Szachowy Turniej
Mikołajkowy

Dobry rok siatkarzy
Siatkarze Luks Sokół Rzgów mogą zaliczyć rok 2006 do wyjątkowo
udanych. Drużyna składająca się z mieszkańców naszej gminy osiągnęła w
minionym roku wiele sukcesów i wyników, które pozwalają patrzeć w przyszłość z nadzieją na kolejne zwycięstwa.
W rozgrywkach amatorskiej ligi siatkówki, które są rozgrywane w Łodzi,
po raz pierwszy zdobyliśmy miejsce medalowe. Brązowy medal trzeba uznać
za ogromny sukces. Należy przypomnieć, że jest to trzecie miejsce wśród
36 zespołów, mających w swoich szeregach byłych reprezentantów Polski,
zawodników reprezentujących kiedyś znane kluby sportowe oraz zawodników grających obecnie w drugich i trzecich ligach.
W walce o finał rozgrywek zespół uległ 2:3 po zaciekłym boju w meczach
z późniejszym mistrzem. Mecz o trzecie miejsce miał również bardzo dramatyczny i zacięty przebieg. Zwycięstwo 3:1, i to Sokół cieszył się z upragnionego medalu.
W międzyczasie drużyna rozegrała mecze półfinałowe w Wojewódzkiej
Spartakiadzie LZS. Po zwycięstwie w turnieju Powiatu Łódzkiego Wschodniego bez straty seta następny przeciwnik okazał się bardzo wymagający. Był
to bowiem klub występujący z powodzeniem w trzeciej lidze LKS Omega
Kleszczów. Niestety, minimalna porażka 1:2 (w ostatnim secie 14:16) wyeliminowała nasz zespół z dalszych rozgrywek. Jak się później okazało, zespół
z Kleszczowa został mistrzem województwa.
Kolejny sukces drużyny to zwycięstwo w silnie obsadzonym turnieju z
okazji Święta Niepodległości w Aleksandrowie Łódzkim. Turniej ten przyciąga najlepsze drużyny amatorskie nawet z innych województw. Puchar tam
zdobyty jest bardzo cennym trofeum.
Siatkarze zakończyli ten rok kolejnym sukcesem. Dwie kolejki przed
końcem rundy zasadniczej zajmują pierwsze miejsce w Amatorskiej Lidze
Siatkówki. W tym roku ich celem jest pierwsze miejsce i złoty medal.
Drużyna gra w składzie: Marcin Bednarski, Marcin Barski, Grzegorz
Paśnikowski, Wojciech Derczyński, Sebastian Łęgocki, Damian Stolarek,
Karol Pietraszczyk, Jakub Salski, Szymon Śpionek, Tomasz Borówczyński,
Michał Michalak, Krzysztof Gajderowicz.
Krzysztof Gajderowicz
Trener Sekcji Siatkarskiej Seniorów

Świąteczny turniej piłki nożnej
W grudniu w Szkole Podstawowej w Rzgowie rozegrano halowy turniej
piłki nożnej, w którym brali udział chłopcy z klas 4–6.
W kategorii klas czwartych klasa 4b pokonała klasę 4a 9:0. Skład zwycięskiej drużyny: M. Goss, P. Rodkiewicz, B. Fonkiewicz, B. Kurela, R. Kluczyński, P. Wdowiak. Najwięcej bramek strzelili: P. Wdowiak – 5 i M. Goss
– 3.
Natomiast w kategorii klas piątych klasa 5b zwyciężyła z klasą 5a 9:4.
Skład drużyny klasy 5b: P. Sarliński, A. Górski, D. Makiewicz, R. Bartłomiejczyk, D. Rusak, D. Zimoń. Bramki dla zwycięskiej drużyny zdobyli: A.
Górski – 7, P. Sarliński – 1, D. Makiewicz – 1.
W kategorii klas szóstych klasa 6a pokonała klasę 6b 7:2. Skład zwycięskiej drużyny: M. Kuzik, D. Strzałkowski, R. Tarnowski, H. Rechciński, M.
Nowak, T. Salski. Bramki dla drużyny klasy 6a zdobyli: H. Rechciński – 6,
M. Nowak – 1.
Królem strzelców turnieju został uczeń klasy 5b – Adrian Górski. Serdeczne gratulacje należą się wszystkim uczestnikom turnieju. Reprezentacje
poszczególnych klas otrzymały oczywiście pamiątkowe dyplomy.
Krzysztof Chrzanowski
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15 grudnia 2006 roku o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej w Rzgowie
odbył się „Gwiazdkowy Turniej Szachowy”, zorganizowany przez Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”. Celem turnieju była popularyzacja
szachów wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz sprawdzian
poziomu wyszkolenia członków Klubowej Sekcji Szachowej.
W turnieju wzięło udział 17 uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Rzgowie. Organizatorzy zaprosili na Turniej również rodziców, mając
nadzieję na rozegranie konkursu zespołów rodzinnych (dziecko + rodzic).
Rodzice jednak nie stawili się i konkurencja ta nie została rozegrana.
Szczegółowe wyniki turnieju:
Klasyfikacja dziewcząt Szkoły Podstawowej:
1. Ewelina Wojna - 9,0 p
2. Ewa Karga - 7,0 p
3. Marlena Wojna - 5,0 p
4. Ida Zaniewska - 4,0 p
Klasyfikacja chłopców Szkoły Podstawowej:
1. Krzysztof Karga - 7,0 p
2. Daniel Maciejewski - 6,0 p
3. Adam Pasiński - 4,0 p
4. Damian Ratajczyk - 2,0 p
5. Tomasz Sztajkowski - 1,0 p
Klasyfikacja Gimnazjum:
1. Przemysław Juśkiewicz - 6,5 p
2. Artur Stolecki - 6,0 p
3. Dawid Świerczyński - 5,5 p
4. Adam Nowicki - 4,0 p
5. Michał Maciejewski
- 3,0 p
6. Mateusz Błaszczyk - 2,0 p
7. Krzysztof Rusinkiewicz - 1,0 p
8. Kamil Cel - 0,0 p
Wszyscy szachiści otrzymali mikołajkowe upominki, dyplomy oraz czekolady. Zapraszam wszystkich zainteresowanych poznaniem tajników „królewskiej gry” na stałe zajęcia szachowe we wtorki i piątki od godz. 15:00 do
17:00. Treningi odbywać się będą również w czasie ferii zimowych.
Grażyna Żabka

