Konkurs Świąteczny INFORMATOR RZGOWSKI
Redakcja „Naszej Gminy” ogłasza konkurs świąteczny. Kartkę pocztową
z podanymi 3 odpowiedziami na niżej wymienione pytania należy wrzucić do
skrzynki Rady Gminy znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w
Rzgowie lub oddać w sekretariacie Rady w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego
lub nadesłać pocztą na adres 95-030 Rzgów, plac 500-lecia 22 - w terminie do
5 kwietnia 2007 r. z podaniem nazwiska i adresu zamieszkania.
1. Ilu mieszkańców liczy Gmina Rzgów?
a. 3894
b. 5634
c. 8602
2. Po ilu latach Rzgów odzyskał prawa miejskie?
a. 86
b. 136
c. 142
3. Ilu członków liczy w obecnej kadencji Rada Gminy Rzgów?
a. 12
b. 15
c. 20
Nagrodą w konkursie jest kosz słodyczy ufundowany przez firmę „Hort
Caffe” ze Rzgowa.
Firma „Hort Caffe” zaczęła swoje funkcjonowanie w Rzgowie w pierwszych dniach stycznia. Jest ona własnością rodziny Krawceniuk. Jej wyroby
cukiernicze są znane i cenione, jest to tzw. „wyższa półka” w tej dziedzinie.
Najbardziej znaną kawiarnią „Hort Caffe” jest lokal w Łodzi na ul. Piotr
kowskiej przy pasażu Schillera obok Urzędu Miasta. Ich kawiarnie i sklepy
są we wszystkich halach „Ptaka” i „Polrosu” oraz w kilku miastach wokół
Łodzi. Po odzyskaniu kamienicy przez byłych właścicieli na ul. Piotrkowskiej w Łodzi czynsz gwałtownie wzrósł, więc właściciele odkupili część
posiadłości (zaraz za GS-em), po byłym SKR, przenieśli tu do Rzgowa produkcję. Wyremontowane budynki wyglądają teraz dosłownie jak cukiereczki
(poniżej na zdjęciu).
Pan Włodzimierz i Jarosław – szefowie firmy zapraszają wszystkich chętnych po pyszne ciasta, ciasteczka, torty i inne słodycze na ul. Literacką do
siedziby. Noszą się również zamiarem otwarcia kawiarenki firmowej z ich
profesjonalnymi wyrobami cukierniczymi w samym Rzgowie i poszukują w
tym celu lokalu w centrum miasta.
Redakcja gazety już konsumowała niektóre pychotki z całej gamy produktów i trzeba przyznać... bajecznie pyszne.
Marek Bartoszewski

Zakład produkcyjny „Hort Caffe” w Rzgowie

Firma STEKOP

zatrudni
pracowników ochrony
z licencją i bez
na terenie Tuszyna
Tel. 609-646-995
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Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie gazowe
992
Informacje: - ogólna
913
- PKP
94-36
- PKS
631-97-06
- celna
638-82-10
Ośrodek Zdrowia
214-11-72, 214-11-73
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
Łódź, ul. Zielona 29
630-84-23
Apteka „Cefarm”
214-10-27
Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria”
227-84-84
Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt
214-10-58
Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
całą dobę
214-10-65
0601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka
214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska
214-12-00
Rzgów, ul. Łódzka 2 (godz. 8.00-15.00)
Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35/39
214-12-30
C.H. Ptak (godz. 8.00-13.00)
Posterunek Policji
214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
* dzielnicowy (Rzgów)
0603-096-016
* dzielnicowy
0603-096-014
(St. Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko,
Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
* dzielnicowy
0605-102-151
(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
Czyżeminek I, II, III, St. Góra do nr. 40)
Komisariat Policji
61-42-560
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Ochotnicza Straż Pożarna
214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
- Pekao SA
214-19-32
   Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
- Bank Gospodarki Żywnościowej
227-80-20
   Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-16.00)
Gimnazjum Gminne
214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów
214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew
214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino
214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów
214-14-39
Biblioteka Publiczna
214-10-12
GLKS Zawisza
214-14-74
Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Miejski
214-12-07, 214-12-10
Rzgów, pl. 500-lecia 22
e-mail: sekretariat@rzgow.pl
www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury
214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
214-21-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu
214-12-93
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy
213-06-81, 213-06-82
Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę)
215-37-10
Wodociągi - oczyszczalnia ścieków
214-11-91
Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę)
Zakład Usług Pogrzebowych
214-12-25
Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)
Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji
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WIELKANOC

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rzgów,
Drodzy Czytelnicy miesięcznika „Nasza Gmina”,
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Składamy serdeczne życzenia szczęścia,
Zdrowia, miłości i spokoju.
Niech te świąteczne radosne dni pozwolą odnowić siły
i nadzieje w zmaganiach z codziennymi trudami.
Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek,
Zastępca Burmistrza Jadwiga Pietrusińska,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski,
Redakcja „Naszej Gminy”

Wielkanoc (Pascha) - najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie (obok Bożego Narodzenia) upamiętniające
śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany
jest Wielkim Tygodniem.
Przez wieki spierano się, kiedy powinna być obchodzona. Podczas soboru nicejskiego w 325 r. ustalono, że
będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc jest więc świętem
ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Z dniem Wielkanocy powiązany jest
termin większości ruchomych świąt chrześcijańskich, m.in.:
Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego i inne. Po
wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły
się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się
bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim.
Dziś obyczaje złagodniały, ale warto pamiętać, że Wielkanoc zawiera ideę zwycięstwa dobra nad złem i odrodzenia duchowego. Tradycja uroczystego obchodzenia tych
świąt przetrwała do dziś, niosąc radość i nadzieję wiosny.
Także w sercach.
Jako duszpasterze parafii pw. św. Stanisława B. i M. w
Rzgowie składamy wszystkim naszym drogim Parafianom
serdeczne życzenia Bożego pokoju, radości serca, świadomości, by blask Zmartwychwstania zawsze opromieniał
całe wasze życie.
Niech Chrystus, nasze Zmartwychwstanie i Życie, da
nam wszystkim siłę do zmagania się z własnymi słabościami, niech uczyni nas świadkami swojej prawdy i miłości, abyśmy dla naszych bliźnich byli przykładem wiary w
to, że życie Boże rozpoczyna się w nas już tu, na ziemi.

Kronika miesiąca - luty 2007
1.02 - Przedstawienie teatralne - „Bal u Baby Jagi” - ferie.
6.02 - Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.
7.02 - Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie.
8.02 - Pokaz iluzjonisty dla dzieci - ferie.
10.02 - Spotkanie integracyjne organizacji społecznych w Starowej Górze.
11.02 - Impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży.
13.02 - Posiedzenie Rady Sportu Gminy Rzgów.
18.02 - Bal Karnawałowy dla członków ZPiT „Rzgowianie”.
20.02 - Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.
20.02 - Bal Karnawałowy dla dzieci Ostatki 2007.
22.02 - VII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.
25.02 - Podsumowanie działalności koła rzgowskiego Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych.
Na terenie całej gminy odbyły się zebrania wiejskie w celu omówienia projektu budżetu gminy na 2007 oraz przeprowadzenia wyborów sołtysów.

Zmiany w Przedszkolu
Po zmianach w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
nastąpiły podobne zmiany w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie.
Przypomnę, że od dnia 1 lutego 2007 r. dyrektorem gimnazjum w Rzgowie jest Pani Monika Łoboda, która objęła tę funkcję w związku z przejściem
na emeryturę Pani Jolanty Zielińskiej, po 27 latach pracy w rzgowskich szkołach, w tym 16 latach na stanowisku dyrektora.
Zmiana dyrektora Przedszkola Publicznego w Rzgowie nastąpiła 26
lutego 2007 r. Pani Elżbieta Sobczak, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej nauczycielskiej, była
zatrudniona w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie od dnia 8 lutego 1993 r.
na stanowisku nauczyciela, a od 15 października 1999 r. do 25 lutego 2007 r.
na stanowisku dyrektora placówki.
W zawiązku z odejściem Pani Elżbiety Sobczak na emeryturę Burmistrz
Rzgowa ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Publicznego w Rzgowie.
W wymaganym terminie wpłynęła do konkursu jedna oferta. Konkurs
został przeprowadzony i rozstrzygnięty 11 stycznia 2007 r. przez komisję konkursową składającą się z trzech przedstawicieli organu prowadzącego przedszkole, trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej przedszkola, dwóch przedstawicieli rodziców wychowanków przedszkola, jednego przedstawiciela Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi Burmistrz
Rzgowa powierzył funkcję dyrektora Przedszkola Publicznego w Rzgowie
Pani Marioli Mikołajczyk na okres od 26 lutego 2007 r do 31 sierpnia 2011
r.
Pani Mariola Mikołajczyk jest mieszkanką Gminy Rzgów, odbyła studia
na Uniwersytecie Łódzkim, posiada tytuł magistra pedagogiki w zakresie
nauczania początkowego, od dnia 1 września 1995 r. pracuje w Przedszkolu
Publicznym w Rzgowie.
Jadwiga Pietrusińska

