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Już wiemy, kogo chcie-
liby posłuchać miesz-
kańcy naszej gminy! 
Gminny Ośrodek Kul-
tury wraz z Urzędem 

Miejskim w Rzgowie 
w tym roku decyzję 
o wyborze gwiazdy 
święta miasta odda-

li w ręce mieszkańców.
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W środę rano, 19 lutego 2020 r. pracownicy Referatu Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie odebrali pozwolenie 
na użytkowanie Domu Kultury przy ul. Szkolnej 5, wydane 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Koń-
czy to etap odbiorów technicznych w obiekcie. Pozwolenie 
dotyczy użytkowania instalacji gazowej wewnętrznej i ze-
wnętrznej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Czytaj – str. 16

PODATKI HISTORIA

Dom Kultury Dom Kultury 
wkracza na scenęwkracza na scenę!!
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Jak minął pierwszy pełny rok nowej 
kadencji Rady Miejskiej w Rzgowie?
– Przebiegał w miarę spokojnie, ale pracowicie. 
Po wyborach przewodniczącego i zastępców 
oraz wyborach składów komisji stałych Rady 
Miejskiej przystąpiliśmy do działania. Początki 
zawsze są trudne, ale tutaj w związku z dużym 
zaangażowaniem nowych radnych w pracę RM 
i chęcią pozyskania wiedzy na temat samorzą-
du szybko doszliśmy do porozumienia. Jeśli 
chodzi o statystyki, to w roku 2019 odbyło się 
10 wspólnych posiedzeń komisji stałych, zwo-
łano 14 sesji Rady Miejskiej, podczas których 
podjęto 140 uchwał oraz wszczęto kilka postę-
powań w sprawie podjętych uchwał, z czego 
w jednym nie stwierdzono nieważności uchwa-
ły, a w dwóch wskazano poprawkę zapisów 
we własnym zakresie.

Jakie najważniejsze uchwały 
i decyzje zostały podjęte?
– W moim przekonaniu najważniejszą uchwa-
łą, którą podjęliśmy w tym roku to była uchwa-
ła dotycząca udzielenia wotum zaufania burmi-
strzowi Rzgowa za rok 2018. Mieliśmy jeszcze 
kilka bardzo ważnych dotyczących między in-
nymi: emisji obligacji Gminy Rzgów, w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2020 rok, dokonania wyboru 
metody ustalenia opłat za gospodarowanie 
odpadami na terenie naszej gminy, która była 
wielokrotnie procedowana i poprawiana, a tak-
że dotacji do remontu zabytku na terenie gmi-
ny Rzgów, czy regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. Jedną z kluczowych 
decyzji było nakłonienie burmistrza Rzgowa 
do realizacji wielu Miejscowych Planów Zago-
spodarowania Przestrzennego oraz do tego, aby 
opracowano koncepcję ronda, która umożliwi 
uruchomienie strefy ekonomicznej i da możli-
wość pozyskania nowych inwestorów. Bez dróg 
dojazdowych nie ma szans na uruchomienie 
obszaru o powierzchni około 370 hektarów.

A jak układa się 
współpraca radnych?
Myślę, że układa się dobrze, choć występują 
różnego rodzaju tarcia, ale jest to żywy orga-
nizm i tak jak zapowiadałem, mam zamiar go 
łączyć, a nie dzielić. Mamy doświadczonych 
liderów, jak również są nowi i ambitni radni, 
którzy widzą problemy gminy i o nich mówią. 
Jednak realizacje pewnych założeń nie idą tak 
szybko, jak się to realizuje np. przy prywatnych 
inwestycjach. Jednostka samorządu gminne-
go ma wiele więcej problemów i ograniczeń, 
wynikających z realizacji zadań publicznych. 
Po pierwszym roku działania myślę, że dalej 
będzie już tylko lepiej.

Przed jakimi wyzwaniami 
stoi Rada Miejska w nowym roku?

Wyzwaniem jest dokończenie budowy kanali-
zacji w Starowej Górze. Bo choć inwestycja jest 
zakończona to należy w określonym czasie wy-
konać określoną liczbę przyłączy i uzyskać od-
powiedni wskaźnik LRM. Kolejnym zadaniem 
jest zakończenie inwestycji w Domu Kultury. 
Udało się uzyskać pozwolenie na użytkowanie 
obiektu, ale należy go jeszcze wyposażyć w od-
powiedni sprzęt oraz wybudować parking wo-
kół niego. Należy również przystąpić do opra-
cowania jak największej liczby Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Przestrzennego, aby 
powstało więcej inwestycji, a co za tym zwięk-

szyły się wpływy z podatków do budżetu gminy. 
Według mojej oceny należy przystąpić do za-
kupu koszy na śmieci dla mieszkańców, które 
później można je wstawić za drobną opłatą 
doliczoną do posesji, gdyż taki zakup – w mo-
jej ocenie – doprowadzi do ograniczenia wy-
datków na gospodarkę śmieciową, a zauważyć 
należy, że w roku 2021 będzie nowy przetarg 
na odbiór odpadów. Musimy myśleć także o bu-
dowie przedszkola w Kalinie, a w niedalekiej 
przyszłości należy podyskutować, w jaki sposób 
rozbudować Gminną Przychodnie Zdrowia.

Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy powodzenia

nakład 3300 egz.

To był ważny 
i pracowity czas

ROZMAWIAMY Z PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE RADOSŁAWEM PEŁKĄ

PODSUMOWANIE

 ROKU 2019
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29 stycznia 2020 r. odbyła 
się XIX sesja Rady Miejskiej 
w Rzgowie. Zebrani wysłuchali 
sprawozdania burmistrza 
Rzgowa oraz Radosława 
Pełki – przewodniczącego 
Rady Miejskiej z działalności 
międzysesyjnej w okresie 
30.12.2019 r. – 28.01.2020 r.

Burmistrz wydał w tym czasie 23 zarządze-
nia dotyczące różnych sfer działalności gmi-
ny m.in.: w sprawie wprowadzenia „Polityki 
ochrony danych osobowych osób fizycznych 
w związku z transmisją, nagrywaniem i upu-
blicznianiem obrad Rady Miejskiej w Rzgowie.

Cały rok komisariatu
W 2019 r. gmina Rzgów przekazała Komisaria-
towi Policji w Rzgowie 148 365 zł na pokrycie 
kosztów kontynuacji zatrudnienia dodatko-
wych dwóch dzielnicowych – poinformowała 
skarbnik miasta Anna Czarnocka. Na służby 
ponadnormatywne, czyli na dodatkowe patrole 
oraz na sprzęt komputerowy komisariat otrzy-
mał niemal 20 tys. zł od samorządu lokalnego.

Na XIX sesji radni wysłuchali informacji 
na temat ubiegłorocznej działalności Komisa-

riatu Policji w Rzgowie, który organizacyjnie 
obejmuje również gminę Brójce. Na tym te-
renie doszło do 306 przestępstw, tj. o 54 wię-
cej niż w 2018 r. Wykrywalność ogólna prze-
stępstw w 2019 r. ukształtowała się na poziomie 
prawie 75%. Funkcjonariusze ujawnili i zabez-
pieczyli prawie 2 kg środków odurzających.

Rejonami szczególnie zagrożonymi były 
centra handlowe, gdzie dochodzi najczę-
ściej do kradzieży. W 2019 r. w tychże cen-
trach odnotowano 49 kradzieży (o 16 mniej 
niż w 2018 r.). Udało się ujawnić co trzecie-
go sprawcę m.in. dzięki dobrej współpracy 
z ochroną centrów handlowych.

Liczną grupę przestępstw stanowiły 
w 2019 r. włamania, których zgłoszono 29 (17 
mniej niż w 2018 r). Wykrywalność sprawców 
wyniosła prawie 49%. Na terenie działania ko-
misariatu nie odnotowano żadnego zabójstwa, 
stwierdzono natomiast 1 rozbój i jedno pobicie. 
Na drogach ujawniono 41 nietrzeźwych kie-
rowców, tj. 11 więcej niż w 2018 r. W ubiegłym 
roku przeprowadzono 548 postępowań w spra-
wach o wykroczenia (550 w 2018 r).

Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Na XIX sesji Rady Miejskiej w Rzgowie uchwa-
lono na bieżący rok nieco ponad 54 tys. zł na do-
finansowanie doskonalenia zawodowego na-

uczycieli. Kwotę tę ustala się w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych wydatków na wynagro-
dzenia osobowe nauczycieli. Konieczność wy-
dzielenia środków wynika z Karty Nauczyciela.

Kwota ta w przeważającej większości będzie 
wykorzystana m.in. pokrycie kosztów udzia-
łu nauczycieli w seminariach, konferencjach, 
wykładach, warsztatach, studiach podyplomo-
wych oraz innych form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli. Prowadzonych przez szkoły 
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat, po-
bieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształ-
cenia nauczycieli nie może być wyższa niż 2 tys. zł 
za semestr. Dofinansowanie dotyczy np. nabywania 
kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów, 
nabywania kwalifikacji w zakresie udzielania po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej, stosowania 
specjalistycznych metod diagnozy i terapii psycho-
logiczno-pedagogicznej i logopedycznej oraz naby-
wania kwalifikacji do nauczania języków obcych.

Sprawozdanie burmistrza 
z działalności UMR
W okresie międzysesyjnym Referat Inwestycji 
UMR zajmował się następującymi sprawami:
Ogłoszono postępowania przetargowe:
1.  Dokończenie modernizacji drogi gminnej 

w Grodzisku.

2.  Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E 
w Kalinku na odcinku ca 900 m.

3.  Utwardzenie ul. Tunelowej w Starowej Górze.
4.  Utwardzenie terenu przy Gminnej Przy-

chodni Zdrowia w Rzgowie.
5.  Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej 

Górze.
6.  Oświetlenie ulicy Gontowej w Starowej Górze.

Trwa ocena ofert na ogłoszone w końcu roku 
2019 przetargi:
1.  Budowa chodnika w Czyżeminku.
2.  Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – 

II etap.
3.  Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie.
4.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E 

w Starej Gadce – budowa chodnika i ścieżki 
rowerowej.

Przygotowane są postępowania na budowę 
przedszkola w Kalinie oraz przebudowę drogi 
powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo – 
rowerowego pomiędzy Guzewem a Prawdą).

Referat Komunalny realizował zadania:
1.  Sfrezowano pnie przy drodze powiatowej 

2909E.
2.  Posprzątano pobocze drogi powiatowej 

2941E (ul. Centralna).
3.  Poszerzono przejazd na ul. Wójtowskiej 

w Starowej Górze.
4.  Naprawiono nawierzchnie dróg: – w Praw-

dzie – droga powiatowa 2916E na odcinku 
od Prawdy do granic gminy Rzgów; – w Czy-
żeminku – ul. Dojazdowa; – w Starowej Gó-
rze – ul. Klonowa, ul. Sosnowa, ul. Zagłoby 
na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Gontowej;

5.  Przygotowano drewno opałowe dla pod-
opiecznych MOPS (materiał pochodził z wy-
cinki drzew przeprowadzonej w roku 2017).

