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Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
Koleżance Grażynie Boczek

składają
Pracownicy z Urzędu Miejskiego w Rzgowie

W momencie śmierci bliskiego
uderza człowieka świadomość

niczym niedającej się zapełnić pustki.

Józef Tischner

Pracownicy Przedszkola Publicznego
w Rzgowie

składają najbliższej rodzinie 
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci wieloletniego 

pracownika placówki

Wiesławy Władyczuk
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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.

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

Pani Irenie Glubie
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci
MAMY

składają współpracownicy
z Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

Wszystkie serdeczności świata

dla
naszych PAŃ

Stop dla tirów przez nasze miasto!
Mieszkańcy Rzgowa, a w szczególności 

mieszkający w ciągu drogi woj. nr 714, zwrócili 
się do Sejmiku Województwa Łódzkiego - wła-
ściciela drogi z żądaniem budowy odcinka połu-
dniowej obwodnicy Rzgowa, od drogi woj. 714 
do planowanego węzła z drogą krajową DK1 
(skrzyżowanie ul. Rzemieślniczej w Rzgowie z 
DK1) i włączenia jej w plany rozbudowy tej drogi 
w 2014 r.

Mamy dość hałasu i drgań przenoszonych od 
ruchu kołowego, głównie tirów, na nasze budynki 
w ciągu naszych ulic, gdzie przebiega droga woj. 
714. Pamiętamy, jak w 2004 r. byliśmy tu w spra-
wie remontu tej drogi, dzięki naszemu uporowi i 
Waszej decyzji została ona wyremontowana.

Dziś na skutek takiego dużego ruchu samo-
chodów ciężarowych droga jest znowu do 
remontu. Taki stan tej drogi i hałas komunika-
cyjny powoduje, że nie możemy spokojnie spać 
w nocy i wypoczywać w ciągu dnia. Boimy się o 
nasze domy, które stoją 6 m od osi jezdni, bezpie-
czeństwo swoje i naszych dzieci.

Średni dobowy ruch (SDR) na drodze 714, jak 
wynika z odpowiedzi ZDWoj. w Łodzi pismem 
nr IP.8010.40714.2013 z dnia 7.02.2013 r. wg 
przeprowadzonych badań w roku 2005, wynosił 
- 5966 samochodów, w 2010 r. wyniósł już 7059, 
czyli wzrósł o 1093 samochody, co by znaczyło, 
że w 2015 r. będzie wynosił, przyjmując ten sam 
wzrost, 8152 samochody.

Graniczny SDR na tej drodze wynosi 8219 
samochodów (pismo ZDWoj. nr UD-8013.3.2013 
r. z dnia 11 stycznia 2013 r.). Przekroczenie 
tej wartości SDR powoduje, zgodnie z aktami 
prawnymi, opracowywanie mapy akustycznej i 
rozwiązań w celu wyciszenia hałasu komunika-
cyjnego. Najbardziej skutecznym środkiem na to 
jest wyprowadzenie ruchu kołowego poza teren 
zabudowany przez budowę obwodnicy, o którą tu 
zabiegamy.

Nie przemawia do nas odpowiedź na nasze 
pisma, że budowa wschodniej obwodnicy auto-
strady A1 i południowej S8 spowoduje zmniejsze-
nie ruchu kołowego przez Rzgów na drodze 714. 

Wg podawanych faktów w mediach, te drogi będą 
płatne, a każdy kierowca przy coraz droższych 
kosztach życia będzie szukał dróg bezpłatnych, a 
droga woj. nr 714 jest taką alternatywną niepłatną 
drogą z kierunku wschodniego od Tomaszowa 
Maz. i zjazdu z A1 na węźle Romanów do drogi 
DK1 w Rzgowie i przez DK71 do drogi krajo-
wej DK14. Na poparcie takich rozwiązań przyta-
czamy wypowiedź Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury - Tadeusza Jarmuziewicza z 
dnia 11.03.2010 r. w Sejmie, na zapytanie w spra-
wie węzła Tuszyn, tj. skrzyżowania autostrady A1 
z drogą krajową 1: „węzeł Tuszyn nie obsługuje 
relacji: A1 z kierunku drogi krajowej nr 1 w stronę 
Łodzi (Tuszyna), alternatywą jest zjazd na węźle 
Romanów na drogę wojewódzką nr 714 w kie-
runku Rzgowa i włączenie się na drogę nr 1”.

Takie samo rozwiązanie podaje się w piśmie 
ZDWoj. z dnia 7.02.2013 r. Do tego celu rusza 
rozbudowa w przyszłym roku drogi woj. 714, 
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jezdnia będzie miała 7 m szerokości, pobocza, ścieżkę rowerową, będzie 
większy ruch, a droga szersza wiadomo, by tiry mogły się łatwo wyminąć.

Dlatego prosimy, by nas nie wprowadzać w błąd takimi obietnicami, że 
ruch się zmniejszy, wręcz przeciwnie, dlatego my to przewidujemy i doma-
gamy się budowy tak potrzebnej dla naszego miasta obwodnicy.

W całej Polsce buduje się obwodnicę miast, żądamy jej powstania u nas, 
będziemy mogli żyć spokojnie w naszych domach. Są na ten cel przezna-
czone środki unijne, o których się tak wiele mówi, chcemy z nich dziś skorzy-
stać, by poprawić swój komfort zamieszkania. Jutro będzie za późno!

Chcemy też poruszyć inne ważne sprawy związane z tą drogą.
Dlaczego plan rozbudowy drogi 714 kończy się przed granicami Rzgowa, 

poszerza się drogę, pobocza, ścieżkę rowerową, a nie ma np. w planach 
budowy tak potrzebnego chodnika po stronie południowej i przejść dla pie-
szych na ulicy Grodziskiej, od ulicy Polnej do końca w kierunku wschodnim? 
Brak tego chodnika stwarza zagrożenie dla ruchu pieszego mieszkańców i 
dzieci idących do szkoły tą ulicą.

Dlaczego wycina się wybiórczo drzewa przy tej ulicy, rosną blisko osi 
jezdni, zawężają pole widzenia i stwarzają zagrożenie dla domostw i samo-
chodów. Należy je jak najszybciej wyciąć.

Sprzeciwiamy się zamknięciu skrzyżowania drogi 714 (ul. Pabianickiej) 
z drogą krajową DK1, nie wyobrażamy sobie braku połączenia drogowego 
mieszkającym za trasą DK1 z centrum Rzgowa!

Zwracamy się do Radnych Sejmiku o przychylny głos w naszej spra-
wie, pomożecie nam, będziemy pamiętać o Was w przyszłorocznych 
wyborach.

Przy braku zadowalających nas rozwiązań i jasnych decyzji w naszej 
sprawie informujemy, że planujemy inne formy protestu, o których poin-
formujemy w najbliższym czasie.                               Mieszkańcy Rzgowa

Stop dla tirów przez nasze miasto!
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Obwodnica Rzgowa w oczach radnych
W związku z przekazaniem przez Burmistrza 

Rzgowa Jana Mielczarka pisma Kancelarii Adwo-
kackiej, która jest pełnomocnikiem Stowarzysze-
nia Obrony Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów, 
dotyczącego obwodnicy Rzgowa, do Rady Miej-
skiej celem ustosunkowania się. Informuję, że 
uchwała Nr XXVIII/248/2012 Rady Miejskiej w 
Rzgowie z dnia 28 listopada 2012 r. ma charakter 
deklaratoryjny, co nie oznacza, że w przyszłości 
przedmiotowe stanowisko nie zostanie zmienione.

Rada nie może się ograniczać w swoich 
uprawnieniach jedynie do podejmowania spraw 
zastrzeżonych w ustawie o samorządzie gmin-
nym.

Rada Miejska w Rzgowie reprezentuje inte-
resy wszystkich mieszkańców z całej gminy, 
nie tylko jej „garstki”. Omawiana południowo-
-wschodnia obwodnica aglomeracyjna Pabia-
nice - Rzgów - wschodnie dzielnice Łodzi jest 
zgodna z wytycznymi planów wyższego rzędu, 
programu wojewódzkiego wynikającego z zadań i 
potrzeb województwa, zapewniające mu sprawne 
połączenie z krajem i regionem. Jest ona wpisana 
w układ podstawowy dróg wojewódzkich o zna-
czeniu regionalnym. W przyszłości połączy ona 
poszczególne drogi krajowe i wojewódzkie, zbie-
gające się w centralnych obszarach Łodzi, Pabia-
nic oraz Rzgowa, i odciążać będzie ich centra od 
ruchu o znaczeniu regionalnym, będąc jednocze-
śnie alternatywą dla płatnej autostrady A1 i już 
realizowanej drogi ekspresowej S8 w Aglomera-
cji Łódzkiej.

Projektowana obwodnica będzie pełnić funk-
cję drogi regionalnej, klasyfikowanej jako droga 
główna ruchu przyśpieszonego w układzie dwóch 
lub nawet czterech jezdni w obszarach inten-
sywnej zabudowy. Projektowana obwodnica nie 
będzie bezpośrednio obsługiwała terenów przy-
ległych. W zaktualizowanym Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 
odcinek tejże obwodnicy, biegnący w granicach 
gminy Rzgów, nosi potocznie nazwę „obwodnicy 
Rzgowa” i jest jej częścią składową.

Dwupoziomowe, bezkolizyjne z podwiąza-
nymi skrzyżowanie tej obwodnicy z Drogą Kra-

jową Nr 1 w Rzgowie spełniać będzie funkcję 
obsługi Strefy Przedsiębiorczości, co jest głów-
nym priorytetem Rady Miejskiej w Rzgowie w 
obecnym czasie i stanowi ono część tej obwod-
nicy. Rada Miejska musi brać pod uwagę działa-
nia i dążenia mieszkańców znakomicie większej 
części Rzgowa - odciążenie centrum Rzgowa 
(ulice Tuszyńska, Grodziska, pl. 500-lecia) od 
ciężkiego lokalnego ruchu pojazdów tym bar-
dziej, że wjazd na autostradę A1 możliwy będzie 
na węźle „Romanów” w Woli Rakowej, do któ-
rego prowadzi droga wojewódzka 714, czyli ul. 
Grodziska w Rzgowie (wjazdu na A1 w Głucho-
wie w kierunku Gdańska nie będzie).

