Sat-ER Andrzej Polakowski
Naprawy telewizorów i sprzętu Audio-video
Anteny Sat i Tv – montaż, naprawa
Tel. 660-904-697 DOJAZD GRATIS !

Gabinet kosmetyczny
„ZUZA”
Ul. Źródlana 15
Zaprasza na zabiegi
– twarz i ciało
– pielęgnacja stóp: wrastające paznokcie,
odciski, modzele
– wizyty dermatologa, wkrótce ortopedy

Tel. 602-595-408

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Nr 3 (192) l MARZEC 2011 r.

Cena 1 zł

V Sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie
w dniu 16.03.2011 r.
Nowa formuła Dni Rzgowa

Usługowy
Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki
i Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:

m wydawania opinii gazowych
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”

Przyjmę frezera – magazyniera
powyżej 45 roku.
Starowa Góra, ul. Graniczna 6
Tel. 42 214-27-90

Układanie, cyklinowanie
parkietu. Tel. 502-687-750

„RZGÓW – NASZA GMINA”. Miesięcznik Rady Gminy w Rzgowie. Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 7. Tel. 042 / 214-12-07, 042 / 214-12-10.
Redaktor Naczelny: Regina Krystyna Bagińska. Pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego: Marek Bartoszewski, Stanisław Gierasiński, Piotr Hajduk,
Włodzimierz Kaczmarek, Jan Mielczarek, Iwona Skalska, Andrzej Zygmunt. Druk: Oficyna Drukarska W. Kosmalskiego, Pabianice. Materiałów niezamówionych
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów. Koszt ogłoszeń w „Naszej Gminie”: ramkowe (1 cm2) – 1 zł, tekst sponsorowany
(nie więcej niż pół strony) – 100 zł. Dla ogłoszeń powtarzających się stosujemy rabaty. Redakcja nie odpowiada za ich treść.
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Rzgów – Nasza Gmina

Mając na względzie trudną
sytuację budżetową, dewastację
płyty stadionu oraz inne incydenty i
wybryki, które z trudem zostały opanowane, w szczególności w pierwszy dzień obchodów, radni na sesji
postanowili ograniczyć Dni Rzgowa
do jednego dnia obchodów.
W tym roku Dni Rzgowa będą
na stadionie „Zawiszy” Rzgów w
niedzielę w dniu 28 sierpnia. Nowa
dyrekcja GOK- u przygotowuje w
miarę atrakcyjny program, w którym
uczestniczyć będą gościnnie zespoły
z Włoch, około 70 osób, składające
rewizytę w tym czasie w Rzgowie.
Istotnym nowum w tym roku
będą koncerty w Parku im. A. Mickiewicza przed budynkiem Urzędu
Miejskiego.
Koncerty te byłyby kierowane
do różnych grup społecznych oraz
byłyby swoistym sondażem, czy w
ogóle Dni Rzgowa nie przenieść do
parku na pl. 500-lecia.

Środki unijne dla Gminy
po raz pierwszy
Postanowiono przystąpić do
konkursu w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich –
Podstawowe Usługi dla Gospodarki
i Ludności Wiejskich dla operacji
dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Termin skłaniana wniosków
mija 29 kwietnia 2001 r. i trzeba
się mocno śpieszyć. Gmina Rzgów
kwalifikuje się do tego programu,
gdyż miasto Rzgów nie przekracza
5 tys. mieszkańców. Po wcześniejszych konsultacjach i debacie na
sesji uznano, że największe szanse
w przypadku naszej gminy są na
kanalizację ściekową:
w Starej Gadce:
- ulica Czartoryskiego, Usługowa,
Nowa
w Starowej Górze:
- ulice Mieszka I, II, III, Zygmunta,
Wazy, Podłogowa
w Gospodarzu:
- ulice Cegielniana, Kwiatowa,
Liliowa, Kaczeńcowa
w Rzgowie:
- ulice Wysoka i Dolna
oraz wymiana wodociągu w
Kalinie. Na wszystkie te inwestycje
gmina posiada aktualną dokumentację. Cały projekt liczyłby około 6
mln 800 tys. zł, z czego gmina musi
szykować środki własne około 2 mln

Załączona ankieta (jako wkładka do „Naszej Gminy”)
ułatwi skuteczniejsze aplikowanie o środki unijne
i wskaże najważniejsze według mieszkańców problemy.
Prośba o dostarczenie wypełnionej ankiety do pokoju
004 – Marek Derski.

800 tys. zł. Liczymy, że projekt ten
otrzyma ok. 6 punktów w kryterium
punktacji, co powinno wystarczyć
na jego akceptację przez Urząd Marszałkowski. Było – nie było ryzykować trzeba, bo 4 mln „po drodze nie
chodzi”. Realizacja tego projektu
byłaby do 2013 roku.
Wszystko w rękach „wysokiej”
Komisji oceniającej ten projekt.

Środki unijne dla gminy
po raz drugi
Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa
Działania
„BUD–UJ
RAZEM”.
Stowarzyszenie to powstało, by
aktywizować społeczność lokalną
do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy

jakości życia mieszkańców gmin
Będków, Budziszewice, Czarnocin, Ujazd, Grabica, Moszczenica,
Tuszyn.
Po przystąpieniu naszej gminy
do tego stowarzyszenia (15 tys.
zł wpisowe i 10 tys. zł członkowska składka roczna) zostanie ono
wsparte kwotą blisko 1 mln 400 tys.
zł z Urzędu Marszałkowskiego.
Skorzystać z tych środków
mogą:
- sektor społeczny w 50%,
- sektor publiczny w 26%,
- sektor gospodarczy, czyli mikroprzedsiębiorcy, w 24%.
Do władz stowarzyszenia gmina
musi delegować 5 przedstawicieli
oprócz burmistrza, który reprezentuje
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Informujemy, że spotkanie aktywizacyjne dotyczące
skorzystania z możliwości, jakie daje przystąpienie
przez Gminę Rzgów do Lokalnej Grupy Działania, odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011 r. o godz. 17 w siedzibie
Urzędu.

Dzień Kobiet w Czyżeminku
5 marca 2011 r. Koło Gospodyń
Wiejskich wyprawiło na wsi Czyżeminek huczną imprezę z okazji Dnia
Kobiet.
Mało kto dziś pamięta, że ten
uroczysty dzień wcale nie był
„wymyślony” przez komunistów.
Został on bowiem utworzony na
pamiątkę tragicznego wydarzenia z
28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Strajkujące przeciwko
złym warunkom pracy pracownice
spłonęły żywcem w pożarze, który
wybuchł w fabryce. Kobiety nie
mogły wydostać się z budynku i zginęło 126 robotnic. Ale zapomnijmy
na chwilę o historii.
Kobiety zawsze były dyskryminowane (zaczynając od praw
wyborczych, mniejszych zarobków
na podobnym stanowisku jak panowie, problemów z objęciem niektórych zawodów) i dlatego tak ważne
jest, aby eksponować rolę kobiet i je
doceniać. W ramach tego ostatniego
gospodynie wiejskie zorganizowały
uroczystą imprezę.
W tym roku na wsi panie z Koła
Gospodyń Wiejskich postanowiły
dodać pierwiastek męski do zacnego
grona i to wyraźnie ożywiło atmosferę. Zaproszono gości.
Miałyśmy okazję przywitać
przewodniczącego Rady Miejskiej
w Rzgowie pana Marka Bartoszewskiego wraz z żoną, pana Wojciecha
Skibińskiego z Gminnego Ośrodka
Kultury wraz ze współmałżonką,
pana radnego Zenona Wawrzyniaka
wraz z żoną Grażyną oraz sołtysa
wsi Czyżeminek pana Wojtka Rydygiera z żoną Małgorzatą.
Pojawiły się tańce i hulanki, a
Panowie ledwo wyrabiali z obtańcowywaniem wszystkich Pań. Pan

