Realizacja wniosków zgłoszonych przez radnych
Zestawienie radnej Ewy Fryczki str. 4.

Co radni robili w grudniu. Sprawozdanie z pracy radnych
Sprawozdanie Tomasza Łuczyńskiego str. 2.
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Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w 2015 roku
Radni startujący do wyborów z komitetu wyborczego
wyborców Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach
deklarowali, że co roku składać będą sprawozdania
ze swojej działalności. Wolą wyborców okazało
się, że radni z tego komitetu mogli po wyborach
stworzyć większościowy klub w Radzie Miejskiej.
Siłą rzeczy dokonania Rady Miejskiej w 2015 były
możliwe dzięki aktywności, zgodzie i poparciu
radnych – członków klubu. W niczym nie umniejsza
to oczywiście zasług pozostałych radnych, którzy
wielokrotnie głosowali tak samo jak członkowie
klubu. W związku z tym pozwalam sobie złożyć na
Państwa ręce sprawozdanie z aktywności i dokonań
całej Rady Miejskiej, gdyż jako jej Przewodniczący
odpowiadam za całość jej poczynań.

Za nami pierwszy rok urzędowania nowej Rady
Miejskiej, a więc zaledwie 25% kadencji. Jednak
radnym udało się już zrealizować znacznie więcej,
niż 25% przedwyborczych zapowiedzi. Uczciwie
należy podkreślić, że taki wynik nie byłaby możliwy
bez współpracy z nowym burmistrzem Konradem
Kobusem - to burmistrz jest władzą wykonawczą. Nie
zawsze się ze sobą zgadzamy, często dyskutujemy,
czasem nawet ostro, ale najważniejsze, że nie blokuje
to w żaden sposób realizacji działań potrzebnych
mieszkańcom.
Zapraszam Państwa do zapoznania się ze
sprawozdaniem. Str. 3-4.
Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zanim junior stanie się strażakiem
Rozmowa z druhem Michałem Krzewińskim z OSP
Kalino, 26-letnim szkoleniowcem młodzieży,
nagrodzonym w wojewódzkim konkursie. Str. 12

W SKRÓCIE:

• Debata o zmianie ruchu przy Placu 500-lecia. Str. 14
• Starowa Góra na nowym planie miejscowości. Str. 10
• Monitoring dla bezpieczeństwa uczniów. Str. 10

Bożonarodzeniowa wystawa
Relacja z wystawy Bożonarodzeniowej, któa odbyła
się 21 grudnia w Hali Sportowej w Rzgowie Str. 14

Bezpłatne porady prawne

Z początkiem nowego roku zostały uruchomione punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
powiatu łódzkiego wschodniego, podobnie jak w reszcie kraju. To rezultat wejścia w życie ustawy z 5
sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nie obowiązują żadne zasady
rejonizacji. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp wszystkim
mieszkańcom powiatu. Osoby korzystające z pomocy mogą się udać do dowolnego punktu. We wszystkich
niżej wymienionych punktach, nieodpłatnej pomocy prawnej udzieli adwokat lub radca prawny. Str. 10.
Oprac. Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Harmonogram wywozu
śmieci. Ważne terminy
Str. 9

Caritas Rzgów – czas
podsumowań
Str. 8

Młodzi plastycy nagrodzeni
Laureaci XVII ogólnopolskiego konkursu plastycznego
”Kartka Świąteczna Boże Narodzenie Nowy Rok”
Str. 15

Tysięczny w USC w Rzgowie
Str. 13
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Sprawozdanie z pracy radnych w grudniu 2015
W skrócie przegląd najważniejszych wydarzeń
z grudnia 2015r.

Obrady i posiedzenia
• 25.11. - XVI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie:
• wysłuchanie sprawozdań z działalności międzysesyjnej Rady Miejskiej i Burmistrza w tym
sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń
majątkowych za rok 2014;
• informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie
gminy Rzgów;
• podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Gminy
Rzgów na rok 2015;
• podjęcie uchwały ws. określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016;
• podjęcie uchwały ws. określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych;
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf oraz wysokości za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Rzgów na rok 2016;
• podjęcie uchwały ws. przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Rzgów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. O działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2016”;
• interpelacje radnych;
• komunikaty;
• wnioski i sprawy różne.
• 25.11 Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu
i Finansów:
• wypracowanie stanowiska komisji i zaopiniowanie projektów uchwał związanych z budżetem
na XVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
• 27.11 Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu
i Finansów:
• omówienie i wypracowanie opinii na temat
projektu budżetu gminy Rzgów na rok 2016
oraz projektu Wieloletniej Prognozy finansowej
na lata 2016- 2019.
• 1.12 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
• opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
Gminy za I półrocze.
• 2.12 udział w XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, radni: Jarosław Świerczyński
• 7.12 posiedzenie Kolegium Redakcyjnego miesięcznika Rzgów Nasza Gmina: Ewa Fryczka,
Anna Tumińska- Kubasa, Leszek Chwiałkowski,
Karolina Jardzioch, Tomasz Łuczyński.
• 15.12 dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla
Gminy Rzgów, radni: Jarosław Świerczyński,
Marek Marchewczyński, Grażyna Gałkiewicz,
Anna Tumińska-Kubasa, Ewa Fryczka, Kazimierz
Łęgocki, Radosław Pełka.
• 16.12 Wspólne posiedzenie Komisji
• omówienie możliwości wsparcia inwestycji
gminnych ze środków LGD „Buduj razem” na
lata 2014-2020;
• omówienie materiałów na XVII sesje Rady.

• 23.12 Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu
i Finansów:
• wypracowanie stanowiska i zaopiniowanie
projektów uchwał związanych z budżetem na
XVII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie;
• 23.12. XVII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
• wysłuchanie sprawozdań z działalności międzysesyjnej Rady Miejskiej, Burmistrza, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
• informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie
gminy Rzgów;
• podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2020;
• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Rzgów na rok 2015;
• podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr
V/15/2015 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na
modernizację dróg powiatowych w 2015 roku;
• podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Starej Gadce;
• podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia
regulaminu Stadionu im. Henryka Śmiechowicza w Rzgowie znajdującego się przy ul.
Tuszyńskiej 56;
• podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy w Bronisinie Dworskim;
• podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy w obrębie Guzew-Babichy i Prawda.
Interpelacje radnych;
• wnioski i zapytania;
• komunikaty, sprawy rożne.

Spotkania z mieszkańcami
• 1.12 - dyżur radnych w Urzędzie Miejskim: Jarosław Świerczyński, Radosław Pełka, Grażyna
Gałkiewicz, Leszek Chwiałkowski.
• 8.12 - dyżur radnych w Urzędzie Miejskim, radni:
Jarosław Świerczyński, Stanisław Zaborowski, Jan
Michalak, Jan Spałka, Marek Marchewczyński.
• 22.12 - dyżur radnych w Urzędzie Miejskim,
radni: Jarosław Świerczyński.
Radni dyżurują w każdy wtorek od godz. 14:00
- 17:00 w Urzędzie Miejskim w pok. 24.

Obowiązki reprezentacyjne
• 1.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
otwarcia wystawy fotografii „Światłem Malowane” Marzeny Napory-Nowak w Hali Sportowej
w Rzgowie, radni: Grażyna Gałkiewicz, Leszek
Chwiałkowski, Marek Marchewczyński, Marek
Bartoszewski.
• 6.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
imprezy mikołajkowej w Hali Sportowej w Rzgowie, radni: Jarosław Świerczyński, Radosław
Pełka.
• 11.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
spotkania opłatkowego Koła Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Rzgowie, radni: Jarosław Świerczyński, Radosław Pełka, Grażyna Gałkiewicz,
Leszek Chwiałkowski i Rafał Kluczyński.
• 11.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
spotkania opłatkowego GLKS Zawisza Rzgów,
radni: Marek Marchewczyński, Jarosław Świerczyński, Jan Michalak, Stanisław Zaborowski,
Marek Bartoszewski, Kazimierz Łęgocki, Radosław
Pełka, Grażyna Gałkiewicz, Leszek Chwiałkowski, Anna Tumińska Kubasa, Rafał Kluczyński.
• 11.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
koncertu z okazji piątej rocznicy powstania zespołu
Sempre Cantare, radni : Marek Bartoszewski.
• 12.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas posiedzenie Zarządu Gminnego OSP oraz
udział w spotkaniu opłatkowym, radni: Jarosław
Świerczyński, Jan Spałka, Jan Michalak, Marek
Bartoszewski.
• 13.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
Koncertu Charytatywnego w Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, radni:
Jarosław Świerczyński, Leszek Chwiałkowski,
Radosław Pełka, Rafał Kluczyński.
• 14.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
spotkania wigilijnego dla najemców w Ptak
Fashion City, radni: Stanisław Zaborowski, Jan
Michalak, Marek Bartoszewski, Kazimierz Łęgocki, Jarosław Świerczyński.
• 14.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas wystawy fotografii w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie, poświęconej chórowi Camerata:
większość radnych.
• 15.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
Jasełek i kiermaszu charytatywnego w Szkole
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie,
radni: Radosław Pełka.
• 17.12 - udział w szkoleniu dotyczącym procedowania budżetu, w Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi, radni: Jarosław Świerczyński.
• 18.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
koncertu w Szkole Muzycznej w Rzgowie, radni:
Jarosław Świerczyński.
• 19.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
spotkania wigilijnego w OSP Rzgów, radni: Jarosław Świerczyński.
• 21.12 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas
wystawy prac wychowanków Pracowni Plastycznej GOK oraz Koła Rękodzieła Artystycznego
Zasupłane o tematyce Bożonarodzeniowej w Hali
sportowej w Rzgowie, radni: Jarosław Świerczyński, Ewa Fryczka, Leszek Chwiałkowski.
Tomasz Łuczyński
Redaktor Naczelny
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA
Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej w 2015 roku
odbioru odpadów, wprowadzającego segregację
również popiołu. Bardzo dobrym rozwiązaniem
Zwiększenie przejrzystości prac było także przeprowadzenie przez burmistrza
Konrada Kobusa przetargu obejmującego 2,5 letni
samorządu
Jednym z kluczowych postulatów, jaki towarzyszył okres umowy.
Status /
wyborom samorządowym w gminie Rzgów w 2014 Inwestycja
Termin realizacji
roku, w wyniku których do Urzędu Miejskiego
wprowadził się nowy burmistrz i w większości Obniżenie podatku rolnego o 10
Wykonane
zupełnie nowi radni, była poprawa relacji pomiędzy zł/hektar (spadnie ze 100 zł do 90
zł/hektar)
samorządowcami a mieszkańcami. Temu celowi
służyły właśnie liczne działania podjęte w 2015 roku Obniżenie podatku od nieruchomości
za budynki mieszkalne o 5 gr/m2
Wykonane
przez rzgowski samorząd, w zakresie zwiększenia (spadnie z 70 gr/m2 do 65 gr/m2)
przejrzystości prac Urzędu.
dokończenie ze strony 1

Zadanie
Transmisje sesji Rady Miejskiej
on-line
Protokoły z sesji Rady Miejskiej wraz
z imiennymi wynikami głosowań
dostępne na BIP
Projekty uchwał nad którymi będzie
pracować Rada Miejska dostępne
w BIP-ie
Poprawa funkcjonowania BIP,
w tym sukcesywne uzupełnianie
brakujących treści
Możliwość
nieskrępowanej
wypowiedzi mieszkańców podczas
obrad Rady Miejskiej (sesje, wspólne
posiedzenia komisji stałych)
Stworzenie strony internetowej
Cotygodniowe dyżury radnych
(każdy wtorek od 14 do 17)
Lepszy dostęp do gminnych
wiadomości i ogłoszeń poprzez
poprawę funkcjonowania pisma
„Rzgów-Nasza Gmina”
Publikacja sprawozdań z pracy
radnych i składanych przez nich
wniosków w piśmie „Rzgów-Nasza
Gmina”

Status /
Termin realizacji
Wykonane

Zwolnienie z płacenia za odbiór
odpadów rodzin pobierających zasiłki
z MOPS-u
Kontrola relacji Urzędu Miejskiego
ze spółką, a następnie likwidacja
spółki miejskiej

Wykonane

Wykonane

Wykonane

Budowa i modernizacja dróg oraz
chodników

Wykonane

Rada Miejska rozumie i stara się sukcesywnie
zaspokajać potrzeby mieszkańców w dziedzinie
infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dlatego też w budżecie na 2015 zapisano, a następnie
zrealizowano liczne inwestycje w tym zakresie.
Niestety przed nami jeszcze sporo pracy, gdyż
ilość chodników, ścieżek rowerowych czy stopień
pokrycia asfaltem dróg pozostawia wciąż bardzo
wiele do życzenia.

Wykonane

Wykonane
Wykonane
Wykonane

Wykonane

Wykonane

Inwestycja
Przebudowa ulicy Literackiej na
odcinku od ulicy Krótkiej w Rzgowie
Modernizacja nawierzchni wraz
z przebudową odwodnienia na ulicy
Południowej w Rzgowie
Budowa chodnika na ulicy Łódzkiej
w Rzgowie

Obniżki podatków i poszukiwanie
oszczędności

Budowa chodnika i odwodnienia
przy ul. Nasiennej w Rzgowie

Kolejną ważną dla mieszkańców sprawą było
odwrócenie niepokojącej tendencji do głębszego
sięgania do kieszeni podatnika zamiast szukania
oszczędności. Głęboko wierzę, że kolejność zawsze
powinna być odwrotna – najpierw sprawdzenie,
czy samorząd nie może na czymś zaoszczędzić,
a dopiero potem, w ostateczności, rozmowy
o podniesieniu opłat lub podatków. Dlatego też na
rok 2016 Rada Miejska uchwaliła obniżony wymiar
dwóch podatków, a wszystkie pozostałe pozostawiła
na dotychczasowym poziomie, po mimo wzrostu
górnych stawek podawanych przez rząd. Ważnym
elementem poszukiwania oszczędności była także
likwidacja miejskiej spółki, która generowała duże
koszty, co dobitnie wykazała kontrola Komisji
Rewizyjnej przeprowadzona przez radną Grażynę
Gałkiewicz.
Sukcesem, chociaż może mało spektakularnym,
jest też utrzymanie opłat za odbiór odpadów na
dotychczasowym poziomie (w innych gminach
opłaty te sukcesywnie rosną). Było to możliwe
dzięki uchwaleniu przez Radę Miejską nowego
(opracowanego przez służby burmistrza) regulaminu

Modernizacja ul. Żołnierzy Września
i ks. Załuski w Rzgowie
Przebudowa wraz z odwodnieniem
ul. Polnej w Rzgowie
Budowa ul. Topolowej i ul. Granicznej
w Starowej Górze
Oświetlenie ulicy Południowej
w Starowej Górze
Budowa chodnika na drodze pow.
nr 2909E w Kalinku I etap
Budowa drogi z chodnikiem
w Kalinku - od wiaduktu nad A-1
do nr. 70
Budowa chodnika w Romanowie
Modernizacja drogi powiatowej nr
2916E od miejscowości Gospodarz
do Guzewa
Budowa chodnika w Gospodarzu
przy ulicy Cegielnianej
Nakładki na ulicy Czartoryskiego
w Starej Gadce

