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Mieszkańcy Miasta i Gminy Rzgów modlą się w intencji ofiar tragicznie zmarłych 
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oraz za ich rodziny. Delegacje złożyły 
wiązanki biało-czerwonych kwiatów przed ołtarzem w kościele parafialnym.

Rozwiązanie
Konkursu Świątecznego

Zwycięzczynią konkursu została Ida Zaniewska ze Starowej Góry, która 
odpowiedziała prawidłowo na dwa pytania.

Sponsorem konkursu był Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Mariana 
Gołębiewskiego ze Rzgowa. Firma założona przez ojca Jana w 1932 roku 
w Łodzi. Zakład w 1973 roku zaczął działalność w Rzgowie przy ul. Górnej 
2 specjalizując się w cukiernictwie. Od 2000 roku poszerzono działalność o 
piekarnictwo. Zakład produkuje 17 rodzajów ciast, torty, rolady, bułki droż-
dżowe, herbatniki, 8 rodzajów chleba, w tym specjalność: bułki z kiełkami 
pszennymi. Zatrudnia 12 osób.

Ojcu Marianowi pomaga obecnie córka Katarzyna z mężem Adamem.
Produkty tej firmy można kupić na terenie naszej Gminy w sklepach GS 

SCH w Rzgowie, ul. Ogrodowa 41, i Starowa Góra, ul. Centralna 40; Alina 
Dziuda w Rzgowie, pl. 500-lecia; Dorota Nowak w Rzgowie, ul. Nadrzeczna 
w Hali „Polros” w Rzgowie.                                  Włodzimierz Kaczmarek

Na zdjęciu: Laureatka naszego konkursu Ida Zaniewska z siostrą Julią odbiera 
nagrodę od Marianna Gołębiowskiego z córka Katarzyną.

Ksiądz Jarosław Leśniak z parafii Św. Józefa w Łodzi podczas 
święcenia „wielkanocnych koszyczków” w Starej Gadce

Piękna polska tradycja

Fot. Katarzyna Bagińska
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OSP Grodzisko w akcji
na drodze wojewódzkiej nr 714
(Pabianice – Tomaszów Maz.)

Apel strażaków
Minęło zaledwie kilka słonecznych dni, a strażacy powiatu 

łódzkiego – wschodniego wyjeżdżali do pożarów spowodowanych 
wiosennym wypalaniem suchych traw już kilkanaście razy. Okres 
wiosenny jest porą zwiększonego zagrożenia pożarowego wystę-
pującego corocznie w wyniku wypalania pozostałości roślinnych 
na polach i posesjach. Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej powiatu łódzkiego – wschodniego z/s w Koluszkach jak 
co roku w tym okresie zwraca uwagę wszystkim mieszkańcom na 
zagrożenia, jakie niesie za sobą brak wyobraźni przy wykonywa-
niu tego typu prac. Wypalanie traw jest częstą przyczyną pożarów 
budynków inwentarskich, gospodarczych i lasów oraz powoduje 
zakłócenia w ruchu drogowym i kolejowym.

Należy pamiętać, że w czasie gaszenia pożarów traw i pozosta-
łości roślinnych przez jednostki straży pożarnych, pomoc straża-
ków może być potrzebna w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludz-
kiego. Za bezzasadne i bezmyślne wypalanie traw i pozostałości 
roślinnych funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej nakładają 
wysokie mandaty karne. W przypadku gdy działania osób wypa-
lających 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.

Państwowa Straż Łowiecka 
informuje

Puszczanie psa luzem w lesie poza czynnościami związanymi z polo-
waniem podlega karze grzywny do 5.000,00 zł oraz karze nagany. Art. 166 
(Kodeks wykroczeń)

Znamiona wykroczenia wyczerpuje samo puszczenie psa luzem. Jeżeli 
sprawca w lesie puści psa luzem i w ten sposób będzie kłusował wchodząc 
w posiadanie zwierzyny, występuje zbieg art. 166 KW z art. 53 pkt 6 Prawa 
łowieckiego.

Art. 53. pkt 6 - kto nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w 
posiadanie zwierzyny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Jeżeli sprawca puszcza psa luzem, aby wejść w posiadanie zwierzyny 
łownej, ale jeszcze zwierzęcia nie pozyskał, to odpowiada za usiłowanie (art. 
13 § 1 kk), również karalne.

Zgodnie z Art. 431. Kodeksu cywilnego
Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do napra-

wienia wyrządzanej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego 
nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło.

W przypadku, gdy pies uśmierca zwierzę łowne, właściciel psa podlega 
sankcjom określonym w Kodeksie karnym.

Pamiętajmy, że nasze psy to drapieżniki!
Zgodnie z art. 33 § 1 pkt 4 Ustawy o ochronie zwierząt - psy powodujące 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także dla zwie-
rząt hodowlanych lub dziko żyjących w uzasadnionych przypadkach mogą 
być uśmiercane przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby uprawnione do 
posiadania tej broni.

Dzień sołtysa u marszałka
Dnia 11 marca 2010 roku Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzi-

mierz Fisiak zaprosił sołtysów województwa łódzkiego do Urzędu Marszał-
kowskiego na spotkanie.

Spośród 3358 sołtysów tylko 80 spotkało się z Marszałkiem. Z naszej 
gminy obecni byli: p. Zofia Gruszka - sołtys Starej Gadki, p. Małgorzata 
Ostojska-Zdyb – Bronisin, p. Kazimiera Zawistowska – Gospodarz, p. Józef 
Zimoń – Kalinko i p. Czesław Zaborowski – Guzew.

Uważamy to spotkanie za źle przygotowane. Marszałek nie miał dla nas 
czasu. Nie pozwolono na rozwinięcie dyskusji. Każdy sołtys zabrał przygo-
towaną torbę z licznymi ulotkami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich woj. 
łódzkiego. Pięknie wydane! Z pewnością kosztowały dużo pieniędzy, ale już 
niektóre nieaktualne i dla sołtysów zupełnie nieprzydatne.

Następnie zaproszono nas na bardzo małe co nieco i do domu.
Całe spotkanie trwało około godziny. Byliśmy mocno rozczarowani, a co 

dopiero sołtysi z krańcowych sołectw województwa, którzy poświęcili kilka 
godzin na dojazd i powrót!

Jedyną korzyścią jest to, że poznaliśmy Prezesa Łódzkiego Stowarzy-
szenia Sołtysów. Sołtys Jan Tobiasz wygłosił kilka cierpkich uwag na temat 
znaczenia urzędu sołtysa obecnie, jednak pod nieobecność Marszałka.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku takie spotkanie będzie lepiej przygo-
towane. Marszałek obiecał, że spotkania te będą odbywać się każdego roku.

Uczestnicy spotkania

Tak! Polskiej wsi!
Tym razem sołtysi zostali zaproszeni 19 marca 2010 roku na spotkanie, 

które zorganizowała Platforma Obywatelska, a szczególnie senator M. Grub-
ski. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania środ-
ków z Funduszu Sołeckiego. Na spotkaniu obecna była osoba - trener zajmu-
jąca się tą tematyką i służąca swoją wiedzą. Okazało się, że sołtysi potrafią 
dyskutować na temat nowego „tworu”, jakim jest Fundusz Sołecki. Zajęło 
nam to 2 godziny. Szkoda tylko, że frekwencja nie dopisała. Przybyło 8 osób 
- 50% to gmina Rzgów. Zgodnie stwierdziliśmy, że Fundusz Sołecki może 
stać się ważnym elementem wdrażania i finansowania wiejskich planów 
odnowy. Dzięki niemu możliwe będzie:
– budowanie tożsamości wsi,
– rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
– waloryzacja krajobrazu i architektury,
– wykonanie przedsięwzięć poprawiających warunki życia na wsi,
– wpływanie na wartości niematerialne, takie jak poczucie wspólnoty,
– współodpowiedzialność, wzory wychowawcze, więź międzypokoleniowa.

Cieszymy się, że Rada Miejska w Rzgowie już 17 marca 2010 roku na 
Sesji uchwaliła Fundusz Sołecki.

