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14 kilometrów kanalizacji
G

mina Rzgów rozpoczyna realizację projektu „Budowa kanalizacji
na terenie Gminy Rzgów” z poddziałania V.3.1 Gospodarka
wodno-kanalizacyjna – ZIT, działania V.3.Gospodarka wodno –
kanalizacyjna, V osi priorytetowej Ochrona środowiska, ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 za pośrednictwem instytucji Stowarzyszenie
Łódzki Obszar Metropolitalny, którego członkiem jesteśmy od
chwili jego założenia czyli od grudnia 2014r.
Projekt zakłada budowę 14,1 km sieci kanalizacji podciśnieniowej
na 23 ulicach na terenie Starowej Góry i Gadki Starej.
Idea budowy kanalizacji w gminie i ostatecznego rozwiązania
problemu odbioru i oczyszczania ścieków pojawiła się latem 2013r
podczas spotkania informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi, poświęconego nowym możliwościom wsparcia działań
inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020. Wskazano na nim m. in.
możliwości finansowego wsparcia inwestycji z zakresu gospodarki
wodno – ściekowej ze środków Unii Europejskiej, pozostających
w gestii stowarzyszeń metropolitalnych w ramach nowego
instrumentu pomocowego jaki są zintegrowane inwestycje
terytorialne.
Odpowiadając na pojawiające się możliwości pozyskania znacznych środków finansowych założono takie stowarzyszenia wokół
wszystkich dużych miast w kraju, w tym także w województwie
łódzkim. Kolejne dwa lata trwało przygotowywanie właściwych
procedur i regulaminów, wzorów wymaganych dokumentów
i konkretnych wymagań stawianych wnioskodawcom, starającym
się o środki pomocowe. Ostatecznie wniosek z kompletem
wymaganych załączników został złożony w grudniu 2016r.
W kwietniu 2017 podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi na realizacje projektu i przyznano dofinansowanie
w kwocie ponad 9,3 mln. zł. Całość kosztów realizacji projektu
wynosi ponad 18 mln zł. Z uwagi na konieczność przestrzegania
ustawy prawo zamówień publicznych, wybór wykonawcy sieci
przedłużył się i ostatecznie umowę na wykonawstwo podpisano

w dniu 7 września 2017r. Projekt zakłada budowę 14,1 km sieci
kanalizacji podciśnieniowej na 23 ulicach na terenie Starowej
Góry i Gadki Starej (Starowa Góra) ulice: Gontowa, Inspektowa,
Kuchenna, Progowa, Ścienna, Szklarniowa, Tunelowa, Zamkowa,
Gruntowa, Gerbery, Warzywna, Mieszka I, Mieszka II, Podłogowa,
Zygmunta III Wazy, Mieszka III, Kasztanowa z Modrzewiową,
Klonowa, Żwirowa, Frontowa, Stropowa, (Stara Gadka) ulice
Czartoryskiego, Usługowa (uliczka Rzemieślnicza) oraz zakłada
podłączenie co najmniej 1700 osób zamieszkałych przy tych
ulicach do wybudowanej kanalizacji. Brak inwestycji na wszystkich pierwotnie przewidzianych do projektu ulicach (58 szt.)
wynikał z niemożliwości spełnienia na nieujętych w projekcie
ulicach wymaganego przez Urząd wskaźnika koncentracji,
tj. wymaganego podłączenia co najmniej 120 osób na 1 km
budowanej sieci.
Celem głównym projektu jest uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów. W ramach projektu
przewidziano prace budowlano – instalacyjne, zakup i montaż
instalacji monitoringu sieci, działania informacyjno – promocyjne,
przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski.
Z rezultatów projektu, jakim będzie wybudowanie kanalizacji
sanitarnej podciśnieniowej na terenie Gminy Rzgów pośrednio
skorzystają mieszkańcy Gminy Rzgów w liczbie 9684 osób, głównie mieszkańcy sołectw w których będzie realizowana budowa
kanalizacji, Starowej Góry (2242 os), Stara Gadka (1174 os) oraz
zakłady usługowe i przedsiębiorcy korzystający z infrastruktury
kanalizacyjnej, jak również te grupy, do których doprowadzona
zostanie nowa sieć kanalizacyjna. Zakłada się, że pozytywnym
efektem realizacji projektu będzie obniżenie zanieczyszczenia
środowiska na terenie Gminy Rzgów, ograniczenie pojawiających
się przy procesie opróżniania szamb odorów i ogólnie poprawa
stanu zdrowia mieszkańców. Zakończenie realizacji projektu
przewidziano na koniec 2019, ale z deklaracji i harmonogramu
przedstawionego przez wykonawców wynika, że, możliwe jest
wcześniejsze zakończenie inwestycji.
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Dzień Edukacji Narodowej w Rzgowie

Aktywna integracja

Ślubowania i nagrody

O

koło 200 osób bawiło się na październikowych
spotkaniach integracyjnych w Guzewie i Starowej
Górze.

Z

okazji Dnia Edukacji Narodowej
w szkołach w gminie Rzgów
odbyły się świąteczne uroczystości
oraz ślubowanie pierwszaków i przyjęcie ich do szkolnych społeczności.
Burmistrz Rzgowa skierował na ręce
pracowników rzgowskiej oświaty oraz
dzieci rzgowskich szkół list z okolicznościowymi życzeniami. Były także
odwiedziny przedstawicieli rzgowskiego samorządu w gminnych szkołach. Szkołę Podstawową
im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie odwiedził Mateusz
Kamiński, burmistrz Rzgowa. Dyrektor Tomasz Drabczyński
składając życzenia wszystkim pracownikom szkoły wręczył
nagrody nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.
Oprócz zabawnego programu artystycznego przygotowanego przez dzieci pod kierunkiem Alicji Drabczyńskiej,
klasa V obdarowała nauczycieli kubeczkami z osobistymi
dedykacjami. Dzień Edukacji Narodowej w guzewskiej szkole
zakończył się kalorycznie - dzieci z siódmej klasy własnoręcznie
upiekły okolicznościowy tort dla grona pedagogicznego.
W Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie
w uroczystościach brała udział Małgorzata Rózga, zastępca
burmistrza oraz Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie.
Piętnaścioro „pierwszaków” złożyło uroczyste ślubowanie
oraz zostało pasowanych na uczniów szkoły. Pierwszoklasiści
ślubowali kochać Ojczyznę, dbać o dobre imię klasy
i szkoły, być dobrymi kolegami i koleżankami, swoją nauką
i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po akcie pasowania dokonanym przez dyrektora Jarosława
Marianowskiego goście i szkolna społeczność obejrzeli
program artystyczny przygotowany pod okiem wychowawczyni Renaty Madej i Barbary Kaczmarek. Uczniowie

zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie
i taneczne. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej
Ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe
funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Mali bohaterowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki, a także „rogi obfitości” od swoich rodziców. Na koniec uczniowie pozowali
do wspólnego zdjęcia. Po uroczystości dzieci udały się na
słodki poczęstunek.
Oprócz wesołego przedstawienia pokazującego z przymrużeniem oka życie szkoły były także dyrektorskie nagrody
dla nauczycieli i pracowników obsługi. Święto oświaty było
również okazją do spotkania z emerytowanymi nauczycielami
z tej placówki.
Do Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
oraz przedszkola z okolicznościową wizytą i życzeniami
przekazanymi w imieniu burmistrza Mateusza Kamińskiego
pośpieszyła Katarzyna Berczak – Lato, sekretarz Gminy.
W tej szkole, podobnie jak w innych rzgowskich placówkach
oświatowych odbyło się uroczyste ślubowanie „pierwszaków” przez co zostali oni włączeni w poczet uczniów tej
szkoły. Jej najmłodsi uczniowie złożyli uroczystą przysięgę
na sztandar szkoły, którą osobiście przyjęła do nich dyrektor
szkoły Iwona Skalska.
Autor i Foto: B.M.

Oczyszczalnia z podwójną mocą

G

mina Rzgów podpisała umowę
z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi
o dofinansowaniu rozbudowy oczyszczalni ścieków. Wartość całej inwestycji
wynosi ponad 16 milionów złotych,
a dofinansowanie to niemal 8 milionów
500 tysięcy złotych. Budowa powinna być
zakończona w październiku 2019 roku.
Projekt jest realizowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dzięki inwestycji możliwości oczyszczania
ścieków zwiększą się o 100 procent.
Głównym i najważniejszym rezultatem
realizacji inwestycji będzie racjonalizacja
gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych
i przemysłowych w Gminie Rzgów, a zatem
jej pozytywne działanie na zwiększenie
ochrony środowiska. Projekt bowiem
wpłynie na ochronę wód powierzchniowych, podziemnych i gruntownych, a więc
obniżenie zanieczyszczenie środowiska
i poprawa stanu zdrowia mieszkańców
Gminy Rzgów.
Pośrednio na realizacji inwestycji skorzystają
mieszkańcy sołectw, w których będzie
ona realizowana i prowadzona równolegle z rozbudową kanalizacji. Oprócz
mieszkańców przebywających na stałe na
terenie gminy, okresowo z infrastruktury

W Guzewie plenerowa zabawa pod hasłem „Jesienna
integracja pokoleń” zgromadziła miłośników gier
i wspólnych zabaw oraz pieczenia kiełbasek i ziemniaków.
Były także międzypokoleniowe rozmowy. Ogromny
wkład pracy przy przygotowaniu spotkania miała
sołtys Anna Wydra i Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz,
radna powiatowa. Serdeczne podziękowania należą
się także Joannie Kurowskiej za pracę, której efektem
były ziemniaczane „dzieła sztuki” wykonane przez najmłodszych uczestników zabawy. Doskonała organizacja
„Jesiennej integracji pokoleń” nie byłaby możliwa bez
znacznej pomocy Koła Gospodyń Wiejskich w Guzewie
oraz tamtejszych druhów z OSP.

oczyszczającej ścieki korzystać będą turyści odwiedzający i wypoczywający na
jej obszarze. Rozbudowa oczyszczalni
ścieków wraz z przeróbką osadów pościekowych wpłynie na poprawę stanu
środowiska naturalnego i jego ochronę
dając bezpośredni efekt ekologiczny,
jakim będzie ochrona zasobów wodnych
w Gminie Rzgów. Inwestycja ma także
ogromne znaczenie dla czystości rzeki Ner
i Warty. Chronić będzie również czystość
wód w Stawach Stefańskiego w Łodzi.
Rozbudowana oczyszczalnia będzie
w pełni zautomatyzowana dzięki czemu
odbywające się w niej procesy zostaną
maksymalnie zoptymalizowane i będą
mieć możliwie maksymalne parametry.
Przewiduje się, że w ciągu doby będzie
w stanie oczyścić 3 tysiące metrów sześciennych nieczystości, teraz te możliwości
są na poziomie 1500 metrów.

