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V Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Piękna, słoneczna pogoda 

towarzyszyła 22 kwietnia obcho-
dom Święta Powiatu. Uroczy-
stości rozpoczęły się już przed 
południem, bowiem na ten dzień 
zaplanowano wyjątkową sesję 
Rzgowskiej Rady Miejskiej z 
udziałem władz powiatowych 
oraz chóru „Camerata”.

Po sesji wszyscy uczestnicy 
obchodów udali się do kościoła 
parafialnego w Rzgowie na 
Mszę Świętą, którą ubogaciła 
Rzgowska Orkiestra Dęta i Chór 
„Camerata”. Od trzynastej kon-
tynuowano obchody w Parku 
Miejskim. Doskonałe usytuowa-
nie sceny pozwoliło na prezen-
tacje artystyczne amatorskich 
grup tanecznych, śpiewaczych 
oraz instrumentalnych z naszego 
Powiatu.

Zanim to jednak nastąpiło, 
na scenie pojawili się laureaci 
III Powiatowego Konkursu Pla-
stycznego pt. „Z policją bez-
pieczniej”. Wręczono nagrodę 
dla najlepszego sportowca za 
wybitne osiągnięcia sportowe. 
Przy tej okazji odbyły się pokazy 
policji.

Część artystyczną rozpoczął 
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowia-
nie”. Zaraz po popisach czterech 
grup tanecznych ze Rzgowa 
rozbrzmiewał śpiew pań z 
grup: „Stefanów”, „Leśnianki”, 
„Bukowianki”.

W przerwie koncertu nagro-
dzono uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych, osiągających 
bardzo wysokie wyniki w nauce, 
biorących udział w olimpia-
dach, turniejach, konkursach, 
w których promuje się Powiat 
Łódź-Wschód. Święto Powiatu 
to także finał V Powiatowego 
Konkursu Zespołów Teatralnych 
„Złota Maska” i nagrodzenie 
najlepszych w tej dziedzinie.

Na imprezie w Rzgowie nie 
zabrakło tańczących dzieci z 
Zespołu Pieśni i Tańca „Buko-
wiaczek” i dorosłych tance-
rzy z Zespołu Pieśni i Tańca 

„Wiśniowa Góra”. Tuż przed 
galą operetkowo-musicalową 
na rzgowskiej scenie pojawił 
się oktet akordeonowy z Andre-
spola, działający przy GOK w 
Wiśniowej Górze. Dla odmiany 
można było zamknąć oczy i prze-
nieść się w krainę dźwięku. Na 
zakończenie artyści Teatru Wiel-
kiego z Łodzi: Sylwia Nowicka, 
Wojciech Strzelecki oraz Miro-
sław Bednarczyk zaśpiewali arie 
dla rzgowskiej publiczności.

Pierwsza w tym roku, ple-
nerowa impreza zapoczątko-

wała cykl artystycznych przed-
sięwzięć przygotowanych dla 
mieszkańców Naszej Gminy 
na letnie weekendowe popo-
łudnia. Otoczenie Miejskiego 
Parku oraz nowa scena tworzą 
przy budynku urzędu „amfiteatr 
mimo woli”. Wystarczy jedynie 
zamówić słoneczną pogodę i nie 
trzeba daleko jechać w poszuki-
waniu rozrywki.

Zapraszamy!
Instruktorzy

Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

V Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
(FOTOREPORTAŻ)
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V Święto Powiatu 
Łódzkiego 

Wschodniego

VI Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych
(OSP Grodzisko – Fot. T. Patora)

Połączone sesje
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie wspólnie z Uroczystą 
Sesją Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 22 kwietnia 
2012 r.

W ramach obchodów V Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego gospo-
darzem tego Święta była Ziemia Rzgowska. Wpierw w środę 18 kwietnia w 
sali OSP Grodzisko odbyła się Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych.

Przemówienia okolicznościowe, występy artystyczne z różnych gmin, 
wystawy artystów ludowych i wreszcie przepięknie wystrojone smakowicie 
przyrządzone potrawy na stołach wielkanocnych – to meritum tej imprezy. 
Dwanaście Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu (po dwie z każdej 
gminy) pokazało, co potrafią. Nasza gminę Rzgów reprezentowało KGW 
Starowa Góra i KGW Bronisin. Sala w Grodzisku „pękała w szwach” – było 
przeszło 400 uczestników i dla nikogo wszelkiego jadła i napitku nie brako-
wało, a jeszcze pozostało.

W piątek 20 kwietnia w nowo oddanej hali sportowej w Rzgowie i w 
Gimnazjum odbyły się turnieje sportowe i konkursy, w których uczestniczyły 
drużyny z całego powiatu.

Na zakończenie obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu i Rady Miejskiej w sali obrad 
w Rzgowie, którą prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Klemens Derach wspólnie z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Markiem Bartoszewskim. Uczczono pamięć samorządowców Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. Odśpiewano Hymn Państwowy i Pieśń o Rzgowie 
wspólnie z Chórem „Camerata”. Wysłuchano i obejrzano historię obcho-
dów tego święta. Następnie delegacje samorządowe i poczty sztandarowe 
z powiatu i gminy Rzgów uformowały szyk i uroczyście przemarszowały 
do Kościoła Parafialnego w Rzgowie na mszę w intencji samorządowców 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, koncelebrowaną przez Ks. Dziekana 
Zdzisława Górę z parafii w Tuszyn-Lesie.

Po mszy na scenie przed Urzędem Miejskim w Rzgowie okolicznościowe 
przemówienia wygłosili Starosta – Piotr Busiakiewicz i Burmistrz Rzgowa 
– Jan Mielczarek. Potem następowały występy artystyczne ZPiT „Rzgowia-
nie” i zespołów ludowych z innych gmin.

Całą imprezę oprawioną jak na życzenie w słońce zakończyła gala 
operetkowa artystów z Teatru Wielkiego w Łodzi z solistami Panią Sylwią 
Nowicką, Panem Wojciechem Strzeleckim i radnym Rady Miejskiej w 
Rzgowie – solistą Mirosławem Bednarczykiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Otwarcie uroczystości Święta Powiatu przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego i Burmistrza Rzgowa

Pokazowa akcja antyterrorystyczna

Laureaci konkursu „Z Policją bezpieczniej”
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XVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie Burmistrza
z działalności międzysesyjnej

Wypłynęły tutaj dwie sprawy. Po pierwsze 
opieszałości Urzędu Marszałkowskiego w przy-
gotowaniach dokumentacyjnych w kierunku 
budowy południowej „obwodnicy Łodzi”, czyli 
tak de facto obwodnicy Rzgowa. Obwodnica jest 
niezbędną w celu wyprowadzenia ruchu pojazdów 
z centrum Rzgowa (z ulic Grodziska, Pabianicka), 
które będą zdążały na węzeł autostrady A1 w Woli 
Rakowej.

Pierwszy etap tej obwodnicy od ul. Guzew-
skiej poprzez ulicę Rzemieślniczą do ul. Literac-
kiej, a przede wszystkim najważniejszy punkt dla 
dalszego gospodarczego rozwoju „Ptaka” w Stre-
fie Przedsiębiorczości po zachodniej stronie drogi 
N-1 stanowić będzie część tej inwestycji najważ-
niejsza, a mianowicie – Wiadukt z węzłem dro-
gowym i włączeniem obwodnicy do drogi kra-
jowej Nr 1.

Na tę decyzję Centrum Targowe „Ptak” cze-
kało blisko 10 lat, uzależniając od niej swoją roz-
budowę. Nastąpiło to 23 stycznia tego roku i nagle 
inwestorowi zaczęło się bardzo śpieszyć. Radni w 
większości poparli tę inwestycję.