W regionie podłódzkim w planach drogowych 
województwa znajduje się również kilka innych 
obwodnic odciążających obszary mieszkalne 
w takich miejscowościach, jak Wola Rakowa, 
Dłutów i inne.

Z tych też powodów planując w 2014 r. przy-
stąpienie do zmiany „Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” 
całej gminy Rzgów – Rada nie planuje zmian w 
związku z planowaną obwodnicą. Jesteśmy zobli-
gowani do przeniesienia planów wyższego rzędu 
do naszych planów przestrzennych gminy.

Omawiana obwodnica aglomeracyjna nie 
znalazła się w planach inwestycyjnych woje-
wództwa łódzkiego, a okres ten obejmuje czas 
do 2027 r. W jej ramach znajduje się „obwod-
nica Rzgowa”, której częścią składową jest węzeł 
drogowy z DK-1. Burmistrz Rzgowa wystąpił o 
wydanie decyzji środowiskowej (to są wyłącznie 
kompetencje burmistrza) na część tej drogi regio-
nalnej, projektowanej w granicach gminy Rzgów, 
gdyż decyzji tej nie wolno dzielić na etapy, a 
węzeł drogowy z DK-1 jest już w projektowaniu. 
Trzeba się też liczyć z tym, że po uruchomie-
niu płatnych dróg wokół naszej gminy może się 
okazać, że sam Rzgów może nie wytrzymać ludz-
kiego ruchu i trzeba będzie kontynuować budowę 
tej obwodnicy od węzła z DK-1 na wschód do 
drogi nr 714 (przy rurociągu ZWiK-u do Łodzi), 
gdzie planowane jest rondo. Są to wizje dalekiej 
przyszłości, gdyż koszt węzła i tej części obwod-

nicy z wywłaszczeniem gruntów to rząd kilku-
dziesięciu milionów złotych, bez udziału środków 
województwa mało realny. Przypomnę tylko, że 
budżet inwestycyjny gminy Rzgów na rok 2013 to 
tylko 7 mln zł na wszystkie inwestycje.

Starania Stowarzyszenia Obrony Mieszkań-
ców Miasta i Gminy Rzgów na próżno ukierun-
kowują się na likwidację planów przestrzennych 
obwodnicy, bo te starania stoją w sprzeczności 
do interesów komunikacyjnych Województwa 
Łódzkiego, a przede wszystkim w sprzeczności 
z interesami znakomitej większości samych rzgo-
wian, ale stoją też w opozycji do dalszego rozwoju 
przedsiębiorczości w Rzgowie.

Działania te winny się skupić na wyelimino-
waniu sztucznych przepisów GDDKiA, związa-
nych z próbą zamknięcia przejazdu na wprost na 
skrzyżowaniu DK-1 z ul. Pabianicką w Rzgowie. 
Radni i Burmistrz Rzgowa podjęli taką próbę 
poprzez decyzję o niebudowaniu obwodnicy, a 
wybudowaniu tylko węzła drogowego w celu 
obsługi Strefy Przedsiębiorczości, sporządzając 
jej projekt z odpowiednio zmodyfikowanym pro-
jektem organizacji ruchu w rejonie tych skrzyżo-
wań z drogą krajową Nr 1.

Odnosząc się do pozostałych części pisma 
Kancelarii, a raczej insynuacji o wprowadzeniu 
w błąd opinii publicznej, oświadczam, że Rada 
Miejska w Rzgowie prowadzi swoje prace trans-
parentnie, a treści zawarte w protokołach posie-
dzeń Komisji, jak i sesji Rady są uwidocznione na 
stronie BIP Rzgowa.

Chcę też poinformować, że Rada Miejska nie 
prowadziła i nie prowadzi żadnej korespondencji 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad, gdyż to nie są jej kompetencje, co wynika z 
ustawy o samorządzie gminnym.

Konkludując stwierdzam, że Rada Miejska w 
Rzgowie była i jest przeciwna zamykaniu skrzy-
żowania na wprost ul. Pabianickiej z DK-1, ale 
jednocześnie jesteśmy za wyprowadzeniem cięż-
kiego ruchu z centrum Rzgowa, co zagwaranto-
wać może przyszła obwodnica Rzgowa i ogra-
niczenie ruchu ciężkiego w ciągu intensywnej 
zabudowy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

20 stycznia br. już po raz trzeci odbył się w kościele parafialnym pw. Św. 
Stanisława B.M. koncert, w którym wykonawcami były zaproszone chóry. 
Gospodarzem koncertu był Rzgowski Chór „Camerata” działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury.

W tym roku na zaproszenie odpowiedziało sześć grup, choć szalejąca 
grypa próbowała pokrzyżować nasze plany. Usłyszeliśmy zatem znane nam 
już dwa chóry z Aleksandrowa Łódzkiego – Towarzystwo Śpiewacze im. St. 
Moniuszki oraz Chór Parafii Św. Archaniołów Rafała i Michała, a także Kon-
stantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im. F. Chopina i Chór 
„Gloria Trinitatis” Parafii Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach.

Po raz pierwszy zawitał do nas Chór „Gloria” Parafii Najświętszej Marii 
Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej oraz Chór „Dzwon” Para-
fii Przemienienia Pańskiego w Łodzi.

Chór „Camerata” powitał zaproszonych gości dźwiękami fletu w rękach 
pani chórmistrz oraz śpiewem „...a my w Rzgowie zgromadzeni...”. W prawie 
30-osobowym składzie wykonał po raz pierwszy od 40 lat w Rzgowie kolędę 
„Hej bracia...”, która była popisowym utworem Chóru im. Św. Cecylii ist-
niejącego w rzgowskiej parafii przed laty. Starsi mieszkańcy naszej parafii 
do dziś ze wzruszeniem wspominają wykonawców partii solowych. Premie-
rowym utworem była też ciepło przyjęta pastorałka „Gdy na ziemi Bóg się 
rodzi”.

Usłyszeliśmy zatem wiele starszych czy też nowszych utworów w bar-
dziej czy też mniej znanych opracowaniach, głównie a cappella; jedynie chór 
„Dzwon” podparł się instrumentem klawiszowym. Z ogromną przyjemnością 
słuchaliśmy zatem wszystkich utworów, bo przecież kochamy kolędy za ich 
klimat i wzruszenia, których nam dostarczają; kochamy czas świąt Bożego 
Narodzenia za rodzinną atmosferę i dobro płynące zewsząd; za to, że pozwala 
nieco zwolnić i troszkę się zadumać... I nawet mróz nie przeszkadzał, bo w 
centrum Rzgowa było gorąco!!!

Wspólny słodki poczęstunek, który odbył się w sali OSP, pozwolił na 
integrację wykonawców, wymianę poglądów, rozmowy i śpiewy. Z rozrzew-
nieniem wspominać będziemy je jeszcze przez jakiś czas, choć ten pędzi jak 
szalony. A gdy słońce będzie wysoko na niebie – znów zatęsknimy do kolęd; 
tylko patrzeć, jak zbliża się kolejny, IV już Koncert...

Z pozdrowieniami
Chórmistrz Izabela Kijanka

III Koncert Kolęd 
i Pastorałek w Rzgowie

Przygotowania 
do rundy wiosennej

W pierwszej dekadzie stycznia na pierwszym treningu w nowym roku 
spotkali się zawodnicy III-ligowej Zawiszy. Zajęcia w okresie przygotowaw-
czym odbywają się pięć razy w tygodniu, w tym dwa razy w hali. Do końca 
lutego zespół przygotowywał się będzie w hali GOSTiR i w Parku na Zdro-
wiu. Zespół w okresie przygotowawczym rozegrał już sparingi z drużynami: 
Concordii Piotrków, Zawiszy Pajęczno, ŁKS Łódź, SMS Łódź, Mechanikiem 
Radomsko, Orkanem Sochaczew, Pelikanem Łowicz, LZS Rosanów. Wyniki 
uzyskane w tych spotkaniach nie były dla trenera najważniejsze.

W tych grach kontrolnych testowanych było około 40 zawodników, a 
zostało 20. Stary-nowy trener Marek Chojnacki po grach kontrolnych z ME 
Widzewa, Motorem Lublin i LKS Kwiatkowice wyłoni już zawodników, 
którzy będą reprezentować Zawiszę w meczach rundy wiosennej, a zada-
nie do wykonania jest arcytrudne. Rozgrywki zaczynamy w dniu 23 marca 
wyjazdem do Warty Sieradz, a za tydzień 30.03.2013 r. o godz.12.00 gramy u 
siebie z zespołem Mazura Karczew. Indywidualne treningi rozpoczęli zawod-
nicy Klasy Okręgowej, jak na beniaminka rozgrywek przystało wszyscy 
zawodnicy odliczyli się na zajęcia i trenują od początku stycznia.

Do tej pory zespół rozegrał sparing z RKS Ruda, wygrał Turniej Halowy 
o puchar Burmistrza Tuszyna, uzyskując bardzo dobre rezultaty 5 zwycięstw 
i 2 remisy. W finale drużyna pokonała zespół z Łodzi 7:1, a królem strzel-
ców turnieju został Hubert Rechciński, zdobywca 7 bramek. Przed zespołem 
jeszcze sparingi z drużynami LUMKS Tuszyn, UKS Lipniacy, MKT 2000 
Tuszyn, terminy i miejsca sparingów są ustalane.

Pierwszy wiosenny mecz drużyna rozegra w dniu 23.03.2013 na wyjeź-
dzie w Głownie ze Stalą, a 1 kwietnia 2012 r. będziemy gościć Orlika Sobień 
w Rzgowie.

