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20-LECIE SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA

W

Teatrze Wielkim odbyła się gala
z okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego. Małgorzata Rózga, zastępca
burmistrza Rzgowa i Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wręczyli Markowi Mazurowi, przewodniczącemu Sejmiku
Województwa Łódzkiego pamiątkową tabliczkę oraz list gratulacyjny.

Jak stwierdził marszałek województwa Witold
Stępień, przez 20 lat zmieniły się priorytety samorządu i jest to dowód na rozwój województwa. – Kilkanaście lat temu wyzwaniem była
infrastuktura. Wszyscy chcieli budować drogi,
modernizować połączenia komunikacyjne,
inwestować w kanalizację i wodociągi. Dzi-

siaj środek ciężkości przesuwa się na rozwój
przedsiębiorczości, bo mamy coraz większą
świadomość, że to jest inwestowanie w przyszłość oraz w edukację, turystykę, sport, zdrowy tryb życia.
Zdaniem przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura, województwo łódzkie dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem i wydawaniem unijnych pieniędzy.
– Jeśli chodzi o lokacje unijne, nasz region jest
dzisiaj trzeci w kraju. Ponad 11 mld zł w ciągu 20 lat samorząd regionalny wydał na tzw.
modernizację województwa. Dodajmy do tego
kolejne 14 mld zł z Unii Europejskiej. Widać,
że region łódzki cały czas się rozwija.
Tekst i fot. UMR

Zaliczony egzamin z finansów

BUDŻET WYKONANY
B

urmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński
otrzymał absolutorium 6 czerwca na XLII
sesji Rady Miejskiej. „Za” głosował cały
klub „Rzgów Naszą Gminą”, a także radny Zbigniew Cisowski i radna Grażyna Gałkiewicz
(łącznie 10 głosów), od głosowania wstrzymał
się klub „Lepsza Przyszłość w naszych Rękach”
(4 głosy). Przeciw zagłosował radny Marek
Marchewczyński.
Burmistrz, podsumowując dokonania
w ubiegłym roku, wymienił m.in. modernizację największej stacji uzdatniania wody w Rzgowie na ulicy Górnej za 2,5 mln zł. Inwestycja
powinna zabezpieczyć jakość wody i ciągłość
jej dostaw dla Rzgowa. Poprzez wodociąg spinający ze Starową Górą – zabezpiecza awaryjne dostawy wody dla tej miejscowości.
W roku 2017 przygotowano do realizacji
inwestycję współfinansowaną ze środków Unii
Europejskiej, dotyczącą budowy kanalizacji
w Starowej Górze (22 ulice) i Starej Gadce.
W ramach tej inwestycji ma powstać prawie
17 km kanalizacji podciśnieniowej (ok. 300
studni). Umowa została podpisana we wrześniu
2017 r. Planowano rozpoczęcie prac w roku
2017, jednakże ze względu na nasilenie opadów w okresie jesiennym oraz z obawy przed
niemożnością prowadzenia prac w warunkach
zimowych – w porozumieniu z wykonawcą
przesunięto termin rozpoczęcia prac na kwiecień, a ulicę Stropową na czerwiec 2018 r. Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2019.
W roku 2017 dokończono budowę oświetlenia na: ulicy Cegielnianej w Gospodarzu

Prezentacja raportu z działalności Gminy Rzgów w 2017 roku
oraz wybudowano oświetlenie na: ulicy Kasztanowej w Starowej Górze. Łączna długość
nowo wybudowanych sieci oświetleniowych
ledowych wyniosła około 1500 m.
Gmina Rzgów w roku 2017 przeznaczyła
ponad 1 450 000 zł na inwestycje związane
z oświatą i wychowaniem na adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Guzewie,
w szkole w Kalinie docieplono ściany oraz
zmodernizowano kotłownię olejową, rozpoczęto kompleksową modernizację ogrzewania
w Szkole Podstawowej w Rzgowie.
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę Domu Kultury w Rzgowie.
Planowane zakończenie inwestycji objętej
umową nastąpi w sierpniu 2019 roku. Zakres
umowy pozwoli na przeprowadzenie w roku
2019 GOK oraz biblioteki do nowego obiektu. Wartość tej inwestycji zapisana w umowie
to ponad 13 milionów złotych brutto. To tylko niektóre z zadań, które zreferował na sesji
burmistrz Mateusz Kamiński. Resztę możecie
Państwo znaleźć w załącznikach do artykułu.
Jedną z najbardziej doniosłych uroczystości zorganizowanych 25 sierpnia 2017 r. były

obchody 550-lecia założenia miasta. Uroczystą mszę w intencji Rzgowa i mieszkańców
gminy poprowadził ks. biskup Adam Lepa.
Uroczysty apel straży pożarnych poprzedziło
odsłonięcie symbolicznego tronu króla Kazimierza Jagiellończyka, który nadał miejscowości prawa miejskie. Na Starym Rynku został
posadzony dąb błotny będący symbolem siły,
szlachetności i mądrości.
Radni wysłuchali również informacji
o stanie mienia komunalnego, zapoznali się
z opiniami i wnioskami Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, oparta na dokumentach porzedstawionych przez Komisję Rewizyjną była
pozytywna. W tych okolicznościach burmistrz
Mateusz Kamiński otrzymał absolutorium.
– Ważne jest, że możemy mówić o kolejnym roku stabilnej, bezpiecznej, prorozwojowej polityki rzgowskiego samorządu – powiedzial burmistrz – bo nastąpiła wyraźna
poprawa infrastruktury komunalnej.
Oprac. Włodzimierz Kupisz
Fot. Ryszard Poradowski

O G Ł O S Z E N I E
Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematem dotacji z Funduszy Europejskich na

bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia
ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).
W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania, czy planowane przedsięwzięcie
kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się o dotację. Pracownicy MPI przedstawią także ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy
unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020
dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskażą, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.
Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będą specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach.
Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich.
W szczególności zapraszamy osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców.
Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował 6 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie,
plac 500-lecia 22 w sali posiedzeń Rady Miejskiej – pokój 36 na 1 piętrze, w godzinach od 9.00 do 11.30.
Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału!
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LIII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
W dniu 6 czerwca br. odbyła
się LIII sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie, gdzie głównym
punktem porządku obrad
było przyjęcie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Rzgów za rok 2017 oraz
absolutorium dla burmistrza
Rzgowa z tytułu jego
wykonania.
Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Rzgów za rok 2017
Przyjęcie sprawozdania było poprzedzone wystąpieniem Burmistrza, który przedstawił wykonanie budżetu za rok 2017 w formie prezentacji. Następnie odczytano opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą sprawozdania Burmistrza Rzgowa z wykonania budżetu za rok 2017 oraz przedstawiono
opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rzgów za rok 2017 wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za rok 2017. Obie opinie były
pozytywne.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę
w głosowaniu: 13 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Absolutorium dla Burmistrza Rzgowa
Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej w Rzgowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017
Burmistrzowi Rzgowa. Wniosek ten uzyskał
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Radni w głosowaniu bezwzględną większością głosów udzielili Burmistrzowi Rzgowa
absolutorium (10 „za” 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”).

Zmiany w budżecie na rok 2018
Burmistrz w uchwale zmieniającej budżet
na rok 2018 zaproponował następujące zmiany.
Zwiększenie planu dochodów:
1. Dotacja celowa z rezerwy Wojewody Łódzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych: „Plenerowe miejsce sportu
i rekreacji przy szkole podstawowej w Kalinie” oraz „Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy szkole podstawowej w Guzewie” –
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego
Nr FB-I.3111.1.108.2018 z dn. 15.05.2018 r.:
100.000,00 zł
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Budowa placu wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie, Budowa siłowni
zewnętrznej w Gospodarzu, Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie”: 50.989,00 zł
3. Wpływy z tytułu odszkodowania w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie: 5.937,00 zł
Zwiększenie planu wydatków:
1. Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy

Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów): 50.000,00 zł
2. 
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy
Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów): 50.000,00 zł
3. 
W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru
i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów
odpowiedzią na problem czystości Stawów
Stefańskiego w Łodzi: 50.000,00 zł
4. 
W.P.F.: Wykonanie projektu budowlanego
odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski
– etap I: 5.000,00 zł
5. 
Zakup
systemu
informatycznego
do przetwarzania informacji niejawnych:
7.001,28 zł
6. Zadania zlecane do realizacji podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa
i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym: 6.000,00 zł
7. Zakup usług remontowych w Przedszkolu
Publicznym w Rzgowie (środki z odszkodowania): 5.937,00 zł*
*Konieczność dokonania remontu podłogi w sali
dydaktycznej na parterze budynku przedszkola
po awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience przylegającej do sali dydaktycznej.
8. 
W.P.F.: Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów
do placówek oświatowych w roku szkolnym
2018/2019: 38.180,00 zł
9. Wydatki bieżące związane z zakupem i montażem monitoringu wizyjnego altan będących pod zarządem GOSTIR: 10.000,00 zł
10. 
Budowa placu zabaw wraz z siłownią
w Konstantynie: 57.380,01 zł
11. Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu: 20.000,00 zł
12. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie:
20.000,00 zł

13. Modernizacja budynku OSP w Kalinku:
15.000,00 zł*
*Zmiana tytułu pozwoli na wykorzystanie środków, które pozostaną po wykonaniu wejścia,
na inne potrzeby związane z modernizacją budynku OSP Kalinko.
RAZEM: 334.498,29 zł

bowiązany jest do podjęcia procedury planistycznej określonej w ustawie z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Statut Gminnej Przychodni
Zdrowia w Rzgowie

Gmina Rzgów wyraziła wolę przejęcia dróg
zbiorczych oraz terenów pod drogi zbiorcze
znajdujących się w pasie drogowym drogi
krajowej nr 91 w miejscowości Starowa Góra,
w obrębie geodezyjnym Starowa Góra, której
zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.
Ze względu na przebieg dróg zbiorczych
znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 w miejscowości Starowa Góra oraz
charakter odbywającego się na nich ruchu pojazdów oraz pieszych istnieje potrzeba zaliczenia ich do kategorii dróg lokalnych. Przejęcie
przedmiotowych dróg przez Gminę Rzgów
usprawni ich bieżące utrzymanie, co w konsekwencji przełoży się na polepszenie komfortu
korzystania z tych dróg przez mieszkańców
Starowej Góry.