Żeby tylko wszystkim „chciało się chcieć!”
Uczestnicy spotkania

PROGRAM
MANIFESTACJI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNEJ

PRZY MOGILE UPAMIĘTNIAJĄCEJ MIEJSCE STRACEŃ
W RZGOWSKIM LESIE K. BABICH 

W DNIU 25 KWIETNIA 2010 r.
Godz. 14.45 – zbiórka pocztów sztandarowych, władz samorzą-
dowych, organizacji społecznych i pozostałych uczestników przy 
pomniku upamiętniającym męczeńską śmierć 22 Polaków roz-
strzelanych przez hitlerowców w 1942 r. – Babichy Las
– złożenie wiązanek kwiatów
Godz. 15.00 – uroczysta Msza Św. ku czci pomordowanych z 
udziałem Rzgowskiej Orkiestry Dętej i Chóru „Camerata”
– okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie
– zakończenie uroczystości – podziękowania

PROGRAM
OBCHODÓW ŚWIĘTA 3 MAJA

W DNIU 3 MAJA 2010 r. W RZGOWIE
Godz. 11.00 – zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie pocztów 
sztandarowych, władz samorządowych, organizacji społecznych 
Gminy Rzgów i zespołów artystycznych
Godz. 11.15 – przemarsz do Kościoła Parafialnego pw. Św. Stani-
sława BM w Rzgowie
Godz. 11.30 – uroczysta Msza. Św. z udziałem: Orkiestry Dętej, 
ZPiT „Rzgowianie”, Chóru „Camerata”
– przemarsz do estrady w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgo-
wie
– wystąpienie okolicznościowe nt. uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– część artystyczna – występy: Rzgowskiej Orkiestry Dętej, Chóru 
„Camerata”, ZPiT „Rzgowianie”, zespołu tanecznego „Krasnale”

Zapraszamy do udziału w uroczystościach

Kancelaria Prawnicza
Rzgów, ul. Grodziska 34

42/214-10-51; 504-857-290
czynna od pon.-sob. 10.00-18.00

możliwość dojazdu do klienta

prowadzi sprawy: rozwodowe, spadkowe, 
karne, zasiedzenia, podziały majątku, 

odszkodowawcze, rodzinne i inne.
Pisanie pism, wniosków, pozwów, 

aktów oskarżenia, apelacji itp.

Nasza recenzja
Montefiore Santa : Ostatnia podróż „Valentiny”; przeł. (z ang.) Anna 
Dobrzańska-Gadowska; Warszawa : „Świat Książki”, 2009

Urodzona w 1970 roku w Anglii Santa Montefiore wiodła idylliczne 
dzieciństwo w bajkowym, wiejskim zakątku, otoczona miłością i dostatkiem. 
Już w młodych latach tworzyła opowiadania dla przyjaciół i wymyślała pio-
senki. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechała na rok do Argentyny jako 
nauczycielka angielskiego. Przeżyła tam pierwszą miłość, a czas spędzony 
na obczyźnie ukształtował ją jako człowieka i stał się punktem odniesienia 
dla twórczości.

Powrót do Anglii na studia był impulsem do opisania przeżytych w 
Ameryce Południowej uczuć i zdarzeń. Motywację do tworzenia wzbudzał 
w młodej pisarce mąż, także literat, którego rady i wsparcie zaowocowały 
przepięknymi powieściami np. „Szkatułka z motylem” czy „Sonata o nieza-
pominajce”.

Wydana w 2009 roku powieść „Ostatnia podróż „Valentiny” jest nieco 
nostalgiczną historią miłości pięknej tytułowej Włoszki Valentiny i Anglika 
Thomasa Arbuckle.

Owoc tej miłości, córka Alba, jako dorosła już kobieta, wraca po latach 
do Włoch próbując odkryć losy swej matki. Pojawia się motyw gorącego 
uczucia, ale także oszustwa i zdrady.

Powieść czyta się znakomicie, jest historią miłosną, ale nie brak w niej 
wątków dramatycznych i zaskakujących.

Falstart pierwszej drużyny
Nikt nie przewidywał, że tak źle 

wystartują w rozgrywkach zawod-
nicy reprezentacyjnego zespołu 
Rzgowa. Mecze towarzyskie roz-
grywane w trakcie okresu przygo-
towawczego wskazywały, że zespół 
jest dobrze przygotowany do sezonu. 
Być może, że wpływ na taką formę 
miał fakt, że rozgrywki w przypadku 
naszego zespołu rozpoczęliśmy z 
ponad dwutygodniowym opóźnie-
niem, ponieważ w ostatniej chwili 
odwołanie od decyzji Wydziału Gier 
ŁZPN złożyła Ceramika Opoczno 
(mecz miał się odbyć 13 marca), a w 
drugiej kolejce nie doszło do spotka-
nia ze Zjednoczonymi Stryków (20 
marca), ponieważ boisko w Stryko-
wie nie było po zimie gotowe do gry. 
Nie doszło też do skutku spotkanie z 
Włókniarzem Konstantynów, które 
miało się odbyć w dniu 24 marca 
na naszym obiekcie, ponieważ w 
noc poprzedzającą ten mecz spadł 
ulewny deszcz, który w połączeniu 
z wysokim poziomem wód grunto-
wych, jakie są na naszym stadionie, 

spowodował, że na boisku potwo-
rzyły się kałuże i mimo wysiłków 
w dniu spotkania nie udało się w 
pełni doprowadzić płyty stadionu do 
takiego stanu, aby można było roze-
grać mecz. Z propozycją przełożenia 
zawodów wystąpił trener zespołu z 
Konstantynowa p. Witold Obarek, a 
decyzja sędziów uzależniona była od 
naszej woli. Prawdę powiedziawszy, 
było to nam na rękę, ponieważ nie 
sztuką jest zniszczyć płytę stadionu, 
skoro jest możliwość rozegrania 
meczu w innym terminie.

Pierwsze spotkanie rozegrali-
śmy na wyjeździe z Czarnymi Rzą-
śnia, które przegraliśmy 2:1, a zwy-
cięską bramkę zawodnicy z Rząśni 
zdobyli w doliczonym czasie gry. 
Myśleliśmy, że jest to jednorazowa 
wpadka, ale drugi przegrany mecz 
z Włókniarzem Konstantynów 6:2 
pokazał, że pierwsza porażka nie 
była dziełem przypadku. Po spotka-
niu zawodnicy twierdzili, że „głowa 
chciała”, a nogi nie. Zakłócenia w 
rozpoczęciu rozgrywek spowodo-

wały, że forma gdzieś po drodze 
musiała zostać zgubiona. Całkowi-
cie odrzucamy sugestie, że zawodni-
kom nie chce się grać, co w trakcie 
meczu sugerowali niektórzy kibice. 
Swoją drogą to na meczu z Konstan-
tynowem część kibiców zachowy-
wała się, jakby zespół rzgowski nie 
był ich zespołem.

Doping kibiców jest potrzebny 
wtedy, gdy nie idzie, gdy jest dobrze 
- piłkarze poradzą sobie sami, gdy 
jest źle - kibice swojej drużyny 
powinni być dwunastym pomaga-
jącym zawodnikiem, a nie - tak jak 
było na ostatnim spotkaniu - pierw-
szymi krytykującymi naszych prze-
cież graczy, którzy nie raz przyspo-
rzyli swoim kibicom wiele emocji. 
Zawodnicy chcą grać jak najlepiej, 
ale nie zawsze to wychodzi. Wpadki 
i mecze, które nie wychodzą, zda-
rzają się najlepszym zespołom na 
świecie. Nam też takie mecze mają 
prawo się zdarzać i wtedy kibice 
powinni pokazać, że są swoimi.

Przed rozpoczęciem rozgrywek 
doszło do wydarzenia, które ma i 
będzie mieć bardzo duże znaczenie 
dla przyszłości naszego klubu. Pan 
Antoni Ptak oraz Centrum Targowe 
Ptak wyraziło chęć pomagania klu-
bowi teraz i w przyszłości. W trakcie 
rozmów ustaliliśmy, że będziemy 
starać się walczyć o awans do wyż-
szych lig. Zespół otrzymał możli-
wość trenowania w ośrodku piłkar-
skim Pana Antoniego Ptaka i tam 

już teraz przez cały czas trenujemy. 
Korzystamy też z opieki medycznej, 
siłowni i gabinetów odnowy biolo-
gicznej znajdujących się w ośrodku. 
Mamy też zapewnione środki finan-
sowe na zawodników i dla zawodni-
ków. Pan Antoni Ptak nie odmówił 
też spotkania po dwóch niespodzie-
wanych porażkach i kolejnej pomocy 
w postaci konsultacji z trenerem 
z ekstraklasy. Gdyby cofnąć się 
pamięcią, to jeszcze się nie zdarzyło, 
aby naszemu klubowi Pan Antoni 
Ptak czegokolwiek odmówił. Mamy 
nadzieję, że zespół oraz zawodnicy 
docenią, jaka szansa się przed nimi 
otworzyła i swoją postawą na boisku 
udowodnią, że szansę chcą wyko-
rzystać i wykorzystają.

W związku z żałobą narodową po 
tragicznej śmierci prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego i towarzyszących mu 
osób zostały przełożone mecze ligowe 
wszystkich drużyn seniorskich, jak i 
młodzieżowych. O terminach ich roze-
grania kluby zostaną poinformowane, 
a te z kolei niezwłocznie powiadomią 
swoich kibiców.

