INFORMATOR RZGOWSKI

Sportowy obiekt roku 2012

Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie gazowe
992
Informacje: - ogólna
913
- PKP
94-36
- PKS
42-631-97-06
- celna
42-638-82-10
Ośrodek Zdrowia
42-214-11-72, 42-214-11-73
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
42-632-40-94
Łódź, ul. Zielona 29
42-632-13-29
Apteka „Cefarm”
42-214-10-27
Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria”
42-227-84-84
Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt
42-214-10-58
Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
całą dobę
42-214-10-65
601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka
42-214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska
42-214-12-20
Rzgów, ul. Łódzka 2a
(od pon. do ptk w godz. 9.00-18.30; w sob. w godz. 8.00-14.00)
Rzgów, CH Ptak, ul. Rzemieślnicza 35
42-214-22-23
(od pon. do ptk w godz. 8.00-14.00; w sob. w godz. 8.00-12.00)
Posterunek Policji
42-214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
* dzielnicowy (Rzgów)
* dzielnicowy
(St. Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko,
Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
* dzielnicowy
(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
Czyżeminek I, II, III, St. Góra do nr. 40)
Komisariat Policji
42-61-42-560
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Koluszki, ul. 11 Listopada 62 F (informacja całą dobę)
997, 112, 44-714-69-77
Ochotnicza Straż Pożarna
42-214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
- Pekao SA
42-214-19-32
   Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
- Bank Gospodarki Żywnościowej
42-227-80-20
   Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-17.00)
Gimnazjum w Rzgowie
42-214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów
42-214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew
42-214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino
42-214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów
42-214-14-39
Biblioteka Publiczna
42-214-10-12
GLKS Zawisza
42-214-14-74
Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Miejski w Rzgowie
42-214-12-07, 42-214-12-10
Rzgów, pl. 500-lecia 22
e-mail: sekretariat@rzgow.pl
www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury
42-214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
42-214-21-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu
42-214-12-93
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy
42-675-95-52
Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę)
42-675-10-00
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę) 42-214-11-91, 501-116-363
Zakład Usług Pogrzebowych
42-214-12-25
Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)
Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji
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Rzgów – Nasza Gmina

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Nr 10 (211) l PAŹDZIERNIK 2012 r.

Cena 1 zł

„Sportowy obiekt roku 2012” dla hali w Rzgowie
Uroczyste wręczenie
tytułu odbyło się w
czwartek podczas XIII
Gali i Finału Konkursu
Budowniczy Polskiego
Sportu, zorganizowanej w jednej z sal na
Stadionie Narodowym
w Warszawie.
Wśród gości honorowych
znalazł się Robert Korzeniowski – propagator przedsięwzięć
sportowych, czterokrotny mistrz
olimpijski, trzykrotny mistrz
świata w chodzie na 50 km oraz
dwukrotny mistrz Europy. Z rąk
organizatorów wyróżnienie odebrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Bartoszewski.
Organizatorem konkursu jest
Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Odbywa się pod patronatem m.in. Stowarzyszenia Architektów RP, Centralnego Ośrodka
Sportu oraz Polskiego Związku
Piłki Nożnej.
Hala sportowa w Rzgowie,
oddana do użytku w marcu 2012
r., składa się z:
– hali głównej ze składanymi
trybunami dla 300 osób, wraz
z mechanizmem podziału hali
sportowej umożliwiającym równoczesną grę na trzech boiskach,
– ścianki wspinaczkowej,
– sali gimnastycznej,

– sali do aerobiku,
– siłowni,
– sali do squasha.
W hali głównej możliwe jest
także ustawienie rozkładanej
sceny, o wymiarach 12,00 x 8,00
m.
Na terenie obiektu możliwe
jest skorzystanie z usług gastronomicznych, oferowanych przez
firmę HORT – CAFE.

– Jesteśmy zainteresowani
wszystkim, co stwarza dobre
warunki dla czynnego wypoczynku, dla rekreacji i zdrowia,
a także umożliwia rozwój sportowy. Hala sportowa to obiekt
na miarę potrzeb społeczności
gminy i miasta. Patrząc z perspektywy czasu, pragnę podkreślić, że bez efektywnej współ-

pracy i zaangażowania wielu
osób, w tym dofinansowania w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla województwa łódzkiego, realizacja takiej
inwestycji nie byłaby możliwa
– powiedział Przewodniczący
Rady Miejskiej Marek Bartoszewski.
Fotoreportaż – str. 12

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Rzgowa, woj. łódzkie (Rzgów, pl. 500-lecia 22, tel. (42) 214-1210, (42) 214-13-53), ogłasza II przetargi nieograniczone ustne, licytacje
na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rzgów, położonych w miejscowości Kalino:
Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
wg ewidencji wg księgi
(zł)
gruntów
wieczystej
1.
685/2 LD1P/00026205/2
1188
53 685,81
2.
685/3 LD1P/000/26205/2
1188
53 685,81
Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu
nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
Działki nr 685/2 i 685/3 leżą w jednostce planistycznej „JMR”, dla której
ustalono przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej i
mieszkaniowej; przeznaczenie dopuszczalne – pod zabudowę usługową i
produkcyjną o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki.
Na działkach brak naniesień budowlanych.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się, że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż działek geodezyjnych wyżej
podanych odbędą się dnia 17 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w pokoju nr
36 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargów powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny
gruntu w kasie urzędu do godz. 14.00 w terminie do dnia 11 grudnia 2012
r. (włącznie).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się w
poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Rzgowa, woj. łódzkie (Rzgów, pl. 500-lecia 22, tel. (42) 214-1210, (42) 214-13-53), ogłasza drugie przetargi nieograniczone ustne, licytacje na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rzgów,
położonych w miejscowości Konstantyna:
Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
wg ewidencji wg księgi
(zł)
gruntów
wieczystej
1.
68/14 LD1P/000/21556/2
1120
80 883,57
2.
69/25 LD1P/000/26145/3
1575
94 789,95
Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu
nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
Działki 68/14 i 69/25 leżą w jednostce planistycznej „3U”, dla której przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - pomieszczenia mieszkalne wbudowane w zabudowę o funkcji usługowej, stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy na nieruchomości, obiekty
garażowe, budynki gospodarcze i parkingi.
Na działkach brak naniesień budowlanych.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się, że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż działek geodezyjnych wyżej
podanych odbędą się dnia 12 listopada 2012 r. o godz. 10.20 w pokoju nr
36 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargów powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny
gruntu w kasie urzędu do godz. 14.00 w terminie do dnia 5 listopada 2012
r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się
w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Edmund Cieślik