Z życia parafii
1 kwietnia Niedziela Palmowa – o godz. 11.30 poświęcenie palm – jeśli
będzie pogoda, odbędzie się procesja wokół świątyni.
2 kwietnia - przypada 2 rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, jednakże w naszej parafii dzień ten obchodzić będziemy w Niedzielę Palmową
z modlitwą podczas każdej mszy św. i z wystawieniem Najświętszego Sakramentu od godz. 14.00-16.15.
5 kwietnia Wielki Czwartek – msza św. o godz. 17.00.
6 kwietnia Wielki Piątek – o godz. 17.00 liturgia Męki i śmierci Pana Jezusa;
po nabożeństwie Droga Krzyżowa ulicami Rzgowa. Przypominamy, że w
Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
7 kwietnia Wielka Sobota - święcenie pokarmów w Kościele co godzinę od
godz. 9.00 do 16.00; święcenie pokarmów na punktach jak co roku, od godz.
9.00 Liturgia Wigilii Zmartwychwstania, o godz. 18.00 – przychodzimy do
Kościoła ze świecami;
8 kwietnia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - procesja rezurekcyjna o
godz. 6.00; msze św. o: 8.20; 10.00; 11.30; 18.00.
9 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny – msze św.: 7.00; 8.20; 10.00; 11.30;
18.00.
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Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
Na podstawie przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz na podstawie
przyjętego przez Radę Miejską w
Rzgowie „Programu współpracy
Gminy Rzgów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007” Burmistrz Rzgowa
ogłosił konkurs na zlecenie realizacji poniżej wskazanych zadań w
2007 r.:
A. z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadań w formie
wsparcia
1. prowadzenie 5 sekcji sportowych piłki nożnej na terenie Gminy
Rzgów w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej
21 roku życia można będzie przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji
na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w
ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, organizowanie
obozów sportowych i zgrupowań,
utrzymanie bazy sportowej,
2. prowadzenie sekcji tenisa
stołowego w różnych grupach wiekowych na terenie Gminy Rzgów
poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w
zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, dla uczestników powyżej 21 roku życia można
będzie przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji na dofinansowanie
realizacji zadania,
3. organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów,
absolwentów, rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki,
koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, szachów oraz
zajęć
rekreacyjno-turystycznych
na terenie Gminy Rzgów poprzez
prowadzenie zajęć treningowych,
organizowanie i udział w zawodach
w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, organizowanie i udział w
obozach i zgrupowaniach sportowych.
B. z zakresu pomocy społecz-

nej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans
tych rodzin i osób - zlecenie realizacji zadania w formie dofinansowania
- dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe
potrzeb osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy
Rzgów
C. z zakresu przeciwdziałania
patologiom społecznym - zlecenie
realizacji zadania w formie powierzenia
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Rzgów w budynku przy ul.
Letniskowej 6, dożywianie dzieci
i młodzieży uczestniczących w
zajęciach, organizowanie wolnego
czasu dzieciom i młodzieży (rajdy,
wycieczki, imprezy sportowe i kulturalne)
Termin składania ofert upłynął
12 lutego 2007 r.
Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęły oferty złożone przez
cztery organizacje.
13 lutego odbyło się posiedzenie
Komisji Konkursowej, składającej
się z członków Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie
oraz dwóch pracowników Urzędu
Miejskiego, która rozpatrzyła oferty,
oceniła je pozytywnie i przedstawiła do zatwierdzenia Burmistrzowi
Rzgowa.
Rozstrzygnięcie konkursu przedstawia się następująco:
- realizację zadania A.1 i A.2
zlecono Gminnemu Ludowemu
Klubowi Sportowemu „Zawisza”
i przydzielono dotację łącznie w
wysokości 169.000,00 zł
- realizację zadania A.3 zlecono Ludowemu Uczniowskiemu
Klubowi Sportowemu „Sokół” i
przyznano dotację w wysokości
38.000,00 zł
- zadanie B. realizacja przez
Ośrodek Dziennego Pobytu dla
Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek w Rzgowie z
dotacją 27.000,00 zł
- zadanie C. realizacja przez
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
„Otwarte Serca” z dotacją 20.000,00
zł.
Jadwiga Pietrusińska

Planowanie przestrzenne w gminie
Na terenie gminy Rzgów obowiązuje 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia gminy objęta planami miejscowymi
to 5723 ha.
W chwili obecnej trwają prace planistyczne nad zmianą przyjętego w 2000
r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
Rzgów (rozpatrywanie zgłoszonych wniosków w okresie 29 czerwca - 31
sierpnia 2006 roku).
Z chwilą uzyskania uzgodnień „Studium” będzie podlegało wyłożeniu.
Orientacyjny termin wyłożenia do publicznego wglądu to maj 2007 r.
E. Rzeczulska
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Podziękowanie z Ukrainy
Prezes Zarządu Głównego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej
im. Adama Mickiewicza na Ukrainie doc. Władysław Strutyński przesłał
podziękowania dla fundatorów zakupu tkaniny na stroje ludowe dla zespołów
polonijnych działających przy Domu Polskim w Czerniowcach – Ukraina.
Fundatorami akcji byli GOK Rzgów i Centrum Targowe „Ptak”.
Tekst podziękowania dla organizatora akcji drukujemy poniżej.

W imieniu Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama
Mickiewicza na Ukrainie, Prezes Orkiestry Dętej Rzgów Włodzimierz
Kaczmarek przekazuje podziękowanie za okazaną pomoc w zakupie
tkaniny Prezesowi Zarządu CT „Ptak” - Bogdanowi Migdałowi
(w środku) i Dyrektorowi Centrum – Pawłowi Babskiemu.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy w Rzgowie
Informujemy, że podczas koncertu zorganizowanego przez Orkiestrę
Dętą Rzgów w dniu 14.01.2007 r. w Rzgowie, w ramach XV Finału WOŚP
zebrano kwotę 5124,97 zł.
Przypominamy, że zbieraliśmy środki dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej pomocy.
Wolontariuszami byli uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 44 w
Łodzi.
Organizatorzy dziękują wszystkim ofiarodawcom.

Opieka zdrowotna
na terenie miasta i gminy Rzgów

Prezes Orkiestry Dętej Rzgów
Włodzimierz Kaczmarek

Od 1.01.2007 r. Gminna Przychodnia Zdrowia, 95-030
Rzgów, ul. Ogrodowa 11A, funkcjonuje od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 w siedzibie Przychodni.
Wizyty można uzgadniać osobiście od godz. 8.00 lub telefonicznie od godziny 8.30 pod numerami telefonów:
(0-42) 214-11-72 lub (0-42) 214-11-73.
Po godzinach pracy przychodni oraz w soboty,
niedziele i święta opiekę nad pacjentami przejmuje
Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna „MEDAX”,
tel. kontaktowy (0-42) 630-84-23.
Wizyty domowe zamawia się również
pod numerem telefonu (0-42) 630-84-23.
Ambulatoria Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej „MEDAX”, w których przyjmowani są pacjenci
z Gminy Rzgów, znajdują się:
* dla dorosłych, dzieci oraz gabinet zabiegowy – w Łodzi
przy ulicy Felińskiego 7, tel. (0-42) 643-90-47;
* dla dorosłych, dzieci oraz gabinet zabiegowy – w Łodzi,
ul. Naftowa 7/15, tel. (0-42) 634-84-30 lub
(0-42) 630-84-23;
* dla dorosłych i dzieci – w Aleksandrowie Łódzkim,
ul. Konopnickiej 17, tel. (0-42) 276-54-76.
Doraźna Pomoc Medyczna (tzw. Pogotowie Ratunkowe)
w przypadkach zagrożenia życia pod nr tel. 999.

Rzgów – Nasza Gmina
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Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych
Zakup komputerów

VII Budżetowa sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie w dniu 22 lutego 2007 r.
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20000

20000

20000

20000

Oświata i wychowanie

200000

200000

200000

Szkoły podstawowe
Modernizacja instalacji wod.kan. i pomieszczeń sanitarnych
w Szkole Podstawowej w Rzgowie
Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Guzewie
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kalinie
Przedszkola
Modernizacja przedszkola w Rzgowie
Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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170000

170000
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100000

100000

50000
20000
30000
10000
20000
945000
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20000
30000
10000
20000
945000

50000
20000
30000
10000
20000
695000

250000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Projekt, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Rzgowie
Budowa kanalizacji w ul. Górnej w Rzgowie
Budowa kanalizacji osiedle Zielona- Nadrzeczna w Rzgowie
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łódzkiej w Rzgowie
Budowa oświetlenia ulicznego w Czyżeminku I i II
Usunięcie kolizji energet. w ul. Inspektowej w Starowej
Górze
Pozostała działalność
Zakup samochodu asenizacyjnego dla GZWiK w Rzgowie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

770000

770000

520000
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450000

450000

200000
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300000

300000

300000
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80000
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80000
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50000

50000

50000

50000

50000

50000

45500

45500

45500

6050
6050

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Modernizacja domu świetlicowego w Hucie Wiskickiej
Docieplenie ścian w świetlicy w Kalinie
Kultura fizyczna i sport

45500
30000
15500
150000

45500
30000
15500
150000

45500
30000
15500
150000

6050

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wykonanie projektu budowy kompleksu kultury i sportu
hala sportowa, pływalnia, dom kultury
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90015
6050
6050
6050
90095
6060
921
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Niespodziewani goście

Zmiana sołtysów

Jakie było zdziwienie, gdy na sesji pojawili się niespodziewanie Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Piotr Busiakiewicz oraz Wicestarosta
Marek Jarzębski, wraz z nimi stali bywalcy sesyjni Aleksandra Kubicka członek Zarządu Powiatu oraz Paweł Babski - radny powiatowy. Nieobecny
był chory Konrad Kobus - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Radzie
Powiatu.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady powitał z szacunkiem gości
oczekując, że delegacja powiatowa w odpowiednim momencie sesji przemówi do zebranych i zaczął realizować porządek obrad.
Jakież było zdziwienie wszystkich zebranych, gdy starostowie korzystając z lekkiego rozluźnienia obrad podczas uroczystości na sesji - wymknęli
się niepostrzeżenie. W kuluarach mówiło się, że powodem tej wizyty był nieobecny radny Rady Powiatu - Konrad Kobus, który gdyby nie choroba, miał
odkryć mechanizm permanentnego niedofinansowania dróg powiatowych w
gminie Rzgów.