W tym wydaniu „Naszej Gminy” 
miały się ukazać informacje o grze 
naszych zespołów młodzieżowych. 
Z uwagi na przełożenie meczów 
informacje o grze naszych najmłod-
szych sportowców przekażemy w 
sprawozdaniu trenerów tych grup w 
następnym wydaniu gazety.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów



10 3Rzgów – Nasza Gmina Rzgów – Nasza Gmina

LI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 17 marca 2010 r.

Poczta Polska w Rzgowie pęka 
w szwach. Kierownik poczty w 
Rzgowie, Pani Urszula Świątkow-
ska, wystąpiła na sesji po raz kolejny 
z prośbą o udostępnienie pomiesz-
czeń na magazyny na piętrze w 
budynku nad pocztą. Od 2006 r., 
kiedy Rzgów odzyskał prawa miej-
skie, poczta działa dwuzmianowo, 
pracowników jest blisko dwa razy 
więcej, a rozrastający się biznes w 
gminie wprost zarzuca pocztę pacz-
kami i przesyłkami listowymi. Jest 
niesamowicie ciasno. Paczki i listy 
dosłownie walają się po korytarzach. 
Jest możliwość przeniesienia znajdu-
jącego się tam na piętrze magazynu 
obrony cywilnej do pomieszczeń w 
nowym budynku Urzędu Miejskiego. 
Trzeba tylko odrobiny dobrej woli. 
Należy pamiętać, że z innych gmin 
urzędy pocztowe znikają ze wzglę-
dów ekonomicznych. Ale chyba nie 
tędy droga, że ze Rzgowa jest blisko 
do Łodzi... na pocztę też.

Pożegnanie dyrektora
Pamiątkową tablicą, kwiatami, 

na stojąco podziękowała Rada Miej-
ska w Rzgowie Bolesławowi Kazi-
mierzowi Siutowiczowi za 18-letnie 
szefowanie w GOK-u w Rzgowie. 
Po 43 latach pracy, od 11 marca br. 
dyrektor udał się na zasłużoną eme-
ryturę, zapowiadając, że całkowicie 
z GOK-iem nie zrywa, bo jego pasją 
jest śpiewanie i tenis stołowy oraz 
zespół „Rzgowianie”. Były prze-
mowy, podziękowania i owacje.

Brawo dyrektorze!

Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Rzgowie

Przewodniczący Wiesław 
Gąsiorek w imieniu Komisji złożył 
sprawozdanie z działalności i prze-
prowadzonych kontroli w roku 2009 
w instytucjach i stowarzyszeniach 
korzystających w swej działalności 
z budżetu gminy. Nie stwierdzono 
naruszeń prawa, a uchybienia po 
kontrolach zostały usunięte.

Komisja Rewizyjna przedłożyła 
plan pracy na rok 2010, który został 
uchwałą przyjęty następująco: Plan 
Pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Rzgowie na rok 2010.

Fundusze sołeckie
Rada Miejska uchwaliła (choć 

niejednogłośnie) zgodę na wyodręb-
nienie funduszu sołeckiego w roku 
2011. Termin podjęcia tej uchwały 
upłynął z końcem marca br. Teraz 
inicjatywa leży po stronie samorzą-
dów lokalnych, które muszą wybrać 
cel zgodny z ustawą, polepszający 
życie wszystkich mieszkańców 
sołectwa, zorganizować zebrania 
sołeckie zgodnie ze statutem, prze-
głosować te propozycje (mieszczące 
się w ramach odpisu dla każdego z 
nich) i złożyć odpowiedni wniosek 
do Burmistrza Rzgowa, który po 
weryfikacji przedkłada go Radzie 
Miejskiej pod głosowanie w formie 
tzw. „prowizorium budżetowego” na 
rok następny.

W przypadku naszej gminy 
kwoty te wahają się w granicach 
10-34 tys. zł w zależności od wiel-
kości sołectwa. Jest również moż-
liwość uzyskania zwrotu nakładów 

na poszczególne fundusze z budżetu 
państwa do 10% nakładów finan-
sowych. Wydatki te podlegają pod 
ustawę o finansach publicznych i 
procedurom zamówień publicznych. 
Rodzi się tylko wątpliwość, czy 
„warta jest skórka za wyprawkę”, 
tzn. czy nakłady pracy sołectw i 
urzędników w gminie są adekwatne 
do uzyskiwanych w ten sposób 
korzyści. Stąd to niejednomyślne 
głosowanie nad tą uchwałą.

Związek Gmin Wiejskich 
Województwa Łódzkiego

Rada Miejska wyraziła wolę 
utworzenia wraz z innymi gminami 
stowarzyszenia o tej nazwie w celu 
wspierania idei samorządności oraz 
obrony wspólnych interesów.

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 

w Rzgowie
Jest to rejon pomiędzy ulicami 

Katowicką, Rzemieślniczą i Tuszyń-
ską, czyli obecnie Centrum Targowe 
“Ptak”. Celem podjętej zmiany planu 
jest uszczegółowienie zasad udostęp-
nienia terenu dla dalszego rozwoju 
istniejącego zagospodarowania tego 

Centrum. Określa się w nim sposób 
realizacji inwestycji infrastruktury 
technicznej w związku z rozbudową 
ulicy Rzemieślniczej, która stano-
wić będzie część tzw. obwodnicy 
Rzgowa. W odniesieniu do inwe-
stycji z zakresu obsługi technicznej, 
zgodnie z ustaleniami planu, zacho-
wuje się istniejący sposób obsługi 
tego terenu w poszczególne media 
z możliwością rozbudowy sieci w 
zależności od potrzeb. Powyższe 
nie będzie wymagało wydatków 
ze środków własnych gminy. Plan 
ten jest usankcjonowaniem potrzeb 
rozwojowych Centrum Targowego 
“Ptak”.

W stosunku do planu Pani Mał-
gorzata Cholaś – właścicielka części 
starej hali “Polros” wniosła uwagi. 
Najważniejszą z nich było kwestio-
nowanie prawidłowości działania 
kanalizacji deszczowej odprowa-
dzającej wody deszczowe z terenu 
“Ptaka” i wylewanie się jej nadmiaru 
na ulicę Tuszyńską.

Rozgorzała gorąca dyskusja na 
sali, w której prym wodził radny 
Marek Skalski. Szukano przyczyn 
i rozwiązań tego stanu rzeczy i sta-
nęło na tym, że deszczówka z tego 
terenu powinna być odprowadzona 
w kierunku ulicy Literackiej do 
rowu melioracyjnego przy okazji 
budowy obwodnicy Rzgowa w tym 
kierunku.

Rozwiązanie to jest niezbędne, 
gdyż dawniej istniejący rów od ulicy 
Tuszyńskiej do ulicy Literackiej, 
na wysokości obecnej nowej hali 
“Polros”, został zasypany przy jej 
budowie. Zbierał on kiedyś wodę z 
tych rejonów w kierunku ul. Literac-
kiej. W obecnym czasie ograniczone 
średnice rur deszczowych w rowach 
w ul. Tuszyńskiej (ze względu na 
przebieg poprzeczny gazociągów, 
kabli telefonicznych i energetycz-
nych) nie są w stanie odebrać wód 
opadowych, tzw. burzowych.

Kasyno gry w Rzgowie?
Rada Miejska zaopiniowała 

pozytywnie zamiar lokalizacji 
kasyna gry w strefie aktywności 
gospodarczej przy ulicy Katowic-
kiej. Ma to być kasyno z prawdzi-
wego zdarzenia typu “Las Vegas” 
czy “Monte Carlo” przy hotelu 
złożonym z kilkudziesięciu pięter. 
Pozytywna opinia Rady to pierwszy 
krok w tym kierunku. Aby uzyskać tę 
lokalizację, trzeba poruszyć wszyst-
kie “sznurki” w Łodzi i w Warsza-
wie i tęgo się przy tym nachodzić. 
Hotel oparty o takie kasyno byłyby 
to pierwsze kroki “Ptaka” w tej stre-
fie aktywizacji i stanowiłyby magnes 
dla elit finansowych, na które liczy 
gmina Rzgów w celu dalszego roz-
woju tego obszaru.

“To będzie kasyno nie dla prze-
ciętnej kieszeni i pozwólmy w ten 
sposób uaktywnić centrum rozryw-
kowe Ptakowi” - argumentował 
radny Marek Skalski radnemu St. 
Zającowi, który upatrywał w tym 
kasynie wszystko zło całego świata. 
Stanęło na tym, że kasyno ma być 
za Trasą Nr 1, nie na kieszeń zna-
komitej większości mieszkańców 
gminy, byłoby drożdżami rozrucho-

wymi tego terenu gospodarczego i 
dlatego w większości radni rzgow-
scy zagłosowali na “TAK”. Oprócz 
oponenta.