Po drugie: Na sesji pojawili się właściciele 
nieruchomości z Romanowa, których grunty obfi-
tują w kruszywa kopalne, z interwencją dlaczego 
otwierane są kopalnie żwiru w innych miejsco-
wościach niż Romanów, pomimo pozytywnych 
konsultacji społecznych, jakim było Zebranie 
Wiejskie w Romanowie, i pozytywnej opinii Rady 
Miejskiej w Rzgowie.

Zapotrzebowanie na kruszywa jest ogromne i 
wielu z nich ma już zaawansowaną dość skom-
plikowaną i kosztowną procedurę ich otworzenia 
z pozytywnymi uzgodnieniami w instytucjach 
regionalnych.

Usłyszeli oni odpowiedź od radnych, że to 
nie są kompetencje Rady Miejskiej, a burmistrz 
wydając decyzję środowiskową może, lecz nie 
musi, opierać się na pozytywnych opiniach miesz-
kańców wsi, radnych gminy i innych instytucji.

Burmistrz wypowiedział się, że nie wyda w 
Romanowie pozytywnych decyzji na eksploatację 
kruszyw, gdyż powstało i działa aktywnie stowa-
rzyszenie pod nazwą „Mieszkańcy Romanowa w 
obronie środowiska ekologicznego”, którego nie-
którzy przedstawiciele są bardzo agresywni w sto-
sunku do właścicieli ubiegających się o żwirow-
nie. Stwierdził też: wszystko wskazuje na to, że 
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Łodzi spowoduje ich uruchomienie, 
tylko bez jego udziału i trochę później.

Tutaj rolnicy z Romanowa odpowiedzieli, że 
to są procedury odwoławcze długotrwałe i otwar-
cie tych żwirowni może nastąpić już po zakoń-
czeniu budowy autostrad w tym rejonie gminy i 
może spowodować straty pogorszające stan dróg 
gminnych, a w szczególności drogi w Romano-
wie, gdyż teraz pola ich przylegają do autostrady 
i wywóz kruszywa może następować prosto ze 
żwirowni na budowę bez udziału dróg w ogóle. I 
tu koło się zamyka.

Przewodniczący Rady spuentował tę dyskusję 
stwierdzeniem, że „ryby i radni w sprawie żwi-
rowni głosu nie mają”.

Fundusz sołecki
Do końca marca Rada Miejska musi podjąć 

uchwalę o wyodrębnieniu z własnego budżetu 
funduszu sołeckiego na przyszły rok.

Po dyskusji i obietnicy Burmistrza, że budżet 
w zakresie funduszu sołeckiego będzie uwzględ-
niany z poszczególnymi radami sołeckimi i mając 
na względzie kłopoty sołectw z dopełnieniem 
ustawowych formalności oraz czasem jego prze-
znaczenie niezgodne z polityką Rady Miejskiej 
nie wyodrębniono funduszu sołeckiego na rok 
2013.

Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Rzgów w 2012 r.
Ponieważ Sejm zobowiązał gminy do przyj-

mowania takiego programu do końca marca na 
rok 2012, przyjęto go w następującym brzmieniu:

Program ma zastosowanie do wszystkich 
zwierząt domowych, w szczególności psów i 
kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwie-
rząt gospodarskich.

Rozdział 1. Cele oraz wykonawcy Programu
§ 1. Celem programu jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 
w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwie-
rząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryj-
nej w przypadkach zdarzeń drogowych z udzia-
łem zwierząt.
§ 2. Wykonawcami programu są:
1) Burmistrz Rzgowa za pomocą Referatu Gospo-
darki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Rzgo-
wie;
2) Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikom Sp. z 
o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Staszica 5, 
97-400 Bełchatów (Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt);
3) Przychodnia dla zwierząt w Rzgowie, ul. Ogro-
dowa 1;
4) Gospodarstwo rolne Bogusław Kozakiewicz 
miejscowość Konstantyna 19, gm. Rzgów.

Rozdział 2. Zapobieganie bezdomności
zwierząt

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
realizowane będzie poprzez:
1) odławianie bezdomnych psów i innych zwie-
rząt prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sanikom Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchato-
wie przy ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów;
2) zapewnienie miejsc w Schronisku dla zwierząt 
zgubionych, wałęsających się pozostających bez 
właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i 
innych działań określonych w ustawie o ochronie 
zwierząt, zabranych z terenu gminy Rzgów przez 
w/w instytucje;
3) odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone 
za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie 
będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia 
zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia;
4) przekazanie pod tymczasową opiekę Schronisku 
dla zwierząt, które w wyniku wypadków losowych 
(zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, 
odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o 
ochronie zwierząt, itp.) utraciły właściciela;

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryj-
nej dla zwierząt rannych (w szczególności w przy-
padkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w 
wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, 
a wynikających z realizowania zapisów ustawy o 
ochronie zwierząt, tj. Przychodnia dla Zwierząt w 
Rzgowie, ul. Ogrodowa 1.
6) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospo-
darskim lub utrzymywanych w niewłaściwych 
warunkach bytowania, miejsca w gospodarstwie 
rolnym, tj. w gospodarstwie Bogusława Koza-
kiewicza w miejscowość Konstantyna 19, gm. 
Rzgów, które spełnia warunki do przyjęcia zwie-
rząt gospodarskich, zapewniając im schronienie, 
wyżywienie i opiekę weterynaryjną, a koszty 
związane z zapewnieniem opieki zwierzętom 
gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły 
swoje dotychczasowe schronienie, ponosi gmina 
Rzgów, a w przypadku, gdy możliwym jest usta-
lenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego, 
kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie 
właściciel niniejszego zwierzęcia;
7) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi 
na terenie gminy oraz ograniczenie ich rozrodczości.

Rozdział 3. Zmniejszenie populacji
bezdomnych zwierząt

§ 4. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 
polega na:
1) zmniejszeniu populacji psów i kotów niepo-
siadających właścicieli poprzez ich obligatoryjną 
sterylizację i kastrację;
2) usypianiu ślepych miotów.
Rozdział 4. Działania edukacyjne prowadzone 

w ramach programu
§ 5. Działania edukacje prowadzone w ramach 
programu opierać się będą na:
1) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań 
człowieka w stosunku do zwierząt;
2) uświadamianiu potencjalnym właścicielom 
zwierząt praw i obowiązków wynikających z 
faktu nabycia, posiadania zwierzęcia;
3) nałożeniu obowiązków na osoby utrzymujące 
zwierzęta domowe, wynikających z Uchwały Nr 
L/366/2006 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 
września 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Rzgów”.

Rozdział 5. Finansowanie programu
oraz sposób ich wydatkowania

§ 6. Środki finansowe na realizację zadań okre-
ślonych w programie zabezpieczone są zgodnie 
z wydatkami ujętymi w budżecie gminy na 2012 
r. – Uchwała Nr XVI/158/2012 Rady Miejskiej 
w Rzgowie z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2012 i 
wynoszą 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia 
tys. zł).
§ 7. Zakłada się wydatkowanie środków finanso-
wych na realizację następujących zadań:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszcza-
nie i zapewnienia im opieki w schronisku dla 
zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację 
w schronisku, usypanie ślepych miotów;
2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących;
3) w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla 
bezdomnych zwierząt gospodarskich umieszczo-
nych na określony czas we wskazanym gospodar-
stwie rolnym;
4) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryj-
nej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt według przedstawionych faktur.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

VI Powiatowa Wystawa
Stołów Wielkanocnych

W dniu 18 kwietnia w pięknie wyremontowanej i przystrojonej sali OSP 
w Grodzisku odbyła się VI Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych, 
która zainaugurowała tegoroczne obchody V Święta Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Większość imprez związanych z tym świętem miały miejsce 
właśnie na terenie naszej Gminy, ale nie tylko.