Status /
Termin realizacji
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonano
dokumentację
Budowa: kwiecień
2016
Wykonano chodnik
Nawierzchnia
w 2016
Wykonano projekt
Realizacja inwestycji
w 2016
Zakończenie prac:
kwiecień 2016
Wykonane
Wykonane
Wykonano projekt.
Podpisano umowę
Realizacja: 2016
Wykonano kolejny
etap
Wykonane
Wykonane
Wykonane

Budowa wodociągów
Stały rozrost sieci wodociągowej to znacząca
poprawa komfortu życia mieszkańców. Gmina
Rzgów stoi w przededniu wielkiej szansy, jaką
jest przyznanie 15 mln dofinansowania z UE na
budowę 26 km kanalizacji w Starowej Górze.
Czekamy z niecierpliwością na przepisy wykonawcze,
które pozwolą te środki uruchomić. Rozrost sieci
wodociągowej pociąga też za sobą inne inwestycje,
np. rozbudowę oczyszczalni ścieków. Zadanie to
znalazło się na liście rezerwowej projektów do
dofinansowania ze środków UE, dlatego cały czas
istnieje szansa na ich pozyskanie. W 2015 udało
się wyremontować hydrofornię zabezpieczającą
dostawy wody dla wschodniej części gminy Rzgów.
W roku 2016 wyremontowana zostanie hydrofornia
w Rzgowie, która zabezpiecza dostawy wody dla
zachodniej części gminy.
Status /
Termin realizacji

Inwestycja

Zakup hydrantów dla GZWiK
Wykonane
w Rzgowie
Budowa wodociągu w ul. Nasiennej Inwestycja w trakcie
i Stromej w Rzgowie
realizacji
Budowa wodociągu w ulicy
Wykonane
Akacjowej w Starowej Górze
Budowy wodociągu do osiedla
Wykonane
w Kalinku
Budowa wodociągu w ulicy
Wykonane
Czartoryskiego (Stara Gadka)
Wykonanie połączenia wodociągów
Łódzkiego i Rzgowskiego ul.
Wykonane
Zastawna w Starej Gadce
Przebudowa hydroforni zabezpieczająca dostawy wody dla
Wykonane
wschodniej części gminy
Przebudowa wodociągu pod
Wykonane
skrzyżowaniem na drodze DW- 714

Ochrona zdrowia
W 2015 roku odpowiednio doposażono gabinet
stomatologiczny oraz zaplanowano program bezpłatnej
opieki stomatologicznej dla dzieci na terenie gminy
Rzgów.
W opracowanie programu, o który wnioskowała
radna Grażyna Gałkiewicz, dużo pracy włożył
zastępca burmistrza Mateusz Kamiński. W 2016
roku program powinien ruszyć pełną parą.
Status /
Termin realizacji

Inwestycja
Wyposażenie gabinetu stomatologicznego – zakup unita i rentgena,
malowanie gabinetu
Remont budynku aptecznorehabilitacyjnego w Rzgowie

Wykonane
Wykonane

Szkoły, przedszkola, place zabaw
Dzieci to nie tylko radość i duma rodziców,
ale również przyszłość gminy. Chcemy zapewnić
im możliwie najlepsze warunki kształcenia i jak
najlepiej przystosować je do osiągania sukcesów
w dzisiejszym wymagającym świecie.
dokończenie na stronie 4
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA
Sprawozdanie z prac Rady
Miejskiej w 2015 roku

Ochrona przeciwpożarowa i OSP

dokończenie ze strony 3
Stąd nasze wsparcie dla bezpłatnej nauki
angielskiego w przedszkolu i liczne inwestycje
w budynki oraz wyposażenie szkół i przedszkoli,
także z wykorzystaniem zewnętrznych środków
finansowych. Miło mi także poinformować, że
radna Grażyna Gałkiewicz ufundowała stypendia po
500 zł miesięcznie dla dwóch uczniów gimnazjum
i dwóch uczniów szkoły podstawowej w Rzgowie
oraz ufundowała nagrody dla uczestników kilku
konkursów.

Na wniosek radnego Jarosława Świerczyńskiego
zamontowane zostały dwie kamery: przy boisku
„Orlik”, oraz przy ścieżce harcerskiej. Powyższe
inwestycje z pewnością poprawią bezpieczeństwo
mieszkańców.
Radny Marek Marchewczyński wnioskował
o obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych
na ul. Długiej, przy ul. Tuszyńskiej. Krawężniki
zostały obniżone.
Pojawiły się problemy z namalowaniem przejścia
dla pieszych na ul. Ogrodowej przy ul. Południowej,
gdyż „pasy” usytuowane byłyby na wprost wjazdu
Status /
do prywatnej posesji. Wjazd na działkę został
Inwestycja
Termin realizacji
przesunięty, krawężniki obniżone i wniosek radnej
Modernizację pomieszczeń w OSP
Grażyny Gałkiewicz zostanie w najbliższym czasie
Rzgów. Remont i wyposażenie
Wykonane
zrealizowany.
kuchni i kotłowni. Malowanie Sali.
Radny Radosław Pełka zwrócił uwagę na widoczne
Wyposażenie budynku OSP Starowa
Wykonane
na ul. Ogrodowej oznaczenie poziome przejścia dla
Góra w rolety
pieszych – na wprost ścieżki harcerskiej. Chociaż
Wykonano projekt
Rozbudowa świetlicy w Gospodarzu
Realizacja 2016
przejście zostało przesunięte, pasy są dalej widoczne
i skutkuje to kłopotami dla właściciela najbliższej
Niestety jak na razie nie udało się posunąć do posesji.
przodu budowy tak potrzebnego Domu Kultury. Brak Starowa Góra
Na wniosek radnego Zbigniewa Cisowskiego
jest możliwości pozyskania na ten cel dotacji, a na
inwestycję (wycenioną na 12 milionów zł.) z własnych w okresie poświątecznym montowane będą tabliczki
z nazwami ulic odchodzących od ul. Zagłoby.
środków, w sytuacji gdy musimy zabezpieczyć wkład
Ponadto w Starowej Górze wyrównanych zostało
własny na budowę wspomnianej wyżej kanalizacji, szereg ulic: Hetmańska, Kuchenna, Podłogowa,
Śniadeckiego, Brzozowa, Frontowa, Modrzewiowa,
Nas po prostu nie stać.
Tunelowa, Inspektowa, Warzywna,
Mam świadomość że zawsze można zrobić
Działkowa. Oczyszczony został również chodnik
więcej i lepiej, że będą mieszkańcy którzy nie są przy ul. Centralnej.

Inwestycja
Bezpłatna nauka angielskiego
w przedszkolu
Malowanie szkoły podstawowej
w Rzgowie
Wykonanie i wyposażenie Ekopracowni w szkole podstawowej
w Rzgowie
Rozbudowa przedszkola w Rzgowie
Termomodernizacja starej części
przedszkola w Rzgowie. Ocieplenie
ścian, wymiana pokrycia dachu
i obróbek oraz wymiana instalacji c.o.
Chodnik w ul. Szkolnej w Rzgowie
i wymiana ogrodzenia
Wyposażenie dwóch placów zabaw
w Starowej Górze
Wyposażenie placu zabaw w Kalinku
Wyposażenie placu zabaw
w Romanowie
Termomodernizacja
szkoły
podstawowej w Guzewie
Wyposażenie placu zabaw w Guzewie
Doposażenie oddziału przedszkolnego
w szkole w Guzewie
Modernizacja boiska przy szkole
podstawowej w Kalinie
Doposażenie oddziału przedszkolnego
w szkole w Kalinie
Doposażenie placu zabaw
w Grodzisku

Status /
Termin realizacji
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane

OSP są nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem
mieszkańców gminy. Wierzymy jednak, że gmina
powinna być dla OSP bardziej partnerem niż sponsorem,
dlatego z chęcią wesprzemy każde działania mające
pomóc strażakom w samodzielnym pozyskiwaniu
środków na swoje funkcjonowanie np. z funduszy
UE. Zdajemy sobie jednak sprawę, że świetlice
OSP często pełnią rolę miejsca spotkań dla lokalnej
społeczności. Dlatego w tych miejscach staramy się
wykonywać działania inwestycyjne, mające poprawić
wygląd i funkcjonalność tych placówek.

z czegoś zadowoleni. Cóż człowiek uczy się całe
życie. Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego
włączania się w życie samorządu. Mogę zapewnić, że
radni dołożą wszelkich starań aby sprostać Państwa
wymaganiom.

Realizacja wniosków zgłaszanych
przez radnych
Rzgów

Stara Gadka

Na wniosek radnego Kazimierza Łęgockiego
wykonano następujące prace: odmulono rów przy
ul. Usługowej i Czartoryskiego, umocniono łupinami
30 metrowy odcinek rowu odprowadzającego wodę
z ul. Kombajnowej oraz 14 metrowy odcinek rowu
wzdłuż ul. Kombajnowej.
Na ul. Usługowej wyczyszczone zostały również
Jarosław Świerczyński
przepusty.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Czyżeminek - Prawda

Jesień w Biurze Powiatowym ARiMR w Koluszkach
Rozpoczynający się nowy 2016 rok skłania do
refleksji i podsumowań dotyczących minionego
2015 rok. Końcówka ubiegłego roku to okres
bardzo intensywnej pracy wszystkich pracowników
związanych z weryfikacją wniosków obszarowych
o płatności bezpośrednie oraz płatności PROW
za rok 2015. W roku ubiegłym po raz pierwszy
w historii dopłat dla naszego rolnictwa zostały
wypłacone zaliczki na poczet przysługującym
płatności. W naszym powiecie w listopadzie ubiegłego
roku zaliczki otrzymało w sumie 2471 rolników
na łączną kwotę 4936251 zł. Od 15 listopada do
31 grudnia 2015 wydaliśmy również 1290 decyzji
dotyczących dopłat dla rolników gospodarujących
na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na
ogólną kwotę 1247123 zł. co stanowi prawie 58%
wszystkich wniosków dotyczących tej płatności
złożonych do biura. Równocześnie od 1 grudnia 2015
rozpoczęliśmy wydawanie decyzji i dotyczących
płatności bezpośrednich. W sumie do końca roku

zostały wydane decyzje i wypłacone płatności
bezpośrednie dla 549 rolników. Łącznie wraz
zaliczkami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wypłaciła naszym rolnikom 5497819
zł. Wsparcie dla naszego rolnictwa to nie tylko
płatności bezpośrednie ale również wsparcie dla
rolników poszkodowanych przez panującą w roku
2015 suszę. W sumie w 2 ostatnich miesiącach
starego roku w ramach wsparcia krajowego dla
tych rolników wydano decyzje dla 72 rolników
i wypłacono 232612,72 zł. Jeżeli uwzględnimy
jeszcze wypłacone dopłaty dla rolników w ramach
działalności rolnośrodowiskowej PROW 2007-2013,
których było 232612,72 zł to widzimy, że w sumie
rolnicy naszego powiatu otrzymali w dwóch
ostatnich miesiącach 2015 roku ponad 7 milionów
dopłat i rekompensat.
Jan Michalak
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w Koluszkach

Na wniosek radnego Jana Spałki umocniony został
łupinami 25 metrowy odcinek rowu w miejscowości
Prawda przy miejscowości Rydzynki, oraz zebrano
nadmiar gruntu z pobocza na drodze od Czyżeminka
II do drogi powiatowej nr 3303E

Guzew – Babichy

Wniosek radnego Wiesława Gąsiorka w sprawie
wykonania oświetlenia ostrzegawczego nad przejściem
dla pieszych na drodze powiatowej nr 2916E doczekał
się realizacji. Poprawi to bezpieczeństwo dzieci
idących do i ze szkoły, oraz ogólnie mieszkańców.
Odmulony został również rów w miejscowości
Guzew, od stawu w kierunku miejscowości Babichy.

Gospodarz

Utwardzone zostały ulice: Łanowa i Zbożowa,
o co wnioskowała radna Anna Tumińska-Kubasa.
Referat Gospodarki Komunalnej zajął się także
między innymi wycinką drzew w pasie drogowym,
które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców. Wycinka
miała miejsce przy ul. Ogrodowej, Cegielnianej,
w Czyżeminku, w Babichach i w Romanowie.
Ewa Fryczka
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA
Grudzień miesiącem niespodziewanych rozstań
Za nami rok 2015. Był to
pierwszy rok pracy nowej Rady
Miejskiej. Wierzę, że nie będę
odosobniony w swojej ocenie
pisząc, że Rada pracowała przez
ten czas intensywnie i udało się
zrobić wiele. Grudzień okazał
się jednak nie tylko czasem
podsumowań, ale także pożegnań.
Z klubu radnych „Lepsza
Przyszłość w Twoich Rękach”
odszedł radny Radosław Pełka.
Z pracy w urzędzie odchodzą
natomiast mecenasowie Gensler
i Iwaszkiewicz.
W 2015 miało miejsc wiele
ważnych dla mieszkańców
wydarzeń. Nastąpiła likwidacja
miejskiej spółki, która jak wykazała
kontrola Komisji Rewizyjnej, była
bardzo kosztowna w utrzymaniu.
Ostatecznie upadła idea budowy
wiaduktu, któremu sprzeciwiali
się mieszkańcy, a do połączenia
terenów targowych posłuży tunel
pod trasą katowicką, wybudowany
przez prywatnego inwestora.
Rzgowski samorząd zrobił też
bardzo wiele kroków w kierunku
zwiększenia przejrzystości
działania - sesje Rady Miejskiej
mieszkańcy mogą śledzić on-line,
a projekty uchwał, które dopiero
mają stać się przedmiotem obrad,
dostępne są w BIP. Oprócz tego
mieszkańcy zyskali możliwość
nieskrępowanej wypowiedzi na
sesjach i posiedzeniach komisji.
W mojej ocenie, obecnie radni lepiej
dbają o relacje z mieszkańcami niż
w poprzedniej kadencji.
Sprawozdaniu z działalności
Rady Miejskiej w pierwszym
roku kadencji poświęciłem osobny
artykuł, pozwalam sobie jednak
pisać ten akapit, by wyraźnie
podkreślić, że nie sprawdziły
się nieżyczliwe przepowiednie
o paraliżu urzędu czy panikarskie
nawoływania do tworzenia
okrągłego stołu. Rada Miejska
współpracuje z Burmistrzem i jego
zastępcą, czego dowodem jest duża
liczba zrealizowanych inwestycji
i przeprowadzonych działań.
Ośmielę się nawet powiedzieć,
że dopiero w tej kadencji relacje
Rady Miejskiej z Burmistrzem
stały się normalne - radni uważnie
kontrolują poczynania Burmistrza,