OGŁOSZENIE

POLSAD Jacek Korczak

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej
określonych nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonych w miejscowości Konstantyna w sąsiedztwie Starowej Góry, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów:
Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
wg ewidencji wg księgi
(zł)
gruntów
wieczystej
1.
69/14 LD1P/00026145/3
1045
72 763,11
2.
69/15 LD1P/000/26145/3
980
68 234,25
3.
69/16 LD1P/00026145/3
938
65 313,00
4.
69/17 LD1P/000/26145/3
937
65 244,12
5.
69/18 LD1P/00026145/3
938
65 313,00
6.
69/19 LD1P/00026145/3
938
65 313,00
Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu
nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
Wyszczególnione działki leżą w jednostce planistycznej „5MN”, dla której
ustalono przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące niezakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru,
wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną, stanowiące maksimum 30%
całkowitej powierzchni zabudowy. Strefa ochronna od istniejącego zalesienia wynosi 12 mb. Linia zabudowy - 5 mb od linii rozgraniczającej
drogi/ulicy oznaczonej „2KDD”.
Na działkach brak naniesień budowlanych.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie
o zakup wyszczególnionych nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi przetargi na sprzedaż podanych nieruchomości.
W uzupełnieniu ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży 6 działek położonych w Konstantynie Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że kolejne obowiązujące w procedurze sprzedaży ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie opublikowane w dniu 8.XI.2012 r.
Planuje się, że przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniu
10.XII.2012 r.
Zainteresowane osoby w nabyciu tych gruntów powinny wpłacić wadium w
wysokości 10% ceny najpóźniej do 3 grudnia br.
Pełne informacje potencjalni nabywcy otrzymają w Urzędzie Miejskim w
Rzgowie w pokoju nr 02 lub drogą telefoniczną.

Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów

2

95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A

G GOK ZAPRASZA G GOK ZAPRASZA G GOK ZAPRASZA G

zaprasza od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00
Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.
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FATALNA JESIEŃ
Tak złej rundy jesiennej w wykonaniu seniorów naszego klubu nie pamiętają najstarsi kibice. Zespoły III ligi i klasy okręgowej na razie są na ostatnim
i przedostatnim miejscu w tabeli rozgrywek sezonu 2012/2013. Zarząd klubu
czeka na zakończenie tej nieudanej rundy jesiennej i musi podjąć działania
mające na celu uratowania dla Rzgowa III ligi i okręgówki.
W czasie zimowej przerwy w rozgrywkach musimy dokonać gruntownego przeglądu naszej seniorskiej kadry zawodniczej i podjąć działania
mające sprawić, aby w rundzie wiosennej nasze zespoły zaczęły wreszcie
wygrywać i poprawiać miejsca w ligowej tabeli. Żle by się stało, gdyby po
dwóch latach występów w III lidze, I drużyna spadła do IV ligi.
Przecież jeszcze niedawno naszej III ligi zazdrościły nam większe miasta
powiatu i województwa, a miasto Rzgów jako jedyne w powiecie i nieliczne
w województwie posiadało drużynę w tej klasie rozgrywkowej. Aby tego
dokonać, Zarząd musi mieć środki na sprowadzenie wartościowych zawodników, bo - jak pokazuje miejsce w tabeli - samą młodzieżą i wychowankami
nie sprostamy w rozgrywkach III ligi, gdzie w innych drużynach występują
zawodnicy mający przeszłość ekstraklasową lub I-ligową.
Zarząd klubu musiał rozstać się z zawodnikami z Brazylii, ponieważ klub
nie był w stanie dalej ponosić kosztów na ich utrzymanie, a jaką rolę spełniali
w Zawiszy, widać gołym okiem. Zarząd klubu dał szansę na zaistnienie w
dorosłej piłce młodzieży z niższych klas rozgrywkowych, ale chyba trema
powoduje tak słabą grę w ich wykonaniu. Zarząd klubu wspólnie z trenerami
musi dokonać roszad w składach i dokonać transferów z innych klubów lepszych zawodników chcących reprezentować barwy Zawiszy. Znane są przypadki, że zapomniani zawodnicy grający w niższych klasach rozgrywkowych
bardzo dobrze prezentują się na boiskach III ligi i nie tylko.
W tej chwili drużyną, która reprezentuje nasz klub i wygrywa mecz
za meczem, jest zespól występujący w klasie Michałowicz. Oby tak dalej,
a Zawisza będzie miała w niedalekiej przyszłości duży pożytek z naszych
wychowanków. Nasi najstarsi zawodnicy jak zwykle otwierają tabelę oldbojów przy jednym tylko zremisowanym meczu. Ostatni mecz panowie wygrali
w Pabianicach 10 do 0.
Drużyny Juniorów i Górski grają w kratkę i zajmują miejsca w środkowej części tabeli, a gdyby chociaż wykorzystali 10% sytuacji do strzelenia
bramki, jakie mają, to miejsca w tabeli ligowej byłyby zupełnie inne. Natomiast nasz najmłodszy zespół, niezgłoszony jeszcze do rozgrywek – rocznik
2002/2003, pilnie trenuje i 20 chłopaków przygotowuje się do rozgrywek w
sezonie 2013/2014.
Jan Nykiel

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 9 października 2012 r.

Turystycznie i odjazdowo
Niecodziennym wydarzeniem można nazwać wystawę starych samochodów, która odbyła się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i
Rekreacji w Rzgowie w dniu 13 października br. Pasjonaci z grupy Classics
Car Łódź, turyści i mieszkańcy naszej Gminy mięli okazję podziwiać ponad
czterdzieści starych aut, które przyjechały do Rzgowa, nie tylko z regionu
łódzkiego, ale całej Polski, a nawet z Czech. Wśród nich nie zabrakło modeli
od maleńkich Mini i Fiata 600 po ogromnego Forda Econoline. Od najszybszych Porsche 928 czy Chevelli po najwolniejszego Citroena Visę. Najstarszym samochodem był przedwojenny Hanomag.
Była to znakomita okazja na promowanie Hali Sportowej naszym mieszkańcom i przybyłym do Rzgowa turystom. Podczas imprezy oprócz prezentacji samochodów odbyła się próba parkowania w alkogoglach imitujących
stan upojenia alkoholowego i test sprawnościowy załogi wraz z autem.
Mieszkańcy Rzgowa wybrali najładniejsze auto, którego załoga odebrała
ufundowany przez nasz Ośrodek Puchar. Nasza rzgowska impreza była
jednym z etapów rajdu starych samochodów, który odbywał się w dniach
13-14 października 2012 r. pod nazwą „Jesienny Rajd Samochodów Zabytkowych” zorganizowany przez Classic Cars Łódź. Rajd prowadził z Łodzi,
przez Rzgów do Wolborza i pełnił rolę zakończenia sezonu jazdy samochodami zabytkowymi.
Wojciech Skibiński