Dotychczasowy statut Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie z 2011 r. określał
w sposób enumeratywny rodzaje poradni
i gabinetów uniemożliwiając tym samym
tworzenia nowych ich rodzajów bez konieczności uprzedniej zmiany treści Statutu. Przyjęte wówczas rozwiązanie blokowało rozwój
jednostki i możliwość dynamicznego reagowania na oczekiwania pacjentów oraz potrzeby Przychodni, stąd propozycja zmiany zapisów Statutu polegająca na określeniu struktury
organizacyjnej w sposób ramowy, szczegółowe
regulacje pozostawiając kierownikowi Przychodni. Proponuje się również zmianę nazewnictwa z Kierownika na Dyrektora w celu ułatwienia tworzenia na przyszłość dodatkowych
komórek organizacyjnych podległych np. kierownikom tych komórek, czy działów.
Wobec powyższych względów Rada
Miejska przychyliła się do wniosku Kierownika GPZ Jarosława Nettika i przyjęła nowe
brzmienie statutu.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa rejon
ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz
części wsi Gospodarz ul. Cegielniana, droga
bez nazwy, natomiast Burmistrza Rzgowa zo-

Przejęcia przez Gminę Rzgów
do zasobów dróg gminnych
dróg zbiorczych w Starowej Górze

Nazwa ulicy w Konstantynie
Rada Miejska postanowiła nadać nazwę „Zielone Wzgórze” ulicy w Konstantynie – dla
drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Rzgów, oznaczonej nr działek 63/27 i 64/9
w obrębie Grodzisko o długości 157 m i szerokości 10 m biegnącej od ul. Przyrodniczej
w kierunku zachodnim.
Treść podjętych uchwał Rady Miejskiej
w Rzgowie znajduje się na stronie www.bip.
rzgow.pl.
Karolina Jardzioch
Urząd Miejski w Rzgowie
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REKORDOWE INWESTYCJE
NAPAWAJĄ OPTYMIZMEM
W gminie Rzgów na ten rok
zaplanowano 121 inwestycji
łącznej wartości ponad
38 mln zł. To rekord pod
względem liczbowym
i wartościowym. W gminie
Rzgów rozmach inwestycyjny
przypomina miasta
o wielokrotnie większym
potencjale ludnościowym.
Jeszcze większy powód
do dumy to podpisanie
zdecydowanej większości
umów z wykonawcami.

W ostatnich miesiącach w całym kraju wzrosły
o kilkadziesiąt procent koszty usług budowlanych – wyjaśnia burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński. – W dużym stopniu przyczynił się
do tego niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych na rynku pracy. Jednak,
dzięki prawidłowemu oszacowaniu kosztów
inwestycji, przy analizowaniu których przede
wszystkim prognozuje się sytuację w branży,
można uniknąć kłopotów.
Przykładem prawidłowego przewidywania
sytuacji na rynku są plany rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rzgowie. W przypadku tej
inwestycji niedoszacowanie w wysokości 100 tysięcy złotych przy kosztach około 16 mln złotych
to poniżej 1 procenta błędu. Rada Miejska już
zdecydowała podwyższyć wydatki w wieloletniej prognozie finansowej.

DALSZE WSPARCIE
REMONTU KOŚCIOŁA
Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa
Łódzkiego 29 maja przyznano dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł na zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Starej
Gadce. To maksymalna kwota, jaką mogliśmy
uzyskać w tym naborze wniosków.
W budżecie gminy jest zapisane pół miliona złotych na zakup tego pojazdu. Gmina
stara się również o dofinansowanie jego zakupu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. OSP
Stara Gadka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jest używana tak na terenie gminy Rzgów, jak i poza jej granicami.
Jednocześnie radni wojewódzcy przyznali 61 600 złotych (wnioskowano o 80 tys. zł)
na dofinansowanie prac przy konserwacji najcenniejszego zabytku w naszej gminie, tj. kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika

– Przy rekordowej liczbie i wartości inwestycji w tym roku, jednak zdarzają się przeszkody – przyznał Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Rzgowie na ostatnim posiedzenie Komisji
Gospodarki, Budżetu i Finansów RM. – Przykładowo, oszacowaliśmy koszt murawy na Stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie na 30
tysięcy złotych, a tymczasem najtańszy wykonawca podał cenę 70 tysięcy złotych. Do przetargu na wykonanie zbiornika kanalizacji deszczowej w Starowej Górze nie zgłosił się żaden
wykonawca. W przypadku remontów dróg
okazuje się, że za zaplanowane w budżecie pieniądze możemy np. wykonać tylko krótszy odcinek. Przykładem może być przebudowa drogi
powiatowej w Hucie Wiskickiej. Od decyzji radnych zależy więc, czy przyjąć takie rozwiązanie
czy raczej przesuwać środki.

Jak wyglądają w połowie roku
rzgowskie, rekordowe pod każdym
względem inwestycje?

W trakcie wykonania są:
– przedszkole w Guzewie
– wodociągi przy ul. Pogodnej w Bronisinie
Dworskim, w Rzgowie przy ul. Irysowej,
Okiennej i Kwiatowej, w Gospodarzu przy
ul. Cegielnianej
– boisko wielofunkcyjne w Kalinie
– place zabaw i siłownie zewnętrzne w Rzgowie przy ul. Nasiennej, w Konstantynie, Gospodarzu, w SP w Kalinie, w SP w Guzewie
i w Czyżeminku
– rozbudowa OSP w Kalinie
– budowa świetlicy w Starej Gadce
– budowa Domu Kultury

Trwają prace przy tynkowaniu
elewacji świątyni

w Rzgowie. Pieniądze są przeznaczone konkretnie na remont dachu prezbiterium i zakrystii, renowację elewacji: południowej nawy
głównej, attyki od strony wschodniej i kruchty
południowej; remont dachu kruchty południowej; wymianę drzwi w kruchcie południowej.
Przypomnijmy, że na tegoroczną część remontu świątyni parafialnej złożyły się już: gmina
Rzgów oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – po 300 tysięcy złotych.
Tekst i fot. WK

– klimatyzacja w remizie OSP Grodzisko
– 
oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie
Dworskim
– oświetlenie ul. Jaśminowej w Starowej Górze
– kamień upamiętniający starą remizę OSP
– budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Bronisinie Dworskim (odbiór techniczny 14
czerwca)
– remont ul. Tuszyńskiej (odbiór techniczny
prawdopodobnie 28 czerwca)
– remont MOPS (przed odbiorem technicznym)
– utwardzenie terenu na boisku w Starowej
Górze przy ul. Centralnej
– budowa przedszkola w Kalinie rozpocznie
się w III kwartale, ale większość prac zostanie wykonana w przyszłym roku.

DOFINANSOWANIE
DLA STRAŻAKÓW
7 czerwca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej podpisano umowy
na dofinansowanie sprzętu ratowniczego dla
11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z naszej gminy. W spotkaniu gminę Rzgów reprezentowali: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz skarbnik gminy Anna Czarnocka.
Dzięki pozyskanym środkom jednostki OSP otrzymają wyposażenie i sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa, które zagraża zdrowiu i życiu
poszkodowanych. Całkowity koszt zadania
to 107 117 zł, z czego 106 046 to kwota dofinansowania, tj. 99% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zostaną zakupione
min. torby medyczne, defibrylatory oraz pozostały sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP.

Inwestycje wykonane do 14 czerwca:
– budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Bronisinie Dworskim
– przebudowa wjazdów w Romanowie
– I etap remontu ul. Łódzkiej
– chodnik ul. Letniskowa
– modernizacja strażnicy OSP Gospodarzu
– modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej
– kotłownia gazowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie (odbiór techniczny lada dzień)
– Najważniejsze, tegoroczne umowy zostały już
podpisane z wykonawcami – podsumował Zbigniew Snelewski na posiedzeniu komisji.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Wniosek gminy Rzgów został złożony w ramach VIII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB:
Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań, ustawowych
związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem
na rok 2018. Zadanie jest współfinansowane
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Tekst i fot. Miron Ossowski
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BĘDĄ NOWE SIŁOWNIE
I PLAC ZABAW
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński podpisał umowę na unijne dofinansowanie”Budowy placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie, siłowni zewnętrznych
w Gospodarzu i w Rzgowie.” Umowy podpisał
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Wartość przyznanej pomocy unijnej to prawie
51 tysięcy złotych, tj. 63,63% kosztów trzech
wspomnianych obiektów.

Pierwsza siłownia na powietrzu przy Hali Sportowej

W BRONISINIE
BARDZIEJ DWORSKO

Na ukończeniu jest budowa chodnika wraz
ze zjazdami do posesji w Bronisinie Dworskim przy ulicy Strażackiej. Powstaje tu około

428 metrów bieżących chodnika o szerokości
półtora metra. Chodnik jest z szarej kostki betonowej. Posiada odwodnienie do rowu przydrożnego.
– W trakcie inwestycji okazało się, że między poziomem chodnika a dnem rowu odwadniającego różnica wyniesie ponad półtora metra
– mówi Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
W ten sposób powstały dwa odcinki kry-

WKRÓTCE OTWARCIE
ŚWIETLICY
W GOSPODARZU
Dobiega końca rozbudowa świetlicy wiejskiej
w Gospodarzu. To jedna większych inwestycji budowlanych w gminie Rzgów w ostatnich
latach. Łączne wydatki poniesione w ciągu
trzech lat wyniosą 341 tys. zł. Trwają prace
porządkowe oraz wykończeniowe, polegające
na położeniu szarej kostki brukowej wokół
budynku. Wykonawca pracuje nad odwodnieniem i kanalizacją deszczową.
Już na etapie planowania rozbudowę
świetlicy podzielono na etapy. W części do-

ASFALT
NA TUSZYŃSKIEJ
Na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie rozłożono asfalt na 896-metrowym odcinku ulicy. Ma ona
w tym miejscu szerokość 7,10 metra.
Ulica Tuszyńska w Rzgowie latem ubiegłego roku zyskała chodnik i odwodnienie. 21
lutego 2018 r. gmina Rzgów zawarła umowę
ze zwycięzcą przetargu z Piotrkowa Trybunalskiego na wykonanie remontu wartości 949
tysięcy złotych brutto. Jego zakres obejmował
wymianę krawężnika po zachodniej części

budowanej do starej świetlicy znalazły się: pomieszczenie gospodarcze z kotłownią, wiatrołap z nowym wejściem od strony wschodniej,

i przemieszczenie wjazdów o około 3 centymetry w związku z podniesieniem poziomu
asfaltu.
Po wschodniej części remontowanego
odcinka wymieniono wyeksploatowaną część
krawężnika i dostosowano wjazdy do poziomu nowego asfaltu. Pracami remontowymi
kieruje Jacek Michalski, zdaniem pracowników Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Rzgowie – jeden z najlepszych kierowników
budowy w regionie łódzkim.
W trakcie inwestycji, roboty utrudniło
sprzątanie szkód po ulewnych deszczach, które aż trzykrotnie podtopiły teren. Szczęściem
w nieszczęściu, wnioski z tych zdarzeń wykorzystano do wprowadzenia poprawek w planie
remontu. Żywiołu nie da się przechytrzyć, ale
można zminimalizować jego szkodliwe skutki.
Wykonawca dał 8 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.
Planuje się przeprowadzenie odbioru technicznego inwestycji 28 czerwca lub wcześniej.