Świąteczny Turniej
tenisa stołowego
19 grudnia 2006 r. odbył się w SP w Rzgowie Świąteczny Turniej Tenisa
Stołowego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. W Turnieju wzięło
udział 66 tenisistów i tenisistek z naszej gminy. Najlepsi tenisiści w poszczególnych kategoriach:
Klasy IV
Dziewczęta: 1. Małgorzata Pocześniak – SP Guzew, 2. Aleksandra Piętka
– SP Kalino, 3. Maria Rydygier – SP Guzew, 4. Dagmara Chmielewska - SP
Kalino. Chłopcy: 1. Michał Goss – SP Rzgów, 2. Przemysław Rodkiewicz
– SP Guzew, 3. Rafał Pędziejewski – SP Kalino, 4. Konrad Kraszewski – SP
Kalino.
Klasy V
Dziewczęta: 1. Karolina Klachta – SP Kalino, 2. Dorota Stolecka – SP Guzew,
3. Margarita Rechcińska – SP Rzgów, 4. Aleksandro Mirowska – SP Kalino.
Chłopcy: 1. Rafał Bartłomiejczyk – SP Rzgów, 2. Michał Rydygier – SP
Guzew, 3. Adrian Górski – SP Rzgów, 4. Łukasz Lenczek – SP Guzew.
Klasy VI
Dziewczęta: 1. Karolina Pośpiech – SP Guzew, 2. Weronika Fraszczyk – SP
Guzew, 3. Ewelina Rydygier – SP Guzew, 4. Martyna Żytniewska – SP
Kalino. Chłopcy: 1. Mateusz Kuzik – SP Rzgów, 2. Hubert Rechciński – SP
Rzgów, 3. Tomasz Salski – SP Rzgów, 4. Damian Frydrych – SP Kalino.
Zwycięzcy otrzymali rakietki do tenisa stołowego i dyplomy, a wszyscy
startujący czekolady i pączki ufundowane przez Zarząd Klubu.
Serdecznie dziękuję niezastąpionemu kol. Kzimierzowi Siutowiczowi
– sędziemu głównemu - za sprawne przeprowadzenie turnieju oraz kol. Zdzisławowi Sabeli za pomoc w organizacji turnieju. Wszystkim uczestnikom
turnieju składam serdeczne gratulacje w imieniu Zarządu LUKS „Sokół”.
Organizator turnieju
Grażyna Żabka
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Zaraz po Nowym Roku Rada Miejska w Rzgowie
wzięła się ostro do pracy. Już 3 stycznia zebrała się
Komisja Spraw Społecznych pod przewodnictwem radnego Marka Skalskiego. W posiedzeniu uczestniczyli
Burmistrz Rzgowa, Zastępca Burmistrza, dyrektorzy
szkół, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie
gminy, a więc „Zawiszy” Rzgów i Luks „Sokół”.
Omówiono przyszłość sportu w gminie Rzgów, jego
kierunki rozwoju i zakres finansowania. Wytypowano
kandydatów do Rady Sportu, którą zgodnie z ustawą
nadrzędną ma powołać Burmistrz. Zadania i uprawnienia
Rady Sportu określił Burmistrz w zarządzeniu powołującym Radę. Do zadań Rady Sportu należy:
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1. Tworzenie projektów krótkofalowych i długofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej w
Gminie Rzgów.
2. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i
rekreacji ruchowej.
3. Współpraca z właściwymi do spraw sportu i kultury
fizycznej komisjami Rady Miejskiej Rzgowie w celu
wypracowania nowych form i metod rozwoju kultury
fizycznej i sportu.
4. Współtworzenie Gminnego Kalendarza Imprez oraz
opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych
organizowanych przez różne organizacje, a dofinansowanych przez Gminę.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

III sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie
w dniu 19 stycznia 2007 r.
Podatki lokalne według ustawy o
samorządzie gminnym to wyłączna
kompetencja Rady Miejskiej, którą
później realizuje Burmistrz. Podatki
od 3 lat Rada pozostawiała na tym
samym poziomie, a nawet obniżała,
jak w przypadku podatku od środków transportu.
Temat podatków został szczegółowo omówiony tydzień przed
sesją na posiedzeniu połączonych
komisji, na której nieobecny był
radny Mateusz Kamiński. Radni
uwzględniając fakt, że jeśli Rada
Miejska uchwali podatki niższe niż
wytyczne Ministra Finansów, wtedy
Urząd Miejski zostanie pozbawiony
subwencji wyrównawczej w wysokości udzielonych ulg przy wymiarze podatków. W przypadku Gminy
Rzgów byłaby to kwota 460.000 zł
za rok 2006.
Radni doszli do wniosku, że nie
wysokość podatków lokalnych jest
hamulcem rozwoju gospodarczego,
lecz ceny gruntów, dlatego też te
podwyżki.
Ze względu na trudności z poborem opłaty targowej od osób i firm
prowadzących handel na targowiskach w Rzgowie i brak współpracy
z Zarządami Targowisk, a w szczególności firmy „Polros”, Rada postanowiła podwyższyć stawki podatku
od gruntów i budynków związanych
z prowadzeniem targowisk.
Radny Mateusz Kamiński, bez
podania przyczyny, był przeciwny
wszystkim stawkom podatków
lokalnych.
A oto przyjęte przez Radę
stawki:

