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Romanów już odetchnął z ulgą
Wiadukt nad autostradą A1 w Romanowie po niemalże dwóch latach
został oddany do użytku 27 września br. Mieszkańcy Romanowa wreszcie
mogą swobodnie dostać się do Rzgowa i okolic. (Objazd wyznaczony przez
budująca firmę „Skanska” podczas budowy nie spełniał ani oczekiwań mieszkańców, ani wymogów prawa drogowego. Jego fatalny stan stwarzał wiele
problemów dla mieszkańców, a objazd przez Wolę Rakową to dodatkowe 11
km). Linia PKS Rzgów – Romanów wróciła również na starą trasę (rozkład
jazdy na ostatnich stronach „Naszej Gminy”).
Pozostała jeszcze kwestia uciążliwości przejazdowych w obrębach trzech
pozostałych wiaduktów: Kalinko – Modlica, Prawda – Guzew, Czyżeminek
– Prawda. Droga z Kalinka do Tuszyna została z dniem 14 października br.

Gmina Rzgów oraz
Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie zapraszają
na obchody Święta
Niepodległości
Poniedziałek –
11 listopada 2013 r.
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godz. 9.45 – zbiórka pocztów
sztandarowych i uczestników
przed Urzędem Miejskim w
Rzgowie, pl. 500-lecia 22
– przemarsz do Kościoła Parafialnego pw. św. Stanisława
B.M. w Rzgowie
godz. 10.00 – uroczysta Msza
Św. w intencji Ojczyzny
– po mszy program artystyczny
w wykonaniu: uczniów Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, Chóru
„Camerata”,
„Rzgowskiej
Orkiestry Dętej”, grupy wokalnej „Sempre Cantare”
– przemarsz na cmentarz w
Rzgowie, złożenie kwiatów na
Grobie Nieznanego Żołnierza

zamknięta. Z uzyskanych informacji od wykonawcy wynika, że zamknięcie
to ma potrwać ponad miesiąc, a objazd został wyznaczony przez Romanów.
Zamknięta jest także droga z Guzewa do Prawdy, a dojazd do Prawdy wyznaczony jest przez Czyżeminek. Prace budowlane przy tych wiaduktach idą
pełną parą. Po oddaniu do użytku wiaduktu Guzew – Prawda firma „Budimex” przystąpi do wykończenia wiaduktu w Czyżeminku.
Wszystkie te obiekty nawet nieukończone robią ogromne wrażenie i
wnoszą do naszej gminy powiew Europy. Mamy tylko nadzieję, że wykonawcy dotrzymają terminów oddania do użytku pozostałych trzech wiaduktów. Tego życzymy przede wszystkim mieszkańcom.
Redakcja

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 25 września 2013 r.
Termin sesji zdeterminowany
został przez upływający z dniem 30
września termin przystąpienia przez
gminę i powiat do realizacji „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Mając w pamięci, że w tej
kadencji do tego programu nie
zakwalifikowano drogi powiatowej
przez Konstantynę i drogi z Kalina
w kierunku Wiskitna – Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu
do tego „Programu” drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzew
(od szkoły w Guzewie do granic ze
Starą Gadką), przeznaczając nań w
przyszłorocznym budżecie 610 tys.
zł. Ten odcinek drogi powiatowej
ma blisko 4 km.
W kosztach budowy tej drogi,
gdyby się zakwalifikowała do „Programu”, uczestniczyłoby województwo w kwocie 906 tys. zł i powiat w
kwocie 300 tys. zł.
Aby przystąpić do tego „Programu”, musieliśmy podjąć uchwałę
o pomocy rzeczowej gminy Rzgów
w wysokości 906 tys. zł dla Powiatu,
bo powiat biedny i nie ma pieniędzy
– tak tłumaczyła nam na sesji członek Zarządu Powiatu Aleksandra
Kubicka.
Jak się okazało, to powiat zgarnął 2 mln 143 tys. zł za grunty pod
budowę autostrady A1, S-8 i drogi
714 na terenie naszej gminy – takie
materiały przedstawił nam radny
Powiatu Paweł Babski.
Zarząd Powiatu wspaniałomyślnie przygotował uchwałę o przeznaczeniu z tej kwoty tylko 300 tys. zł
na budowę drogi w tym „Programie”
dla gminy Rzgów, resztę kwoty
na trzy inne drogi w Andrespolu,
Tuszynie i Brójcach, a w Koluszkach aż 1 mln zł.
Zdeterminowani taki obrotem
sprawy (a raczej naszych pieniędzy

rzgowskich przez powiat) samorządowcy Rzgowa złożyli wizytę na
sesji powiatowej w dniu 26 września br. i oprotestowali taki rozdział
pieniędzy. Przedstawiciele rzgowskiego samorządu dostali enigmatyczne zapewnienie od Starosty
Piotra Busiakiewicza, że Zarząd
Powiatu będzie pamiętał o potrzebach Rzgowa w przyszłym roku
budżetowym.
Pomimo wystąpień radnych
powiatowych z terenu Rzgowa, a
jest ich tylko dwoje, Rada Powiatu
Łódzkiego – Wschodniego uchwaliła rozdział funduszy po swojemu.
Przewodniczący M. Bartoszewski spuentował całą sprawę stwierdzeniem, że przygotuje koszyki, w
które radni powiatowi będą zbierać kawałki asfaltów swojej drogi
powiatowej na omawianym odcinku
ul. Cegielnianej i Guzewskiej.

Miejscowe plany
zagospodarowania
Przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rzgowie
w rejonie na wschód od ul. Górnej
naprzeciwko ul. Słonecznej i jednocześnie zobowiązano Burmistrza
Rzgowa do indywidualnego powiadamiania wszystkich właścicieli
gruntów w tym rejonie o przystąpieniu do prac planistycznych.
Odstąpiono od uchwalenia
planu miejscowego w Rzgowie w
rejonie ulic Gliniana, Południowa,
Grodziska, gdyż był ostry protest
kilku właścicieli działek o zaplanowane drogi, co koliduje z zamysłem
radnych o odwodnieniu tych terenów właśnie wykorzystując w przyszłości te drogi. Kwestionowano też,
że są za małe szerokości dróg, niepozwalające na odwodnienia, jak i
też sposób informowania właścicieli
gruntów o prowadzonych pracach

Sprostowanie
W związku z ukazaniem się artykułu w Dzienniku Łódzkim z dnia
19.09.2013 r. pt. „Świński problem skłócił wieś” pragnę przeprosić
wszystkie osoby, które poczuły się urażone niewłaściwą interpretacją
sformułowania „mieszczuch” oraz za sformułowanie „w trakcie Dożynek
podpalono słomę, prawdopodobnie przez osoby protestujące przeciwko
tuczarni”. Osoby urażone tym stwierdzeniem bardzo przepraszam.
Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek

Sprostowanie
Redakcja „Naszej Gminy” informuje, że w numerze 9/2013 wiersz
pożegnalny dla ks. Roberta Nowaka napisała P. Bożenna KLASS, a nie
jak wydrukowano KLAUS.
Poza tym w tym wierszu w trzecim wersecie od dołu wydrukowano:
„Z Watykanu przyjedzie biała koperta”, a powinno być: „Z Watykanu
przyjdzie biała koperta”.
Za pomyłki serdecznie przepraszamy.
Z wyrazami szacunku,
Redakcja „Naszej Gminy”

2

planistycznych. Ma się odbyć zebranie właścicieli gruntów z radnymi w
obecności urzędników gminy i projektantów planu w celu rozwiązania
spraw konfliktowych lub odstąpienia od uchwalenia tego planu.
Odstąpiono również od przystąpienia do zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rzgów”, argumentując, że jeszcze
nie nadszedł czas na taką zmianę
z różnych powodów, a jednym to
dopiero 5 lat od uchwalenia ostatniego „Studium” i niewykonanie
założeń poprzedniego „Studium” do
dziś.

Przedłużenie umowy najmu
Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy najmu bez przetargu dla
apteki „Cefarm” do 2027 r. Apteka
znajduje się w budynku gminnym
obok Przychodni Zdrowia i ma
bardzo dobre notowania. A oto uzasadnienie do uchwały:
Zmniejszenie
powierzchni
wynajmowanej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM” umożliwi w tych
oddanych pomieszczeniach urządzenie rehabilitacji, która jest bardzo
potrzebna mieszkańcom gminy
Rzgów.
Funkcjonowanie
Apteki
„CEFARM” mimo zmniejszonej
powierzchni nie zostanie zagrożone,
a nawet przedłużone na dalszy okres
z korzyścią dla mieszkańców gminy
ze względu na jej konkurencyjność.
Po stronie PZF „CEFARM”
Sp. z o.o. w związku ze zmianą najmowanej powierzchni zaistniała
konieczność poniesienia nakładów
rzeczowych związanych z adaptacją pomieszczeń na działalność
apteczną, co uzasadnia wydłużenie
okresu trwania najmu lokalu.

