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ukazuje się od kwietnia 1995

Jubileusz to zacny i zarazem
zobowiązujący

Kongres Biogospodarki w Łodzi

W sobotę, 8 października Koło Gospodyń Wiejskich w Rzgowie obchodziło 60-lecie powstania. Życzenia złożyli m.in. Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa, wiceburmistrz Małgorzata Rózga oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michalak.

O

dbył się IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki.
Gmina Rzgów miała okazję po raz pierwszy zaprezentować się na forum międzynarodowym. Na stoiku swoje
wyroby pokazali: Delia Cosmetics sp. z o.o., producent m.in.
ekokosmetyków, Grot – producent mięsa i przetworów
mięsnych i GroSer Grodziskie Sery Kozie, których degustacja wzbudziła żywe zainteresowanie wśród uczestników
kongresu. (więcej na str. 7)
Tekst: Mariusz Rutecki
fot.: Urząd Miejski w Rzgowie

Pogrzeb druha S. Bednarczyka

J

ubileusz obchodzony był pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Rzgowa. W uroczystości wzięli udział m.in. Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i radny Jarosław Świerczyński .Jubileusz
był okazją do uhonorowania członkiń KGW dyplomem uznania
za wieloletnią działalność na rzecz swojego środowiska i umacnianie
organizacji Kółek Rolniczych. W sposób szczególny uhonorowano
Bronisławę Płusajską za szczególne zaangażowanie i służbę pełnioną
na rzecz polskiej wsi i jej mieszkańców oraz wielki wkład pracy w rozwój Koła GospodyńWiejskich. Dekoracji dokonał Krzysztof Banasiak, przewodniczący Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi.
Miron Ossowski

Wspomnienie
Za nami 60 lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Rzgowie.
Jubileusz to zacny i zarazem zobowiązujący. Długoletnie tradycje
KGW w Rzgowie skłaniają nas do wielu refleksji, wspomnień, ale
budzą też potrzebę pielęgnowania spuścizny naszych poprzedniczek.
Nasze koło powstało w niełatwych czasach. Niepodległość po II
wojnie światowej znów była zagrożona. Wschodni sąsiad próbował
wykorzenić tożsamość polskiego narodu. Taka sytuacja wymagała
zbudowania jeszcze silniejszych więzi międzyludzkich w "małych
ojczyznach", także w naszej miejscowości. Wzajemne wsparcie,
współpraca, kultywowanie tradycji i zwyczajów były głównymi
celami działalności.
Ostatnie dwa lata są tego doskonałym przykładem.
Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z lokalnymi
władzami i organizacjami układała się jak najlepiej. Dobrym
przykładem jest tutaj wspólne działanie z druhami Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rzgowie. W 2015 r. podjęliśmy wspólny trud
zorganizowania Gminnych Dożynek. Mimo nieprzychylnej
pogody, udało się przygotować smaczny poczęstunek i
sprawnie obsłużyć gości. Nasze trudy zostały nagrodzone już
w październiku, kiedy to wyjechaliśmy razem na wycieczkę
do Kotliny Kłodzkiej.
Obecny rok rozpoczął się bardzo intensywnie. W styczniu po raz
kolejny zorganizowałyśmy ze rzgowskimi druhami zabawę mikołajkową dla naszych dzieci i wnucząt. Dodatkową atrakcją były słodkie
prezenty, ufundowane przez Wspólnotę - Spólkę Leśną w Rzgowie.
Wiosną rozpoczął się remont kuchni i węzła sanitarnego w rzgowskiej remizie. Nie był to łatwy czas, ale plan został zrealizowany i
miejscowa remiza może śmiało konkurować z innymi remizami na

terenie gminy.
W marcu poszerzyłyśmy pole naszego działania. Nina Ryszka,
prezes Zarządu Ptak Holding poprosiła o zorganizowanie w Centrum
Handlowym Ptak Outlet stołów wielkanocnych. Do intensywnej
pracy przystąpiło 13 członkiń. Przez kilka dni przygotowywałyśmy
tradycyjne potrawy wielkanocne. Był żurek, biała kiełbasa, jaja pod
różną postacią, mięsiwa i oczywiście wielkanocne babki oraz inne
pyszne ciasta. Wielobarwne potrawy wyglądały zjawiskowo na wiosennie udekorowanych stołach. Cieszyły oko i przyjemnie pieściły
podniebienie zaproszonych gości. Poświęciłyśmy wiele własnego
czasu i energii na przygotowanie tego przedsięwzięcia, ale w nagrodę
pojechałyśmy w maju całą grupą do ciechocińskiego SPA. Zafundowany
przez prezes Ninę Ryszkę trzydniowy pobyt w przytulnym ośrodku,
wykupione zabiegi oraz atrakcje zregenerowały nasze dusze i ciała.
W dalszej perspektywie rysuje się jeszcze większe przedsięwzięcie –
przygotowanie wigilii dla 1000 osób w C. H. Ptak Outlet.
Na tegoroczne Dożynki Gminne wybrałyśmy się do Bronisina
Dworskiego. Koleżanki z bronisińskiego koła poprosiły nas o wsparcie.
Gotowałyśmy bigos, piekłyśmy kotlety i ciasto.W tym roku dożynkowy
wieniec wręczałyśmy Krzysztofowi Banasiakowi, przedstawicielowi
RZRKiOR. Było przygotowywanie strojów, ćwiczenie przyśpiewki i
ogromny stres przed publicznym występem. Po raz kolejny okazało
się, iż przy wzajemnym wsparciu udaje się pokonać własne niedoskonałości i obawy.
Podsumowując, kolejne lata działalności Koła GospodyńWiejskich
w Rzgowie pokazują, jak ważne jest współdziałanie w realizacji
założonych celów. Dobra wola, zaangażowanie i chęć współpracy,
poświęcanie sił oraz wolnego czasu, pozwoliły naszej organizacji
funkcjonować z pożytkiem 60 lat. Podziwiać należy ludzi, którzy
chcą podejmować takie wyzwania, pragną uczestniczyć aktywnie
w życiu małej społeczności lokalnej, wpisując się trwale na karty jej
historii. Oby nie brakowało nigdy osób, które patrzą na świat w szerszej
perspektywie i działając dla siebie, działają również dla innych, nieraz
wbrew powszechnie panującemu przekonaniu o bezsensowności
i niemożności wspólnego działania.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić
i wtedy pojawia się ten jeden,
który nie wie, że się nie da
i on właśnie to coś robi."
Albert Einstein
Tekst: Małgorzata Juśkiewicz
fot.: Ryszard Poradowski
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października na cmentarzu parafialnym w Rzgowie odbył się
pogrzeb Stanisława Bednarczyka, wiceprezesaWojewódzkiego
Związku OSP RP, cenionego samorządowca i społecznika o wielkich
zasługach dla jednostek strażackich w gminie Rzgów, a także zapalonego myśliwego. W kościele wzruszające kazanie wygłosił ksiądz
Adam Stańdo, wojewódzki kapelan strażaków. Na uroczystości
przyjechały 52 poczty sztandarowe, głównie ochotniczej i zawodowej
straży pożarnej. (więcej na str. 8-9)
Tekst i fot: Włodzimierz Kupisz

Gmina Rzgów – Ukr aina

W

łodzimierzKupiszrozmawia
z Jarosławem Bartoszem,
przewodniczącymadministracji
(starostą)RejonuStarożynieckiego
naUkrainie,regionuzaprzyjaźnionego z gminą Rzgów. Kontakty
rozpoczęły się prawie 11 lat
temu od podpisania umowy o

współpracyspołeczno-kulturalnej.
Rejonstarożyniecki,odpowiednik
polskiegopowiatu-znajdujesię
w obwodzie czerniowieckim
(województwie)wKarpatachna
Bukowinie, nieopodal granicy z
Rumunią. (więcej na str.6)
fot.: Włodzimierz Kupisz
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Historia utraty zaufania
Na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie określenie „utrata zaufania” odmieniane było przez wszystkie
przypadki. Wniosek o odwołanie Ewy Fryczki z funkcji wiceprzewodniczącej rady - został przez grupę
radnych uzasadniony utratą zaufania do niej.
kolegami zagłosowała przeciwko kandydatom na ławników
części osób. Powodem była prawdopodobnie praca kandydatów
w Urzędzie Miejskim. W trakcie dyskusji na komisjach nikt nie
zgłaszał zastrzeżeń do tych kandydatur , tylko w trakcie głosowania
nad uchwałą E. Fryczka z kolegami stwierdziła, że lepiej aby nie
było w sądach ławników z naszej gminy, niż mieliby zostać nimi
ludzie nieutożsamiający się z ich grupą radnych.
W trakcie sesji 1 czerwca 2016r. E. Fryczka, wykonała gest
przypominający słynny gest pani Jakubowskiej i wypowiedziała
do mnie słowa, które tylko ja słyszałem i które będę długo
pamiętał. Pani Jakubowska słowa dotrzymała, a pani Fryczka
nie. To wszystko to tylko niektóre elementy, które spowodowały,
że ja byłem jednym z tych, którzy podpisali się pod wnioskiem
o odwołanie.
Fot. Włodzimierz Kupisz

Wymiana zdań bez znieważania

W

ywołało to ogromne oburzenie wśród radnych klubu, do
którego należy pani radna oraz sołtysa Kalinka, w którym
mieszka E. Fryczka. Wysuwane były zarzuty wobec wnioskodawców
nieomal o zniesławienie radnej. Całe szczęście, że nie skończyło
się to całe zamieszanie groźbą pozwu o znieważenie, a tylko
wymianą zdań. Patrząc na to wszystko zza stołu prezydialnego
rady, doszedłem do wniosku, że radni klubu Lepsza Przyszłość
w Twoich Rękach nie rozumieją co oznacza pojęcie „zaufanie” .
Według Wikipedii„Zaufanie wobec jakiegoś obiektu jest to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą
się zgodne z naszym życzeniem”. Tylko tyle i aż tyle.

Wnioskujący o odwołanie, na podstawie dotychczasowej pracy Ewy Fryczki, doszli do wniosku
że pełnienie przez nią funkcji wiceprzewodniczącej rady nie
gwarantuje im w przyszłości postępowania radnej, zgodnego
z ich oczekiwaniem. Wszelkie krzyki oburzenia i gesty manifestujące niezadowolenie z tego faktu, moim zdaniem świadczą
o niedojrzałości politycznej ich autorów.

Radni muszą brać pod uwagę dobro całej
gminy…
Ja osobiście nie mam wątpliwości, obserwując ostatnie dwa
lata pracy rady i widząc, ile pieniędzy przeznaczono na inwestycje
w tym sołectwie, że radna z Kalinka cieszy się dużym zaufaniem
sołtysa, rady sołeckiej i współmieszkańców. Nikt o zdrowych
zmysłach tego nie neguje. Czym innym jest jednak zaufanie
do radnej ze strony innych radnych, a czym innym zaufanie
współmieszkańców.

Radni muszą brać pod uwagę dobro całej gminy wizerunek
całej rady i dobro wszystkich mieszkańców. Przypomnę trzy
grzechy główne. Pierwszy to głosowanie wiosną 2015 roku
nad absolutorium dla burmistrza, kiedy radni klubu wstrzymali
się od głosowania. Postąpili tak pomimo braku zastrzeżeń
w trakcie dyskusji na komisjach. Nie udzielili absolutorium
burmistrzowi. Odbiło się to ogromnym echem zdziwienia i
dezaprobaty w całym województwie. Do dzisiaj na spotkaniach z samorządowcami z innych gmin przypomina nam
się o tym wydarzeniu.

280 tysięcy złotych przeszło nam koło
nosa
Druga sprawa to głosowanie nad przekazaniem
70 tysięcy złotych dla Komendy Powiatowej PSP
w Koluszkach w zamian za samochód pożarniczy
o wartości 350 tysięcy złotych. Do dzisiaj burmistrz Koluszek uśmiecha się na wspomnienie okazji, jaka się im trafiła, bo to ta gmina
dostała samochód, który miała otrzymać gmina Rzgów. Radni z
klubu w drugim głosowaniu nad tą sprawą zagłosowali przeciwko
z bardzo prozaicznego powodu, osiągnęli cel który im przyświecał
w pierwszym głosowaniu nad tą uchwałą, a nie byli zainteresowani otrzymaniem tego samochodu. Chodziło o to, że Zarząd
Gminny OSP w Rzgowie planował przekazać ten samochód do
Bronisina, a tam prezesem był Stanisław Bednarczyk. A nie był
on lubiany przez ówczesnego przewodniczącego rady, a więc
280 tysięcy złotych przeszło nam koło nosa

Wiem, że część z czytelników przypomni mi, że wśród osób
wnioskujących o odwołanie są byli koledzy radnej, którzy głosowali
kiedyś podobnie jak ona. Zgadzam się z tym, ale jednocześnie
wiem, że potrafili zrozumieć, że ciągła negacja postępowań
burmistrza i dorobku gminy w poprzednich kadencjach, ciągłe
negowanie znaczenia innych radnych nie prowadzi do niczego
dobrego.