UCHWAŁA Nr III/11/2006
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku
od nieruchomości na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
Rada Miejska w Rzgowie uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki
podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rzgów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65
zł od 1 m² powierzchni z zastrzeżeniem pkt b,
b) związanych z prowadzeniem targowisk na terenie miasta Rzgowa (w
rejonie ulic: Tuszyńska, Rzemieślnicza, droga krajowa K-1) - 0,69 zł od
1 m² powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł od 1 ha
powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 17,50
zł od 1 m² powierzchni użytkowej z
zastrzeżeniem pkt c,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni
użytkowej powyżej 2.000 m ² - 18,60
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siew-

Kronika miesiąca –
grudzień 2006
5.12. – II sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.
6.12. – Spotkania z Mikołajem w szkołach podstawowych w Kalinie i Guzewie oraz w rzgowskim parku.
7.12. – Spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów.
12.12. – Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Rzgowie.
15.12. – Spotkanie opłatkowe parafialnego chóru Schola.
16.12. – Spotkanie opłatkowe z ministrantami.
17.12. – Rekolekcje adwentowe w naszej parafii.
19.12. – III sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.
21.12. – Kolędowe spotkanie Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” – podsumowanie roku 2006.
22.12. – Kolędowe spotkanie zespołu tanecznego „Krasnoludki”.
24.12. – Koncert kolęd Rzgowskiej Orkiestry Dętej podczas mszy pasterkowej.
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nym - 7,00 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) od pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
g) od budynków letniskowych - 6,23
zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Rzgowa.

Podatki od środków
transportu
Ponieważ obciążenia różnymi
opłatami transportu drogowego są
duże, Rada Miejska w Rzgowie
postanowiła pozostawić stawki tego
podatku na poziomie roku 2006.

Podatek od posiadania
psów
Jak co roku, po burzliwej dyskusji na temat wałęsających się psów
po naszej gminie, wypuszczanych
przez mieszkańców Łodzi, uchwalono podatek w wysokości 27,00 zł
od posiadania 3-go i następnego psa
w gospodarstwie rolnym oraz 2-go
psa w gospodarstwie domowym.
Wpłaty podatku można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego
w Rzgowie Nr 051240343511110
00030275773 lub w kasie Urzędu
Miejskiego. Inkasentami podatku od
posiadania psów są również sołtysi.

Zmiany w budżecie
Pozostające kwoty z wykonanych zadań inwestycyjnych, takich
jak:
1. budowa wodociągu tłocznego w
Kalinie – 8.000 zł,
2. budowa oświetlenia w ul. Kusocińskiego – 10.000 zł
razem 18.000 zł przeznaczono na
budowę oświetlenia w Starej Gadce

na ul. Usługowej, gdzie zabrakło
pieniędzy w wyniku przeprowadzonego przetargu.

WOŚP zagrała w Rzgowie

Wydatki niewygasające
Rada Miejska na wniosek Burmistrza Rzgowa postanowiła w
pięciu przypadkach przenieść kwoty
zapłaty z roku 2006 na rok 2007, a
mianowicie:
Kwotę 53.000 zł na wykup gruntów
pod wysypisko ze względu na to, że
rodzina Gałkiewiczów - współwłaścicieli Polros do chwili obecnej nie
wyraziła zgody na sprzedaż działki.
Kwotę 39.500 zł na zapłatę opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego, gdyż termin
realizacji umowy określono do
czerwca 2007.
Kwotę 576.952 zł na rozbudowę
budynku Urzędu Miejskiego, gdyż
wykonawca nie wywiązał się z terminów oraz zlecono roboty dodatkowe – do kwietnia 2007 r.
Kwotę 81.933 zł na zakup samochodu pogotowia technicznego dla
GWiK w Rzgowie – samochód już
jest, płatność nastąpi w lutym 2007 r.
Oraz kwotę 198.465 zł, którą rząd
Rzeczpospolitej Polskiej kazał zarezerwować na wypłaty przez gminy
kosztów paliwa rolniczego – do
września 2007 r., ponieważ sprawy
paliwa w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa gdzieś utknęły.

Najmłodszy
uczestnik
WOŚP
w Rzgowie, dwuletni Krystian
Defiński z Huty Wiskickiej

W dniu 14 sierpnia 2007 r. z
inicjatywy Orkiestry Dętej Rzgów
zorganizowano akcję zbierania pieniędzy w ramach XI Finału WOŚP
dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę
udzielania pierwszej pomocy.
Podczas tej akcji Orkiestra i
Chór „Camerata” wystąpiły z koncertem kolęd po, jak i podczas mszy
świętej o godz. 10, w kościele parafialnym w Rzgowie.
Wolontariusze WOŚP w Gimnazjum nr 44 z Łodzi, którzy jak co
roku pomagają nam w akcji, bardzo
byli zadowoleni z atmosfery i hojności naszych mieszkańców. Kwotę,
jaką nam się udało zebrać, podamy
w następnym wydaniu NG.
Organizator WOŚP w Rzgowie
Włodzimierz Kaczmarek