6.  Przewieziono materiały rozbiórkowe pozo-
stałe po budowie budynku Domu Kultury.

7.  Wymieniono wiatę przystankową przy 
skrzyżowaniu Czartoryskiego/Kombajnowa.

8.  Zebrano pobocze przy ul. Lucernianej w Sta-
rej Gadce, ul. Cegielnianej w Gospodarzu 
oraz w Babichach.

9.  Rozpoczęto demontaż oświetlenia ulicznego 
w rejonie pl. 500-lecia oraz parku.

Oprac. i foto Włodzimierz Kupisz

Obradowali radniObradowali radni

Już wiemy, kogo chcieliby posłu-
chać mieszkańcy naszej gminy! 
Gminny Ośrodek Kultury wraz 

z Urzędem Miejskim w Rzgowie 
w tym roku decyzję o wyborze 
gwiazdy święta miasta oddali 
w ręce mieszkańców.

W ankiecie  przeprowa-
dzonej pomiędzy 20 a 26 stycznia 

2020 r. udział wzięło 1.698 osób. Badanie mia-
ło na celu przedstawienie organizatorom ocze-
kiwań rzgowian wobec obchodów dni miasta. 
Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety.

W pytaniu ankietowym: Wybierz gwiaz-
dę, która wystąpi podczas Dni Rzgowa. Czy 
powinny wystąpić lokalne zespoły? – respon-
denci wskazali ZPiT Rzgowianie (384 głosy), 
Rzgowski Chór „Camerata” (75 głosów), Kra-
snale – 43, Rzgowska Orkiestra Dęta – 34, Da-
wid Kwiatkowski – 34, Sempre Cantare – 13.

918 respondentów głosowało za występem 
lokalnego zespołu (780 było przeciw). Najwię-
cej, bo 831 było zwolennikiem zorganizowania 
imprezy w godz. 15–24. W kategorii „kabaret” 
najwięcej głosów oddano za zaproszeniem 
„Moherowych Beretów” (653), Czesuafa (586), 
a Tomasza Jachimka (459).

W kategorii „disco polo” najwięcej zwolen-
ników, bo aż 1171 miał „Miły Pan”, 311 gło-
sów zdobył „Top One”, a 216 Ivan Komaren-
ko. Na Dawida Kwiatkowskiego jako gwiazdę 
wieczoru zagłosowało najwięcej, bo aż 866 
respondentów, 622 optowało za „Happysad”, 
a 190 wskazało na Katarzynę Cerekwicką.

Gminny Ośrodek Kultury 
fot. muzyka.interia.pl

Mieszkańcy zagłosowali Mieszkańcy zagłosowali 
na gwiazdy Dni Rzgowana gwiazdy Dni Rzgowa
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W ostatni dzień stycznia grupa 
przedszkolaków z gminy 
Rzgów przecięła wstęgę 
na otwarcie Żłobka Gminnego 
w Guzewie. Zdarzenie 
relacjonowały dwie stacje 
telewizyjne, jedna rozgłośnia 
radiowa, dziennikarze 
i fotoreporterzy gazet. 
Żłobek od poniedziałku już 
normalnie będzie pracował. 
Czteroosobowy personel 
placówki będzie miał pod 
opieką 19 maluchów.

Niezwykle ciekawy był program artystyczny w wy-
konaniu wychowanków Przedszkola Publicznego 
w Rzgowie. Dzieci złożyły życzenia młodszym ko-
leżankom i kolegom, żeby z kranów płynęła im 
czekolada, a ściany żłobka były z żelków.

Programowi przysłuchiwali się gospodarze 
uroczystości: burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-

miński, zastępca burmistrza Małgorzata Ró-
zga, sekretarz gminy Katarzyna Berczak-Lato, 
Zbigniew Snelewski – kierownik Referatu In-
westycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Rado-
sław Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej 
z grupą rajców, dyrektorzy szkół i przedszkola, 
sołtysi, wykonawca budowy, członkinie Zarzą-
du Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz i Marta Stasiak, 
a także Edyta Waprzko – radna powiatowa. 
Uroczystość poprowadziła Monika Walasz-
czyk – dyrektor Żłobka Gminnego.

Burmistrz M. Kamiński powiedział, że stwo-
rzenie żłobka – pierwszego, ale nie ostatniego 
w gminie Rzgów to zasługa sprawnej i modelowej 
współpracy między samorządem lokalnym a ad-
ministracją rządową i samorządem województwa 

łódzkiego. Podkreślił rolę swej zastępczyni Małgo-
rzaty Rózgi, która zajmowała się przedsięwzięciem 
od początku aż do otwarcia placówki. Być może 
w ciągu dwóch lat uda się wybudować przedszko-
le ze żłobkiem w Kalinie. Gdyby wówczas zwolni-
ło się trochę miejsca w Przedszkolu Publicznym 
w Rzgowie, tam także powstanie żłobek.

Waldemar Buda, minister funduszy i po-
lityki regionalnej powiedział, że powstanie no-
wych przedszkoli i żłobków na wsi jest napę-
dem dla rozwoju społecznego i kulturalnego 
miejscowości. Dzięki stworzeniu systemu opie-
ki nad najmłodszymi, ludzie chętniej osiedlają 
się na tych terenach. Minister dodał, że nowy 
żłobek jest tak piękny i świetnie wyposażony, 
że trudno byłoby znaleźć podobny w Łodzi.

Wśród grona szacownych gości na sali za-
siedli: wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, 
wicemarszałek województwa łódzkiego Zbi-
gniew Ziemba, poseł RP prof. Zbigniew Rau, 
a także Piotr Cieplucha – dyr. Wydziału Ro-
dziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Wstęgę w sali żłobkowej prze-
cięły przedszkolaki z gminy Rzgów. Na zakoń-
czenie uroczystości ks. Wojciech Błaszczyk, 
proboszcz parafii w Woli Zaradzyńskiej, po-
święcił Żłobek Gminny w Guzewie.

Poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi sa-
morząd gminy uzyskał unijne dofinansowanie 
w wysokości prawie 700 tys. zł na etaty i przy-
gotowanie żłobka do przyjęcia maluszków. 
Na samym początku gmina Rzgów otrzymała 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 570 tys. zł 
dofinansowania dla żłobka w jednej z sal wy-
budowanego właśnie przedszkola w Guzewie.

Pod jednym dachem w kolorowym, nowiut-
kim budynku w Guzewie powstaje publiczne 
przedszkole. Ponieważ przedszkole obowiązuje 
tzw. podstawa programowa, z jego otwarciem 
trzeba poczekać do nowego roku szkolnego. 
Ostatni, ubiegłoroczny etap budowy przedszko-
la ze żłobkiem pochłonął 900 tys. zł wraz z wy-
posażeniem kuchni ze zmywalnią. Placówka jest 
ekologiczna. Wykonawca zastosował nowocze-
sne pompy cieplne, odzyskujące ciepło z powie-
trza. W przedszkolu ze żłobkiem przewidziano 
również częściowo ogrzewanie podłogowe.

Stylowe lampy parkowe w Rzgowie liczą so-
bie już ponad 20 lat. Przegrzewają się, ale 

przede wszystkim pobierają za dużo energii. 
W tegorocznym budżecie zapisano na moder-
nizację oświetlenia parkowego 150 tys. zł.

– Pierwotnie lampy miały być przerobio-
ne na LED-owe, ale okazało się, że taki zabieg 
byłby nieekonomiczny, a poza tym zdemonto-
wane lampy trzeba by wysłać do ich producenta 
w Gdańsku. Zamiast zamawiać przeróbki stare-

go oświetlenia, kupimy po prostu nowy sprzęt – 
mówi Włodzimierz Kaczmarek, st. specjalista 
ds. mienia komunalnego i energetyki w UMR.

Zdemontowane lampy wraz z kloszami być 
może uda się wykorzystać w innym miejscu 
w gminie. Przed ogłoszeniem przetargu trwa 
przygotowanie nowego kosztorysu. Nowe lam-
py LED będą tańsze od przerabianych, a przede 
wszystkim energooszczędne.

Tekst i fot. W. Kupisz

Nowe lampy w parkuNowe lampy w parku
RZGÓW

Żłobek pierwszy, 
ale nie ostatni

GUZEW
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Pierwotnie dzik był 
typowym gatunkiem dużych 
kompleksów leśnych. 
W ostatnich latach nastąpił 
znaczny wzrost populacji 
dzików i coraz częstsze 
są ich migracje poza naturalne 
środowisk, co staje się. 
zjawiskiem powszechnym.

Dziki dobrze czują się na terenach zamiesz-
kałych przez ludzi, gdyż znajdują tu pokarm 
i praktycznie nic im nie zagraża. Dziki są pro-
blemem również w naszej gminie, ponieważ 
niszczą uprawy, trawniki, wywracają śmiet-
niki i rozrzucają śmieci. Ponadto zwierzęta te 

stanowią zagrożenie dla użytkowników dróg 
i mogą być nosicielami chorób. Niewątpliwie 
z uwagi na znaczne rozmiary wzbudzają po-
czucie zagrożenia. Wiele osób boi się dzików, 
mimo że dzik nie jest agresywny, dopóki się go 
nie sprowokuje. To zwierzę raczej płochliwe, 
ale szybko przyzwyczaja się do obecności lu-
dzi, a zwłaszcza, jeśli jest dokarmiane i często 
spotyka człowieka na swojej drodze.

Chcąc unikać spotkań z dzikami:
–  należy utrzymywać czystość i porządek 

na terenach swoich nieruchomości, regular-
nie usuwać krzaki i gęste zarośla,

–  usuwać opadłe owoce, które stanowią przy-
smak dzików,

–  zadbać o umocnienie ogrodzeń, aby wyelimi-

nować możliwość wejścia dzika na posesję,
–  nie wolno wyrzucać żywności w miejscach 

do tego nieprzeznaczonych,
–  pojemniki na odpady i worki należy prze-

trzymywać w zamkniętej posesji, powinny 
być szczelnie zamknięte, aby nie wydobywał 
się zapach, a wystawiać poza posesje jedynie 
w dniu odbioru przez firmę wywozową,

–  przebywając z psem w miejscach, gdzie może 
dojść do spotkania z dzikiem, należy bez-
względnie trzymać swoje zwierzę na smyczy.

Pamiętaj!
Próba nakarmienia zwierzęcia może sprowo-
kować jego atak w szczególności, jeżeli zwierzę 
jest chore, ranne, opiekuje się potomstwem lub 
znajduje się w okresie godowym.

Gdy zobaczysz dzika:
–  Najlepiej odejdź spokojnie w przeciwnym 

kierunku.
–  Nie panikuj, nie krzycz, nie wykonuj gwał-

townych ruchów.
–  Nie próbuj ich straszyć i przepędzać.