Juniorzy Zawiszy rozpoczęli przygotowania do sezonu w styczniu, zespół 
będzie trenował w hali Szkoły Podstawowej w Rzgowie i na Orliku. Drużyna 
będzie miała również zajęcia w hali GOSTiR w Rzgowie.

Ustalono już sparingpartnerów naszego zespołu, będą to drużyny CHKS 
Łódź, Sokół Aleksandrów, Włókniarz Pabianice i Konstantynów. Zawisza 
rozpoczyna rozgrywki w dniu 13 kwietnia, a przeciwnikiem naszej drużyny 
będzie zespół KKS Koluszki.

Zawodnicy występujący w klasie Michałowicza rozpoczęli przygotowa-
nia również w styczniu, a przed zespołem walka o awans do wyższej grupy 
rozgrywkowej, czyli do Wojewódzkiej Ligi „Deyna”. Drużyna przygotowuje 
się na obiektach w Rzgowie. W planie są do rozegrania sparingi z zespołami z 
Moszczenicy, Ksawerowa, Konstantynowa, Zgierza oraz udział w turniejach 
halowych w Łodzi i Zgierzu.

Najmłodsi zawodnicy, reprezentujący nasz klub w rozgrywkach klasy 
Górski „B”, rozpoczęli przygotowania również w styczniu zajęciami w Sali 
przy ul. Szkolnej 3. Zawodnicy rozegrają mecze sparingowe z drużynami z 
Konstantynowa, Ksawerowa, Aleksandrowa oraz wezmą udział w turnieju 
halowym w Ksawerowie i Konstantynowie. Zespół rozgrywki wiosenne roz-
pocznie wyjazdowym meczem z Eltą Łódź w dniu 22 kwietnia.

Wszystkich Członków i Sympatyków klubu Zarząd Zawiszy zaprasza 
na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2012 r., które odbędzie się w dniu 
4.03.2013 (poniedziałek) o godz. 17.30 - I termin i 17.30 - 2 termin. Zebranie 
odbędzie się w Hali Sportowej w Rzgowie.

Jan Nykiel

1. Pora roku, w której obcho-
dzimy Wielkanoc.
2. Pomalowane jajka.
3. Wielkanocne ciasto.
4. Święcimy je w Niedzielę 
Palmową.
5. Dzielimy się nim w Wielka-
noc.
6. „Kotki” na gałązkach.
7. Lany ...
8. Niesiesz w nim potrawy do 
poświęcenia.
9. Przynosi prezenty w Wiel-
kanoc.

Rozwiązanie krzyżówki 
w formie wpisanego hasła 
z zaznaczonych kwadratów 
należy podać na kartce pocz-
towej i wrzucić do skrzynki 
w Sekretaracie Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie, pl. 500-
lecia 22, w terminie do 29 
marca 2013 r.

Sponsorem naszej krzy-
żówki jest Firma Sochaczew-
scy Andrzej i Henryk. Wędliny 
s.c. Pałczew 56. Firma jest 

jedną z najstarszych firm w tej 
brażny w regionie łódzkim. W 
sierpniu 2013 r. będzie obcho-
dziła 55-lecie. Wyroby tej 
firmy, wyrabiane wg starych 
receptur przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie, 
można zakupić w sklepach w 
Rzgowie: GS SCH, ul. Ogro-
dowa 41, i Andrzej Nowak, ul. 
Nadrzeczna 4.

WK

Krzyżówka Wielkanocna
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Z wizytą w Teatrze Muzycznym
Dobiegł końca cykl spotkań profilaktycznych przeznaczonych dla miesz-

kańców Kalina, Kalinka i Romanowa, które odbywały się w sali OSP w 
Kalinie. Rozmowy i dyskusje gromadziły osoby w różnym wieku - młodych, 
starszych oraz seniorów. Tematy dotyczące problemów rodzinnych, różnic 
międzypokoleniowych, choroby alkoholowej, problemów wychowawczych, 
plagi narkotyków czy też szeroko rozumianej przemocy domowej wciąż 
przyciągają słuchaczy, bo przecież tyle nieszczęścia wokół każdego z nas, a 
świadomości czy wiedzy - jak radzić sobie z życiowymi problemami - nigdy 
nie jest za dużo. Zresztą wiadomo powszechnie, iż działają w gminie punkty 
konsultacyjne, w których bezpłatnych porad udzielają potrzebującym psy-
cholodzy i terapeuci.

A i świadomość społeczeństwa, gdzie anonimowo szukać wsparcia w 
razie trudności życiowych, wciąż rośnie, choć jeszcze wielu z rezerwą pod-
chodzi do tego typu inicjatyw. „Skrzypek na dachu” - musical, barwne, 
różnorodne widowisko - było miłym akcentem na zakończenie niedzielnego 
spotkania, wspierającym integrację środowiska.

PS. Dobra wiadomość: program spotkań jest kontynuowany - kolejne 
edycje w przygotowaniu!                                                      Izabela Kijanka

FERIE Z PLASTYKĄ
Na nudę podczas ferii zimowych nie mogły narzekać dzieciaki, które w 

pierwszy i drugi tydzień ferii spędziły na zajęciach plastycznych w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rzgowie.

Stworzenie własnego ZOO z pudełka po butach to naprawdę świetna 
forma zabawy i wypoczynku. Mali twórcy pracowali dzielnie z wykorzysta-
niem gliny, plasteliny, bibuły, drutu i farb akrylowych. Takie zajęcia pozwa-
lają rozwijać pomysłowość i kreatywność dzieci.

Każdy z uczestników zajęć zabrał swoje autorskie ZOO do domu i może 
kontynuować zabawę.

Wszystkie dzieciaki, chcące rozwijać wyobraźnię i odkrywać tajniki 
sztuk plastycznych, zapraszamy na zajęcia do Pracowni Plastycznej, od 
połowy marca 2013 r. we wtorki - grupa starsza oraz środy - grupa młodsza, 
w godz. 14.00-15.30 oraz 15.00-16.30.                                     Irmina Kuzik

„Camerata” gwiazdą
Gali Samorządowej

26 stycznia 2013 r. odbyła się w Rzgowie koło Konina III Gala Samo-
rządowa.

Rzgów – to bliźniacza gmina, z którą kontakty nawiązane zostały w 2011 
r. Na zaproszenia wójta Rzgowa - p. Andrzeja Grzeszczaka przebywał tam 
już Burmistrz Rzgowa p. Jan Mielczarek oraz delegacja OSP. Z rewizytą u 
nas przebywał wójt podczas Dożynek w 2011 r. w Romanowie oraz w 2012 
r. w Czyżeminku. Ta ostatnia wizyta zaowocowała zaproszeniem dla Rzgow-
skiego Chóru „Camerata” na III Galę Samorządową w roli gwiazdy wie-
czoru!!! Tworzy się więc artystyczna tradycja - poprzednie Gale uświetniały 
także chóry.

Gala Samorządowa to rodzaj plebiscytu gminnego, w którym Statuetki 
Wójta (zwane też Rzgowskimi Oskarami) wręczane są w kilkunastu katego-
riach za miniony rok - Organizacji Roku, Produktu, Firmy – Przedsiębiorcy, 
Społecznika, Nauczyciela, Sponsora, Rolnika, Inicjatywy, Talentu, Za pro-
mocję Gminy oraz Samorządowca.

Również przedstawiciele naszych władz jako goście specjalni - w oso-
bach Zastępcy Burmistrza Rzgowa p. Jadwigi Pietrusińskiej oraz Przewod-
niczącego Rady Miejskiej p. Marka Bartoszewskiego otrzymali statuetkę w 
ramach zacieśniania współpracy, przekazując jednocześnie puchar z wygra-
werowanymi herbami naszych gmin. W krótkich przemówieniach podkre-
ślali znaczenie współpracy, rozwoju i integracji społecznej.

Przywitała nas Orkiestra Dęta. Impreza zgromadziła tłum zaproszonych 
gości – głównie nominowanych w każdej z kategorii, którzy z niecierpli-
wością oczekiwali na ogłoszenie wyników. Uroczysta, podniosła atmosfera 
stawała się coraz bardziej gorąca, szczególnie gdy swe talenty wokalne i 
taneczne prezentowały dzieci ze rzgowskich szkół.

W finałowym koncercie Gali chór „Camerata” zaprezentował najciekaw-
sze, najbardziej ulubione i wyczekiwane utwory, takie jak „Czerwony pas”, 
„Marianna”, „Przylecieli sokołowie” czy „Konik”. Obowiązkowym punktem 
koncertu były oczywiście piosenki o Rzgowie - „Rzgów nasze miasto” oraz 
„Bo tylko w Rzgowie” - które wzbudziły uznanie, ogólną radość i wpadając 
w ucho – towarzyszyły gościom do końca imprezy.

Wieczór zakończył się wspólną, uroczystą kolacją w motelu „Anna” w 
gronie laureatów. W miłych nastrojach wracaliśmy do „naszego” Rzgowa, 
ciesząc się z integracji ze społeczeństwem gminy – bliźniaka.

PS. Gospodarze Gali przekazali nam już pamiątkowe zdjęcia oraz 
wycinki z lokalnej prasy opisujące to doroczne święto.

Chórmistrz „Cameraty” - Izabela Kijanka

XXX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 23 stycznia 2013 r.

Uchwalenie budżetu gminy Rzgów
na rok 2013

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek do 15 listo-
pada ub. roku złożył projekt budżetu (tzw. prowi-
zorium budżetowe) Radzie Miejskiej w Rzgowie i 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. Pro-
wizorium obejmowało projekt dochodów i wydat-
ków bieżących oraz kilku zaproponowanych 
inwestycji, na ile pozwalała nadwyżka dochodów 
nad wydatkami. Termin uchwalenia budżetu obo-
wiązywał do końca stycznia br.