Bartoszewski wzorowo wywiązywał
się ze swojej funkcji i Rzgów może
być dumny z tak pełnego energii
mieszkańca.
Aby jednak tradycji stało się
zadość, panie zostały obdarowane
złocistymi tulipanami od pana radnego Zenona Wawrzyniaka oraz
słodką czekoladą od pana Bartoszewskiego.
Łzy wzruszenia napływają do
oczu na wspomnienie jakże niedawnych - podobnych uroczystości - ale
z goździkami i rajstopami w roli
głównej tak pompatycznie wręczanymi w czasach komunizmu...
Na stołach pojawiły się – dzięki
specjalnym staraniom – tradycyjne,
domowe wyroby.
W czasach, kiedy wszystko
można kupić i to za niedużą sumę,
wydaję się, iż nie opłaca się angażować w wyrób żywności według
tradycyjnych receptur. Jest to pracochłonne i dość kosztowne, ale mimo
wszystko widzimy nawrót do zwyczajowych składów.
Z ogromną przyjemnością mogę
podkreślić, że nic nie zastąpi smaku
swojskiego pasztetu od kupnego,
wędliny wyrabianej domowym sposobem, a nie naszpikowanej konserwantami i solą i nie wiadomo czym
jeszcze, w której procent mięsa w
mięsie jest czasami zaskakujący.
Proszę też zakosztować chleba na
ulepszaczach, a chleba staropolskiego... bez porównania, prawda?
W Czyżeminku pojawił się
pasztet z królika, który dosłownie
rozpływał się w ustach. Upiekła go
pani Maria Depcik.
Wędliny, takie jak szynka,
boczek, polędwica, pojawiły się staraniami pana Zbigniewa Pośpiecha,

którego prawdziwą pasją jest kultywowanie tradycji wiejskich wyrobów. Używa on jedynie mięsa świń
wyhodowanych w małych, domowych chlewniach, niekarmionych
karmą naszpikowaną chemikaliami
i konserwantami.
Wędlinka z takiej świnki bosko
smakuje, ma odpowiednią zawartość, można ją przechowywać tygodniami i zachowuje świeżość. Udało
mi się skraść jeden sekret naszego
masarza – aby wędlina wyszła jak
najlepiej, trzeba ją wędzić tylko w
drewnie drzew liściastych, takich jak
gruszka, jabłonka lub inne. Bo naszą
wędlinę się wędziło (a nie dodawało
przypraw o smaku wędzonki), prawdziwie peklowało w solance (a nie
szprycowało strzykawkami z wodą z
solą) i wszystko musiało przebiegać
w odpowiednim czasie i kolejności.
Z rzeczonej świnki na stołach
pojawiły się świeżutkie zimne
nóżki.
Prawdziwy razowy CHLEB
(tak tak, to nie pomyłka, piszę to
słowo dużymi literami, aby podkreślić różnicę) miał cudowny zapach i
wyborny smak - został wypieczony
i dostarczony przez piekarnię „DanBol” państwa Brzozowskich.
Całości dopełniały domowe
ciasta, sałatki. Nie zabrakło tez przetworów (między innymi grzybów
zbieranych w okolicznych lasach).
Nad gorącymi posiłkami pieczę
sprawowała pani Katarzyna Helbik,
której kunszt w gotowaniu znany
jest w całej okolicy. Smak znakomitych zup w jej wydaniu jeszcze
mamy w pamięci.
Aby spalić te wszystkie kalorie,
pani Maria Depcik zorganizowała
nam w trakcie zabawy fikuśny konkurs. Polegał on na tym, aby ludzie,
poustawiani w kółeczko, jak najszybciej przerzucali worek pełen
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ubrań, których termin świetności
minął jakieś 30 lat temu. Jeżeli tańczący nie wykazał się odpowiednim refleksem i nie podał worka
dalej – był zmuszony wylosować
i przyodziać z worka „twarzowe”
wdzianko, którego styl wywoływał
salwy śmiechu wśród współbiesiadników. Zabawa była przednia, a po
kilku rundkach rzeczonego worka
większość wyglądała jak prawdziwi
przebierańce.
Bo przecież proszę państwa, ten
Dzień Kobiet wypadał w ostatnie dni
karnawału i przebrać się wypadało.
Nad muzyką czuwał pan Robert
Garstka, którego didżejowanie po
licznych imprezach na sali nabrało
iście
profesjonalnego
sznytu.
Zabawa trwała aż do 3 nad ranem.
Jak widać – udała się!
W następnym tygodniu pani
Maria Depcik wraz z Kasią Helbik
udały się do nestorek z naszych
wsi, które z uwagi na stan zdrowia
lub wiek nie mogły się pojawić na
Dniu Kobiet. Wręczyły im czekoladę i kwiaty, które zostały specjalnie odłożone na tę okazję. Wśród
najstarszych mieszkanek naszej wsi
znajdziemy panie, które mają 94 i
96 lat.
Z życzeniami od Koła Gospodyń Wiejskich, abyśmy wszystkie
dożyły tego wieku w zdrowiu i
dobrej kondycji.
Bogusława Szanda
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Dzień Kobiet
w Gospodarzu

Komunikat
Przypomina się wszystkim właścielom nieruchomości
o umieszczeniu w odpowiednim miejscu i utrzymaniu
w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości. Brak oznaczenia nieruchomości grozi
odpowiedzialnością zgodnie z art. 64 § 1 KW, tj. grzywną lub naganą.
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W dniu 7 marca 2011 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone ze świętem kobiet. Na zebranie przybyło
26 pań, w tym 6 seniorek. Nie dotarła do nas zaproszona Pani Burmistrz.
Rozumiemy – obowiązki nie pozwoliły tym dniu.
Najpierw odbyła się część sprawozdawczo-wyborcza. Pani Marianna
Głaszcz, wielce zasłużona osoba w naszej miejscowości, która sprawowała tę
funkcję 20 lat, przekazała władzę w ręce młodszych koleżanek.
I tak: Przewodniczącą Koła została wybrana pani Grażyna Ratajska –
emerytowana nauczycielka matematyki, bizneswoman, Z- cą pani Urszula
Szpotan należąca do grona najlepiej prosperujących ogrodników w okolicy.
Dalsza część pozostała bez zmian, tj. Skarbnik – pani Maria Bińkowska, która sprawuję tę funkcję bez zarzutu, oraz Sekretarz Kazimiera Zawistowska, która krótką wzmiankę o kole pozwoliła sobie umieścić w gazecie
„Nasza Gmina”.
Plan pracy będziemy opracowywać później, ponieważ w tym dniu czekała nas część biesiadna. Po otrzymaniu kwiatka zasiadłyśmy do stołu. Mamy
nadzieję, że o naszym kole też będzie słychać.
27 marca 2011 r. zaprosiłyśmy na zebranie Zarząd OSP, który też jest
zreorganizowany po wyborach. Myślę, że uda nam się współpraca z OSP, jak
również z innymi kołami w gminie.
Sekretarz KGW

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina
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Co nowego w GOK
Kolejną nową formą, która przyjęła się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Rzgowie, jest koło miłośniczek robótek ręcznych. Panie z ogromnym
zamiłowaniem wykonują swoje przepiękne prace różnymi technikami: haft
kanwa, haft richelieu, szydełko, frywolitka czy koronka klockowa. Aktualnie
grupa zrzesza 14 pań, dla których jest to znakomita, bezpłatna forma nauki,
poznawania nowych technik i prezentowania swoich umiejętności. W planach mamy zorganizowanie pierwszych warsztatów, na których prezentowane będzie wiązanie i cerowanie siatek w technice filet oraz zorganizowanie
wystawy prac naszych rzgowskich artystek. Spotkania grupy odbywają się co
dwa tygodnie.
Wszelkie informacje: GOK w Rzgowie, ul. Rawska 8, tel. (42) 214-1312. Serdecznie zapraszamy!
Wojciech Skibiński