Miło, zdrowo i sportowo
Z myślą o osobach korzystających bezpłatnie z Hali Sportowej w Rzgowie, Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie przeprowadził ankietę dotyczącą aktywizacji sportowo-rekreacyjnej mieszkańców
Gminy Rzgów oraz turystów odwiedzających naszą Gminę. Wyniki ankiety
są bardzo ciekawe i pozwolą lepiej zaplanować imprezy w okresie zimowym.
Z pytań i odpowiedzi wynika, że osoby odwiedzające naszą Halę mają
coraz większą świadomość tego, iż aktywna rekreacja wpływa pozytywnie na
zdrowie. Pytani o wdrożenie „potyczek” sportowych pomiędzy poszczególnymi wioskami naszej Gminy, odpowiadają, że to dobry pomysł. Najczęściej
wymieniane dyscypliny to: siatkówka, przeciąganie liny, tenis stołowy czy
nawet biegi w workach.
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na najbliższe imprezy do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. 7 listopada o godz.
17.00 (środa) odbędzie się autorskie spotkanie z podróżnikiem Michałem
Szymczakiem wraz z projekcją filmu z podróży autostopem przez Amerykę
Południową. 15 listopada o godz. 18.30 zapraszamy na wykłady „Aktywność
fizyczna na emeryturze” i „Zmiany hormonalne w okresie okołomenopauzalnym”, natomiast 21 listopada od godz. 17.00 będzie można skorzystać z bezpłatnej konsultacji z dietetykiem, podczas której będzie można się umówić na
bezpłatne pomiary antropometryczne ciała i badanie składu ciała.
Już dziś serdecznie zapraszamy.
Wojciech Skibiński

Sprzedam działkę leśną budowlaną
o powierzchni 1000 m2
w Romanowie,
ul. Przyszkolna.
Tel. 604-464-545 lub 42-643-27-26
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Sesja została zwołana na żądanie pięciu radnych ze Rzgowa, a mianowicie: Reginy Krystyny Bagińskiej, Mirosława Bednarczyka, Stanisława Gierasińskiego, Piotra Salskiego, Marka Skalskiego.
Do żądania zwołania załączyli oni zgodnie ze statutem gminy projekt
uchwały zmieniający stawkę podatku z działek nierolniczych (tzw. grunty
pozostałe) z 43 gr za 1 m2 do 20 gr za 1 m2. Oprócz 14-stu radnych i gości
zaproszonych na sesji zebrało się kilkadziesiąt osób publiczności, które nie
negowały propozycji zmiany podatku, lecz dziwiły się, dlaczego stawka jego
była tak wysoka i dlaczego wzrósł od 1 kwietnia br.
Trzeba było jeszcze raz powtarzać, że wzrost podatku nastąpił tylko w
Rzgowie, a nie innych miejscowościach naszej gminy, ponieważ Starostwo
Powiatowe przeprowadziło modernizację geodezyjną gruntów, czyli przekwalifikowanie gruntów tych działek z rolnych na tzw. pozostałe – czyli z 4
zł za 1000 m2 do 430 zł za tę samą powierzchnię.
Radni dowiedzieli się o zmianie wysokości podatku dopiero w maju br.,
kiedy Urząd Miejski zaczął wysyłać nowe nakazy płatnicze na podstawie
nowych regulacji geodezyjnych starostwa.
Zaskoczeni takim stanem rzeczy zostali wszyscy radni i podatnicy, Urząd
Miejski w Rzgowie przygotowując nowe zwiększone wezwania do zapłaty,
nie poinformował nawet radnych o takim stanie rzeczy.
Kwota podatku 43 grosze za 1m2 gruntów pozostałych na rok bieżący
uchwalona została na sesji w listopadzie roku 2011, gdyż służby podatkowe
Burmistrza informowały radnych, że ten podatek płaci niewielu mieszkańców w niskiej wysokości i stanowi niewielkie obciążenie dla podatników.
Podatek ten wzrósł niejednokrotnie o kilkaset procent.
Dlatego też wszyscy radni poparli inicjatywę pięciu radnych ze Rzgowa
i jednogłośnie głosowali za uchwałą zmniejszającą ten podatek do 20 groszy
od momentu jego naliczenia, czyli od 1 kwietnia br.
A oto tekst uchwały z uzasadnieniem:
UCHWAŁA NR XXVI/236/2012
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/123/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.
567), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.
1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171,

Fotowoltaika w Rzgowie?

SYLWESTER
Miłośników szampańskiej zabawy serdecznie zapraszamy
na BAL SYLWESTROWY do sali OSP w Starej Gadce.
Oferujemy tradycyjną, polską kuchnię (4 posiłki na ciepło,
zimne zakąski, napoje, alkohol i lampkę szampana).
Gwarantujemy upojną zabawę do białego rana w takt
muzyki zespołu „Fenix”.
Koszt balu 360 zł od pary.
Kontakt: Grażyna Oleśko, Stara Gadka, ul. Lucerniana 96,
tel. (42) 227-87-26
Organizatorzy: KGW i OSP w Starej Gadce

Rzgów – Nasza Gmina

Duże zainteresowanie inwestorów wytwarzaniem ekologicznej energii
elektrycznej w naszej gminie zaowocowało wizytą przedstawicieli naszej
Rady Miejskiej, przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego
w pierwszej w Polsce Farmie Fotowoltaicznej w Wierzchosławicach obok
Tarnowa.
Tam zainwestowała gmina na terenie należącym do wodociągów gminnych, stąd między innymi w delegacji znalazł się Dyrektor GZWiK w Rzgowie Konrad Kobus.
Gmina Wierzchosławice zainwestowała 4,5 mln zł ze środków Unii
Europejskiej, postarała się o kredyty w WFOŚiGW też 4,5 mln zł, dokładając tylko pół miliona własnych środków, i wybudowała na powierzchni 2 ha
farmę solarową, która przynosi 1 mln zł dochodu gminie rocznie.
Wytwarzana energia przez panele fotowoltaiczne w postaci prądu stałego
24 V przetwarzana jest na prąd zmienny za pomocą niedużego pomieszczenia
typu kontener i transformator i wpięta w linię energetyczną 15 KV.
Przeprowadzono wstępne rozmowy z jedną osobą zatrudnioną w tej
spółce, czyli prezesem, pod kątem umiejscowienia takich technologii w
naszej gminie i uzyskania tzw. zielonych certyfikatów.
Fotowoltaika jest najbardziej przyjazną środowisku naturalnemu tech-