Natomiast „Dzień Pieczonego Ziemniaka” w Starowej
Górze zorganizowała nieformalna grupa „Przyjaciele
Starowej Góry”. W programie zabawy był, oprócz
pieczenia ziemniaków w ognisku, grill doskonale
obsługiwany przez druhów z OSP oraz świetny serwis
kawowo-herbaciany, który zapewniły panie ze Starowej
Góry. Był także ciekawy konkurs z nagrodami na temat
samorządu. Kibicami byli przedstawiciele samorządu
rzgowskiego i powiatowego. Istotny wkład w organizację spotkania w Starowej Górze mieli druhowie
z OSP, tamtejsze Kółko Rolnicze oraz Rada Sołecka.
Zorganizowanie obydwóch przedsięwzięć było możliwe
dzięki grantom otrzymanym z programu Mikrodziałania
Dla Aktywnych Mieszkańców.
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XLII sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie
Bez wzrostu podatków

Podatek rolny

Radni Rady Miejskiej w Rzgowie na sesji w dniu
25 października podjęli 18 uchwał. Wszystkie
uchwały Rady Miejskiej znajdują sie na stronie
www.bip.rzgow.pl w zakładce – Prawo miejscowe – Uchwały Rady. Poniżej przedstawiamy
najważniejsze z nich.

Burmistrz Rzgowa przestawił radnym projekt
uchwały dotyczący obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Rzgów w 2018 roku. Rada Miejska w Rzgowie
jednomyślnie przyjęła tę uchwałę obniżając
podatek rolny z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty
36,00 zł za 1 dt.

Podatki na rok 2018
Burmistrz wraz z radnymi Rady Miejskiej w Rzgowie
wspólnie uzgodnili, iż podatki na rok 2018 nie
zostaną podniesione. W związku z czym Rada
Miejska podjęła uchwałę w sprawie podatku na
rok 2018 ustalając następujące stawki podatku
od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1m² powierzchni - 0,84 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha
powierzchni - 4,33 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1m² powierzchni - 0,15 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, zm. z 2017 r.
poz. 1529) i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego od 1m² powierzchni - 2,98 zł;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,65 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m² powierzchni użytkowej - 20,50 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m² powierzchni
użytkowej - 10,24 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń od
1m² powierzchni użytkowej - 4,45 zł,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1m² powierzchni użytkowej 3,00 zł,
f) od budynków letniskowych, od 1m² powierzchni użytkowej - 7,36 zł;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych.

Reformy oświatowej ciąg
dalszy
Zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe „Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia
30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę
podstawową zgodnie z ust. 1 lub 2.” Rada
Miejska w Rzgowie ma zatem ustawowy
obowiązek potwierdzenia w drodze uchwały
deklaratoryjnej faktu przekształcenia z mocy
prawa sześcioletnich szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Rzgów, w szkoły ośmioletnie.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska
stwierdziła, że z dniem 1 września 2017r.:
1) dotychczasowa sześcioletnia Szkoła
Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie
z siedzibą przy ul. Szkolnej 3, 95-030 Rzgów,
stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową
im. Jana Długosza w Rzgowie z siedzibą
przy ul. Szkolnej 3, 95-030 Rzgów.
Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie obejmuje miejscowości:
Gospodarz – z wyłączeniem ulicy Guzewskiej,
Lipowej, Klonowej, Dębowej, Cegielnianej,
Kaczeńcowej, Różanej, Kwiatowej, Liliowej;
Grodzisko; Konstantyna; Rzgów z wyłączeniem ulicy Guzewskiej; Starowa Góra,
Stara Gadka.
2) dotychczasowa sześcioletnia Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Guzewie z siedzibą przy ul. Edukacyjnej 6,
95-030 Rzgów, stała się ośmioletnią Szkołą
Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego
w Guzewie z siedzibą przy ul. Edukacyjnej
6, 95-030 Rzgów.
Obwód Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Guzewie obejmuje
miejscowości: Rzgów – ul. Guzewska;
Gospodarz – ul. Guzewska, Lipowa, Klonowa,
Dębowa, Cegielniana, Kaczeńcowa, Różana,
Kwiatowa, Liliowa; Guzew; Babichy; Prawda;
Czyżeminek.
3) dotychczasowa sześcioletnia Szkoła
Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi
w Kalinie z siedzibą w miejscowości Tadzin
24, 95-030 Rzgów, stała się ośmioletnią
Szkołą Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi
w Kalinie z siedzibą w miejscowości Tadzin
24, 95-030 Rzgów.
Obwód Szkoły Podstawowej im. Św.
Królowej Jadwigi w Kalinie obejmuje
w całości miejscowości: Kalino, Kalinko,
Romanów, Huta Wiskicka, Bronisin Dworski,
Tadzin.

Zmiany w budżecie
Burmistrz Rzgowa zaproponował w zmianach
w budżecie na rok 2017 zwiększenie planu
wydatków na kwotę 535.600,00 zł m.in. na:
1. W.P.F.: Projektowanie i budowa wodociągów
na terenie Gminy Rzgów – kwota 70.000,00 zł.
W trakcie wykonywania przyłączy dla
wodociągu w Grodzisku stwierdzono
liczne kurzawki i bardzo wysoki poziom
wód gruntowych. Niezbędne stało się
zastosowanie igłofiltrów. Koszt zastosowania
igłofiltrów dla 56 przyłączy może wynieść
około 80.000,00 zł.
2. W.P.F.: Projekt i przebudowa drogi
w Romanowie wraz z chodnikiem III
etap-droga powiatowa Nr 2912 E - kwota
35.000,00 zł. Po wyznaczeniu śladu drogi
w skarpie, która przylega do pasa drogowego na długości około 60m stwierdzono
zagrożenie obsunięciem skarpy po stronie
zachodniej drogi. W celu zabezpieczenia
skarpy należy ułożyć płyty ażurowe.
3. W.P.F.: Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej
w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieślniczej
do Strugi - kwota 5.000,00 zł. W związku
z planowaną na rok 2018 inwestycją przebudowy ulicy Tuszyńskiej niezbędne jest
wykonanie przed sezonem budowlanym
prac projektowych.
4. Przebudowa nawierzchni ul. Nadrzecznej
w Rzgowie od nr 1 do nr 12 - kwota 6.000,00 zł.
Kwota ta pozwoli na wykonanie odwodnienia
ulicy Nadrzecznej w zakresie wystarczającym
dla zapewnienia odpływu wód.
5. W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy
Szczytowej w Starowej Górze - kwota
20.000,00 zł. W związku z tym, że w ulicy
Szczytowej powstanie w roku 2018 światłowód po tej samej stronie, po której został
zaprojektowany chodnik, chodnik powinien
być ułożony po wykonaniu światłowodu.
6. Budowa przedszkola w Guzewie – kwota
3.000,00 zł. Teren budowy znajduje się na
dawnych terenach rolniczych z istniejącą
siecią melioracyjną. Budowa przedszkola
przerwała meliorację szczegółowa. Gminna
Spółka Wodna zadeklarowała wykonanie
prac za kwotę 3 000 zł.
7. W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru
i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów
odpowiedzią na problem czystości Stawów
Stefańskiego w Łodzi - kwota 199.000,00 zł.
Zmiana tytułu niezbędna dla podpisania
umowy o dofinansowanie rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Rzgowie.
8. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie, Budowa siłowni
zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa
siłowni zewnętrznej w Rzgowie – kwota
3.000,00 zł
9. Dostawa i montaż oświetlenia świątecznego
(montaż: choinki świątecznej w parku,
oświetlenia świątecznego na słupach
energetycznych Plac 500-Lecia i na rondzie
ul. Łódzka/ Rudzka) - kwota 70.000,00 zł

10. Zakup i montaż wyposażenia na siłownię
na hali sportowej w Rzgowie - kwota
46.000,00 zł
11. Modernizacja boiska na stadionie im. H.
Śmiechowicza w Rzgowie - kwota 5.000,00 zł.
Radni przyjęli w przedstawionym kształcie
przez Burmistrza Rzgowa uchwałę w sprawie
zmiany w budżecie na rok 2017.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz przedstawił dwa projekty uchwał
dotyczące przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, po pierwsze dla części miasta
Rzgów dla działek nr 682/1, 682/2 z przeznaczeniem na tereny produkcyjne, po drugie dla
części sołectwa Czyżeminek dla działek o nr
122/14, 125, 126/5, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2
oraz część działki nr 139 z przeznaczeniem na
tereny UT – zabudowa usług turystki, zdrowia,
sportu i rekreacji. Inwestor planuje wybudować ośrodek w zakresie usług zdrowotnych.
Wnioski inwestorów zostały omówione na
posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego
Rady Miejskiej w Rzgowie, a radni na XLII sesji
przyjęli ww. uchwały.

Zgoda na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Rada Miejska w Rzgowie wyraziła zgodę na
odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Hucie Wiskickiej o powierzchni
1,6782 ha. W wyniku realizacji uchwały gmina
uzyska możliwość przeprowadzenia kanalizacji
deszczowej niezbędnej do odprowadzenia
w kierunku Neru wód opadowych z drogi przez
wieś Huta Wiskicka. Cena nieruchomości zostanie
ustalona w drodze negocjacji poprzedzonych
wyceną nieruchomości, sporządzoną przez
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Inicjatywa uchwałodawcza
radnych
Z inicjatywy uchwałodawczej radnych Rada
Miejska przyjęła dwa projekty uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie samochodu pożarniczego dla
jednostki OSP Prawda
2) w sprawie zakupu i postawienia małej
wiaty przystankowej na terenie chodnika
w pasie drogowym na wprost Parku im.
A. Mickiewicza, w której zobowiązuje się
Burmistrza Rzgowa do podjęcia działań
mających na celu zakupienie i postawienie
małej wiaty przystankowej na terenie
chodnika w pasie drogowym Plac 500-lecia
na wprost Parku im. A. Mickiewicza vis a vis
wiaty istniejącej.
oprac. Karolina Jardzioch / Urząd Miejski w Rzgowie
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Kultura doceniania i nagradzania
Brązowymi Krzyżami Zasługi nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej uhonorowano Stanisława Przytulskiego i Aleksandra Siotora z Orkiesty
Dętej w Rzgowie za sukcesy w upowszechnianiu muzyki orkiestr dętych. Medale
wręczył wicewojewoda Karol Młynarczyk podczas uroczystości zorganizowanej
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Zaszczytów dla kultury w Rzgowie było
jednak w ostatnim czasie więcej.

