Rozwiązanie
Konkursu Świątecznego
Zwycięzcą Świątecznego
Konkursu został Mikołaj Stefaniak z Kalina, który poprawnie
odpowiedział na trzy pytania
związane ze Świętami Bożego
Narodzenia.
W nagrodę otrzymał pełną
tacę różnego rodzaju ciast od
sponsora naszego konkursu
Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego „Gołębiewska” Spół
ka Cywilna, Katarzyna Gołębiewska-Lipiec, Adam Lipiec,
w Rzgowie, ul. Górna 2.
WK

Sat-ER
Andrzej Polakowski
Anteny SAT, TV-naprawa, montaż
NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Telenaprawa
Tel. 660-904-697

Sukces najmłodszych
Czas przedświąteczny obfituje w konkursy ogłaszane przez różne placówki kulturalne i oświatowe. Dzieci z Pracowni Plastycznej działającej przy
GOK w Rzgowie wzięły udział w dwóch z nich. Ku naszemu zaskoczeniu w
obu konkursach zostali nagrodzeni.
MDK Pabianice ogłosił XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ „BOŻE NARODZENIE NOWY
ROK”. Na ten konkurs wpłynęło 2413 prac z 174 placówek oświatowych
i kulturalnych z całej Polski. Jury w 3-osobowym składzie przyznało równorzędne nagrody i wyróżnienia kategoriach wiekowych. W kategorii 5 lat
nagrodę otrzymała SANDRA PIETRASZCZYK oraz wyróżnienie JESSICA DĄBEK z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.
Kolejnym był konkurs, zorganizowany przez MOK Głowno, na projekt
„Bombka choinkowa”. Do konkursu zakwalifikowano 1161 prac plastycznych, nadesłanych m.in. z Łodzi,
Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego,
Łowicza, Skierniewic, Rzgowa,
Koluszek, Konstantynowa Ł., Wielunia, Mszczonowa, Domaniewic,
Łyszkowic, Bolimowa, Bratoszewic, Mąkolic, Głowna. Jury złożone
z pedagogów i artystów plastyków
wyłoniło laureatów. W kategorii wiekowej do 6 lat wyróżnienie
otrzymała MAJA MADEJ oraz w
kategorii wiekowej 7-9 lat wyróżnienie otrzymał MIKOŁAJ STEFANIAK.
Wszystkim dzieciom, które
wzięły udział w obu konkursach,
gratuluję i życzę zapału do pracy w
kolejnych zmaganiach i oczywiście
wielu sukcesów nie tylko plastycznych w 2013 r.
Instruktor GOK
Irmina Kuzik

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

p XXIX Sesja RM
w Rzgowie

a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2
b) gospodarczym o pow. 221,0 m2

p Zyzio Kujon

Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92
Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.

Cena 1 zł

W NUMERZE:

Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,
z zabudowaniami budynku:

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach
prowadzi KW 68723
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Orkiestra Owsiaka zagrała w Rzgowie
21. finał WOŚP odbył się pod hasłem: „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”.
Pieniądze ze zbiórki - jak co roku - będą przeznaczone
na sprzęt medyczny dla dzieci oraz - po raz pierwszy dla seniorów. W całej Polsce odbyły się setki imprez,
powstało 1,8 tys. sztabów, kwestowało 120 tys. wolontariuszy.
Na terenie naszej gminy również zostały podjęte
działania, które przysłużyły się do wsparcia tej szlachetnej akcji. Rzgowski chór CAMERATA ubogacał swoim
śpiewem Mszę św. o godz. 10, a Orkiestra Dęta zagrała
wszystkim na placu kościelnym. Dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Kultury wszystkie dzieci mogły
także obejrzeć baśń muzyczną pt. „Mikołaj spełnia sny”
oraz otrzymały słodki upominek.

Sześciu wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w
Guzewie zebrało 2.600.07 zł, zaś pięćdziesięciu pięciu
wolontariuszy z Gimnazjum w Rzgowie 13.319.66 zł,
które wspólnie dostarczyliśmy do Sztabu przy Gimnazjum nr 1 w Tuszynie, gdzie poczęstowano nas gorącym
posiłkiem.
Składamy serdeczne podziękowania ludziom i instytucjom, którzy wyrazili zgodę na kwestowanie na swoim
terenie: Księżom z Parafii Rzgów, Wiskitno, Wola Zaradzyńska, Wola Rakowa, Firmie Makro Cash and Carry
oraz Centrum Handlowemu „PTAK”.
Organizacją rzgowskiej WOŚP zajmowała się Pani
Edyta Waprzko – pedagog szkolny, przy współudziale
dyrektora GOK Wojciecha Skibińskiego.
Wolontariusze

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 28 grudnia 2012 r.
Ustawodawca, czyli Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej, narzucił gminom swoją wolę w sprawie sposobu usuwania śmieci i odpadów z terenu
gminy. Od 1 lipca 2013 r. właścicielem tychże
staje się gmina. Ustawa sejmowa dotyczy właścicieli nieruchomości, gospodarstw domowych oraz
nieczystości wyrzucanych celowo przez obywateli na tereny publiczne (np. drogi, rowy, lasy).
Podmioty publiczne i gospodarcze pozostają
na tych samych zasadach, czyli muszą posiadać odpowiednią do prowadzonej działalności
umowę na wywóz śmieci.
Rada Miejska w Rzgowie została zmuszona
do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty, częstotliwości i trybu jej
uiszczania.
Opłatę tę będą płacić wszyscy obywatele,
nawet ci, którym do tej pory udawało się nie płacić
za wywóz śmieci i jakoś sobie z nimi radzili.
A oto opłaty za śmieci:
§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, pobierana przez Gminę
Rzgów od właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością, na których zamieszkują mieszkańcy,
będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1,
w wysokości 14 zł od osoby miesięcznie.
2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane w sposób selektywny, w
wysokości 7,00 zł od osoby miesięcznie.
3. Osoby korzystające sezonowo z nieruchomości położonych na terenach przeznaczonych pod
zabudowę letniskową zobowiązane są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów
komunalnych.
4. Ustala się, iż podane w ust. 1 i 2 kwoty są kwotami brutto.
§ 3. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszczana będzie miesięcznie, do 10. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty
dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych
lub zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za
miesiąc, w którym powstały odpady komunalne
lub zaistniała zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości opłaty.
3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu
Miejskiego w Rzgowie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Ustawowo opłaty te mogą być wykorzystane
tylko do celów gospodarowania odpadami. Nie
wolno nimi zasilać budżetu gminy. Jeżeli okaże
się, że globalnie w skali gminy kwota będzie
wykorzystana – wtedy Rada Miejska obniży tę
opłatę – lub odwrotnie. Przyjęto opłatę od osoby
nie od powierzchni, gdyż blisko w stu procentach
naszej gminy jest budownictwo indywidualne.
Radni zdają sobie z tego sprawę, że dla wielu
rodzin wielodzietnych i wieloosobowych może
się wydawać to niekorzystne, ale system ten
musiał być jednolity dla wszystkich.
Przyjęcie stawki 7 zł od osoby za śmieci
segregowane, a 14 zł od osoby za niesegregowane
powinno wywołać nawyk segregacji śmieci u
większości obywateli.
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Nowy Regulamin

Wprowadzono nowy Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów,
dotyczący przejęcia przez Gminę obowiązku zorganizowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi i przejęcia obowiązku odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Regulamin ustanawia nowe zasady selektywnego zbierania odpadów i odbierania odpadów
komunalnych.
A oto treść Regulaminu:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RZGÓW
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rzgów dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i
porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we własnym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach
domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych
opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do
użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach - należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391),
zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach;
2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.),
zwanej dalej ustawą o odpadach;
3) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez
to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
4) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się
przez to instalację i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych;
5) odpadach komunalnych - rozumie się przez to
odpady powstające w gospodarstwach domowych,