Rzgów – Nasza Gmina

poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/123/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 § 1 pkt 1 lit.
c otrzymuje następujące brzmienie: „pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa, który zapewni
zwrot nadpłaty podatku podmiotom, które dokonały zapłaty, wydając stosowne decyzje.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od
1 kwietnia 2012 r.
UZASADNIENIE
Uchwała dotyczy podatku od nieruchomości zakwalifikowanego jako
pozostałe.
Ustalenie tych nieruchomości na terenie Gminy Rzgów nastąpiło w
wyniku przeglądu dokonanego przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego z mocą od 1 kwietnia 2012 r.
Przegląd ten dotyczył jedynie miasta Rzgowa, a nie dotyczył innych
miejscowości Gminy Rzgów. Powstała zatem sytuacja zwiększająca obciążenia jednych mieszkańców niesprawiedliwie w stosunku do innych osób znajdujących się w tej samej sytuacji, co łamie zasadę zapewnienia podatnikowi
równego traktowania wobec prawa.
Stanowisko Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz orzecznictwo
Sądów Administracyjnych w zasadzie nie dopuszcza zmiany stawek podatku
w ciągu roku budżetowego. Jednakże sytuacja, która powstała, dotycząca
faktycznej zmiany podstawy naliczenia podatku, powoduje nierówne traktowanie podatników, więc uzasadnia złagodzenie jej skutków. To złagodzenie dotyczy przede wszystkim mieszkańców Rzgowa, lecz będzie miało
też wpływ na podatników z innych miejscowości. Zmiana nie będzie miała
jednak znacznego wpływu na dochody budżetu Gminy.
Za dopuszczalnością dokonania takiej zmiany wypowiedział się Naczelny
Sąd Administracyjny w wyroku z 1.10.2003 r., sygn. Akt I S.A./Wr 1608/03.
Niestety Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi na posiedzeniu Kolegium Izby nad zasadnością tej uchwały w dniu 24 października stwierdziła
jej nieważność. W posiedzeniu RIO uczestniczyli Przewodniczący Rady,
który bronił racji radnych Rady Miejskiej, udowadniając, że takie przypadki
zmniejszenia wysokości podatków już były w Polsce i udokumentowane
pozytywnymi wyrokami NSA. Natomiast Burmistrz był przeciwnego zdania
i za wprowadzeniem tych stawek dopiero od 1 stycznia 2013 r. Zobaczymy
jakie będzie uzasadnienie decyzji RIO.
Szkoda tylko, że rzgowskie władze od jakiegoś czasu nie „grają do jednej
bramki”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
nologią wytwarzania prądu elektrycznego ze względu na brak jakiejkolwiek
szkodliwości, zaś słońce jest najbardziej dostępnym i najłatwiejszym do
wykorzystania OZE.
Ilość docierającego do ziemi promieniowania słonecznego oraz jego
zasoby przewyższają potrzeby energetyczne całego świata. To darmowe
źródło energii o olbrzymim, niewykorzystanym potencjale.
Nasłonecznienie Polski o mocy ok. 1000 W na m2 w ciągu roku jest
wystarczające dla racjonalnej produkcji prądu elektrycznego. Nasi sąsiedzi
Niemcy, posiadający podobne warunki geograficzne, należą do światowych
liderów energetyki słonecznej.
Fotowoltaika (PV), będąc gałęzią nauki, techniki oraz przemysłu, opiera
się na wykorzystywaniu zjawiska fotoelektrycznego, zachodzącym w półprzewodniku ze złączem p-n, polegającym na bezpośredniej konwersji energii słonecznej na energie elektryczną.
W czasie pracy instalacji PV nie powstaje żaden hałas, nie powstają żadne
opady. Urządzenia są bezpieczne, niezawodne oraz łatwe w eksploatacji. Moc
jest również wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła
rozproszonego. Sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie
od skali produkcji.
Budowa zarówno małych, jak i dużych elektrowni słonecznych ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia emisji
CO2.
Marek Bartoszewski
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„Mądra Pomoc” w Rzgowie
Projekt Szlachetna Paczka odbywa się po raz dwunasty w Polsce i po raz
pierwszy w Rzgowie, organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA, organizację pożytku publicznego. Jego celem jest zorganizowanie pomocy dla
najbardziej potrzebujących rodzin ze Rzgowa i okolic, żyjących poniżej
progu ubóstwa.
Nasi wolontariusze, aby móc odwiedzić rodziny, musieli przejść najpierw szkolenie, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie. Dzięki temu zdobyli wiedzę, która będzie im przydatna podczas pracy:
rozmowy i spotkań z rodzinami oraz darczyńcami. W skład wolontariuszy z
rejonu Rzgów i okolice wchodzi: Edyta Witczak, Magdalena Ogłaza, Klaudia
Kajszczak, Małgorzata Wróblewska, Marcin Bartoszek, Mateusz Tomaszewski, Tomasz Samiec, Karol Bikiewicz, Paulina Nowak, Magdalena Stala oraz
Klaudia Zaborowska.
Aktualnie poszukujemy DARCZYŃCÓW – wyjątkowych ludzi,
którzy zorganizują Paczkę dla wybranej rodziny na Boże Narodzenie. DARCZYŃCĄ może zostać każdy człowiek lub grupa ludzi. Baza danych będzie
dostępna od 17 listopada, wtedy Darczyńca wchodzi na stronę www.szlachetnapaczka.pl, loguje się, a następnie wybiera rodzinę i przygotowuje
dla niej paczkę. Paczkę można zrobić z grupą przyjaciół, rodziną czy kolegami z pracy.
Paczka to prezent – z jednej strony szlachetny i przygotowywany z myślą
o konkretnej osobie, a z drugiej wymarzony i długo oczekiwany.
Nie pomagamy osobom roszczeniowym, które chcą utrzymywać się ze
swojej biedy, pomagamy tym, dla których pomoc może być inspiracją do
zmiany. W SZLACHETNEJ PACZCE pomoc odpowiada na konkretne
potrzeby danej rodziny, dlatego jest w stanie faktycznie zmienić jej
trudną sytuację. To najważniejsze, że Darczyńca wie dokładnie, czego
potrzebuje dana rodzina.
W Paczkach może znaleźć się wszystko – żywność, środki czystości,
odzież, sprzęt AGD, książki, przybory szkolne, leki, zabawki i wszystko,
czego potrzebuje rodzina. Chodzi o to, by odpowiedzieć na jak najwięcej jej
potrzeb.
Pomoc w SZLACHETNEJ PACZCE prócz tego, że jest realna, jest
też prawdziwym prezentem – często spełnia marzenia, a darczyńcy starają
się, by niosła ze sobą ona jak najwięcej radości. Prezent, który jest przygotowany z myślą o konkretnej osobie, ma niezwykłą moc – potrafi czynić cuda.
Klaudia Zaborowska
Lider rejonu Rzgów i Okolice

XII Dzień Papieski

Jan Paweł II – Papież Rodziny
Tegoroczny XII Dzień Papieski w naszej parafii i szkole przeżywaliśmy pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Małżeństwo i rodzina
zajmowały szczególne miejsce w nauczaniu naszego rodaka. Błogosławiony Jan Paweł II konsekwentnie bronił świętości i nierozerwalności małżeństwa, życia i praw rodziny.
W niedzielę – 14 października podczas Eucharystii uczniowie klas III i
V Szkoły Podstawowej w Rzgowie w montażu słowno-muzycznym przybliżyli wszystkim wiernym postać naszego ukochanego Ojca Świętego i Jego
nauczanie o rodzinie. Mimo iż Papież – Polak nie przemawia już do nas,
chcemy lepiej poznawać jego naukę i uczyć się od niego, jak powinniśmy
żyć.
Kolejny Dzień Papieski, przeżywany również w naszej szkole, był okazją
do przypomnienia sobie tego, czego nauczał nas Jan Paweł II, gdy był jeszcze
wśród nas. Wielkim przeżyciem dla uczennic z naszej społeczności szkolnej
było spotkanie się z ludźmi starszymi, spędzającymi swój czas w Ośrodku
Dziennego Pobytu u Sióstr Felicjanek, i przybliżenie im postaci naszego
papieża. Zwieńczeniem naszych spotkań był wspólny śpiew, wprowadzający
nas w nastrój tego święta.
s. Zuzanna Śleszyńska