Dziki z reguły nie są agresywne, atakują tylko 
wtedy, gdy czują się zagrożone, sprowokowane 
lub ranne. Należy jednak uważać, gdy locha 
prowadzi młode, gdyż w tym okresie łatwo 
wzbudzić jej niepokój i agresję.

Justyna Pierzyska, kierownik Referatu 
Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa UMR

KtKto spotyka o spotyka 
w… miw… mieście eście 
dzikadzika

Powiatowa Komenda Policji w Kolusz-
kach podsumowała działalność jed-
nostki w zeszłym roku. Z wynikami za-

poznano m.in. zaproszonych samorządowców. 
W ubiegłym roku funkcjonariusze przeprowa-
dzili 10 tysięcy interwencji na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego, zamieszkanego przez 
71,1 tysiąca mieszkańców. Z tego 1753 przy-
padły na gminę Rzgów, która posiada 10 098 
mieszkańców.

W naszej gminie doszło do 28 wypadków 
drogowych, w których śmierć poniosły dwie 
osoby. W całym powiecie było 6 ofiar śmier-
telnych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców 
powiatu czuwali policjanci w 23 radiowozach 
oznakowanych i nieoznakowanych oraz na 2 
motocyklach. Łącznie przejechali w 2019 r. 780 
616 kilometrów.

Od listopada 2018 r. do 9 kwietnia 2019 r. 
policjanci z komisariatu w Rzgowie prowadzili 

śledztwo w sprawie włamań i kradzieży na bu-
dowach domów oraz w garażach, zgłoszonych 
w gminie Rzgów, w naszym powiecie oraz 
w ościennych powiatach. Rabusie kradli elek-
tronarzędzia, przewody, przedłużacze, lampy 
i stemple budowlane. Dzięki współpracy z ko-
luszkowskimi kryminalnymi udało się zatrzy-
mać 5-osobową szajkę podejrzanych z Andre-
spola i Łodzi. Byli w wieku od 18 do 28 lat.

Policjanci ze Rzgowa i Koluszek z pionu 
zwalczania przestępczości gospodarczej, skon-
trolowali stoisko handlowe. Ujawnili podrób-
ki, a mianowicie 190 sztuk odzieży damskiej, 
torebki, buty i okulary. Straty właścicieli po-
szczególnych marek ekspert oszacował na 410 
tysięcy złotych. Podejrzana o handel podróbka-
mi miała 44 lata i jest łodzianką. Za handel po-
drabianymi markami grozi do 5 lat więzienia.

Oprac. W. Kupisz, fot. Policja Rzgów

Policjanci byli aktywniPolicjanci byli aktywni

Nadkomisarz Robert Kieszek, komen-
dant komisariatu policji dla gmin Rz-
gów i Brójce przedstawił informację 
o stanie bezpieczeństwa na posiedze-
niu Komisji Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej w Rzgowie. Radny Jarosław 

Świerczyński zapytał o problem wła-
mań do domów – ich liczba 29 w 2019 r. 
i 46 w 2018 r. wykazuje co prawda ten-
dencje spadkową, ale są one bardzo 
dokuczliwe i niebezpieczne dla miesz-
kańców.

Komendant Kieszek powiedział, 
że prawdopodobnie na naszym terenie 
i w okolicznych gminach działają dwie 
wyspecjalizowane szajki włamywa-
czy – jedna nastawia się na kradzież 
głównie elektronarzędzi w budowa-

nych domach, druga zaś okrada domy 
zamieszkane. Część włamań nie do-
chodzi do skutku, bo rabusie zostają 
spłoszeni. Dlatego nie wszystkie próby 
włamań do domów są zgłaszane policji. 
Nad rozpracowaniem obu szajek pra-
cują nie tylko funkcjonariusze naszego 
posterunku, ale współpracują z kolega-
mi z powiatu łódzkiego wschodniego 
oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Uwaga na szajki włamywaczy!
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W 2020 roku 38,16% z podatku do-
chodowego 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 milionów 861 tysięcy 965 złotych, w 2018 
roku kwota 17 655 986 zł, a w 2019 roku była 
to kwota 20 236 421 zł.

Odpowiednia polityka informacyjna i za-
stosowanie przyjaznych mieszkańcom rozwią-
zań pozwala samorządom pozyskać dodatko-
we, znaczące przychody budżetowe – zależnie 
od wielkości jednostki – sięgające nawet kilku-
dziesięciu milionów złotych.

Z budżetem gminy jest bowiem jak z bu-
dżetem domowym. Jest w nim tylko tyle pie-
niędzy, ile zarobimy. W domu to nasze wypłaty, 
w samorządzie ważną pozycją są podatki, które 
każdy z nas płaci. Co miesiąc od naszych pensji 
pobierany jest podatek dochodowy.

Później musimy rozliczyć się (jedni sami, 
za innych robią to np. pracodawcy) z Urzędem 
Skarbowym. Wypełniamy wtedy druki zwane 
PIT-ami. Nie każdy wie, ale część z tych na-
szych podatków przekazywanych jest później 
do Gminy jako ustawowy udział w podatku do-
chodowym od osób fizycznych, czyli właśnie 
z PIT. To dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli 
zameldowani i płacili podatki w tym miejscu, 
w którym rzeczywiście mieszkamy. To m.in. 

z tych pieniędzy możliwa jest później budowa 
dróg, utrzymywanie szkół i przedszkoli.

Na terenie gminy Rzgów jest zameldowa-
nych ponad 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 możliwe 
bez konieczności zmiany zameldowania, wy-
miany dokumentów i  nie wymaga żadnych 
opłat. Wystarczy uaktualnić adres zamieszka-
nia w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. 
Wypełnienie tych formalności wystarczy, żeby 
38,16% naszego podatku wróciło do budżetu 
gminy.

Współpraca między jednostkami sa-
morządu terytorialnego a lokalnymi 

organizacjami pożytku publicznego (OPP) 
to podstawa sprawnie działającego społeczeń-
stwa obywatelskiego. Gmina Rzgów jest reali-
zatorem projektu „Wspieraj lokalnie” organi-
zowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych (IWOP), który łączy promocję 
rozliczania PIT-ów w obrębie lokalnego samo-

rządu z przekazywaniem 1% dla organizacji 
działających na tym samym obszarze. Jednostki 
samorządowe otrzymują możliwość stymulo-
wania przychodów budżetowych i jednocześnie 
mogą realizować obowiązek wspierania organi-
zacji pozarządowych funkcjonujących lokalnie.

Dla nowoczesnych samorządów rozliczanie 
PIT-ów w regionie jest równie ważne jak zdobywa-
nie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 
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 organizacje pozarządowe zbierają kilka 
milionów złotych z 1% podatku. Po przystąpie-
niu 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: https://www.rzgow.pl

oraz https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-
-miejski-rzgow

Darmowy Program PIT dostarcza firma 
https://www.pitax.pl



Zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego 
w Rzgowie ruszyły we wtorek, 11 lutego i po-

trwają do 16 marca. Wnioski o przyjęcie dziecka 
wraz z niezbędnymi załącznikami są do pobra-
nia na parterze u nauczycielki bądź w gabinetach 
dyrektora i sekretarza przedszkola. Informacje 
na temat zasad, kryteriów oraz terminów rekru-
tacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji udo-
stępnionym na tablicy informacyjnej dla rodzi-
ców w holu na parterze przy szatniach.

Dokumenty do celów rekrutacji są również 
udostępnione do pobrania na stronie interne-
towej przedszkola pod adresem: www.pprzgow.
wikom.pl

Przed wypełnieniem dokumentów prosi-
my o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi 
informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok 
szkolny 2020/2021 w celu właściwego i zgod-
nego z wymogami formalnymi wypełnienia 
i złożenia wymaganych dokumentów. Doku-
menty do celów rekrutacji są wydawane w dni 

powszednie w godzinach 6.00–16.00. Wypeł-
nione dokumenty należy złożyć w sekretariacie 
przedszkola w godz. 8.00–16.00.

Przedszkole Publiczne w Rzgowie to pla-
cówka świadcząca usługi dydaktyczne, wycho-
wawcze i opiekuńcze dla swoich wychowan-

ków. W przyszłym roku szkolnym przygotuje 
80 miejsc. Pracujemy od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 6 do 18. Nasz budynek jest 
bardzo duży, mieści się tutaj 10 sal edukacyj-
nych dostosowanych pod kątem umeblowania 
i wyposażenia do potrzeb naszych wycho-

wanków. Ponadto każda z sal wyposażona jest 
w nowoczesne telewizory, które przeznaczone 
są do nauki języka angielskiego i do urozma-
icania zajęć dydaktycznych. W przedszkolu jest 
również dostępna tablica interaktywna wyko-
rzystywana do urozmaicenia zajęć matema-
tycznych, edukacji językowej czy plastycznej.

Budynek ma dostęp do ogrodu, który wy-
posażony jest w sprzęt przeznaczony do zabaw 
ruchowych (huśtawki, piaskownice, karuzele, 
itp.). Dodatkowym atutem jest dostęp do hali 
sportowej GOSTiR, gdzie odbywają się różne 
festiwale, olimpiady przedszkolaków i inne wy-
darzenia kulturalne, a także swobodne zabawy 
i gry ruchowe, które ze względów na warunki 
pogodowe nie mogą odbywać się na powie-
trzu. Jako jedyne przedszkole w naszej okolicy 
mamy system monitorowania wejść i wyjść 
naszych wychowanków dla ich większego bez-
pieczeństwa.

WK, fot. UMR

Rozlicz PIT Rozlicz PIT 
w gminie Rzgów!w gminie Rzgów!

Projekt „Wspieraj lokalnie”Projekt „Wspieraj lokalnie”

 


 





 


























 


 

 


 












   









  



  
 


         




  




   

    

  


  




   

    

  




Nabór do przedszkolaNabór do przedszkola
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Zarząd Gminnej Spółki Wodnej 
w Rzgowie przypomina użytkownikom, 
że do 15 marca 2020 roku należy opłacić 

składkę roczną na cele statutowe. Obowiązek 
obejmuje zarówno członków Gminnej Spół-
ki Wodnej, jak i osób i instytucji, którzy nie 
są członkami spółki, a korzystają z urządzeń 
melioracyjnych w gminie Rzgów.

Urządzeniami melioracyjnymi są rowy 
melioracyjne, urządzenia podziemnej melio-
racji (tzw. sączki i zbieracze, które odprowa-
dzają wody z pól do rowu), zastawki, przepusty 
i inne urządzenia. Składki są od lat na bardzo 
niskim poziomie i wynoszą dla działki do 1 ha 
– 10 zł, a dla działki powyżej 1 ha – 12 zł/ha. 
Koszt przygotowania listu z zawiadomieniem 
(znaczek, 2 arkusze papieru, koperta i wydruk) 
wynosi 3,50 zł. W roku 2019 wysłanych zostało 
około 1350 powiadomień, z czego zapłaciło tyl-
ko 60%, tj. około 800 osób i firm razem.