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter
lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych;
6) odpadach komunalnych zmieszanych należy przez to rozumieć odpady zbierane do
typowych pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości;
7) odpadach wielkogabarytowych - należy przez
to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą
być umieszczone ze względu na swoje rozmiary
lub masę w typowych pojemnikach stanowiących
wyposażenie nieruchomości;
8) właścicielach nieruchomości - rozumie się
przez to także współwłaścicieli, dzierżawców,
najemców, użytkowników wieczystych, osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
9) prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych - należy przez to
rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym Gmina zawarła
umowę na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, jak również przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości
ciekłych;
10) odpadach niebezpiecznych - rozumie się
przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
11) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
12) odpadach zielonych - rozumie się przez
to stanowiące części roślin odpady komunalne
pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz
targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z
czyszczenia ulic i placów;
13) opakowaniach wielomateriałowych - rozumie się przez to opakowania wielomateriałowe w
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz.
607 z późn. zm.), a więc opakowania wykonane
co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że
nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy
zastosowaniu prostych metod mechanicznych;
14) PSZOK - utworzony przez Gminę Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Rozdział 2. Wymagania w zakresie
utrzymania czystości i porządku
na terenach nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w
niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, mających na celu ograniczenie
masy odpadów przeznaczonych do składowania;
3) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia:
a) wejścia w życie regulaminu, przy sieci istniejącej,
b) przekazania do eksploatacji sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach;
4) gromadzenie, przy braku sieci kanalizacyjnej,
nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania ich poprzez przydomową
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Wierzcie lub nie wierzcie
Czy można wyobrazić sobie gwiazdkę bez Mikołaja? Oczywiście,
że nie.
Święty Mikołaj to postać baśniowa, w którą wierzą nie tylko dzieci.
Znany on jest na całym świecie (w USA nazywa się - Santa Claus, w Anglii
- Father Christmas, we Włoszech - Babbo Natale, w Niemczech - Heilige
Nicolaus). Każdy doskonale potrafi opisać św. Mikołaja. Jest to uśmiechnięty
jegomość z długą białą brodą, ubrany w czerwony płaszcz oraz czerwoną
czapkę wykończoną białym futerkiem z białym pomponem na czubku. Nieodzownym elementem Mikołaja jest oczywiście wielki worek z prezentami.
Święty Mikołaj podróżuje wielkimi saniami, które ciągną renifery.
I właśnie 6 grudnia, w czwartek, pojawił się, jak co roku, w Rzgowie.
Odwiedził szkołę w Kalinie oraz w Guzewie. W Rzgowie rozdawał „grzecznym” mieszkańcom miasteczka cukierki, m.in. w nowej hali sportowej,
przedszkolu, Urzędzie Miejskim oraz w parku.
List do św. Mikołaja mógł napisać każdy. Najczęściej pisały dzieci, które
wyrażają w ten sposób swoje życzenia. Wszystkie dzieci wierzą, że Święty
Mikołaj spełni ich najskrytsze marzenia i otrzymają od niego to, o czym
z utęsknieniem marzyły przez cały rok. Wiara w to, że tajemniczy święty,
obserwujący nas z oddali i w grudniową noc spełnia nasze pragnienia, przyciąga wiele osób, także w starszym wieku.
I nie ma się czego wstydzić, że wierzymy w pyzatego staruszka. W
takim okresie gwiazdkowym ludzie są o wiele bardziej uśmiechnięci niż na
co dzień. Wiara w Świętego Mikołaja dodaje ekscytacji, buduje tajemniczy
wymiar życia, cieszy w każdym jego okresie.
Święty Mikołaj

Tenis ziemny z Mikołajem
W grudniu w Hali Sportowej w Rzgowie odbył się „Turniej Mikołajkowy”
w tenisie ziemnym dla dzieci. Przez trzy kolejne tygodnie dzieci rywalizowały w kilku konkurencjach. Turniej był okazją do sprawdzenia umiejętności
zawodników, którzy uczestniczą w cyklicznych zajęciach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie.
W zawodach łącznie wzięło udział aż 29 uczestników, którzy wykazali się
wielkim hartem ducha i wolą walki. W swoich kategoriach najlepsi okazali
się: Karol Stempel – do lat 7, Kamila Juśkiewicz – do lat 6 (dziewczynki),
Szczepan Kuzik – do lat 6 (chłopcy), Jan Robak – do lat 5. Na zakończenie
turnieju uczestnicy otrzymali nagrody i okolicznościowe dyplomy.
Robert Świerczyński

BITWA NA CIOSY
W listopadowym wydaniu gazety pisaliśmy o ankietach, które przeprowadził Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, wśród
mieszkańców Gminy Rzgów na temat ich propozycji odnośnie zajęć i imprez
organizowanych w Hali Sportowej. Na podstawie ww. ankiet GOSTiR postanowił zorganizować sportowe potyczki pt. „Bitwa na Ciosy”, czyli inaczej
mówiąc zabawę sportową z udziałem mieszkańców Naszej Gminy.
W pierwszym starciu, które odbyło się 9 grudnia 2012 r., spotkali się
mieszkańcy Starowej Góry i Starej Gadki. Wystartowali oni w kilku konkurencjach sprawnościowych, m.in. przeciąganie liny, skoki w workach, tor
przeszkód, rzuty piłką, badminton oraz wiele innych. Ponieważ obie drużyny
wykazywały się wysoką sprawnością fizyczną, sędzia ogłosił remis. Ale przecież nie wynik się liczył, tylko udział i dobra zabawa, a tej nie brakowało.
Wstęp na imprezę był bezpłatny. Celem imprezy było zaproszenie do
czynnej rekreacji całych rodzin z różnych miejscowości naszej Gminy. Jest
to naszym zdaniem znakomita integracja mieszkańców oraz dobry sposób na
wypracowanie zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
Z uwagi na to, iż impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, GOSTiR
planuje cykliczne zawody w tej formie z udziałem innych miejscowości. Już
dziś zapraszamy wszystkich do udziału w zawodach oraz do dopingowania
swoich faworytów! Zgłoszenia pod numerem tel. (42) 213-30-08.
Wojciech Skibiński

KGW dzieciom

Mikołajki w Kalinie

12.01.2013 r. w Domu Kultury
w Starowej Górze panie z KGW, jak
co roku, zorganizowały wspólnie z
GOK w Rzgowie choinkę dla dzieci.
Dzieci obejrzały bajkę wystawioną
przez Teatr „Muza”.
Po rozdaniu paczek przez Mikołaja dzieci posiliły się kanapkami
własnoręcznie
przygotowanymi
przez panie z KGW, były słodycze,
owoce, napoje, no i oczekiwana dyskoteka. Widząc uradowane buzie,
przekonujemy się po raz kolejny,
że nie możemy zapomnieć o takiej
imprezie.
Dziękujemy druhom strażakom
za pomoc przy pilnowaniu „rozbrykanych” maluchów. Podziękowania
dla GOK w Rzgowie za okazaną
nam pomoc. A więc do zobaczenia
za rok.
Danuta Szymczak

W drugą sobotę grudnia dzieci
z Kalina zorganizowane miały
Mikołajki. Teatrzyk „Muza”, sfinansowany przez GOK w Rzgowie,
przedstawił nam spektakl pt. „Czarnoksiężnik z krainy Oz”.
Oczywiście nie zabrakło udziału
dzieci w trakcie trwania wstępu.
Pojawił się również Św. Mikołaj,
porozdawał paczki, a potem cierpliwie pozował do zdjęć dzieciom,
a czasem całym rodzinom. Po
występach odbył się poczęstunek.
Wspaniale było posłuchać muzyki
w wykonaniu pani Izabeli Kijanki i
pana Macieja Stefaniaka.
Wspólnie spędzony czas to
okazja do oderwania się na chwilę
od codzienności. Cieszymy się, że
dzieci poczuły już przedsmak nadchodzących świąt i Mikołaja.
KGW Kalino

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego

Leona Bednarskiego

Wacława Karbownika

wieloletniego członka
Orkiestry Dętej Rzgów

członka
Orkiestry Dętej Rzgów

składają koledzy z zespołu
i pracownicy GOK w Rzgowie

składają koledzy z zespołu
i pracownicy GOK w Rzgowie
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W atmosferze Świąt
Bożego Narodzenia
9 stycznia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury spotkały się dzieci na
wspólnym kolędowaniu z grup: „Rzgowianie”, „Krasnale” oraz koła plastycznego. Sala wypełniona była po brzegi. Na widowni zgromadzili się
najbliżsi małych artystów. Oprócz rodziców przyszli na występ także dziadkowie, bowiem dla niektórych maluchów był to premierowy popis przed tak
dużą publicznością.
Dzieci z przejęciem recytowały wiersze o tematyce świątecznej, a głośny
śpiew słychać było w centrum Rzgowa. Tego dna można było w GOK posłuchać tez pastorałek i kolęd granych na skrzypcach i flecie i gitarach z akordeonowym akompaniamentem.
Spotkanie dowiodło, że w Rzgowie jest bardzo dużo zdolnych dzieci,
które uświetniły ten wieczór swoimi występami, jak też było doskonałą
okazją do podsumowania działalności grup i wspólnego opracowania planu
działania na 2013 rok.
Renata Furga