starannie analizują wpływające
projekty uchwał i wsłuchują się
w głos mieszkańców. Oczywiście,
czasem prowadzi to do różnicy
zdań, nawet do ostrych polemik
pomiędzy radnymi a Burmistrzem,
ale to jest właśnie istotą demokracji.
Jest mi także niezmiernie
miło poinformować Państwa,
że sesje on-line cieszą się dużym
zainteresowaniem
wśród
mieszkańców. Transmisje sesji
październikowej oglądało 393,
a listopadowej 556 osób. Stale
rośnie też liczba czytelników pisma
„Rzgów-Nasza Gmina” (które
od początku 2015 roku działa
na podstawie nowego statutu),
redagowanego przez nowe kolegium
redakcyjne pod kierownictwem
Tomasza
Łuczyńskiego.
Wyraźnie widać, że w Gminie
Rzgów rozkwita społeczeństwo
obywatelskie. Mieszkańcy gminy
swym żywym zainteresowaniem
sprawami samorządu przekonali
krytyków, którzy na relatywnie
niedużych kosztach transmisji
on-line i wydawania pisma
„Rzgów-Naszej Gminy” chcieli
oszczędzać. Sam uważam, że
każdą złotówkę wydawaną
przez Urząd Miejski należy
uważnie oglądać, bo to pieniądze
pochodzące od mieszkańców, ale
jestem również przekonany, że
w gminie można znaleźć inne
miejsca do oszczędzania, niż
dostęp mieszkańców do informacji
o działalności samorządu.
Skoro o oszczędnościach
mowa, to jak zapowiedział
zastępca burmistrza Mateusz
Kamiński podczas grudniowej
sesji Rady Miejskiej, być może
uda się zaoszczędzić nieco na
kosztach obsługi prawnej Urzędu
Miejskiego. Mecenasowie Gensler
i Iwaszkiewicz przed Świętami
Bożego Narodzenia otrzymali
bowiem wypowiedzenia i nie
będą już pracować dla Urzędu.
Ich miejsce zajmie wyłoniona
w zorganizowanym przez
Burmistrza przetargu kancelaria
prawna z Rzeszowa. Ze swej
strony chciałbym podziękować
panom mecenasom Genslerowi
i Iwaszkiewiczowi za dotychczasową
pomoc udzieloną Radzie Miejskiej.

Nie zawsze wszystko szło gładko,
ale ostateczny bilans naszej
współpracy oceniam jako dodatni.
Tak zwyczajnie po ludzku szkoda
mi mecenasa Iwaszkiewicza,
któremu brakowało roku do
ochrony przedemerytalnej. Wierzę
jednak, że z jego doświadczeniem
i umiejętnościami znajdzie
zatrudnienie. Wybór obsługi
prawnej należy do kompetencji
Burmistrza, mam nadzieję że
dokonał dobrego wyboru.
Rok 2015 zakończyło niestety
niemiłe wydarzenie. Z klubem
radnych „Lepsza Przyszłość
w Twoich Rękach” pożegnał się
radny Radosław Pełka. Złożył
on rezygnację na grudniowym
wspólnym posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej. Jest
mi przykro, że nawet nie
podziękował za dotychczasową
współpracę koleżankom i kolegom
z klubu. Bez nich nie byłby
wiceprzewodniczącym Rady,
a może nawet i radnym, bo
stawał przecież do wyborów jako
członek drużyny - kandydatów
komitetu wyborczego wyborców
„Lepsza Przyszłość w Twoich
Rękach”. Tak to jednak jest, że
rozstania nigdy nie są miłe. Mam
nadzieję, że radny Pełka nadal
sumiennie będzie pracował nad
realizacją zobowiązań, które
zaciągnął u mieszkańców startując
w wyborach. Członkostwo w klubie
to przywilej, a nie obowiązek,
jednak dążenie do realizacji
przedwyborczych zapowiedzi to
coś, co każdy radny winien jest
mieszkańcom.
Tradycyjnie
zapraszam
Państwa do przychodzenia na
dyżury radnych, które odbywają
się w Urzędzie Miejskim w każdy
wtorek pomiędzy 14 a 17 oraz
do uczestnictwa w sesjach
Rady Miejskiej – osobiście lub
za pośrednictwem internetowej
transmisji.
Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Ważne telefony
Biuro Rady Miejskiej
tel. 42 214 13 06
Rzgów, pl. 500-lecia 22
fax 42 214 12 07
e-mail: radamiejska@rzgow.pl
Przewodniczący Rady lub jego zastępcy, a także
poszczególni radni pełnią dyżury w każdy wtorek
w godzinach: od 14.00 do 17.00 w pok. 24
Urząd Miejski w Rzgowie
tel. 42 214-12-10
pl. 500-lecia 22
fax 42 214-12-07
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie gazowe
992
Pogotowie wod.-kan.
994
Posterunek Policji
tel. 42 214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6
- dzielnicowy (Rzgów)
tel. 42 214-10-07
- dzielnicowy
tel. 42 214-10-07
(Starowa Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino,
Kalinko, Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)

- dzielnicowy

tel. 42 214-10-07

(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
Czyżeminek I, II, III, Starowa Góra do nr. 40)

Ochotnicza Straż Pożarna
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Biblioteka Publiczna
Rzgów, ul. Szkolna 3
Gminny Ośrodek Kultury
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Zdrowia
Rzgów, ul. Ogrodowa 11
Ośrodek Dziennego Pobytu
Rzgów, ul. Ogrodowa 11
Parafia rzymskokatolicka
Rzgów, pl. 500-lecia 7
Urząd Pocztowy w Rzgowie
ul. Łódzka 2a
Przedszkole Publiczne
Rzgów, ul. Szkolna 1
Szkoła Podstawowa, Guzew
Szkoła Podstawowa, Kalino
Szkoła Podstawowa
Rzgów, ul. Szkolna 3
Gimnazjum
Rzgów, ul. Szkolna 3
USC, Rzgów, pl. 500-lecia 22
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
ul. Stawowa 11
Zakład Energetyczny SA
Pabianice ul. Piłsudskiego 19
Zakład Gazowniczy
Pabianice, ul. Partyzancka 110
Redakcja Rzgów Nasza Gmina
email: naszagmina@rzgow.pl
www.naszagmina.rzgow.pl

tel. 42 214-10-08
tel. 42 214-10-12
tel. 42 214-11-12
tel. 42 214-13-12
tel. 42 214-21-12
tel. 42 214-11-72
tel. 42 214-11-73
tel. 42 214-12-93
tel. 42 214-10-04
tel. 42-214-12-20
tel. 42 214-14-39
tel. 42 214-14-49
tel. 42 214-10-86
tel. 42 214-10-77
tel. 42 214-10-39
tel. 42 214-13-39
fax 42 214-10-39
tel. 42 214-11-30
tel. 42 214-11-91
tel. 42 675-1000
tel. 42 213-06-81
tel. 42 213-06-82
tel. 507 320 120

6

RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • styczeń 2016

RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA Informacje z powiatu
Roczne sprawozdanie radnej Grażyny Gałkiewicz
Szanowni Państwo,
radny powinien nie tylko sumiennie wykonywać
swoje obowiązki i dbać o interes mieszkańców, ale
także przedstawiać sprawozdania ze swej działalności.
Oto moja relacja z pracy radnej za okres 1 roku.

•

Budżet gminy na 2015 - skutecznie pilnowałam
wprowadzenia do budżetu na 2015 ważnych
dla mieszkańców inwestycji

•

• Program bezpłatnych badań stomatologicznych
dla dzieci z naszej gminy-( w trakcie realizacji)
• Doposażenie gabinetu dentystycznego(zrealizowano)
• Projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej-(w trakcie
realizacji)
• Projektu chodnika na ul. Kamiennej i ul. Literackiej
do ul. Ogrodowej-(wykonano)
• Położenie asfaltu na ul. Literackiej- od ul. Krótkiej
w kierunku Tuszyna-(wykonano)
• Postawienie ławek, koszy na śmieci-Tuszyńska
i Łódzka oraz TOITOI na targowisku-(wykonano)
Budżet gminy na 2016 - złożyłam następujące
wnioski do budżetu
• Dokończenie ciągu pieszo-rowerowego na ul.
Tuszyńskiej (od ul Łąkowej do skrzyż. z DK1).
• Wykonanie kanalizacji oraz pokrycia tzw.
destruktem ul. Kamiennej
• Zakup i postawienie siłowni fitnes na powietrzu
obok Skate Parku.
• Wykonanie odwodnienia ul. Tuszyńskiej wraz
z przedłużeniem ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej
i budową ronda na ul. Tuszyńskiej.
• Wykonania chodnika wraz z odwodnieniem na
ul. Glinianej.
• Wykonania chodnika na ul. Ogrodowej pomiędzy
ul. Południową a ul. Polną.
Wnioski, interpelacje i zapytania
• Wprowadzenia na ul. Plac 500-lecia tzw. „strefy
zamieszkania” celem poprawy bezpieczeństwa
pieszych i zaprzestania karania przez policję
mieszkańców mandatami za przechodzenie
w niedozwolonym miejscu.
• Zwołania specjalnego wspólnego posiedzenia
komisji stałych Rady Miejskiej dot. bezpieczeństwa
ruchu drogowego na terenie gminy-(zrealizowano)
• Wycinka drzewa przy ul. Kamiennej oraz
uformowanie drzew przy stadionie-(zrealizowano)
• Przeznaczenia części środków zaoszczędzonych
w przetargach w I kwartale 2015 na przygotowanie
projektów ważnych dla mieszkańców inwestycji :
projekt przebudowy ul. Glinianej wraz z chodnikiem
i odwodnieniem, projekt przedłużenia kanalizacji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

w ul. Kamiennej od ul. Literackiej do ul. Rydzowej,
projekt przebudowy ul. Literackiej obejmujący
odwodnienie oraz chodnik na odcinku od ul.
Kamiennej do ul. Łąkowej-( nie wykonano)
Poprawy oświetlenia w centrum Rzgowa poprzez
wcześniejsze włączanie oświetlenia ulicznego
w okresie jesienno-zimowym-( nie zrealizowano)
Reorganizacji rozkładu jazdy autobusu linii 50
z dworca Łódź Kaliska.
Postawienia 2 ławeczek i TOI-TOI przy cmentarzu-(
nie zrealizowano)
Wykorzystania oszczędności w budżecie na 2015
na zakup i postawienie w Rzgowie siłowni na
świeżym powietrzu-( nie zrealizowano)
Załatania dziur na ul. Ogrodowej, Łąkowej,
Literackiej oraz przy Policji-(wykonano)
Wyczyszczenie rowów przy ul. Rudzkiej
i Ogrodowej-(wykonano)
Zwołania specjalnego wspólnego posiedzenia
komisji stałych Rady Miejskiej dot. funkcjonowania
na terenie gminy żwirowni-(zrealizowano))
Wprowadzenia rozwiązań, aby poprawić
bezpieczeństwo na ul. Grodziskiej-( nie
zrealizowano)
Doświetlenia zjazdu z DK 1 do Rzgowa
i skrzyżowania ul. Rudzkiej i Nasienne-(wykonano)
Uruchomienia wyłączonych lamp na niebezpiecznym
skrzyżowaniu ulic Tuszyńskiej i Katowickiej(wykonano)
Postawienia tablicy ogłoszeniowej przy ul.
Ogrodowej/Szkolnej oraz wymiany tej stojącej
naprzeciw sklepu Pani Brzozowskiej-(wykonano)
Wykonanie parkingu na ul. Grodziskiej-(wykonano)
Złożyłam wniosek o nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Rzgowa bohaterskiemu żołnierzowi
kampanii wrześniowej ( 1939r) Teofilowi Jurkowi
Złożyłam wniosek o nazwanie ulicy bądź innego
obiektu użyteczności publicznej imieniem Teofila
Jurka

Komisja Rewizyjna
Przewodniczyłam 10 posiedzeniom Komisji Rewizyjnej,
1 kontrolę przeprowadziłam sama tj.
• sytuacji prawnej i finansowej spółki „Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej”
Sp. z o.o.
nadzorowałem 2 kontrole prowadzone przez
Komisję Rewizyjną:
• pod kątem zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz harmonogramu ich spłat.
• ustalania, naliczania, pobierania i ewentualnego
różnicowania podatku od nieruchomości
Komisja Rewizyjna wypracowała także pod moim

W dniu 29 grudnia 2015r. odbyła się XVII Sesja
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas
której podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016r.,
obejmuje on m.in. następujące zadania inwestycyjne
ważne dla naszej gminy: “ Droga Nr. 2909E Kalinko
budowa chodnika i drogi na odcinku około 800 m”,
dotacja celowa przekazana gminie na realizacje tego
zadania wynosi 450. 000,00 zł; “ Droga nr 2909E
Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku
2 300 m”, dotacja celowa z powiatu przekazana
gminie na realizacje tej inwestycji wynosi
400. 000,00 zł. Ponadto w 2016r. ujęto realizację
zadania inwestycyjnego pn. “ Przebudowa drogi
powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino,
gmina Rzgów”, powiat przy realizacji tej inwestycji
planuje złożyć wniosek na dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Szacowana wartość zadania to
500.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego wynosi 90.925,00 zł .
Edyta Waprzko
Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego
przewodnictwem:
• opinię ws. sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Rzgów za rok 2014
• rekomendację dotyczącą udzielenia absolutorium
dla Burmistrza Rzgowa za 2014.
Dokumenty te zyskały uznanie w oczach Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Posiedzenia i spotkania
Wzięłam udział w:
• 15 sesjach Rady Miejskiej
• 7 wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady
Miejskiej
• 10 posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (którym
przewodniczyłam)
• 2 posiedzeniach Komisji Gospodarki, Budżetu
i Finansów
• 2 posiedzeniach Doraźnej Komisji ds. Planowania
Przestrzennego
• 9 zebraniach sołeckich i spotkaniach z mieszkańcami
• 12 dyżurach
Prowadzę także stronę internetową pod adresem
http://www.grazynagalkiewicz.pl.
Gdyby mieli Państwo jakieś uwagi czy sugestie
odnośnie mojej pracy dla Państwa, serdecznie
zapraszam do kontaktu osobistego lub poprzez moją
stronę internetową.
Korzystając z okazji życzę Państwu w Nowym
Roku zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
Z poważaniem
Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej
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zostało szybko i sprawnie zostało
opanowane. Powstanie powiększyło
zasięg o prowincje, kolejne miejscowości
stawały do walki i zwyciężały. Wraz
z rozwojem walk w mniejszych
miejscowościach, walka rozwijała się
w samym Poznaniu gdzie udało się
opanować arsenał a także koszary.
Niemcy byli zaskoczeni sprawnością

pod jurysdykcją niemiecką , jednak
nie należała także do Polski, przez co
walki nie ustały.
Dopiero 28 czerwca 1919 r. po
podpisaniu Traktatu Wersalskiego do
Polski przyłączono prawie cały teren
Wielkopolski. Przyłączenie to było
możliwe dzięki wysiłkowi powstańców,
którzy dzielnie walczyli aż do momentu

i przygotowaniem powstańców. 6
stycznia powstańcy zdobyli lotnisko
na Ławicy co było zwieńczeniem
wyzwalania Poznania. Fala wywołana
w Poznaniu dotarła także poza granice
Wielkopolski. 18 lutego 1919 r. w ręce
powstańców trafiła wielka zdobycz
pociąg pancerny. Cały czas prowadzono
nabór do armii powstańczej. Pomocy
walczącym udzielała ludność cywilna,
która dostarczała zapasy, prowadziła
punkty medyczne i w każdy możliwy
sposób wspomagała walczących.
W lutym 1919 r. Doszło do zawarcia
pokoju na mocy które Wielkopolska
została uznana za sojusznika Ententy
Polacy zamieszkujący tereny w centrum Poznania, znajdowało się tam
i zakazano walk na tym obszarze.
Wielkopolski pod koniec I wojny wiele strategicznie ważnych budynków
Wielkopolska nie należała już do obszaru
światowej znaleźli się w granicach jak poczta czy dworzec. Wszystko

osiągnięcia swojego celu. Świetna
organizacja, przygotowanie, dobre
dowodzenie, szybkie i zaskakujące
przeciwnika działania, upór a przede
wszystkim idea połączenia się ze swoim
państwem doprowadziły do ostatecznego
zjednoczenia.
Powstanie Wielkopolskie jest
wzorcowym przykładem walki
o tożsamość narodową. Ze względu
na ogromny wpływ na naszą historię
i teraźniejszość powinno ono być
obchodzone na równi z pozostałymi
wielkimi polskimi zrywami narodowymi.
Marcin Cegiełka
Bibliografia: strony internetowe:
27grudnia.pl; poznan.pl; powstanie
wielkopolskie.pl