Nasza recenzja
Lessing Doris: Piąte dziecko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005.
Rarytas dla koneserów mimo niepozornej objętości. Książka o planowaniu szczęścia rodzinnego, o młodzieńczym zapale i euforii, które zostają
poddane ciężkim próbom.
Młode małżeństwo, pełne optymizmu, entuzjazmu i wiary w powodzenie,
jest okrutnie doświadczone przez życie, los, Boga...? Spokój i ład w budowanej przez nich rodzinie zostaje znienacka zakłócony. Młodzi ludzie zmuszeni
są do podejmowania dramatycznych decyzji, które wpłyną na losy bliskich.
Doris Lessing (ur. 22.10.1919 r.), noblistka z 2007 r. oraz laureatka
wielu innych prestiżowych światowych nagród, zdobyła uznanie dzięki obyczajowo-psychologicznym książkom, których bohaterkami najczęściej są
kobiety. Pisarka angażuje się chętnie w życie społeczne i polityczne, wygłaszając celne opinie, śmiało krytykując absurdalne decyzje i postępki władz.
Jest orędowniczką feminizmu i antykolonializmu.
Wspaniała osobowość pisarki została bez wątpienia ukształtowana dzięki
niekonwencjonalnemu dzieciństwu, które spędziła w RPA, a następnie w
Rodezji. Dorosłe życie związała z Wielką Brytanią, wiodąc tam spokojne
życie uznanej w świecie, a mimo to skromnej i dyskretnej pisarki.
„...jej epicka proza jest wyrazem kobiecych doświadczeń. Przedstawia
je z pewnym sceptycyzmem, ale też z ogniem i wizjonerską siłą” – tak oto
szacowny Komitet noblowski uzasadnił decyzję wyróżnienia genialnej twórczości Doris Lessing, przyznając jej najznamienitszą nagrodę na świecie. Tej
literatury nie sposób pominąć milczeniem.
(A.M.)

Udana wycieczka
Koło Gospodyń Wiejskich z Kalinka zorganizowało dwudniową
wycieczkę 22 i 23 września na trasie Sandomierz - Baranów Sandomierski Łańcut. Sandomierz to miasto zabytkowe, jedno z najstarszych w Polsce. Był
tam nakręcony film „Ojciec Mateusz”. Następnie w Baranowie Sandomierskim zwiedziliśmy piękny renesansowy Zamek zwany „Małym Wawelem”.
Wieczorem o godz. 20.00 nasz przewodnik autokaru p. Marcin przygotował nam niespodziankę, pojechaliśmy do Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, tam można prześledzić rozwój i poznać życie codzienne Fabryki z XIX
wieku. Niespodzianką było to, że degustowaliśmy smaki przeróżnych wódek,
likierów, rumu itp. Do hotelu wróciliśmy o godz. 21.30 zmęczeni, a zarazem
zadowoleni.
W drugim dniu zwiedzaliśmy Zamek w Łańcucie, już od XVII wieku
aż po rok 1944 był siedzibą magnackich rodów Lubomirskich i Potockich.
Przepiękne komnaty, doskonałe zbiory sztuki, obrazów, rzeźb, mebli, luster,
a także przepiękny park, który jest siedzibą Muzeum, a na jego obrzeżu są
stajnie i powozownia ze zbiorami starych pojazdów konnych.
Ta wycieczka była dla nas relaksem i odprężeniem, chociażby też dlatego, że wśród uczestników wycieczki było dwóch solenizantów: p. Tomasz
N. i siedmioletni Karolek Stępel.
Dziękuję wszystkim za miło spędzone chwile.

W krainie bombek

10 października uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Guzewie
udali się na wycieczkę do firmy „Szkło-Dekor”, która mieści się w Piotrkowie Trybunalskim. Gdy dojechaliśmy na miejsce, zaopiekowała się dziećmi
przemiła pani przewodnik, która oprowadzała grupy po fabryce i opowiedziała o etapach powstawania ozdób ze szkła.
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem obserwowali wydmuchiwanie,
posrebrzanie, „kąpiel”, suszenie, malowanie i pakowanie bombek. Jednak
największą atrakcją wycieczki był pobyt w dekoratorni. Pani dekoratorka z
niezwykłą precyzją i niebywale dużą wprawą demonstrowała sposoby ozdabiania bombek, wyczarowywała przeróżne wzory przy użyciu cieniutkich
pędzelków. Na oczach dzieci powstawały przepiękne cudeńka.
Każdy z uczestników wycieczki mógł wybrać sobie jeden kolor bombki
i własnoręcznie ją ozdobić. Dzieci nanosiły na szkło specjalny klej, tworząc
wzory według własnego pomysłu. Potem obsypywały je brokatem w różnych
kolorach. Ta czynność wzbudzała najwięcej emocji, ponieważ trudno było
wybrać tę jedyną, właściwą barwę. Każde arcydzieło zostało podpisane imieniem właściciela.
W sklepie fabrycznym można było obejrzeć i zakupić przepiękne ozdoby
choinkowe. Uczniowie z radością dokonywali zakupów. Na zakończenie
wycieczki wszyscy uczestnicy odebrali samodzielnie ozdobione bombki.
To była bardzo udana wycieczka! Dzieci mogły zobaczyć, przez ile rąk
musi przejść kawałek szkła, żeby zamienił się w piękną ozdobę choinkową.
Joanna Kurowska

Przewodnicząca KGW Kalinko
J. Adamek

Sat-ER
Andrzej Polakowski
Anteny SAT, TV-naprawa, montaż
NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Telenaprawa
Tel. 660-904-697

AUTO CZĘŚCI
Części zamienne do samochodów osobowych
i dostawczych
Rzgów, ul. Rawska 24a
tel. 788-888-910
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***

Biuro rachunkowe „Rewiks”,
działające od 1992 r., prowadzi księgi,
przygotowuje wnioski o udzielenie dotacji,
doradztwo w godz. 8-16. Rzgów, ul. Rawska 24,
tel. 606-671-379, 42-227-84-16.

XII Dzień Papieski nosił w tym roku hasło „Jan Paweł II – Papież
Rodziny”. Obchodzony był 14 października br. Wspominaliśmy sylwetkę
Papieża – Polaka oraz Jego słowa dotyczące rodzin, a także relacji rodzice
- dzieci. Rozważaliśmy ich role w społeczeństwie, zasadniczy wpływ na środowisko oraz kształtowanie młodego pokolenia. Nie zapomnieliśmy o fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierającej w nauce zdolnych, młodych
ludzi z małych miasteczek i wsi.
Jak co roku – w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Rzgowie podczas mszy świętej o godz. 11.30 dzieci wraz z opiekunami przedstawiły program poświęcony Papieżowi. Czynnie uczestniczył również Rzgowski Chór „Camerata”, który wykonał pieśni „Abba Ojcze” oraz „Nie lękajcie
się”. Eucharystia zgromadziła tłum parafian, co świadczy o tym, iż słowa
błogosławionego Jana Pawła II są nam ciągle bliskie, pouczające i wskazują
drogę w niełatwym procesie kształtowania naszego życia.
Chórmistrz Izabela Kijanka

Rzgów – Nasza Gmina

Układanie, cyklinowanie
parkietu, remonty
Tel. 502-687-750
Rzgów – Nasza Gmina

9

Wnioski o przyznanie
pomocy

Nagroda dla Grażyny Żabki
25 października br. o godz. 13.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji
Narodowej.
Podczas uroczystości przedstawiciele władz województwa łódzkiego z
Łódzkim Kuratorem Oświaty - Janem Kamińskim na czele wręczali medale
i nagrody wyróżniającym się nauczycielom z terenu województwa łódzkiego.
Były to: Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji
Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego
Kuratora Oświaty.
Jest nam niezmiernie miło pochwalić się sukcesem naszej koleżanki - Pani Grażyny Żabki, nauczyciela dyplomowanego wychowania
fizycznego Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, która
została uhonorowana Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i dziękujemy za promowanie zdrowego
trybu życia oraz konsekwentne szerzenie kultury fizycznej nie tylko na terenie szkoły, ale również wśród lokalnej społeczności.