CIĄG DALSZY ZE STR. 2

Kolejny sukces „Blendy”
W dniu 7 stycznia 2013 r. w galerii Cafe Verte odbył się wernisaż wystawy
fotograficznej, który zakończył event o nazwie „Gwiazdka z Piotrkowską”,
organizowany przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wyróżniło trzy fotografie, w tym jedną Michała
Karasińskiego - członka rzgowskiego koła fotograficznego BLENDA, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie.
Wyróżnioną fotografię przedstawiającą idącego ul. Piotrkowską szczudlarza z Fundacji FORMART i pozostałe zgłoszone przez M. Karasińskiego
zdjęcia można oglądać w Łodzi do dnia 31 stycznia 2013 r. w galerii Cafe
Verte przy ul. Piotrkowskiej 113 oraz w Galerii Zdjęć Gminnego Ośrodka
Kulturalnego w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8.
Tolek Patora

Choinka w Bronisinie

Spotkanie autorskie
W ramach kampanii „Łódzkie
czyta” Gminna Biblioteka Publiczna
w Rzgowie zaprosiła na spotkanie
autorskie Arkadiusza Niemirskiego,
jednego z kontynuatorów wyśmienitej serii książek dla młodzieży o
przygodach Pana Samochodzika.
W latach 2000-2006 wzbogacił tę
popularną serię o szesnaście tomów.
Autor pracuje nad scenariuszami filmowymi oraz autorskimi
powieściami. Staraniami Wydaw-
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nictwa OSSOLINEUM w 2003
r. ukazała się detektywistyczna
powieść dla młodzieży „Pojedynek
detektywów” oraz zbiór opowiadań
o podobnej tematyce, „Zbrodnia
prawie doskonała”. Kolejne powieści potwierdzają talent i znakomitą
formę twórcy. „Tajemnica Fabritiusa” i „Klątwa Nipkowa” wprowadzają czytelnika w arkana sztuki
detektywistycznej.
Na mikołajkowe (6 grudnia
2012) spotkanie w Sali konferencyjnej hali GOSTiR w Rzgowie
publiczność przybyła bardzo licznie. Poczucie humoru zaproszonego gościa i jego doświadczenie
kabaretowe pozwoliły uczniom klas
piątych i szóstych szkoły podstawowej w Rzgowie i w Kalinie oraz
ich opiekunom spędzić ten czas w
doskonałej atmosferze. Prezentacja
dotycząca życia i twórczości Arkadiusza wzbogacona została o pokaz
i omówienie twórczości najznakomitszych autorów powieści kryminalnych.
Organizator spotkania składa
serdeczne podziękowania dla pana
dyrektora Wojciecha Skibińskiego
za życzliwość wobec projektów,
które powstają w bibliotece J
(A.M.)

Jak co roku, 12 stycznia 2013 r. w Bronisinie Dworskim Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowały zabawę choinkową
ze Świętym Mikołajem i teatrzykiem dla dzieci. Radości było co nie miara.
Dzieci zadowolone ze słodkich paczek mikołajowych bawiły się świetnie.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs o tematyce pożarniczej, w
którym brały udział nawet najmłodsze dzieci. Strażacy obdarowali uczestników konkursu słodyczami. Panie z KGW natomiast przygotowały poczęstunek dla dzieci.
A potem już tylko była zabawa...
KGW i OSP w Bronisinie

Zaproszenie na spotkania
W dniu 18 stycznia br. ruszył ponownie program spotkań profilaktycznych dla dorosłych. Skierowany jest tym razem do mieszkańców
naszej gminy z Kalina, Kalinka i Romanowa.
Celem rozmów jest uświadomienie matkom, ojcom i dziadkom jakiego rodzaju problemy dotykają dziś rodziny, młodzież i dzieci; jak
sobie z nimi radzić, jak wspierać bliskich. Również bliskie spotkania ze
sztuką są jedną z form wspierania i integracji społecznej.
Kolejne spotkania odbywać się będą w sali OSP w Kalinie według
terminarza: 25 stycznia, 8 lutego, 24 lutego – z wizytą w Teatrze Muzycznym na spektaklu „Skrzypek na dachu”. Do wizyty w teatrze uprawnia
obecność na trzech prezentacjach.
Bliższe informacje – Izabela Kijanka, tel: 600 250 715.
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oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy
dopuszczają takie rozwiązanie.
§ 3. 1. Powstające na obszarze nieruchomości
odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem na
terenie nieruchomości w pojemnikach na odpady,
należy poddać sortowaniu w celu oddzielnego
gromadzenia przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów i zużytych
ogniw i baterii (przenośnych, samochodowych,
przemysłowych), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych.
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady
inne niż komunalne, odpady powstające z działalności gospodarczej, leczniczej winny być
zbierane w sposób wyodrębniony i na zasadach
gospodarowania tego typu odpadami określonymi
odrębnymi przepisami.
3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego
wykorzystania (np. makulatura, butelki PET,
szkło, odpady ulegające biodegradacji), należy
umieszczać w pojemnikach lub w przeznaczonych do tego celu workach i przekazywać zgodnie
z harmonogramem wywozu wyznaczonym przez
prowadzącego działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych lub przekazywać do utworzonego przez Gminę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
4. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi,
stolarka okienna), odpady budowlane i rozbiórkowe oraz metale należy gromadzić i przekazywać
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych,
zgodnie z harmonogramem wywozu wyznaczonym przez prowadzącego działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych lub przekazywać do utworzonego przez Gminę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) i opony wydzielone
z odpadów komunalnych powstałych w związku z
bytowaniem człowieka należy przekazywać zgodnie z harmonogramem wywozu wskazanym przez
prowadzącego działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych lub przekazywać do utworzonego przez Gminę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
6. Wydzielony z odpadów komunalnych, przeznaczony dla gospodarstw domowych zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać
z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi
zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu) lub przekazywać zgodnie z harmonogramem wywozu wyznaczonym przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych lub utworzonym przez Gminę
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
7. Przenośne, samochodowe lub przemysłowe
zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne
należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii albo przekazywać zgodnie z harmonogramem wywozu
wyznaczonym przez prowadzącego działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub
utworzonym przez Gminę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
8. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach
lub w innych wskazanych do tego celu miejscach.
9. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji
(pochodzące np. z ogrodów), mogą być poddawane procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli
nieruchomości lub być zbierane w worki przystosowane do tego celu i usuwane zgodnie z harmonogramem wywozu prowadzącego działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których
znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice
do zabaw, mają obowiązek:
1) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje
się piaskownica, lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną
zabawę oraz wykluczające przedostawanie się
zwierząt mogących zanieczyścić piasek;
2) umieszczenia przy każdym wejściu na teren
ogrodzony, o którym mowa w pkt 1, tabliczki