Wśród rocznic powstań obchodzonych
przez Polaków w całym kraju, można
znaleźć rocznice wybuchu powstania
Listopadowego, Styczniowego czy
bliższego w historii, Warszawskiego.
Jednak próżno szukać obchodów
powstania Wielkopolskiego. Na lekcjach
historii także jest ono marginalizowane.
To co różni powstanie Wielkopolskie od
innych to nie tylko brak ogólnonarodowej
pamięci, ale przede wszystkim jego
wynik. Prawie wszystkie polskie
powstania mają jedną cechę wspólną,
ostatecznie poniosły klęskę. Powstanie
Wielkopolskie jest wyjątkowe,
gdyż zakończyło się zwycięstwem.
Zwycięstwo to było tym ważniejsze,
że dzięki niemu dzisiaj Wielkopolska
znajduje się w granicach Polski. Dlatego
warto o nim wiedzieć i pamiętać.

Niemiec. Fale germanizacji nie
przynosiły oczekiwanych rezultatów,
ludzie wciąż czuli przywiązanie do
Polski. Nie pozostawali bierni, szkolili się
i wyczekiwali na odpowiedni moment,
w którym stoczą swoją walkę o Polskość.
26 grudnia 1918 r. do Poznania
przybył Ignacy Jan Paderewski który
był ambasadorem sprawy Polskiej na
świecie. Pojawienie się tak ważnej dla
Polaków postaci w stolicy Wielkopolski
stało się impulsem do rozpoczęcia walki.
Powstanie rozpoczęło się 27 grudnia
1918 r. Powstańcy wyparli Niemców
z hotelu Bazar, w którym zatrzymał się
Paderewski. Później zdobyli budynek
Policji. Dzięki opanowaniu składu
broni który znajdował się w budynku,
powstańcy mogli się dozbroić.
Początkowa strefa walk znajdowała się

List otwarty do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie Pana Jarosława Świerczyńskiego
Szanowny Panie Przewodniczący.
W numerze 244 z grudnia 2015 roku Miesięcznika
Rzgów - Nasza Gmina ukazał się artykuł Pana
autorstwa pt. “Radny informuje, radny wyjaśnia”,
w którym, jak to Pan kiedyś określił, w sposób
subiektywny opisuje otaczającą rzeczywistość.
Takie Pana prawo. Jednak w sposób zdecydowany
muszę się sprzeciwić sugerowaniu przez Pana
mieszkańcom, że powodem pojawienia się problemów
w planowaniu modernizacji ulicy Polnej jest moja
skromna osoba. Stanowczo sprzeciwiam się Pana
stwierdzeniu, że “wmieszałem się” w już dopięte
uzgodnienia odnośnie sposobu realizacji zadania.
Pragnę Panu zwrócić uwagę, że obowiązkiem
każdego obywatela jest interesowanie się w jakim
zakresie władza zamierza poprawiać otaczającą
rzeczywistość. Jednym z warunków przyjęcia opcji
proponowanej modernizacji, było przedstawienie
zgody mieszkańców posesji z ulicy Polnej, na
wysokości których miało dojść do ponadnormatywnego
obniżenia nawierzchni drogi. Obiektywnie muszę
stwierdzić, że Pański klubowy, pilotujący sprawę

kolega - Radny, zbierając podpisy od zainteresowanych
mieszkańców, przedstawiał im jedynie korzyści
wynikające z realizacji inwestycji, pomijając zagrożenia
i uciążliwości jakie dla mieszkańców pojawią
się w momencie jej wykonania. Pomijam moje
subiektywne odczucia czym kierował się Radny
nierzetelnie informujący mieszkańców o skutkach
przebudowy drogi, martwi mnie jedynie fakt, że Pan
Przewodniczący nie podjął wysiłku aby ustalić czym
kierowali się zainteresowani mieszkańcy, wycofując
się z nierozważnie udzielonego poparcia dla działań
Rady w tym zakresie. Pragnę zwrócić uwagę Pana
Przewodniczącego, że w Polsce obowiązuje określone
prawo, w tym dotyczące warunków jakim powinny
odpowiadać drogi - zawarte w Dz. U. nr 43 z 1999
roku poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku.
Dziwię się, że wspomina Pan o dopiętych na ostatni
guzik planach. Kto z kim i w jakim celu dopina plany,
których realizacja utrudni życie mieszkańcom? Dziwię
się, że Pan w swoim cyklicznym artykule stosuje
retorykę, którą starał się pan wcześniej ośmieszać.

Dziwię się, że zaangażowanie społeczne nazywa
Pan “rzucaniem kłód pod nogi”, wszak Pan najlepiej
zna znaczenie tych słów (artykuł Rzgów - Nasz
Gmina nr 11 (224) Listopad 2013 r.)
Podsumowując - profil nawierzchni ulicy Polnej
nie stanowi problemu w zakresie odpływu wody,
problemem są zadolenia nawierzchni, spowodowane
słabą podbudową drogi. Nie jest argumentem, bardzo
często używanym przez obecnego, zaangażowanego
emocjonalnie w sprawę Radnego, że gdy kładzie on
głowę na asfalcie na wysokości posesji nr 11 nie widzi
okien budynku na ulicy Grodziskiej. Proszę tym
samym wyjaśnić, że do tego celu służą urządzenia
techniczne, zwane niwelatorami i jedynie przy ich
pomocy można wydawać sądy czy zachowane są
różnice poziomów. Poza tym należy zwrócić również
uwagę, że prywatne cele realizuje się za własne
pieniądze, a nie gminne.
Marek Skalski
Były Radny, mieszkaniec ulicy Polnej.
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CARITAS RZGÓW - CZAS PODSUMOWAŃ Wzięliśmy udział również
Na wniosek księdza proboszcza Krzysztofa
Florczaka, 18 maja 2015 roku w naszej parafii,
decyzją Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej
księdza Andrzeja Partyki został powołany Parafialny
Zespół Caritas Rzgów. Jego celem jest działalność
wspierająca i charytatywna dla osób potrzebujących,
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i losowej.
Od sierpnia działa konto bankowe, na które
przekazywane są środki od wielu darczyńców,
którym serdecznie dziękujemy oraz od Pani Grażyny
Gałkiewicz, która systematycznie przekazuje na
fundusz parafialnego Caritas dietę radnej.
W październiku pod patronatem Caritas odbyły
się dwie akcje, sprzedaż kremówek papieskich oraz
aukcja portretów papieskich. W grudniu natomiast
uczestniczyliśmy w akcji „Wigilijne dzieło pomocy
dzieciom” podczas której sprzedaliśmy 360 świec.

w ogólnopolskiej akcji
„Tak pomagam” - w zbiórce żywności w Biedronce
w Rzgowie, do której aktywnie przyłączyli się
uczniowie SP w Rzgowie. Podczas tej akcji zebraliśmy
prawie 500 kilogramów żywności.
Największą akcją współorganizowaną przez
Caritas było przygotowanie paczek świątecznych,
które powstały dzięki funduszom zebranym w czasie
Koncertu Charytatywnego organizowanego przez
Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie,
w którym udział miała Szkoła Podstawowa im. K.
Makuszyńskiego w Guzewie. Pieniądze zbierane
były również podczas kiermaszu świątecznego, który
odbył się w Szkole Podstawowej im. J. Długosza
w Rzgowie. Do paczek dołączona została także
żywność zebrana w Biedronce oraz dary przekazane
przez innych darczyńców. Pragniemy podziękować
także: Państwu Brzozowskim, Kabzom, Turskim,

Finał Szlachetnej Paczki już za nami!
Dla wszystkich, którzy zaangażowali się
w Ogólnopolski Projekt SZLACHETNA PACZKA,
weekend 5-6 grudnia 2015 r. był bardzo pracowitym,
ale równocześnie najbardziej radosnym i szczęśliwym
weekendem w roku. Wielotygodniowa praca
wolontariuszy, liderów rejonów, ludzi dobrej woli
została zwieńczona wielkim finałem, podczas którego
bezinteresowna pomoc dotarła do potrzebujących
rodzin.
Jako Lider Rejonu Rzgów, Tuszyn i okolice
projektu Szlachetna Paczka pragnę podzielić się
swoimi wrażeniami z jego realizacji. Działania
Szlachetnej Paczki opierają się na wolontariacie
i wcale nie są to proste zadania. Priorytetowym
celem projektu jest przekazanie rodzinom impulsu do
poprawienia swojej sytuacji. Ważne, by zrozumieli,
że są wartościowi, że są w stanie sami sobie poradzić
z przeciwnościami losu. W projekcie istotną rolę
odgrywa także Darczyńca, który przygotowuje
konkretną pomoc konkretnej rodzinie.
25 rodzin z gminy Rzgów i Tuszyn otrzymało
pomoc dzięki Darczyńcom, którzy okazali swoje
wielkie serce i zaangażowanie w projekt Szlachetna
Paczka.
W projekt w naszym rejonie zaangażowało się
blisko 400 osób, począwszy od tych, które włączyły
się w pozyskiwanie adresów rodzin potrzebujących,
przez instytucje, które udostępniły pomieszczenia
na szkolenia i finał akcji, kierowców, dzięki którym
mogliśmy bez problemu rozwieźć paczki, wolontariuszy,
którzy dzielnie i z wielkim zapałem wykonywali
swoje obowiązki, aż po Darczyńców, dzięki którym
wielu z nas zobaczyło bezcenne uśmiechy dzieci,
radość i łzy szczęścia rodziców. Wartość wszystkich
paczek, które trafiły do rodzin z naszego rejonu to
około 70 tysięcy zł.
Osoby prywatne, grupy znajomych, a nawet całe
firmy i instytucje przygotowywały Paczki według
konkretnych potrzeb rodzin. W paczkach znalazły
się m. in. pralki, lodówki, łóżka, opał, mnóstwo
zabawek dla dzieci, przybory szkolne, ciepła odzież,
buty zimowe, a także kołdry, poduszki, żywność
i artykuły chemiczne. W weekend 5 i 6 grudnia
Darczyńcy dostarczali je do magazynu, który
mieścił się w Szkole Podstawowej w Guzewie. Do
naszego magazynu przyjęliśmy około 400 paczek.
Darczyńcami w naszym rejonie byli m.in.: Pracownicy

Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Radni i Urząd
Miejski w Tuszynie, Radni powiatu łódzkiegowschodniego, Przedszkole Publiczne w Rzgowie,
Szkoła Podstawowa w Guzewie, pracownicy Szpitala
w Tuszynie, przedszkole z Tuszyn lasu, prywatne
przedszkole z Pabianic, Wolontariusze projektu
ze znajomymi oraz wiele innych firm z terenu
naszego województwa jak i całej Polski oraz osoby
prywatne, które podarowały środki czystości dla
rodzin potrzebujących. Obdarowane rodziny były
bardzo zaskoczone ilością i zawartością paczek. Na
twarzach domowników widać było łzy wzruszenia
oraz niedowierzanie, radość i szczęście.
Wolontariusze wracając od rodzin byli wzruszeni
i pełni nadziei. Biła od nich radość, że mogli przyczynić
się do pomocy tym ludziom. Niezmiernie dziękowali
Darczyńcom, że zechcieli włożyć swoje serca
i finanse w przygotowanie paczek. To był szczególny
dzień, w którym pomimo chłodu panowała ciepła,
miła, świąteczna atmosfera. Była choinka, stroiki
na stołach, ciasto i kolędy w tle. Każda rozmowa
wolontariusza z darczyńcą była wyjątkowa, a każda

Wolskim, Salskim, Łuczyńskim, Cholasiom i Józefowi
Grotowi. Pomoc dotarła do 42 rodzin. Dziękujemy
również wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej
woli, którzy wspierają nasze działania.
Jesteśmy zbudowani postawą naszych parafian,
ich hojnością i otwartością na potrzeby drugiego
człowieka. Zmobilizowani do dalszej pracy zachęcamy
wszystkich do współpracy oraz udziału w naszych
inicjatywach.
Już dziś zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu
Młodzieżowej Kameralnej Orkiestry Smyczkowej ze
Szkoły Muzycznej w Pabianicach pod batutą Rafała
Rydygera, który odbędzie się 24 stycznia 2016 r.
o godz. 19.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM
w Rzgowie podczas którego będzie można wesprzeć
Caritas Rzgów.
W imieniu zarządu
Irmina Kuzik i Anna Pikala
minuta bardzo cenna. Spotkali się ludzie, którzy
poświęcili swój wolny czas, by pomóc innym zupełnie bezinteresownie.
Dziękuję Wolontariuszom - Drużynie Super
W, w jej skład wchodzi: Halina Cieciorowska,
Dominika Derlińska, Barbara Krawczyk-Podlecka,
Izabela Kuminiak, Joanna Kurowska, Anna Mazur,
Magdalena Stępień, Magdalena Skoneczna, Edyta
Pacholska, Weronika Pellowska-Zawistowska.
Wspólnie wiele osiągnęliśmy. To był czas ciężkiej, ale
owocnej pracy, nowych doświadczeń i niezapomnianych
przeżyć. Dziękuję Dyrekcji Szkoły podstawowej
w Guzewie za udostępnienie świetlicy na magazyn.
Zaangażowanie Was wszystkich to znak, że istnieje
świat, w którym ludzie są życzliwi i potrafią pomagać
innym w potrzebie.
Wszystkim Darczyńcom Szlachetnej Paczki
składam Serdeczne Podziękowania za udział w akcji, za
dobre serce, poświęcony czas, życzliwość, szlachetność
i bezinteresowną pomoc, jakie okazaliście Państwo
potrzebującym ludziom.
Miejmy nadzieję, że wszyscy Darczyńcy wrócą za
rok i również zaangażują się w projekt SZLACHETNA
PACZKA.
Klaudia Zaborowska
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Opłaty i harmonogram odbioru śmieci
Stawki opłat za śmieci w 2016 roku
Podajemy terminy opłat za odbiór
nie zmieniły się i wynoszą 7 zł od śmieci:
1. Za styczeń do 10. 02. 2016 r.
osoby segregującej odpady lub 14 zł
2. Za luty do 10. 03. 2016 r.
od osoby, oddającej odpady zmieszane.
W tym roku urząd nie zawiadomi
3. Za marzec do 11. 04. 2016 r.
każdego mieszkańca indywidualnie
4. Za kwiecień do 10. 05. 2016 r.
o płatnościach za odpady, gdyż nie
5. Za maj do 10. 06. 2016 r.
6. Za czerwiec do 11. 07. 2016 r.
zmieniły się stawki, nie zmieniły
7. Za lipiec do 10. 08. 2016 r.
się terminy wpłat (do 10. każdego
miesiąca) i nie zmienił się sposób
8. Za sierpień do 12. 09. 2016 r.
płatności.
9. Za wrzesień do 10. 10. 2016 r.