Dzień Kobiet w GOK
Dzień Kobiet to współcześnie święto postrzegane na różne sposoby,
ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. W naszej gminie jest chyba
jednak przewaga tych pierwszych, gdyż wielu o tym dniu pamiętało. Z tej
okazji w Gminnym Ośrodku Kultury o godz 16.00 odbyło się przedstawienie
przygotowane przez uczniów rzgowskiego gimnazjum, jednocześnie uczestników zajęć ośrodka. Scenki traktujące o kobietach, przedstawiające punkt
widzenia zarówno kobiet, jak i mężczyzn – dowcipne, zabawne – okraszone
piosenkami i tańcem ludowym, podobały się bardzo i zebrały naprawdę spore
brawa!
A odbiorcami tegoż wydarzenia byli głównie członkowie Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rzgowie, którzy w tym dniu zaplanowali miłe
spotkanie – także ostatkowe, gdyż jednocześnie przypadł ostatni dzień karnawału. I tak przy tańcu i śpiewie, pośród miłych życzeń i gestów, przy słodkim
poczęstunku zorganizowanym przez GOK zarówno dla występujących, jak i
odbiorców, minął ten niezapomniany wieczór.
Serdeczne podziękowania składamy opiekunom młodzieży zaangażowanym w przygotowanie części artystycznej (A. Pokorskiej-Salskiej, A. Pikale,
J. Rychlewskiemu) i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
wieczoru.
Izabela Kijanka

Ważne pierwsze mecze
Ciężko na podstawie rozegranych sparingów stwierdzić, w jakiej formie
znajduje się nasz zespół. Praktycznie ani jednego meczu nie zagraliśmy w
optymalnym składzie, ponieważ z powodu przeziębień część zawodników
pozostawała w domu. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać do pierwszego meczu ligowego z WKS Wieluń, który zostanie rozegrany w sobotę 19
marca o godz. 15.00 w Wieluniu. Jeśli w tym spotkaniu zdobędziemy trzy
punkty, to możemy bardzo zbliżyć się do czołowej dwójki, ponieważ zespoły
Omegi Kleszczów i Lechii Tomaszów Mazowiecki zagrają między sobą.
Któryś z tych zespołów musi stracić punkty. Najlepszy dla nas byłby chyba
remis między tymi zespołami.
Wydaje się, że o awans do III ligi liczyć się będzie pięć zespołów. Omega
Kleszczów, Lechia Tomaszów Mazowiecki, Woy Bukowiec Opoczyński, KS
Paradyż oraz nasz Zawisza. Warto zwrócić uwagę na fakt, że z wymienionych
wyżej zespołów cztery są z OZPN Piotrków Trybunalski, a tylko Zawisza
Rzgów z Łódzkiego ZPN. Nasz zespół będzie więć ratował honor łódzkiej
piłki w IV lidze.
W przerwie między rozgrywkami do zespołu przyszli Robert Oborowski
z Pogoni Łask Kolumna, Wojciech Łachmański z SMS Łódź, Piotr Werner
z Pogoni Zduńska Wola. W trakcie załatwiania są Egor Nikitin (wszelkie
formalności związane z przejściem tego zawodnika zostały już załatwione,
pozostało tylko zgłoszenie do ŁZPN) oraz Tomasz Zimoń z Włókniarza Konstantynów. Wznowił również treningi Kamil Kopera.
Znany już jest terminarz wszystkich meczów ligowych w rundzie wiosennej. Przedstawiamy go poniżej.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Komunikat Zarządu GLKS Zawisza Rzgów
Zarząd GLKS Zawisza w Rzgowie informuje wszystkich członków
i sympatyków klubu, że w dniu 29 marca (wtorek) w Strażnicy OSP w
Rzgowie przy ulicy Nadrzecznej 4 o godz. 17.45 w pierwszym terminie i
o godz. 18.00 w drugim terminie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GLKS Zawisza, na które zapraszamy.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

IV LIGA – sezon 2010/ 2011 – runda wiosenna
19.03.2011 – SOBOTA – GODZ. 15.00
WKS WIELUŃ – ZAWISZA RZGÓW
-----------------------------------------------26.03.2011 – SOBOTA – GODZ. 15.00
ZAWISZA RZGÓW – ZAWISZA PAJĘCZNO
-----------------------------------------------UKS SMS II ŁÓDŹ – wycofany 02.04.2011 meczu nie ma
-----------------------------------------------09.04.2011 – SOBOTA – GODZ. 15.00
ZAWISZA RZGÓW – KS PARADYŻ
-----------------------------------------------16.04.2011 – SOBOTA – GODZ. 15.00
LKS OMEGA KLESZCZÓW – ZAWISZA RZGÓW
-----------------------------------------------20.04.2011 – ŚRODA – GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW – SAS UNIA SKIERNIEWICE
-----------------------------------------------23.04.2011 – SOBOTA – GODZ.16.00
ZKS WŁÓKNIARZ ZGIERZ – ZAWISZA RZGÓW
-----------------------------------------------30.04.2011 – SOBOTA– GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW – LKS ORLĘTA CIELĄDZ
-----------------------------------------------07.05.2011 – SOBOTA – GODZ. 17.00
LECHIA 1923 TOMASZÓW – ZAWISZA RZGÓW
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-----------------------------------------------11.05.2011 – ŚRODA – GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW – MKP BORUTA ZGIERZ
-----------------------------------------------14.05.2011 – SOBOTA – GODZ.17.00
WŁÓKNIARZ KONSTANTYNÓW – ZAWISZA RZGÓW
-----------------------------------------------20.05.2011 – PIĄTEK – GODZ. 17.30
ZAWISZA RZGÓW – ZJEDNOCZENI STRYKÓW
-----------------------------------------------29.05.2011 – NIEDZIELA – GODZ.17.00
POGOŃ ZDUŃSKA WOLA – ZAWISZA RZGÓW
-----------------------------------------------05.06.2011 – NIEDZIELA – GODZ. 11.00
ŁKS II PSS – ZAWISZA RZGÓW
-----------------------------------------------08.06.2011 – ŚRODA – GODZ. 17.30
ZAWISZA RZGÓW – WARTA DZIAŁOSZYN
-----------------------------------------------12.06.2011 – NIEDZIELA – GODZ. 17.00
WIDZEW II ŁÓDŹ – ZAWISZA RZGÓW
-----------------------------------------------19.06.2011 – NIEDZIELA – GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW – ZLKS VOY
BUKOWIEC OPOCZYŃSKI

Rzgów – Nasza Gmina

V Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

naszą gminę w Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
Przystąpienie do tej grupy może
przynieść korzyści uzyskania kolejnych środków unijnych dla gminy
i jej mieszkańców.

Gmina zaciąga kredyt
6.201.909 zł to kwota, którą
Rada Miejska w Rzgowie postanowiła zaciągnąć jako kredyt bankowy
na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy. Przypominam, że sytuacja kryzysu światowego nie sprzyja dochodom gminy,
a próby uruchomienia Rzgowskiej
Strefy Przedsiębiorczości, która w
perspektywie kilku lat zmieniłaby
strukturę dochodów gminy na plus,
spotykają się z oporem posiadaczy
gruntów, którzy próbują wykorzystać nadarzającą się okazję i blokują tę inicjatywę. Na dziś musimy
„zejść na ziemię” i realnie oceniać
możliwości inwestycyjne gminy –
czyli w odniesieniu do lat ubiegłych
– bardzo skromnie. Podejmując tę
uchwałę, radni mają nadzieję, że pod
koniec br. ten deficyt znacznie się
zmniejszy, a kredyt będzie pomniej-

szony choćby do realiów ub. roku,
czyli ok. 1 mln zł.

Fundusz sołecki
Podjęto uchwałę o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego
w gminie Rzgów w 2012 roku. W
sumie jest to kwota dla wszystkich
sołectw ok. 300 tys. zł.
Przy założeniu, że wszystkie
procedury dość skomplikowane
zostaną wypełnione, można byłoby
uzyskać 10% dofinansowania, czyli
ok. 30 tys. zł – radni uznali, że „niewarta jest skórka za wyprawkę” i
odstąpili od realizacji tego funduszu
sołeckiego, gdyż cały ciężar tych
procedur spadał na gminę, a nie jak
ustawodawca przewidział – powinien to robić samorząd lokalny w
poszczególnych sektorach.