W

icewojewoda Karol Młynarczyk wręczając medale
powiedział, że te odznaczenia państwowe są podziękowaniem i najwyższym docenieniem działalności. Aleksander
Siotor jest muzykiem najdłużej grającym w orkiestrze, bo od
1957 roku. W roku 1970 założył zespół muzyczny „Czerwone
Maki”, z którym występował do 1985 r. Jako członek orkiestry
dętej przy OSP w Rzgowie brał udział w wielu wydarzeniach
kulturalnych na terenie województwa. Były to przeglądy
wojewódzkie orkiestr dętych, spotkania i warsztaty kulturalne
dla muzyków orkiestr dętych. Dzięki wiedzy i praktyce podjął
się nauczania młodzieży gry na instrumentach perkusyjnych,
co przyczyniło się do rozwoju i udoskonalenia repertuaru
rzgowskiej orkiestry. Aleksander Siotor był również radnym
Gminy Rzgów w latach W trakcie 1998-2001sprawowania tej
funkcji przewodniczył Komisji Kultury. Był również inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Rzgów.
Stanisław Przytulski, drugi z odznaczonych Brązowym Krzyżem
Zasługi członkiem Orkiestry Dętej w Rzgowie jest od 50 lat.
Muzyka jest jego największą pasją. Swoim doświadczeniem
dzielił się z innym muzykami, także szkoli młodzież w grze na
instrumentach dętych. Stanisław Przytulski zawsze czynnie
angażował się w życie zespołu i jest, między innymi, jednym
z inicjatorów obchodów 110-lecia Orkiestry Dętej w Rzgowie.
Odznaczenia nadano przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na wniosek burmistrza Mateusza Kamińskiego, który
również został zaproszony przez Wojewodę Łódzkiego na

Rzgowianie na Forum

Służba zdrowia
w dobrych rękach

uroczystość, to nie jedyne splendory dla rzgowskiej kultury.
Prestiżową Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego
otrzymały dwa rzgowskie zespoły: Orkiestra Dęta oraz ZPiT
„Rzgowianie”. Z inicjatywą przyznania nagród wystąpił burmistrz Mateusz Kamiński. Uroczystość wręczenia tych nagród
odbyła się 26 października w Łódzkim Domu Kultury. Są one
przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, który
wspólnie z Marekiem Mazurem – Przewodniczący Sejmiku
Województwa Łódzkiego wręczał nagrody, cytując żartobliwie jednego z polskich współczesnych pisarzy powiedział,
że możemy mieć zagraniczne samochody i telewizory, ale
kulturę musimy mieć polską. Nagroda Sejmiku Województwa
Łódzkiego to nie tylko prestiż. Ma ona także wymiar finansowy - Orkiestra Dęta otrzymała sześć, a „Rzgowianie” pięć
tysięcy złotych. Uchwała o przyznaniu nagród została podjęta
przez Sejmik Województwa Łódzkiego 26 września 2017
roku. Pomysłodawcą i inicjatorem ustanowienia tej nagrody
jest Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa
Łódzkiego. Intencją tego przedsięwzięcia jest uhonorowanie
twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych,
które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury
województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza
jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia
kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

T

omasz Salski mieszkający w naszej
gminie, prezes ŁKS Łódź i członek
Rzgowskiej Rady Biznesu był inicjatorem
panelu dyskusyjnego „Biznes & Sport”,
który miał miejsce w czasie trwającego dwa
dni (16 i 17 października) X Europejskiego
Forum Gospodarczego - Łódzkie 2017.
W czasie forum były także inne gminne
akcenty. Uczestnicy panelu „Biznes &
Sport” dyskutowali czy sport może być
narzędziem do promocji, a także o korelacjach sportu i biznesu. Zdaniem Tomasza
Salskiego istotne jest aby w relacjach
sportu i biznesu pamiętać o rozwijaniu
zainteresowania sportem wśród młodzieży. Jego zdaniem dbałość o rozwój
amatorskiego sportu może przynieść

N

ie wyobrażam sobie życia bez pacjentów, bo
lekarz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim
powołanie – mówi dr Elżbieta Solnica, kierownik
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie.
–– Jak wiemy, w pierwszych miesiącach przyszłego
roku odchodzi Pani na emeryturę…
–– Tak rzeczywiście będzie. Emerytką zostanę po
21 latach pracy w rzgowskim ośrodku zdrowia
i kierowania nim. Gdy zaczynałam tu pracę nasz
ośrodek był podległy Zespołowi Opieki Zdrowotnej
Łódź – Górna. Po wdrożeniu reformy systemu
opieki zdrowotnej w 2000 roku zyskaliśmy samodzielność prawną i od tamtego czasu organem
założycielskim jest Gmina Rzgów. Aktualnie od
opieką mamy ponad 6 tysięcy pacjentów, w tym
ponad tysiąc dzieci.
–– Jak ocenia Pani stan zdrowia mieszkańców gminy
Rzgów z perspektywy przepracowanych lat?
–– Niewątpliwie wzrosła świadomość w zakresie
profilaktyki, w tym także szczepień ochronnych
przeciwko chorobom zakaźnym. Dziś często są

AUTOR i FOTO: B.M.

podwójną korzyść: fizyczny rozwój młodzieży mający wpływ na zdrowie młodego
pokolenia oraz odkrywanie sportowych
talentów. Kolejnym rzgowskim akcentem
Europejskiego Forum Gospodarczego,
w którym wzięło ponad 3 tys. osób,
m.in. przedsiębiorców i samorządowców
było uhonorowanie statuetką „Wiosło
Biznesu” firmy Ptak Holding. Nagroda,
której charakter jest honorowy i prestiżowy o charakterze prestiżowym została
ustanowiona przez redakcję „Gazety
Wyborczej” w Łodzi. W tegorocznej, trzeciej
już edycji tej nagrody doceniono firmy
zajmujące się eksportem i chociaż Ptak
Holding nie zajmuje się, to eksportem,
to został doceniony, bo bez tej firmy

sytuacje, gdy przychodzi pacjent i prosi o skierowania na badania, tak na wszelki wypadek
bo od czasu do czasu trzeba „zrobić przegląd”.
Ze względu na zmiany w strukturze pracy
i zatrudnienia mieszkańców gminy Rzgów do
rzadkości należą teraz urazy spowodowane
np. pracą w rolnictwie. Oczywiście, mniejsza
wypadkowość jest również wynikiem większej
świadomości i dbałości o bezpieczeństwo przy
pracach w gospodarstwach rolnych. Teraz
natomiast dominują oprócz schorzeń układu
krążenia dolegliwości związane z chorobami
zwyrodnieniowymi układu ruchu -kręgosłupa
i stawów. Na szczęście nie jesteśmy w tym
względzie szczególnym przypadkiem w skali
kraju, ponieważ wszędzie notuje się sukcesywny,
niestety wzrost tego tupu schorzeń.
–– W jakim stanie zostanie rzgowska służba
zdrowia po Pani odejściu na emeryturę?
–– Lecznica w Rzgowie ma pełną obsadę medyczną. Personel przychodni to

ogromna rzesza lokalnych producentów
nie mogłoby wysyłać swoich wyrobów
za granicę. Natomiast „Delia Cosmetics”
musiała zadowolić się nominacją do
nagrody. Istotnym rzgowskim akcentem
był aktywny udział burmistrza Mateusza
Kamińskiego w dyskusji panelowej pod
tytułem „Kontrola w samorządach i instytucjach publicznych”. W dyskusji
z Krzysztofem Kwiatkowskim, prezesem
Najwyższej Izby Kontroli była możliwość
zapytania, między innymi, o możliwość
dofinansowania przez samorządy badań
poziomu hałasu przy autostradzie A,
które chce przeprowadzić stowarzyszenie
„A1 – budowa ekranów akustycznych”
AUTOR i FOTO: B.M.

doświadczeni specjaliści oddani chorym.
Poza tym, gdybyśmy chcieli porównać lecznicę
do jakiegoś „cywilnego” przedsiębiorstwa, to
powiem że firma ma się dobrze kolejny rok kończymy dodatnim wynikiem finansowym. Jedynie
co może niepokoić, ale to już nie jest zależne od
osób pracujących w przychodni, to zwiększające
się obowiązki biurokratyczne nakładane również
na pracowników medycznych.
–– Zapisała się Pani w dobrej pamięci pacjentów.
Czy zatem nie będzie żal ich zostawiać?
–– Ależ ja wcale nie mam zamiaru tego robić. Nie
wyobrażam sobie bowiem życia bez pacjentów,
bo lekarz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim
powołanie. Wprawdzie nie czuję się na siłach,
aby nadal kierować przychodnią w Rzgowie,
ale jestem zdrowa, mam duże doświadczenie
zawodowe i –jeśli będą możliwości, to nadal
chciałabym zajmować się pacjentami.
Autor: B.M.

Ludzie
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Święto gospodyń w Kalinie
Z okazji 60 rocznicy działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinie odbyła się
7 października okolicznościowa uroczystość.

Chóralna jesień

R

zgowski Chór „Camerata” promował Gminę Rzgów
na X Jesieni Chóralnej - Festiwalu im. prof. H. Blachy.
Jubileuszowej edycji imprezy, zorganizowanej 15 października przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną
I i II stopnia im. H. Wieniawskiego przy ul. Sosnowej
w Łodzi oraz Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia”
patronowali: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Prezydent
Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Patronat medialny
nad imprezą sprawowało Radio Łódź.