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Kronika policyjna
Wydarzenia na terenie gm. Rzgów w grudniu 2006:
1.12.2006 r. n/n sprawcy dokonali kradzieży roweru górskiego Kross o wartości 300 zł sprzed budynku OSP Rzgów.
3.12.2006 r. na skrzyżowaniu drogi 714 z drogą w miejscowości Kalino
doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych w wyniku nieustąpienia
pierwszeństwa.
W dniu 6.12.2006 r. na terenie C.T. Ptak n/n sprawcy dokonali kradzieży
samochodu osobowego marki Renault Kangoo o wartości 48000 zł.
15.12.2006 r. n/n sprawcy po uprzednim wybiciu szyby w oknie budynku
mieszkalnego dostali się do jego wnętrza, skąd skradli elementy systemu
C.O.
W ostatnim okresie czasu na terenie gm. Rzgów i Tuszyn odnotowano
wiele kradzieży tzw. kieszonkowych - sprawcy wykorzystując nieuwagę
pokrzywdzonego dokonywali na jego szkodę wyżej wymienionej kradzieży,
wchodząc w posiadanie dokumentów osobistych i innych drobnych przedmiotów znajdujących się w odzieży wierzchniej lub w torbie podręcznej, a
następnie przy użyciu skradzionych przedmiotów dokonywali następnych
przestępstw na szkodę pokrzywdzonego.
Mając powyższe na uwadze funkcjonariusze P.P. Rzgów apelują o zwracanie szczególnej uwagi na wyżej wymienione przedmioty szczególnie w
miejscach, gdzie znajdują się duże skupiska ludzi.
TELEFONY ALARMOWE: 042-614-25-60 K.P. Tuszyn;
042-214-10-07 P.P. Rzgów; 997 telefon bezpłatny
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W dniu 13 stycznia odbył się w Pałacu Poznańskich II Łódzki Plebiscyt
Piłkarski połączony z balem karnawałowym. Najlepszym piłkarzem z terenu
województwa łódzkiego został Radosław Matusiak z pierwszoligowego BOT
Bełchatów. Na balu obecni byli m.in. Marek Bartoszewski (przew. RM w
Rzgowie), Bogdan Papuga (prezes Zawiszy Rzgów), Michał Listkiewicz
(prezes PZPN), Edward Potok (prezes ŁZPN).
Bogdan Papuga

Przygotowania do rundy wiosennej

Wynagrodzenie Burmistrza
Brutto wynagrodzenie Burmistrza wynosić będzie 9.438,00 zł,
tj. o 230,00 zł więcej niż w ubiegłej
kadencji ze względu na zwiększony
staż pracy i inflację. Średnia wypłata
„na rękę” dla Jana Mielczarka wynosić będzie ok. 60% kwoty brutto.
Chcę przypomnieć, że Burmistrzowi nie wolno prowadzić żadnej
innej działalności gospodarczej
oprócz rolnictwa.
Przyznano też limit 300 km za
używanie prywatnego samochodu do
celów służbowych po terenie gminy
dla Burmistrza Jana Mielczarka.

Bal sportu
w Pałacu Poznańskich

Orkiestra Dęta Rzgów z wolontariuszami WOŚP, Gimnazjum nr 44 w Łodzi

Czas podsumowań
Większość formacji Gminnego
Ośrodka Kultury w Rzgowie ma za
sobą podsumowanie roku 2006.
Ze sprawozdania dyrekcji GOK
wynika, że „Krasnale”, „Marionetki” i ZPiT „Rzgowianie” bardzo
aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym na terenie miasta i gminy
Rzgów oraz prezentowali swoje
umiejętności na scenach w kraju i za
granicą, przywożąc niejednokrotnie
nagrody, wyróżnienia, rozsławiając
działalność rzgowskiej kultury i promując miasto Rzgów.
Ogromnie cieszy fakt, że
pomimo szybkich zmian zachodzących w świecie, postępu techniki i
nadmiaru obowiązków szkolnych

dzieci i młodzież wciąż znajdują czas
na kształcenie swoich umiejętności,
zainteresowań, dobrze się przy tym
bawiąc, a szeregi gokowskich grup
wciąż się powiększają.
W celu podniesienia swoich
umiejętności grupa „Rzgowianie”
uczestniczyła w warsztatach tanecznych w Białym Dunajcu, gdzie
pod okiem pani choreograf Iwony
Majerczyk nauczyli się autentycznych kroków tańca góralskiego.
Wspólne wysiłki „Rzgowian”
i tanecznej grupy podhalańskiej
zostały uwieńczone wspólnym koncertem 13 stycznia na scenie domu
kultury w Białym Dunajcu.
o

Sprzedam działkę w Guzewie
17 tys. m2 - 20 m szerokości od drogi
Cena 5 zł za m2
Tel. 042 / 227-87-22; 510-050-291

Restauracja McDonald’s w Rzgowie zatrudni osoby
do pracy. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt
telefoniczny: 042 / 227-86-98.
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Najwcześniej, bo już 8 stycznia,
rozpoczęli przygotowania do rundy
rewanżowej piłkarze reprezentacyjnej drużyny Rzgowa. Pozostałe
zespoły do przygotowań przystąpiły
o tydzień później, czyli 15 stycznia.
Pierwsza drużyna do 27 stycznia
trenować będzie pięć razy w tygodniu. W poniedziałki na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Guzewie. We wtorki i piątki na stadionie w Rzgowie. W środy na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Rzgowie, a w czwartki w hali
sportowej Wyższej Szkoły Informatycznej w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 17a.
Przed rozpoczęciem sezonu 24
marca nasi zawodnicy rozegrają
dziesięć meczów sparingowych. Na
27 stycznia (sobota) zaplanowany
jest pierwszy z nich. Przeciwnikiem
będzie Warta Sieradz. Mecz odbędzie się w Sieradzu o godz. 12.00. Po
tym sparingu nasi zawodnicy trenować będą 4 razy w tygodniu (wolny
będzie piątek przed meczem).
Następne spotkanie rozegramy ze
Zjednoczonymi Stryków 3 lutego o
godz. 18.00 na stadionie UKS SMS
w Łodzi przy ulicy Milionowej 12.
Znamy jeszcze miejsce i godzinę
rozegrania sparingu z zespołem
UKS SMS, które odbędzie się również na ulicy Milionowej 9 marca o
godz. 18.00.
Pozostałe spotkania rozegrane
zostaną w dniach: 10 lutego – KKS
Koluszki; 14 lutego - LKS Różyca;
17 lutego – Włókniarz Pabianice; 21
lutego - Włókniarz Konstantynów;
24 lutego - Orzeł Łódź; 28 lutego
– Stal Niewiadów; 3 marca – MKP
Zgierz. Godzina i miejsce rozegrania tych spotkań zostaną ustalone
kilka dni przed ich terminem. Szczególnie ciekawe powinny być mecze
rozegrane po 15 lutego, ponieważ
do naszego zespołu dołączy trzech
nowych zawodników z Brazylii,
którzy mają wzmocnić zespół w rundzie wiosennej.