Radni przejęli inicjatywę w tym temacie. 
Komisja budżetowa rozpatrywała blisko 200 
wniosków inwestycyjnych organizacji społecz-
nych, instytucji oraz grup i osób indywidualnych 
z całej gminy. Liczne dyskusje w grupach rad-
nych, sołtysów i samorządowców oraz wspólne 
posiedzenia komisji Rady Miejskiej przy zaanga-
żowaniu Przewodniczącego Rady doprowadziły 
do uzyskania kompromisu, który zaowocował 
uchwaleniem budżetu tylko przy jednym głosie 
wstrzymującym się – radnego Piotra Salskiego, 
który stwierdził, że budżet ten nie zawiera inwe-
stycji rozwojowych, ale sam takowych nie propo-
nował, bazując na propozycjach wypracowanych 
przez pozostałą resztę Rady.

Mając na uwadze koniec okresu budżetowego 
w Unii Europejskiej 2007-2014, spoglądając z 
nadzieją w budżet unijny na następną siedmio-
latkę, radni postanowili przygotować programy 
inwestycyjne, na które jest szansa na dofinanso-
wanie z Unii, a mianowicie:
- na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z 
hydroforniami w Rzgowie, Grodzisku i Gospo-
darzu,
- na przeprojektowanie jeszcze niezrealizowa-
nej kanalizacji w Starowej Górze, Starej Gadce i 
Rzgowie,
- na uruchomienie inwestycji Domu Kultury z 
prawdziwego zdarzenia, z biblioteką i salą kon-
certową.

Aby zrealizować te inwestycje w następnych 
kilku latach, trzeba będzie brać kredyty inwesty-
cyjne, na które Gminę Rzgów będzie stać, gdyż 
radni zaplanowali oszczędnie tylko niecałe 3 mln 
zł kredytu na inwestycje bieżącego roku, co sta-
nowi 17,6% ogólnego zadłużenia gminy na 60% 
możliwych zadłużeń.

Radni z gminy Rzgów zdają sobie sprawę, 
że ten budżet nie zaspokaja ich nadziei przede 
wszystkim na lepsze drogi powiatowe, choćby 
ulicę Czartoryskiego ze Rzgowa do Łodzi przez 
Starą Gadkę, która posypała się przez tę zimę; 
ul. Cegielnianą przez Gospodarz; ul. Guzowską 
przez Guzew do Prawdy; drogę powiatową przez 
Kalino i obok Tadzina do Wiskitna oraz drogę 
przez Kalinko do Rzgowa. A gdzież do tego chod-
niki chociaż po jednej stronie i tylko wzdłuż zabu-
dowań? Muszą czekać ulice w Starowej Górze na 
kanalizację, dopiero potem na utwardzenie ich 
przeszło 60 ulic. A modernizacja ulic w Rzgo-
wie i ich budowa do nowych podmiotów gospo-
darczych – ciągle tu powstających. A inne wsie 
naszej gminy?! Licząc skromnie, gdyby „Ptak” 
zniósł złote jajo i zasilił budżet gminy planowa-
nymi 30 mln zł rocznie dodatkowo, to i tak gmina 
w ciągu 10-ciu lat tych dróg nie wybuduje – bo jej 
na to nie będzie stać. A co z resztą?

Projekt budżetu zakłada przychody w łącznej 
wysokości – 35.042.958 zł. Ustalono wydatki na 
poziomie – 37.993.916 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycje) wyniosą – 
7.022.726 zł.

Deficyt budżetu w wysokości – 2.950.958 zł. 
Spłacone zostaną pożyczki i kredyty z lat ubie-
głych na kwotę – 1.725.000 zł.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości – 
250.000 zł oraz rezerwę celową na realizacje 
zadań z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzyso-
wym – 90.000 zł.

Upoważniono Burmistrza Rzgowa do zacią-
gania kredytów i pożyczek na pokrycie przejścio-
wego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000 zł.

Pomimo 70-ciu inwestycji przyjętych do 
realizacji w budżecie na bieżący rok, dwa razy 
tyle zostało odrzuconych z powodu braku środ-
ków, a tyleż samo nie zostało złożonych, gdyż z 
góry wiadomo, że nie mają szans na realizację ani 
w tym, ani w następnych najbliższych latach. Nie-
stety takie są realia. W wydatkach bieżących tego-
rocznego budżetu uwzględniono kwotę 262.392 zł 
na uchwalenie kilku miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, zgodnych z obo-
wiązującym „studium gminy”.

Kilkanaście innych wniosków o przekształce-
nia funkcji terenów nie zostało przyjętych, gdyż 
do tego potrzebna jest „zmiana studium gminy”, a 
to proces kosztowny i długotrwały, którego rozpo-
częcie planowane jest na 2014 r.

Dotacja na drogi powiatowe
Po rozmowach władz gminy ze Starostą 

Powiatowym na temat finansowania rozsypu-
jących się dróg powiatowych na terenie gminy 
Rzgów, otrzymano zapewnienie, że Powiat nie 
przeznaczy ani złotówki na nie, gdyż skromne 
środki, które posiada, przeznaczy jedynie na drogi 
w tych gminach, które wystąpiły z oficjalnymi 
wnioskami w ramach programów, które mają 
szanse na dofinansowanie rządowe przy dużym 
udziale własnym budżetów gmin. W zeszłym roku 
taki wniosek gminy Rzgów na drogę powiatową 
przez Konstantynę nie uzyskał wymaganej punk-
tacji.

Dlatego w br. przeznaczono kwotę 782.000 zł 
jako pomoc rzeczową polegającą na modernizacji 
dróg powiatowych i przegłosowano tę uchwałę.

W budżecie Powiatu przeznaczono kwotę 
394.441 zł na bieżące utrzymanie tych dróg, które 
wykonuje gmina w ramach porozumienia mię-
dzygminnego.

Pomoc dla Powiatu
Dokładnie 105.461,60 zł budżet gminy prze-

znaczył na pomoc finansową dla Powiatu na 
funkcjonowanie w naszym budynku Wydziału 
Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej Starostwa 
Powiatowego.

Rada Miejska wykłada takie pieniądze od 
chwili powstania powiatów, a Burmistrz podpisuje 
porozumienia ze starostą, aby mieszkańcy gminy 
nie musieli jeździć w tych sprawach za każdym 
razem do siedziby Starostwa Powiatowego w 
Łodzi na ul. Sienkiewicza 3 i to na wysokie piętra.

Dotacje do wody i ścieków
Uchwalono stawki jednostkowe dotacji przed-

miotowej dla mieszkańców gminy:
- 20 gr netto do 1 m3 wody sprzedanej na cele 
socjalne,
- 85 gr do 1 m3 ścieków socjalno-bytowych, 
wprowadzanych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Łączna dopłata dla ludności korzystających z 
tych mediów szacowana jest na 182.520 zł brutto 
w 2013 r.

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego

Uchwalono go dla działek 1874 i 1093/56 
w Rzgowie w okolicach ul. Nadrzecznej z prze-
znaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej 
zgodnie z obowiązującym od 2007 r. „Studium 
Gminy”. Wyznaczono drogę dojazdową oraz 
drogę wewnętrzną, w której Gmina nie ma obo-
wiązku inwestowania.

Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Rzgów 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Rzgów na rok 2013

Radni uchwalili jednogłośnie te programy. 
Zawierają one:
- diagnozę problemów alkoholowych i narkotyko-
wych,
- cele i założenia programów,
- oczekiwane korzyści z programów,
- sposoby realizacji zadań,
- sposoby kontroli przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- sposoby przeciwdziałania problemom narkoty-
kowym na terenie gminy.

Źródłem finansowania obu tych programów 
są środki przyjęte w budżecie Gminy Rzgów w 
2013 r. w wysokości – 300.000 zł.

Na program przeciwalkoholowy przeznacza 
się 297.000 zł, a na narkotykowy 3.000 zł.

Szczegóły w Internecie na stronie BIP 
Rzgowa.

Zmiany Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy
Dotyczą przekwalifikowania części działki 

nr 48/1 w Bronisinie Dworskim na cele miesz-
kaniowe, kilku działek w Czyżeminku o nr 91/5-
91/14; 204/1-204/6 oraz 97, 99 i 100/2 na cele 
mieszkaniowe oraz fragmentu Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej na gruntach Rzgowa, Guzewa, 
Babich i Gospodarza w celu zapoczątkowania 
zmian przestrzennych, a w szczególności w połu-
dniowej części tej strefy poniżej planowanej aglo-
meracyjnej obwodnicy Rzgowa w strefie, w której 
Centrum Targowe „Ptak” zamierza dalej inwesto-
wać obok oddanego w zeszłym roku „Outletu”.

Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej zało-
żenia „Studium”, w którym planuje się zgodnie z 
życzeniami mieszkańców drogę biegnącą po śla-
dzie linii 15 KV i z terenami proponowanymi pod 
zabudowę mieszkaniową na południe od planowa-
nej drogi do drogi przez Babichy. Były to uzgodnie-
nia na sesji Rady Miejskiej w Guzewie i spotka-
niach z właścicielami tychże gruntów. Warunkiem 
tych zmian miała być sprzedaż gruntów inwesto-
rowi (CT „Ptak”) w wysokości 95% tego terenu. 
Ponieważ nie jest spełniony ten warunek, Pra-
cownia Urbanistyczna wykonując to opracowanie 
przestrzenne przedstawiła docelowe rozwiązanie 
komunikacyjne, czyli drogę wzdłuż nieskupionych 
jeszcze gruntów przez inwestora, która pokazywa-
łaby kierunki rozwiązań komunikacyjnych w tej 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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części Strefy przy opracowywaniu następnego 
etapu, czyli zamiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, gdyby nie doszło do 
porozumienia między sprzedającymi a inwesto-
rem. Droga ta była w planie, gdyż jej dokładny 
przebieg wyznacza dopiero miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, a to następny etap.