Uzyskanie unijnego dofinansowania było
możliwe dzięki współdziałaniu rzgowskiego
samorządu z Lokalną Grupą Działania „BUD-UJ RAZEM”.
Uzyskaliśmy wsparcie finansowe ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014–2020 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.
Głównym celem wspomnianych inwestycji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej
i poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”.

tego kanału: 51-metrowy i 61,5-metrowy. Aby
umożliwić czyszczenie kanałów, zbudowano dwie studzienki. Powstało też dodatkowe
30-metrowe przedłużenie chodnika w kierunku ul. Dworskiej, W związku z tymi dodatkowymi pracami sporządzono aneks do umowy
z wykonawcą. Gmina zaakceptowała wzrost
kosztów o około 54 tys. zł.
Po wykonaniu robót drogowych teren zostanie uporządkowany, a tereny zielone w pasie drogowym będą obsiane. Przed oddaniem
drogi do ruchu zostanie uzupełnione oznakowanie poziome i pionowe. Według zapewnień
wykonawcy, inwestycja o wartości 180 tys. zł
powinna zakończyć się w czerwcu.

a także szatnia, toaleta spełniająca wymagania
dla osób niepełnosprawnych, a także magazyn.
Już na etapie planowania rozbudowę świetlicy podzielono na etapy. Nowy dach i pomieszczenia w stanie surowym zamkniętym
były gotowe pod koniec 2016 roku Zainstalowano wtedy zbiornik na gaz i uruchomiono
centralne ogrzewanie. Ten etap rozbudowy
kosztował 130 tysięcy złotych.
– Kolejna część robót była związana
z połączeniem budynków starej i nowej części,
wykonaniem ocieplenia, instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej oraz robotami wykończeniowymi – mówi nadzorujący rozbudowę mgr inż. Bogdan Błaziński z Referatu
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. –
Cała świetlica ma powierzchnię 184 m2, w tym
134,4 m2 powierzchni użytkowej.

PRZYBYWA RUR
W STAROWEJ GÓRZE
Na ul. Kasztanowej w Starowej Górze
rozpoczęły się roboty kanalizacyjne.
To fragment „inwestycji dziesięciolecia”
w gminie Rzgów, która obejmie 23 ulice
w Starowej Górze i Starej Gadce.
Skanalizowanie ul. Kasztanowej będzie kosztować ok. 760 tys. zł. Inwestycja
zakłada ułożenie 1300 m.b. rur, głównie
o śr. 100 mm. Większość sieci zostanie
zbudowana metodą przewiertów sterowanych, co oznacza znaczne ograniczenie
liczby wykopów. Tę samą metodę zastosowano na pobliskiej ul. Tunelowej. Powstanie tu 18 studzienek zaworowych, do których wykonawca podłączy 54 posesje.

Na ul. Kasztanowej ukształtowanie
terenu, czyli niewielkie odcinki spadów
wykluczyły powstanie tylko kanalizacji
grawitacyjnej. Zastosuje się tutaj tzw. kanalizację podciśnieniową. Chodzi o to,
że ścieki dopłyną „z górki” do 18 zaworowych studzienek podciśnieniowych i dalej
będą zasysane do sieci.
Ukończenie prac na ul. Kasztanowej
nie oznacza jeszcze uruchomienia kanalizacji. Z tym trzeba poczekać jak zostaną ułożone rury i zbudowane studzienki
w ul. Szklarniowej, Tunelowej i w części
ul. Zagłoby. Przed uruchomieniem kanalizacji w tej części Starowej Góry, mieszkańcy na własny koszt lub własnoręcznie
wykonają indywidualne przyłącza w posesjach. Tego rodzaju prace nie wymagają
przygotowania map geodezyjnych.

ZEBRY wyległy na drogi
Dobiega końca malowanie oznakowania poziomego ulic i parkingów w gminie Rzgów.
Znaki wymalowane specjalną białą farbą mają
właściwość odbijania światła w ciemności.
Drogowi malarze pracowali już w Kalinku
na drodze powiatowej, w Starej Gadce na ul.
Czartoryskiego, w Rzgowie na ulicach: Rudzkiej, Łódzkiej, na części Tuszyńskiej, a także
na ul. Ogrodowej i na parkingu na pl. 500-lecia.
Do malowania są jeszcze m.in. drogi
w Starowej Górze, Grodzisku i w Konstantynie. Gmina zapłaci za całe zlecenie 33,5 tysiąca
złotych brutto.

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Tekst i fot. UMR

Guzew

Rzgów

Kalino

22 czerwca odbyło się zakończenia roku szkolnego w Szkole
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie. W uroczystości wziął udział burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. Uczniowie przedstawili program kabaretowy i wielkie
pokazy taneczne z udziałem szkolnych zespołów tanecznych, jaki i większości uczniów różnych klas. Widzowie
mieli wrażenie, że szkoła w Guzewie ma profil taneczny.

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie rok
szkolny 2017/2018 podsumowała w hali sportowej. Najlepsi
uczniowie i laureaci konkursów wiedzowych oraz sportowych otrzymali nagrody i dyplomy. Podziękowania za zaangażowanie w sprawy szkolnej społeczności, radę i udzielone wsparcie otrzymali również wyróżnieni rodzice. Urząd
Miejski reprezentowała wiceburmistrz Małgorzata Rózga.

W Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie po mszy sprawowanej przez ks. Krzysztofa Florczaka,
uczniowie udali się na salę gimnastyczną. Sekretarz gminy Rzgów Katarzyna Berczak-Lato złożyła społeczności
szkolnej życzenia udanych i bezpiecznych wakacji. Radna
Powiatowa Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz wręczyła 2
uczniom nagrody ufundowane przez firmę Ptak SA.

Łza się zakręciła absolwentom „Jagiellończyka”…
W piątek, 15 czerwca odbyło
się pożegnanie trzech III klas
gimnazjalnych w Szkole Podstawowej
im. Jana Długosza w Rzgowie. Młodzież
pokazała publiczności niezwykle
barwny program taneczno-muzyczny
z elementami satyrycznymi. Oklaskiwał
go m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński.
Można powiedzieć, że absolwenci
byłego Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka urodzili się, żeby
grać, śpiewać i tańczyć. Doprawdy
dali popis zdradzający wielki kunszt
artystyczny. Były oczywiście życzenia,
nieprzebrane hałdy kwiatów i morze
łez na pożegnanie. Jak powiedziała
w swoim wystąpieniu dyr. Iwona
Skalska, trzecioklasiści wyfrunęli
w świat, ale jednak żeby powrócić, gdy
wiele dokonają w życiu i będzie o nich
jeszcze głośno.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
Po co chodzi się do szkoły? Oczywiście po to, aby poszerzać wiedzę, pożytecznie spędzić czas,
ale też by być z koleżankami i kolegami! I w końcu, żeby były wakacje! A zatem witam Was
w najbardziej radosnym dniu roku szkolnego, bo dziś rozbrzmiewa ostatni dzwonek!
Korzystając z okazji, dziękuję nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2017/2018 odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, które niesie współczesność. Dziękuję pozostałym pracownikom
szkoły za wspieranie pracy na rzecz edukacji i wychowania najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy Rzgów. Dziękuję również w szczególny sposób Waszym rodzicom i opiekunom,
bo to oni każdego dnia stanowili dla Was pierwsze wsparcie w drodze do wiedzy. Wierzę, że dla
wszystkich był to udany rok, który przyniósł wiele ważnych osiągnięć oraz poczucie dobrze
spełnionego obowiązku i radości z poznawania świata razem.
Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy, w zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie i rozwijanie swoich zdolności i talentów. Gratuluję
wyników w nauce, zwycięstw w konkursach, zawodach sportowych, licznych występów wokalnych, sukcesów plastycznych, angażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji oraz,
co jest tak ważne, we wzajemną pomoc i koleżeńską serdeczność.
Dziś jesteście jeszcze w szkole, lecz zapewne myślami większość z Was jest już daleko stąd.
Przemierzacie góry, kąpiecie się w morzu, opalacie nad jeziorem. Zaczynają się wakacje! Życzę
Wam, aby był to czas udanego wypoczynku, zwiedzania, poznawania nowych miejsc i ludzi
oraz pielęgnowania przyjaźni i zawierania nowych znajomości. Wierzę, że przez te dwa miesiące wszyscy nabierzecie nowych sił i z uśmiechem, pełni energii, 1 września, ponownie przekroczycie próg swojej szkoły, w której zaczniecie kolejny, inspirujący etap nauki.
Życzę wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz całej szkolnej społeczności pogodnych, bezpiecznych, niezapomnianych i pełnych wrażeń wakacji!
Burmistrz Rzgowa
Mateusz Kamiński

Okrągły
jubileusz
druhów PSP
Koluszki

Z okazji 50-lecia zawodowego pożarnictwa w Koluszkach, w uroczystości wzięli
udział m.in. zastępca burmistrza Rzgowa
Małgorzata Rózga, Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, radny
Marek Bartoszewski, radna powiatu łódzkiego wschodniego Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, a także Dariusz Krzewiński,
prezes Gminnego Związku OSP w Rzgowie.
Z okazji jubileuszu, rzgowscy samorządowcy przekazali gospodarzom list gratulacyjny.
WK, fot. Komenda PSP w Koluszkach

Super Żak –
talent i praca
W

czwartek, 21 czerwca w sali obrad
Urzędu Miejskiego 130 uczniów wyróżniających się ponad przeciętność, odebrało
tytuł Super Żaka'2018, dyplomy i upominki.
Było ich tak wielu, ze uroczystość trzeba było
podzielić na dwie części. Gratulacje uzdolnionym dzieciom składali: burmistrz Mateusz
Kamiński i zastępca burmistrza Małgorzata
Rózga. Wyróżnieni poczęstowali się kawałkiem tortu z podobizną mądrej sowy.
Pełna lista laureatów na www.rzgow.pl
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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W Starowej Górze od godz.
5 rano dziwni spacerowicze,
rowerzyści i kierowcy podążali
za Stanisławem Zaborowskim,
którego podejrzewano
o rozstawianie paproci
w tajemnych miejscach.
Poszukiwanie kwiatów paproci
to już żelazny punkt 12. edycji
pikniku rodzinnego „Powitania
Lata”.

PIKNIK
W GUZEWIE

1

czerwca boisko przy Szkole Podstawowej w Guzewie stało się miejscem zabawy i integracji mieszkańców z okolicy Rzgowa. W ramach kampanii „Postaw
na rodzinę” zorganizowano piknik rodzinny dzięki funduszom ze środków Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Z naszego zaproszenia
na to wydarzenie skorzystał burmistrz Mateusz Kamiński.

