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Słowiański obraz

Jest rzeczą naturalną, że
upowszechnianie kultury nie
wszędzie wygląda jednakowo.
W dużych miejscowościach
dąży się do zapewnienia
mieszkańcom jak najszerszej
oferty kulturalnej. Mieszkańcy
większych miast mają szansę
rozwijać swoje zainteresowania
w wielu placówkach zarówno
prywatnych, jak i państwowych.
Liczne domy kultury, ośrodki
inicjatyw artystycznych, szkoły
i kółka zainteresowań stwarzają
w tym względzie rozmaite
możliwości. Inaczej jednak ma się
rzecz z wsiami i małymi miastami,
takimi jak choćby Rzgów.
W oparciu zatem o realne
możliwości, czyli kapitał ludzki
oraz ogniskującą funkcję GOK
w życiu społeczno - kulturalnym
lokalnej społeczności staram się
aktywizować do działań dzieci
i młodzież, rywalizując przy tym
usilnie z zalewem technologii
informacyjnej.
Media kierują naszym życiem
i wcale nie trzeba sięgać do literatury

W hołdzie
pomordowanym
w Babichach
czytaj na str. 14

czy filmu z gatunku science fiction,
by zauważyć, że mnogość ofert
spędzania czasu wolnego przed
szklanym ekranem lub z tabletem
w ręku jest tak wielka, iż trudno
z nią konkurować. Zjawisko to
jest tym bardziej niebezpieczne,
że umysł dziecka jest jak „gąbka”
i pochłonie wszelkie „gotowce”.
W jaki sposób wyjść naprzeciw
potrzebom
społeczeństwa
dotyczącym organizacji zajęć
oraz spędzania czasu wolnego
dzieci, młodzieży i dorosłych?
Często potrzebujemy jakiejś
zewnętrznej inspiracji, inicjacji,
a nawet autorytetu, by zrobić
krok w kierunku aktywnego
uczestnictwa w kulturze. Trzeba
więc mądrze korzystać ze
zdobyczy techniki, nie zapominając
o sprawności psychofizycznej
i edukacji. Zwłaszcza edukacja
regionalna pozwala na lepsze
poznanie własnego środowiska,
jego tradycji, historii, folkloru,
budzi inicjatywę, a czasem porywa
do wzniosłych celów.
dokończenie na stronie 3

Nie daj się wkręcić w patelnię

Będzie lepiej, ale dłużej
Odnawialne źródła energii

czytaj na str. 18

czytaj na str. 8

czytaj na str. 16
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Od redakcji
Szanowni Czytelnicy,
Dokładnie 20 lat temu, w 1995 roku, ukazał
się pierwszy numer „Rzgów – Nasza Gmina”.
Przeżywamy więc piękny, okrągły jubileusz
naszej lokalnej gazety. Jesteśmy jednocześnie
dumni i wdzięczni, że już tak długo jesteśmy
z Wami i dla Was oraz, mamy nadzieję, nas
potrzebujecie i cenicie.
Od początku przemian w naszym państwie,
my, w naszym lokalnym społeczeństwie, jesteśmy
wśród Państwa, informujemy o najważniejszych
wydarzeniach, przedstawiamy różne poglądy,
ciekawych ludzi, a także bawimy i uczymy
w tekstach naszych niestrudzonych lokalnych
liderów.
Okrągła rocznica to doskonała okazja do wspomnień. Wielkie podziękowania
w kierunku osób, które założyły to pismo i przez lata w nim pracowały,
poświęcając swój czas, energię i zdolności.
W niniejszym numerze gazety „Rzgów – nasza Gmina” wspominamy
początki naszego miesięcznika, rozmawiając z pierwszym redaktorem
naczelnym, p. Adamem Krajewskim. Zapis tej rozmowy jest doskonałą
okazją do poznania kulisów powstania gazety, o inicjatywie powstania
i idei, jaka przyświecała Twórcom.
Poza tematem jubileuszowym, nie zabraknie innych, ważnych (np.
Jubileusz Rzgowian i obchody z tym związane) i opisujących codzienne
życie, problemy i radości Naszej Gminy.
Mam nadzieję, że uda się utrzymać dotychczasowy charakter miesięcznika
i życzę gazecie kolejnych 20 lat.
Z poważaniem,
Redaktor Naczelny
Tomasz Łuczyński
i Kolegium Redakcyjne

Z okazji dnia Strażaka
składamy wszystkim Strażakom
najserdeczniejsze życzenia.
Ratowanie życia zdrowia i mienia ludzkiego,
niesienie pomocy tym którzy tej pomocy potrzebują,
to działania wpisane w codzienną strażacką służbę
Życzymy aby ta trudna służba była dla Was
źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.

Przypomina się wszystkim mieszkańcom o Systemie Powiadamiania
SMS na telefony komórkowe. Proszę składać deklaracje w urzędzie.
Rzgów, dnia 10.02.2015r.

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,

Budowa tunelu
W Ptak Fashion City rozpoczęła się budowa tunelu. Ta inwestycja umożliwi
połączenie drogowe obiektów Ptak, znajdujących się po obu stronach drogi
krajowej DK1 z Łodzi do Katowic. Nowy układ komunikacyjny ułatwi kupcom
przemieszczanie się, i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.
Odcinek tunelu osiągnie długość 200 metrów. Betonowa konstrukcja zagłębiona
w ziemi przebiegać będzie pod drogą krajową nr 1. Do dyspozycji kierowców
oddana zostanie jezdnia z dwoma pasami ruchu (każdy z nich o szerokości
3,5 m). Dla pieszych, powstanie chodnik o ponad dwumetrowej szerokości.
Całkowity koszt prac i budowy tunelu pokryje firma PTAK.
Tomasz Łuczyński

W celu ułatwienia komunikacji między Urzędem Miejskim w Rzgowie,
a Mieszkańcami naszej Gminy, pragnę wprowadzić „System Powiadamiania
SMS” na telefony komórkowe.
Poprzez powiadamianie SMS będą Państwo mogli otrzymywać ważne
dla każdego Mieszkańca informacje w zakresie np:
- zmian w studium zagospodarowania przestrzennego,
- terminów zebrań sołeckich,
- wydarzeń kulturalnych, sportowych,
- nauki,
- zarządzania kryzysowego,
- funkcjonowania infrastruktury
Warunkiem przystąpienia do „Systemu Powiadamiania SMS” jest
wyrażenie zgody. W związku z powyższym wraz z decyzja podatkową
otrzymacie Państwo formularz zgłoszeniowy - „Wyrażenie zgody na
przystąpienie do systemu powiadamiania SMS”.
Po stworzeniu bazy danych zostanie wyłoniony wykonawca, który
będzie świadczył usługę powiadamiania SMS.
Bardzo Państwa proszę o wypełnienie formularzy i dostarczenie ich do
sekretariatu Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Z wyrazami szacunku
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dokończenie ze strony 1
W tej roli doskonale sprawdza się Zespół Pieśni i Tańca
„Rzgowianie”, którego członkowie z powodzeniem chronią od
zapomnienia i przekazują następnym pokoleniom swój dorobek
artystyczny. Pielęgnowanie tradycji polskich przez ZPiT rozpoczęło
się w 1985 roku z inicjatywy Pana Bolesława Kacperskiego.
Od tamtej pory Zespół powiększa swoje szeregi, uświetnia
imprezy gminne, krajowe, a także bierze udział w wydarzeniach
folklorystycznych za granicą.
Efektem realizacji pasji, zadań wychowawczych oraz
systematycznych ćwiczeń jest fakt, że ZPiT „Rzgowianie” od
2013 roku znalazł się na liście CIOFF. Pomyślna weryfikacja
pozwoliła także na uczestnictwo w międzynarodowych festiwalach
organizowanych przez Międzynarodową Radę Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
W swojej 30-letniej działalności grupa prezentowała tańce
wielu regionów naszego kraju,
między innymi: łowickie, krakowskie, szlacheckie, góralskie,
lubelskie, rzeszowskie, Księstwa Warszawskiego i Lachów
Sądeckich. Aktywność ZPiT służy przede wszystkim lokalnej
społeczności. Za każdym razem, kiedy na scenie pojawiają się
„Rzgowianie” chcą uchronić od zapomnienia i nadal prezentować folklor
urodziwe dziewczęta i przystojni chłopcy w różnobarwnych
strojach, można pomyśleć, że to jakiś słowiański obraz. Dopiero gdy zaczynają tak, by podobał się on znawcom i sprawił przyjemność tym, którzy dopiero
tańczyć, śpiewać, grać i śmiać się, obraz ożywa i okazuje się, że to jest naturalne, zechcą go zrozumieć.
Kultura Ludowa jest źródłem tożsamości narodowej, ostoją przeszłości
wdzięczne i prawdziwe. „Rzgowianie” liczą obecnie 96 osób i ćwiczą w dwóch
i przyszłości. Mając ten fakt na uwadze, „Rzgowianie” wciąż chcą sprawiać
radość sobie i widzom.
Zapraszamy na koncert jubileuszowy 23 maja 2015 o godz. 17.00 do Parku
im .A. Mickiewicza w Rzgowie.
Renata Furga
GOK Rzgów

na zdjęciu kierownik kapeli Jarosław Rychlewski
grupach, a do tańca przygrywa zwykle 4-osobowa kapela, której kierownikiem
jest Jarosław Rychlewski.
Przynależność do ZPiT oznacza przyjaźń, radość, rekreację i dumę, a wszelkie
sukcesy postrzegane są za przygodę.
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Rozmowa miesiąca
Z miłości do Kalinka
Podobno nie da się wygrać walki z wiatrakami,
ale Pani się udało ?
Udało się, ale nie tylko mnie. Z wiatrakami
walczyliśmy wspólnie z mieszkańcami Kalinka.
W 2009 roku pojawiły się naciski na budowę farm
wiatrowych w naszym rejonie. Większość mieszkańców,
w tym i ja, byliśmy temu pomysłowi przeciwni.
Założyliśmy stowarzyszenie, prężnie działaliśmy
i w końcu, razem udało nam się powstrzymać budowę
wiatraków. Trochę to trwało, ale było warto.
Czy to wtedy mieszkańcy Kalinka uwierzyli, że
można wygrać nie tylko z wiatrakami, ale także
z zabetonowaniem rzgowskiej sceny samorządowej?
Ten sukces na pewno dodał nam, mieszkańcom
Kalinka, skrzydeł. Kolejnym było udane zablokowanie
przejazdów ciężkich pojazdów ze żwirem przez naszą
miejscowość. Jeździło ich 150 na godzinę, od 6.00
do 22.00. To był prawdziwy koszmar! Doszło nawet
do tragicznego wypadku z udziałem ciężarówki, pod
kołami której zginął 29-letni motorowerzysta. Tej
tragedii być może dałoby się uniknąć, gdyby tylko
poprzedni burmistrz nie wydał nieodpowiedzialnej
decyzji, przez którą Kalinko zmieniło się w autostradę
dla ciężarówek ze żwirem.
Sprawę żwirowni w Kalinie także udało się
ostatecznie rozstrzygnąć na korzyść mieszańców.
Dzięki mojemu pisemnemu
wystąpieniu do Marszałka
Województwa Łódzkiego, który
okiełznał dzierżawcę żwirowni,
udało się znacząco zmniejszyć ruch
samochodów ciężarowych w naszej
miejscowości. Mam nadzieję, że
decyzje o powstaniu kolejnych
żwirowni będą podejmowane zgodnie
z wymogami prawa i w porozumieniu
z mieszkańcami.
Czy to te dwie sprawy, a więc
żwirownia i wiatraki przesądziły,
że została Pani radną?
Nie od razu zostałam radną.
Mieszkańcy wybrali mnie najpierw
do rady sołeckiej. Wierzę więc, że
na zaufanie, jakim obdarzyli mnie
mieszkańcy, za które bardzo dziękuję,
wpływ miała także moja aktywność
właśnie w tym ciele. Myślę, że nie
bez znaczenia było także to, że
startowałam z komitetu „Lepsza
Przyszłość w Twoich Rękach”. Jako
drużyna mamy dobry program, nie
tylko dla Kalinka, ale także dla całej
gminy. Już w tym roku w Radzie
Miejskiej zabudżetowaliśmy część
oczekiwanych przez mieszkańców
inwestycji. Mam nadzieję, że
będą sprawnie realizowane przez
burmistrza i jemu poległych
pracowników. W Romanowie
oczekujemy na kolejny odcinek
chodnika, w Kalinku na pierwszy
odcinek, pomiędzy drogami na
wodociągi i na Modlicę.
Dlaczego zdecydowała się Pani

na aktywność społeczną?
Cóż, nie pracowałam już zawodowo, mogłam więc
udzielać się społecznie ze szczególną intensywnością, na
którą często nie mogą sobie pozwolić osoby prowadzące
wymagające życie zawodowe. Z przyjemnością
działałam więc w radzie sołeckiej i obserwowałam
władze gminy uczestnicząc w sesjach Rady Miejskiej.
Chodziłam na nie przez ostatnie 4 lata. Poza tym, dla
mnie mieszkanie w Kalinku to spełnienie marzeń.
Czuję się bardzo związana z Kalinkiem i sprawami
mieszkańców, dlatego z chęcią poświęciłam się
aktywności społecznej.
Mieszka Pani w Kalinku, ale wychowała się
Pani w mieście.
Tak, dzieciństwo, wraz z rodziną spędziłam
w mieście. Pamiętam, że zawsze zazdrościłam
koleżankom wakacji poza miastem. Moje życie
potoczyło się jednak na tyle szczęśliwie, że w końcu
udało mi się spełnić marzenia i zamieszkać na wsi –
wybudowaliśmy w Kalinku nieduży dom. Rodzina
mojego męża jest zresztą związana z Kalinkiem
od bardzo wielu lat. Mamy nawet akt notarialny
z 1904 r. (pisany jeszcze cyrylicą!), który sięga aż
do własności ziemi z 1874 roku.
Za co tak bardzo kocha Pani wieś?
We wczesnej młodości zaczytywałam się w książkach
takich jak „Noce i dnie” czy „Nad Niemnem”, które
zapoczątkowały moją miłość do wsi. Ostatecznie

