwili jego założenia, czyli od grudnia 
2014 r. Umowa na realizację przedsięwzięcia 
została podpisana w kwietniu 2017 r., przyzna-
ne zostało dofinansowanie ponad 9,3 mln zł. 
Całość kosztów realizacji projektu wyniesie po-
nad 18 mln zł.

Budowlańcom 
pomaga… kret

JEST TAKŻE DOTACJA RZĄDOWA – 440 TYS. ZŁ Z MKiDN
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Współpraca między jednostkami samorządu 
terytorialnego i lokalnymi organizacjami po-
żytku publicznego (OPP) to podstawa spraw-
nie działającego społeczeństwa obywatelskie-
go. Gmina Rzgów jest realizatorem projektu 
„Wspieraj lokalnie” organizowanego przez In-
stytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych 
(IWOP), który łączy promocję rozliczania 

PIT-ów w obrębie lokalnego samorządu z prze-
kazywaniem 1% dla organizacji działających 
na tym samym obszarze. Jednostki samorzą-
dowe otrzymują możliwość stymulowania 
przychodów budżetowych i jednocześnie mogą 
realizować obowiązek wspierania organizacji 
pozarządowych funkcjonujących lokalnie.

Dla nowoczesnych samorządów rozliczanie 
PIT-ów w regionie jest równie ważne jak zdo-
bywanie 1% podatku dla organizacji pożytku 
publicznego. Wychodząc naprzeciw tym ocze-
kiwaniom, projekt „Wspieraj lokalnie” pozwala:
•  Bezpłatnie korzystać ze specjalnie przygoto-

wanej wersji programu do rozliczeń podatku;
•  Zachować w regionie wpływy z PIT-ów po-

datników;
•  Wspierać i promować lokalne organizacje 

pożytku publicznego;
•  Zachować w regionie wpływy z 1%;
•  Realizować politykę współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi;
•  Budować wizerunek samorządu jako jednost-

ki wspierającej lokalną społeczność.
Co roku dzięki uczestnictwu w projektach 
IWOP-u organizacje pozarządowe zbierają kil-
ka milionów złotych z 1% podatku. Po przystą-
pieniu jednostki samorządowej do współpracy, 
kwota, którą zbierają OPP w danym regionie, 
znacząco wzrasta, co przynosi wymierne efekty 
w finansowanych przez organizacje projektach.

Darmowy program do rozliczenia podatku 
dochodowego dedykowany dla mieszkańców 
gminy Rzgów jest dostępny na stronach inter-
netowych: www.rzgow.pl oraz https://www.
pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-rzgow

Lista lokalnych organizacji 
pożytku publicznego
 1)  KRS: 0000139560 Nazwa Organizacji: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku
 2)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 

OSP Rzgów. Cel Szczegółowy: OSP Rz-
gów, Rzgów ul. Nadrzeczna 2, 95–030 
Rzgów

 3)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 
OSP Kalino. Cel Szczegółowy: OSP Kali-
no, Kalino 38, 95–030 Rzgów

 4)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 
OSP Bronisin. Cel Szczegółowy: OSP Bro-
nisin Dworski, Bronisin Dworski 2, 
95–030 Rzgów

 5)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 
OSP Stara Gadka. Cel Szczegółowy: OSP 
Stara Gadka, ul Lucerniana 41, 95–030 
Rzgów

 6)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 
OSP Kalinko. Cel Szczegółowy: OSP Ka-
linko, Kalinko 50, 95–030 Rzgów

 7)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 
OSP Romanów. Cel Szczegółowy: OSP 
Romanów, Romanów 36, 95–030 Rzgów

 8)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 
OSP Guzew. Cel Szczegółowy: OSP Gu-
zew, ul. Edukacyjna 1, 95–030 Rzgów

 9)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 
OSP Prawda. Cel Szczegółowy: OSP 
Prawda, Prawda 34, 95–030 Rzgów

10)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 
OSP Starowa Góra. Cel Szczegółowy: OSP 
Starowa Góra, ul. Centralna 100, 95–030 
Rzgów

11)  KRS: 0000116212 Nazwa Organizacji: 
OSP Gospodarz. Cel Szczegółowy: OSP 
Gospodarz, Gospodarz 38, 95–030 Rzgów

Rozlicz PIT w gminie Rzgów
Odpowiednia polityka informacyjna i zasto-
sowanie przyjaznych mieszkańcom rozwiązań 
pozwala samorządom pozyskać dodatkowe, 

znaczące przychody budżetowe – zależnie 
od wielkości jednostki – sięgające nawet kil-
ku milionów złotych. Z budżetem Gminy jest 
bowiem jak z budżetem domowym. Jest w nim 
tylko tyle pieniędzy, ile zarobimy. W domu 
to nasze wypłaty, w samorządzie ważną pozy-
cją są podatki, które każdy z nas płaci. Co mie-
siąc od naszych pensji pobierany jest podatek 
dochodowy. Później musimy rozliczyć się (jed-
ni sami, za innych robią to np. pracodawcy) 
z Urzędem Skarbowym. Wypełniamy wtedy 
druki zwane PIT-ami. Nie każdy wie, ale część 
z tych naszych podatków przekazywanych jest 
później do Gminy jako ustawowy udział w po-
datku dochodowym od osób fizycznych, czyli 
właśnie z PIT. To dlatego tak ważne jest, żeby-
śmy byli zameldowani i płacili podatki w tym 
miejscu, w którym rzeczywiście mieszkamy. 
To min. z tych pieniędzy możliwa jest później 
budowa dróg, utrzymywanie szkół i przedszkoli.

Na terenie gminy Rzgów jest zameldowa-
nych prawie 10 tys. mieszkańców, jednak liczba 

osób zamieszkujących jest zdecydowanie więk-
sza. Jeśli mieszkasz na terenie gminy Rzgów, 
ale jesteś zameldowany w innym miejscu i nie 
wskazałeś w zeznaniu podatkowym, że chcesz 
by Twój podatek trafiał do budżetu gminy Rz-
gów to wspiera on rozwój innej miejscowości!

Wskazanie miejsca zamieszkania jest moż-
liwe bez konieczności zmiany zameldowania, 
wymiany dokumentów i nie wymaga żadnych 
opłat. Wystarczy uaktualnić adres zamieszka-
nia w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. 
Wypełnienie tych formalności wystarczy, żeby 
38,08% naszego podatku wracało do gminy.

W 2019 roku 38,08% z podatku dochodowego 
odprowadzanego do Urzędu Skarbowego przez 
osoby fizyczne deklarujące gminę Rzgów jako 
miejsce zamieszkania w rozliczeniach rocz-
nych PIT, zasili budżet naszego samorządu. 
Dla porównania w 2017 roku była to kwota 
14 861 965,00 zł, a w 2018 roku kwota 17 655 
986,00 zł.

Gmina Rzgów w projekcie 
„Wspieraj lokalnie”

TWÓJ E-PIT
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew zachęca Państwa 

do skorzystania z usługi Twój e-PIT dostępnej na Portalu Podatkowym 
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

Chcesz złożyć Twój e-PIT? Zobacz, jakie to proste:
1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT
2. Uwierzytelnij się

• Wpisz swoje dane:
* PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
* kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
* kwotę przychodu z jednej z informacji
* od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018
* lub użyj profilu zaufanego

3. Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:
•  zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadcze-

nie Odbioru (UPO)
•  jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:

— wspólne z małżonkiem
— jako osoba samotnie wychowująca dzieci

•  zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której 
chcesz przekazać 1% podatku

•  zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
•  dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu 

religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania inter-
netu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

•  odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. 
W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie 
brany pod uwagę

•  nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie 
uznane za złożone

4. Zaakceptuj i wyślij zeznanie
5. Teraz możesz pobrać UPO

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew 
Z-ca Naczelnika Anna Gręda 

Urząd Skarbowy Łódź – Widzew

Urząd Skarbowy
Łódź – Widzew

http://www.rzgow.pl
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-rzgow
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-rzgow
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Organizatorzy
■  Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośro-

dek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie.

Cel imprezy
■  Prezentacja dorobku artystycznego zespołów 

tanecznych.
■  Uczestnikami festiwalu mogą być amatorskie 

zespoły taneczne działające przy ośrodkach 
kultury, szkołach, klubach tanecznych oraz 
innych placówkach kulturalno-oświatowych.

■  Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi.
■  Rozwijanie talentów estradowych.
■  Spotkanie i integracja uczestników oraz instruktorów, biorących udział w przeglądzie.
■  Popularyzacja zespołowych form tanecznych.

Miejsce i termin przeglądu
■  Hala Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5, wjazd od ul. Li-

terackiej,
■  27 kwietnia 2019 r. (sobota) godz. 16.00.

Warunki uczestnictwa
■  Uczestnicy przysyłają wypełnione karty zgłoszeń na adres organizatora w nieprzekraczalnym ter-

minie do 10 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: acc.rychlewski@rzgowkultura.pl, na adres: Gminny 
Ośrodek Kultury, 95–030 Rzgów, lub osobiście: 95–030 Rzgów, ul. Letniskowa 6.