Dyrektor Tomasz Drabczyński otworzył
festyn krótką przemową, zaraz potem pojawiła się część artystyczna. Popłynęły życzenia
dla tych młodszych i nieco starszych, ku uciesze rodziców uczniowie klas 0–III odśpiewali
piosenkę, natomiast oko uradowały uczennice z klas V–VII, które zaprezentowały swój
popisowy taniec hip hop. Następnie do działania wkroczyli animatorzy „Strefy Ruchu”
ucharakteryzowani na jedne z ulubionych
postaci bajkowych, czyli Minionki.

Zabawa rozpoczęła się od wspólnej rozgrzewki w rytm zumby. Dzieci korzystały
z wielu atrakcji, opanowały boisko szkolne
i plac zabaw. Dyrektor wraz z Radą Rodziców
i KGW z Guzewa zadbali też o odpowiedni
posiłek dla tych mniej i bardziej aktywnych.
Na ciepło przygotowano grochówkę i bigos, poza tym stoły zastawiono kolorowymi
i pachnącymi kanapeczkami oraz różnymi
rodzajami ciast, które upiekli rodzice. Dla
ochłody można było sobie zaserwować porcję zdrowych, naturalnych lodów.
Festyn rodzinny okazał się strzałem
w dziesiątkę, jeśli chodzi o integrację społeczności szkolnej i okolicznych mieszkańców. Za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu całej zabawy
serdecznie dziękujemy.
Agnieszka Juraszek

W Starowej
Górze gorąco
powitano lato

W

niedzielę, 10 czerwca w okolicach
boiska przy ul. Centralnej 11 wyrosła dmuchana zjeżdżalnia dla
milusińskich, kramy i zaparkował barobus
z grillem z pachnącą i dymiącą zawartością.
Ochotnicza Straż Pożarna ze Starowej Góry
zorganizowała pokaz sprzętu i poprowadziła konkursy sprawnościowe dla dzieci. Firmy
działające w gminie Rzgów oferowały próbki
kosmetyków, proponowały bezpłatny makijaż.
Na estradzie występowały zespoły dziecięce i soliści przygotowani przez GOK. Dużo
niespodzianek sprawił blok programowy pod
nazwą: Mikrofon dla dzieci, poprowadzony
przez Mariusza Ruteckiego.
Bardzo podobał się przygotowany przez
czworo dyrygentów koncert czterech chórów
na 70 głosów! Sołtys Anna Wielgosz zaprosiła zespół „Druga Klinika”, który w ciągu roku
działalności przygotował już tuzin przebojów.
Piknik zakończyło ognisko i taneczna majówka z kapelą i zespołem „Ship Band”.
O godz. 14.30 przerwano program artystyczny, aby wręczyć kilkanaście kartonów
nagród i upominków zwycięzcom rozgrywek
sportowych. W imieniu gospodarzy wręczali
je: burmistrz Mateusz Kamiński, wicebur-

mistrz Małgorzata Rózga i Jan Michalak,
przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie.
Nagrody wręczali również goście: Tomasz
Trela, wiceprezydent Łodzi, Zofia Sójka – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego i Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, radna powiatowa. Piknik zorganizowano przy wydatnej pomocy gminy Rz-

JEDYNA TAKA NOC…
ŚWIĘTOJAŃSKA

I

mpreza została zorganizowana przez grupę
„Pamiętamy o tradycjach”, strażaków z OSP
oraz panie z KGW w Guzewie. Na placu przy
strażnicy OSP w Guzewie tradycyjnie w Noc
Świętojańską pleciono wianki. Było też ognisko z kiełbaskami, muzyka i tańce. Zabawa
trwała do późnego wieczora. Mieszkańcy sołectwa miło i sympatycznie integrowali się,
kultywując lokalną tradycję. Projekt został
objęty Honorowym Patronatem Burmistrza
Rzgowa.
Tekst i fot. UMR

gów, GOK w Rzgowie, GOSTiR, ZMP Grot,
Społecznego Komitetu Organizacyjnego pod
przewodnictwem radnego Stanisława Zaborowskiego, Delia Cosmetics, Ptak Fashion
City, Hort Cafe, Cukierni Brzeziński, organizacjom społecznym Starowej Góry i Zawiszy
Rzgów.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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60 lat minęło…

Co Prawda,
to Prawda
K
RZGÓW NA FESTIWALU
CITTASLOW

oło Gospodyń Wiejskich w Prawdzie obchodziło w sobotę, 16
czerwca 60. jubileusz istnienia. Na uroczystości pojawili się: Ryszard Rosowski, jedyny mężczyzna – obok 27 koleżanek – należący do KGW oraz Wiesława Leszek z OSP w Prawdzie. Oboje seniorzy
są ostatnimi żyjącymi inicjatorami i budowniczymi obecnej, rozbudowanej i wyremontowanej strażnicy OSP w Prawdzie. Życzenia i prezenty
w imieniu samorządu rzgowskiego przekazali: zastępca burmistrza Małgorzata Rózga oraz Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej. Gospodynią uroczystości była Anna Leszek, przewodnicząca KGW.

W

dniach 25–26 maja odbył się
kolejny festiwal miast Cittaslow, który tym razem zorganizował Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie). Po raz drugi w tym
wydarzeniu brała udział delegacja
ze Rzgowa. Festiwal rozpoczął się
w piątkowe popołudnie, kiedy to odbyła się konferencja Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, w której uczestniczył burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz pełnomocnik ds. Cittaslow Miron Ossowski.
Na dobre Festiwal rozkręcił się w sobotę, kiedy
mieszkańcy Lidzbarka oraz licznie przybyli goście
mogli poznać polskie miasta Cittaslow z ich najlepszej strony. Organizatorzy zainaugurowali imprezę
od pięknego kolorowego korowodu, który wystartował z placu Hallera w centrum miasta. W trakcie
festiwalu działały stoiska promocyjne miast Cittaslow, prezentujące ich atrakcje, wyroby lokalnych
rzemieślników i rękodzielników, a także regionalne
kulinaria za pośrednictwem kolorowych straganów.
Rzgowskie smaki oraz rękodzieło cieszyło się uznaniem wśród licznych odwiedzających. Nasze stoisko
tym razem przygotowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich ze Starowej Góry oraz Koło Rękodzieła
Artystycznego „Zasupłane”. Jednocześnie na scenie
odbywały się występy artystów z miasteczek należących do sieci. Główną atrakcją festiwalową był występ zespołu Bayer Full oraz Łukasza Zagrobelnego.

Uczestnicy imprezy oprócz bezpłatnych degustacji przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich mogli korzystać także z fotościanki, przejażdżek elektrycznym minibusem oraz dopingować
zawodników w trakcie wyścigu tzw. smoczych łodzi. Rozstrzygnięto liczne konkursy dla miast Cittaslow, gdzie w kategorii: najlepsza fraszka, gmina
Rzgów zajęła drugie miejsce. Organizatorem konkursu była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Lidzbarku. Na zakończenie festiwalowego dnia
wystąpił zespołu Bayer Full oraz Łukasz Zagrobelny.
Sieć Cittaslow skupia miasta z różnych części
świata, stawiające na promowanie i upowszechnianie idei dobrego życia, dbanie o lokalność i zachowanie niepowtarzalnego charakteru przestrzeni
miejskiej. Tradycyjna gościnność czyni je atrakcyjnymi dla każdego, kto szuka wytchnienia od codziennego pośpiechu. Zdecydowana większość,
bo 20 z 28, polskich miast należących do ruchu leży
na Warmii i Mazurach. Od 2017 roku członkiem sieci „Miast Dobrego Życia” jest Rzgów.
Tekst i fot. Miron Ossowski

Wśród licznie zaproszonych gości przybyły przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Rzgów oraz z Woli Zaradzyńskiej,
a także druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość zaszczycili
swą obecnością również: przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet, Kół
i Gospodyń Wiejskich Danuta Szymczak, sołtys Prawdy i radny zarazem
Jan Spałka oraz Jadwiga Pietrusińska, była zastępca burmistrza. Medale i wyróżnienia wręczał Zbigniew Gabara, przedstawiciel Regionalnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Firma „Ptak” przekazała KGW szafę chłodniczą.

Po oficjalnej części jubileuszu rozpoczęła się zabawa z didżejem. Później Izabela Kijanka, chórmistrz Rzgowskiego Chóru „Camerata” oraz
Jarosław Rychlewski, kierownik kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” poprowadzili wspólną zabawę dla gości, której motywem przewodnim były pieśni biesiadne.
List gratulacyjny od samorządu rzgowskiego dla Koło Gospodyń
Wiejskich w Prawdzie wystosowali: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michalak
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Z książką za pan brat

„Papużki”
w bibliotece

Biblioteka Gminna
w Rzgowie
poleca

G

rupa wspaniałych – mam nadzieję –
przyszłych czytelników, czyli dzieci z Publicznego Przedszkola w Rzgowie odwiedziła
Gminną Bibliotekę Publiczną. „Papużki” pod
opieką wychowawców zwiedziły bibliotekę,
obejrzały księgozbiór, szczególnym zainteresowaniem obdarzając literaturę dziecięcą,
wydawaną w przepięknych, kolorowych oprawach. Dla większości z nich było to pierwsze
zetkniecie z książnicą. Zebrani z uwagą wysłuchali informacji o tym, kto i jak może zostać
czytelnikiem, jak wygląda karta książki, obejrzały najpiękniejsze zbiory, które znajdują się
w rzgowskiej bibliotece, a spośród nich książkę największą, najgrubszą i, jako ciekawostkę,
„Czarną książkę kolorów”, napisaną w języku
Braille’a.
Biblioteka to miejsce z założenia bardzo
uporządkowane i usystematyzowane. Aby
dzieci zapamiętały, jak ważne jest utrzymanie porządku, przeczytano bajkę pod tytułem
„Pan Bałagan” wydawnictwa Egmont, jedną
z kilkudziesięciu terapeutyczno-edukacyjnych
książeczek. Każda z nich jest osobną historią,
której bohaterem są emocje lub elementy osobowości. Wyraziście ilustrowana, zrozumiale
opisana seria, prezentująca problematyczne
zagadnienia i propozycje ich rozwiązania jest

Weronika Wierzchowska

TANCERKA
Warszawa, 2017.– 547, [3]
Prószyński i S-ka
Powieść o niezwykłej karierze utalentowanej polskiej tancerki Heleny
Cholewickiej, dla której car Aleksander
II, miłośnik baletu, utworzył pierwsze
w historii, specjalne stanowisko
primabaleriny absolutnej.

hitem ostatnich miesięcy. Polskie tłumaczenie
książeczek, znanych od lat na świecie, przypadło do gustu najmłodszym słuchaczom.
Dziękujemy nauczycielom ze znakomitego rzgowskiego przedszkola, że tak doceniają
wagę edukacji bibliotecznej i już kilkulatków
oswajają z biblioteką.
Anna Malinowska, fot. UMR