Odbyła się również miła uroczystość podziękowania byłym sołtysom
sprawującym swe funkcje czasami kilkadziesiąt lat. Były również tablice
pamiątkowe z herbem, kwiaty i podziękowania. Otrzymali je:
Pan Henryk Pawelec - pełniący funkcję sołtysa w Czyżeminku przez 21 lat,
zrezygnował z dalszego kandydowania.
Pan Jerzy Kaniorski - pełniący funkcję sołtysa w Romanowie przez 23 lata,
zrezygnował z dalszego kandydowania.
Pani Maria Głaszcz w imieniu rodziny Głaszczów męża Zdzisława i syna
Sławomira, pełniących swą funkcję sołtysa w Gospodarzu od 19 lat.
Pan Stanisław Zając pełniący funkcję sołtysa w Starowej Górze od 13 lat.
Odbyła się również uroczystość wręczenia legitymacji służbowych
nowym lub nowo wybranym sołtysom naszej gminy.

Pożegnanie i powitanie
dyrektora gimnazjum w Rzgowie
Odchodząca na zasłużoną emeryturę długoletnia dyrektor najpierw
Szkoły Podstawowej, a później od 1997 r. dyrektor gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka z dniem 1 lutego br. przestała pełnić swą funkcję. Podziękowano Pani Jolancie Zielińskiej oficjalnie na sesji za wieloletni wkład pracy
w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży w naszej gminie przez 27 lat.
Były kwiaty, tablica okolicznościowa z herbem gminy i gromkie oklaski.
Jednocześnie przedstawiona została nowa dyrektor gimnazjum, wyłoniona w drodze konkursu Pani Monika Łoboda - nauczycielka tegoż gimnazjum, mieszkanka Pabianic.
Następnie Rada Miejska w Rzgowie uchwaliła szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów. Uchwaliła regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za
warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw
oraz nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Rzgów na 2007 r. Uchwały te liczą kilkanaście stron, dlatego zainteresowanych odsyłam do BIP-u w Internecie lub do Biura Rady Miejskiej w Rzgowie.
Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie „Programu Profilaktyki i
Choroby Zwyrodnieniowej Stawów, Choroby Zakrzepowej Żył oraz Nowotworów Jelita Grubego”, na który w budżecie gminy przeznacza się 26.000
zł. Bez tego Programu i tych pieniędzy Gminna Przychodnia Zdrowia nie
miałaby możliwości zatrudnić ortopedy i chirurga tu u nas w Rzgowie, co dla
pacjentów byłoby wielką stratą.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
A oto Program:

1. Wstęp
Zdrowie określa się jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby i niepełnosprawności.
Zdrowie to także zdolność i umiejętność pełnienia ról społecznych, adaptacji
do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami.
Zdrowie nie jest stanem statycznym, dlatego też na każdym etapie życia
należy:
- chronić je, czyli zapobiegać chorobom,
- przywracać je - w przypadku, gdy pojawi się choroba.
Nowoczesna idea zdrowia publicznego koncentruje się przede wszystkim na
szeroko rozumianej promocji zdrowia, która została uznana za najskuteczniejszy sposób poprawy stanu zdrowia populacji.
Z uwagi na zwiększenie zachorowalności w ostatnich latach na choroby przewlekłe, w tym chorobę zwyrodnieniową stawów, chorobę zakrzepową oraz
choroby nowotworowe, koniecznym staje się rozszerzenie świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ o świadczenia specjalistyczne w zakresie
chirurgii ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej.
Dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Rzgowie można będzie sfinansować
dodatkowe zadania w zakresie zapobiegania chorobom.
2. Problemy zdrowotne
A. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą spośród chorób stawów
człowieka. W krajach rozwiniętych choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest główną przyczyną inwalidztwa osób starszych. W wielu poniżej
55 roku życia rozmieszczenie zmian zwyrodnieniowych w stawach u kobiet
i mężczyzn jest podobne. U starszych mężczyzn choroba zwyrodnieniowa
stawów zajmuje głównie biodra, u kobiet stawy międzypaliczkowe u rąk,
podstawę kciuka i stawy kolanowe.
Udowodniono zależność choroby zwyrodnieniowej stawów od czynników
genetycznych. Wyodrębnia się następujące czynniki ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów:
- wiek (u kobiet poniżej 45 roku życia choroba zwyrodnieniowa stawów
występuje zaledwie w 2%, powyżej 65 roku życia - 68%),
- uraz oraz przeciążenie stawów,
- otyłość (zbadano, że obniżenie wagi o 5 kg ogranicza ryzyko zachorowania
na chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych o 50%),
- choroby stawów biodrowych (wrodzone podwichnięcia stawów biodrowych, dysplazja panewki i zniszczenie głowy kości udowej),
- inne choroby (metaboliczne, endokrynologiczne, neurogenne).
Celem działań profilaktycznych jest zapobieganie inwalidztwu.
B. Zakrzepica żył kończyn dolnych jest częstym następstwem:
- przebytych operacji w zakresie klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu
moczopłciowego,
- nowotworów,
- urazów - złamań kręgosłupa, miednicy, kości udowej, urazów rdzenia kręgowego,
- unieruchomienia chorego (udar, zawał, rekonwalescencja pooperacyjna),
- terapia estrogenowa,
- stany nadkrzepliwości.
Zakrzepica może dotyczyć żył powierzchownych oraz żył głębokich.
Bardziej niebezpieczna jest, gdy dotyczy głębokiego układu żylnego, gdyż
może doprowadzić do zgonu pacjenta w następstwie zatoru tętnicy płucnej.
Celem profilaktyki choroby zakrzepowej będzie zapobieganie powikłaniom
chorób żył.
C. Nowotwory jelita grubego, a w szczególności rak jelita grubego łącznie z
odbytnicą i kanałem odbytu zajmuje drugie miejsce pod względem zachorowalności, jak również wśród przyczyn zgonów u kobiet i mężczyzn. Wyodrębnia się następujące czynniki ryzyka raka jelita grubego:
- czynniki środowiskowe (dieta bogatotłuszczowa, dieta bogata w proste
węglowodany, uboga w błonnik, substancje powstające podczas smażenia i
wędzenia pokarmów, dym tytoniowy),
- czynniki wewnętrzne (gruczolaki jelita grubego, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, zespól Crohna),
- czynniki genetyczne.
Populacja objęta programem - pacjenci Gminnej Przychodni Zdrowia w
Rzgowie.
3. Cel programu.
A. Epidemiologiczny.
1. Ograniczenie rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów oraz skutków
zdrowotnych będących następstwem choroby.
2. Ograniczenie rozpowszechnienia choroby zakrzepowej żył poprzez
wczesne rozpoznanie i leczenie.
3. Ograniczenie poprzez wczesne wykrycie i leczenie skutków zdrowotnych
spowodowanych chorobą nowotworową.
B. Społeczny.
Zmniejszenie zachorowalności, inwalidztwa i zgonów spowodowanych chorobami, które obejmuje Program. Zapewnienie specjalistycznego leczenia
wszystkim chorym na te schorzenia.
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4. Realizacja programu.
Podstawą Programu jest wykrywanie choroby zwyrodnieniowej stawów,
choroby zakrzepowej żył oraz nowotworów jelita grubego na terenie Miasta
i Gminy Rzgów. Działania realizowane w ramach Programu będą odbywały
się podczas wizyt u lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ortopedycznej
oraz chirurgii ogólnej z uwzględnieniem stosownych badań diagnostycznych
(rtg stawów, usg żył kończyn dolnych, badanie kału na krew utajoną i kolonoskopii).
Na badania do lekarzy specjalistów pacjenci trafiać będą ze skierowaniem od
lekarza POZ.
Porady specjalistyczne będą odbywały się jeden raz w tygodniu (wtorek chirurg ogólny, środa - ortopeda). Gwarantujemy jak najlepszą dostępność
doświadczeń.
Zadania dla lekarzy specjalistów:
1. Ortopedy:
- zebranie wywiadu, badanie przedmiotowe pacjenta, kierowanie na badania
diagnostyczne (rtg stawów, bad. laboratoryjne);
- ustalenie diagnozy i terapii.
2. Chirurga ogólnego:
- badanie podmiotowe z uwzględnieniem czynników ryzyka, badanie przedmiotowe chorego, kierowanie na badania diagnostyczne: kału na krew utajoną, rektoskopia, kolonoskopia;
- ocena stanu zdrowia chorego, ustalenie diagnozy i terapii.
Wyniki badań diagnostycznych będą podstawą do kwalifikowania chorych do
dalszego leczenia i postępowania z chorym.
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zadania

Termin realizacji

Koszty
miesięczne
(zł)
Wynagrodzenie leka- 1.01.2007-31.12.2007 1.416,00
rzy i obsługi (rejestracja, księgowość)
Badaniadiagnostyczne 1.01.2007-31.12.2007
(rtg, bad. lab.),
Leki, opatrunki, środki 1.01.2007-31.12.2007
ochronne, rękawiczki
RAZEM

Plan wydatków inwestycyjnych na 2007
poza wieloletnim programem inwestycyjnym
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180000

7
180000
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8
180000
180000

6050

Budowa wodociągu w ul. Brzozowej w Starowej Górze

40000

40000

40000

6050

Budowa wodociągu w ul. Sosnowej, ul. Modrzewiowej

60000

60000

60000

6050

i ul. Żwirowej w Starowej Górze
Modernizacja hydroforni w Gospodarzu
Transport i łączność

80000
1305000

80000
1305000

80000
1305000

210000
200000

210000
200000

210000
200000

10000

10000

10000

1095000

1095000

1095000

Budowa parkingu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie
Renowacja rowów odwadniających
Wykonanie projektu drogi zbiorczej przy ul. Katowickiej
w Rzgowie
Budowa drogi w Gospodarzu (ul. Lipowa oraz ul. Klonowa)
Budowa chodnika w Czyżeminku
Budowa chodnika w Babichach
Budowa chodnika w Prawdzie
Modernizacja drogi w Prawdzie
Budowa drogi ze Rzgowa do Grodziska- ul. Gliniana
Przebudowa drogi z Kalinka do Modlicy
Wykonanie projektu przebudowy drogi i chodnika oraz
instalacji
gazowej w Kalinie
Utwardzenie ul. Leśnej w Rzgowie
Likwidacja kolizji w ul. Bema w Rzgowie
Budowa przejścia dla pieszych dla mieszkańców Starowej Góry
Gospodarka mieszkaniowa