Nowe nazwy ulic
Nadano nazwę „Główna” ulicy
w Czyżeminku - drodze gminnej stanowiącej działki o numerze 96/14 i
95 o długości 585 m i szerokości 11
m pomiędzy Czyżeminkiem I a II.
Postanawia nadać nazwę „Akacjowa” ulicy w Starowej Górze drodze gminnej stanowiącej działki
o numerze 434/4, 434/6, 435/4,

435/23 i 435/24 o długości 580 m i
szerokości 10 m między ul. Kasztanową a Zamkową.
Nadano nazwę „Nad Nerem”
ulicy w Bronisinie Dworskim - dla
części drogi powiatowej oznaczonej
nr ewidencyjnym działki 175/1, biegnącej od drogi gminnej oznaczonej
nr działki 204/6 w kierunku południowym do granicy ze wsią Huta
Wiskicka o długości 400 m i szerokości 8-10 m.
Nadano nazwę „Widokowa”
ulicy w Konstantynie - drodze gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym
działek 69/30 i 69/32 o długości 290
m i szerokości 14 m, biegnącej od
drogi powiatowej nr 2941 E w kierunku zachodnim.
Nadano nazwę „Przyrodnicza”
ulicy w Konstantynie - drodze gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym
działek 63/8, 64/2, 67/2, 68/19, 69/4,
69/31 o długości 200 m i szerokości
12 m, biegnącej od ul. Widokowej w
kierunku północnym i równoległej
do drogi przez wieś Konstantyna.
Nadano nazwę „Krajobrazowa”
ulicy w Konstantynie - drodze gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym
działki 68/13 o długości 165 m i sze-

rokości 10 m, biegnącej od ul. Przyrodniczej w kierunku zachodnim i
równoległej do ul. Widokowej.

Plany przestrzennego
zagospodarowania
Uchwalono miejscowe plany
przestrzennego zagospodarowania
zgodnie ze „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego” w Rzgowie przy
ul. Glinianej w okolicach rurociągu
Kalinko – Łódź,
- w Starowej Górze w okolicach ul.
Okiennej,
- w Starej Gadce i Gospodarzu w
rejonie ulic Czartoryskiego - Nasiennej - Kombajnowej naprzeciwko
cmentarza wojennego i rzymsko-katolickiego.
W pierwszych dwu przypadkach
jest to zabudowa mieszkaniowa,
a w Gadce i Gospodarzu po trosze
mieszkaniówka, a w większości na
usługi i handel.
Zapraszamy inwestorów na te
tereny i liczymy z tego powodu na
zwiększone podatki dla gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Ostatki i Dzień Kobiet
w Starowej Górze

Dzień Kobiet
w Starej Gadce

Od kilku już lat stało się tradycją w KGW Starowa Góra, że w ostatki
Panie w wymyślonych przez siebie strojach przechadzają się przez Starową Górę serdecznie witane przez mieszkańców, którym składają życzenia
pomyślności i szczęścia. Niektórzy mieszkańcy oczekują naszej wizyty twierdząc, że przynosimy im szczęście, jak dowiedziałyśmy się, że nie darowaliby
nam, gdybyśmy ich nie odwiedziły. Tak rozpędziłyśmy się, że dotarłyśmy
z życzeniami do Urzędu Miejskiego w Rzgowie, które złożyłyśmy na ręce
wiceburmistrz Jadwigi Pietrusińskiej.
Ponieważ ostatki zbiegły się z Dniem Kobiet, Panie z KGW spotkały
się w godzinach popołudniowych w Domu Kultury w Starowej Górze, gdzie
zawitały do nas „przebierańce” z KGW w Starej Gadce, dalsza część upłynęła
w miłej i radosnej atmosferze, tym bardziej było nam miło, gdy przybyli do
nas Druhowie z OSP Starowa Góra z życzeniami i różyczką dla każdej Pani.
KGW Starowa Góra

Święto Pań, Uroczystość Dam, a oficjalnie Dzień Kobiet połączony z
zabawą karnawałową był obchodzony w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Gadce w dniu 26 lutego 2011 r. Jak co roku, radości, śpiewom
i tańcom nie było końca podczas balu. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Starej Gadce przygotowały wspaniałą zabawę przy suto zastawionym stole
oraz przy akompaniamencie zespołu muzycznego.
Honorowymi gośćmi zabawy byli: Pani Jadwiga Pietrusińska – Zastępca
Burmistrza Rzgowa, Pan Konrad Kobus – Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze
Starowej Góry oraz Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Gadce.
Uśmiech, zadowolenie i radość na twarzach towarzyszyła uczestnikom
zabawy. Wszyscy zaproszeni goście bawili się do białego rana.
A.S.

Rzgów – Nasza Gmina

3

Wybory w OSP
w Starej Gadce
(19.02.2011)
Zebranie otworzył Prezes OSP Józef Śmiechowicz. Powitał zaproszonych gości w osobach: Zastępcę Wice PZG Ryszarda Weiss, Przewodniczącą
KGW Ewę Sochę.
Przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie dh prezesa Józefa
Śmiechowicza, jako protokólanta dh Piotra Hajduka. Do komisji uchwał i
wniosków wybrano: przewodniczący: dh Bogdan Radzynia, sekretarz: dh
Lucjan Śmiechowicz, członek: Tomasz Biniek.
Sprawozdanie z działalności OSP odczytał komendant Ignacy Gruszka,
sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik Jerzy Hajduk, sprawozdanie
komisji rewizyjnej dh Waldemar Deląg.
Przewodniczący zebrania na podstawie listy obecności stwierdził
quorum, zebranie było władne do podejmowania uchwał. Komisja rewizyjna
wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi, które zostało jednogłośnie udzielone.
Do komisji rewizynej zostali wybrani: przewodniczący: dh Waldemar
Deląg, sekretarz: dh Krzysztof Chachuła, członek: dh Marcin Okoń.
Zarząd ukonstytuował się w składzie: prezes dh Józef Śmiechowicz,
Wiceprezes Lucjan Śmiechowicz, naczelnik dh Sebastian Samborski,
zastępca naczelnika dh Zbigniew Hajduk, sekretarz dh Piotr Hajduk, skarbnik
dh Jerzy Hajduk, gospodarz dh Janusz Jałocha, kronikarz Ignacy Gruszka,
członek Tomasz Biniek.
Na zakończenie prezes podziękował za powtórny wybór i zaprosił
wszystkich na wspólną kolację.
Sekretarz Piotr Hajduk

Nowy „technik” na służbie
W grudniu 2010 r. w jednostce OSP Rzgów rozpoczął służbę nowy lekki
wóz ratownictwa technicznego. Jest nim nowoczesna jednostka na podwoziu
140-konnego FORDA TRANSITA. Całość specjalistycznej zabudowy została
wykonana w centrum adaptacji forda transita „FRANK-CARS” w Częstochowie. W pojeździe znajduje się nowoczesny sprzęt specjalistyczno-hydrauliczny do uwalniania osób uwięzionych w wypadkach komunikacyjnych,
m.in. tzw. „szczęki życia”, piły do betonu i stali, pilarki do drewna oraz sprzęt
do udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Od ponad 10 lat funkcję wozu ratownictwa technicznego pełnił rodzimej
produkcji LUBLIN II, ale z uwagi na to, iż ponad 90% akcji w jednostce OSP
RZGÓW to wypadki i kolizje drogowe, potrzebny był nam nowoczesny i
szybki pojazd zdolny jak najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia.
Chcieliśmy skierować podziękowania dla Radnych Miasta Rzgowa,
dla Komendanta Gminnego dh. Stanisława Bednarczyka oraz Burmistrza
Miasta Jana Mielczarka, za pomoc w uzyskaniu środków finansowych na
zakup nowoczesnego pojazdu.
Chcieliśmy również szczególnie podziękować mł. bryg. Radosławowi
Pełce oraz Komendantowi jednostki Adamowi Góreckiemu i Sekretarzowi
OSP Dariuszowi Wankiewiczowi za pomoc w pozyskaniu nowego wozu
oraz za kontrolę nad całym niełatwym procesem powstawania pojazdu.
OSP KSRG RZGÓW

Dnia 5 marca 2011 r. odbyła się zabawa karnawałowa połączona z
Dniem Kobiet. Zabawa była poprzedzona zebraniem sprawozdawczym
za 2010 rok.
Druhowie OSP, wraz z komendantem S. Klinkiem oraz radnym J.
Owczarkiem, a także sołtys wsi Kalinko wręczyli nam kwiaty i słodkie
upominki. Członkinie przygotowały ciepłe posiłki i zimne przystawki.
O godz. 19 rozpoczęła się zabawa dla członkiń wraz z mężami oraz
dla druhów z żonami. Wedle zwyczaju karnawałowego pojawiły się przebierańce, kolorowe peruki, zabawne stroje.
Dziękuję wszystkim koleżankom za wspólnie spędzony czas oraz
druhom OSP, że jak co roku o nas nie zapominają. Tych kilka godzin
spędzonych razem pozwoliło nam na oderwanie się od codzienności.
Mam nadzieję, że charakter takich imprez zapisze się w naszej
pamięci, a młode pokolenie będzie kontynuować naszą tradycję KGW.