W chwili obecnej prowadzimy
rozmowy z CT Ptak oraz z p. Antonim Ptakiem na temat wzmocnień
zespołu i pomocy z awansie do IV
ligi. Brazylijscy zawodnicy wzmocnią drużynę na konkretnych pozycjach, tzn. na środku obrony przed
stoperem, w środku marzy nam się
ofensywny pomocnik, a w ataku
napastnik do gry z najlepszym
strzelcem naszego zespołu Jarosławem Soszyńskim.
Zawodnicy z Brazylii mają
zastąpić Mędrka i Lechowskiego,
którzy wyjechali do pracy za granicę, oraz Szymczaka, który wrócił
po wypożyczeniu do ŁKS. Nie wiadomo też, czy zdąży się przygotować do rozgrywek Robert Górecki,
który miał wypadek samochodowy.
Warto również wspomnieć, że
wszyscy zawodnicy z Brazylii będą
młodzieżowcami. Do zespołu dołączy po odbyciu służby wojskowej
Krzysztof Pryca, choć nie wiadomo,
w jakiej jest dyspozycji, oraz po kontuzji, jakiej doznał w meczu z MKS
2000 Tuszyn, Tomasz Klepczyński.
W związku z tym, że prowadzone są rozmowy w sprawie pozyskania zawodników z Brazylii i
pomocy CT Ptak w awansie do IV
ligi oraz że na początku roku klub
musi wystartować w konkursie na
Realizację Zadania Publicznego z
Zakresu Upowszechniania Kultury
Fizycznej i Sportu, aby otrzymać
wsparcie finansowe z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Zarząd Klubu
podjął decyzję, że Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w terminie późniejszym, a
nie jak wcześniej było planowane
- w styczniu, aby nowym władzom
pozostawić klub z rozstrzygniętymi
sprawami kadrowymi i finansowymi. O terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
członkowie i sympatycy zostaną
powiadomieni zgodnie ze statutem
z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów
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Plan imprez kulturalnych
na 2007 r.
05.01 Spotkanie opłatkowe Rzgowskiej Orkiestry Dętej
07.01 Spotkanie choinkowe KGW w Starowej Górze – udział chóru „Camerata”
11-14.01 Warsztaty taneczne w Białym Dunajcu – udział ZPiT „Rzgowianie”
- 30 osób
14.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – udział orkiestry i chóru
27.01 Organizacja imprezy noworocznej dla dzieci w Bronisinie
28.01 Udział Chóru „Camerata” w koncercie kolędowym w Aleksandrowie Ł.
29.01-11.02 Ferie zimowe – imprezy – teatrzyki
14.02 Walentynki 2007
20.02 Bal przebierańców - ostatki
   .04 Współorganizacja imprezy Festiwal Bajek w przedszkolu
29.04 Manifestacja Babichy-Las
03.05 Obchody Święta 3 Maja
   .05 Gminne Eliminacje konkursu „Świerszczykowi Wierszyki”
   .06 Finał w ŁDK
02.06 Obchody Jubileuszu 100-lecia Rzgowskiej Orkiestry Dętej
   .06 Udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Folklorystycznym w Szydłowcu
24.06 Powitanie Lata w Starowej Górze – udział zespołów GOK
25.06-08.07 Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy: „Krasnale” i „Marionetki”,
Odargowo k. Pucka
25-26.08 Dni Rzgowa
02.09 Gminne Dożynki – Kalino
08.09 Występy zespołów GOK na 40-lecie KGW w Starowej Górze
   .09 Udział orkiestry, chóru, ZPiT „Marionetki” w III Lecie muzycznym w
Woli Rakowej
13-26.09 Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy ZPiT „Rzgowianie” – Tunezja
- festiwal
11.11 Obchody Święta Niepodległości
06.12 Spotkanie z Mikołajem – szkoły, park Rzgów
   .12 Spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów
   .12 Spotkanie opłatkowe zespołów: „Krasnale” i „Marionetki”
   .12 Spotkanie opłatkowe zespołu ZPiT „Rzgowianie” podsumowanie roku

Aktywna jesień w „Cameracie”
Zeszłoroczna już jesień to bardzo aktywny okres w Rzgowskim Chórze
„Camerata”. Po warsztatach gospel pod koniec października, Święcie Niepodległości 11.11 - „Camerata” miała zaszczyt uświetnić swym śpiewem I
uroczystą sesję nowo wybranej Rady Miasta, której obrady odbyły się w Sali
OSP w dniu 27.11.2006 r.
Miło było śpiewać „Hymn Państwowy” i „Pieśń o Rzgowie” w podniosłej atmosferze, kiedy to nowi radni ślubowali sumiennie wypełniać swoje
powołanie. Poprzedzająca obrady msza św. w kościele parafialnym, również
bardzo uroczysta, oprawiona została także śpiewem chóralnym.
22 listopada to data szczególna dla chórzystów. To imieniny św. Cecylii
- patronki śpiewu chóralnego. Jednocześnie czas podsumowań po aktywnym
sezonie jesiennym. „Cecyliana” (to nowe słowo, podsunięte przez jedną z
chórzystek - prawda że celne?) była miła i tym razem, przyjemnie było usiąść
przy kawie i stwierdzić, że już 3 lata wspólnej pracy z nami.
To także moment, by złapać oddech przed nadchodzącą zimą, bo i Mikołaj - choć przedwczesny przypomniał, że idą święta - a z nimi - sezon kolędowy. A zatem - serdeczne życzenia zapasu sił na Nowy 2007 Rok składa
chórmistrz Izabela Kijanka