Brak woli współpracy
W ostatnich pięciu miesiącach nie znam ze strony radnej
żadnego gestu, wskazującego na wolę współpracy z wiceprzewodniczącym Pełką lub ze mną. Pani Fryczka nie uczestniczyła w
żadnym wtorkowym dyżurze, nie brała udziału w redagowaniu
odpowiedzi na pisma przychodzące do rady, a wygłoszony na
koniec sesji apel do pracowników obsługi rady o nieprzysyłanie
projektów protokołów z sesji i komisji, traktuję jako pompatyczny
gest, ponieważ od czerwca na prośbę pani Karoliny Jardzioch
sprawdzam te protokoły i nigdy nie prosiłem o pomoc radnej
E. Fryczki.
Rozumiem socjotechniczne powody dla których lider klubu
Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach spowodował rezygnację
radnych klubu z głosowania nad odwołaniem i wyborem
nowego przewodniczącego. Jednak krzyki o farsie i odmowa
udziału w głosowaniu rady świadczą o niedojrzałości radnych
i niezrozumieniu zasad funkcjonowania samorządów oraz
strachem przed liderem klubu.
Ktoś kiedyś powiedział, że praca radnego to ciągłe szukanie
koalicji i kompromisów, ale nikt nie powiedział, że to jest zajęcie
lekkie i łatwe.

Kolejna sprawa to głosowanie nad uchwałą
o akceptacji ławników z naszej gminy. Radna wraz ze swymi

Tekst : Jan Michalak

Działka zwana drogą

W

instalacji energetycznych, kanalizacji, wodociągu
i chodników.

Autor mija się z prawdą pisząc, że działka
3-metrowej szerokości to droga. Zgodnie
z przepisami najmniejszą kategorią drogi
w Polsce jest droga dojazdowa, która zgodnie
z prawem ma w liniach rozgraniczających 10
m szerokości. Przy czym minimalna szerokość
pasa ruchu to 2,25-2,5 m co daje minimum
4,5 m szerokości jezdni, a pozostała część
pasa w liniach rozgraniczających - przewidziana jest na infrastrukturę w postaci

Poza tymi informacjami zauważyć należy,
iż właściciele działek mają takie samo prawo
jak gmina, co do możliwości przejęcia działek
o szerokości około 3 m dających możliwość
dotarcia do tzw. działek pracowniczych lub
działek budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi uchwałami w gminie Rzgów, właściciele
działek mogą przekształcić sobie grunty na
działki pod zabudowę w momencie, gdy
działka ma powierzchnię około 1000 metrów
kwadratowych. Właściciele rzeczonych
nieruchomości mogą zawiązać spółdzielnie
i zgodnie z prawem przejąć od ANR-u działki
na własność. Po zawiązaniu spółdzielni i wzorowo układającej się współpracy wewnątrz

związku z artykułem Jarosława
Świerczyńskiego o odrzucenia uchwały
o przejęciu od Agencji Nieruchomości Rolnych
działek przy ulicy Nasiennej i wskazaniu
radnych, którzy byli przeciwni przejęciu ich
przez Urząd Miejski w Rzgowie działek, pragnę
wnieść pewnego rodzaju sprostowanie.

spółdzielni, członkowie będą mogli porozumieć
się między sobą i wydzielić drogi dojazdowe do
działek zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa (patrz szerokość drogi). W następnej
kolejności będą mogli wystąpić do Urzędu
o przejęcie tych dróg.
Chciałbym jednocześnie zaznaczyć
iż według mnie gmina pomoże mieszkańcom
ulicy Nasiennej i właścicielom działek, gdyż
w momencie przejęcia normatywnej drogi
będzie dbać o utrzymanie i konserwację
drogi (np. odśnieżanie).
Zastanawiam się, czy aby uchwała nie
ma drugiego dna. Może radny Świerczyński
zabiegający o inwestycję na ulicy Nasiennej
nie uwzględnił w swoim projekcie wykonania

przyłączy wody do tych 3-metrowych „dróg”
a teraz trzeba robić w nowej nawierzchni
wycinki lub przeciski pod jezdnią, a to osłabi
strukturę nowej flagowej inwestycji. Może
niektórzy właściciele działek budowlanych
w tym rejonie nie chcą podpisać się pod
służebnością korzystania z mediów. Może
w tym przypadku będzie miało duże znaczenie powiedzenie „co nagle to po diable”.
I może na koniec należy powiedzieć – „zanim
się uniesiesz porozmawiaj z sąsiadem lub
z tymi których chcesz uszczęśliwić na siłę,
bez wcześniej prowadzonych konsultacji
z mądrzejszymi, zginiesz”.

Tekst : Radny Radosław Pełka
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KOLEJNE ZMIANY W RADZIE MIEJSKIEJ
Obrady XXVIII sesji 26 października rozpoczęły się od odwołania Ewy Fryczki z funkcji wiceprzewodniczącej Rady
Miejskiej. Pod wspomnianym wnioskiem podpisali się radni: Radosław Pełka, Jan Michalak, Jan Spałka, Leszek
Chwiałkowski, Marek Bartoszewski, Stanisław Zaborowski, Kazimierz Łęgocki.

R

adni w głosowaniu tajnym powołali w jej miejsce radnego Zbigniewa Cisowskiego. Za powołaniem radnego
opowiedziało się 9 radnych. Szerzej o powodach zmiany
w artykule Jana Michalaka na 2 str.

gruntów wraz z naniesieniami, tj. boiska Orlik, placów zabaw,
siłowni na świeżym powietrzu, drewnianej wiaty oraz skate-parku. Wprowadzono również inne zmiany, które mają
prowadzić do bardziej efektywnego wykonywania zadań z
zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, poprzez:
- wzmocnienie nadzoru burmistrza nad działalnością GOSTiR,
- doprecyzowanie obowiązków dyrektora GOSTiR w zakresie
przedstawiania rocznych planów działania jednostki,
- bardziej efektywną współpracę między GOSTiR a innymi
jednostkami i Urzędem Miejskim,
- lepsze wykorzystanie potencjału gminy Rzgów w zakresie
sportu, rekreacji i turystyki, w tym majątku oraz zasobów
ludzkich, niepozostających w dyspozycji GOSTiR.

Ponownie realizacja części inwestycji
została przełożona na 2017 rok
Śladem sesji wrześniowej, burmistrz Mateusz Kamiński
w uchwale w sprawie zmian w budżecie zaproponował przeniesienie części inwestycji przyjętych w budżecie w roku 2016
do wieloletniej prognozy finansowej tak, aby mogły zostać
zrealizowane w 2017 roku. Na bieżący rok zagwarantowano
środki na zakup komputerów dla pracowni projektowej
w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie
oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na doposażenie pracowni komputerowej Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na
łączną kwotę 76 tysięcy złotych.
W 2017 r. w celu realizacji polityki ochrony środowiska,
podyktowanej przez szereg przepisów na szczeblu krajowym
i Unii Europejskiej, w gminach opracowane muszą zostać programy, tj. Program Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program
Usuwania Azbestu dla Gminy Rzgów. Ogólnie, zwiększenie
planu wydatków wyniosło 808 tysięcy 180 zł.
Dochody gminy zasiliła m.in. dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi na realizację projektów: „ Doposażenie ekopracowni w
Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie” oraz
„Doposażenie ekopracowni w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka
w Rzgowie” – łącznie 63 tysiące 460 zł.

Przedłużenie umowy najmu
Na sesji radni podjęli uchwałę wyrażającą zgodę
na zawarcie dwóch umów najmu na okres do 31 lipca 2017
r. z dotychczasowymi najemcami. Przedmiotem umów są
komunalne lokale użytkowe o pow. 20 m kw. i 30 m kw.
w Rzgowie przy ul. Literackiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz burmistrz Rzgowa
spełnili obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym i przedstawili na sesji informację z analizy złożonych na
ich ręce oświadczeń majątkowych. Przedmiotowe informacje
dostępne są pod adresem www.rzgow.bip.pl .
proboszcza parafii w Rzgowie o udzielnie dotacji w roku
2016 w wysokości 30 tysięcy zł na dofinansowanie badań
konserwatorskich, ekspertyzy geotechnicznej i wielobranżowego projektu budowlanego remontu zabytkowej świątyni.
O przyznaniu dotacji zadecydowano jednogłośnie. Umożliwi
ona rozpoczęcie prac konserwatorskich.

Podatek od nieruchomości i podatek
Zmiany w statucie GOSTiR
rolny na rok 2017
Burmistrz Rzgowa na rok 2017 zaproponował takie same
stawki podatku od nieruchomości jakie obowiązują obecnie.
Nie ulega zmianie wysokość podatku rolnego.
Do Rady Miejskiej i burmistrza wpłynął wniosek od

Głównym powodem zmiany statutu Gminnego
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie było
przekazanie w zarząd GOSTiR obiektu użyteczności publicznej – Sali Sportowej w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5,

Nowy klub radnych
Na zakończenie sesji, Leszek Chwiałkowski poinformował radę o utworzeniu nowego klubu radnych, w którego
skład wchodzą: Leszek Chwiałkowski, Jan Michalak, Stanisław
Zaborowski, Wiesław Gąsiorek, Kazimierz Łęgocki, Radosław
Pełka, Marek Bartoszewski i Jan Spałka. Klub przyjął nazwę
„Rzgów Naszą Gminą”, a jego przewodniczącym został radny
L. Chwiałkowski, który będzie reprezentował klub.
Tekst: Karolina Jardzioch
fot.: Włodzimierz Kupisz

Rozsądna danina

R

ada miejska utrzymała stawki podatków
lokalnych na poziomie przyjętym w
roku 2015 z inicjatywy radnych z klubu
lepsza przyszłość w twoich rękach. podatki
będą więc w naszej gminie przez kolejny
rok znacząco niższe od ustawowego
maksimum.
Decyzja nowej większości w Radzie
Miejskiej, by utrzymać stawki podatkowe
na poziomie z roku 2016, była dla mnie
miłym zaskoczeniem. Cieszy mnie ona
z kilku powodów.

lub przynajmniej ich niepodnoszenie,
było jedną z obietnic programowych
kandydatów startujących w wyborach
z KWW LPwTR. Udało nam się spełnić
tę obietnicę już w pierwszym roku
obecności w Radzie Miejskiej, obniżony
został podatek od mieszkań z 0,70 zł/m
kw. na 0,65 zł/m kw. oraz dla rolników
ze 100 zł/ha na 90 zł/ha. To dobrze,
że ta decyzja nie została cofnięta przez
nową większość.

Po drugie, sytuacja finansowa gminy
Rzgów jest na tyle dobra, że nie ma koPo pierwsze, obniżanie podatków nieczności pobierania od mieszkańców
i przedsiębiorców
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Miejskiego, wpływy do budżetu gminy
w roku 2017 będą wyższe niż w roku bieżącym, co w połączeniu z nadwyżkami z lat
ubiegłych powinno pozwolić na wykonanie
zaplanowanych inwestycji dla mieszkańców.
Po trzecie, stawki podatkowe,
szczególnie te istotne dla przedsiębiorców nie powinny być wyższe niż
w sąsiednich gminach. Atrakcyjne stawki
podatków są bowiem jednym z elementów,
który może zachęcać przedsiębiorców
do lokalizowania swojej działalności
w naszej gminie. A jak wiadomo, im
więcej przedsiębiorców, tym większe
przychody gminy z podatków.
Dodam iż za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni.

Tekst: Jarosław Świerczyński Radny
Rady Miejskiej
fot.: Włodzimierz Kupisz
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Akcja „Kremówki Papieskie”

Matma w Sukcesji

Wśród finalistów IV Slalomu Matematycznego w Sukcesji, czyli najlepszych
matematyków z województwa znalazł się uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie -Jerzy Walczak z klasy VI a. Jurek jest w piątce najlepszych
szóstoklasistów Łódzkiego!

A

ż 15-osobowa grupa uczniów z „Długosza” uczestniczyła w
IV Wojewódzkim Slalomie Matematycznym pod hasłem
"Matematyczne trzęsienie ziemi". Konkurs był na wysokim
poziomie, zadania bardzo trudne, ale też zabawa była doskonała. Natomiast w niedzielę Jurek Walczak uczestniczył w
finale weekendowego konkursu. Zadania wymagały wysiłku
intelektualnego nawet ode mnie - nauczyciela matematyki.
Wielkie gratulacje dla Jurka - godnego następcy „profesora
Emila”. Gratulacje dla wszystkich dzielnych matematyków,
reprezentujących naszą szkołę i gminę, którzy w wolnym
czasie poświęcają się matematyce.
Tekst i fot. : Monika Krajewska

Chór Camerata na festiwalu w Łodzi

Postaw na rodzinę

J

11

X VI

Dzień Papieski, który w tym roku obchodzony
był 9 października, przebiegał pod hasłem "Jan
Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia". Wolontariusze
Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie również przyczynili się do jego
upamiętnienia.
W akcji „Kremówki Papieskie”, organizowanej przez
Parafialny Zespół Caritas, młodzież upiekła pyszne ciasta.
W ten sposób przypomniała o ulubionych wypiekach z
wadowickiej cukierni z pamiętnej wypowiedzi Jana Pawła II
z 1999 r. W niedzielę 16 października po mszach, uczniowie
sprzedawali kremówki przed kościołem. Słodkości szybko
znikały ze stołów przynosząc duży dochód – ponad 3000
złotych na potrzeby rodzin w trudnej sytuacji z naszej gminy. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy
przyczynili się do zebrania tak wysokiej kwoty.