Pasowanie maluchów
Są imprezy, które na stałe wpisały się do przedszkolnego kalendarza uroczystości. Należą do nich od kilku już lat uroczyście obchodzone: Pasowanie
na Przedszkolaka oraz Bal Jesieni.
Nowy rok szkolny w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie hucznie rozpoczęła uroczystość Pasowania Na Przedszkolaka.
21.09.2012 r. cała przedszkolna społeczność wzięła udział w uroczystości przygotowanej i prowadzonej przez panie nauczycielki Katarzynę Grabowską i Iwonę Swędrak. Przedszkolaki, które zawitały w nasze progi po
raz pierwszy we wrześniu tego roku, złożyły ślubowanie na przedszkolaka i
zostały pasowane przez panią dyrektor Mariolę Mikołajczyk czarodziejskim
ołówkiem. Otrzymały też pamiątkowe dyplomy i przeszły próbę „cytrynowego uśmiechu”. Pozostałe dzieci uroczyście odnowiły swoje przyrzeczenie.
Był też czas na tańce, korowody, pamiątkowe fotografie oraz śmieszne konkursy z nagrodami.
Przeprowadzona już szósty rok z rzędu impreza, na stałe wpisana do
kalendarza naszego przedszkola, stanowi znakomity sposób na zintegrowanie
przedszkolnej społeczności.
Równie tradycyjnie jesień została powitana uroczyście przez nasze
przedszkolaki kolorowym Balem Jesieni.
W tym roku 1 października zawitała na Halę Sportową Pani Jesień ze
swoim pomocnikiem Kasztankiem, a wraz z nią kolorowe pejzaże, stroje i
dekoracje. Wszystkie dzieci na powitanie barwnego gościa zmieniły się nie
do poznania, wystrojone w jesienne kostiumy i maski. Ich stroje mieniły się
wszystkimi kolorami złotej polskiej jesieni, przybrane liśćmi, sznurami z
jarzębiny, żołędzi i kasztanów. Imprezę poprowadzili przepięknie przebrani
aktorzy z zespołu „Czarodziejka”. Na znakomitą zabawę złożyło się wiele
zabawnych konkursów z pięknymi rekwizytami i nagrodami oraz doskonała, zachęcająca do tańca muzyka. Pląsom i korowodom nie było końca, co
zostało uwiecznione na pamiątkowych fotografiach.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzgowie
składa gorące podziękowania Panu Robertowi Świerczyńskiemu za pomoc
przy organizacji przedszkolnych imprez i uroczystości oraz otoczenie przedszkolaków szczególna troską i życzliwością.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka
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Bieg po zdrowie

Niedzielne popołudnie 7 października br. zgromadziło na terenie hali
GOSTiR najmłodszych sportowców naszej gminy wraz z całymi rodzinami.
Wszystko z okazji organizowanego biegu jesiennego pod nazwą „Złota
Polska Jesień”. Organizatorzy w regulaminie przewidzieli kilka kategorii
wiekowych, w których w sumie wystartowało ponad 70 osób.
Wśród najmłodszych zwyciężyli Julia Fijałkowska i Lala Hidane oraz
Wiktor Juśkiewicz. W kategoriach wiekowych szkoły podstawowej zwyciężali Kladia Jalocha i Sebastian Kubasa oraz Martyna Pawłowska, Martyna
Strycharska i Jakub Pawlak. W najstarszej grupie zwycięzczynią została
Sabina Kubasa.
Tak naprawdę najważniejszy okazał się jednak udział w biegu, dlatego
dla wszystkich uczestników przewidziano zdrowe i słodkie nagrody. Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, którą tworzyły całe rodziny. Na szczególne podziękowania zasłużyli rodzice dzieci z klas IIa i IIb Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, którzy nie tylko znaleźli i poświęcili
swój cenny czas, ale przygotowali transparent z napisem „Czy wygramy, czy
przegramy, zawsze jesteśmy z Wami”.
Dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejny bieg, szczegóły wkrótce.
Robert Świerczyński

Hello! Cali mera! Salut!
3 października na korytarzu Szkoły Podstawowej w Rzgowie było barwnie i gwarno, gdyż słychać było przeróżne słowa w europejskich językach.
Uczniowie obchodzili Europejski Dzień Języków, który co roku świętuje się
w Unii Europejskiej. Każda klasa począwszy od czwartej losowała państwo
europejskie, z którym musiała się zapoznać. Uczniowie przygotowywali
plakaty poświęcone wylosowanemu państwu, uczyli się paru słów w danym
języku oraz 3 października ubrali się w barwy flagi swojego kraju. Klasy
prezentowały swoje państwa na wspólnym apelu, oprócz tego miały okazję
obejrzeć prezentację multimedialną o różnorodności i pochodzeniu języków
świata, a także zabawną scenkę pokazującą, jak ważna jest znajomość języka
angielskiego we współczesnym świecie, aby nie narazić się na śmieszność.

Od 15 października do 26 listopada 2012 r. można składać wnioski
o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Z pomocy
mogą skorzystać rolnicy, którzy zostali najdotkliwiej poszkodowani przez
klęski żywiołowe takie jak: powódź, obsunięcie ziemi, wiosenne przymrozki,
zniszczenia w uprawach spowodowane przez mróz, susza, deszcz nawalny,
lawina, grad, huragan czy uderzenie pioruna.
Rolnik może otrzymać wsparcie z działania „Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”, jeżeli poniósł
straty w wysokości co najmniej 10 tys. zł w majątku trwałym, np. maszynach,
budynkach produkcyjnych, sadach czy plantacjach wieloletnich i jednocześnie klęska żywiołowa spowodowała w jego gospodarstwie powyżej 30%
strat w rolniczych uprawach, hodowli zwierząt czy ryb.
Rolnik musi udokumentować powstałe szkody, dołączając protokół
z oszacowania zakresu i wysokości strat, który sporządza komisja powołana przez wojewodę. Potrzebna jest również opinia wojewody w sprawie
zakresu i wysokości strat powstałych w gospodarstwie rolnika. Na przywracanie produkcji rolniczej, w całym okresie realizacji PROW 2007-2013, na
jedno gospodarstwo można otrzymać do 300 tys. zł wsparcia, z tym że kwota
pomocy nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych
na inwestycje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub remont budynków służących do produkcji rolniczej, kupno nowych
maszyn czy urządzeń rolniczych, odtwarzania sadów albo plantacji wieloletnich, jak również na zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych.
Ważne jest, że pomoc udzielana w ramach działania „Przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” nie
ma charakteru odtworzeniowego. To oznacza, że jeżeli, na przykład, klęska
żywiołowa spowodowała zniszczenia w budynkach służący do produkcji,
rolnik nie musi ich odbudowywać, jeżeli uzna, że bardziej potrzebna będzie
mu nowa maszyna.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Oddziale Regionalnym
ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji osobiście albo
przez upoważnioną osobę, można również wysłać go przesyłką rejestrowaną,
przesyłka pocztową. Do wykorzystania w ramach tego działania zostało jeszcze ok. 200 mln zł.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewidziano na pomoc z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” ok. 8,5
miliarda złotych. W przeprowadzonych dotychczas naborach rolnicy złożyli
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 78 tys. wniosków o
przyznanie takiej pomocy, a 90% z nich zostało rozpatrzone.