A oto uzasadnienie uchwały:
“W art. 35 ust. 1 ustawy o grach 

hazardowych określono niezbędne 
elementy wniosku o udzielenie kon-
cesji na prowadzenie kasyna gry. 
Art. 15 tego przepisu stanowi, że 
wniosek o udzielenie ww. konce-
sji powinien zawierać pozytywną 
opinię rady gminy o lokalizacji 
kasyna gry.

Z treści ww. punktu wynika w 
sposób jednoznaczny, ze opinia rady 
gminy wydana na jego podstawie 
powinna dotyczyć lokalizacji kasyna 
gry. Ustawodawca nie sprecyzował 
przy tym przesłanek oceny tej lokali-
zacji, pozostawiając to swobodnemu 
uznaniu organu uprawnionemu do 
wydania opinii. Ta swoboda uznania 
powinna jednak odnosić się przede 
wszystkim do oceny proponowa-
nego przez wnioskodawcę miejsca 
usytuowania kasyna gry, a nie do 
innych przesłanek niezwiązanych z 
lokalizacją.

Rada Miejska w Rzgowie, repre-
zentująca mieszkańców całej gminy 
Rzgów, ma jednak również prawo i 
obowiązek w podejmowaniu decy-
zji, w tym o lokalizacji kasyna gry 
kierować się nadrzędnym interesem 
dobra publicznego. Na podobnym 
stanowisku stoi również Europej-
ski Trybunał Sprawiedliwości, co 
potwierdza orzeczenie C-42/07 
(Bwin i Liga Portuguesa de Futbol 
vs. Santa casa da Misericordia de 
Lisboa).

Wskazana przez wnioskodaw-
ców lokalizacja ośrodka gier nie sta-
nowi wszakże, w ocenie tut. organu, 
zagrożenia dla ogólnie pojętego 
porządku publicznego, z uwagi na 
fakt, iż dotyczy wyłącznie terenu 
tzw. strefy przedsiębiorczości, 
oddalonej od budynków mieszkal-
nych, szkół itp. miejsc użyteczności 
publicznej.

W związku z powyższym Rada 
Miejska w Rzgowie opiniuje wnio-
sek jak w sentencji uchwały.”

“Zakaz zatrzymywania się”
Na dyżury radnych (wtorki w 

godz. 14.00 – 17.00) zgłaszali się 
petenci wskazujący na niebezpie-
czeństwo występujące przy zbiegu 
ulicy Grodziskiej – droga woje-
wódzka Nr 714 o dużym natężeniu 
ruchu i ulicy Zielonej, która jest 
wąska z dużym podjazdem w kie-
runku Nr 714. Parkujące samochody 
w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy 
Grodziskiej utrudniały, a czasem 
wręcz uniemożliwiały ruch w obrę-
bie skrzyżowania. Dochodziło do 
częstego zablokowania ulicy Gro-
dziskiej, gdyż nie było możliwości 
skrętu w ulicę Zieloną. Sytuacje te 
stwarzały poważne niebezpieczeń-
stwo.

Sytuację ocenił też Ref. Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miej-
skiego i postawiono znaki zatrzymy-
wania się i postoju. W tej chwili ruch 
w tym rejonie odbywa się płynnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

Na spotkanie ze Sztuką...
Na spotkanie ze sztuką wysoką - operą „Cyganeria” Giacomo Pucciniego 

wybrał się chór „Camerata” oraz członkowie Koła Emerytów i Rencistów 
w Rzgowie w dniu 26.03.2010 r. Tradycją już staje się, iż w marcu - nieda-
leko Dnia Kobiet, odwiedzamy Łódzki Teatr Wielki, aby posłuchać pięknej 
muzyki i śpiewu, nasycić dusze.

Romantyczna historia pięknie oprawiona przez jednego z największych 
twórców dojrzałej opery XIX wieku spowodowała, iż poczuliśmy się wyjąt-
kowo, odświętnie. Pomysł tej wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem 
rzgowian, zresztą i budynek teatru wypełniony był po brzegi, także przez 
młodych.

Widoczne jest zatem coraz większe zainteresowanie społeczeństwa roz-
maitymi formami żywej kultury, również tej w dobrym wydaniu. Budujący 
jest fakt, iż jeszcze całkiem niedawno niedoceniana masowo kultura wysoka, 
choć czasem niezrozumiała - dziś przeżywa renesans, iż Polacy szanują jej 
znaczenie w wychowywaniu młodych pokoleń, kształtowaniu osobowości.

Chórmistrz Izabela Kijanka

...śmierć jednak nie zwycięża...
W dniu 11 kwietnia 2010 r. chór „Camerata” uczestniczył w uroczystej 

Eucharystii o godz. 11.30, w kościele pw. św. Stanisława B.M. w Rzgowie. 
Wszyscy zgromadzeni modliliśmy się za duszę oraz o rychłą beatyfikację 
zmarłego przed pięcioma laty Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II - naszego 
Rodaka.

Wzruszająca prezentacja o życiu i działalności tego wspaniałego Polaka 
ponownie zmiękczyła nasze serca, a śpiewając „Nie lękajcie się...”, „Abba 
Ojcze...” czy też przy pomniku - „Barkę” - oddawaliśmy Mu hołd.

Nie sposób było jednak w tym dniu nie pamiętać o 96 ofiarach katastrofy 
lotniczej nad Smoleńskiem, 96 życiach utraconych dokładnie 5 lat od tamtego 
zdarzenia - także w wigilię Niedzieli Miłosierdzia oraz 70. rocznicę wymor-
dowania przez NKWD polskich oficerów w lesie katyńskim.

Kolejna tragedia narodowa, tragedia ludzka; kolejni zacni Polacy na czele 
z Prezydentem RP - odeszli... Zapewne o losie tych niewinnych z Katynia 
dowie się wreszcie cały świat... Tylko czy cena musiała być tak wysoka???

Izabela Kijanka

IV Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych
Po raz czwarty tym razem w Brójcach w Sali OSP w piątek 9 kwietnia 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich wszystkich sześciu gmin powiatu łódzkiego 
wschodniego prezentowały swoje często oryginalne smakołyki wielkanocne. 
Były wśród nich przetwory z mięs różnego rodzaju, jaj wszelkiego kalibru 
ze strusim włącznie, ciast domowego wypieku, smaczne zupy i napoje oraz 
nalewki o różnych smakach.

Gminę Rzgów reprezentowały Panie z KGW w Bronisinie i Starej Gadce. 
Gospodarzami tej imprezy byli Starosta Piotr Busiakiewicz i Wójt Brójec 
Władysław Glubowski. To oni witali gości, wśród których byli przedstawi-
ciele wszystkich gmin w randze burmistrzów i wójtów, przewodniczący rad 
gmin, radni powiatowi, szefowie instytucji powiatowych. Swoją obecnością 
imprezę zaszczyciła Pani Wicewojewoda Krystyna Ozga.

Po powitaniach, przemowach i prezentacjach w części artystycz-
nej wystąpiły trzy ludowe zespoły miejscowe - ze Stefanowa, Bukowca i 

Leśmianki oraz „Byszewianie” z gminy Nowosolna. Przedstawiciele gmin 
wręczyli nagrody przedstawicielkom KGW, które przygotowały te przy-
smaki. Nad całością imprezy czuwała Pani Ewa Gładysz – Kierowniczka 
Rejonowego Biura WODR-u w Bratoszewicach. To ona dopinała wszystko 
na ostatni guzik i była dobrym duszkiem całej imprezy. A potem było wielkie 
smakowanie tych cudów kulinarnych. Było tego tyle, że aby choć po trochu 
spróbować każdej potrawy, wystawa musiałaby trwać do niedzieli włącznie. 
Ograniczyliśmy się do stołów naszych Pań ze Starej Gadki i Bronisina.

Gościnnie uszczknęliśmy odrobinę ze stołów gminy Tuszyn, gdyż nowy 
Burmistrz Jan Bielecki i Przewodniczący Rady Witold Małecki usilnie 
zapraszali. Gminę Rzgów reprezentowali: Zastępca Burmistrza Jadwiga 
Pietrusińska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Radzie Powiatowej 
Konrad Kobus i kreślący te słowa –

Marek Bartoszewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

KGW Bronisin

KGW Stara Gadka

Pani Ewa Gładysz na uroczystości prezentacji
stołów wielkanocnych
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„Rol-Bud”
Rzgów, ul. Kusocińskiego 20

oferuje:
farby gotowe i z mieszalnika

ponad 2500 kolorów
oraz lakiery, emalie 

i wszystko do remontu.
Przemaluj swój dom,

zmień wnętrze.
Przyjdź do nas
Zapraszamy!

