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ukazuje się od kwietnia 1995

Burmistrz powołał
Rzgowską Radę Biznesu

Życzenia świąteczne

Doceniając rolę środowiska gospodarczego w rozwoju gminy Rzgów oraz
konieczność współdziałania władz gminnych z lokalnymi przedsiębiorcami,
burmistrz Mateusz Kamiński powołał Rzgowską Radę Biznesu. Spotkanie inaugurujące działalność rady odbyło się 6 kwietnia w sali obrad RM w Rzgowie.

Oby te święta Zmartwychwstania Pańskiego
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję
Oby podczas wielkanocnego śniadania
przy stole nie zabrakło nikogo z bliskich
do podzielenia się Jajkiem życia
Oby żadna panna nie uniknęła
poniedziałkowego
zroszenia wodą z krystalicznego źródła
czego Wam życzą:
Burmistrz Mateusz Kamiński
Zastępca burmistrza Małgorzata Rózga
Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Michalak

Olban i Walczak najlepsi

R

zgowski biznes reprezentowali przedstawiciele firm: Ptak,
Delia, Grot, Gameta, Klepsydra, a także Landcar. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Łódzkiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. ponieważ jednym z punktów tego
spotkania była praca nad Aktualizacją Strategii Gminy Rzgów
na lata 2017-2027.
Podczas spotkania wybrano Przewodniczącego Rady,
którym został jednogłośnie Karol Szmich. Ze spraw formalnych
omówiono główne kierunki działalności na przyszłość i będą
one koncentrować się przede wszystkim na:
• podejmowaniu działań mających na celu rozwój gospodarczy
gminy Rzgów, w szczególności tworzeniu nowych inwestycji
i nowych miejsc pracy,
• podejmowaniu inicjatyw wspierających i działających na rzecz
współpracy lokalnego samorządu z przedstawicielami nauki
i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji otoczenia biznesu,
• wzmacnianiu prestiżu środowiska przedsiębiorców m. in
wspólną promocją gospodarczą,
• patronowaniu konferencjom i spotkaniom, których podstawowym celem będzie promocja lokalnej przedsiębiorczości.

Jak podkreślił burmistrz Mateusz Kamiński: „Rada będzie
przede wszystkim ciałem doradczym i opiniotwórczym burmistrza
w sprawie najważniejszych tematów gospodarczych, dotyczących gminy i regionu.” Warto podkreślić, że powstanie rady to
tylko mały krok w dobrym kierunku, bo naszym priorytetem
jest dalsza integracja środowiska rzgowskiego biznesu różnych
branż. Wszyscy zebrani podkreślali, że działania podejmowane
przez gminę, a kierowane do przedsiębiorców powinny mieć
na celu wsparcie rzgowskich firm, które są na rynku, tworzą
miejsca pracy i chcą się tu rozwijać.
Na stronie www.rzgow.pl już wkrótce zostanie utworzona
zakładka w bocznym pasku pt. „Rzgowska Rada Biznesu”.
Będzie ona dedykowana przedsiębiorcom, w której znajdą
informacje choćby w zakresie uruchamiania programów
pomocowych – Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 skierowanych
dla tej grupy a ze spraw bieżących będzie możliwość wypełnienia ankiety specjalnie przygotowanej dla przedsiębiorców
w sprawie Aktualizacji Strategii Gminy Rzgów. https://goo.gl/
forms/7iIdWw9p1QHV2e4b2
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marca w komendzie powiatowej PSP w Koluszkach zorganizowano eliminacje powiatowe 40. edycji ogólnopolskiego
turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Po ocenie
prac pisemnych Miłosz Olban i Jerzy Walczak, obaj uczniowie SP
w Rzgowie dostali się do eliminacji wojewódzkich.
Autor: Włodzimierz Kupisz Fot.: PSP w Koluszkach
więcej na stronie 10

Jak wypada porównanie straży?