rozwinęła i ugruntowała się ona w Kalinku - to tu
po raz pierwszy w życiu brałam udział w żniwach,
wykopkach, grabieniu siana, robieniu masła i wędlin,
czy zwykłym odchwaszczaniu. Wykonywanie tych
prac zawsze sprawiało mi przyjemność. W tym czasie
bardzo zaimponowały mi też kobiety mieszkające
na wsi. Mają dużą życiową wiedzę, są pracowite,
pomysłowe. Szkoda, że ich liczne umiejętności
rzadko bywają doceniane.
Ewa Fryczka prywatnie to…
Żona, matka dorosłej córki, teściowa, babcia
dwojga wnucząt. Jestem też gospodynią domową
i ogrodniczką, miłośniczką wszelkich roślin. Uwielbiam
spędzać czas na pielęgnacji mojego przydomowego
ogródka. Mój pierwszy kontakt z ogrodnictwem
wywołał rozbawienie w rodzinie – otóż posadziłam
ozdobny łubin korzeniami do góry (śmiech). Długo
o tym pamiętano i długo budziło to wesołość. Cóż,
odpowiednia literatura, chęci oraz doświadczenie
czynią z laika mistrza. Dzisiaj takiej wpadki już
bym nie zaliczyła. Bardzo chętnie sięgam także po
książki. Czytanie to moja pasja, polecam, zwłaszcza
kobietom, pozycję „Krzesło do krępowania” autorstwa
Kathryn Harrison – mocna rzecz. Lubię też psy, ale
zdałam sobie sprawę z tego, że bardzo łatwo ulegam
ich urokowi, pozwalając na zbyt wiele. Chyba nie
powinnam mieć psa! (śmiech)
Z Wiceprzewodniczącą
Rady Miejskiej w Rzgowie
Panią Ewą Fryczką
rozmawiał Tomasz Łuczyński
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Jubileusz Gazety to już 20 lat
Każdy okrągły jubileusz jest okazją do podsumowania
minionego etapu. W kwietniu minęło 20 lat gazety.
To szczególna rocznica i dlatego postanowiłem
porozmawiać z pierwszym redaktorem naczelnym,
współtwórcą pomysłu o gazecie.
O genezie, początkach, o przesłaniu i samej gazecie
w rozmowie z Adamem Krajewskim.
Pan Adam Krajewski lekarz weterynarii,
właściciel przychodni przy ul Ogrodowej, studia
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w AR
w Lublinie. Specjalista chorób drobiu i ptaków
ozdobnych.
A z gazetą to było tak….
Zaczęło się 20 lat temu. Grupa rzgowskich
samorządowców postanowiła, że gmina Rzgów
będzie miała własną gazetę. Pamiętam pierwsze
spotkanie w gabinecie, wtedy jeszcze wójta Jana
Mielczarka, kiedy zastanawialiśmy się nad tytułem,
szatą graficzną i czy ma to być miesięcznik czy też
może dwutygodnik. Ale już wtedy wiedzieliśmy na
pewno, że gazeta ma być pismem lokalnym, takim które
uaktywni mieszkańców Rzgowa i okolic, które zwróci
uwagę samorządowców na nie zawsze dostrzegane
przez nich problemy. Od pierwszego numeru „Rzgów
Nasza Gmina” (bo taką nazwę przyjął miesięcznik)
miał przede wszystkim informować o wydarzeniach
lokalnych, o sprawach gminnej społeczności. Miał
sygnalizować jej potrzeby i oczekiwania. Miał
również informować o pracach urzędu, radnych
i władz gminy. Gazeta otworzyła też swoje łamy na
ogłoszenia i informacje od instytucji i czytelników.
Lokalne czasopisma to niezwykle istotny element
społeczeństwa obywatelskiego. Ich oddziaływanie jest
bardziej bezpośrednie, a ich kontakt z czytelnikami
bliższy i bardziej „osobisty”, niż w przypadku
mediów ogólnokrajowych. Historie z sąsiedztwa,
informacje o ludziach, których codziennie mija
się na ulicy, mają większe znaczenie, niż sprawy
dotyczące osób nieznanych. Media lokalne szybko
pojawiają się na rynku, ale i szybko z niego znikają.
„Rzgów Nasza Gmina” trwa; od 20 lat trafia do rąk
czytelników. A ci miesięcznik oceniają różnie - raz
dobrze, innym - „tak sobie”, a nawet źle. Ale tak
jest z prasą, powinna wywoływać emocje. Należy
podziękować wszystkim, którzy tworzyli pismo,
którzy tworzą je nadal i tym, którzy tworzyć je będą
w przyszłości.
Co spowodowało powstanie gazety?
Trudno teraz dokładnie przybliżyć tamten czas. To
była młoda demokracja, wszyscy uczyli się świeżej
wolności. Tworząc gazetę, budując zespół kierowała
nami chęci podzielenia się wszystkimi samorządowymi
działaniami, lokalnymi sprawami ze społeczeństwem.
To nie ja byłem inicjatorem powołania gazety, ale
współtworzyłem i uczestniczyłem w pierwszych
spotkaniach. Pamiętam pierwsze spotkanie w urzędzie
gminy (wtedy jeszcze gminy).
Jak to się stało że został Pan Pierwszym
Redaktorem Naczelnym Gazety?
Na spotkaniu u wójta Jana Mielczarka (byli:
Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski, p. Piotr

Salski, p. Marek Bagiński, p Dorota Biskupska
-Niewiadowska p. Marek Ładyński i ja), zaproponowano
mi, abym został redaktorem naczelnym. Nie wiem
co spowodowało, że taka propozycja została
wysunięta. Może to, że kiedyś miałem takie marzenia,
interesowałem się dziennikarstwem i nawet chciałem
tuż po studiach zacząć
drugie studia związane
z dziennikarstwem.
Życie jednak szybka to
zweryfikowało: dom,
rodzina. Nie było czasu
na drugie studia.
Jakimi tematami
zajmowała się wtedy
gazeta?
Chcieliśmy przybliżyć
społeczeństwu pracę
rady. To było głównym
motywem.
Wtedy
społeczeństwo nie było
aż tak zaznajomione
z pracą samorządu,
ludzie nie interesowali
się sesjami rady, pracą
samorządu i wszystkimi
poczynaniami, które prowadziła rada gminy. My
chcieliśmy to wszystko przybliżyć ludziom. Chcieliśmy
przedstawić jakie są podejmowane decyzje w urzędzie,
jakie są plany. By ludzie poczuli, że to co robimy
na naszym terenie w dużej mierze zależy od nas.
W tamtym czasie istniało takie przeświadczenie, że
decyzje przychodzą z góry, zapadają gdzieś wyżej,
a my chcieliśmy pokazać, że u nas jest inaczej.
Że to my sami decydujemy, która droga ma być
zrobiona, którą szkołę trzeba wybudować, czy
wyremontować, którą remizę wesprzeć. To były
decyzje podejmowane przez nas lokalnie i to właśnie
chcieliśmy przekazać społeczeństwu. Chcieliśmy
za pośrednictwem gazety powiedzieć, że warto się
zaangażować w prace w samorządzie, że naprawdę
to od nas zależy co dzieje się na naszym terenie.
Ale przede wszystkim chcieliśmy przybliżyć pracę
samorządu. Chcieliśmy pisać o naszych lokalnych
sprawach, o nas, żeby ludzie mogli się dowiedzieć,
co się dzieje w szkole, w ośrodku zdrowia, w naszej
orkiestrze dętej. Chcieliśmy relacjonować sesje rady
gminy, żeby mieszkańcy dokładnie wiedzieli, czym
zajmuje się samorząd.
A pamięta Pan jaki był skład kolegium
redakcyjnego?
W skład kolegium wchodzili: p. Piotr Salski główny inicjator powołania gazety, oraz pozostałe
osoby: p Marek Bagiński, p. Marek Ładyński,
p. Dorota Biskupska-Niewiadowska, wójt p. Jan
Mielczarek, przewodniczący rady gminy p. Marek
Bartoszewski, p. Aleksandra Kubicka. To był trzon
gazety. Później dochodziły osoby, które intensywnie
współpracowały: p. Halina Bińiek z Czyżeminka, p.
dyrektor szkoły Iwona Skalska. Do szerokiego składu
redakcji weszły oprócz p. dyrektor Iwony Skalskiej,
p. Dorota Strzałkowska i Elżbieta Skrobiszewska.
Na szczególną uwagę zasługuje w mojej ocenie
cykl artykułów poświęconych każdemu z naszych
sołectw autorstwa p. Jana Depczyńskiego. Wspierał
gazetę bardzo ciekawymi artykułami i świetnymi
rysunkami. Szatę graficzną zaprojektowała p. Helena
Przytulska.
Wydaliście pierwszy numer później następny
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i kolejne. Jak została gazeta przyjęta? Jaki był
oddźwięk?
Pamiętamy wydanie pierwszego numeru i kolejnych.
Było to wielkie wydarzenie, były silne emocje
związane z każdym numerem, niejednokrotnie
sami jeździliśmy do drukarni, aby przywieźć

numer, niejednokrotnie (choć urząd pomagał) sami
dystrybuowaliśmy po sklepach gazetę. Taka była
decyzja, że gazeta kolportowana ma być w sklepach
spożywczych w gminie. Jak przychodził nowy
numer, to pomimo, że wszystko wcześniej znaliśmy,
otwieraliśmy gazetę z zaciekawieniem i czytaliśmy
po raz kolejny od początku do końca. Społeczeństwo
bardzo ciepło nas przyjmowało. Zawsze słyszeliśmy
same pozytywne komentarze. Nie spotykaliśmy się
z krytyką. Wszyscy byli zadowoleni, gratulowali nam.
Nakład rozchodził się w całości tj. około 500 sztuk.
Czy czytelnicy pisali do gazety?
Staraliśmy się wciągnąć czytelników do czytania
i interaktywnego współpracowania z gazetą. Robiliśmy
różne konkursy, robiliśmy sondy. Prosiliśmy, żeby
wypowiadali się na różne tematy, np. wybory na
najpopularniejszego obywatela naszej gminy. Czytelnicy
pisali listy i nawet całe artykuły przychodziły do
redakcji.
Na ile w Pana ocenie zmieniła się gazeta
obecnie?
Gazeta zmieniła się bardzo począwszy od papieru,
szaty graficznej. Artykuły i nurt są zachowane, gazeta
wciąż pisze o sprawach lokalnych, o tym co dotyczy
wszystkich mieszkańców. Teraz jest profesjonalna, ta
nasza gazeta to była amatorszczyzna, uczyliśmy się
tego wszystkiego. Wprawdzie mieliśmy do pomocy
profesjonalnego redaktora, który nam trochę pomagał,
ale wszystko robiliśmy sami. Zmieniły się czasy
i zmieniła się gazeta. Sądzę, że na dobre.
Jakieś życzenia dla gazety?
Następnych 20 lat. A jak będzie następne 20 lat
się ukazywała, to znaczy, że odniosła sukces jeszcze
większy.
Z Adamem Krajewskim
rozmawiał Tomasz Łuczyński
Zapraszam Państwa do przysyłania lub
zgłaszania się. Chętnie przedstawimy ciekawe
osoby z gminy i ich zainteresowania, pasje czy
hobby. Adres e-mail: naszagmina@rzgow.pl lub
tel. do Redakcji 883 622 722
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Niech każdy sumiennie wykonuje swoją pracę
Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury Wojciecha Skibińskiego,
który proponował, by w związku z powstaniem
nadwyżki budżetowej w wysokości 6 mln zł rozważyć
rozpoczęcie inwestycji pod nazwą „Wykonanie
Projektu i Budowa Domu Kultury w Rzgowie”.
Po pierwsze należy zauważyć, że adresat tego pisma
jest niewłaściwy. Na etapie realizacji budżetu inicjatywę
w sprawie jego zmiany posiada jedynie burmistrz.
Radni według prawa nie mogą już proponować zmian
w budżecie na 2015 rok, mogą jedynie zaakceptować
lub nie poprawki proponowane przez burmistrza.
Po drugie, Rada Miejska w budżecie na 2015
uchwaliła już środki wystarczające na realizację
I etapu inwestycji „Wykonanie projektu i budowa
Domu Kultury”. Po trzecie i najważniejsze, kolejny
krok przy budowie Domu Kultury należy do Urzędu
Miejskiego, który powinien teraz dołożyć wszelkich
starań, by pozyskać finansowanie zewnętrzne
(dotację), zabezpieczając tym samym środki na
realizację całej inwestycji.
Rozpoczynanie budowy której kosztorys
opiewa na ponad 12 milionów złotych, nie mając
zabezpieczonych środków na realizację całej

inwestycji byłoby wielce nieroztropne. A co stałoby
się, gdyby gmina zaczęła budowę obiektu, a dotacji
nie udałoby się uzyskać lub wręcz rozpoczęcie
budowy spowodowałoby przekreślenie szans na
dotację ? Zostalibyśmy z nieukończoną inwestycją,
która niszczałaby przez kolejne lata. A mówimy
przecież o milionach złotych pieniędzy pochodzących
z podatków mieszkańców!
Wielu Mieszkańców Gminy Rzgów chce
budowy Domu Kultury. Inwestycja ta jest także
oczkiem w głowie radnych Rady Miejskiej. Wierzę
jednak, że mieszkańcy oczekują by budowa została
przeprowadzona sprawnie, mądrze i oszczędnie, oraz
z wykorzystaniem dotacji. Aby tak się stało każdy
powinien sumiennie wykonywać swoją pracę. Radni
uchwalili budżet z zabezpieczeniem finansowania
potrzebnego na przygotowanie dokumentacji
i pozwolenia na budowę oraz umieścili inwestycję
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pracownicy
burmistrza wykonali już te zadania. Przydałoby się
aby dyr. Skibiński stworzył odpowiednią atmosferę
do realizacji inwestycji. Narastające konflikty dyrekcji
GOK z grupami artystycznymi, o których informacje
docierają do radnych, raczej dobrego klimatu nie

Jak powstała Rzgowska Aleja Gwiazd?

i dalszej eksploatacji. Wybrano takie lampy, aby
intrygowały przejezdnych i przyciągały klientów
do Rzgowa – stolicy naszej gminy.
W drugim etapie zainwestowaliśmy w ul. Rudzką
z tym samym typem latarni, gdyż zlokalizowanych
zostało tam kilka poważnych przedsiębiorstw.
Inwestycja ta znakomicie poprawiła bezpieczeństwo
obywateli na ul. Rudzkiej.
Zamysł chodnika i ścieżki rowerowej jest taki, aby
połączyć go z wybudowanym już ciągiem pieszorowerowym w ul. Rudzkiej w Łodzi.
Kiedy nadarzyła się taka możliwość, aby uzyskać
pieniądze unijne z „Buduj Razem” wybudowaliśmy
trzeci etap wzdłuż ul. Czartoryskiego w St. Gadce obok
cmentarzy i pętli autobusowej do ul. Uczniowskiej
– rejon ten jest intensywnie uczęszczany przez
pieszych chociażby ze względu na cmentarze.
Latarnie jednak są już zwykłe, a ich ilość wynika
z norm obowiązujących w energetyce.
Gminę czeka czwarty etap takiego ciągu pieszojezdnego z oświetleniem na ul. Czartoryskiego, by
połączyć się z siecią uczęszczanych ścieżek rowerowych
w Łodzi, żeby można było swobodnie rowerem
przemieszczać się między Łodzią a dynamicznie
rozwijającym się Rzgowem. Na przeszkodzie

Na pytanie red. Chmielewskiej ze Rzgowskiej
Prawdy, którą zaintrygowała moja wypowiedź na
sesji na temat lamp na ul. Rudzkiej w Rzgowie, czy
orientuje się ile ich stoi? Od kiedy one są? Skąd były
zamówione? I dlaczego akurat takie? – udzieliłem
pisemnej wypowiedzi z zastrzeżeniem przedruku
mej wypowiedzi w całości. Tak się jednak nie stało,
przez co został wypaczony sens mojego przekazu.
A oto on w całości:
Moja wypowiedź na sesji zainspirowana została
wnioskiem radnej G. Gałkiewicz (okręg wyborczy
nr 3), aby wygasić część lamp na ul. Rudzkiej
w Rzgowie. Radni poprzednich kadencji, mając na
uwadze, że przy ul. Tuszyńskiej powstały Centra
Handlowe na skalę krajową, postanowili wybudować
reprezentacyjny chodnik ze ścieżką rowerową
i ozdobnymi latarniami od drogi K-1 ul. Tuszyńską
i ul. Rudzką w Rzgowie do wiaduktu.
W pierwszym etapie zainwestowano w ul. Tuszyńską
obok wspomnianych Centrów Handlowych.
Rodzaj latarni wybierany był w sposób
demokratyczny na wspólnym posiedzeniu komisji
rady, biorąc pod uwagę estetykę oraz koszty zakupu