Rudzka w obiektywie
W październiku zakończona została zaplanowana na rok bieżący inwestycja wykonania chodnika i oświetlenia na ul. Rudzkiej w Rzgowie. Chodnik i
lampy uliczne wykonano od MAKRO – pod wiaduktem aż do ul. Ślusarskiej
w Starej Gadce. Jednym słowem wreszcie można będzie przejść i przejechać
rowerem wygodnym chodnikiem, który jest zarazem ścieżką rowerową.

Rzgów – Nasza Gmina
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Konkurs kronik

Dnia 27.09.2012 r. w pięknym ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym
w Nowosolnej Marszałek Województwa Łódzkiego, Regionalny Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi, Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego zorganizowali
wojewódzki konkurs kronik. Do konkursu zgłoszono 81 kronik, w tym 7 z
gm. Rzgów, tj. KGW – Starowa Góra, Stara Gadka, Kalino, OSP – Starowa
Góra, Rzgów, Gospodarz, Stara Gadka.
Siedmioosobowa komisja konkursowa, pod przewodnictwem etnograf
Pani profesor Aldony Plucińskiej, wytypowała do I etapu konkursu 25 kronik,
w tym gronie znalazły się kroniki KGW Stara Gadka, OSP Rzgów. II etap
konkursu polegał na zaprezentowaniu swoich kronik wyłonionych w pierwszym etapie. Najlepsza prezentacja okazała się kronika OSP Rzgów zaprezentowana przez pana Zenona Strycharskiego, za którą otrzymał nagrodę.
Szkoda tylko, że żadna kronika nie została nagrodzona.
Kryteria, jakie były wymagane przez przewodniczącą komisji, były praktycznie nie do przyjęcia i już na starcie większość wiedziała, że nie ma żadnych szans, np.: wymagana jest pisownia odręczna kronik piórem, patykiem
lub pędzelkiem, wyeleminowane były kroniki pisane długopisem i na komputerze, szkoda, bo nasze kroniki są pisane odręcznie i tuszowymi pisakami.
Liczył się również okres, przez jaki prowadzona, tylko kronika OSP Rzgów
liczy sobie ponad 100 lat, nasze pozostałe kroniki są „młode”, mamy jednak
nadzieję, że następne nasze pokolenia będą miały szansę w przyszłości na
wygranie takiego konkursu.
Mimo wszystko uważamy, że warto było wziąć udział w konkursie,
dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy, ale czy za 5 lat (planowany
następny konkurs) będą obowiązywały takie same kryteria? Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe i nowe egzemplarze kronik. Miejmy
nadzieję, że za 5 lat będzie lepiej, honor gm. Rzgów uratowała nagrodzona
prezentacja kroniki OSP Rzgów.
Na załączonym zdjęciu kronikarze z gminy Rzgów
D.Sz.

Tegoroczny dzień Wszystkich Świętych przy cmentarzu w Gadce wreszcie będzie bezpieczny dla przechodniów i wszystkich odwiedzających groby
swoich bliskich. Nie będzie już konieczności przemykania pomiędzy pojazdami z obawą o własne bezpieczeństwo. Wreszcie mieszkańcy ul. Rudzkiej,
Nasiennej i okolic bezpiecznie mogą dojść do przystanku i czekać na autobus. Docelowo ścieżka rowerowa połączona zostanie z łódzką ścieżką przy
ul. Rudzkiej w Łodzi.
Reporter
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Dzień 15 września 2012 r., w którym obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej, był szczególnie uroczysty dla uczniów klas pierwszych Szkoły
Podstawowej w Rzgowie. Tego dnia pierwszoklasiści przyszli ubrani
odświętnie. Zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym. W obecności pani Dyrektor, rodziców, nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie, że
będą dobrymi uczniami, kolegami i będą dbać o dobre imię szkoły. Po części
oficjalnej odbyły się spotkania w klasach. Rodzice zatroszczyli się o miłą
atmosferę i słodki poczęstunek.
Wychowawcy klas pierwszych

W dniu 5 października 2012 r. klasy drugie SP w Rzgowie pod opieką p.
Alicji Sztandor, p. Ilony Ziemak i Siostry Zuzanny Śleszyńskiej zwiedziły
ZOO Safari w Borysewie. Jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać
egzotyczne zwierzęta z całego świata. Dzieci mogły obserwować białe lwy,
tygrysy, małpy, lemury, foki, kajmany i tapiry. Ogromną sympatię uczniów
wzbudziły urokliwe surykatki. Dodatkową atrakcją wycieczki było wspólne
ognisko i zabawy na świeżym powietrzu.
Siostra Zuzanna

Jak co roku, w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej, połączony ze ślubowaniem klas
pierwszych. Ślubowanie oraz część artystyczną przygotowali wychowawcy
klas pierwszych - panie: J. Rogala, A. Jaworska, H. Karbowniczak, A. Grobelna oraz p. Krzysztof Chrzanowski. Uczniowie zaprezentowali przed
starszymi kolegami i pracownikami szkoły swoje ukryte talenty, zwłaszcza
wokalne, ale nie zabrakło również tanecznych popisów. Nowym uczniom
Gimnazjum koło dziennikarskie życzy samych sukcesów i połamania piór J
(KDZ)
Fot. Marta Skwiercyńska