REGION 1

REGION 2

REGION 3

10. Za październik do 10. 11. 2016 r. jest na stronie internetowej www.bip.
11. Za listopad do 12. 12. 2016 r.
rzgow.pl w zakładce menu tematyczne/
12. Za grudzień do 10. 01. 2017 r. odpady komunalne/harmonogram
płatności, na stronie internetowej www.
Wpłat dokonywać można w kasie rzgow.pl w zakładce Miasto i Gmina/
Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bez Odbiór śmieci i gospodarka odpadami
dodatkowych opłat), w placówkach oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
pocztowych, w placówkach banku lub w pokojach nr 11 i 12.
za pośrednictwem usług bankowości
Magda Górska
elektronicznej.
Referat Gospodarki Komunalnej
Harmonogram płatności dostępny
Urząd Miejski w Rzgowie

REGION 4

REGION 5

REGION 6

REGION 7

Odpady
komunalne
zmieszane,
BIO, POPIÓŁ

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
zmieszane,
BIO, POPIÓŁ

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
zmieszane,
BIO, POPIÓŁ

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
zmieszane,
BIO, POPIÓŁ

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
zmieszane,
BIO, POPIÓŁ

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
zmieszane,
BIO, POPIÓŁ

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
zmieszane,
BIO, POPIÓŁ

Odpady
segregowane

11/01/2016
25/01/2016

11/01/2016

12/01/2016
26/01/2016

12/01/2016

08/01/2016
22/01/2016

08/01/2016

14/01/2016
28/01/2016

14/01/2016

04/01/2016
18/01/2016

04/01/2016

07/01/2016
21/01/2016

07/01/2016

15/01/2016

08/02/2016
22/02/2016

08/02/2016

09/02/2016
23/02/2016

09/02/2016

05/02/2016
19/02/2016

05/02/2016

11/02/2016
25/02/2016

11/02/2016

04/01/2016
15/01/2016
29/01/2016

04/02/2016
18/02/2016

04/02/2016

12/02/2016

07/03/2016
21/03/2016

07/03/2016

08/03/2016
22/03/2016

08/03/2016

04/03/2016
18/03/2016

04/03/2016

08/03/2016
24/03/2016

08/03/2016

01/02/2016
15/02/2016
29/02/2016

01/02/2016

12/02/2016
26/02/2016

29/02/2016

11/03/2016

01/04/2016

07/04/2016
21/04/2016

07/04/2016

29/04/2016

05/05/2016

08/04/2016
22/04/2016

08/04/2016

05/05/2016

01/04/2016
15/04/2016
29/04/2016

14/03/2016
*29/03/2016 *29/03/2016

03/03/2016
17/03/2016
31/03/2016

03/03/2016

11/03/2016
25/03/2016

11/04/2016
25/04/2016

25/04/2016

14/04/2016
28/04/2016

13/05/2016
27/05/2016

27/05/2016

02/06/2016

09/05/2016
23/05/2016

23/05/2016

12/05/2016
*25/05/2016 *25/05/2016

30/06/2016

03/06/2016
17/06/2016

03/06/2016

24/06/2016

02/06/2016
16/06/2016
30/06/2016

06/05/2016
20/05/2016

06/05/2016

31/05/2016

06/06/2016
20/06/2016

20/06/2016

09/06/2016
23/06/2016

23/06/2016

14/07/2016
28/07/2016

01/07/2016
15/07/2016
29/07/2016

01/07/2016

22/07/2016

04/07/2016
18/07/2016

18/07/2016

07/07/2016
21/07/2016

21/07/2016

29/07/2016

12/08/2016
26/08/2016

04/08/2016
18/08/2016

18/08/2016

26/08/2016

01/08/2016
*16/08/2016 *16/08/2016
29/08/2016

09/09/2016
23/09/2016

12/09/2016
26/09/2016

12/09/2016

23/09/2016

07/10/2016
21/10/2016

10/10/2016
24/10/2016

10/10/2016

13/10/2016
27/10/2016

13/10/2016

21/10/2016

04/11/2016
18/11/2016

07/11/2016
21/11/2016

07/11/2016

10/11/2016
24/11/2016

10/11/2016

18/11/2016

05/12/2016
19/12/2016

05/12/2016

08/12/2016
22/12/2016

08/12/2016

16/12/2016

*04/04/2016 *04/04/2016
18/04/2016
04/05/2016
16/05/2016
30/05/2016

30/05/2016

05/05/2016
17/05/2016
31/05/2016

13/06/2016
27/06/2016

27/06/2016

14/06/2016
28/06/2016

28/06/2016

10/06/2016
24/06/2016

11/07/2016
25/07/2016

25/07/2016

12/07/2016
26/07/2016

26/07/2016

08/07/2016
22/07/2016

08/08/2016
22/08/2016
05/09/2016
19/09/2016
03/10/2016
17/10/2016
31/10/2016

04/05/2016

*05/04/2016 *05/04/2016
19/04/2016

22/08/2016

09/08/2016
23/08/2016

19/09/2016

06/09/2016
20/09/2016

17/10/2016

14/11/2016
28/11/2016

14/11/2016

12/12/2016
*28/12/2016

12/12/2016

04/10/2016
18/10/2016
*02/11/2016
15/11/2016
29/11/2016
13/12/2016
*27/12/2016

23/08/2016
20/09/2016
18/10/2016
15/11/2016
13/12/2016

05/08/2016
19/08/2016
02/09/2016
16/09/2016
30/09/2016

05/05/2016
19/05/2016

19/08/2016

11/08/2016
25/08/2016

16/09/2016

08/09/2016
22/09/2016

14/10/2016
28/10/2016

14/10/2016

*08/11/2016
25/11/2016

*08/11/2016

09/12/2016
23/12/2016

09/12/2016

06/10/2016
20/10/2016
03/11/2016
17/11/2016
01/12/2016
15/12/2016
29/12/2016

* - termin przeniesiony na inny dzień z powodu święta

28/07/2016
25/08/2016
22/09/2016
20/10/2016
17/11/2016
15/12/2016

02/12/2016
16/12/2016
30/12/2016

01/09/2016
15/09/2016
29/09/2016

31/03/2016
28/04/2016

15/09/2016

UWAGA! Zmiana regionów! Odpady muszą byc wystawione do godziny 7:00.
REGION 1
REGION 2
REGION 3
REGION 4
REGION 5
REGION 6

REGION 7

Rzgów: Brzozowa, Cmentarna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza Załuski,
Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, Rudzka, Prof. Łowmiańskiego, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka,
Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98
Rzgów: Długa, Borowikowa, Gliniana, 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, Leśna, Nasienna, Stroma
Stara Gadka (oprócz ul. Śniadeckiego - odbiór jak Starowa Góra - region 6)
Starowa Góra: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa,
Podłogowa, Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Władysława Jagiełły, Zygmunta Wazy
Czyżeminek , Prawda, Guzew, Babichy, Gospodarz
Rzgów: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Staszica, Pabianicka od nr 98
Bronisin Dworski, Kalino, Romanów, Tadzin, Huta Wiskicka, Kalinko
Starowa Góra: Centralna od 1 do 37, Centralna strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana
Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Wójtowska, Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa
Stara Gadka – Śniadeckiego
Grodzisko
Starowa Góra: Brzozowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa,
Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa,
Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, Szklana
Konstantyna

Harmonogram obioru odpadów oraz inne informacje z nimi związane znaleźć można na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl w zakładce menu tematyczne / odpady
komunalne oraz na stronie www.rzgow.pl w zakładce Miasto i Gmina / Odbiór śmieci i gospodarka odpadami.
Przypominamy, że wszelkie reklamacje związane z odbiorem odpadów komunalnych, brakiem worków, pojemników bądź inne problemy związane ze zbiórką śmieci
prosimy kierować bezpośrednio do firmy JANTAR tel. 510-188-588, mail: biuro@8888.pl, rzgow@8888.pl.
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BURMISTRZ INFORMUJE
Bezpłatne porady prawne
dokończenie ze strony 1

Punkty pomocy prawnej
1. GMINA ANDRESPOL –
punkt usytuowany w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiśniowej Górze, ul.
Tuszyńska 64:
Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 12-16
Czwartek 10-14
Piątek 10-14
2. GMINA KOLUSZKI – punkt
usytuowany w budynku Urzędu
Miejskiego w Koluszkach, ul. 11
listopada 65:
Poniedziałek 9-13
Wtorek 12-16
Środa 9-13
Czwartek 9-13
Piątek 9-13
3. GMINA TUSZYN – punkt
usytuowany w budynku

Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tuszynie, plac
Władysława Stanisława
Reymonta 1:
Poniedziałek 8-12
Wtorek 8-12
Środa 11-15
Czwartek 8-12
Piątek 8-12

Komu może być udzielana
nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna
przysługuje osobie, której w okresie
ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej
lub która posiada ważną Kartę
Dużej Rodziny lub która uzyskała
zaświadczenie kombatanckie lub była
ofiarą niektórych represji wojennych
i okresu powojennego, która posiada
ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego
lub która nie ukończyła 26 lat lub która
ukończyła 65 lat lub która w wyniku

Starowa Góra już na nowym planie miejscowości

Nowy plan ulic Starowej Góry
został zamontowany w południe
w Wigilię na ścianie budynku Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska
ze Rzgowa w obrębie przystanku
MPK przy ul. Centralnej 40. Od lat
był potrzebny mieszkańcom, jaki
i przyjezdnym. Przede wszystkim
pojawiło się wiele nowych ulic

Fot. Włodzimierz Kaczmarek

w Starowej Górze. To największa
wieś w gminie Rzgów. Liczy 2233
mieszkańców według stanu z 23
listopada 2015 r.
Stary, częściowo nieaktualny
plan miejscowości na tablicy szpecił
centralny punkt miejscowości. Dzięki
staraniom radnego Stanisława
Zaborowsk iego,
burmistrz Rzgowa
Konrad
Kobus
zrobił mieszkańcom
oryginalny prezent pod
choinkę. Plan wraz
z montażem i nową
witryną kosztował
niecałe 3 tysiące złotych.
Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski
w Rzgowie

klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej znalazła się
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Osoba ubiegająca się o nieodpłatną
pomoc prawną zobowiązana jest
udokumentować swoje uprawnienia
oraz okazać dokument stwierdzający
tożsamość na żądanie osoby udzielającej
pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie
z ustawą, obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
lub
2. wskazaniu osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism

w postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać
informacje w zakresie: prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej, prawa
cywilnego, spraw karnych, spraw
administracyjnych, ubezpieczenia
społecznego, spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
oprac. Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Bezpieczniejsze skrzyżowanie w Guzewie
Jeszcze w starym roku udało
sie zamontować oświetlenie
ostrzegawcze nad przejściem dla
pieszych na drodze powiatowej nr
2916E   w Guzewie. Było to wskazane
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszego mieszkańców oraz dzieci
idących do szkoły, która znajduje

się w pobliżu skrzyżowania. Rada
Miejska przydzieliła środki na ten
cel w budżecie na 2015 r. na wniosek
radnego Wiesława Gąsiorka.
Tekst i fot. Włodzimierz Kaczmarek
Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Rzgowie

Monitoring dla bezpieczeństwa uczniów

zainstalowana kamera na słupie

Trwa rozbudowa monitoringu
w Rzgowie. Pod koniec roku
zainstalowano kamerę obrotową przy
ul. Długiej, w której zasięgu znajduje
się Dróżka Harcerska. To ulubiony
skrót uczniów do szkół. Ze względu
na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
zamontowano również kamerę stałą przy
ul. Szkolnej 5 w Rzgowie. “Patrzy” ona
na tył Orlika i nadbrzeże rzeki Ner.
Zakup oraz zainstalowanie nowych
kamer, urządzenia nadawczo-odbiorczego
oraz podłączenie elektryczne kosztowały

16,5 tysiąca złotych. Inwestycja ta
nie była zaplanowana w tegorocznym
budżecie. Wniosek w tej sprawie złożył
3 sierpnia radny Jarosław Świerczyński.
Burmistrz, mając na uwadze podniesienie
bezpieczeństwa dzieci, porozumiał się
z Radą Miejską, która przeznaczyła
pieniądze na rozszerzenie monitoringu.
Monitoring w Rzgowie działa od 2006
r. W tej chwili system składa sie z 17
kamer i będzie rozwijany.
Tekst i fot. Włodzimierz Kaczmarek
Referat Gospodarki Komunalnej
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BURMISTRZ INFORMUJE
Gminne Spotkanie Opłatkowe OSP w Kalinie
Dnia 12 grudnia 2015 roku sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie
odbyło się spotkania opłatkowe
zorganizowane przez Zarząd Oddziału
Gminnego O.S.P. Druhowie ze wszystkich
jednostek Gminy Rzgów mieli okazję
do wspólnego spotkania na którym
złożono sobie życzenia świąteczne
i noworoczne oraz podsumowano
kończący się rok i przedstawiono

zaangażowaniem gościł naszych
przedstawicieli u siebie. W spotkaniu
oczywiście uczestniczyli przedstawiciele
kościoła, Kapelan Powiatowy ks. Adam
Stańdo oraz Kapelan Gminny ks.
Dariusz Chlebowski. To oni sprawowali
posługę kapłańską na tej uroczystości,
przygotowali tradycyjny opłatek,
zaintonowali i wspólnie, ze wszystkimi