Sezon kolędowy rozpoczęty
Występem w Domu Kultury w Starowej Górze rozpoczął się sezon kolędowy w Rzgowskim Chórze „Camerata”. Chórzyści pojechali tam na zaproszenie KGW Starowa Góra. Jak na spotkanie opłatkowe przystało, ksiądz
proboszcz parafii św. Wojciecha opłatki połamał, obrazki rozdał, życząc na
Nowy 2007 Rok wytrwałości oraz poczucia wspólnoty.
Na repertuar koncertu składało się 9 kolęd i pastorałek, w tym kilka z
udziałem solistek i duetów. Solistki: Małgorzata Juśkiewicz i Marika Pryczek
(soprany) oraz Mirosława Kantorska i Justyna Bogusiak (alty) - choć stremowane, spisały się dzielnie.
Nowością w chórze były pastorałki śpiewane w języku angielskim, w
nauczenie się których chórzyści włożyli naprawdę sporo pracy. Jak widać,
czasem niemożliwe staje się możliwe. A po dobrze wykonanej pracy - szczególnie pysznie smakowały wspaniałe pierogi z kapustą, poprawione czerwonym barszczykiem i innymi specjałami starowogórskiej kuchni oraz z pysznymi ciastami.
Spotkanie upłynęło w naprawdę ciepłej atmosferze, przepełnione śpiewem, wzruszeniami, podziękowaniami i wspólnymi obietnicami, że do zobaczenia następnym razem, być może wcześniej niż za rok.

Jasełka w gimnazjum

Choinka 2006
Wizyta Mikołaja w Przedszkolu
Publicznym w Rzgowie
Tegoroczna uroczystość gwiazdkowa w naszym przedszkolu odbyła się
21 grudnia. W tym roku poprowadził ją Elf Czarodziej i jego pomocnik.
Bajkowe postaci zgromadziły wszystkie dzieci wokół świątecznej choinki i
zaprosiły do wspólnej zabawy. Tańce i konkursy z nagrodami umiliły i skróciły czas oczekiwania na najważniejszego tego dnia gościa.
Choć przybywającego do Rzgowa Św. Mikołaja powitała niesprzyjająca, typowo jesienna pogoda, to w przedszkolu czekały na niego przepiękne
dekoracje, prawdziwie świąteczna atmosfera oraz gorące serduszka i przejęte buzie wszystkich przedszkolaków. Jak co roku, Św. Mikołaj nie zawiódł
swoich podopiecznych, przybywając do nich z wielkim worem, pełnym prezentów i łakoci dla wszystkich dzieciaków. Szacowny gość osobiście wręczył
każdemu świąteczną paczkę i życzył spełnienia marzeń w Nowym Roku.
Tradycyjnie już imprezę zakończyły pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem
pod świąteczną choinką.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka
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Kto z nas nie lubi kolęd? Każdy nosi w sobie ich melodynkę, nostalgiczny nastrój, skłaniający do wspomnień, do powrotu w krainę dzieciństwa.
Mało kto natomiast wie, że z polskich kolęd można się uczyć historii kraju, że
te pieśni kościelne śpiewane przez stosunkowo krótki czas w roku, jak żadne
inne odzwierciedlały nastroje narodu, jego lęki, obawy, chwile zwycięstw i
smak goryczy przegranej.
Dnia 22 XII w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka klasa IIId pod
kierunkiem pani Elżbiety Wiry, wraz z chórem szkolnym, którym kieruje pani
Beata Ways, zorganizowali przedstawienie, pokazujące losy Maryi i Józefa
oraz narodziny Jezusa Chrystusa. Wszyscy z zaciekawieniem i uwagą oglądali inscenizację. Wprowadziła ona w niezapomniany nastrój świąt Bożego
Narodzenia i pozwoliła na chwilę refleksji nad życiem.
Występujący uczniowie otrzymali gromkie brawa. Pani dyrektor podziękowała za występ uczniom, jak również nauczycielom, którzy opracowali
cały program, oraz złożyła wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe.
Tomasz Niciński, kl. IIId

Wigilia w świetlicy
W świetlicy przy ul. Letniskowej w Rzgowie odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna, podczas której zjawił się oczywiście Mikołaj z ogromnym
workiem prezentów.
Wcześniej został rozegrany mikołajkowy turniej tenisa stołowego, w
którym oprócz dzieci ze Rzgowa uczestniczyli także zaproszeni uczniowie
z Guzewa. Wszyscy, którzy startowali w turnieju, otrzymali nagrody oraz
dyplomy.
Przy tej okazji zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia, które odbywają
się od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00–19.00. Podczas zajęć można
uzyskać pomoc w pracy domowej, zjeść posiłek. Odbywają się także zajęcia
sportowe i plastyczne. Serdecznie zapraszamy!
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Wybory do Izby Rolniczej
W lokalu wyborczym w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, po 10tym roku funkcjonowania Izb Rolniczych w dniu 4 lutego 2007 roku w
godzinach od 8.00–18.00 odbędą się
trzecie wybory członków rad powiatowych izby rolniczej. Wybory będą
prowadzone na zasadach podobnych
jak w 2002 roku. W okręgu wyborczym, stanowiącym obszar naszej
gminy, będziemy wybierać 2 członków rady powiatowej powiatu łódzkiego wschodniego, a następnie rada
powiatowa będzie wybierała przewodniczącego i 1 delegata, którzy
wejdą w skład Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego.
Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną samorządu rolniczego, to
jego jednostkami organizacyjnymi
są izby rolnicze posiadające osobowość prawną. Terenem działania
naszej izby rolniczej jest obszar
województwa łódzkiego.
Najważniejszymi organami izby
rolniczej są:
1. walne zebranie - organ o charakterze stanowiącym,
2. zarząd – organ wykonawczy,
3. komisja rewizyjna - stanowiąca
organ kontroli wewnętrznej, zwłaszcza finansowej,
4. rada powiatowa – organ opiniodawczo-doradczy.
Celem samorządu rolniczego
jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesów zrzeszonych
w nim osób i podmiotów. Samorząd
jest niezależny w wykonywaniu tych
zadań i podlega tylko ustawom.
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1. osoby fizyczne (wszyscy rolnicy) i prawne, będące podatnikami
podatku rolnego,
2. osoby fizyczne i prawne, będące
podatnikami podatku dochodowego
z działów specjalnych produkcji
rolnej,
3. członkowie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, posiadający w tych
spółdzielniach wkłady gruntowe.
Do zadań izb rolniczych należy
w szczególności:
1. sporządzanie analiz, ocen opinii i
wniosków z zakresu produkcji rolnej
oraz rynku rolnego i przedstawianie
ich organom administracji rządowej
w województwie i organom samorządu terytorialnego,
2. występowanie do organów administracji rządowej w województwie
i organów samorządu terytorialnego
z inicjatywą w zakresie regulacji
prawnych dotyczących rolnictwa,
rozwoju wsi i rynków rolnych oraz
opiniowanie projektów tych przepisów,
3. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy
warunków zbytu płodów rolnych i
produktów rolnych,
4. prowadzenie analiz kosztów i
opłacalności produkcji rolnej,
5. gromadzenie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów i
innych przedsiębiorców,