Do 550 osób, które nie zapłaciły, dołożyli-
śmy koszty wysyłki zawiadomień. W tym roku 
liczba wysłanych powiadomień jest na tym sa-

mym poziomie. W gminie Rzgów mamy oko-
ło 1600 hektarów gruntów zmeliorowanych 
i około 60 kilometrów rowów melioracyjnych 
i to staramy się utrzymać w jak najlepszym 
stanie. Od czasu objęcia przeze mnie funkcji 
przewodniczącego, na ile było stać spółkę fi-
nansowo, w takim zakresie zostały wykonane 
następujące prace:

Rok Odkrzaczanie 
i wykaszanie rowów Odmulanie rowów

2016 13 km 8,5 km

2017 6,9 km 6,8 km

2018 8,4 km 7,9 km

2019 10 km 10 km

Zostało usuniętych wiele awarii melioracji 
podziemnej i przepustów w rowach. Odbiorów 
prac, wykonanych przez Gminną Spółkę Wod-
ną, dokonywali przedstawiciele zarządu naszej 
spółki i delegowani pracownicy urzędów, od któ-

rych otrzymujemy dotację, tj. Urzędu Miejskie-
go w Rzgowie, marszałka województwa i Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkiego. Co roku 
składane jest sprawozdanie z pracy Spółki 
Wodnej staroście, który jest dla niej instytucją 
nadrzędną. Zlecane i przeprowadzane są rów-
nież kontrole przez firmy zewnętrzne.

Nie stwierdzono dotychczas żadnych 
uchybień. Pragnę przypomnieć, że pracujemy 
na bardzo starym 40-letnim sprzęcie, wyma-
gającym ciągłej naprawy. Pracę wykonujemy 
rzetelnie z myślą o jak najlepszym zadowole-

niu mieszkańców. Dziękujemy władzom sa-
morządowym za udzielanie wsparcia. Dziękuję 
wszystkim, którzy rozumieją potrzebę istnie-
nia Spółki Wodnej i płacą regularnie składki. 
Wszystko jest wykorzystywane na cele statu-
towe, dlatego apelujemy do wszystkich o ter-
minowe uregulowanie składki.

Zenon Wawrzyniak 
Przewodniczący Zarządu Gminnej 

Spółki Wodnej w Rzgowie 
fot. WK

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński wziął 
udział w podsumowaniu działalności ubiegło-

rocznej strażaków Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschod-
niego. W ubiegłym roku odnotowano  1347 
interwencji, z czego 401 to pożary, 859 to miej-
scowe zagrożenia i 87 to alarmy fałszywe, głównie 
z instalacji monitoringu pożarowego obiektów.

W gminie Rzgów największy pożar wy-
buchł w chlewni w Czyżeminku. W akcji 
gaśniczej uczestniczyło 6 zastępów JRG i 11 
zastępów ochotniczych, w sumie 68 druhów. 
Niezmiennie – najczęstszymi przyczynami po-
wstawania pożarów była nieostrożność i zanie-
dbania w posługiwaniu się ogniem.

Z uwagi na zagrożenia i problemy, związa-
ne ze składowaniem odpadów, skontrolowano 

tego typu obiekty w powiecie. Strażacy stwier-
dzili szereg nieprawidłowości. Współpracowa-
li z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego, wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 
Środowiska, gminami oraz policja. Państwowa 
Straż Pożarna przeprowadziła także kontrole 
na wniosek starosty.

PSP przeprowadziła 103 kontrole w obiek-
tach, gdzie stwierdziła 123 nieprawidłowości 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wydała 
7 decyzji administracyjnych, nałożyła 6 man-
datów i wydała 29 opinii. Strażacy uczestniczyli 
w przekazywaniu do eksploatacji 63 obiektów. 
W 11 przypadkach zgłoszono sprzeciw lub uwa-
gi, dotyczące niezgodności wykonania zakresu 
inwestycji z projektem budowlanym lub przepi-

sami przeciwpożarowymi. W ramach ćwiczeń 
przeprowadzono ewakuację 495 osób ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie.

Zebrani zostali poinformowani, że najbar-
dziej wyeksploatowanym wozem strażackim 
komendy PSP w Koluszkach jest 16-letni MAN 
CGBA540. W jego przypadku norma eksplo-
atacyjna mówi o 15-letniej służbie. Najnow-
szym wozem jest mercedes atego GBARt 2,5/16 
z 2018 r. Inne większe i średnie wozy strażackie 
są jeszcze w dobrej kondycji.

W 2019 r. zakupiono 24 węże tłoczne, 29 
ubrań koszarowych, 13 ubrań specjalnych no-
wego wzoru, 12 par specjalnych skórzanych 
butów strażackich oraz specjalnych butów gu-
mowych. Na bieżąco przeprowadzono przegląd 
i badanie sprzetu, mającego wpływ na nieza-

wodność i bezpieczeństwo ratowników. Komi-
sja powołana przez komendanta powiatowego 
PSP skontrolowała przygotowanie pojazdów 
i pozostałego sprzętu, która zakończyła się 
oceną bardzo dobrą – 4,99!

Komendant powiatowy bryg. Krzysztof 
Supera powiadomił zebranych, że z uwagi 
na zwiększające się zagrożenie i liczbę inter-
wencji na terenie gmin Rzgów i Tuszyn, roz-
poczęto przygotowania do realizacji projektu 
polegającego na budowie posterunku jednostki 
ratowniczo gaśniczej w tym rejonie.

W podsumowaniu działalności wzięli 
udział: przedstawiciel łódzkiego komendanta 
Wojewódzkiego bryg. Grzegorz Maciaszek, 
starosta łódzki wschodni Andrzej Opala, pre-
zes ZOP ZOSP RP druh Dariusz Krzewiński, 
burmistrzowie i wójtowie, a także komendanci 
gminni OSP. Przedstawiciele władz pozytywnie 
ocenili pracę i służbę strażaków oraz realizację 
wszystkich przedsięwzięć w 2019 roku.

oprac. WK, fot. PSP Koluszki

Strażacy podsumowali 2019 rok

Składka melioracyjna Składka melioracyjna 
do 15 marcado 15 marca WARTO PAMIĘTAĆ!
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Na świętego Walentego w Hali Sporto-
wej w Rzgowie odbył się bal walen-
tynkowo-karnawałowy, przygotowany 

przez koło nr 9 Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. Bal dla 92 przebierań-

ców i nieprzebranych zorganizowała 
przewodnicząca koła Halina Kacz-
marek. O oprawę muzyczną z górnej 
półki zadbał didżej i akordeonista 
w jednym – Krzysztof Chrzanowski.

Stoły wyglądały jak przed tłu-
stym czwartkiem, ubogacone cze-

koladowymi serduszkami, pączkami 
i chrustami z Cukierni Nity. Ale to jesz-

cze nie koniec. Jak dobry obyczaj nakazuje 
w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Rzgowie, sześcioro solenizantów lutowych 
przybyło z koszami cukierków i bombonier-
kami.

Wodzirejka balu Halina Kaczmarek nie 
poprzestała na tym i przygotowała słodycze 
dla zwycięzców konkursów na najlepsze prze-
branie karnawałowe.

A było z kim rywalizować. Jeden 
z imprezowiczów obudził się przed 

samym balem, więc pojawił się 
w piżamie. Prosto z całodobo-
wego dyżuru przybiegła pie-
lęgniarka, która w ogóle nie 
odczuwała zmęczenia i królo-
wała na parkiecie w sali konfe-
rencyjnej hali. Przerwę w rzezi 

urządziła sobie wikinka, która 
zasiadła do stołu z przyjaciółmi, 

którym jednak oszczędziła opowiadań 
o ostatnich łupieżczych wyprawach. Kotka 

Psotka, anioł, ksiądz, kobiety z wyższych sfer, 
Beduin, Śmierć z kosą imieniem ZUS i Meksy-
kanie to był tylko niewinny wstęp do prezenta-
cji galerii przebierańców.

Rzgowscy seniorzy to niespotykanie zgra-
ne towarzystwo – gdy wodzirejka dała sygnał 
do wspólnej zabawy, większość karnie ruszyła 
w tany. Atmosfera natychmiast się zagęściła 
tak, że klimatyzacja ledwie nadążała…

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Wystartowały zajęcia turystyczno-spor-
towe dla uczniów szkół podstawowych 

z gminy Rzgów, realizowane we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Rzgowie.

8 lutego najaktywniejsi wzięli udział w grze 
miejskiej „Odkrywamy tajemnice Rzgowa”. Był 
to wyjątkowy rajd pieszy, którego celem było 
odkrywanie tajemnic historycznych naszego 
miasta. Rajdu przyjął formułę questu, a uczest-
nicy musieli wykazać się odpowiednią wiedzą 
oraz intuicją przestrzenną, aby ukończyć serię 
quizów i zagadek. Pod opieką Agnieszki Ruty 
i Marcina Łukaszewskiego uczestnicy podzie-
leni na drużyny zostali małymi odkrywcami.

Natomiast w niedzielę, 15 lutego uczniowie 
pod opieką Marcina Łukaszewskiego wyruszyli 
do Muzeum Sportu i Turystyki, żeby przekonać 
się, że Łódź ma sportową duszę. Dzieci wzięły 
udział w warsztatach organizowanych przez MSiT, 
pod czujnym okiem przewodnika poznali intere-
sujące fakty na temat naszych olimpijczyków, hi-
storii klubów piłkarskich oraz innych dyscyplin. 
Nie mogło zabraknąć rywalizacji, dlatego ucznio-
wie zmierzyli się ze sobą w wirtualnych szachach, 
wspinaczce wysokogórskiej i kolarstwie. Kolejne 
zajęcia turystyczno-sportowe już w marcu.

Tekst i fot. M. Łukaszewski, A. Ruta

Bal walentynkowo-Bal walentynkowo-
karnawałowykarnawałowy

Na turystyczno-sportowym szlakuNa turystyczno-sportowym szlaku
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W czwartek, 6 lutego 2020 r. Senat RP 
przyjął projekt ustawy o Łódzkim 

Związku Metropolitalnym. „Za” głosowała zde-
cydowana większość senatorów ze wszystkich 
klubów i kół: PO, PiS, PSL, Lewicy i Niezależ-
nych. Komisja Ustawodawcza Senatu RP, kiero-

wana przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskie-
go od początku wspiera ideę samorządowców, 
w której chodzi o pozyskanie dla naszego re-
gionu dodatkowych 200 mln zł z podatku PIT 
oraz środków przeznaczonych dla metropolii 
z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt Ustawy o Łódzkim Związku Me-
tropolitalnym został oficjalną ustawą Izby 
Wyższej Parlamentu. Jeśli ustawa po przegło-
sowaniu w parlamencie weszłaby w życie, da-
wałaby około 200 mln zł dodatkowych pienię-
dzy w skali roku dla Łodzi oraz wszystkich 27 
gmin z powiatów ją okalających, czyli brzeziń-
skiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego 
i zgierskiego. Z tych pieniędzy można finan-
sować m.in. projekty komunikacyjne, ochrony 
środowiska, a także rewitalizacje.