Podziękowania
OSP Grodzisko jako jedyna jednostka w gminie Rzgów
posiada status pożytku publicznego. W 2010 r. darczyńcy
wpłacili na jej konto odpis 1% od podatku kwotę blisko –
1700 zł. Pieniądze te jednostka przeznaczyła na wyposażenie w sprzęt nowego wozu bojowego marki Mercedes,
którym ochotnicy z Grodziska w br. uczestniczyli już w 15
akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom za ich gest
i prosić o powtórzenie tego aktu darowizny w 2011 r. Wystarczy wpisać: OSP Grodzisko KRS-0000139560.
Zarząd OSP Grodzisko

Przewodnicząca Jadwiga Adamek

Wybory i święto pań w Kalinie
W dniu 27 lutego br. po pięcioletniej działalności zarządu KGW w Kalinie odbyły się wybory połączone z Dniem Kobiet. W składzie zostały koleżanki, które sprawowały odpowiedzialnie dotychczasowe stanowiska.
Przewodnicząca Anna Pachulska zdała sprawozdanie z dotychczasowej
działalności i osiągnięć koła. Sekretarz Renata Kauc odczytała plany na
kolejny okres, a skarbnik Alicja Łuczak przedstawiła stan finansów i wydatków minionego roku. Miałyśmy również okazję zapoznania się z kroniką
koła, którą prowadzi koleżanka Agnieszka Modranka i w której na pewno nie
zabraknie relacji z tego dnia.
Miłym akcentem były urodziny i imieniny naszych koleżanek, które
poczęstowały nas tortem i szampanem.
Niespodzianką była również wizyta przedstawicieli naszych druhów OSP
z pięknymi storczykami, a także odwiedziny sołtysa Kalina z życzeniami i
słodkim upominkiem.
Na tym nie koniec niespodzianek, ponieważ zarząd koła rozdał wszystkim członkiniom prezenty przygotowanie z okazji Dnia Kobiet.
Spotkanie upłynęło śpiewająco i w dobrych nastrojach spędziłyśmy wieczór. W tak miłej atmosferze liczymy na dalszą wspólną pracę koła.
Zarząd KGW Kalino

Fotelik – rzecz ważna!
Na całym świecie przepisy drogowe regulujące przewóz dzieci w samochodach osobowych nakładają obowiązek przewożenia dziecka w specjalnym „urządzeniu ochronnym”, którym jest fotelik samochodowy. Polskie
przepisy jasno określają zasady przewozu dzieci. „W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat,
nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub
innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym”. Ten sam przepis
mówi o zakazie „przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego
tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego
wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera” oraz zakazuje „przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na
przednim siedzeniu pojazdu samochodowego”.
Stosując się do zaleceń producenta i użytkując fotelik samochodowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami, optymalnie zabezpieczamy nasze
dziecko przed skutkami nie tylko zdarzeń drogowych, ale zapewniamy także
równie ważny komfort jazdy.
Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie przewozu
dzieci grozi mandatem karnym w wysokości 150 zł i trzema punktami karnymi. Pamiętajmy jednak, iż największą karą za brak odpowiedniego zabezpieczenia może być kalectwo lub śmierć dziecka na skutek odniesionych
obrażeń.

Kronika policyjna
Funkcjonariusze PP Rzgów wspólnie z kolegami z KP Tuszyn w pierwszych dniach marca 2011 dokonali zatrzymania na terenie Rzgowa 20-letniego mieszkańca miasta pod zarzutem posiadania przy sobie niedozwolonych środków odurzających w postaci tzw. dilerki.
Ponadto dzielnicowi PP Rzgów zatrzymali 3 mieszkańców Rzgowa i Łodzi,
którzy dwukrotnie dokonali kradzieży przewodów telekomunikacyjnych w
miejscowości Rydzynki, gm. Tuszyn, a następnie wypalali je w celu odzyskania miedzi na jednej z posesji przy ul. Rudzkiej w Rzgowie. Skradzione mienie
odzyskano w całości - postępowanie w tej sprawie jest w toku.
S.M.
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Dzień Kobiet w Kalinku
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8 Marca w „Cameracie”
8 marca w tym roku to dzień wyjątkowy. Przypadł bowiem Międzynarodowy Dzień Kobiet, a także ostatki – zakończenie tym razem długiego
karnawału. Także i w „Cameracie” dzień ten był inny niż zwykłe. Panie odebrały życzenia uczestnicząc w przedstawieniu przygotowanym przez GOK
i rzgowskie gimnazjum, następnie zaś w gronie chórzystów nastąpiło miłe
spotkanie podsumowujące długi i pracowity okres kolędowy.
Nie zabrakło też niespodziewanych gości; aby tradycji stało się zadość –
były śpiewy, radość ogólna i tłuste smakołyki, o których w okresie Wielkiego
Postu możemy tylko powspominać.
Mając jednak świadomość upływającego czasu – snuliśmy plany na najbliższą przyszłość, która po krótkiej przerwie znów zapowiada się śpiewająco. Do usłyszenia i do zobaczenia już w kwietniu!
Zapraszam zatem wiosennie i nie zapominajmy, aby z nową porą i energią zrobić coś dla siebie i środowiska. Zatem: „Pomóż naturze – dla relaksu
śpiewaj w chórze”.
Chórmistrz Izabela Kijanka
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Fundusze Europejskie
dla rozwoju regionu łódzkiego

Hala Sportowa w Rzgowie – wizualizacja – efekt końcowy
Gmina Rzgów podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w
dniu 29 kwietnia 2010 r. umowę
o dofinansowanie projektu pn.
„Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w
Rzgowie przy ul. Szkolnej”. Całkowita wartość projektu wynosi
17.481.763 PLN, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR):
5.980.240 PLN. Pozostała kwota,
czyli 11.501.523,71 PLN, zostanie
pokryta z budżetu Gminy Rzgów.
Projekt jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2103, Działanie III.5
Infrastruktura
turystyczno-rekreacyjna, którego celem jest m.in.
poprawa atrakcyjności rekreacyjnej
i turystycznej regionu.
Nowa sala sportowa przy ul.
Szkolnej w Rzgowie jest inwestycją
komplementarną zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego
w regionie. Dzięki zamontowaniu
trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych, tym samym znacznie podniesie się atrakcyjność inwestycyjną
gminy i regionu.
Realizowana
inwestycja
zapewni nowe możliwości wykorzystania potencjału rekreacyjnoturystycznego gminy Rzgów, jak i
całego regionu łódzkiego. Projekt
poprzez budowę nowoczesnej sali
sportowej z zapleczem ukierunkowany jest na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb potencjalnych
odbiorców usług turystyczno-rekreacyjnych i sportowych i przyczyni
się do rozwoju aktywnych form
turystyki i wypoczynku. Dzięki
przedmiotowemu przedsięwzięciu
możliwe będzie podniesienie oferty
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rekreacyjno-turystycznej i sportowej
regionu, co stanowić będzie czynnik
przyciągający mieszkańców, potencjalnych turystów i osoby przyjezdne
spoza regionu. Zaplecze noclegowe
i gastronomiczne mogą zapewnić
istniejące już w Rzgowie i okolicy
hotele i restauracje. Dodatkowo projekt wprowadzi możliwość świadczenia usług gastronomicznych na
terenie powstałej infrastruktury.
Dzięki powstałej infrastrukturze
rekreacyjno-sportowej, przyczyniającej się do rozwoju aktywnych form
turystyki i wypoczynku, stworzone
zostaną nowe możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży, jak i mieszkańców wraz z całymi rodzinami całego
regionu łódzkiego (sale squash,
aerobiku i siłownia, boiska do piłki
ręcznej, do koszykówki i siatkówki,
ścianka wspinaczkowa). Nowoczesna sala sportowa wraz z zapleczem
infrastrukturalnym stanowić będzie
bazę dla rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców.
Projekt doprowadzi do wykształtowania postaw zdrowej rywalizacji
i współzawodnictwa. Realizowana
inwestycja zapewni również dostęp
osób niepełnosprawnych do różnych
form aktywności sportowej i rekreacyjnej.
W RAMACH PROJEKTU ZASTOSOWANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA
INNOWACYJNE, NOWATORSKIE I PROEKOLOGICZNE:
* nowoczesna kotłownia o dużej
sprawności, kocioł kondensacyjny,
* kolektory słoneczne dla CWU, stanowiące nowoczesne, ekologiczne
źródło energii,
* ogrzewanie hali – zastosowanie
nowoczesnych promienników wodnych (oszczędność poprzez mniejszą
różnicę pomiędzy temp. powietrza
w pomieszczeniu a temperaturą na