6. doradztwo w zakresie działalności
rolniczej, wiejskiego gospodarstwa
domowego oraz uzyskiwania przez
rolników dodatkowych dochodów,
7. podejmowanie działań na rzecz
rozwoju infrastruktury rolnictwa i
wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
8. podnoszenie kwalifikacji osób
zatrudnionych w rolnictwie,
9. prowadzenie listy rzeczoznawców
oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na
zasadach określonych w odrębnych
przepisach,
10. kształtowanie i upowszechnianie
zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
11. działanie na rzecz podnoszenia
jakości środków i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz na rzecz
poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,
12. współdziałanie z jednostkami
prowadzącymi szkoły rolnicze,
wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i
zmian w programach nauczania oraz
współorganizowania praktyk,
13. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
14. inicjowanie działań mających na
celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów
rolnych i leśnych,
15. działania na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
16. promowanie eksportu produktów rolnych,
17. rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
18. współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.
Izby mogą ponadto wykonywać
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień
z właściwymi organami administracji rządowej, a także realizować
zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu
terytorialnego.
Izba nie może prowadzić działalności gospodarczej. Może wyłącznie:
a) być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub
akcjonariuszem spółki akcyjnej,
b) tworzyć fundacje,
c) być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub
członkiem związku stowarzyszeń.
Prowadzona działalność powinna
być zgodna z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby. Dochód izby
z tytułu posiadania udziałów lub
akcji w spółkach może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań
ustawowych i statutowych izby.
Dotychczasowa praktyka wykazała, że mimo dużej aktywności
delegatów efekty prac izb rolniczych
są ograniczone, głównie z tego
powodu, że podstawowe cele i zadania są realizowane w drodze wyda-
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wania opinii, które jednak nie mają
charakteru stanowiącego (decydującego). Sądzę, iż możemy mieć
uzasadnioną nadzieję, że kolejna
nowelizacja ustawy o izbach rolniczych przyniesie znaczne zwiększenie uprawnień, podobnie jak to już
ma miejsce w innych krajach Unii
Europejskiej.
Przypominam, że nasza gmina
w Izbie Rolniczej Województwa
Łódzkiego w ostatniej kadencji była
reprezentowana przez 2 delegatów w
osobach – Andrzeja Prądzyńskiego
ze Rzgowa i Józefa Bińkowskiego
z Gospodarza, którzy znani byli z
dużej aktywności i dobrze jak sądzę
wypełnili powierzone im zadania.
Z doświadczenia i przedstawionego wprowadzenia należy wyciągnąć wniosek, że samorząd rolniczy
to przede wszystkim ludzie w nim
działający. Z tego względu apelowałem do organizacji rolniczych,
rad sołeckich, sołtysów, a przede
wszystkim członków samorządu rolniczego – rolników i ogrodników o
aktywne, dobrowolne i nieodpłatne
włączanie się do prac wynikających
z terminarza wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnego zgromadzenia Izby Rolniczej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
a wynikających bezpośrednio z
Uchwały Nr 10/2006 Krajowej Rady
Izb Rolniczych z dnia 10.X 2006
roku, której treść jest umieszczona

na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na
tablicach ogłoszeń we wszystkich
sołectwach.
Najważniejsze zadania stąd
wynikające to wyłonienie odpowiednich i odpowiedzialnych kandydatów na członków zgromadzeń
i aktywny udział w głosowaniu w
nadchodzących wyborach. Przyłączam się w tym względzie do apelu
Burmistrza Rzgowa i ustępujących
władz izby. Czasu dano nam bardzo
mało. Zgłoszenia kandydatów, jak
podano w materiałach z dnia 2 I
2007 r. przekazanych do sołtysów,
należało dokonać najpóźniej do 16
listopada 2007 roku do Okręgowej
Komisji Wyborczej w Rzgowie
mającej siedzibę w budynku Urzędu
Miejskiego w Rzgowie w pokoju
nr 16. Każde zgłoszenie kandydata
powinno być poparte 50-cioma podpisami rolników.
Będę usatysfakcjonowany, jeżeli
przekazane informacje przyczynią
się do przybliżenia lub tylko przypomnienia ważnej, trudnej i odpowiedzialnej roli, jaką do spełnienia
ma samorząd rolniczy; zachęcą do
koniecznej większej aktywności
wyborczej rolników i będą pomocne
przy dokonaniu wyboru osób o
właściwych predyspozycjach, które
swoimi umiejętnościami i aktywnością wpłyną na możliwie najlepsze
rozwiązania w rolnictwie na naszym
terenie w ciągu najbliższych 4 lat.
Edmund Cieślik
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5. Opiniowanie:
a) strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b) projektów budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
c) projektów uchwał dotyczących
rozwoju kultury fizycznej i sportu,
d) programów bazy sportowej na
terenie Gminy Rzgów,
e) projektów programów rocznych
współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w części
dotyczącej zadań z zakresu kultury
fizycznej i sportu,
f) planów imprez sportowych i
rekreacyjnych
organizowanych
przez różne organizacje na danym
terenie, dofinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Nie minęły dwa dni, bo już 5
stycznia i za tydzień 12 stycznia
radni, władze gminy i sołtysi uczestniczyli w dwóch objazdowych
sesjach. Busem p. Grzegorza Giercarza ze Rzgowa objechano prawie
wszystkie zakątki gminy, zapoznając się z tym, co jest już zrobione,
co wymaga inwestycji, jakie są mankamenty, szczególnie w bieżącym
utrzymaniu dróg, rowów odwadniających oraz tych, które wykonano