Kolizja w Romanowie

Wprawdzie decyzja w sprawie otwarcia kolejnej żwirowni – Romanów
XVI nie zapadła, ale życie podpowiedziało przewidywalną sytuację, związaną
z intensywną eksploatacją dróg w gminie przez ciężarówki wożące żwir. Kolizja
w dniu 14 kwietnia 2015 r. na wiadukcie Kalinko-Romanów na szczęście obyła
się bez ofiar, ale na kilka godzin zablokowała drogę Romanów-Rzgów.
Kierowca szkolnego autobusu musiał wycofać pojazd i dowieźć dzieciaki do
Romanowa objazdem przez Modlicę. Zawrócić musiał też jeden z kierowników
referatu.
Myślę, że jest to poważne ostrzeżenie. Panie Burmistrzu, apeluję, aby nie
dopuścił Pan do bezprawia w ruchu drogowym, jakie miało miejsce w Kalinku
w roku 2012. Proszę też o ochronę lasu, który dewastują przewoźnicy żwiru.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Fryczka

tworzą. Dobrze byłoby więc, gdyby p. Wojciech
Skibiński skoncentrował się na swoich zadaniach.
Rada Miejska i burmistrz krok po kroku będą
dążyć do zrealizowania tej inwestycji.
GOK jest jedną z najważniejszych instytucji
w naszej gminie, a także jedną z najhojniej
finansowanych. W budżecie na rok 2015 na jego
funkcjonowanie Rada Miejska uchwaliła dotację
w wysokości 856 850,00 zł. mając nadzieję że środki
te zostaną spożytkowane dla dobra mieszkańców.
Jeżeli dzieje się tam coś złego, a atmosfera nie
sprzyja działalności kulturalnej i twórczej, to należy
się nad tą sytuacją pochylić. Wierzę, że burmistrz
Rzgowa, któremu podlega dyrektor GOK, zareaguje
stosownie do okoliczności. Gminny Ośrodek
Kultury to nasza wspólna sprawa, nie tylko
burmistrza, urzędników i radnych, ale przede
wszystkim mieszkańców gminy. Władze powinny
zrobić wszystko, by działo się w nim jak najlepiej,
zwłaszcza w obliczu czekającej nas inwestycji wartej
kilkanaście milionów złotych.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Świerczyński
stoi jednak brak kanalizacji w dalszej części ul.
Czartoryskiego.
Żeby policzyć, ile ozdobnych latarni stoi na tych
ulicach, zapraszam wszystkich zainteresowanych na
spacer lub przejażdżkę rowerową, gdyż ja poruszając
się samochodem miałbym z tym kłopot i mogłoby to
stanowić zagrożenie dla ruchu w tak uczęszczanym
obszarze Rzgowa.
Jeśli chodzi o pytanie – od kiedy stoją te latarnie?
– to dokładne informacje będą w Ref. Inwestycji
Urzędu Miejskiego – gdyż moja pamięć na tyle lat
uczestniczenia w życiu gminy – może być zawodna,
ale powyżej określiłem powody i ramy czasowe ich
zainstalowania.
Natomiast odpowiedź na pytanie – skąd one były
zamawiane? - nie leży w mojej gestii radnego, tylko
Urzędu Miejskiego. Po prostu nie wiem. Proszę tam
pytać.
Na pytanie: dlaczego akurat takie lampy? - obszernie
wyjaśniłem ten powód w obecnej wypowiedzi.
A na koniec dodam: Dlatego, że są ładne i stanowią
wizytówkę Rzgowa i całej gminy, a wszyscy
spoglądają na nie z zazdrością.
Radny Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Ciąg dalszy o dopłatach bezpośrednich w roku 2015
Na zakończenie cyklu o płatnościach bezpośrednich pragnę przybliżyć
czytelnikom dwa kolejne schematy dotyczące wsparcia dla rolników. Pierwszy
schemat związany jest z płatnościami do produkcji roślin wysokobiałkowych.
Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych:
a. przysługuje rolnikowi, który prowadzi w plonie głównym uprawę roślin
wysokobiałkowych objęte wsparciem,
b. szacowana stawka płatności : 239,6 EUR/ha
c. limit pomocy do 75ha
d. nie jest wymagane zawarcie umowy
e. minimalna powierzchnia działki 0,1ha
Rośliny kwalifikujące się do płatności: bób, bobik, ciecierzyca, esparceta
siewna, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny
cukrowy, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa,
koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczaj, lędźwian,
lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, łubin biały, łubin
wąskolistny, łubin żółty, nostrzyk, peluszka, seradela uprawna, soczewica
jadalna, soja zwyczajna, wyka kosmata, wyka siewna.
Płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych przysługuje
również w przypadku uprawy gatunków ww. roślin wymienionych w formie
mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te powyżej
wymienione, z tym że w przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej dopuszcza
się ich uprawę z rośliną podporową. Jest to jedna z najwyższych dopłat dostępna
dla rolników naszej gminy i bardzo zachęcam wszystkich do zainteresowania
się uprawą roślin wymienionych powyżej.
Drugi omawiany dzisiaj schemat związany jest z uprawą owoców miękkich:
truskawki i maliny oraz lnu. Zasady przyznawania są identyczne. Płatność do
uprawy tych roślin przysługuje gdy:
a. uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania
jednolitej płatności obszarowej
b. płatności obszarowe do powierzchni uprawy
c. nie jest wymagane zawarcie umowy
d. minimalna powierzchnia działki 0,1ha
e. szacowane stawki płatności:
f. 250 EUR/ha (owoce miękkie – truskawki, maliny)
g. 200 EUR/ha (len)
Na zakończenie tego cyklu dotyczącego płatności bezpośrednich chciałbym
powiedzieć kilka słów o tzw, płatnościach za zielenienie. Jest to moim zdaniem
niezbyt trafne tłumaczenie nazwy praktyk stosowanych w rolnictwie mających
korzystny wpływ na klimat i środowisko. Praktyki te obejmują trzy zasadnicze
elementy:
1. Dywersyfikacja upraw
2. Utrzymanie trwałych użytków zielonych, w tym cennych przyrodniczo
(TUZ)
3. Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Nie chcę zanudzać czytelników zawiłymi opisami tych działań i dlatego
omówię je w kilku słowach w dość dużym skrócie.
Dywersyfikacja polega na zapobieganiu tworzenia monokultury w rolnictwie.
Wszyscy rolnicy uprawiający powyżej 10ha gruntów ornych muszą uprawiać
przynajmniej 2 rośliny w plonie głównym i jedna roślina nie może zajmować
więcej niż 75% powierzchni gruntów rolnych. W przypadku uprawy ponad
30ha gruntów ornych rolnik musi mieć przynajmniej 3 uprawy i tak jak powyżej
roślina przeważająca nie może mieć więcej niż 75% powierzchni, a dwie
rośliny główne nie mogą mieć więcej niż 95% powierzchni całości upraw na
gruntach ornych. Dlatego też wszyscy rolnicy mający powyżej 10ha gruntów
ornych muszą w swoich wnioskach zaznaczać wszystkie działki rolne z uprawą
różnych gatunków roślin.
Utrzymanie trwałych użytków zielonych składa się z dwóch elementów:

użytków zielonych cennych przyrodniczo, położonych na obszarach Natura
2000, w tym obejmujących gleby torfowe i podmokłe, które wymagają
ścisłej ochrony.
b. utrzymywania w skali kraju powierzchni trwałych użytków zielonych na
niezmienionym poziomie w stosunku do ich powierzchni ustalonej w roku
referencyjnym (2015).
Wszyscy rolnicy posiadający powyżej 15ha gruntów rolnych zobowiązani
są do utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA). Do obszarów tych
zaliczmy:
a. grunty ugorowane - w ramach obowiązkowej praktyki utrzymywania
obszarów proekologicznych to grunty, na których w okresie od dnia 1
stycznia do dnia 31 lipca w danym roku nie jest prowadzona produkcja
rolna (po upływie tego terminu rolnik będzie mógł przywrócić grunty do
produkcji)
b. elementy krajobrazu chronione w ramach norm DKR:
- drzewa będące pomnikami przyrody
- oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100m2
- rowy, których szerokość nie przekracza 2m
c. elementy krajobrazu:
- żywopłoty i pasy zadrzewione – o max. szerokości do 10m
- drzewa wolnostojące – o średnicy korony minimum 4m
- zadrzewienia liniowe – obejmujące drzewa o średnicy korony
minimum 4 metry; odległość między koronami drzew nie powinna
przekraczać 5m
- zadrzewienia grupowe – których korony zachodzą na siebie oraz
zagajniki śródpolne – o maksymalnej powierzchni do 0,3ha
- oczka wodne – o maksymalnej powierzchni 0,1ha, z wyłączeniem
zbiorników z betonu lub tworzywa sztucznego wraz z możliwością
wliczenia do powierzchni oczka strefy z roślinnością nadbrzeżną
wzdłuż wody o szerokości do 10m
- rowy – o maksymalnej szerokości do 6m, włączając otwarte cieki
wodne służące do nawadniania i odwadniania, z wyłączeniem kanałów
wykonanych z betonu
- miedze śródpolne o szerokości od 1m do 20m, na których nie jest
prowadzona produkcja rolna
d. zagajniki o krótkiej rotacji
e. pasy gruntów (kwalifikujących się hektarów) wzdłuż obrzeży lasów o szerokości od 1m do 10m,
f. międzyplony lub okrywa zielona rozumiane jako wsiewki trawy
w uprawę główną lub mieszanki gatunków uprawnych wysiewane
w terminie:
- do dnia 20 sierpnia danego roku, w przypadku międzyplonów
ścierniskowych,
- do dnia 1 października danego roku, w przypadku międzyplonów
ozimych
obowiązek utrzymania na gruncie:
- międzyplonów ścierniskowych: do dnia 15 września danego roku,
- międzyplonów ozimych: do dnia 15 lutego kolejnego roku.
g. uprawy wiążące azot – bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola
wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna,
soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka,
seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała,
koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna inkarnatka, komonica
zwyczajna, esparceta siewna,
lucerna siewna, lucerna mieszańcowa,
lucerna chmielowa, lędźwian, wyka kosmata, nostrzyk.

Wszyscy rolnicy posiadający powyżej 15ha gruntów ornych muszą we
wniosku składanym co roku wykazać posiadanie przynajmniej 5% powierzchni
terenów EFA. Szacowana stawka płatności ok. 71,8 euro/ha.
W związku z planowaną na 15 maja 2015 nowelizacją ustawy o płatnościach
bezpośrednich za miesiąc postaram się zapoznać czytelników „Naszej Gminy”
z tymi zmianami oraz omówić zasady przyznawania wsparcia związanego
z gospodarowaniem na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Radny Rady Miejskiej w Rzgowie
a. obowiązku utrzymania na poziomie gospodarstwa wyznaczonych trwałych
Jan Michalak
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA
Co nowego w naszej przychodni zdrowia?
Szanowni Czytelnicy,
celowo nawiązałem tytułem artykułu o GPZ do treści nagłówka z poprzedniego
wydania naszej gazety. Po miesiącu od ostatnich informacji przedstawiam
Państwu nowe fakty. Radni klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach”
poprzez członków Rady Społecznej Gminnej Przychodni Zdrowia wnioskowali
do pani kierownik GPZ pani E. Solnicy o interwencję w sprawie porannych
kłopotów z dodzwonieniem się do przychodni. Pacjenci chcący wyznaczyć
wizytę u lekarza w danym dniu, często borykali się z problemem – „Dodzwonię
się, czy nie?”. Niejednokrotnie wielu z nas musiało osobiście przyjechać do
przychodni, by usłyszeć „Dziś już lekarz ma pełną listę osób, lub: „Dziś nie
przyjmuje”, itp”. W tym temacie dochodziło od dawna do wielu sporów i
ostrych uwag ze strony pacjentów - mieszkańców naszej gminy.
Z informacji dostępnych radnym, co także nasi Czytelnicy pewnie zauważyli,
pani kierownik wprowadziła zmianę w organizacji pracy rejestracji. W godzinach
„szczytu porannego” oddelegowano pracownika administracyjnego do pomocy
w odbieraniu telefonów, rejestrowaniu pacjentów, wyciąganiu kart personalnych.
Drugą kwestią i kontrowersyjnym rozwiązaniem organizacyjnym jest
klasyfikowanie kolejki pacjentów według tzw. numerków. Ten temat poruszano
już wielokrotnie w latach poprzednich, stosowano różne rozwiązania. Niestety
żadne nie jest idealne. Po konsultacjach z panią kierownik pozostanie system
numeracji klasyfikujący pacjentów w kolejce do lekarza. Pozwoli on uniknąć
kumulowania się większej ilości pacjentów w poczekalni, jest to bardzo istotne,
aby pacjenci, którzy przychodzą do lekarza tylko po recepty lub ze schorzeniami
innymi niż infekcje wirusowe nie byli narażeni na zakażenie nimi. Prosimy
o wyrozumiałość, mając nadzieję, że sytuacje konfliktowe będą sporadyczne.
Apelujemy do mieszkańców naszej gminy, by rozważnie wyznaczali godzinę
wizyty lekarskiej i jednocześnie konsekwentnie postępowali w związku
z wcześniejszymi ustaleniami. Mam na myśli pacjentów wyznaczających np.
początkowe numery wizyt w danym dniu a przychodzących do kolejki z dużym
opóźnieniem z jednoczesnymi roszczeniami, że ich kolejka dawno minęła.
Wszyscy dbajmy o przestrzeganie tej zasady, a sporów między nami będzie
mniej. Poprawi się także atmosfera naszego pobytu w przychodni.
Drodzy Czytelnicy, podaję do informacji adres poczty elektronicznej, na który

mogą Państwo pisać o uwagach, propozycjach, spostrzeżeniach dotyczących
GPZ. Zapraszam do pisania na adres gpzradaspoleczna@wp.pl lub do wizyty
w naszym Urzędzie Miasta w trakcie cotygodniowych wtorkowych dyżurów
radnych w godzinach 14.00 - 17.00.
Na koniec trochę liczb. W roku 2015 radni zarezerwowali w budżecie
naszej gminy 118 tys. złotych na doposażenie gabinetu stomatologicznego
oraz 40 tys. złotych na wyposażenie ośmiu stanowisk komputerowych
wraz z oprogramowaniem, drukarki, skanery w związku z wprowadzeniem
obowiązkowej elektronicznej dokumentacji medycznej.
Radny Rady Miejskiej
Rafał Kluczyński

*

*

*

W dniu 08.04.2015 w Starowej Górze na terenie obiektu rekreacyjnosportowego (ul. Centralna 11) odbyło się spotkanie, w którym brali udział:
Burmistrz Rzgowa Konrad Kobus, w-ce Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński,
Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Świerczyński, Radni Starowej Góry:
Stanisław Zaborowski, Leszek Chwiałkowski, Zbigniew Cisowski oraz
mieszkańcy Starowej Góry. Spotkanie dotyczyło przygotowania obiektu do
sezonu letniego oraz dalszej modernizacji zgodnie z potrzebami mieszkańców.
Poniżej przedstawiam wnioski, o które postulowali mieszkańcy:
1. Zainstalowanie kamery w celu monitorowania obiektu (obecnie realizowane
dzięki życzliwości firmy GROT),
2. Wybudowanie zaplecza w postaci sanitariatów oraz pomieszczenia socjalnogospodarczego,
3. Zainstalowanie wyłącznika czasowego oświetlającego boisko,
4. Powiększenie obiektu celem wykonania boiska do piłki nożnej,
5. Pomalowanie linii boisk oraz ławek.
Na terenie obiektu odbyło się wiosenne sprzątanie oraz naprawiona została
siatka ogrodzeniowa. Prace te zostały wykonane przez członków Kółka
Rolniczego w Starowej Górze.
Radny Rady Miejskiej
Stanisław Zaborowski

Będzie lepiej, ale dłużej
Od 20 kwietnia Gminna Przychodnia Zdrowia
w Rzgowie przechodzi głęboką przemianę – rozpoczęło
się wprowadzanie elektronicznej dokumentacji
medycznej. Tego samego dnia lekarze wypisali
również po raz pierwszy recepty na komputerach. Dla
aptekarzy to koniec zmory odczytywania, a raczej
odszyfrowywania niewyraźnego charakteru pisma
niektórych medyków.
Elektroniczna dokumentacja medyczna ułatwi
lekarzowi błyskawiczny przegląd historii choroby
– bez względu na jej objętość! Rzgowscy medycy
już od wielu miesięcy dopytywali o możliwość
wprowadzenia tej pożądanej zmiany do naszej
przychodni. Ministerstwo Zdrowia dało czas na
cyfryzację wszystkich placówek do sierpnia 2016
r. ZOZ w Rzgowie nie należy do pionierów, ale też
nie ciągnie się w ogonie postępu.
Rada Gminy wyraziła zgodę na dotację na zakup 8
komputerów stacjonarnych dla lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, specjalistów oraz pielęgniarek
w rejestracji i gabinecie zabiegowym. Jako pierwsi,
elektroniczne historie choroby wprowadzą do pamięci
komputerów lekarze POZ.