Tekst i fot. : Jakub Waprzko

Sygnalizacja w Kalinku

W

Kalinku została zainstalowana sygnalizacja
ostrzegawcza na skrzyżowaniu dróg w pobliżu
OSP Kalinko. Była od dawna oczekiwana ze względu
na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych. Koszt
wykonania sygnalizacji wyniósł 21 tysięcy 430
złotych.
Tekst: Włodzimierz Kaczmarek
fot.: Włodzimierz Kupisz

uż po raz drugi uczestniczyliśmy
w festiwalu IX Łódzka Jesień
Chóralna im. Prof. Henryka Blachy.
Wystąpiliśmy na zaproszenie
Stowarzyszenia Śpiewaczego
„Harmonia”i Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I i II t. im. H.
Wieniawskiego przy ul. Sosnowej
9 w Łodzi.
„Harmonia”to chór ze 130-letnią tradycją, z którym kontakty
nawiązaliśmy po zeszłorocznej
edycji festiwalu. Impreza adresowana jest do amatorskich chórów regionu łódzkiego. Pozwala
skonfrontować działalność i
osiągnięcia podobnych grup,
wysłuchać ciekawych propozycji
repertuarowych, poznać nowych
ludzi o podobnych pasjach i
zainteresowaniach, wreszcie
zintegrować środowisko chóralne,
które poprzez swoje działania jest
zupełnie wyjątkowe.
Dumnie reprezentowaliśmy
gminę Rzgów występując obok 8
grup liczących od 14 do 60 osób.W
większości były to chóry z Łodzi, ale
także z Aleksandrowa Łódzkiego
czy Kutna. Zaproponowały one
szeroki wachlarz repertuarowy
od utworów religijnych poprzez
świeckie, ludowe aż do rozrywkowych w jazzowych aranżacjach.

Wykonaliśmy 3 utwory:
a cappella -„Canticorum Jubilo”,
żywiołowego„Krakowiaka”oraz
z akompaniamentem fortepianu – „Balladę ratuszowego
zegara”. Ostatni zaśpiewaliśmy w
kooperacji z Chórem ”Speranza”
z Kutna z akompaniamentem
Cezarego Górczyńskiego, pod
dyrekcją Izabeli Kijanki. Rzgowska
publiczność pamięta ten specjalny
zabieg z tegorocznychWarsztatów
Chóralnych w Rzgowie oraz
Powitania Lata w Starowej Górze.
Podczas łódzkiego festiwalu, również wywołał aplauz publiczności.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: wojewoda Zbigniew
Rau i prezydent Łodzi Hanna
Zdanowska. Patronami medialnymi byli: Radio Łódź. Wydarzenie
relacjonował Łódzki OddziałTVP 3.
Na koncie„Cameraty”sukcesywnie przybywa kolejnych
upominków, statuetek i dyplomów. Gromadzimy je skrzętnie,
aby zaprezentować podczas
zbliżającej się 13. już rocznicy
powstania chóru – Cecyliady
'2016. Serdecznie zapraszamy
do jej wspólnego świętowania
podczas m.in. uroczystej mszy w
rzgowskim kościele 20 listopada.

tekst i fot: Chórmistrz - Izabela Kijanka

października w Urzędzie
Miejskim w Rzgowie
wręczono nagrody laureatom
konkursów plastycznego i
fotograficznego "Rodzinne
wakacje", zorganizowanych
przez gminę Rzgów w ramach
ogólnopolskiej społecznej
Kampanii "Postaw na Rodzinę".
Jak co roku gmina
Rzgów ogłosiła konkurs
plastyczny dla dzieci mieszkających lub uczących się na
naszym. W tym roku dzieci i
młodzież rysowali lub malowali "Rodzinne wakacje".
Do konkursu zgłoszono ponad 120 zakodowanych prac.
Niezależne jury wyłoniło 24
najlepsze. Rozdanie nagród
zostało połączone z odsłonięciem wystawy nagrodzonych
prac.
Ponieważ dzieci do końca
nie wiedziały jakie zajęły
miejsca, mieliśmy niepowtarzalną okazję obserwować
ich ogromne zaskoczenie i
radość, a zaproszeni goście
oraz rodzice mogli podziwiać
prace naszych najmłodszych
artystów. Nagrody wręczone

przez Małgorzatę Rózgę, zastępcę burmistrza zachęcają
do dalszej twórczości.
A na uroczystościach związanych z obchodami Dnia
Edukacji Narodowej w szkołach
rozdano nagrody laureatom
konkursu fotograficznego,
również zorganizowanego
w ramach Kampanii "Postaw
na Rodzinę", również
pod tytułem "Rodzinne
wakacje". W konkursie tym
zgłoszono tylko kilka prac,
ale mamy nadzieję, że
w kolejnych latach będzie
cieszył się przynajmniej takim
samym zainteresowaniem
jak konkurs plastyczny. Tym
bardziej, że gmina oferuje
bezpłatne warsztaty
fotograficzne.
Kampania trwa i trwać
będzie, więc zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach
konkursów.

Tekst: Agata Nawrocka
fot.: Mateusz Szczepaniak
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Uczciliśmy Święto 11 Listopada

Na czterech łapach do zwycięstwa

W

B

Gmina Rzgów oraz Gminny Ośrodek Kultury zorganizowały uroczyste obchody Święta
Niepodległości. Wzięli w nich udział: burmistrz Mateusz Kamiński, jego zastępca –
Małgorzata Rózga, Katarzyna Berczak-Lato – sekretarz gminy, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej- Radosław Pełka, radni RM Marek Bartoszewski, Jarosław Świerczyński
i Wiesław Gąsiorek, radne powiatowe Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz i Edyta Waprzko.

kościele parafialnym została odprawiona msza w
intencji Ojczyzny. Wzruszające kazanie wygłosił ks.
proboszcz Krzysztof Florczak mówiąc o domu milionów
Polaków, który w XVIII wieku w krótkim czasie zniknął z
map Europy.Po mszy gimnazjaliści przedstawili program
artystyczno-historyczny. Wystąpili: Rzgowski Chór "Camerata",
Zespół Pieśni i Tańca "Rzgowianie", a także Grupa Wokalna
Sempre Cantare. Rzgowska Orkiestra Dęta grała idąc na czele
kolumny uczestników uroczystości patriotycznej w drodze na
cmentarz. Delegacje złożyły kwiaty przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. Wartę honorową przed grobem zaciągnęły poczty
sztandarowe szkół, OSP i organizacji.
Burmistrz Mateusz Kamiński powiedział przed Grobem
Nieznanego Żołnierza:
Dla mieszkańców Rzgowa i sąsiadujących z nim miejscowości odzyskanie niepodległości było ważną zmianą.
Niepodległość przyszła bowiem do nich w zaledwie cztery
lata po wielkiej bitwie, jaka rozegrała się pod Rzgowem w

1914 r. Wielu z nas tu obecnych pamięta jeszcze tych, którzy
ją wspominali - tak jak mój dziadek - że właśnie w roku 1914
musieli wraz z rodzicami uciekać ze Rzgowa w obawie przed
działaniami wojennymi. Pamiętajmy, że wojna i walki zbrojne,
które dziś możemy oglądać tylko relacjach telewizyjnych z
innych krajów, było dla mieszkańców ówczesnego Rzgowa
i okolic sytuacją, której sami doświadczyli.

ella, pies strażacki Marcina Bartoszka z Grodziska zwyciężył w plebiscycie na najsympatyczniejszego psa 2016 roku. Organizatorem
konkursu jest łódzki Express Ilustrowany.Bella, laureatka plebiscytu na
co dzień służy w Komandzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Ludzie tacy jak np. ksiądz Paweł Załuska inicjowali, jeszcze
pod zaborem rosyjskim, tworzenie polskich organizacji, na
naszym terenie faktycznie krzewili polskość w czasach zaborów. Utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej i stworzenie
Orkiestry Dętej w Rzgowie, które przetrwały i funkcjonują
do dziś, było więc wówczas także działaniem sprzyjającym
przywróceniu polskiego państwa.

– O konkursie dowiedziałem się od kolegi, który namówił
mnie do wystawienia kandydatury suni w plebiscycie – opowiada
Marcin Bartoszek, przewodnik psa. - Głosownie trwało 2 tygodnie,
można było oddawać głosy na Facebooku lub wysyłając sms. Akcję
zbierania głosów spopularyzowała również strona samorządowa
gminy Rzgów. Sunia ukończyła zmagania z wynikiem 10 207 głosów,
deklasując pozostałych kandydatów.
- Ogromne słowa uznania należą się Adrianowi Mistrzakowi,
hodowcy Belli – dodaje 23-letni strażak z Grodziska. - Zaangażował
wiele osób dobrej woli. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie
się 25 listopada w siedzibie redakcji Expresu Ilustrowanego.

Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz

Tekst: Włodzimierz Kupisz
fot.: Archiwum rodzinne Marcina Bartoszka

Będzie nowy asfalt na u.Polnej

Strefa zamieszkania na pl. 500-lecia
ograniczona do 20 km/godz. Jest to szczególnie ważne w okresie jesiennym i zimowym,
kiedy wcześnie zapadający zmrok i warunki
pogodowe znacznie utrudniają kierowcom
uważną obserwację drogi.

N

a ul. Polnej w Rzgowie trwają roboty budowlane
przy podbudowie drogi. Jest ona zamknięta
dla ruchu - tylko mieszkańcy wjeżdżają na swoje
posesje, gdy akurat ciężki sprzęt budowlany nie
blokuje całkowicie przejazdu. Ulica Polna zyska nową,
ścieralną warstwę asfaltu na odcinku 414 metrów,
odwodnienie, a także 662 metry kwadratowe
wykostkowanego chodnika i zjazdów z posesji.
Modernizacja ul. Polnej jest elementem
potrójnej inwestycji. W całym kraju od pewnego
czasu komasuje się przetargi na mniejsze inwestycje, które łączy jakiś wspólny mianownik np.
budowa drogi. W ten sposób urzędnicy skracają
czas przygotowania inwestycji.
W naszej gminie został rozstrzygnięty taki

potrójny przetarg na przebudowę ul. Polnej w
Rzgowie, ul. Dębowej w Bronisinie Dworskim
oraz ul. Staszica od ul. Krasickiego w Rzgowie.
Ulice Dębowa i Staszica zostały odebrane pod
względem technicznym 8 liastopada. Remont
prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
PEUK S.A.z Piotrkowa Trybunalskiego. Na przetargu przedsiębiorstwo pokonało dwóch rywali
proponując cenę niższą odpowiednio o około
95 i 200 tysięcy złotych. Potrójna inwestycja ma
kosztować około 897 tysięcy złotych, a okres
gwarancji wynosi 84 miesiące.
Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz

Z

dwóch stron pl. 500-lecia w Rzgowie
powstała niewielkim kosztem tzw. strefa
zamieszkania. Pierwsze wnioski grupy radnych
w tej sprawie złożono w 2015 r. W oparciu o
nie w styczniu br. odbyła się debata społeczna.
Intencją pomysłodawców i wykonawców tego
projektu było spowolnienie ruchu pojazdów z powodu
bezpieczeństwa przechodniów, robiących zakupy,
wychodzących/wchodzących do parku oraz rodzin
korzystających z placu zabaw. Zmiany organizacji ruchu
na placu 500-lecia kosztowały 21 tysięcy 543 złote.

W „strefie zamieszkania” pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo
przed pojazdami. Prędkość pojazdów została

Pozostawienie pojazdu na postoju jest
możliwe tylko w miejscach wyznaczonych m.in.
białymi liniami na asfalcie oraz w istniejących
wcześniej zatoczkach. Trzeba było zmienić fatalne
nawyki z przeszłości. Większość mieszkańców
przyzwyczaiła się do parkowania nie tylko w
miejscach wyznaczonych do tego celu, ale
także w każdym miejscu nieobjętym zakazem
postoju, jak najbliżej swojego domu, co w
strefach zamieszkania jest niedopuszczalne.
Niestety, część kierowców nie pamięta o
tym narażając się na mandat. Złamanie zakazu
parkowania poza wyznaczonymi miejscami w
strefie zamieszkania oznacza 100 zł mandatu
i 1 punkt karny.

Tekst: Mariusz Rutecki
fot.: Włodzimierz Kupisz
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Przyjaciół poznasz w biedzie

Wywiad z Jarosławem Bartoszem, przewodniczącym administracji (starostą) Rejonu Starożynieckiego na Ukrainie,
regionu zaprzyjaźnionego z gminą Rzgów

Przewodniczący Jarosław Bartosz z burmistrzem Mateuszem Kamińskim / Fot. Włodzimierz Kupisz

- Udział delegacji z rejonu starożynieckiego w pogrzebie
Stanisława Bednarczyka to okazja do przypomnienia szczególnych więzów, jakie łączą nasze regiony...

bardzo wysłużonych ziłach. Ponadto rzgowianie ofiarowali umundurowanie druhom ze Starej Huty. To dla nas wielka pomoc. Nasz
kraj znajduje się w stanie wojny i piorytetem są wydatki na wojsko.

Kontakty rozpoczęły się oficjalnie prawie 11 lat temu od
podpisania umowy o współpracy społeczno-kulturalnej. Rejon
starożyniecki, odpowiednik polskiego powiatu - znajduje się
w obwodzie czerniowieckim (województwie) w Karpatach na
Bukowinie, nieopodal granicy z Rumunią. Tereny te podczas
rozbioru I Rzeczypospolitej znalazły się w zasięgu granic
cesarstwa Austro-Węgier.

- O ile dobrze sobie przypominam, Wasza prasa pisała
na temat użycia stara w nietypowej akcji w rumuńskiej
miejscowości...