Wystawa Stołów Wielkanocnych to impreza organizowana przy współ-
udziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratosze-
wicach. Ośrodek zaprasza wystawców - panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz Twórców Ludowych, bo to głównie ich święto – to oni przyrządzają 
tradycyjne potrawy Stołu Wielkanocnego – np. barszcz, zupę chrzanową, 
jajeczko pod wszelkimi możliwymi postaciami – jako symbol odradzającego 
się życia, galantyny, rolady, pasztety, pieczyste, wędliny, kiełbasy i kaszanki 
domowej roboty, przepiękne chleby i zmyślne ciasta – zajączki, kurczaczki 
i inne smakołyki (aż trudno je wyliczyć!) - które każdy chciałby spotkać na 
swoim świątecznym stole.

Znalazły się tam zatem Koła z następujących Gmin: Andrespol – KGW 
Janówka i Justynów, Brójce – KGW Brójce i Stefanów, Nowosolna – KGW 
Kalonka i Ksawerów, Koluszki – KGW Będzelin i Gałkowianki, Tuszyn – 
KGW Kruszów i Szczukwin oraz Rzgów – KGW Bronisin Dworski i Sta-
rowa Góra.

Ważna również jest rola twórców ludowych – przystrojenie domu oraz 
świątecznego stołu wspaniałymi wytworami ludzkich rąk – niejednokrotnie 
imitującymi naturę. Tym razem grupę tę reprezentowały panie: Stanisława 
Kupa z Gminy Brójce – wykonująca przepiękne ozdoby z kolorowego 
papieru - głównie kompozycje kwiatowe; Anna Zabelska z gminy Nowosolna 
– twórczyni ceramiki użytkowej oraz bibelotów ceramicznych, np. kwiatów; 
Gałkowianie z Gminy Koluszki – wytwarzające wspaniałe ozdoby papie-
rowe oraz oryginalne – jak żywe, szydełkowe kompozycje kwiatowe, a także 
zajączki, kurczaczki i inne; Koło Miłośniczek Robótek Ręcznych „Zasu-
płane” z Gminy Rzgów – z pięknymi i jakże wypracowanymi haftowanymi 
obrusami i obrusikami, serwetami, serwetkami i serweteczkami oraz innymi 
cudownymi wytworami mistrzyń szydełka, drutów, klocków etc...

Liczna grupa zaproszonych gości z Władzami Powiatowymi, Władzami 
Rzgowa, Dyrekcją ŁODR, Przewodniczącymi i Radnymi, Dyrektorami i 
przedstawicielami szkół i rozmaitych instytucji przybyła do sali w Grodzisku 
witana przez duet akordeonowo-saksofonowy dźwiękami weselnego marsza 
powitalnego.

Imprezę rozpoczął Rzgowski chór „Camerata” piosenką „Bo tylko w 
Rzgowie możesz żyć jak człowiek...”, która wprowadziła dobry nastrój i 
zapoczątkowała promocję naszego miasta i Gminy. Następnie głos zabrali 
przedstawiciele organizatorów: Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
– p. Piotr Busiakiewicz, Burmistrz Rzgowa – p. Jan Mielczarek, Zastępca 
dyrektora ŁODR – p. Małgorzata Gabryelczak, którzy powitali zgromadzo-
nych. Pani Ewa Gładysz – Kierownik Rejonowego Zespołu Doradców Łódź 
– Wschód z siedzibą w Andrespolu krótko przypomniała tradycje wielka-
nocne oraz przedstawiła wystawców, po czym ks. Robert Nowak – wikariusz 
Parafii Św. Stanisława B.M. w Rzgowie – poświęcił stoły i jadło na nich się 
znajdujące.

Następnie rozdano wspaniałe nagrody, upominki i dyplomy od Starosty 
i Dyrektora ŁODR przedstawicielom poszczególnych czynnych uczestników 
VI Wystawy: zespołom artystycznym, Kołom Gospodyń Wiejskich, artystom 
ludowym. Nagrody zaś to niejednokrotnie przedmioty użytkowe ufundowane 
przez burmistrzów i wójtów poszczególnych Gmin, Starostwo Powiatowe, 
Burmistrza Rzgowa.

Głos zabrała Pani Maria Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Fun-
duszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, 
nawiązując do promocji i kultywowania tradycji i kultury ludowej.

Po tych radosnych chwilach miały miejsce występy artystyczne uświet-
niające ten wspaniały dzień: wystąpiły kolejno – Zespół Śpiewaczy „Tęcza” 
z Wiśniowej Góry, Zespół Śpiewaczy „Byszewianie”, Zespoły Śpiewacze 
„Leśnianki”, „Stefanów” i „Bukowianki” z Brójec - we wspólnym śpiewie, 
na koniec zaś ZPiT „Rzgowianie” - „Krakowiakiem” i „Oberkiem na 8” 
zakończył część oficjalną.

Zgromadzeni goście zaproszeni zostali do degustacji przyrządzonych 
potraw – których wspaniały smak - rozpieszczający wręcz najbardziej wyma-
gające podniebienia – pozostanie na długo!!! A ja też tam byłam, potrawy 
degustowałam, a co widziałam – to Wam opowiedziałam.

Izabela Kijanka

Orkiestra Dęta Rzgów
ma już 105 lat

W dniu 26 maja 2012 r. Orkiestra Dęta Rzgów będzie obchodziła 105. 
rocznicę założenia zespołu.

Rocznicowe uroczystości rozpoczną się w tym dniu o godz. 18 mszą św. 
w kościele parafialnym w Rzgowie, po której główna część obchodów odbę-
dzie się w parku, gdzie Orkiestra wystąpi z koncertem wraz z innymi zespo-
łami. W obchodach jubileuszu wezmą udział delegacje z zaprzyjażnionych 
miast i zespołów z San Bartomoleo val Cavargna (Włochy) i z Czerniowec 
- Storożyńca (Ukraina).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na obchody tak pięknego jubile-
uszu naszej Rzgowskiej Orkiestry Dętej.

Prezes Orkiestry Włodzimierz Kaczmarek

Rozwiązanie Konkursu 
Świątecznego

Zwycięzczynią naszego kon-
kursu została Pani Katarzyna Bed-
narska ze Rzgowa, której dopisało 
szczęście i prawidłowo podała 
odpowiedzi na 3 pytania. Pani Kasia 
otrzymała pełen wybór ciast od fun-
datora konkursu.

Sponsorem naszego konkursu 
był Pan Edward Mysłowski, Piekar-
nictwo - Cukiernictwo z Gospoda-
rza 22. Firma istnieje od 1990 r. Pan 
Edward prowadzi ją wraz z córką 
Agnieszką. Wyroby swoje sprze-
daje w naszej Gminie w sklepie GS 
„SCH” w Gospodarzu 27A, w Łodzi 
i okolicach.                                WK

Na Dzień Dziecka – 
Zawody Wędkarskie

Koło Wędkarskie ze Rzgowa już od lat, z okazji Dnia Dziecka, organi-
zuje w dniu 2 czerwca 2012 r. o godz. 16 na zbiorniku w Rzgowie, ul. Zie-
lona, zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży.