Wykształcona w najlepszych szkołach baletowych Europy cicha, powściągliwa i skromna dziewczyna w blasku jupiterów na scenie
przeistaczała się w gwiazdę. Jej taniec charakteryzował się niebywałym wdziękiem,
lekkością i elegancją. Spektakle z jej udziałem przyciągały rzesze bywalców i miłośników. Niepowtarzalny artyzm i perfekcję
osiągnęła dzięki wyjątkowemu talentowi

i ciężkiej pracy. Doceniona przez znawców
tańca, mecenasów i uwielbiające ją tłumy.
Jak toczy się jej życie osobiste? Czy rozchwytywana zawodowo tancerka ma czas,
aby założyć rodzinę? Zapraszamy do lektury
znakomitej, beletryzowanej biografii genialnej Polki, która zrobiła światową karierę.
Anna Malinowska

Na tropach historii

Granitowy głaz w miejscu dawnej remizy
W

narożniku pl. 500-lecia od strony ul.
Rawskiej stanął okazały granitowy głaz.
Jeszcze w czerwcu zostanie na nim zainstalowana metalowa płaskorzeźba i tablica pamiątkowa.
Upamiętnią one nieistniejącą, pierwszą remizę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, która
stała tu od 3 października 1906 r. Intencją pomysłodawców było również nawiązanie do wielkiego pożaru Rzgowa 20 czerwca 1917 roku.
Metalowa płaskorzeźba będzie przedstawiać motywy strażackie m.in. topory, hełm,
drabiny, które w artystycznej wizji oplatają
głaz. Kamień ma wysokość 220 cm i szerokość
180 cm. Trzeba było użyć dźwigu, żeby przenieść go z platformy samochodowej na skwer.
Teren wokół pamiątkowego głazu jest wyłożony płytkami granitowymi. Po zmierzchu granit z płaskorzeźbą mają być podświetlane.
Jak wspomina ksiądz Paweł Załuska w swojej książeczce pt. „Rzgów dawny i teraźniejszy”,
w 1906 r., murowana remiza straży ogniowej
została postawiona w czynie społecznym.
W budynku znalazły się: sala zebrań, magazyn
wyposażenia strażackiego, a w nim m.in. nowa
sikawka, dwie stare, nowe cztery beczki żelazne, wóz rekwizytowy, drabiny, kubły itp.

3 października 1906 r. podczas uroczystego otwarcia strażnicy, odbyło się jej poświęcenie. Po nabożeństwie odbył się pokaz
umiejętności rzgowskiej drużyny ogniowej.
Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek
w sali nowej remizy. Na sztandarze strażackim
widniała już wówczas dewiza druhów: „Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek”.
Po ponad 70 latach siedziba OSP stała się
za ciasna, aby pomieścić sprzęt i pełnić nowe
funkcje. Władze administracyjne zdecydowały nie modernizować starej strażnicy, która
i tak była wielokrotnie przebudowywana. Dlatego w 1979 r. ukonstytuował się Społeczny
Komitet Budowy Strażnicy OSP w Rzgowie
na czele z Feliksem Bednarskim. Nowa remiza
stanęła 30 sierpnia 1987 r. Budowa zaplecza
socjalnego strażnicy zakończyła się natomiast
w 1999 r.
– Stara remiza po opuszczeniu przez strażaków była częściowo wynajmowana na sklep –
wspomina druh Adam Górecki ze rzgowskiej
OSP. – Została rozebrana w 2008 r.
– Po opuszczeniu budynku przez strażaków,
w starej remizie często zmieniało się przeznaczenie pomieszczeń: był tu bar, miejsce wystę-

Defilada przed frontem starej strażnicy – 1926 r.,
fot. Kronika OSP Rzgów

Pamiątkowy głaz czeka
tylko na wykończenie

pów artystycznych, sklep spożywczy, zakład
fryzjerski, klub sportowy (siłownia), archiwum
Urzędu Gminy, sklep z artykułami przemysłowymi, z farbami, który teraz został przeniesiony na ul. Grodziską – dodają inni mieszkańcy.
Miejsce, które było przez długi czas nie
tylko garażem dla sprzętu ogniowego, ale również namiastką domu kultury i ośrodkiem
życia społecznego osady – nie pozostanie bez
śladu w pamięci przyszłych pokoleń. Tak postanowili zgodnie druhowie OSP oraz samorządowcy. Na pamiątkowy granit w budżecie
gminy przewidziano 15 tys. zł.
Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz
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Jak nas widzą?

POŻEGNANIE
CZESŁAWA
ZABOROWSKIEGO

Rzgów jest dla nas
dobrym przykładem
Rozmowa z Jarosławem
Bartoszem, przewodniczącym
Rejonowej Administracji
w Starożyńcu na Ukrainie,
z którym gmina Rzgów
współpracuje od 12 lat
Od czego zaczęły się kontakty między
naszymi zaprzyjaźnionymi regionami?

W tym roku minęło ponad 12 lat, odkąd spotkaliśmy się po raz pierwszy z delegacją ze Rzgowa. Była to wizyta w celu nawiązania stosunków handlowych z miastem Czerniowce.
Zaprosiliśmy więc burmistrza do Storożyńca
i delegacja ze Rzgowa po raz pierwszy odwiedziła nasze wsie, w których mieszkają Polacy.
Była to wizyta przyjaźni. Spotkaliśmy serdecznie miłych gości i cieszyliśmy się z takiej

współpracy, ponieważ dla kresowian w Storożyńcu, którzy dotychczas pielęgnują Polską
kulturę, tradycję i wiarę, każdy kontakt z rodakami to wielka radość.
Czy dostrzega Pan zmiany
zachodzące na naszym terenie?

Cenimy wsparcie gminy Rzgów, która jest dla
nas przykładem postępowego rozwoju, tworzenia warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, dbania o godne warunki dla
wychowania i kształcenia dzieci. Przy każdej
naszej wizycie zauważamy, że gmina ciągle się
rozwija, podnosi standardy życia. Staramy się
wprowadzać takie standardy życia u nas.
Co jest najważniejsze
we wzajemnych kontaktach?

Na pewno dobre sąsiedztwo i wzajemny sza-

cunek są tymi zasadami na których budujemy
nasze stosunki. Jest bardzo ważne, gdy sąsiad
przychodzi z chlebem, a nie z bronią. Dzisiaj
walczymy o niepodległość Ukrainy w wojnie,
którą rozpętała przeciwko nam Rosja. Z burmistrzem Mateuszem Kamińskim mamy wiele
planów, dotyczących m.in. szerokiej wymiany
młodzieży w dziedzinach kultury i sportu.
Cieszymy się tą współpracą i będziemy nadal
ją rozwijać i pogłębiać. Rodacy ze Storożyńca
wierzą w Wasz sukces, wierzą, że kierownictwo gminy nadal będzie rozwijać gminę Rzgów, która jest dla nas przykładem we wszystkich dziedzinach.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy władzom
i mieszkańcom Starożyńca realizacji planów
i zamierzeń

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Ciekawostki o naszym kościele (2)

DZIEŃ PATRONA
SP W KALINIE

W

Szkole Podstawowej im św. Królowej
Jadwigi w Kalinie, 8 czerwca odbył się
Dzień Rodziny w ramach kampanii „Postaw
na Rodzinę”. Imprezę rozpoczęły występy
dzieci i pokazy grup tanecznych: 3 Steps, Jagódki oraz Tańczące Cytrynki. Młodzi artyści
zaprezentowali humorystyczne przedstawienie pt.: „Jak mama tatę poznała”, przygotowane
pod kierunkiem Magdaleny Sabeli i Magdaleny Mordaki. Występy dzieci podziwiali licznie
zgromadzeni goście, wśród których był burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, zastępca
burmistrza Małgorzata Rózga i przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie – Jan Michalak.
W poniedziałek zaś świętowaliśmy Dzień
Patrona naszej szkoły. Uroczystości rozpoczęły
się mszą św. w kaplicy w Kalinie, sprawowaną
przez ks. proboszcza Krzysztofa Florczaka. Następnie uczniowie złożyli wiązankę kwiatów pod
rzeźbą św. Królowej Jadwigi i udali się na salę
gimnastyczną, która na czas święta przeobrażona została w kaplicę zamkową oraz komnaty
królewskie. To tam uczniowie oraz grono pedagogiczne naszej szkoły mogli oglądać spektakl
wystawiony przez Szkolne Koło Teatralne „Maska”, ukazujący drogę św. Jadwigi na tron Polski.
Magdalena Mordaka
fot. G. Marianowska

Ołtarze św. Antoniego
i św. Mikołaja
D
wa ołtarze przyścienne św. Antoniego
(południowy) i św. Mikołaja (północny)
pochodzą z połowy XVIII w. Piszemy w tym
miesiącu o św. Antonim, bo dzień tego świętego przypada 13 czerwca.
Ołtarze posiadają elementy architektoniczne w postaci kolumn korynckich. Zwieńczone są trójkątnymi szczytami. Południowy
ołtarz posiada w trójkątnym zwieńczeniu
okrągły obraz „Serce Matki Boskiej” z XIX w.,
a północny – obraz „Serce Jezusowe”. Ołtarze
są pomalowane w kolorze seledynowym i białym, a ornamenty są złocone.
Postać św. Antoniego pojawia się jeszcze
w nastawie, czyli górnej części ołtarza Matki
Boskiej. Ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak
wielokrotnie miał wątpliwości, czy postać
w nastawie to rzeczywiście św. Antoni, a może
malarz przedstawił tutaj św. Franciszka… Ale
postać na wyeksponowanych dłoniach nie
ma stygmatów, więc raczej nie.
Antoni z Padwy należy do najbardziej popularnych świętych Kościoła rzymskokatolickiego. Pomaga odnaleźć zgubę, jeśli ofiarujemy
datek najbardziej potrzebującym. Był zawsze
postrzegany jako obrońca biednych. Wiele kościołów prowadzi zbiórkę zwaną „chlebem św.
Antoniego”. Chlebki nabyte w zamian za datek
na rzecz biednych, zawsze wyglądają tak samo:
nie tracą koloru ani się nie psują.
Antoni padewski znajdował się pod wpływem duchowości św. Franciszka, dlatego
w ikonografii często ukazuje się go w ciemnym
habicie franciszkańskim, symbolizującym

Obrazy św. Antoniego w ołtarzu oraz w nastawie

ubóstwo, pokorę i pokutę. Znane są częste
przedstawienia Antoniego z Padwy z Dzieciątkiem Jezus na ręku jako Zbawicielem świata.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

2 czerwca, w kościele pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Rzgowie odbyła się uroczystość pogrzebowa Czesława
Zaborowskiego.