Autor projektu ustawy, niezależny senator 
Krzysztof Kwiatkowski liczy na to, że do koń-
ca czerwca przegłosuje ją Sejm, a także podpi-
sze prezydent. WK, fot. Senat RP

W poniedziałek, 10 lutego 2020 roku 
w pałacu Poznańskich w Łodzi, zaraz 

po konferencji prasowej, wójtowie, burmistrzo-
wie i prezydenci okolicznych gmin, powiatów 
i miast podpisali deklarację chęci przystąpie-
nia do Łódzkiego Związku Metropolitalnego. 
W imieniu samorządu rzgowskiego – deklara-
cję podpisał burmistrz Mateusz Kamiński.

Jak powiedziała prezydent Łodzi Hanna 
Zdanowska: – Mam nadzieję i chcę wierzyć, 
że podobnie, jak udało się to w Senacie, uda się 
również w Sejmie, aby parlamentarzyści spojrze-
li ponad podziałami politycznymi.

Projekt ustawy stanowi m.in.: Związek 
metropolitalny jest zrzeszeniem gmin woje-
wództwa łódzkiego, charakteryzujących się 
istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych 
oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyj-

nych, położonych na obszarze spójnym pod 
względem przestrzennym, który zamieszkuje 
co najmniej milion mieszkańców.

W skład związku metropolitalnego wcho-
dzi miasto na prawach powiatu Łódź. Związek 
metropolitalny wykonuje zadania publiczne 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzial-
ność. Związek metropolitalny ma osobowość 
prawną. Samodzielność związku metropoli-
talnego podlega ochronie sądowej. O ustroju 
związku metropolitalnego stanowi jego statut.

Projekt statutu związku metropolitalnego 
oraz jego zmian podlega uzgodnieniu z Pre-
zesem Rady Ministrów na wniosek ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej. 
Statut związku metropolitalnego podlega ogło-
szeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

UMR, fot. M. Ossowski

Senat przyjął 
projekt ustawy

W czwartek (30 stycznia) na połączo-
nym posiedzeniu senackich komi-
sji ustawodawczej oraz samorzą-

du terytorialnego i administracji państwowej 
odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy 

o łódzkim związku metropolitalnym. „Łódzka 
Metropolia” – bo taką nazwę ma nosić związek 
– ma objąć Łódź oraz gminy powiatów: zgier-
skiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego 
oraz brzezińskiego. Przedstawicielem wniosko-

dawców był senator Krzysztof Kwiatkowski. 
Komisje przyjęły projekt bez głosów sprzeciwu.

W posiedzeniu udział wzięła delegacja 
rzgowska: burmistrz Mateusz Kamiński, wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej – Marek 
Bartoszewski oraz Miron Ossowski, specja-
lista ds. promocji gminy. Zgodnie z projektem 
ustawy łódzki związek metropolitalny byłby 
zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, 
charakteryzujących się istnieniem silnych po-
wiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem 
procesów urbanistycznych.

Zadania publiczne realizowane przez zwią-
zek metropolitalny obejmowałyby swym zakre-
sem: kształtowanie ładu przestrzennego, roz-
wój społeczno-gospodarczy związku, publiczny 
transport zbiorowy, a także promocję obszaru 
metropolitalnego, w którym Łódź będzie od-
grywała rolę wiodącą.

Metropolia łódzka licząca ok. 1,1 mln 
mieszkańców, w zależności od sposobu deli-
mitacji, jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji 
biznesu i może przy tym stwarzać dobre wa-
runki życia, tym samym przyciągać nowych 

mieszkańców. Jednakże zmianie liczby lud-
ności towarzyszyć będzie także powiększanie 
się terytorium metropolii, głównie w wyniku 
suburbanizacji.

Łódzki związek metropolitalny, w myśl 
projektu, ma wykonywać zadania publiczne 
także te należące do zakresu działania gminy, 
powiatu lub samorządu województwa lub ko-
ordynować realizację tych zadań na podstawie 
porozumienia zawartego z jednostką samorzą-
du terytorialnego lub ze związkiem jednostek 
samorządu terytorialnego. Organami łódzkie-
go związku metropolitalnego mają być zgro-
madzenie i zarząd. Ten ostatni ma wykonywać 
zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

Projekt zakłada również, że wysokość 
udziału związku metropolitalnego we wpły-
wach z podatku PIT na obszarze związku 
metropolitalnego w roku, w którym utworzo-
no związek metropolitalny, wynosi 0,2 proc, 
a w latach następnych wynosi 5 proc. To daje 
ok. 200 mln zł!

Źródło: Senat RP, fot. UMR

Gmina Rzgów 
w Łódzkiej 
Metropolii

SZANSA NA DALSZY ROZWÓJ I WSPÓŁPRACĘ

Deklaracja metropolitalna Deklaracja metropolitalna 
podpisanapodpisana
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

W środę 5 lutego 2020 r. 
na posiedzeniu Komisji 
Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej w Rzgowie, Włodzimierz 
Kaczmarek poinformował o postę-
pach w przygotowaniu tramwaju-
-muzeum. Gmina Rzgów pod koniec 
ubiegłego roku kupiła silnikowy wa-
gon tramwajowy typu 805N. Ten typ 
zaczął obsługiwać ponad 40 lat temu 
linię podmiejską 42 przez Rzgów.

Obecnie trwają uzgodnienia 
z Miejskim Przedsiębiorstwem Ko-
munikacji w Łodzi na temat tego, jaki 
będzie zakres konserwacji wagonu, które ele-
menty zostaną usunięte jako zbędne np. silnik 
i przetwornica, a które dodane zgodnie z praw-
dą historyczną np. kasowniki dziurkujące bilety 
i sposób zewnętrznego malowania kabiny po-
jazdu sprzed 40 lat. Przypuszczalnie, w ramach 
remontu kabina zostanie częściowo rozebrana, 
a bardzo zniszczone elementy jak np. niektóre 
siedzenia zostaną przeniesione z innych tram-
wajów typu 805N. Podczas remontu szczególna 

uwaga zostanie zwrócona na płaski dach, który 
na świeżym powietrzu będzie najbardziej nara-
żony na śnieg oraz rozkładające się liście.

W tym roku tramwaj zostanie ustawiony 
na fragmencie toru w Rzgowie jako muzeum 
linii tramwajowej 42 i związanej z nią historii 
gminy Rzgów. Sporo małżeństw poznało się 
w tym tramwaju w drodze do szkół, uczel-
ni i zakładów pracy. Tramwaj stanie wzdłuż 
chodnika na części parkingu za pocztą i Komi-

sariatem Policji. O takiej lokalizacji przesądzi-
ło położenie w ścisłym centrum, w sąsiedztwie 
zabytkowego mostu tramwajowego, na terenie 
często uczęszczanym przez ludzi, blisko poli-
cji i w zasięgu kamery monitoringu miejskie-
go, która zostanie zainstalowana jednocześnie 
z postawieniem tramwaju.

Wycieczki szkolne w kabinie będą czuły się 
jak w prawdziwym tramwaju – będzie moż-
na wejść np. do kabiny zarezerwowanej dla 

motorniczego. Zachował się film z podróży 
tramwajem 42 z lat 70. XX wieku. Będzie on 
wyświetlany uczniom i turystom na ekranie 
multimedialnym w pojeździe. Zostaną wyko-
rzystane również fragmenty filmu przygotowa-
nego na 550-lecie założenia Rzgowa.

Tramwaj ma być w nocy iluminowany, za-
chowa otwierane drzwi i dawne oświetlenie. 
Pomimo objęcia monitoringiem miejskim, 
cenne wyposażenie będzie przenoszone tyl-
ko w terminie umówionych wizyt turystów. 
W MPK zostanie zakupiony fragment toru. 
Rozważany jest montaż nawet pantografu 
i dwóch słupów z trakcją elektryczną. Do trans-
portu wagonu z zajezdni do Rzgowa zostanie 
wykorzystana specjalistyczna laweta z dźwi-
giem. Kiedy tylko MPK przedstawi kosztorys 
remontu, burmistrz wystąpi do radnych o przy-
znanie pieniędzy na ostatni etap przygotowania 
tramwaju, mającego pełnić rolę izby muzealnej.

– Dziś niektórym wydaje się, że ten tramwaj 
to zbyt „nowy” zabytek, ale za 10 lat to będzie 
już kosztowny unikat, dlatego chcemy, aby służył 
jako izba muzealna przez długie dekady – mówi 
burmistrz Mateusz Kamiński. – Na terenie 
gminy znajduje się w prywatnych rękach starszy 
tramwaj, ale jego remont przywracający histo-
ryczny wygląd kosztowałby około 200 tys. zł. 
My musimy zmieścić się w kosztach 3–4 razy 
niższych.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Coraz bliżej tramwaju-muzeum
TO TAKŻE NASZE RZGOWSKIE WSPOMNIENIA…

Przeprowadzka księgozbioru, sprzętu 
i wyposażenia biblioteki oraz organiza-
cja nowej siedziby przy ulicy Szkolnej 

7 dobiega końca. Pracownicy biblioteki po-
rządkują i układają książki, aranżują wnętrze, 
które już cieszy swoja nowością, przestron-
nością i funkcjonalnością. Starsi czytelnicy 
pamiętają jeszcze bibliotekę funkcjonującą 
w latach 1977–1994 przy ul Rawskiej 8. Obec-
nie, po dużej modernizacji zajmuje go Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Lokalizacja bli-
sko centrum zachęcała do odwiedzin, zwłasz-
cza, że czasy bez internetu i kilkuset kanałów 
TV sprzyjały czytelnictwu.

Piąta przeprowadzka w historii 
rzgowskiej biblioteki pozwoli cieszyć 
się lokalem o powierzchni identycz-
nej, jak w latach 1994–2000, gdy 
do dyspozycji czytelników oddano 
300 metrową przestrzeń w szko-
le podstawowej w Rzgowie. Choć 
ów obiekt zachwycał przestronno-

ścią, południowo-zachodnia wysta-
wa oraz usytuowanie aż na II piętrze 
nie budziły entuzjazmu zwłaszcza 
wśród osób starszych, które miały 
duże trudności z pokonaniem wy-
sokości. Decyzja o przeniesieniu 
placówki na parter, gdzie oddano 
do dyspozycji użytkowników 180 m2 
powierzchni, była podyktowana ko-
niecznością zwolnienia pomieszczeń 

dla gimnazjum, wprowadzo-
nego do polskiego systemu 
oświaty w 1999 r. Oddzielne 
wejście oraz parterowa loka-
lizacja zostały dobrze ocenio-
ne przez mieszkańców gminy. 
Liczba czytelników znacząco wzrosła. 
Od początku funkcjonowania na te-
renie szkoły podstawowej placówka 

pełniła podwójną rolę – biblioteki szkolnej 
(do 2012 roku) oraz publicznej.