Betlejemskie Światło Pokoju u burmistrza Konrada Kobusa
Przed Wigilią zuchy i harcerki
przekazali na ręce burmistrza Konrada
Kobusa latarnię z Betlejemskim
Światłem Pokoju dla mieszkańców
gminy Rzgów.
13 grudnia w Zakopanem harcerki

- Zauważ człowieka to wezwanie do
działania. Wszystko w naszych rękach.
Wyjdźmy do ludzi! – powiedziała
w Zakopanem hm. Małgorzata Sinica
po odebraniu Betlejemskiego Światła
Pokoju.

i harcerze ze Związku Harcerstwa
Następnie, delegacje wszystkich
Polskiego otrzymali z rąk słowackich 17 chorągwi ZHP rozpaliły płomień
skautów Betlejemskie Światło Pokoju. dla siebie, by zanieść go niezwłocznie
Tym pięknym gestem rozpoczęła się do wszystkich zakątków kraju.
jego wędrówka, która potrwała do
Włodzimierz Kupisz
24 grudnia. Nasi harcerze odpalili
Urząd Miejski w Rzgowie
ogień od słowackich skautów. Światło
Fot. Małgorzata Rózga
Pokoju przybyło do nas z Wiednia.
zamierzenia na zbliżający.
W spotkaniu poza druhami
udział wzięły władze miasta i gminy
z burmistrzem Konradem Kobusem,
zastępcą Mateuszem Kamińskim
i Przewodniczącym Rady Miejskiej
Jarosławem Świerczyńskim, radni oraz
inni zaproszeni goście w osobach Zastępcy
Komendanta P.S.P. w Koluszkach
st. kpt. Marcina Rzesiewskiego.
Szczególnym gościem był przedstawiciel
z Ukrainy, Przewodniczący Rejonowej
Administracji w Storożyńcu Jarosław
Bartosz, który zawsze chętnie i z wielkim

zaśpiewali pierwszą Kolendę.
Po podzieleniu opłatkiem wszyscy
złożyli sobie życzenia i w świątecznej
atmosferze zasiedli do stołów. Panie
z KGW w Kalinie postarały się, aby nie
zabrakło potraw typowo wigilijnych,
co jak zwykle udało im się doskonale.
Przy pysznej kolacji i w tak miłej
atmosferze czas mijał bardzo szybko.
Rozmowom i życzeniom nie było końca
ale niestety trzeba było rozejść się do
domów.
Agnieszka Modranka
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Zanim junior stanie się strażakiem
Rozmowa z druhem Michałem
Krzewińskim z OSP Kalino, 26-letnim
szkoleniowcem młodzieży, nagrodzonym
w wojewódzkim konkursie
- Już po raz 8. strażacy z województwa
łódzkiego zostali uhonorowani
nagrodami w ramach „Wojewódzkiego
konkursu na najlepszego strażaka PSP
i OSP”, ufundowanymi przez samorząd
województwa. Podczas uroczystości
w Akademii HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi, otrzymał
pan nagrodę w kategorii „Najlepszy
Opiekun Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej 2015 r.”. Kiedy zaczęła się
pańska fascynacja pracą strażaków?
W wieku 12 lat wstąpiłem do
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
OSP Kalino, ale zainteresowania
pojawiły się jeszcze wcześniej.
Pamiętam doskonale, kiedy jako 11-letni
chłopak byłem świadkiem pożaru
warsztatu samochodowego i sprawnej
akcji gaśniczej. W drużynie starałem
się udzielać w miarę możliwości.
Uczestniczyłem w zawodach.
Pucowałem z rówieśnikami wóz bojowy.
Spełniałem prozaiczne obowiązki
w jednostce w myśli hasła: Młodzież
czyści, poleruje… Intrygowało mnie,
że w strażnicy OSP zawsze coś się
dzieje. Naturalną koleją rzeczy, po
ukończeniu 18 lat wstąpiłem do zastępu
strażaków uprawnionych do uczestnictwa
w prawdziwych akcjach.
- Czy w pamięci pozostał chrzest
bojowy?
Jedną z pierwszych akcji, w której
brałem udział był pożar stodoły naszego
kolegi z OSP w Kalinie, która zapaliła
się od uderzenia pioruna. W akcji brało
udział około 10 jednostek. Udało się
uratować część sprzętu rolniczego.
W konstrukcji stodoły pożar spowodował
największe straty i musiała zostać

odbudowana. Nie dopuściliśmy do
rozprzestrzenienia ognia na inne
zabudowania. Innego rodzaju akcją,
której nigdy nie zapomnę – był wyjazd
do wypadku samochodowego. Trzeba
było uwięzionych poszkodowanych
wyciągnąć z wraku, a ciężko rannej
udzielić pomocy przedmedycznej. Była
przytomna, ale bez logicznego kontaktu.
Na szczęście karetka szybko przybyła
na miejsce. Drugiej ofierze mimo prób
nie udało się pomóc.
- Z licznych opowieści strażaków
wiem, że ratowanie ofiar wypadków
wiąże się z trudną do wyobrażenia
traumą. Jak pan sobie z tym radzi?
Trzeba zacisnąć zęby i robić swoje.
Nie ma miejsca na rozczulanie… Dziś
strażacy przechodzą szeroko pojęte
szkolenie, przygotowujące m.in. do
zniesienia najbardziej traumatycznych
przeżyć i do podejmowania, racjonalnych
decyzji w wyjątkowo trudnych sytuacjach.
Trudno mi nawet przypomnieć sobie
wszystkie szkolenia jakie przeszedłem
od ratownictwa drogowego, kursu
ratowników medycznych, kursu dla
dowódców, kursu z zakresu ratownictwa
lotniczego – współpracy ze służbami
lotniczymi – po bardziej prozaiczne
kursy łączności, kurs na kierowcę,
obsługi motopompy itp.
- W którym momencie odkrył
pan u siebie zdolności do uczenia
kandydatów na strażaków?
Przede mną szkoleniem młodzieży
zajmował się mój ojciec więc najpierw
kilka lat podpatrywałem jego metody
wychowawcze w różnych sytuacjach.
On mi potem podpowiadał, jak osiągać
najlepsze rezultaty. Szkoleniem
samodzielnie zajmuję się od 5 lat.
Przyszło mi działać w dość trudnych
czasach, kiedy trzeba dzieciom
stworzyć alternatywę dla siedzenia

ZBIÓRKA KRWI W RZGOWIE

od 18 do 65 lat, kto waży nie mniej
niż 50 kg. Osoba oddająca krew musi
być zdrowa, wypoczęta, rano przed
oddaniem krwi powinna zjeść lekkie
śniadanie oraz wypić dużo płynów oraz
musi posiadać dokument tożsamości
ze zdjęciem, który niezbędny jest do
rejestracji.
Po oddaniu krwi:
• otrzymujesz ekwiwalent kaloryczny
w postaci czekolad,
• w dniu oddania krwi przysługuje
Ci dzień wolny od pracy i nauki,
• możesz otrzymać wynik oznaczenia
grupy krwi.
Pamiętajmy, że oddana krew może
uratować zdrowie, a nawet życie wielu
osób. Oddawanie krwi jest całkowicie
bezbolesne.
Klaudia Zaborowska

Po raz kolejny odbędzie się honorowa
akcja krwiodawstwa w Rzgowie, osoby
zainteresowane będą mogli oddać ten
cenny lek 7 lutego (niedziela) 2016
r. od 10:00 do 13:00 w Ambulansie
Honorowego Krwiodawstwa, który
będzie zlokalizowany na parkingu
przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Jak powszechnie wiadomo krew jest
najważniejszym płynem ustrojowym
w organizmie człowieka. Jest ona
niezbędna do życia każdego z nas.
W różnych sytuacjach, które mają miejsce
w naszym codziennym życiu jesteśmy
jednak narażeni na jej utratę. Dlatego też
z każdym kolejnym rokiem rośnie
zapotrzebowanie na Honorowych
Dawców Krwi.
Oddać krew może każdy w wieku

przed komputerem. Poza rozrywkami
przed komputerem, dzieci w dzisiejszych
czasach są bardzo zajęte, wiele z nich
bierze udział w zajęciach pozaszkolnych,
są członkami GOK-u, zawodnikami
Zawiszy, biorą udział w zajęciach na
basenie, i wielu innych dodatkowych
aktywnościach. Niektóre jednostki OSP
już mają problemy z rekrutacją młodego
narybku. W OSP w Kalinie jest nieźle
pod tym względem - mamy ponad
dwudziestkę dziewczyn i chłopców
w wieku 12-16 lat w młodzieżowej
drużynie.
- Czy obserwuje pan spadek
kondycji fizycznej u dzieci, które
unikają często wuefu i zamiast piłki
po szkole, wybierają zdecydowanie
telewizję i gry komputerowe?
Sytuacja może nie jest dramatyczna,
poziom sprawności w obrębie jednego
rocznika bywa różny, więc rzeczywiście
muszę dostosowywać ćwiczenia do
możliwości fizycznych dzieci. Wachlarz
ćwiczeń ogólnorozwojowych jest na
szczęście bogaty: od biegów, skłonów,
pajacyków po przysiady i pompki.
Jest zawsze grupka, której członków
rozpiera energia, nawet pod koniec
ćwiczeń mają wciąż siłę na wygłupy.
Właściwym ujściem dla tej energii
może być dodatkowe kółko dookoła
boiska i seria przysiadów.
- W akcji zastęp musi działać
sprawnie jak palce jednej ręki. Czy są
jakieś uniwersalne metody nauczenia
dyscypliny naprawdę małych chłopców
po 12-13 lat? Przecież zbyt surowe
podejście do dyscypliny może ich
zniechęcić do pożarnictwa?
Największym sukcesem jest
doprowadzenie do sytuacji, kiedy
pojawia się samodyscyplina. Jeśli
koledzy skarcą za wygłup to jest to
tak samo wychowawcze, gdybym ja
zareagował. Kiedy polecam wykonać
nadprogramowe, trudniejsze ćwiczenia

to nie należy tego traktować jako kary.
Nikomu nie dzieje się krzywda. To
w dłuższej perspektywie czasowej
prowadzi do osiągnięcia lepszych
rezultatów na ćwiczeniach, a przede
wszystkim później na zawodach na
różnym szczeblu.
- Czy w dzisiejszych realiach, gdy
coraz trudniej pozyskać dzieci i młodzież
do przeszkolenia - jest pan w stanie
wystawić drużynę w OSP Kalino, która
osiągnie sukces na ćwiczeniach?
Podkreślę, że w Kalinie akurat
są najmniejsze kłopoty z rekrutacją
najmłodszych ochotników. Oczywiście,
że jeszcze niedawno chętnych
wystarczało do wystawienia trzech
drużyn 10-sobowych. Dziś mam
grupę 23-soobową, więc dwie drużyny
i nawet małą rezerwę. Oczywiście, że
do każdych zawodów przystępujemy
ze świadomością, że musimy wygrać…
Wiele zależy od przygotowania.
Normalnie spotykamy się na kilka godzin
raz na dwa miesiące. Przed zawodami
następuje prawdziwa mobilizacja: przez
miesiąc ćwiczymy codziennie przez
2-4 godziny.
Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie
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Tysięczny w USC w Rzgowie
31 grudnia 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Rzgowie zarejestrowano tysięczne urodzone
dziecko. Jest nim Kuba Janeczek. Chłopiec ważył
zaraz po urodzeniu 3,550 kg, a mierzył 54 cm. Rodzice
dziecka Liliana i Sławomir Janeczek mieszkają na
terenie gminy.
Dla tysięcznego urodzonego w gminie Rzgów
malucha Urząd Miejski w Rzgowie przygotował
wyprawkę. Kuba otrzymał ubranka, grzechotkę
i paczkę jednorazowych pieluszek.
- Gratuluję szczęśliwym rodzicom i bardzo się
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cieszę, że Kuba nie tylko urodził się na terenie naszej
gminy, ale że jest naszym mieszkańcem - mówi
Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza Rzgowa.
- 1000 urodzeń w ciągu roku w gminie, która liczy
mniej niż 10 000 mieszkańców to oczywiście sytuacja
wyjątkowa. Zawdzięczamy ją temu, że od końca
ubiegłego roku działający w Rzgowie szpital Gameta
zaczął przyjmować porody w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mamy nadzieję,
że już w niedalekiej przyszłości w Rzgowie przyjdzie
na świat kolejny tysiąc maluszków.
Tysięczna rejestracja jest też sukcesem Urzędu
Stanu Cywilnego w Rzgowie. Dla urzędu, w którym

Kuba Janeczek z mamą Lilianą
dotychczas rejestrowano rocznie niewiele ponad sto
niemowląt, rejestracja ponad tysiąca urodzeń to spore
wyzwanie organizacyjne. Było ono tym większe,
że w tym roku został wprowadzony nowy system
informatyczny do rejestracji „Źródło”. Każda zmiana
systemu informatycznego może rodzić niespodziewane
kłopoty. Ta też była potencjalnym zagrożeniem
dla sprawności funkcjonowania urzędu. W USC
w Rzgowie udało się ich uniknąć i bez większych
problemów zarejestrować ponad tysiąc urodzeń.
Włodzimierz Kupisz
Tata Kuby Sławomir Janeczek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzgowie Agata Nawrocka i zastępca
burmistrza Rzgowa Mateusz Kamiński

Urząd miejski w Rzgowie
Fot.: Sławomir Janeczek

Trochę Ducha, najwięcej Sempre Cantare
W piątkowy wieczór, 11 grudnia
odbył się w Rzgowie koncert z okazji
5-lecia grupy wokalnej Sempre Cantare.
W Hali Sportowej swoje ulubione
piosenki zaśpiewali: Patrycja Dopierała,
Nikola Bariletta, Maciek Skibiński,
Lara Hidane, Wiktoria Prądzyńska,
Magda Prądzyńska, Lulia Waprzko,
Basia Jagiełło-Chrebelska, Katarzyna

Kuna, Agata Juśkiewicz, Magda Ogłaza,
Ewa Górska i Mateusz Tomaszewski.
Na koncert przybyli najwierniejsi
fani grupy, mieszkańcy, rodziny,
przedstawiciele grup działających
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Rzgowie oraz władze Rzgowa. Wśród
składających życzenia jubileuszowe
byli burmistrzowie Rzgowa: Konrad

Kobus i Mateusz Kamiński, radny
Marek Bartoszewski, delegacje GOK
i przyjaciele grupy.
Warto dodać, iż członkowie grupy
Sempre Cantare mają na swoim
koncie - jako jedyni w Rzgowie,
obok wielu osiągnięć - nagrodę
Grand Prix otrzymaną w konkursie
międzynarodowym.
Gościem
specjalnym koncertu jubileuszowego
był uczestnik muzycznych programów

telewizyjnych: niebanalny, znakomity
wokalista i gitarzysta – Bartek Grzanek,
który wykonał kilka utworów ze swej
autorskiej płyty pt.: ”Duch”. Jego występ
spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem
ze strony publiczności.
Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie
Fot. Antoni Patora
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DEBATA O ZMIANIE RUCHU PRZY PLACU 500-LECIA
W dniu 12 stycznia br. w Urzędzie Dyskusja była bardzo burzliwa, ale
Miejskim w Rzgowie odbyła się debata i konstruktywna .
publiczna ws. zmiany organizacji
ruchu przy Placu 500-lecia w Rzgowie.
Zastępca burmistrza Mateusz Kamiński
wraz z podległymi mu pracownikami
urzędu miejskiego przedstawił cztery
wersje ,,Strefy zamieszkania” przy
Placu 500-lecia (na odcinku od ul.
Tuszyńskiej do ul. Przejazd ), które
jak mówiono zostały sporządzone
na wniosek kilku radnych naszej
gminy. Radni zgłaszający wniosek
zdecydowanie oświadczają, że żadna
z 4 wersji nie była, tą zgłoszoną przez
nich na wniosek mieszkańców Rzgowa.