autor: Miron Ossowski

Ponad 9,3 mln zł na poprawę jakości życia

P

rojekt pn. „Budowa kanalizacji na terenie gminy Rzgów”,
złożony przez gminę Rzgów - został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z 29
marca. Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 9
milionów 337 tysięcy złotych.
Nasz projekt uzyskał 73,13 proc. punktów. Przewidywany
czas budowy kanalizacji w gminie Rzgów - do końca 2019 r.
Z rezultatów projektu, jakim będzie wybudowanie kanalizacji
sanitarnej podciśnieniowej skorzystają pośrednio lub bezpośrednio mieszkańcy sołectw, w których głównie będzie
wybudowana kanalizacja: Starowej Góry (2242 osób), Stara
Gadka (1174 osoby) oraz zakłady usługowe i przedsiębiorcy,
korzystający z infrastruktury kanalizacyjnej.
Zaplanowano podłączenie 1700 osób do nowo wybudowanej
sieci długości 14,1 km. Oprócz adresatów przebywających na
stałe na terenie gminy, okresowo z infrastruktury kanalizacyjnej

korzystać będą turyści odwiedzający i wypoczywający na jej
obszarze. Pozytywnym efektem realizacji projektu będzie
obniżenie zanieczyszczenia środowiska w gminie Rzgów,
a dzięki temu poprawi się stan zdrowia mieszkańców.
Celem głównym realizacji projektu jest uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Projekt realizuje cel
główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego 2014-2020, czyli poprawia konkurencyjność
regionu. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia
konkurencyjności gospodarki. Kluczowymi wyzwaniami
województwa w zakresie ochrony środowiska są: poprawa
zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu, racjonalizacja
gospodarki odpadami i gospodarki wodno - ściekowej,
ochrona stanu i poprawa jakości środowiska przyrodniczego.
oprac.: Włodzimierz Kupisz

Na zdj. Pierwszy od prawej przewodniczący Jarosław Jarosz,
drugi od lewej: płk Siergiej Michajluk Fot.: Anna Sobótka

N

a zaproszenie burmistrza Mateusza Kamińskiego, przyjechała
delegacja ukraińska z zaprzyjaźnionego rejonu starożynieckiego
na czele z Jarosławem Jaroszem, przewodniczącym administracji
rejonu starożynieckiego i płk. Siergiejem Michajlukiem, komendantem Obwodowej Straży Pożarnej i ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
w Czerniowcach na Ukrainie. Zapraszamy do lektury wywiadu z gośćmi, którzy porównują możliwości straży pożarnej w obu krajach.
więcej na stronie 10
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Stop „blokowisku poziomemu” w Starowej Górze
7 kwietnia w Starowej Górze odbyło
się zebranie wiejskie. Uczestniczyło
w nim około ćwierć tysiąca mieszkańców.

P

rzybył inwestor domów kontenerowych wraz z projektantami, burmistrz Mateusz Kamiński i Jan Michalak,
przewodniczący Radny miejskiej, jego zastępca Zbigniew
Cisowski oraz radni: Leszek Chwiałkowski, Stanisław Zaborowski
i Jarosław Świerczyński.
Powodem zwołania zebrania wiejskiego było pojawienie
się na działce przy ul. Centralnej - 11 kontenerów mieszkalnych. Gorąca dyskusja dotyczyła obaw mieszkańców, że
zamieszkają tutaj bezdomni, eksmitowani z Łodzi, uchodźcy
lub robotnicy cudzoziemscy w związku z planowaną wielką
inwestycją logistyczno-magazynową. Zdaniem mieszkańców,
pojawienie się takich lokatorów oznacza dla spokojnej wsi
pijaństwo widoczne na ulicach, kradzieże, różnego rodzaju
konflikty. Kontenerów może przybywać. W końcu powstanie
może „poziome blokowisko”.
Inwestor niewiele zdradził ze swoich planów. Zapowiedział
tylko, że kontenery będą ocieplone, obudowane, zyskają
dwuspadowe dachy. Zostaną sprzedane na wolnym rynku.
Zaprzeczył, jakoby na jego działce o powierzchni 7 tysięcy
metrów kwadratowych miał powstać hotel lub obiekt,
świadczący usługi noclegowe. Jak sam przyznał, nie pozwala
na to obowiązujący dla tego terenu plan zagospodarowania
przestrzennego. Według tego planu może powstać tylko
jednorodzinna zabudowa mieszkalna. Nie wskazał jednak
żadnej lokalizacji w Polsce, gdzie powstały już takie ekologiczne i ekonomiczne domy o powierzchni 72 m kw.każdy.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz

Burmistrz jest przeciwny tego rodzaju planom

Z

powodu obowiązujących regulacji prawnych,
zaskakiwani jesteśmy coraz to nowymi
pomysłami inwestorów, na które nie mamy
niestety wpływu ani instrumentów prawnych,
aby skutecznie na nie reagować.
Tymczasem, zarówno plany budowy spalarni,
domów kontenerowych, czy lądowiska superlekkich
samolotów w Starej Gadce są zupełnie niezależne
od władz gminnych! Burmistrz Rzgowa nie jest
organem architektoniczno-budowlanym, a ewentualne pozwolenie na budowę wydaje starosta
łódzki wschodni. Podobnie jak mieszkańcy, władze
samorządowe Rzgowa są również przeciwne tego
typu inwestycjom na naszym terenie. Niestety
tereny, których dotyczą owe informacje lub plany,
należą do prywatnych inwestorów.
Z pewnością jednak nie pozostajemy bierni
w tej sprawie. Burmistrz lub jego pracownicy
uczestniczyli w spotkaniach mieszkańców na
ul. Wiekowej, w posiedzeniu Komisji Ochrony

Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi, dotyczącej
budowy spalarni zwierząt w Łodzi. Proszę zwrócić
uwagę, że spalarnia nie jest planowana na terenie
naszej gminy, choć w bliskim sąsiedztwie! Ponieważ
wpływałaby negatywnie na leśny mikroklimat
Starowej Góry, protestowaliśmy przeciw takim
planom.
Mało tego, zaproponowaliśmy urzędnikom
łódzkim konkretne rozwiązania prawne, polegające
na zastosowaniu trybów nadzwyczajnych z Kodeksu
postępowania administracyjnego, podważaliśmy
też prawidłowość określenia stron w postępowaniu
administracyjnym. Zwróciliśmy uwagę na to, że
łódzcy urzędnicy nie zakwalifikowali padliny jako
odpadów. Skutek tego było taki, iż nie żądano
od inwestora uzyskania decyzji środowiskowej.
Również w sprawie budowy domów kontenerowych, wystąpiliśmy do prezydenta Łodzi
o udzielenie informacji publicznej o działaniach,
podjętych przez Łódź, a dotyczących podpisania

umowy lub zawarcia porozumienia z właścicielem
nieruchomości przy ul. Centralnej 78 w Starowej
Górze.
Zainteresowały nas wszelkie oferty, listy
intencyjne, protokoły negocjacji, umowy oraz
porozumienia, które dotyczyć miałyby ewentualnego kierowania łodzian wyeksmitowanych
z lokali komunalnych. Czy w Starowej Górze
miałyby powstać lokale zastępcze? Poprosiliśmy
o informację czy prawdą jest, iż takie rozmowy są,
były lub będą prowadzone z właścicielem działki
nr 354/4 w Starowej Górze.
Wystąpiliśmy również z wnioskiem o kontrolę
legalności kontenerów przy ul. Centralnej 78 do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Zapewniamy, iż dla władz naszej gminy - z punktu
widzenia infrastruktury, kosztów i zagrożeń
społecznych - taka inwestycja jest również nie
do zaakceptowania. Działamy jednak tylko
w granicach prawa.
Zastępca burmistrza: Małgorzata Rózga

Po co spalarnia w środku lasu?

A

ż 300 osób podpisało petycję
do Urzędu Miasta Łodzi
i Urzędu Miejskiego w Rzgowie
z prośbą o wstrzymanie budowy
spalarni padliny przy ul. Wiekowej
na pograniczu Starowej Góry
i Rudy Pabianickiej. Założyli też
stronę na Fb „NIE dla spalarni
padłych zwierząt na Rudzie”.
Przedsiębiorca, który chce
uruchomić zakład, mieszka po
łódzkiej stronie. Jednak w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkają
osoby ze Starowej Góry. Na domiar
złego w odległości około 300 m

znajduje się ośrodek rehabilitacji
kardiologicznej. Mało tego. Zakład
utylizacji padłych zwierząt ma być
zlokalizowany na terenie zespołu
przyrodniczo – krajobrazowego Ruda Willowa. Powstał on,
aby chronić krajobraz naturalny
doliny górnego odcinka Neru
oraz pobliskiego lasu. Spalarnia
sąsiaduje z domami ludzi, którzy przeprowadzili się z miasta
w poszukiwaniu ciszy i leśnego
mikroklimatu.
Chociaż inwestor od blisko
30 lat prowadzi tu różną działalność

Na zdj. Protest mieszkańców Starowej Góry
na ul. Wiekowej 13 przed posesją inwestora

gospodarczą i zatrudnia miejscowych, mieszkańcy są przerażeni,
że chce budować zakład bez
konsultacji z sąsiadami. Nie przekonuje ich, że spalarnia będzie
miała filtry. Oni boją się dużego

ruchu samochodowego i smrodu
padliny. Zamierzają protestować
przed biurem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska.
Tekst i fot: Włodzimierz Kupisz