■  Organizatorzy dopuszczają układy taneczne w dowolnej technice.
■  Łączny czas prezentacji do 10 min. (max. 2 układy).
■  Przygotowanie nagrań do prezentacji dobrej jakości płyty CD (audio, mp3), USB.
■  W przypadku uczestników niepełnoletnich zespoły zobowiązane są posiadać odpowiednią liczbę 

opiekunów.
■  Brak przeciwwskazań lekarskich na uczestnictwo w Festiwalu Tańca.

Ramowy program imprezy
■  15.00–15.50 – potwierdzenie udziału i próby techniczne wg kolejności zgłoszeń
■ od godz. 16.00 – prezentacje zespołów

Informacje dodatkowe
■  Organizatorzy dysponują sceną o wymiarach 8x8m.
■  Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
■  Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do turnieju powinny ubezpieczyć ich 

na czas przejazdu i pobytu.
■  Zespoły powinny posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
■  Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie i rozpowszechnianie ich twórczości (rejestrację 

telewizyjną i fotograficzną).
■  Zapewnione będą napoje oraz słodycze dla uczestników.
■  Każda formacja taneczna otrzyma dyplom oraz puchar.
■  Zapewniony będzie sprzęt nagłaśniając.
■  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
■  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje uczestników powstałe 

w trakcie festiwalu.
■  Uczestnicy festiwalu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody wyrządzone 

na terenie GOSTiR.
■  Organizatory zapewniają opiekę przedmedyczną na czas festiwalu.

Jednocześnie
■  Prosimy potwierdzić udział zespołu/grupy w dniu konkursu przy stanowisku organizacyjnym 

na terenie Hali GOSTiR w Rzgowie do godz. 15.00.
■  Uzupełnienia lub poprawki do zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną (e-mail: 

acc.rychlewski@rzgowkultura.pl, lub telefonicznie Jarosław Rychlewski 502 451 951.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REGULAMINIE!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań wideo, mających na celu 
dokumentowanie i promowanie imprezy. Za wykorzystywanie wyżej wymienionych materiałów 
wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Zgłoszenie uczestnika do przeglądu ozna-
cza: – znajomość niniejszego regulaminu i zgodę na jego postanowienia – zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu opublikowania materiałów informacyjnych 
i promocyjnych festiwalu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (tj. DzU 2016, poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych jest Gminny Ośrodek 
Kultury z siedzibą w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie-
zbędne do uczestnictwa w festiwalu. Podającemu dane przysługuje prawo do ich wglądu oraz ich 
poprawiania.

REGULAMIN 
IV RZGOWSKIEGO 
FESTIWALU TAŃCA 
RZGÓW 2019

W związku ze zbliżającym się Mię-
dzynarodowym Dniem Tańca, 
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgo-

wie zaprasza na „IV Rzgowski Festiwal Tańca 
– Rzgów 2019”. Wydarzenie zaplanowane zo-
stało na 27 kwietnia 2019 r. (sobota) na godz. 

16.00. Kierowanie jest do amatorskich zespo-
łów tanecznych działających przy ośrodkach 
kultury, szkołach, klubach tanecznych oraz 
innych placówkach kulturalno-oświatowych. 
Celem imprezy jest między innymi prezenta-
cja dorobku artystycznego zespołów tanecz-
nych, wymiana doświadczeń w zakresie pracy 

z zespołami tanecznymi a także rozwijanie 
talentów estradowych oraz integracja formacji 
tanecznych i ich opiekunów.

Festiwal organizowany jest w związku 
z Międzynarodowym Dniem Tańca, obcho-
dzonym co roku 29 kwietnia. Święto ustano-

wione zostało w 1982 roku przez Komitet Tań-
ca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, 
będącego pod auspicjami UNESCO.

Zapraszamy! 27 kwietnia, godz. 16.00. 
Hala Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki 
i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5, wjazd 
od ul. Literackiej.

ZATAŃCZ Z NAMI!
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Rozmawiamy z Radosławem 
Bubasem, dyrektorem GOSTiR 
w Rzgowie

Na czym polegać będzie zmiana 
w funkcjonowaniu hali GOSTiR?
Zakończyliśmy tzw. etap trwałości projek-
tu. Był to okres, w którym hala sportowa 
w Rzgowie, zgodnie z umową o dofinansowa-
niu ze środków unijnych, udostępniana była 
bezpłatnie dla wszystkich chętnych. Ten czas 
miał swoje plusy. Był to okres dobrze wykorzy-
stany na promocję nie tylko samego obiektu, 
ale również sportu, rekreacji, zdrowego stylu 
życia. Powstało wiele nowych zajęć, inicjatyw, 
pojawiła się dobra baza i wiele możliwości jej 
wykorzystania. Jednym zdaniem – została wy-
korzystana niezwykła szansa na aktywizację 
lokalnej społeczności. Jeśli chodzi o zmiany 
w funkcjonowaniu obiektu, na bieżąco obser-
wujemy potrzeby i w miarę możliwości stara-
my się wychodzić im naprzeciw. Sprawy takie 
jak zmiana godzin otwarcia obiektu, w zależ-
ności od zapotrzebowania. W tej chwili z hali 
i zaplecza można korzystać do 22.30, a wcze-
śniej była to godzina 21.00. Stale poszerzamy 
i udoskonalamy ofertę proponowanych przez 
nas zajęć, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzie-
ci. Z początkiem roku rozpoczęliśmy inwesty-
cję związaną z budową sauny, budową nowej 
większej siłowni, stworzeniem miejsca na od-
poczynek, kawę i konsumpcję. Przebudowuje-

my również salki do zajęć 
– powiększona i dopo-
sażona zostanie salka 
do sportów walki, zy-
skamy większą salkę 
do zajęć fit oraz salkę 
do tenisa stołowego. 
Pojawi się również 
miejsce na gabinet fi-
zjoterapeuty, masażysty, 
dietetyka. Po zakończeniu 
zmian obiekt będzie oferował 
praktycznie kompletną usługę: gry 
zespołowe, gry rakietowe, siłownię, saunę, za-
jęcia dla dorosłych i dla dzieci, sporty walki, 
porady trenera personalnego, fizjoterapeuty, 
dietetyka.

W ostatnim czasie poczyniono ponadto 
szereg inwestycji i doposażono obiekt, 
a koszty utrzymania rosną?
Największą inwestycją jest oczywiście nowa si-
łownia. Zakup ten był zdecydowanie potrzeb-
ny i cieszę się, iż radni Gminy Rzgów, jak i bur-
mistrz wykazali w tej sprawie zrozumienie. 
Jestem przekonany, iż inwestycja w profesjo-
nalny, komercyjny sprzęt przyniesie korzyści 
i zadowolenie ćwiczących. Pozostałe zmiany 
nie są aż tak kosztowne, wiele rzeczy jesteśmy 
w stanie zrobić we własnym zakresie. Jeśli cho-
dzi o największe koszty czyli obsługi, koszty 
pracy, nie planuję ich zwiększania. Nieco inny 

podział stanowisk, przy-
dział zadań i delegowa-
nia obowiązków dla 
pracowników pozwo-
li nie generować do-
datkowych kosztów.

Powstał nowy 
cennik korzystania 

z obiektu GOSTiR 
zaopiniowany 

przez Komisję Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej. 

Jak będzie wyglądał teraz model 
działania hali sportowej, za co będzie 
trzeba zapłacić i jakie stawki zostaną 
wprowadzone od marca?

W naszej pracy działamy i dostosowujemy się 
do odbiorców. Rano hala sportowa stanowi bazę 
dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, które od-
bywają u nas swoje zajęcia. Od godziny 15 tre-
nują u nas sekcje młodzieżowe lokalnych klu-
bów i stowarzyszeń sportowych. Około godziny 
18 rozpoczynają się zajęcia, treningi, mecze dla 
dorosłych, a w weekendy – oprócz normalnej 
pracy – obsługujemy wiele imprez sportowych. 
Jeśli chodzi o cennik, to mogę powiedzieć, iż 
z punktu widzenia użytkownika jest on zdecy-
dowanie korzystny. Obiekt będzie oczywiście 
udostępniany bezpłatnie na zajęcia szkolne. 
Kluby i stowarzyszenia sportowe będą mogły 
korzystać z hali sportowej ze zniżką do 75%. Jeśli 
chodzi o opłaty dla użytkowników prywatnych 
to karnet typu „open”, czyli nielimitowany wstęp 
na wszystkie prowadzone przez nas zajęcia, ko-
rzystanie z siłowni oraz sauny będzie kosztował 
60 zł miesięcznie w przypadku dorosłych i 50 zł 
dla dzieci, dając wstęp na dowolne prowadzo-
ne przez nas zajęcia, jak również ściankę wspi-
naczkową. Oprócz karnetów będzie oczywiście 
możliwość zakupu biletów jednorazowych. 
Pozostałe pozycje z cennika to np. wynajem 
sali głównej – 120 zł/godz., wynajem sektora 
sali głównej – 50 zł/godz., sala squash od 30 zł/
godz., sala do tenisa stołowego od 20 zł/godz. 
Opłaty będą obowiązywać od marca 2019 roku.

Dziękujemy za rozmowę.

* * *
Cennik dostępny w hali sportowej lub na stronie 
www.gostir-rzgow.pl. Taryfikator opłat w GOSTiR 
opublikujemy w kolejnym wydaniu naszej gazety.