Właściciele tych gruntów wykorzystali na 
sesji fakt niewiedzy radnych i Burmistrza i oskar-
żyli CT „Ptak” o wtargnięcie na ich teren, wycię-
cie drzew w miejscu przewidywanego przebiegu 
drogi i próbę rozporządzenia ich własnością 
przez „Ptaka” w miejscu rzekomego przebiegu 
drogi, gdyż te tereny mają być uznane przez Radę 
Miejską jako droga. Wszyscy obecni na sesji byli 
zaskoczeni tym przekazem informacji i posta-
nowili przełożyć głosowanie nad „Studium” na 
następną sesję, a projektowaną drogę usunąć ze 
studium.

Kilka dni po sesji postanowiono zapoznać się 
z tym faktem w terenie. Okazało się, że był to pre-
tekst do uzyskania ustępstw przez Radę Miejską. 
Wprawdzie jest faktem, że pracownicy CT „Ptak” 
robiąc porządek na swoich gruntach za ogro-
dzeniem „Kera-kollu”, aby dostosować wygląd 
swych działek do uporządkowanego sąsiedztwa, 
rozpędzili się i wycięli ok. 300 m2 krzaków i 
chaszczy nie na swoim. Zarząd CT już dawno 
przed sesją przeprosił właścicieli i uregulował 
swoje zobowiązania wobec „poszkodowanych”. 
Radni osobiście zlustrowali te tereny. Obejrzeli 
rzekome „wycięta drzewa” w postaci zarośli i 
brzózek, które szpeciły teren między drogą na 
Babichy, uporządkowanym terenem Piotra Cho-
lasia a płotem „Kera-Kollu”, który to przerosły 
już kilkakrotnie. Po drugiej stronie drogi widać 
zarośnięte właśnie „przygotowane” w ten sposób 
działki do sprzedaży dla inwestorów. A cały ten 
krajobraz w bezpośrednim sąsiedztwie nowego 
budynku „Outletu” przysparza mu wątpliwego 
splendoru.

Właśnie tam na miejscu powstała inicjatywa, 
że jeżeli właściciele działek nie chcą sprzedawać 
tych nieużytków za pieniądze, które proponuje CT 
„Ptak”, nie chcą się zgadzać na wytyczanie dróg 
przez Gminę i próbują powstrzymać w ten sposób 
inwestowanie w Strefie Przedsiębiorczości, to 
zdecydowanie szybszym sposobem będzie system 
– Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, w skrócie: ZRID.

I tym sposobem Gmina urządzi drogę obok 
„Outletu” - ulicę Kusocińskiego i przylegające 
doń działki, zamieni na fragmenty użyteczności 
publicznej. System ZRID-u ma zastosowanie przy 
budowie wszelkich kategorii dróg w systemie: 
projektowania, podziału działek i przeniesieniu 
własności na inwestora bez zgody współwłaści-

ciela, rozpoczęcie budowy oraz zapłaty za tereny 
zajęte pod budowę w terminie 7 lat po uprzedniej 
wycenie.

Ten system został zastosowany przy budowie 
autostrady A1, Drogi Ekspresowej + S-8 i roz-
budowie drogi wojewódzkiej 714 od Rzgowa do 
Kurowic.

Po dokładnym przyjrzeniu się (skala 1:10.000) 
okazuje się, że na tych 300-tu metrach wyciętych 
krzaków nie ma planowanej w Studium żadnej 
drogi!

Troska o zwierzęta
Zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 13 września 

1996 r. o wykonaniu obowiązku nałożonego na 
gminę Rada ustaliła wymagania, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzę-
tami, prowadzenia działalności w tym zakresie, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 
i spalarni zwłok zwierzęcych. Szczegóły na stro-
nie BIP Rzgowa.

Przyjęto też Program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2013 r.

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.

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) Lecznica dla zwierząt w Rzgowie Adam Kra-
jewski, 95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 1;
4) Gospodarstwo rolne Bogusław Kozakiewicz, 
miejscowość Konstantyna 19, gm. Rzgów.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
realizowane będzie przez:
1) odławianie bezdomnych psów i innych zwie-
rząt prowadzone będzie przez Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sanikom Sp. z o.o. z siedzibą w Beł-
chatowie 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 
policję, lekarza weterynarii czy przedstawiciela 
organizacji społecznej;
3) odławiane bezdomnych zwierząt będzie prowa-
dzone 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 Schroni-
sku zwierząt, które w wyniku wypadków loso-
wych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w 
szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania 
ustawy o ochronie zwierząt itp.) utraciły właści-
ciela;
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. Lecznica dla zwierząt w 
Rzgowie Adam Krajewski, 95-030 Rzgów, ul. 
Ogrodowa 1;
6) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospo-
darskim lub utrzymywanych w niewłaściwych 
warunkach bytowania miejsca w gospodarstwie 
rolnym na określony czas, tj. w gospodarstwie 
Bogusława Kozakiewicza w miejscowość Kon-
stantyna 19, gm. Rzgów, które spełnia warunki do 
przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając im 
schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną, 
a koszty związane z zapewnieniem opieki zwie-
rzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn 
utraciły swoje dotychczasowe schronienie, ponosi 
gmina Rzgów, a w przypadku, gdy możliwym jest 
ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodar-
skiego, kosztami zapewnienia opieki obciążony 
zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia;
7) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi 
na terenie gminy oraz ograniczenie ich rozrodczości;
8) opieka nad zwierzętami poprzez współpracę 
z kołami łowieckim działającymi na obszarze 
gminy Rzgów.

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 
polega na:
1) zmniejszenie populacji psów i kotów nieposia-
dających właścicieli poprzez obligatoryjną stery-
lizację i kastrację może być wykonywane wyłącz-
nie przez lekarza weterynarii;
2) usypianie ślepych miotów może być wykony-
wane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Tereny niezakupione przez inwestorów Pomyłkowo wycięte drzewa

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie informuje
Od 1.02.2013 r. obowiązuje w naszej przychodni nowy harmonogram 

pracy Poradni POZ dla dzieci.
W poniedziałki i piątki lekarz pediatra przyjmuje na terenie poradni 

wyłącznie dzieci chore w godz. 8.00-13.00. Po godz. 13.00 realizuje 
wizyty domowe.

We wtorki w godz. 8.00-11.00 odbywają się szczepienia ochronne 
uczniów, w godz. 11.00-13.00 przyjmowane są dzieci chore. Po godz. 
13.00 - wizyty domowe.

We środy i czwartki w Poradni POZ dla dzieci małych pacjentów 
przyjmuje się w godz. 8.00-17.00, w tym w godz. 8.00-12.00 odbywają się 
przyjęcia dzieci chorych, 13.00-15.00 - szczepienia i bilanse dzieci zdro-
wych, natomiast po godz. 15.00 udzielane są porady dzieciom chorym.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
W trosce o zdrowie Waszych pociech, zapraszam do zapoznania się z 

aktualnym harmonogramem pracy poradni. Jego uważne przestrzeganie 
uchroni dzieci zdrowe przed kontaktem z dziećmi chorymi.

Elżbieta Solnica, Kierownik GPZ w Rzgowie

Cyfryzacja TV
Szanowni Państwo,
niebawem telewizja całkowicie zmieni system transmisji danych z 

analogowego na cyfrowy. Telewizja cyfrowa to bez wątpienia telewizja 
przyszłości. Zmiana ta dokonała się już w większości krajów Europy i 
podążając ich tropem, zmiany wprowadza również Polska. Proces ten 
przeprowadzany jest etapami. Wszelkie regulacje z nią związane są 
zawarte w opracowanym przez rząd projekcie Planu wdrażania telewizji 
cyfrowej.

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie trady-
cyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, 
należy do jednego z największych projektów w sferze publicznej, łączą-
cych zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analo-
gowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy nie później niż do 
dnia 31 lipca 2013 r. W województwie łódzkim całkowite wyłączenie 
sygnału analogowego planowane jest na maj 2013 r.

Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T (Digital Video Broadca-
sting-Terrestrial), naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasad-
niczy zwrot technologiczny. Cyfrowa technika nadawania sygnału ana-
logowego umożliwi m.in. nadawanie większej liczby programów tele-
wizyjnych, poprawę jakości obrazu i dźwięku, wprowadzenie telewizji 
wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television) czy równo-
ległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych.

Odbiór naziemnej telewizji cyfrowej będzie wiązał się z konieczno-
ścią dołączenia do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowied-
niego urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego, zwanego 
set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem.

Innym rozwiązaniem jest wymiana analogowego odbiornika na 
cyfrowy poprzez np. zakup w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod 
względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego.

Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzane zmiany będą dotyczyły 
jedynie tych osób, które odbierają telewizję z nadajników naziemnych. 
Osoby korzystające z usług sieci kablowych oraz płatnych platform sate-
litarnych nie będą musiały wymieniać odbiorników ani instalować deko-
derów do odkodowania sygnału cyfrowego.

Gorąco zachęcamy Państwa do odwiedzenia oficjalnej strony inter-
netowej kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej www.
cyfryzacja.gov.pl i do zapoznania się z niezbędnymi informacjami o 
wdrażanych zmianach, co pozwoli na przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu i zminimalizowanie negatywnych skutków wyłączenia 
sygnału analogowego.

Z poważaniem,
Wojewoda Łódzki, Jolanta Chełmińska

KARNAWAŁ 2013
Karnawał to czas niezwykły. W dniu 9 lutego 2013 r. w Starej Gadce 

odbyła się zabawa karnawałowa połączona ze zbliżającym się świętem Pań 
czyli Dniem Kobiet. To już kolejna karnawałowa zabawa w naszej miejsco-
wości zorganizowana przez zarząd koła.

Tyn razem głośna muzyka, tańce, ciepłe posiłki towarzyszyły miłej i cie-
płej atmosferze. Paniom, jak i panom humor dopisywał. Kolorowe peruki, 
wymyślne stroje, długie godziny śpiewów, a to wszystko odbyło się w sali 
OSP w Starej Gadce.