Z

okazji 60 rocznicy działalności Koła
Gospodyń Wiejskich w Kalinie odbyła się 7 października okolicznościowa
uroczystość. W czasie jubileuszowej fety
były miłe rozmowy, urodzinowy tort,
śpiewy, kwiaty, życzenia i gratulacje.
Radę Miejską w Rzgowie reprezentował
jej przewodniczący – Jan Michalak.
Wśród gości był także Krzysztof Banasiak,
przewodniczący Regionalnego Związku
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
w Łodzi. Na uroczystości serdeczne gratulacje i kwiaty złożył gospodyniom z Kalina
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa ze
swoją zastępczynią - Małgorzatą Rózgą.
Z życzeniami pośpieszył również druh
Dariusz Krzewiński, prezes Gminnego
Związku OSP w Rzgowie oraz poseł
Waldemar Buda, który przekazał je za

pośrednictwem swojego asystenta.
Oczywiście, byli także mieszkańcy,
a wśród nich Rada Sołecka z sołtysem
Stanisławem Hoją na czele oraz, między
innymi, Edyta Waprzko: mieszkanka
Kalina i radna powiatowa.
***
Historia ruchu kół gospodyń wiejskich liczy już ponad 150 lat. Pierwsze
„Towarzystwo Gospodyń” powstało
w 1866 roku w Piasecznie k/Gniewa na
Pomorzu, a pierwsze o nazwie „koło
gospodyń wiejskich” założyła Filipina
Płaskowicka w Janisławicach w woj.
łódzkim w 1877 roku.
Niegdysiejsze koła gospodyń głównie
koncentrowały się na wzajemnej pomocy
w pracach gospodarskich, prowadzeniu
wypożyczalni naczyń, organizowaniu

wiejskich uroczystości i odpustów,
rozprowadzaniu kurczaków i młodej
trzody chlewnej. Dziś Koła Gospodyń
Wiejskich to organizacja stanowiąca
liczącą się bazę samorządu rolniczego,
która może podejmować szereg działań
gospodarczych i społecznych na wsi.
Dziś coraz częściej zakładane są nowe lub
reaktywowane stare koła. Dzieje się tak,
gdyż mieszkanki wsi doceniają i zauważają
dorobek kulturowy i społeczny swoich
matek i babć, oraz mają na uwadze
zwiększone możliwości odnowy wsi
i aktywizacji społeczeństwa wiejskiego.
Koła Gospodyń Wiejskich jest samorządną
i niezależną organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich działającą
w ramach organizacji kółek rolniczych.
Autor: B.M. FOTO: P.Z.

…a w Czyżeminku otwarcie

C

złonkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Czyżeminku
mają nową siedzibę. W drugi weekend listopada
został uroczyście otwarty budynek świetlicy, w którym
gospodynie z Czyżeminka mają nową siedzibę. Była to
jednocześnie okazja do reaktywacja KGW w Czyżeminku
i świętowania dziesiątej rocznicy działalności.

W zacnym gronie chórów mieszanych i żeńskich z Łodzi,
Aleksandrowa Łódzkiego i Kutna prezentujących
zróżnicowany repertuar (od surowych brzmień jednoi dwugłosowych do rozbudowanych fragmentów
operowych z akompaniamentem) wykonaliśmy trzy
utwory: „Nie będzie mnie głowisia bolała”, „Dzieci
Pireusu” oraz „Lion sleeps tonight”. Ten ostatni zaśpiewaliśmy w kooperacji z Chórem „Speranza” z Kutna,
z akompaniamentem Cezarego Górczyńskiego, pod
dyrekcją Izabeli Kijanki– rzgowska publiczność zna
już z koncertów w Rzgowie. Jak na hit filmowy przystało – ożywił publiczność i wprowadził dość luźną
atmosferę na koniec imprezy, która okazała się bardzo
owocna. Po raz kolejny przekonaliśmy się bowiem, że
warto integrować środowisko chóralne, które przecież
jest wyjątkowe. Bo „ śpiewać w chórze – tzn.- działać
wspólnie w zgodzie”– to brzmi dumnie.

Autor: B.M. FOTO: Izabela Kijanka
Autor: B.M. FOTO: P.Z.
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Sołectwa zdecydowały o funduszu

K

ilkaset tysięcy jest do wydania w ramach funduszu sołeckiego.
Mieszkańcy na wiejskich zebraniach i w Rzgowie decydowali
na co chcą przeznaczyć pieniądze.
Mieszkańcy Kalina przegłosowali aby wydać 26.429,92 zł na dokończenie rozbudowy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.
W Prawdzie za 22.261,94 zł ma być doposażona wiejska świetlica,
gdzie zakończona zostanie instalacja klimatyzacji, a jeśli zostaną jakieś
pieniądze, to będzie można przeznaczyć je na doposażenie kuchni.
Mieszkańcy Starowej Góry chcą nowych sprzętów dla siłowni
zewnętrznej i placu zabaw. Przeznaczono na to 49.035,10 zł. Z tej
kwoty będą przeznaczone środki na także zagospodarowanie tam
tamtejszego placu zabaw.
W Kalinku za 33.245,90 zł do budynku OSP zakupiona zostanie
komorach chłodnicza.
W Romanowie planuje się zainwestowanie 19.614,04 zł w budynek
gospodarczy przy remizie OSP. Oprócz tego ma być zmodernizowana
sala w tym miejscu.
Rzgów I chce przeznaczyć 49.035,10 zł na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków na terenie Gminy Rzgów.
Sołectwo Rzgów II planuje za 44 tys. zł doposażyć plac zabaw przy
ul. Nasiennej w Rzgowie. Zostanie tutaj wybudowana siłownia
zewnętrzna, altana z ławkami i stołem, a także boisko do siatkówki,
a za 5 tys. zł ma zostać zmodernizowana kotłownia przy ul. Nasiennej.
W Starej Gadce za 46.975,63 zł będzie wybudowana świetlica wiejska.
Sołectwo Grodzisko-Konstantyna też ma plany budowlane: plac
zabaw wraz z siłownią zewnętrzną za 39.277,12 zł.
W Bronisinie Dworskim mieszkańcy chcą przeznaczyć 21.232,20 zł na
zmodernizowanie świetlicy wiejska. Natomiast w Guzewie-Babichach
za 29.273,95 zł będzie zmodernizowany budynek strażnicy OSP
w Guzewie. Również w Czyżeminku planuje się modernizację, ale
budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej za kwotę 23.683,95 zł.
W Hucie Wiskickiej-Tadzinie również zostanie zmodernizowana
świetlica z wymianą podłogi, wyrównany teren wokół niej i obsadzony
krzewami. Przeznaczona na to kwota to 20.594,74 zł. Modernizacja
i doposażenie świetlicy wiejskiej czeka także sołectwo w Gospodarzu,
które przewiduje, że będzie na to potrzebne 31.039,22 zł..
Autor: B.M.

Magister dzięki
Rzgowowi

Pan Dawid Świątkiewicz, student
Politechniki Łódzkiej obronił pracę
magisterską, której tytuł brzmiał
„Analiza możliwości przystąpienia
gminy i miasta Rzgowa do sieci miast
Cittaslow”. Jednym z dokumentów
niezbędnych w procedurze przyjmowania
gminy do stowarzyszenia „Cittaslow”
była tabela samooceny, którą
specjalnie dla gminy przygotował
pan Świątkiewicz.

P

raca „Analiza możliwości przystąpienia gminy i miasta
Rzgowa do sieci miast Cittaslow” była pisana pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Strzeleckiej na Wydziale Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Gościem specjalnym zaproszonym na obronę pracy magisterskiej, co miało miejsce 13 października był burmistrz
Rzgowa Mateusz Kamiński.
***
Rzgów jako jedyne miasto w województwie łódzkim dołączyło
do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. O wszczęciu
procedury przystąpienia do grona „miast dobrej jakości życia”
rzgowscy radni podjęli decyzję 1 lutego bieżącego roku. Po
uzyskaniu aprobaty Ministra Spraw Zagranicznych miasto
przystąpiło do prac nad samooceną, która była podstawę
do certyfikacji. W 2017 roku tylko trzy polskie miasta miały
szanse uzyskać członkostwo w ruchu Cittaslow. Rzgów
wykorzystał ją doskonale. W sumie polska sieć miast będących w tej prestiżowej sieci wynosi niespełna 30 miasteczek.
***
Idea Cittaslow wywodzi się z ruchu Slow Food i narodziła się we
Włoszech w 1998 roku. Rok później cztery włoskie miasteczka
powołały do życia międzynarodowe stowarzyszenie Cittaslow.
Pierwsze miejscowości z Polski przystąpiły do sieci „miast dobrej
jakości życia” w 2006 roku dzięki czemu kilkanaście miesięcy

później powołano Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow. W logo
Cittaslow najważniejszym elementem jest ślimak. Docenienie
potencjału niewielkich miast to trend XXI wieku, doskonale
wpisujący się w założenia zrównoważonego rozwój. Miasta
spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania
jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego
życia. Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne
i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego
charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków
oraz pielęgnowanie lokalnej wytwórczość i kuchni. Idee
Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowatorskich
sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia
nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.
Do międzynarodowego stowarzyszenia mogą należeć miasta
liczące mniej niż 50 tys. mieszkańców, które zobowiązały
realizować cele ruch, czyli wszechstronnie pracować nad
poprawą jakości życia ich mieszkańców. Obecnie w sieci,
poza Rzgowem i licznymi miastami z Warmii i Mazur, są
również ośrodki z innych regionów Polski (Kalety, Murowana
Goślina, Nowy Dwór Gdański, Prudnik, Rejowiec Fabryczny).
Na całym świecie do ruchu należą 232 miasta z 30 krajów.
Siedzibą biura Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow jest
włoskie miasto Orvieto.

Międzynarodowe ACTE
przyjechało do Rzgowa

Z

biznesową wizytą przyjechali w październiku do Rzgowa
i Łodzi przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia
Tekstylnego (ACTE) prosto z Hiszpanii. W „Mieście Mody”
rozmawiano z przedsiębiorcami o problemach branży
tekstylnej i możliwościach współpracy. Delegacja ACTE
wybrała region łódzki na walne zgromadzenie. Odbywało
się ono w Łodzi, a kierowała nim Małgorzata Rózga, zastępca
burmistrza Rzgowa. Stowarzyszenie ACTE istnieje od 1991
roku, założono je w Guimaraes w Portugalii. Głównym celem
tej organizacji jest reprezentowanie i obrona interesów
lokalnych wspólnot na terenie których działa przemysł lekki.
Zrzesza ona rozmaite podmioty gospodarcze, organizacje
i miasta działające w szeroko pojętej branży tekstylnej
i mające z nią związek.
Wśród członków ACTE jest także Rzgów. Na przystąpienie
do ACTE musi wyrazić zgodę MSZ.
Autor: B.M. FOTO: P.Z.
Autor: B.M. FOTO: P.Z.
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99. rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę
Wspólne świętowanie wolności.