Usługowy 
Zakład Kominiarski

Piotr Zawadzki
i

Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów

w zakresie:
m czyszczenia przewodów kominowych
m odbiorów technicznych budynków

m usuwania usterek zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

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

Oferta ważna do czasu publicznego 
odwołania w „Naszej Gminie”.

Informacja dla mieszkańców 
Gminy Rzgów

W ślad za podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie Nr LII/396/2010 
z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamierzeń 
PGE Elektrowni Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie dotyczących 
zatłaczania i składowania w strukturach podziemnych dwutlenku węgla 
na terenie Gminy Rzgów Rada Miejska w Rzgowie przedkłada infor-
mację dotyczącą działań PGE Elektrowni Bełchatów S.A. związanych 
z zatłaczaniem i składowaniem w strukturach podziemnych dwutlenku 
węgla w Województwie Łódzkim.

Pomimo braku naukowych dowodów szkodliwości ww. działań, nie 
można wykluczyć, iż spowodują one zniszczenie zasobów wody pitnej, 
solanki o właściwościach leczniczych, erupcje powierzchniowe oraz 
niszczenia powierzchni ziemi.

Obszary, pod którymi będą zatłaczane gazy, mogą zostać wyłączone z 
wszelkiej dotychczasowej działalności, co może oznaczać w konsekwen-
cji brak rozwoju Gminy. Tereny staną się obszarami górniczymi.

Jednocześnie Rada Miejska zwraca uwagę na zapis art. 88 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947): 
„Jeżeli cudza nieruchomość lub jej część jest niezbędna do wykonywa-
nia działalności regulowanej ustawą, przedsiębiorcy służy roszczenie o 
ograniczenie prawa własności tej nieruchomości lub jej części za wyna-
grodzeniem. Jeżeli na skutek ograniczenia tego prawa nieruchomość lub 
jej część nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele, podlega 
na wniosek właściciela wykupowi. Ograniczenie prawa własności może 
nastąpić na czas oznaczony”, gdzie określono sposób postępowania na 
wypadek konieczności podjęcia prac związanych z badaniami geologicz-
nymi.

Postępowanie administracyjne w ww. zakresie nie może toczyć się 
bez udziału właściciela nieruchomości. Przedsiębiorcy prowadzący prace 
geologiczne nie mogą naruszać bez przeprowadzenia określonej wyżej 
procedury praw własności.

Załącznik: Uchwała Rady Miejskiej Nr LII/396/2010 z dnia 31 marca 
2010 r.

LII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 31 marca 2010 r.

Wygaśnięcie mandatu
Zgodnie z ustawą samorządową, 

czyli do 3 miesięcy po zgonie rad-
nego Tadeusza Zięby, Rada Miej-
ska stwierdziła wygaśnięcie man-
datu radnego z obwodu Gospodarz 
– Czyżeminek.

Przewodniczący Rady zwlekał z 
tą uchwałą aż do czasu, kiedy woje-
woda nie będzie miał możliwości 
terminowych na rozpisanie wyborów 
uzupełniających w tym obwodzie. 
Przeprowadzenie procedury wybor-
czej jest pracochłonne i wiąże się z 
dodatkowymi kosztami, a wybory 
samorządowe odbędą się na przeło-
mie października i listopada br.

Zmiany w składach 
osobowych Komisji

Ze względu na małżeństwo 
radnego Mariusza Czarnockiego 
ze skarbnikiem gminy Panią Anną 
Skórniewską (nazwisko rodowe) 
nie może on pracować w Komisji 
Rewizyjnej, gdyż nie może procedo-
wać w sprawach tak bliskiej osoby 
(skarbnika gminy, czyli małżonki).

Natomiast śmierć radnego T. 
Zięby uszczupliła skład Komi-
sji Rewizyjnej. Statut Gminy 
wymaga, aby Komisja ta działała 
w 5-osobowym składzie. Dlatego 
też uzupełniono skład Komisji o 
radnych Piotra Hajduka i Jana 
Owczarka, którzy opuścili Komisję 
Spraw Społecznych, a radnego M. 
Czarnockiego z kolei umieszczono 
w tej ostatniej.

A oto nowe składy Komisji Rady 
Miejskiej w Rzgowie:

Komisja Rewizyjna:
1. Wiesław Gąsiorek – Przewodni-
czący,
2. Sławomir Piekarski,
3. Stanisław Zając,
4. Piotr Hajduk,
5. Jan Owczarek.
Komisja Gospodarki, Budżetu i 
Finansów:
1. Stanisław Gierasiński – Przewod-
niczący,
2. Marek Bartoszewski,
3. Stanisław Bednarczyk,
4. Andrzej Zygmunt,
5. Marek Bagiński.

Komisja Spraw Społecznych:
1. Marek Skalski – Przewodniczący,
2. Regina Bagińska,
3. Mateusz Kamiński,
4. Mariusz Czarnocki.

Zasady używania herbu 
i flagi

Rada Miejska ustaliła zasady 
i tryb ich używania. Herb i flaga 
Gminy Rzgów jest dobrem gminy 
i podlega ochronie prawnej. Mogą 
być używane przez organy gminy i 
jej jednostki organizacyjne.

Herb gminy umieszczony jest w 
reprezentacyjnym miejscu w Urzę-
dzie Miejskim oraz w budynkach 
użyteczności publicznej z okazji 
uroczystości gminnych i umiesz-
czany na drukach urzędowych Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej oraz 
Burmistrza Rzgowa.

Flaga wywieszana jest na 
budynku Urzędu Miejskiego pod-
czas uroczystości gminnych i pań-
stwowych, w czasie wizyt przed-
stawicieli naczelnych i centralnych 
organów władzy Rzeczpospolitej 
oraz podczas uroczystości publicz-
nych, gdy bierze w nich udział Rada 
Miejska lub jej Przewodniczący oraz 
Burmistrz Rzgowa.

Inne podmioty mogą używać 
herbu i flagi gminy po uzyskaniu 
pisemnej zgody Burmistrza oraz 
zawarciu umowy określającej 
warunki ich używania.

Miejscowy plan 
przestrzenny w Rzgowie

Podjęto uchwałę (niejednomyśl-
nie) o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części miasta 
Rzgowa w rejonie ulic Tuszyńska 
– Rzemieślnicza – Kusocińskiego 
– Wąwozowa. Teren ten w studium 
gminy przeznaczony jest pod budow-
nictwo mieszkaniowe z dopuszcze-
niem usług nieuciążliwych.

Urząd Miejski będzie przyjmo-
wał wnioski do tego planu od zain-
teresowanych, a potem zleci firmie 
fachowej jego opracowanie.

Dwutlenek węgla 
z Bełchatowa pod ziemię

Najwięcej kontrowersji i dysku-
sji na sesji było na temat pozbywa-
nia się z atmosfery CO2. Jednym z 
trzech największych producentów 
gazów cieplarnianych w Polsce 
jest Elektrownia w Bełchatowie, 
która po otrzymaniu funduszy z 
Unii prowadzi poprzez firmę Geo-
fizyka z Torunia badania sejsmo-
logiczne podziemnych korytarzy, 
mogących gromadzić stężony 300-
krotnie skroplony dwutlenek węgla 
z innymi spalinami, wydobywający 
się z kominów Bełchatowa. Gdy 
badania te wyjdą pomyślnie na 
naszej gminie, wtedy elektrownia 
nie będzie się pytała Urzędu Miej-
skiego, tylko „dobrze” zapłaci pry-
watnemu właścicielowi „głodnemu 
kasy”, wykopie otwór na głębokość 
ok. 1 km, doprowadzi rurociągiem 
spaliny do niego i zatłoczy pod nas 
bombę ekologiczną.

Nikt jeszcze nie sprawdził, jak 
taka mieszanina sprężonych do stanu 
ciekłego gazów będzie się zachowy-
wać. Czy nie nastąpi rozszczelnienie 
tej mikstury i wybuchy lub trzęsie-
nia ziemi?!

Rada podjęła uchwałę wyraża-
jącą zdecydowany sprzeciw wobec 
zamierzeń PGE Elektrowni Bełcha-
tów S.A., dotyczących zatłaczania 
i składowania w strukturach pod-
ziemnych dwutlenku węgla na tere-
nie gminy Rzgów.

My jako samorządowcy uwa-
żamy, że takie składowanie może 
mieć miejsce, ale w starych kopal-
niach, w obszarach najmniej zalud-
nionych (np. Bieszczady) lub w 
gminach, które najwięcej zyskują 
na eksploatacji węgla, np. Klesz-
czów, Bełchatów, a nie wolno pchać 
takich specyfików pod aglomerację 
łódzką.