Rzgów – Nasza Gmina

informującej o zakazie wprowadzania zwierząt
oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu;
3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub
maj) lub każdorazowo w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi
lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi
bezpieczeństwu korzystających;
4) odrestaurowywania urządzeń znajdujących się
na placu zabaw co najmniej raz na 5 lat.
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują
się place zabaw dla dzieci, mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących
do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce
oraz właściwym stanie technicznym.
3. Tereny organizowania imprez masowych winny
być wyposażone w odpowiednią ilość urządzeń
do zbierania odpadów w sposób selektywny, które
po zakończeniu imprezy winny być niezwłocznie
usunięte. Obowiązek wyposażania w urządzenia
spoczywa na organizatorze imprezy.
§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego polegającego na:
1) uprzątaniu niezwłocznie po opadach atmosferycznych powstałego: błota, śniegu, lodu z
powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika) oraz posypaniu piaskiem chodnika;
2) uprzątnięciu błota, śniegu, lodu należy złożyć
na skraju chodnika w taki sposób, by nie spowodować zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów oraz
umożliwiającym posprzątanie przez służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
3) uprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli, stanowiących pozostałości po
zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem
dróg;
4) uprzątaniu poprzez ich usuwanie nawisów
(sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.
§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku
publicznego tylko pod warunkiem, że powstające
ścieki muszą być oczyszczone z substancji ropopochodnych i odprowadzane są do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki
takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio
do zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego
tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych
w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami
tych wód.
§ 7. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego zabrania się napraw pojazdów samochodowych oraz prowadzenia robót blacharsko-lakierniczych za wyjątkiem drobnych napraw
awaryjnych.
2. Drobne naprawy poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są
tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko
wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z
przepisami ustawy.
Rozdział 3. Rodzaj i minimalna pojemność
pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ 8. Do zbierania odpadów komunalnych na
nieruchomościach oraz na drogach publicznych
przeznacza się pojemniki, worki z folii i kosze na
śmieci.
§ 9. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości służą znormalizowane
pojemniki pojemności od 110 l do 1100 l oraz
worki 120 l z folii LDPE.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na
drogach publicznych przeznaczone są kosze
uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.
§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o
pojemności 110 l na jedną posesję;
2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych
urządzenia o objętości 110 l na rodzinę, dopuszcza
się ustawienie pojemników o pojemności 1100 l;
3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli urządzenie o pojemności 110 l na każdych czterdzieścioro
uczniów i pracowników;
4) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co
najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal;
5) dla lokali gastronomicznych pojemnik o objętości 110 l na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i
produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych – pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników;
2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób
selektywny, należy gromadzić w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniających
następujące normy:
1) białych, z przeznaczeniem na makulaturę 120 l;
2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa
sztuczne 120 l;
3) niebieskich, z przeznaczeniem na szkło 120 l;
4) zielonych, z przeznaczeniem na odpady zielone
ulegające biodegradacji 120 l.
§ 11. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne
należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych
dla ich użytkowników i pracowników prowadzących działalność w zakresie usuwania odpadów,
w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
2. Pojemniki i worki powinny być ustawione w
granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy
ogrodzeniu przed posesją, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu
pojazdów samochodowych oraz pieszych, na
równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się
wody i błota.
Rozdział 4. Częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 12. 1. Stałe odpady powinny być usuwane z
obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie
w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Odpady komunalne, o których mowa w § 3
ust. 4-9, powinny być usuwane z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego systematycznie w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
3. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z
nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że
nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
§ 13. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego
na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane
przez właściciela nieruchomości do potrzeb, a ich
eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone
w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład
biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.
Rozdział 5. Inne wymagania wynikające
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniania ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji;
2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji - w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizują
przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na
odbiór odpadów z terenu Gminy. (***)
CIĄG DALSZY NA STR. 4
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CIĄG DALSZY ZE STR. 3
§ 15. 1. Dopuszczalne jest kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.
2. Spalanie suchych odpadów roślinnych poza
instalacjami i urządzeniami do tego służącymi,
pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i
upraw nie może naruszać odrębnych przepisów w
tym zakresie.
3. Czynności związane ze spalaniem mogą być
prowadzone w miejscu i czasie, w którym nie
powodują uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz właścicieli i mieszkańców nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt
domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w
szczególności niepozostawiania ich bez dozoru,
jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu
zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z
niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas
lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich
lokalach lub nieruchomościach.
3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach
mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani
są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z
pomieszczenia.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której
utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
§ 17. 1. Na terenach użytku publicznego psy
mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów dużych mogą być
wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
2. W przypadku zastosowania odpowiedniego
oznakowania nieruchomości przez właściciela
nieruchomości zakazuje się wprowadzania psów
lub innych zwierząt do obiektów użyteczności
publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych.
§ 18. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są
zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w
pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego,
takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.
Rozdział 7. Wymagania utrzymania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich
utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach
§ 19. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu
zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze
zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze. zm.);
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz
królików i szynszyli – wyłącznie na działkach
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
wolno stojącymi.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, takich jak hałas, odory itp.;
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością
opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;
3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy
lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w
innych miejscach publicznych.

4

Rozdział 8. Obszary obowiązkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania
§ 20. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do przeprowadzania w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku, deratyzacji na terenie
nieruchomości.
2. Deratyzację przeprowadza się środkami dostępnymi w handlu w sposób zgodny z zaleceniami
producenta.
3. Miejsca wyłożenia środków deratyzacyjnych
powinny być oznakowane i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
§ 21. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz
Rzgowa w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi w zarządzeniu obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
§ 22. 1. Koszt przeprowadzenia deratyzacji ponosi
właściciel nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości umożliwia przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.
Rozdział 9. Postanowienia końcowe
§ 23. 1. Właściciele nieruchomości i zwierząt mają
obowiązek okazania dokumentów dotyczących
wywozu odpadów bądź też nieczystości ciekłych,
jak też świadectwa szczepień czy też innych dokumentów wymienionych w powyższej uchwale
oraz umożliwić wstępu na teren nieruchomości
w celu skontrolowania przestrzegania niniejszej
uchwały uprawnionym instytucjom bądź osobom
upoważnionym przez Burmistrza Rzgowa.
2. W przypadku nieudokumentowania przez właściciela nieruchomości korzystania z usług w
zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych stałych oraz ciekłych,
Burmistrz Rzgowa przejmuje w trybie zastępczym wykonywanie wyżej wymienionego obowiązku, a kosztami zostanie obciążony właściciel
nieruchomości.
3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszych szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Rzgów sprawuje Burmistrz
Rzgowa.
4. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym
regulaminie podlega karze określonej w art. 10
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. karze grzywny.
5. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu
czystości i porządku na terenie gminy Rzgów
można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. (42) 214-12-33 oraz na adres poczty
elektronicznej: komunalny@rzgow.pl.
6. Urząd Miejski w Rzgowie będzie inicjował
działania, jak również będzie popierał inicjatywy
mieszkańców mające na celu poprawę czystości
i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.
(***) wyjaśnienie do § 14 niniejszego Regulaminu:
Art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.
z 2012 r. poz. 391 i poz. 951).
„1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania – w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi,
w drodze rozporządzenia:
1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania, które gmina jest obowiązana
osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych
w ust. 1;
2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych
na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne doty-

czące liczby mieszkańców zamieszkujących daną
gminę oraz procentowy udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.”

Deklaracje w sprawie wysokości
opłaty za odpady

Na sesji określono wzór deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, którą mają obowiązek złożyć do 31 marca
2013 r. do Urzędu Miejskiego w Rzgowie:
a) właściciele nieruchomości,
b) współwłaściciele nieruchomości,
c) użytkownicy wieczyści nieruchomości,
d) osoby posiadające nieruchomość w zarządzie,
e) inne podmioty władające nieruchomością.
Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia:
a) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
b) zmiany liczby mieszkańców danej nieruchomości,
c) powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
Najważniejszą częścią tej deklaracji jest określenie, czy na danej posesji będzie, czy też nie
będzie selektywnej zbiórki odpadów, oraz też,
czy będzie kompostownik na odpady ulegające
biodegradacji.
A oto pouczenie do deklaracji:

POUCZENIE

1. Właściciel nieruchomości składający deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy zobowiązany
jest dołączyć kopię umowy zawartą z gminną
jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą na
odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art.
11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011
r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do Burmistrza Rzgowa pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 marca 2013 r. w
Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22,
95-030 Rzgów.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do Burmistrza Rzgowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych, w
Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22,
95-030 Rzgów.
4. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz.
1015).
6. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Burmistrz Rzgowa
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
7. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej
od należnej, Burmistrz Rzgowa określa, w drodze
decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Rzgowa.

Finał „Szlachetnej Paczki”
Dla wszystkich, którzy zaangażowali się w Ogólnopolski Projekt
SZLACHETNA PACZKA, weekend 8-9 grudnia 2012 r. był bardzo
pracowitym, ale równocześnie najbardziej radosnym i szczęśliwym
weekendem w roku. Wielotygodniowa praca wolontariuszy, liderów
rejonów, ludzi dobrej woli została
zwieńczona wielkim finałem, podczas którego bezinteresowna pomoc
dotarła do 13235 potrzebujących
rodzin (około 55 tysięcy osób) z
całej Polski.
Jako Lider Rejonu Rzgów i okolice projektu Szlachetna Paczka
chcę podzielić się swoimi wrażeniami z jego realizacji. Działania
Szlachetnej Paczki opierają się na
wolontariacie i wcale nie są to proste
zadania. Priorytetowym celem projektu jest przekazanie rodzinom
impulsu do poprawienia swojej
sytuacji. Ważne, by zrozumieli,
że są wartościowi, że są w stanie
sami sobie poradzić z przeciwnościami losu. W projekcie istotną
rolę odgrywa także darczyńca, który
przygotowuje konkretną pomoc
konkretnej rodzinie.
21 rodzin z gminy Rzgów
otrzymało pomoc dzięki Darczyńcom, którzy okazali swoje wielkie
serce i zaangażowanie w projekt
Szlachetna Paczka.