AG, fot. GOSTiR

Gmina Rzgów wraz z Fundacją 
Aktywizacja zaprasza mieszkańców 
(od 18 roku życia bez limitu wiekowego) 
na bezpłatne szkolenia, realizowane 
w ramach projektu „e-Mocni – cyfrowe 
umiejętności, realne korzyści”. Chodzi 
głównie o zapoznanie się z możliwościami, 
jakie daje dostęp do sieci internetowej.

W zależności od potrzeb uczestników projek-
tu, zajęcia będą prowadzone w następujących 
obszarach tematycznych: edukacja, finanse, 
relacje z bliskimi, praca, zdrowie, odpoczynek 

i hobby, zaangażowanie obywatelskie, religia 
i potrzeby duchowe.

Dla osób nieposiadających kompetencji 
podstawowej obsługi komputera z dostępem 

do Internetu dodatkowo będzie realizowa-
ny 7-godzinny kurs „Pierwsze kroki z kom-
puterem”. Szkolenia odbywają się w grupach 
6-osobowych. Na jednego uczestnika przypada 
średnio 14 h szkoleń z e-usług. Uczestnicy będą 
mieli możliwość kontynuowania nauki w for-
mie e-learningu.

Osoby niewidome i niesłyszące mogą mieć 
zorganizowane szkolenia dostosowane do ich 
potrzeb, w grupach 2-osobowych.

Osoby zainteresowanie udziałem w szko-
leniach zapraszamy do kontaktu ze specjalistą 
ds. wsparcia w regionach, tel. 578 020 623, 
e-mail: anna.gabara-wilczak@idn.org.pl.

Projekt jest realizowany przez Fundację 
Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim 
Związkiem Głuchych Oddział Łódzki i Funda-
cją Instytut Rozwoju Regionalnego. W projek-
cie bierze udział 101 polskich gmin. Całkowita 
kwota dofinansowania projektu ze środków 
UE wynosi 14 582 945,80 złotych.

Poznaj 
możliwości 
Internetu

Hala sportowa rozpoczyna 
NOWY ETAP DZIAŁALNOŚCI

BEZPŁATNY 
PUNKT KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB I RODZIN W KRYZYSIE

Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogicznej w Koluszkach, 
o. w Rzgowie, ul. Literacka 2c

środa, godz. 17.00–18.00
Dorota Walas – psycholog
tel. 503 924 115

czwartek, godz. 14.00–17.00
Centrum Progres, tel. 693 166 450

UrszUla pecyna
–  psychoterapeUta, instrUktor 

terapii Uzależnień
aleksanDra Forysiak

– psycholog

http://www.gostir-rzgow.pl
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Kulturalne ferie 
w najlepsze
Organizatorem zajęć był 
Gminny Ośrodek Kultury. 
Czas ferii w mieście wy-
pełniła doskonała zabawa 
podczas rozmaitych za-
jęć artystycznych. Dzieci 
uczestniczą w zajęciach 
ruchowych, plastycznych 
i wokalnych. Wzięły udział 
w warsztatach tańca towarzyskie-
go i jumpstyle.

W ofercie zajęć znajdują 
się: warsztaty jupmstyle, taniec 
towarzyski, spotkania z piosen-
ką czy karaoke. Odbył się także 

spektakl w wykonaniu Teatru 
„Psikus”, wykład o zdrowej żyw-

ności i cieszące się dużym zaintere-
sowaniem, warsztaty ekokulinarne.
Nie zabrakło oczywiście zajęć ta-

necznych oraz ruchowych i animacji. 
W środę młodzi feriowicze pojecha-
li na wycieczkę Łódzkim Szla-
kiem Bajkowym, a w czwar-
tek bawili się na zabawie 
karnawałowej. Wszystkie 
zajęcia odbywały się w GO-

STIR, w sali konferencyjnej 
i aero bowej. Codziennie bra-

ło w nich udział 30 osób.

* * *

Bajkowym 
szlakiem 
po Łodzi

Trzeci dzień ferii rzgow-
scy feriowicze spędzili w Ło-

dzi, wędrując śladami bajko-
wych postaci z seriali i filmów 
dla dzieci Studia Małych Form 
Filmowych Se-ma-for. Odwiedzili Fi-
lemona i Bonifacego, Wróbelka Ćwirka oraz 

Trzy Misie.
Na dziedzińcu Muzeum Kinematografii 

podziwili wystawione tam specjalne rekwizyty 
obrazujące scenografię znanego filmu „King-
sajz”. Zwiedzali również Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, gdzie dowiedzieli się 
wielu ciekawostek na temat włókienniczych tra-

dycji 
Łodzi, 

a także pro-
cesów produkcji. 

Oglądali m.in. stare maszy-
ny dziewiarskie czy wyjątkową wystawę 

Mody Polskiej. Na wspólny posiłek 
wszyscy zgodnie wybrali re-

staurację McDonald’s przy 
malowniczej ulicy Piotr-
kowskiej. Mimo pochmur-

nej aury dzień upłynął w go-
rącej i niezwykle sympatycznej 

atmosferze. Pani przewodnik 
Joasi Orzechowskiej dziękujemy 

pięknie za miło spędzony czas.
Joanna Papuga-Rakowska

* * *

Walentynki 
i karnawał w GOSTiR

Ferie to czas, kiedy dzieci aktywnie spędzały czas 
za sprawą zajęć feryjnych organizowanych przez 
GOK oraz GOSTiR we współpracy z GKRPA 
w Rzgowie. W Hali Sportowej można było 
spotkać uśmiechnięte 

p o c i e -
chy, 

któ-
re uczest-

niczyły w zaję-
ciach muzycznych, tanecznych, sportowych. 
Niespodziankę 14 lutego sprawił burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, który z okazji wa-
lentynek wszystkim uczestnikom wręczył słodki 
upominek.

fot. UMR, GOK, GOSTiR

Było fajnie 
 i radośnie…
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25 stycznia w rzgowskim ratuszu wręczono na-
grody i dyplomy uczestnikom Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy po-
żarom” na szczeblu gminnym i powiatowym. 
Prace oceniali strażacy ochotnicy: Dariusz 
Krzewiński (przewodniczący jury), Marek Mu-
ras, Grzegorz Busiakiewicz, Henryk Zawada., 
Dariusz Wankiewicz, Jan Spałka, Adam Górec-
ki, Wojciech Pacholski oraz Adam Bednarczyk.

Zwycięzcy eliminacji gminnych:
Grupa przedszkolna
•  Aleksandra Kasperczak, 5 lat
•  Szkoły podstawowe, klasy I–III
•  Hanna Markowska, lat 9

•  Szkoły podstawowe, klasy IV–VI
•  Oskar Herman, lat 10 i Kacper Szol, lat 9
•  Szkoły podstawowe, klasy VII–VIII i gimnazjum
•  Nicole Bariletta, lat 13

Zwycięzcy eliminacji powiatowych:
Grupa przedszkolna
•  Szymon Pyśniak, lat 6
•  Szkoły podstawowe klasy I–III
•  Krzysztof Nadrowski, lat 9
•  Szkoły podstawowe, klasy IV–VI
•  Martyna Pytka, lat 11 oraz Anna Wawrzo-

nowska, lat 11
•  Szkoły podstawowe, klasy VI–VIII i gimnazjum
•  Wiktoria Jardzioch, lat 15

Upominki dla laureatów ufundował UM w Rz-
gowie, a wręczył je m.in. burmistrz Mateusz 
Kamiński. Miła uroczystość była także okazją 
do zapoznania dzieci i młodzieży z funkcjono-
waniem magistratu, o czym opowiadała sekre-
tarz gminy Katarzyna Berczak-Lato.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

54-osobowa grupa samorządowców, przed-
siębiorców i rolników z gminy Rzgów od-
wiedziła ekspozycję Centralnych Targów 
Rolniczych w Nadarzynie. Uroczystość 
otwarcia targów połączona była z wręcze-
niem Złotego Żurawia Rolnictwa.

W targach wzięli udział m.in. sprze-
dawcy technologicznie zaawansowanych 
maszyn rolniczych z Polski, USA i Kanady. 
W imprezie uczestniczył wiceminister rol-

nictwa Ryszard Zarudzki. Wystawę odwie-
dził również aktor Antoni Pawlicki w ra-
mach projektu „Ekologiczne rolnictwo”.

Wyjazd naszej grupy był możliwy dzię-
ki uprzejmości PTAK WARSAW EXPO.

Tekst: WK, fot. S. Zaborowski

Byliśmy 
na targach 
w Nada rzynie

Strażacy nagrodzili 
młodych plastyków

Już niedługo spodziewać się można sfina-
lizowania umowy zakupu tramwajowego 
wagonu motorowego 805N. Wagon będzie 

kosztować około 20 tys. zł. Gmina Rzgów za-
kupi go na potrzeby izby muzealnej linii pod-
miejskiej 42 w tle historii naszej gminy. Moż-
liwych lokalizacji jest kilka i trwają jeszcze 
ustalenia w tej sprawie.

Jak opowiada Włodzimierz Kaczma-
rek, społeczny opiekun historycznych miejsc 
w gminie Rzgów, starania o zakup starego 
tramwaju trwają od lat. Początkowo próbo-
wał ściągnąć stary tramwaj służący jako letni 
domek na działce, ale nie doszło do porozu-
mienia z jego właścicielem. Teraz starania idą 
w kierunku pozyskania modelu tramwaju, 
który obsługiwał linię podmiejską 42.