Toastom nie było końca, tak też gospodarze wraz z gośćmi hucznie 
zakończyli karnawał tego roku.

Narada roczna
w KP PSP Koluszki

W dniu 23 stycznia 2013 r. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego podsumowali całoroczną 
działalność w 2012 r. W naradzie uczestniczył Z-ca Komendanta Wojewódz-
kiego bryg. Mariusz Konieczny, Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakie-
wicz, Wójtowie i Burmistrzowie miast i gmin oraz przedstawiciele jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Odnotowano w tym okresie 1211 zdarzeń, z tego 392 to pożary, a 819 
zdarzeń to inne miejscowe zagrożenia. Pod tym względem powiat uplasował 
się na 7 miejscu w województwie łódzkim, pomimo że nie należy do naj-
większych pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. W głównej 
mierze przyczyniły się do tego anomalie pogodowe, jakie nawiedziły nasz 
teren w lutym i lipcu ubiegłego roku. Na terenie gminy Rzgów odnotowano 
195 zdarzeń, w tym 100 pożarów, których najczęstszą przyczyną powstawa-
nia była nieostrożność osób dorosłych, oraz 95 miejscowych zagrożeń, gdzie 
w większości przypadków usuwano gniazda os i szerszeni. Ponadto w roku 
2012 na terenie powiatu odnotowano aż 19 ofiar śmiertelnych i 130 rannych 
w zakresie prowadzonych działań.

Komendant Powiatowy mł. bryg. Marek Duda przedstawił prezentację 
odnoszącą się do całego zakresu zadań prewencyjnych i operacyjnych, jaki 
realizuje nasza formacja oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Doceniając ciężką służbę strażaków, zwiększający się z roku na rok 
zakres realizowanych zadań, władze samorządowe oraz zaprzyjaźnione firmy 
przekazały naszej jednostce niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratow-
niczo-gaśniczych, a mianowicie: linkowe urządzenie ratownicze typu ROL-
LGLISS, zestaw komunikacji podhełmowej, 4 szt. aparatów ochrony dróg 
oddechowych z osprzętem, turbinową pompę głębinową, generator piany 
lekkiej, najaśnice oświetleniowe z masztami, drukarkę laserową.

Praca strażaków w minionym roku została wysoko oceniona zarówno 
przez Z-cę Komendanta Wojewódzkiego, jak i władze samorządowe.

Kropla krwi od strażaków
Dnia 11.02.2013 r. druhowie z 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Gro-
dziska i Starowej Góry oraz inne 
zaprzyjaźnione osoby z jednostkami 
udały się do Łódzkiego Centrum 
Krwiodawstwa na ul. Franciszkań-
ską 17/25. Celem wyprawy było 
honorowe oddanie krwi dla chorego 
mieszkańca Starowej Góry.

Głównymi promotorami tej akcji 
byli dwaj druhowie: Michał Torzew-
ski ze Starowej Góry i Marcin Bar-
toszek z Grodziska. Każda oddająca 
osoba była bardzo dzielna i poda-
rowała od siebie 450 ml krwi, w 
zamian tego otrzymała słodki poda-
runek w postaci czekolad.

Dobrowolne i honorowe krwio-
dawstwo jest wspaniałym gestem, ale 
jednocześnie bezcennym darem, któ-
rego nie da się zastąpić niczym innym. 
Działalność tego typu jest potwierdze-
niem, że w razie potrzeby jednostki 
zawsze mogą na siebie liczyć.

Członek OSP w Grodzisku
Marcin Bartoszek

Spotkanie noworoczne 
w Kalinie

Rozpoczął się nowy rok 2013. W 
dniu 5 stycznia odbyło się zebranie 
walne Ochotniczej Straży Pożarnej 
działającej we wsi Kalino. Była to 
dobra okazja, aby poczęstunek zor-
ganizować również dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich z naszej wioski.

Otwarte rozmowy i odpowiednie 
zaplanowanie nowego roku zawsze 
owocuje. Stawiamy na dobrze ukła-
dającą się współpracę. Wspieramy 
wzajemnie nasze działalności, bo 
jest to niezbędne w dzisiejszych cza-
sach, a każdą okazję warto wyko-
rzystać. Dlatego organizujemy takie 
imprezy i mamy nadzieję, że są mile 
przez wszystkich wspominane.

Na pamiątkę robimy wspólną 
fotografię, która wpisuje się w 
naszą swoistą historię mieszkańców 
wioski Kalino.
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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 konktroli technicznych 

przewodów kominowych z wydaniem opinii
m czyszczenie przewodów kominowych 

m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi 

przepisami

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

Folklor Podhala
Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” wykorzystali ferie 

zimowe do zapoznania się z folklorem Podhala. W tym celu pojechali do 
Małego Cichego i uczyli się przyśpiewek góralskich.

Podczas trzydniowych warsztatów udało się opanować podstawy zbój-
nickiego oraz zwyrtanie w parach. Na koniec instruktorka - Iwona Kiwacka-
-Majerczyk pokazała kilka popisowych figur dla chłopców i nauczyła wyskać 
dziewczęta. Oprócz zajęć tanecznych członkowie 30-osobowej grupy wyko-
rzystali zimowa aurę na zrobienie zdjęć w ciekawej scenerii zakątków 
Małego Cichego.

Po powrocie nadszedł czas na połączenie poznanych kroków w krótki 
układ o charakterze góralskim, który planujemy pokazać na scenie 3 Maja.

Renata Furga, instruktor GOK

Ferie na sportowo w GOSTiR
W pierwszym dniu ferii zimowych, czyli 11.02.2013, gościliśmy w 

naszej hali młodych siatkarzy i siatkarki. Wszyscy przybyli, aby wziąć udział 
w turnieju siatkarskich jedynek, czyli meczach jeden na jednego do trzech 
odbić. Chętni zostali podzieleni na kategorie wiekowe: roczniki 2002/2003 
oraz 2001/2000 dziewczęta plus chłopcy bez podziału na kategorie.

Wśród młodszych dziewcząt najlepsza okazała się Amelia Berczak, II 
miejsce zdobyła Zosia Wosik, III Weronika Pełka. Wśród chłopców bezkon-
kurencyjny okazał się Dominik Pacześniak pokonując Dominika Bikiewicza 
i Krystiana Stachurskiego. W najliczniej reprezentowanej kategorii starszych 
dziewcząt, po zaciętych meczach w grupach i meczu finałowym, najlepsza 
okazała się Aleksandra Baranowska pokonując Karolinę Zdyb (II miejsce). 
W małym finale III miejsce wywalczyła Joanna Makiewicz pokonując Julię 
Kubalę. Pierwsze cztery miejsca w każdej kategorii zostały nagrodzone 
pamiątkowymi dyplomami, a trzy najlepsze pięknymi medalami.

Trzynastego lutego, czyli w przeddzień walentynek, gościliśmy w naszej 
hali brązową medalistkę mistrzostw świata w strzelaniu z łuku panią Ewę 
Tyl, na co dzień studentkę Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Wychowanie 
Fizyczne i Zdrowotne. Nasza łuczniczka przygotowała dla zgromadzonych 
krótką prezentację audiowizualną o uprawianym przez siebie sporcie. Przed-
stawiła również profesjonalny sprzęt, udzielając przy tym wyczerpujących 
odpowiedzi na wszystkie pytania. Następnie odbył się instruktaż techniki 
strzelania oraz próby na sucho – czyli bez strzał. Bogatsi o teorie wszyscy 
chętni przeszli do hali głównej, gdzie na przygotowanym sektorze ustawiona 
była tarcza oraz kotary zabezpieczające i wychwytujące niecelne strzały. Tu 
pod okiem naszej instruktorki każdy mógł zweryfikować swoje umiejętno-
ści w praktyce. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, oddano wiele pięknych 
strzałów, padło mnóstwo „10”, a przede wszystkim wszyscy doskonale się 
bawili. Specjalne podziękowania dla naszej Pani Instruktor Ewy Tyl za 
wiedzę, umiejętności i chęci oraz poświęcony czas.

Podczas pierwszego tygodnia ferii przygotowaliśmy także dwie półtora-
godzinne sesje nauki tańca towarzyskiego i nowoczesnego, prowadzone przez 
znanego łódzkiego instruktora pana Piotra Klimkiewicza. Zajęcia odbywały 
się w salce do aerobiku, gdzie zgromadzeni po rozgrzewce do rytmu salsy 
mogli doskonalić swoje umiejętności taneczne. Uczestników najbardziej 
zainteresował taniec nowoczesny i głównie na nim skupił się prowadzący. 
Tancerze poznali nowe kroki i figury tego tańca, co zaowocowało stworze-
niem układu inspirowanego salsą. Wszyscy doskonale się bawili aktywnie 
spędzając czas.

Walentynkowy czwartek był w naszej hali dniem zajęć na siłowni. Dla 
wszystkich chętnych udzielaliśmy porad związanych z wyborem odpowied-
niej metody treningu oraz dostosowaniem obciążeń do płci, wieku i warun-
ków fizycznych. Chwilę zatrzymaliśmy się, by opisać każde z urządzeń tre-
ningowych. Padło kilka słów o bezpieczeństwie oraz prawidłowej diecie, bez 

której nie może obejść się żaden trening, a w szczególności aerobowy czy 
siłowy. Poznawszy teorie, uczestnicy przystąpili do ćwiczeń zaproponowaną 
metodą obwodową – czyli zmieniając co kilka minut miejsce ćwiczeń i urzą-
dzenie. Uczestnicy zakończyli zajęcia bogatsi o nową wiedzę, doświadcze-
nia i umiejętności, co miejmy nadzieję pomoże im wybrać odpowiednią dla 
siebie formę aktywności fizycznej.