Nowe – stare nazwy ulic
Na przedłużeniu ulic Widokowej w Konstantynie i Dworskiej
w Bronisinie Dworskim nadano te
same nazwy na nowo powstałych
działkach.

Rozkład jazdy autobusów PKS
RZGÓW, pl. 500-lecia 6 – Romanów, pętla – ROMANÓW, trakt

Zmiany w budżecie
Z uzyskanych środków, głównie z przetargów i z odszkodowań
dla osób fizycznych, sfinansowano
modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Guzewie w wysokości
– 15 tys. zł, modernizację budynku
gospodarczego w Czyżeminku – 5
tys. zł oraz na wykonanie opracowania geodezyjnego map niezbędnych
do wykupu gruntów dla inwestycji
pn. Budowa węzła komunikacyjnego – włączenie układu lokalnego
Miasta Rzgowa do drogi krajowej
Nr 1 w systemie ZRiD w kwocie 66
tys. zł.

Wolne wnioski
Zwykle nie opisujemy w naszej
gazecie wolnych wniosków, gdyż
nie ma kto tego robić (gazeta redagowana jest całkowicie społecznie),
a w protokołach z sesji umieszczanych w BIP-ie rzgowskim są one
opisane przez p. Karolinę Jardzioch, ale jeden z wątków przykuł
uwagę uczestników sesji.
Mianowicie przedstawicielka
Stowarzyszenia „Mówimy NIE –
uciążliwym inwestycjom” p. Dorota
Cisowska-Karolczak, na które padł
cień podejrzenia, wyraziła przypuszczenie, że podczas pożaru u rolnika
w Grodzisku, który buduję chlewnię
na 40 DJP (a jest on naczelnikiem
OSP Grodzisko), straże pożarne,
które uczestniczyły w tej akcji – czekały w strażnicach na to zdarzenie i
za szybko podjęły interwencję ze
swej strony.
Przypominam, że PSP w
Koluszkach orzekła, że było to podpalanie i gdyby nie doborowa akcja
strażaków ochotników – spłonęłyby
następne zabudowania rolnika, bo
cała rodzina była na weselu w innej
miejscowości.
Nadmieniam, że ta przedstawicielka stowarzyszenia w innej prasie
uznała ten pożar za sabotaż. ...na sali
aż zagrzmiało! Wszyscy uczestnicy
sesji byli mocno poruszeni takimi
insynuacjami.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

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.
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Km
0
1
2
2
3
5
6
7
7
9
9
10
11
12
13

Przystanki
RZGÓW, pl. 500-lecia 6
Rzgów, Grodziska / Zielona
Rzgów, Grodziska / gr. miasta
Grodzisko, skrzyżowanie
Huta Wiskicka, skrzyżowanie
Kalino, szkoła
Kalino 73
Kalino 45
Kalino 12
Kalinko 52
Kalinko 71
Kalinko 93
Romanów, pętla
Romanów, pod
ROMANÓW, trakt

5:58
6:00
6:01
6:02
6:03
6:07
6:09
6:10
6:11
6:13
6:15
6:17
6:18
6:19
6:20

7:08
7:10
7:11
7:12
7:13
7:17
7:19
7:20
7:21
7:23
7:25
7:27
7:28
7:29
7:30

12:35
12:37
12:38
12:39
12:40
12:44
12:46
12:47
12:48
12:50
12:52
12:54
12:55
12:56
12:57

14:25
14:27
14:28
14:29
14:30
14:34
14:36
14:37
14:38
14:40
14:42
14:44
14:45
14:46
14:47

Godziny
15:25 16:10
15:27 16:12
15:28 16:13
15:29 16:14
15:30 16:15
15:34 16:19
15:36 16:21
15:37 16:22
15:38 16:23
15:40 16:25
15:42 16:27
15:44 16:29
15:45 16:30
15:46 16:31
15:47 16:32

17:45
17:47
17:48
17:49
17:50
17:54
17:56
17:57
17:58
18:00
18:02
18:04
18:05
18:06
18:07

19:50
19:52
19:53
19:54
19:55
19:59
20:01
20:02
20:03
20:05
20:07
20:09
20:10
20:11
20:12

20:50
20:52
20:53
20:54
20:55
20:59
21:01
21:02
21:03
21:05
21:07
21:09
21:10
21:11
21:12

F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
6 – kursuje w soboty
Zw – kurs zwykły

ROMANÓW, trakt – Romanów, pętla – RZGÓW, pl. 500-lecia 6
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Km
0
1
2
3
4
4
6
6
7
8
10
11
11
12
13

Przystanki
ROMANÓW, trakt
Romanów, pod
Romanów, pętla
Kalinko 93
Kalinko 71
Kalinko 52
Kalino 12
Kalino 45
Kalino 73
Kalino, szkoła
Huta Wiskicka, skrzyżowanie
Grodzisko, skrzyżowanie
Rzgów, Grodziska / gr. miasta
Rzgów, Grodziska / Zielona
RZGÓW, pl. 500-lecia 6

5:23
5:24
5:25
5:26
5:28
5:30
5:32
5:33
5:34
5:36
5:40
5:41
5:42
5:43
5:45

6:20
6:21
6:22
6:23
6:25
6:27
6:29
6:30
6:31
6:33
6:37
6:38
6:39
6:40
6:42

7:32
7:33
7:34
7:35
7:37
7:39
7:41
7:42
7:43
7:45
7:49
7:50
7:51
7:52
7:54

8:33
8:34
8:35
8:36
8:38
8:40
8:42
8:43
8:44
8:46
8:50
8:51
8:52
8:53
8:55

Godziny
10:53 12:57 14:47
10:54 12:58 14:48
10:55 12:59 14:49
10:56 13:00 14:50
10:58 13:02 14:52
11:00 13:04 14:54
11:02 13:06 14:56
11:03 13:07 14:57
11:04 13:08 14:58
11:06 13:10 15:00
11:10 13:14 15:04
11:11 13:15 15:05
11:12 13:16 15:06
11:13 13:17 15:07
11:15 13:19 15:09

15:47
15:48
15:49
15:50
15:52
15:54
15:56
15:57
15:58
16:00
16:04
16:05
16:06
16:07
16:09

16:32
16:33
16:34
16:35
16:37
16:39
16:41
16:42
16:43
16:45
16:49
16:50
16:51
16:52
16:54

21:12
21:13
21:14
21:15
21:17
21:19
21:21
21:22
21:23
21:25
21:29
21:30
21:31
21:32
21:34

F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
6 – kursuje w soboty
Zw – kurs zwykły
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Wychowankowie Turniej piłki nożnej
w natarciu
Po dwóch przegranych meczach drużyna Roberta Świerczyńskiego
w następnych ośmiu spotkaniach uzyskała 18 pkt i ma 1 oczko straty
do lidera rozgrywek. Tak dobrej rundy jesiennej w wykonaniu drużyny
seniorów, a wychowanków klubu nie było od dawna.
Zawodnicy dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu na każdym treningu robią olbrzymie postępy, co widać po grze naszego zespołu. Liczna
publiczność, która przychodzi na mecze, ma dużo satysfakcji po każdym
spotkaniu, a trener I zespołu tylko bacznie obserwuje poczynania naszych
chłopaków i bacznie obserwuje poczynania każdego zawodnika.
Zarząd Klubu cieszy, że relacje pomiędzy naszymi seniorskimi trenerami układają się tak dobrze. Trenerzy wymieniają się wszelkimi uwagami dotyczącymi zawodników Zawiszy i mamy taką nadzieję, że ta
współpraca zaowocuje już wiosennym III-ligowym składem, w którym
wpisane będą nazwiska zawodników występujących obecnie w Klasie
Okręgowej.
Nasz III-ligowy zespół nie wykorzystuje doskonałych okazji do
strzelania bramek i pomimo dobrej gry zajmuje dalekie miejsce w tabeli
rozgrywek, a jedynym usprawiedliwieniem może być tylko to, że do
tej pory drużyna rozgrywała mecze w środy i soboty, co przy wąskiej
kadrze widoczne było zmęczenie zawodników. Dlatego Zarząd klubu i
trener zrobią wszystko, aby w pięciu pozostałych do rozegrania meczach
zdobyć tyle punktów, żeby zająć miejsce w środku tabeli i nie powtórzył
się koszmar z ubiegłego roku, kiedy zimę spędziliśmy na ostatnim miejscu.
Na szczęście wiosną drużyna odrobiła straty i pozostała w III lidze.
Nasze młodzieżowe dwa zespoły rozgrywają mecze ze zmiennym szczęściem i zajmują miejsca w środkowych rejonach tabel. Niestety, w klasie
Deyna i Kuchar, w których uczestniczą nasze drużyny, przed rozpoczęciem rozgrywek wycofało się sporo zespołów, co skutkuje małą ilością
meczów, które rozegrają nasze zespoły w tej rundzie. Dobrze, że nasz
najmłodszy i najliczniejszy zespół występujący w klasie Górski (rocznik
2012 i młodsi) rozgrywa swoje mecze w każdy wtorek. Trzeba zaznaczyć, że drużyna ta występuje po raz pierwszy w rozgrywkach organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej, a przed Zarządem klubu
zadanie dokonania nowego naboru młodych zawodników w celu zachowania ciągłości szkolenia.
Jan Nykiel