Zmarły był długoletnim sołtysem Guzewa Babich, który pełnił tę funkcję przez
29 lat. To był znany samorządowiec
i społecznik, prawdziwy przyjaciel ludzi.
Był uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Był Honorowym Obywatelem Gminy Rzgów. Tytuł ten otrzymał w 2007 roku. Jak
mówi jego syn Stanisław, ojciec urodzony
1 stycznia 1933 r. był ciężko schorowany.
Odszedł 28 maja w szpitalu w Tuszynku.
Pan Czesław urodził się w Gospodarzu.
Pracował w Gminnej Spółdzielni w Rzgowie. Pełnił obowiązki sekretarza Prezydium
Gromadzkiej Rady Narodowej w Gospodarzu. Potem prowadził gospodarstwo rolne,
przez dwie kadencje był radnym Gminnej
Rady Narodowej w Rzgowie. Pracował
jako sekretarz GRN w Tuszynie. Był przez
kilkanaście lat prezesem Gminnej Spółki
Wodnej. Dzięki niemu przeprowadzono
konserwację rowów odpływowych. Współuczestniczył w wielu akcjach społecznych
związanych z rozbudową szkoły w Guzewie.
Czesław Zaborowski przyczynił się do doprowadzenia linii autobusowej do Guzewa,
do telefonizacji tej miejscowości, brał udział
w rozbudowie strażnicy OSP. Według Stanisława Zaborowskiego, ojciec miał kilka
pasji, do których należała praca zawodowa,
udział w życiu wsi oraz motocykle, których
miał ich kilka. Zaraz po jednośladach największą pasją stała się jazda fiatem 126p.
Kiedy w 2016 r. uroczyście obchodzono 90-lecie OSP Guzew, Czesław Zaborowski został wymieniony jako jeden
z pięciu druhów związanych ze strażą
przez co najmniej pół wieku. W rodzinie
Zaborowskich tradycje strażackie są kultywowane już przez trzecie pokolenie.
Czesław Zaborowski mieszkał z żoną
w Guzewie, ale sąsiedni dom na podwórku zajmował jego syn Henryk. Jak wspomina syn, ojciec miał mnóstwo znajomych. Uczestniczył w każdym spotkaniu
dotyczącym problemów mieszkańców
Guzewa Babich. Nikomu nie odmawiał
pomocy w załatwieniu spraw urzędowych. Doradzał sąsiadom w sprawach
gospodarskich. Był bardzo towarzyski
i ludzie zapamiętają go przede wszystkim
jako dobrego człowieka.
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ZADANIA MOPS W RZGOWIE
Świadczenia rodzinne i dodatki

Program Rodzina 500+

KDR

Stypendia

Fundusz alimentacyjny

1

czerwca 2018 r. weszła w życie uchwała
Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu
„Dobry start”. Rząd uchwalił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku
300 zł na każde dziecko uczące się w szkole –
bez względu na dochody.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje,
że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane w formie elektronicznej od 1 lipca do 30 listopada
2018 r. oraz tradycyjnie (w wersji papierowej)
od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r.
Wnioski można składać w dziale świadczeń
rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, ul.
Nadrzeczna 1, 95–030 Rzgów (budynek straży
pożarnej):
• poniedziałek, czwartek, piątek – 7.00–15.00
• wtorek – 9.00–17.00
• środa – dzień bez interesanta
Dodatkowe informacje można uzyskać
na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/
dobrystart.
Wzory wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry Start” można pobrać ze strony Ministerstwa oraz w siedzibie organu od 1 sierpnia 2018 r.

„Za życiem”

POMOC SOCJALNA

Dodatki mieszkaniowe

OPS

Dodatki energetyczne

POMOC SPOŁECZNA
ŚWIADCZENIA
PIENIĘŻNE
Zasiłek
stały

Zasiłek
okresowy

Zasiłek
celowy

Zasiłek
celowy
specjalny

Wynagrodzenie
dla opiekuna
przyznane przez sąd

ŚWIADCZENIA
NIEPIENIĘŻNE

Pomoc środowiskowa

Pobyt
w instytucjonalnych
placówkach, tj.:
DPS, ŚDS,
Ośrodki
wsparcia

– praca socjalna
– posiłek – dożywianie
– przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie
– składka na ubezpieczenie społeczne
– skladka na ubezpieczenie zdrowotne
– sprawienie pogrzebu
– schronienie
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

Wsparcie
rodziny
i pieczy
zastępczej

Jak oszczędzać? – rozpoczynamy cykl poświęcony edukacji bankowej (1)

Inwestuj długoterminowo i rozkładaj ryzyko
W ramach porozumienia o
współpracy, podpisanego
pomiędzy miastem Rzgów
a Warszawskim Instytutem
Bankowości i Związkiem
Banków Polskich 19 września
ub.r., publikujemy informacje
o programie sektorowym
„Bankowcy dla Edukacji”.

K

iedy odkładamy pieniądze do skarbonki,
albo trzymamy je na lokacie bankowej
to mówimy o oszczędzaniu. Kiedy kupujemy złoto, akcje lub mieszkanie pod wynajem
to jesteśmy skłonni uznać takie działanie
za inwestowanie. W obu sytuacjach zależy
nam na bezpieczeństwie zgromadzonego kapitału, ale w przypadku inwestowania myślimy
także o jego pomnożeniu przy założeniu jakiegoś poziomu ryzyka.
Aby osiągnąć nasz cel najlepiej jest rozkładać ryzyko w odpowiednich proporcjach
pomiędzy bardzo bezpieczne formy oszczędzania, a bardziej ryzykowne sposoby inwe-

stowania, które mogą przynieść duże zyski,
ale także i straty. Powszechnie uważa się,
że państwo nie może zbankrutować. Dlatego
też za bardzo bezpieczny sposób oszczędzania, albo też inwestowania z bardzo małym
marginesem ryzyka uznaje się zakup obligacji skarbu państwa. Za podobnie bezpieczne
uważa się lokaty bankowe. Wynika to z faktu,
że banki są objęte nadzorem Komisji Nadzoru
Finansowego, a nasze wkłady w bankach chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Za inną bezpieczną lokatę kapitału, tym razem niezależną od sytuacji finansowej państwa
uważa się nieruchomości, grunty i postawio-

Program sektorowy „Bankowcy dla
Edukacji” to jeden z największych
programów edukacji finansowej
w Europie. Jest on realizowany
od 2016 r. z inicjatywy Związku
Banków Polskich przez Warszawski
Instytut Bankowości. Jego celem jest
edukowanie uczniów, studentów
i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii,
finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu
bezgotówkowego.

ne na nich budynki. Kolejnym powszechnie
uznawanym za bezpieczny sposobem inwestowania jest kupowanie złota. Zakup tego kruszcu przez tysiące lat służył do przechowywania
zasobów finansowych szeregu pokoleń ludzi.
Pieniądze można drukować, obligacje można
emitować natomiast podaż gruntów czy złota
jest ograniczona. Dzięki temu ziemia i złoto
zawsze mają większą lub mniejszą wartość
w przeciwieństwie do pieniądza krajowego czy
obligacji rządowych, które w ekstremalnych
sytuacjach takich jak wojna, światowy kryzys
finansowy mogą okazać się bezwartościowe.
Nie zakładając jednak najczarniejszych
scenariuszy i patrząc na historię państw wysoko rozwiniętych takich jak Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania, Francja, czy kraje skandynawskie należy przyjąć, że lokowanie pieniędzy w obligacjach rządowych i w bankach jest
bardzo bezpieczne. Jednak taka inwestycja
przynosi mały zysk, a w sytuacji kiedy stopy
procentowe są na rekordowo niskim poziomie
tego zysku może w ogóle nie być.
cdn.
Robert Lidke
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Dzień Dziecka w GOSTiR

Jubileuszowy
rajd rowerowy
W związku z obchodami 595. rocznicy nadania praw miejskich Łodzi, gmina Rzgów
nawiązała współpracę przy organizowaniu
wspólnych wydarzeń. W dniach 27–29 lipca
na trasie: Przedbórz – Piotrków Trybunalski –
Rzgów – Łódź odbędą się rajd rowerowy oraz
wystawa fotograficzna „Rowerem po Łodzi”.
29 lipca, w niedzielę, o godz. 10.00 rowerzyści zbiorą się na placu przed Urzędem Miejskim w Rzgowie. Również w niedzielę na placu
przed ratuszem, w godz. 10.00–18.00, zorganizowana zostanie wystawa promująca Łódź.
Harmonogram wydarzeń:
27–29 lipca – rajd rowerowy – Przedbórz –
Piotrków Trybunalski – Rzgów – Łódź
27–29 lipca – rajd konny – Przedbórz – Piotrków Trybunalski – Łódź
27 lipca – Przedbórz
15.00–21.00 – wystawa „Rowerem po Łodzi”
20.30 – oficjalne powitanie, rekonstrukcja przewiezienia aktu nadania praw miejskich
z Przedborza do Łodzi
21.30 – ognisko

P

onad pół tysiąca osób wzięło udział w rodzinnym pikniku z okazji Dnia Dziecka,
zorganizowanym na terenie rekreacyjnym
GOSTiR. Już o godzinie 15.00 przed oficjalnym rozpoczęciem, gdy tylko dmuchane
atrakcje pojawiły się na Orliku, dzieci zaczęły
licznie przybywać.
O godzinie 16 nastąpiło oficjalne otwarcie
imprezy i rozpoczęły się mecze piłkarskie drużyn dziecięcych. Oprócz drużyny gospodarzy, czyli Zawiszy Rzgów, gościliśmy Widzew
Łódź, Borutę Zgierz i Andrespolię Wiśniowa
Góra. W czasie przerw meczowych występowały cheerleaderki Power Funn z GOSTiR
Rzgów, zagrzewając zawodników do gry a pu-