J

esteśmy wspólnie, razem szliśmy w jednym marszu i cieszę
się z jedności jaką potrafimy okazywać w ważnych chwilach – mówił burmistrz Mateusz Kamiński w czasie gminnych
obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę. - Jedność jaką zaprezentowały różne środowiska jest
bardzo cenna i za nią bardzo serdecznie dziękuję.
Niepodległościowe święto w Gminie Rzgów rozpoczęły
się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele
Parafialny pw. św. Stanisława B.M
Ksiądz kanonik Krzysztof Florczak, proboszcz rzgowskiej
parafii, przypomniał z jakim nabożeństwem traktował ziemię
ojczystą papież Jan Paweł II.
Cieszmy się wolną Ojczyzną, doceniajmy wolność i dziękujmy
Bogu za nią. Pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy oddali
życie za wolność Polski – mówił w czasie uroczystej mszy
proboszcz Florczak.
Po uroczystej mszy świętej, w trakcie której przedstawiciele
rzgowskiego samorządu złożyli wiązankę biało-czerwonych
kwiatów przed tablicą upamiętniającą bohaterskich rzgowian poległych w latach 1914 – 1920 w walkach o ojczyznę
odbyła się patriotyczna część artystyczna. Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Jana Długosza ze Rzgowa zaprezentowali

w ciekawym występie mentalną przemianę nastolatka
interesującego się głównie życiem towarzyskim w internecie w młodzieńca, któremu zaczęły być bliska historia
Polski i niepodległościowe tradycje narodowe. Następnym
punktem artystycznej części był występ Rzgowskiego Chóru
„Camerata” z wiązanką popularnych pieśni patriotycznych.
Po zakończeniu uroczystości w gościnnym rzgowskim kościele,
w których udział brali przedstawiciele samorządu Rzgowa,
samorządu powiatowego, szkół, PSL, druhowie z gminnych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz „Orkiestra
Dęta Rzgów”, uczestnicy niepodległościowych obchodów
przemaszerowali z akompaniamentem orkiestry dętej na
cmentarz, aby tutaj złożyć wiązankę kwiatów na Grobie
Nieznanego Żołnierza i oddać hołd bezimiennym bohaterom,
którzy złożyli życie na ołtarzu walki o niepodległą ojczyznę.
Marek Bartoszewski, przedstawiciel „ludowców” i jednocześnie
rzgowski radny w wystąpieniu przed Grobem Nieznanego
Żołnierza podkreślił, że rola marszałka Józefa Piłsudskiego
jako architekta polskiej niepodległości jest niepodważalna,
a nie można zapominać o roli całego ruchu ludowego w walce
i działaniach na rzecz niepodległej Rzeczpospolitej.
Autor i foto: B.M.

Śpiewali dla „Białoczerwonej”

11

listopada – na zakończenia obchodów
Święta Niepodległości w Kutnie, w Centrum
Teatru Muzyki i Tańca odbył się wyjątkowy
koncert – „Śpiewamy dla Białoczerwonej”.
Organizatorem tego niezwykłego koncertu było
Stowarzyszenie Chór „Speranza” i Prezydent
Miasta Kutno Podczas I Kutnowskich Spotkań
Chóralnych wystąpiły 4 chóry: Rzgowski
Chór „Camerata”, „Radość Życia”z Piotrkowa
Trybunalskiego, Towarzystwo Śpiewacze im.

St. Moniuszki z Aleksandrowa Łódzkiego oraz
kutnowski chór „Speranza”.
W tej pięknej, patriotycznej inicjatywie Rzgowski
Chór „Camerata” z dumą reprezentował gminę
Rzgów wykonując pieśni: „Piechota”, „Jak
to na wojence ładnie”, „Wojenko, wojenko”
i „Raduje się serce”.
Koncert, który ukazał cały wachlarz pieśni
w różnych opracowaniach i wykonaniach,
wywołał entuzjazm zgromadzonych i zakończył
się wspólnym zaśpiewaniem znanych pieśni
żołnierskich: „Przybyli ułani pod okienko”,
„O mój rozmarynie”….
Chórzyści „Cameraty” po raz pierwszy uczestniczyli w koncercie chóralnym zorganizowanym
w Kutnie przez grupę, którą rzgowska publiczność miała już okazję słyszeć kilkakrotnie
w koncertach kolęd i koncertach finałowych
warsztatów chóralnych organizowanych od
kilku lat w Rzgowie.
Organizatorzy zapewniają o kontynuacji przedsięwzięcia i już zaprosili „Cameratę” na obchody
100-lecia odzyskania Niepodległości Polski.
Autor Izabela Kijanka, foto: Jerzy Terlecki
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Gody w Rzgowie
Cztery szczęśliwe pary małżeńskie mieszkające w gminie Rzgów
uhonorowano Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W

Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyła się 12 listopada uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
czterem szczęśliwym parom z 50 i 60. letnim stażem małżeńskim. Brylantowe i złotego gody świętowali: Wiesława
i Jerzy Zającowie, Janina i Sylwester Kordylowie, Halina i Kazimierz Łęgoccy oraz Marianna i Józefów Roszczykowie.
Niezwykle miłym akcentem było uczestnictwo w uroczystości rodzin jubilatów.
Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku
małżeńskim. Wniosek o nadanie medalu długoletnim małżeństwom został skierowany przez Burmistrza Rzgowa.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach,
a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach.
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Autor: B.M. FOTO: P.Z.
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Wernisaż
„Collage”
Wernisaż wystawy
malarstwa i rysunku Grupy
„Collage” zgromadził
we wtorkowy wieczór,
7 listopada w hali
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rzgowie
duże grono sympatyków
sztuk plastycznych
i jednocześnie okazał się
wielkim sukcesem.

N

a wernisażu, oprócz zdolnych autorów
ciekawych jak zostanie przyjęta ich
twórczość, pojawili się burmistrz Rzgowa
Mateusz Kamiński, radny Stanisław Zaborowski
oraz licznie mieszkańcy Rzgowa, Starowej
Góry, Guzewa, Czyżeminka, którzy przyszli
z potrzeby obcowania ze sztuką.
Na wystawie zaprezentowano 65 prac z, czego
30 płócien autorstwa: Beaty Dziewanowskiej,
Beaty Gajewskiej, Dobromiły Krajewskiej,
Irminy Kuzik, Agnieszki Pietrzak, Karoliny
Sikorskiej, Pawła Ropengi i Anny Wawrzyniak.
Wystawa podsumowywała roczną pracę
Grupy „Collage”.

Autor i FOTO: Irmina Kuzik
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Pamięć i szacunek
Z szacunku i dla pamięci dla osób zasłużonych dla
Gminy Rzgów, których pożegnaliśmy w ostatnim czasie
pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie złożyli kwiaty
i zapalili znicze na Cmentarzu Parafialnym w Rzgowie,
Cmentarzu Wojennym z I wojny światowej w Starej
Gadce, Pomniku Żołnierzy Wyklętych w Konstantynie
oraz na mogile pomordowanych w lesie w Babichach.

W

ostatnim czasie odszedł od nas Józef Marszałek,
Honorowy Obywatel Gminy Rzgów, którego pożegnaliśmy w październiku. Wieloletni radny będzie pamiętany,
w szczególności w Prawdzie i Czyżeminku jako inicjator
działań na rzecz podnoszenia standardów życia w gminie
Rzgów: autobus do Prawdy, wodociąg, budowa mostów,
asfaltowanie dróg, telefonizacja, rozbudowa szkoły….
to tylko niektóre jego inicjatywy. Józef Marszałek zmarł
w wieku 81 lat.
We wrześniu pożegnaliśmy Stanisława Drożdżeckiego,
najstarszego Honorowego Obywatela Rzgowa, który
jeszcze w sierpniu uczestniczył w odsłonięciu symbolicznego tronu króla Kazimierza Jagiellończyka. W pamięci
naszej społeczności zapisał się jako prezes Spółki Leśnej,
który przez 47 lat zarządzania nią dbał nie tylko o rozwój
spółki, ale także o to, aby służyła ona interesom lokalnej
społeczności. Stanisław Drożdżecki zmarł przeżywszy 91 lat.
Doceniając zasługi dla lokalnej społeczności oraz ze względu
na szacunek i pamięć dla osób zasłużonych, pracownicy
Urzędu Miejskiego w Rzgowie: Włodzimierz Kaczmarek
i Mateusz Szczepaniak złożyli kwiaty i zapalili znicze na
Cmentarzu Parafialnym w Rzgowie, Cmentarzu Wojennym
z I wojny światowej w Starej Gadce, Pomniku Żołnierzy
Wyklętych w Konstantynie oraz na mogile pomordowanych
w lesie w Babichach.

Autor: B.M. foto: WK
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Inwestycje
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L

OGO Rzgowa, które od lata jest wykorzystywane
jako istotny element w ramach promocji miasta
i gminy, zarejestrowane zostało w Urzędzie Patentowym.

Niezła lokata Rzgowa

Dla wygodny i bezpieczeństwa
Mieszkańcy ulicy Wąwozowej w Rzgowie i Stefana Batorego w Starowej
Górze już mogą się cieszyć nowym chodnikiem. Niebawem nastąpi także finał
na ulicy Pejzażowej w Konstantynie.

N

a ulicy Wąwozowej powstało około 300 metrów nowego,
wygodnego chodnika. O 100 metrów więcej mierzy ulica
Stefana Batorego, którą wreszcie dokończono po realizacji
inwestycji kanalizacyjnej realizowanej ulicy przed ośmioma
laty. Poprawiono także i wyregulowano wjazdy do posesji.

Wzdłuż ulicy Pejzażowej w Konstantynie mieszkańcy będą
bezpiecznie chodzić nowym chodnikiem z kostki brukowej,
zaś nawierzchnia jezdni po ukończeniu inwestycji będzie
wykonana z trwałego betonu asfaltowego.
Autor: B.M. FOTO: SZ

Cieplej w Kalinie

D

ruhowie z OSP w Kalinie będą płacić
mniej za ogrzewanie strażnicy dzięki
sfinansowaniu przez Gminę Rzgów
docieplenia budynki. Ponadto, na jednej
ze ścian remizy zainstalowano stalowe
zewnętrzne schody pozwalające na
szybkie opuszczenie pomieszczeń
znajdujących się na piętrze budynku
remizy. Obiekt pomalowano na ładny,
ciepły kolor.
Również szkoła podstawowa w tej
miejscowości będzie cieplejsza już od
najbliższej zimy.
W Szkole Podstawowej im. św. Królowej
Jadwigi w Kalinie po zakończeniu termomodernizacji również będą mniejsze
koszty ogrzewania. Co więcej, udało
się także przeprowadzić gruntowaną
modernizację szkolnej kotłowni jeszcze
przed nadejściem jesiennych chłodów..