Nie chcemy z tego procederu pie-
niędzy, bo my mamy inną koncepcję 
rozwoju Naszej Gminy, a proceder 
zatłaczania gazów pod ziemię grozi 
uznaniem tych terenów za górnicze i 
niepełnowartościowe.

Zobowiązano Burmistrza Rzgo-
 wa do porozumienia się z samorzą-
dami gmin zainteresowanych i pod-
jęcia wspólnego stanowiska w tej 
poważnej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

KRONIKA miesiąca
17 marca 2010 – LI sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.
26 marca 2010 – wyjazd delegacji samorządowej do Włoch.
30 marca 2010 – eliminacje powiatowe XXXIII Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
31 marca 2010 – LII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.
02 kwietnia 2010 – piąta rocznica śmierci Jana Pawła II.
10 kwietnia 2010 – tragiczna katastrofa samolotu rządowego w Smo-
leńsku.

Wapnowanie w 2010 roku
Przy wsparciu finansowym 

ze strony Rady Gminy, a następ-
nie Rady Miejskiej w Rzgowie 
regularnie w odstępach 4-letnich 
wykonywane były dla zaintereso-
wanych rolników chemiczne bada-
nia gleb. Ostatnie badanie zostało 
wykonane w 2008 roku.

Badania gleb były prowadzone 
pod kątem ich odczynu (pH, 
kwasowości) oraz zasobności w 
podstawowe składniki - makro-
elementy niezbędne dla prawidło-
wego wzrostu i rozwoju roślin, 
tj. w przyswajalny fosfor, potas i 
magnez.

Ostatnie zbiorcze opracowanie 
obrazujące wyniki wskazuje, że 
58-66% gleb wymaga regularnego 
wapnowania, a w tym z udziałem 
wapna magnezowego 44-59%.

Znajomość wyników analiz 
chemicznych jest bardzo ważna 
z wielu istotnych powodów, a 
jednym z nich jest fakt, iż gleby 
bardzo kwaśne i o bardzo niskiej 
zawartości podstawowych składni-
ków uważane są za zdegradowane, 
wymagające kosztownych zabie-
gów rekultywacyjnych. Takich 
gleb udokumentowanych na tere-
nie naszej gminy jest aż 25%.

W tej sytuacji zmuszeni jeste-
śmy do korzystania z jednego z 
podstawowych czynników decy-
dujących o plonie i jego jakości, 
jakim jest zabieg wapnowania. 
Przy obecnym wzroście cen nawo-
zów mineralnych trzeba podkre-
ślić, że jest to jedyny całkowicie 
polski nawóz, którego cena utrzy-
muje się na prawie niezmienionym 
poziomie.

Dla przypomnienia podam, 
jakie korzyści przypisuje się temu 
nawozowi:
1. Poprawa odczynu gleby (odkwa-
szanie).
2. Lepsze (efektywniejsze) wyko-
rzystanie nawozów mineralnych 
(obecnie bardzo drogich).
3. Polepszenie struktury gleby.
4. Zwiększenie aktywności mikro-
biologicznej gleby.
5. Neutralizacja toksycznych 
metali ciężkich, szczególnie glinu, 
szkodliwych w samym środowi-
sku glebowym, a także w roślinach 
stanowiących produkty spożywcze 
dla ludzi i zwierząt.
6. Dostarczenie niezbędnego 
wapnia (Ca) i magnezu (Mg) dla 
roślin.
7. Przyspieszenie rozkładu resztek 
organicznych w glebach, co jest 
szczególnie ważne w ostatnich 
latach ze względu na cięcie słomy 
po zbiorze kombajnowym z prze-
znaczeniem na nawóz organiczny.

Pragnę w tym miejscu poinfor-
mować, że zaopatrzenie w wapno, 
zwłaszcza magnezowe, nie jest 
najlepsze, gdyż kopalnie są zdecy-
dowanie bardziej zainteresowane 
w produkcji kruszywa na drogi 
niż produkcją (przemiałem) skał 
na cele nawozowe. W związku z 
tym pewne zapasy wapna posia-
dają tylko w okresie zimowym i 
wczesnowiosennymi, dlatego w 
tym okresie można liczyć na ter-
minową dostawę tańszego i naj-
lepszego wapna.

Tradycyjnie wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rolni-
ków, nasza Rada Miejska postano-

wiła w bieżącym roku przeznaczyć 
środki budżetowe dla rolników na 
wapnowanie gleb. Doceniła rolę 
wapnowania w efektywnym nawo-
żeniu, jak również w korzystnym 
wpływie tego zabiegu na środowi-
sko naturalne i zdrowie mieszkań-
ców. Sprawami organizacyjnymi i 
rozliczeniowymi w Urzędzie będę 
zajmował się osobiście.

Organizacja zadania będzie 
przebiegać na niżej określonych 
warunkach i zasadach:
1. pełna cena dostarczanego do 
gospodarstwa wapna magnezo-
wego wraz z podatkiem Vat, bez 
zastosowania dotacji wyniesie 
64,00 zł za tonę,
2. dostawy realizowane będą w 
ilościach 12-15 i 30 ton każda. Po 
uwzględnieniu dotacji z budżetu 
Gminy, cena płacona przez rol-
nika za dostawę do gospodar-
stwa wapna wyniesie 32 zł za 
tonę,
3. warunkiem przyznania i roz-
liczenia dotacji będzie wysiew 
wapna w bieżącym roku,
4. od zainteresowanych rolników 
oczekujemy zgłoszenia w naszym 
urzędzie w pokoju nr 02 całorocz-
nego zapotrzebowania w terminie 
najpóźniej do 28 maja br. z jed-
noczesnym dostarczeniem w celu 
skserowania:
* dokumentu ze Stacji Chemiczno-
Rolniczej, określającego potrzeby 
gospodarstwa w zakresie wapno-
wania (tylko w przypadku jego 
posiadania),
* decyzji podatkowej.

Niniejsza informacja sporzą-
dzona jest też w celu pozyskania 
dobrego i tańszego wapna w okre-
sie wiosennym.

Reasumując, zapraszam 
wszystkich rolników, którzy są 
zainteresowani w zakupie i zasto-
sowaniu wapna magnezowego 
w 2009 roku, aby przybyli do 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
(pokój nr 02) każdego dogod-
nego dnia – najpóźniej do dnia 28 
maja 2009 roku. Oczekujemy 
zarówno na rolników, posiada-
jących dokument uprawniający 
do zakupu, jak również na tych, 
którzy takiego dokumentu nie 
posiadają, a są zainteresowani w 
nabyciu wapna i deklarują wolę 
wykonania badań glebowych 
przed jego dostawą. Otrzymają 
potrzebną informację i pomoc w 
tym zakresie.

Uprzejmie proszę o dotrzy-
manie ustalonego terminu zapisu 
zapewniającego możliwość zbi-
lansowania potrzeb i uzyskania 
dotacji w podanej wysokości.

Sądzę, że na zakończenie 
celowe będzie zacytowanie opinii 
profesora Witolda Grzebisza z 
Akademii Rolniczej w Poznaniu: 
„Rolnik, bez względu na wielkość 
uprawianego areału, musi zdawać 
sobie sprawę z faktu, że utrzyma-
nie optymalnego odczynu gleby w 
gospodarstwie jest podstawowym 
warunkiem opłacalnej produkcji 
roślinnej”.

Zachęcam do rozważenia 
przedstawionej propozycji.

Edmund Cieślik
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Zebranie w OSP i Dzień Kobiet
w Kalinie

W dniu 14 marca 2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kalino. 
Wiceprezes Dariusz Krzewiński powitał zebranych członków i zaproszonych 
gości w składzie: Komendant Powiatowy PSP w Koluszkach - Marek Duda, 
Przewodniczący Rady Miejskiej i Wiceprezes Gminnego Związku OSP w 
Rzgowie - Marek Bartoszewski, Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP w 
Rzgowie - Ryszard Weiss.

Sprawozdanie z działalności odczytał Komendant Krzysztof Kauc, a 
skarbnik Marcin Skrobiszewski sprawozdanie finansowe. Sekretarz Leszek 
Szczech przedstawił plany na przyszłość dotyczące dalszej działalności jed-
nostki.

Chcielibyśmy złożyć podziękowania dla Urzędu Miasta Rzgowa za 
wkład w zakupie nowego samochodu bojowego marki Renault. Wdzięczni 
jesteśmy również druhowi Dariuszowi Krzewińskiemu za bezinteresowną 
pomoc w uzyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, aby jednostka OSP Kalino korzystając z 
tego sprzętu mogła lepiej służyć Gminie.

Tego dnia wyróżnione zostałyśmy również my, panie z Koła Gospodyń. 
Święto Kobiet wprawdzie za pasem, ale przez serdeczne życzenia, jakie dru-
howie nam złożyli, poczułyśmy się świątecznie, a obdarowane pięknymi 
storczykami - zostałyśmy docenione. Dziękujemy.