Już 28 marca spotkałem
się z projektantami
domków

W

związku z pojawiającymi się w Starowej
Górze plotkami na temat budowy
domków kontenerowych przy ul. Centralnej
78 informuję, że gmina Rzgów nie jest i nie
była nigdy zainteresowana obecnością
takich domków. Przeciwnie, działania
gminy w tej sprawie sprowadzają się do
wyjaśnienia zamiarów właściciela nieruchomości i umożliwienia mieszkańcom
spotkania z nim oraz przedstawienia swoich
poglądów w sprawie kontenerów, co też
się stało 7 kwietnia na zebraniu wiejskim.
Wcześniej, w celu poznania zamiarów
właściciela nieruchomości, spotkałem
się 28 marca z projektantami domków.
Podczas tego spotkania właściciel działki
zaprzeczył, jakoby na tym terenie chciał
wybudować domki w celach, o jakich głosi
plotka. 29 marca sprawa została przedstawiona Państwa lokalnym przedstawicielom
– sołtysowi oraz wszystkim radnym ze
Starowej Góry, którzy poznali zdanie zarówno projektantów, jak i właściciela działki.
Te wszystkie działania zostały podjęte
w interesie i na rzecz zaniepokojonych
mieszkańców Starowej Góry.
Dlatego wszelkie próby wiązania gminy
Rzgów, urzędników Urzędu Miejskiego
w Rzgowie, radnych Rady Miejskiej w Rzgowie
oraz sołtysa Starowej Góry z zamiarem wybudowania domków kontenerowych - proszę
traktować jako absolutnie nieuzasadnione.
Burmistrz Rzgowa: Mateusz Kamiński

Rada Miejska
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Na XXXIV sesji 29 marca o wyższych wydatkach,
o reformie oświaty bez emocji i o tym, czego nie
może gminna oczyszczalnia ścieków
Zwiększono plan wydatków na rok bieżący
m. in. w takich pozycjach:
1. Wykup sieci wodociągowej o długości 153 mb. w Grodzisku
na działce nr 520/4 o kwotę 6,6 tysiąca zł.
2. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E
– ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim o kwotę 16 tysięcy zł
3. Prace budowlane i zakup wyposażenia w obiekcie OSP
Guzew o kwotę 60 tysięcy zł
4. Zakup lekkiego samochodu dla OSP Prawda o kwotę
30 tysięcy zł
5. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Guzewie o kwotę 30 tysięcy zł.
6. Doposażenie placu zabaw w Grodzisku - karuzela krzyżowa
4-ramienna o kwotę 4,7 tysiąca zł.
7. Budowa świetlicy w Starej Gadce o kwotę tysięcy zł
8. Wykonanie instalacji c.o., kotłowni gazowej oraz instalacji
gazowej i kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Literackiej
2c w Rzgowie o kwotę 50 tysięcy zł
9. Naprawa studni odwadniającej podpiwniczenie Urzędu
Miejskiego o kwotę 4 380 zł
10. Przeglądy okresowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych
o kwotę 30 tysięcy zł
Realizacja projektu „Nasza ekopracownia” w Szkole
Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie o kwotę
40 tysięcy zł.
11. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie o kwotę 15 tysięcy zł.
Łącznie zwiększenie planu wydatków wyniosło 624 tysiące 99 zł.
W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii kuratora oświaty,
która jest opinią wiążącą oraz z brakiem jakichkolwiek uwag ze
strony związków zawodowych do uchwały z dnia 1 lutego 2017
r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Rada Miejska przyjęła
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała ta nie
różni się od uchwały będącej projektem.
Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynął wniosek o ustalenie
nr. porządkowego dla budynku mieszkalnego w Starowej Górze
przy drodze wewnętrznej, będącej własnością gminy Rzgów,
oznaczonej nr. ewidencyjnym działki 565/12. Rada Miejska
nadała nazwę „Warzywna” jako kontynuację istniejącej ulicy
Warzywnej, która biegnie od ul. Centralnej do ul. Jana Pawła II.
Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w przetargu, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 2146, obręb 12-Rzgów
o powierzchni 0,0538 ha, stanowiącej własność gminy Rzgów.
Prawo własności stwierdzono decyzją wojewody łódzkiego z 12
grudnia 2016 r. Z uwagi, że działka nr 2146 stanowiła dawne
mienie gromadzkie, uzyskano zgodę mieszkańców na sprzedaż
wyrażoną w uchwale nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Rzgów II z 2 marca 2017 r. Powyższa działka jest niezabudowana
i nieużytkowana.