– W kabinie tramwaju znajdzie się fotogra-
ficzna historia linii tramwajowej nr 42 – zapowia-
da Włodzimierz Kaczmarek, na co dzień starszy 
specjalista ds. mienia komunalnego i energetyki 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. – Ekspozycja 
będzie uzupełniona innymi materiałami infor-
macyjnymi związanymi z historią Rzgowa. Praw-
dopodobnie nawiążemy także kontakt z Klubem 
Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, którego 
działacze będą pomocni przy zredagowaniu czę-
ści opisowej i fotograficznej wystawy.

Wagon silnikowy będzie z pewnością wiel-
ką atrakcją turystyczną, zwłaszcza dla dzieci, 

które jeżdżą tramwajem bardzo rzadko. Dla 
starszych będzie to też gratka, bo wiele mał-
żeństw w gminie poznało się w 42 podczas 
dojazdów do szkół, uczelni, a także zakładów 
pracy. Pojazd o wadze 17 ton, szerokości 2,40 
metra, wysokości 3,60 metra stanie na odcin-
ku autentycznych torów, które w marcu zosta-
ną zdemontowane spod asfaltu przy okazji II 
etapu modernizacji ul. Tuszyńskiej.

Pod koniec dekady lat 70. do eksploatacji 
w łódzkim MPK zaczęto wprowadzać tramwa-
je o popularnej do dziś sylwetce: pierwsze dwa 

– oznaczone początkowo przez producenta 
jako 105NW – przybyły do Łodzi na początku 
1977 r., otrzymały numery 460 i 459. Następne 
wozy przybyły wiosną 1978 r. i były oznakowa-
ne już jako 805N. Można było łączyć je w dwu- 
lub trzywagonowe składy, co dawało dużą 
elastyczność w obsłudze linii podczas komuni-
kacyjnych szczytów i w godzinach niskiej fre-
kwencji. W sumie dostarczono ich 439 sztuk.

Wagon motorowy dla Rzgowa zostanie 
wybrany spośród taboru, który jest wciąż eks-
ploatowany w Łodzi. Dojedzie on więc samo-

dzielnie do zajezdni Chcianowice, skąd już 
tylko 7 km będzie go dzieliło od toru ekspo-
zycyjnego. Ostatni odcinek pokona zapewne 
na platformie ciężarowego samochodu, z któ-
rej zdejmie go dźwig. Prawdopodobnie wagon 
zostanie jeszcze pomalowany w zajezdni MPK.

Gdy „42” wróci do Rzgowa, będzie co wspo-
minać…

Włodzimierz Kupisz

Źródło: http://www.mpk.lodz.pl/showarticles-
list.action?category=1445&Zarys+historii

Przedszkole Publiczne w Rzgowie zaprasza 
wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, 

mieszkające na terenie gminy, do przyłączenia 
się do naszej przedszkolnej społeczności w no-
wym roku szkolnym 2019/2020. Rekrutacja 
trwa od 11 lutego do 15 marca br.

Wnioski do celów rekrutacji wraz z załącz-
nikami można pobrać w gabinecie dyrektora, 
w sekretariacie oraz ze strony internetowej 
przedszkola www.pprzgow.wikom.pl.

Przypominamy wszystkim rodzicom dzie-
ci sześcioletnich (rocznik 2013) o obowiązku 
(od września 2019 r.) rocznego przygotowania 
przedszkolnego.

■

TRAMWAJ „42” WRACA DO RZGOWA…

Ruszyła rekrutacja dla przedszkolaków

http://www.mpk.lodz.pl/showarticleslist.action?category=1445&Zarys+historii
http://www.mpk.lodz.pl/showarticleslist.action?category=1445&Zarys+historii
http://www.pprzgow.wikom.pl
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Ukazała się książka Zofii Gruszki pt. 
„Ludziom na pożytek. 100 lat Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Starej Gadce 

1918–2018”. Ta bogato ilustrowana, 80-stroni-
cowa publikacja jest dziełem pani sołtys, dru-
hny OSP Zofii Gruszki, która była wieloletnim 
kronikarzem ochotniczej jednostki strażackiej. 
Książka zawiera nie tylko rys historyczny OSP, 
ale również dzieje Starej Gadki i jednej z naj-
większych nekropolii związanych z Bitwą Łódz-
ką pomiędzy wojskami carskimi a pruskimi.

We wstępie do książki burmistrz Mateusz 
Kamiński napisał: Jednak tworzenie OSP przed 
wiekiem nie było sprawą prostą. Mieszkańcy 
musieli stworzyć swój wiejski samo-
rząd, znaleźć teren na siedzi-
bę straży, wznieść pierwszą 
bardzo skromna remi-
zę, a potem olbrzymim 
wysiłkiem gromadzić 
sprzęt do walki z „czer-
wonym kurem”. Na-
wet na mundury 
druhowie z tam-
tych lat musieli 
niemałym wy-
siłkiem zdobyć 
pieniądze. Dziś 

trudno uwierzyć, że wówczas nie było tak nowo-
czesnych samochodów strażackich, że druhowie 
własnym pomysłem i własnymi rękami konstru-
owali pierwsze pojazdy.

Wiejska jednostka straży pożarnej speł-
niała przez sto lat pewnego rodzaju misję 
cywilizacyjną, której mamy mnóstwo przy-
kładów. Na placu gromadzkim, gdzie jeszcze 
przed wojna była otwarta kuźnia, w latach 60. 
odbywały się zabawy ogrodowe organizowa-
ne przez druhów. W dawnej kuźni urządzali 
wtedy bufet. W 1974 r. na tym placu powstała 
pętla tramwajowa linii 26. Tramwaj został zli-
kwidowany w 1993, 

a drewniana kuźnię rozebrano w 1991 r. 
W tym miejscu stoi obecnie przestron-
na świetlica wiejska, która po wykona-
niu robót wnętrzarskich i wyposaże-
niu będzie reprezentacyjną budowlą 
publiczną Starej Gadki.

27 listopada 2018 r. portal stra-
zacki.pl napisał o najnowszym na-
bytku druhów, że teraz wyjeżdżają 

do akcji średnim wozem gaśniczym na pod-
woziu MAN, zabudowanym przez firmę Sto-
larczyk. Pojazd został wyposażony w zbiornik 
wodny o pojemności 4700 litrów oraz auto-
pompę o wydajności 4000 l/min. Wóz posia-
da wyciągarkę, oświetlenie robocze, maszt 
oświetleniowy oraz linie szybkiego natarcia. 
Na dachu została zamontowana belka świetl-
na. Generator sygnałów dźwiękowych to nowy 
GES-110 od Elektry.

Całkowity koszt pojazdu wyniósł 900 
tys. zł. Urząd Miejski w Rzgowie przeznaczył 
na ten cel 530 tys. zł, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi 365 tysięcy złotych. Wkład własny 
OSP w Starej Gadce to 5 tysięcy złotych.

Druhom z OSP w Starej Gadce życzymy 
kolejnych 100 lat tak pożytecznej działalności!

Włodzimierz Kupisz

Ludziom na pożytek…

A może pasja i zapał wystarczą, aby po-
wstało porywające dzieło literackie? 
Jak wykreować bohatera powieści? 

Ile fantazji i przenikliwości potrzeba, by na-
pisać dobrą powieść, opowiadanie, nowelkę?

Na te i kilka innych pytań próbowała od-
powiedzieć pisarka Dorota Mularczyk pod-
czas kilku warsztatów literackich, w których 
uczestniczyli uczniowie klas piątych szkoły 

podstawowej w Rzgowie. Próby stworzenia 
ciekawego bohatera, nakreślenie problemu, 
z którym ów musi się zmierzyć, umieszcze-
nie go w interesującej rzeczywistości okazały 
się zadaniami niełatwymi.

Zbudowanie intrygującej narracji, tworze-
nie kolejnych, spójnych wątków, logiczne uza-
sadnienie zachowań i decyzji postaci książ-
kowych wymagają wyobraźni i umiejętności 
całościowego spojrzenia na swoje dzieło.

To trudna sztuka i wymaga dobrego 
przygotowania i zręczności. Do kompetencji, 
wyniesionych ze szkoły nieodzowne będzie 
dodanie bujnej wyobraźni, pomysłowości, 
wrażliwości, umiejętności myślenia obra-
zowego, dyscypliny językowej. Tworzenie 
małych form literackich może stać się zna-
komitym treningiem pisania. Dobre stresz-
czenie powieści? Recenzja ulubionej książki? 
Przeprowadzenie wywiadu z dziadkiem? Na-

wet jeśli początkowo nieudane, takie próby 
bywają wstępem do kariery pisarskiej.

Autorka książek fantastyczno-przygodo-
wych dla dzieci i młodzieży gorąco zachę-
cała do zbierania doświadczeń w dziedzinie 
literatury, odwagi w testowaniu własnego 
talentu i podejmowania prób pisarskich. Być 
może wśród uczestników warsztatów znaj-
dowali się giganci literatury, o których jesz-
cze usłyszymy.

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska

Warsztaty literackie 
z Dorotą Mularczyk

Czy pisanie 
wymaga 
talentu?