90000
120000

90000
120000

90000
120000

20000

20000

20000

100000

100000

100000

60000
30000
60000
40000
320000
60000

60000
30000
60000
40000
320000
60000

60000
30000
60000
40000
320000
60000

80000

80000

80000

50000
45000

50000
45000

50000
45000

20000

20000

20000

150000

150000

150000

6050
6050

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wykup gruntów pod składowisko odpadów w Rzgowie
Wykup gruntów na terenie gminy
Działalność usługowa

150000
50000
100000
20000

150000
50000
100000
20000

150000
50000
100000
20000

20000

20000

20000

6050

Plany zagospodarowania przestrzennego
Opracowanie miejscowego planu zagosp. Przestrzennego
miejscowości Konstantyna

20000

20000

20000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

295500

295500

295500

Ochotnicze straże pożarne
Modernizacja OSP w Starej Gadce
Modernizacja OSP w Guzewie
Rozbudowa OSP w Romanowie
Utwardzenie placu i modernizacja OSP w Bronisinie
Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Kalinko
Projekt rozbudowy strażnicy OSP Rzgów
Pozostała działalność
Rozbudowa monitoringu w Rzgowie
Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od
innych jedn.
niepos. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich
poborem

275500
50000
50000
60000
80000
30000
5500
20000
20000

275500
50000
50000
60000
80000
30000
5500
20000
20000

275500
50000
50000
60000
80000
30000
5500
20000
20000

20000

20000

20000

600
60014
6050
6050
60016

17.000,00

6050
6050

541,66

6.500,00

6050

208,00

2.500,00

6050

2.166,66

26.000,00

6. Monitoring programu
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie obowiązana jest do:
- wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- przedkładania kwartalnych sprawozdań z realizacji programu wg wzoru
załączonego do umowy.
Po zakończeniu realizacji programu Kierownik GPZ w Rzgowie przedstawi pisemne sprawozdanie.
Uchwalono również „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów alkoholowych dla Gminy Rzgów na 2007 r.”, przeznaczając w
sumie 106.000 zł z tzw. „korkowego”, czyli z odpisów ze sprzedaży alkoholu
na terenie gminy Rzgów. Szczegóły w Internecie.
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany plany
miejscowego planu zagospodarowania dla fragmentu miasta Rzgowa w rejonie ulicy Rudzkiej.
Rada Miejska pozytywnie ustosunkowała się do prośby prężnej firmy
GEALAN, która rozbudowuje się, jej produkcja nie jest uciążliwa dla otoczenia, a po rozbudowie znajdą się nowe miejsca pracy dla mieszkańców
naszej gminy.
Nadano również nazwę ulicy w Czyżeminku, jest to droga stanowiąca
własność gminy, zaczynająca się od granic wsi Prawda, biegnąca w kierunku
Czyżeminka. Z inicjatywy nowego sołtysa Wojciecha Rydygiera nadano jej
nazwę „Dojazdowa”.
Powołano również inkasentów podatków i opłat lokalnych na terenie
gminy Rzgów. Konieczność ta wynika z wyboru nowych sołtysów w niektórych sołectwach. A oto oni:
1. sołectwo Prawda - Elżbieta Skrobiszewska
2. sołectwo Bronisin Dw. - Małgorzata Ostojska-Zdyb
3. sołectwo Guzew-Babichy - Czesław Zaborowski
4. sołectwo Huta Wiskicka-Tadzin - Andrzej Sabela
5. sołectwo Kalinko - Józef Zimoń
6. sołectwo Romanów - Sławomir Domański
7. sołectwo Czyżeminek - Wojciech Rydygier
8. sołectwo Gospodarz - Kazimiera Zawistowska
9. sołectwo Grodzisko-Konstantyna - Zdzisław Wróblewski
10. sołectwo Stara Gadka - Zofia Gruszka
11. sołectwo Starowa Góra - Izabela Buchalska
12. sołectwo Rzgów I - Jan Strycharski
13. sołectwo Rzgów II - Iwona Gepert
14. sołectwo Kalino - Stanisław Hoja
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Rolnictwo i łowiectwo
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Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
z tego źródła
rok
finansowania
budżedochody
towy
kredyty
własne
2007
i pożyczki
jst

Drogi publiczne powiatowe
Przebudowa drogi powiatowej w Grodzisku
Opracowanie dokumentacji na chodnik w ul. Łódzkiej w
Rzgowie
Drogi publiczne gminne
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Począwszy od połowy stycznia br. do 17 marca (ostatnie
zebranie w Starej Gadce) odbywały się walne zebrania poszczególnych jednostek OSP podsumowujących działalność jednostki i Zarządu w ostatnim roku. Ustawowe wybory odbyły się rok temu, gdzie każda jednostka dokonała
wyboru swojego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Władze tych jednostek zostały zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym na 5 lat. Jednak ze względu na nagłe odejście z
tego świata prezesa jednostki w Kalinku druha Kazimierza Hilta na
walnym zebraniu uzupełniono skład Zarządu o druha Pawła Madeja,
lat 39.
Na zebraniu walnym w Gospodarzu Zarząd OSP nie uzyskał absolutorium, co wiąże się z jego rozwiązaniem. Po dwóch tygodniach
odbyło się zebranie wyborcze, gdzie wybrano nowe władze jednostki
OSP Gospodarz.
A oto nowy Zarząd: Prezes - Sławomir Głaszcz; Wiceprezes
– Krzysztof Lolo; Naczelnik – Rafał Zięba; Wicenaczelnik – Rafał
Sikorski; Skarbnik – Janusz Mikołajczyk; Sekretarz – Rafał Bujalski; Gospodarz – Wojciech Mikołajczyk. Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej został Henryk Garusiński.
W Gospodarzu jest konflikt pomiędzy starym i nowym Zarządem
OSP o kasę! Nowy Zarząd twierdzi, że pieniędzy powinno być dwa
razy więcej niż faktycznie jest na koncie OSP. Stary Zarząd twierdzi,
że pieniądze są wszystkie, ale w czasie 8 lat trwania dzierżawy były
uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z działalnością
OSP w Gospodarzu, które pomniejszyły dochód.
Konflikt jest na tyle ostry, że jednostka we własnym gronie nie jest
w stanie tego rozstrzygnąć i dojść do porozumienia. Kontrola finansów jednostki w Gospodarzu przeprowadzona przez Urząd Miejski
i Gminną Komisję Rewizyjną powinna ten temat wyjaśnić. O finale
powiadomimy czytelników w innym numerze Naszej Gminy.
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Okres wiosenny jest porą zwiększonego zagrożenia pożarowego występującego corocznie w wyniku wypalania suchych
traw i pozostałości roślinnych na polach i posesjach. Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego
- wschodniego z/s w Koluszkach zwraca uwagę wszystkim
mieszkańcom na zagrożenia, jakie niesie za sobą brak wyobraźni przy wykonywaniu tego typu prac. Wypalanie traw jest
częstą przyczyną pożarów budynków inwentarskich, gospodarczych i lasów oraz powoduje zakłócenia w ruchu drogowym i
kolejowym.
Za bezzasadne i bezmyślne wypalanie traw i pozostałości
roślinnych funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej nakładają wysokie mandaty karne. W przypadku gdy działania osób
wypalających spowodują zagrożenie pożarowe bądź pożar
obiektów mieszkalnych, inwentarskich czy lasu lub spowodują
utrudnienia w ruchu pojazdów, sprawy kierowane będą do prokuratury.
Apelujemy więc o rozwagę, ponieważ niewłaściwie postępując możesz przyczynić się do zniszczenia mienia nie tylko
swojego, ale również innych.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza
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Nowy Zarząd OSP w Starowej Górze
Zebranie OSP w Starowej Górze musiało zawierać punkt „wybory
do władz”, gdyż dotychczasowy prezes, który reaktywował jednostkę
3 lata temu – Sławomir Piekarski – po niefortunnym zachowaniu
wobec druhów złożył wcześniej rezygnację.
Ostatecznie Prezesem został Krzysztof Kordy. Dalej Zarząd
uformował się następująco: Wiceprezes - Krzysztof Król; Naczelnik
– Krzysztof Kardas; Z-ca Naczelnika - Arkadiusz Biaduń; Skarbnik
– Tadeusz Szymczak; Sekretarz – Janusz Pacześniak; Gospodarz –
Andrzej Pacześniak; Kronikarz – Emilia Szymczak; Członek Zarządu
– Kinga Rusek.
Zebranie przedłużyło się, gdyż nie było współpracy pomiędzy
ustępującymi członkami Zarządu a nowymi władzami.
Sztandarowym zadaniem dla nowego Zarządu stało się wybudowanie garaży dla samochodów będących w jej posiadaniu. Postulat
ten nie uzyskał dostatecznego poparcia wśród radnych ze Starowej
Góry przed uchwaleniem budżetu i ze względu na kłopoty z opłatą
targową nie znalazł oparcia w tegorocznym budżecie.
W pozostałych 8 jednostkach naszej gminy zebrania odbyły się w
merytorycznym aspekcie, zarządy otrzymały absolutorium, a strażacy
po zebraniach zostali zaproszeni na kolację.
Wiceprezes Zarządu Gminnego
OSP w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Nowy Zarząd OSP w Gospodarzu
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Straż ostrzega
W związku z odnotowaną na przełomie ostatnich kilku lat zwiększająca się ilością ofiar śmiertelnych w pożarach, szczególny nacisk kładzie
się na działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie tego typu
zdarzeniom. Do powyższych działań możemy zaliczyć m.in. liczne pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego organizowane przez strażaków w szkołach, by uświadomić dzieciom i młodzieży, jak niebezpieczna
może być zabawa z ogniem lub nieumyślne postępowanie podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Ustrzec przed tym mogą także częste
ćwiczenia ewakuacyjne prowadzone na terenie szkół, dzięki którym w
czasie realnego zagrożenia dziecko będzie wiedziało, w jaki sposób się
zachować. Tego typu ćwiczenia powinny być przeprowadzane w szkołach i w innych placówkach użyteczności publicznej przez właścicieli lub
zarządców obiektów przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku.
Ważną rolę odgrywają również przeprowadzane przez Komendy
Państwowej Straży Pożarnej Turnieje Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom” oraz akcje „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, turnieje plastyczne oraz organizowane w miesiącach wiosennych „Drzwi otwarte strażnic”.
Aby uniknąć zagrożeń pożarowych, a tym samym zminimalizować
liczbę ofiar śmiertelnych w pożarach oraz różnego typu wypadkach,
należy kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, a także
zasięgać i utrwalać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji, również pomóc ofiarom wypadków i zdarzeń na drogach. Przede wszystkim należy zaalarmować niezwłocznie przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby
będące w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną.
Następnie należy w miarę możliwości pomóc osobom poszkodowanym, wydostać się ze strefy zagrożonej pożarem lub wybuchem i użyć
dostępnych środków gaśniczych w celu ugaszenia rozwijającego się
pożaru. Ważne jest, żeby czynności te wykonać w taki sposób, aby nie
doszło do powstania paniki, którą wywołuje u ludzi ogień i dym. Może
być to przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w
trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dlatego też wykonując określone działania w przypadku powstania pożaru należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji.
W czasie pożaru ważne jest także, aby poruszać się przy podłodze lub
ziemi, ponieważ jest tam mniej dymu i jest niższa temperatura. Przyjęcie
„niskiej pozycji” umożliwi lepszą widoczność i ułatwi oddychanie.
Warto wyposażyć również swoje mieszkanie w gaśnicę i czujkę
pożarową, gdyż może to pomóc we wczesnym wykryciu pożaru (np. w
nocy lub kiedy jesteś w pracy). Obecnie dostępne na rynku czujki dymu
można podłączyć do instalacji sygnalizacji włamań, które połączone są z
firmami ochrony mienia.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza

Dzień Kobiet
W dniu 8 marca Zarząd Związku Kombatantów i BWP w Rzgowie zorganizował swoim członkiniom uroczystość. Była herbatka ze słodkościami
i witaminkami oraz wspaniały nastrój. W spotkaniu uczestniczyło około
dwadzieścia Pań i nawet dwóch Panów, a szczere życzenia z okazji naszego
święta złożył dyrektor GOK-u Kazimierz Siutowicz.
W czasie uroczystości prowadziliśmy miłe rozmowy na różne tematy, a
nawet odśpiewaliśmy sto lat byłym solenizantom Pani Kazimierze Jardzioch
i Panu Kazimierzowi Siutowiczowi, miło upływał czas. Między innymi
omawialiśmy wyjazd na pielgrzymkę do Lichenia we wtorek 15 maja br. W
bardzo miłej atmosferze rozeszliśmy się do domów.
W imieniu wszystkich uczestników dziękuję sponsorom za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Prezes Koła Kombatantów w Rzgowie
Halina Śpionek
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O zwrocie podatku
akcyzowego
Procedury i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego
do produkcji rolnej w 2007 roku.
Z początkiem kwietnia ubiegłego roku weszła w życie ustawa z
dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego
w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Celem wprowadzenia tego aktu jest obniżenie kosztów ponoszonych przez użytkowników gruntów rolnych, prowadzących na nich
produkcję rolną. Dokonano tego przez umożliwienie producentom
rolnym uzyskiwania zwrotu części podatku akcyzowego, płaconego
przez nich przy nabywaniu oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
Zasady oraz tryb zwrotu tego podatku zostały określone we wskazanym wyżej Akcie, to jest w Ustawie z dnia 10 marca 2006 roku o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z dnia 30 marca 2006
roku Nr 52, poz. 379).
Ogólne stwierdzić należy, iż przysługuje on posiadaczowi użytków rolnych, który dysponuje fakturami VAT potwierdzającymi
nabycie oleju napędowego i wystąpi do wójta, burmistrza lub prezydenta (miasta) ze stosownym wnioskiem.
W 2007 roku producent rolny może składać wniosek do wójta,
burmistrza (prezydenta miasta) właściwego na miejsce położenia
gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2007 rok
w dwóch terminach, tj.:
a) Od 1 marca 2007 roku do 31 marca 2007 roku producent rolny
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w
okresie od 1 września 2006 roku do 28 lutego 2007 roku,
b) Od 1 września 2007 roku do 30 września 2007 roku producent
rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami
VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 marca 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości
oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z
faktur VAT, oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów na 2007 rok, z tym że kwota zwrotu
podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki
zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86, oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta
rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu
na dzień 1 kwietnia 2007 roku.
Zwrot podatku w 2007 roku wynosić będzie: 47,30 zł x ilość ha
użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2-31 maja
2007 roku w przypadku pierwszego wniosku; 2-30 listopada 2007
roku w przypadku drugiego wniosku - gotówką w kasie urzędu albo
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Teresa Agier
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Budżet na 2007 rok
Projekt budżetu autorstwa Burmistrza jeszcze w ubiegłym roku trafił do rąk
radnych obecnej kadencji. Był on skonstruowany ostrożnie po stronie dochodów, mając na uwadze kłopoty ze ściągalnością opłaty targowej w centrach
targowych, a w szczególności w „Polrosie”.
Radni pracowali nad budżetem na dwóch sesjach objazdowych i kilku posiedzeniach komisji. W rezultacie tych prac i w kontekście wyroku NSA w
sprawie opłat targowych budżet jest o blisko 800 tys. zł mniejszy od zaplanowanego i ponad 3 mln zł mniejszy od możliwego przy założeniu wpływu
wszystkich opłat targowych.
Konsekwencją tego niedoboru budżetowego było m.in. zdjęcie pozycji inwestycyjnej jak „rozbudowa i rekultywacja wysypiska odpadów” – 650 tys. zł,
„modernizacja placu targowego w Rzgowie” - 50 tys. zł, „modernizacja al.
Lipowej w Gospodarzu za ul. Nasienną” oraz zmniejszenie budżetu GOK o
30 tys. zł.
Najważniejsze zdania budżetu na rok 2007 to dokończenie rozbudowy
Urzędu Miejskiego za 1.200.000 zł i budowa kanalizacji w Starej Gadce i
Starowej Górze za 1.500.000 zł, przy założeniu kredytowania w wysokości
550.000 zł.
Właśnie tytuł tej kanalizacji oraz budowy kompleksu sportowo-kulturalnego
(hala sportowa, basen i dom kultury) oraz budowa kanalizacji w Rzgowie na
osiedlu Nadrzeczna-Zielona oraz w ulicach Stadionowa i Literacka znalazły
się we wniosku Burmistrza o dotacje unijne na lata 2007-2013.
Głosowanie nad budżetem było niejednogłośne; za było 12 radnych, przeciw
2, a 1 wstrzymał się od głosu.
A oto poniżej budżet bieżący w liczbach i najciekawszy załącznik – wydatki
inwestycyjne, które w tym roku stanowią tylko 27,3% i wynoszą 6.011.000
zł.
Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Rzgów na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm.
z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006. Nr 17, poz.
128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U.
Nr 169, poz. 1420, zm. z 2006 Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr
170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
Rada Miejska w Rzgowie
uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu gminy w wysokości 20.891.868 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
§2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.997.471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik
nr 3.
3. Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2007 poza wieloletnim programem
inwestycyjnym zawiera załącznik nr 3a.
4. Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2007 ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym zawiera załącznik nr 3b.
§3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.105.603 zł oraz spłata pożyczek i
kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie: 517.240 zł zostaną
pokryte przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 800.000 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 822.843 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1.622.843 zł, rozchody w wysokości
517.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§4
W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,
§5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 98.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.000 zł na reali-
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zację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.476.550 zł, wydatki – 1.476.550
zł,
§8
1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego: GZWiK w Rzgowie:
1) z tytułu dopłaty do zaopatrzenia w wodę - 92.127,00 zł,
2) z tytułu dopłaty do odbioru ścieków - 73.616,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 517.000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości - 85.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę
– 254.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
§9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 85.000 zł,
2) wydatki - 96.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10
Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 44.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 11
Określa się limity:
1. zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów w kwocie 800.000 zł,
2. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie
przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł,
3. zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do
wysokości 84.000 zł.
§ 12
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami
w ramach działu za wyjątkiem wydatków majątkowych,
3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących za wyjątkiem płac i wydatków majątkowych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w
innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) podjęcia czynności formalno-prawnych, mających na celu wykonanie
postanowień uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie o zaciąganiu kredytów i
pożyczek oraz wyboru najkorzystniejszej oferty bankowej,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy i których termin
zapłaty upływa w roku następnym,
7) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku
i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 15
Zobowiązuje się Burmistrza Rzgowa do przedłożenia Radzie Miejskiej informacji w formie pisemnej o przebiegu wykonania dochodów i wydatków oraz
zmian dokonanych w budżecie w zakresie zadań własnych i zleconych za I
półrocze 2007 r. w terminie do 31 sierpnia 2007 r. w szczegółowości uchwały
budżetowej.
§ 16
Zobowiązuje się Burmistrza Rzgowa do przedłożenia Radzie Miejskiej
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 w szczegółowości uchwały
budżetowej w terminie do 31 marca 2008 r.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Pozostałe załączniki do uchwały budżetowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Pierwsza drużyna gotowa
do rundy rewanżowej
Piłkarze reprezentacyjnej drużyny Rzgowa mają za sobą okres przygotowawczy przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Nie obyło się niestety bez
nieprzewidzianych chorób i kontuzji wśród zawodników. Wszystko wskazuje jednak na to, że do najważniejszych meczów, jakie czekają nasz zespół,
wszyscy będą zdrowi i gotowi do gry.
Pierwsze dwa spotkania rozegramy na stadionie w Rzgowie, a przeciwnikiem naszym będą zespoły z dolnej części tabeli: PTC Pabianice oraz GKS
Ksawerów. Nikt nam nie odda punktów bez walki. Nie możemy zlekceważyć
obu przeciwników, bo zespoły te potrafią grać w piłkę. Poza tym pierwsze
mecze są wielką niewiadomą. Chcąc jednak odegrać czołową rolę w lidze
okręgowej, spotkania te musimy wygrać, jakakolwiek strata punktów nie
wchodzi więc w rachubę.
Po przeanalizowaniu terminarza rozgrywek doszliśmy do wniosku, że
jeśli pierwsze pięć spotkań wygramy, to szanse na awans do IV ligi będą
bardzo realne, a pokonać trzeba jeszcze oprócz wspomnianych wyżej drużyn
na wyjeździe Ner Poddębice i Kolejarz Łódź oraz u siebie Start Brzeziny i
czekać na potknięcie najgroźniejszego rywala naszego zespołu MKS Kutno.
Po pięciu wygranych meczach powinno być już lekko „z górki”. Jeśli Kutno
nie straci punktów, to mamy jeszcze szansę pokonać ten zespół my na stadionie w Rzgowie w dniu 9 maja w środę o godz. 16.00. Wszystko wskazuje
na to, że mecz ten będzie jednym z najważniejszych dla Zawiszy w ostatnich
kilkunastu latach.
Potwierdzeni do gry w naszym zespole zostali już Krystian Wielemborek
oraz Tomasz Czerepiński z Sokoła Syguła Aleksandrów. W ostatniej fazie
rozmów jesteśmy też z ŁKS Łódź i wszystko wskazuje na to, że Michał Szymczak będzie już definitywnie naszym zawodnikiem. Mamy również nadzieję,
że „dogadamy” się z Włókniarzem TK Pabianice w sprawie przejścia do
naszego zespołu za Marcina Kopackiego obrońcy Zbigniewa Stasiaka, choć
w tym przypadku rokowania nie są tak optymistyczne. Oprócz Mędrka, który
wyjechał do Anglii, nikt nie odszedł z naszego zespołu.
Przedstawiamy dziś kibicom terminarz Ligi Okręgowej bez jednego terminu, bo do dnia dzisiejszego nie wiadomo, czy Start Łódź wystartuje do
rundy rewanżowej.
W końcową fazę przygotowań wszedł też drugi zespół Zawiszy, który
do tej pory rozegrał dwa spotkania sparingowe, jeden przegrywając 3:2 z
Ozorkowem, a drugi wygrywając 3:1 z Burzą Pawlikowice. Cieszy fakt, że
zaczynają zaglądać na treningi i na mecze sparingowe zawodnicy ze Rzgowa,
którzy kiedyś byli podporą tego zespołu. Mamy nadzieję, że nie będzie to
chwilowe. W chwili obecnej nie dysponujemy jeszcze pełnym terminarzem
rozgrywek klasy „A”, nie będziemy więc go przedstawiać.
Pierwsze spotkanie w rundzie rewanżowej sezonu 2006/ 2007 drugi
zespół rozegra w dniu 1 kwietnia (niedziela) o godz. 16.00 z RKS Łódź.
Na inaugurację piłki nożnej w Rzgowie zapraszamy na stadion kibiców
i sympatyków naszego zespołu już w dniu 24 marca (sobota) o godz. 16.00,
wtedy to pierwszy zespół Zawiszy podejmować będzie PTC Pabianice.