Mówi Pan nieźle po polsku, ma Pan polskie korzenie?
Tak, moja prababcia nazywała się Czyżewska. Choć
bolszewicka władza zakazała rozmawiania po polsku, babcia nauczyła nas ojczystego języka, wychowała w duchu
rzymskokatolickim i w polskiej tradycji. Nasz region to istny
tygiel narodów i wyznań. Po ojcu mam korzenie węgierskie i
rumuńskie, po mamie - polskie, po dziadku ze strony mamy niemieckie. W Starożyńcu mamy 7 cerkwi należących do różnych
odłamów religijnych, kościół rzymskokatolicki i ewangelicki,
świątynię baptystów... Można by tak wymieniać bez końca.
Całe pokolenia wychowały się w duchu religijnej tolerancji.
Jak Pan ocenia dotychczasową współpracę z gminą Rzgów?
We wrześniu 2012 r. gmiana Rzgów przekazała strażackiego stara 266 z OSP Bronisin Dworski, a w maju zeszłego roku stara 266 z OSP Romanów. Pojazdy wzmocniły
posażenie strażackie w Starożyńcu i Starej Hucie, w której mieszka
spora grupa Polaków. Te wozy posiadaja napęd na cztery koła i są nie
do zastąpienia w naszym górzystym terenie - nasi strażacy jeżdżą na

Tak, w ubiegłym roku gaśniczy star ze Starej Huty wyjechał
do pożaru do sąsiedniej wsi rumuńskiej, ale po ukraińskiej
stronie. Dojechał na tyle szybko, że ukraińskim strażakom
udało się nie dopuścić do przerzucenia ognia na sąsiedni
budynek mieszkalny. Rumuni byli tak wdzięczni za skuteczną
interwencję, że ze składek kupili paliwo do wozu strażackiego.
Poza tym, nie wszyscy rzgowianie wiedzą o tym, że dzięki
Waszej ofiarności, oba stary w czasie wyjątkowo dotkliwej suszy
dostarczały okolicznym mieszkańcom wodę, ponieważ studnie
powysychały w podgórskim rejonie.
Efektem kontaktów z rejonem starożynieckim był również
przyjazd grupy pielgrzymów ze Starej Huty na Światowe
Dni Młodzieży. Zaprosił ich proboszcz Krzysztof Florczak,
a przenocowali w swoich domach rzgowianie. Z kolei
Rzgowska Orkiestra Dęta była pierwszym zespołem
muzycznym z Polski, który odwiedził w czasach współczesnych Kamieniec Podolski oraz Chocim. Czy poza
wymianą doświadczeń i o charakterze kulturalnym, gmina
Rzgów może stanowić dla Was wzór do naśladowania?

większe kompetencje, podzieli subwencję z Kijowa, ale wszystko
pod okiem rady. Mówiąc kolokwialnie, przewodniczący będzie
skupiał władzę, jaką w polskim samorządzie mają aż dwie osoby:
burmistrz i przewodniczący rady.
A co się stanie z takimi instytucjami jak inspekcja sanitarnoepidemiologiczna, weterynaryjna, nadzór budowlany?
Pozostaną na szczeblu obecnych rejonów.
Czy były jakieś próby nawiązania kontaktów gospodarczych?
Samolot miał transportować do Ptaka klientów, kupców
i przedsiębiorców z Czerniowiec (miasto wojewódzkie na
Bukowinie) do Łodzi. Skończyło się na jednym locie. Potem
nastąpiła zmiana władzy, wybuchła wojna. Mamy świadomość
tego, że trzeba stworzyć u nas warunki dogodnego inwestowania,
Muszą powstać liczne miejsca pracy, aby powstrzymać odpływ
młodych i wykształconych m. in. do Polski.
Proszę nam powiedzieć, czym zajmuje się Pańska rodzina?
Moja żona Julita jest prywatnym przedsiębiorcą w branży
wyrobów drewnianych. Córka Elżbieta pracuje jako lekarz
anestezjolog w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika
w Łodzi. Syn Anton nabiera doświadczenia zawodowego. Jest
pracownikiem prywatnej firmy w Andrychowie.

Dla naszej delegacji ważne są spostrzeżenia związane
z Waszymi doświadczeniami samorządowymi. Ukraina znajduje
się w trakcie reformy administracyjnej. Jako przewodniczący – od
3 lat – starożynieckiego rejonu - jestem szefem administracji
rządowej na tym szczeblu. Reforma samorządowa zmierza w
kierunku stworzenia silnych finansowo i gopodarczo jednostek
administracji w miejsce dzisiejszej Rady Miasta Starożyńca i 24
Rad Wiejskich w rejonie starożynieckim.
Co zatem powstanie w miejsce tych struktur administracji?

Ukraińska delegacja ze rzgowskimi samorządowcami
podczas ostatniej wizyty / Fot. Mateusz Szczepaniak

Pojawi się samodzielny samorząd miasta Starożyniec, któremu przewodniczyć będzie odpowiednik burmistrza oraz tylko
3, za to duże gromady wiejskie na czele z przewodniczącymi
(wójtami). W naszczeblu gromad mają zapadać decyzje np. o
zakresie finansowania szkół i przedszkoli. Przewodniczący rady
będzie wybierany w wyborach bezpośrednich, będzie miał

Zespół folklorystyczny Dolinianka ze Starej Huty,
który przywitał delegację ze Rzgowa. Dwie trzecie
mieszkańców Starej Huty ma polskie korzenie/
Fot. archiwum
Tekst: Włodzimierz Kupisz
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Rzgów na Kongresie Biogospodarki

W Łodzi odbył się dwudniowy IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. Gmina Rzgów miała okazję po raz pierwszy
zaprezentować się na forum międzynarodowym

N

a stoiku swoje wyroby pokazali: Delia Cosmetics sp. z o.o.,
producent m.in. ekokosmetyków, Grot – producent mięsa
i przetworów mięsnych i GroSer Grodziskie Sery Kozie, których
prezentacja wzbudziła żywe zainteresowanie wśród uczestników
kongresu.

trzy lokalne firmy, z których dwie to już duże podmioty. Wspólna
promocja to model współpracy, który do tej pory w naszej gminie
nie był stosowany. Po debiucie na kongresie - zarówno ze strony
gminy jak i przedsiębiorców jest wola kontynuacji takich działań.

Skojarzyć promocję gminy i przedsiębiorstw
Ten kongres to największe w naszej części Europy wydarzenie
dotyczące bioekonomii. Gośćmi gospodarzy kongresu: marszałka
województwa łódzkiegoWitolda Stępnia oraz prezydent Łodzi Hanny
Zdanowskiej byli m.in. przewodniczący Europejskiego Komitetu
Regionów Markku Markkula, szef Dyrekcji Generalnej ds. Badań
Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej John Bell, międzynarodowy ekspert ds. biogospodarki prof. Christian Patermann oraz były
premier Jerzy Buzek. Samorząd rzgowski reprezentowali: burmistrz
Mateusz Kamiński i jego zastępca Małgorzata Rózga.
Biogospodarka to dziedzina gospodarki oparta na wiedzy o
możliwości wykorzystania biologicznych zasobów odnawialnych w
celu tworzenia nowych dóbr. W tym celu wykorzystuje się surowce
odnawialne sprzyjające ochronie środowiska. Biogospodarka to
nowe projekty na poziomie lokalnym wyznaczające nowe kierunki
w gospodarce, nauce, ale i tworzące nowe miejsca pracy
Celem kongresu było m.in. przybliżenie przedsiębiorcom,
producentom rolnym, przetwórcom, naukowcom, ale także samorządowcom możliwości uzyskiwania wsparcia ze środków będących
do dyspozycji bezpośrednio w Brukseli.
- Od początku sprawowania swojej funkcji, burmistrz Mateusz
Kamiński podejmuje działania, podkreślające znaczenia sfery biznesu
dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy – mówi jego doradca
Miron Ossowski. - Doceniając znaczenie środowiska gospodarczego
oraz konieczność współdziałania władz gminnych z lokalnymi przedsiębiorcami, gmina doprowadziła do powstania stoiska promującego

Kompostowniki w nagrodę

pod kątem chorób zakaźnych, warunków higienicznych, miejsca dla
zwierząt czy dostępu światła.
Lasoniowie rozwijają segment przetwórczy: zakupili 450-litrowy
kocioł serowarski w Niemczech, w którym podgrzewają mleko kozie,
pasteryzują i mieszają. Cały czas podnoszą kwalifikacje na szkoleniach
w Niemczech i Holandii. Na kongresie zorganizowali degustację na
stoisku - są bardzo zadowoleni z jej efektów marketingowych, bo
obserwują wzrost zainteresowania swoimi naturalnymi wyrobami.

Będą z tego niedługo profity

Grodzisko – królestwo kóz
Dobierając partnerów do organizacji stoiska skupiliśmy się na
tym, aby były to firmy wpisujące się tematykę bioproduktów takie
jak firma GroSer albo takie, które pracują nad udoskonalaniem
produkcji z zastosowania zielonych technologii i ekologicznych
rozwiązań tj. Zakłady Mięsne Grot i firma Delia Cosmetics. Podczas
kongresu, stoisko odwiedziło wielu odbiorców indywidualnych, ale nasi
wystawcy prowadzili również rozmowy biznesowe z potencjalnymi
odbiorcami swoich produktów, zarówno z kraju jak i z zagranicy.
- Dowiedzieliśmy się o kongresie od doradcy burmistrza, który
zachęcił nas do udziału w imprezie - mówi Waldemar Lasoń, który z
żoną Moniką prowadzą gospodarstwo hodowlano-produkcyjne w
Grodzisku. - Mamy stado 150 kóz, wyrabiamy 15 gatunków serów,
z których kilka zdobyło dużą popularność tj. świeże twarożki, sery
podpuszczkowe i smakowe, wędzone, dojrzewające typu gouda.
Gospodarstwo jest kontrolowane z urzędu przez lekarza weterynarii

W

sali konferencyjnej rzgowskiego ratusza wręczono nagrody
laureatom konkursu ekologicznego.
Przebiegał on pod hasłem "Okaż kulturę
i chroń naturę - myślę, więc segreguję".
Jednym z zadań konkursowych było
wymyślenie haseł zachęcających do
segregacji odpadów.
Najlepsze z tych haseł trafiło na koszulki promocyjne. Tuzin prac plastycznych
wybranych przez komisję konkursową
pod kierunkiem radnej Anny TumińskiejKubasy, będzie wykorzystanych do

W tym roku w kongresie wzięła udział rekordowa liczba gości
- ponad 600, w tym kilkudziesięciu z zagranicy. Najważniejszym
punktem było podpisanie Łódzkiej Deklaracji Regionów, której
sygnatariusze - 8 województw - zobowiązali się do wspólnych działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Ponadto w ramach Forum Bioregionów Europy Środkowej i
Wschodniej podpisano porozumienie o współpracy z Bio-Based
Industries Joint Undertaking, instytucją badawczą o budżecie prawie
4 mld euro. Dzięki temu polskie firmy i samorządy zyskały dostęp
do źródeł finansowania innowacyjnych projektów oraz możliwość
wpływania na kształt i zapisy programów badawczo-rozwojowych.
Kongres był też okazją do prezentacji wiedzy i doświadczenia
w dziedzinie biogospodarki. Przez dwa dni odbyło się ponad 40
merytorycznych prezentacji z udziałem polskich i zagranicznych
ekspertów. Dotyczyły one zagadnień związanych ze współpracą
regionów oraz biogospodarką w służbie człowiekowi.

Tekst .: Miron Ossowski, Mariusz Rutecki, Włodzimierz Kupisz,
materiały Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
fot.: Włodzimierz Kupisz, Urząd Miejski w Rzgowie

ekokalendarza, wydanego przez Urząd
Miejski.
Wieloetapowy konkurs zorganizowali pracownicy ratusza: Magdalena
Górska oraz Mariusz Rutecki. Wśród
licznych nagród znalazły się estetyczne,
duże pojemniki na odpady segregowane, kosze na śmieci, kompostowniki,
koszulki, kubki z autografem burmistrza
oraz baloniki.
Nagrody wręczali: Mateusz
Kamiński - burmistrz Rzgowa, wiceburmistrz Małgorzata Rózga, a także radna

Anna Tumińska-Kubasa - przewodnicząca jury ekokonkursu oraz Jarosław
Fiałkowski, właściciel firmy Jantar, która
odbiera od nas odpady. Przedsiębiorca
poinformował zebranych, że nie wszyscy
biorą sobie do serca szczytne ekohasła.
Z tego powodu trzeba słono płacić za
zbyt duże ilości śmieci mieszanych.
Burmistrz M. Kamiński obiecał powtórzenie ekokonkusu w przyszłym roku.
Tekst i Fot.: Włodzimierz Kupisz
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Druh Stanisław Bednarczyk
W środę, 19 października na cmentarzu parafialnym w Rzgowie odbył się pogrzeb Stanisława Bednarczyka, wiceprezesa Wojewódzkiego Związku OSP RP, cenionego samorządowca i społecznika o wielkich zasługach dla jednostek
strażackich w gminie Rzgów, a także zapalonego myśliwego.