Zawody odbędą się metodą spławikową, każdy uczestnik zgłasza się ze 
swoim sprzętem wędkarskim. Dla wszystkich uczestników zawodów prze-
widziane są upominki wędkarskie, a dla zwycięzców dyplomy i nagrody. Na 
koniec zawodów ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Nagrody sponsoruje Rada Miejska w Rzgowie.
Włodzimierz Kaczmarek
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§ 8. Wydatki na realizację programu zabezpiecza się w planie finansowym 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie, jako jednostki budżetowej realizującej zada-
nia określone w programie.
§ 9. Realizacja planu finansowego, o którym mowa w § 8, odbywać się będzie 
w sposób celowy, oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.).

Gmina Rzgów jak do tej pory realizowała tę ustawę o „bezdomności 
zwierząt” poprzez przytulisko zorganizowane wokół ZWiK-u na ul. Sta-
wowej 11 w Rzgowie, które pod nadzorem Dyrektora Konrada Kobusa 
nabrało wyglądu i estetyki i już nie „czepiały” się go kontrole. Koszt prowa-
dzenie tego przytuliska nie przekraczał 26 tys. zł rocznie, a potrzeby gminy 
były realizowane w tym zakresie.

Lecz niestety ustawa zabroniła tego sposobu, bo musi to być podmiot 
gospodarczy specjalizujący się w tej kwestii, który posiada przeszkolonych 
pracowników itp.

Niestety koszty w tym wariancie wzrastają kilkakrotnie do kwoty zapla-
nowanej w budżecie na rok bieżący 156 tys. zł. Komentarze w kuluarach były 
jednoznaczne, że lepiej traktuje się zwierzęta w Polsce jak niektórych ludzi.

Dotacje dla przedszkoli
Ustalono kwoty dotacji na jednego ucznia w przedszkolach publicznych 

i niepublicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegóły 
na stronie BIP Rzgów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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XVIII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 19 kwietnia 2012 r.

Na sesji na zaproszenie Burmi-
strza Jana Mielczarka przybył P. 
Ryszard Deluga Zastępca dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska wraz z P. Beatą Koło 
głównym specjalistą departamentu 
przedstawiając nową koncepcję 
Rządu zgodną z dyrektywami unij-
nymi o gromadzeniu, segregacji i 
składowaniu odpadów. Ma powstać 
w województwie łódzkim najwy-
żej kilkanaście profesjonalnych o 
dużym przerobie wysypisk, które 
będą segregowały i przetwarzały 
śmieci.

Do tego czasu przez kilka lat 
funkcjonować będą wysypiska 
zastępcze, które w technologii 
na dzień dzisiejszy są już mocno 
zaawansowane. Nasze gminne wysy-
pisko jest zbyt małe i za mało jest 
zainwestowane, aby być zastępczym i 
gromadzić odpady z kilkunastu gmin 
i tylko przez kilka lat, a koszty tego 
przedsięwzięcia byłyby ogromne – 
tak sugerował dyrektor Deluga. Dla-
tego też w niedługim czasie odbędzie 
się debata na forum Rady Miejskiej 
na temat rozbudowy czy wygaszenia 
wysypiska w Rzgowie.

Właścicielem śmieci gminnych 
stanie się Gmina Rzgów, która ma 
wypracować nowy system nali-
czania podatku od odpadów tak, 
aby wystarczyło go na ich zbiórkę 
i dostarczenie do dużego zakładu 
odpadów prawdopodobnie w 
Kamieńsku, bo najbliżej. Przy 

okazji poutyskiwano sobie nad bez-
myślnym wytwarzaniem opakowań 
bezzwrotnych lub nieulegających 
degradacji.

Następnym gościem był Kie-
rownik Biura Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Koluszkach P. Jan Michalak, który 
przypomniał o upływającym termi-
nie 15 maja br. składania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Jednocześnie kierownik biura 
kładł nacisk na tzw. uboje gospodar-
cze, które dokonują „teoretycznie” 
rolnicy na własne potrzeby, czyli 
tyle, ile najbliższa rodzina może 
skonsumować. „Sprytni” rolnicy 
dokonują ubojów gospodarczych 
wielokrotnie przewyższające ich 
potrzeby, nie zgłaszając tego faktu 
do Agencji na 30 dni wcześniej tak, 
aby Powiatowy Lekarz Weterynarii 
mógł wydać świadectwo zdrowia, 
a wszystkie zwierzęta są kolczy-
kowane. I na tym właśnie polegają 
przekręty tych „sprytnych”.

Kierownik Jan Michalak prze-
strzegał, że władze nadrzędne 
bardzo go dyscyplinują w tej spra-
wie i zmuszają do karania dokonu-
jących ubojów gospodarczych nie-
zgodnie z prawem.

Dlaczego musi powstać 
obwodnica Rzgowa

Powód konieczności powsta-
nia obwodnicy Rzgowa jest jeden: 
gospodarczy rozwój miasta i 

gminy poprzez rozwiązanie ukła-
dów komunikacyjnych.

Komunikacja to w każdym miej-
scu ten punkt, który decyduje o jego 
atrakcyjności gospodarczej. W przy-
padku gminy Rzgów obwodnica 
decyduje o rozwoju strefy gospo-
darczej. Bez dobrego jej połącze-
nia prowadzenie tam inwestycji nie 
jest możliwe. Obecnie rozpoczęta 
inwestycja „Ptak-Expo” może być 
realizowana, ale tylko wtedy, gdy 
powstaną nowe rozwiązania doty-
czące komunikacji.

Kończąca się budowa Outletu, 
jeżeli nie zostanie zatwierdzona 
obwodnica, może się na tym zakoń-
czyć.

Następny etap Retail Park 
będzie realizowany, ale pod 
jednym warunkiem:
- powstania wiaduktu, który da 
nowe rozwiązanie połączeń terenów 
inwestycyjnych z drogą krajową nr 
1 (DK-1).

Inwestycja generalnie będzie 
finansowana bez uszczerbku dla 
budżetu gminy. Podstawą finanso-
wania będzie wracany przez CT 
„Ptak” podatek od nieruchomości. 
Realizacja I etapu to koszt na pozio-
mie 25 mln zł. Istnieje możliwość 
przejęcia wykonanej inwestycji 
przez Urząd Marszałkowski, a tym 
samym zwrot poniesionych przez 
Gminę nakładów, które będą mogły 
być przeznaczone na finansowanie 
II i III etapu obwodnicy.

CT „Ptak” już w tej chwili 
na budowę Outletu ponosi wyda-
tek około 60 mln zł i to jest ryzyko 
inwestora, a jednocześnie gwarancja 
jego zaangażowania. Za wiarygod-
nością inwestora przemawia także 
dotychczasowa kilkunastoletnia 
działalność oraz rzetelność i wyso-
kość płaconych już podatków od 
nieruchomości, a także fakt, iż roz-
wiązania drogi DK-1 przewidują, że 
w przypadku zakończenia budowy 
obwodnicy nastąpi likwidacja 
dotychczasowych zjazdów. Inwestor 
musi być do tego przygotowany, 
wnosząc nowe inwestycje będzie 
musiał inwestować, celem dalszego 
gospodarczego działania CT „Ptak.

Drugi etap obwodnicy Rzgowa 
musi powstać – zaraz po pierw-
szym – łącząc I etap obwodnicy od 
ul. Literackiej na południu Rzgowa 
do drogi krajowej Nr 714 przy ruro-
ciągu Sulejów-Łódź, aby transport 
ciężki z tego kierunku zachodniego 
zdążający na węzeł autostrady A1 w 
Woli Rakowej mógł ominąć gęsto 
zabudowane centrum starego miasta 
Rzgów.