Tylko dla dorosłych
Ruszył po wakacjach cykl spotkań profilaktycznych skierowanych do
dorosłych mieszkańców Bronisina Dworskiego, Huty Wiskickiej, Konstantyny i Tadzina. To już ostatnia szansa w tym roku, aby zapoznać się z problemami trapiącymi być może naszych znajomych, bliskich czy dzieci.
Przecież zawsze warto wiedzieć, jak pomóc w razie potrzeby lub gdzie
skierować swoje kroki. Nawet jedno życzliwe słowo może zmienić nasze
życie na lepsze, a przecież osoba w potrzebie właśnie na takie słowo czeka!
Może właśnie od nas?

W październiku w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
został rozegrany turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyli uczniowie tutejszej szkoły podstawowej i gimnazjum.
Najlepszymi zawodnikami podczas turnieju okazali się: Kuna (szkoła
podstawowa - 4 bramki), Kwiatos (gimnazjum - 3 bramki), Modranka
(gimnazjum – 2 bramki), Poros (szkoła podstawowa - 2 bramki), Mikinka
(gimnazjum - 2 bramki).
Wszystkim uczestnikom turnieju piłkarskiego bardzo zależało na zaprezentowaniu swoich umiejętności piłkarskich z jak najlepszej strony. Najbardziej aktywnym zawodnikiem na boisku był Przemek Piech (gimnazjum),
natomiast najlepsi bramkarze turnieju to: Krystian Stachurski i Michał
Poros (szkoła podstawowa) oraz Marcin Bartłomiejczyk (gimnazjum).
Przypomnę, że najwięcej bramek strzelił Szymon Kuna i został oczywiście królem strzelców turnieju.
Wszyscy uczestnicy pamiętali o przestrzeganiu zasad „fair play”, a
podczas gry panowała miła, sportowa atmosfera. Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Krzysztof Chrzanowski

Złota jesień
27 września odbyły się zawody lekkoatletyczne zorganizowane przez
GOSTiR. Była to druga impreza o tej nazwie. Tym razem ze względu na
kapryśną aurę biegi postanowiliśmy rozegrać w hali. Zawody były rozgrywane w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki –
chłopcy i w open kobiety – mężczyźni. Dystanse to 100 m dla najmłodszych
uczestników aż do 1200 m dla kategorii open.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach to: w grupie przedszkolnej
Kacper Galach i Zosia Rechcińska, w grupie 7-9 lat Jakub Derczyński i Wiktoria Prądzyńska. W grupach starszych dzieci 10-12 lat Piotr Górecki i Karolina Lolo, w grupie gimnazjalnej Marcel Najgebauer. W prestiżowej kategorii
open zwyciężył asp. Robert Górecki – brawo dla przedstawiciela Komendy
Policji w Rzgowie oraz wśród kobiet Irmina Kuzik.
Najlepsi zostali nagrodzeni pięknymi medalami oraz pamiątkowymi
dyplomami. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek. Bardzo
cieszy frekwencja – ponad stu zgłoszonych zawodników i podobna ilość kibiców. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej imprezie, postanawiając aktywnie spędzić czas w naszym ośrodku. Podziękowania dla Pana
Mariusza Mateckiego za pomoc przy organizacji imprezy.
Radosław Bubas, GOSTiR

BRONISIN DWORSKI – HUTA WISKICKA –
KONSTANTYNA – TADZIN
Zapraszamy mieszkańców na spotkania i rozmowy profilaktyczne
w dniach:
4 października (pt) – godz. 19.00
18 października (pt) – godz. 19.00
8 listopada (pt) – godz. 19.00
16 listopada (sob) + wizyta w Teatrze Muzycznym –
musical „Wonderful Town”
w sali OSP - BRONISIN DWORSKI
Obecność na 3 spotkaniach uprawnia do wizyty w Teatrze.
Szczegółowe informacje w terminie późniejszym.
Tel: 42-214-13-12, 600-250-715 – Izabela Kijanka.

KIEROWNIK budowy
z uprawnieniami
ogólnobudowlanymi, wodnokanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi
budowy, 604-381-688

USŁUGI GEODEZYJNE Paweł Świtała
– tyczenia – inwentaryzacje powykonawcze
– mapy do celów projektowych
– mapy do celów prawnych – podziały
Tel. 698-377-512. Rzgów, ul. Ogrodowa 25
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Rzgów – Nasza Gmina

Rozmowa „Naszej Gminy”
z Jerzym Szmitem – doradcą Burmistrza Rzgowa

Nasza Gmina: Od jak dawna
jest Pan doradcą Burmistrza
Rzgowa?
Jerzy Szmit: Pan Burmistrz
zdecydował o współpracy ze mną od
17 czerwca br.
Nasza Gmina: Jak Pan sądzi,
czym kierował się Burmistrz powierzając Panu tę funkcję?
Jerzy Szmit: Z gminą Rzgów
zawodowo jestem związany od
ponad 30 lat. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, jako
młody pracownik Spółdzielczego
Banku Ludowego w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Łódzkiego, prowadziłem sprzedaż
gruntów Państwowego Funduszu
Ziemi dla rolników gminy Rzgów,
głównie jak sobie przypominam w
Prawdzie, Guzewie i chyba Czyżeminku. Gdy zaczynałem pracę w
SBL-u, siedziba Oddziału Banku
mieściła się przy pl. 500-lecia w
Rzgowie (u Pani Śpionek), opodal
Gminy. W latach późniejszych przenieśliśmy siedzibę Banku na ulicę
Ogrodową (przy GS „Samopomoc
Chłopska”). Byłem już wtedy Prezesem SBL-u w Łodzi. W latach
późniejszych kontynuowałem pracę
w sektorze bankowym, m.in. Banku
Gospodarki Żywnościowej w Łodzi,
Banku Unii Gospodarczej w Warszawie, który zrzeszał pod swoimi
skrzydłami prawie 90 banków spółdzielczych z całej Polski. Łącznie
w sektorze bankowym przepracowałem ponad 17 lat. Pracowałem
także w Łódzkiej Regionalnej Kasie
Chorych, Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, a ostatnio w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Łasku. Uzbierało się tego prawie 35 lat, w tym
ponad 20 na kierowniczych stanowiskach. W czasie pracy w WFOŚiGW
w Łodzi wielokrotnie współpracowaliśmy z gminą Rzgów. Z udziałem środków Funduszu zrealizowaliśmy wiele wspólnych, ważnych dla
gminy inwestycji. Informacja o tych
wydarzeniach do dzisiaj jest wyeksponowana w siedzibie Urzędu.
Dzięki finansowemu zaangażowaniu WFOŚ-ia wiele jednostek OSP z
terenu gminy dokonało znaczących
zakupów sprzętu strażackiego (m.in.
OSP Rzgów, OSP Grodzisko, OSP
Bronisin, OSP Kalino), zakupiono
ciężkie wozy strażackie, poprawiając znacząco swoje możliwości