zewnątrz, powstaje mniejsza strata
ciepła budynku oraz ze względu na
mniejszy wzrost temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości
pomiarowej pomieszczenia zachodzi mniejsze zużycie energii; potencjał oszczędności ponad 40% w stosunku do innych systemów),
* zastosowanie nowoczesnych
źródeł świetlnych – energooszczędnych,
* doświetlenie hali światłem naturalnym (nie trzeba używać oświetlenia
sztucznego),
* zastosowano proste, zwarte formy
przestrzenne połączone z łukowymi
przykryciami hal podkreślającymi
funkcję sportową tej przestrzeni.
Sala sportowa posiada arenę
sportową o wymiarach 46 x 25 m z
boiskiem do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki. Po przedzieleniu
areny siatkami występuje możliwość realizacji (równolegle) zajęć
dla trzech grup oraz korzystania
ze ścianki wspinaczkowej niezależnie od sali sportowej. Na arenie
(naprzeciw trybun) można również
ustawić demontowaną scenę do
organizacji imprez okolicznościowych. Wzdłuż jednego boku sali
zaprojektowano trybuny rozkładane
ławkowe teleskopowe na 300 osób.
Sala sportowa posiada połączenie
z szatniami, pokojem instruktorów
i pomocy medycznej, magazynem
oraz poprzez łącznik, z salą gimnastyczną szkoły. W łączniku zaproponowano umiejscowienie małej sali
do ćwiczeń.
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wjazdów
na działkę z ulicy Szkolnej i Literackiej. Z budynku prowadzą cztery
wyjścia ewakuacyjne. Główne
wejście prowadzi bezpośrednio do
holu wejściowego z szatnią odzieży
wierzchniej, pomieszczeniami organizacyjnymi dotyczącymi formalnego udostępniania hali, i ustępami
ogólnego dostępu. Wzdłuż komunikacji zlokalizowane są umywalnie z
szatniami dla osób korzystających z
sali sportowej, sale squash, aerobiku
i siłownia oraz pokój instruktora i
pokój lekarski; po drugiej stronie
korytarza znajdują się wejścia na
salę sportową i trybuny dla widzów
(imprez kulturalnych, rozrywkowych).

PARAMETRY TECHNICZNE
BUDYNKU
Długość 74,85 m,
Szerokość 55,48 m,
Wysokość 11,76 m
PODSTAWOWE DANE
UŻYTKOWE:
Powierzchnia zabudowy:
3799,12 m2,
Powierzchnia użytkowa
3597,40 m2,
Kubatura 24 521,60 m3,
Liczba kondygnacji
nadziemnych 1,
Ogrzewanie miejscowe.
Budowana hala sportowa ma
stanowić pierwszą część Kompleksu
Kulturalno-Sportowego zaprojektowanego w Rzgowie. W planie
zagospodarowania przestrzennego
obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana sala sportowa, przewidziane
są tereny rekreacyjne. Tereny te
wraz z salą, basenem pływackim,
domem kultury i oddanym już w
październiku 2010 r. do użytku
zespołem boisk zewnętrznych wraz
z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 2012 mają stanowić
centrum
turystyczno-rekreacyjne
Rzgowa. Budynek dobrze będzie
wpisywał się swoją formą w otoczenie i istniejącą sąsiednią zabudowę.
Budynek projektuje się jako parterowy niepodpiwniczony.
Docelową grupą społeczną,
korzystającą z nowo powstałej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,
są przede wszystkim uczniowie
szkół z terenu gminy oraz lokalni
mieszkańcy, ale także turyści i osoby
przyjezdne spoza regionu, którzy
będą odwiedzali Rzgów i okolice
przy okazji wizyt w centrum handlowym oraz tereny parku krajobrazowego wzniesień łódzkich.
Budowana hala sportowa będzie
także wykorzystywana podczas
corocznych dożynek, dni Rzgowa
oraz innych imprez okolicznościowych.
Na dzień 28 lutego 2011 r.
wydano ponad 8 mln PLN, co stanowi prawie 46% planowanych
kosztów inwestycji. Zakończenie
terminowe realizacji, planowane na
30 listopada 2011 r., nie jest zagrożone.
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ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ
Profilaktyka i leczenie bólów kręgosłupa

Informacja
o pomocy medycznej

Kręgosłup człowieka zbudowany jest z elementów kostnych, zwanych
kręgami, oraz otaczających je tkanek miękkich. Pomiędzy kręgami znajdują się krążki międzykręgowe, zwane dyskami. Kręgosłup wraz z dyskami
tworzy kolumnę, która (patrząc z boku) ma kształt podwójnej litery „S”.
Krzywizny te (wklęsłości i wypukłości) są bardzo ważne dla prawidłowego i bezbolesnego funkcjonowania kręgosłupa.
Odcinek lędźwiowy składa się z 5 kręgów lędźwiowych oraz leżących
między nimi dysków i wygięty jest ku przodowi tworząc tzw. lordozę lędźwiową. Pogłębienie lub spłycenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej może
predysponować do powstawania przeciążeń wielu elementów kręgosłupa i
prowadzić do mikrourazów tkanek miękkich, głównie dysków.
W takim przypadku może pojawić się ból centralny (zlokalizowany w
obrębie kręgosłupa) lub ból obwodowy (obejmujący biodro, pośladek, udo
czy stopę).
Często ból pojawia się tylko w kolanie lub w stopie i błędnie postrzegany
jest jako problem danego stawu. Dopiero po dokładniejszej diagnostyce okazuje się, że pierwotny problem leży po stronie kręgosłupa.

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00, tel. (42) 214-11-72, (42) 21411-73.
Po godzinach pracy poradni oraz całodobowo w niedziele i święta opiekę
nad pacjentami przejmuje Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska „MEDAX”, tel. kontaktowy (42) 630-84-23. Wizyty domowe zamawia
się również pod numerem telefonu (42) 630-84-23.
Ambulatoria Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej „MEDAX”, w
których przyjmowani są pacjenci z Gminy Rzgów, znajdują się:
1) dla dorosłych, dzieci oraz gabinet zabiegowy – w Łodzi przy ulicy Felińskiego 7;
2) dla dorosłych, dzieci oraz gabinet zabiegowy – w Łodzi, ul. Naftowa
7/15;
3) dla dorosłych i dzieci – w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Konopnickiej 17.
Doraźna Pomoc Medyczna (tzw. Pogotowie Ratunkowe) w przypadkach
zagrożenia życia pod nr tel. 999.