Elektroniczną dokumentację lekarz prowadzi od
pierwszej naszej wizyty w przychodni. Komputerowa
rewolucja wydłuży czas naszej wizyty. W związku
z powyższymi zmianami, samorząd gminy przeprasza
pacjentów za utrudnienia przy korzystaniu z pomocy
medycznej, co potrwa miesiąc lub dłużej.
Podczas wizyty u lekarza, na monitorze wyświetli
się obraz z okienkami tematycznymi, np. czy chory
jest ubezpieczony, badanie, rozpoznanie, wystawienie
recepty. Do każdego okienka trzeba wprowadzić
informację. Jeśli choroba jest przewlekła, system
zadecyduje za lekarza, jaką wpisać odpłatność za
leki na recepcie. Recepty są drukowane na specjalnej
drukarce dostosowanej do jej formatu. Przez komputer
przechodzą obecnie wszystkie zaświadczenia,
skierowania, a także orzeczenia o stanie zdrowia
do celów rentowych, dla KRUS i ZUS.
Historie choroby wieloletnich pacjentów oraz osób
cierpiących na poważne, nieuleczalne schorzenia to
grube pliki pożółkłych dokumentów. Pozostaną one
w archiwum przychodni. Do elektronicznej historii
choroby trafią np. tylko zeskanowane karty szpitalne,
ostatnie EKG, wyniki badań tomograficznych

z ostatniego okresu. Lekarz wprowadzi do komputera
tylko najbardziej istotne informacje z dotychczasowej,
papierowej dokumentacji, np: przebyte operacje,
zaordynowane leki, uczulenia na leki, poziomy
cukrów, pomiary ciśnienia, poziom cholesterolu,
wzrost, waga itd.
Przychodnie, szpitale, które są obecnie zaawansowane
w cyfryzacji, elektroniczną dokumentację dublują
wydrukami historii choroby. Chodzi o to, że sieć
komputerowa jest wrażliwa na przypadkowe skasowanie
danych, wyłączenia prądu, awarie serwerów,
zawirusowanie itp. Nie można odmówić choremu
pomocy z powodu zawieszenia się komputera czy
po ataku hakerskim. Wydrukowana historia choroby
chroni pacjenta przed tego rodzaju sytuacjami.
W dotychczasowej praktyce rzgowskiej przychodni,
wizyta lekarska trwała około 15 minut. Teraz się
wydłuża, a godziny pracy lekarzy nie są z gumy.
Ponieważ cyfryzacja ma charakter priorytetowy,
kierownictwo ośrodka wprowadziło zmiany
organizacyjne. Lekarze okresowo zostali odciążeni
od innych obowiązków.
Irena Krawczyk
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Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Rzgów
Na miesiąc marzec i kwiecień Burmistrz Rzgowa
Konrad Kobus zarządził wybory sołtysów i rad
sołeckich w Gminie Rzgów na kadencję 20152019. Głównym tematem Zebrania Wiejskiego
był wybór sołtysa i rady sołeckiej, ale oprócz
tego była to dobra okazja do zgłaszania wniosków
i uwag Burmistrzowi Rzgowa z terenu danego
sołectwa. Zebraniom przewodniczył Z-ca Burmistrza
Rzgowa Mateusz Kamiński przeprowadzając całą
procedurę wyborczą zgodnie ze statutami sołectw.
W wyniku przeprowadzonych głosowań tajnych
mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej
w następujących sołectwach:
RZGÓW I:
Sołtys - Bogna Kluczyńska
Rada sołecka:
1. Wojciech Gałkiewicz
2. Krzysztof Juśkiewicz
3. Henryk Przytulski
4. Andrzej Prądzyński
5. Beata Kluczyńska
6. Maria Baranowska

3. Wiesława Szychowska
4. Urszula Olkusz
5. Jacek Siotor
6. Tomasz Kwiatkowski
KALINO:
Sołtys: Stanisław Hoja
Rada sołecka:
1. Wanda Popławska
2. Zdzisław Sabela
3. Dariusz Krzewiński
4. Anna Pachulska
5. Marcin Michalak
6. Edyta Waprzko
ROMANÓW:
Sołtys: Sławomir Domański
Rada sołecka:
1. Włodzimierz Pytka
2. Teresa Ciupa
3. Maria Szychowska
4. Grażyna Andrzejewska
5. Józef Andrzejewski
6. Sławomir Pytka
7. Jan Klima
8. Józef Wróbel
HUTA WISKICKA-TADZIN:
Sołtys: Andrzej Sabela
Rada sołecka:
1. Ryszard Sumera
2. Krystyna Kwiatkowska
3. Lucjan Prochoń
4. Mariusz Mirowski
5. Przemysław Chmielewski

Nowa sołtys Bogna Kluczyńska
RZGÓW II:
Sołtys: Roman Gałkiewicz
Rada sołecka:
1. Paweł Polakowski
2. Piotr Juśkiewicz
3. Teresa Baranowska
4. Włodzimierz Salski
5. Jadwiga Cholaś
6. Dariusz Nowak

Nowy sołtys Roman Gałkiewicz
KALINKO:
Sołtys: Józef Zimoń
Rada sołecka:
1. Adam Jach
2. Józefa Bogusławska

GRODZISKO-KONSTANTYNA:
Sołtys: Zdzisław Wróblewski
Rada sołecka:
1. Paweł Podedworny
2. Grzegorz Gos
3. Jadwiga Ścigienka
4. Marek Bartoszewski
5. Piotr Garnysz
6. Paweł Kacperski
7. Tadeusz Olban
8. Jan Pomarkiewicz

Nowa sołtys Anna Wielgosz
STARA GADKA:
Sołtys: Zofia Gruszka
Rada sołecka:
1. Ewa Socha
2. Piotr Hajduk
3. Ewa Socha – Rakowska
4. Tomasz Biniek
5. Anna Chachuła
6. Mariusz Jarosik
7. Janusz Wojtczak
8. Janusz Jałocha
GUZEW-BABICHY:
Sołtys: Anna Wydra
Rada sołecka:
1. Wojciech Kurowski
2. Wojciech Pacholski
3. Tomasz Drabczyński
4. Rafał Sykuła
5. Sławomir Świątek
6. Jan Pośniak

Nowa sołtys Anna Wydra

BRONISIN DWORSKI:
Sołtys: Małgorzata Ostojska-Zdyb
Rada sołecka:
1. Beata Słomczyńska
2. Maria Kraszewska
3. Agnieszka Stankiewicz
4. Artur Zdyb
5. Grażyna Hachuła

CZYŻEMINEK:
Sołtys: Wojciech Rydygier
Rada sołecka:
1. Andrzej Nowak
2. Maria Depcik
3. Mariusz Nadrowski
4. Zenon Wawrzyniak
5. Jerzy Pawlak

STAROWA GÓRA:
Sołtys: Anna Wielgosz
Rada sołecka:
1. Szymon Wiąk
2. Wanda Latek
3. Paweł Król
4. Izabela Buchalska
5. Hieronim Rakowski
6. Danuta Szymczak

PRAWDA:
Sołtys: Jan Spałka
Rada sołecka:
1. Anna Leszek
2. Lidia Bieniek
3. Marek Ludwisiak
4. Marzena Popa
5. Sławomir Angiel
dokończenie na stronie 10

10

RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • maj 2015
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dokończenie ze strony 9
Wszystkim nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich Burmistrz Rzgowa i Rada Miejska w Rzgowie składa gratulacje oraz życzy udanej i zgodnej
współpracy przez najbliższe 4 lata. Podziękowania kierujemy również sołtysom, którzy zakończyli wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Jednocześnie informujemy, że w sołectwie Gospodarz Burmistrz Rzgowa zarządził ponowne wybory, gdyż podczas pierwszego Zebrania Wiejskiego nie
udało się dokonać wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie Wiejskie w Gospodarzu odbędzie się w dn. 29.04.2015 r. (środa) o godz. 18.00 (I termin), godz.
18.15 (II termin).
		
Karolina Jardzioch
Urząd Miejski w Rzgowie

Podziękowania dla sołtysów poprzedniej kadencji

Podziękowania dla byłego sołtysa Czesława Zaborowskiego

Podziękowania dla byłej sołtys Iwony Gepert

Podziękowania dla byłego sołtysa Jana Zenona Strycharskiego

Podziękowania dla byłej sołtys Izabeli Buchalskiej

Dzień Dziecka w Rzgowie
Nasza gmina po raz kolejny przystąpiła do
Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”
promującej przyjaźń, trzeźwość, wartości rodzinne,
pokazującej jak ważne jest wychowanie, szacunek do
innego człowieka, pomaganie słabszym i samotnym.
Przesłanie kampanii jest jasne - w pozytywny i otwarty
sposób opowiadać o wartościach rodzinnych. Celem
projektu jest pokazanie, że wspieranie rodziny jest
najlepszą formą realizowania przez samorządy
lokalne profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci
i młodzieży.
W dniu 30 maja 2014r. na godz.14.00 zapraszamy
wszystkie dzieci wraz z rodzinami na wspólne
świętowanie Dnia Dziecka. Wszelkie działania
podejmowane tego dnia mają służyć integracji
rodzin. W ramach kampanii zaplanowane jest
przeprowadzenie konkursu literackiego „List do
rodzica”. Regulamin i karty zgłoszenia do pobrania
ze strony www.rzgowkultura.pl, w sekretariacie
bądź u pedagogów poszczególnych gminnych szkół
oraz w sekretariacie UM. Termin oddawania prac, to

20 maja 2015r., do pedagogów poszczególnych szkół
w gminie. Ogłoszenie wyników konkursu będzie
miało miejsce podczas pikniku. Przeprowadzone
zostaną również konkursy fotograficzny „ Rodzinne
pasje” oraz plastyczny „ Rodzina w oczach
dziecka”, prace należy składać do końca czerwca,
a ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas
Dni Rzgowa. Szczegóły odnoszące się do realizacji
tych konkursów znajdują się na stronie internetowej
GOK- u.

Atrakcje przewidywane w dniu 30 maja 2015r.
O godzinie 14.00 rozpoczęcie pikniku i przedstawienie
kabaretowe w wykonaniu gimnazjalistów. Następnie
zaprezentuje swoją grupę gitarową pani Weronika
Bednarczyk, odbędzie się również występ grupy
wokalnej z gimnazjum pod kierunkiem Pani Beaty
Ways.
Kolejnym elementem programu będzie
pokaz grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej
w Rzgowie, którą prowadzi Pani Paula Filipczak.
Kolejny raz gościnnie wystąpią
dzieci
z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Porszewicach

oraz „Krasnale” z GOK-_u.
Od godziny 15.00 przewidziane są rodzinne gry
i zabawy sportowe oraz atrakcje przygotowane przez
gromadę zuchową i drużynę harcerską ze Rzgowa,
nauczycieli wychowania fizycznego z gimnazjum,
pracowników GOSTIR oraz Stowarzyszenie
„Otwarte Serca”. Odbędą się również konkursy
plastyczne prowadzone przez Panią Irminę Kuzik.
Za dokumentację fotograficzną imprezy odpowiedzialne
będzie mobilne studio fotograficzne prowadzone
przez uczestników koła fotograficznego oraz Panią
Beatę Ways.
Wszystkim działaniom towarzyszyć będzie wystawa
przygotowana przez artystów lokalnych – rękodzieło
artystyczne, a reprezentowanych przez „ Zasupłane”.
Wszystkie działania będą się odbywały w hali GOSTIR
w Rzgowie. W ramach pikniku przewidziany jest
słodki poczęstunek i rodzinne grillowanie oraz
atrakcje dla najmłodszych. Podejmowane działania
mają na celu wsparcie rodzin z naszego terenu oraz
Domu Dziecka w Porszewicach.
Koordynator Kampanii
Edyta Waprzko
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Program
Powitanie Lata Starowa Góra ul. Centralna 11
Impreza Rekreacyjno-Sportowa z blokiem z okazji
Dnia Dziecka
23.05-24.05.2015r Turnieje tenisa ziemnego, siatkówki, koszykówki,
badmintona (10:00-14:00)
31.05.2015r
10:00-14:00 Blok konkursowy dla dzieci (szukanie kwiatu paproci,
pokazy strażackie z konkursami OSP Starowa Góra, prezentacja Policji
(motocykle, psy policyjne), malowanie buzi, fryzjerstwo dla dzieci,
konkursy rekreacyjne przygotowane przez TKKF Dzikusy Łódź,
wystawa plastyczna GOK Rzgów
13:00 Występ tanecznego zespołu młodzieżowego Czarne Stopy
14:00 Przeciąganie liny
14:30 Powitanie gości, wręczenie nagród
15:30 Blok GOK Rzgów
17:00 Ognisko z udziałem kapeli
18:00-22:00 Występ zespołu Quest
Na terenie obiektu będzie znajdował się punkt medyczny w którym
będzie można zbadać poziom cukru oraz ciśnienie krwi.
Atrakcje te zostały przygotowane przez Komitet Organizacyjny
składający się z Organizacji Społecznych Starowej Góry,
Przedsiębiorców oraz instytucji i mieszkańców.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Stanisław Zaborowski (Tel. 668 241 891)
Sztab roboczy: Marek Martynowski, Edward Tomczyk, Hieronim
Rakowski, Dorota Biskupska
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Nadwyżka czy deficyt
W związku z ukazaniem się w kwietniowym
numerze artykułu dot. 6- milionowej lokaty pragnę
Państwu przybliżyć mechanizm powstawania
nadwyżki budżetowej.
Przywoływana przez radnych 6-milionowa lokata
utworzona została ze znacznej części środków,
pochodzących z rozliczenia budżetu 2014 r. Złożyły
się na nie wolne środki (wolne środki to nadwyżka
środków pieniężnych z rozliczenia kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych): 1 milion 155 tysięcy 441 zł oraz
skumulowana nadwyżka budżetowa w wysokości
7 milionów 311 tysięcy 781 złotych.
Jak powstaje nadwyżka?
Nadwyżka budżetowa to różnica między dochodami
a rzeczywistymi wydatkami. Otóż dochody udało
się wykonać powyżej przyjętego planu a wydatki
budżetowe okazały się niższe w stosunku do założeń.
I tak np. na inwestycjach udało się zaoszczędzić 799
tysięcy zł, ponieważ niektóre przetargi zrealizowano
na kwoty niższe wobec kosztorysów przyjętych
w budżecie. W oświacie od września 2014 r. zmniejszyła
się z 11 do 9 ilość oddziałów gimnazjalnych.
Zaoszczędzono na oleju opałowym do ogrzewania
szkół w związku z łagodną zimą. Na odprawy

Święta do zastanowienia
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emerytalne dla nauczycieli zarezerwowano pieniądze
dla 11 osób, ale tylko 2 zdecydowały się przejść na
emeryturę.
Gmina umieszcza na krótkoterminowych lokatach
środki finansowe, które „czekają” na wydatki
zaplanowane w budżecie. Umowy z bankami są
więc zawierane na czas od kilku tygodni do paru
miesięcy. Jest to możliwe dzięki upoważnieniu
udzielonemu burmistrzowi przez Radę Miejską
w uchwale budżetowej. Przywołana na początku
6-milionowa lokata została założona w okresie od
9 stycznia do 2 lutego 2015 r. Była oprocentowana
na 2,05 proc. w skali rocznej. Od odsetek gmina nie
płaci podatku, ponieważ jest traktowana inaczej niż
indywidualny podmiot.
Nie ma jednak żadnego paradoksu w tym, że
z jednej strony mamy środki finansowe na lokatach,
a z drugiej strony zaplanowany deficyt. Ponieważ
budżet na rok następny przygotowuje się do 15
listopada, nie można ująć w nim środków finansowych,
pozostających z rozliczenia roku poprzedniego.
Nie pozwalają na to przepisy prawa jak i organy
nadzoru. Te środki możemy oszacować dopiero około
30 stycznia następnego roku i to bardzo wstępnie.
Dlatego projekt budżetu, a często i uchwała
budżetowa przyjmowana jest z planowanym kredytem
bądź pożyczką.