Nasze przepisy
Tort borówkowy
15 dkg cukru, 12 dkg mąki pszennej, 7 dkg mąki ziemniaczanej, 4
jajka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 20 dkg kremu orzechowego, 5
dkg gorzkiej czekolady, 60 dkg śmietany kremówki, 2 słoiki borówek, 1
zagęstnik do śmietany, 1 cukier waniliowy, 1 galaretka porzeczkowa,
kakao, płatki migdałowe.
Białka ubić wsypując cukier, dodać żółtka, wymieszać.
Mąkę pszenną połączyć z ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia,
wsypać do jajek, wymieszać na gładkie ciasto.
Spód tortownicy wyłożyć pergaminem i włożyć ciasto. Piec w temp.
180 st. przez 30 minut.
Czekoladę połamać, przełożyć z kremem orzechowym do rondelka, dodać śmietanę (25 dkg), podgrzewać na małym ogniu, odstawić do wystygnięcia. Resztę śmietany ubić na sztywno.
Biszkopt wyjąć z pieca, ostudzić, przekroić na trzy krążki. Spód
ciasta posmarować połową borówek, przykryć drugim krążkiem,
posmarować kremem, przykryć ostatnim krążkiem biszkoptu. Tort
schłodzić.
Galaretkę rozpuścić w małej ilości wody, dodać pozostałe borówki,
wystudzić, przełożyć na tort. Boki tortu posmarować śmietaną, na
wierzchu tortu wykonać dekorację ze śmietany i płatków migdałowych,
czekolady i owoców.
Smacznego!

Czekoladowa babka piaskowa
175 g miękkiego masła, 200 g cukru, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 2 łyżeczki rumu, 5 jajek, 250 g mąki ziemniaczanej, 2 łyżeczki
proszku do pieczenia, 100 g sproszkowanej czekolady, marmolada
morelowa, polewa czekoladowa.
Masło utrzeć na pianę – ucierając dodać cukier, cukier waniliowy,
rum i jajka. Mąkę przesiać proszkiem do pieczenia, zmieszać ze
sproszkowaną czekoladą i dodawać po łyżce do ucieranej masy.
Nałożyć ciasto do formy i piec ok. 1 godziny. Upieczone ciasto
wyjąć z formy, ostudzić i polać podgrzaną marmoladą morelową, później polać babkę czekoladową polewą. Do ciasta można - jeśli ktoś lubi
- dodać pokrojone wiśnie.

Dnia 19 lutego 2007 odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej
Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego właściwej dla
obszaru powiatu łódzkiego wschodniego. W porównaniu z minioną kadencją
skład liczebny Rady nie uległ zmianie – liczy ona nadal 11 członków w tym:
- z gm. Andrespol: Jan Woźniak
- z gm. Brójce: Władysław Glubowski, Wiesław Zimoń
- z gm. Koluszki: Paweł Ciamarzewski, Bogdan Sałata
- z gm. Nowosolna: Halina Rogulska
- z gm. Tuszyn: Marek Gąsiorowski, Zbigniew Smyczek
- z gm. (miasta) Łódź: Marek Piekarski
- z gm. Rzgów: Józef Binkowski, Michał Owczarek
(dwoje przedstawicieli występuje wtedy, gdy obszar użytków rolnych na
terenie danego okręgu wyborczego przekracza 4 tys. ha)
Głównym przedmiotem pierwszego posiedzenia był: wybór przewodniczącego Rady; wybór delegata na Walne Zgromadzenie IRWŁ.
Na posiedzeniu byli także obecni: Krzysztof Nowak - członek zarządu
IRWŁ oraz Artur Ławniczak - dyr. Biura Zarządu IRWŁ oraz Beata Pach
- pracownik Biura Zarządu IRWŁ.
Na początku radni spośród swego grona przegłosowali wybór komisji
wyborczej w składzie: Józef Binkowski, Halina Rogulska, Marek Gąsiorowski, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.
W pierwszej kolejności miał miejsce wybór przewodniczącego rady.
Komisja wyborcza przyjęła zgłoszoną kandydaturę Władysława Glubowskiego, po wyrażeniu przez niego zgody i wobec braku zgłoszenia innych
kandydatur zamknęła listę. Następnie odbyło się głosowanie. Członkowie
rady powiatowej izby rolniczej większością głosów wybrali na jej przewodniczącego Władysława Glubowskiego.
Następnie miał miejsce wybór delegata na walne zgromadzenie. Zgłoszona została kandydatura Jana Woźniaka. Kandydat wyraził zgodę, komisja
wyborcza kandydaturę przyjęła i wobec braku zgłoszenia innych kandydatur
lista została zamknięta. W głosowaniu, które się odbyło, członkowie rady
większością głosów przegłosowali wybór Jana Woźniaka na delegata na
Walne Zgromadzenie IRWŁ.
Wyniki wyborów rada powiatowa stwierdziła w drodze dwóch odrębnych uchwał. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zostało ono
zamknięte.
W podsumowaniu chciałbym powiedzieć, że zarówno wybrany przewodniczący, jak i delegat będą reprezentować naszą radę powiatową na Walnym
Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Złożyli oni deklarację aktywnego udziału w tych posiedzeniach.
Michał Owczarek

Smacznego!
Mirosława Olszewska

LIGA OKRĘGOWA ŁÓDZKA
sezon 2006 / 2007
runda wiosenna

5/6.05.2007 – SOBOTA/NIEDZIELA
START ŁÓDŹ - ZAWISZA RZGÓW

24.03.2007 - SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - PTC PABIANICE

19.05.2007 – SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - SOKÓŁ SUGUŁA II ALEKSANDRÓW

31.03.2007 – SOBOTA – GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - GKS KSAWERÓW

26.05.2007 – SOBOTA - GODZ. 15.30
LKS RÓŻYCA - ZAWISZA RZGÓW

7.04.2007 - SOBOTA – GODZ. 16.00
NER PODDĘBICE - ZAWISZA RZGÓW

2.06.2007 – SOBOTA – GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - UKS SMS ŁÓDŹ

14.04.2007 – SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - START BRZEZINY