operacyjne i podniesiono przez to
poziom bezpieczeństwa publicznego
w swoim rejonie działania. Bardzo
zadowolony ze współpracy z „Funduszem” był wieloletni proboszcz
parafii Rzgów śp. Ksiądz Tadeusz
Malec. Dzięki jego staraniom i
środkom finansowym WFOŚiGW
w Łodzi pięknie odrestaurował
plebanię i ogród parafialny. Przez
wiele lat życzliwie o tym pamiętał.
Podsumowując współpracę Gminy
Rzgów z „Funduszem”, określam
ją jako wzorcową. Ja z kolei dobrze
zapamiętałem sesję inauguracyjną
Rady Miejskiej w Rzgowie w 2006
r., na którą zostałem zaproszony
jako przedstawiciel instytucji współpracującej WFOŚiGW w Łodzi. Te
liczne dowody współpracy w okresie wielu lat, jak i moje doświadczenie zawodowe z różnych sektorów
gospodarki mogły mieć wpływ na
decyzję Pana Burmistrza o podjęciu
współpracy ze mną.
Nasza Gmina: Patrząc na Pana
sytuację prawną, nie wszystko
„chyba” poszło dobrze?
Jerzy Szmit: To prawda. W
WFOŚiGW w Łodzi, gdzie przez
7 lat zasiadałem w Zarządzie (jako
jego Prezes, a później Wiceprezes),
podjęliśmy, jak oceniam, około
20 tysięcy różnego rodzaju decyzji finansowych, rozdysponowując
około 900 milionów złotych na cele
publiczne w ochronie środowiska.
W jednym, jedynym przypadku,
w podjętej przez Radę Nadzorczą uchwale (na wniosek Zarządu
Funduszu, któremu wtedy szefowałem) – decyzji o częściowym
warunkowym umorzeniu pożyczki
– najpierw Prokuratura, a potem Sąd
uznały, że popełniliśmy błąd.
Nasza Gmina: Pan też tak
uważa?
Jerzy Szmit: Jestem obywatelem RP i muszę respektować prawomocne wyroki niezawisłych polskich sądów, ale nie mogę oprzeć się
wrażeniu (a nie jestem w tym poglądzie odosobniony), że Prokuratura
i Sąd nie do końca zgłębiły zawiłą
istotę problemu.
Nasza Gmina: Może Pan przybliżyć temat?
Jerzy Szmit: Zagadnienie dotyczyło rekultywacji zespołu 3 składowisk odpadów przemysłowych i
niebezpiecznych należących pierwotnie do ZPB „BORUTA” w Zgierzu. Poprzednie władze „Funduszu”

Rzgów – Nasza Gmina

udzieliły pożyczki spółce „GAZ
– REGION”, która te składowiska
odkupiła. Pożyczka ta w wysokości
1,5 miliona złotych została w całości
przekazana przelewem na rachunek
bankowy Zakładu Produkcji Barwników „BORUTA”, który był w
tym czasie zakładem państwowym
i zarządzał nim likwidator. Spółka
spłaciła zgodnie z umową pożyczki
połowę długu, prowadziła w tym
czasie rekultywację części składowisk i zgodnie z obowiązującymi w
tym czasie zasadami wnioskowała o
częściowe (połowa długu), warunkowe jej umorzenie.
Nasza Gmina: I tu zaczynają
się Pana „schody”?
Jerzy Szmit: Dokładnie tak.
Przez ponad 5 lat w dwuinstancyjnej procedurze sądowej toczył
się zażarty spór prawny, co oznacza i jak interpretować zapisany w
umowie pożyczki przez poprzedni
Zarząd i pożyczkobiorcę efekt ekologiczny: „rekultywacja obszaru
wysypisk”. Na kanwie tych trzech
słów zbudowano naszą odpowiedzialność karną, pomimo faktu,
że mieliśmy w tej sprawie pozytywne dla nas opinie prawne radcy
prawnego „Funduszu”, a w trakcie procesu prawidłowość naszego
postępowania potwierdził krajowy
specjalista z tej dziedziny – Pan profesor Jan Siuta z Instytutu Ochrony
Ziemi Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie. Niestety, eksperci Prokuratury byli innego zdania i to ich
racjom Sąd dał wiarę.
Nasza Gmina: Naszą odpowiedzialność, czyli kogo?
Jerzy Szmit: Rady Nadzorczej
i Zarządu Funduszu. Razem ze mną
skazano 9 innych osób.
Nasza Gmina: Czy w tej sprawie chciałby Pan jeszcze coś dodać?
Jerzy Szmit: Może tylko tyle,
że art. 296 par. 4 k.k., na podstawie
którego zostaliśmy skazani z winy
nieumyślnej, przewiduje odpowiedzialność karną w przedziale od 3
miesięcy do 3 lat. Mnie sąd wymierzył karę w wysokości 4 miesięcy
i zawiesił jej wykonanie na okres
2 lat. Od wydarzeń objętych wyrokiem minęło już 11 lat. Ponieważ
sąd uznał, że popełniliśmy błąd, a
publiczne pieniądze w całości trafiły
na ochronę środowiska, nie orzekał
żadnych innych zakazów publicz-

nych, gdyż wszyscy skazani cieszyli
się dotąd nieskazitelną opinią. W
tym stanie rzeczy nie ma żadnych
przeszkód prawnych, abym mógł
swobodnie funkcjonować w przestrzeni publicznej jako doradca burmistrza czy kierujący spółką.
Nasza Gmina: Skoro Pan taki
„święty”, to dlaczego Pana tak
mocno atakują?
Jerzy Szmit: Jak każdemu zwykłemu człowiekowi, daleko mi do
świętości, ale często świta mi myśl,
że przyszło mi płacić mocno zawyżoną cenę za wieloletnią obecność w
polityce.
Nasza Gmina: Co dalej z
budową wiaduktu dla C.T. „PTAK”
– będzie budowany czy nie?
Jerzy Szmit: Mam przekonanie, że tak. Jest tak samo potrzebny
CENTRUM TARGOWEMU, jak i
całej społeczności gminy.
Nasza Gmina: Gmina nie jest
wystarczająco zamożna, żeby go
wybudować – jak chcecie to zrobić?
Jerzy Szmit: Materia jest
bardzo złożona. Współczynniki
„koncentracji długu”, określone w
ustawie o finansach publicznych,
nie pozwolą na tak duże zadłużenie
gminy. Trzeba szukać rozwiązań
alternatywnych. Jednym ze sposobów jest powołanie spółki komunalnej, która to zadanie w imieniu
i na rzecz gminy zrealizuje. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest
możliwość odliczenia podatku VAT
w ramach tej inwestycji. To wielka
oszczędność i przejaw gospodarności władz gminy. Nadmienić należy,
że do tego rozwiązania skłania się
w pierwszej kolejności Regionalna
Izba Obrachunkowa w Łodzi, która
opiniuje nasze uchwały.
Nasza Gmina: To znaczy, że
spółka powstanie?
Jerzy Szmit: To nie jest jeszcze
przesądzone. Brakuje nam kapitału
do wyposażenia spółki w odpowiednio duży majątek, stąd Pan
Burmistrz, Pan Przewodniczący,
także ja szukamy cały czas innych
korzystnych finansowo i dopuszczalnych prawnie rozwiązań, które
pozwoliłyby prowadzić budowy,
jednocześnie nie powodując utraty
„zdolności kredytowej” gminy,
która jest jej potrzebna do pozyskiwania funduszy unijnych potrzebnych na budowę kanalizacji gminnej
czy domu kultury.

ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU
PRAC NA TERENIE GMINY RZGÓW
POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Starostwo Powiatowe w Łodzi informuje, iż na terenie Gminy Rzgów
prowadzone są prace polegające na pozyskaniu i opracowaniu danych
ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz użytków gruntowych
w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnie z treścią § 55 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). W ramach prowadzonych prac geodezyjnych wykonawcy będą dokonywać pomiarów użytków gruntowych, a
w uzasadnionych przypadkach także pomiar budynku oraz granic działki.
Termin wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dla
obrębów Bronisin Dworski, Huta Wiskicka-Tadzin, Kalino, Romanów, Kalinko nastąpi w dniach od 4.11.2013 r. do dnia 22.11.2013 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
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Spotkanie
z Ryszardem Binkowskim

Po ukazaniu się
„Rzgowskiej Prawdy”

Kronika OSP RZGÓW
na XX Jubileuszowym
Ogólnopolskim Konkursie
Kronik w Ciechocinku
W dniach od 6 do 8 września 2013 w Ciechocinku spotkali się wszyscy
laureaci XX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Podobnie jak w Opocznie,
naszą gminę reprezentowała delegacja w składzie: Zenon Jan Strycharski,
Dariusz Wankiewicz i mgr Katarzyna Hajduk. Oprócz kroniki OSP Rzgów
była także kronika OSP Gadka Stara, reprezentowana przez Zofię Gruszkę.
Obie te kroniki znalazły się w szanownym gronie najlepszych kronik w
Polsce.
Tym razem organizatorem Konkursu była Komisja Historyczna Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na konkurs nadesłano 107 kronik. Celem konkursu było doskonalenie
warsztatu, podnoszenie umiejętności dokumentacji działalności jednostek,
wymiana doświadczeń między autorami kronik, prezentowanie kronik w środowisku, nawiązanie współpracy między jednostkami z całej Polski i popularyzacja ruchu kronikarskiego w środowisku pożarniczym.
Podczas 3-dniowego pobytu w Ciechocinku laureaci brali udział w
spotkaniach połączonych z sesjami historycznymi prezentującymi dzieje
ochrony przeciwpożarowej, ale także w warsztatach szkoleniowych i indywidualnych konsultacjach kronikarzy z członkami komisji historycznej. Po
części teoretycznej uczestnicy poznawali piękne zakątki uzdrowiskowego
miasta Ciechocinka. Mogli zobaczyć między innymi:
– warzelnię soli, gdzie podgrzewa się solankę do 100 stopni Celsjusza,
a po procesie krystalizacji powstaje sól; fontannę „Grzybek” – źródło solankowe; główną ulicę Ciechocinka - ulica Zdrojowa i plac Gdański; zegar
kwiatowy; park tężniowy wraz z tężniami, gdzie można było zobaczyć Ciechocinek z „góry” i powdychać solankę; muszlę koncertową; fontannę „Jaś
i Małgosia”; skalniak kwiatowy, gdzie codziennie jest inna data zgodna z
kalendarzem uformowana ze świeżych kwiatów.
Na etapie Ogólnopolskiego Konkursu rywalizacja kronik już dawała
się we znaki autorom. Był stres, niepewność, obawa, czy kroniki są dobrze
pisane, czy się podobały jury. Końcowym wynikiem konkursu jest wyróżnienie dla obu kronik z gminy Rzgów.
Gratulujemy... A autorom kronik życzymy dalszego lekkiego pióra i weny
twórczej w dalszym dokumentowaniu życia jednostek.
K.Ha & D.Wa

Usługowy Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki i Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:
m wydawanie opinii gazowych
m przeprowadzanie corocznych konktroli technicznych
przewodów kominowych z wydaniem opinii
m czyszczenie przewodów kominowych
m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi
przepisami

tel. (042) 646-05-63 oraz 695-931-495
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W związku z rezygnacją kilka lat temu pierwszego Redaktora Naczelnego
miesięcznika „Rzgów - Nasza Gmina”, odejściem kilku członków Redakcji i
zdecydowaną zmianą charakteru gazety postanowiłam nie pisać do „Naszej
Gminy”. Zresztą, zapewne nie dopuszczono by mnie do głosu, bo w rozmaitych jubileuszowych celebracjach i wspomnieniach moje dawne zaangażowanie starannie przemilczano. Do ponowienia próby wyrażenia indywidualnej, obywatelskiej opinii w piśmie, które bądź co bądź ﬁnansowane jest także
z moich podatków, przynaglił mnie wrześniowy dodatek „Nowego Życia
Pabianic” pt. „Rzgowska Prawda”. Już nazajutrz po ukazaniu się ten numer
pabianickiej gazety był w Rzgowie trudno dostępny, co sprowokowało „wieść
gminną” o intensywnym wykupywaniu nakładu przez miejskich urzędników i
osoby zaprzyjaźnione z władzami Miasta i Gminy. Nie zamierzam odnosić się
do tych pogłosek, choć wynikają one z problemu, o którym chcę pisać i który
nasze władze w dużej mierze same stworzyły.
Chodzi mi o politykę informacyjną i o stosunek władzy do społeczeństwa,
który najdelikatniej można określić jako lekceważący. Pamiętam jak wzruszeniem ramion pan Burmistrz (jeszcze wtedy Wójt) skwitował mój protest
przeciw zwołaniu dorocznego zebrania wiejskiego w nieogrzewanym garażu
remizy OSP w Rzgowie. Sala OSP została wcześniej zarezerwowana na
wesele i trwały w niej przygotowania, ale można było przecież sprawdzić i
skoordynować terminy, tak by nie narażać zebranych na dokuczliwe zimno i
nie demonstrować podporządkowania spraw publicznych prywatnym uroczystościom. Niekompetencja urzędników? Zapewne, ale przede wszystkim brak
uznania, że urząd to w pierwszym rzędzie służba, a nie władza działająca
według własnych reguł. Ten drobny, w gruncie rzeczy mało ważny, przykład
ilustruje jednak skłonność władz do traktowania mieszkańców jako masy,
którą można zarządzać bez szacunku dla podmiotowości obywateli.
Z czasem zebrania mieszkańców przestały być w ogóle zwoływane, chyba
że jak w przypadku wniosku o fundusze unijne na renowację parku, wymagana była opinia obywateli. Tu kolejny, symptomatyczny przykład. Na zebraniu zwołanym w celu uzyskania poparcia dla wniosku przedstawiano sprawę
w ten sposób, że dotacja możliwa do pozyskania ze środków unijnych pokryje
50% kosztów projektowanej inwestycji. Tymczasem renowacja parku została
pogłębiona do tego stopnia, że unijne dofinansowanie stanowi w tej chwili
może jedną czwartą całości kosztów, a roboty wciąż trwają. Nie byłam przeciwna odnowieniu parku, ale oburza mnie dezinformacja, a jako mieszkanka
Rzgowa czuję się po prostu oszukana. Na co innego wyrażałam zgodę w głosowaniu, co innego widzę w realizacji. Dodatkowo, świeżutko położone jasne
płyty granitowe już wyglądają brudno. Projektant powinien był przewidzieć,
że pod drzewami tego rodzaju nawierzchnia będzie kosztowna w konserwacji,
jeśli ma wyglądać czysto i elegancko. Skutek braku rzetelnej analizy finansowych konsekwencji projektu jest taki, że nie konserwujemy nawierzchni
parku, podobnie jak swego czasu zaniedbaliśmy rozbudowę hydroforni i konserwację rzgowskiej sieci wodociągowej. Teraz stopień zażelazienia wody w
naszych rurach możemy dokładnie obserwować w postaci osadu na płytach
wokół parkowych fontann. Bogato, ale brudno...
Im dalej, tym poważniej: ostatni, tak przecież ostry konﬂikt o obwodnicę
Rzgowa, w dużej mierze spowodowany został brakiem przejrzystości procesu
podejmowania decyzji, co naturalnie rodzi podejrzenia o nieczyste interesy.
Brak też było analizy konsekwencji dla mieszkańców projektowanego przebiegu obwodnicy i wyprzedzających konﬂikt starań o zagwarantowanie przejazdu ulicą Pabianicką. A już szczególnie bulwersowała opieszałość reakcji
władz na obywatelskie interwencje. Sytuacja, w której władza pochodząca
z wyboru wzywa policję celem usunięcia obywateli z Urzędu Miasta, kompromituje przede wszystkim władzę. W efekcie mamy konﬂikt między mieszkańcami sąsiadujących miejscowości tej samej Gminy. O jego wywołanie i
zaostrzanie obwiniam władze Gminy. Narosła też nieufność, żeby nie powiedzieć wrogość, między obywatelami i władzą. My i Oni – jak w PRL, bo chyba
mentalnie nasze władze wciąż tkwią w starym systemie.
Nie da się oczywiście uniknąć konfliktów, ale można je łagodzić i rozbrajać: informować, rozmawiać, dopuszczać krytykę i sprawnie reagować
na interwencje. Mogliśmy mieć w „Naszej Gminie” dyskusyjne forum obywatelskie, barometr nastrojów dla władzy i przestrzeń dla upubliczniania
istotnych dla mieszkańców decyzji i informacji. Jesteśmy stosunkowo dobrze
wykształconą społecznością. Mogliśmy we własnej gazecie rozmawiać o własnych problemach, rozważać stan ﬁnansów Gminy, informować o planowanych inwestycjach i ich konsekwencjach. Zachęcać obywateli do odpowiedzialnego zabierania głosu, a nie tylko chwalić się sukcesami i reprodukować
kolorowe zdjęcia. Wymagałoby to tolerancji dla odmiennego zdania, dopuszczenia do dyskusji i polemik. Ponieważ wszelkie inicjatywy tego rodzaju
były konsekwentnie, a często agresywnie i nieczysto blokowane, mamy to, co
mamy. Pabianicka gazeta zajmuje się rzgowskimi sprawami, a nasze władze
po staremu próbują blokować krytykę. W efekcie Bogu ducha winni strażacy
obrażaní są porównaniem do ZOMO, a my, mieszkańcy, musimy się wstydzić
za władze Gminy.
Mówi się, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, może więc monitoring rzgowskich spraw przez gazetę z sąsiedztwa spowoduje jakieś zmiany
w nastawieniu naszych władz do wolności słowa i zrozumienie celowości
dopuszczenia mieszkańców do głosu w „Naszej Gminie”. Agnieszka Salska
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Zbiórka krwi w Rzgowie
W niedzielę 29 września odbyła się kolejna honorowa akcja zbiórki krwi
w Rzgowie, zorganizowana wspólnie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Forum Młodych Ludowców powiatu łódzkiego-wschodniego.
Nowoczesny ambulans czekał na chętnych przy Urzędzie Miejskim w
Rzgowie. Przemiła obsługa załogi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa z Łodzi zachęcała do oddania krwi. Przybyło około 20 osób
z gminy Rzgów oraz z sąsiednich miejscowości. Krew została pobrana od 17
osób, dzięki temu punkt pobrań został wzbogacony o około 8 litrów krwi.
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tak ważnej akcji wszystkim
dawcom, a także proboszczowi i księdzu z parafii w Rzgowie za zachęcanie
parafian do oddania krwi. Kolejna taka akcja odbędzie się już w styczniu.
Cieszy nas fakt, że mieszkańcy z miłą chęcią dzielą się tak cennym lekiem,
jakim jest krew.
Klaudia Zaborowska

Puchar Burmistrza wręczony
15 września br. odbyły się na rzgowskim skateparku III Mistrzostwa o
Puchar Burmistrza w jeździe na deskorolce i znów przyciągnęły rzeszę skaterów (ponad 40) oraz kibiców tej dyscypliny. Rzgowski skatepark uchodzi za
jeden z lepszych w okolicy – zjawili się zatem młodzi ludzie z Łodzi, Pabianic, Sieradza, Ozorkowa i oczywiście - Rzgowa. Niestety – poranna mżawka
odstraszyła zawodników z dalszych miejscowości.
Skaterzy podzieleni na dwie grupy wiekowe (do 16 lat i powyżej) prezentowali swoje umiejętności w dwóch przejazdach oraz finałach.
W grupie młodszej triumfował Maciej Dyrwal, za nim uplasowali się
Wojciech Derendarz i Dominik Ronduda. Najlepszy ze rzgowian – Marek
Czubalski – zajął 4 miejsce.
W grupie starszej wygrał Łukasz Kuza z Łodzi i on też wywalczył Puchar
Burmistrza. Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno: Jacek Jakubowski i
Tomasz Owczarek.
Wykonawcą najlepszej ewolucji (Best Trick) i zdobywcą nagrody specjalnej od sponsora - został Artur Sadowski.
Rzgowska ekipa nieco osłabiona w tym roku (Rafał Modranka po kontuzji działał w jury) nie odniosła większych sukcesów, choć chłopaki walczyli
dzielnie.
Emocje były wielkie, słychać było głównie śmiech, choć i łezka niejednemu ambitnemu „twardzielowi” popłynęła. Kto przegapił tegoroczne widowisko – może jedynie czekać do przyszłorocznych, letnich pokazów rzgowskich skaterów, którzy - mam nadzieję, dostarczą nam jeszcze wiele radości.
Izabela Kijanka
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Dzień 5 września 2013 r.
zapamiętam szczególnie mocno
dzięki przybyciu do Rzgowa
Pana Ryszarda Binkowskiego,
który po raz drugi już spotkał
się ze znajomymi sprzed lat, aby
wspólnie powspominać minione
czasy, ale i skomentować rzeczywistość.
W hali GOSTiRu w Rzgowie zebrało się kilkanaście osób,
którzy wypełnili ten wieczór
opowieściami z lat szkolnych i
anegdotkami, których byli bohaterami. Doświadczali młodzieńczych uczuć, gaf, szkolnych psikusów (jako obiekty tychże lub
ich autorzy). Jak przyznał honorowy gość, także i jemu nieobce
były rozmaitej maści pomysły,
o których czytelnicy poczytać
mogą w Pamiętniku Tetryka,
w odcinkach publikowanym
na łamach Gazety Rzgowskiej.
Do dziś ukazało się kilkanaście
cudownych tekstów, które wzbudzają nostalgię u osób pamiętających opisywane czasy albo są
wspaniałym źródłem informacji
dla nieco młodszych czytelników.
Skoro wena twórcza nie
opuszcza autora, chyba nie
będzie nadmierną śmiałością
oczekiwanie na nową książkę,

zwieńczenie kilku lat pracy. Tak
cenny materiał zasługuje wszak
na stosowną oprawę. Mam
nadzieję, że spotkania z Panem
Ryszardem przerodzą się w
cykliczne wieczorki, na których
nie zabraknie miłośników jego
twórczości, książek i miłego spędzenia czasu.
Dziękuję serdecznie przybyłym Gościom, Panu Ryszardowi
Binkowskiemu, bohaterowi spotkania, a także Dyrekcji Hali
GOSTiR, która zawsze udostępnia salę konferencyjną na spotkania autorskie.
Anna Malinowska,
Gminna Biblioteka
Publiczna
w Rzgowie

ZAPROSZENIE
Gminny Ośrodek Kultury
oraz Rzgowski Chór „Camerata”
zapraszają na wystawę okolicznościową pt.
„10 lat Rzgowskiego Chóru „Camerata”
7 – 27 października – Hala Sportowa w Rzgowie
4 – 22 listopada – Urząd Miejski w Rzgowie
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ZŁAP DZIKIE ŚMIECI

Redakcja Młodej Generacji
w akcji... pożarniczej
Od września 2013 r. działa w Rzgowie Redakcja Młodej Generacji pod
kierunkiem p. Agnieszki Ruty. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zarażeni dziennikarską pasją przez nauczycielkę języka polskiego, tworzą serwis
informacyjny z ciekawych wydarzeń, przede wszystkim ze Rzgowa, ale nie
tylko. Ci, którzy zdążyli poznać reporterów RMG, wiedzą, że materiały przez
nich przygotowywane są w pełni profesjonalne, a przede wszystkim rzetelne.
Po relacjach z Dni Rzgowa i Gminnych Dożynek redakcji nie mogło
zabraknąć na VIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w
Koluszkach. Dzięki uprzejmości Marcina Bartoszka z OSP Grodzisko i jego
podopiecznych, żeńskiej drużyny z Grodziska, redakcja uczestniczyła 14
września w zawodach.
Dziennikarze, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, cały
czas towarzyszyli „Złotkom” z Grodziska, dopingując je oczywiście. Reporterzy mieli również okazję rozmawiać z organizatorami imprezy, przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.
Materiał z przebiegu zawodów i rozdania nagród można oglądać na Facebook’owym profilu Redakcji Młodej Generacji oraz na redakcyjnej stronie
www.redakcjamlodejgenera.wix.com. Zachęcamy wszystkich do śledzenia
poczynań redakcji, która prężnie się rozwija i jest wszędzie tam, gdzie dzieje
się coś interesującego.
Tekst i fot. Agnieszka Ruta – redaktor prowadzący