Bożonarodzeniowa wystawa w Hali Sportowej
Wieczorem, 21 grudnia w Hali
Sportowej w Rzgowie została otwarta
wystawa 40 wybranych prac młodziutkich
wychowanków Pracowni Plastycznej
Gminnego Ośrodka Kultury oraz
haftów richelieu, koronek klocków
i frywolitek członkiń Koła Rękodzieła
Artystycznego “Zasupłane” GOK.
Większość zgromadzonych eksponatów głównie akwarele, koronki nawiązują do

motywów świątecznych. Organizatorem
wydarzenia był Gminny Ośrodek
Kultury.
Niepowtarzalny klimat wernisażu
wystawy podkreślały kolędy, grane na
skrzypcach przez Szymona Kuzika,
ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej
w Pabianicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Świerczyński w imieniu radnych

Chór Camerata w obiektywie
Wernisaż wystawy fotograficznej
„Rzgowski Chór Camerata w obiektywie.
Rok 2015” miał miejsce 16 grudnia
w hallu Urzędu Miejskiego w Rzgowie
na I piętrze. Tegoroczna prezentacja
zorganizowana została po raz trzeci,
jednak po raz pierwszy w tak uroczystej
oprawie.
Wcześniej pojawiła się w roku 2013
- w związku z jubileuszem 10-lecia
„Cameraty” i stała się od tamtej
pory tradycją, dzięki której powstaje
pożyteczna dokumentacja działalności
grupy. Stanowi jednocześnie wartość
sentymentalną dla uczestników chóru.
Wystawę otworzyła chórmistrz Izabela
Kijanka.
Obecni przedstawiciele władz

Radni zdecydowanie oponowali wykonanie nie będzie zbyt kosztowne
przeciw wszystkim 4 wersjom i żądali oraz będzie to wersja przyjazna i zgodna
wprowadzenia takiej wersji, której z interesami mieszkańców i kupców.
Chodzi o to, aby Plac 500-lecia pozostał
ulicą dwukierunkową. Zaproponowane
rozwiązanie poprzez zwężenie
chodnika (słuszny wniosek Pani Sylwii
Brzozowskiej-Kabzy) spowoduje
większą szerokość jezdni, na której
wystarczy miejsca dla samochodów
zaopatrzenia i innych parkujących na
kilka minut oraz na dwa pasy ruchu.
Więcej na ten temat w następnym
wydaniu gazety.
Tomasz Łuczyński
powiedział, że jest pod wrażeniem
talentów organizacyjnych Irminy Kuzik
oraz jej modelowego wręcz podejścia do
uzdolnionych artystycznie dzieci. Wśród
zaproszonych gości zauważyliśmy Ewę
Fryczkę, wiceprzewodniczącą Rady
Miejskiej, Leszka Chwiałkowskiego,
przewodniczącego Komisji Spraw
Społecznych i Komisji Rewizyjnej
RM, Magdalenę Górską, reprezentującą
Urząd Miejski w Rzgowie oraz Henrykę

Kosińską, przewodniczącą Koła
Rękodzieła Artystycznego “Zasupłane”
i zarazem współorganizatorkę ekspozycji
bożonarodzeniowej.
Otwarcie wystawy zakończyło się
słodką biesiadą - wspaniałe ciasta upiekły
niezastąpione mamy młodziutkich
artystów.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

samorządowych, Rady Miejskiej, mieli okazję spojrzeć z perspektywy na
pracownicy Urzędu Miejskiego, całoroczną działalność grupy, utrwaloną
chórzyści oraz zgromadzona publiczność na kolorowych obrazach. Relacje
z ponad 20 koncertów zaśpiewanych
w ostatnim roku, wzbudziły ciepłe
reakcje i miłe wspomnienia, zwłaszcza
u członkiń grupy. Często słychać było:
„O, pamiętasz..?”
Dodatkową atrakcję stanowiła
oprawa muzyczna, którą zapewnił
duet skrzypcowo-gitarowy: Izabela
Kijanka z mężem Maciejem Stefaniakiem
9na zdjęciu). Muzycy wykonali kilka
standardów, m. in. „Jesienne liście”,
„Szaradę”, „Nieznajomy w nocy” czy
„Kesera”, dzięki którym wprowadzili
wyjątkowy nastrój, niektórych nawet
poderwali do tańca.
Izabela Kijanka
Fot. Włodzimierz Kupisz
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Wspólne kolędowanie z Chórem Camerata
Rzgowski Chór Camerata
zapoczątkował 3 stycznia w Starowej
Górze kolędową działalność koncertową
w sezonie 2015/16. Koncert kolęd
towarzyszył tamtejszemu spotkaniu
opłatkowemu, przygotowanemu przez

panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Na spotkaniu gościli m.in. ksiądz
Mariusz Szcześniak, nowy proboszcz
parafii św. Wojciecha w Łodzi,
rzgowscy radni oraz przedstawiciele
lokalnej społeczności. Z uznaniem

i radością odnieśli się do muzycznej
atrakcji.
Ta dobra tradycja wspólnego
kolędowania powraca coraz częściej
w nasze progi. Jednak to dopiero początek
muzycznej wędrówki bożonarodzeniowej
Chóru Camerata - dosyć krótkiej, ale
jakże intensywnej. I tak w sobotę, 9

MŁODZI PLASTYCY NAGRODZENI
W piątek 11 grudnia 2015 r.
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Pabianicach odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom

stycznia uczestniczyliśmy w koncercie
kolęd i pastorałek pt: ”Pastorałki
słuchajmy – pastorałkę śpiewajmy”
w Miejskim Ośrodka Kultury im.
Zbigniewa Herberta w Pabianic, zaś 10
stycznia wspieraliśmy 24. finał WOŚP
w Rzgowie.
Tekst i fot. Izabela Kijanka
(rodzeństwo stryjeczne) z Pracowni
Plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie odebrali nagrody i Dyplomy
Wyróżnienia w tym konkursie. Gratuluję
nagród i życzę dalszych sukcesów.
Irmina Kuzik

XVII ogólnopolskiego konkursu
plastycznego “Kartka Świąteczna Boże
Narodzenie Nowy Rok”. Na konkurs
wpłynęło 1341 prac ze 122 placówek

projekt kartki - Konrad Pietrzak (6 lat)
oświatowych i kulturalnych z całej
Polski. Jury w składzie: Wanda ĆwiekUgarenko – artysta plastyk, Magdalena
Możdżeń – artysta plastyk, Benedykt
Możdżeń – artysta plastyk przyznało
równorzędne nagrody i wyróżnienia.
Konrad Pietrzak i Wiktoria Pietrzak

projekt kartki - Wiktoria Pietrzak (7 lat)
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
NIE OCENIAJ KSIĄŻKI PO OKŁADCE

W dniach 7-14 grudnia 2015 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza oraz
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie mieli możliwość nietypowego

Goście z Glinnika u Długosza zachowaniu. Na koniec spotkania a już otrzymaliśmy zaproszenie
9 grudnia 2015 r. w Szkole
Podstawowej w Rzgowie gościliśmy
rówieśników
ze
Szkoły
Podstawowej w Glinniku. Na
początku spotkania każdy z nas
przedstawił się i opowiedział krótko
o swoich zainteresowaniach. Potem
wymieniliśmy się informacjami na
temat szkół do których uczęszczamy.
Dzieci z Glinnika były pod
wrażeniem dużego budynku naszej
szkoły i szczególnie podobał im się
kącik Jana Długosza. Następnie
mieliśmy okazję wspólnie się
pobawić - rozwiązywaliśmy zagadki
i wykonaliśmy długi, świąteczny
łańcuch. Wszystkie dzieci w klasie
czuły się bardzo dobrze, co
przejawiało się w nieskrępowanych
rozmowach i swobodnym

rodzice zadbali również o słodki do szkoły w Glinniku.
poczęstunek. Wszyscy ciepło
Uczniowie
wspominamy wspólnie spędzony
i wychowawca klasy II b
czas, kontynuując znajomość drogą
listowną i emaliową. Nie możemy ze Szkoły Podstawowej im. Jana
doczekać się kolejnego spotkania,
Długosza w Rzgowie

JASEŁKA SZKOLNE

pierwszy takie przedstawienie
w 1223 r. w Greccio we Włoszech.
W Polsce pierwszy raz jasełka
zorganizowano na dworze św. Kingi,
żony Bolesława Wstydliwego, pod
koniec XIII wieku. 21 grudnia
w naszej szkole odbyło się

Tradycję jasełek, czyli widowisk
wyobrażających scenę narodzin
Jezusa Chrystusa w Betlejem,
zapoczątkował św. Franciszek
z Asyżu, organizując po raz
wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej
(wybrane pozycje zostały wcześniej szczelnie
opakowane w szary papier, a przekonać do nich
mógł jedynie zwięzły opis). Niecodzienna akcja
miała na celu przypomnieć, żebyśmy przy wyborze
książki nie sugerowali się wyglądem okładki,
a treścią lektury – która stanowi jej prawdziwą
wartość. Zabawowa forma wypożyczania
książek cieszyła się wśród młodych czytelników
dużym zainteresowaniem, dlatego podobne
akcje z pewnością będą jeszcze niejednokrotnie
podejmowane.
A. Wasiak

WYDARZENIA W SP KALINO

przedstawienie jasełkowe pt. „Jest
taki dzień”. Wprowadziło nas ono
w świąteczny nastrój. Uczniowie
pięknie opowiedzieli o przyjściu
na świat maleńkiego Jezusa. Tym
opowieściom towarzyszyły znane
nam kolędy. Chcieliśmy bardzo
podziękować gościom za tak liczne
przybycie.
22 grudnia 2015 r. odbyło
się w szkole przedstawienie
“Mikołajkowy zawrót głowy”
przygotowane przez najmłodszych
uczniów naszej społeczności
szkolnej z RPP. Po występach na
dzieci czekały prezenty i wspólna
wigilia wraz z ich Rodzicami.
W tym czasie odbyły się także
wigilie w pozostałych klasach.
Grażyna Marianowska
SP Kalino

Dzieci mają tu kontakt ze sztuką teatralną, która pacynek oraz poruszania nimi.
Uczniowie klas II i III wyprawili się aż do
Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie rozwija wyobraźnię. Po przedstawieniu o Brzydkim
sąsiedniego województwa, by zjechać 600 metrów
klasy pierwszej odwiedzili Baśniową Kawiarenkę. Kaczątku uczniowie mieli możliwość dotknięcia
pod ziemię w Kopalni Soli “Kłodawa”.
Uczniowie klasy III wybrali się do Łodzi. Była to
dla niektórych uczniów pierwsza w życiu możliwość
przejazdu miejskim transportem, a szczególnie
tramwajem. Głównym celem wyprawy była wystawa
ptaków ozdobnych i egzotycznych w Łódzkim
Domu Kultury. Nasza wizyta w ŁDK została
uwieczniona m.in. w obiektywie fotoreportera
EXPRESSU ILUSTROWANEGO. Po drodze
do drugiego celu wizyty w Łodzi, czyli kina,
dzieci podziwiały piękne secesyjne kamienice na
słynnej ul. Piotrkowskiej oraz zobaczyły Galerię
Wielkich Łodzian. Dzieci usiadły przy fortepianie
Artura Rubinsteina, pocierały na szczęście nos
Juliana Tuwima oraz podziwiały kufer Władysława
Stanisława Reymonta.
Jarosław Marianowski
SP Kalino
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KONCERT CHARYTATYWNY 2015
Od trzech lat, w grudniu, tuż przed świętami
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
organizuje koncert charytatywny. Serce dla serca
– pod takim hasłem odbył się tegoroczny koncert,
w czasie którego zbierano fundusze przeznaczone
na przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin
z terenu Gminy Rzgów oraz na operację kręgosłupa
37-letniej Ani.
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Zespół CARITAS, który przygotował na kiermasz
stroiki świąteczne, dzieci i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie,
którzy wykonali ozdoby makaronowe, mydełka
zapachowe i inne dekoracje stołu, Koło Rękodzieła
Artystycznego „Zasupłane” oraz Pracownia Plastyczna
z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, prowadzona
przez panią Irminę Kuzik, Koło fotograficzne
prowadzone pod kierunkiem pani Beaty Ways,
a także dziennikarze z Redakcji Młodej Generacji,
którzy jak co roku utrwalili wszystkie wydarzenia
w materiale filmowym, dostępnym na stronie www.
rzgowkultura.pl .
Ogromne podziękowania należą się tym, którzy
przyczynili się do sukcesu koncert charytatywnego.
Uczniowie Gimnazjum w szczególny sposób
zaangażowali się w pomoc potrzebującym i to dzięki
nim właśnie już trzeci raz odbyło się tak ogromne
przedsięwzięcie, którego pomysłodawczynią przed
trzema laty była uczennica Gimnazjum, Paulina

Organizatorem i koordynatorem wszystkich
działań była pani Edyta Waprzko – pedagog szkolny
z Gimnazjum w Rzgowie. A działo się naprawdę
wiele. W ramach koncertu można było podziwiać
grupy artystyczne ze Rzgowa, m.in. zespół gitarowy
pod kierunkiem pani Weroniki Lipnickiej, grupę
Sempre Cantare prowadzoną przez pana Wojciecha
Skibińskiego - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie. Młodzież z Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie pod opieką pań Edyty
Waprzko i Elżbiety Wiry przygotowała montaż