Gospodarka ściekowa i śmieciowa
Burmistrz przedstawił uchwałę w sprawie wymagań, jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych w gminie Rzgów. Przedmiotowa
uchwała dostosowuje do obowiązujących przepisów prawa
zasady udzielania zezwolenia na opróżnianie szamb i transport
nieczystości ciekłych. Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską.
Na wniosek radnych, burmistrz przygotował zmianę uchwały
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W uchwale
zmieniono zapis dotyczący Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który świadczyć będzie
usługi we wtorki od 9.00 do 17.00 oraz od środy do soboty
w godzinach 7.00-15.00.

Na zdj. Rzgowska oczyszczalnia w zeszłym roku
przyjęła 60 proc. nieczystości z szamb w gminie

Do Rady Miejskiej w Rzgowie wpłynęły trzy skargi na działalność burmistrza Rzgowa, którymi zajęła się Komisji Rewizyjna
na swoich trzech posiedzeniach formułując ostateczną treść
odpowiedzi, a także uznając ich bezzasadność.
Pierwsza skarga dotyczyła niezrealizowania budżetu za rok
2016. Rada Miejska w Rzgowie nie uznała zasadności skargi
na działalność burmistrza, w której mieszkaniec zarzuca, że
burmistrz nie wykonał inwestycji za 5 mln zł, ponieważ z punktu
widzenia formalnego, niewykonanie opiewa jedynie na kwotę
blisko 330 tys. zł.
Druga skarga dotyczyła finansowania i nakładu gazety
„Rzgów Nasza Gmina”. Rada Miejska w uzasadnieniu podniosła, że ceny usług na rynku są zróżnicowane i zmieniają się
także w czasie. Różne są także zakresy usług, nawet jeżeli ich
nazwa jest zbliżona. Tak samo obniżenie nakładu pisma nie
jest jednoznaczne z tym, że poprzedni nakład był zawyżony,
a poprzednik działał niegospodarnie.
W trzeciej skardze skarżący zarzuca, że gmina nie realizowała
ani nie realizuje gospodarki ściekowej w zakresie zapewnienia
mieszkańcom możliwości zrzutu ścieków. W tej materii obszerne
wyjaśnienia złożyła dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie.
1) W Rzgowie funkcjonuje biologiczno-mechaniczna gminna
oczyszczalnia ścieków. Trafiają do niej:
• ścieki z sieci kanalizacyjnej - oczyszczalnia posiada pozwolenia na przepływy wynoszące do 1800 m3 na dobę.
Przepływy w oczyszczalni ścieków (przy braku opadów)
wynoszą od 900 do 1000 m3 na dobę. Jednakże w przypadku
intensywnych opadów deszczu przepływy oczyszczalni
sięgają nawet do 2000 m3 na dobę.
• ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, które odbierają
nieczystości z szamb. Procent ścieków dowożonych może
wynosić do 10% wszystkich ścieków przyjmowanych przez
oczyszczalnię. W związku z tym rozbudowa sieci kanalizacyjnej spowodowałaby także zwiększenie możliwości
przyjmowania ścieków dowożonych.

Oczyszczalnia czeka na dofinansowanie
unijne
2) Gmina prowadzi działania zmierzające do rozbudowy
oczyszczalni ścieków. Urząd Miejski posiada projekt

rozbudowy oczyszczalni wraz z pozwoleniem na budowę.
Gmina Rzgów jest na liście rezerwowej do dofinansowania
tej inwestycji w ramach konkursów prowadzonych przez
Łódzki Obszar Metropolitalny.
3) W gminie Rzgów funkcjonuje sieć kanalizacyjna o długości
blisko 40 km, na którą składają się:
• 22 km w Rzgowie (skanalizowane jest przeszło 90%
gospodarstw);
• 18 km w Starowej Górze i Starej Gadce.
4) Gmina Rzgów posiada jeden samochód asenizacyjny. Ponadto
GZWiK posiada umowy z dwiema firmami zewnętrznymi,
które mogą zrzucać ścieki od mieszkańców do gminnej
oczyszczalni.
Kolejne umowy na zrzut ścieków do gminnej oczyszczalni
nie są zawierane, gdyż oczyszczalnia nie posiada już możliwości
przyjmowania ścieków dowożonych. W 2016 r. oczyszczalnia
odebrała następującą ilość ścieków dowożonych:
• 14 037 m3 od mieszkańców samochodem gminnym;
• 4 843 m3 od dwóch firm zewnętrznych.
W 2016 r. do gminnej oczyszczalni ścieków w Rzgowie trafiło
ponad 60% nieczystości z szamb z gminy Rzgów. Pozostałe
23% trafiło do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, a 16%
do oczyszczalni w Pabianicach. Nieczystości do oczyszczalni
w Łodzi i Pabianicach trafiły za pośrednictwem firm, które mają
zezwolenie na odbiór ścieków od mieszkańców gminy Rzgów,
ale bez możliwości ich zrzutu w rzgowskiej oczyszczalni ścieków.
Takich firm działa na naszym terenie aż 11.
Mieszkańcy wolą korzystać z gminnego wozu asenizacyjnego,
gdyż jest on tańszy w porównaniu z ofertą prywatnych firm.
Gmina nie może bowiem na tym zarabiać, więc wywóz ścieków
gminnym wozem asenizacyjnym odbywa się „po kosztach”.
Nie rozważa się zakupu kolejnego wozu asenizacyjnego,
gdyż oczyszczalnia wyczerpała limit przyjmowania ścieków
dowożonych, a wywożenie ich do innych oczyszczalni byłoby
zbyt kosztowne.
5) Burmistrz udzielił zezwolenia 11 firmom zewnętrznym na
odbiór ścieków z szamb od mieszkańców gminy Rzgów.
Firmy te wywożą nieczystości poza teren gminy, czyli nie
korzystają ze rzgowskiej gminnej oczyszczalni ścieków. Na
uzyskanie zezwolenia czekają kolejne 3 firmy, a więc w roku
2017 będzie ich już 14. W związku z powyższym nie było
podstaw do uznania zasadności skargi.
Ponadto na XXXIV sesji przewodniczący komisji w Radzie
Miejskiej przedstawili swoje sprawozdania z działalności w 2016
r. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami, dotyczącymi
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz
realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata
2016-2018”.
Pod koniec sesji radna Grażyna Gałkiewicz złożyła rezygnację
z przewodniczenia Komisji Rewizyjnej, jak i z jej członkowstwa. W ślad za radną Gałkiewicz rezygnację z członkowstwa
w Komisji Rewizyjnej złożył radny Rafał Kluczyński. Podjęte
uchwały rady znajdują sie na stronie www.bip.rzgow.pl
w zakładce – Prawo miejscowe – Uchwały Rady.
Autor: Karolina Jardzioch / Urząd Miejski w Rzgowie
Fot.: Włodzimierz Kupisz
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Dzień z milionem jaj
5 kwietnia, czyli nieco ponad tydzień przed świętami w zakładach jajczarskich
„Ovovita” w Prawdzie dzień jak co dzień. Nie widać szczytu wielkanocnego.
Przed rampami załadowczymi ani jednego TiR-a. No nie, jeden dopiero wjeżdża
na teren. Ponad milion jaj tej doby pojechało już w świat. Dzień jak co dzień.
Butelkowane jaja

Zastępniki świeżych jaj w skorupce

–– Wbrew obiegowym opiniom, u nas szczyt wielkanocny zaczyna
się już trzy tygodnie przed Wielkanocą, a kończy mniej więcej
tydzień przed – twierdzi Mieszko Kurasik, syn założycieli firmy
Ewy i Andrzeja Kurasików. – Trudno też wskazać konkretny
dzień, gdy najwięcej towaru opuszcza bramę firmy. Nawet
spiętrzenie zamówień rozkłada się w czasie. Przez cały rok
ponad jedna trzecia produktów jajecznych opuszcza granice
Polski i trafia do klientów w całej Unii Europejskiej i innych
krajów na świecie.
Mimo, iż wszystkie produkty wytwarzane są w oparciu
o jeden surowiec – jaja, firma posiada zróżnicowaną ofertę.

Aby utrzymać się na rynku, nie wystarczy sprzedawać
dziennie miliona jaj w skorupkach. Od 2006 r. rodzinna ferma
zaczęła również przetwarzać to, co zniosły kury. Nierozdzielone,
płynne jajka lub same tylko żółtka i oddzielnie białka znajdują
przemysłowych odbiorców. Żółtka są zużywane na przykład
do majonezów, sosów czy lodów, a białka są surowcem do
produkcji bez i innych wypieków.
Kolejną grupę stanowią proszki jajeczne – suszone żółtka
białko lub w nierozdzielonej formie całe jajko. Ten surowiec
ma bardzo długie okresy przydatności do spożycia – 18
miesięcy i dłużej. Znajdują zastosowanie w cukiernictwie

W tym roku nowością na krajowym rynku są 400-gramowe
buteleczki z samym białkiem dla osób aktywnych ruchowo
czy przebywających na diecie bogatej w białko. Buteleczka
zawiera białko średnio z 13 jaj, wykorzystywane na ogół na
omlety białkowe, desery czy koktajle proteinowe. Do ludzi
żyjących w biegu, adresowane są opakowania po trzy jaja
gotowane na twardo. Można zjeść jako przekąskę albo
jako dodatek do sałatki. Surowe białka i jajka na twardo nie
zawierają konserwantów – w lodówce można je bezpiecznie
przechowywać 45 dni.
„Ovovita” dostarcza swoje produkty do sieci handlowych
, międzynarodowych koncernów spożywczych i restauracji
czy linii lotniczych.

i piekarnictwie oraz w przetwórstwie mięsa. Białko w proszku
służy do produkcji m.in. odżywek dla sportowców.
Trzecia grupę surowców przetworzonych stanowią jaja
ugotowane na twardo. Znajdują zastosowanie u producentów
kanapek, sałatek i wyrobów garmażeryjnych. Jak już powyżej
wspomnieliśmy, jajka na twardo zdobywają rynek - również
detaliczny. Ich żywot przedłuża się w pakując je aseptycznie
w atmosferze gazów ochronnych.
Jajka do gotowania na twardo nadają się dopiero po 14,
a nawet dopiero po 18 dniach od zniesienia. Wcześniej, białko
z trudem oddziela się od skorupki, co spowodowałoby zbyt
duże ubytki cennego surowca.
Wszystkie produkty jajeczne przed zwolnieniem do sprzedaży

badane są w zakładowym laboratorium. Ze względu na
obróbkę termiczną i zastosowaną przy produkcji technologię
są bezpieczniejszą alternatywą dla jaj w skorupie.

Kury w środowisku wysoce
zautomatyzowanym
Produkcja żywności na taką skalę wymusza zastępowanie
ludzi doskonalszymi od nich maszynami. W kurnikach nie
uświadczysz więcej niż pojedynczego pracownika. Taśmociąg
odbiera od każdej nioski średnio 320 jaj rocznie. Na taśmie
surowiec jedzie do hali sortowni jaj, gdzie mądra maszyna

bada ultradźwiękami, czy skorupka nie jest pęknięta.
Produkty są filmowane kamerami ze wszystkich kierunków,
aby wychwycić egzemplarze zabrudzone. Jaja zabrudzone
czy stłuczone trafiają zdyskwalifikowane - z taśmy dosłownie
na boczny tor. Nie nadają się do bezpośredniej konsumpcji.
Kwalifikują się tylko do przetworzenia.
„Ovovita” zatrudnia ponad sto osób. To garstka biorąc
pod uwagę, że firma posiada jeszcze własną mieszalnię pasz,
cztery duże silosy na ziarno po 2 tysiące ton pojemności
każdy. Większość zatrudnionych mieszka w gminie Rzgów,
część pracowników dowożą zakładowe busy z Ozorkowa.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz
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Szczęśliwe matki z Grodziska
Gdy święta Zmartwychwstania Pańskiego za pasem, w koziej fermie w Grodzisku kończy się wykot. W tym roku szczęśliwymi matkami zostało sto kóz
na sto osiemdziesiąt w stadzie.

R

odziły się głównie jedynaczki, ale w tej hodowli
czasem zdarzają się trojaczki, a nawet pięcioraczki.
Krycie odbywa się raz w roku, aby uzyskać zwierzęta
o najlepszych cechach hodowlanych i mlecznych. Stoisko
z serami kozimi – zdrową żywnością pojawiło się na
wrześniowych dożynkach. Te sery zostały wyprodukowane z ekologicznego mleka, pochodzącego od kóz na

fermie w Grodzisku.
–– Oboje zdobywaliśmy doświadczenie w gospodarstwach
rolnych rodziców, mój mąż Waldemar jest z wykształcenia
technikiem rolnictwa - mówi Monika Lasoń. - Oboje mieliśmy
pracę w dużej korporacji, ale cztery lata temu wzięliśmy
sprawy w swoje ręce. Zaczęliśmy od trzody chlewnej, ale
wobec zapaści cenowej szybko się wycofaliśmy. Mieliśmy