W I kwartale, kiedy mamy już wiedzę na temat
wysokości wolnych środków i nadwyżki budżetowej
(czy w ogóle będzie nadwyżka czy tylko wolne
środki) burmistrz przedstawia radnym propozycje
zmian w budżecie.
Wtedy dopiero sporządzany jest bilans i inne
sprawozdania z wykonania budżetu według stanu
na dzień 31 grudnia.
Sprawozdania otrzymują jednostki nadzoru,
radni oraz ze sprawozdaniami mogą zapoznać się
mieszkańcy ponieważ są umieszczane na stronach
BIP i podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym
woj. Łódzkiego.
Wobec powyższego informacje dotyczące budżetu
są jawne i nie są ukrywane.
Przy nadwyżce budżetowej można mieć nadzieję
na to że pokryje ona deficyt inwestycyjny. Unikamy
wówczas zadłużania się w bankach komercyjnych.
Nadwyżka budżetowa lub wolne środki występują
zazwyczaj każdego roku, nie jest to coś nadzwyczajnego.
Miejmy nadzieję, że takie nadwyżki środków
finansowych będą powtarzać się w przyszłości.
Gorszym zjawiskiem dla Gminy byłby coroczny
deficyt budżetowy.
Burmistrz Rzgowa
Konrad Kobus

uczczenia tych szczególnych dni poprzez wywieszenie na domach naszych
narodowych flag. Życzę udanego, pogodnego i bezpiecznego majowego weekendu.
Burmistrz Rzgowa
Długi weekend majowy, stanowiący połączenie kilku świąt – jest okazją nie
Konrad Kobus
tylko do rekreacji i podziwiania wiosennej przyrody budzącej się do życia. Czas
ten skłania również do refleksji. 1 Maja, dzień ludzi pracy został wprowadzony
przez II Międzynarodówkę w 1899 r. dla upamiętnienia strajku robotników
w Chicago w Stanach Zjednoczonych w 1896 r. W PRL Międzynarodowe
Święto Pracy zostało przywłaszczone i wypaczone przez partię komunistyczną.
Zostało bowiem wyprane z wszelkiej spontaniczności. W różnych latach
z różnym natężeniem trzeba było przymuszać lub wręcz przekupywać ludzi
do udziału w ulicznych paradach i składania hołdu partyjnym dygnitarzom
zgromadzonym na trybunach. Po wolnych wyborach 1989 r. 1 Maja stał się
świętem wyciszonym i zmarginalizowanym.
Dla katolików 1 Maja to dzień świętego Józefa, patrona robotników. Święto
to obchodzimy od 1955 r. W tym dniu są odprawiane nabożeństwa w intencji
środowisk robotniczych. W 1981 r. papież Jan Paweł II w encyklice Laborem
exercens napisał, że praca powinna być środkiem utrzymania i pomnażania
dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka. Wypada zatem życzyć, by było
świętem wszystkich ludzi pracy i oby wszyscy tę pracę mieli.
Szacunek do flagi polskiej i barw narodowych od 2004 r. jest głównym
przesłaniem Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, przypadającego 2 maja. Aż
miło popatrzyć na biało-czerwone chorągiewki w rękach dzieci na spacerze.
Dorośli wpinają biało-czerwone wstążki do klapy marynarki czy kurtki.
W promocję tego święta zaangażowali się prezydenci ś.p. Lech Kaczyński oraz
Bronisław Komorowski, mocno wspierani przez wszystkie media.
Trzeba było rewolucji Solidarności, aby przywrócić po wieloletniej
nieobecności Święto Konstytucji 3 Maja, którego obchody były zakazane przez
komunistów. Bali się wspomnienia tej daty podobnie jak caryca Katarzyna II.
Konstytucja uchwalona w 1791 r. regulowała ustrój Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Była ostatnią próbą politycznego ocalenia państwa, okrojonego już
przez zaborczych sąsiadów.
To był pierwszy tego rodzaju nowoczesny zbiór praw w Europie i drugi po
amerykańskiej konstytucji. 3 maja skończono definitywnie z przekleństwem
liberum veto - prawem do zerwania obrad sejmu jednym głosem sprzeciwu.
Mieszczan zrównano w prawach ze szlachtą. Drobnej szlachcie bez ziemi
odebrano prawo decydowania w sprawach państwa. Chłopi znaleźli się pod
ochroną państwa, zwłaszcza przed skrajnym wykorzystywaniem przez panów
w ramach pańszczyzny.
Chciałbym, aby te trzydniowe święta były dla Czytelników przyczynkiem
do zastanowienia się nad naszą tradycją narodową i poczuciem dumy z dokonań
wielkich Polaków. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do
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LEKCJA HISTORII
Dzień flagi
Dni 1 maja oraz 3 maja są każdemu Polakowi
dobrze znane, chociażby dlatego, że są to dni wolne
od pracy. W dniu 3 maja wywieszamy flagi, aby
uhonorować święto ustanowienia Konstytucji. Flaga
towarzyszy nam wszędzie, nie tylko od święta,
ale i na co dzień. Wcześniej wymienione dni nie
zostały przytoczone bez powodu. W dniu 2 maja
przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
a także dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to
mało znany wśród Polaków dzień, może to wynikać
z bezpośredniego sąsiedztwa z pierwszym i trzecim
maja, a także z dość krótkiego czasu; Dzień flagi
został ustanowiony przez Sejm w 2004 r.
Początki polskiej flagi sięgają początku naszej
państwowości. Biel i czerwień znajdowały się w herbie
dynastii Piastów. Biały orzeł na czerwonym tle przed
ustanowieniem flagi był symbolem państwa Piastów,
które później stało się Polską.
Pomimo faktu, że biel i czerwień współistniały
w państwie od samego początku, to dopiero 7 lutego
1831 r. w uchwale sejmu Królestwa Polskiego zostały
oficjalnie uznane za barwy narodowe. Kolejna regulacja
prawna powstała 1 sierpnia 1919 r. Po odzyskaniu
niepodległości Sejm Ustawodawczy uchwalił wygląd
polskiej flagi. Pomimo ponad 100 lat niewoli polskie
barwy nie zostały zapomniane, a flaga zagościła
w miejscach wcześniej podzielonych przez zaborców.
Podczas II wojny światowej flaga Polski wraz z polskimi
oddziałami pojawiła się praktycznie na wszystkich
frontach wojny. Do skandalicznej sytuacji doszło
po zdobyciu Monte Cassino gdy Polacy zawiesili
flagę Polski na znak zdobycia tego miejsca przez
polskie oddziały, wtedy Brytyjczycy zastąpili flagę
Polski swoją. Takie zachowanie naszych sojuszników
nie spodobało się polskim żołnierzom, którzy bez
zastanowienia wycelowali karabiny w Brytyjczyków

Polska flaga na Monte Cassino
i kazali ponownie umieścić flagę Polski.
Flaga nie jest tylko jednym ze znaków
rozpoznawczych państwa Polskiego obok Orła Białego
i Mazurka Dąbrowskiego. Flaga, godło i hymn są
symbolami naszej państwowości, a ich przekaz jest
niezmienny. Flaga Polski składa się z koloru białego
i czerwonego, można z nich wywodzić odniesienie
do wody i ognia lub do czystości i krwi. Na świecie
wiele flag posiada te kolory jednak w przypadku
każdego państwa znaczenie barw jest inne. Polska
flaga, jako jedna z nielicznych ma pochodzenie
heraldyczne. Barwy i kolejność są uzasadnione. Oba

z innymi symbolami
państwa jest prawnie
chroniona przez regulacje
Kodeksu karnego art.137
§1 i §2.
Pomimo
bardzo
długiej historii polskich
barw i samej flagi, nadal
nie jest ona szanowana
w odpowiedni sposób.
Najlepszym przykładem,
jak powinno traktować
się flagę, jest zachowanie
wobec flagi amerykańskiej,
która w każdym miejscu
jest otoczona najwyższym
szacunkiem i czcią
przez obywateli Stanów
Zjednoczonych.
Często zdarza się,
że polska flaga stoi
obok, a nawet za flagą
Unii Europejskiej, co nie powinno mieć miejsca.
Niebieska flaga z dwunastoma gwiazdami obecnie
jest utożsamiana z Unią Europejską, jednak wcześniej
była ona używana przez Radę Europy, a następnie
Wspólnotę Europejską. Flaga ta nie jest flagą
państwową, gdyż Unia Europejska jest porozumieniem
międzynarodowym, jej niższy status objawia się
brakiem ochrony prawnej w kodeksie karnym.
Dlatego błękitny sztandar europejski nie powinien
mieć pierwszeństwa nad flagą Polski i żadną inną
flagą narodową.
Wywieszając flagę należy zadbać aby była to
prawdziwa, oficjalna flaga Polski, bez napisów i godła,
a także zadbać by była ona czysta. Wywieszanie flagi
powinno być wyrazem dumy narodowej, a nie tylko
wymogiem spowodowanym świętem państwowym.
Marcin Cegiełka

kolory pojawiły się na herbach Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednym był biały
orzeł , a drugim biały jeździec pogoni Litewskiej, oba
te herby znajdowały się na czerwonym tle. Kolejność
ułożenia barw na fladze nie jest przypadkowa. Biel
jest pierwsza i znajduje się na górze flagi a wynika
to z tego, że kolor godła w herbie jest ważniejszy
niż jego tło.
W Polsce według ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej, flaga oficjalnie składa się
z barw białej i czerwonej. Jednak jest dopuszczalne
w konkretnych przypadkach używanie flagi w której
na białym kolorze jest wpisane polskie godło. Takie
dozwolenie dotyczy tylko i wyłącznie przedstawicieli
dyplomatycznych za granicą, marynarkę i cywilne
porty lotnicze, w żadnym innym przypadku polska
flaga nie może mieć w górnej części godła. Przyjęcie
drugiego rodzaju flagi zostało spowodowane pomyłkami
pojawiającymi się na
morzu. Wywieszenie
biało czerwonej bandery
na statku oznacza według
międzynarodowego kodu
flagowego sygnał „mam
pilota na pokładzie”.
Następnie
flaga
z godłem zaczęła się
pojawiać w placówkach
zagranicznych, aby
flaga ta obcokrajowcom
kojarzyła się z Polską.
Należy jednak zwrócić
uwagę na to, że w drugim
wariancie godło widnieje
tylko na kolorze białym
flagi, wielokrotnie można
się spotkać z „flagami”,
które mają wpisane godło
pośrodku i znajdujące
się na obu kolorach,
w żadnym wypadku
nie jest to flaga Polski! Polska flaga w placówkach dyplomatycznych
Polska flaga wraz
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W hołdzie pomordowanym w Babichach
W niedzielę , 9 kwietnia, odbyła się uroczystość patriotyczna, upamiętniająca
egzekucję 22 Polaków, dokonaną przez Niemców w sierpniu 1941 r. w Lesie
Rzgowskim w pobliżu wsi Babichy.
Przed pomnikiem pomordowanych zgromadzili się radni, sołtysi, przedstawiciele
rodzin kombatantów, nauczyciele, uczniowie i okoliczni mieszkańcy w asyście
pocztów sztandarowych szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy.
Przy dźwiękach werbli, wiązanki kwiatów w miejscu pamięci narodowej
złożyli wiceburmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i przewodniczący Rady
Miejskiej Jarosław Świerczyński, Związek Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych oraz Spółka Leśna w Rzgowie. Mszę świętą celebrował ksiądz
Krzysztof Burzyński. Oprawę muzyczną religijnej części uroczystości zapewnił
Chór Camerata i Orkiestra Dęta ze Rzgowa.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
przygotowali okolicznościowy program słowno-muzyczny, który powstał pod
kierunkiem Tomasza Drabczyńskiego, dyrektora szkoły oraz Agnieszki Juraszek.
***
Uroczystość była okazją do przypomnienia zbrodni, która została przypadkowo
odkryta dopiero w kwietniu 1945 r., a więc w ostatnich tygodniach przed
kapitulacją III Rzeszy. Po rozpoczęciu ekshumacji ciał cywilów – przez miejsce
zbrodni przewinęły się tysiące ludzi, poszukujących najbliższych, zaginionych
podczas okupacji. Udało się zidentyfikować szczątki 6 osób, w tym łódzkich
pocztowców. Pracownicy poczty narażali się władzom okupacyjnym otwierając
listy np. od donosicieli. Ofiarami mordu byli patrioci aresztowani za udział
w konspiracji i sabotażu. Po ekshumacji ofiary pochowano na cmentarzach
w Tuszynie, Pabianicach i w Łodzi.
Pośrednim świadkami egzekucji latem 1941 r. był Zygmunt Łuczyński z Babich
wraz z żoną, którzy wybrali się rano na grzyby. Las był już obstawiony przez
żandarmerię w czarnych
mundurach. Małżonkowie
zostali zawróceni. Usłyszeli
później salwy karabinowe,
a potem pojedyncze strzały.
W śledztwie ustalono, że
dół dla rozstrzelanych
zaczęli kopać najpierw
polscy chłopi z okolicznych
miejscowości. Jednak
przybyli z Łodzi żandarmi
kazali ich natychmiast
rozpuścić do domów.
Hitlerowcy
pragnąc
zatuszować zbrodnię,
wyznaczyli miejscowych
Niemców do dokończenia
kopania, a potem zasypania
mogiły.
Rozstrzelanie
22
mężczyzn koło Babich było
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU „WIOSENNY PEJZAŻ”
– KARTA ZGŁOSZENIOWA –
PROSZĘ CZYTELNIE WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI !!!
IMIĘ:

NAZWISKO:

ROK URODZENIA:

ADRES:
miejscowość

ulica

nr

PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA
(pieczątka lub nazwa i adres)

INIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA

PODPIS PRAWNEGO
OPIEKUNA

przedmiotem dochodzenia Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Łodzi w latach 1967-1979. Nie udało się ustalić sprawców zbrodni. Rozstrzelanych
w lasach rzgowskich i tuszyńskich było o wiele więcej niż tylko w rejonie Babich.
Ofiarami byli głównie robotnicy żydowscy, wykonujący nieludzko ciężką pracę
przy wydobywaniu torfu opałowego w tym rejonie.

Kwietniowe uroczystości w miejscu pamięci narodowej w Babichach mają
już kilkudziesięcioletnią tradycję.
Włodzimierz Kaczmarek
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Kronika kryminalna
Co zrobić w przypadku kolizji?

Na ulicach zwłaszcza miast znów przybyło
samochodów, a to niestety oznacza także, że łatwiej
o kolizję. Co robić w takim przypadku? Czy zawsze
trzeba wzywać policję? Czy można przestawić
utrudniające ruch samochody? A jeśli nie można
tego zrobić, to jak je prawidłowo zabezpieczyć? Jak
właściwie oznakować miejsce zdarzenia?
Kiedy dojdzie do kolizji, a więc zdarzenia
mającego związek z ruchem drogowym, w którym
uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała,
uczestnicy nie są zobowiązani do wzywania Policji.
Taki obowiązek istnieje tylko wówczas, gdy doszło
do wypadku z ofiarami w ludziach lub powstałego
w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że
zostało popełnione przestępstwo, np. spowodowanie
kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości.
Osoby biorące udział w kolizji mogą „sprawę”
załatwić sami, jeśli wspólnie uznają, że okoliczności
zdarzenia nie budzą wątpliwości. W takim przypadku

Kronika OSP
01.04.2015 r.

Około godz. 19.30 Jednostka została
zadysponowana na ulicę Katowicką w Rzgowie
(teren stacji paliw ORLEN) w kierunku Łodzi. Na
terenie stacji doszło do pożaru pojazdu osobowego
marko Seat Cordoba. Pożar objął komorę silnika
i częściowo podszybie kabiny. Na szczęście pomoc
nadeszła w porę i nikt nie ucierpiał. Siły i środki:
JRG 6 Łódź, JRG Koluszki, OSP Starowa Góra,
OSP Rzgów, Policja

04.04.2015 r.

Około godz. 17.00 Jednostka została
zadysponowana przez KKP PSP w Koluszkach
do miejscowości Gospodarz (gm. Rzgów) Na
wysokości sklepu spożywczego w miejscowości
Gospodarz, doszło do wypadku drogowego .
Kierujący pojazdem marki Volkswagen Golf
V, stracił panowanie nad pojazdem w wyniku
czego doszło do dachowania. W wypadku zostały
poszkodowane 3 osoby (pasażerowie auta), które
zostały przetransportowane do szpitala przez ZRM.
Siły i środki: JRG Pabianice – 2 zastępy, JRG
Koluszki - 1 zastęp, OSP Rzgów - 2 zastępy,
ZRM „Falck” - 2 zespoły, Policja.

11.04.2015 r.

sprawca jest zobowiązany napisać oświadczenie
poszkodowanemu (warto odpowiedni blankiet
wozić w samochodzie), a następnie zgłosić się z tym
oświadczeniem do ubezpieczyciela informując
o zdarzeniu.
Nie zawsze jednak okoliczności zdarzenia lub ich
ocena przez uczestników jest jednoznaczna, w takim
przypadku należy wezwać Policję. Funkcjonariusze
posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do
rozstrzygania tego typu sporów.
W przypadku kolizji obowiązkiem uczestników
jest niezwłoczne usunięcie z jezdni pojazdów
biorących w nich udział. Nie wolno jednak tego
robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami. Czasami
usunięcie pojazdu nie będzie możliwe, wtedy
obowiązkiem kierowcy jest odpowiednio oznakować
miejsce zdarzenia. Musi on - jeśli jest to możliwe –
włączyć światła awaryjne, a także ustawić trójkąt
ostrzegawczy.
Jeśli do kolizji doszło na autostradzie lub drodze
ekspresowej trójkąt ustawiamy w odległości 100 m
od unieruchomionych pojazdów. Na innych drogach
poza obszarem zabudowanym w odległości od 30(DK-1) w Rzgowie. (okolice Restauracji Mc Donald’s)
Na pasie jezdni w kierunku Piotrkowa Tryb. doszło
do kolizji a następnie pożaru pojazdu osobowego
marki Audi A4. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia
był nietrzeźwy kierowca. Sprawę bada Policja Siły
i środki: JRG 7 Łódź (2 zastępy), JRG Koluszki,
OSP Rzgów (2 zastępy) ZRM „Falck” – 2, Policja.
Około godz. 18.19 Jednostka została
zadysponowana przez KKP PSP w Koluszkach
w rejon ulicy Tuszyńskiej (Biedronka) i Katowickiej
(outlet) w Rzgowie. Celem działań było usunięcie
plamy płynu ropopochodnego z jezdni, zagrażającego
użytkownikom drogi. Łącznie zneutralizowano
płyn rozlany na powierzchni około 60 mkw.