MAŁE SUKCESY
Grupa fotograficzna Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie co roku gromadzi w swoich szeregach zapaleńców „rysowania światłem”.
Oprócz uwieczniania uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, prowadzenia
galerii internetowej szkoły, uczniowie biorą udział w zajęciach koła fotograficznego, organizują wystawy prac, uczestniczą w plenerach i warsztatach w
zaprzyjaźnionym Studio Foto Michael w Pabianicach.
Uczniowie biorą także udział w konkursach. Jednym z nich był konkurs
fotograficzny pt. „Pokaż swoją EKO stronę”, zorganizowany przez Spółkę
Międzynarodowe Targi Łódzkie, w którym uczennica naszej szkoły Patrycja Ciosek otrzymała wyróżnienie. Wszystkich ekologicznie zakręconych i zwariowanych zainteresowały zapewne VI Targi NATURA FOOD
i II Targi BE ECO, które odbyły się w terminie 11-13 października 2013 r.
w Łodzi przy al. Politechniki. Tam można było zobaczyć m.in. wyróżnione
zdjęcie Patrycji.
Opiekun grupy Beata Ways
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Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2013”, która
w tym roku przebiega pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. Stworzyliśmy wystawę edukacyjną promującą ograniczenie odpadów, ich selektywną
zbiórkę oraz odkrywanie lasów. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli my wszyscy nie będziemy wiedzieli, dlaczego
ważne jest prawidłowe postępowanie z odpadami.
W szkole odbył się również konkurs fotograficzny pt. „Złap dzikie
śmieci”, na który wpłynęło pięćdziesiąt zdjęć przedstawiających dzikie
wysypiska śmieci w lasach, na polach, przy drogach... Najciekawsze zdjęcia wykonały: Weronika Pierzchałka, Sandra Rechcińska i Karolina Świercz
z IIA, Sara Bednarska z IIB, Klaudia Kłys i Agata Oleśko z IIIA, a także
Agnieszka Fryczka z IIID.
Szkoła przystąpiła również do ogólnopolskiego konkursu „Stań po zielonej stronie mocy”. Konkurs polega na zbiórce zużytych płyt CD oraz DVD,
opakowań po płytach CD/CVC, kaset magnetofonowych oraz kaset VHS,
telefonów komórkowych, ładowarek do telefonu, baterii (A, AA, AAA, C, D,
9V), kabli, przedłużaczy, pilotów do urządzeń elektronicznych, słuchawek,
pen-drive’ów, twardych dysków, mp3, discmanów i walkmanów.
Jeśli mają państwo zbędne wymienione powyżej przedmioty, prosimy, przyłączcie się do akcji i dostarczcie je do naszego gimnazjum.
Koło ekologiczne wraz z opiekunką E. Nowacką

Intensywna jesień
w „Cameracie”
Po występach letnich także jesień jest czasem intensywnej pracy w
chórze „Camerata”.
Jak co roku – również tym razem grupa uczestniczyła w uroczystej mszy
św. o godz. 11.30 w dniu 13 października 2013 (wykonując dwie pieśni –
Nie lękajcie się i Abba Ojcze) z okazji XII Dnia Papieskiego, którego motyw
przewodni brzmiał: Jan Paweł II – Papież Dialogu. Niedziela ta poprzedzała
także 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ta wyjątkowa
Eucharystia – w bogatej oprawie, z prezentacją, udziałem dzieci i nauczycieli
w przeddzień ich święta – Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczyciela), pod
bacznym okiem siostry Martyny – zapewne na długo pozostanie w naszej
pamięci.
Tydzień wcześniej – 5 października, delegacja chóru uczestniczyła
w wyjątkowej uroczystości – 90-lecia Towarzystwa Śpiewaczego im. St.
Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim. Z grupą tą współpracujemy od kilku
lat, spotykamy na różnych koncertach; mieszkańcy naszej gminy znają ją z
chóralnych Koncertów Kolęd i Pastorałek, organizowanych w styczniu od
kilku już lat kościele parafialnym w Rzgowie, czy też Warsztatów Chóralnych.
Obecnie „Camerata” przygotowuje się do obchodów kolejnej rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Również w listopadzie obchodzić będziemy Święto Patronki i Jubileusz
10-lecia istnienia. W związku z tym przygotowana została wystawa okolicznościowa pt. „10 lat Rzgowskiego Chóru „Camerata”, którą w październiku
oglądać można w Hali Sportowej w Rzgowie, w listopadzie zaś wystawiona
zostanie na terenie Urzędu Miejskiego.
Chórmistrz Izabela Kijanka

Na ul. Dojazdowej do Czyżeminka rośnie „święte drzewo”

Wycieczka do muzeum MS2
Już po raz kolejny dzieciaki uczęszczające do Pracowni Plastycznej w
Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie odwiedziły Muzeum Sztuki w Łodzi.
Pretekstem do wizyty były warsztaty edukacyjne towarzyszące wystawie pt.
„Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca”.
Warsztat został specjalnie przygotowany tak, by dzieci i ich opiekunowie wspólnie poznali podstawowe zasady ruchu oraz improwizacji tańca. W
bezpiecznych warunkach dzieciaki mogły poeksperymentować z grawitacją, ciężarem oraz podstawowymi właściwościami ruchu. Skupiając się na
punkcie kontaktu i byciu tu i teraz, wspólnie odkryli zaskakujące rozwiązania
ruchowe oraz doświadczyli przyjemności improwizowania.
Dzieciaki świetnie się bawiły, jednocześnie tworząc i będąc eksponatem
do oglądania dla innych uczestników. Ta wyjątkowa wizyta w muzeum na
długo pozostanie w pamięci dzieci.
Irmina Kuzik
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Dzień Edukacji Narodowej
w gimnazjum
14 października br. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość poprowadziła nowo wybrana
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - uczennica Paulina Kośka z
klasy IIIC. W imieniu całej społeczności szkolnej powitała przybyłych gości,
nauczycieli, pracowników, uczniów oraz rodziców.
Święto tradycyjnie już rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie klas
pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym przybliżono historię święta. Występujący przypomnieli, że 14 października 1773 r. powołano
pierwszą w Polsce, jak i w całej Europie instytucję władzy oświatowej o charakterze dzisiejszego ministerstwa edukacji. W imieniu wszystkich uczniów
przekazano nauczycielom podziękowania za codzienny trud i życzenia sukcesów w pracy, po czym przystąpiono do uroczystego ślubowania uczniów
klas pierwszych.
Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Pani Burmistrz Jadwigi Pietrusińskiej, która również w ciepłych słowach złożyła wszystkim nauczycielom i niepedagogicznym pracownikom szkoły życzenia sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej. Podczas uroczystości dyrektor
gimnazjum - Pani Monika Łoboda wręczyła nauczycielom i pracownikom
szkoły nagrody.
Po oficjalnej części uroczystości nastąpiły tzw. „otrzęsiny”, podczas których w zabawnej formie quizu uczniowie starszych klas sprawdzali wiedzę
„pierwszaków” na temat znajomości szkoły i nauczycieli. Okazało się, że
pierwsze miejsce w punktacji zdobyły ex aequo klasy IA i IB, a drugie –
klasa IC. Po uroczystości zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek
ufundowany przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Od 2001 roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków.
Europa może się poszczycić niezwykłym bogactwem językowym − posiada
24 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot
posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości. Należy
również pamiętać o językach, którymi mówią obywatele UE pochodzący z
innych krajów i kontynentów. Właśnie po to, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na tę różnorodność lingwistyczną, Unia Europejska i Rada Europy ogłosiły 2001 rok Europejskim Rokiem Języków.
Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez
całe życie: to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w
dniu ogłoszonym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków.
„Europejski Dzień Języków to święto europejskiej różnorodności językowej oraz okazja do podkreślenia korzyści płynących z nauki języków.
Oba aspekty są ważne, gdyż różnorodność językowa jest podstawowym
elementem europejskiej tożsamości kulturowej, a zdolność posługiwania się
różnymi językami otwiera szerokie możliwości. W całej Europie w salach
lekcyjnych, w domach kultury, w instytucjach kulturalnych, restauracjach i
na ulicach odbywają się różnorodne imprezy.
Także w naszej szkole, w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie już po raz piąty obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Młodzież pod
opieką nauczycieli języków obcych tydzień wcześniej przygotowała gazetki
tematyczne z informacjami o tym święcie, z napisami w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Na gazetkach znalazły się hasła zachęcające
do nauki języków oraz powitania w różnych językach europejskich.
26 września odbył się quiz z wiedzy o krajach i językach Europy, w
którym brali udział uczniowie z wszystkich klas. Następnie niektórzy, uzdolnieni językowo pisali dyktanda z języka niemieckiego i angielskiego - wielu
spisało się naprawdę nieźle - w Święto Komisji Edukacji Narodowej otrzymają dyplomy, nagrody, a najlepsi oceny z przedmiotu.
Nauczyciel języka niemieckiego:
Agnieszka Franczak

Pamiętają o wyborze Papieża
Z okazji 35. rocznicy wyboru Polaka na stolicę Piotrową - młodzież z
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka zorganizowała w szkole prezentacje prac nt. „JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ DIALOGU”.
Zostały napisane wiersze, listy do bł. Jana Pawła II oraz powstały prace
plastyczne, które zaprezentowano na szkolnej gazetce w wejściu do szkoły.
13 października 2013 r. w niedzielę o godzinie 10.00 młodzież gimnazjum przedstawiła program słowno-muzyczny z okazji obchodów dnia papieskiego. Zobaczymy Jana Pawła II - Wielkiego Papieża i Wielkiego Człowieka
- oczami nastolatków. Kim dla nich jest? Autorytetem: jak realizować miłość
do Boga w drugim człowieku.
M. Gralak - katecheta
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