I to są główne cele budowy tej 
obwodnicy.

Nad zasadnością powstania 
obwodnicy Rzgowa dyskutowano 

na połączonym posiedzeniu Komisji 
Rady Miejskiej w obecności Pełno-
mocnika Wojewody ds. systemów 
transportowych Andrzeja Cymer-
mana i przedstawicieli CT „Ptak” 
oraz na tej sesji.

Zaawansowanie prac CT „Ptak” 
w rozbudowę po zachodniej stronie 
drogi Nr 1 oraz osiągnięcia dotych-
czasowe Firmy „Ptak” i rokowania 
rozwoju w Strefie Przedsiębiorczości 
dają nadzieję na podatki od inwestycji 
realizowanych i zaplanowanych na 
około 30 mln zł docelowo rocznie za 
ok. 10 lat. Ponieważ próby zwolnie-
nia CT „Ptak” z podatków lokalnych 
na lata następne przez Radę Miejską 
uchwałą zostały zablokowane przez 
RIO w Łodzi, dlatego powstała kon-
cepcja budowy obwodnicy Rzgowa z 
pożyczonych środków przez gminę i 
spłacanych w latach następnych sto-
sunkowo do wielkości wpłacanych 
w przyszłości podatków przez CT 
„Ptak”. Dylemat polegał na tym, czy 
zaufać w dalszy dynamiczny rozwój 
tej firmy, czy też nie.

W głosowaniu nad pierwszymi 
środkami na tę inwestycję, czyli na 
„opracowanie map” – 36.900 zł i na 
wykonanie „raportu oddziaływania 
na środowisko” – 61.500 zł głoso-
wali wszyscy radni – trzynastu było 
„za”, dwóch „przeciw”, czyli radny 
Jan Owczarek i radny Dariusz 
Krzewiński.

Radny Dariusz Krzewiński był 
mocno zdeterminowany i złożył 
rezygnację z funkcji radnego na 
piśmie uzasadniając, że realizowana 
polityka inwestycyjna gminy nie 
uwzględnia realnych możliwości 
i może w krótkim czasie doprowa-
dzić do braku środków nie tylko na 
inwestycje, ale również na bieżące 
wydatki. Procedura przewiduje 
głosowanie Rady Miejskiej nad 
wygaśnięciem mandatu w ciągu 3 
miesięcy od daty złożenia mandatu, 
a następnie procedurę wyborów 
uzupełniających w okręgu wybor-
czym Nr 9 (Kalino, Tadzin, Huta 
Wiskicka, Bronisin Dworski).

Użyczenie zaplecza 
gastronomicznego w Hali 

Sportowej w Rzgowie
Podjęto kontrowersyjną uchwałę 

o upoważnieniu Burmistrza do pod-
pisania umowy użyczenia zaplecza 
gastronomicznego na okres powyżej 
3 lat i powołanie komisji przetar-
gowej na cele wyboru biorącego w 
użyczenie. Wszystko to po to, aby 
nie fundować kawy i ciastek korzy-
stającym z Hali Sportowej za darmo 
przez następne 5 lat, jak tego ocze-
kuje Unia Europejska po dofinanso-
waniu tej inwestycji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Rezygnacja
Wojciecha Robaszka

Po ligowej porażce z KP Piaseczno z funkcji trenera III-ligowej Zawi-
szy zrezygnował Wojciech Robaszek. Zarząd Klubu musiał szybko szukać 
następcy do prowadzenia zespołu i udało się namówić do pracy w Zawi-
szy Marka Chojnackiego. Legenda pierwszoligowej piłki już w pierwszym 
meczu na gorącym terenie w Wierzbicy odniósł zwycięstwo 2 do 0, robiąc 
duży krok do utrzymania zespołu w III lidze.

Wiosna tego roku nie jest łatwa dla naszego Zespołu, gra nie układa się 
naszym zawodnikom. Do tego mamy w drużynie prawdziwą plagę kontu-
zji oraz nadmiar żółtych kartek, nigdy nie możemy wystawić najsilniejszego 
składu. Teraz widać, ile w drużynie znaczyli dwaj Brazylijczycy: Leandro i 
Sampaio.

Czynimy starania, aby po uregulowaniu swoich spraw osobistych dołą-
czył do zespołu ten drugi zawodnik, który był motorem napędowym naszego 
ataku. W niedługim czasie okaże się, czy przyleci do Polski i pomoże naszej 
drużynie. Bardzo zaangażował się w sprowadzenie tego gracza nasz były 
trener Wojciech Robaszek, który namawia byłego podopiecznego do konty-
nuowania kariery piłkarskiej. Zarząd klubu wyraża podziękowanie naszemu 
byłemu szkoleniowcowi za włączenie się do tej sprawy.

Nasz drugi zespół nie odpuszcza w walce o awans i wygrywa mecz za 
meczem, a trener zespołu ma nadmiar bogactwa w swojej drużynie. Zajmuje 
w tej chwili drugie miejsce w tabeli klasy „A”. Innym zespołom idzie nie 
najgorzej, a najbardziej cieszy duża frekwencja na treningach.

Jednocześnie Zarząd Klubu informuje, że wszystkich chłopców chęt-
nych do uprawiania piłki nożnej w naszym klubie, a urodzonych w latach 
2002/2003 prosimy o kontakt z trenerem Janem Łubisem, tel. 504-480-266. 
Zarząd chce utworzyć następną grupę młodzieżową ze względu na zapytania 
rodziców o możliwości przeprowadzenia naboru.

Do końca maja wszystkie wątpliwości będą wyjaśnione, a przed Zarzą-
dem następne wyzwania przed nowym sezonem. Póki co wszyscy staramy 
się, żeby dokończyć boisko w Gadce Starej, aby nasza młodzież miała gdzie 
trenować.

Hala sportowa tętni życiem
Od dnia uroczystego otwarcia 

26 marca 2012 r. zaczęło się w pełni 
funkcjonowanie naszej hali sporto-
wej. Codziennie, od godzin rannych 
do godziny 15-tej, z hali korzystają 
dzieci ze szkół podstawowych i 
młodzież gimnazjalna. Natomiast 
po godzinie 15-tej hala udostęp-
niana jest nieco starszym – korzy-
stają z niej m.in.: drużyna siatkarzy 
„Sokół” Rzgów, sekcja siatkarzy 
amatorów o nazwie „Orlikowa Liga 
Mistrzów” z Karoliną Jardzioch i 
Tomkiem Karbowiakiem na czele 
czy też Zespół Pieśni i Tańca Rzgo-
wianie. Liczną grupę zaintereso-
wanych grą w tenisa, squasha, siat-
kówkę czy badmintona stanowią 
również nasi lokalni przedsiębiorcy 
oraz wiele innych osób, które dbają 
o swoją sprawność fizyczną i jak 
najlepszą kondycję.

Oprócz tego, że hala stwarza 
możliwość uprawiania wielu dys-
cyplin sportowych, odbywają się 
w niej także różnego rodzaju uro-
czystości, jak choćby: zakończenie 
Rajdu „Marzanny”, w którym udział 
brało 311 dzieci ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów z gminy Rzgów 
oraz Łodzi. Pierwsze miejsce, a tym 
samym puchar przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Rzgowie, zdobyła 
drużyna LUKS „Sokół” Rzgów. 
Organizatorem Rajdu było PTTK 
Łódź-Polesie.