 Najnowszy wóz gaśniczy OSP w Starej Gadce

100-lecie OSP w Starej Gadce

https://strazacki.pl
https://strazacki.pl
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Przypadająca w tym roku 550. rocznica 
erygowania rzgowskiej parafii to okazja 
do przedstawienia cyklu 9 witraży. Na po-
mysł ich zamontowania wpadł poprzedni 
proboszcz ksiądz Tadeusz Malec.

Uznał on, że zabytkowa świątynia jest szara 
i smutna, bo posiadała tylko okna z atrapami wi-
traży z kolorowymi, ale prostymi, geometrycz-
nymi wzorami. Remont w latach 2011–2012 był 
okazją do wprowadzenia prawdziwych witraży 
z obrazami o tematyce religijnej.

– Witraże zostały ufundowane przez para-
fian, a jeden nawet przez całą gminę (św. Flo-
rian, patron strażaków, o czym w jednym z kolej-
nych odcinków). Zaczniemy jednak od tryptyku 
przedstawiającego od lewej św. Stanisława, Jana 
Pawła II i Jana Chrzciciela – mówi ks. kanonik 
Krzysztof Florczak. – Postać św. Stanisława jest 
ideowym pomostem z patronem parafii i kościo-
ła, uwiecznionym na obrazie olejnym w ołtarzu.

Aby w pełni zrozumieć obraz na witrażu 
i na ołtarzu, trzeba przytoczyć historię Pio-
trowina – bohatera legendy z XI wieku, zapi-
sanej w Żywocie św. Stanisława Wincentego 
z Kielczy. Otóż, biskup krakowski św. Stanisław 
ze Szczepanowa zakupił od Piotra Strzemień-
czyka z Janiszewa, zwanego Piotrowinem, do-
bra ziemskie na rzecz biskupstwa. Po śmierci 
Piotrowina jego spadkobiercy upomnieli się 
o ziemię. Postawiony przed sądem Stanisław 
wyjaśnił, w jaki sposób wszedł w posiadanie 
ziemi, lecz nie dano mu wiary. Wówczas po-
prosił o 3 dni przerwy, które poświęcił na post 
i modlitwę. Wszedł następnie do kościoła, 
odprawił mszę, po której kazał otworzyć grób 
i wskrzesił Piotrowina, by ten poświadczył 
prawdę w procesie. Po zakończonej rozprawie 
odprowadził Piotrowina z powrotem do grobu.

Witrażowy tryptyk ze św. Stanisławem ufun-
dowali państwo Urszula i Edward Kulanty. Wypeł-
nione nim okna mają wymiar 350x110 cm. Wy-
miana okien rozpoczęła się w 2011 r., a zakończyła 
jesienią rok później. Autorką witrażu jest łódzka 
artystka Maria Suwalska, która dyplom obroniła 
u prof. Lecha Kunki w ASP. Witraże wykonywane 
od lat 90. przypadają na okres największej dojrzało-
ści twórczej artystki. Przyozdobiła swoimi pracami 
mnóstwo świątyń, m.in. kościół św. Anny w Łodzi.

Opr. Włodzimierz Kupisz
źródła: Witraże pełne słońca – artykuł Ryszar-
da Poradowskiego, internet, reprodukcja/Wy-
dawnictwo Igreja/Bydgoszcz

Rozmowa z łódzkim 
przedsiębiorcą Krzysztofem 
Łozińskim, którego ogólnopolska 
firma Renovo uwolniła 
od azbestu 115 rodzin z naszej 
gminy:

Jak byli przyjmowani w Rzgowie 
i okolicach wasi pracownicy?
Spotykaliśmy się z bardzo miłymi reakcja-
mi. Podczas zdejmowania płyt eternitowych 
z budynków, gospodarze przyjaźnie przyjmowa-
li naszych pracowników. Nie kryli zadowolenia, 
że dzięki działaniom UM w Rzgowie mogą oczy-
ścić podwórka z groźnych odpadów, które często 
zalegały latami. Próbowano zrewanżować się 
nie tylko herbatą, ale czasem również obiadem, 
co jest przykładem wyjątkowej gościnności.

Czy ludzie byli świadomi zagrożenia?
Oczywiście, ci najbardziej zorientowani jako 
pierwsi złożyli wnioski w urzędzie. Sposób 
działania i wykonywania prac przy usuwa-
niu wyrobów, zawierających azbest jest ściśle 
określony resortowymi przepisami. Po przy-
gotowaniu i zabezpieczeniu płyt eternitowych 
na palecie i owinięciu folią, odpad jest odbie-
rany przez specjalistyczny sprzęt i przewożony 
na składowisko materiałów niebezpiecznych. 
Wszystko po to, żeby zapobiec nawet naj-
mniejszemu rozpyleniu azbestu. W dalszym 
ciągu spotykamy się z brakiem świadomości 
na temat szkodliwości pyłów azbestowych, 
które stopniowo uwalniają się z płyt cemen-
towo-azbestowych. Eternitowe pokrycie da-
chowe ma nadal wielu zwolenników, którzy 
zachwalają przede wszystkim trwałość płyt. 
Nadzieją napawa fakt, że najmłodsze pokole-
nie jest niemal w pełni świadome oddziaływa-
nia azbestu na organizm ludzki i środowisko.

Ubrania ochronne niemal całkowicie 
skrywające pracownika budzą niepokój, 
a może nawet strach?
Białe kombinezony i maski są niezbędnym wy-
posażeniem wszystkich, pracujących przy wyro-
bach zawierających azbest. Charakterystyczna 
dla wykonywanych przez nas prac biała odzież 
robocza różni się od stosowanych w budownic-
twie strojów o różnej kolorystyce. Należy mieć 

na uwadze, że stosowane okrycia są jednorazo-
wego użytku, co rzadko jest stosowane w in-
nych gałęziach usług. Być może z tego powodu 
białe stroje przy pierwszym zetknięciu są pew-
nego rodzaju zaskoczeniem, przywołującym 
skojarzenie z przybyszami z innej planety. Jed-
nak nigdy nie spotykamy się z negatywnym od-
biorem w tym względzie.

Co Pan myśli o zmianach 
zachodzących w gminie Rzgów?
Wielkie wrażenie robi dom kultury w budo-
wie o nietuzinkowej architekturze. Rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków i skanalizowanie 
w krótkim czasie 23 ulic świadczą o rozmachu 
inwestycyjnym. Korzystam ze znajdujących 
się w gminie centrów handlowych, oszałamia-
jących wielkością i pomysłami na wyjście poza 
tradycyjny handel. Dla mieszkańców wszelkie 
inwestycje są potwierdzeniem dobrego wybo-
ru miejsca do życia i pracy. A taką działalność 
należy docenić pochwalić samorząd gminy.

Rozmawiał Włodzimierz Kupisz

Firma niczym przybysze 
z innej planety…

Jak nas widzą?
Witrażowy 
tryptyk ze św. 
Stanisławem

Ciekawostki o naszym kościele (9)
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Lp. Nazwa jednostki reali-
zującej poradnictwo 

specjalistyczne

Adres, telefon, faks, e-mail Rodzaj placówki 
publiczna/ 

niepubliczna

Forma świadczonego poradnictwa Dni i godziny przyjęć interesantów Kryterium dostępu 
dla osób uprawnionych

1 Powiat Łódzki Wschodni Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach, 95–040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 

telefoniczne umawianie wizyt pod numerem 42 205 03 25 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00

publiczna Nieodpłatna pomoc prawna Poniedziałek 9.00–13.00, 
wtorek 12.00–16.00, środa 9.00–13.00, 
czwartek 9.00–13.00, piątek 9.00–13.00

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej 
(DzU z 2017 r., poz. 2030 ze zm.)

2 Powiat Łódzki Wschodni Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, 95–030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, 

telefoniczne umawianie wizyt pod numerem 42 205 03 25 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00

publiczna Nieodpłatna pomoc prawna Poniedziałek 10.00–14.00, 
czwartek 11.00–15.00, 

piątek 10.00–14.00

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej 
(DzU z 2017 r., poz. 2030 ze zm.)

3 Powiat Łódzki Wschodni Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku 
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, 

95–080 Tuszyn, pl. Władysława Stanisława Reymonta 1, 
telefoniczne umawianie wizyt pod numerem 42 205 03 25 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00

publiczna Nieodpłatna pomoc prawna Wtorek 8.00–12.00, 
środa 11.00–15.00

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej 
(DzU z 2017 r., poz. 2030 ze zm.)

4 Powiat Łódzki Wschodni Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, 95–020 Wiśniowa Góra, 

ul. Tuszyńska 64, telefoniczne umawianie wizyt pod numerem 42 205 03 25 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00

publiczna Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Wtorek 10.00–14.00, 
środa 12.00–16.00, 

czwartek 10.00–14.00

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej 
(DzU z 2017 r., poz. 2030 ze zm.)

5 Powiat Łódzki Wschodni Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, 

telefoniczne umawianie wizyt pod numerem 42 205 03 25 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00

publiczna Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Poniedziałek 12.00–16.00, 
piątek 10.00–14.00

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej 
(DzU z 2017 r., poz. 2030 ze zm.)