W drugim tygodniu ferii rozpoczęliśmy blok gier „rakietowych” – czyli 
sportów z wykorzystaniem rakiet (badminton, tenis ziemny) i rakietek (tenis 
stołowy). W poniedziałek prowadziliśmy gry i rywalizację w badmintona. 
Jest to sport bardzo dynamiczny, wymagający od zawodnika ogromnej szyb-
kości, precyzji i wytrzymałości. Zawodnicy podczas trzysetowego meczu 
przebiegają około 2 km, odbijając lotkę średnio 400 razy, a badmintonista 
musi wykonać dwukrotnie więcej ruchów niż tenisista. Po zapoznaniu się z 
uproszczonymi przepisami i wyznaczeniu boisk przystąpiliśmy do próbnych 
rozgrzewkowych gier. W dalszej części dla wszystkich chętnych został rozpi-
sany turniej rozgrywany jednocześnie w dwóch grupach na dwóch boiskach. 
Najlepsi z grup zmierzyli się w meczach finałowych, gdzie po zaciętej walce 
zwyciężyła Aleksandra Baranowska, II miejsce zajęła Martyna Pawłowska, 
a trzecie Dominika Żytkiewicz. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim, 
którzy wzięli udział w zajęciach.

We wtorek zamieniliśmy lekkie rakiety badmintonowe na nieco cięższe i 
masywniejsze, czyli do tenisa ziemnego. Zajęcia prowadzone przez naszego 
instruktora Panią Hannę Kuklińską skupiły młodych adeptów tej dyscypliny 
zachęconych ostatnimi sukcesami polskich tenisistów. Instruktaż dotyczył 
podstaw, takich jak: trzymanie rakiety, opanowanie piłki, podstawowe odbi-
cia statyczne i w ruchu. Ci bardziej zaawansowani pomagali zupełnym nowi-
cjuszom, co stworzyło sympatyczną i miłą atmosferę. Wiele osób wyraziło 
chęć kontynuacji nauki tenisa ziemnego. Być może spośród nich wyłoni się 
jakiś talent.

Z kolei w środę zaczęliśmy używać najmniejszych rakietek, czyli rozpo-
częliśmy gry w tenisa stołowego. Poziom zaawansowania był bardzo różny, 
jednak dzięki kilku rozstawionym stołom każdy znalazł coś dla siebie. Domi-
nowały gry pojedyncze, ale popularna również była zabawa w tenisa biega-
nego. Gra przy stołach zapewniła uczestnikom wiele radości, a także pozwo-
liła w aktywny i bezpieczny sposób odpocząć podczas ferii.

W ostatnim dniu ferii prowadziliśmy w naszym ośrodku zajęcia z wspi-
naczki ściankowej. Asekuracją i nauką zajmował się profesjonalny instruktor 
tej dyscypliny. Chętni mogli spróbować swoich sił na sześciu z ośmiu możli-
wych stanowisk różniących się pochyleniem ścianki, rozmieszczeniem i trud-
nością chwytów. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe zarówno dla nowicju-
szy, którzy stawiali swoje pierwsze kroki i łapali pierwsze chwyty na zielonej 
trasie, jak i dla osób już obytych ze wspinaczką i poruszających się trudniej-
szymi trasami. Spore zainteresowanie tą dyscypliną sprawiło, że planujemy 
kolejne zajęcia na ściance.

GOSTiR Rzgów, R. Bubas

Wykaz wszystkich inwestycji planowanych w Gminie Rzgów w 2013 r.
Treść Wartość

Rolnictwo i łowiectwo 193 991,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 193 991,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 991,00
Budowa wodociągu w ul. Dębowej w Gospodarzu 60 000,00
Budowa wodociągu w ul. Wschodniej w Rzgowie 40 000,00
Wykonanie projektu budowy wodociągu Kalinko - Morgi 10 000,00
Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie 38 991,00
Wykonanie projektu rozbudowy hydroforni w Gospodarzu 40 000,00
Zakup sieci wodociągowej w Czyżeminku 5 000,00
Transport i łączność 2 199 375,00
Drogi publiczne powiatowe 782 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 782 000,00
Adaptacja dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie 10 000,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie 100 000,00
Modernizacja odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2909 E 
w Kalinku 132 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E w Konstantynie 500 000,00
Uporządkowanie rowu przy ul. Rudzkiej w Rzgowie - droga powiatowa Nr 1195E 20 000,00

Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna - Szkolna - Ogrodowa 
w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E 20 000,00

Drogi publiczne gminne 1 417 375,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 385 375,00
Modernizacja chodnika w Guzewie 40 000,00
Modernizacja kładki nad Nerem w Starej Gadce 15 000,00
Modernizacja rowów odwadniających 70 000,00
Modernizacja ul. Szczytowej w Starowej Górze 15 000,00
Opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych w Starowej Górze 10 000,00
Przebudowa chodnika w Gospodarzu 20 000,00
Przebudowa drogi łączącej ul. Ścienną i Szklaną w Starowej Górze 20 000,00
Przebudowa mostu na ul. Zielonej w Rzgowie 500 000,00
Przebudowa ul. Kiepury w Rzgowie 30 000,00
Przebudowa ul. Krasickiego w Rzgowie wraz z budową chodnika 100 000,00
Przebudowa ul. Południowej w Rzgowie wraz z wykonaniem chodnika 200 000,00
Ułożenie nakładki asfaltowej w ul. Kombajnowej w Starej Gadce 300 000,00
Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie - ul. Zielona 15 375,00
Wykonanie skrzyżowania ul. Dojazdowej do Czyżeminka III 20 000,00
Zagospodarowanie terenu boiska w Romanowie 30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00
Zakup frezarki do pni 32 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 245 800,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 245 800,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 800,00
Adaptacja pomieszczeń socjalno-warsztatowych w bazie sprzętu 
na ul. Literackiej w Rzgowie 40 000,00

Modernizacja budynku poczty 5 800,00
Wykup gruntów pod drogi 200 000,00

Działalność usługowa 351 760,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 351 760,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

351 760,00

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości: Czyżeminek, 
Gospodarz, Guzew - Babichy, Prawda i Stara Gadka 351 760,00

Administracja publiczna 56 000,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00
Zakup projektora i ekranu wraz z montażem 25 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00
Wymiana baterii - UPS centralny 12 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00
Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem 
oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem 4 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00

Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem 
oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem 12 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem 
oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem 3 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 383 000,00
Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 
i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodu 30 000,00

Ochotnicze straże pożarne 353 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 000,00

Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Gadce 70 000,00

Modernizacja posadzek w budynku strażnicy OSP Kalinko 18 000,00

Utwardzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze 30 000,00
Wykonanie instalacji odgromowej w OSP w Rzgowie 10 000,00
Wyposażenie kuchni w budynku OSP Prawda 25 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bronisin 200 000,00

Oświata i wychowanie 1 479 800,00

Szkoły podstawowe 1 319 800,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 319 800,00
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi 
w Kalinie 70 000,00

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Guzewie 80 000,00

Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego 
w Guzewie 8 000,00

Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 30 000,00

WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem 
i Gimnazjum w Rzgowie 1 091 800,00

Wykonanie opaski odwadniającej wraz z utwardzeniem przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 40 000,00

Gimnazja 160 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00

Modernizacja szatni w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie 10 000,00

Utwardzenie terenu przy Gimnazjum im. K. Jagiellończyka i obiekcie ORLIK 
w Rzgowie 150 000,00

Ochrona zdrowia 50 000,00
Pozostała działalność 50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

Modernizacja ciepłociągu do budynku terapii przy GPZ w Rzgowie 30 000,00

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy gabinecie fizykoterapii 
przy GPZ w Rzgowie 20 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 868 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 530 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 530 000,00
Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni 
asfaltowej w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze 1 100 000,00

Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki i Rzgowa 200 000,00

Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków 200 000,00
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji nr 4 w ul. Pabianickiej 
w Rzgowie 30 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00

Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie 200 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Południowej oraz Warzywnej 
z ul. Jana Pawła II w Starowej Górze 10 000,00

Pozostała działalność 128 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

Modernizacja starego budynku GZWiK w Rzgowie 10 000,00

Urządzenie placu zabaw na ul. Uczniowskiej w Starej Gadce 40 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78 000,00

Zakup pomp głębinowych do wody dla GZWiK w Rzgowie 35 000,00
Zakup programu do rozliczania odbiorców z przeznaczeniem dla GZWiK 
w Rzgowie

35 000,00

Zakup urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy dla GZWiK w Rzgowie 8 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 175 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00

Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Czyżeminku 20 000,00

Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej 30 000,00

Modernizacja budynku świetlicy w Gospodarzu 5 000,00

Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze 20 000,00

Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie 100 000,00

Kultura fizyczna 20 000,00

Obiekty sportowe 20 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie 20 000,00

Razem: 7 022 726,00
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

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.

Hucznie zakończony karnawał
W Szkole Podstawowej w Rzgowie „tłusty czwartek” był dla uczniów 

podwójnym świętem, bowiem oprócz objadania się pysznymi pączkami, 
mogli oni uczestniczyć w ostatniej przed postem zabawie karnawałowej. 
Młodsze dzieci bawiły się do południa, a starsze roczniki szalały po południu 
na dyskotece zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski.

Przy najbardziej znanych rytmach, które przygotował pan Krzysztof 
Chrzanowski, bawili się niemal wszyscy uczestnicy, niektórzy w strojach 
karnawałowych. Największą atrakcją były wybory Miss i Mistera szkoły! Po 
prezentacji kandydatów i anonimowym głosowaniu wybrano najpiękniejszą i 
najpiękniejszego. Miss szkoły została Natalia Andrzejczak z kl. VIa, a Miste-
rem szkoły został Łukasz Modranka z kl. VIa. Gratulujemy!!!