Kośka. Podziękowania należą się przede wszystkim
słowno – muzyczny pt. Boże Narodzenie. Oprócz
działań na scenie przygotowano dla gości wiele tym, którzy wykonali dekoracje wykorzystane do
dodatkowych atrakcji.
W ramach koncertu odbył się kiermasz ozdób
świątecznych, przygotowanych przez młodzież
Gimnazjum z sekcji wolontariatu, która pod opieką pani
Edyty Waprzko przygotowała prawdziwe arcydzieła
zdobione techniką decoupage i qwillingu. Pod opieką
pani Emilii Nowackiej natomiast wykonano kartki
świąteczne techniką scrapbookingu. Działania te
realizowane były w ramach Ogólnopolskiej Kampanii
Postaw na rodzinę, które wspierała Gminna Komisja
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii. Uczniowie Gimnazjum przygotowali
również słodki poczęstunek oraz kawiarenkę etyczną,
w której można było spróbować produktów Fair
Trade, a tym samym poznać założenia Koalicji
Sprawiedliwego Handlu.
Do współpracy na rzecz rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji włączyli się również: Parafialny

aranżacji sali gimnastycznej, gdzie znajdowała się
scena, a byli to: Karolina Zdyb z kl. III a, Patrycja
Muras z kl. II Ia i Dominika Żytkiewicz z kl. III a.
Duży wkład pracy w przygotowanie koncertu włożyli
następujący uczniowie: Wiktoria Moczkowska- kl.
III c, Hubert Prochoń- kl. III b, Adam Sabela- kl.
III b, Sandra Sadkiewicz- kl. II a, Patrycja Samieckl. II b oraz Natalia Kubas- kl. II-c. Podziękowania
kierujemy również dla darczyńców, którzy co roku
przekazują nam m. in. artykuły żywnościowe na
przygotowanie paczek tj.: Państwa Brzozowskich,
Kabzów, Wolskich, Cholaś, Salskich, Panów Józefa
Grota oraz Tomasza Łuczyńskiego.
Agnieszka Ruta
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Rzgowskie Studio Teatralne przedświątecznie w stolicy
Młodzi aktorzy ze Rzgowa wyruszyli most w stolicy – Most Świętokrzyski,
w pierwszą, teatralno-turystyczną
podróż. Tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia 21. wspaniałych odwiedziło
stolicę. Celem aktorów i ich opiekunów
był Teatr Ateneum, na deskach którego
obejrzeli spektakl Kolacja dla głupca,
ale zanim stali się widzami, czekało
ich wiele atrakcji.
Wycieczka zaczęła się od wizyty
w Teatrze Ateneum, po to, żeby obejrzeć
teatralne wnętrza zza kulis, zajrzeć do
charakteryzatorni, zerknąć do garderoby,
przejść tzw. tramwajem i stanąć oko
w oko z dekoracjami przygotowanymi
na wieczór.
Kolejnym elementem był oczywiście
spacer po Warszawie. Uczestnicy
wycieczki obejrzeli najbardziej medialny

stanęli obok warszawskiej Syrenki, zajrzeli pod Belweder, przejechali
Traktem Królewskim, odwiedzili
odwiedzili Łazienki Królewskie, przepiękne, o tej porze roku, Krakowskie
Przedmieście, Plac Zamkowy i Stare
Miasto. Mieli okazję odwiedzić jarmark
bożonarodzeniowy i podziwiać ogromną
choinkę u stóp Kolumny Zygmunta.
Ostatnim punktem programu był
spektakl Kolacja dla głupca, z Piotrem
Fronczewskim i Krzysztofem Tyńcem
w rolach głównych. Przedstawienie
podobało się wszystkim, o czym
świadczył śmiech rozlegający się
z widowni i żywe komentarze po
obejrzeniu tej wyjątkowej komedii.
Warto dodać, że udało nam się po
spektaklu porozmawiać z gwiazdami,
a nawet zrobić z nimi pamiątkowe
zdjęcie.
Tekst i fot. Agnieszka Ruta

Pierwszy popis najmłodszych wirtuozów
W piątkowy wieczór, 18 grudnia
w Rzgowie odbył się I Koncert Uczniów
Niepublicznej Szkoły Muzycznej
I Stopnia. Salę koncertową urządzono
w hallu SP im. Jana Długosza. Pierwsze
popisy najmłodszych muzyków
zgromadziły prawie stuosobową
publiczność.

nauki nut. Trudno się dziwić dzieciom,
które były nieco stremowane obecnością

W uroczystości uczestniczył Mateusz
Kamiński, zastępca burmistrza Rzgowa.
W krótkim wystąpieniu przyznał się, że
próbował swoich sił w szkole muzycznej,
ale przerwał naukę. Teraz - po latach
- trochę tego żałuje. Z kolei Jarosław
Świerczyński, przewodniczący Rady
Miejskiej podzielił się inną osobistą

całej kadry pedagogicznej Niepublicznej
Szkoły Muzycznej I Stopnia, zresztą
też bardzo młodych ludzi, absolwentów
Akademii Muzycznej.
Szkoła istnieje dopiero od 1
września bieżącego roku. Kieruje nią
tenor Krzysztof Marciniak, na co dzień
solista Teatru Wielkiego w Łodzi, który
w tym roku obchodził 25-lecie mojej
pracy artystycznej w macierzystej operze
w Łodzi. Występował na najważniejszych
scenach i estradach w Europie (Berlin,
Amsterdam Bruksela, Rotterdam,
refleksją. Przypomniał sobie wzruszenie
towarzyszące pierwszym występom
jego dziecka w szkole baletowej.
Kolędy w wykonaniu najmłodszych
wirtuozów niejednemu wyciskały łzy
wzruszenia. Obecni na sali rodzeństwo,
rodzice i dziadkowie mieli przecież
świadomość, że większość młodziutkich
artystów zaczynała we wrześniu od

Siatkarskie emocje
Nie od dziś wiadomo że siatkówka
w naszej miejscowości jest niezwykle
popularna. Wiele osób aktywnych
fizycznie, stawia ten sport na drugim
miejscu po piłce nożnej. Niesłabnącą
popularnością cieszą się więc turnieje
amatorów, organizowane cyklicznie
przez nasz ośrodek.
Nie inaczej było podczas ostatniego
w starym roku, grudniowego Turnieju
o Puchar Dyrektora GOSTiR. Turniej
został zorganizowany dla maksymalnie
9 drużyn i tyle stawiło się do rozgrywek.

Monachium, Strasbourg, Kopenhaga
, Hamburg, Zurich i wiele innych) ,
jak również w Maroku. W repertuarze
posiada kilkadziesiąt partii operetkowych
i operowych. Od pięciu lat zajmuje się
pracą pedagogiczną.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie
Odliczyli się stali bywalcy, jak i goście
z Łodzi, Pabianic, a także z pobliskich
miejscowości. W fazie grupowej
zespoły rywalizowały systemem każdy
z każdym, półfinałach i finale systemem
pucharowym. Miło nam obserwować
niesłabnące zaangażowanie siatkarzy
amatorów oraz wzrost umiejętności.
Puchar tym razem powędrował do
drużyny Leader School z Łodzi –
serdecznie gratulujemy.
Na kolejne rozgrywki zapraszamy
już w nowym roku.
Tekst i fot. Radosław Bubas
GOSTiR
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JUBILEUSZ 70-LECIA ZAWISZY RZGÓW
Witamy wszystkich sympatyków
Zawiszy w nowym roku! Z tej okazji
życzymy pomyślności, zdrowia
i sukcesów oraz aby najbliższe 12
miesięcy było zdecydowanie lepsze od
tych minionych. Nadchodzący rok będzie
szczególny, gdyż nasz Klub świętuje
70-lecie swojego istnienia. Dokładna data
założenia ówczesnego LZS-u Rzgów to
5 maja 1946r. W związku z jubileuszem
planujemy szereg atrakcji dla kibiców.
Szczegóły obchodów będą ujawniane
systematycznie na naszej stronie
internetowej www.zawiszarzgow.pl oraz
w kolejnych numerach „Naszej Gminy”.
W tym miejscu zwracamy się z gorąca

prośbą do osób posiadających archiwalne
zdjęcia związane z Klubem o kontakt
z prezesem Robertem Świerczyńskim
(nr tel. 505-128-168 lub e-mail: zawisza.
rzgow@wp.pl). Pomocne będą również
różnego rodzaju historie, opowieści
i ciekawostki dotyczące Zawiszy,
szczególnie te z początkowych lat
działalności (ale oczywiście nie tylko).
Za wszelką pomoc z góry bardzo
serdecznie dziękujemy.
Wszystkie nasze drużyny powoli
zaczynają przygotowania do rundy
rewanżowej, której rozpoczęcie jest
zaplanowane na 19 marca. Oba seniorskie
zespoły rozpoczęły zajęcia 11 stycznia.

Pierwszy sparing zaplanowano na
20 stycznia, kiedy to podopieczni
Jacka Włodarczewskiego zmierzą
się z wiceliderem III ligi łódzkomazowieckiej, Lechią Tomaszów
Mazowiecki. Kompletną listę meczów
kontrolnych zamieszczamy w oddzielnym
artykule. Szczegółowe informacje na
temat miejsca i godziny rozegrania
poszczególnych spotkań znajdą się na
naszej stronie internetowej. W kręgu
zainteresowań Zawiszy znajduje się
kilku nowych zawodników, na tą
chwilę nie będziemy jednak podawać
konkretnych nazwisk. W najbliższych
tygodniach poznamy również nazwisko

trenera, który poprowadzi w kolejnych
rozgrywkach nowy zespół rocznika 2008
i młodszych. Grupy Michała Osińskiego
w listopadzie i grudniu występowały
w kilku turniejach halowych. Najlepszy
występ zanotowała drużyna Młodzików
(rocznik 2004/05), która zajęła czwarte
miejsce w Szczercowie. W tym miesiącu
czekają nas kolejne turnieje z udziałem
najmłodszych zawodników Zawiszy,
m.in. w Rawie Mazowieckiej i Radomsku.
Pełne relacje z zawodów można znaleźć
na naszej stronie internetowej.
z upoważnienia GLKS Zawisza
Kamil Poros

Mecze kontrolne przed rundą wiosenną sezonu 2015/2016

Zawisza II Rzgów – Start Brzeziny (Klasa okręgowa)

27 lutego

Pierwsza drużyna

Zawisza II Rzgów – GLKS Dłutów (Klasa okręgowa)

5 marca

Zawisza Rzgów – Lechia Tomaszów Mazowiecki (III liga)

20 stycznia

Zawisza Rzgów – LKS Rosanów (IV liga)

23/24 stycznia

Zawisza Rzgów – Jutrzenka Warta (IV liga)

30/31 stycznia

Zawisza Rzgów – Warta Sieradz (III liga)

6/7 lutego

Zawisza II Rzgów – Włókniarz Pabianice (Klasa okręgowa)

12 marca

Zawisza II Rzgów – Orzeł Piątkowisko (Klasa A)

19 marca

Sparing z Orłem Piątkowisko prawdopodobnie nie dojdzie do skutku w podanym
terminie z powodu zaplanowanego na weekend 19/20 marca rozpoczęcia

Zawisza Rzgów – UKS SMS Łódź (Centralna Liga Juniorów)

13/14 lutego

Zawisza Rzgów – Sokół Aleksandrów Łódzki (III liga)

20/21 lutego

rozgrywek klasy okręgowej.

Zawisza Rzgów – ŁKS Łódź (Centralna Liga Juniorów)

27/28 lutego

Juniorzy Młodsi (rocznik 1999-2003)

Zawisza Rzgów – Włókniarz Moszczenica (Klasa okręgowa)
Zawisza Rzgów – Boruta Zgierz (IV liga)

5/6 marca
12/13 marca

Zawisza Rzgów – Włókniarz Pabianice

Rezerwy
Zawisza II Rzgów – GKS Ksawerów (Klasa A)

Zawisza Rzgów – Iskra Dobroń

30 stycznia

Zawisza Rzgów – Skalnik Sulejów

30/31 stycznia
6/7 lutego
13/14 lutego

6 lutego

Zawisza Rzgów – KKS Koluszki

20 lutego

Zawisza II Rzgów – Włókniarz Konstantynów Łódzki (Klasa
okręgowa)

13 lutego

Zawisza Rzgów – Boruta Zgierz

27 lutego

Zawisza II Rzgów – Sokół II Aleksandrów Łódzki (Klasa
okręgowa)

20 lutego

Zawisza Rzgów – Iskra Dobroń

5 marca

Zawisza Rzgów – KKS Koluszki

19 marca

Zawisza II Rzgów – KKS Koluszki (Klasa okręgowa)

Górny rząd (od lewej): Michał Osiński (trener),
Marcel Daniel, Damian Zaniewicz, Michał Koszowski,
Krzysztof Kapuścik, Mateusz Strycharski, Krystian
Defiński, Patryk Kubas, Piotr Nowak, Radosław
Kubas (kierownik drużyny)
Dolny rząd (od lewej): Bartosz Lewko, Mikołaj
Słoń, Filip Jędrzejczak, Oliwier Michalak, Oliwier
Manowski, Jakub Ciećwierz, Jan Rechciński, Seweryn
Bończak, Wojciech Kuliński
Na zdjęciu brak Jana Moczulskiego.

NABÓR DO GLKS ZAWISZA RZGÓW
Serdecznie zapraszamy zawodników urodzonych
w latach 1999-2003, 2004-2005 oraz 2006
i młodszych na treningi drużyn występujących
w ligach, odpowiednio, B1 Junior Młodszy (trener
Marcin Rutkowski), D2 Młodzik oraz E2 Orlik
(trener obu grup: Michał Osiński). Przypominamy,
że Klub za uczestnictwo w treningach nie pobiera
żadnych opłat miesięcznych, ani wpisowych.
Więcej informacji udzieli prezes Robert
Świerczyński, nr tel. 505-128-168. Możliwy również
kontakt poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl
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Jasełka
- fotorelacja
15 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie

przedstawiono historię Marii i Józefa oraz scenki z życia nowonarodzonego
dzieciątka, pasterzy, mędrców, aniołów i diabłów, przeplatane kolędami
i pastorałkami. Jasełka były wynikiem pracy rodziców, dzieci z siostrą
Asumptą i Krzysztofem Chrzanowskim.
W rolach głównych wystąpili:
Narrator - Ola Zawiejska, Komentator - p. Górecka, Żołnierz - p.
Gierach, Józef - p. Walczak, Maryja - p. Jakobsze, Gospodarz - Malwina
Kępka; Pasterze: Martyna Żytkiewicz, Lara Hidane, Kornelia Nowak,
Michał Andrzejczak, Julia z kl. Vb, Herod - p. Cieślak, Setnik - Małgosia
Retkiewicz, Królowie: p. Kamiński, p. Gruszczyński, p. Derczyński;
Diabełki: Martyna Kluczyńska p. Juśkiewicz, p. Jańczyk, Krysiak Monika,
Śmierć - p. Makiewicz; Aniołowie: Klaudia Karp, p. Chojnowska, p.
Franczak, Ola Górecka, Klaudia Kosieradzka; Dzieci: Kasia Opasińska, Nela
Chojnowska, Ewa Franczak, Patrycja Karp, Lenka Muras, Jaś Łuczyński;
Młodzież: Julia Moczkowska, Alicja Kępka.
17 stycznia można będzie obejrzeć raz jeszcze wspaniałe Jasełka
w Kościele Parafialnym w Rzgowie. Zapraszamy.
S. Asumpta