Kolejne cztery skanalizowane

Z

danych przedstawianych przez Ministerstwa Finansów
wynika, że dwa pierwsze miejsca wśród najbogatszych
gmin należą do przedstawicieli województwa łódzkiego:
Kleszczów – 1 miejsce i Rząśnia na drugiej pozycji. Gmina
Rzgów, z kwotą wpływów podatkowych wynoszących
3400,13 złotych na jednego mieszkańca zajmuje 36 miejsce
spośród wszystkich 2478 gmin w Polsce.
Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów
podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla
gmin. Są one podstawą prognoz służących do obliczenia
tzw. janosikowego. Wpływy z podatków i opłat a także
udziały w PIT i CIT to jedynie część dochodów gmin. Oprócz
tego zaliczają się do nich dochody ze sprzedaży majątku,
subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa,
a także środki unijne. Ministerstwo Finansów w swoich
corocznych raportach posługuje się obiektywnymi danymi
pochodzącymi z Głównego Urzędu Statystyczny, który w
swoim zestawieniu uwzględnia łączną sumę dochodów
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Porównując
aktualne dane z ubiegłorocznymi widać wyraźny skok
do góry gminy Rzgów: w raporcie Ministerstwa Finansów
widnieje bowiem kwota 2839,09 złotych.
Autor: B.M.

Włoskie reminiscencje

Autor i foto: B.M.

P

o wybudowaniu kanalizacji w ulicach: Słowiczej, Dolnej i Wysokiej
w Rzgowie wszyscy właściciele znajdujących się tam nieruchomości mają
możliwość podłączenia się do miejskiej
sieci kanalizacyjnej obsługiwanej
przez Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji.
Przed realizacją tej inwestycji kanalizacyjnej, właściciele posesji na ulicach
Dolnej, Wysokiej i Słowiczej, przy której
znajduje się przedsiębiorstwo zatrudniające mieszkańców Rzgowa musieli
korzystać z usług firm asenizacyjnych.
W sumie w tych trzech ulicach położono
ponad 600 metrów kanalizacji o wartości
około ćwierć miliona złotych.
Autor i foto: B.M.

W

przyszłym roku orkiestra z San Bartolomeo Val
Cavargna we Włoszech okazji swojego 55-lecia
odwiedzi Rzgów. Współpraca z tą miejscowością
w Lombardii na północy Włoch trwa już kilkanaście
lat. Zespoły orkiestry z San Bartolomeo Val Cavargna
i Rzgowa odwiedzają się regularnie. W maju muzycy
z San Bartolomeo Val Cavargna gościli w Rzgowie
z okazji 110 rocznicy Orkiestry Dętej w Rzgowie, a we
wrześniu rzgowska orkiestra odwiedziła Italię.
Nasi muzycy koncertowali tam podczas festynu
zorganizowanego w San Bartolomeo Val Cavargna.
Niewątpliwie wizyta służyła lepszemu poznaniu
się mieszkańców z tych dwóch miejscowości oraz
umocnieniu przyjacielskich kontaktów
Autor: B.M. foto: WK
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Rzgowianie zaszachowali
Niedziela 15 października zgromadziła w rzgowskiej hali
GOSTiR pasjonatów szachów z całej Polski. Ostróda, Ostrów
Wielkopolski, Łódź, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Moszczenica,
Częstochowa, Sieradz, Lubliniec, Nieborów, Skierniewice, Wieluń,
Zduny, Brzeziny, Ksawerów, Bełchatów to nasi bliscy i dalsi
sąsiedzi którzy rywalizowali w turnieju. Tak dużego turnieju
szachowego jeszcze Rzgów nie gościł. Blisko dwustu uczestników
przez siedem godzin rywalizowało na planszach szachowych.
Nie zabrakło także reprezentantów Gminy Rzgów.

R

zgowskie Szachowanie – turniej z okazji 550 – lecia
nadania praw miejskich został zorganizowany przez
grupę nieformalną „Zaszachowani – Otwórzmy Rzgów na
szachy” przy współpracy Gminy Rzgów, Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie oraz rzgowskiego
klubu szachowego „Dwie Wieże”. Turniej otworzyli: Burmistrz
Miasta Rzgowa Mateusz Kamiński, Prezes Łódzkiego Związku
Szachowego Sylwester Bednarek, przedstawiciel Centrum
OPUS - Magdalena Paulin oraz Dyrektor GOSTiR w Rzgowie
Radosław Bubas.
Tak dużego turnieju szachowego jeszcze Rzgów nie gościł.
Blisko dwustu uczestników przez siedem godzin rywalizowało na planszach szachowych. Grali i młodzi i dojrzali
zawodnicy. Cieszy fakt, że duży odsetek uczestników to
dzieci, wśród nich najmłodsi mieli niecałe sześć lat. Poziom
zawodów stał na wysokim poziomie, nie brakowało zawodników posiadających bardzo wysoki szachowy ranking ELO
jak i tych którzy stawiali swoje pierwsze kroki turniejowe.
Zawody zostały rozegrane w pięciu kategoriach. Dodatkowo
przyznano jeszcze szereg innych nagród dla uczestników
jak i mieszkańców Rzgowa. Pamiątkowe puchary, statuetki,
nagrody rzeczowe jak i vouchery pieniężne na zakończeniu
turnieju wręczali: Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, vice
przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Radosław Pełka,
Prezes Łódzkiego Związku Szachowego Sylwester Bednarek
oraz Prezes klubu „Dwie Wieże” Rafał Kowalczyk.
Ponieważ ta dyscyplina przeżywa renesans i zdobywa
coraz większe grono wielbicieli, więc mamy nadzieje, że
w niedługim czasie ponownie będziemy gościć szachistów
w hali GOSTiR. Podziękowania za wsparcie i pomoc kierujemy
do Łódzkiego Związku Szachowego – którego najważniejsi
przedstawiciele z Prezesem Panem Sylwestrem Bednarkiem
stawili się na imprezie, klubu szachowego „Dwie Wieże Rzgów”
oraz wszystkich bez których pomocy tak duża impreza nie
mogłaby się odbyć. Szczególne wyrazy uznania dla Pani Sylwii
Zabłockiej za ogrom pracy i serce jakie włożyła w organizację
tej imprezy. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa uznania
dotyczące dobrej organizacji turnieju.

Poniżej wyniki rozgrywek w poszczególnych kategoriach:
Kategoria Open: 1. Sylwester Bednarek, 2. Oskar Włodarczyk,
3. Miłosz Zwarycz, 4. Piotr Kaukiel, 5. Bartłomiej Białasiewicz,
6. Grażyna Szmacińska;
Juniorzy 15 – 18 lat: 1. Dominik Fudała; 2. Piotr Kacprzak,
3. Zuzanna Mazgaj, 4. Piotr Marciniak, 5. Maksym Miazek,
6. Zuzanna Bakalarczyk;
Juniorzy 11 – 14 lat: 1. Maria Sokół, 2. Kamil Maciejewski, 3.
Maciej Zalega, 4. Jakub Kopaniewski, 5. Bartłomiej Błażniak,
6. Franciszek Bartosik;
Juniorzy młodsi do lat 10: 1. Maciej Turowski, 2. Michalina
Semeradt, 3. Adrianna Banasiak, 4. Szymon Urban, 5. Antoni
Rosa, 6. Antoni Bartosik
Juniorzy do lat 15 bez kategorii szachowej: 1. Krzysztof
Piaskowski, 2. Adrian Olejnik, 3. Tomasz Kosiorek, 4. Jan
Stańczuk, 5. Artur Zawilski, 6. Szymon Ledzion
Juniorzy do lat 10 bez kategorii szachowej: 1. Gabriel
Bednarek, 2. Piotr Stępiński, 3. Daniel Dryzek, 4. Oliwier
Parszcz, 5. Kornel Stróżyński, 6. Alicja Stępnik;
Nagrody specjalne:
• Najlepsza kobieta – Grażyna Szmacińska;
• Najlepszy senior 65+ – Andrzej Maciejczak;
• Najlepszy zawodnik do rankingu ELO 1400 – Bartłomiej
Białasiewicz;
• Najlepszy zawodnik do rankingu ELO 1400-1800 – Tomasz
Mirowski;
• Najmłodszy junior – Stanisław Michalik
• Najmłodsza juniorka – Weronika Błaźniak
Nagrody specjalne dla zawodników z Gminy Rzgów:
• Najlepsza kobieta - Marta Zabłocka
• Najlepszy senior – Przemysław Pietrzak
• Najlepsza juniorka – Weronika Pietrzak
• Najmłodszy junior – Mieszko Stołek
• Najlepszy w grupie młodszej - Jan Świerczyński.
• Najlepszy zawodnik do lat 15 - Mikołaj Stefaniak

Jeźdźcy na deskach porządzili w skateparku

Autor i FOTO: Robert Świerczyński, Radosław Bubas

K

ibiców i miłośników zgromadziła odbywająca
się w niedzielę 1 października, VIII edycja
Otwartych Mistrzostw Rzgowa o Puchar Burmistrza.
Jeźdźcy na deskach wyczyniali karkołomne figury i widowiskowe ewolucje, które wydawały się dla nich być dziecięcą igraszką.
Dla finalistów VIII Otwartych Mistrzostw Rzgowa
o Puchar Burmistrza ufundowano nagrody rzeczowe,
a oraz puchary dla zwycięzców kategorii wiekowych.
W konkurencji „best trip” w grupie wiekowej poniżej 16 roku życia zwycięzcą został Jean Semman,
a grupie powyżej 16 roku – Przemysław Himpler.
Natomiast pierwsze trzy miejsca w mistrzowskiej
rywalizacji w grupie wiekowej poniżej 16 lat
przypadły: Krzysztof Racinkowski – zdobywca
mistrzowskiego pucharu, Michał Wolski – drugie
miejsce i Jean Semman na trzeciej pozycji.
W grupie wiekowej powyżej 16 roku życia pierwsze
miejsce na podium i puchar mistrza wywalczył
Paweł Madaliński, na drugiej pozycji uplasował
się Jakub Owczarczyk, trzeci w rywalizacji w mistrzowski puchar.

Autor i foto: B.M.
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Na zdj. Mecz rezerw z Włókniarzem II Pabianice. FOTO: Krzysztof Miśkiewicz

ZAWISZA NA
ZWYCIĘSKIEJ ŚCIEŻCE
Po dwóch nieudanych spotkaniach pierwszy zespół
Zawiszy odniósł komplet zwycięstw w pięciu
kolejnych meczach. Dzięki tej znakomitej serii
powróciliśmy na podium, obecnie znajdujemy się
na trzeciej lokacie w tabeli.