6 Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów mieści się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, IX piętro, pok. 903. Porady 

telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu 42 632 75 06. Pytania online 
można kierować na adres e-mail: konsument@lodzkiwschodni.pl

publiczna Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa 
konsumenckiego i informacji prawnej 

w zakresie ochrony interesów konsumentów

Poniedziałek – piątek 
w godz. 8.00–16.00

Dla mieszkańców z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępna dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski 
funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy 
prawnej Podstawą prawną funkcjonowania 
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym po-
radnictwie obywatelskim oraz edukacji praw-
nej (DzU z 2017 r. poz. 2030 ze zm.)

Powiat Łódzki Wschodni na mocy wyżej 
wymienionej ustawy realizuje zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej, polegające 
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W 2019 r. w powiecie łódzkim wschod-
nim funkcjonować będą dwa punkty nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, 
aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłat-
nej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom 
powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzy-
stające z pomocy mogą udać się do dowolnego 
punktu i nie są zobowiązane do zachowania 
zasad rejonizacji.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego
I. Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na te-
renie gminy Koluszki, zlokalizowany w Urzę-
dzie Miejskim w Koluszkach, 95–040 Kolusz-
ki, ul. 11 Listopada 65.

II. Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na tere-

nie gminy Rzgów, w budynku Urzędu Miejskie-
go w Rzgowie, 95–030 Rzgów, pl. 500-lecia 22.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na tere-
nie gminy Tuszyn, zlokalizowany w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tu-
szynie, 95–080 Tuszyn, pl. Władysława Stani-
sława Reymonta 1.

III. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego na terenie gminy Andrespol, zloka-
lizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wiśniowej Górze, 95–020 Wiśniowa 
Góra, ul. Tuszyńska 64.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Łodzi, 90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.

Komu może być udzielana nieodpłatna 
pomoc prawna oraz nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie, zgodnie z ustawą, 
przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej.

Osoba uprawniona ubiegająca się o nieod-
płatną pomoc prawną lub nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie zobowiązana jest udoku-
mentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym po-
radnictwie obywatelskim oraz edukacji praw-
nej składając pisemne oświadczenie o którym 
mowa w ww. artykule.

Na czym będzie polegać nieodpłatna 
pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z usta-
wą, obejmuje:
1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obo-

wiązującym stanie prawnym, o przysługu-
jących jej uprawnieniach lub o spoczywają-
cych na niej obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygoto-
wawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazaniu osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania dotyczącego jej problemu prawne-
go, lub

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, 
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się postę-
powaniu przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo 
administracyjnym, lub

3a)  nieodpłatną mediację lub,
4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 

od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecz-
nika patentowego w postępowaniu sądo-
woadministracyjnym oraz poinformowanie 
o kosztach postępowania i ryzyku finanso-
wym związanym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.

Na czym będzie polegać nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgod-
nie z ustawą, obejmuje działania dostosowane 
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 

zmierzającej do podniesienia świadomości tej 
osoby o przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiązkach oraz 
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu pro-
blemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie 
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania 
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie obejmuje w szczególności 
porady dla osób zadłużonych i porady z zakre-
su spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego.

Kto będzie udzielał nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego
W 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej porad prawnych będą udzielać adwo-
kaci lub radcy prawni. W punkcie nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego poradnic-
twa udzielać będą doradcy o których mowa 
w art. 1 pkt. 15 lit. f ustawy z dnia 15 czerwca 
2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz 
niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 
1467).

Więcej informacji nt. zasad udzielania nie-
odpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na stronie Mini-
sterstwa Sprawiedliwości https://darmowapo-
mocprawna.ms.gov.pl/pl.

Numer telefonu do umawiania wizyt w poszcze-
gólnych punktach na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego (czynny: od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 15.00), 42 205 03 25

■

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 

OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl
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7 Punkt Konsultacyjny 
w Andrespolu

Andrespol, ul. Rokicińska 125, 
pok. 6, tel. 42 213 23 28

publiczna Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, 
rozwiązywanie problemów alkoholowych 

i innych uzależnień, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

4 razy w miesiącu w godzinach dogodnych dla mieszkańców 
(rejestracja wizyty)

Dla mieszkańców 
z terenu gminy Andrespol

8 Rodzinny Punkt Konsul-
tacyjny w Kurowicach

Kurowice, ul. Pabianicka 10 publiczna Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych oraz ofiar przemocy, 

prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych

Każdy poniedziałek (z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy) 

w godzinach 15.00–21.00

Dla mieszkańców 
z terenu gminy Brójce

9 Ośrodek Psychoedu-
kacji i Psychoterapii 

w Koluszkach

95–040 Koluszki, ul. Staszica 34, tel. 44 714 67 67 publiczna Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, 
psychiatryczne, pedagogiczne w sprawie 

rozwiązywania problemów uzależnień od alko-
holu, narkotyków, internetu, hazardu itp.

Wtorek 13.00–20.00, 
czwartek 15.00–19.30 

(2 x w miesiącu psychiatria), 
piątek 14.00–20.00, sobota 8.30–11.00

Dla mieszkańców 
z terenu gminy Koluszki

10 Punkt Konsultacyjny 
Pomocy Rodzinie

95–040 Koluszki, ul. Staszica 34, tel. 44 714 58 69 publiczna Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, peda-
gogiczne z zakresu pomocy społecznej dla osób 
cierpiących z powodu biedy, bezrobocia a także 
ludzi bezdomnych; poradnictwo prawne w za-
kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Poniedziałek 16.00–20.00, 
środa 17.15–20.30

Dla mieszkańców 
z terenu gminy Koluszki

11 Punkt Informacyjno-
-Konsultacyjny – Gmin-
na Biblioteka Publiczna 

Nowosolna

ul. Brzezińska 288, 92–771 Łódź, 
e-mail: psycholog@ugnowosolna.pl

publiczna Pomoc w zakresie uzależnień dla osób uzależ-
nionych i współuzależnionych. Pomoc osobom 

doznającym przemocy w rodzinie. Porady 
rodzinne i wychowawcze.

Poniedziałek 15.00–18.00 Dla mieszkańców 
z terenu gminy Nowosolna

12 Ośrodek Dziennego Po-
bytu dla Osób Starszych 

i Niepełnosprawnych 
Sióstr Felicjanek

95–030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 niepubliczna Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Poniedziałek – piątek 8.00–16.00 Dla mieszkańców 
z terenu gminy Rzgów

13 Centrum „PROGRES” 
Paweł Nowak

95–030 Rzgów, ul. Literacka 2c niepubliczna Udzielanie pomocy psychologicznej osobom 
uzależnionym, współuzależnionym, doświad-

czającym przemocy w rodzinie

Czwartek 15.00–17.00 Według właściwości miejscowej 
– mieszkańcy gminy Rzgów, dzieci 

i nauczyciele z placówek oświatowych 
prowadzonych przez gminę Rzgów

14 Bezpłatny Punkt Konsul-
tacyjny w Rzgowie dla 

osób i rodzin w kryzysie

95–030 Rzgów, ul. Literacka 2c, 
tel. 504 608 440, 508 365 097

publiczna Udzielanie pomocy psychologicznej osobom 
uzależnionym, współuzależnionym, doświad-

czającym przemocy w rodzinie, będącym 
w trudnej sytuacji życiowej, w kryzysie.

Dwa poniedziałki w miesiącu 
w godz. 16.00–18.00

Według właściwości miejscowej 
– mieszkańcy gminy Rzgów, dzieci 

i nauczyciele z placówek oświatowych 
prowadzonych przez gminę Rzgów

15 Rzecznik Praw 
Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 
al. Solidarności 77, 00–090 Warszawa, 

tel. centrali: 22 55 17 700, faks 22 827 64 53. 
Infolinia Obywatelska 800 676 676, 

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl, https://www.rpo.gov.pl

publiczna RPO na straży wolności i praw człowieka 
i obywatela, w tym realizacji zasady równego 
traktowania. Bada, czy na skutek działania lub 

zaniechania organów władzy publicznej nie 
nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia 

i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło 
do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełno-
sprawnych.

Łódź Punkt Przyjęć Interesantów RPO. Zasada ogólna: w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00–15.00. Przyjęcia 

interesantów w 2019 r. (dzień.miesiąc): 7.01, 4.02, 4.03, 1.04, 6.05, 
3.06, 1.07, 5.08, 2.09, 7.10, 4.11, 2.12. 

Urząd Miasta w Łodzi, ul. Piotrkowska 153, I piętro, pok. 101 
(winda, dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową). 

Uwaga! Wejście od alei ZHP, od ul. Kościuszki. 
Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich w Warszawie.

Centralne podmioty i instytucje 
świadczące pomoc prawną

16 Rzecznik Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/32, 00–450 Warszawa, 
tel. 22 583 66 00, faks 22 583 66 96,

e-mail: rpd@brpd.gov.pl, http://brpd.gov.pl

publiczna Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży 
praw dziecka, a w szczególności: 

prawa do życia i ochrony zdrowia,
prawa do wychowania w rodzinie,

prawa do godziwych warunków socjalnych,
prawa do nauki.

Biuro jest czynne od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.15–16.15

Centralne podmioty i instytucje 
świadczące pomoc prawną

17 Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa, 
tel. 22 55 60 800, e-mail: uokik@uokik.gov.pl. 