W

kościele wzruszające kazanie wygłosił ksiądz
Adam Stańdo, wojewódzki kapelan strażaków.
Również podczas mszy żałobnej burmistrz Mateusz
Kamiński powiedział m.in.:
- „Tak wiele osób przybyło na tę uroczystość... Jest nas
tak dużo nie z obowiązku - tylko dlatego, żeby pożegnać
znaną i cenioną osobę. Przede wszystkim przyszliśmy
tu z potrzeby serca. Przyszliśmy, bo mamy Stanisława
Bednarczyka w bliskiej pamięci i dlatego, że mamy
Mu za co dziękować. Zmarły był bowiem niezwykle
uczynnym człowiekiem. On wspaniale dawał przykład,
jak łączyć sukces zawodowy z działalnością publiczną.
- Z powodzeniem rozwinął swoje przedsiębiorstwo,
ale powodzenie w działalności gospodarczej nigdy
nie sprawiło, żeby zapomniał o innych. Słowa napisane
na sztandarach strażackich „Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek” były jego życiowym mottem. Postępował
zgodnie z nimi nie tylko wtedy, kiedy uczestniczył
w akcjach ratowniczych, jako strażak i nie tylko wtedy, gdy
starał się o jak najlepsze wyposażenie dla jednostek OSP.
- Druh Stanisław Bednarczyk pracował dla innych
także jako radny Rady Gminy i radny Rady Powiatu.
Aktywnie uczestniczył również w życiu sołectwa Bronisin
Dworski. Był bardzo dobrym organizatorem. Swoim
wielkim doświadczeniem i osobistym, a nierzadko
finansowym zaangażowaniem, pomagał w organizacji
wielu uroczystości na terenie naszej gminy. Ostatni raz
wspólnie planowaliśmy tegoroczne dożynki – zdrowie nie pozwoliło mu jednak już nich uczestniczyć...
- Druh Stanisław Bednarczyk chętnie udzielał pomocy także swoim sąsiadom i znajomym. Żył bowiem
wedle słów ze strażackiego sztandaru. Mówił przy
tym, że słowa „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” wciela się w życie bezintersownie. Powtarzał
to i sam był przykładem takiego postępowania.
- Żegnaj Panie Stanisławie!”
W ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu również:
wiceburmistrz Małgorzata Rózga, Jan Michalak - przewodniczący Rady Miejskiej, Radosław Pełka - wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej, Andrzej Opala - starosta powiatu łódzkiego
wschodniego, wicestarosta Ewa Gładysz i przyjaciel od

lat dziecięcych - rzgowski radny Marek Bartoszewski.
W kondukcie szła delegacja z zaprzyjaźnionego
z gminą Rzgów ukraińskiego rejonu starożynieckiego z jej przewodniczącym Jarosławem Bartoszem.
Zmarłego żegnali również: łódzki komendant wojewódzki PSP brygadier Jarosław Wlazłowski, Krystyna
Ozga - członek prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych, Tadeusz Cisowski wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP, a także Mariusz Chachuła - członek Zarządu
Okręgowego w Łodzi Polskiego Związku Łowieckiego.
Na uroczystości były obecne 52 poczty sztandarowe,
głównie ochotniczej i zawodowej straży pożarnej. Ze
względu na szczupłość miejsca w starej części cmentarzu, druhowie utworzyli front sztandarów w pobliskiej
alei. Z kolei myśliwi oddali salwy honorowe, wrzucili
symboliczną zieloną gałązkę do mogiły. Jeszcze nie
wybrzmiały strzały, a już włączyło się jednocześnie
kikadziesiąt syren strażackich. Samochody bojowe
strażaków pulsowały światłami. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyło kilkaset osób. Kwiatowy kobierzec
przepełnił się na sąsiednie nagrobki. W tej powodzi
kwiatów tylko wprawne oko mogło dostrzec wieniec
z kwiatów w barwach narodowych Ukrainy. To dzięki
m.in. zabiegom Stanisława Bednarczyka dwa używane
samochody strażackie OSP zasiliły jednostki w rejonie
starożynieckim.
Tekst i fot. : Włodzimierz Kupisz
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k „żył ludziom na pożytek”

Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz
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Wydarzenia

Wyrazy współczucia

19

października z żalem pożegnaliśmy
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Pamiętamy o zmarłych

W poniedziałek, 31 października rzgowscy samorządowcy odwiedzili wszystkie
groby, którymi opiekuje się gmina.

ś.p. Stanisława Bednarczyka
zasłużonego samorządowca Gminy Rzgów
społecznika o wielkich zasługach dla pożarnictwa
dobrego, otwartego i życzliwego człowieka
Z wyrazami współczucia dla Rodziny Zmarłego

Burmistrz Rzgowa
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Bezpłatna pomoc prawna

W

Urzędzie Miejskim w Rzgowie od 1 stycznia 2017 r.
będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy
prawnej. Jest to wynik porozumienia, jakie burmistrz
Mateusz Kamiński zawarł 4 października
z powiatem łódzkim wschodnim. Poza nim dokument podpisali: starosta Andrzej Opala
i wicestarosta Ewa Gładysz.
Powiat realizuje zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej, polegające na udzieleniu bezpłatnej pomocy prawnej, a gmina Rzgów zobowiązała się udostępnić lokal
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie na pot r ze by
takiego
p u n k t u.
Jest
to
odpowiedź burmistrza Rzgowa na potrzeby
mieszkańców naszej gminy, którzy nie zawsze mogli
skorzystać z fachowej pomocy adwokata lub radcy
prawnego.
Podobne punkty funkcjonują od 2016 r. na
terenie całej Polski, co jest efektem wprowadzenia
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1255). Obecnie mieszkańcy
powiatu łódzkiego wschodniego mogą uzyskać poradę
prawną w punktach zlokalizowanych w Andrespolu,
Koluszkach i Tuszynie (szczegółowe informacje
poniżej). Od nowego roku rzgowski punkt zostanie otwarty w ratuszu przy placu 500-lecia 22 na
I piętrze, pokój nr 24. Punkt będzie czynny w czwartki
w godzinach 11-15 i piątki w godz. 10-14.
Natomiast jeszcze w tym roku można skorzystać
z bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie łódzkim
wschodnim.
1. GOK w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64
Poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 14:00
Wtorek od godz. 10:00 do godz. 14:00
Środa od godz. 12:00 do godz. 16:00
Czwartek od godz. 10:00 do godz. 14:00
Piątek od godz. 10:00 do godz. 14:00
2. Koluszki – punkt usytuowany w budynku Urzędu Miejskiego, ul. 11 Listopada 65
Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00
Wtorek od godz. 12:00 do godz. 16:00
Środa od godz. 9:00 do godz. 13:00
Czwartek od godz. 9:00 do godz. 13:00
Piątek od godz. 9:00 do godz. 13:00
3. Tusz yn, MOPS, plac Reymonta 1
Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Środa od godz. 11:00 do godz. 15:00
Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00
tekst: Katarzyna Berczak - Lato

Z

apaliliznicze,złożylikwiaty.Pomodlilisię
przed grobem ś. p. Konrada
Kobusa, burmistrza Rzgowa
przerwanej kadencji. Odwiedzili
gró b
Żo ł n i e r z y
D r u gi e j
Konspiracji
1944-1956
w
Konstantynie. Pojawili się przy
mogile pomordowanych w II wojnie
światowej w Babichach. Chwilą zadumy
uczcili pamięć Stefanii i Stanisława Grinke,
mieszkańców Rzgowa. Pan

Stanisław pracował w Urzędzie Gminy w
Rzgowie. Ich nagrobek został odnowiony
społecznie przez kamieniarza Stanisława
Kuzika - staraniem samorządowców.
Pracownicy ratusza nie zapomnieli o grobie Henryka Oprawki,
który pracował zaraz po wojnie
jako księgowy w Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Rzgowie.
Odwiedzili również grób
Nieznanego Żołnierza w Rzgowie.

Ze świdrem bez wykopu

D

obrze idą tej jesieni inwestycje wodociągowe
łącznej wartości 413 tysięcy
złotych brutto. W jednym
przetargu wyłoniono wykonawcę wodociągu w Starowej
Górze przy ul. Irysowej,
Brzoskwiniowej i Wójtowskiej
i w Konstantynie przy ul.
Pejzażowej i Malowniczej.
Drugi przetarg dotyczył ulic
Leśnej, Słowiczej i Bema w
Rzgowie.
W Rzgowie wykonawca sięgnął po technologię
amerykańską, która w Polsce
stanowi jeszcze nowinkę techniczną. Chodzi o przewierty
sterowane, które pozwalają
bezodkrywkowo wydrążyć
za jednym zamachem do 160
metrów kanału i wsunąć rury
z tworzyw sztucznych. Taki
kombajn drogowy, którego
cena w Internecie oscyluje
wokół 2 milionów złotych,

wyposażony jest w świder i
podajnik rur. Gdy świder natrafi
na przeszkodę (głaz, fundament) – cofa się i drąży obok.
Rury średnicy 11 centymetrów
z tworzyw sztucznych maję tę
cechę, że są elastyczne, więc
wodociąg nie musi przebiegać
w idealnie prostej linii!
Opisana powyżej technologia pozwala układać sieć
wodociągową szybko i znacznie zmniejszać utrudnienia
dla mieszkańców, którzy nie
mają przed oknami długiego
wykopu i wałów usypanych z
setek metrów sześciennych
ziemi. Wykopy punktowe
nie stanowią utrudnień dla
mieszkańców.

tekst: Włodzimierz Kupisz

Kwiaty na groby Nieznanego
Żołnierza, małżeństwa Stefanii
i Stanisława Grinke, a także Henryka
Oprawki przekazał - jak co roku Ryszard Turski ze Rzgowa.

tekst: Włodzimierz Kupisz
fot.: Włodzimierz Kaczmarek

Wiersz dla Pani Marii
Wszyscy w pracy Cię żegnają
gratulacje Ci składają,
aż im zazdrość błyszczy w oku
bo od pracy masz już spokój.

W

środę, 26 października odeszła na
emeryturę mgr inż. Maria
Hetman-Nagańska, od 20
lat 6 miesięcy związana ze
rzgowskim samorządem.
Zaczęła u nas pracować
18 kwietnia 1995 r. Ukończyła
Wyższą Szkołę Inżynierską w
Koszalinie. Stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji w
Urzędzie Miejskim w Rzgowie
było kolejnym szczeblem jej
pracy zawodowej. Pożegnanie
pani Marii skłoniło koleżanki
i kolegów do rymowanych
życzeń, które odczytała wiceburmistrz Małgorzata Rózga.
Dla Marysi z okazji odejścia
na emeryturę

Nowy czas i nowe życie
spędzaj teraz znakomicie,
porzuć troski i zmartwienia
masz tak wiele do zrobienia.
Wiek
emer ytalny
po to jest nam dany,
by realizować niespełnione plany,
więc nie ma co patrzeć na
swą kartę zdrowia, tylko łykać życie i się delektować.
Brać wszystko co jeszcze do
wzięcia zostało,póki posłuszeństwa nie odmówi ciało.
Koleżanki i koledzy z Urzędu
Miejskiego w Rzgowie
26 października Anno Domini 2016
fot.: Włodzimierz Kupisz

wydarzenia
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Impreza dobrosąsiedzka

Około 150 osób zjawiło się 6 listopada w niedzielę na boisku przy Szkole
Podstawowej w Guzewie. Gmina Rzgów wraz z sołectwem Guzew-Babichy
zorganizowała mecz towarzyski i ognisko integracyjne.

O puchar na desce

W
I

mpreza została zorganizowana w ramach projektu„Sportowa integracja
sołectwa Guzew-Babichy”ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
Jej organizacja stała się możliwa w ramach pomocy finansowej,
jaką otrzymują jednostki samorządu terytorialnego województwa
łódzkiego w formie dotacji celowej. Dotacja jest przeznaczona na
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych
projektów lokalnych na terenach wiejskich.
Niedzielne przedpołudnie w Guzewie upłynęło pod znakiem
wspólnej zabawy. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli najpierw
w przygotowaniach, a później w samym wydarzeniu. Głównymi
organizatorami sąsiedzkiej imprezy byli: sołtys Anna Wydra, radna
powiatu Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz i dyrektor szkoły Tomasz
Drabczyński w miłej współpracy z burmistrzem Mateuszem Kamińskim
i jego zastępcą Małgorzata Rózgą. W imprezie uczestniczył radny
Jarosław Świerczyński.
Frekwencja bardzo cieszyła organizatorów. Dzieci i dorośli celnie
posyłali piłkę do bramki, a rywalizacja między zespołami podczas
meczu była pełna ciekawych zwrotów akcji. Drużyna uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Guzewie zaciekle walczyła o piłkę z drużyną

starszych kolegów i strażaków OSP z sołectwa Guzew-Babichy.
Zdecydowanie młoda krew pokazała ducha walki i zdobyła największy
puchar. Najważniejsza jednak była wspólna zabawa, trochę rywalizacji
i duża dawka sportowych emocji. Mimo zakończonego meczu, piłka
ciągle toczyła się po murawie, chętnych do gry nie brakowało aż do
godzin popołudniowych.
Po rozegranym meczu, burmistrz Mateusz Kamiński wraz z
wiceburmistrz Małgorzatą Rózgą wręczyli uczestnikom meczu
puchary oraz dyplomy. Następnie wszyscy spędzili mile czas przy
ognisku i wspólnych rozmowach. Dużą atrakcją było pieczenie
kiełbasek, ponadto na stole nie zabrakło napojów zimnych i gorących
oraz słodyczy. Wyraźnie taka forma spędzania czasu na świeżym
powietrzu przypadła do gustu naszym mieszkańcom. Postaramy
się o kolejne takie przedsięwzięcia na terenie naszego sołectwa.
Dziękujemy wszystkim za włożoną pracę i tak liczny udział.