W projekt zaangażowało się
blisko 200 osób, począwszy od tych,
które włączyły się w pozyskiwanie
adresów rodzin potrzebujących,
przez instytucje, które udostępniły
pomieszczenia na szkolenia i finał
akcji, kierowców, dzięki którym
mogliśmy bez problemu rozwieźć
paczki, wolontariuszy, którzy dzielnie i z wielkim zapałem wykonywali swoje obowiązki, aż po Darczyńców, dzięki którym wielu z
nas zobaczyło bezcenne uśmiechy
dzieci, radość i łzy szczęścia rodziców. Wartość Paczek, które trafiły
do rodzin z naszego rejonu, to około
35 tysięcy zł.
Osoby prywatne, grupy znajomych, a nawet całe firmy i instytucje przygotowywały Paczki według
konkretnych potrzeb rodzin. W
paczkach znalazły się m.in. pralki,
lodówki, łóżka, materac rehabilitacyjny, opał, mnóstwo zabawek
dla dzieci, przybory szkolne, ciepła
odzież, buty zimowe, a także kołdry,
poduszki, żywność i artykuły chemiczne. W weekend 8-9.12.12 Darczyńcy dostarczali je do magazynu,
który mieścił się w Szkole Podstawowej w Guzewie. Do naszego
magazynu przyjęliśmy około 300
paczek. Następnie wolontariusze
rozwozili je do „swoich” rodzin
pojemnym samochodem, który

W samym środku kolęd
Tradycją już się stało, że sezon kolędowy trwa w Polsce długo. Jeszcze nie przebrzmiały echa Świąt Bożego Narodzenia, wiele choinek wciąż
ubranych, odbywają się spotkania opłatkowe, trwa wizyta duszpasterska. To
najlepszy dowód, iż nie chcemy rozstawać się z tą szczególną, miłą, rodzinną
– pełną życzliwości atmosferą.
Także w chórze „Camerata” mają miejsce spotkania kolędowe.
6 stycznia, jak co roku - spotkaliśmy się z paniami z KGW w Starowej
Górze, które jak zawsze - zaprosiły swojego proboszcza i przygotowały świąteczny stół, a chórzyści wykonali koncert kolęd i wręczyli gospodyniom po
symbolicznym kwiatku.
13 stycznia - oprócz kolędowania podczas mszy o godz. 10.00 w kościele
parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Rzgowie na rzecz WOŚP, chór
wystąpił na Jubileuszowym XV Koncercie Kolęd i Pastorałek w Konstantynowie Łódzkim. Tam, pośród innych grup chóralnych, wykonał kilka kolęd,
które bardzo się podobały, po czym został zaproszony na słodki poczęstunek.
Wzajemne spotkania z różnymi formacjami trwają już kilka lat, współpraca i dobre relacje rozwijają się, a przede wszystkim utrwala się jakże
piękna tradycja kolędowania!
Ale to jeszcze nie koniec na ten rok – bo przecież kolędy śpiewamy do
2 lutego!
Chórmistrz Izabela Kijanka

Wszystkim Darczyńcom Szlachetnej Paczki składam Serdeczne
Podziękowania za udział w akcji,
za dobre serce, poświęcony czas,
życzliwość, szlachetność i bezinteresowną pomoc, jakie okazaliście
Państwo potrzebującym ludziom.
Darczyńcy z naszego rejonu to
m.in.: Burmistrz Rzgowa - Jan
Mielczarek, Rada Miejska w
Rzgowie, Jednostki OSP z Gminy
Rzgów, C.H. PTAK, OSP i KGW
z Guzewa, Przedszkole Miejskie
w Rzgowie, Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
wspólnie z przyjaciółmi, Stowarzyszenie „Mówimy Nie! Uciążliwym inwestycjom na naszym
terenie”, Paweł Babski, Wojciech
Pietraszczyk, Dariusz Krzewiński,
Krzysztof Wiśniewski, Tomasz
Kocik, Stowarzyszenie z Grodziska, Robert Kot, Wiktor Malinowski, Patrycja Woldańska, Rodzina
Cichosz z przyjaciółmi, Monika
Majewska, Katarzyna Guderska, Kamila Balwierz, Marcin i
Karolina Michalscy wspólnie z
pracownikami firmy. Akcję wsparł
również: Pan Józef Marszałek
oraz członkowie Forum Młodych
Ludowców z Gminy Rzgów oraz
wiele osób prywatnych, które przyczyniły się do funkcjonowania Szlachetnej Paczki w naszym rejonie.
Miejmy nadzieję, że wszyscy
Darczyńcy wrócą za rok i również
zaangażują się w projekt SZLACHETNA PACZKA.
Mimo iż tegoroczna XII edycja
„Paczki” dobiegła końca, w dalszym ciągu każdy z nas, komu przypadł do gustu projekt, ma szansę
zostać Bohaterem i przyczynić
się do zmiany świata na lepsze. W
każdej chwili można przekazać 1%
na PACZKĘ KRS 00 00 05 09 05.
Szczegóły na stronie www.szlachetnapaczka.pl.
Klaudia Zaborowska
Lider Rejonu Rzgów i okolice

Mikołajki z FML
Młodzi ludowcy ze Rzgowa postanowili 6.12.2012 r. przypomnieć dawne
tradycje i zamiast słodyczy, rozdawali jabłka. To z okazji Mikołajek. Mikołajów i śnieżynki Forum Młodych Ludowców można było spotkać m.in. w
parku miejskim w Rzgowie.
Prorogowali zdrowe nawyki żywieniowe, nawiązując do XVIII-wiecznej
tradycji, kiedy to właśnie jabłuszka były głównym prezentem.
Kilkadziesiąt udekorowanych jabłek powędrowało do rzgowian. Wielu z
nich dopiero FML przypomniał o Mikołajkach, życząc uśmiechu na twarzy,
który jest tak ważny, kiedy na ulicach zimno i szaro. Klaudia Zaborowska
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Rzgów – Nasza Gmina

udostępnił Pan Marek Bartoszewski, oraz autem strażackim OSP z
Guzewa. Obdarowane rodziny były
bardzo zaskoczone ilością i zawartością paczek. Na twarzach domowników widać było łzy wzruszenia oraz
niedowierzanie, radość i szczęście.
Ich Święta Bożego Narodzenia na
pewno będą dużo spokojniejsze i
weselsze.
Wolontariusze wracając od
rodzin byli wzruszeni i pełni nadziei.
Biła od nich radość, że mogli przyczynić się do pomocy tym ludziom.
Niezmiernie dziękowali Darczyńcom, że zechcieli włożyć swoje
serca i finanse w przygotowanie
paczek. To był szczególny dzień, w
którym pomimo mrozu panowała
ciepła, miła, świąteczna atmosfera.
Była choinka, stroiki na stołach,
ciasto i kolędy w tle. Każda rozmowa wolontariusza z darczyńcą
była wyjątkowa, a każda minuta
bardzo cenna. Spotkali się ludzie,
którzy poświęcili swój wolny czas,
by pomóc innym - zupełnie bezinteresownie.
Dziękuję Wolontariuszom Drużynie Super W, w jej skład
wchodzi: Edyta Witczak, Klaudia
Kajszczak, Małgorzata Wróblewska, Magdalena Ogłaza, Paulina
Nowak, Magdalena Stala, Mateusz Tomaszewski, Tomasz Samiec,
Marcin Bartoszek, Karol Bikiewicz. Wspólnie wiele osiągnęliśmy.
To był czas ciężkiej, ale owocnej
pracy, nowych doświadczeń i niezapomnianych przeżyć. Dziękuję
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w
Guzewie za udostępnienie świetlicy na magazyn oraz Radiu Ptak
za zamieszczenie reklamy promocyjnej, która ułatwiła nam poszukiwanie darczyńców. Zaangażowanie
Was wszystkich to znak, że istnieje
świat, w którym ludzie są życzliwi i
potrafią pomagać innym w potrzebie.
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

Protest mieszkańców ul. Grodziskiej
i ulic przyległych w Rzgowie
My niżej podpisani mieszkańcy tej części Rzgowa protestujemy
przeciwko podjęciu uchwały w sprawie niebudowania tak potrzebnej dla
naszego miasta obwodnicy. Dziwi nas, że Rada podejmuje decyzje na
protesty małej grupy mieszkańców zachodniej części Rzgowa i Gospodarza, nie uwzględniając interesu pozostałych mieszkańców.
Budowa takiej obwodnicy dla Rzgowa jest najbardziej potrzebna i
zasadna w obecnym czasie, przy takim natężeniu ruchu samochodów
ciężarowych drogą woj. nr 714 i planowanym zjazdem w Woli Rakowej z autostrady Stryków - Głuchów w kierunku zachodnim, czyli drogą
woj. 714, która przechodzi przez naszą ulicę do Pabianic. W tej chwili są
duże problemy i uciążliwości z takim dużym ruchem samochodowym,
na wyjazd np. samochodem z posesji trzeba często czekać parę minut.
Drgania, jakie się przenoszą od przejeżdżających samochodów ciężarowych na nasze budynki, powodują pęknięcia ścian, a występujący przy
tym hałas jest po prostu w okresie lata nie do wytrzymania. Duże niebezpieczeństwo występuje dla ruchu pieszego dla naszych dzieci i wnuków,
które idą do szkoły, przechodząc przez ulicę, trzeba bardzo uważać, bo
samochody ciężarowe jadą nie patrząc na innych użytkowników drogi,
a przy tym samochody osobowe łamiąc przepisy wyprzedzają TIRY.
Pogarsza się stan nawierzchni naszej ulicy przez to, że droga jest obciążona dużym ruchem ciężarowych. Pamiętamy, jak niedawno walczyliśmy
z Urzędem Marszałkowskim Woj. Łódzkiego o remont tej drogi, a dziś
znowu ją trzeba naprawiać.
Zaniechanie budowy tej obwodnicy Rzgowa teraz przy innych potrzebach dla Gminy może się okazać, że ta obwodnica nigdy nie powstanie w
przyszłości, a Tiry będą sobie skracać w dalszym ciągu drogę przez nasze
miasto w kierunku zachodnim.
Bądźmy mądrzy przed szkodą, nie po, jak często bywa w naszym
środowisku. Prosimy Radę o przeanalizowanie swojej uchwały i podjęcie prac w celu jej realizacji. W przypadku niepomyślnych dla tego celu
decyzji będziemy zmuszeni do podjęcia drastycznych protestów z blokadą drogi nr 714 w ciągu naszej ulicy.
Jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy przeciwni zamykaniu przejazdu ulicą Pabianicką przez drogę krajową nr 1, widzimy potrzebę utrzymania tego przejazdu dla mieszkańców naszej Gminy.
164 Podpisy