6.06.2007 – ŚRODA - GODZ. 17.00
MALINA PIĄTEK - ZAWISZA RZGÓW

21.04.2007 - SOBOTA - GODZ. 15.00
KOLEJARZ ŁÓDŹ - ZAWISZA RZGÓW

9.06.2007 - SOBOTA GODZ. 17.00 - termin obligatoryjny
ZAWISZA RZGÓW - ORZEŁ ŁÓDŹ

28.04.2007 - SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - LZS ROSANÓW

16.06.2007 – SOBOTA - GODZ. 17.00 – termin obligatoryjny
GKS BEDLNO - ZAWISZA RZGÓW
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Pierwsze posiedzenie

9.05.2007 – ŚRODA – GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - MKS KUTNO
12.05.2007 – SOBOTA – GODZ. 17.00
MKS 2000 TUSZYN - ZAWISZA RZGÓW

Rzgów – Nasza Gmina

Słowem o izbach
rolniczych
Podejmując pokrótce wskazaną w tytule problematykę, wypada na
początku powiedzieć, że izby rolnicze tworzą samorząd działający na rzecz
rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych
w nim podmiotów. Stanowi o tym art. 1 pkt 1 ustawy „o izbach rolniczych”.
Pomimo tego, obecnie, wielu rolników nie jest świadomych, że z mocy prawa
do tegoż samorządu przynależy przez sam fakt bycia podatnikiem podatku
rolnego. Jest to klasyczna forma członkostwa, bowiem ustawa w poczet
członków izby zalicza także osoby będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Większość osób w tym momencie może zadać pytanie: cóż z takiego
członkostwa może wynikać, co taki status danej osobie daje? W pierwszym
rzędzie trzeba powiedzieć, że członkostwo w izbie rolniczej to posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego do organów izby. Strukturę tę
tworzą:
- rady powiatowe izby
- walne zgromadzenie izby (obejmuje właściwością obszar województwa)
- zarząd izby
- komisja rewizyjna
Dalsze rozważania dotyczące członkostwa w izbie rolniczej wiążą się z
koniecznością zsyntetyzowania charakteru prawnego izb rolniczych.
Obecnie podstawę prawną funkcjonowania izb rolniczych stanowi cytowana już przeze mnie ustawa „o izbach rolniczych” z 1995 roku, wielokrotnie nowelizowana. Należy ubolewać nad tym, że nie daje ona samorządowi
rolniczemu zbyt silnej pozycji prawnej. Izba posiada bowiem, w świetle tej
ustawy, przede wszystkim funkcje opiniodawcze, konsultacyjne, wnioskodawcze oraz postulatywne względem organów administracji publicznej. Nie
może ona tym samym wywierać wiążącego wpływu na te organy. I choć
przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych często zapewniali, że
ustawa ta musi zostać zmieniona, w kierunku umocnienia pozycji prawnej izb
rolniczych, to jednak okazuje się, iż deklaracje te były czysto populistyczne,
przedwyborcze. Bo czy któremuś ministrowi rolnictwa będzie zależało tak
na prawdę, by mieć przed sobą silny samorząd rolniczy, który będzie „przychodził i żądał”?
Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w obecnym kształcie izba wykonuje wiele pożądanych czynności, przykładowo bowiem:
- prowadzi ona doradztwo w zakresie działalności rolniczej
- angażuje się w podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie
- sporządza analizy, opinie, oceny z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego
- działa na rzecz poprawy jakości produktów rolnych
- promuje eksport polskich produktów rolnych
- występuje do właściwych organów z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa.
W związku z powyższym nie powinien budzić niczyjej wątpliwości
fakt, że działalność izb jest jak najbardziej potrzebna polskiemu rolnictwu.
Nadzieje, jakie należy pokładać co do przyszłości funkcjonowania samorządu rolniczego, to, by należycie wykonywał on powierzone mu zadania
oraz maksymalnie wykorzystywał nadane mu ustawowo kompetencje, zabiegając jednocześnie o ich zwiększenie. Tego życzę wszystkim rolnikom, w
szczególności tym z województwa łódzkiego oraz naszej gminy.
Michał Owczarek

Nasze recenzje
Wolf Isabell: Kwestia miłości, przeł. z ang. Ewa Spirydowicz, Warszawa „Amber” 2006, s. 237
Isabell Wolf jedna z popularnych brytyjskich autorek powieści, szczególnie dla kobiet. „Kwestia miłości” – tu można zadać pytanie za milion!
Czy stary romans może po latach osiągnąć realność? Czy można wybaczyć
zdradę? Jak długo można być tą drugą?
Laura zostaje prezenterską nowego teleturnieju, to jej życiowa i zawodowa szansa, jest osobą określaną jako „piękna brzydula”. Czy ta szansa to
początek flirtu, a może... jeszcze czegoś innego.
Tylko kto jest jej przeznaczony; mąż, który zniknął bez słowa, intrygujący szef, który nie wiadomo czemu wierzy w nią bardziej niż ona sama, czy
jej dawny znajomy, który pojawia się w najmniej odpowiednim momencie.
Jakiego wyboru dokona Laura, jak się zachowa, jak będzie postępować i
czy podejmie odpowiednią decyzję?
Książka polecana paniom lubiącym literaturę obyczajową.
Mirosława Olszewska

Rzgów – Nasza Gmina
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Internet - źródło wiedzy
i rozrywki czy przyczyna zła?
W obecnych czasach, na początku XXI w. Internet towarzyszy nam niemal
w każdej chwili życia. Korzystają z niego nie tylko młodzi ludzie, ale także w
coraz większej mierze doceniają jego potencjał starsi. Postęp technologiczny
w dziedzinie mikroelementyzacji uległ znacznemu rozwinięciu. Internet nie
jest już tylko związany ze stacjonarnymi komputerami. Obecnie dostęp do
niego może odbywać się także za pomocą notebook’ów, palmtop’ów oraz
telefonów komórkowych. Jest to duże udogodnienie dla ludzi, którzy z powodów zawodowych lub innych nie mają dostępu do normalnego „peceta”. W
tym ulepszeniu techniki musimy jednak wziąć pod uwagę plusy i minusy,
jakie niesie ze sobą używanie Internetu.
Problemy, które pojawiają się wraz z decyzją o zakupie łącza internetowego, dręczą każdego „zwykłego Kowalskiego”. Najczęściej jest to trudna
decyzja dla rodziców, którzy planują podłączenie do sieci komputerów
swoich pociech. Martwią się, czy w Internecie dzieci nie będą nadużywały
swojej ciekawości oraz czy będą potrafiły bezpiecznie poruszać się po zasobach ogromnych możliwości. Wiele współczesnych organizacji prowadzi
akcje, które mają na celu uchronienie młodzieży od zagrożenia płynącego z
Internetu. Stworzonych zostało także wiele zasad oraz norm poruszania się
po cyberprzestrzeni, mają one na celu nie tylko bezpieczeństwo, ale również
nieszkodzenie innym użytkownikom.
Tego typu rozterki nie są tylko poruszane na gruncie domowym, coraz
częściej Internetem oraz jego zasobami zaczynają interesować się naukowcy
oraz psychologowie. Wiąże się to z ciągłym rozpowszechnianiem sieci na
coraz większe obszary naszego kraju oraz świata. Jedną z konferencji, przedstawionych przez naukowców i praktyków, była Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Społeczne aspekty Internetu 2006”. Organizowana była ona w
Warszawie w dniach 8-10 grudnia. Celem tej konferencji było stworzenie
okazji do spotkania polskich środowisk zajmujących się wpływem Internetu
oraz nowych technologii na życie społeczne. W programie tego spotkania
można był znaleźć wystąpienia gości specjalnych oraz ludzi, którzy w swoim
zawodzie stykają się z zagrożeniami Internetu. Poruszanymi tematami były
zjawiska i procesy zachodzące w cyberprzestrzeni, dotyczące m.in. pornografii internetowej, działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie, porównania życia online i życia offline, roli Internetu w kształtowaniu tożsamości
społecznej czy wirtualnych technik wpływu sieci.
W tych rozmyślaniach nie można jednak zapomnieć o niewyobrażalnych
korzyściach płynących z Internetu. Stwarza on nam wielkie możliwości,
poczynając od porad prawnych, a kończąc na zakupach przez Internet. Dla
uczniów sieć to ogromnie źródło wiedzy i rozrywki. Dzięki niej można zagłębiać się w swoich zainteresowaniach oraz utrzymywać kontakt ze znajomymi
na całym świecie. Często pomaga on także w nauce. Dla dorosłych - Internet
to przede wszystkim pomoc w codziennym zajęciach. Banki oferują konta
internetowe, gdzie nie potrzeba wychodzić z domu, aby zapłacić wszystkie rachunki. Zakupy online pomagają ludziom, którzy nie mają czasu na
zwykłe bieganie po sklepach. Starsi także doceniają informacyjną rolę Internetu, mogą oni przejrzeć najświeższe wiadomości, nie kupując gazety lub nie
tracąc czasu na zbędne oglądanie telewizji.
Niewątpliwie Internet pomaga nam w codziennym życiu. Jego udział w
mediach ciągle rośnie, co świadczy o tym, że ludzie coraz częściej przekonują się do jego pozytywnych walorów. Niestety wraz ze zwiększającą się
liczbą użytkowników powstaje coraz więcej niebezpieczeństw płynących z
sieci. Jednak uważam, że człowiek ze zdrowym rozsądkiem będzie umiał
poruszać się po zasobach Internetu i nie będzie narażony na ryzyko, jakie w
nim występuje.
Marcin Goss, kl. IIId gimnazjum
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Szczęście
od świętego Walentego
Tradycja każe, by napisać kilka słodkich słów ukochanej osobie, podpisać je tajemniczo - „Święty Walenty” - i po kryjomu dostarczyć adresatowi.
Walentynki? Święto Zakochanych. Ale nie tylko tych, którzy chodzą razem
jak papużki-nierozłączki. Tak naprawdę to dzień dla tych, którzy są nieszczęśliwie zakochani albo zbyt nieśmiali, by wyznać miłość? Nie, nie ma przecież
lepszej wymówki niż tradycja.
Legenda głosi, że św. Walenty był księdzem. Żył on za panowania cesarza
Klaudiusza II w Rzymie. Władca ten zabronił swoim żołnierzom żenić się,
gdyż uważał, że kawalerowie byli lepszymi wojownikami. Ksiądz Walenty
sprzeciwiał się woli cesarza i potajemnie dawał śluby wojownikom. Szczęśliwi zakochani, których w ten sposób połączył, po jego śmierci zaczęli świętować ten dzień jako święto zakochanych. Podobno też Walenty miał moc
uzdrawiania chorych.
Walentynki szczególnie popularne stały się w Anglii. Są osoby, które
uważają, że nie powinno obchodzić się tego święta w Polsce, gdyż to nie
nasza tradycja. Mylą się! My też przed wiekami mieliśmy podobne święto,
nazywało się - Noc Kupały i obchodzono je 23 czerwca.
Tomasz Niciński, kl. IIId gimnazjum