Zapobieganie powstawania bólów kręgosłupa

INFORMACJA dla pacjentów

Podczas codziennego funkcjonowania w pozycji stojącej czy siedzącej
trzeba pamiętać, by odcinek lędźwiowy kręgosłupa był wklęsły (czyli zachowana powinna być prawidłowa lordoza lędźwiowa). Przy prawidłowo ustawionym odcinku lędźwiowym ciśnienie wewnątrz dysków jest niskie i nie
ma ryzyka uszkodzenia. Ważne jest, aby po wykonaniu ruchu lub pozycji
zgięciowej (np. skłon w przód), podczas której ciśnienie śróddyskowe wzrasta, wykonać kilka ruchów przeprostnych, w celu zmniejszenia ciśnienia
wewnątrz dysku i uchronieniu go przed ewentualnym uszkodzeniem.
Osoby przebywające długi czas w pozycji siedzącej, np. kierowcy,
szwaczki, pracownicy biurowi, powinni przymocować na oparciu krzesła
specjalną poduszkę, tzw. półwałek lędźwiowy, w celu podparcia kręgosłupa
lędźwiowego. Poduszkę taką można kupić w każdym sklepie ze sprzętem
rehabilitacyjnym (koszt ok. 40-50 zł).

Kiedy zaczną boleć plecy
Kiedy już dojdzie do przeciążenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i
pojawi się ból zanim odwiedzimy specjalistę, warto spróbować samemu poradzić sobie z dolegliwościami. Oto kilka sposobów na zmniejszenie bólu.
Kładziemy się na brzuchu na twardym podłożu. Pozycja leżąca spowoduje odciążenie kręgosłupa i rozluźnienie mięśni przykręgosłupowych.
Po chwili leżenia układamy ugięte ręce przy barkach i wykonujemy
poprzez wyprost ramion przeprost w odcinku lędźwiowym. Biodra oraz tułów
powinny być rozluźnione, a ruch wykonywany w wolnym tempie. Ćwiczenie
wykonujemy kilka razy dziennie po 10 razy w serii.
Jeśli po około tygodniu dolegliwości bólowe nie zmniejszają się albo co
gorsze, nasilają się, należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub fizjoterapeuty.
Lekarz może zalecić przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych
oraz skierować do poradni rehabilitacyjnej.
Warto podkreślić, że nie zawsze potrzebne jest wykonanie diagnostyki
obrazowej (RTG, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego).
Lekarz lub fizjoterapeuta z odpowiednimi kwalifikacjami może za pomocą
specjalnych testów z bardzo dużą dokładnością zdiagnozować problem i
ustalić odpowiedni tok usprawnienia pacjenta.
W leczeniu dyskopatii stosuje się wiele metod i zabiegów fizjoterapeutycznych, takich jak: różnego rodzaju prądy, ultradźwięki, pole magnetyczne,
laseroterapię. Najlepszy jednak efekt daje masaż w połączeniu z terapią
manualną, np. metoda McKenzie.
Wielu specjalistów zapisuje pacjentowi tylko masaż zapominając, że
masażem nie można dotrzeć czy wpłynąć na tkanki leżące głęboko (stawy
międzykręgowe czy dyski), a tych właśnie struktur najczęściej dotyczy problem. Tylko odpowiednio ukierunkowana terapia manualna, wykonana przez
wykwalifikowanego fizjoterapeutę, może przynieść pożądany efekt w postaci
zniesienia bólu oraz zabezpieczenia pacjenta przed kolejnymi tego typu problemami.
Należy pamiętać, że „miarą skuteczności terapii nie jest tylko czas
powrotu pacjenta do pełnej sprawności, ale miarą skuteczności terapii jest
przede wszystkim częstotliwość, z jaką pacjent będzie powracał do gabinetu
fizjoterapeutycznego z podobnymi dolegliwościami”.
Po zakończeniu serii zabiegów pacjent powinien mieć tak dużą wiedzę na
temat swojej dysfunkcji, aby nie dopuścił on do nawrotu dolegliwości, a jeśli
już problem wystąpi, aby potrafił skutecznie zareagować w początkowym
etapie.
W następnych numerach: rwa barkowa; bóle głowy jako problem pochodzenia odkręgosłupowego; ostroga piętowa – prawdy i mity.
Jarosław Nettik, magister fizjoterapii
Propozycje i sugestie dotyczące prezentowanych tematów proszę kierować
pod nr tel. 501-009-432.
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Od 1 marca 2011 r. zmieniają się zasady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. Dotąd pomocy w razie nagłego
zachorowania udzielały te poradnie, które wskazał lekarz POZ, u którego
leczyli się Państwo na co dzień.
Teraz opiekę nad pacjentami, codziennie w godzinach od 18 do 8, a w
soboty, niedziele i święta przez całą dobę, przejmie: NZOZ „Falck Medycyna Region Łódzki”, Pabianice, ul. Konopnickiej 39a, tel. (42) 225-9581, 510-202-294 – placówka wybrana podczas konkursu ofert.
Będą tam dyżurować zespoły, złożone z lekarza i pielęgniarki, którzy w
razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu
chorego.
Przypominamy, że w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia każdy
pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, będzie mógł skorzystać z
pomocy tam, gdzie będzie miał najbliżej.

Wybory do Izb Rolniczych
Po raz kolejny od 1996 r. odbędą się w naszej Gminie wybory przedstawicieli do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory
odbędą się 3 kwietnia, w niedzielę, w godzinach od 8-18, w budynku
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Do głosowania uprawnieni są podatnicy podatku rolnego, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami, a także użytkownikami gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych lub 1 ha przeliczeniowego
oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.
Równocześnie informuje się, że do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 52
w Rzgowie swoje kandydatury wraz z listami poparcia ponad 50 rolników
zgłosili Józef Bińkowski zamieszkały w Gospodarzu i Michał Owczarek
zamieszkały w Kalinku.
Spisy uprawnionych osób w celu możliwości sprawdzenia wyłożone
będą w pok. 02 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w godzinach pracy urzędu
od 20 marca do 1 kwietnia 2011 r.
Przypominamy, że celem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz
rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim osób i podmiotów. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu
tych zadań i podlega tylko ustawom.
Apelujemy o liczny udział w wyborze samorządu rolniczego, z którego
stanowiskiem coraz bardziej będą się liczyć władze państwowe i samorządowe. Udzielmy dużego poparcia swoim przedstawicielom. Pokażmy, że z
główną organizacją gospodarczą rolników wiążemy swoje oczekiwania.

Informacja o konkursie
W związku z ogłoszonym w dniach 27 czerwca – 29 sierpnia 2011 r.
przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
naborem o dofinansowanie dla małych i mikro firm z terenu województwa
łódzkiego informujemy, że na skutek pozytywnej interpretacji przesłanej
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego możliwy jest udział w konkursie przedsiębiorców z terenów wiejskich pod warunkiem niezatrudniania
nowych pracowników w wyniku realizacji projektu.
Bliższe informacje dotyczące szczegółowych warunków dostępne będą
na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl oraz pod telefonem 42 2301550,
42 2301555.
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Ostatki w gimnazjum
„DAMY RADĘ” to nazwa dziesięcioosobowego zespołu reprezentującego naszą szkołę - Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
w III edycji Ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego Europejskiej Platformy Recyclingu Polskiej Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A oraz ERP Batteries Poland Sp. z o.o. w zakresie
prawidłowego postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz zużytymi bateriami pn. DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI.
Jesteśmy uczennicami klas IIB, IIIC i IIID odpowiedzialnymi przed społecznością szkolną i mamy za zadanie mobilizować młodzież i dorosłych
do aktywnej współpracy i podejmowania działań służących ochronie środowiska. Działamy „energicznie”. Nasza siła tkwi w aktywnej naturze i chęci
działania. Wyjątkowość (choć to dziwnie zabrzmi) w różnorodnych pasjach
i zainteresowaniach.
Damy radę, co należy zrobić z niebezpiecznymi odpadami. Damy radę,
jak właściwie postępować ze ZSEE i bateriami. Pragniemy, aby wszyscy
mieszkańcy naszej gminy odpowiedzialnie postępowali z zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym i z zużytymi bateriami.
Baterie są odpadami niebezpiecznymi. Należy wyrzucać je tylko do specjalnych pojemników. W pracowni chemicznej nasz zespół już rozpoczął
zbiórkę zużytych baterii. Wierzymy, że w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
damy radę przekonać wszystkich o słuszności naszych działań.
Zespół „DAMY RADĘ” wraz z opiekunem Emilią Nowacką