13.04.2015 r.

Około godz. 10.45 Jednostka została
zadysponowana przez KKP PSP w Koluszkach do
miejscowości Gospodarz (gm Rzgów). Orkan „Stefan”
dał znać również w naszej gminie. Celem działań
było zabezpieczenie miejsca zagrożonego
porażeniem prądem po zerwaniu linii energetycznej.
Siły i środki: OSP Rzgów, Pogotowie Energetyczne.
Około godz. 06.38 KKP PSP w Koluszkach
zadysponowało jednostkę na 370 km drogi krajowej
nr 1 w miejscowości Tuszyn. Powodem dyspozycji
było zablokowanie hamulcu pojazdu ciężarowego
marki MERCEDES ACTROS.
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50 m od pojazdów.
Kiedy na miejsce przybędą policjanci, to oni
„przejmują dowodzenie”. Uczestnicy kolizji mają
obowiązek bezwzględnie dostosować się do poleceń
wydawanych przez funkcjonariuszy.
Policjanci określą winnego zdarzenia drogowego.
Jeśli wskazany nie zgadza się z oceną policjantów,
ci kierują wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Sądu
Grodzkiego działającego na obszarze, na którym
zaistniała kolizja.
/mat. KGP/
zadysponował jednostkę na ulicę Centralna w Starowej
Górze (gm. Rzgów). Celem działań było wygaszenie
palących się sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

17.04.2015 r.

Około godz. 13.15 Jednostka została zadysponowana
do pożaru suchych traw na nieużytkach przy ul.
Pogodnej w miejscowości Bronisin Dworski (gm.
Rzgów). Działania strażakom utrudniał silny wiatr.
Pożar ugaszono podając wodę w natarciu oraz przy
użyciu tłumic. Pożar obejmował około 2 hektarów
terenu z suchą trawą. Siły i środki: JRG-7 Łódź,
OSP Rzgów, OSP Bronisin, OSP Grodzisko,
OSP Starowa Góra.

20.04.2015 r.

Około godz. 19.50 SKKP PSP w Koluszkach
zadysponowało jednostkę do pożaru trawy na
nieużytkach przy ul. Krzywej w Rzgowie. Spaleniu
uległo około 200m2. powierzchni z suchą trawą.
Siły i środki: OSP Rzgów, OSP Guzew.

14.04.2015 r.

Około godz. 19.15 Jednostka została zadysponowana
Około godz. 18.50 SKKP PSP w Koluszkach
przez KKP PSP w Koluszkach na ulicę Katowicką zadysponował jednostkę do pomocy Zespołowi
Ratownictwa Medycznego w przetransportowaniu
osoby otyłej z budynku mieszkalnego do karetki.
Do zdarzenia został zadysponowany jeden zastęp
na ulicę Źródlaną w Rzgowie.
Około godz. 13.45 SKKP PSP w Koluszkach
zadysponowało jednostkę do miejscowości Modlica
(gm. Tuszyn) Doszło tu do pożaru poddasza budynku
mieszkalnego. Siły i Środki: JRG Koluszki, JRG
7 Łódź, OSP Tuszyn, OSP Tuszyn Las, OSP
Modlica, OSP Kalino, OSP Rzgów.

16.04.2015 r.

Około godz. 19.00 SKKP PSP w Koluszkach

Około godz.15:05 SKKP PSP w Koluszkach
zadysponowało jednostkę do pożaru trawy na
nieużytkach przy ul. Mikołaja Reja w Rzgowie.
Działania gaśnicze utrudniał silny wiatr. Spaleniu
uległo ok. 7000 m2. terenu suchej trawy i trzciny.
Siły i środki: OSP Rzgów, OSP Grodzisko, OSP
Starowa Góra, OSP Bronisin Dw.
informacje ze strony: www.osprzgow.pl
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Odnawialne źródła energii w perspektywie 2014-2020
Jednym z głównych miejsc koncentracji środków dostępnych dla OZE będzie
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ). Projekty w obszarze
OZE będą również wdrażane poprzez regionalne programy operacyjne (RPO).
Łączne dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 1,2 mld euro. Przykłady
projektów kwalifikujących się do wsparcia:
•
•

•

wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (en. wodna, wiatru, słoneczna,
geotermalna, biogazu, biomasy),
budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego (projekty realizowane przez operatorów
systemu dystrybucyjnego i przesyłowego),
budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw (w wybranych
RPO).

Planuje się, że energetyka prosumencka będzie wspierana w ramach RPO,
natomiast w ramach POIiŚ będą wspierane projekty o większej mocy wytwórczej
(o znaczeniu ponadregionalnym – rozróżnienie na podstawie mocy instalowanej
jednostki). Najważniejsze zasady wdrażania projektów OZE to kryterium
opłacalności, kryterium ekologiczne, preferencje dla instrumentów finansowych
czy też brak kolizji z obszarami Natura 2000 i szlakami migracyjnymi zwierząt.
W zakresie pomocy publicznej dla odnawialnych źródeł energii, nastąpią zmiany
wynikające z treści nowych europejskich podstaw prawnych przewidywanych

Nasz sąsiad ekolog

na perspektywę UE 2014-2020. W sektorze energetycznym (w tym w OZE) nie
będzie już możliwości wykorzystywania regionalnej pomocy inwestycyjnej.
W nowej perspektywie będą to programy pomocowe przyjmowane w państwie
członkowskim. W Ministerstwie Infrastruktury Rozwoju oraz Ministerstwie
Gospodarki trwają obecnie prace nad programami pomocowymi w zakresie
wsparcia dla OZE w ramach RPO oraz POIiŚ.
Marek Derski
Główny Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji
Urząd Miejski w Rzgowie
wniosła pod tajne głosowanie problem, czy jesteśmy za eksploatacją zasobów
surowcowych pod warunkiem rekultywacji wyrobisk i zalesień po zakończeniu
działalności kopalni. Przeciw głosowało 20 osób, za – było 17. Z kolei burmistrz
w siedzibie OSP ponowił głosowanie 14 października 2011 r. Na 64 mieszkańców
głosujących, 37 opowiedziało się za żwirowniami. I tak większość stała się
mniejszością.
Podpisy mieszkańców, autorów tekstu

My, mieszkańcy wsi Romanów chcielibyśmy się odnieść do artykułu pt.
„Dokopał się do faktów” w marcowej „Rzgowskiej Prawdzie”. Występujący
w publikacji nasz sąsiad, szef Stowarzyszenia „Mieszkańcy Romanowa
w Obronie Środowiska Ekologicznego” próbuje nam narzucić swój sposób
widzenia rzeczywistości.
Naszym sąsiadem został z początkiem lat 80., gdy nabył gospodarstwo rolne,
w którym uprawiał na najsłabszych glebach V i VI klasy żyto, owies i inne
zboża. Plony były marne. Wydzierżawił więc trochę gruntów, a znaczną część
pozostawił odłogiem. Do dzisiaj to nieużytki, porośnięte drzewami samosiejkami.
Jak przystało na ekologa, najgrubsze wykorzystuje jako opał do kominka.
W 2006 r. od dawna zapowiadana autostrada przecięła nasze pola. To ta
inwestycja spowodowała, że we wsi pojawili się podwykonawcy i pośrednicy,
którzy wietrząc interes, zaczęli namawiać rolników na wydzierżawienie jałowych
gleb pod kopalnie kruszywa naturalnego, zwane potocznie żwirowniami. Rolnicy
wystąpili o koncesje. Po jej uzyskaniu sprzedawali kruszywo wykonawcy naszego
odcinka autostrady A1. Odbiorca płacił rzetelnie 5 kopalniom w Romanowie.
Obecnie czynne cztery żwirownie są usytuowane bezpośrednio przy budowie.
Przemieszczanie się ciężkiego sprzętu nie doprowadziło więc do dewastacji
dróg gminnych.
Jedna z wymienionych żwirowni została już całkowicie zrekultywowana
przez wykonawcę autostrady z zachowaniem najwyższych wymogów ochrony
środowiska. Do odkrywki trafiła ziemia z terenów podmokłych. Obecność torfu
w tych transportach podniosła klasę ziemi. Przechodząc do zarzutów naszego
sąsiada ekologa, trzeba podkreślić, że żwirownie, logicznie biorąc, powinny
powstawać na nieużytkach blisko budowy. Jeśli bowiem piasek i kruszywo
będzie dostarczane z innych, odległych rejonów, dopiero wtedy naszym drogom
grozi dewastacja!
W Romanowie nie ma alternatywy dla zakładania żwirowni na najsłabszych
glebach. Jakoś nikt, łącznie z szefem stowarzyszenia ekologicznego, nie
zdecydował się w dzisiejszych realiach ekonomicznych na sianie zbóż czy
produkcję ogrodniczą na ziemi V i VI klasy. Gdyby takie uprawy występowały,
przepisy rzeczywiście je chronią i uniemożliwiają wydanie zgody na eksploatację
kruszywa czy piasku.
Lokalna organizacja ekologów jakoś nie przyczyniła się do poprawienia w sposób zauważalny - stanu środowiska naturalnego. Ekolodzy nie włączyli
się do innej działalności społecznej jak np. budowa strażnicy OSP, ułożenie
chodników, czy zagospodarowanie terenu pod plac zabaw.
Pisząc te słowa, pozostawiamy Czytelnikom ocenę sytuacji: czy bezkrytyczne
podejście do ekologii jest lepsze od szansy na rozwój, jaką stwarza budowa A1.
Przykro przyznać, ale sprawa żwirowni doprowadziła do powstania podziałów
w naszej społeczności. Rada sołecka 29 lipca 2011 r. na zebraniu mieszkańców „Kopalnia”
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Wyjazd do teatru

W dniu 10 kwietnia 2015r. K.G.W. z Kalinka zorganizowały wyjazd do teatru Muzycznego w Łodzi.
Wyjazd odbył się w ramach 8 marca dnia kobiet. Pojechałyśmy na operetkę pt. „Wesoła wdówka”.
Operetka okazała się bardzo ciekawa i zabawna. Zadowolone i uśmiechnięte po spektaklu pojechałyśmy
do karczmy na wspólną kolację. Serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich kobiet K.G.W. za mile spędzony
i sympatyczny czas.
Przewodnicząca K.G.W. Kalinko
Jadwiga Adamek
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Nasze Koło
Gospodyń Wiejskich
KGW jest dobrowolną i samorządną, niezależną
od organów administracji państwowej oraz
państwowych i społecznych, organizacją
społeczno-zawodową rolników. Koło Gospodyń
Wiejskich stanowi wyodrębnioną i autonomiczną
organizację Kółka Rolniczego. KGW określa
w sposób samodzielny w ramach obowiązujących
przepisów prawa zakres i formy swojej działalności.
KGW z terenu Gminy Rzgów są zrzeszone
w Miejsko-Gminnym Związku Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych w Rzgowie, którego
jednostką nadrzędną jest regionalny ZRK i OR
w Łodzi. W naszej gminie jest 13 KGW, liczących
łącznie 300 członkiń, które przyczyniają się do
rozwoju i upowszechniania kultury na wsi. KGW
współpracuje z samorządem gminnym, m.in.
przy organizacji dożynek gminnych czy spotkań
opłatkowych. W organizacji wielu wydarzeń
panie z KGW zawsze uzyskują wsparcie ze
strony Gminnego Ośrodka Kultury, jak również
ze strony Ochotniczych Straży Pożarnych. Praca
Kół Gospodyń Wiejskich jest dokumentowana
w Kronikach KGW.
Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet
Danuta Szymczak

Dbamy o siebie
W dniu 9 kwietnia 2015 roku odbył się wyjazd na Termy Uniejów - jest to miejsce, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie. A wybierać można spośród: pływalni, gorących solanek, basenów i komory
lodowej, sauny i gabinetów masażu, zjeżdżalni, dysz, bicz, jacuzzi i innych atrakcji wodnych. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Gadce wypoczęły i zrelaksowały się korzystając z kompleksu
termalno-basenowego i atrakcji znajdujących się w Uniejowie. Pełne energii, sił witalnych i zadowolone
wróciły z uśmiechem na twarzy. Oby takie wyjazdy były organizowane częściej.
Ewa Socha-Rakowska

Wielka Sobota na
Starowej Górze
Wielka Sobota jest dniem nadziei i oczekiwania
na Zmartwychwstanie Chrystusa. To także dzień
święcenia pokarmów. Niegdyś księżą błogosławili
pokarmy chodząc po wsi i odwiedzając gospodarstwa.
Obecnie zwyczaj ten jest niemal zupełnie zaniechany,
został zastąpiony święceniem pokarmów w kościele.
Jednak w celu podtrzymania dawnej tradycji Panie
z KGW w Starowej Górze zapraszają księdza
proboszcza z parafii św. Wojciecha do Domu Kultury.
Tam, w gronie mieszkańców odbywa się poświęcenie
pokarmów, po czym następuje składanie życzeń
wielkanocnych.
Przewodnicząca KGW Starowa Góra
Danuta Szymczak

18

Nie daj się wkręcić w patelnię
W piątek 10 kwietnia, Elżbieta Gal-Krogulska,
powiatowy rzecznik konsumentów spotkała się
z grupą 67 emerytów, rencistów i inwalidów w Sali
konferencyjnej Hali Sportowej w Rzgowie. Spotkanie
zorganizowane z inicjatywy burmistrza Konrada
Kobusa, było poświęcone prawnym możliwościom
odstąpienia od umów zawartych na odległość lub
podpisanych na pokazach horrendalnie drogich
patelni, garnków i ekologicznych kołder.
Zawsze przed podpisaniem należy dokładnie
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przeczytać treść umowy, zwłaszcza pierwszą jej część
określającą, z kim ją zawieramy i czego dotyczy.
Trzeba zażądać wydania drugiego egzemplarza
umowy. Jeśli spotkamy się z odmową, pozwala
to przypuszczać, że mamy do czynienia z próbą
oszustwa. Od umowy podpisanej na odległość można
odstąpić w ciągu 14 dni i to bez podania powodu.
Po spotkaniu z powiatowym rzecznikiem
konsumentów, dj Marek z Łodzi poprowadził
zabawę dla seniorów.
***

W przypadku pytań, dotyczących zawierania umów
poza lokalem sklepowym oraz w ogóle reklamacji
towarów i usług, można skorzystać z telefonu do
rzecznika: (42) 632 75 06 lub poczty elektronicznej:
konsument@lodzki wschodni. pl. Rzecznik zaprasza
interesantów do pok. nr 1002 na X piętrze w starostwie
w Łodzi. Elżbieta Gal-Krogulska udziela porad w dni
powszednie od godz. 8 do 16.
przewodnicząca koła nr 9 Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Rzgowie
Halina Kaczmarek

Wystawa malarstwa
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zorganizował
wystawę malarstwa Magdaleny Kapuścińskiej Borkiewicz, którą mogliśmy podziwiać w głównym
holu Hali Sportowej GOSTiR. Malarka ukończyła studia
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Łodzi. Od wielu lat, z wielką pasją zajmuje się
malarstwem oraz autorskim filmem video, jest
również poetką, wydała dwa tomiki wierszy. Pani
Magdalena, uczestniczyła w 160 wystawach zbiorowych
i zaprezentowała 14 wystaw indywidualnych oraz
pełniła funkcję wiceprezesa dwóch kadencji Okręgu
Łódzkiego ZPAP ds. artystycznych. W 2009 roku
została odznaczona brązowym medalem nadanym przez
Ministra Kultury Sztuki i Dziedzictwa Narodowego
„Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Jej prace
można oglądać w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi i Państwowym Muzeum na Majdanku. Od 2002
roku zorganizowała 36 plenerów malarskich w Załęczu
Wielkim, Smołdzinie i Osadach Myśliwskich.
Wernisaż wystawy przyciągnął miłośników burmistrza Rzgowa Mateusz Kamiński, przewodniczący
sztuk plastycznych, w gronie których znaleźli się Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński, radni: Anna
przedstawiciele władz naszej gminy: zastępca Tumińska - Kubasa, Leszek Chwiałkowski, Stanisław
Zaborowski oraz znajomi
i przyjaciele autorki.
Niespodzianką był koncert
grupy wokalnej Sempre
Cantare zakończony
piosenką z repertuaru
F. Sinatry ,,My Way’’
dedykowaną malarce,
którą wykonał Wojciech
Skibiński.
Relację
filmową
z otwarcia wystawy,
przygotowaną przez
Telewizję
Młodej
Generacji, można oglądać
na stronie internetowej
www.rzgowkultura.pl
w zakładce aktualności.
Irmina Kuzik
www.naszagmina.rzgow.pl
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Piłka nożna

W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza
w Rzgowie uczniowie regularnie uczęszczają na
zajęcia sportoweh, podczas których między innymi
doskonalą swoje umiejętności w zakresie gry w piłkę
nożną. Od września ubiegłego roku odbyło się
kilkanaście turniejów piłkarskich, podczas których
bardzo dobrze spisywali się szczególnie uczniowie
najmłodszych klas szkoły podstawowej. Najlepsi
zawodnicy na boisku to: Piotr Maciejewski,
Mikołaj Stołek, Filip Jędrzejczak, Wiktor
Gładysz, Paweł Borowczyński, Andrzej Szostek.
Nieźle zaprezentowali się również: Seweryn
Kułaga, Mateusz Różycki, Min Le, Dominik
Bartoszczyk. Na pochwałę zasługują także starsi
uczniowie: Oskar Gajdzicki, Kamil Jardzioch
i Marcel Wałęsiński. Najlepsi strzelcy bramek
to: Mikołaj Stołek, Filip Jędrzejczak i Oskar
Gajdzicki. I na koniec najlepsi bramkarze
turniejów: Wiktor Gładysz i Oskar Gajdzicki.
Na uwagę zasługuje fakt niezwykle aktywnego
dopingu ze strony rodziców podczas zajęć
oraz turniejów piłkarskich. Życzymy dalszych
sukcesów sportowych.
Krzysztof Chrzanowski

Przedszkolaki na Balu Wiosny
Wiosna to czas radości i uśmiechu. W takich właśnie
nastrojach przedszkolaki z Przedszkola Publicznego
w Rzgowie przywitały wiosnę na balu, który odbył
się 31 marca w Hali Sportowej GOSTIR-u.
Dzieci barwnie i pomysłowo przebrane przez
rodziców za motylki, biedronki, pszczółki, żabki
i bociany, bawiły się w miłej i przyjaznej atmosferze
w towarzystwie aktorów zespołu „ Czarodziejka”. Miały
okazję wziąć udział w konkursach urozmaiconych
pięknymi i atrakcyjnymi rekwizytami oraz potańczyć
w rytm skocznej muzyki. Radosny klimat potęgowała
kolorowa dekoracja sali.
Nie zabrakło również pamiątkowych fotografii,
na których uwiecznione zostały świetnie bawiące
się dzieci i ich pomysłowe i barwne stroje. Pełna
radości, pogodna atmosfera, towarzysząca zabawie,
pozwoliła naszym wychowankom bez żalu pożegnać
zimę i cieszyć się perspektywą spędzania większej
ilości czasu na świeżym powietrzu.

krakowiaka, kujawiaka i mazura. Każda grupa
wystąpiła również z wybraną przez siebie piosenką.
Można było posłuchać takich utworów jak: „Siała
baba mak”, „Miała baba koguta”, „Uciekła mi
przepióreczka”, „Poszło dziewczę po ziele”, „Piekła
baba chleb”, „Czerwone jabłuszko” czy „Zasiali
górale owies”. Nasi mali artyści zaprezentowali
także swoje umiejętności w występach solowych.
Dzieci w czasie dwutygodniowych przygotowań
do występów miały okazję zapoznać się z kulturą
ludową: repertuarem, tańcem i strojem ludowym.
Dzięki zaangażowaniu pracowników przedszkola
i współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury dzieci
wystąpiły w strojach inspirowanych folklorem.
Wszystkie przedszkolaki włożyły dużo pracy
w przygotowania i zaprezentowały wysoki poziom
taneczny i wokalny. Najlepszym dowodem uznania
były gorące owacje licznie przybyłej widowni.
Nasz festiwal uświetniły występy reprezentacji
zespołu pieśni i tańca „ Rzgowianie” oraz grupy
„Sempre Cantare”, za co gorąco dziękuje grono
pedagogiczne przedszkola.
21 kwietnia odbył się Festiwal Folklorystyczny,
W imieniu Rady Pedagogicznej
podczas którego przedszkolaki zaprezentowały
Violetta Klonowska
się w tańcu i śpiewie. Mali artyści zatańczyli

Wyjazd do kina

Mecz piłki siatkowej: Nauczyciele - Uczniowie wszystkich sił skierowanych w stronę drużyny
Podobnie jak w poprzednich latach, wiosną
w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
nauczyciele oraz uczniowie rozegrali mecz siatkówki,
w którym stawką było zdobycie pucharu, którym
można się chwalić przez cały rok. Na początku
drużyna nauczycieli zdecydowanie dominowała na
boisku, uczniowie natomiast robili co mogli, aby to
zmienić. Dopiero w końcowej fazie spotkania uczniowie
zaczęli odrabiać straty. Niestety, pomimo naprawdę
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nauczycieli, nie udało się uczniom pokonać swoich
przeciwników na boisku. Ostatecznie puchar trafił na
kolejny rok w ręce nauczycieli. Być może zwycięskiej
drużynie pomogły siły nadprzyrodzone, ponieważ
namówiłem do gry księdza Krzysztofa, a na trybunach
kibicowała siostra Asumpta. W przerwach meczu
kilkukrotnie wystąpiła grupa wokalna, która bierze
udział w zajęciach prowadzonych przeze mnie: Oliwia
Strzałkowska, Monika Wałęsińska, Monika Krysiak,
Oliwia Witczak, Martyna Kluczyńska, Wiktoria
Stryjewska, Kornelia
Nowak i gościnnie Lara
Hidane. Wraz z licznie
zgromadzoną publicznością
zachęcaliśmy do sportowej
rywalizacji poprzez śpiew
i taniec. Zabawa była
wyśmienita, nie zabrakło
meksykańskiej fali na
trybunach. A następny
mecz: nauczyciele –
uczniowie już za rok!
Kto wie, może uczniowie
następnym razem zwyciężą? Serdecznie im tego
życzymy.
Krzysztof Chrzanowski

Dnia 27 marca uczniowie klas IV Szkoły
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie wybrali
się do kina “IMAX” na film 3D pt. “Lemury
z Madagaskaru”. Seans poprzedzony był wykładem
na temat Madagaskaru, jego mieszkańców, flory
i fauny, który przygotowała i wygłosiła pani dr
Magdalena Janiszewska z łódzkiego ZOO. Film
o lemurach zrobił na nas duże wrażenie, ale
jeszcze większe emocje czekały nas w trakcie
warsztatów! Pani Janiszewska opowiadała nam
o zwierzętach może mniej egzotycznych niż
lemury, ale okazało się, że zachowania jeży i węży
są niezwykle ciekawe. Mogliśmy zadawać pytania,
dyskutować, a nawet wykazać się męstwem i...
dotknąć węża dusiciela! :)
Był to dla nas dzień pełen wrażeń!
Katarzyna Kalinowska
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Dzień Przedszkolaka w Kalinie

Konkurs

Uczennice ze szkoły podstawowej
im. Jana Długosza w Rzgowie: Natalia
Piwońska z klasy III, Weronika
Nowicka i Agnieszka Kałuża
z klasy I wzięły udział w konkursie
plastycznym organizowanym przez
szkolę nr 184 w Łodzi pod patronatem
JE bp. Ireneusza Pękalskiego.
Temat konkursu brzmiał: ,,Od Lolka
- bramkarza do Jana Pawła II - papieża”.
Wyniki tegoż konkursu zostały
ogłoszone podczas finału konkursu
wiedzy o Janie Pawle II, w którym
startowała trójka naszych uczniów:
Mikołaj Stefaniak, Jerzy Walczak
i Roksana Modranka.
Miejsce III zajęła AGNIESZKA
KAŁUŻA z klasy I i przyjęła
nagrodę z rąk księdza Biskupa.
Prace pozostałych dziewczynek
zostały wyróżnione. Cieszymy się,

na zdjęciu Agnieszka Kałuża z Siostrą
Asumptą
że w sercach naszych uczniów rodzi
się chęć poznawania i pielęgnowania
pamięci o człowieku przez wielkie C,
prezentującym całym swoim życiem
wartości, dla których warto żyć
i umierać: Bóg, honor i Ojczyzna.
Siostra Asumpta

W dniu 27 marca br. w Szkole
Podstawowej w Kalinie odbył się Dzień
Przedszkolaka. Najmłodsi uczniowie pod
kierunkiem swojej wychowawczyni i Pani
Barbary Kaczmarek, zaprezentowali
wspaniałe przedstawienie. Tematyka
związana była z nadchodzącą wiosną.
Rosły więc kwiaty, latały motyle oraz
śpiewały ptaszki. Dzieci wykonały
taniec, wyrecytowały wiersze, które
pożegnały zimę i powitały lubianą
przez wszystkich porę roku – wiosnę.
Na zakończenie Pani Dyrektor – Teresa

Głąb, wręczyła przedszkolakom nagrodę
w postaci książki, upamiętniającą
ich pierwszy poważny występ oraz
dedykującą myśl Heraklita z Efezu:
„Wiedza jest drugim słońcem dla tych,
którzy ją posiadają”. I tego właśnie
życzymy naszym najmłodszym uczniom
oraz przyszłym przedszkolakom, którzy
także gościli na uroczystości w Szkole
w Kalinie.
Wychowawca
Magdalena Mordaka

Redakcja Młodej Generacji promuje zdrowy sposób odżywiania
Żyj smacznie i zdrowo to ogólnopolski konkurs, promujący zdrowy styl
życia i właściwie odżywianie. Redakcja uczestniczyła w ostatnim z etapów tego
konkursu, jakim było przygotowanie filmu ilustrującego wspólne przygotowanie
i spożywanie posiłków. Uczestnikami konkursu, którego opiekunem jest p. Emilia
Nowacka są uczniowie z klasy IIb, i to właśnie trzy odważne gimnazjalistki
pod okiem przyszłego kucharza, eksperymentowały w kuchni.
Nasz redakcyjny mistrz gotowania, Kamil Piotrowski, zaprosił uczestniczki
konkursu, żeby razem z nim przygotowały zdrową i smaczną, wiosenną sałatkę.
Dziewczyny zgodnie z regulaminem konkursu eksperymentowały smacznie Ogólnopolski Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
i zdrowo, przyrządziły sałatkę z rukolą, serem feta i orzeszkami nerkowca.
Dnia 09 marca w SP Rzgów przeprowadzone zostały eliminacje gminne
Materiał filmowy dostępny jest na Facebook’owym profilu Redakcji. Życzymy
do turnieju o ruchu rowerowym dla uczniów posiadających kartę rowerową.
uczestnikom konkursu wygranej, w której mieliśmy swój udział.
W
konkursie wzięły udział drużyny 4-osobowe ze szkoły w Rzgowie, Kalinie
tekst i fot. Agnieszka Ruta
i Guzewie. Zawodnicy wykonywali zadania samodzielnie. Do klasyfikacji ogólnej
zdobyte punkty sumowały się. Najwięcej punktów (82 na 100 możliwych) zdobyła
drużyna z SP Guzew w składzie: Aniela Nowak, Martyna Walaszczyk, Patryk
Pijanowski, Krzysztof Miler. Drużyna z SP Kalino w składzie: M. Korona,
A. Polaczek, G. Wilk, M. Radomski zdobyła 80 punków. Maksymalną ilość
punktów (24 na 25 możliwych) zdobył Grzegorz Wilk z SP Kalino. Drużyna
z Guzewa pojedzie na eliminacje powiatowe do Koluszek. Nagrody dla
wszystkich zawodników ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Rzgowie.
Dziękujemy Pani H. Łuczyńskiej za poczęstunek.
Jarosław Marianowski

Sukces młodych ekologów

Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie: Wiktoria
Moczkowska (kl. 2C), Mateusz Olban (kl. 2C) oraz Jakub Waprzko (kl. 1C)
zakwalifikowali się do etapu rejonowego XIX Interdyscyplinarnego Konkursu
Ekologiczno-Regionalnego Województwa Łódzkiego, organizowanego
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim. Wykazali dużą wiedzę i umiejętności z zakresu
ekologii, kształtowania i ochrony środowiska oraz znajomość walorów
krajoznawczo - turystycznych regionu.
Gratulujemy uczestnikom konkursu. Dziękujemy również tacie Wiktorii
- p. Jackowi Moczkowskiemu za udzieloną pomoc. Życzymy dalszych
sukcesów.
Emilia Nowacka - nauczycielka chemii
Mariola Gałkiewicz - nauczycielka biologii

Od lewej: Grzegorz Wilk, Mateusz Radomski, Małgosia Korona, Agata Polaczek,
Krzysztof Miler, Martyna Walaszczyk, Natalia Nawrocka, Aniela Nowak,
Krystian Wójcik, Natalia Netik, Patryk Pijanowski, Jan Urbański.
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Jedz smacznie, zdrowo i niedrogo
Uczennice klasy II B Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie Julia
Juszczak i Weronika Jurga przeprowadziły zebranie
z rodzicami, na którym zaprezentowały konsekwencje
nieprawidłowego żywienia. Niedobór bądź nadmiar
energii i składników pokarmowych w codziennej diecie
prowadzi w pierwszej kolejności do obniżenia szansy
edukacyjnej ucznia poprzez pogorszenie rozwoju
fizycznego, intelektualnego czy emocjonalnego.
Niestety nieprawidłowe żywienie w młodości jest
też przyczyną wielu chorób występujących w wieku
dorosłym. Na przykład: niewystarczające spożycie
wapnia w dzieciństwie, niezbędnego dla prawidłowego
wzrostu kości, jest jednym z głównych czynników
rozwoju osteoporozy. Jego mała zawartość w codziennej
diecie wiąże się przede wszystkim z niewielkim
spożyciem mleka i przetworów mlecznych,
- deficyt żelaza w dłuższej perspektywie
doprowadza do niedokrwistości (anemii). Niedobory
żelaza występują u osób spożywających małe ilości
czerwonego mięsa, drobiu i ryb oraz świeżych
warzyw i owoców,
- niedostateczna ilość w diecie błonnika zawartego
w warzywach, owocach i pełnoziarnistych produktach
zbożowych zaburza pracę przewodu pokarmowego,
- nadmierna konsumpcja żywności prowadzi
do otyłości, a ta z kolei do miażdżycy, nadciśnienia czy cukrzycy.
Z danych statystycznych wynika, że obecnie ok.