Historyczny moment podsumuję liczba-
mi – ponad 26 000 woluminów już znalazło 
się na nowych regałach, zajmując ok. 400 me-

trów bieżących półek. Mam nadzieję, że 100% 
czytelników poczuje się dobrze w nowym 
wnętrzu. Do zobaczenia.

Biblioteka Biblioteka 
na walizkachna walizkach
Anna 
Malinowska
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Siedzących miejsc przed rozpoczęciem 
widowiska zabrakło już dwadzieścia 
minut przed ukazaniem się młodziut-
kich artystów. Około stuosobowa 

publiczność szczelnie wypełniała w niedzie-
lę świetlicę wiejska w Czyżeminku, w której 
dzieci po raz 39. przedstawiły jasełka – historie 
biblijną. W sąsiedztwie świetlicy aut parkowało 
tyle, ile przed teatrem w mieście.

Widowiskiem zachwycali się m.in.: bur-
mistrz Mateusz Kamiński, Joanna Papuga-
-Rakowska – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rzgowie, a także Dorota Kwaśniew-
ska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Korne-
la Makuszyńskiego w Guzewie.

Halina Depcik, przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich w Czyżeminku opowiadała 
mi, że pierwsze jasełka w Czyżeminku zor-
ganizowała w stanie wojennym w 1982 roku 
w Prawdzie, w mieszkaniu Heleny Ciesielskiej. 
Do kościoła w Rzgowie mieli daleko, nie było 

jeszcze obecnej parafii w Woli Zaradzyńskiej. 
Siostra urszulanka Ksawera Ciesielska z na-
mówiła panią Halinę do organizacji domo-
wych jasełek. Były już dobrze przygotowane– 
spotykały się na kółku różańcowym, również 
w mieszkaniu, a od zakonnic przyniosła teksty 
jasełek.

Zrodziła się tradycja domowych spektakli, 
na których śpiewało się również kolędy. Wtedy 
garnęła się do nas dzieciarnia, nie tylko z Praw-
dy, Czyżeminka, ale nawet Babich i Guzewa. 
W próbach uczestniczyło ponad 20 dzieci!

Dopiero po 12 latach jasełka przeprowadzi-
ły się do pięknej świetlicy w Czyżeminku. Ewe-
nement tej oddolnej inicjatywy polega na tym, 
że dzisiaj, w dobie komputerów, telewizji 3D, 
smartfonów wciąż są chętni do udziału w reli-
gijnych spektaklach.

Już w listopadzie najmłodsi dopytują, kie-
dy wreszcie zaczną się próby. Oczywiście, na-
stępuje zmiana pokoleniowa. W czasie prób 
i występów tworzą się bliskie więzy. Weterani 
jasełek wołają na przewodniczącą Koła Go-
spodyń Wiejskiech – „Pani nauczycielko! ”, ale 
co ze mnie za nauczycielka – śmieje się czyże-
mińska społeczniczka. Jednak robią to z sza-
cunku dla jej wysiłków. Długie próby to nie 
są spotkania aniołeczków. Lubią na nich po-
brykać, podokazywać, pohałasować, zachowują 
się po prostu naturalnie.

Włodzimierz Kupisz, Foto: GOK

W niedzielę, 26 stycznia 2020 r. Rzgow-
ski Chór „Camerata” wystąpił na 33. 

Koncercie Kolęd i Pastorałek w parafii pw. Ar-
chaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie 
Łódzkim. Grupa wykonała trzy kolędy – tra-
dycyjną „Hej, bracia…”, melancholijną „Ach 
ubogi żłobie…” i żwawą pastorałkę „Gore 
gwiazda Jezusowi”, która wywołała burzę 
oklasków. Wśród zacnego grona koncertują-
cych – oprócz „Cameraty” wymienić należy 
trzy aleksandrowskie chóry – Chór Parafialny, 
Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki, 
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, Chór Parafii 
„Miłosierdzia Bożego” w Łodzi, Chór „Glo-
ria Trinitatis” Parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Pabianicach, Chór „Speranza” z Kutna, Chór 

Konstantynowskiego Stowarzyszenia Muzycz-
no – Śpiewaczego im. F. Chopina oraz kapelę 
„Aleksandrowianie”.

Po ciekawym, zróżnicowanym koncercie, 
gospodarze – Chór Parafialny i „moniuszkow-
cy” zaprosili wykonawców na tradycyjną her-

batkę z ciastem. Dodatkiem do udanego spo-
tkania integracyjnego było jak zawsze wspólne, 
radosne i głośne kolędowanie, które zakończy-
ło tegoroczny sezon chóralnych bożonarodze-
niowych koncertów.

Gminny Ośrodek Kultury

W Brójcach odbył się powiatowy finał 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-

nego „Zapobiegajmy Pożarom”. Konkurs 
ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży 
i twórców nieprofesjonalnych ochroną prze-
ciwpożarową, tradycją i życiem strażackich 
środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. 
„Nie smoki wywołują pożary” – takie hasło 
widniało na jednej z prac plastycznych i ono 
przyświecało twórcom w różnych kategoriach.

Laureaci konkursu z naszej gminy:
W grupie przedszkolaków:

I miejsce – Bianka Bednarczyk (5 lat), II – 
Igor Świątek (4 lata), III – Jagoda Grodzka 
(5 lat), wszyscy z Niepublicznego Przedszkola 
„Akademia uśmiechu” w Rzgowie.

W grupie szkolnej:
klasy I–III – 5. miejsce: Kinga Sykuła (9 lat), 
klasy IV–VI: 2. miejsce: Oskar Herman (12 lat), 
3. miejsce: Natalia Zagajewska (12 lat), klasy 
VII–VIII, 3 miejsce: Artur Sarnowiak (12 lat) 
wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Guzewie.

W kategorii dorosłych II miejsce zdobyła 
Renata Furga.

Laureatom eliminacji powiatowych nagrody oraz 
dyplomy wręczyli: wójt gminy Brójce oraz przed-
stawiciele straży pożarnych z gmin Rzgów, Nowo-
solna, Brójce. Nagrodzone osoby zakwalifikowały 
się do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego. UMR

Jasełka Jasełka 
po raz po raz 

39!39!

„Camerata” koncertowała w Aleksandrowie„Camerata” koncertowała w Aleksandrowie To nie smoki 
wywołują pożary…

TRADYCJA W CZYŻEMINKU NIE GINIE…



RZGÓW NASZA GMINA – luty 202012 EKOLOGIA

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

TERMIN ODBIORU OBSŁUGIWANY REJON

2.03.2020 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

3.03.2020 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

28.02.2020 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

4.03.2020 Rejon 4:  CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY, GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

21.02.2020 Rejon 5:  BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA

26.02.2020 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

27.02.2020 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

25.02.2020 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 stolarki, 

stoły, krzesła, drzwi bez elementów szklanych, panele, ramy okien-
ne bez szyb, dywany, wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe, 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 elektryczne, 
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, selektywnie 
zebrane odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, z tworzyw 
sztucznych, drewna, metalu, szkła, odpady zielone (liście, skoszona tra-
wa, drobne gałęzie), popiół, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, 
tworzywa sztuczne, papier, metale, żarówki/świetlówki, baterie i aku-
mulatory, 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!

 

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono 
kary za niezarejestrowanie, niezgło-
szenie zbycia lub nabycia pojazdu 

w określonym terminie.
Wydział Komunikacji i Transportu Staro-

stwa Powiatowego, w związku ze zmianą prze-
pisów od 1.01.2020 roku, informuje:

1.  Jeżeli sprzedałeś (darowałeś) samochód za-
rejestrowany w Polsce musisz w ciągu 30 
dni zgłosić zbycie tego pojazdu;

2.  Jeżeli kupiłeś (odziedziczyłeś) pojazd zare-
jestrowany w Polsce musisz w ciągu 30 dni 
zgłosić nabycie lub zarejestrować pojazd;

3.  Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu spro-

wadzonego z UE masz 30 dni na zareje-
strowanie pojazdu (w tym przypadku nie 
ma możliwości zgłoszenia nabycia).

W przypadku współwłaścicieli, obowiązek zgło-
szenia zbycia lub nabycia (nawet części pojazdu) 
dotyczy każdego ze współwłaścicieli z osobna.

Niespełnienie któregoś z powyższych obo-
wiązków będzie wiązało się z nałożeniem kary 
w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Prawidłowo wypełnione wnioski można 
złożyć osobiście, elektronicznie za pośrednic-
twem platformy e-puap lub pocztą tradycyjną. 
Wnioski przesłane za pośrednictwem poczty 
e-mail nie będą uwzględniane.

Podstawa prawna: 
Prawo o ruchu drogowym

Ważne dla kupujących lub sprzedających samochód

Ciekawostki o naszym kościele (15)

KOMUNIKAT
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Przedsiębiorstwo EL Serwis Jarosława 
Mirzejewskiego ze Rzgowa obchodzi 15. 
jubileusz istnienie na krajowym rynku 

elektroenergetycznym. Kilka dni temu rzgow-
ski przedsiębiorca zrealizował i ukończył naj-
bardziej prestiżowy kontrakt życia za 7 mln zł 
na rzecz Muzeum Jana Pawła II i Kardynała 
Wyszyńskiego na Ringu – VIII piętrze Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie.

Podróże dookoła historii
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyń-
skiego jest państwową instytucją kultury, 
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Archidiecezję 

Warszawską. Mieści się w pierścieniu oka-
lającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej 
na warszawskim Wilanowie. EL Serwis pod-
jęło wyzwanie polegające na doprowadzeniu 
zasilania, wykonaniu wszystkich instalacji 
elektrycznych do ekspozycji, instalacji alarmo-
wej, systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego, zabezpieczeniu moni-
toringu, kontroli dostępu itd. Przedsięwzięcie 
odbyło się w ramach założenia: „Zaprojektuj 
i wybuduj”. Na wystawie współczesne formy 
artystyczne spotkały się z tradycyjnymi ekspo-
natami i dziełami sztuki.

Dzięki filmowym materiałom archiwalnym 
z wizyty Jana Pawła II na placu Zwycięstwa, 

odtwarzanym z tuzina projektorów multime-
dialnych – zwiedzający zanurza się w gwar lu-
dzi. Słychać śpiew „My chcemy Boga” i ciszę, 
w której wybrzmiewają papieskie słowa. Prze-
strzeń widziana przez turystę jest dosłownie 
okalająca, jakby właśnie uczestniczył w samym 
środku wydarzenia. Dzięki multimediom widz 
przenosi się w czasie.