Kolejną imprezą, która odbyła 
się 20 kwietnia br., był IV Powia-
towy Turniej Siatkówki drużyn 
męskich i żeńskich dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
łódzkiego-wschodniego, zorganizo-
wany z okazji obchodów V Święta 
Powiatu Łódzkiego-Wschodniego. 
W turnieju uczestniczyło 72 zawod-
ników, podzielonych na cztery dru-
żyny męskie i cztery żeńskie. Zwy-
cięzcą rywalizacji kobiet została 
drużyna I Liceum Ogólnokształcą-
cego z Koluszek, zaś w rywalizacji 
mężczyzn pierwsze miejsce zajął 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2, też z Koluszek.

Na płycie głównej o Puchar 
Świętego Wojciecha walczyły dru-
żyny z Tuszyna i Koluszek, nato-
miast inne pomieszczenia hali zajęły 
zespoły uczniów biorące udział w 
IV Powiatowym Dniu Przedsiębior-
czości. Okazuje się, że pomysło-
wość młodych ludzi nie zna granic. 
Wszystkie reprezentowane stano-
wiska były bardzo ciekawe. W tej 
rywalizacji I miejsce ex aequo zajął 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z 
Koluszek, prezentujące Ploter Ter-
miczny – nowoczesne ubrania dla 
psów i I Liceum Ogólnokształcące 
im. Henryka Sienkiewicza również z 
Koluszek pokazujący Tor Motocros-
sowy. Nagrodę główną Puchar Świę-
tego Wojciecha, Patrona Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, wręczył 
Pan Starosta Piotr Busiakiewicz. 
Gratulacje uczestnikom składali 
także wicestarosta Marek Jarzębski, 
sekretarz starostwa Krzysztof Diug 
oraz Zastępca Burmistrza Rzgowa 
Pani Jadwiga Pietrusińska.

Mieliśmy możliwość oglądania 
bardzo ciekawych dwóch stanowisk, 
które prezentowała młodzież ze 
rzgowskiego gimnazjum, przedsta-
wiająca możliwości osiągania eko-
logicznych przedmiotów i wyrobów 
z makulatury. Była to prezentacja 
pozakonkursowa.

Plany na najbliższe miesiące są 
również ambitne. Życzeniem Dyrek-
cji GOSTiR jest, aby ten piękny 
obiekt, jakim jest nasza hala spor-
towa, stał się w najbliższych miesią-
cach miejscem, do którego młodzież 
i dorośli przybywać będą nie tylko w 
celach sportowych, lecz także kultu-
ralnych i rekreacyjnych.

Zapraszając do odwiedzania 
naszej hali, zawiadamiamy, iż o 
wszystkich planowanych imprezach 
informować będziemy za pomocą 
plakatów, które rozwieszane będą 
zarówno na terenie miasta Rzgowa, 
jak i całej gminy.

Hala sportowa w Rzgowie przy 
ul. Szkolnej działa niespełna mie-

siąc. W tym krótkim okresie przy-
jęła już około tysiąca osób, które 
bez wyjątku wyrażały swoje zado-
wolenie, iż mogą na terenie naszej 
gminy korzystać z tak imponującego 
obiektu.

Gminny Ośrodek Sportu, Tury-
styki i Rekreacji pragnie podzięko-
wać prywatnym osobom i firmom, 
które współuczestniczyły w orga-
nizacji powyższych imprez, a były 
nimi: Agat, AMB Services, Drew-
-pol, Grot, Hotel Grzegorzewski, 
Karczma pod strzechą, Onninen, 

Ovovita, Polimex.net, Poz-bruk, 
Ptak. Szczególne wyrazy podzięko-
wania składamy na ręce p. Andrzeja 
Nowaka, który podczas uroczystości 
otwarcia hali bezpłatnie uwiecznił te 
chwile przy użyciu kamery.

Informujemy, iż hala sportowa 
czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 15-21, natomiast 
w soboty i niedziele od 10 do 21. 
Rezerwacje przyjmujemy osobi-
ście lub telefonicznie pod numerem 
42-211-07-20.

S.Z.
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Usługowy Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki i Mariusz Zawadzki

świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów 
w zakresie:

m wydawanie opinii gazowych
m przeprowadzanie corocznych kontroli technicznych 

przewodów kominowych z wydaniem opinii
m czyszczenie przewodów kominowych

m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi 

przepisami

tel. (42) 646-05-63 oraz 695-931-495

Sprzedam działkę 21.900 m2

Rzgów, ul. Graniczna
Tel. 601-371-967

Sat-ER                Andrzej Polakowski
Anteny SAT, TV-naprawa, montaż

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Telenaprawa                Tel. 660-904-697

BUD-UJ RAZEM
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bud-Uj RAZEM” 

powstało w celu aktywizacji społeczności lokalnej do wspólnego 
działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jako-
ści życia mieszkańców. LGD swoim działaniem obejmuje szes-
naście gmin z powiatów: tomaszowskiego, piotrkowskiego, łódz-
kiego-wschodniego, pabianickiego, bełchatowskiego i radomsz-
czańskiego.

W szczególności działania LGD skupiają się na realizacji 
zadań spójnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz dwóch w/w 
celów głównych: poprawy jakości życia z uwzględnieniem rozwoju 
turystyki, rekreacji i kultury na obszarze Lokalnej Grupy Działania, 
w tym celów szczegółowych, do których zaliczamy:
- podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym pro-
duktów i rzemiosła tradycyjnego,
- wspieranie przedsiębiorczości i powstawania pozarolniczych 
miejsc pracy,
- rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój rekreacji, wypoczynku 
oraz rozwój kultury,
- wykreowanie koncepcji szlaków pieszych, rowerowych i konnych 
na obszarze LGD
oraz aktywizacji mieszkańców LGD oraz wzmocnienia kapitału 
społecznego, w tym:
- rozwoju potencjału społecznego poprzez podnoszeniu kwalifika-
cji i kompetencji LGD,
- tworzeniu dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych tech-
nologii - centra informacji,
- promocji i upowszechnianiu wiedzy o obszarze LGD.

Środki pozyskiwane przez LGD pochodzą z osi IV LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej informacji nt. pozyskiwania środków unijnych można 
uzyskać u konsultanta Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”, 
mającego dyżur w czwartki w godz. 11:00-15:00 w pokoju nr 4 w 
Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2 
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,

z zabudowaniami budynku:

a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2

b) gospodarczym o pow. 221,0 m2

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach 
prowadzi KW 68723

Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92

Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A

zaprasza od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00

Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy, 

maszyny rolnicze itd.

Kupię działki budowlane
w Rzgowie i okolicach

Tel. 516-527-355

„WOJ-PACH” WULKANIZACJA
Wojciech Pachulski, Kalino 63, gm. Rzgów

Zapraszamy do:
- wymiany opon lato-zima

* przy zakupie opon wymiana gratis
- naprawy kół, dętek

* opony nowe, regenerowane
- prostowanie felg

Oferujemy również!
- pranie, czyszczenie tapicerki samochodowej

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - sobota godz. 8-19
Tel. 509-173-448; 515-334-651

Wystawiamy faktury VAT
TANIO SZYBKO SOLIDNIE

Wiosna zagościła na dobre, a 
wraz z nią na ulicach pojawili się 
miłośnicy deskorolki. Niektórzy 
szaleństwa na desce traktują rekre-
acyjnie, ale są i tacy, dla których to 
popis umiejętności i rywalizacja z 
najlepszymi.