„Skąpiec” w Pabianicach
Siedemnastowieczna komedia „Skąpiec” francuskiego autora Moliera
opowiada o losach człowieka, który w swoim życiu kierował się wartością
pieniądza. Skąpił on grosza nawet dla dzieci, dlatego między nimi istniał
ciągły konflikt. Kłótnie wynikały też z tego, iż Harpagon (ojciec) sam narzucał Elizie i Kleantowi wybór drogi życiowej oraz wybrał swoim pociechom
ich przyszłych małżonków.
Objazdowy teatr ze Śląska, który tę sztukę wystawia, jeżdżąc po Polsce
miał inną koncepcję na przedstawienie twórczości Moliera. Uczniowie klas
trzecich Gimnazjum w Rzgowie obejrzeli tę sztukę dn. 13 lutego w Pabianicach. Aktorzy na scenie zachowywali się bardzo młodzieżowo. Często próbowali używać slangu, którym na co dzień operują młodzi ludzie. Nie zawsze
im to wychodziło, a wręcz czasem irytowało. Scenografia także była utrzymana w klimacie współczesnym. Mocno kontrastowała z utworem. Raziło
też to, że aktorzy na scenie korzystali z internetu i telefonu. Moim zdaniem
jest to niedopuszczalne w ukazywaniu barokowej klasyki. Czasami odnosiło
się wrażenie, że tak wyreżyserowany spektakl jest bardzo komercyjny i świadomie miał przyciągać uczniów swoim „nowoczesnym urokiem”.
Aktorzy grali poprawnie, co do tego nie ma żadnych zastrzeżeń, muzyka
była dostosowana do klimatu komedii. Uważam jednak, że taki spektakl
powinno oglądać się w oryginale. Wszelkie udziwnienia nie zawsze się podobają. Ogólnie, większej części młodzieży sztuka przypadła do gustu, zrozumiano jej przesłanie. A to jest najważniejsze.
Marcin Goss, kl. IIId gimnazjum

Karnawał w Przedszkolu
13 lutego 2007 r. w naszej placówce odbył się huczny karnawałowy
bal przebierańców. Przysłowiowa pechowa trzynastka nie popsuła
nikomu humoru, a zabawa udała się wyśmienicie. Jak co roku, wśród
przedszkolaków nie zabrakło kowbojów, muszkieterów, księżniczek i
czarodziejek oraz wielu, wielu innych postaci z ulubionych bajek. W
uroczyście udekorowanej sali bal poprowadził wodzirej, zachęcając
gorąco wszystkich do udziału we wspólnych tańcach, konkursach i
korowodach. Po wyczerpujących pląsach rozbawione, choć zmęczone maluchy pozowały do pamiątkowych fotografii. Już po obiedzie
przedszkolaki odpoczywały po udanej imprezie, wymieniając wrażenia z balu i malując najbarwniejsze postaci karnawałowej zabawy.
Przedszkole Publiczne w Rzgowie zaprasza wszystkie dzieci w
wieku od trzech do sześciu lat, mieszkające w Rzgowie, Gadce Starej
i Nowej, Gospodarzu, Starowej Górze oraz Konstantynie do przyłączenia się do naszej przedszkolnej społeczności w nowym roku szkolnym 2007/2008.
Nasza placówka zapewnia swoim podopiecznym troskliwą i
fachową opiekę, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doskonale
przygotowany personel pedagogiczny, całodzienne, obejmujące trzy
posiłki żywienie. Wszystkie dzieci mogą korzystać z szeregu zajęć
dodatkowych, takich jak gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski oraz systematycznie uczestniczyć w koncertach muzyków Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego i przedstawieniach teatralnych. W
przedszkolu już od kilku lat istnieje grupa, w której zajęcia prowadzone
są w oparciu o elementy pedagogiki M. Montessori.
Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie się
do placówki do 30.04.2007 r. w celu wypełnienia i złożenia wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola. Jednocześnie przypominamy,
że zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty, od roku szkolnego 2004/2005 wszystkie dzieci
sześcioletnie zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Do Opery ? - Czemu nie...!
Wizyta w Teatrze Wielkim to niewątpliwie przyjemne wydarzenie, szczególnie wtedy, gdy słucha się pięknie wyśpiewanej, zabawnej historii i ogląda
kolorowe widowisko.
Taka właśnie miłą wycieczkę odbył 9 marca Rzgowski Chór „Camerata”,
który obejrzał najstarszą polską operę Jana Stefaniego do libretta Wojciecha
Bogusławskiego „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”. Tym bardziej
miłe, że dzień wcześniej obchodziliśmy Dzień Kobiet, a właśnie większa
część „Maceraty” to panie.
Ten mile spędzony wieczór był nie tylko czasem relaksu, ale też rodzajem
integracji oraz edukacji. Zresztą czas poświęcony wysokiej kulturze zawsze
procentuje, choć nie są to wymierne efekty. Biorąc pod uwagę, iż dla niektórych była to pierwsza wizyta w Operze - tym bardziej miło słyszeć: „Do
następnego razu”.
Chórmistrz Izabela Kijanka

Młodzież zapobiega pożarom

45 rajd Szlakiem Powstania
Styczniowego „Dobra 2007”

W dniu 25.02.2007 r. (niedziela) 16 uczniów z klas IV-VI naszej szkoły
brało udział w rajdzie pieszym organizowanym przez PTTK w Łodzi dla
uczczenia 144 rocznicy większej bitwy powstańczej, jaka rozegrała się na
ziemi łódzkiej 23.02.1863 r. w miejscowości Dobra.
Trasa liczyła 12 km i wiodła przez Las Łagiewnicki, Las Skotnicki, wieś
Skotniki i Klęk do miejsca spoczynku pięćdziesięciu powstańców poległych
w tej bitwie. W bitwie tej uczestniczyło około 300 Polaków, z czego 210 pieszych uzbrojonych w kosy, 60 w broń palną, a zaledwie 30 to kawalerzyści.
Wobec takiego uzbrojenia powstańców już w momencie rozpoczęcia bitwy
z silniejszym i lepiej uzbrojonym przeciwnikiem wiadomo było, że skazani
są oni na niepowodzenie. Mimo wszystko powstańcy podjęli ten trud, nie
zważając na jego rezultaty.
Trasa rajdu wiodła przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, który
był przedmiotem konkursu dla wszystkich uczestników rajdu. Odbył się on
na mecie rajdu w Dobrej. Nagrodę pocieszenia wylosował nasz uczestnik
– Jan Dalewski, uczeń klasy IV.
Po rozstrzygnięciu konkursu wszyscy uczestnicy rajdu pomaszerowali
na miejscowy cmentarz, aby zapalić znicz, złożyć kwiaty i chwilą zadumy
pochylić się nad zbiorową mogiłą powstańców z 1863 r. Rajd ten cieszy się
dużą popularnością wśród młodzieży gimnazjum i szkół podstawowych,
zwłaszcza łódzkich, chociaż są i uczestnicy z okolic Łodzi, czego my jesteśmy dowodem.
Pogoda była dla nas życzliwa, przyjemnie wędrowało się przez las i
wzniesienia stanowiące Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.
Opiekun Szkolnego Koła
Turystyczno-Krajoznawczego

Rzgów – Nasza Gmina

W dniach 1-5 marca 2007 r. odbyły się w szkołach na terenie gminy
Rzgów eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Ogółem wzięło udział 74 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum.
W dniu 16 marca 2007 r. odbył się Finałowy Turniej dla zwycięzców
eliminacji szkolnych, którzy przeszli do eliminacji gminnych. W poszczególnych grupach wiekowych zwyciężyli:
Szkoły podstawowe – 12-15 lat: 1. Mateusz Kuzik - SP Rzgów, 2. Piotr
Stankiewicz - SP Kalino, 3. Maciej Witkowski - SP Rzgów.
Gimnazjum – 16-18 lat: 1. Barbara Baniek - gimnazjum w Rzgowie, 2.
Marlena Głaszcz - gimnazjum w Rzgowie, 3. Agata Madej - gimnazjum w
Rzgowie.
Wyżej wymieni zwycięzcy będą reprezentować Gminę Rzgów eliminacjach Powiatu Łódzkiego-Wschodniego w dniu 23 marca 2007 r.
Organizatorami konkursu OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” byli dh
Ryszard Weiss, dh Aleksander Siotor, dh Marek Kapka.

Rzgów – Nasza Gmina

Nagrody ufundowane przez Zarząd Gminny OSP wręczył Burmistrz
Rzgowa Jan Mielczarek.

* * *
5 marca 2007 r. (poniedziałek) odbyły się w naszej szkole eliminacje
konkursu p.poż. Wzięło w nim udział 17 uczniów z klas IV-VI, 1/3 ogółu
wszystkich uczniów starszych.
Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się troje uczniów, po jednym
z każdej klasy. Są to: Adam Gembic – kl. IV, Klaudia Adamczyk – kl. V, Piotr
Stankiewicz – kl. VI.
Gratulujemy naszym laureatom i życzymy im sukcesów w dalszych etapach.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Św. Królowej Jadwigi
w Kalinie
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