11,3% gimnazjalistów ma problem z utrzymaniem
właściwej wagi. Młodzież coraz częściej spożywa
w ciągu dnia więcej kalorii niż potrzebuje, powodując
odkładanie się niezużytej energii w postaci tkanki
tłuszczowej. Nadmierne spożycie kalorii idzie w parze
z pogorszeniem składu i wartości odżywczej diety.
W takim jadłospisie dominują duże ilości tłustych,
słonych i słodkich przekąsek lub potraw, przy
minimalnym spożyciu mleka, warzyw i owoców.
Do błędów żywieniowych należy zaliczyć również
nieprawidłowo zbilansowaną dietę i złe zwyczaje
żywieniowe, które po upływie dłuższego okresu
doprowadzają też do pogorszenia sprawności fizycznej
i psychicznej ucznia. Niewłaściwe rozplanowanie
posiłków w ciągu dnia, to najczęstszy zły nawyk
żywieniowy. Badania przeprowadzone przez
żywieniowców wykazują, że co szósty uczeń jada
tylko dwa posiłki dziennie, przy czym przerwy
między nimi dochodzą nawet do 10 godzin. Niestety,
długie odstępy czasu między posiłkami powodują
większy spadek poziomu glukozy we krwi, co
wpływa na obniżenie koncentracji oraz rozdrażnienie.
Dodatkowo spożywanie mniejszej liczby posiłków,
ale za to bardziej obfitych powoduje gromadzenie
się tłuszczów, a nie ich spalanie. Chcąc zapewnić
naszemu dziecku zawsze dobre samopoczucie,
prawidłowy rozwój, atrakcyjny wygląd oraz zdrowie
na długie lata, musimy zwiększać jego świadomość
żywieniową i zmieniać nawyki poprzez codzienne
stosowanie zasad zdrowego żywienia.
Niektórym ludziom prawidłowe odżywianie kojarzy

Redakcja Młodej Generacji i Nakręceni na teatr z Rokicin

Mieszkańcy Rzgowa już zdążyli się przyzwyczaić
do obecności dziennikarzy Redakcji Młodej Generacji
na ulicach ich miasta. Tym razem młodzi dziennikarze
uczestniczyli w nietypowym projekcie, na chwilę
stali się instruktorami dziennikarstwa i 28 marca
poprowadzili warsztaty dziennikarskie dla grupy
młodzieży z Rokicin, którzy działają
w ramach projektu Nakręceni na teatr
pod patronatem Polsko-Amerykańskiej
Fundacji „Równać szanse”.
Goście z Rokicin w oparciu o tekst
Odkrywamy tajemnice Rzgowa,
który powstał we współpracy Urzędu
Miejskiego z Redakcją, mieli do
wykonania prawdziwe dziennikarskie
zadania. Grupa 17 osób z Rokicin
pracowała pod opieką pani Agnieszki
Ruty oraz dziennikarzy Redakcji:
Klaudii Muras, Marzeny Bikiewicz
i Aleksandry Zielskiej. Dziewczyny
koordynowały pracę, rejestrowały

materiał, wykonywały zdjęcia,
ustawiały do wypowiedzi uczestników
warsztatów oraz wybierały plan do
nagrania.
Uczestnicy zajęć terenowych
wykazali się pomysłowością, a przede
wszystkim rzetelnie wykonali polecenia.
Udało im się dotrzeć do wielu
informacji, o których nie ma mowy
w tekście, przeprowadzili wywiad
z pomysłodawcą pomnika, który
znajduje się na tzw. trójkątnym, starym
rynku, oraz dotarli do rzgowskiego
kronikarza, pana Jana Strycharskiego.
Pogoda nie rozpieszczała uczestników
warsztatów, ale przecież dziennikarz musi pracować
w każdych warunkach. Relacja filmowa z warsztatów
dostępna jest na Facebook’owym profilu Redakcji
oraz stronie www.rzgowkultura.pl
tekst i fot. Agnieszka Ruta
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się wyłącznie z drogą, trudnodostępną żywnością
ekologiczną. Na szczęście są oni w błędzie! Warto
zdać sobie sprawę, że racjonalne żywienie nie jest
ani skomplikowane, ani przesadnie kosztowne.
Odżywiajmy się smacznie, zdrowo i niedrogo.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze,
a rodzice wyszli z niego bogatsi w wiedzę
i… torby płócienne.
wychowawczyni klasy II B
Emilia Nowacka

Doradztwo zawodowe
z edukacją prawniczą
na lekcjach Wiedzy
o Społeczeństwie
Gimnazja w polskim systemie oświaty obchodzą
w tym roku 15 lecie istnienia. Ten czas jest okazją
do wspomnień, które choć minione, zawsze
pozostają w pamięci.
Dla uczniów klas II Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie 13 marca 2015 roku był
okazją do spotkania z wychowankami szkoły, którzy
opuścili mury naszego Gimnazjum. Pretekstem
stała się lekcja wiedzy o społeczeństwie, która
dotyczyła władzy sądowniczej w Polsce. Anna
Majer i Tomasz Kamiński – studenci drugiego
roku prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego
dzielili się swoimi refleksjami o szkole. Zwracali
uwagę, że są jeszcze dwie absolwentki szkoły
w osobach Zuzi Kaciupskiej i Karoliny Świderek,
które także studiują prawo. Najważniejszym
celem spotkania było doradztwo zawodowe oraz
uświadomienie uczniom, że jako osoby nieletnie
ponoszą odpowiedzialność za czyny niezgodne
z prawem. Młodzież po tym spotkaniu wie czym
jest demoralizacja, wykroczenie, przestępstwo i
jakie czekają kary dla tych, którzy ignorują prawo.
Edukacja prawnicza jest ważnym elementem
przygotowywania młodych do dorosłego życia. Ma
uczyć odpowiedzialności za własne decyzje i czyny.
Ma uchronić młodych przed konsekwencjami
łamania prawa, bo nawet jeden, nieprzemyślany
czyn karalny może mieć wpływ na całe życie.
Nauczyciel WOS
Beata Ways
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DOŁĄCZYLIŚMY DO SZKOŁY ZE SMAKIEM
Klasa 2 B pod opieką p. Emilii Nowackiej
i p. Agnieszki Ruty reprezentuje Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie w V
edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Żyj smacznie i zdrowo”. Celem programu jest
przeprowadzenie społecznej kampanii informacyjnej na
temat zdrowego odżywiania, gotowania, spożywania
posiłków, marnowania żywności. Naszym zadaniem jest
upowszechnianie tzw. zaleceń żywieniowych. Każdy
człowiek powinien stosować 10 zasad racjonalnego
żywienia.
Przedstawiamy je w pigułce.
1. Stawiam na wodę - piję co najmniej 1,5 litra
wody dziennie.
2. Więcej ruchu Panie Brzuchu. Już codzienna
30-minutowa dawka ruchu znacząco poprawi
nasze samopoczucie i kondycję. Jazda na rowerze,
pływanie, bieganie, aerobik - sposobów na to,
by włączyć ruch w swoje codzienne życie, jest
mnóstwo.
3. Do szkoły po śniadaniu i ze śniadaniem
Pierwsze śniadanie, jak każdy posiłek, powinno
być pełnowartościowe. Jego podstawę powinno
stanowić mleko, podawane w formie napoju
mlecznego (kakao, bawarka, jogurt, kefir,
kawa z mlekiem czy koktajl) lub zupy mlecznej
z dodatkiem płatków itp. Zaleca się również
podawanie niewielkich ilości tłuszczu oraz
produktów białkowych wysokiej jakości (sery, jaja,
wędliny, ryby w różnej postaci na przykład past),
a także mieszanego pieczywa w postaci kanapek.
Nie należy również zapominać o warzywach
lub/i owocach. Śniadanie jest pierwszym posiłkiem
po dłuższej przerwie, odgrywa zatem znaczącą rolę.
Drugie śniadanie odgrywa szczególną rolę
w przypadku dzieci i młodzieży oraz osób
ciężko pracujących fizycznie i umysłowo,
a także tych, którzy jedzą obiad w późnych
godzinach popołudniowych. Powinno składać
się z produktów dość trwałych, jak kanapki
w postaci pieczywa z dodatkiem wędliny oraz
warzyw, owoców i koniecznie napoju.
4. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na szóstkę!
Prawidłowy model żywieniowy to: 3 (większe)
+ 2 (mniejsze) posiłki spożywane o regularnych

porach i bez pośpiechu. Energia z posiłków
rozkłada się na cały dzień i nie jesteśmy głodni.
5. Błonnik jest COOL, więc jedz go na full! Po
zjedzeniu posiłku, który jest bogaty w węglowodany
złożone i błonnik, czujemy się dłużej syci i mamy
energię na intensywny wysiłek umysłowy.
6. Nie tylko króliki lubią marchewkę, ja też.
Zalecenia FAO/WHO: 5 porcji warzyw i owoców
w ciągu dnia. Owoce i warzywa oprócz tego,
że są źródłem ważnych dla naszego organizmu
składników odżywczych, są bardzo smaczne
i niskokaloryczne.
7. Pij mleko – będziesz miał zdrowe kości i zęby!
Mleko to źródło niezbędnego wapnia.
8. Ryby często jadane – zdrowe serce i pamięć
gwarantowane. Ryby to doskonałe źródło
dobrych dla organizmu kwasów tłuszczowych
Omega-3. Kwasy te korzystnie na rozwój mózgu,
koncentrację, szybkość uczenia się.
9. Jedz wszystko, ale z umiarem.
10. Obiad obiadowi nierówny. Obiad jest najbardziej
obfitym posiłkiem w ciągu całego dnia, a w jego
składzie powinny znaleźć się: produkt dostarczający
pełnowartościowe białko (mięso, jaja, ryby,
sery), produkt objętościowy (ziemniaki lub
produkty pochodzenia zbożowego na przykład
kasze, makarony, ryż lub rośliny strączkowe),
warzywa i owoce w postaci gotowanej i surowej
oraz napój. Jeśli w pierwszym daniu tzn. zupie,
znajdują się np. ziemniaki, to w drugim daniu
podajemy produkty zbożowe. Pamiętaj o napoju.
Uczymy się ze smakiem czyli stosujemy zasadę
„7xU”- zalecenia żywieniowe prof. Stanisława Bergera
Umiarkowane porcje posiłków
Zdrowo jest jeść częściej, ale mniejsze porcje - kończąc
posiłek powinniśmy mieć lekkie uczucie niedosytu
(mózg otrzymuje informację o uczuciu sytości dopiero
10 minut po skończonym posiłku!). Jedząc zbyt duże
posiłki, organizm wykorzystuje tylko tyle dostarczonej
energii, ile w danym momencie potrzebuje, reszta
zaś odkłada się w postaci niechcianego tłuszczyku.
Unikanie nadmiaru soli, cukrów prostych i kwasów
tłuszczowych nasyconych
Sól, cukry proste i kwasy tłuszczowe nasycone
(obecne głównie w tłustych produktach zwierzęcych)

spożywane w nadmiarze mogą być jedną z głównych
przyczyn chorób dietozależnych: otyłości, cukrzycy,
nadciśnienia, chorób układu krążenia. Warto zatem
ograniczać ich spożycie w naszej diecie - zaprzyjaźnić
się z aromatycznymi ziołami, które pozwolą
wyeliminować część soli, w naszej kuchni zaś niech
królują tłuszcze roślinne.
Uprawianie sportów
Aktywność fizyczna to podstawa dobrej kondycji
i samopoczucia. Regularna aktywność fizyczna (ok.
30 minut dziennie) pozwala znacznie zmniejszyć
ryzyko zachorowania na wiele chorób: układu
krążenia, otyłości, cukrzycy. Nie zapominajmy, że
ruch w połączeniu ze zdrowym odżywianiem to
najprostszy przepis na długie życie w pełni zdrowia.
Urozmaicenie codziennej diety
Jedzmy różnorodnie, bo tylko urozmaicona dieta jest
w stanie dostarczyć energii i składników pokarmowych
we właściwych dla naszego organizmu proporcjach.
Żaden pojedynczy produkt nie jest w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb żywieniowych człowieka.
Umiejętne przygotowywanie potraw
Wiele produktów podczas przygotowywania traci
swoje cenne składniki. Nieumiejętne przechowywanie
i przyrządzanie posiłków powoduje obniżenie ich
wartości odżywczej. Ważne jest, by żywności nie
przechowywać zbyt długo i nie wystawiać na działanie
promieni słonecznych. Starajmy się nie rozgotowywać
żywności i nie piec potraw dłużej, niż jest to wymagane.
Wysoka temperatura i długi czas gotowania to wróg
wielu witamin.
Uregulowane ilości codziennych posiłków
Regularne jedzenie to ważna sprawa! W naszym
codziennym menu powinno być 5 posiłków a pomiędzy nimi nie krótsze przerwy, niż 3 godziny
i nie dłuższe niż 5 godzin. Zachowując taki odstęp
czasowy, nasz organizm ma szansę wykorzystać
energię i składniki pokarmowe, które mu dostarczamy
wraz z jedzeniem.
Uśmiech dla zdrowia i dobrego nastroju!
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że zdrowie
i dobra kondycja naszego organizmu zależą od
pozytywnego nastawienia! Jeśli więc wiemy już co
i jak jeść, by cieszyć się doskonałą formą, warto już
tylko uśmiechnąć się i cieszyć dobrym zdrowiem!
Uczniowie klasy 2B z koordynatorkami akcji

Autorski scenariusz i film krótkometrażowy dziennikarza Redakcji Młodej Generacji
Praca z mikrofonem i przed kamerą jest niezwykłą
przygodą, która otwiera wiele drzwi, również tych
dotąd niedostępnych. Nasz redakcyjny kolega, Kajetan
Dziuda, sprawdził się jako reporter RMG, teraz
zainteresował się światem filmu, tworzeniem krótkich
form filmowych od podstaw, czyli od scenariusza,
realizacji, montażu i emisji.
Pierwszy film krótkometrażowy Kajetana powstał
w oparciu o tekst powieści Bolesława Prusa pt.: Lalka.
We współpracy z kolegami i koleżankami z klasy,
z IV LO w Łodzi, którego jest uczniem, powstał film
pt.: „Lalka w XXI wieku”. Zapraszamy do obejrzenia
produkcji naszego redakcyjnego kolegi, materiał
dostępny jest na Facebook’owym profilu
tekst. Agnieszka Ruta
fot. kadr z filmu Lalka w XXI wieku
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Puchar Burmistrza
w siatkówce
12 kwietnia w hali sportowej w Rzgowie
rozegraliśmy kolejne już zawody o puchar Burmistrza
miasta Rzgowa w piłce siatkowej amatorów. Jest
to jedna z najbardziej popularnych i obleganych
imprez w naszym ośrodku. Do rozgrywek zostało
przyjętych 12 zespołów. Rywalizowali siatkarze
amatorzy zarówno z naszego miasta jak i okolicy
– głównie Łodzi i Pabianic. O godzinie 10.00
zawody otworzył dyrektor GOSTiR Wojciech
Skibiński. Po odprawie technicznej kapitanów
i losowaniu zespoły zaczęły rywalizację w grupach.
Poziom zawodów z roku na rok jest coraz wyższy
a drużyny coraz lepiej przygotowane. Zmagania
w grupach trwały aż sześć godzin i wyłoniły
czterech półfinalistów. Trzecie miejsce zdobył
zespół „Warecka”. Po zaciętym finale na drugim
miejscu uplasował się zespół LUKS „Sokół” Rzgów.
Zwycięzcą i zdobywcą Pucharu Burmistrza został
zespół „Pegazy”. Gratujemy zarówno zwycięzcom
jak i wszystkim uczestnikom. Frekwencja zarówno
zawodników jak i kibiców pokazuje, że siatkówka to
doskonały sposób na aktywność, sport i rywalizację.
W naszym mieście i ośrodku sportu piłka siatkowa
jest jedną z najchętniej uprawianych dyscyplin,
zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych.
Radosław Bubas GOSTiR

Rodzinny Rajd Rowerowy
Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia
Dziecka, zapraszamy wszystkich zainteresowanych
a w szczególności dzieci z rodzinami na rajd rowerowy.
Rajd startuje w sobotę 23.05.2015r. o godz. 14.30,
zbiórka w parku miejskim w Rzgowie. Trasa rajdu
poprowadzona zostanie ścieżką rowerową w kierunku
Łodzi ulicami: Łódzką, Rudzką i Czartoryskiego aż

do stawów Stefańskiego. Po krótkim odpoczynku
przy placu zabaw i siłowni zlokalizowanych przy
samych stawach ruszymy na zwiedzanie Rudy.
Jej historię, ciekawostki i zakamarki przedstawi
nam Pani Agnieszka Ruta. Planowany powrót do
Rzgowa na godz. 17.00. Wszelkie szczegóły oraz
regulamin dostępne na www.gostir-rzgow.pl.
Rajd jest imprezą towarzyszącą Rodzinnemu Dniu
Dziecka w Rzgowie, organizowanemu wspólnie przez:

Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gimnazjum im. K. Jagielończyka
w Rzgowie, GOSTiR, Szkołę Podstawową im. J.
Długosza w Rzgowie, GOK, ZHP w Rzgowie,
Stowarzyszenie „Otwarte Serca”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Radosław Bubas GOSTiR Rzgów

Podsumowanie wiosennej zbiórka krwi w Rzgowie
W niedzielę 12 kwietnia przed Urzędem Miejskim
w Rzgowie ponownie zagościł Krwiobus, w którym
wszyscy zainteresowani mogli pomóc potrzebującym
i oddać krew. Pracownicy Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa sprawnie przeprowadzili akcje

poboru krwi w nowoczesnym
ambulansie.
Do zbiórki krwi, która trwała trzy
godziny chciało przystąpić ponad
30 osób. Po przeprowadzonych
badaniach
lekarskich krew
oddały 22 osoby.
Wśród
osób
oddających krew
znalazło się wiele
osób, które pierwszy
raz przystąpiły do
akcji honorowego
k r wiod awst wa.
Podczas akcji udało
się zebrać prawie 10 litrów krwi.
Tradycyjnie do zbiórki krwi przystąpili
również Druhowie Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Dziękujemy wszystkim, którzy
poświęcili kilkanaście minut ze
swojego dnia – ta chwila może

oznaczać wiele lat czyjegoś życia. Zachęcamy
do udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa, która
odbędzie się 21 czerwca w godzinach od 10:00 do
13:30 na parkingu Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Na pobranie 450 ml krwi wystarczy poświęcić od 5
do 10 minut. W obliczu ratowania ludzkiego życia
to naprawdę niewiele.
Klaudia Zaborowska
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