K

ryzys, jaki dopadł podopiecznych Michała Osińskiego został
na szczęście szybko zażegnany. Już w pierwszym meczu
po porażce z Górnikiem Łęczyca zawodnicy Zawiszy pokazali
siłę, gromiąc w Rzgowie Włókniarza Konstantynów Łódzki aż
9:1! Następne kolejki przyniosły nam wyjazdowe zwycięstwa
z Włókniarzem Pabianice (3:0) i rezerwami drugoligowego
ŁKS-u Łódź (4:1). W 11. kolejce pokonaliśmy na własnym
stadionie UKS SMS Łódź 4:2. W tym meczu zadebiutował
nowy nabytek Zawiszy, doskonale znany piłkarskim kibicom
Janusz Dziedzic, mający w swoim piłkarskim CV 91 meczów
w Ekstraklasie, w których zdobył 20 bramek. Reprezentował
barwy takich klubów jak m.in. ŁKS Łódź, Pogoń Szczecin,
GKS Bełchatów, Arka Gdynia, GKS Katowice czy też Wisła
Płock. Już w pierwszym spotkaniu w rzgowskich barwach
zdobył dwa gole, mocno przyczyniając się do zwycięstwa nad
łodzianami. Jego dorobek mógł być bardziej okazały, jednak
nie udało mu się wykorzystać rzutu karnego. Do zdrowia
wraca również Jakub Perek, przez co siła formacji ataku
będzie z całą pewnością jeszcze większa. Kuba zaliczył już
pierwsze minuty, po wyleczeniu kontuzji, w wyjazdowym
pojedynku z Termami Uniejów, wygranym przez nasz zespół
3:1. Po 12 seriach gier znajdujemy się na trzecim miejscu
w tabeli. Niestety, zespół lidera – Andrespolii Wiśniowa Góra,
oprócz wrześniowego remisu, właśnie z Zawiszą, nie stracił
żadnych punktów, przez co w dalszym ciągu utrzymuje
sześciopunktową przewagę. Udało się wprawdzie zmniejszyć
dystans do wicelidera – LKS-u Rosanów, do dwóch oczek,
jednak przypominamy, że awans do IV ligi uzyska jedynie
zwycięzca klasy okręgowej. Przed nami ostatnie trzy pojedynki

Na zdj. Zawisza Fiero przed meczem z Kają Opoczno, oba zespoły wspierały akcję organizacji FARE network.

jesieni, w których bezwzględnie musimy zdobyć komplet
punktów. Trzeba też liczyć na potknięcie Andrespolii, aby
strata przed rundą wiosenną do drużyny z Wiśniowej Góry
była jak najmniejsza. W ostatnich pięciu spotkaniach bramki
dla Zawiszy zdobywali Patryk Olszewski (osiem), Damian
Marcioch (cztery), Janusz Dziedzic (dwie) oraz po jednej
Artur Kulik, Michał Łągiewczyk, Nikolas Karczewski, Bartosz
Bronka, Maciej Bartłomiejczyk, Piotr Grzejdziak, Marcin
Cander, Arkadiusz Telesiewicz i Patryk Przybylski.
Serię czterech meczów bez wygranej zaliczyły rezerwy.
O braku zwycięstw w tych spotkaniach zadecydowała
przede wszystkich fatalna skuteczność. Nasz młody zespół
w każdym z pojedynków prowadził grę i konstruował kilka,
czy nawet kilkanaście okazji bramkowych, jednak nie potrafiliśmy przełożyć tego na gole. Po remisie z drugą drużyną
Włókniarza Pabianice 1:1 (bramka Dawida Jędrzejewskiego)
kolejno przegrywaliśmy z trzema ekipami z Łodzi: AMII
Nowosolna (1:2, następne trafienie Dawida Jędrzejewskiego),
Spartą (0:1) i Kolejarzem (1:2, gol Nikolasa Karczewskiego).
W końcu jednak przyszło przełamanie i długo oczekiwane
trzy punkty. Zdobyliśmy je chyba w najlepszym momencie,
bo w prestiżowym pojedynku derbowym z MKS-em 2000
Tuszyn, rozgrywanym na boisku przeciwnika. Po bramkach Arkadiusza Benduskiego i Nikolasa Karczewskiego
zwyciężyliśmy 2:0, będąc przy tym zdecydowanie lepszym
zespołem. Atmosfera piłkarskiego święta panowała nie
tylko na boisku, ale także na trybunach, na których oprócz
dużej grupy miejscowych fanów, pojawiła się również
liczna i głośna delegacja ze Rzgowa, która przez cały mecz

Na zdj. Rzut rożny dla zespołu orlików Zawiszy w meczu z MSP Andrzeja Kretka.
FOTO: Piotr Wiśnik

wspierała zawodników rezerw dopingiem. Po meczu była
zatem okazja do wspólnego świętowania wygranej. Jednym
słowem – derby są nasze! Oby ten świetny występ był dobrym
prognostykiem przed pozostałymi czterema kolejkami. Mamy
nadzieję, że wszystko co najgorsze już za naszym zespołem
i kolejne spotkania przyniosą nam zwycięstwa oraz awans
w tabeli. Obecnie sytuacja rezerw jest, delikatnie mówiąc,
nienajlepsza, gdyż zajmujemy dwunastą lokatę, jednakże
strata punktowa do drużyn zajmujących wyższe lokaty jest
niewielka.
Żeński zespół Zawiszy Fiero w ostatnich czterech kolejkach
zanotował dwa zwycięstwa i dwie porażki. Wygraliśmy na
własnym boisku z MKS Expom Krośniewianką 5:0 oraz na
wyjeździe z Kolejarzem Łódź 4:0. Przegrane przytrafiły się
nam w meczach wyjazdowych z wyżej notowanymi rywalkami – Wojownikiem Skierniewice (1:5) i Kają Opoczno (1:4).
Do końca rundy pozostały trzy serie gier, zmierzymy się na
Stadionie Miejskim im. Henryka Śmiechowicza z Piotrcovią
Piotrków Trybunalski, a następnie czekają nas starcia z Kotanem
Ozorków i MKS-em Zduńska Wola, które rozegramy na
boiskach rywalek. We wspomnianych czterech meczach
bramki dla Zawiszy Fiero zdobywały Martyna Robaszkiewicz
(cztery), Mariola Kopytowska (trzy), Paulina Forysińska (dwie)
oraz po jednej Ewa Tyll i Patrycja Drożdżewicz.
Ze zmiennym szczęściem w rozgrywkach ligowych rywalizowały nasze grupy młodzieżowe. Trampkarze (rocznik 2004/05)
po dwóch porażkach na inaugurację odnieśli zwycięstwo
z drużyną Sport Perfect II Łódź 2:1 po bramkach Piotra Nowaka
i Krzysztofa Kapuścika. Kolejne trzy pojedynki to niestety

Na zdj. Maciej Bartłomiejczyk, Patryk Olszewski i Janusz Dziedzic w polu karnym UKS-u
SMS Łódź podczas meczu łódzkiej klasy okręgowej. FOTO: Krzysztof Fintzel
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Siatkarska premiera
P

o raz pierwszy w historii Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się
w końcu września Grand Prix Rzgowa –
w piłce siatkowej kobiet. Inicjatywa była
spowodowana rosnącym zainteresowaniem tylko udziałem zespołów żeńskich
w turniejach amatorskich. „Premierowy”
turniej otworzył Mateusz Kamiński,

burmistrz Rzgowa z towarzyszeniem
Radosława Bubasa, dyrektora GOSTiR.
Zawody stały na wysokim poziomie,
mecze były wyrównane i gwarantowały
dużo emocji. W pierwszej fazie turnieju
drużyny grały systemem „każdy z każdym”. Druga część turnieju to mecze
finałowe. W Spotkaniu o trzecie miejsce

drużyna „AKS PWSZ Skierniewice”
gładko pokonała drużynę z Pabianic.
Finał należał do najlepszych: faworyt
rozgrywek drużyna „O z M” wygrała
z „Dzikusami” po bardzo wyrównanym
spotkaniu.
Dla zwyciężczyń - puchary, dla wszystkich
drużyn – zaproszenie za rok.

Na zdj. Walka o piłkę podczas meczu młodzików z UKS SMS Łódź.
FOTO: Krzysztof Fintzel

trzy porażki i tylko jeden zdobyty gol autorstwa Mikołaja
Słonia. Brak choćby jednego punktu w tych spotkaniach był
efektem wielu chorób i wyjazdów naszych graczy, przez co
trener Robert Górski opierał zespół na wyjątkowo wąskiej
kadrze. Na szczęście sytuacja uległa poprawie i w ostatnim
pojedynku udało się wywalczyć remis, na własnym boisku
podzieliliśmy się punktami z Maliną Piątek (2:2, trafienia
Piotra Nowaka i Filipa Jędrzejczaka). Z jednej strony cieszy
przełamanie złej passy, gdyż dodatkowo nasi chłopcy
pokazali charakter i ogromną ambicję doprowadzając do
wyrównania w meczu, w którym do 60 min. przegrywaliśmy
0:2, od 15 min. grając w dziesiątkę po czerwonej kartce dla
naszego bramkarza. Z drugiej strony trochę szkoda straconej
szansy na zwycięstwo. Zwłaszcza, że od samego początku to
nasz zespół prowadził grę i stwarzał sobie groźne sytuacje.
Drużyna młodzików (rocznik 2006/07) od inauguracji sezonu
narzuciła mocne tempo. Po dwóch zwycięstwach przyszła
kolejna wygrana, tym razem z Włókniarzem Pabianice 4:1
(bramki: Oliwier Hilt, Jan Wójcik, Miłosz Kamiński, Adrian
Gierach). Następne spotkanie rozgrywaliśmy z faworytem
ligi, UKS-em SMS Łódź. Po naprawdę dobrym meczu w wykonaniu naszych graczy przegraliśmy 0:2 z bardzo silnym
rywalem. Nie licząc meczu z Zawiszą łodzianie w każdym
innym występie strzelali rywalom średnio ponad 9 bramek,
my daliśmy wbić sobie jedynie dwie. W następnej kolejce
przyszła druga porażka, tym razem ulegliśmy ŁKS-owi II Łódź
1:2 (honorowy gol Adriana Woźniaka). Po tej przegranej
trener Marcin Sikorski zdecydował dać szansę w kolejnych
spotkaniach zawodnikom, którzy do tej pory grali mniej,
lub nawet w ogóle. W meczach z Termami Ner Poddębice
i Metalowcem Łódź byliśmy zatem świadkami kilku debiutów w barwach Zawiszy. Drużyna bez swoich najlepszych
graczy nie sprostała obu rywalom, notując dwie porażki.
W międzyczasie teoretycznie silniejszy zespół rozegrał
sparing z Jutrzenką Drzewce, który wygraliśmy 6:0.
Swoje pierwsze punkty zdobyli gracze z grupy orlików (rocznik
2008), którzy w ostatnich pięciu występach zanotowali dwa
remisy (z UKS Pabianice i MSP Andrzeja Kretka) i trzy porażki
(z czołową trójką ligi: Wartą Sieradz, UKS SMS Łódź i SAP
Andrespolią Wiśniowa Góra). Czekamy zatem z niecierpliwością na premierowe zwycięstwo, nasi gracze będą mieli do
tego jeszcze cztery okazje do zakończenia rundy jesiennej.
Zmierzymy się na własnym boisku z Włókniarzem Pabianice
i Borutą Zgierz oraz zagramy na wyjazdach z MKS-em 2000
Tuszyn i Pogonią Zduńska Wola.
Świetnie spisali się również nasi reprezentanci w rozgrywkach
powiatowych turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”. W ubiegłorocznej edycji drużyna żaków (rocznik
2009/10) awansowała do finału wojewódzkiego, a w tym
roku poszło nam jeszcze lepiej. Reprezentanci Rzgowa oraz
jednocześnie wychowankowie Zawiszy absolutnie zdominowali rozgrywki we wszystkich kategoriach wiekowych!
W przedziałach U8 i U10 nasze drużyny zajęły pierwsze
i drugie miejsca, a w kategorii U12 zakończyliśmy zmagania na drugiej lokacie. Zwycięzców zobaczymy w finałach
wojewódzkich, gdzie stawką będzie awans do ostatniego
etapu, rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie!