Mistrzynie
z Guzewa
Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie 26 maja wzięły udział
w VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Freestyle MOVE IT w Moszczenicy. Konkurs zorganizował Polski Związek Tańca Freestyle.
Uczestniczyło w nim 1112 tancerzy, a w sumie 97 zespołów z całej Polski. Nasze tancerki
zaprezentowały się w III Lidze w kategorii wie-

bliczność do kibicowania. W tym samym czasie rozstawiał się namiot cyrkowy, gdzie dzieci mogły spróbować swoich sił w chodzeniu
na szczudłach, skokach przez skakankę, żonglowaniu i kręceniu talerzykami.
Tuż obok namiotu cyrkowego czekała dla
dzieci kolejna atrakcja. Miłośnicy malarstwa
mogli wykazać się i stworzyć swój własny pejzaż za pomocą pędzli i farb. Po drugiej stronie
namiotu cyrkowego spragnieni i głodni mogli
posilić się w food trucku. Dla każdego dziecka
przewidziane były darmowe lody. Po rozegraniu
meczy nadszedł czas na wręczenie nagród i część
konkursową. Liczne konkurencje sportowe prowadzone w wesołej formie zabawowej przycią-

kowej juniorów (12–15 lat). Zatańczyły dwie
choreografie i w obu przypadkach zostały nagrodzone. Zdobyły I miejsce w choreografii
hip hop oraz II miejsce za jazz. Sukces swój
zawdzięczają swojej ciężkiej pracy zespołowej
oraz Katarzynie Matyszczak – prowadzącej
w szkole warsztaty taneczne w ramach zajęć
rozwijających zdolności uczniów.
Jesteśmy dumni, mając w szkole tak utalentowane tancerki i mamy nadzieję, że tym
wystąpieniem udowodniły, iż taniec to ich pasja i teraz ich kariera nabierze tempa.
Tekst i fot. Agnieszka Juraszek

gnęły tłumnie naszych milusińskich na murawę
Orlika. Na najlepszych w konkursach sprawnościowych czekały upominki. Finałowym punktem programu było kino plenerowe gdzie mogliśmy zobaczyć film: „Riko prawie bocian”. Cała
impreza zakończyła się po godz 22.00.
Organizatorami pikniku byli: Gminny
Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za pomoc
dziękujemy również instruktorom GOK.
Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim
Dzieciom spełnienia marzeń! Zapraszamy już
za rok na olejną wspólną zabawę.
Tekst i fot. Zespół GOSTiR

28 lipca – Piotrków Trybunalski
14.00 – 18.00 – wystawa „Rowerem po Łodzi”
14.00 – parada konna
15.00 – rekonstrukcja przewiezienia aktu nadania
praw miejskich z Przedborza do Łodzi
18.00 – przejazd rowerzystów
29 lipca – Rzgów
10.00 – powitanie i zbiórka rowerzystów
14.00 – 18.00 – wystawa „Rowerem po Łodzi”
29 lipca – Łódź
11.00 – zbiórka przy Placu Wolności
12.00 – Uroczystość na Starym Rynku
Joanna Papuga-Rakowska, UMŁ

Pojedynek
na szachownicy
W Hali Sportowej rozegrano II Rzgowski
Turniej Szachowy, którego organizatorem był
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie. Rozgrywki przebiegały w trzech kategoriach wiekowych, walka była zacięta, skupienie na twarzach uczestników było ogromne. Graczom
kibicowała m.in. Małgorzata Rózga – zastępca
burmistrza Rzgowa.
Tegoroczni zwycięzcy:
w grupie najmłodszej (do 10 lat)
I miejsce – Jan Świerczyński
II miejsce – Wiktoria Pietrzak
III – miejsce – Szymon Rózga
w grupie młodszej (11–14 lat)
I miejsce – Mikołaj Stefaniak
II miejsce – Dominik Paluch
III miejsce – Kacper Rózga
w kategorii open (pow. 18 lat)
I miejsce – Przemysław Pietrzak

II miejsce – Radosław Bubas
III miejsce – Robert Świerczyński
Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, wszyscy uczestnicy – dyplomy za udział w rozgrywkach i nagrody pocieszenia. Turniej przebiegał
w przyjaznej, radosnej atmosferze, bo powszechnie wiadomo, iż szachy to szlachetna
i prestiżowa gra królewska przeznaczona dla
uczestników w każdym wieku, która propaguje sportową rywalizację, zasady fair-play, czystość gry bez dopingu i kontuzji.
Zajęcia szachowe odbywają się w GOK
w każdy czwartek w godz. od 18.00 do 20.00.
Izabela Kijanka GOK, fot. UMR
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Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i mebli,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych
z terenu gminy Rzgów
TERMIN ODBIORU

OBSŁUGIWANY REJON

9.07.2018

Rzgów I: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza Załuski, Łódzka,
Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, Rudzka, Prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka, Wschodnia,
Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

10.07.2018

Rzgów II: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Reja,
Ogrodowa, Plac 500-lecia, Polna, Południowa, Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa,
Wiosenna, Źródlana

6.07.2018

Rzgów: Leśna, Nasienna, Stroma
Stara Gadka: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek,
Zdrojowa Gospodarz: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, Nowa, Różana, Pałacowa, Spacerowa, Zbożowa

12.07.2018

Czyżeminek, Prawda, Guzew, Babichy Gospodarz: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa
Rzgów: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

13.07.2018

Bronisin Dworski, Kalino, Romanów, Tadzin, Huta Wiskicka

4.07.2018

Kalinko, Starowa Góra: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa,
Sołecka, Perłowa, Wójtowska, Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa
Stara Gadka – Śniadeckiego

5.07.2018

Starowa Góra: Wierzbowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kafowa,
Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa,
Żwirowa, Szklana, Akacjowa,

3.07.2018

Grodzisko, Konstantyna, Starowa Góra: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa,
Podłogowa, Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

Zbiórka obejmuje odpady:
– odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, tapczany, łóżka,
fotele, elementy stolarki, stoły, krzesła, drzwi bez elementów szklanych, panele, ramy okienne bez szyb, dywany,
wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle toaletowe, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery,
grzejniki),
– metale, złom,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, komputery, monitory),

– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki,
radia, drukarki, odkurzacze, miksery, grzejniki elektryczne,
czajniki elektryczne, suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki),
– urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki,
chłodziarki, klimatyzatory),
– zużyte opony (tylko z samochodów osobowych do 4 sztuk)
– baterie i akumulatory,
– odzież,
– tekstylia.

Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek wystawienia ww. odpadów przy punktach odbioru odpadów komunalnych. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą
odpowiadać rodzajom wymienionym powyżej lub dotyczyć
elektrycznych i elektronicznych – będą niekompletne, wykonawca – firma JUKO ma prawo nie odebrać takich odpadów.
Przypominamy, że przez cały rok, od wtorku do soboty
w godzinach od 7.00 do 15.00, poniedziałek – nieczynne,
można bezpłatnie oddać do PSZOK, ul. Ogrodowa 115 w Rzgowie, selektywnie zebrane odpady komunalne: opakowa-

nia z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania z drewna, opakowania z metalu, opakowania
ze szkła, odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne
gałęzie), popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony, tworzywa sztuczne, papier, metale, żarówki/
świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, farby, kleje, środki
ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe i budowlane.


Pamiętaj, że podczas zbiórki spod posesji oraz w PSZOK przyjmowane są jedynie odpady komunalne.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przyjmiemy odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 7.00!

Zanim zniknie azbest

Z

biórka i demontaż azbestu w tym roku
rozpoczęły się 22 maja i potrwają do końca listopada. W 2018 r. w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie złożono 80 wniosków o usunięcie
wyrobów zawierających azbest. Następny
termin przyjmowania wniosków ogłoszony
zostanie na początku przyszłego roku. Całkowita ilość odpadów zawierających azbest
znajdująca się na terenie gminy to ponad 135
000 m2, czyli 2026 ton.

I stopień – wymagane jest pilne usunięcie –
(3% nieruchomości – 3 977 m2)
II stopień – stan dostateczny – (68% nieruchomości 91 615 m2)
III stopień – zły stan techniczny – (29% nieruchomości 39 450 m2)

W programie usuwania azbestu na terenie
gminy Rzgów zostały przyjęte założenia dotyczące ilości usuwanych odpadów zawierających azbest w poszczególnych latach:
2017–2021 (28%)
2022–2026 (35%)
2027–2032 (37%)

Koszt usunięcia azbestu znajdującego się na terenie gminy (demontaż, spakowanie, transport,
składowanie) to ok. 2,7 mln zł.
Zdemontowanego azbestu w tym roku będzie ok. 120 ton, a dodatkowo odpadu luzem
do zabrania będzie ok. 85 ton.
Całkowity koszt zadania przewidziany
na 2018 r. – 87 tysięcy zł, z czego 90% (78,3 tys. zł)
będzie finansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi a 10% (8708 zł) z budżetu gminy.

W inwentaryzacji przeprowadzonej w 2017 r.
określone zostały trzy stopnie pilności prac związanych z usunięciem eternitu:

Magdalena Górska
Główny specjalista ds. ochrony środowiska
Urząd Miejski w Rzgowie
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SEZON 2017/18 ZAKOŃCZONY!
Wszystkie drużyny Zawiszy
zakończyły już rozgrywki,
pora zatem na krótkie
podsumowanie minionego
sezonu.

Zwycięski mecz orlików
z MKS-em 2000 Tuszyn (5:1)

fot. Piotr Wiśnik

Pierwszy zespół osiągnął swój cel (wicemistrzostwo klasy okręgowej), postawiony zawodnikom po stracie szans na awans do IV ligi.
W ostatnich sześciu spotkaniach podopieczni
Michała Osińskiego zanotowali trzy zwycięstwa, remis i dwie porażki. Bilans ten wystarczył do utrzymania drugiej pozycji. Najlepszym
strzelcem Zawiszy w całym sezonie pozostał
Patryk Olszewski (19 bramek), który występował w naszych barwach jedynie jesienią. Nie
trzeba zatem daleko szukać powodów, dlaczego nie udało się włączyć do walki o pierwsze
miejsce. Przede wszystkim zabrakło klasowego
napastnika, nie sprzyjała również wąska kadra,
przetrzebiona licznymi kontuzjami. Na podium w klasyfikacji skutecznych znaleźli się
jeszcze Damian Marcioch z 13 trafieniami oraz
Piotr Grzejdziak z 9 golami. Przed zawodnikami krótka przerwa, treningi zostaną wznowione w pierwszej połowie lipca. Jeden z popularnych portali internetowych od dłuższego
czasu sugeruje możliwość rozegrania baraży
o czwartą ligę pomiędzy wicemistrzami trzech
klas okręgowych (oprócz Zawiszy byłyby to Jutrzenka Warta oraz Polonia Piotrków Trybunalski). Powodem organizacji takich spotkań
miałaby być rezygnacja z awansu zespołów
z okręgu skierniewickiego. Z naszych informacji wynika jednak, że jest to jedynie dziennikarska plotka. Z całą pewnością w najbliższym
czasie napłyną oficjalne informacje w tej sprawie ze strony Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
Prawdą jest jednak, że coraz więcej klubów
nie chce grać w IV lidze z powodu ogromnych
kosztów utrzymania drużyny na tym poziomie
rozgrywkowym. Mowa nie tylko o czołowych
ekipach ze skierniewickiej „okręgówki”. Z ligi
już wcześniej wycofali się Zjednoczeni Bełchatów, a w ostatnich tygodniach podobną decyzję
podjęli włodarze KS-u Paradyż. Głośno mówi
się również, że to jeszcze nie koniec wycofań.
Może się zatem okazać, że ŁZPN stanie przed
dużym problemem, jakim będzie brak chętnych drużyn do skompletowania 18-zespołowej IV ligi łódzkiej.