Infolinia Konsumencka 801 440 220 oraz 22 290 89 16, 
prowadzona przez Fundację Konsumentów 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00, 
opłata wg taryfy operatora, https://uokik.gov.pl

publiczna Do kompetencji Prezesa UOKiK należy 
kształtowanie polityki antymonopolowej 

i polityki ochrony konsumentów 
oraz opiniowanie projektów 

pomocy publicznej.

Godziny pracy Urzędu 8.15–16.15 Centralne podmioty i instytucje 
świadczące pomoc prawną

18 Rzecznik Finansowy Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02–001 Warszawa, 
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27, faks 22 333 73 29, 

e-mail: porady@rf.gov.pl, https://rf.gov.pl

publiczna Rzecznik Finansowy został powołany w celu 
wspierania klientów w sporach z podmiotami 

rynku finansowego. Pomagamy w różny 
sposób: od poradnictwa, przez interwencje 
i postępowania polubowne, aż po wsparcie 

w trakcie postępowania sądowego.

Biuro Podawcze w Biurze Rzecznika Finansowego 
czynne jest w godzinach 8.00–18.00

Centralne podmioty i instytucje 
świadczące pomoc prawną

19 Rzecznik Praw Pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01–171 Warszawa, 
sekretariat, tel. 22 532 82 50, faks 22 532 82 30, 
kancelaria@rpp.gov.pl, http://www.rpp.gov.pl

publiczna Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym 
organem administracji rządowej właściwym 

w sprawach ochrony praw pacjentów 
określonych w ustawie o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przyjęcia interesantów w Biurze: 
poniedziałek od 9.00 do 18.00, 

wtorek od 9.00 do 15.00, 
środa od 9.00 do 15.00, 

czwartek od 9.00 do 15.00, 
piątek od 9.00 do 15.00

Centralne podmioty i instytucje 
świadczące pomoc prawną

20 Państwowa Inspekcja 
Pracy Centrum Poradnic-

twa PIP

Centrum Poradnictwa PIP publiczna Nieodpłatne porady prawne 
w zakresie prawa pracy

Porady są udzielane od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9.00 do 15.00, 

dla osób dzwoniących z telefonów 
stacjonarnych – 801 002 006, 

dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych – 459 599 000. 
(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora 

telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu 
połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

Centralne podmioty i instytucje 
świadczące pomoc prawną

21 Państwowa Inspekcja 
Pracy Okręgowy Inspek-

torat Pracy w Łodzi

al. Kościuszki 123, 90–441 Łódź, tel. 42 636 23 13, faks 42 636 85 13, 
e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl, https://lodz.pip.gov.pl/pl

publiczna Porady w zakresie prawa pracy Od poniedziałek do piątku 
w godz. 8.00–16.00

Centralne podmioty i instytucje 
świadczące pomoc prawną

22 Inspekcja Handlowa ul. Gdańska 38, 90–730 Łódź, 
sekretariat 42 636 03 57, faks 42 636 85 50, 

e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl, http://www.wiih.lodz.pl

publiczna Wojewódzki Inspektorat zapewnia wyko-
nywanie przez Wojewódzkiego Inspektora 

zadań związanych z ochroną interesów i praw 
konsumentów oraz interesów gospodarczych 
państwa, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, 
na terenie województwa łódzkiego

Poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek 7.30–15.30, 

wtorek 8.00–16.00

Centralne podmioty i instytucje 
świadczące pomoc prawną

https://www.rpo.gov.pl
http://brpd.gov.pl
https://uokik.gov.pl
https://rf.gov.pl
http://www.rpp.gov.pl
https://lodz.pip.gov.pl/pl
http://www.wiih.lodz.pl
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W niedzielę, 10 lutego ponad 50 osób wzię-
ło udział w warsztatach ekologicznych 

dla rodziny w OSP Guzew. To był wspaniały 
pomysł, aby zgłębiać tajniki nauki poprzez za-
bawę, zwłaszcza że w tak atrakcyjny oraz inspi-
rujący sposób rozpoczęto zimowe ferie.

Wydarzeniu towarzyszyła miła, rodzinna 
atmosfera, a dzieci z ciekawością podchodzi-
ły do intrygujących ciekawostek, związanych 

z odnawialnymi źródłami energii, zafascyno-
wane były grami, a mamy i babcie z uśmiechem 
na twarzy malowały torby EKO. Panowie nie 
pozostali w tyle: tworzyli ekologiczną biżuterię.

W warsztatach uczestniczyli: burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Radosław Pełka z rodziną, 
sołtys Anna Wydra z najbliższymi oraz miesz-
kańcy sołectwa i okolicznych miejscowości.

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz 
(realizatorka projektu)

O ekologii 
poprzez zabawę

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych opon samochodowych z terenu gminy Rzgów

TERMIN ODBIORU OBSŁUGIWANY REJON

13.03.2019 Rejon1:  RZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, 
Rudzka, prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

19.03.2019 Rejon 2:  RZGÓW: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Reja, Ogrodowa, pl. 500-lecia, Polna, Południowa, 
Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana

15.03.2019 Rejon 3:  RZGÓW: Leśna, Nasienna, Stroma; STARA GADKA: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek, 
Zdrojowa; GOSPODARZ: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, Nowa, Różana, Pałacowa, Spacerowa, Zbożowa

21.03.2019 Rejon 4:  CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY; GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

22.03.2019 Rejon 5:  BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA

13.03.2019 Rejon 6:  KALINKO, STAROWA GÓRA: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Perłowa, Wójtowska, 
Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa; STARA GADKA: Śniadeckiego

14.03.2019 Rejon 7:  STAROWA GÓRA: Wierzbowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, 
Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, Szklana, Akacjowa

12.03.2019 Rejon 8:  GRODZISKO, KONSTANTYNA, STAROWA GÓRA: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa, 
Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

Zbiórka obejmuje odpady:
–  odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, łóżka, fotele, elementy stolar-

ki, stoły, krzesła, drzwi bez elementów szklanych, panele, ramy okienne 
bez szyb, dywany, wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle to-
aletowe, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery, grzejniki),

–  metale, złom,
–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, kom-

putery, monitory),

–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, dru-
karki, odkurzacze, miksery, grzejniki elektryczne, czajniki elektrycz-
ne, suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki),

–  urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki, chłodziarki, 
klimatyzatory),

–  zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk),
–  baterie i akumulatory,
–  odzież, tekstylia.

Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek wystawienia ww. 
odpadów przy punktach odbioru odpadów komunalnych. W przypadku, 
gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom wymienionym 
powyżej lub będą niekompletne (dot. elektrycznych i elektronicznych), 
wykonawca – firma JUKO ma prawo nie odebrać takich odpadów.

Przypominamy, że przez cały rok z wyjątkiem świąt i dni wol-
nych od pracy: w okresie od 1 kwietnia do 31 października od wtorku 
do soboty w godz. od 7.00 do 15.00 w okresie od 1 listopada do 31 

marca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, można 
bezpłatnie oddać do PSZOK, ul. Ogrodowa 115 w Rzgowie, selek-
tywnie zebrane odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, 
z tworzyw sztucznych, drewna, metalu, szkła, odpady zielone (liście, 
skoszona trawa, drobne gałęzie), popiół, sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, opony, tworzywa sztuczne, papier, metale, żarówki/świetlów-
ki, baterie i akumulatory, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady 
wielkogabarytowe, odpady remontowe i budowlane.

Odpady powinny być ułożone w jednym miejscu przy posesji i przygotowane do odbioru oraz transportu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przyjmiemy 
odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 7.00!

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH WYPEŁNISZ W URZĘDZIE!

Uprzejmie informujemy, że od 19 marca 2019 roku w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie będzie możliwość konsultacji wniosków do Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie przypominamy, że od 2018 r. 
wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych 
PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eW-
niosekPlus, dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Rolnicy, którzy posiadają już 
konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie 
posiada konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak w roku 2018, może uzyskać kod dostępu 
do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie ARiMR poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:

•  swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
•  8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny 

z numerem w ewidencji producentów),
•  kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalen-

darzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2018 (w przypadku, 
gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić 
kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2018 należy 
wprowadzić wartość 0).

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie in-
dywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników z terenu gminy Rzgów, w Urzędzie Miejskim w Rz-
gowie zostanie utworzony punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli wypełnić swój 
wniosek w wersji elektronicznej.

Miejsce konsultacji:
Urząd Miejski w Rzgowie, pokój 34

Dyżur:
we wtorki w godzinach od 10.00 do 17.00

i w czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00

Ponadto informujemy, iż gmina Rzgów nie ma obowiązku świadczenia ww. pomocy, jest tylko pod-
miotem doradczym, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności i pro-
blemy w trakcie wypełniania wniosków, w tym dostępności aplikacji eWniosekPlus.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt realizowany przez Klaudię Zaborowską-Gorzkiewicz, Instytucja zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Projekt pn. „EkoRodzina – warsztaty ekologiczne dla rodziny” realizowany w ramach projektu grantowego – przedsięwzięcie nr 6/2018/G, 

finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego dla LGD „BUD-UJ-RAZEM”

https://www.arimr.gov.pl
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W Hali Sportowej w Rzgowie w sobotę, 
9 lutego strażacy zmierzyli się w ra-
mach rozgrywek II Turnieju OSP Pił-

ki Nożnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Strażakom sportowcom kibicowali m.in. bur-
mistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Klaudia Zabo-
rowska-Gorzkiewicz, członek Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego i Dariusz Krzewiński, 
prezes Gminnego OSP w Rzgowie, a zarazem 

prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 
Swą obecnością turniej uświetnili poseł Walde-
mar Buda, łódzki komendant wojewódzki PSP st. 
bryg. Jarosław Wlazłowski oraz prezesi i naczelni-
cy OSP z powiatu łódzkiego wschodniego.