W trakcie zabawy członkowie Samorządu Szkolnego wykazali się przed-
siębiorczością, sprzedawali bowiem ciasta i napoje, z których cały zysk 
będzie przekazany na potrzeby samorządu. Dziękujemy rodzicom, którzy 
wsparli nas znakomitymi wypiekami J

Anna Kret

Ferie zimowe w SP w Rzgowie
W okresie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia sportowe dla 

uczniów, którzy w tym okresie pozostali w domu.
Odbyły się zajęcia w siłowni, podczas których zapoznałem uczestników z 

zasadami zdrowego stylu życia. Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się również, 
jak systematycznie ćwiczyć wszystkie partie swojego ciała oraz prawidłowo 
się odżywiać.

Odbyły się turnieje gier zespołowych. Największym powodzeniem pod 
względem liczby uczestników cieszył się halowy turniej piłki nożnej, roze-
grany systemem pucharowym. Emocje były ogromne, a zwycięska drużyna 
została wyłoniona dopiero po serii rzutów karnych. Skład zwycięskiego 
zespołu: D. Kurela, A. Owczarek, S. Kuna, S. Hidane. Królem strzelców 
turnieju został Dominik Kurela.

Należy podkreślić, że wszyscy biorący udział w turniejach ucznio-
wie przestrzegali zasad „fair play” i byli niezwykle życzliwi w stosunku 
do siebie. Bardzo cieszy fakt, iż w zajęciach uczestniczyli także uczniowie 
innych szkół.

Uważam, że promowanie zdrowego stylu życia oraz wpajanie zamiło-
wania do sportu jest w dzisiejszej rzeczywistości niezwykle istotne. Zachę-
cam wszystkich, bez względu na swój wiek, do racjonalnego wykorzystywa-
nia wolnego czasu zgodnie z zasadą: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. A 
następne zajęcia w ramach ferii zimowych... już za rok!

Krzysztof Chrzanowski

Zabawa karnawałowa kl. I-III
„Tłusty czwartek” w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 

przebiegał w atmosferze tańca i dobrej zabawy. W tym dniu właśnie, 7 lutego 
2013 r., odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa.

Od rana dzieci paradowały po szkolnych korytarzach w barwnych stro-
jach, przygotowanych specjalnie na tę okoliczność. Głównym koordynato-
rem imprezy był p. K. Chrzanowski, który przygotował oprawę muzyczną 
i zabawy taneczno-ruchowe. Pomocą służyli również opiekunowie Małego 
Samorządu Uczniowskiego.

Wszyscy uczniowie z klas I-III bawili się świetnie. Nie zabrakło naj-
nowszych hitów, śpiewanych i tańczonych przez uczniów oraz nauczycieli. 
Odbyły się również konkursy, m.in. taniec z balonikami, konkurs na najcie-
kawsze przebranie.

W trakcie zabawy karnawałowej uczniom towarzyszył dobry nastrój. 
Impreza dostarczyła dużo pozytywnych emocji, a następna zabawa kar-
nawałowa już za rok!

Dzień Babci i Dziadka
„Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia moc...” - te i wiele innych 

życzeń otrzymały Babcie i Dziadkowie 6 lutego 2013 r. W tym dniu bowiem 
obchodzono w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie Dzień 
Babci i Dziadka.

W udekorowanej sali uczniowie klas drugich wraz ze swoimi wycho-
wawczyniami przygotowali występ artystyczny. O oprawę muzyczną zadbał 
oczywiście p. K. Chrzanowski. Zaproszeni goście z ogromnym entuzjazmem 
oglądali występy wnucząt, które zaprezentowały okolicznościowe wiersze 
i piosenki. Poza montażem słowno-muzycznym goście obejrzeli pokazy 
taneczne oraz grę na skrzypcach i gitarach.

W oczach wielu można było zauważyć wzruszenie oraz radość. Pani 
dyrektor Iwona Skalska także złożyła seniorom życzenia. Po części arty-
stycznej na gości czekał poczęstunek przygotowany w klasach przez rodzi-
ców. Babcie i dziadkowie otrzymali również upominki, a wszystko po to, aby 
podziękować im za ich trud i opiekę.

Ten dzień przyniósł wszystkim wiele radości i na długo pozostanie w 
naszej pamięci.

Uroczysty Dzień Jana Długosza
31 stycznia, jak co roku, Szkoła Podstawowa w Rzgowie obchodziła 

jeden z najważniejszych dni w roku szkolnym, czyli Dzień Patrona Jana Dłu-
gosza. Wiele atrakcji przygotowały z okazji tego święta panie Maria Bara-
nowska, Agnieszka-Pokorska Salska i Danuta Chojnowska.

Cała brać szkolna brała udział w uroczystościach, które rozpoczęło 
zabawne przedstawienie prezentujące życie i dokonania Jana Długosza. 
Uczniowie klasy VIb zachwycali nie tylko grą aktorską, ale także pięknymi 
strojami z epoki oraz tańcem w rytm muzyki dworskiej. W przedstawieniu 
przeszłość przeplatała się z teraźniejszością, stąd można było usłyszeć i zoba-
czyć współczesne tańce. Największy aplauz wzbudził układ choreograficzny 
przygotowany przez panią Paulę Filipczak do piosenki „Gangnam style”, tan-
cerze z klas II-VI rozbawili całą publiczność, zwłaszcza tańczący kanonik, 
którym był Patryk Franczak z kl. VIb J

Po przedstawieniu rozpoczęła się Gala Długoszków, która była przygoto-
wywana przez miesiąc, z każdej klasy IV-VI dzieci typowały swoich kandy-
datów w sześciu kategoriach: Prymusa, Artysty, Społecznika, Sportswoman, 
Sportsman, Dżentelman.

Jury w postaci Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego wybrało 
laureatów, którzy podczas Gali Długoszków otrzymali dyplomy i nagrody. 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach to: Prymus: Zofia Wosik z kl. IVb. 
Artysta: Zuzanna Zawiejska z kl. Vb. Społecznik: Natalia Kubas z kl. Vb. 
Sportswoman: Karolina Lolo z kl. Va. Sportsman: Dominik Kurela z kl. VIa. 
Dżentelman: Jakub Waprzko z kl. Vb.

Na uroczystym apelu odbył się także Konkurs Krasomówczy, publicz-
ność miała szansę wysłuchać ustnej wypowiedzi na temat „Najważniejsza 
wartość w życiu”. Jury konkursu wybrało Mistrzem Mowy Polskiej Marcela 
Bednarczyka z kl. VIb, który oczarował wszystkich swoją barwną przemową 
przeplataną wierszem.

Ogłoszono także wyniki konkursów międzyklasowych, przeprowadzo-
nych w szkole z okazji Dnia Patrona, a były to konkurs na najciekawszą 
gazetkę klasową o Janie Długoszu (zwycięzca klasa VIb), na najpiękniejsze 
zaproszenie na uroczystość Dnia Patrona (zwycięzca klasa VIb), a także Kon-
kurs Kaligraficzny (zwycięzca Alicja Jurek).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy uczniom klas IV-VI 
za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.                        Anna Kret

Karnawał w przedszkolu
Karnawał 2012/2013 upłynął w naszym przedszkolu pod znakiem hucz-

nych imprez i przedstawień teatralnych.
21 stycznia aktorzy z Teatru w Nowym Sączu zaprezentowali dzieciom 

przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”.
5 lutego 2013 r. odbył się na terenie Hali Sportowej GORTiR-u huczny 

karnawałowy bal przebierańców. Zabawa udała się wyśmienicie. Jak co 
roku, wśród przedszkolaków nie zabrakło kowbojów, muszkieterów, księż-
niczek i czarodziejek oraz wielu, wielu innych postaci z ulubionych bajek. W 
uroczyście udekorowanej sali w rolę wodzirejów wcieliły się pięknie prze-
brane panie wychowawczynie, zachęcając gorąco wszystkich do udziału we 
wspólnych tańcach, konkursach i korowodach. Wybrano też Króla i Królową 
Balu każdej z sześciu grup. Po wyczerpujących pląsach rozbawione, choć 
zmęczone maluchy pozowały do pamiątkowych fotografii. Już po obiedzie 
przedszkolaki odpoczywały po udanej imprezie, wymieniając się wrażeniami 
z balu i malując najbarwniejsze postaci karnawałowej zabawy.

W lutym we wszystkich grupach odbyły się uroczyste spotkania z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Maluchy uhonorowały swoje babcie i dziadków sta-
rannie przygotowanymi występami, laurkami oraz pysznym poczęstunkiem.

6 lutego w naszym przedszkolu gościli aktorzy z Teatru Lalek z Krakowa, 
którzy zaprezentowali przedszkolakom zabawne, ale i pouczające przedsta-
wienie pt. „O Rysiu, który dzieci chronił”. Barwne dekoracje i wyrazista gra 
aktorów, którzy nawiązali wspaniały kontakt z małymi widzami, zapewniły 
doskonałą rozrywkę.

Przedszkole Publiczne w Rzgowie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 
przedszkolnym, mieszkające na terenie gminy Rzgów, do przyłączenia się 
do naszej przedszkolnej społeczności w nowym roku szkolnym 2013/2014.

Nasza placówka zapewnia swoim podopiecznym troskliwą i fachową 
opiekę, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doskonale przygotowany 
personel pedagogiczny, całodzienne, obejmujące trzy posiłki wyżywienie. 
Wszystkie dzieci mogą korzystać z szeregu zajęć dodatkowych, takich jak 
gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe z piłką, zajęcia plastyki, rytmika, 
język angielski oraz systematycznie uczestniczyć w koncertach muzyków 
Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego i przedstawieniach teatralnych.

Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie się do pla-
cówki od 1 marca do 30 kwietnia w celu wypełnienia i złożenia wniosku o 
przyjęcie dziecka do przedszkola. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie 
dzieci pięcioletnie zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym.

Wszystkim Rodzicom, którzy przyłączyli się wraz z pracownikami 
Przedszkola Publicznego w Rzgowie do akcji Szlachetna Paczka, składamy 
serdeczne podziękowania.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka


