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Awans piłkarzy Zawiszy do III ligi

RZGÓW MOIM MIASTEM
ZAWISZA MOIM KLUBEM

VII Zjazd Gminny OSP
w Rzgowie

19 czerwca 2011 r. okazał się jednym z najważniejszych dni w najnow-
szej historii Rzgowa. Tej pamiętnej niedzieli piłkarze Zawiszy wywalczyli 
historyczny awans do III ligi. Po 64 latach od założenia nasz klub awanso-
wał na ligowe salony. Spełniło się wielkie marzenie rzgowian. Nic dziwnego, 
że cały Rzgów świętował wielki sukces. Po zakończeniu ostatniego meczu 
prawie 1300 widzów szalało ze szczęścia. Stadion im. Henryka Śmiecho-
wicza przeżywał swoje wielkie chwile. Wspaniale dopingująca publiczność 
była dwunastym zawodnikiem swojej drużyny. Stali bywalcy spotkań przy 
ul. Tuszyńskiej i okazjonalni kibice tworzyli jedną rzgowską rodzinę.

W loży VIP-ów szaleli sponsorzy założyciele Klubu Przyjaciół Zawiszy, 
radni Rady Miasta i Gminy Rzgów oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Wśród tych zacnych osób rej wodził kibic nr 1 – Marek Bartoszewski. Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Rzgów nie opuścił żadnego meczu w Rzgo-
wie, jeździł też na większość wyjazdowych spotkań. Najbardziej poszkodo-
wanym okazał się burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek, który z powodu ważnej 
uroczystości rodzinnej nie mógł niestety uczestniczyć w sportowym święcie. 
Gospodarz miasta i gminy przyrzekł sobie, że w nowym sezonie będzie czę-
stym gościem na meczach Dumy Rzgowa.

Zgodnie ze statutem co pięć lat odbywają się wybory w jednostkach OSP 
i takie odbyły się we wszystkich jednostkach OSP gminy Rzgów na początku 
tego roku. Zjazd Gminny Jednostek OSP z gminy Rzgów odbył się gościnnie 
w strażnicy OSP Guzew w dniu 22 czerwca w środę przed świętem Bożego 
Ciała.

Zaplanowany na godz. 15.00 rozpoczął się godzinę później z powodu 
absencji prezesa Zarządu Gminnego OSP w Rzgowie. W zjeździe uczest-
niczyło 33 delegatów z głosem wyborczym na 37 wybranych i Komisja 
Wyborcza stwierdziła jego prawomocność. Obecni na zjeździe byli również 
członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej i gość zaproszony 
Komendant PSP w Koluszkach mł. bryg. Marek Duda oraz Prezes ZP OSP 
– Stanisław Bednarczyk. Prezes ustępującego ZG OSP Jan Mielczarek 
złożył sprawozdanie z działalności za 5 lat wstecz. Również takie sprawoz-
danie złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP druh Zenon Sabela 
i w imieniu Komisji wystąpił o absolutorium dla Zarządu Gminnego OSP. 
Prowadzący zjazd druh Marek Bartoszewski ogłosił punkt obrad „Dyskusja 
nad złożonymi sprawozdaniami”. Nikt w tym punkcie nie zabrał głosu, gdyż 
godzinne oczekiwanie tę dyskusję zastąpiło.

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

DOKOŃCZENIE NA STR. 11
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CZYM JEST MAMMOGRAFIA?
Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi (prześwietlenie), 

polegająca na wykonaniu dwóch ekspozycji dla każdej z nich. Nowoczesny 
sprzęt diagnostyczny sprawia, że dawka promieniowania podczas takiego 
badania jest bardzo niewielka i zbliżona do dawki otrzymywanej podczas 
prześwietlenia zęba. Badanie to nie wymaga żadnego dodatkowego przygo-
towania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, by łatwo można 
było rozebrać się do pasa. Przed badaniem nie powinno używać się dezodo-
rantu, talku, balsamu ani kremu.

Mammografia jest jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania zmian 
w piersiach. W trakcie badania każda z piersi umieszczana jest na małej pod-
stawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku (ucisk trwa zale-
dwie kilka sekund), co pozwala uzyskać po dwa obrazy dla każdego sutka. 
Powstałe w ten sposób obrazy są analizowane przez specjalistów - lekarzy 
radiologów.

Mammografia pozwala na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie guzków 
o średnicy około 0,3÷0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Oznacza to, że w 
badaniu skryningowym (przesiewowym) wykrywane są guzki, a także inne 
zmiany i nieprawidłowości w piersi w bardzo wczesnym etapie, kiedy jeszcze 
nie można tych zmian wykryć w procesie samobadania czy podczas badań 
palpacyjnych, wykonywanych przez lekarza. Zastosowanie mammografii w 
procesie diagnozowania nowotworów piersi jest bardzo skuteczne, ponieważ 
znacznie zwiększa szansę wyleczenia choroby wykrytej we wczesnym sta-
dium rozwoju.

Nawet jeśli badanie wykryje zmianę o charakterze guza, nie musi to 
oznaczać raka. Spośród wszystkich guzków wykrywanych w piersiach nie-
wielki procent okazuje się nowotworem złośliwym.

Kobiety z nieprawidłowym wynikiem mammografii kierowane są na dia-
gnostykę uzupełniającą: USG piersi i/lub biopsję cienkoigłową i/lub biopsję 
gruboigłową z badaniami histopatologicznymi. Badania te są wykonywane w 
ramach tego samego programu.

CZYM JEST POPULACYJNY PROGRAM 
WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI?

Populacja, do której skierowany jest program, to kobiety w wieku od 50 
do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammo-
grafii w ramach profilaktyki zdrowotnej lub otrzymały w ramach realizacji 
programu w roku ubiegłym pisemne wskazania do wykonania ponownego 
badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Programem nie mogą 
być objęte kobiety, u których wcześniej w piersi zdiagnozowano zmiany 
nowotworowe lub o charakterze złośliwym.

Kobiety w wieku od 40 lat mogą skorzystać z badania płatnego, przy 
czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza.

KRONIKA MIESIĄCA
12 czerwca 2011 r. – Gminne Zawody Pożarnicze w Koluszkach
15 czerwca 2011 r. – VIII Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Rzgo-

wie
21 czerwca 2011 r. – podpisanie listu intencyjnego przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji z Burmistrzem Rzgowa w sprawie utworze-
nia Komisariatu Policji w Rzgowie

22 czerwca 2011 r. – VII Zjazd Gminny Jednostek OSP w Rzgowie w 
strażnicy OSP w Guzewie

23 czerwca 2011 r. – Procesja Bożego Ciała
10 lipca 2011 r. – Koncert 4 Kultur – występy zespołów z Mołdawii, 

Turcji, Francji oraz ZPiT „Rzgowianie”
12 lipca 2011 r. – IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie

Wybory sołtysów i rad sołeckich
w Gminie Rzgów

na kadencję 2011-2015
Po wyborach samorządowych przyszedł czas na wybory sołtysa i rad 

sołeckich. Zgodnie ze statutami sołectw, jakie obowiązują w Gminie Rzgów, 
wybory powinny zostać przeprowadzone pół roku po wyborach samorządo-
wych. W związku z tym Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek ustalił harmono-
gram Zebrań Wiejskich, na których przystąpił do procedury wyborczej.

Burmistrz jako przewodniczący zebrania prosił byłego sołtysa o przy-
pomnienie, ilu członków liczyła rada sołecka i kto wchodził w jej skład. 
Następnie kierował pytanie do mieszkańców danego sołectwa, czy poprzedni 
skład rady sołeckiej był wystarczający i czy są inne propozycje dotyczące 
ilości członków rady. Po ustaleniu ilości członków rady przystępowano do 
zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków do rady sołeckiej. Do przy-
gotowania kart do głosowania i policzenia głosów musiała zostać powołana 
komisja skrutacyjna, składająca się najczęściej z trzech osób. Po podliczeniu 
wszystkich głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytywał wyniki.

I tak w dniu 15 lipca br. w Gminie Rzgów zakończyły się wybory sołty-
sów i rad sołeckich w 14 sołectwach wchodzących w skład gminy. A oto nowi 
sołtysi i rady sołeckie w Gminie Rzgów:
Sołectwo Prawda: Sołtys: Jan Spałka. Rada sołecka: Anna Leszek, Adam 
Hajduk, Sławomir Hans, Krystyna Sztandor, Mariusz Rutecki.
Sołectwo Guzew-Babichy: Sołtys: Czesław Zaborowski. Rada sołecka: 
Kazimierz Czekalski, Zygmunt Czekalski, Wojciech Pacholski, Tomasz 
Drabczyński, Rafał Sykuła, Henryk Zaborowski, Klaudia Zaborowska.
Sołectwo Romanów: Sołtys: Sławomir Domański. Rada sołecka: Euge-
niusz Wójt, Włodzimierz Pytka, Teresa Ciupa, Bronisław Owczarek, Grażyna 
Andrzejewska, Józef Andrzejewski, Sławomir Pytka, Janusz Klima.
Sołectwo Kalinko: Sołtys: Józef Zimoń. Rada sołecka: Ewa Fryczka, Adam 
Jach, Wiesława Szychowska, Józefa Bogusławska, Urszula Olkusz, Zdzisław 
Kłosiński, Barbara Kozieł.
Sołectwo Bronisin Dworski: Sołtys: Małgorzata Ostojska-Zdyb. Rada 
sołecka: Agnieszka Stankiewicz, Jan Hachuła, Stanisław Bednarczyk, Albert 
Stankiewicz.
Sołectwo Gospodarz: Sołtys: Kazimiera Zawistowska. Rada sołecka: Józef 
Bińkowski, Mariola Mikołajczyk, Krzysztof Drożdżecki, Grażyna Ratajska.
Sołectwo Huta Wiskicka – Tadzin: Sołtys: Andrzej Sabela. Rada sołecka: 
Krystyna Kwiatkowska, Teresa Świderek, Ryszard Sumera, Paweł Szor.
Sołectwo Kalino: Sołtys: Stanisław Hoja. Rada sołecka: Zdzisław Sabela, 
Tadeusz Jałosiński, Wanda Popławska, Leszek Szczech, Wojciech Pachulski.
Sołectwo Czyżeminek: Sołtys: Wojciech Rydygier. Rada sołecka: Wło-
dzimierz Depcik, Danuta Brzozowska, Jan Agatka, Maria Depcik, Andrzej 
Nowak.
Sołectwo Rzgów I: Sołtys: Jan Strycharski. Rada sołecka: Jan Bednarski, 
Andrzej Gałkiewicz, Jadwiga Jańczyk, Piotr Juśkiewicz, Wiesława Pokorska, 
Bronisław Śniady.
Sołectwo Rzgów II: Sołtys: Iwona Gepert. Rada sołecka: Jan Strzałkow-
ski, Marianna Majdzińska, Wojciech Gałkiewicz, Andrzej Prądzyński, Hanna 
Urbanowska, Wiesław Jańczyk.
Sołectwo Stara Gadka: Sołtys: Zofia Gruszka. Rada sołecka: Wanda Jurek, 
Józef Śmiechowicz, Ewa Socha-Rakowska, Ewa Socha, Piotr Hajduk, Wirgi-
nia Śmiechowicz-Warsińska, Tomasz Biniek, Anna Chachuła.
Sołectwo Starowa Góra: Sołtys: Izabela Buchalska. Rada sołecka: Elżbieta 
Bartosik, Agnieszka Kardas, Wanda Latek, Teresa Sztybrych, Danuta Szym-
czyk, Stanisław Zaborowski, Krystyna Tylczyńska.
Sołectwo Grodzisko – Konstantyna: Sołtys: Zdzisław Wróblewski. Rada 
sołecka: Marcin Lato, Roman Czawiak, Paweł Podedworny, Grzegorz 
Mikinka, Jadwiga Ścigienka, Grzegorz Goss, Izabela Stępień, Wojciech Rut-
kowski.

Wszystkim nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich Bur-
mistrz Rzgowa i Rada Miejska w Rzgowie składa gratulacje i życzy udanej i 
zgodnej współpracy przez najbliższe 4 lata.

Pracownik Biura Rady Miejskiej w Rzgowie - Karolina Jardzioch
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VIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 15 czerwca 2011 r.

Po raz pierwszy w sesji na uczestniczyli soł-
tysi, gdyż termin ich wyboru minął 21 maja br., 
czyli 6 miesięcy po wyborach samorządowych. 
Ogłoszenia o sesji były rozesłane po całej gminie 
i na początek sesji zajrzało kilku z nich, u których 
burmistrz zdążył zorganizować wybory w sołec-
twach do dnia odbycia sesji.

Sesja absolutoryjna
Po raz pierwszy sesja absolutoryjna mogła 

się odbyć do 30 czerwca, a nie do końca kwiet-
nia – spowodowała to zmiana ustawy o finansach 
publicznych.

Po raz pierwszy sesja absolutoryjna odbyła 
się bez udziału burmistrza – spowodowała to koli-
zja z terminem szkolenia nt. odpowiedzialności 
finansowej urzędników za błędnie podejmowane 
decyzje.

Radni otrzymali informacje z przebiegu 
wykonania budżetu za 2010 r. wraz ze stanem 
mienia komunalnego i obowiązującymi sprawoz-
daniami finansowymi za rok ubiegły już w kwiet-
niu br. Już wcześniej Komisja Rewizyjna pod 
przewodnictwem radnego Wiesława Gąsiorka 
przeanalizowała te sprawozdania i wysłała swoją 
opinię do RIO w Łodzi. Komisje Rady Miejskiej 
spotkały się na wspólnym posiedzeniu 7 czerwca 
w obecności burmistrza i jego służb, przeanali-
zowały przedstawione sprawozdania i bez więk-
szych uwag zaakceptowały je pozytywnie.

Przed blokiem udzielania absolutorium dla 
pełnego obrazu realizacji budżetu gminy przed-
łożono sprawozdania z działalności zakładów i 
instytucji realizujących choć w niewielkiej części 
budżet gminy. Sprawozdanie złożył Dyrektor 
GZWiK w Rzgowie – Konrad Kobus, Dyrek-
tor GOK-u – Wojciech Skibiński, Kierownik 
MOPS-u – Joanna Zdanowicz, Kierownik 
Biblioteki Publicznej – Mirosława Olszewska, 
Kierownik GPZ – Elżbieta Solnica.

Są w nich zawarte szczegółowe informacje, 
radni je wysłuchali uważnie i na podstawie zapy-
tań wyrabiali sobie opinię o strefie tzw. około-
budżetowej. Pozostałe sprawozdania składane 
już były na wcześniejszych sesjach, tj. szkoły i 
przedszkole, „Zawisza” Rzgów i LUKS „Sokół”, 
„Otwarte serca” i siostry Felicjanki.

Następnie odczytano pozytywne opinie RIO o 
realizacji budżetu za rok 2010 oraz sprawozda-
nia finansowego za rok ubiegły. Po raz pierw-
szy ustawodawca przewidział odrębne głosowa-
nie nad sprawozdaniami z wykonania budżetu i 
sprawozdania finansowego, rozdzielając w ten 
sposób kwestię wykonania uchwalonego przez 
Radę Miejską budżetu w kontekście finansów 
na 2010 r. od samego sposobu jego wykonania 
przez burmistrza oraz działań przezeń podjętych 
w sferze gospodarczej i społecznej gminy.

Głosowanie nad sprawozdaniami, które zarzą-
dził Przewodniczący prowadząc sesję, rozstrzy-
gnęło kwestię ich przyjęcia głosami 13 „za”, 0 
„przeciw”.

Następnie przystąpiono do udzielenia abso-
lutorium. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnio-
skiem o udzielenie absolutorium i odczytano 
pozytywną opinię RIO w Łodzi w sprawie wnio-
sku Komisji Rewizyjnej.

W debacie absolutoryjnej zabrał głos radny 
Piotr Salski, który nie uczestniczył w analizie 
sprawozdań 7 czerwca i zaczął sypać zarzuty Bur-
mistrzowi i wytykać niedociągnięcia Urzędu tak 
jak z rękawa. Duża część personalnych zarzutów 
miała swoje uzasadnienie, lecz próba podważania 
decyzji inwestycyjnych nie miała uzasadnienia. 
Niepokojącym było to, że radny skrytykował 
kierunki inwestowania, a ta działka należy do 

Rady Miejskiej, która podjęła ją w poprzedniej 
kadencji, w której inicjatora tej krytyki nie było 
i nie miał na to wpływu. Przewodniczący Rady 
wyraźnie ripostował, że np. nową wizję Parku na 
Placu 500-lecia - uchwałą podjęła Rada Miejska 
i nie można o to ganić Burmistrza, dotyczy to 
również rozbudowy przedszkola. Przyznał rów-
nież, że nawet w rodzinie przy realizacji maleń-
kiego w sumie budżetu następują tarcia, a co tu 
dopiero powiedzieć o wykonywaniu blisko czter-
dziestomilionowego planu wydatków i dochodów 
realizowanych przez kilkadziesiąt osób. W sferze 
realizacji budżetu bieżącego, jak i inwestycyjnego 
można mieć wiele zastrzeżeń pomimo pomyślnej 
ich realizacji, co wykazały sprawozdania, a wiele 
zaniechań popełniono przy ubieganiu się o środki 
z Unii Europejskiej. Nie zrewanżują tego środki 
z Unii przyznane gminie na Halę Sportową i roz-
budowę Parku im. A. Mickiewicza uzyskane przy 
pomocy lobbingu Dyrektora Konrada Kobusa.

Na tym dyskusję zakończono i Przewodni-
czący poddał pod głosowanie absolutorium dla 
Burmistrza. Głosowaniem 13 „za” i 0 „przeciw” 
radni udzielili skwitowania za ubiegły rok i tym 
samym dali mandat zaufania na rok 2011 Burmi-
strzowi Rzgowa.

Kwiaty odebrały panie Wiceburmistrz 
Jadwiga Pietrusińska i Skarbnik Anna Czar-
nocka. Burmistrz Jan Mielczarek otrzymał je 
nazajutrz po przyjeździe od Przewodniczącego 
Rady Miejskiej.

Inkasenci opłaty targowej
Ponieważ z dniem 19 czerwca wchodzi w 

życie ustawa zabraniająca pobierania opłaty tar-
gowej w budynkach, czyli w „Polrosie” i halach 
Ptaka, odwołano kilkudziesięciu jeszcze figurują-
cych inkasentów opłaty targowej i na ich miejsce 
powołano trzy osoby, a mianowicie: Iwonę Sztan-
dera, Danutę Szymczak, Jana Strycharskiego.

Osoby te będą zbierać opłatę targową na tar-
gowisku w Rzgowie, w innych miejscach sprze-
daży niż budynki z tzw. ręki w miejscowościach 
naszej gminy oraz z handlu ze straganów czy 
pod „gołym niebem” na ww. miejscach. Opłata 
targowa zbierana będzie w drodze inkasa (żywa 
gotówka z ręki do ręki) u inkasentów tego samego 
dnia, kiedy handel ten zaistniał.

Zwolnienie GZWiK
Na wniosek Dyrektora Konrada Kobusa 

radni przesunęli termin wpłaty nadwyżki budże-
towej za rok ubiegły do budżetu gminy do dnia 
31 grudnia br. W przeciwnym razie groziło to 
GZWiK-owi zatorem płatniczym firmy. Sytuacja 
ta spowodowana jest większymi kosztami nad 
przychodami w I półroczu. Jest to kwota około 80 
tys. zł. Wniosek taryfowy, na podstawie którego 
ustalana jest cena wody i ścieków, nie pozwala 
przyjąć tych pieniędzy przez Dyrektora Konrada 
Kobusa. Można je dopiero po zwrocie do budżetu 
przeznaczyć na zakupy inwestycyjne. A tu w 
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na dziś nie 
ma czym zapłacić elektrowni za zużytą energię w 
hydroforniach, przepompowniach i oczyszczalni 
oraz uregulować rachunku za zakupioną wodę z 
Łódzkiego ZWiK-u, którą piją mieszkańcy Staro-
wej Góry, część Starej Gadki i Rzgowa.

Kadencja ławników sądowych 
dobiega końca

Powołano zespół złożony z pięciu osób, które 
dopilnują wszelkich formalności związanych ze 
zgłoszeniem kandydatów na ławników. Zgłosze-
nia dokonuje się w Biurze Rady Miejskiej Urzędu 
Miejskiego, pok. 37, tel. 42/214-13-06.

A oto lista członków tego zespołu: Wioletta 
Kubasiewicz - Wiceprezes Sądu Rejonowego w 
Pabianicach, Regina Bagińska, Stanisław Bednar-
czyk, Zenon Wawrzyniak, Kazimierz Łęgocki.

Zmiana „Studium Uwarunkowań 
Kierunków i Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Rzgów” 

w Bronisinie Dworskim
Po raz pierwszy w historii samorządu radni 

podjęli inicjatywę uchwałodawczą i wprowadzili 
do porządku obrad sesji ten punkt. Statut Gminy 
stanowi, że inicjatywę uchwałodawczą mają bur-
mistrz i radni w ilości co najmniej trzech. Wnio-
sek o zmianę w „Studium” podpisało 11 radnych i 
przewodniczący miał obowiązek wprowadzić ten 
temat do porządku obrad sesji. Chodzi tu o prze-
kształcenie działki nr 48/4 w Bronisinie Dwor-
skim na budowlane i przedłużenie ul. Wiśniowej. 
Koszty przekształcenia, budowy wodociągu (już 
część wykonana) i wybudowania drogi pokrywa 
inwestor. Gotów jest przekazać ją gminie nota-
rialnie po zakończeniu robót. Burmistrz stawił 
stanowczy odpór tej propozycji uchwały, ale w 
kontekście zmian w „Studium” w Czyżeminku 
radni w ilości 12 osób poparli uchwałę – 1 osoba 
była przeciw. Tak to wygląda – demokracja, ale 
lepszego sposobu na władzę jeszcze nikt nie 
wymyślił.

Zgoda na sprzedaż kabla 
w Grodzisku

Energetyka zwróciła się do Urzędu Miejskiego 
o zgodę na sprzedaż kabla ENN od transformatora 
w hydroforni Grodzisko do budynku Strażnicy 
OSP wybudowanego przez Społeczny Komitet 
Budowy w 1992 r. Po negocjacjach z Zakładem 
Energetycznym w Pabianicach, w których uczest-
niczył szef Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 
Miejskim P. Adam Stawiany i przedstawiciel 
Społecznego Komitetu Marek Bartoszewski, 
ustalono kwotę sprzedaży kabla na 20 tys. zł (za 
2 lata traci on swą gwarancję). Zakład ma klienta 
na podpięcie się do niego z nowym przyłączem 
i stąd te nieplanowane dochody, które przytrafiły 
się gminie jak przysłowiowej „kurze ziarno”.

Radni jednogłośnie zagłosowali „za” i w 
punkcie następnym obrad przeznaczyli tę kwotę 
na remont strażnicy w Grodzisku.

Zmiany w budżecie gminy
Ze środków, które pozostały z przetargów na 

inwestycje, przeznaczono dodatkowo:
- 20 tys. zł na modernizację strażnicy OSP w Gro-
dzisku (bramy wjazdowe)
- 30 tys. zł na modernizację budynku Poczty w 
Rzgowie
- 30 tys. zł na zakup kosiarki bijakowej (do wyka-
szania rowów)
- 20 tys. zł na wykup gruntów na poszerzenie ulic
- 10 tys. zł na ogrodzenie boiska w Kalinku
- 20 tys. zł na odwodnienie ul. Parterowej w Sta-
rowej Górze
- 10 tys. zł na chodnik na stadionie GLKS „Zawi-
sza” Rzgów
- 2x15 tys. zł na projekt i budowę wodociągów w 
Gospodarzu i Starowej Górze

Nazwy ulic w Bronisinie Dworskim
Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego 

wymusił na gminie nadanie nowych nazw ulic i 
tak powstały trzy nowe ulice: „Dworska”; „Stra-
żacka” i „Dębowa”. Szczegóły w BIP-ie Rzgow-
skim. To nie koniec nadawania nazw w Bronisi-
nie, gdyż miejscowość podłódzka błyskawicznie 
się rozwija. Lecz koszty tych zmian muszą być 
równomiernie rozkładane w czasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Koncert 
Czterech Kultur

Niecodziennym wydarzeniem można nazwać Koncert Czterech 
Kultur, który odbył się w Rzgowie 10 lipca, w Parku im. A. Mickiewi-
cza. Do naszego miasta przyjechali artyści z Rumunii, Francji i Turcji. 
Pogoda mimo porannych burz dopisała i wszystko rozpoczęło się 
punktualnie o 15.00.

Koncert rozpoczęła rumuńska grupa Szarkalab Folk - Dance 
Group, która została założona w 1995 r. przez szkołę średnią Apaczai 
Csere Janos. Jej głównym celem jest praktyka tradycyjnych tańców 
siedmiogrodzkich i przekazanie ich w oryginalnej formie, bez zbyt 
dużych zmian w choreografii oraz nauka tańców ludowych Rumunii.

Na scenę, jako drugi zaproszony został zespół z Francji. Grupa 
LOU TRELUS pochodząca z Istres, miejscowości położonej w poło-
wie drogi między Marsylią a Arles na południu Francji. LOU TRELUS 
w entuzjastyczny sposób prezentowała tańce i muzykę Prowansji. 
Zespół występował na wielu zagranicznych scenach, między innymi w 
Rosji, Bułgarii, we Włoszech, w Niemczech czy w Brazylii.

W lipcu 2010 r. grupa otrzymała pierwszą nagrodę za choreogra-
fię na Międzynarodowym Festiwalu CIOFF w Turcji, skąd pochodził 
kolejny uczestnik naszego koncertu - The Turkish Folklore Associa-
tion, założony w 1964 r. Od samego początku celem stowarzyszenia 
było prowadzenie szeroko pojętych badań na rzecz tureckiego folkloru 
oraz stworzenie grup, które prezentowałyby tańce ludowe. Celem było 
także zapoznawanie z folklorem młodszych generacji oraz publikacja 
prac naukowych dotyczących folkloru Turcji.

W Rzgowie wszystkie grupy zaprezentowały się w całej swej oka-
załości, występy były bardzo różnorodne, barwne i charakterystyczne 
dla swoich regionów. Na zakończenie Koncertu Czterech Kultur wystą-
pił ZPiT „Rzgowianie”, który zaprezentował Lachy Sądeckie i Krako-
wiaka. Impreza miała także swoje niecodzienne zakończenie, kiedy 
to widzowie stali się częścią koncertu i wspólnie z ZPiT „Rzgowianie” 
uczyli się kroków tańca bułgarskiego. Koncert wspólnie z Urzędem 
Miejskim zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie.

WS
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IX Nadzwyczajna
Sesja Rady Miejskiej

w Rzgowie
w dniu 12 lipca 2011 r.
Sesja Nadzwyczajna, dlatego 

że GLKS „Zawisza” Rzgów w pięk-
nym stylu wywalczył awans do III 
ligi piłkarskiej piłki nożnej.

Zapoczątkowana 10 lat temu 
organiczna praca w klubie pod prze-
wodnictwem honorowego obecnie 
prezesa Bogdana Papugi zaowoco-
wała 12 czerwca br. sukcesem. Do 
Rzgowa na mecze przyjeżdżać będą 
teraz drużyny z Warszawy, Rado-
mia, Ostrołęki itd.

Obecni na sesji Prezes Jan 
Nykiel i Wiceprezes Mariusz Sadow-
ski przedstawili radnym wymogi 
PZPN w III lidze, tj. co najmniej 700 
miejsc siedzących, wydzielona try-
buna dla gości, przebudowa szatni 
oraz WC-tów i poprosili radnych o 
wsparcie.

Kierownik działu inwestycji P. 
Zbigniew Snelewski przedstawił 
Radzie Miejskiej kosztorys inwe-
storski tych prac na około 220 tys. 
zł. Przed radnymi stanął dylemat 
wyrażony w burzliwej dyskusji, czy 
przebudować stadion w niezbędnym 
zakresie, tak aby nie wstydzić się 
kibiców z tych wielkich miast, czy 
zaoszczędzić na inne cele. W głoso-
waniu Za przebudową stadionu było 
siedmiu radnych; Przeciw – troje 
radnych; Wstrzymały się od głosu 
też trzy osoby. Pieniądze pocho-
dziły z wydatków bieżących na 
obsługę długu publicznego gminy.

A w ogóle frekwencja na sesji 
wakacyjnej 13 radnych na 15 całego 
składu Rady to sukces. Oni chyba w 
ogóle nie odpoczywają?

Poza zmianami na stadionie 
Zawiszy z rezerwy Zarządu Gmin-
nego OSP przekazano:

- 24 tys. zł na budowę przyłącza 
wodno-kanalizacyjnego do garaży 
OSP w Starowej Górze
- 15 tys. zł na dokończenie przebu-
dowy wodociągu w Kalinku pod 
Romanowem w strefie przyszłej 
autostrady
- 13.300 zł na wykup gruntów w 
Starowej Górze w ulicach Jana 
Pawła II i Warzywnej.

Przyznano też limity wydat-
ków na Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania w Rzgowie w 
obrębie ulic Tuszyńskiej, Rzemieśl-
niczej, Kusocińskiego i Wąwozo-
wej. Po podpisaniu umów z firmą 
projektową wyglądają one następu-
jąco:
rok 2010 – 14.177,00 zł
rok 2011 – 76.125,00 zł
rok 2012 – 33.322,00 zł

Apel do Marszałka Sejmiku 
Województwa Łódzkiego

W celu zapobieżenia dalszej 
likwidacji oddziałów szpitala w 
Tuszynku, z którym nasza gmina 
ściśle współpracuje, Rada Miejska 
jednogłośnie podjęła treść apelu 
przygotowanego przez Przewodni-
czącego Rady.

W sesji uczestniczyli Ordynator 
Urologii i Onkologii dr nauk med. 
Ryszard Maranda i Ordynator 
Oddziału Chirurgii Klatki Piersio-
wej Michał Suwalski tego szpitala.

Przybliżyli oni uczestnikom 
sesji warunki pracy tych oddziałów, 
co pomogło radnym podjąć taką, a 
nie inną decyzję.

A oto treść apelu:
§ 1.1. Rada Miejska w Rzgowie 
wyraża swoje zaniepokojenie pla-
nami likwidacji oddziału urolo-

gii i onkologii urologicznej oraz 
oddziału chirurgii klatki piersiowej 
Specjalistycznego Szpitala Gruź-
licy, Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Tuszynie i przeniesienia ich do 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. Kopernika w Łodzi 
oraz Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Zgierzu.
2. Rada Miejska w Rzgowie pod-
kreśla, że była i jest zaintereso-
wana utrzymaniem tego typu usług 
medycznych, czego wyrazem były 
kilkakrotnie przyznawane środki 
finansowe służące działalności szpi-
tala.
3. Rada Miejska deklaruje również 
na przyszłość wspomaganie finan-
sowe szpitala, w szczególności 
oddziału urologii i onkologii urolo-
gicznej oraz oddziału chirurgii klatki 
piersiowej Specjalistycznego Szpi-
tala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabi-
litacji w Tuszynie.
4. Szpital w Tuszynie, a w szczegól-
ności ww. oddziały cieszą się bardzo 
dobrą opinią w ratowaniu zdrowia 
i życia pacjentów z całego kraju. 
Fachowe procedury medyczne są 
domeną doborowego personelu tych 
oddziałów, którego skład już się nie 
odtworzy w innych planowanych 
lokalizacjach.
5. Rada Miejska w Rzgowie solida-
ryzuje się z Apelem Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego zawar-
tym w uchwale Nr VIII/129/2011 
z dnia 16 czerwca 2011 r. do Mar-
szałka Województwa Łódzkiego o 
podjęcie działań mających na celu 
dalsze funkcjonowanie ww. oddzia-
łów w dotychczasowej strukturze 
Wojewódzkiego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, Centrum Lecze-
nia Chorób Płuc i Rehabilitacji w 
Łodzi, które w obecnej lokalizacji 
gwarantują dostępność tego typu 
świadczeń zdrowotnych mieszkań-
com Powiatu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Rzgowa, poprzez 
przekazanie niniejszej uchwały 
Marszałkowi Województwa Łódz-
kiego, a także Staroście Łódzkiemu 
Wschodniemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Apel do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad
Powziąwszy informację, że 

GDDKiA oponuje dalej przy swej 
koncepcji, aby po przebudowa-
niu skrzyżowania drogi krajo-
wej Nr 1 z planowaną obwodnicą 

miasta Rzgowa (ul. Rzemieślnicza 
– Dąbrowskiego) skierować cały 
ruch z Centrum Targowego „PTAK” 
przez nasze miasto, Rada Miejska 
jednogłośnie przyjęła apel będący 
wyrazem sprzeciwu wobec koncep-
cji takich rozwiązań komunikacyj-
nych. A oto treść tego apelu:

„Rada Miejska w Rzgowie 
wyraża dezaprobatę w stosunku do 
rozwiązań komunikacyjnych przed-
kładanych w oficjalnych stanowi-
skach Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad dotyczących 
koncepcji rozwiązania drogowego 
– skrzyżowania drogi krajowej Nr 
1 z przyszłościową południowo-
-wschodnią obwodnicą aglomera-
cyjną Pabianice – Rzgów – wschod-
nie dzielnice Łodzi znaczenia regio-
nalnego.

Proponowany przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad układ drogowy kieruje ruch 
pojazdów z Centrum Targowego 
„PTAK” przez miasto Rzgów (ul. 
Kusocińskiego i innymi) i jest nie 
do przyjęcia przez nasze społeczeń-
stwo.

Przedstawiona Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad koncepcja opracowana przez 
biuro projektowe „Mosty Kato-
wice” uwzględnia zarówno potrzeby 
strefy aktywności gospodarczej, jak 
i mieszkańców Rzgowa. Proponuje 
ona włączenie wyjazdu z Centrum 
Targowego „PTAK” poprzez wyko-
rzystanie istniejącego pasa włącze-
niowego do DK-1 w kierunku Łodzi. 
Takie rozwiązanie funkcjonuje na 
dzień dzisiejszy, bezkolizyjnie i 
skutecznie zmniejszając strumień 
pojazdów przez centrum Rzgowa.

Obserwując rozwiązania komu-
nikacyjne w innych częściach 
naszego kraju wokół stref aktyw-
ności gospodarczej, niezrozumia-
łym wydaje się nam hamowanie 
rozwiązań komunikacyjnych w 
naszej gminie, co utrudnia jej dalszy 
rozwój gospodarczy”.

Czekamy na prospołeczne i 
szybkie rozwiązania przedstawio-
nego problemu zgodnie z oczekiwa-
niami mieszkańców gminy Rzgów.

Jeśli działania na argumenty 
Rady Miejskiej nie pomogą, wyto-
czymy „cięższe działa”, a miano-
wicie poprosimy naszych miesz-
kańców, aby zablokować naszą 
„jedynkę” – dziś, aby – jutro nie 
rozjeździły Rzgowa pojazdy targo-
wisk.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych Rada 
Gminy Rzgów uchwaliła regulamin udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów, 
podejmując uchwałę Nr XXXIII/260/2005 z dnia 
30 marca 2005 r. Uchwała ta została opubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego 
Nr 143, poz. 1442 z dnia 13 maja 2005 r. oraz na 
stronie www. bip.rzgow tensoft.pl.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 
będący mieszkańcem Gminy Rzgów, znajdujący 
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 
niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szcze-
gólności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobo-
cie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypeł-
niania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alko-
holizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w 
rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium szkolne nie może być większa niż 
kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami); wynosi ona 
aktualnie 351,00 zł netto (zastrzega się, że kwota 
ta może zostać zmieniona).

Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i 
dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych 
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, 
o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzo-
nych umysłowo ze sprzężonymi niepełnospraw-
nościami – realizację odpowiedniego obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończe-
nia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadają-
cych uprawnień szkół publicznych dla dzieci i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obo-
wiązku nauki.
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczy-
cielskich i nauczycielskich kolegiów języków 
obcych - do czasu ukończenia kształcenia, jednak 
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/
słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o 

charakterze socjalnym ze środków publicznych. 
Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy uczeń, 
który otrzymuje inne stypendium o charakterze 
socjalnym ze środków publicznych, może otrzy-
mać stypendium szkolne w wysokości, która łącz-
nie z innym stypendium o charakterze socjalnym 
ze środków publicznych nie przekracza rocznie 
kwoty 1.280,00 zł, a w przypadku słuchaczy kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych 1.152,00 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane 
uczniowi w formie całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów udziału w zajęciach:
● edukacyjnych, wykraczających poza program 
nauczania (wycieczki szkolne do teatru, kina, 
muzeum, zielone szkoły),
● wyrównawczych, dla uczniów z dysleksją, 
logopedycznych, rehabilitacji wzroku, słuchu, 
terapii pedagogicznej itp.,
● edukacyjnych, realizowanych poza szkołą 
(nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, spor-
towe, komputerowe).

Stypendium może też być udzielane w formie 
rzeczowej: zakup podręczników, słowników, 
lektur, zeszytów, długopisów, stroju gimnastycz-
nego itp.

Można udzielić stypendium w jednej lub kilku 
formach jednocześnie.

Wysokość przyznanego stypendium jest uza-
leżniona od sytuacji materialnej ucznia i jego 
rodziny, potrzeb edukacyjnych ucznia oraz innych 
okoliczności.

Stypendium szkolne jest przyznawane na 
okres nie dłuższy niż od września do czerwca 
w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia 
będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, 
nauczycielskiego kolegium języków obcych i 
kolegium pracowników służb społecznych na 
okres nie dłuższy niż od października do czerwca 
w danym roku szkolnym.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie sty-
pendium szkolnego jest złożenie wniosku wraz 
z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca 
2005 r.) do dnia 15 września danego roku szkol-
nego (a w przypadku słuchaczy kolegium nauczy-
cielskiego, nauczycielskiego kolegium języków 
obcych i pracowników służb społecznych do dnia 
15 października) w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie.

Wniosek może być złożony przez rodzica, 
prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrek-
tora szkoły, ośrodka czy kolegium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje 
komisja stypendialna, którą powołuje Burmistrz 
Rzgowa na okres roku szkolnego, a do jej zadań 
należy analiza i opiniowanie złożonych wnio-
sków.

Przyznane stypendia szkolne będą przeka-
zywane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom 
ucznia lub pełnoletniemu uczniowi na podstawie 
przedłożonych faktur, rachunków itp. z okresu, na 
który będzie przyznane stypendium.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdu-
jącemu się przejściowo w trudnej sytuacji mate-
rialnej z powodu zdarzenia losowego, którego nie 
można było przewidzieć i które skutkuje nagłym 
pogorszeniem się sytuacji materialnej ucznia i 
jego rodziny (śmierć rodzica lub opiekuna, pożar, 
powódź, długotrwała choroba, stanie się ofiarą 
przestępstwa i inne).

Zasiłek może być przyznany w formie świad-
czenia pieniężnego na pokrycie wydatków zwią-
zanych z procesem edukacyjnym lub pomocy 
rzeczowej.

Może być przyznany raz lub kilka razy w roku 
niezależnie od otrzymanego stypendium szkol-
nego. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie 
wniosku (załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca 
2005 r.) w terminie 2 miesięcy od daty wystą-
pienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie 
tego zasiłku w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. Złożone wnioski będą rozpatrywane 
przez komisję stypendialną według kolejności 
zgłoszeń w okresie nie dłuższym niż trzy tygodnie 
od daty wpływu wniosku.

Druki wniosków na rok szkolny 2011/2012 
można pobierać drogą elektroniczną lub bezpo-
średnio w placówkach wymienionych poniżej:
1. Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 
22, 95-030 Rzgów, tel. 214-12-10, www bip.
rzgow.tensoft.pl, www.rzgow.pl,
2. w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w 
Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel. 214-
10-39,
3. w Szkole Podstawowej w Guzewie, tel. 214-
10-86,
4. w Szkole Podstawowej Św. Królowej Jadwigi 
w Kalinie, tel. 214-10-77,
5. w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgo-
wie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel. 214-13-39,
6. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, tel. 214-
21-12.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzy-
skać w wymienionych wyżej instytucjach.

Jadwiga Pietrusińska

W dniach 24-26 czerwca 2011 r. w mieście 
Tokaj na Węgrzech obchodzono święto patrona 
Polonii Węgierskiej Św. Władysława. W uroczy-
stościach tych, na zaproszenie Urzędu Ogólno-
krajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na 
Węgrzech, wzięli udział reprezentanci naszego 
miasta, a jednocześnie Bracia Kurkowi : Stani-
sław Cholaś z córką Małgorzatą i wnukami Adria-
nem i Dorianem oraz Robert Gajewski z żoną 
Katarzyną i córką Agnieszką. Zostali oni zapro-
szeni jako przedstawiciele polskich organizacji 
patriotycznych ze względu na początek polskiej 
prezydencji w UE.

Tradycje organizacji patriotycznych na 
Węgrzech podobnych do naszych Bractw Kurko-
wych są w ojczyźnie naszych bratanków bardzo 
rozwinięte. Pielęgnują oni tradycje strzeleckie 
równie jak my, lecz nie jako bractwa kurkowe 
tylko... łucznicze. Dlatego też uroczystości miały 
dodatkowo wymiar międzynarodowy, gdyż towa-
rzyszyły im parady i zawody grup historyczno-
-rekonstrukcyjnych reprezentujących Węgry, 

Czechy, Słowację, Niemcy, Ukrainę i Rumunię. 
Rywalizowano w kilku konkurencjach łuczni-
czych, walki na miecze, ale również ogłoszono 
konkurs na „Najdłuższe Wąsy Europy”, które jak 
nie trudno zgadnąć wygrał oczywiście przedsta-
wiciel gospodarzy, gdzie długie wąsy są głęboko 
wpisane w historię narodu.

Delegacja ŁTS Bractwo Kurkowe została 
przyjęta z wielkimi honorami, z racji bogactwa 
strojów i wielkich tradycji uczestniczyła jako 
główna polska reprezentacja przy składaniu wień-
ców pod tablicami upamiętniającymi Polskich 
Bohaterów armii Gen. Bema w Tokaju i okoli-
cach. Bracia Kurkowi ze Rzgowa reprezentowali 
w pierwszym szeregu nasz kraj również w głównej 
uroczystości, czyli podczas symbolicznego prze-
kazania prezydencji w UE przez Węgry Polsce, 
które odbyło się na placu św. Stefana w Tokaju. 
W przekazaniu symbolicznej flagi UE dla naszego 
kraju uczestniczyli polscy i węgierscy parlamen-
tarzyści oraz Ambasador RP na Węgrzech Roman 
Kowalski.

Podczas obchodów dni polskich na Węgrzech 
w Tokaju można było, obok reprezentacji naszego 
miasta, zobaczyć również Rekonstrukcyjną Grupę 
Historyczną „Ułanów z Kielc” oraz Zespół Pieśni 
i Tańca „Kielce”. Przedstawiciele wszystkich 
krajów i organizacji brali udział w kilkukrotnych 
barwnych przemarszach przez miasto, poznając 
przy okazji historię i „smaki” Tokaju. Wszystkim 
powszechnie jest wiadomo, że rejon Tokaju słynie 
na całym świecie z produkcji wina, a podczas tego 
święta wszystkie najlepsze piwnice i winnice dla 
gości stały otworem. Całość obchodów uświetniła 
Wieczerza Królewska, wydana przez gospodarzy 
miasta na placu Zamku Rakoczego, gdzie zapro-
szeni goście mieli okazję skosztować wszyst-
kiego, co Węgry i Tokaj mają najlepszego.

Ze względu na duże zaangażowanie naszych 
mieszkańców w tegorocznym święcie patrona 
Polonii Węgierskiej Św. Władysława, mamy 
nadzieję na zaproszenie dużo większej reprezen-
tacji w roku następnym.

Rzgowianie na symbolicznym przekazaniu Polsce prezydencji w UE
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Usługowy
Zakład Kominiarski

Piotr Zawadzki
i Mariusz Zawadzki

świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:

m wydawania opinii gazowych
m czyszczenia przewodów kominowych
m odbiorów technicznych budynków

m usuwania usterek zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

tel. (042) 646-05-63 oraz 695-931-495
Oferta ważna do czasu publicznego 

odwołania w „Naszej Gminie”

Absolutorium zostało udzie-
lone jednogłośnie. Następnie zjazd 
zatwierdził skład nowego Zarządu 
Gminnego OSP w ilości 16 druhów 
delegowanych przez Walne Zgro-
madzenie Wyborcze jednostek OSP 
naszej gminy po dwóch z Krajowego 
Systemu i po jednym reszta jed-
nostek. Zgodnie ze statutem Zjazd 
dokooptował do swojego składu 
„20% innych organizacji niż straż 
do swego składu”, tj. trzech przed-
stawicieli PSL-u, a mianowicie: 
Jana Mielczarka, Andrzeja Prądzyń-
skiego i Wojciecha Pacholskiego. 
Wybrano też pięcioosobowy skład 
Gminnej Komisji OSP w Rzgowie 
na kadencję 2011-2016 r.

Podczas przerwy i Zarząd 
Gminny, i Komisja Rewizyjna udali 
się na naradę w celu ukonstytuowa-
nia się. Po przerwie ogłoszono nowy 
skład Zarządu Gminnego OSP na 
lata 2011-2016.

A oto skład nowego zarządu z 
funkcjami: Prezes Zarządu – Jan 
Mielczarek. Wiceprezesi – Marek 
Bartoszewski, Wojciech Gałkie-
wicz. Komendant Gminny – Stani-
sław Bednarczyk. Sekretarz – Woj-

ciech Pacholski. Skarbnik – Józef 
Śmiechowicz. Członkowie prezy-
dium – Krzysztof Kordyl, Andrzej 
Prądzyński. Członkowie zarządu 
- Kazimierz Gamoń, Wiesław 
Gąsiorek, Jan Goss, Adam Górecki, 
Krzysztof Kauc, Dariusz Krzewiń-
ski, Włodzimierz Pytka, Sebastian 
Samborski, Jan Spałka, Rafał Zięba, 
Paweł Zimoń.

A oto skład Gminnej Komisji 
Rewizyjnej OSP: Przewodniczący 
– Robert Wójt. Wiceprzewodni-
czący – Bogdan Redzynia. Sekretarz 
– Wiesław Leszek. Członkowie – 
Paweł Król, Michał Szymczak.

Gorące podziękowania złożono 
druhom, którzy nie kandydowali z 
własnej woli do władz gminnych 
OSP, a więc Druhowi: Ryszardowi 
Weisowi i Zenonowi Sabeli, którzy 
czynnie działali w tych władzach 
przez kilkadziesiąt lat i z dobrym 
skutkiem, lecz ze względu na wiek 
ustąpili młodszym ochotnikom. 
Wybrano również 8 delegatów na 
zjazd powiatowy, który odbędzie się 
na jesieni tego roku. Czterech z nich 
Zjazd wybrał na członków Zarządu 
Powiatowego.

A oto delegaci: Stanisław Bed-

narczyk – Kandydat do Zarządu 
Powiatowego. Wojciech Gałkiewicz 
– Kandydat do Zarządu Powiato-
wego. Tomasz Gembic – Delegat 
do Zarządu Powiatowego. Dariusz 
Krzewiński – Kandydat do Zarządu 
Powiatowego. Rafał Zięba – Kandy-
dat do Zarządu Powiatowego. Jan 
Goss – Delegat do Zarządu Powia-
towego. Krzysztof Kauc – Delegat 
do Zarządu Powiatowego. Józef 
Śmiechowicz – Delegat do Zarządu 
Powiatowego.

Czy wystarczy im sił i deter-
minacji, aby obronić stanowisko 
Prezesa ZPOSP, którym od kilku-
nastu już lat jest Druh Stanisław 
Bednarczyk z gminy Rzgów? Zjazd 
Gminny OSP podjął jeszcze kilka 
uchwał porządkowych i na końcu 
w uchwale podziękowano druhom 

z całej gminy, którzy uczestniczyli 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
w ciągu 5-letniej kadencji w około 
1.500 zdarzeniach i pożarach całko-
wicie nieodpłatnie i wedle strażac-
kiej maksymy: „Bogu na chwałę – 
Ludziom na pożytek”.

Na tym oficjalna część Gmin-
nego Zjazdu Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Rzgowie dobiegła 
końca, a naczelnik OSP Guzew 
Wiesław Gąsiorek zaprosił zgro-
madzonych do innej sali, gdzie w 
podzięce druhom za trud i wysi-
łek – wszelkiego jadła i napitku nie 
brakowało. Lecz wszyscy mając na 
uwadze święto Bożego Ciała naza-
jutrz rozjechali się na długo przed 
zachodem słońca.

Wiceprezes ZGOSP w Rzgowie
druh Marek Bartoszewski

VII Zjazd Gminny OSP
w Rzgowie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Do 2009 r. było tradycją w 
Rzgowie, że zawody te odbywały 
się co roku zawsze 1 maja i na sta-
dionie „Zawiszy” w Rzgowie. W 
zeszłym roku nie było klimatu do 
zawodów i zapadała decyzja, że co 
dwa lata będą walczyć drużyny OSP 
o palmę pierwszeństwa w różnych 
konkurencjach. Termin maja odpadł, 
bo to była beatyfikacja Jana Pawła 
II, w ustalonym terminie 22 maja też 
nie było klimatu. Wreszcie termin 
zapadł na 12 czerwca na boisku przy 
PSP w Koluszkach. Komendant 
Gminny OSP Stanisław Bednar-
czyk tak zdecydował, argumentując 

tę decyzję faktem, że tam tor prze-
szkód jest już gotowy, a w Rzgowie 
nie ma kto go przygotować oprócz 
niego i jego jednostki i na dodatek 
sędziowie są tam na miejscu. Pozo-
stało więc drużynom OSP z gminy 
Rzgów przygotować się i dojechać 
do Koluszek na zawody.

Uczestniczyło w zawodach 
gminnych OSP siedem jednostek 
OSP, z których najwięcej drużyn 
wystawiły jednostki ze Starowej 
Góry – 4 drużyny, z Kalinka – 3 
drużyny, z Kalina – 3 drużyny, Bro-
nisina – 2 drużyny i po jednej z Gro-
dziska, Rzgowa i Prawdy. Dużym 

zaskoczeniem był brak drużyny z 
Guzewa – ostatnio zwyciężającego 
kilka razy z rzędu w drużynie senio-
rów. Nie brały udziału również jed-
nostki ze Starej Gadki, Gospodarza 
i Romanowa. Zawody odbywały się 
w kilku konkurencjach dwuetapowo 
na czas. Najpierw konkurencja bie-
gowa sprawnościowa uwzględnia-
jąca prawidłowość wszystkich czyn-
ności (punkty karne) tzw. na sucho. 
Drugi etap tzw. na mokro to prawi-
dłowe i w jak najszybszym czasie 
podanie wody w przypadku senio-
rów – motopompą, w przypadku 
juniorów – hydronetką.

Najbardziej prestiżowe I miej-
sce w kategorii seniorów męż-
czyzn zdobyli druhowie OSP z 
Grodziska pod przewodnictwem 
nowo wybranego, młodego, ambit-
nego naczelnika jednostki druha 
Szymona Kluki. Mając drugi czas 
w biegach po OSP Rzgów, nie dali 
szans w bojówce nikomu. Szkoda 
tylko, że druhowie z OSP Rzgów 
mając 5-sekundową przewagę po I 
etapie poprzez nie do końca sprawną 
motopompę w generalnej punktacji 
ostali się na ostatnim miejscu.

A o to ostateczna punktacja z 
punktami w tej kategorii: 1. OSP 
Grodzisko – 110,60 pkt. 2. OSP Sta-
rowa Góra – 117,85 pkt. 3. OSP Bro-
nisin – 122,43 pkt. 4. OSP Kalino – 
122,92 pkt. 5. OSP Prawda – 127,35 
pkt. 6. OSP Kalinko – 134,75 pkt. 7. 
OSP Rzgów – 150,50 pkt.

W kategorii seniorów kobiet 
I miejsce i jako jedyna startująca 
zdobyła drużyna kobiet ze Starowej 

Góry zdobywając 154,81 pkt. W 
kategorii młodzieżowej chłopców 
OSP Kalino wystawiło aż dwie dru-
żyny, które spisały się rewelacyjnie.

A o to tabela: 1. OSP Kalino 
I – 1041,35 pkt. 2. OSP Bronisin 
– 1030,95 pkt. 3. OSP Kalino II – 
992,35 pkt. 4. OSP Starowa Góra – 
991,50 pkt. 5. OSP Kalinko – 918,00 
pkt.

W kategorii młodzieżowej 
dziewcząt bezkonkurencyjne były 
ochotniczki ze Starowej Góry, które 
zdobyły I miejsce z 982,73 pkt., 
II miejsce zdobyły dziewczęta z 
Kalinka z 964,35 pkt.

Pierwszy raz w historii zawo-
dów OSP nie było nagród dla zwy-
cięzców – tylko puchary i medale. 
Pewnie z braku środków, a może z 
braku klimatu nie sadzę, że z braku 
wychowania. Dobrze, że starczyło 
na kiełbaski z grilla dla zawodników 
poszczególnych drużyn. Choć dla 
jednej drużyny brakło – bo kucharz 
z gminy Rzgów postanowił karmić 
wszystkie głodne dzieci w Kolusz-
kach.

Trzeba przyznać, że kadra ofi-
cerska PSP w Koluszkach przepro-
wadziła zawody bardzo sprawnie 
i nie było żadnych protestów ze 
strony zawodników. Ostatkiem sił 
udało mi się uratować po kiełbasce 
dla nich w podzięce za ich trud i bez-
interesowne zaangażowanie. Mnie 
też się jedna ostała.

Wiceprezes Zarządu Gminnego
OSP w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Gminne Zawody 
Pożarnicze

Włosi na Dniach Rzgowa
W dniach 25-29 sierpnia 2011 r., podczas obchodów Dni Rzgowa, 

będziemy mieli przyjemność gościć 70-osobową grupę włoską z Bartolomeo 
Val Cavargna, prowincja Como.

W skład grupy oprócz dwóch zespołów: orkiestry - CORPO MUSICALE 
„SANTA CECILIA” i zespołu folklorystycznego - GRUPPO FOLCLORICO 
„VAL CAVARGNA”, wchodzą przedstawiciele władz w osobach dwóch bur-
mistrzów, przedstawiciela Federacji Turystycznej regionu Como.

Zespoły zaprezentują się podczas koncertów 27 sierpnia (sobota) br. o 
godz. 19.30 na scenie przed Urzędem Miejskim w Rzgowie oraz na stadionie 
podczas Dni Rzgowa w dniu 28 sierpnia. Dojdzie też do spotkania i wymiany 
doświadczeń z władzami naszej Gminy.

Goście oprócz pobytu w Rzgowie zwiedzą Kraków, Muzeum Oświęcim-
skie, Częstochowę, Manufakturę i Katedrę w Łodzi.

Zespół przybywa do Rzgowa w ramach współpracy kulturalnej. W ubie-
głym roku w połowie lipca na zaproszenie strony włoskiej przebywała Orkie-
stra Dęta Rzgów z przedstawicielami władz naszej Gminy.

Włodzimierz Kaczmarek

Kara za zniszczenie mienia
W dniu 19 czerwca br. w godzinach wieczornych w wyniku obserwacji 

na stacji monitorowania terenu parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie 
stwierdzono akt wandalizmu na mieniu komunalnym. Pewien młody miesz-
kaniec Rzgowa wyżywał się na koszu do śmieci. Podjęta interwencja dyżur-
nego stacji i Policji doprowadziła do ujęcia sprawcy.

Za zniszczenie kosza będzie miał sprawę karną w Sądzie Grodzkim w 
Pabianicach.

ZAPROSZENIE
Zapraszamy na festyn, który odbędzie się 14 sierpnia (niedziela) 
2011 r. o godz. 14.00 na boisku sportowym w Grodzisku.

W programie:
- honorowe oddawanie krwi w ruchomiej stacji krwiodawstwa – 

krwiobus
- darmowe atrakcje dla dzieci (quady, zjeżdżalnia, trampolina, itp.)
- gry sportowe i konkursy OSP z nagrodami
- występy artystów wokalnych z Gminnego Ośrodka Kultury w 

Rzgowie
- pokazy strażackie OSP Grodzisko i Bronisin
- ognisko z kiełbaskami
- dyskoteka

Organizatorzy

Zaproszenie na wystawy
Wszystkich odwiedzających Urząd Miejski w Rzgowie wciąż jeszcze 

zapraszamy do odwiedzenia wystaw prac plastycznych i fotograficznych 
wystawionych w budynku.

Prace plastyczne zatytułowane „Kolorowy Rzgów”, wykonane przez 
dzieci w wieku 4-13 lat, to efekt pleneru zorganizowanego przez GOK w 
czerwcu br. w parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie.

Część fotograficzna zawiera najciekawsze prace, które wpłynęły na kon-
kurs ogłoszony przez SZ.P. im. J. Długosza oraz koło fotograficzne „Blenda” 
działające przy GOK w Rzgowie. Motywem przewodnim prac jest „Rzgów 
światłem malowany”.

Wystawy można zwiedzać do końca sierpnia br.

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 77 arów
w Rzgowie, ul. Bema

Tel. 692-142-796
INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOSCI UZYSKANIA
DOFINANSOWANIA DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH

NA TERENIE GMINY – ŚRODKI PRZEZNACZONE
DLA GMINY RZGÓW W RAMACH INICJATYWY

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – „BUD – UJ RAZEM”
Możliwości wsparcia

1. Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (dla osób 
ubezpieczonych w KRUS) stanowi 10,00% puli środków przeznaczonych na 
wdrażanie LSR, tj. po 1.433.992,00 zł – 50% kosztów kwalifikowanych 
dofinansowania, maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu bene-
ficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (dla osób ubezpieczonych w 
ZUS) stanowi 10,00% puli środków przeznaczonych na wdrażanie LSR, tj. 
po 1.433.992,00 zł – 50% kosztów kwalifikowanych dofinansowania, mak-
symalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 300 tys. zł. W przypadku 
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksy-
malna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi wynosi 100 tys.
3. Odnowa i rozwój wsi stanowi 70,00% puli środków przeznaczonych na 
wdrażanie LSR, tj. 10.037.944,00 zł, - do 80% kosztów kwalifikowanych 
dofinansowanie.
4. Małe projekty stanowią 10,00% puli środków przeznaczonych na wdroże-
nie LSR, tj. 1.433.992,00 zł, - 70% kosztów kwalifikowanych dofinanso-
wanie – maksymalna wielkość projektu – 25 tys. PLN. Poziom dofinanso-
wania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowa-
nia kwoty 100.000 zł.
5. Planowane nabory na przełomie III i IV kwartału 2011 r. (wrzesień – 
październik).
6. Bliższe informacje dostępne począwszy od 1 września w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie – pok. 004.
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Sat-ER    Andrzej Polakowski
Naprawy telewizorów i sprzętu Audio-Video

Anteny Sat i Tv – montaż, naprawa
Tel. 660-904-697      DOJAZD GRATIS!

Awans piłkarzy Zawiszy do III ligi

RZGÓW MOIM MIASTEM
ZAWISZA MOIM KLUBEM

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Wyrazy wdzięczności, sympa-
tii i szacunku kierowano na ręce 
delegacji głównego sponsora Klubu 
Centrum Handlowego Ptak, na czele 
z przewodniczącym Rady Nad-
zorczej Albertem Ptakiem. Rangę 
wydarzenia docenił Łódzki Związek 
Piłki Nożnej wyznaczając do pro-
wadzenia meczu arbitra z II ligi, a 
delegatem był dyrektor ŁZPN Adam 
Kaźmierczak.

Decydujący mecz stał na wyso-
kim poziomie. Szczególnie kapital-
nie zagrał zespół gospodarzy, który 
w bezpośrednim pojedynku pokonał 
najgroźniejszego rywala do awansu 
WOY-a Bukowiec Opoczyński. Jak 
powiedział po meczu trener Zawi-
szy Wojciech Robaszek, niektó-
rym jego zawodnikom trema pętała 
nogi. Nigdy przecież nie grali w tak 
ważnym i decydującym o awansie 
spotkaniu. Nigdy też nie mieli do 
czynienia z tak liczną i wspaniale 
dopingującą publicznością. Po koń-
cowym gwizdku sędziego radość 
była ogromna – mówił znany szko-
leniowiec. Robaszek nie spodziewał 
się wybuchu aż takiego entuzjazmu. 
To, jego zdaniem, najlepiej świad-
czy o tym, że wszystkim bardzo 
zależało na tym awansie. Gratula-
cjom, wiwatom, okrzykom radości i 
chóralnym śpiewom nie było końca. 
Uszczęśliwieni kibice żegnali IV 
ligę i umawiali się, do zobaczenia 

w III lidze. A nad wszystkimi góro-
wał, wykonany przez najwierniej-
szych sympatyków, olbrzymi baner 
- Rzgów Moim Miastem Zawisza 
Moim Klubem.

Niedziela, 19 czerwca 2011 r., 
godz. 17.00, Rzgów, ul. Tuszyńska 
36, stadion im. Henryka Śmiechowi-
cza: Zawisza Rzgów - Woy Buko-
wiec Opoczyński 2:0 (1:0)

1:0 - 13 min. Wesley Sampaio, 
2:0 - 52 min. Wesley Sampaio. 
Sędzia: Krzysztof Sobieszek (Skier-
niewice). Widzów ok. 1300.

Zawisza Rzgów: Kamil 
Adamek – Bartosz Błaszczyk, 
Marcin Zimoń, Marcin Rutkow-
ski, Michał Grzybowski (86, Piotr 
Werner) – Wojciech Łachmański, 
Leandro De Rossi, Michał Bucho-
wicz, Robert Oborowski – Jarosław 
Soszyński – kapitan (67, Adrian Płu-
ciennik), Wesley Sampaio (90+2, 
Jakub Paprocki). Trener Wojciech 
Robaszek.

Woy Bukowiec Opoczyński: 
Kamil Jędrzejewski, Stanisław 
Starus, Rafał Różycki (Łukasz 
Matyśkiewicz), Bartłomiej Idzikow-
ski, Krzysztof Ciszewski – Damian 
Nowicki (Michał Bańczyk), Łukasz 
Pierzyński (Marcin Telus), Jacek 
Pieprzyk, Daniel Gąska (Łukasz 
Błotnicki) – Krzysztof Wierzba, 
Marcin Mirecki – kapitan. Trener 
Ryszard Pomykała.

Jan Nykiel

Nowe otwarcie zakładu mechanicznego

Rzgów, ul. Tuszyńska 38

RENAULT PEUGEOT CITROEN
OPEL FORD VW DAEWOO

Podlasie to najmniej zanieczysz-
czony i najbardziej obfity w przy-
rodę region Polski. Zieleń i piękne 
widoki dostępne są wszędzie. I takie 
właśnie wyjątkowe miejsce nasz 
wspaniały Ksiądz Proboszcz Tade-
usz Malec wybrał dla ministrantów 
na wypoczynek. Jak to w księdza 
zwyczaju, wszystko skrupulatnie 
przygotował i szczęśliwie dowiózł 
nas do Różanegostoku. Pokoje dwu-
osobowe, codzienne posiłki, możli-
wość grania w bilard, tenisa stoło-
wego i piłkę nożną – to wszystko 
mieliśmy zapewnione na terenie 
Domu Pielgrzyma.

Każdego dnia było mnóstwo 
atrakcji. Dopisywała nam piękna 
pogoda, więc każdy dzień był zapla-
nowany od rana do wieczora. Płynę-
liśmy historyczną linią żeglugową z 
rejsu bł. Jana Pawła II Augustów – 
Studzienniczna - Augustów. Odwie-
dziliśmy też miejscowość Sejny, 
w której jak na całym Podlasiu jest 
wiele zabytków. Zwiedziliśmy tu 
Klasztor Podominikański, Muzeum 
Etnograficzne i Bazylikę Nawiedze-
nia Matki Bożej.

Wigry to też piękna miejsco-
wość z Pokamedulskim Klasztorem, 
w którym zobaczyliśmy Aparta-

menty Papieskie, Krypty Kościelne, 
wystawy i galerie.

Ksiądz Proboszcz zadbał o to, 
żebyśmy poznali jak najwięcej cie-
kawych miejsc i to w pełni mu się 
udało. Każdego dnia stąpaliśmy po 
ziemi i przebywaliśmy tam, gdzie 
swego czasu był nasz ukochany 
Papież Polak. Zauważyliśmy, że dla 
księdza Proboszcza było to wiel-
kie przeżycie, ale i my też byliśmy 
wzruszeni. Za to dziękujemy ks. 
Proboszczowi, bo te doznania na 
zawsze pozostaną w naszych ser-
cach.

Codziennie uczestniczyliśmy 
we Mszy Św. odprawianej w Sank-
tuarium Maryjnym – świątyni naj-
dalej wysuniętej na wschód Polski.

Do domu wróciliśmy pełni 
wrażeń z mnóstwem wspaniałych 
zdjęć. Za to wszystko dziękujemy 
naszemu nieocenionemu opieku-
nowi ks. Proboszczowi Tadeuszowi 
Malcowi, który jak zwykle zadbał 
o to, by nasz pobyt był nieodpłatny. 
To jest już tradycją, że ksiądz Pro-
boszcz jest dla nas tak łaskawy i 
zawsze o nas pamięta.

Księże Proboszczu, dziękujemy 
za wspólny pobyt i do następnego 
wyjazdu – niecierpliwie czekamy. 
Bóg zapłać!             Mateusz Kuzik

Ministranci zauroczeni 
Podlasiem

TURNIEJ TRÓJINFORMATYCZNY
Dnia 19 maja 2011 r. w pracowni informatycznej SP Rzgów odbył się 

IX MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TRÓJINFORMATYCZNY – 2011 dla 
uczniów szkół podstawowych Gminy Rzgów o Nagrodę Burmistrza Rzgowa.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyr. I. Skalska. Następnie 
przystąpiono do rozgrywania konkurencji turniejowych. Drużyny (łącznie 30 
osób) rozwiązywały testy oraz zadania praktyczne na stanowiskach kompu-
terowych. W przerwie zawodnicy posilali się napojami i słodyczami ufundo-
wanymi przez firmę „SKLEPIK SZKOLNY” – Pani Henryki Łuczyńskiej.

Po sprawdzeniu prac i zliczeniu punktów podsumowano turniej.
W kategorii klas VI: I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2011 

otrzymała drużyna z klasy VI z SP Kalino w składzie: PAWEŁ GAJDZICKI, 
PATRYK BOGUSŁAWSKI. II miejsce zajęła drużyna z klasy VI SP Guzew 
w składzie: KLAUDIA NADROWSKA, ANNA RYDYGIER. III miejsce 
zajęła drużyna chłopców z klasy VIc SP Rzgów w składzie: KRYSTIAN 
SOŃTA, PIOTR CHOLAŚ.

W kategorii klas V: I miejsce zajęła drużyna dziewcząt z klasy Vb SP 
Rzgów w składzie: NATALIA GABRYSIAK, NATALIA SIUTOWICZ. II 
miejsce zajęła drużyna z klasy V z SP Guzew w składzie: NATALIA BIE-
NIEK MILENA MOSIŃSKA. III miejsce zajęła drużyna chłopców z klasy 
Vb z SP Rzgów w składzie: MICHAŁ ŚNIADY, TOMASZ SZTAJKOWSKI.

Nagrodę Burmistrza Rzgowa, przenośny sprzęt nagłaśniający, otrzy-
mała Szkoła Podstawowa w Kalinie. Laureaci otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody w postaci: pendrive. Sponsorami nagród byli: Firma 
„HAZET” – Państwa Z. H. Gorzkiewicz, Firma „SAI-POL” – Państwa 
W. K. Ostojskich i Firma „Erlast” Pana Zbigniewa Czajki.

Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i sponsorom za pomoc w 
organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Myślę, że za rok spotkamy się na X 
edycji Turnieju.                                                          Jarosław Marianowski

nauczyciel informatyki SP Kalino

Początek wakacji na sportowo
22 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek, uczniowie odebrali świadectwa 

i pożegnali szkołę na całe dwa miesiące. Uczniowie klasy IId postanowili 
na sportowo przywitać wakacje. Tradycyjnie już pan Mariusz Bojanowski i 
pani Agnieszka Ruta zmobilizowali swoich wychowanków do bezpiecznej, 
sportowej aktywności i spędzenia sobótkowego wieczoru przy ognisku.

Atrakcją popołudnia był mecz piłki nożnej rozegrany między drużynami 
dziewcząt i chłopców. Humory dopisywały, kontuzje zagoją się szybko, a 
wspomnienia pozostaną. Wszystkim gimnazjalistom życzymy udanych, 
aktywnych wakacji.                                                                                  (AR)

Fot. Agnieszka Ruta

WYGRANA KAMILA
Uczeń klasy Id Kamil Rusak brał udział w Wojewódzkim Konkursie 

Multimedialnym „Święty Maksymilian Kolbe uczy miłości do drugiego 
człowieka”. Pracę wykonaną przez naszego ucznia jury Konkursu oceniło 
bardzo wysoko. Kamil zajął trzecie miejsce w województwie!

Wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Miasta Łodzi 15 czerwca 2011. 
Nagrodą specjalną dla wszystkich laureatów Konkursu była wycieczka do 
Sejmu i Senatu; zwiedzanie połączone z lekcją historii.

Kamilowi gratulujemy wygranej, a wszystkich gimnazjalistów zachę-
camy do udziału w konkursach, również religijnych.

Elżbieta Wira, nauczyciel religii

Poczet sztandarowy gimnazjum
Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 

Rzgowie pożegnali szkolne progi i przekazali pałeczkę młodszym kolegom. 
Nowy rok szkolny dopiero za dwa miesiące, ale reprezentacja przyszłych 
klas trzecich już przejęła nowe obowiązki.

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 14 czerwca 2011 r. został powołany 
nowy poczet sztandarowy w składzie: chorąży Adam Gembic i asysta - Dag-
mara Chmielewska oraz Malwina Pytka, uczniowie klasy IId.               (AR)

Fot. Agnieszka Ruta
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W związku z ogłoszonym w dniach 27 czerwca 2011 r. – 29 sierp-
nia 2011 r. przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi naborem o dofinansowanie dla małych i mikro 
firm z terenu województwa łódzkiego informujemy, że na skutek 
pozytywnej interpretacji przesłanej przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego możliwy jest udział w konkursie przedsiębiorców z 
terenów wiejskich pod warunkiem nieprzewidywania zatrudnie-
nia nowych pracowników w wyniku realizacji projektu.
Bliższe informacje dotyczące szczegółowych warunków kon-
kursu dostępne będą na stronie internetowej www.cop.lodz-
kie.pl, oraz pod telefonem 42 2301550, 42 2301555.

Z wizytą w grodzie Kopernika
Trzecioklasiści odwiedzili Ciechocinek i Toruń. Zażywali solankowych 

inhalacji, poszukiwali pierników i podziwiali gwiazdy na toruńskim niebo-
skłonie. Powitali wakacje w wycieczkowych humorach.

Uczniowie klas trzecich aktywnie spędzili ostatnią sobotę roku szkol-
nego. W ramach rozwijania zainteresowań turystyczno-krajoznawczych 
wyruszyli na Kujawy. W drodze do Torunia zwiedzali Ciechocinek, a w nim 
zabytkowe tężnie i park zdrojowy.

Stolica Kujaw przywitała wycieczkowiczów piękną pogodą, dlatego 
spacer po mieście okazał się prawdziwą przyjemnością, zwłaszcza że gim-
nazjaliści nie tylko podziwiali gotycką architekturę Torunia, ale również 
testowali swoją prawdomówność pod krzywą wieżą, podziwiali panoramę 
miasta z wieży ratuszowej i uczestniczyli w gwiezdnym seansie w toruńskim 
planetarium.                                                                                                 (AR)

Fot. Wiktor Kaśnicki, IIIc

Wycieczka do Chorzowa
Dnia 6 czerwca grupa uczniów zaangażowanych w działalność Szkol-

nego Koła Turystyczno-Krajoznawczego pojechała na wycieczkę do Ślą-
skiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Towarzyszyły nam dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie. Atrakcji było co nie-
miara. Najbardziej dzieci były zadowolone z takich atrakcji, jak: karuzela 
„Apollo”, statek kosmiczny „Uffo”, zjeżdżalnia łodzią z wys. 12 m do wody, 
młyńskie koło.

Zmęczone, ale zadowolone dzieci niechętnie wracały do domu.
Teresa Głąb

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ
Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 

w Rzgowie pożegnali szkołę podczas uroczystego balu, który odbył się 16 
czerwca. Punktem kulminacyjnym uroczystości był program artystyczny, przy-
gotowany i wyreżyserowany przez uczniów. Trzecioklasiści swoje aktorskie 
talenty prezentowali, wcielając się w role nauczycieli, którzy na chwilę stali się 
uczniami. Na scenie działo się sporo, był taniec w stylu breakdance i mistrzow-
skie wykonanie piosenki zespołu Perfekt, przy akompaniamencie gitar.

Jak na prawdziwy bal przystało, gimnazjaliści zatańczyli również polo-
neza. Piękny układ do muzyki z filmu „Pan Tadeusz”, w choreografii pani 
Agnieszki Ruty, zachwycił publiczność. Po oficjalnej części odbyła się dys-
koteka. Wszystkim smakował poczęstunek przygotowany przez rodziców, a 
zabawa była naprawdę udana.                                                                  (AR)

Fot. Agnieszka Modranka

Wycieczka w góry
W Dzień Dziecka część uczniów naszej szkoły, z klasy III, IV i VI, poje-

chało na trzydniową wycieczkę w góry. W programie wycieczki znalazł się 
Kraków, Zakopane i Wadowice.

Podczas zwiedzania Krakowa odwiedziliśmy miejsce pochówku patronki 
naszej szkoły Św. Królowej Jadwigi na Wawelu. Było to dla nas głównym 
powodem organizacji wycieczki, ponieważ czerwiec jest miesiącem, w 
którym obchodzimy święto patrona naszej szkoły. Uczniowie uczcili jej 
pamięć zapalając znicz i składając kwiaty. W Krakowie zobaczyliśmy rów-
nież Dzwon Zygmunta, Kryptę Zasłużonych, Sukiennice i Kościół Mariacki. 
Stamtąd udaliśmy się do Białego Dunajca, do pensjonatu „Danuta”, gdzie 
spędziliśmy dwie noce. Kolejny dzień wycieczki przeznaczyliśmy na Zako-
pane. Ponieważ pogoda pokrzyżowała nam plany i zaczęło padać, zwiedzi-
liśmy Muzeum K. Makuszyńskiego i Muzeum Tatrzańskie. Po południu 
wypogodziło się i mogliśmy udać się na Gubałówkę, a później na Cmen-
tarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Wieczorem dzieci miały zorgani-
zowane ognisko i dyskotekę. Trzeciego dnia w drodze do Wadowic zwie-
dziliśmy Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce i 100-letnią karczmę w 
Suchej Beskidzkiej. W Wadowicach zobaczyliśmy rodzinny dom Jan Pawła 
II i poszliśmy na ulubione kremówki papieża.

Około godziny 20 dotarliśmy pod szkołę w Kalinie, gdzie czekali na nas 
stęsknieni rodzice.                                             Sylwia Kuta, Renata Madej

ZŁOTO & SREBRO + kosmetyki
bogata oferta, atrakcyjne ceny

w PABIANICACH i BEŁCHATOWIE
* biżuteria artystyczna – oryginalna oferta na zasadzie wyłączności

znanych artystów plastyków
* obrączki ślubne (ponad 400 wzorów) z możliwością dodatkowych 

zmian wzoru
oraz koloru złota pr. 585 już od 169 zł/g

* pierścionki zaręczynowe klasyczne i z brylantami (przy zakupie 
gratisowe talony na zakup obrączek 50 i 100 zł)

* wszystkie wyroby ze złota w próbie 585 w cenie poniżej 200 zł/g
* markowe zegarki FOSSIL, DIESEL, ARMANI

* kosmetyki markowe z upustami 10-50%
* perły naturalne, bursztyny, biżuteria modowa

DODATKOWE ATRAKCJE
- W SOBOTY – wszystkie zakupy z 10% UPUSTEM

- dla klientów z ŁODZI dodatkowe preferencje
- przyjmujemy w rozliczeniu złom złota (bezużyteczną, uszkodzoną 

biżuterię)
- przyjmujemy płatności kartą i bonami SODEXO

ZAPRASZAMY do naszych sklepów firmowych:
- OPIUM Pabianice, ul. Pułaskiego 5 (naprzeciw PACO–BANKU)

Tel. (42) 214-11-97, kom. 535-293-360
- OPIUM Bełchatów, pl. Narutowicza 14
Tel. (44) 632-52-20, kom. 535-293-300

Wszystkie kobiety kochają biżuterię, uwielbiają ją nosić, a 
zwłaszcza tę otrzymaną w prezencie.

Ogólnie rzecz biorąc, zakupy biżuterii to swoista przyjemność tak 
dla osoby obdarowanej, jak i obdarowującej. Dobrze jest robić zakupy 
w sprzyjających warunkach, czego nie gwarantują duże Centra Han-
dlowe, wymarzonymi miejscami są salony jubilerskie. Zapewniają 
one nieskrępowane, wręcz kameralne warunki, a i personel czuje 
lepiej swoją misję jako obsługa tego cudownego miejsca.

Salon OPIUM w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 5 to największy 
i najlepiej zaopatrzony sklep jubilerski w regionie. Bogaty i dobrze 
dobrany, zróżnicowany w asortymencie wybór biżuterii i profesjo-
nalna obsługa to zdecydowane atuty tej placówki.

Salon oferuje biżuterię złotą i srebrną oraz perfumy. Cały asor-
tyment biżuterii złotej jest tylko w wyższej próbie 585 (14 karat) i 
nie przekracza 200 zł/g, cena jak na dzisiejsze warunki ciągle zwyż-
kujących cen tego kruszca – bardzo atrakcyjna. Duży, rzadko spoty-
kany wybór brylantów oraz obrączek ślubnych, których do wyboru 
jest ponad 400 wzorów, w cenie już od 169 zł/g w kolekcjach kla-
sycznych. Przy ich zakupie klienci salonu otrzymują w prezencie do 
wyboru: brylant osadzony w damskiej obrączce lub talon upustowy 
50 lub 100 zł w zależności od wartości zakupu. Również zakup pier-
ścionka zaręczynowego jest premiowany takim talonem do rozlicze-
nia przy zakupie obrączek ślubnych. W biżuterii srebrnej daje się 
znacząco zauważyć niespotykany wybór i przekrój asortymentowy, 
od biżuterii ślubnej poprzez perły, kryształy Swarovskiego, natu-
ralne kamienie, na bursztynie kończąc. Oddzielnie należy wspomnieć 
o biżuterii od artystów plastyków, a także o srebrnych upominkach 
okolicznościowych z okazji urodzin, Chrztu czy I Komunii Św., na 
których na życzenie klienta grawerujemy stosowne dedykacje czy 
monogramy, przez co dajemy im bardzo osobistego charakteru i zna-
czenia. W OPIUM znajdują się markowe zegarki ARMANIEGO, 
DIESEL, FOSSIL i wspomniane już perfumy w części autoryzowanej 
perfumerii.

Nową i bardzo wygodną forma obdarowania bliskiej osoby jest 
TALON JUBILERSKI o dowolnym nominale i czasie jego wykorzy-
stania na cały asortyment salonu.

Na zakupy w soboty przewidziana jest super promocja – 10% 
upustu na cały asortyment, ponadto nawet – 50% na wybrane pro-
dukty perfumerii. Salon jest atrakcyjnym miejscem do kameralnych 
zakupów dla klientów, którzy poszukują dobrych i sprawdzonych 
towarów po atrakcyjnych cenach. Niezmiennie znajdujemy się od 
dawien dawna przy ul. Pułaskiego 5, naprzeciw PACO-BANKU 
w Pabianicach, niezmienna i więcej niż tradycyjna jest też nazwa 
OPIUM, która też ponoć uzależnia.

TEKST SPONSOROWANY

Straż apeluje i ostrzega
Okres wakacyjny to czas natężonego ruchu turystycznego. Znaczna część 

ludności przemieszcza się po kraju bądź wyjeżdża poza jego terytorium. 
Dlatego też w czasie miesięcy letnich szczególne znaczenie ma zachowanie 
środków ostrożności, nie tylko w miejscu wypoczynku, ale także w miejscu 
zamieszkania, które pozostaje bez naszego bezpośredniego nadzoru.

Przede wszystkim wyjeżdżając z domu należy pamiętać, aby zakręcić 
zawór gazu i wody oraz sprawdzić, czy odłączyliśmy wszystkie urządzenia 
elektryczne od źródeł zasilania. W ten sposób minimalizujemy zagrożenia 
związane z awariami tych instalacji oraz uszkodzeniem urządzeń zasilanych 
energią elektryczną, tym samym zapobiegniemy powstaniu zwarcia i pożaru.

Wysokie temperatury latem oraz brak opadów deszczu powodują, że w 
tym właśnie okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowują wzmo-
żoną ilość interwencji. Taka pogoda sprzyja powstawaniu i szybkiemu roz-
przestrzenianiu się pożarów. Są one najtrudniejsze do zlokalizowania i opa-
nowania na obszarach leśnych oraz uprawach rolniczych, z którymi bardzo 
często sąsiadują ośrodki wypoczynkowe, a także domki letniskowe dział-
kowiczów. Apelujemy więc, aby pamiętać o kilku podstawowych zasadach 
zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego na tego typu terenach:
- przestrzegać i stosować się do informacji zawartych na tablicach informa-
cyjno-ostrzegawczych rozlokowanych na skraju lasu oraz w lesie,
- bezwzględnie przestrzegać zakazu używania otwartego ognia w lesie i jego 
obrębie,
- nie śmiecić, między innymi nie wyrzucać w lesie lub na jego skraju puszek 
i szklanych butelek,
- stosować się do poleceń leśniczego lub zarządcy terenu,
- w przypadku zauważenia najmniejszego zarzewia ognia nie lekceważyć 
zagrożenia, tylko alarmować straż pożarną na numer 998 lub 112,
- przebywając nad wodą, należy korzystać z miejsc objętych nadzorem 
ratowników i nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłkach oraz pod 
wpływem alkoholu,
- prowadząc pojazd lub jadąc rowerem, stosować się na drodze publicznej do 
obowiązujących przepisów z zakresu ruchu drogowego.

Podczas letniego wypoczynku miejmy na uwadze bezpieczeństwo własne 
oraz swoich bliskich, kierując się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem.

Życzymy wszystkim przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku oraz 
szczęśliwego powrotu do domu.

Komisariat Policji przypieczętowany
A działo się to Roku Pańskiego A.D. 2011 w czerwcu 21. dnia tegoż 

miesiąca – kiedy to Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. mgr 
Marek Działoszyński przy współudziale Komendanta Powiatowego Poli-
cji mł. insp. Krzysztofa Dąbrowskiego w obecności Starosty Powiatowego 
Piotra Busiakiewicza z jednej strony, a Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek 
w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie Marka Barto-
szewskiego podpisali list intencyjny w sprawie przekształcenia wspólnymi 
siłami Policji i Samorządu Rzgowskiego Posterunku Policji w Rzgowie w 
Komisariat.

Wstęp tak uroczysty, gdyż chwila ta godna była uwagi i na pewno wpły-
nie na wzrost bezpieczeństwa w gminie Rzgów. Będzie to Komisariat cało-
dobowy, choć rozmowy prowadzone po uroczystym podpisaniu w obecności 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Bednarczyka wyjaśniły, 
że nie zawsze będzie w nim uziemiany tzw. policjant dyżurny czekający na 
osobistą interwencję petenta. Generalnie policjanci będą działać w terenie, z 
którymi połączyć się będzie można za pomocą specjalnej rozmównicy.

Uroczyste otwarcie Komisariatu w Rzgowie ma nastąpić około 24 lipca 
2012 r. W dniu tym przypada Święto Policji. A my życzymy sobie, aby przez 
te posunięcia organizacyjne i gospodarcze jak największa liczba policjantów 
przypadła na głowę naszych obywateli, a skutki działania policji były odczu-
walne dla społeczeństwa i władz samorządowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2 
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,

z zabudowaniami budynku:
a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2

b) gospodarczym o pow. 221,0 m2

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach
prowadzi KW 68723

Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA; 92-202 Łódź;

ul. Piłsudskiego 92
Bliższe informacje: Tel. 42/674-04-67

Na deskorolce do Paryża
18 czerwca 2011 r. odbyły się w Rzgowie polskie eliminacje do europej-

skich zawodów deskorolkowych Vans Shop Roit. Zawodnicy wspierani przez 
15 skateshopów z całej Polski prezentowali swoje umiejętności w czteromi-
nutowych przejazdach, drużynowo. W drużynie wspieranej przez skateshop 
Dizaster wystąpił Rafał Modranka, a jego team uplasował się na szóstym 
miejscu.

Zwycięzcy zawodów polecą do Paryża na finał europejskiego Vans Shop 
Roit, tam zmierzą się z zawodnikami z całej Europy. Finał odbędzie się na 
skateparku CHELLES 8 października.

(AR)
Fot. Justyna Modranka

NAJLEPSI W KALINIE
Klasyfikacja końcoworoczna w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej 

Jadwigi w roku szkolnym 2010/2011:
Emilian Gałązka - kl. VI - 5,73; Kacper Stawiany - kl. IV - 5,40; 

Agnieszka Fryczka - kl. VI - 5,27; Anna Kwiatkowska - kl. IV - 5,10; Patryk 
Polakowski - kl. IV - 5,10; Natalia Gajda - kl. VI - 5,09; Martyna Świderek 
- kl. V - 5,09; Martyna Łęgocka - kl. VI - 4,91; Robert Sabela - kl. VI - 4,91; 
Julia Juszczak - kl. IV - 4,80. Klasa VI - 4,28; Klasa IV - 4,24; Klasa V - 3,55.

Czas podsumowań w gimnazjum
Rok szkolny 2010/2011 dobiegł końca, czas zatem, aby podsumować 

osiągnięcia uczniów gimnazjum. Był to rok pracowity dla wszystkich, obfi-
tujący w liczne konkursy, zawody i zwykłą, codzienną rywalizację. Najlepsi 
uczniowie, jak co roku, zostali nagrodzeni świadectwami z wyróżnieniem, 
uczniowie klas trzecich odebrali srebrne tarcze, a rodzice najlepszych z naj-
lepszych odebrali z rąk dyrekcji listy gratulacyjne i podziękowania. Odbył 
się również coroczny konkurs na superklasę i najlepszego gimnazjalistę. A 
oto wyniki klasyfikacji:

Srebrne tarcze otrzymali: Martyna Barcicka, Piotr Sarliński, Kamil 
Hajduk, Jolanta Sztandor, Beata Bednarska i Katarzyna Pyć. Najlepsze 
wyniki osiągnęli: Tomasz Kałuziński, Sabina Kubasa, Ewa Broniarczyk i 
Jolanta Sztandor. W konkursie na najlepszego gimnazjalistę zwyciężyli: ze 
średnią 5,50 Ewa Broniarczyk i Jolanta Sztandor, ze średnią 5,44 Piotr Sar-
liński i ze średnią 5,29 Jolanta Cichewicz. Konkurs na superklasę wygrali 
uczniowie IIIb. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.          (AR)

Fot. Agnieszka Modranka

Wycieczka na Ukrainę
W ramach współpracy między mieszkańcami Gminy Rzgów i Polo-

nii skupionej wokół Domu Polskiego w Czerniowcach na Ukrainie 
organizowana jest na przełomie września/października 2011 r. 4-dniowa 
wycieczka na trasie: Rzgów - Lwów - Czerniowce - Chocim - Kamieniec 
Podolski - Rzgów.

W programie zwiedzanie we Lwowie Cmentarza Łyczakowskiego i 
Orląt Lwowskich, Starówki, twierdzy w Chocimie i Kamieniu Podolskim. 
Podczas pobytu w Czerniowcach udział we mszy świętej w kościele pol-
skim i spotkanie z Polonią w Domu Polskim, zwiedzanie Uniwersytetu, 
Cerkwi, Starówki.

Przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, video. Zakwaterowanie w 
Hotelu „Kijów” w Czerniowcach, wyżywienie (śniadanie + obiadokola-
cja), zwiedzanie z przewodnikiem, ubezpieczenie. Na wyjazd na Ukrainę 
wymagany ważny paszport. Koszt od uczestnika 550 zł.

Spotkanie informacyjne w dniu 2 sierpnia 2011 r. o godz. 17.00 w 
sali GOK w Rzgowie, ul. Rawska 8. Zapisy - Włodzimierz Kaczmarek, 
tel. 42/2141398.

Nasza recenzja
Przemysław Słowiński / Boginie zła; Katowice, 2010.- 286,[2] s.
„Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż 

źli mężczyźni” - taki cytat autorstwa Marcela Acharda jest mottem biografii 
kilkudziesięciu kobiet, bohaterek krótkich opisów ich życia, obfitującego w 
nikczemne występki, wątpliwe moralnie czyny i okrutne decyzje. Opisane 
w książce przedstawicielki „słabej płci” dopuszczały się zabójstw, oszustw, 
zamachów i aktów terrorystycznych, niejednokrotnie z większą brutalnością 
i bezwzględnością niż mężczyźni. Katarzyna II Wielka, Lukrecja Borgia, 
Magda Goebbels czy Wanda Wasilewska, jako kobiety kojarzone z polityką 
i władzą, pojawiają się obok postaci demonicznych uwodzicielek, kochanek 
gangsterów czy bezdusznych funkcjonariuszek obozów koncentracyjnych, 
którym autor poświęca równie wiele uwagi.

Klasyczne wyobrażenia czytelnika na temat „płci pięknej” muszą ulec 
zweryfikowaniu po przeczytaniu choćby niektórych spośród zaprezentowa-
nych życiorysów. Mimo mrocznego i trudnego tematu, humorystyczny język 
publikacji i lekki styl pisarski autora pozwala na potraktowanie tekstu nieco 
z przymrużeniem oka, a umiejętność skondensowania informacji według 
zasady „maksimum treści, minimum słów” daje możliwość pokazania w 
jednej publikacji monografii aż 24 osób. Warsztat, którym Przemysław Sło-
wiński posługiwał się podczas pisania, to bogata bibliografia licząca ponad 
sto pozycji książek, artykułów prasowych i stron internetowych. Zamiesz-
czony indeks osobowy ułatwia wyszukiwanie konkretnych informacji i 
nazwisk dociekliwemu czytelnikowi.                                                       (ma)

Firma „JANTAR” 
Jarosław Fiałkowski

W piątek 17.06.2011 r. otwarto na terenie Rzgowa jedyny w okręgu 
łódzkim zakład recyklingu, który produkuje paliwo alternatywne, oraz stację 
demontażu pojazdów.

Wśród gości znaleźli się m.in. Ksiądz Proboszcz lokalnej parafii Tadeusz 
Malec, przedstawiciel Burmistrza Pan Włodzimierz Kaczmarek, Wicemar-
szałek województwa łódzkiego Pan Marcin Bugajski oraz lokalni przedsię-
biorcy.

Nowo powstały zakład recyklingu znajduje się w Rzgowie przy ul. Lite-
rackiej 83, przy Drodze Krajowej nr 1, niedaleko Centrum Handlowego 
„Ptak”.

Budowa zakładu recyklingu i przetwórstwa odpadów na paliwo alterna-
tywne firmy „Jantar” współfinansowana jest przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Regionalnego oraz z budżetu Państwa.

Firma „Jantar” istnieje na rynku od 1990 r. Niespełna trzy lata temu, 
wychodząc naprzeciw powstałym problemom związanym z ochroną środo-
wiska, narodził się pomysł wybudowania zakładu, którego przeznaczeniem 
będzie recykling, gospodarka odpadami i produkcja paliwa alternatywnego.

Firma zbiera i transportuje odpady m.in.: zużyty sprzęt RTV i AGD, 
komputery wraz z osprzętem, baterie, żarówki, folie, drewno, gumę, opony 
samochodowe, butelki PET, szkło, tworzywa sztuczne. Zakład skupuje także 
makulaturę i złom oraz odbiera pojazdy wycofane z eksploatacji.

Na terenie gminy Rzgów będzie prowadzona selektywna zbiórka odpa-
dów, a także usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw 
domowych oraz firm lokalnych.

Misją firmy jest gospodarka odpadami mająca na celu odzysk substancji 
lub materiałów zawartych w odpadach, które można ponownie wykorzystać 
w procesie produkcyjnym.

Wykształcona kadra specjalistów zapewnia pomoc w rozwiązywaniu 
problemów z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów powstających w fir-
mach i gospodarstwach domowych, a szczegóły opisane są na stronie inter-
netowej firmy www.8888.pl.

Niebawem ruszy budowa drugiego budynku, tj. stacji diagnostycznej i 
sortowni odpadów. Teraz zakład będzie przerabiał 60 ton odpadów dziennie, 
100 ton po otwarciu sortowni w marcu 2012 r., a docelowo 200 ton dziennie.

Już można przynosić ww. odpady na ul. Literacką 83.
Informacji udzielił pracownik firmy „Jantar” i mieszkaniec Rzgowa

mgr inż. Piotr Górski

Paliwa alternatywne – 
sposobem na odzyskiwanie 

energii z odpadów
Zwiększająca się ilość odpadów należy do największych problemów 

cywilizacyjnych. W myśl przepisów prawa polskiego i dyrektyw Unii 
Europejskiej, gromadzenie odpadów na składowiskach jest ostatnim i 
najmniej pożądanym sposobem ich unieszkodliwiania.

Odzyskiwanie więc surowców z odpadów w drodze selektywnej zbiórki 
jest jednym ze sposobów prowadzących do ich przetwarzania i zmniejsza-
nia ilości. Jednak innym, bezpiecznym ekologicznie sposobem zagospoda-
rowania odpadów energetycznych jest wytwarzanie paliwa alternatywnego 
i odzyskanie energii cieplnej w procesie współspalania z węglem w piecach 
cementowych przy wypalaniu klinkieru.

Paliwa alternatywne mogą powstawać z wysegregowanych palnych 
suchych frakcji odpadów komunalnych nienadających się z różnych wzglę-
dów do innego przetworzenia. Są to między innymi odpowiednio wysorto-
wane opakowania z tworzyw sztucznych, makulatura, odpady tekstylne, 
drewno, trociny, guma, odpady wielkogabarytowe itp.

Nie wszystkie jednak rozdrobnione odpady energetyczne to paliwa alter-
natywne. Przede wszystkim muszą spełniać podstawowe kryteria fizyko-che-
miczne, jak: wartość opałowa ≈ 18-22 MJ/kg, wilgotność < 25%, zawartość 
chloru < 0,8%, siarki <1% rozdrobnienie ≤ 30 mm.

W Polsce działa wiele firm świadczących usługi odbioru odpadów komu-
nalnych, niewiele jednak z nich zajmuje się produkcją paliw alternatywnych. 
Od października 2009 r. Spółka EKO-REGION produkuje paliwa alterna-
tywne korzystając z technologii Firmy Lindner z Austrii. Obecnie wielkość 
produkcji kształtuje się na poziomie kilkunastu tys. ton w ciągu roku. Trwają 
prace organizacyjne i zakupy inwestycyjne, służące rozszerzaniu wielkości 
produkcji. Przewiduje się, że docelowo zostanie osiągnięty poziom kilku-
dziesięciu tys. ton paliwa rocznie. W lutym został uruchomiony separator 
powietrza do odseparowania frakcji ciężkiej (kamienie, gruz, złom meta-
lowy), następnym etapem będzie zakup końcowej rozdrabniarki o wydajno-
ści ~10 Mg/godz. W planach spółki jest również budowa nowoczesnej sor-
towni zmieszanych odpadów komunalnych, a także budowa nowej hali do 
produkcji paliwa.

Rozwój produkcji paliw alternatywnych przyczyni się do zmniejsza-
nia ilości gromadzonych odpadów na składowisku. Zamiarem Spółki jest 
redukcja ilości odpadów nawet do 30% w stosunku do obecnie składowanej. 
Wśród innych korzyści wynikających ze współspalania paliw alternatywnych 
należy wymienić: odzysk energii, oszczędzanie nieodnawialnych paliw natu-
ralnych, ochronę gleby, wody i powietrza.

Proces termicznego przekształcania odpadów w cementowni odbywa się 
w temperaturze nawet do 2000 st. C (temperatura płomienia), gwarantując 
zupełny rozkład substancji organicznej zawartej w paliwie. Wychwytywanie 
i neutralizowanie kwaśnych gazów, powstających w trakcie spalania paliw 
alternatywnych, odbywa się przez zastosowanie znaczącej ilości tlenku 
wapnia, wypalany więc materiał ma charakter alkaliczny. Popiół powstały 
w wyniku spalania paliw alternatywnych z innymi składnikami w całości 
wchodzi w skład klinkieru, nie występuje więc problem zagospodarowania 
popiołów. Zupełnie inaczej dzieje się podczas spalania odpadów w kotłow-
niach domowych, które odbywa się w niskich temperaturach (200-500 st. C), 
a powstające gazy w wyniku spalania, na przykład: tlenki azotu, dwutlenek 
siarki czy też chlorowodór, niszcząc kominy, trafiają do atmosfery i w kon-
takcie z parą wodną tworzą niebezpieczne dla zdrowia i życia kwasy. Popiół 
powstały w wyniku spalania odpadów w niskich temperaturach jest również 
szkodliwy dla środowiska ze względu na swój skład chemiczny.

Po co więc spalać odpady w kotłowniach domowych, narażając się na 
niebezpieczeństwo uszkodzenia komina, zagrożenie zdrowia i życia, jeśli 
z oddanych odpadów do unieszkodliwiania można wyprodukować paliwa 
alternatywne, a z nich odzyskać energię nie szkodząc środowisku.

Anna Szafran
specjalista edukacji ekologicznej

EKO-REGION Bełchatów