Ogłoszenie o możliwości pozyskania
środków na rozwój

Nowy Samorząd Gimnazjum
Jak co roku, we wrześniu w Gimnazjum odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przedstawicie wszystkich klas wybrali nową przewodniczącą i jej współpracowników. W roku szkolnym 2013/2014 przewodniczącą Gimnazjum w Rzgowie została Paulina Kośka, uczennica klasy
IIIc, a wraz z nią za prace samorządu odpowiadać będą Sara Pikala i Julia
Waprzko, uczennice klasy IId.
Nowy, kobiecy samorząd ma ambitne plany, sa to między innymi: dyskoteka i salon wróżb andrzejkowych, konkurs na największą bombkę, wybory
Miss i Mistera szkoły z okazji Walentynek. Wystarczy przedstawić kilka
propozycji, żeby stwierdzić, że atrakcji nie zabraknie. Trzymamy kciuki za
dziewczęta i życzymy zapału do pracy.
(AR)
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Europejski
Dzień Języków

Odkrywamy tajemnice
Manufaktury
Centrum Handlowe Manufaktura w Łodzi znane jest wszystkim, ale nie
wszyscy wiedzą, jakie to miejsce kryje tajemnice, co kiedyś się tam znajdowało, kto przechadzał się po dziedzińcu 100 lat temu. Gimnazjaliści postanowili poszerzyć swoją wiedzę na ten temat i wzięli udział w grze terenowej
przygotowanej przez p. Agnieszkę Rutę. To już druga wyprawa, w czasie
której młodzież poznaje historię fabrycznego kompleksu, miejmy nadzieję,
że nie ostatnia.
Uczestnicy gry terenowej, podzieleni na drużyny z zestawem pytań w
ręku, ruszyli na poszukiwania po terenie kompleksu należącego kiedyś do
Izraela Poznańskiego. Uczniowie inaczej spojrzeli na popularne dziś miejsce
spotkań, na restauracje, puby czy dyskoteki, w których całkiem niedawno
rozwijał się łódzki przemysł, gdzie niegdyś były tkalnia, farbiarnia, bielnik
czy straż ogniowa. Z prawdziwym zainteresowaniem młodzi ludzie poszukiwali odpowiedzi na pytanie, korzystając nie tylko z informacji ukrytych
na terenie kompleksu, ale również pytając przypadkowych przechodniów i
korzystając z pomocy Informacji Turystycznej. W razie wątpliwości, zwłaszcza tych historycznych, wskazówek udzielała p. Aleksandra Jaworska, która
pomagała gimnazjalistom odkrywać tajemnice Manufaktury.
Piękna, jesienna pogoda, sprzyjała poszukiwaniom, a uczestnicy wrócili bogatsi o wartościową wiedzę o historii miejsca, które dziś pełni przede
wszystkim funkcję komercyjno-rozrywkową. Kolejna gra terenowa już niebawem, tym razem gimnazjaliści powędrują ulicą Piotrkowską.
(AR) Fot. Agnieszka Ruta

Pożegnanie lata przy ognisku
Uczniowie klasy IIId i absolwenci Gimnazjum tradycyjnie już spotkali
się przy ognisku, żeby pożegnać lato i powitać Złotą Polską Jesień. Klasowe
spotkanie odbyło się przy ognisku, zorganizowanym dzięki uprzejmości
GOSTiR w Rzgowie. Miła, ogniskowa atmosfera, śpiew przy wtórze gitary i
smaczne, pieczone kiełbaski dodały wszystkim energii. Humory dopisywały,
wspomnieniom wakacyjnym nie było końca. W programie spotkania był
tradycyjny już, towarzyski mecz w piłkę nożną. Chociaż wieczór przywitał
wszystkich chłodem, atmosfera była naprawdę gorąca i nikomu nie śpieszyło
się do domu. Jesień trwa, a IIId już planuje kolejne spotkanie przy ognisku.
(AR) Fot. Agnieszka Ruta

Uprzejmie informujemy o możliwości aplikowania o środki w
ramach naborów na działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i
rozwój mikro przedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” oraz „Małe projekty ”, tj. operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Planowany termin rozpoczęcia naborów: od 22 października 2013
do 5 listopada 2013 r. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy
składać bezpośrednio od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00
– 16:00, w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ
RAZEM – ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd, pok. nr 10.
Więcej informacji nt. naborów, a także wymagań oraz niezbędnych
dokumentów uzyskają Państwo na stronie www.buduj.eu, w Urzędzie
Miejskim w Rzgowie, pok. 04, wtorki w godz. 11:00 – 15:00, oraz pod nr
tel. 517-488-914, 516-963-993, 42-214-11-09.

Rzgów – Nasza Gmina

Chlubną tradycją Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
jest troska o pielęgnowanie wartości pozostawionych nam przez wielkiego
rodaka, błogosławionego Jana Pawła II.
Wspaniałą okazją, by przybliżyć najmłodszemu pokoleniu wyjątkowość
postaci papieża-Polaka, jest obchodzony 16 października Dzień Papieski.
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny XIII już Dzień Papieski
odbywał się pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.
Temat ten został przybliżony dzieciom nie tylko poprzez katechezę, ale
również przez przygotowanie okolicznościowej wystawy. W swoich rysunkach uczniowie naszej szkoły bardzo pięknie odzwierciedlili prawdę, że bł.
Jan Paweł II rozmawiał z każdym człowiekiem, że wszystkich bez wyjątku
szanował, że ludzie po rozmowie z Nim odchodzili przemienieni, bo jak
stwierdziły dzieci: „papież zawsze mówił dla dobra tego człowieka”.
Dodatkowym elementem, sprzyjającym nawiązaniu serdecznej przyjaźni
między dziećmi a przyszłym już św. Janem Pawłem II, jest niedawno zamontowane „Okno papieskie”. Powstało ono, jako dekoracja stała, na parterze
budynku szkolnego, z inicjatywy pani Dyrektor Iwony Skalskiej, a w jego
wykonanie i projekt włączyli się nauczyciele, katecheci, siostry oraz kapłani
pracujących w naszej parafii, a także personel pomocniczy szkoły.
Na szczególną uwagę w oprawie Dnia Papieskiego zasługuje Liturgia
Mszy Świętej przygotowana przez dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Na
sumie parafialnej po raz kolejny społeczność naszej szkoły zjednoczyła się,
by zaprezentować zgromadzonym na Eucharystii wiernym niezwykłe bogactwo osobowości bł. Jana Pawła II. Poprzez komentarze, czytania, psalm,
montaż słowno-muzyczny, prezentację, modlitwę wiernych oraz procesję
z darami mogliśmy ukazać charakterystyczne dla Ojca Świętego postawy.
Oprawę liturgiczną wzbogacił również swą obecnością i śpiewem rzgowski
chór „ Camerata”.
Także podczas apelu zorganizowanego w naszej szkole uczniowie mogli
zapoznać się bliżej z tą niezwykłą postacią.
Ufamy, że tegoroczne zgłębianie papieskiego nauczania o prowadzeniu
dialogu sprawi, że dzieci będą pragnęły naśladować papieża w swoich kontaktach z rówieśnikami oraz że spotkania te przyniosą piękne owoce w pozostałych relacjach międzyludzkich.

Zajęcia integracyjne
We wrześniu i na początku października br. w klasach pierwszych
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie odbyły się zajęcia
integracyjne w ramach zajęć z wychowawcą. Wszyscy wychowawcy klas
pierwszych zadbali o przeprowadzenie spotkania sprzyjającego bliższemu
poznaniu się i integracji nowego zespołu klasowego. Na zajęcia złożyły się
gry i zabawy mające na celu między innymi zapamiętywanie imion wszystkich uczniów oraz poznanie ich zainteresowań i hobby. W spotkaniach brała
udział pani dyrektor, która również starała się zapamiętać wszystkie nowe
twarze oraz imiona i nazwiska nowych uczniów. Podczas zajęć panowała
przyjazna i radosna atmosfera, która sprzyjała zacieśnianiu więzi pomiędzy
uczniami i nauczycielami.

„Sat-ER”

Andrzej Polakowski

Anteny SAT – naprawa, montaż, ustawianie
NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Serwis TV-SAT-VIDEO. Dekodery DVB-T

Tel. 660-904-697
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