Turniej zorganizowany został przez Ko-
mendę Powiatową PSP, a także Zarząd Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP. Zainte-
resowanie turniejem było bardzo duże.

Mistrzem powiatu łódzkiego wschodniego 
została drużyna OSP Tuszyn. Wicemistrzo-
stwo zdobyli strażacy z OSP Kalino, natomiast 
na trzecim miejscu uplasowała się drużyna 
z OSP Justynów. Kolejne miejska przypadły: 
OSP Kurowice, OSP Starowa Góra, OSP Mo-

dlica, OSP Będzelin, OSP Wardzyn, OSP Stare 
Skoszewy, OSP Grodzisko, OSP Wodzinek, 
OSP Stara Gadka.

Wyróżnienie w turnieju otrzymała zawod-
niczka drużyny OSP Wodzinek – Dominika 
Bęckowska. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Adam Nowacki z OSP Stare Skoszewy, 
najlepszym bramkarzem turnieju został Ad-
rian Kauc z OSP Kalino, a najlepszym piłka-
rzem – Tomasz Święcicki z OSP Tuszyn.

Zawody sportowe rozgrywane były na wy-
sokim poziomie w sportowej atmosferze. Ko-
mendant powiatowy mł. bryg. Krzysztof Supe-
ra oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP druh Dariusz Krzewiński, a także 
zaproszeni goście wręczyli zwycięzcom pa-
miątkowe puchary, medale i nagrody oraz po-
dziękowali wszystkim zawodnikom za walkę 
fair play podczas turnieju.

Żródło: OSP

Natomiast w niedzielę, 10 lutego w Hali 
Sportowej w Rzgowie odbył się II Turniej 

Młodych Talentów. Organizatorem były: GO-
STiR oraz Zawisza Rzgów. I miejsce w turnieju 
zdobyła drużyna UKS Gmina Rozprza.

W turnieju wzięły udział następujące dru-
żyny: Zawisza Rzgów A, Zawisza Rzgów B, 
SAP Wiśniowa Góra, Pogoń Zduńska Wola, 
UKS Gmina Rozprza, Lechia Tomaszów Ma-
zowiecki oraz Pogoń Godzianów. Po emo-

cjonujących meczach, które trwały 5 godzin 
nadszedł czas na nagrodzenie najlepszych.

I miejsce w turnieju zdobyła drużyna UKS 
Gmina Rozprza, II miejsce Zawisza Rzgów, 
III miejsce na podium zajęła drużyna Pogoń 
Zduńska Wola. Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary. Gratulacje dla wszystkich dru-
żyn, które tego dnia bawiły się z nami w Hali 
Sportowej GOSTiR. Następny turniej już nie-
bawem. Zapraszamy!

Tekst i fot. Izabella Stępień

4 lutego w Atlas Arenie odbył się międzyna-
rodowy mityng lekkoatletyczny Orlen Cup 

2019. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Guzewie pod opieką 
Urszuli Sabeli na żywo obserwowali rywali-
zację wielkich gwiazd sportu: konkurs skoku 
o tyczce z udziałem Piotra Liska, bieg na 60 m 
Ewy Swobody, skoki wzwyż w wykonaniu Syl-
westra Bednarka.

Wielkim emocjom nie było końca. Wró-
ciliśmy późno, trochę zmęczeni aktywnym 
dopingowaniem najlepszych, ale bardzo za-
dowoleni i szczęśliwi z dużą ilością zebranych 
autografów od czołowych zawodników.

Tekt i fot. Urszula Sabela

Grali z… ogniem

Zakończył się II Turniej 
Młodych Talentów 2019

Z wizytą w Łodzi 
na ORLEN CUP '19

II Turniej OSP Piłki Nożnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
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Składniki na ciasto
• 3 szklanki mąki pszennej
• 300 g masła
• 3 żółtka
• 2 łyżki kakao
• 1 szklanka cukru
• 2 łyżki cukru waniliowego
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na warstwę serową
• 1 kg sera półtłustego twarogowego
• 200 g masła
• 2 szklanki cukru
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• 4 żółtka
• 7 białek
• ew. bakalie

Przygotowanie
Na stolnicę przesiać mąkę z proszkiem 
do pieczenia i kakao. Wsypać cukry, dodać 
masło i żółtka. Zagnieść ciasto i podzielić 
na 2 części. Pierwszą włożyć do zamra-
żalnika, żeby stwardniała. Drugą zetrzeć 
na blachę (22x33 cm) wyłożoną papie-
rem do pieczenia. Włożyć do piekarnika 
(180°C) na ok. 15 min.
Ser przekręcamy przez maszynkę, a w mi-
sce ucieramy masło z cukrami i żółtkami. 
Dodajemy stopniowo po łyżce zmielonego 
sera i cały czas ucieramy robotem. Ubija-
my pianę z białek i dodajemy do sera, lek-
ko mieszając. Warstwę serową wykładamy 
na podpieczony spód ciasta, a na górę 
ścieramy drugą część schłodzonego ciasta. 
Sernik wkładamy do piekarnika (180°C) 
na ok. godzinę. Po upieczeniu ciasto zo-
stawiamy w piekarniku do wystygnięcia. 
Do warstwy serowej mnożna oczywiście 
dodać ulubione bakalie.

Źródło: 
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”, 

wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

Sernik 
królewski

LUTY

16 lutego 1922 r. w Starej Gadce urodził się 
Henryk Śmiechowicz, aktywny działacz spo-
łeczny, wychowawca młodzieży, harcmistrz 
ZHP i jeden z założycieli LZS w Rzgowie, 
a potem klubu „Zawisza”, którym kierował 
w latach 1950–1958 i 1964–1983. Dzięki jego 
inicjatywie powstał w Rzgowie stadion przy 
ul. Tuszyńskiej, otwarty 29 lipca 1956 r., któ-
ry od sierpnia 2007 r. nosi jego imię. Henryk 
Śmiechowicz zmarł 23 października 2001 r.

Źródło: Rzgów. Trzy kolory, Wyd. UMR

Kartka z kalendarza

Rzgowskie smaki

Pół żartem, pół serio…

Ja jestem nowa, 

wasza radna 

powiatowa…

Na zdjęciu: Marta Stasiak, pani adwokat ze Starowej Góry, radna powiatowa i druga mieszkanka 
naszej gminy zasiadająca w zarządzie powiatu łódzkiego wschodniego fot. UMR

fot. UMR

Rzgowski park w zimowej szacie

Przepis na wytworne ciasto 
w sam raz na koniec karnawału 

serwują panie z KGW 
w Bronisinie Dworskim

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński uczest-
niczył w dorocznym podsumowaniu dzia-

łań Komendy Powiatowej Policji powiatu łódz-
kiego wschodniego w Koluszkach.

W roku ub. w naszym powiecie popełniono 
1115 przestępstw i przeprowadzono 1128 postę-
powań przygotowawczych. Liczba wypadków 
drogowych spadła, jak również stan zagrożenia 

w ruchu drogowym był niższy niż w latach po-
przednich. W 2018 roku policja z naszego po-
wiatu przeprowadziła 9226 interwencji.

Gmina Rzgów przekazała ponad 60 tys. zł 
w ramach naszego udziału w zakupie nowych 
radiowozów dla funkcjonariuszy KPP, które 
poprawią bezpieczeństwo mieszkańców.

fot. UMR

Kluczyki do… bezpieczeństwa

Mieszkańcy Rzgowa i pobliskich miejsco-
wości oddali w niedzielę 3 lutego hono-

rowo krew. Ambulans Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaparkował 
tradycyjnie na parkingu przy Urzędzie Miej-
skim w Rzgowie. Akcja pobierania krwi trwała 

trzy godziny, w tym czasie do autobusu zgłosi-
ło się 28 potencjalnych dawców krwi, z czego 
20 podzieliło się swoją krwią, co daje 9 litrów 
niezastąpionego leku.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim za udział 
w zimowej akcji. Kolejna zaplanowana jest 
na 12 kwietnia (niedziela), w godzinach 10–13.

Dziękujemy burmistrzowi Rzgowa, że nie 
zapomina o naszych krwiodawcach i po raz 
kolejny przekazał materiały promocyjne gmi-
ny dla uczestników szlachetnej akcji.

Tekst i fot. Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz

Zebrano aż 
litrów krwi

Chociaż ostatnio zapachniało wiosną, to jednak udało się przez chwilę uchwycić 
zimowy, bajkowy pejzaż w rzgowskim parku. Biały puch pokrył drzewa, ławki i la-
tarnie, a nawet symboliczny, jubileuszowy tron króla Kazimierza Jagiellończyka…
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