24 marca br. odbyły się w War-
szawie zawody z cyklu My DC 
Crew, w dwóch kategoriach wie-
kowych, do 16 i powyżej 16 lat. 
W kategorii do 16 lat wygrał Rafał 
Mordanka - absolwent Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie. Nagrodą w konkursie jest 
roczny sponsoring od firmy DC i 
nagrody rzeczowe. Gratulujemy 
wygranej i trzymamy kciuki za 
kolejne sukcesy.                       KDZ

Fot. Szymon Jaros

Zwycięski absolwent

POSTAW NA RODZINĘ
W ramach kampanii „POSTAW NA RODZINĘ” ser-

decznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w kon-
kursie plastycznym pt. „Ja i moja rodzina”, organizowa-
nym przez Gminę Rzgów. Ostateczny termin nadsyła-
nia prac mija 15 czerwca 2012 r. o godz. 15 (decyduje 
data wpływu do siedziby organizatora, tj. Urząd Miejski 
w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów). Karta zgło-
szeniowa oraz regulamin konkursu dostępne w siedzibie 
organizatora oraz na stronie www.rzgow.pl. Każda praca 
zostanie nagrodzona, a dodatkowo wyłonimy zwycięz-
ców w 4 kategoriach wiekowych. Zapraszamy!

*   *   *
W ramach kampanii „POSTAW NA RODZINĘ” zapra-

szamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie foto-
graficznym pt. „Rodzina w obiektywie”, organizowanym 
przez Gminę Rzgów. Ostateczny termin składania prac 
w siedzibie organizatora (Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 
500-lecia 22, 95-030 Rzgów) mija 15 czerwca o godz. 15. 
Karta zgłoszeniowa, załączniki oraz regulamin konkursu 
dostępne w siedzibie organizatora oraz na stronie www.
rzgow.pl. Jury wyłoni prace, z których powstanie wystawa.

Burmistrz Rzgowa

NASZE SUKCESY
19 kwietnia 2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Her-

berta w Pabianicach odbył się V POWIATOWY KONKURS ORNITOLO-
GICZNY „Ptaki Pabianic i okolic”. Gimnazjum im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Rzgowie reprezentowały dwie drużyny, które zajęły I i V miejsce. 
Już drugi rok nasza szkoła utrzymuje się na I pozycji i nie ma sobie równych.

Zwycięską drużynę reprezentowały uczennice z klasy IIIB: Ewa Broniarczyk, 
Jolanta Cichewicz i Aleksandra Sztandor. Drugą drużynę stanowili: Agnieszka 
Tumasz z kl. IB, Klaudia Nadrowska - IA oraz Szymon Pokorski - IID.

Gimnazjaliści poza pamiątkowymi dyplomami otrzymali bardzo cenne 
nagrody książkowe o tematyce ornitologicznej, a nauczycielka biologii 
naszego gimnazjum - pani Mariola Gałkiewicz pisemne podziękowanie za 
przygotowanie uczestników do konkursu. GRATULUJEMY!!!

Na zdjęciu: zdobywczynie I miejsca w V Powiatowym Konkursie Orni-
tologicznym „Ptaki Pabianic i okolic” wraz z nauczycielką biologii.
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Kwiecień miesiącem
pamięci narodowej

W kwietniu Polacy w szczególny sposób przywołują pamięcią tych 
wszystkich, którzy zginęli walcząc za wolność i niepodległość naszego kraju. 
W tym roku uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgo-
wie również wspominali Polaków, którzy oddali życie za ojczyznę.

Uczniowie klas IID, IIID i IIIC przygotowali uroczysty apel „Ocalić od 
zapomnienia”, przedstawiając program artystyczny, wzbogacony prezentacją 
multimedialną. Uczniowie przypomnieli historię Polaków wywiezionych na 
Syberię, tych, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych i polegli w Katy-
niu, a także ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Podsumowaniem 
było wspólne wykonanie piosenki Czerwonych Gitar, Biały krzyż.

Kwietniowe wspomnienia przygotowane zostały pod czujnym okiem 
nauczyciela wiedzy o społeczeństwie i historyka - pana Jarosława Cioka i 
nauczyciela muzyki - pana Krzysztofa Chrzanowskiego.

KDZ

Teatr wcale nie jest nudny
Spektakl „Szalone nożyczki” jest dowodem na to, że teatr wcale nie jest 

nudny. Przekonali się o tym uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Rzgowie, którzy 31 marca br. pod opieką nauczycielki języka pol-
skiego - pani Agnieszki Ruty wybrali się do Teatru Powszechnego w Łodzi.

„Szalone nożyczki” to jeden z najchętniej oglądanych łódzkich spektakli. 
Wspaniale bawią się i widzowie, i aktorzy na scenie. Doskonałe dialogi i 
fantastyczna gra aktorów doprowadzają wszystkich do łez. Oczywiście ze 
śmiechu!

Spektakl gości na scenie Teatru Powszechnego od dwunastu sezonów i 
to nie koniec... Zachęcamy wszystkich gimnazjalistów, którzy jeszcze go nie 
widzieli, żeby wybrali się do teatru.

KDZ

Gimnazjaliści witają wiosnę
„Dziś jesteśmy na rajdzie „Marzanna”,/ idzie z nami PAPIEROWA 

PANNA,/ którą spalimy przed rajdu końcem,/ przy pięknie świecącym, 
wiosennym słońcu./ Rozświetla nam ono trasę wspaniale,/ i pokazuje pędy 
roślin jeszcze małe./ Wesoło pokonujemy trasę do Rzgowa,/ gdzie czeka na 
nas nowa hala sportowa”. Autorki hasła: Dobromiła Krajewska, Martyna 
Łęgocka i Małgorzata Szczech.

Hasło to towarzyszyło licznej grupie turystycznej z Gimnazjum im. Kazi-
mierza Jagiellończyka w Rzgowie, biorącej udział w rajdzie „Marzanna” na 
powitanie wiosny w dniu 24 marca 2012. Organizatorami rajdu byli: Koło 
Terenowe „Piechur” przy PTTK Łódź-Polesie, Kierownictwo Gminnego 
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie oraz członkowie Szkol-
nego Koła Krajoznawczo-Turystycznego działającego w naszym Gimna-
zjum.

Wędrowaliśmy trasą z Łodzi, z ulicy Ustronnej przez skraj kompleksu 
leśnego Ruda-Popioły, Starową Górę oraz ulicami: Graniczną, Górną do 
Nadrzecznej, Tuszyńską, Ogrodową i Szkolną w Rzgowie. Na mecie rajdu, 
która znajdowała się przy hali sportowej rzgowskiego GOSTiR-u, organiza-
torzy przygotowali dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek - herbatę 
i pączki. Potem nastąpiło wręczenie znaczków okolicznościowych i potwier-
dzeń punktów na zdobycie Odznak Turystyki Pieszej PTTK.

Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przygoto-
wali konkursy sportowo-rekreacyjne: przeciąganie liny, przeskoki przez ska-
kankę, kręcenie koła hula-hop, rzuty do celu. Rajdowicze chętnie włączali się 
do udziału w konkursach, a szczególnie w przeciąganiu liny. Wszyscy chcieli 
sprawdzić swoją siłę i zwyciężyć w tej konkurencji z drużyną „Rzgowskich 
Siłaczy”, kapitanem której był Patryk Kisiel. Rywalizacji towarzyszyła przy-
jazna, sportowa atmosfera. W konkursie na Marzannę, kukła gimnazjalnej 
grupy „Zośka”, wykonana przez Martynę Łęgocką i Małgorzatę Szczech, 
zajęła II miejsce.

Na zakończenie rajdu miłą niespodzianką było wręczenie pięknego 
pucharu ufundowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana 
Marka Bartoszewskiego dla najliczniejszej grupy turystycznej biorącej udział 
w rajdzie. Grupa turystyczna z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie okazała się największą - liczyła 60 uczniów. Rajd okazał się dużym 
wydarzeniem w środowisku rzgowskim. Na trasach rajdu wędrowało około 
400 turystów z Łodzi i okolic.