ubiegłym roku. Oceniono dynamiczny rozwój gospodarczy oraz
potrzeby budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności w zakresie
przyszłej infrastruktury.
We wtorek 16 stycznia na wspólnym posiedzeniu komisji Rady
Miejskiej omówiono wnioski Komisji Spraw Społecznych w temacie
rozwoju sportu w Gminie Rzgów i
wypracowano wspólne stanowisko
na sesję Rady Miejskiej. Omówiono
plan finansowy i rzeczowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
oraz Orkiestry Dętej działającej w
jego ramach.
Podsumowano obydwie sesje
objazdowe oraz przystąpiono do
omawiania projektu budżetu w
zakresie bieżącego projektu dochodów i wydatków przedstawionego
przez Burmistrza. Uchwalanie
budżetu, zgodnie z ustawą, należy
do wyłącznej właściwości Rady
Miejskiej, co nie stoi na przeszkodzie, aby radni wykorzystali wiedzę
o gminie i doświadczenie Burmistrza
Jana Mielczarka w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Marek
Bartoszewski ogłosił termin sesji
budżetowej na 15 lutego 2007 r. w
siedzibie GOK w Rzgowie przy ul.
Rawskiej 8.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

3

Omówienie konkursu na zagospodarowanie
placu na skrzyżowaniu ulic
Pabianickiej i Łódzkiej w Rzgowie
W lutym 2006 roku ukazał się w naszym miesięczniku artykuł
przedstawiający koncepcję zagospodarowania terenu placu będącego własnością gminy, zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic
Łódzkiej i Pabianickiej. Koncepcja ta była omawiana następnie
na sesji Rady Gminy. W trakcie dyskusji okazało się, że pomysł
przedstawiony przez referat inwestycji wywołał wiele kontrowersji.
Rada wnioskowała o przeprowadzenie konkursu, który pozwoliłby
poprzez porównanie większej ilości prac dokonać prawidłowego
wyboru kierunku zagospodarowania tego istotnego dla wyglądu
Rzgowa terenu.
Sposób zagospodarowania tej działki będzie wizytówką
Rzgowa na długie lata, wykraczając poza czasokres funkcjonowania obecnej Rady i Burmistrza. Skłaniało to tym bardziej do
dołożenia należytej staranności co do wyboru właściwej koncepcji.
Referat Inwestycji przygotował formułę konkursową, która miała
ułatwić Radnym wybór kierunku działania. Poprosiliśmy architektów zaproszonych do udziału w konkursie o przedstawienie dwóch
kierunków rozwoju tego terenu.
W pierwszym poprosiliśmy o przedstawienie pomysłów na
zagospodarowanie wzmiankowanego terenu w sposób przewidziany przez miejscowy plan zagospodarowania terenu, czyli
odtworzenie pierzei narożnika ulicy Pabianickiej i Łódzkiej. Jest
to rozwiązanie z punktu widzenia urbanistyki prawidłowe i wręcz
w opinii osób zawodowo parających się architekturą i urbanistyką
jedynie dopuszczalne. Wyraz temu dał pan mgr inż. arch. Łukasz
Woźniak w marcowym numerze „Naszej Gminy”.
Chcąc mieć jednakże pogląd na drugi kierunek zagospodarowania interesującej nas działki, poprosiliśmy uczestników konkursu o przedstawienie koncepcji zagospodarowania tego terenu
jako obszaru zieleni z elementami małej architektury.
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Dopiero zestawienie i porównanie dwóch odmiennych koncepcji miało pozwolić na świadomy wybór najbardziej optymalnej
wersji planu dla tego terenu.
Na III Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie zaprezentowane zostały
prace zgłoszone do konkursu na zagospodarowanie działki. Prace,
jak napisałem uprzednio, miały obejmować zagospodarowanie
terenu zielenią z elementami małej architektury w powiązaniu z
doliną rzeki Ner lub zabudowanie działki od strony narożnika budynkiem o funkcji usługowo-handlowej z zagospodarowaniem dalszej
części. Złożonych zostało 12 prac projektowych. Dokonano oceny
prac uwzględniając ich walory architektoniczne i urbanistyczne
oraz oryginalność zaprezentowanych rozwiązań. Nie oznacza to
jednak, że została podjęta ostateczna decyzja co do sposobu rozwiązania problemu. Rada Gminy i Burmistrz Rzgowa postanowili
na oddzielnym posiedzeniu powrócić do tematu i wybrać sposób,
w jaki zostanie ta działka zagospodarowana.
Pierwsza nagroda nie została przyznana. II nagrodę ex aequo
za zagospodarowanie terenu kompleksem budynków o funkcji
usługowo-handlowej przyznano pracom mgr inż. arch. Łukasza
Woźniaka i wspólnej pracy architektów Janusza Nędziego i Tadeusza Kędziaka.
I nagrodę za zagospodarowanie działki zielenią od strony rzeki
Ner wraz z nawiązaniem się do zagospodarowania doliny rzecznej
przyznano Maciejowi Kozalowi, zaś II nagrodę w tej samej kategorii otrzymała Justyna Bogusławska.
Nagrodzone prace prezentujemy poniżej. Pozostałe prace znajdują się w referacie inwestycji i mogą być oglądane przez osoby
zainteresowane do końca lutego. Z chęcią powitamy każdą opinię i
każdą ocenę (najchętniej złożoną na piśmie) dotyczącą interesującego nas tematu.
Zbigniew Snelewski
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