W Centrum Nauki Kopernik
Uczniowie rzgowskiego gimnazjum, wraz ze swoimi wychowawcami,
wybrali się do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przekonali się, że
fizyka, biologia i chemia mogą być naprawdę ciekawe.
Centrum składa się z laboratoriów chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz 5 galerii. Mogliśmy dotykać i obserwować przeróżne wynalazki.
Dowiedzieliśmy się, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Przy wejściu zobaczyliśmy wielkie wahadło z kulą pokazującą, w jaki sposób Ziemia obraca
się wokół własnej osi. Widzieliśmy również, jak działa latający dywan. Na
specjalnej wadze unosiliśmy samych siebie, robiliśmy największe bańki
mydlane, biegając w kole uruchamialiśmy duże młyńskie koło, pokręcając
kołem uruchamialiśmy „wrzące piłeczki” i zmienialiśmy im objętość, uruchamialiśmy magnetyczny pociąg, łapą robota budowaliśmy wieżę z klocków, jeździliśmy na wózkach inwalidzkich, bawiliśmy się uruchamiając helikopter. Nie udało nam się zobaczyć wszystkiego, dlatego z pewnością wielu
pojedzie tam jeszcze raz.
Marta Pietrzyk i Tomasz Kałuziński, kl. Ia
Fot. Agnieszka Marchewczyńska, kl. Id

Skończył się karnawał... Gimnazjaliści hucznie zakończyli ten okres. Tradycyjnie na korytarzach gimnazjum pojawili się przebierańcy, m.in. lekarze,
panny młode, motyle, diabły, anioły, lalki, rzymianki, pszczółki, biedronki,
księża i rolnicy. Odbył się konkurs na najlepsze przebranie.
Tego samego dnia obchodzono również Dzień Kobiet. W naszym gimnazjum nie tylko uczennice obchodzą swe święto, lecz także nauczycielki.
Nauczyciele pamiętali o swych koleżankach z pracy. Wszystkie panie, te
dorosłe i te nastoletnie, zostały obsypane przez panów kwiatami. Z tej okazji
odbył się również apel, podczas którego zaprezentowano układ taneczny
wykonany przez zespół Gamesz.
Po lekcjach odbyła się ostatkowa dyskoteka, zabawa była doskonała, a w
przerwie między tańcami odbył się konkurs karaoke.
P. Bartłomiejczyk, P. Kozłowska, P. Biesaga

Deskorolkowe szaleństwo
W niedzielę, 6 marca odbyły się w Warszawie zawody deskorolkowe,
z cyklu My DC Crew Tour organizowane przez najlepsze skateshopy przy
wsparciu marki DC. Była to impreza wypełniona po brzegi młodymi skaterami na skateparku Kamuflage, której celem było lokalne wspieranie młodych talentów. Odbyły się trzy konkurencje: na piramidzie, na murkach
i schodach. Poziom zawodów był bardzo wysoki, ale sędziowie przyznali
najwyższą ocenę trickom w moim wykonaniu. Jestem dumny, że mogłem
pojechać i pokazać, czego uczę się na naszym rzgowskim skateparku.
Rafał Modranka, kl. IIIc
Fot. Damian Modranka

Niezdecydowani gimnazjaliści w dniach 10-12 marca br. mogli wybrać
się na Łódzkie Targi Edukacyjne. Odbyły się one w hali Expo przy ulicy Stefanowskiego. Uczniowie łódzkich liceów przedstawiali oferty edukacyjne na
rok szkolny 2011/2012. Wierzymy, że pomogły one naszym trzecioklasistom
podjąć decyzję w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
J. Sztandor, M. Gałkiewicz, N. Świerczyńska, kl. IIId
Fot. Seweryn Rędziak, kl. IIIc

Młodzi bokserzy ze Rzgowa
W miniony weekend odbyły się w Jaworznie Eliminacje Strefowe do
XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie. Wzięli w nich udział
zawodnicy Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, uczniowie naszego gimnazjum, Adrian Górski i Mateusz Pokorski oraz trzeci zawodnik ze Rzgowa,
Łukasz Juszkiewicz.
Faworytem był Adrian Górski, który nie zawiódł swoich kibiców i
wygrał dwie stoczone walki, w wadze do 63 kilogramów, w przedziale wiekowym 15-16 lat. Gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów
na Mistrzostwach Polski, które już wkrótce.
Koło dziennikarskie
Fot. Mariusz Koch

Konkurs plastyczny
Na początku br. ogłoszony został konkurs plastyczny przez Wojewodę
Województwa Łódzkiego, którego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania w przypadku zagrożeń. Tegoroczny konkurs przebiega pod
hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą”.
Na terenie naszej Gminy konkurs się cieszył dużym zainteresowaniem.
W wyniku przeprowadzonej oceny do następnego etapu na szczeblu powiatu
zostały zakwalifikowane następujące prace:
Grupa I - młodsza 6-8 lat: I miejsce - Łukasz Florczak, II - Patrycja Kluczak, III - Anita Oberle (wszyscy SP w Guzewie), IV - Aleksandra Zawiejska
(GOK w Rzgowie), V - Julia Rząsa (SP w Guzewie).
Grupa II - średnia 9-12 lat: I miejsce - Natalia Biniek (SP w Guzewie),
II - Martyna Świerczyńska, III - Magdalena Prądzyńska (obie SP w Rzgowie), IV - Zuzanna Zawiejska (GOK w Rzgowie), V - Dominika Żytkiewicz
(SP w Rzgowie).
Grupa III - starsza 13-16 lat: I miejsce - Karolina Bieniek, II - Kamila
Szanda (obie Gimnazjum Publiczne w Rzgowie), III - Anna Rydygier (SP
w Guzewie), IV - Robert Płusa, V - Aleksandra Zielska (oboje Gimnazjum
Publiczne w Rzgowie).
Włodzimierz Kaczmarek

Młodzież zapobiega pożarom
Zakończyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom 2011”. Brało w nich udział 55
uczniów, wyłonionych w eliminacjach szkolnych, którzy rozwiązywali test
z zakresu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej i odpowiadali na pytania
obejmujące zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.
W grupie wiekowej - szkoła podstawowa zwycięzcami zostali: Ida
Zaniewska, Natalia Bieniek, Maksymilijan Wojtala. W grupie gimnazjum
zwyciężyli: Krystian Łuczyński, Karolina Bieniek, Adrian Górski.
Zwycięzcy turnieju i konkursu plastycznego otrzymali dyplomy, upominki strażackie, spróbują swoich sił w eliminacjach powiatowych.
Włodzimierz Kaczmarek

Drodzy Rodzice

Najbardziej tłusty czwartek
Tłusty czwartek dla gimnazjalistów minął pod znakiem kremowego szaleństwa. Chłopcy symbolicznie smarowali dziewczyny kremem, ucierpiały
również klamki od drzwi, a właściwie dłonie tych, którzy zagapili się i nie
przewidzieli tłustego podstępu. Zgodnie z tradycją tego dnia należy zjeść
przynajmniej jednego pączka, dlatego w naszym sklepiku pączki rozeszły się
błyskawicznie. Tego dnia nikt nie liczył kalorii.
Paulina Bartłomiejczyk i Paulina Kozłowska, kl. IId
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Rok szkolny, który rozpocznie się dnia 1 września 2011 r., jest
ostatnim rokiem, kiedy to rodzice podejmują decyzję o posłaniu
dziecka 6-letniego do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej. Od roku
2012 wszystkie dzieci będą obligatoryjnie rozpoczynać naukę w
wieku sześciu lat.
Już od dwóch lat uczniowie klasy pierwszej, siedmioletnie i sześcioletnie realizują naukę podstawy programowej i treści nauczania,
które są przygotowane do predyspozycji i możliwości dzieci 6-letnich.
Reforma zakłada, że tzw „zerówka” jest już realizowana w pierwszej
klasie Szkoły Podstawowej.
Jeżeli chcecie Państwo uniknąć dwuzmianowości w roku szkolnym 2012/2013, rozważcie wszystkie za i przeciw przed podjęciem
decyzji.
Chcąc zapisać dziecko 6-letnie do klasy I, należy zgłosić się do
sekretariatu Szkoły. Zapraszamy!

Rzgów – Nasza Gmina
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