Sprawne przeprowadzenie i zakończenie rajdu było możliwe dzięki zaan-
gażowaniu grupy osób - kierownictwa GOSTiR-u, Panów: Sławomira Zie-
maka i Roberta Świerczyńskiego, pracowników obsługi, przewodniczącego 
Rady Miejskiej - Pana Marka Bartoszewskiego, młodzieży gimnazjalnej oraz 
nauczycieli - pań: Gabrieli Małochy-Chodorek, Moniki Krajewskiej oraz 
pana Mariusza Bojanowskiego.

* Co minutę świat traci ok. 25 ha lasu, co odpowiada powierzchni 
36 boisk do piłki nożnej!!!
* Każdego roku wycina się ok. 13 mln ha lasów - jest to obszar 
porównywalny do powierzchni Grecji!!!
* Wilgotne lasy równikowe Amazonii mieszczą się na terenie 
9 krajów i zajmują ok. 700 mln ha. Lasy te zamieszkuje 2,5 mln 
gatunków owadów, dziesiątki tysięcy gatunków roślin i ok. 2000 
gatunków ptaków i ssaków. To naprawdę zielone płuca Ziemi, któ-
rych co roku ubywa 4 mln ha!!!
* Z terenu Afryki Środkowej znika średnio 0,5 mln ha lasu rocznie, 
a wraz z nim m.in. słonie i goryle. ONZ szacuje, że przy takim 
tempie lasy Afryki Środkowej mogą zniknąć do 2040 r.!!!
* W bilansie ekologicznym makulatura wygrywa z drewnem 2,5 kg 
drewna = 1 kg papieru, oszczędność wody o 1/3 mniej, ścieki o 
ok. 1/5 mniej, energii o połowę mniej, emisja odpadów i gazów 2,5 
razy mniejsza, włókna celulozowe mogą być używane pięć razy. 17 
drzew potrzeba do wyprodukowania 1 tony papieru!!!

Nasze przetwory, czyli reanimacja makulatury
Dziewczęta z zespołu „Cel 

Liderki” brały gościnny udział 
w IV Powiatowym Dniu Przed-
siębiorczości. Reprezentowały 
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Rzgowie. Przygoto-
wały dwa stoiska oraz prezentację 
multimedialną dotyczącą projektu 
„Nasze przetwory, czyli reanima-
cja makulatury”, realizowanego 
w ramach europejskiej kampanii 
„KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE 
DREWNO I PAPIER”. Dziew-
częta poprzez swoje działania chcą 
promować wśród lokalnego społe-
czeństwa odpowiedzialną gospo-
darkę drzewno-papierniczą. Główny 
cel mini-projektu to „twórcza reani-
macja makulatury”, czyli zbiórka 
makulatury, zakupienie papieru 
recyklingowego A4 z certyfikatem 
FSC oraz wytwarzanie przedmiotów 
użytkowych z makulatury.

„Cel Liderki” zbierają, moty-
wują innych do zbiórki i oddają do 
punktu skupu makulaturę. Przy-
noszą ją do szkoły w środy i piątki 
z domów i pobliskich sklepów. 
Makulaturę odbiera ze szkoły firma 
recyklingowa „Jantar”. Za zebrane 
pieniądze kupują papier z certyfi-
katami FSC, czyli produkowany 

z włókien pochodzących z odpo-
wiedzialnie zarządzanych zasobów 
leśnych oraz produkowanych bez 
użycia chloru. Papier ten używają w 
szkole. Stosowanie papieru FSC do 
drukarek świadczy nie tylko o wyż-
szym udziale włókien z recyklingu, 
ale także niestosowaniu wybielaczy 
szkodliwych dla środowiska.

Przy jednym stoisku prezen-
towały czerpanie papieru. Każdy 
ze zwiedzających miał możliwość 
wytworzenia swojego papieru czer-
panego, makulaturowego, naturalnie 
barwionego, z różnymi dodatkami: 
płatkami róż, bratków, suszonych 
liści, łusek cebuli, tworzono również 
papiery zapachowe - kawa, wanilia, 
cynamon, magnolia...

Drugie stanowisko eksponowało 
przetwory z odpadów makulaturo-
wych. Z resztek kartonów, papieru, 
gazet, czasopism powstały okładki 
na książki i płyty, doniczki, misy, 
podkładki, plecionki, papierowa 
wiklina, ozdoby, rzeźby, urocze 
zwierzęta, żaglówki, łódki... Dziew-
częta promowały torby płócienne i 
zachęcały do ich używania.

Największe noty uzyskała 
książeczka z obrazkami - bajka ku 
przestrodze, wydana na papierze 

recyklingowym FSC, pt. „Człowiek 
niby mądry, a jednak głupi” autor-
stwa dziewcząt z klasy IIIB - Ewy 
Broniarczyk, Joli Cichewicz i Oli 
Sztandor.

Stoiska zdobiły plakaty eduka-
cyjne i wystawa fotografii, a także 
piękna makieta wykonana w ramach 
projektu „Szkoła pełna zasobów” 
przez uczennice klasy IIID - Nata-
lię Napieraj i Paulinę Bartłomiej-
czyk, przedstawiająca rzekę Strugę, 
wyniki przeprowadzonych analiz jej 
wód oraz okoliczne tereny.

Za gościnny udział w finale IV 
Powiatowego Dnia Przedsiębior-
czości wszystkie uczestniczki otrzy-
mały od organizatorów dyplomy 
oraz nagrody.

„Cel Liderki” przewodzą racjo-
nalnej gospodarce celulozowej. 
Zbiórka makulatury i jej recykling 
jest naszym zdaniem doskonałym 
rozwiązaniem innowacyjnym i pro-
rozwojowym. Mamy również pro-
pozycję dla pracowników Urzędu 
Miejskiego - zorganizowanie tzw. 
„wystawek odpadów”. Odbiór 
makulatury z poszczególnych 
gospodarstw domowych przez pra-
cowników referatu komunalnego i 
oddanie jej do punktu recyklingo-
wego.

Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczyniają się do naszych 
sukcesów. Szczególnie właścicielom 
rzgowskich sklepów spożywczych i 
przemysłowych, mamie Eweliny 
Niewiadomej, nauczycielce plastyki 
i techniki - p. Gabrieli Chodorek, 
nauczycielce matematyki – p. Ewie 
Obiała za wspieranie naszej kam-
panii. Chcemy i potrafimy zmienić 
świat wokół siebie poprzez oszczę-
dzanie papieru oraz „podarowanie 
mu drugiego życia”.

Mieszkańcu, pomóż nam! 
Chcesz uratować kilka drzew? 
Kupuj papier recyklingowy z cer-
tyfikatem FSC. Zbieraj makulaturę. 
Przynieś ją do naszej szkoły: Gim-
nazjum im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Rzgowie, ul. Szkolna 3. Z 
góry dziękujemy!!!

Zespół „Cel Liderki” w skła-
dzie: Klaudia Nadrowska, Wero-
nika Konopka, Martyna Łęgocka, 
Ola Stasiczka, Agnieszka Tumasz, 
Agnieszka Fryczka, Natalia Gajda, 
Karolina Lipiec, Kasia Szymczak, 
Sylwia Basior, Ewelina Niewia-
doma, Natalia Pachulska, Sylwia 
Skoneczna, Magda Sobczyk, Justyna 
Szczech wraz ze szkolną opiekunką 
projektu - panią Emilią Nowacką.