tekst: Anna Wydra i Klaudia Zaborowska-Gorkiewicz
fot. Tomasz Wydra

niedzielę, 30 października w Babichach
odbyła się ostatnia w tym sezonie impreza
Parszywa Wrak Race. Całodniowy wyścig wraków
przebiegał pod niewinnym hasłem: Którędy na
Grunwald? Wyścig rozegrano pod honorowym
patronatem burmistrza Rzgowa.
Rywalizacja po bezdrożach i wzniesieniach
na prywatnym polu w Babichach rozpoczęła
sie od godz. 10, kiedy to ruszyła I runda grupy
A. Trzy dotychczasowe edycje wyścigu wraków
w Babichach odbywały się po lodzie zakrytym
śniegiem, w upały, gdy pojazdy wzniecały burzę
piaskową, a także podczas uciążliwych opadów
deszczu, gdy pogoda zmusiła do jazdy po bezdrożach w głębokim, dobrze wylasowanym błocie.
Tej niedzieli obserwowaliśmy naprawdę
ekstremalne warunki. Po wielogodzinnych opadach deszczu, trasa już po pierwszym okrążeniu

tekst i fot.: Robert Świerczyński

Złote gody

Zajęcie dla pchaczy

W

Skate Parku w Rzgowie odbyły się VII Mistrzostwa Rzgowa
w Jeździe na Deskorolce o Puchar Burmistrza Rzgowa.
Impreza corocznie cieszy się dużą popularnością. W tym roku
wystartowało 23 zawodników, a zawody komentował znany nie
tylko w Polsce - Piotr Dabow.Zawodnicy zostali podzieleni na
dwie kategorie wiekowe: do lat 15 i kategoria open. W„młodszej”
kategorii wystąpiło 11„raiderów”, którzy przeważnie debiutowali
w naszej imprezie. Świadczy to o zainteresowaniu młodych
osób tym sportem.Na słowa uznania zasługuje w tym miejscu
najmłodszy uczestnik – Daniel Olszewski, który ma 11 lat. Poziom
wyszkolenia zawodników był zbliżony, a zwycięstwo odnieśli
1. Krzysztof Racinkowski
2. Michał Wolski
3. Hubert Libeszewski
W kategorii open bardzo wysoki poziom zaprezentowało kilku
zawodników, a tylko drobne szczegóły wykonania poszczególnych
trików decydowały o sukcesie. W tej kategorii wiekowej wygrał
wicemistrz Polski do lat 16 – Dominik Ronduda. Drugie miejsce
zdobył Maciej Szwejda, a trzecie Jakub Chęćka.Puchar Burmistrza
Rzgowa wręczył osobiście Mateusz Kamiński, a zawodników
dopingowali między innymi: Małgorzata Rózga - zastępca
burmistrza i radny Jarosław Świerczyński.

natychmiast pokryła się głębokim błotem, a przejazd
przez bajoro i podjazd pod górkę zapierały dech w
piersiach. Organizatorzy podstawili kilka pchaczy
z napędem na cztery koła i z charakterystycznymi oponami, chroniącymi przednie zderzaki.
Wypychały one co chwilę wraki buksujące lub
wręcz unieruchomione w błocie. Jasnofioletowy
frankensztajn dokonał żywota pod samym wzniesieniem. Przez parę minut inne załogi próbowały
go wymijać jadąc poboczami. Dopiera interwencja
pchacza udrożniła drogę pod górę. Poobijane i
poodkształcane na wyścigach wehikuły tańczyły
w błocie jak po lodzie.
Kto gościł na imprezie po raz pierwszy dziwił
się z powodu obecności aż kilkudziesięciu lawet. Po
kolejnych etapach coraz więcej pojazdów odmawiało posłuszeństwa wskutek m.in. przedostania
się błota i brudnej wody do newralgicznych części
pod maską. Zawodnicy nie oszczędzali również
siebie. Na trasie widzieliśmy samochód całkowicie
pozbawiony szyb...
Na zakończenie zmagań, Mateusz Kamiński,
burmistrz Rzgowa uhonorował pucharami najlepsze
załogi w tej imprezie.

Tekst i fot. : Włodzimierz Kupisz

C

ztery pary małżeńskie świętowały w
rzgowskim urzędzie złote gody – czyli
jubileusz 50. rocznicy ślubu. Piękne święto
obchodzili Państwo Helena i Bolesław
Górscy, Henryka i Kazimierz Madejscy,
Zofia i Kazimierz Owczarek oraz Krystyna
i Jan Sztandor.
Ponad 50 lat temu stanęliście Państwo
na ślubnym kobiercu. Byliście wtedy pełni
marzeń, wiary i nadziei. W dniu ślubu
przyrzekliście sobie, że uczynicie wszystko,
aby Wasze małżeństwa trwały w zgodzie i
szczęściu (...) - powiedziała podczas uroczystości Agata Nawrocka, kierownik USC
w Rzgowie, i zaproponowała odnowienie
ślubnego przyrzeczenia. Małżonkowie,
którzy przeżyli ze sobą pięćdziesiąt i

więcej lat zostali również uhonorowani
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie oraz pamiątkowymi tabliczkami.
Dekoracji dostojnych jubilatów, w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej, dokonał burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. Przekazał
najserdeczniejsze gratulacje. Życzył małżonkom kolejnych wspólnych lat w zdrowiu.
- To ważna chwila dla Państwa, ale
też bardzo ważna dla całej rzgowskiej
wspólnoty – podkreślał burmistrz.
Bohaterom uroczystości towarzyszyły
rodziny - dzieci, wnuki, przyjaciele oraz
znajomi. Nie zabrakło momentów wzruszenia, wielu serdecznych życzeń, kwiatów
i pamiątkowych fotografii. Wszystkie pary
małżeńskie z gminy Rzgów, które szczycą
się podobnym, pięknym jubileuszem 50
lat pożycia małżeńskiego, a nie otrzymały
jeszcze medalu, serdecznie zapraszamy
do Urzędu Stanu Cywilnego w Rzgowie.
(pz)

fot.:Marlena Kamińska
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Między książkami

Hity czytelnicze – październik 2016
1. Mariusz Zielke „Wyrok” – pierwszy tom serii z bohaterem Jakubem
Zimnym, prowadzącym dziennikarskie śledztwo, obnażające kulisy afery
finansowej, w której korupcja i zabójstwa są stałymi elementami wydarzeń.
Dla czytelników złaknionych mocnych wrażeń.
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Guzew zgarnął prawie wszystko

Przeczytać książkę i stworzyć jej plastyczną wizję. W największym uproszczeniu taki był cel konkursu literacko-plastycznego „Sztuka wyobraźni”.

2. Emily Giffin „Pierwsza przychodzi miłość” – odwieczny problem konfliktu
między siostrami o bardzo różnych charakterach, który komplikuje
rodzinna tragedia. Autorka nawiązuje do swojej poprzedniej powieści
„Sto dni po ślubie”.
3. Joanna Jax „Długa droga do domu” – toczące się w Polsce i na Kubie
dzieje rodziny, w których nie brakuje dramatów, podejrzanych interesów,
źle ulokowanych miłości i siostrzanego konfliktu.
4. Barbara Gawryluk „ Wanda Chotomska: nie mam nic do ukrycia”
– pierwsza biografia znanej pisarki, wciąż energicznej, efektownej i
pomysłowej autorki scenariuszy, audycji radiowych i telewizyjnych oraz
ponad 200 książek dla dzieci i młodzieży.
5. Magdalena Kordel – cykl „Malownicze” – cztery tomy wzruszających
i pełnych humoru powieści, których akcja toczy się u podnóży Sudetów.
6. Harper Lee „Idź, postaw wartownika” – napisana po 55 latach przerwy
kontynuacja bestsellerowej powieści „Zabić drozda”. Milion sprzedanych
egzemplarzy książki w ciągu kilku dni od premiery jest jej najlepszą
rekomendacją.
7. Sławomir Koper „ Życie prywatne elit władzy” – kolejny tom serii o czasach
PRL-u, w którym autor odkrywa nieznane fakty o znanych ludziach.
8. Hanna Cygler „3 razy R” – Przyjaciółki Olga, Klaudia i Lidka prowadzą
wspólny biznes, szukają szczęścia i miłości, niestety nie zawsze dokonując
właściwych wyborów.
9. Jean Raspail „Obóz świętych” – ku Europie ruszają nękani głodem i
epidemiami mieszkańcy Indii. Powieść z 1973 roku, wydana w Polsce rok
temu, traktowana bywa jako proroctwo. Trudno nie dostrzec analogii,
obserwując falę ludzi, którzy przemierzają Europę w poszukiwaniu
lepszego życia.
10. Wojciech Sumliński „ Z mocy bezprawia” – opowieść o wielomiesięcznej
inwigilacji przez służby specjalne, nazwana przez autora „thrillerem,
który napisało życie”.
tekst: Anna Malinowska / Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Spotkanie autorskie
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie serdecznie
zaprasza Czytelników i Sympatyków na spotkanie z Wojciechem
Sumlińskim, dziennikarzem, autorem poczytnych książek, m. in.
„Z mocy bezprawia”, „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego”,
„Pogorzelisko”, „Oficer”, dostępnych na spotkaniu, które odbędzie się
10 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 o godz. 14:00.
Wstęp wolny. Zapraszamy
tekst: Anna Malinowska

Laureaci konkursu z burmistrzem M. Kamińskim / Fot. Agnieszka Juraszek

W

czwartek, 3 listopada w Szkole Podstawowej w Guzewie odbyła
sie uroczystość wręczenia nagród. Uświetniła ją obecność
Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa, który docenił wysiłek
młodzieży, gratulował sukcesu, zachęcał do czytelnictwa, a laureatom
wręczył tablety, książki i pamiątkowe dyplomy.
Druga edycja letniego konkursu literacko-plastycznego„Sztuka
wyobraźni” cieszyła się dużym zainteresowaniem najmłodszych
mieszkańców gminy Rzgów, który przedłożyli do oceny kilkadziesiąt
ciekawych i pomysłowych prac. Zaprezentowano całą paletę technik
plastycznych. Uczniowie wykazali się wyobraźnią, talentem, starannością i skrupulatnością, czego dowodem jest wystawa nagrodzonych
prac w Gminnej Bibliotece Publicznej, która konkurs zorganizowała.
Jury konkursu w składzie: Leszek Chwiałkowski (przedstawiciel
Rady Miejskiej w Rzgowie), Anna Malinowska, Sylwia Kuta (pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie), Jarosław Rychlewski (pracownik
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie), AleksandraWasiak (nauczyciel-bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie)
i AnetaWinczewska (nauczyciel-plastyk w Szkole Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie) wyróżnili i nagrodzili następujących uczniów:
w kategorii klas I-III szkoły podstawowej:
I. Zuzanna Migdal (SP Guzew)
II. Miłosz Gąsiorek (SP Guzew)
III. Lena Korpas (SP Guzew)
w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:
I. Zuzanna Migdal (SP Guzew)
II. Martyna Kubiak (SP Guzew)
III. Magdalena Kośka (SP Guzew)
w kategorii gimnazjum:
I. Natalia Olban (Gimnazjum Rzgów)
Wyróżnienie – Wiktor Biedrzykowski (Gimnazjum nr 43 w Łodzi)

Nasza recenzja
Panie kresowych siedzib/ Magdalena Jastrzębska. Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2016.-279, [1].

Ś

wiatowe wojny, rewolucja bolszewicka oraz wiele lat niszczenia przez
Sowietów śladów Polski na Kresach były
przyczynami ruiny dworów, zamków i
rezydencji, które przez wiele lat zadziwiały
bogactwem zbiorów, widowiskowym
wystrojem i rozmachem dekoracji.
Niektóre z nich, zamienione w szpitale,
szkoły czy muzea służą do dzisiaj, ale po
wielu, niestety, nie ma już śladu.

akwarel, dawnych fotografii opisywanych
siedzib z czasów świetności, bowiem
współczesny ich wygląd, o ile przetrwały, zwykle budzi grozę. Dzięki temu
czytelnik otrzymał nieco nostalgiczny,
rzewny, sielski obraz polskich dawnych
dworów i ich opiekunek, wspaniałych
żon, cudownych matek, a przy tym nierzadko utalentowanych organizatorek,
malarek, poetek, pisarek, zarządczyń.