Przy poczęstunku przygotowanym przez nasze panie z KGW mieliśmy 
okazję do wspólnych pogawędek. Liczymy na dalszą współpracę.

Zarząd KGW i OSP Kalino

W ramach wymiany kulturalnej i integracji europejskiej mieszkańców 
Komuna Bartolomeo zaprosiła delegację samorządową Rzgowa na wstępne 
uzgodnienia wyjazdu naszej orkiestry dętej w lipcu tego roku. Dnia 26 marca 
2010 roku delegacja w składzie: p. Jadwiga Pietrusińska – Zastępca Burmi-
strza, p. Włodzimierz Kaczmarek – Prezes Orkiestry Dętej w Rzgowie, p. 
Regina Bagińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej i p. Stani-
sław Kierasiński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów wyjechała 
do Włoch.

Miejscowość Bartolomeo położona jest wysoko (880 m n.p.m.) w Alpach, 
w regionie Lombardia. Jak widać na fotografiach, okolice przepiękne. Miesz-

kańcy bardzo gościnni i przyjaźni. Gmina Bartolomeo liczy około 1500 
mieszkańców. Nie jest uprzemysłowiona, a mieszkańcy dojeżdżają do pracy 
do pobliskiego Como i przygranicznego szwajcarskiego miasta Lugano.

Byliśmy przyjmowani przez samorząd Bartolomeo i Cavargny oraz tam-
tejszą Orkiestrę Dętą, której prezesem jest Lino Mancassola. Ogromnym 
zaskoczeniem były dla nas w pełni rozkwitłe drzewa magnolii, forsycji, zieleń 
traw i przepięknie prezentujące się palmy. To wszystko w dolinach miaste-
czek, natomiast dookoła tych dolin ośnieżone góry. Drogi bez tirów i korków, 
ludzie bez pośpiechu pijący kawę w przyulicznych kafejkach, pochłonięci 
rozmowami sąsiedzkimi. Nie mogliśmy w to uwierzyć...

Pełnia wiosny w San Bartolomeo

Przygraniczne  miasto
Lugano (Szwajcaria)Panorama Bartolomeo

Zespół Pieśni i Tańca 
Bartolomeo

Orkiestra Dęta 
Bartolomeo

Pierwszy dzień wiosny 
w gimnazjum

22 marca w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
uczniowie postanowili powitać nadejście oczekiwanej przez wszystkich od 
bardzo dawna wiosny. Samorząd Uczniowski 19 marca ogłosił, że jeżeli 
któryś z uczniów postanowi ubrać się w barwy wiosny albo przystroi swoje 
ubranie wiosennymi kwiatami, to będzie zwolniony z odpowiedzi.

Wiosenny pomysł spodobał się gimnazjalistom, a wiosenne barwy i 
kwiaty widać było w całej szkole. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku taki 
sposób powitania wiosny znajdzie więcej entuzjastów. Czy wiosenne stroje 
to pomysł, który spodobał się wszystkim? Dziewczynom raczej tak, chociaż 
nie wszystkie ubrały się na kolorowo, ale czy chłopcom? Nie był to jednak 
przymus i każdy przecież ma wolną wolę.

Ten dzień był inny niż wszystkie. Mamy nadzieję, że w następnym 
roku zostanie ogłoszony inny, bardziej chwytliwy wiosenny konkurs, który 
spodoba się wszystkim.

Natalia Napieraj, kl. Id

Wiosenne gimnazjalistki w obiektywie pani Agnieszki Ruta - opiekunki koła 
dziennikarskiego

Fotografia pasją gimnazjalistów
Współpraca ze Studiem „Foto Michael” datuje się od dnia 8 października 

2008 roku, kiedy uczniowie koła informatycznego z opiekunem wybrali się 
pierwszy raz na wycieczkę. Tak jak i wtedy, tak teraz na kolejnym warsz-
tacie pogłębiliśmy wiedzę o historii fotografii, następnie uczyliśmy się, jak 
prawidłowo ustawić osobę do zdjęcia legitymacyjnego, dowodowego i zdjęć 
grupowych. Cały 11-osobowy zespół aktywnie brał udział w warsztatach 11 
marca 2010 roku na terenie studia. Cała grupa przeistoczyła się w modelki i 
modeli. Mogła poczuć klimat prawdziwej sesji fotograficznej. Fotografując 
się wzajemnie, a następnie ucząc się obróbki, mogliśmy pod okiem zawo-
dowców wypróbować zdobytą wiedzę w praktyce. Nie jest to wcale łatwe, 
zarówno dla fotografujących, jak i fotografowanych, ponieważ wymaga kon-
centracji, cierpliwości i pomysłowości.

Dzięki uprzejmości pana Michała i pani Izy mogliśmy zobaczyć i spró-
bować sił w tym wymagającym zawodzie. Zwieńczeniem tego wyjątkowego 
etapu edukacji fotograficznej było grupowe, pamiątkowe zdjęcie.

Kolejny raz dziękujemy całej ekipie FOTO MICHAEL z Pabianic. 
Dziękujemy także pani Beacie Ways za wyjątkowe, twórcze doświadczenie. 
Dziękujemy wszystkim za nasycanie naszych zmysłów i rozbudzanie zainte-
resowań w tej dziedzinie sztuki.

Michał Rodkiewicz z kl. IIIa i Michał Wójcik z kl. IIIb

Fot. Studio fotograficzne Foto Michael

Wiosna w przedszkolu
W środę 31 marca do naszego przedszkola zawitała tak długo wycze-

kiwana Pani Wiosna, a wraz z nią przepiękne kwiatowe pejzaże. Tego dnia 
wszystkie dzieci, przy wielkiej pomocy ze strony swoich Rodziców, zmieniły 
się nie do poznania, wystrojone w wiosenne kostiumy i maski.

I tak sala balowa zaroiła się od wielobarwnych motyli, biedronek, bocia-
nów, żabek, ptaków, kwiatów i innych nieodłącznych towarzyszy Pani Wiosny. 
Radosny klimat potęgowała cudna dekoracja sali, przygotowana przez jedną 
z mam – panią Stryjewską. Bal poprowadzili pomysłowo przebrani aktorzy z 
zespołu „Czarodziejka”. Na znakomitą zabawę złożyło się wiele zabawnych 

konkursów z pięknymi rekwizytami i atrakcyjnymi nagrodami oraz dosko-
nała, zachęcająca do tańca muzyka. Pogodna, pełna radości atmosfera, która 
towarzyszyła dziecięcej zabawie, pozwoliła naszym wychowankom bez żalu 
pożegnać śnieżną zimę i cieszyć się perspektywą wesołej zabawy w ogrodzie 
przedszkolnym oraz podczas codziennych spacerów.

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie pana Marka 
Bartoszewskiego w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z panem Wło-
dzimierzem Zawiszą st. bryg. w stanie spoczynku, byłym komendantem 
powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. W czasie spotka-
nia pan komendant przekazał w darze dla najmłodszych mieszkańców gminy 
Rzgów bogatą kolekcję miniatur pojazdów strażackich oraz dwie przepiękne 
ogromne maskotki psa i słonia w strojach strażackich, które będą towarzy-
szyły nauczycielkom na zajęciach na temat ochrony przeciwpożarowej i 
zasad zachowania podczas ewentualnego pożaru. Dary od pana komendanta 
zostaną wyeksponowane w specjalnej gablocie na holu przedszkolnym. 
Przedszkolaki serdecznie dziękują za podarowane eksponaty.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Prima Aprilis – kwietniowe psikusy
Pierwszego kwietnia obchodzony jest dobrze nam znany Prima Apri-

lis. Nazwa pochodzi od włoskiego wyrażenia Prima dies Aprili, czyli dzień 
żartów. Zwyczaj ten został zapoczątkowany w połowie XIII wieku, a pocho-
dzi ze starożytnego Rzymu. Polega on na celowym robieniu komuś żartów 
lub wprowadzaniu go w błąd.

Prima Aprilis obchodzony jest w wielu krajach na całym świecie. W 
każdym nazywany jest inaczej. W Wielkiej Brytanii - Dniem Głupca, we 
Francji natomiast Dniem Ryby. W Polsce dzień ten uważa się za niepoważny 
i nikt nie robi niczego na poważnie, a wszystkie żarty zostają wtedy uspra-
wiedliwione.                                                           Marta Gałkiewicz, kl. IId
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Bociany wokół nas
W Szkole Podstawowej w Kalinie od dwóch lat działa kółko ornitolo-

giczne „Przyjaciele ptaków”. Młodych adeptów ornitologii szczególnie 
zainteresowała sprawa bocianów w gminie Rzgów, najbardziej w okolicach 
szkoły. Na początku działalności odwiedzono miejsca, gdzie znajdują się naj-
bliższe gniazda, by określić aktualny ich stan. Niestety, liczba zasiedlonych 
gniazd bocianich zmniejszyła się: 2004 r. - 20 gniazd, 2009 r. - 12 gniazd. 
M.in. z Grodziska zniknęły bociany białe.