Dzień Nauczyciela w Szkole
Podstawowej w Rzgowie

Pożegnanie lata

Co to jest jesień? Jedni uważają, że to sterta kolorowych liści, w których
można się bawić, inni, że to zwykła pora roku. Dla mnie jesień to okres,
kiedy w moim sercu gości zachwyt i podziw dla otaczającego krajobrazu.
Jesień to zbiór wszystkiego, co mnie inspiruje. Jest wtedy wiele momentów,
których się nie zapomina.
Moja prawdziwa jesień zaczyna się od wiatru. Jest zimny, jak na niego
przystało. Zdmuchuje kolorowe liście, które wirują jak tańczące baletnice.
Zawsze przeszywają mnie dreszcze od jego chłodu.
Złociste słońce uśmiecha się i rozgrzewa nasze dusze swoimi ostatnimi,
letnimi promieniami, wygląda do nas zza naburmuszonego, pochmurnego
nieba i opowiada deszczem, a on płacze swoimi kropelkami i narzeka...
Powiem wam o swoich przemyśleniach. Uwielbiam mgłę! Będąc w tej
mlecznej zupie, błogo zatapiam się w marzeniach i zapominam o szarej rzeczywistości. Czuję się cudownie.
Jesienią wszędzie spotykam się z moimi „przyjaciółmi”, którymi są
drzewa. Zachwycam się ich pięknie przybranymi koronami w kasztany i
żołędzie. Obserwując je, mam wrażenie, jakby podglądały mnie liście spadające na pożółkłą trawę, która daje ostatnie wspomnienie lata.
Jak widzicie, mam wiele powodów, żeby zachwycać się jesienią. Myślę,
że gdyby startowała w wyborach miss piękności pory roku, przybrana w
szatę o odcieniach wrzosów, przeplatających się z promieniami zachodzącego słońca, z pewnością by wygrała!
Julia Waprzko, kl. Id
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Centrum Handlowe Manufaktura w Łodzi znane jest wszystkim, ale nie
wszyscy wiedzą, jakie kryje tajemnice, co kiedyś się tam znajdowało, kto
przechadzał się po dziedzińcu 100 lat temu. Gimnazjaliści postanowili poszerzyć swoja wiedzę na ten temat i wzięli udział w grze terenowej przygotowanej przez p. Agnieszkę Rutę.
Z mapą i zestawem pytań w ręku ruszyli na poszukiwania po terenie kompleksu należącego kiedyś do Izraela Poznańskiego, gdzie 100 lat temu były
fabryki, zabudowania fabryczne i rezydencja właściciela. Piękna, jesienna
pogoda sprzyjała poszukiwaniom. Uczniowie inaczej spojrzeli na popularne
dziś miejsce spotkań, na restauracje, puby czy dyskoteki, w których to miejscach niegdyś były tkalnia, farbiarnia, bielnik czy straż ogniowa. W razie
wątpliwości, zwłaszcza tych historycznych, wskazówek udzielała p. Aleksandra Jaworska, która pomagała gimnazjalistom odkrywać tajemnice Manufaktury.
(AR)
Fot. Agnieszka Ruta

Niezapomniana lekcja przyrody

Ślubowanie Gimnazjalistów

Jesień w oczach gimnazjalistów

Odkrywamy tajemnice
Manufaktury

Ślubowanie pierwszaków w SP

Uczniowie klasy IId i absolwenci Gimnazjum, pod opieką swoich wychowawców, pożegnali lato 2012. Klasowe spotkanie odbyło się przy ognisku,
miła ogniskowa atmosfera i smaczne, pieczone kiełbaski dodały wszystkim
energii, humory dopisywały, wspomnieniom wakacyjnym i opowieściom
świeżo upieczonych uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie było końca.
W programie spotkania był tradycyjny już, towarzyski mecz w piłkę nożną.
Złota Polska Jesień trwa, a my już planujemy wiosenne spotkanie.
(AR)
Fot. KDZ

Dnia 15 października 2012 r. w naszej szkole odbyły się uroczystości z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. O godz. 11:15 spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie powitali nas przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Pani Dyrektor Iwona Skalska wręczyła nagrody z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w podziękowaniu za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne
budowanie procesu wychowawczego. Wyróżnienia te otrzymały panie:
Maria Baranowska, Danuta Chojnowska, Paula Filipczak, Katarzyna
Kalinowska, Elżbieta Koper-Rośniak, Anna Panic, Anna Pikala oraz
Małgorzata Popa.
Następnie rozpoczął się apel, który przygotowały klasy piąte z wychowawcami: paniami Małgorzatą Lipską i Katarzyną Kalinowską. O oprawę
muzyczną zadbał pan Krzysztof Chrzanowski, któremu dzielnie pomagała
uczennica klasy Vb Martyna Pawłowska. Usłyszeliśmy wiersze i piosenki,
ale również mogliśmy podziwiać talenty taneczne uczennic z klasy Vb, które
samodzielnie ułożyły choreografię, wyćwiczyły układ oraz przygotowały
stroje. Były to: Natalia Kubas, Martyna Kabza, Klaudia Leśniewska,
Martyna Pawłowska, Wiktoria Stachurska oraz Zuzanna Zawiejska.
Na naszą szkolną uroczystość przybyła również zastępca burmistrza
Rzgowa, pani Jadwiga Pietrusińska, która złożyła życzenia nauczycielom,
uczniom i pracownikom szkoły oraz wręczyła pani Dyrektor Iwonie Skalskiej nagrodę Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Serdecznie gratulujemy!
Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli członkom Rady Pedagogicznej oraz pracownikom administracji i obsługi słodkie upominki, a życzenia
złożył w imieniu rodziców pan Mariusz Rechciński.
Za wszystkie oznaki sympatii, życzenia, słowa wsparcia i zrozumienie
oraz uśmiechy - bardzo dziękujemy.
K. Kalinowska

Tydzień Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
Dni od 24 do 28 września zostały w Polsce ustanowione Tygodniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Poprzez wdrożenie konkretnych działań,
mających na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa młodzieży w ruchu
drogowym, Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie wpisało się w
praktyczne obchody tego tygodnia.
Przeprowadzono szereg zajęć teoretycznych w ramach godzin wychowawczych, a także akcję informacyjno-plakatową. Jednym z zaplanowanych działań było spotkanie z aspirantem - panem Marcinem Karlińskim z
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak ważny jest ubiór i odblaskowe elementy w trakcie poruszania się po drodze, zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym, kiedy robi się wcześnie ciemno. Młodzież naszej szkoły
dowiedziała się także, na co szczególnie powinna zwracać uwagę, będąc
uczestnikami ruchu drogowego - pieszymi, rowerzystami, motorowerzystami
czy pasażerami pojazdów.
27 września br. „niespodziewanie” na parterze budynku gimnazjum
pojawiło się źródło ognia, a dyrektor szkoły powiadomił stosowne służby
ratownicze i zarządził ewakuację uczniów i pracowników szkoły. Wszystkim
udało się w niespełna 5 minut opuścić budynek. Akcją ewakuacyjną i gaśniczą od momentu przybycia straży pożarnej dowodził starszy asp. Grzegorz
Markiewcz z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Uff! Na
szczęście była to planowana ewakuacja.
Obchodom Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego towarzyszyła
przygotowana przez uczniów wystawa dotycząca bezpieczeństwa na drodze.
Opiekę nad wystawą sprawowała nauczycielka plastyki p. Gabriela Małocha-Chodorek.

Podziękowania
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie serdecznie dziękują Naczelnikowi
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach
asp. sztab. Dariuszowi Jędrasikowi oraz asp. Marcinowi Karlińskiemu
za współpracę podczas obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz młodszemu brygadierowi Pawłowi Malinowskiemu i starszemu asp. Grzegorzowi Markiewiczowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach za współpracę podczas ewakuacji
gimnazjum.
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