Tragiczne losy dotknęły wiele polskich
rodów, spustoszono i zdewastowano
niemało wspaniałych posiadłości. Autorka
książki zamieściła w niej zdjęcia grafik,

Ta galeria Polek, wybranych przez
Magdalenę Jastrzębską, stanowi reprezentację Kresowianek, których losy
tak mocno związane były z dziejami

sławetnych polskich rodzin. Wspomnienie
dawnych obyczajów, ceremoniałów i
konwenansów zachwyca współczesnego
czytelnika, budząc czasem tęsknotę za
stylem życia, który znany jest już tylko
z książek i filmów.

tekst: Anna Malinowska / Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Natalia Olban, nagrodzona w konkursie gimnazjalistka
/Fot. Anna Malinowska

Serdeczne gratulacje składam uczniom Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie, którzy zdeklasowali
konkurencję i zdobyli wszystkie miejsca na podium w kategoriach klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Niebagatelną rolę w
projekcie odegrała pani Zofia Smidt, nauczyciel-plastyk, której
dziękuję bardzo serdecznie za zmobilizowanie i zachęcenie
uczniów do udziału w konkursie. Życzliwość pana dyrektora
szkoły Tomasza Drabczyńskiego i wsparcie Doroty Kurowskiej,
sekretarza szkoły zaowocowało znamienitym sukcesem uczniów.
tekst: Anna Malinowska

oświata

RZGÓW NASZA GMINA • listopad 2016

Nagrody w Gimnazjum im.
K. Jagiellończyka w Rzgowie

W dniu 14 października 2016 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W

śród gości była Ewa Fryczka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.
Zwyczajowo w tym dniu przyznawane
są nagrody dla wyróżniających
się nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi szkoły. Marta
Pietrusińska reprezentująca podczas
uroczystości rzgowski samorząd,
odczytała list burmistrza Mateusza
Kamińskiego z życzeniami dla wszystkich
nauczycieli i pracowników szkoły oraz

wręczyła w jego imieniu Nagrodę
Burmistrza. Na wniosek dyrekcji szkoły,
otrzymali ją: Edyta Waprzko, Paweł
Gajda, Emilia Nowacka, Agnieszka Ruta,
Beata Ways, Grażyna Żabka, Grażyna
Kuleczka, Grażyna Hachuła, Halina
Adygajewa i Dorota Otocka.
Zgodnie z tradycją szkoły, w Dniu
Edukacji Narodowej, uczniowie klas
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie poprzedzone zostało

programem artystycznym, przygotowanym przez uczniów klas pierwszych
i ich wychowawców. Po uroczystości
uczniowie oraz pracownicy szkoły
zostali zaproszeni na poczęstunek
przygotowany przez Radę Rodziców.

tekst i fot.: Monika Łoboda
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Nie czekaj na zawał

18

października w gimnazjum edukatorzy zdrowotni przeprowadzili wśród uczniów klas I.
zajęcia edukacyjne w ramach programu profilaktyki
zdrowotnej pt. „Program zapobiegania chorobom
układu krążenia” .
Podstawowym celem tychże zajęć jest poszerzenie
wiedzy o przeciwdziałaniu chorobom układu krążenia
wśród uczniów, co może skutkować utrwaleniem prozdrowotnych postaw i wykształceniem odpowiednich
zachowań zdrowotnych. W województwie łódzkim choroby układu krążenia są obecnie najczęstszą przyczyną
hospitalizacji oraz zgonów, zarówno wśród mężczyzn
jak i kobiet. Dane te stały się powodem opracowania
scenariusza zajęć edukacyjnych w Departamencie Polityki
Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego, który po uzyskaniu pozytywnej opinii
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii
dla województwa łódzkiego realizowany jest w szkołach.
Podczas zajęć uczniowie brali udział w dyskusji
dotyczącej: roli układu krążenia, czynników ryzyka
układu krążenia oraz ich charakterystyki. Ważną częścią
zajęć było uzmysłowienie uczniom, że występowanie
chorób układu sercowo-naczyniowego ściśle wiąże
się ze stylem życia, a zwłaszcza paleniem papierosów, niezdrowymi nawykami żywieniowymi, brakiem
aktywności fizycznej i narażeniem na stres psychospołeczny. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że przez całe
życie, od najmłodszych lat aż do podeszłego wieku
należy podejmować i prowadzić działania prewencyjne.
Profilaktyka ta powinna być prowadzona dwutorowo,
tj. poza prowadzeniem zdrowego trybu życia należy
regularnie wykonywać badania kontrolne, takie jak
pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy i
cholesterolu we krwi.

tekst: Renata Kisiel Wychowawca klasy I A

Uczniowie w sądzie

Rekord WOŚP w samo południe

27 października uczniowie klasy 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej w Kalinie
odbyli bezpłatną wycieczkę w ramach lekcji etyki na Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W poniedziałek, 17 października uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kalinie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP „Ratujemy – uczymy
ratować.

P

W

odczas tej wyprawy
mogliśmy zapoznać się
z pracą wymiaru sprawiedliwości. Mieliśmy okazję wziąć
udział w rozprawie sądowej
i wcielić się w rolę sędziego,
prokuratora, oskarżonego,
świadka czy też adwokata.
Każdy z nas, mógł przez chwilę
poczuć się jak sędzia i włożyć

na siebie prawdziwą togę.
Było to dla nas niezwykle
interesujące doświadczenie. Pozostałe klasy również
odwiedzą katedrę prawa
24 listopada i 8 grudnia.
Serdeczne podziękowania kierujemy do dr.
Krzysztofa Kurosza, który był

pomysłodawcą i współorganizatorem naszej wycieczki oraz
wychowawczyni Magdaleny
Mordaki.

tekst: Sebastian Próbka kl. 5
fot. Magdalena Mordaka

ydarzenie zostało
zorganizowane przez
Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w ramach
„Europejskiego dnia przywracania czynności serca” pod
nazwą ,,Restart a Heart”. Cała
akcja rozpoczęła się w samo
południe. Uczniowie uczyli
się jak prawidłowo udzielić

pierwszej pomocy osobie,
która nie oddycha. Dzieci z
wielkim zaangażowaniem
wykonywały masaż serca.
Oddział Przedszkolny oraz
pierwszaki dopiero zaczynają
uczyć się udzielania pierwszej
pomocy, natomiast uczniowie klas starszych dokładnie

wiedzieli jak się zachować
w sytuacji gdy poszkodowany
nie oddycha. Starsi pomagali
młodszym. Kto wie? Może po
tej akcji młodsi w domach
uczyli również dorosłych?
tekst: M. Wesołowska-Konkalec
fot. G. Marianowska
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Stajemy się uczniami
14 października w Dniu Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej
im. J. Długosza w Rzgowie odbyło się uroczystoste ślubowanie klas pierwszych.

Rogi obfitości w Kalinie

P

ierwszaki doczekały się
wreszcie pełnoprawnego
przyjęcia do społeczności szkolnej. Październikowy poranek
był pełen niespodzianek. Po
pasowaniu na uczniów przez
Jarosława Marianowskiego,
dyrektora szkoły - dzieci zaprezentowały program artystyczny
pt. „Zaczarowany ołówek”.
Uczniowie z uśmiechem
radości przywitali wszystkich
zebranych gości. Można było
zobaczyć i poznać wszystkich pierwszoklasistów. Dzieci
wprowadziły publiczność
w świat głosek. Uczniowie mówili głośno i wyraźnie. Pierwszaki
przypomniały również o zasadach bezpiecznego poruszania

po drogach, czyli o noszeniu
odblasków i zakładaniu kasków.
Po uroczystości dzieci posadziły
pamiątkowe drzewko. Świeżo
pasowani dostali od rodziców
„rogi obfitości” ze zdrowymi
smakołykami.
Owocowy poczęstunek zakończył dzień pasowania pierwszoklasistów.
W pamięci wszystkich uczestników spotkania pozostaną
słowa zaśpiewanej piosenki:
„ Nadszedł już czas. Nie ma co
dłużej kryć. Pierwszakiem być,
pierwszakiem fajnie być.”

tekst i fot.: E. Kowalik

Z

tej okazji pierwszaki przygotowały swój pierwszy występ.
W obecności rodziców, nauczycieli, kolegów
i koleżanek ze starszych klas zaprezentowały wierszyki i piosenki.

Złożyły tez uroczyste ślubowanie.
Na zakończenie otrzymały pamiątkowe
dyplomy i ołówki.
Zwieńczeniem cłej uroczystości był
słodki poczęstunek w klasach. My, jako

Co robili jaskiniowcy w szkole?

Dzień Marchewki

N

J

iesamowita była oprawa artystyczna Dnia
Edukacji Narodowej w SP w Kalinie. Szkolne
Koło Teatralne Maska przedstawiło spektakl pt.
„Jaskiniowcy”.Utalentowani, młodzi aktorzy w
sposób humorystyczny pokazali nam, jak wiele
wspólnego mają ze sobą uczniowie z XXI wieku
z tymi z epoki kamienia łupanego. Natomiast
dziewczyny z klas V i VI zatańczyły porywającego
wszystkich rock and rolla. O niezwykłą oprawę
muzyczną zadbała Barbara Kaczmarek. W tym
miejscu należą się również szczególne podziękowania dla Karoliny Włodarczyk. Podarowane
przez nią kostiumy jaskiniowców oraz spódnice
dla tancerek nadały przedstawieniu profesjonalny
kształt! Dziękujemy, pani Karolino!
Dzień Komisji Edukacji Narodowej to w
polskiej oświacie święto doniosłe i wiekowe. Z
okazji tej ważnej rocznicy, szkoła przygotowała
uroczysty apel z udziałem uczniów, rodziców
oraz gości. Dzieci do akademii przygotowały:
Małgorzata Sabela oraz Sylwia Kuta. Uroczystość,

poprowadzona przez Zdzisława Sabelę, rozpoczęła
się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz od
odśpiewania hymnu państwowego. Dyrektor
Jarosław Marianowski złożył okolicznościowe
życzenia uczniom, nauczycielom pozostałym
pracownikom.
Sekretarz gminy Katarzyny Berczak – Lato,
w imieniu swoim oraz burmistrza Mateusza
Kamińskiego, również skierowała do zgromadzonych
wiele ciepłych i miłych słów. Życzenia pomyślności
złożyli m.in.: Radosław Pełka, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej oraz księdz wikariusz Tomasz
Król. Następnie Jarosław Marianowski wręczył
wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom
Nagrody Dyrektora Szkoły.
Ignacy Krasicki powiedział niegdyś: Minęły
czasy szczęśliwej prostoty, trzeba się uczyć, upłynął
wiek złoty! A że człowiek uczy się przez całe życie
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele – powodzenia!
tekst i fot.: Sylwia Smolarek

uż tradycją się stało, że co rok w szkole
zdrowy owoc lub warzywo obchodzi swoje
święto. W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza
w Rzgowie obchody Dnia Marchewki odbyły
się 4 października.
Organizatorem akcji był Samorząd
Uczniowski pod opieką nauczycielek:
Bikiewicz Sylwii, Kawełczyk Anny i Łapki Kamili.
Tego dnia w wystroju szkoły uwagę zwracała
dominacja barw marchwi – pomarańczowej i
zielonej, nie tylko na gazetkach ściennych, ale
również w kolorze ubrań dzieci i nauczycieli.
Gościliśmy sekretarz gminy Katarzynę Berczak-Lato.
Celem projektu było zachęcenie dzieci do
spożywania marchwi i jej przetworów jako
źródła witamin, jak również wyrabianie wśród
dzieci nawyku zdrowego odżywiania. Dzień ten
dał możliwość skosztowania marchewkowych
pyszności i rozkoszowania się ich smakiem. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu członków Rady
Samorządu Uczniowskiego, została otworzona

wychowawcy, życzymy naszym uczniom
samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
tekst i fot.: Anna Panic / Joanna Matecka

„marchewkowa kawiarenka”. Marchewki występowały pod wieloma postaciami: były sałatki i
surówki z marchwi, soki, musy marchwiowe,
a największym powodzeniem cieszyły się ciasta
i babeczki marchewkowe.
Dla uczniów klas IV – VI został ogłoszony
konkurs pod hasłem „Dlaczego warto jeść
marchewki?”. Zadaniem każdej klasy było
wykonanie plakatu zawierającego ciekawe
informacje nt. właściwości odżywczych marchwi.
Plakaty przygotowane przez poszczególne klasy
zdobiły korytarze szkoły. Dodatkowo, ciekawy
wystrój został wzbogacony wykonanymi przez
dzieci pracami z marchewką w roli głównej.
Dekoracja powstała na zajęciach koła plastycznego
i na zajęciach świetlicowych. Dochód ze sprzedaży
przysmaków z marchewek został przeznaczony
na rzecz Samorządu Uczniowskiego.
Tekst .: Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
fot.: Paulina Nowak
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OSTATNI MIESIĄC RUNDY JESIENNEJ
Jeszcze nie tak dawno rozpoczynaliśmy rozgrywki sezonu 2016/17, a już powoli zbliżamy się do końca jesiennych
zmagań – przed nami ostatnie mecze naszych drużyn przed przerwą zimową.

Zwycięski mecz drugiej drużyny z LKS-em Rosanów, piłkę próbuje odebrać Dawid Jędrzejewski / Fot. Krzysztof Fintzel

Lepsi od Paradyża

Karetka na stadionie

Od

poprzedniego numeru „Naszej Gminy” pierwszy
zespół Zawiszy rozegrał siedem spotkań ligowych
i dwa pucharowe. W starciach o punkty zanotowaliśmy
dwa zwycięstwa (4:2 z Polonią Piotrków Trybunalski i 2:0
z KS-em Paradyż), jeden remis (1:1 z Wartą Działoszyn)
oraz cztery porażki (z Nerem Poddębice, Włókniarzem
Zelów, Wartą Sieradz i GKS-em II Bełchatów). Bramki w
tych meczach zdobywali Jakub Perek (trzy), Piotr Czernik
(dwie) oraz po jednej Artur Kulik, Michał Łągiewczyk,
Maciej Bartłomiejczyk i Hubert Rechciński. Szczególnie
cieszy nas zwycięstwo z wyżej notowanym zespołem z
Paradyża, z którym zawsze grało nam się bardzo ciężko.
Również i tym razem upragnione trzy punkty zdobyliśmy
po ogromnej walce, świetnej dyspozycji w bramce Krystiana
Wawrzyńskiego i bramkach mieszkańców Rzgowa, Huberta
Rechcińskiego i Piotra Czernika. Końcówka rundy powinna
być bardziej udana, będziemy bowiem rywalizować głównie
z zespołami z dolnych rejonów tabeli, dlatego też liczymy
na wysoką zdobycz punktową. Do pełni zdrowia wracają również
podstawowi gracze z początku sezonu: Marcin Olejnik i Łukasz
Wiśniewski, którzy z całą pewnością wniosą nową jakość do
naszej gry. Po piętnastu kolejkach zawodnicy Michała Osińskiego
zajmują 14. miejsce w tabeli.

Przy piłce Hubert Rechciński, strzelec pierwszej bramki
w meczu z KS-em Paradyż / Fot. Krzysztof Fintzel

Z rzutu wolnego uderza wychowanek Zawiszy, Piotr Czernik
/ Fot. Krzysztof Fintzel

Mecz z Widzewem w Okręgowym Pucharze
Polski
Oprócz rozgrywek ligowych pierwsza drużyna
Zawiszy występowała w Okręgowym Pucharze Polski. Po
pokonaniu w rzutach karnych Włókniarza Pabianice (1:1 po
dogrywce, bramka Michała Łągiewczyka), los skojarzył nas
z łódzkim Widzewem. 12 października byliśmy świadkami
kolejnego piłkarskiego święta w Rzgowie. Brzydka pogoda,
wczesna godzina rozgrywania meczu i niższa ranga rozgrywek
nie przyciągnęły wprawdzie na trybuny tłumów widzów,
jak to miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku, jednak i
tak na Stadion Miejski im. Henryka Śmiechowicza przybyło
blisko 400 kibiców. Na boisku przewaga trzecioligowca nie
podlegała jednak żadnej dyskusji, spotkanie zakończyło się
naszą wysoką porażką 0:6. Łodzianie awansowali zatem do
półfinału Pucharu, a nam pozostaje skupić się na występach
czwartoligowych.
Również siedem spotkań w ciągu ostatniego miesiąca
mają za sobą zawodnicy drugiego zespołu. Po słabszym
początku sezonu odnieśliśmy kilka cennych zwycięstw,
dzięki którym opuściliśmy strefę spadkową. Dorobek podopiecznych Jerzego Rutkowskiego to trzy zwycięstwa (2:0
z Włókniarzem Konstantynów Łódzki, 4:3 z LKS-em Rosanów
i 4:0 ze Startem Brzeziny) oraz cztery porażki (ze Stalą
Głowno, Termami Uniejów, Górnikiem Łęczyca i Włókniarzem
Pabianice). Do siatki w tych spotkaniach trafiali Łukasz
Modranka (pięciokrotnie) oraz po jednym razie Krystian
Sońta, Bartosz Krogulec, Eryk Kosmowski, Bartosz Socha,
Marcin Kaczmarkiewicz, Mateusz Klimek i David AitekaOdus.

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas spotkania z
pabianiczanami. Brutalny atak jednego z graczy rywali (kopnięcie
w twarz przy próbie strzału przewrotką) skończyło się chwilową
utratą przytomności naszego środkowego obrońcy, Krzysztofa
Krupy. Zawodnik został natychmiast przewieziony karetką do
szpitala. Krzyśkowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. W przeciwieństwie do pierwszej drużyny przed rezerwami
niesamowicie trudna końcówka rundy. Naszymi rywalami będą
zespoły z samej czołówki tabeli, dlatego też o kolejne punkty
będzie niezwykle trudno. Po dwunastu seriach gier, plasujemy
się na 12. miejscu w klasie okręgowej.
Pięć kolejnych spotkań ma za sobą debiutująca w tym
sezonie żeńska drużyna Zawiszy Fiero Rzgów. W rozegranych
meczach odnosimy jedno zwycięstwo (5:0 z Expom Krośniewice),
bezbramkowy remis z MKS-em Zduńska Wola oraz cztery porażki
(z PTC Pabianice, ULKS-em MOSiR Sieradz i Pogonią Zduńska
Wola). Na listę strzelców wpisały się Martyna Robaszkiewicz
(dwukrotnie) oraz Roksana Oraczewska, Marta Włóka i Edyta
Wypijewska (wszystkie po jednym trafieniu). Mnóstwo kontrowersji
przyniosło wyjazdowe spotkanie z Pogonią Zduńska Wola, które
kończyliśmy w ósemkę. Po dokładny opis przebiegu tego meczu
oraz wydarzeń z udziałem naszych zawodniczek, zapraszamy
na nasz profil na Facebook’u. Przed ostatnią kolejką zajmujemy
siódmą lokatę w tabeli. Debiutancką rundę w wykonaniu naszych
Pań możemy zatem ocenić na plus. Przed nimi ciężka praca w
okresie zimowym, która z całą pewnością przyniesie jeszcze
lepsze wyniki wiosną.

Mecz drużyny kobiet z MKS-em Zduńska Wola, przy piłce Julia Tomes,
obok kapitan zespołu Ewa Szmitka (nr 2) / Fot. Grzegorz Szmitka
Tekst : Kamil Poros - Sekretarz GLKS Zawisza Rzgów
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Sukcesy i porażki młodszych
Dwie młodzieżowe drużyny Zawiszy już zakończyły jesienne zmagania. Mowa o zespołach juniorów i młodzików. Ci pierwsi
po dobrym początku sezonu (po dwóch kolejkach byliśmy nawet liderami w swojej lidze), zanotowali obniżkę formy.

Podziękowanie dla kibiców po kolejnym zwycięskim meczu drużyny orlików / Fot. Krzysztof Fintzel

O

gółem w całej rundzie zaliczamy jedno zwycięstwo,
jeden remis i sześć porażek. W większości spotkań,
w których wygrywali nasi rywale, zawodnikom Zawiszy
ewidentnie brakowało szczęścia i koncentracji do ostatnich
minut. Pomimo dobrej postawy na boisku nie udało się
osiągnąć korzystnych rezultatów. Szczególnie boli ostatnia
porażka z wiceliderem LKS-em Mierzyn, bowiem do 90.
minuty prowadziliśmy 2:1, mając wcześniej sporo szans na
podwyższenie rezultatu. W doliczonym czasie gry dwa razy
trafili goście, którzy ostatecznie cieszyli się z wygranej. Do
rozegrania została jeszcze jedna kolejka, jednak nasz zespół w
niej pauzuje. Dla wyróżniających się graczy zespołu Marcina
Rutkowskiego runda jednak nie jest jeszcze skończona.
Najlepsi juniorzy dołączą bowiem do rezerw, przed którymi
jeszcze kilka spotkań ligowych, gdzie otrzymają szansę gry
na poziomie seniorskim.

Poniżej komplet wyników drużyny A1 Junior (rocznik 1998-2003) w
rundzie jesiennej sezonu 2016/17 wraz ze
strzelcami bramek:

jest zaplanowany na styczeń 2017 r. Zapraszamy wszystkich
chętnych urodzonych w latach 2004 i 2005 do podjęcia
treningów. Przerwa między rozgrywkami to idealny moment
na wkomponowanie się w zespół i przekonanie do swoich
umiejętności trenera.
Komplet wyników drużyny D1 Młodzik (rocznik 2004/05) w
rundzie jesiennej sezonu 2016/17 wraz ze strzelcami bramek.
Zawisza Rzgów – Iskra Dobroń 5:1 (Nowak 3, M. Koszowski 2)
Zawisza Rzgów – Włókniarz Pabianice 2:3 (Nowak, M. Koszowski)
Start Brzeziny – Zawisza Rzgów 5:1 (Kapuścik)
Zawisza Rzgów – Sport II Perfect 3:1 (Kapuścik, Ciećwierz, M. Koszowski)
Zawisza Rzgów – SP Widzew 2004 0:17
Zawisza Rzgów – Milan Scuola Calcio II Łódź 0:5
Metalowiec Łódź – Zawisza Rzgów 6:2 (Kapuścik, Słoń)
Zawisza Rzgów – ŁKS Łódź 0:9
Kolejarz Łódź – Zawisza Rzgów 11:0
Strzelcy bramek:
Piotr Nowak – 4, Michał Koszowski – 4, Krzysztof
Kapuścik – 3, Jakub Ciećwierz – 1, Mikołaj Słoń – 1.

Zawisza Rzgów – GKS Bedlno
1:1 (D. Stępniewski)
Concordia Piotrków Tryb. – Zawisza Rzgów 1:3 (Mateusz Gałek,
Pacześ, Sońta)
Zawisza Rzgów – Polonia Piotrków Tryb.
0:2
Stal Głowno – Zawisza Rzgów
3:1 (Sońta)
Zawisza Rzgów – AKS SMS Łódź
2:3 (P. Kmieć, Sztandor)
Zawisza Rzgów – Boruta Zgierz
3:5 (Pacześ, Mateusz Gałek,
P. Kmieć)
Metalowiec Łódź – Zawisza Rzgów 2:0
Zawisza Rzgów – LKS Mierzyn
2:3 (Pacześ, Mateusz Gałek)

W chwili obecnej prowadzone są prace konserwacyjne
i optymalizacyjne naszej strony internetowej, która będzie
ponownie dostępna najprawdopodobniej od początku
przyszłego roku. Wszystkie aktualności, bieżące wyniki oraz
galerie zdjęć ze spotkań drużyn Zawiszy dostępne są na naszym profilu na Facebook’u, zachęcamy do jego regularnego
odwiedzania. Wszystkich kibiców naszego klubu zapraszamy
na trybuny, przed nami ostatnie spotkania rundy jesiennej.
Potem czeka nas długa przerwa zimowa, rozgrywki ligowe
zostaną wznowione dopiero pod koniec marca. Do zobaczenia
na Stadionie Miejskim im. Henryka Śmiechowicza.
Terminarze rozgrywek na najbliższy miesiąc
IV liga
Omega Kleszczów – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Unia Skierniewice
KS SandBus Kutno – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Ceramika Opoczno

Strzelcy bramek:
Sylwester Pacześ – 3, Mateusz Gałek – 3, Krystian Sońta – 2, Patryk
Kmieć – 2, Damian Stępniewski – 1, Bartłomiej Sztandor – 1.

Podobny spadek formy zanotował zespół młodzików. Po przyzwoitym starcie rozgrywek zawodnicy trenera
Roberta Górskiego zagubili dobrą dyspozycję, notując serię
porażek. O ile przegrane z takimi łódzkimi potęgami, jak
Widzew i ŁKS, nikogo nie mogły dziwić, o tyle słabe występy
z rywalami grającymi na podobnym poziomie na pewno
martwią. Młodzików czeka teraz długa przerwa zimowa, runda
rewanżowa rozpocznie się najprawdopodobniej dopiero w
kwietniu przyszłego roku. Jest zatem dużo czasu na solidne
przygotowanie się do wiosennych zmagań. W realizacji tego
celu pomoże z całą pewnością zimowy obóz sportowy, który

(7:2), WNS Szkoły Gortata (7:6), Orła Łódź (5:3), Metalowca
Łódź (8:3), MGUKS Pogoni Zduńska Wola (5:2) oraz LZS-u
Justynów (10:1). Licznym dorobkiem bramkowym w powyższych meczach pochwalić się mogą: Mateusz Bogusz – 10
goli, Dominik Czyżykowski – 8, Miłosz Kamiński – 6, Adrian
Gierach – 5, Natalia Sikorska – 4, Jakub Derczyński – 4, Oliwier
Hilt – 4, Paweł Grudziński – 3, Wiktor Chachuła – 2 oraz
Marek Jakobsze – 1. Po ośmiu kolejkach jesteśmy oczywiście
niekwestionowanym liderem tabeli. Ogromne gratulacje za
włożoną pracę dla trenera Marcina Sikorskiego oraz wszystkich
zawodników, a także ich rodziców. Przed nami jeszcze kilka
ligowych pojedynków w listopadzie, tytuł najlepszej drużyny
jesieni jest już na wyciągnięcie ręki.

5 listopada (sobota), 14:00
12 listopada (sobota), 13:00
19 listopada (sobota), 12:00
26 listopada (sobota), 13:00

Klasa okręgowa
PTC Pabianice – Zawisza II Rzgów
5 listopada (sobota), 13:00
Zawisza II Rzgów – Sokół II Aleksandrów Łódzki 13 listopada (niedziela), 11:00
Boruta Zgierz – Zawisza II Rzgów
19 listopada (sobota), 14:00
Przeciwnika atakują Miłosz Kamiński i Janek Wójcik, spotkanie
orlików z WNS Szkoła Gortata / Fot. Krzysztof Fintzel

Nasza najmłodsza ligowa drużyna, zespół orlików, nie
zamierza zwalniać tempa. Podopieczni Marcina Sikorskiego
to absolutni dominatorzy w swojej lidze. We wszystkich
rozegranych do tej pory spotkaniach, Zawisza schodził z
boiska jako zwycięzca! Po trzech punktach zdobytych na
inaugurację sezonu, notujemy kolejnych siedem zwycięstw.
Okazaliśmy się lepsi od Victorii Stoki Łódź (5:2), Startu Brzeziny

III liga kobiet
Błękitni Dmosin – Zawisza Fiero Rzgów 6 listopada (niedziela), 14:00
E1 Orlik (rocznik 2006/07)
Polonia Andrzejów – Zawisza Rzgów
5 listopada (sobota), 11:30
Zawisza Rzgów – KKS Koluszki
13 listopada (niedziela), 13:45
Miazga Brójce – Zawisza Rzgów
19 listopada (sobota), 11:00
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