Szczególnym zainteresowaniem objęto trzy gniazda: Tadzin 14, Kalinko 
28a oraz Bronisin Dworski 38 i postanowiono obserwować je w sposób 
ciągły. Dane o przylotach, liczbie lęgu i terminie odlotów przekazywane są 
do ogólnopolskiej bazy gniazd bociana białego.

Najbliżej szkoły znajduje się gniazdo w Tadzinie. Właściciel posesji od 
wielu lat dba o bocianie siedlisko. Konstrukcja gniazda jest solidna, a oko-
liczne stawy i koryto rzeki Ner sprzyjają żerowaniu tego ptaka. Trochę nie-
bezpieczna dla ptaków jest przebiegająca w pobliżu linia wysokiego napięcia. 
Bociany przylatują tu corocznie (2008 r. - 3 młode, 2009 r. - 2 młode). W tym 
roku samiec przyleciał do gniazda już 25 marca br.

Kolejne gniazdo znajduje się w Kalinku. Bociany tutaj budowały przez 
wiele lat potężne siedlisko. Niestety, 28 maja 2009 r. obciążona gałąź drzewa 
złamała się, gniazdo spadło i lęg został utracony. Dzięki inicjatywie mieszkań-
ców już po kilku dniach postawiono nową drewnianą platformę na sąsiednim 
drzewie. W marcu br. bociany przyleciały ponownie i mieszkają w nowym 
gnieździe. Mam nadzieję, że doczekają się licznego potomstwa.

Trzecie gniazdo umiejscowione jest na Bronisinie Dworskim. Po odlocie 
bocianów we wrześniu zeszłego roku gniazdo spadło. Bociany białe upodo-
bały sobie tutaj szczególnie topolę. Niestety, drzewo nie było solidną podporą 
dla siedliska. Poproszono Urząd Gminy Rzgów o pomoc w budowie nowej 
platformy. Pracownicy urzędu w lutym 2010 r. zainstalowali nową podstawę 
gniazda. Bocian, który przyleciał 24 marca br., zaakceptował platformę. Ptaki 
po pracochłonnej budowie nowego siedliska oczekują na kolejny lęg.

W imieniu właścicieli posesji i społeczności szkolnej Kalina dziękujemy 
pracownikom Urzędu Gminy w Rzgowie za instalację platformy na Bronisi-
nie Dworskim.

Zachęcam całą społeczność gminy Rzgów do obserwacji i pomocy 
ptakom, a szczególnie chronionemu bocianowi białemu. Jeśli ktoś chciałby 
przyłączyć się do zbierania informacji dla ogólnopolskiej bazy gniazd, proszę 
o kontakt ze Szkołą Podstawową w Kalinie.                       Elżbieta Kowalik

opiekun kółka ornitologicznego

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 30 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożar-

nej w Koluszkach zorganizowano eliminacje powiatowe XXXIII Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie wzięło 
udział ponad 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, 
z całego powiatu. Wiedza zawodników była bardzo szeroka, obejmowała 
zagadnienia z fizyki, chemii, ekologii, historii pożarnictwa, taktyki działań 
gaśniczych i ratownictwa medycznego. Bezkonkurencyjny w kategorii gim-
nazjów był Mateusz Kuzik, reprezentant Gimnazjum im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Rzgowie. Drugiego i trzeciego finalistę wyłoniono dopiero w 
dogrywce. Uczniowie zmierzyli się z testem, krzyżówką, pytaniami komisji 
konkursowej, musieli również rozpoznać sprzęt pożarniczy.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobył Mateusz Kuzik z 
klasy IIIc Gimnazjum w Rzgowie, którego do zawodów przygotowywał p. 
Ryszard Weiss. Zwycięzca Turnieju będzie reprezentował powiat łódzki – 
wschodni na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 15 kwietnia 2010 
roku, o godz. 10.00, w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.

Mateusz Kuzik, kl. IIIc
Fot. www.kppspkoluszki.pl

Rada Absolwentów
25 marca 2010 roku odbyło się coroczne spotkanie uczniów klas trze-

cich Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie z absolwentami. 
Zarówno gimnazjaliści, jak i byli uczniowie naszej szkoły licznie przybyli na 
to zebranie.

Licealiści i uczniowie techników przybliżyli gimnazjalistom atmosferę 
oraz zalety i wady szkół, do których chodzą. Mówili o swoich problemach i 
sukcesach na kolejnym etapie edukacji. Każdy mógł powiedzieć kilka słów 
o swojej szkole i ocenić ją w skali od 1 do 6. Nie brakowało pozytywnych 
ocen, a również konstruktywnej krytyki. Jak co roku, nad przebiegiem spo-
tkania czuwał pomysłodawca powołania Rady Absolwentów, pan Mariusz 
Bojanowski, oraz nauczycielka języka polskiego, Agnieszka Ruta.

Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło trzecioklasistom w podję-
ciu decyzji związanej z ich przyszłą edukacją. Wszystkim gimnazjalistom 
życzymy trafnych wyborów, a licealistom dalszych sukcesów w nauce.

Tekst i fot. Natalia Biesaga, kl. IId
Na zdjęciu: Absolwenci i obecni uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie podczas spotkania Rady Absolwentów

Pożar traw

W hołdzie ofiarom katastrofy
12 kwietnia 2010 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 

Rzgowie odbył się uroczysty apel w hołdzie ofiarom katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Agata Wojcie-
szek, zmobilizowała gimnazjalistów, którzy drogą elektroniczną, przekazy-
wali sobie informację o planowanej uroczystości i obowiązującym w tym 
dniu stroju galowym.

Z należytą powagą, uczniowie rozpoczęli w poniedziałek zajęcia minutą 
ciszy, a w południe zebrali się na uroczystym apelu. Społeczność Gimna-
zjum, po wprowadzeniu Sztandaru Gimnazjum i odśpiewaniu Hymnu Polski, 
wysłuchała niewygłoszonego przemówienia Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego, które mieli usłyszeć zgromadzeni w sobotę, w lesie katyńskim, 
przedstawiciele rodzin katyńskich i oficjalne delegacje państwowe. Po nim, 
kolejny raz minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli, łącząc się 
w bólu z rodzinami ofiar. Smutną uroczystość zakończyło przemówienie pani 
dyrektor, Moniki Łobody, która w słowach, skłaniających do zadumy i reflek-
sji nad kruchością życia ludzkiego, apelowała o zgodę i pojednanie, a także 
podziękowała młodzieży za ich prawdziwie dojrzałą postawę.

AR

Fot. Agnieszka Ruta

Rocznica śmierci Jana Pawła II
31 marca 2010 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 

Rzgowie odbyła się uroczystość upamiętniająca piątą rocznicę śmierci Jana 
Pawła II. Wzruszający apel przygotowali uczniowie klasy IIa pod kierunkiem 
pani Elżbiety Wiry i pani Edyty Waprzko.

Wspomnienia o Wielkim Polaku zostały wyrażone w postaci refleksji oraz 
przejmującej interpretacji utworów poetyckich. Słowa uczniów uzupełniała i 
wzbogacała prezentacja multimedialna, w której pokazano różne momenty z 
życia Jana Pawła II, wybór na Stolicę Piotrową, wizyty w ojczyźnie, spotka-
nia z młodzieżą i wreszcie odejście do domu Ojca. Wzruszającą uroczystość 
zakończyło wspólne wykonanie pieśni Abba Ojcze.

Wspomnień o papieżu – Polaku mogli wysłuchać i obejrzeć wszyscy 
ci, którzy 11 kwietnia o godzinie 11.30 wzięli udział we mszy świętej, w 
kościele w Rzgowie.

Natalia Piech i Gabrysia Świtała kl. IIa
Fot. Agnieszka Ruta

W skupieniu, w ciszy, 
w modlitwie...

Z inicjatywy dyrektorów gimnazjum i szkół podstawowych oraz 
duchownych z terenu Gminy Rzgów dnia 16 kwietnia 2010 r. o 
godzinie 12.30 w Kościele parafialnym w Rzgowie odprawiono 
uroczystą mszę pożegnalną w intencji ofiar katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem. Społeczność szkolna modliła się o dusze 
tych, którzy odeszli. W ciszy i skupieniu oddaliśmy cześć i hołd 
zmarłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Lechowi 
Kaczyńskiemu oraz wszystkim osobom, które zginęły w katastrofie 
rządowego samolotu pod Smoleńskiem.