Przedpremierowy pokaz ekspozycji głównej 
na powierzchni 2000 m2 odbył się 16 paździer-
nika 2019 r. z udziałem prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, wicepremiera Piotra Glińskiego i kardy-
nała Kazimierza Nycza. Jarosław Mirzejewski 
wspomina, że głównym utrudnieniem realizacji 
było to, że pierwotny projekt wciąż ewoluował. 
Praca wymagała wielu uzgodnień z Narodowym 
Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Trzeba było na coś się zdecydować!
Inżynier informatyk, technik energetyk Jaro-
sław Mirzejewski przyszedł na świat w 1978 r. 
Rodzice przeprowadzili się do Rzgowa z gminy 
Wolbórz. Dziś żona przedsiębiorcy – Honorata 
wspiera go w pracy, ale prowadzi samodzielnie 
hostel w Rzgowie. Mają dwóch synów: Oskara 
(lat 11) oraz Marcela (9 lat).

Jarosław Mirzejewski najpierw przez prawie 10 
lat był związany z Zakładem Wodociągów i Kana-
lizacji w Łodzi i jednocześnie studiował zaocznie. 
Przeszedł wszystkie szczeble kariery od elektro-
montera, brygadzisty, dyspozytora aż po inżyniera 
utrzymania ruchu. Praca na zmiany umożliwiała 
równoległą samodzielną działalność gospodarczą.

Po ślubie żona nie zgodziła się na to, żeby 
mąż dłużej pracował w wodociągach i był w cią-
głych rozjazdach jak prywatny przedsiębiorca. 
Firma szybko przekształciła się z lokalnej w ogól-
nopolską. Zlecenia były poważne jak np. cały 
zakres prac elektroenergetycznych podczas 
modernizacji dwóch oddziałów Szpitala Bród-
nowskiego w Warszawie. Jednym z największych 
wyzwań było wykonanie tzw. iluminacji dyna-
micznej na fasadzie siedziby Najwyższej Izby 
Kontroli. Dzięki pięciu sekwencyjnym zmianom 
ukazują się różne obrazy np. postać Józefa Pił-
sudskiego. EL Serwis wciąż jest aktywna na ryn-
ku lokalnym – odpowiada m.in. za konserwację 
ok. 700 lamp oświetleniowych w gminie Rzgów.

– Ostatnie miesiące w dziejach firmy są wy-
jątkowe nie tylko dzięki kontraktowi na rzecz 

muzeum w Świątyni Opatrzności Bożej – twier-
dzi Jarosław Mirzejewski. – Udało się podpiąć 
nas do światłowodu, który do tej pory był je-
dynie w centrum Rzgowa. Zanim otrzymaliśmy 
dostęp do światłowodu, dokumentację technicz-
ną ogromnej rozdzielczości trzeba było wraz 
z każda zmianą wgrywać na pendriva i wozić 
na miejsce budowy. Teraz mamy zagwaranto-
waną ciągłą komunikację między wykonawcami 
a zespołem koordynującym w Rzgowie. Zatrud-
nienie w firmie wynosi obecnie ponad 120 osób, 
łącznie z podwykonawcami!

Nie samą pracą człowiek żyje
Od I klasy szkoły średniej Jarosław Mirzejewski 
gra na trąbce w Rzgowskiej Orkiestrze Dętej. 
Swoją pasją muzyczną zaraził już starszego 
syna Oskara. W weekendy chłopiec gra na per-
kusji. Korzysta z prywatnych lekcji u zawodo-
wego muzyka i pedagoga. Nastolatek uczestni-
czy we wszystkich koncertach orkiestry dętej.

Ponad rok temu przedsiębiorca założył 
drużynę piłkarską złożona z pracowników EL 
Serwis. Uczestniczą w turniejach organizowa-
nych przez Widzew Łódź. Na 8 występujących 
zespołów, drużyna, EL Serwis zajęła raz miejsce 
pierwsze, a dwukrotnie II miejsce na podium. 
„Energetyczną” drużynę zobaczymy w Hali 
Sportowej w Rzgowie 2 lutego podczas imprezy 
charytatywnej Caritas. Natomiast 21 marca bę-
dziemy jej kibicować w Turnieju Piłki Nożnej 
Halowej o Puchar Energetyka. Udział zgłosiło 8 
drużyn, w tym PGE Dystrybucja wystawi swoją 
reprezentację.

EL Serwis wspiera obecnie Zawiszę Rzgów, 
Widzew Łódź, a być może już niedługo także 
GKP Husarię Gealan Rzgów.

Włodzimierz Kupisz
fot. archiwum J. Mirzejewskiego i WK

Jubileusz Jubileusz 
bardzo bardzo 
energetycznyenergetyczny

15 LAT RZGOWSKIEGO EL SERWISU

Uczniowie klasy 7 i 8 wraz z opiekunami 
Anetą Kujawską i Magdaleną Morda-

ką, uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do 
Archiwum Państwowego w Łodzi przy placu 
Wolności 1. Celem były zajęcia warsztatowe 
pn. „Archiwum jest fajne”, przygotowane przez 
starszego kustosza panią Agnieszkę Janik. Pod-
czas lekcji młodzież zapoznała się z zadaniami 
archiwum oraz czynnościami wykonywanymi 
podczas konserwacji dokumentów.

Uczniowie oglądali unikatowe zdjęcia 
przedstawiające dawną Łódź, jedne z najstar-
szych dokumentów i rzadkie zbiory ulotek, 
plakatów, znaczków. Ponadto mieli możliwość 
obejrzenia magazynu, w którym składowane są 
jednostki archiwalne. Na koniec zajęć ucznio-

wie weszli na wieżę zegarową łódzkiego ratu-
sza oraz odwiedzili dawną salę posiedzeń Rady 
Miejskiej, która obecnie pełni funkcję czytelni. 
Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali na-

grody, a na ręce przewodniczącej samorządu 
uczniowskiego zostały przekazane książki, któ-
re znajdą swoje miejsce w bibliotece szkolnej.

Magdalena Mordaka

Archiwum 
jest fajne…
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Grzegorz Ryś, arcybiskup 
metropolita łódzki oraz ksiądz 
kanonik Krzysztof Florczak – 
proboszcz rzgowskiej parafii 
z grupą kapłanów zagrali 
w piłkę nożną przeciwko 
drużynie policji powiatu 
łódzkiego wschodniego. 
Rzecz działa się podczas 
charytatywnego Turnieju 
Piłkarskiego „Caritas” w hali 
GOSTiR w Rzgowie.

Początkowo księża grali w sutannach, a nie-
którzy również w kolorowych tenisówkach. 
Pomimo podwijania sutann przed kolana było 
wiadomo, że długie szaty ich spowalniają i po-
zbawiają szans na zwycięstwo z mundurowymi. 
Nieoczekiwanie, po kilku minutach zażartej 
walki na boisku księża jak na komendę zrzu-
cili sutanny. Piątka stanęła przed widownią 
w krótkich strojach sportowych, jedynie szó-
sty – arcybiskup metropolita łódzki pokazał się 
w dresie.

To wszystko działo się w niedzielę, 2 lutego 
w Hali GOSTiR, gdzie został rozegrany Turniej 
Piłkarski „Caritas” pod honorowym patrona-
tem burmistrza Rzgowa. W korytarzu wolonta-
riusze zbierali datki do puszek „Caritas”. Można 

było kupić ciasto, a dochód ze sprzedaży prze-
znaczono na zakup sprzętu i rehabilitację nie-
pełnosprawnych w gminy Rzgów oraz z parafii. 
Organizatorzy częstowali kawą oraz herbatą.

W akcji charytatywnej udział wzięły dru-
żyny piłkarskie, samorządowcy, strażacy, poli-
cjanci oraz duchowni. Niespodzianek nie było: 
amatorzy ćwiczący nieregularnie musieli ulec 
drużynom szkolonym regularnie przez tre-
nerów. Nam się podobał mecz strażacy OSP 
przeciw policjantom, bo naprzeciw stanęli 
mężczyźni dbający regularnie i z obowiązku 
o tężyznę sportową. W drużynie samorządu za-
grała z wielkim wdziękiem i zaangażowaniem 
jedyna kobieta – radna Ewa Tyll, a bramki 
bronił Radosław Pełka, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Jest to sport łączący w sobie 3 dyscypliny: 
siatkówkę, tenis i piłkę nożną. Ponieważ 

grają dziewczyny – piękne i wysportowane 
to już nie ma co dalej zachwalać. Już 7 marca 
w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie odbędą 
się I Mistrzostwa Polski Kobiet w Siatkonodze. 

Mistrzostwa Polski w siatkonodze w wydaniu 
mężczyzn mają już kilkunastoletnią historię. 
Tymczasem kobiety po raz pierwszy powalczą 
o tytuł najlepszej drużyny siatkonogi w Polsce!

– Nie jest to przypadek, że data turnieju przy-
pada na weekend, w którym obchodzimy Między-

narodowy Dzień Kobiet – mówi Ewa Tyll z GO-
STiR. – Przewidziane są także atrakcje i konkursy 
dla kibiców, więc zapraszamy serdecznie!

Więcej informacji na stronie wydarzenia: 
http://www.facebook.com/kobiecyfutnet

Oprac. WK

Supermecz z prawdziwym Supermecz z prawdziwym 
poświęceniem…poświęceniem…

RZGÓW

I Mistrzostwa Polski Kobiet w Siatkonodze

KSIĘŻA ZRZUCILI SUTANNY!
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Do startu ligowych rozgrywek 
pozostał niecały miesiąc. 
Można więc śmiało domyślić 
się, że wszystkie drużyny 
już od dawna ładują swoje 
akumulatory, aby jak najlepiej 
przygotować się do zbliżającej 
się wielkimi krokami rundy 
wiosennej.

Treningi to podstawa

Tak naprawdę treningi zespołów Zawiszy roz-
poczęły się pomiędzy 7 a 15 stycznia. Jak wszy-
scy to wszyscy, więc także zespoły młodzieżo-
we swoje przygotowania rozpoczęły równo 
z przygotowaniami drużyn seniorskich.

Zimowe treningi nie różniły się niczym 
od tych z lat ubiegłych. Niemniej jednak liczba 
rozegranych przez trenujące drużyny turniejów 
halowych, sparingów czy też innych form spraw-
dzenia swoich umiejętności była w tym okresie 
tak duża, że przytoczenie wszystkich z nich zaję-
łoby większą część tego tekstu. Były w nich i tur-
nieje halowe rozgrywane w rzgowskiej hali, były 
także turnieje halowe rozgrywane m.in. w War-
szawie, były także mecze sparingowe rozgrywa-
ne na świeżym powietrzu. Wyjątkowo łagodna 
zima pozwoliła też na przygotowywania w dużo 
bardziej sprzyjających warunkach.