Autor: B.M.

Króliki z pucharami

W

dniach 21-22 października 2017r
w Konstantynowie Łódzkim
odbyła się V Ogólnopolska Wystawa
Królików Rasowych zorganizowana przez
Łódzki Związek Hodowców Zwierząt
Futerkowych i Drobnego Inwentarza
z siedzibą w Rzgowie. Na wystawie
zaprezentowało się 75 wystawców
z całej Polski oraz goście z Litwy i Łotwy.
Na wystawie można było podziwiać
600 królików w różnych rasach i odmianach barwnych. Króliki duże, średnie,
mięsne, futerkowe, małe i miniaturowe.
Wystawa z roku na rok cieszy się
większym zainteresowaniem wśród
zwiedzających w tym roku odwiedziło
nas ponad 1000 osób, cieszymy się
bardzo i zapraszamy za rok.
Pragniemy serdecznie podziękować
Burmistrzowi Rzgowa, Mateuszkowi
Kamińskiemu oraz Radzie Miejskiej
w Rzgowie za objęcie patronatem
honorowym oraz ufundowanie pucharów dla zwycięzców wystawy.
Autor: Magdalena Pietraszczyk

16

Sport

RZGÓW NASZA GMINA • październik - listopad 2017

Obrona damską torebką
Rozmowa z Jarosławem Kuna instruktorem krav maga.
W czym krav maga jest lepsza od innych sztuk walki?
Nie można jej definiować jako lepszej lub gorszej. Krav
maga nie jest sportem. Nie jest to też wprost sztuka
walki lecz system samoobrony bazujący na podstawowych odruchach obronnych człowieka. Jej elementy
to szereg technik, na które się składają pchnięcia
i dźwignie, uderzenia i kopnięcia w okolice gardła,
oczu, potylicę, czy strefę krocza. Można powiedzieć,
że zawiera w sobie kombinację najskuteczniejszych
technik rodem z boksu, jiu jitsu, judo, muay thai,
zapasów i innych sztuk walki.
Czy elementy pochodzące z różnych sztuk walki
powodują, że zasady w krav maga są dokładnie
określone jak w sztukach, z których je czerpie?
Często pada stwierdzenie, że w krav maga „nie ma
zasad”. Dzieje się tak, gdyż mówimy o obronie przed
najczęstszymi atakami do jakich dochodzi na ulicy,
gdzie często agresorów jest więcej, są uzbrojeni i sami
oczywiście nie stosują żadnych zasad. Wtedy nie
można liczyć na gong kończący rundę czy sędziego,
który przerwie walkę. Wtedy możemy liczyć tylko na
siebie i własne umiejętności.
Krav maga nieustająco ewoluuje, stale przejmuje
najbardziej skuteczne elementy z innych systemów
obronnych bądź sztuk walki, ale posiada również
rozwiązania, których nie ma w żadnych systemach
i sztukach walki.
Dla kogo jest krav maga i kto może ją trenować?
Jedyne przeciwwskazania jakie mogą być, to względy
zdrowotne, ale o tym powinien zdecydować lekarz.
Poza tymi przypadkami, krav maga jest odpowiednia w zasadzie dla wszystkich, niezależnie od płci.
Oczywiście, potrzebna jest w miarę dobra sprawność
fizyczna, ale to jest często również celem treningu dla
wielu osób. Na krav magę decydują się również osoby,
które poprzez treningi chcą poprawić swoją sylwetkę,
kondycję oraz pewność siebie ucząc się jednocześnie
praktycznych umiejętności, które mogą nam pomóc
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Motto krav magi brzmi: „Jeżeli Twoje życie lub zdrowie
jest zagrożone, masz prawo do jego obrony, bez
względu na środki”. Podstawowym celem treningów
jest nauczenie przewidywania sytuacji zagrożeń, ich
unikania, przytomności umysłu i działania w stresie.
Wszystkie elementy krav maga są nastawione na
maksymalną skuteczność przy minimum wykonanych
ruchów, opartych na naturalnych odruchach człowieka,
przy wykorzystaniu do obrony tego, co akurat jest pod
ręką: począwszy od damskiej torebki, teczki czy plecaka
poprzez klucze do mieszkania, a na np. kiju kończąc.
Jak wygląda trening krav maga?
Zacznijmy do tego, że są dwie wersje krav magi: cywilna oraz militarna. Różnią się one zakresem technik
ćwiczonych oraz niejako celem: w wersji cywilnej
priorytetem jest obrona przed zagrożeniem, w wersji
wojskowej celem jest także zabicie przeciwnika. Nas,
rzecz jasna interesuje odmiana cywilna.
Na treningu poznajemy techniki obrony i ataku.
Uczymy się również taktyki w walce przeciwko
jednemu napastnikowi lub przeciwko grupie agresorów. Trenujemy także obrony przed napastnikiem
uzbrojonym w groźne narzędzie jak nóż czy pałka,
a nawet w broń palną.
Zajęcia odbywają się na sali, ale czasami przenosimy się
na korytarz czy np. na parking, żeby ćwiczyć również
w warunkach, w jakich może spotkać nas sytuacja

zagrażająca naszemu bezpieczeństwu.
Trenujemy praktyczne zastosowanie technik w sytuacjach codziennych. Używamy podstawowych technik
w połączeniu z jakimikolwiek innymi ruchami, aby
obronić się przed atakiem. Uczymy się również bronić
innych w sytuacjach, kiedy zaatakowana zostaje bliska
nam osoba, członek rodziny lub kiedy obca osoba
potrzebuje pomocy.
Głównym celem w krav maga jest obrona siebie lub
najbliższych i pozbawienie napastnika zdolności do
dalszej walki.
Jakie są główne zasady obrony w krav maga?
Są cztery takie zasady, a ich zastosowanie zależy od
intensywności ataku i sytuacji w jakiej znajduje się
osoba broniąca. Generalną zasadą zawsze, nie tylko
w krav maga, jest bezpieczeństwo zatem pierwszą
zasadą jest unikanie miejsc niebezpiecznych i takich
sytuacji. Na drugim miejscu jest zasada, którą można
opisać: jeżeli znajdziesz się w niebezpiecznym miejscu
lub sytuacji, to oddal się z tego miejsca jak najszybciej.
Trzecia zasada mówi, że jeżeli już znajdziemy się
w niebezpiecznym miejscu lub sytuacji i nie możemy
się oddalić, to walczmy używając wszelkich dostępnych
przedmiotów, które mogą być pomocne. Końcowa
zasada rozszerza poprzednią, do której dodaje założenie,
że jeśli nie możesz się oddalić od niebezpieczeństwa,
a w zasięgu nie masz żadnych przedmiotów, które można
by było w walce wykorzystać, to możesz walczyć nie
stawiając sobie żadnych ograniczeń. Najważniejsze
bowiem jest twoje bezpieczeństwo i życie.
Gdzie i kiedy można w Rzgowie trenować krav
magę?
W tej chwili treningi odbywają się w poniedziałki
na Hali Sportowej o godz. 19:00 i uczęszczają na nie
głównie osoby dorosłe i młodzież.
W przyszłości planowane są też treningi dla dzieci,
a niebawem odbędzie się kurs samoobrony przeznaczony specjalnie dla kobiet.

Historia krav maga
„Krav maga” pochodzi z Izraela, ale nazwa tej sztuki
obronnej to ogólne pojęcie. W słownikach wydanych
w Izraelu napisane jest, że krav maga to system walki
wręcz: maga znaczy „bliski”, „z bliska” lub „(na) dotyk”,
krav znaczy „walka”.
Twórcą systemu był Imi Lichtenfeld, znany też jako
Imi Sade Or. Uprawiał różne dyscypliny sportu: został
mistrzem Słowacji w zapasach, boksie oraz gimnastyce,
znał też jiu-jitsu (i podobno był znanym tancerzem).
W latach 30. XX wieku stanął w obliczu realnego
zagrożenia ze strony faszystowskich bojówek. Ze
względu na swoje umiejętności stał się liderem młodych
Żydów, którzy starali się przeciwstawić narastającej
fali agresji. W czasach okupacji faszystowskiej zorganizował grupę samoobrony, która strzegła żydowskiej
dzielnicy. Dzięki wielu walkom stoczonym z silnymi
przeciwnikami, często uzbrojonymi w pałki i noże,
zdobył doświadczenie umożliwiające po wielu latach
na skonstruowanie własnej odmiany systemu walki
wręcz. Oparł się na założeniu, że w walce z silniejszym,
często lepiej wyszkolonym przeciwnikiem, głównym
atutem jest skuteczność ataku.
W Polsce krav maga pojawiła się w połowie lat
dziewięćdziesiątych XX wieku za sprawą prekursora
tego systemu w naszym kraju Tamasza Adamczyka.
Obecnie w Polsce Krav Maga stoi na bardzo wysokim
poziomie, co sprawia, że na specjalistyczne szkolenia
przyjeżdżają instruktorzy z całego świata.
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