Zespół młodzików (rocznik 2006/07) po zwycięstwie na turnieju w Pabianicach
Rezerwy po zwycięstwie 2:1 nad Burzą
Pawlikowice zapewniły sobie utrzymanie
w klasie A. Wiosną zespół Jerzego Rutkowskiego spisywał się lepiej niż jesienią, jednak
nie wystarczyło to na zajęcie wyższego miejsca
niż jedenasta lokata. W rundzie rewanżowej
szkoleniowiec nie mógł liczyć na praktycznie
żadne wsparcie ze strony pierwszej drużyny,
która przeżywała swoje własne problemy kadrowe. Pomimo tego udało się rozegrać kilka
dobrych meczów, niektórzy młodzi zawodnicy pokazali potencjał do gry na wyższym
poziomie. Część graczy na pewno dostanie
swoją szansę w pierwszym zespole. Najlepszymi strzelcami zostali Tomasz Włoskowicz
i Łukasz Modranka, którzy zdobyli po 7 bramek. Na chwilę obecną nieznana jest jeszcze
przyszłość rezerw. Zależna będzie ona w dużej mierze od kształtu kadry drużyny Michała
Osińskiego. Niestety, doszliśmy do momentu,

w którym nie możemy dołączyć do zespołu
juniorów, gdyż w klubie brakuje grup z roczników 2001–2003. Obecna kadra jest i tak bardzo
wąska, a w przypadku przejścia kilku zawodników do pierwszego zespołu może się okazać,
że w rezerwach najzwyczajniej nie będzie miał
kto grać. Najbliższy miesiąc będzie zatem kluczowy dla przyszłości drugiej drużyny.
Udana końcówka sezonu w wykonaniu
żeńskiego zespołu Zawiszy Fiero pozwoliła
na zajęcie ostatecznie ósmej pozycji, z jedynie jednopunktową stratą do szóstej lokaty.
W ostatnich czterech występach Panie zwyciężyły trzykrotnie, przegrywając jedynie z mistrzyniami ligi z Sieradza, które zanotowały
komplet zwycięstw w całym sezonie. Najlepszą
strzelczynią zespołu została Martyna Robaszkiewicz z ośmioma golami. Tuż za nią znalazły
się Kamila Włodarczyk i Ewa Tyll, które zdobyły po siedem bramek.

II edycja mistrzostw „Rusz kuper” G

minny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy Sokół Rzgów zorganizowali II Mistrzostwa Gminy Rzgów w Biegach dla Szkół
Podstawowych pod hasłem „Rusz kuper”.
Start imprezy nastąpił 19 czerwca o godzinie 9.00 na Orliku w Rzgowie. Konkurencje
biegowe były podzielone ze względu na wiek
i płeć uczestników. W wydarzeniu brały udział
szkoły podstawowe z naszej gminy. Każda ze szkół wystawiała swoją reprezentację.
Wszyscy zawodnicy byli świetnie przygotowani do biegów, a świadczy o tym fakt, iż w tym
roku nie było żadnych kontuzji ani zasłabnięć.

Najlepszy wynik ze wszystkich grup młodzieżowych, grających w systemie ligowym
osiągnęła drużyna Zbigniewa Wyciszkiewicza.
Zespół rocznika 2008, występujący w klasie E2
Orlik zakończył ostatecznie rozgrywki na trzeciej pozycji. W czołówce klasyfikacji strzelców
znaleźli się Konrad Jędrzejczak i Wojciech Sobierajski. Przez większą część rundy byliśmy
na drugiej lokacie, z szansami na mistrzowski
tytuł, jednak minimalnie słabsza końcówka
sezonu spowodowała spadek o jedną pozycję.
Wielkie brawa dla zawodników i trenera, który
pracuje z zespołem dopiero od lutego. Liczymy
na dobrze przepracowaną przerwę pomiędzy
rozgrywkami i jeszcze lepsze wyniki w sezonie
2018/19. Zespół młodzików (rocznik 2006/07)
zakończył sezon na szóstej pozycji. Podopieczni Marcina Sikorskiego przez długi czas
byli w grze o drugą lokatę, która dawała grę
w barażach o awans do II ligi wojewódzkiej.
W ostatnich meczach dobre występy przeplataliśmy jednak trochę słabszymi meczami,
przez co nie udało się zająć wyższego miejsca.
Najskuteczniejszymi zawodnikami zostali Mateusz Bogusz i Wiktor Chachuła (obaj po 11
bramek). Potencjał tego zespołu jest jednak
ogromny, o czym świadczy chociażby występ
na turnieju w Pabianicach, zorganizowany tuż
po zakończeniu rozgrywek ligowych. Nasza
drużyna w rywalizacji z bardzo mocnymi klubami z województwa okazała się bezapelacyjnie najlepsza, odnosząc sześć zwycięstw i jeden remis. Co ciekawe, przez cały turniej nie
straciliśmy ani jednej bramki, a sami strzeliliśmy aż 25! Najlepszym strzelcem całych rozgrywek został Adrian Gierach z 9 trafieniami.
Na ósmym miejscu sezon zakończyli zawodnicy z grupy C2 Trampkarz. Po objęciu zespołu przez Marcina Rutkowskiego widać postęp
w ich grze, jednak przed naszymi graczami
ciągle mnóstwo pracy. Wierzymy, że latem uda
się powiększyć kadrę i z nowymi siłami wejść
w nadchodzący sezon. Najlepszym strzelcem trampkarzy został Krzysztof Kapuścik
(9 goli), na drugim miejscu znalazł się Piotr
Nowak z ośmioma trafieniami. Udanie reprezentowały nas również drużyny roczników
2009 i 2010, które rywalizowały w turniejach
organizowanych przez ŁZPN. W przyszłym
sezonie starsza grupa będzie już rywalizować
w formule ligowej w klasie E2 Orlik.
Tekst: Kamil Poros

Oprócz kolegów i koleżanek bardzo mocno udzielali się opiekunowie, którzy przeżywali biegi swoich podopiecznych, jakby to oni
sami brali czynny udział w zawodach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale,
natomiast najlepsza szkoła podstawowa dostała puchar. Po zawodach uczestnicy mogli
uzupełnić spalone kalorie słodkim poczęstunkiem. W tym roku zwycięski puchar zdobyła
Szkoła Podstawowa z Guzewa. Dziękujemy
Wszystkim za tak wspaniałą zabawę i już dziś
zapraszamy na kolejne zawody.
Tekst i fot. Izabella Stępień, GOSTiR

16 ROZMAITOŚCI

RZGÓW NASZA GMINA – czerwiec 2018

Wszystkim Dzieciom
Oby szczęśliwe dzieciństwo trwało jak najdłużej
Oby najwspanialsze dni nigdy nie przemijały
Beztroskiego uśmiechu na co dzień
Kolorowych snów każdej nocy
Niechaj uśmiechają się do Was wszyscy ludzie
Niechaj dni upływają w samej radości i pogodzie

Fraszka ze Rzgowa

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
najlepsze życzenia składają:

Świąteczne wędkowanie
Jak co roku odbyły się Zawody Wędkarskie
z okazji Dnia Dziecka, organizowane przez
Urząd Miejski i Amatorskie Koło Wędkarskie
ze Rzgowa. Wędkowanie odbyło się nad stawem przy ul. Zielonej w Rzgowie.
Pogoda dopisała mimo, że było zagrożenie
burzą. Po zakończeniu rywalizacji wszystkie
złowione okazy wróciły do wody.
Zawody wygrał Mateusz Gruszka ze Starej Gadki, pozostałe miejsca zajęli: Oliwier
Derczyński, Miłosz Kujawa, Ula Gruszka,
Krystian Bednarski.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody
– sprzęt wędkarski, które wręczał burmistrz
Rzgowa Mateusz Kamiński z organizatorem
zawodów Włodzimierzem Kaczmarkiem. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki wędkarskie i gadżety, które przekazał wraz z kiełbaską na ognisko ZPM „Grot”.
UMR

W konkursie Miast Sieci Cittaslow
rzgowska fraszka autorstwa Marleny
Kamińskiej zdobyła drugie miejsce
i została opublikowana w specjalnym
wydawnictwie.

Mateusz Kamiński burmistrz Rzgowa
Małgorzata Rózga zastępca burmistrza
Jan Michalak przewodniczący RM

Radosnych wakacji!

Fraszka ta miła
ze Rzgowa pochodziła
wybrała się na wycieczkę
w Lidzbarku została chwileczkę
Cittaslow poznała
zachwyciła się cała!
Gdy do domu wróciła
idee dobrego życia krzewiła
i z rana i z wieczora
gdy tylko była ku temu pora
o zrównoważonym rozwoju myślała
i choć była całkiem mała
markę ze znakiem ślimaka wypromowała!

Pół żartem, pół serio…

U naszych rodaków
w Starej Hucie

CZERWIEC

Kartka z kalendarza

Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w szkole w Starej Hucie
w rejonie Storożyniec na Ukrainie.

ć…
eza czas zaczą

Polon

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński podczas otwarcia Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku.
Staropolski, dostojny polonez – jako żywo – przystaje do idei spokojnego życia
fot. UMR

W cieniu wiekowych lip…

26 czerwca 1877 r. urodził się ks. Paweł Załuska, proboszcz parafii rzgowskiej w latach
1902–1908, który zasłużył się dla naszej gminy. Z jego inicjatywy m.in. powstała w Rzgowie straż ogniowa i strażnica, a także pierwsza biblioteka oraz Koło Macierzy Polskiej.
Ksiądz Paweł Załuska jest również autorem
pierwszej książeczki na temat naszego miasta pt. „Rzgów dawny i teraźniejszy. W upominku dla parafian”, wydanej w 1907 r.
fot. Kronika OSP Rzgów

fot. UMR
Co prawda, ten gatunek drzew budzi literackie skojarzenia z twórczością Jana Kochanowskiego,
natomiast nasze stare, rzgowskie lipy szumią pięknie w parku im. Adama Mickiewicza…

Gmina Rzgów od lat współpracuje z tym rejonem, zamieszkanym również przez Polaków.
W uroczystościach udział brali przestawicie lokalnych władz samorządowych i oświatowych
z Krasnoilska, którym szkoła podlega.
Za pierwsze miejsce w wynikach w nauce
list gratulacyjny oraz laptop ufundowany przez
samorząd Rzgowa otrzymała Oleksandra Derczyk. Za drugie miejsce w wynikach w nauce,
list gratulacyjny oraz tablet ufundowany przez
przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie
otrzymała Karolina Kałuski
Za trzecie miejsce w wynikach w nauce list
gratulacyjny oraz tablet ufundowany przez firmę PTAK SA otrzymała Anna Akica.
UMR