Na pewno największe zainteresowania 
wzbudzają przygotowania pierwszego ze-
społu Zawiszy. Na dzień 20 lutego zespół ten 
odbył już cztery spotkania kontrolne mierząc 
się z zespołami UKS SMS Łódź, PTC Pabia-

nice, Włókniarza Moszczenica i Tęczy Brod-
nia. Wyniki tych spotkań były bardzo różne, 
na tym etapie przygotowań nie były one jednak 
najważniejsze. W zespole na ten moment nie 
zaszły też znaczące zmiany personalne, choć 
pewnie pierwsza jedenastka będzie wyglądać 
trochę inaczej niż ta z rundy jesiennej. W ze-
spole testowanych jest także kilku nowych za-
wodników, którzy nie mają jeszcze zbyt boga-
tego CV, jeśli chodzi o rozgrywki seniorskie, 
jednak na pewno wniosą jakość do gry naszego 
zespołu.

Znane są już także w zasadzie wszystkie 
terminarze lig, w których udział wezmą ze-
społy Zawiszy. I tak obie drużyny seniorskie 
(klasa okręgowa i III liga kobiet) swoje roz-
grywki rozpoczną w weekend 21–22 marca. 
Panowie w sobotę o 15.00 podejmą zespół 
Startu Brzeziny, a kobiety w niedzielę zmie-
rzą się z zespołem Grabki Grabica. Tydzień 
później rundę wiosenną rozpoczną drużyny 

Trampkarzy i Młodzików oraz Orlików z 2009 
rocznika. Natomiast Orliki z roczników 2010 
i 2011 na boiska wyjdą dopiero na początku 
kwietnia. Ciekawie zapowiada się szczególnie 
udział zespołu z rocznika 2010 w lidze utwo-
rzonej na kształt ligi wojewódzkiej. Znalazły się 
w niej prawie wszystkie najsilniejsze z łódzkie-
go, w tym drużyny ze Skierniewic, Łowicza, 
Tomaszowa Mazowieckiego, Zduńskiej Woli 
czy Łodzi.

Przełamanie w futsalu
Dużą niespodziankę sprawiła futsalowa dru-
żyna Zawiszy. Na swoim terenie pokonała sil-
ną drużynę AZS-u Uniwersytet Gdański 2:1. 
Ostatnie tygodnie, a nawet może i miesiące nie 
były dla tego zespołu delikatnie mówiąc zbyt 
udane. Okazało się jednak, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, a zdobyty komplet punktów 
pozwolił im na opuszczenie ostatniego miej-

sca w ligowej tabeli. Co prawda to tylko punkt 
nad ostatnim Futsalem Piła, liczymy jednak, 
że to przełamanie będzie początkiem dużo 
lepszych wyników. Jak pokazało ostatnie spo-
tkanie wygrywać można także i z najlepszymi.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

W sobotę, 8 lutego 2020 roku w hali 
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Tuszynie odbył się III Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Strażaków Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego. W wydarzeniu uczestniczył m.in. bur-
mistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. Do udzia-
łu w rozgrywkach zgłosiło się aż 25 drużyn 
Ochotniczych Straży Pożarnych, jednak z uwa-
gi na ograniczone możliwości organizacyjne 
decydowała kolejność zgłoszeń i do rozgrywek 
zakwalifikowano 12 drużyn, które w losowaniu 
podzielono na 4 grupy:
1.  Grupa A – OSP Tuszyn, OSP Stare Skosze-

wy, OSP Gospodarz;
2.  Grupa B – KP PSP Koluszki, OSP Starowa 

Góra, OSP Justynów;
3.  Grupa C – OSP Wardzyń, OSP Karpin, 

OSP Kalino;
4.  Grupa D – OSP Modlica, OSP Długie, OSP 

Będzelin.

Po przeprowadzonych eliminacjach grupo-
wych, półfinałach w finale znalazły się cztery 
drużyny, z których bezkonkurencyjną okaza-
ła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Długiem – zwycięzca tegorocznego turnieju. 
Trzy drużyny OSP z gminy Rzgów nie zajęły 
miejsc na podium.

Turniej wręczając nagrody zwycięzcom: wi-
ceminister funduszy i polityki regionalnej Wal-
demar Buda, łódzki komendant wojewódzki 
PSP nadbrygadier Jarosław Wlazłowski, staro-
sta łódzki wschodni Andrzej Opala, burmistrz 
Tuszyna Witold Małecki, burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński i dh Dariusz Krzewiński, 
powiatowy i gminny prezes OSP. Gospodarzem 
turnieju była gmina Tuszyn, a organizatorem 
tutejsza Komenda i Zarząd Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP.

Źródło: PSP w Koluszkach

Ładujemy Ładujemy 
akumulatory!akumulatory!

ZAWISZA SZYKUJE SIĘ DO NOWEGO SEZONU

Palili się Palili się 
do gry…do gry…

III TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI 
NOŻNEJ STRAŻAKÓW

DOŁĄCZ DO ZAWISZY
Kolejny już zapraszamy przede wszyst-

kim dzieci, szczególnie te urodzone 
w latach 2011, 2012 i 2013 do wstąpienia 
w szeregi naszego Zawiszy. Prowadzimy 
obecnie uzupełniające nabory do prowa-
dzonych przez nas zespołów. Wszelkich 
informacji udzielamy mailowo, telefo-

nicznie lub poprzez prowadzony na bie-
żąco profil facebookowy. 

Zapraszamy! Dołącz do Zawiszy!
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W środę rano, 19 lutego 
2020 r. pracownicy Referatu 
Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie odebrali pozwolenie 
na użytkowanie Domu Kultury 
przy ul. Szkolnej 5, wydane 
przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego. Kończy 
to etap odbiorów technicznych 
w obiekcie. Pozwolenie dotyczy 
użytkowania instalacji gazowej 
wewnętrznej i zewnętrznej, 
elektrycznej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej.

Budowa Domu Kultury w Rzgowie kosztowała 
ok. 18 mln zł i była niemal w całości sfinanso-
wana z budżetu naszej gminy. Starosta łódzki 
wschodni wydał pozwolenie na budowę 18 
lutego 2015 r. Wykonawca wszedł na budowę 
w marcu 2018 r. Dom Kultury powstawał rów-
nolegle z dwiema ogromnymi inwestycjami 
z dofinansowaniem unijnym, tj. modernizacją 

i powiększeniem o połowę 
rzgowskiej oczyszczalni ście-
ków oraz budową kanalizacji 
dla 1700 odbiorców w Sta-
rowej Górze i Starej Gadce. 
Lata 2018/2019 są absolutnie 
wyjątkowy w dziejach gminy, 
bo jeszcze nigdy samorząd nie 
podjął wysiłku inwestycyjne-
go na taką skalę.

Sercem Domu Kultury 
jest scena prawie 11-metro-
wej wysokości w skrzydle 
wschodnim z widownią mo-
gącą pomieści do 300 wi-
dzów. Konstrukcja jest mo-
bilna, ponieważ w zależności 
od potrzeb danej inscenizacji 
można ją powiększyć przy po-
mocy… pilota! Skrzydło budynku, w którym 
się mieści scena z widownią – jest parterowe 
w części południowej, a w części północnej 
2-kondygnacyjne. Ta część budynku pełnić 
będzie funkcję reprezentacyjną. Wschodnie 

skrzydło pomieściło zaplecze sceniczne z gar-
derobami oraz otwarte, wysokie foyer z antre-
solą, spełniającą funkcję wystawienniczą.

Nowa siedziba instytucji kulturalnych gmi-
ny ma kształt litery L podstawą zwróconą do ul. 
Szkolnej. Jej architektura nawiązuje do bryły 
przyległej Hali Sportowej. W skrzydle zachod-
nim na parterze powstały pomieszczenia tech-
niczne, sala muzyczna, sala spotkań, Gminna 
Biblioteka Publiczna o pow. 300 m2, pomiesz-
czenia socjalne, gospodarcze, toalety oraz klat-
ka schodowa. Na I piętrze znajdą się pomiesz-
czenia biurowe, sale plastyczne i toalety.

Wzdłuż fasady od ul. Literackiej stoi dzie-
więć „żyletek”, jak wykonawcy nazwali mu-
rowane elementy dekoracyjne, estetycznie 
wzbogacające front Domu Kultury. Okładziny 
elewacji wykonane są z piaskowca szlifowanego 
o wymiarach 60x120x4 cm. Ocieplenie ścian 
zewnętrznych zostało wykonane z wełny mi-
neralnej. Wnętrze budynku jest pozbawione 
barier architektonicznych. Z uwagi na niepeł-
nosprawnych, krawężnik obniżono między 
parkingiem a chodnikiem.

Dom Kultury posiada powierzchnię użytko-
wą 2440 m2, kubaturę 15760 m3. W najdłuższej 
części budynek nie przekracza 59 m, a szerokość 
wynosi prawie 25 m. Został wyposażony w win-

dę 8-osobową o udźwigu 630 kg. Placówka po-
siada własną kotłownię gazową o mocy 320 kW, 
wyposażoną w dwa kotły kondensacyjne.

Włodzimierz Kupisz 
fot. WK, Przemysław Szczech

Startuje nowy Dom Kultury!

WarsztatyWarsztaty  ppllaassttyycczznnee
Spotkanie organizacje Spotkanie organizacje 
odbędzie się 4 marca (środa) odbędzie się 4 marca (środa) 
w pracowni plastycznej w nowej w pracowni plastycznej w nowej 
siedzibie GOK przy ul. Szkolnej 7. siedzibie GOK przy ul. Szkolnej 7. 
Podczas warsztatów Podczas warsztatów 
wykorzystywane są najróżniejsze wykorzystywane są najróżniejsze 
techniki i materiały, co daje techniki i materiały, co daje 
uczestnikom zajęć możliwość uczestnikom zajęć możliwość 
wyboru najciekawszej dla siebie wyboru najciekawszej dla siebie 
formy wypowiedzi artystycznej:formy wypowiedzi artystycznej:
• •  rysunek rysunek: z natury, węglem, : z natury, węglem, 

piórkiem, pastelą,piórkiem, pastelą,
• •  malarstwo malarstwo: akwarela, tempera, : akwarela, tempera, 

akryl na płótnie, tkaniach, szkle akryl na płótnie, tkaniach, szkle 
i innych,i innych,

• kolaż, wydzieranki, • kolaż, wydzieranki, 
wycinanki, witraż itp.,wycinanki, witraż itp.,

• odlewy gipsowe z prostych, • odlewy gipsowe z prostych, 
gotowych form,gotowych form,

• kompozycje przestrzenne,• kompozycje przestrzenne,
• dekoracje okazjonalne.• dekoracje okazjonalne.

Zajęcia odbywają się w:Zajęcia odbywają się w:
• • PONIEDZIAŁKIPONIEDZIAŁKI  

od 16.00 do 19.00od 16.00 do 19.00
• • ŚRODYŚRODY  

od 14.30 do 17.30.od 14.30 do 17.30.

Spotkania prowadzi Spotkania prowadzi 
mgr sztuki Anna Ozgamgr sztuki Anna Ozga