Kronika policyjna
W okresie od października do końca grudnia 2012 r. odnotowano 3 kradzieże z włamaniem do budynków mieszkalnych na terenie gminy Rzgów.
Były to kradzieże mienia, m.in. kradzież paliwa ze stacji paliw na drodze krajowej A1 o wartości nieprzekraczającej 250 zł. Na terenie CT „Ptak” obywatele Rumunii dokonali kradzieży kamizelek skórzanych o znacznej wartości.
Obywatele ci zostali zatrzymani przez pracowników ochrony CT „Ptak” oraz
policjantów z naszego Komisariatu Policji. Dzień wcześniej ci sami obywatele zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Koluszkach prowadzących działania operacyjne na terenie CT „Ptak” z
uwagi na wprowadzenie do obrotu telefonów komórkowych podrobionych
firm. Usiłowali także wręczyć korzyści majątkowe za odstąpienie od czynności służbowych policjantów.
29.12.2012 r. w Starowej Górze w godzinach nocnych małżeństwo z
terenu Łodzi rozklejało na przystankach autobusowych nowe rozkłady jazy
autobusów (na zlecenie MPK). Podczas tych prac zostali zaatakowani przez
3 mężczyzn będących pod wypływem alkoholu. Wezwani na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania dwóch z nich, gdyż trzeci
oddalił się z miejsca zdarzenia. Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono
zarzuty pobicia dwojga osób oraz naruszenia nietykalności funkcjonariuszy
Policji, jak i zniszczenia mienia, jakiego dokonali w Komisariacie Policji w
Tuszynie.
W dniach 7-8.01.2013 r. odzyskano pojazdy skradzione na terenie Łodzi
(BMW oraz Quad). Wartość odzyskanego mienia szacowano na ok. 80 tys. zł.
Na terenie miasta Rzgowa prowadzone są również patrole piesze przez
funkcjonariuszy prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Policja apeluje do mieszkańców gminy Rzgów o zgłaszanie wszelkiego
rodzaju zdarzeń, przestępstw za pośrednictwem telefonu, który znajduje się
w Komisariacie Policji w Tuszynie pod numerem tel. (42) 614-25-62 do
godz. 16.00 lub całodobowo pod numerem alarmowym 112.
W przypadku posiadanej wiedzy dotyczącej przestępstw lub zdarzeń kryminalnych można kontaktować się z Komendantem Komisariatu Policji w
Rzgowie pod numerem telefonu 603-096-016.
Policja apeluje o niepozostawanie biernym i reagowanie choćby telefonicznie w przypadku bycia naocznym świadkiem przestępstwa lub wykroczenia.
SG i AR
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9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód Gminy Rzgów i jest
przeznaczona na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Apel do Sejmu i Senatu RP
w sprawie bezdomnych zwierząt

Jako gmina podmiejska wielkiej Łodzi ponosimy szczególnie wysokie koszty związane z obowiązkiem wyłapywania i utrzymania bezdomnych
zwierząt w schroniskach.
Dlatego w tym apelu wystąpiono o wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego, obowiązkowego systemu znakowania (czipowania)
zwierząt, aby zmniejszyć ich populację, a jednocześnie zwiększyć odpowiedzialność obywateli
za ich porzucanie.

Budowa węzła komunikacyjnego

Mikołaj spełnia sny
Bardzo dużym zainteresowaniem całych rodzin, a w szczególności
dzieci, cieszył się występ Teatru Muza w Hali Sportowej w Rzgowie w dniu
13 stycznia br. Tytuł baśni muzycznej „Mikołaj spełnia sny”, na którą wszystkie dzieci z naszej Gminy zaprosił Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie,
okazał się trafnym wyborem. Na imprezę przybyło prawie 300 osób.
Dodatkową atrakcją dla najmłodszych był słodki poczęstunek w postaci
pączków, sfinansowany przez Gminę Rzgów w ramach kampanii „Postaw na
rodzinę” (Gminny Program Profilaktyki). Wszystko zakończyło się szczęśliwie, tak jak i w baśni o Mikołaju, który na całe szczęście dzięki uczestnictwu
dzieci odnalazł się i dalej może spełniać nasze sny...
Wojciech Skibiński

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A
zaprasza od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00
Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.
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Po wstrzymaniu decyzji o budowie obwodnicy Rzgowa na obecną chwilę, przyjęto uchwałę
pozwalającą przystąpić do budowy węzła komunikacyjnego – włączenie układu lokalnego miasta
Rzgowa poprzez skrzyżowanie ulic Rzemieślniczej i Dąbrowskiego z Drogą Krajową Nr 1.
Węzeł ten stanowi element planowanej Obwodnicy Rzgowa.

Skarga na Burmistrza Rzgowa,
Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Radnych

Złożona do Wojewody Łódzkiego Jolanty
Chełmińskiej przez pięć osób (nazwiska w uzasadnieniu) na fakt, że osoby te zostały wyproszone z gabinetu Burmistrza podczas roboczego
spotkania oraz zasadności powstania obwodnicy
Rzgowa.
Pani Wojewoda Łódzka odesłała skargę do
rozpatrzenia właściwemu organowi, czyli do
Rady Miejskiej w Rzgowie.
Po rozpatrzeniu skargi Rada Miejska uznała ją
za bezzasadną.
A oto uzasadnienie:

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2012 r. do Wojewody
Łódzkiego wpłynęła skarga Pani Kazimiery
Zawistowskej – Sołtysa wsi Gospodarz, Pana
Jarosława Świerczyńskiego, Pana Zbigniewa
Bednarskiego, Pana Józefa Derczyńskiego i Pana
Marka Marchewczyńskiego, dotycząca uniemożliwienia osobom reprezentującym mieszkańców
i przedsiębiorców Gminy Rzgów wzięcia udziału
w spotkaniu w dn. 16 października 2012 r., w
przedmiocie budowy obwodnicy Rzgowa. W dniu
23 listopada 2012 r. Wojewoda Łódzki przekazał
zgodnie z właściwością ww. skargę na działalność
Burmistrza Rzgowa do Rady Miejskiej w Rzgowie w celu rozpatrzenia zarzutów.
W skardze (która w swej treści zawiera także
apel do Wojewody Łódzkiego „o podjęcie działań zmierzających do przeanalizowania zasadności budowy południowej obwodnicy Rzgowa...”)
przedstawiciele stowarzyszenia podnieśli, że
w stosunku do nich zostały naruszone przepisy
Konstytucji RP , ustawy o dostępie do informacji
publicznej i ustawy o samorządzie gminnym, gdyż
uniemożliwiono im wzięcie udziału w spotkaniu Pana Burmistrza, radnych oraz firmy PTAK,
które miało miejsce w dniu 16 października 2012
r., gdyż, jak piszą „…zostali wyrzuceni z miejsca
spotkania (...)”, a dodatkowo „aby w sposób skuteczny uniemożliwić udział ww. osobom w spotkaniu Burmistrz wezwał funkcjonariuszy Policji
z miejscowości Tuszyn”.
Faktem jest, że w dniu 16 października 2012
r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli
Burmistrz Rzgowa – Jan Mielczarek, kilku radnych Rady Miejskiej w Rzgowie, przedstawiciele
GDDKiA, a także przedsiębiorcy związani z
firmą PTAK. Spotkanie odbyło się w Gabinecie
Burmistrza Rzgowa. W spotkaniu bez zaproszenia chcieli wziąć udział przedstawiciele Gminy
Rzgów – m.in. Pani Kazimiera Zawistowska,
Pan Jarosław Świerczyński, Pan Józef Derczyński, Pan Marek Marchewczyński i Pan
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Zbigniew Bednarski. Po bezskutecznej próbie
wyproszenia mieszkańców z gabinetu Burmistrz
Rzgowa wezwał Policję, celem podjęcia interwencji w sprawie.
Skargę na Burmistrza Rzgowa należy
uznać za bezzasadną, ponieważ spotkanie, które
odbyło się w dniu 16 października 2012 r., nie
miało charakteru posiedzenia organu, tzn. nie
było posiedzeniem komisji ani sesją Rady Gminy.
Owe, jak sami mieszkańcy Gminy podnoszą w
skardze, spotkanie miało charakter roboczy.
Miało służyć przedyskutowaniu problemów związanych z planowaną wówczas budową tzw. południowej obwodnicy Rzgowa.
Zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP prawo
do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do
dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z
powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Konkretyzacja tego przepisu następuje na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwana
dalej u.d.i.p. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.d.i.p. zakres
przedmiotowy prawa do informacji został określony jako zespół następujących uprawnień: do
uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest
to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
wglądu do dokumentów urzędowych oraz dostępu
do posiedzeń kolegialnych organów władzy
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. To podlega modyfikacjom w związku z obowiązywaniem odmiennych regulacji o charakterze
szczegółowym. Z uwagi na ogólną zasadę, wyrażoną w art. 1 ust. 2 u.d.i.p. (zgodnie z którą przepisy u.d.i.p. nie naruszają przepisów innych ustaw
określających odmiennie zasady i tryb dostępu do
informacji publicznych), należy zauważyć, że w
zakresie regulacji dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej znajdą w szczególności zastosowanie przepisy regulujące działalność samorządu terytorialnego. Podstawową
regulacją szczególną jest ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zwana dalej u.s.g. Na
mocy art. 11b ust. 2 u.s.g. jawność działania organów gminy obejmuje prawo wstępu na sesje rady
gminy i posiedzenia jej komisji.
Na gruncie wyżej wymienionych ustaw podkreślenia wymaga fakt, iż posługując się pojęciem
„dostępu do posiedzeń kolegialnych organów
władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów” należy rozumieć sesje Rady Miejskiej i
posiedzenia komisji Rady.
Ustawa o samorządzie gminnym wyznacza
elementy proceduralne, które należy spełnić, aby
można było mówić o posiedzeniach kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z
powszechnych wyborów. Obrady Rady Miejskiej
w Rzgowie odbywają sie na sesjach zwoływanych
przez przewodniczącego. Do zawiadomienia o
zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz
z projektami uchwał. Obradom przewodniczy
przewodniczący Rady bądź jego zastępca. Zwyczajowo obecność na sesji czy też komisji radni
potwierdzają podpisem na liście obecności. W
przypadku spotkania, które miało miejsce w dniu
16 października 2012 r., nie było wystosowane do
radnych zaproszenie z załączonym porządkiem
obrad, spotkaniu nie przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie.
Jest rzeczą oczywistą, że maksymalnie szeroka interpretacja pojęcia dostępu do informacji
mogłaby doprowadzić do paraliżu funkcjonowania organów administracji publicznej. Wiązałaby
się z nałożeniem na nie obowiązku umożliwienia
przeprowadzania osobistego sprawdzania działań
organu przez nieograniczoną liczbę podmiotów.
Prawo do uzyskania informacji nie może przekształcać się w prawo do przeprowadzenia przez
dowolną liczbę mieszkańców czy też obywateli
działań o charakterze kontrolnym.
Mieszkańcy Rzgowa w skardze podnoszą
także, iż w stosunku do Pani Sołtys miejscowości Gospodarz naruszony został §8 ust. 4 i §9
ust. 3 Statutu Sołectwa miejscowości Gospodarz. Powyższe zarzuty należy również uznać
za bezzasadne, gdyż §8 pkt 4 (a nie jak piszą
mieszkańcy Gminy ustęp) traktuje o sprawowaniu kontroli społecznej przez sołectwo nad działalnością jednostek organizacyjnych mających
wpływ na warunki życia mieszkańców, a żadnej
z gminnych jednostek organizacyjnych powyż-

sza sprawa nie dotyczy. Natomiast §9 pkt 3 (nie
jak napisano w skardze ustęp) nawiązuje do sposobu realizacji zadań sołectwa przez jego organy
w formie współuczestnictwa w organizowaniu i
przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach dotyczących mieszkańców sołectwa. W
sprawie obwodnicy Rzgowa nie podjęto uchwały
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Nie
można więc uznać, że uniemożliwiono sołtysowi
sołectwa współuczestnictwa w organizowaniu i
przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji
społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w
sprawach dotyczących mieszkańców sołectwa.
Sam fakt pełnienia przez skarżącą funkcji sołtysa
w żaden sposób nie powinien wpływać na zakres
stosowania ustawy o dostępie do informacji
publicznej, gdyż dostęp ten jest równy dla wszystkich. Skarżąca jako sołtys na bieżąco uczestniczy
w Sesjach Rady Miejskiej w Rzgowie, gdzie na
bieżąco informowana jest o postępie prac związanych z przedmiotem skargi.
Skarga na działalność Burmistrza Rzgowa
złożona została przez grupę osób, które mają
swoje małe firmy bezpośrednio zlokalizowane
wzdłuż dróg krajowej 71 i wojewódzkiej 714
między Pabianicami a Rzgowem, którymi przetaczają się strumienie pojazdów (w znacznej mierze
ruch ciężki) i uniemożliwiają swobodne funkcjonowanie mieszkańcom w szczególności wsi
Gospodarz. Bywa tak, że nie można włączyć się
do ruchu z dróg podporządkowanych lub posesji.
Znany samorządowi od wielu lat ten problem
został w planach zagospodarowania rozwiązany jako południowa obwodnica Pabianic oraz
Rzgowa i południowej części Łodzi i funkcjonuje w Planach Województwa Łódzkiego pod tą
nazwą. Częścią składową tej planowanej drogi
jest tzw. Obwodnica Rzgowa, która ma służyć
również do obsługi Centrum Przedsiębiorczości
zlokalizowanej na około 380 ha z węzłem drogowym przy drodze krajowej Nr 1. Duże podmioty
gospodarcze zaczęły inwestować już w tej Strefie,
np. budową budynków Ptak Outlet na pow. 33.000
m2 za ok. 100 mln zł, z których samorząd Rzgowa
planuje wpływ w 2013 r. na poziome 900 tys. zł
podatku lokalnego i zatrudnienie kilkuset osób w
dobie kryzysu. Tak więc samorząd gminy Rzgów
działa perspektywicznie mając na uwadze stworzenie warunków rozwoju wszystkim podmiotom gospodarczym gminy oraz jej mieszkańców.
Przewidywane przychody z inwestycji w Strefie
Przedsiębiorczości będą służyły do pokrycia
kosztów inwestycji drogowych w przyszłości, a
węzła drogowego z krajową drogą nr 1 w szczególności.
Jesteśmy zapoznani z planami inwestorów,
którzy chcą zainwestować w Retail Park, Centrum Samochodowe z torem testowym, Strefę
EXPO, Centrum Hotelowo-Kongresowe ze
strefą rozrywki, Strefę Stałego Wystawiennictwa i Handlu, Strefę Logistyczno-Produkcyjną z
Wolnym Obszarem Celnym, Strefę mieszkaniową
na obszarze ok. 200 ha, wartości rzędu kilkuset
milionów EURO. Oczekiwane korzyści majątkowe przez Radę Miejską to rząd ok. 30 mln zł
rocznie. Warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego tej Strefy jest dojazd do niej poprzez wybudowanie węzła komunikacyjnego, który stanowi
część Obwodnicy Rzgowa.
Po przeanalizowaniu warunków, jakie
GDDKiA postawiła przy uzgodnieniu włączenia
obwodnicy Rzgowa do drogi krajowej Nr 1, nie
zgadzamy się jako samorząd na zamknięcie ruchu
na wprost skrzyżowania i na tę chwilę odstąpiliśmy od budowy obwodnicy koncentrując się na
budowie węzła przy drodze Nr 1 w celu skomunikowania Strefy Przedsiębiorczości.
Zasadność budowy Obwodnicy Rzgowa
została przeanalizowana przez samorząd lokalny
już w poprzedniej kadencji finalizując jej przebieg
w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów”
uchwalonym w 2007 r. i zgodnym z planami nadrzędnymi.
W przypadku ponowienia skargi przez skarżących i braku wskazania nowych okoliczności
zastosowanie będzie miał przepis art. 239 §1
k.p.a., zgodnie z którym organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

5

Nasi stypendyści

Zyzio Kujon

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
realizuje projekt „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”, którego celem jest stworzenie warunków sprzyjających
rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym
uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.
W ramach tego projektu, w roku szkolnym 2012/13, przyznano stypendia
naukowe 400 uczniom. Wśród nich znalazło się dwoje naszych gimnazjalistów – Agnieszka Fryczka z kl. IId i Hubert Pawłowski z kl. Ia. Gratulujemy!
Opiekunki stypendystów
Emilia Nowacka i Jolanta Rogala

Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Arcydzieło na choince
Papierowe, własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe wracają do łask.
Zwłaszcza te, które nie tylko można zawiesić na gałązce choinkowej, ale
również wykorzystać jako doskonały element dekoracyjny. Takie właśnie
trójwymiarowe składanki wykonuje tata jednej z uczennic Gimnazjum.
Pan Wiesław Świtała zgodził się poprowadzić, tuż przed świętami,
warsztaty, w czasie których można było nauczyć się, jak z trzydziestu elementów wykonać piękną gwiazdę. Ci, którzy wzięli udział w zajęciach, już
teraz zapowiadają swój udział w przyszłym roku. Za piękny świąteczny prezent w imieniu uczniów i własnym bardzo dziękuję.
Tekst i fot. Agnieszka Ruta

Posiedzenie Rady Absolwentów
Jak co roku, w grudniu odbyło się spotkanie Rady Absolwentów, do
której dołączyli zeszłoroczni trzecioklasiści. Spotkanie poprowadził p. M.
Bojanowski wraz z p. A. Rutą. W tym roku obradowaliśmy, dzięki uprzejmości pana Wojciecha Skibińskiego, w sali konferencyjnej Hali Sportowej
w Rzgowie.
Absolwenci opowiedzieli o szkołach, do których uczęszczają, o tym, jakie
przedmioty sprawiają im najwięcej trudności, z czym sobie dobrze radzą,
jakie są ich wrażenia po kilku miesiącach nauki w nowych szkołach. Potem
przedyskutowali zmiany wprowadzone do systemu oceniania, zarówno ocen
z przedmiotów, jak i ocen z zachowania, oraz potrzebę kolejnych zmian.
Licealiści wypełnili ankiety dotyczące nauki w gimnazjum, których wyniki
zobaczą na kolejnym posiedzeniu Rady.
Absolwenci zapoznali się z nowymi propozycjami koła dziennikarskiego
– Kazik TV, usłyszeli dźwięki radiowe, które przez cały rok powstawały w
czasie zajęć koła, oraz otrzymali najnowsze egzemplarze gazetki szkolnej
wydawanej w Gimnazjum pod kierunkiem pani Agnieszki Ruty.
A na koniec absolwenci wraz z opiekunami zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcie, które zamieszczamy powyżej.
AR
Fot. Edyta Witczak

Z Mikołajem na sportowo

NA LODZIE
Jak aktywnie spędzić wolny czas? Najlepiej odpowiedzą na to pytanie
uczniowie klasy IId, którzy nawet podczas przerwy świątecznej wspólnie
spędzają popołudnia.
Tym razem spotkali się na lodowisku, a do wspólnego jeżdżenia zaprosili
kolegów i koleżanki, którzy w czerwcu opuścili mury gimnazjum, jak widać
nie mogą się rozstać. Dla niektórych był to pierwszy kontakt z taflą lodu,
humory dopisywały i już wkrótce kolejne spotkanie w łódzkiej Bombonierce.
AR; Fot. Krzysztof Albrycht
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W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie został rozegrany
mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej. Głównym celem było przestrzeganie zasad „fair play”, doskonalenie współpracy zespołowej oraz dobra
zabawa. Było to również podsumowanie cyklu zajęć i rozgrywek piłkarskich,
w których uczestniczyli chętni uczniowie naszej szkoły.
Wśród młodszych chłopców najlepszym zawodnikiem i równocześnie
królem strzelców został Piotr Górecki. Natomiast chłopcy z klas czwartych
i piątych dodatkowo rozegrali mecze klasowe i dopiero po podsumowaniu
punktacji zostały ogłoszone wyniki turnieju. W kategorii klas czwartych najlepszym zawodnikiem i najlepszym strzelcem bramek został Patryk Paluch.
W kategorii klas piątych najlepszy zawodnik i król strzelców to oczywiście
Konrad Kmieć. Najlepszym bramkarzem turnieju został Krystian Stachurski z klasy piątej. Wszystkim uczestnikom turnieju dopisywał dobry humor,
nie wspominając o radości po zdobytych golach.
Odbyły się również mikołajkowe biegi sztafetowe, podczas których
najszybciej pobiegli: Szymon Muras, Patryk Paluch, Miłosz Juśkiewicz,
Oliwier Łakatosz oraz Konrad Kmieć, Patryk Śliwka, Mateusz Wyciszkiewicz, Aleksander Cholaś.
Dla wszystkich uczestników mikołajkowych zmagań przewidziano
napoje, a wyróżnione osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Krzysztof Chrzanowski

Rzgów – Nasza Gmina

Mikołaj u dziennikarzy
Wizyty Świętego Mikołaja na spotkaniu wigilijnym u dziennikarzy stały
się już tradycją. W tym roku redakcję Kazika również odwiedził znajomy
Mikołaj, tym razem spotkanie odbyło się w Hali sportowej w Rzgowie,
dzięki uprzejmości pana Wojciecha Skibińskiego, który na chwilkę zaszczycił nas swoją obecnością.
W iście rodzinnej atmosferze zgrana grupa miłośników dziennikarstwa
złożyła sobie świąteczne życzenia, dzieląc się opłatkiem. Nie zabrakło również prezentów, jak co roku worek Mikołaja był pełny i znalazło się w nim
coś dla każdego.
KDZ - AR
Fot. Edyta Witczak

WOŚP w Guzewie
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie w dniu 13 stycznia 2013 r. (tj. niedziela) kwestowali na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcji zbiórki pieniędzy przeznaczonych
na pomoc medyczną dla seniorów i najmłodszych przedstawicieli naszego
społeczeństwa brali udział następujący wolontariusze: Sandra Jałocha (kl.
V), Marta Rząsa, Karolina Suliga, Kacper Lewko, Przemysław Sobolewski
(wszyscy kl. VI).
Mimo zimowej aury panowała gorąca atmosfera. Zapał i entuzjazm
naszych uczniów został sowicie nagrodzony. Nasi wolontariusze zebrali 2600
zł 2 gr. Wielkie dla nich brawa. Pragniemy również podziękować gorąco
rodzicom naszych wolontariuszy za opiekę i chęć niesienia pomocy innym.
Urszula Sabela

„Szlachetna Paczka” w gimnazjum
Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację
projektu w ramach akcji społecznej „Szlachetna Paczka” i przyczynili się do
stworzenia PACZKI. Słowa wdzięczności kieruję do Państwa Brzozowskich, Salskich, Ziemak, Hoja, Pani A. Dziudy i Pana Z. Czajki, jak również anonimowych darczyńców.
Podziękowania należą się także uczniom i rodzicom popierającym inicjatywę społeczną. Dzięki dużej ofiarności zebrane produkty żywnościowe,
artykuły szkolne i chemiczne, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież zostały
rozdysponowane na trzy rodziny.
Cieszymy się z Waszego ogromnego zaangażowania we współtworzenie XII edycji projektu SZLACHETNA PACZKA. W Paczce jest potrzebny
wysiłek, by odnaleźć rodzinę w potrzebie, by ją zdiagnozować, ale też - trafnie i skutecznie zainspirować, by otrzymały one impuls do zmiany oraz znak,
że ktoś o nich myśli.
Dziękuję wszystkim, że podejmujecie to wyzwanie! Wasze zaangażowanie to także znak, że istnieje świat, w którym ludzie są na siebie
otwarci, życzliwi, pomagają innym w trudnościach.
Pedagog szkolny Edyta Waprzko

Rzgów – Nasza Gmina

Nasze sukcesy
Dwie uczennice Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
zostały laureatkami konkursu fotograficznego „BARWY JESIENI”, którego organizatorami był Gminny Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa im.
Jana Długosza w Rzgowie. Sara Bednarska z klasy IB zdobyła I miejsce, a
Aleksandra Stasiczka z klasy IIB - drugie. Serdecznie gratulujemy!
Na zdjęciu: od lewej Aleksandra Stasiczka i Sara Bednarska - laureatki
konkursu.

Usługowy Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki i Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:
m wydawanie opinii gazowych
m przeprowadzanie corocznych konktroli technicznych
przewodów kominowych z wydaniem opinii
m czyszczenie przewodów kominowych
m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi
przepisami

tel. (042) 646-05-63 oraz 695-931-495
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