do wyboru bydło lub kozy. Na bydło nie było nas za bardzo
stać - musielibyśmy mieć 30 tysięcy złotych na początek
przy cenie 1100 złotych ze trzydniowego byczka. Koza
wydawała się tańsza - 400 zł za dorosłe zwierzę.
Kozy są dojone automatycznie. Okazało się, że sprzedaż
mleka do odległego producenta w Turku jest nieekonomiczna. Zdecydowali się surowiec przetwarzać u siebie.
Ostatnią, największą inwestycją był zakup używanego,
niemieckiego 450-litrowego kotła serowarskiego. Jego
pojemność jest nieco na wyrost, bo obecnie dzienny udój
niewiele przekracza sto litrów. Jednak urządzenie pracuje
już przy 50-litrowym wsadzie. Dla serowarów najważniejsze
jest, że dzięki kotłowi produkt ma powtarzalny smak.
Pani Monika twierdzi, że często są zapytywani o swoje
najpopularniejsze wyroby. Lidera nie ma. Klienci rozchwytują
wszystko, co pochodzi z bieżącej produkcji: od twarożków po sery półtwarde i twarde, długodojrzewające jak
szwajcarskie. Jednak już snują dalsze plany rozwojowe:
w gospodarstwie może przebywać do 300 kóz, bo na
tyle została wydana decyzja środowiskowa. Teraz młode
przebywają w oborze, a stare matki w stodole.
W planach jest murowana koziarnia albo specjalny
rodzaj wiaty. W czerwcu GroSer wystąpi na VI Festiwalu
Sera w Lidzbarku Warmińskim i zapewne kolejny raz na
rzgowskich dożynkach..
Pan Waldemar opowiada, że kozy wszystkim wydają
się proste w hodowli. Tymczasem, do niedawna duże
hodowle w Polsce padały hurtowo, bo zarejestrowane,
wyselekcjonowane kozy z mlecznych farm są delikatne,
podatne na choroby od pasożytniczych po skórne, wymagają stałej opieki weterynaryjnej. Dlatego hodowcy
uczestniczą w sympozjach i szkoleniach na temat leczenia
tych zwierząt, organizowanych przez mleczarnię w Turku,
SGGW czy Uniwersytet Przyrodniczywe Wrocławiu.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz

Wędzarnia z Zakładem Produkcji Wygodnej
Pewną trudnością w prowadzeniu przedsiębiorstwa stał się brak uczniów z zawodowych
szkół spożywczych, których zabrakło w 2013 r.
Teraz mówi się o wskrzeszeniu tych szkół,
ale brak kilku roczników absolwentów klas
masarsko- wędliniarskich już się odczuwa
na rynku.
Dużo dobrego można powiedzieć o podejściu właścicieli do ochrony środowiska

Z

akłady Mięsne Józefa Grota i synów ze
Starowej Góry zawsze przekazują swoje
wyroby na imprezy plenerowe dla dzieci
i młodzieży.
To przedsiębiorstwo rodzinne na początku drogi polskiego kapitalizmu było
mikroskopijną firmą zatrudniającą 5 osób.
W 2004 r. , gdy trzeba było dostosować ją do
standardów unijnych, powstała nowa linia
rozbioru mięsa. W ciągu doby przerabiano
w Starowej Górze 50 ton mięsa, pracowało
dla Józefa Grota 228 osób i jeszcze 86 osób
w 28 sklepach firmowych i franczyzowych.
Dziś zatrudnienie w zakładach wzrosło do
ćwierci tysiąca, a w sklepach posadę znalazło

180 osób. Mniej więcej co piąty pracownik
przedsiębiorstwa jest mieszkańcem gminy
Rzgów.
Dziś nie wystarczy dobrze uwędzić szynki,
żeby odnieść sukces na rynku. Konsumenci
w części nie chcą już tylko mięsa i wędlin.
Dlatego Józef Grot rozwinął linię garmażeryjną,
czyli Zakład Produkcji Wygodnej. Powstają
tutaj krokiety, pierogi, naleśniki, surówki
i sałatki. Druga ścieżka sukcesu rynkowego
to starania o certyfikowanie wyrobów.
Kaszanka cienka, wędzonka z beczki, a także
salceson gospodarza znalazły się na elitarnej
liście wyrobów tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa.

– przyrodniczego. Przecież Starowa Góra to
w części leśna enklawa – naturalne przedłużenie kompleksu leśnego Rudy Pabianickiej.
W 2012 r. rodzinna firma wykosztowała się
na przyzakładową oczyszczalnię ścieków.
Zakłady produkują zieloną energię, pochodzącą
z instalacji fotowoltaicznej o mocy108 kW.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz
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Mikrogranty :
wygraj do 3000 zł!
24 kwietnia startuje konkurs w ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”, skierowany do społeczników
i organizacji pozarządowych, działających na rzecz gminy
Rzgów. Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starać się o mikrodotacje i środki na wsparcie
lokalnych przedsięwzięć wartości od 1000 zł do 3000 zł!

Jakie inicjatywy można
podejmować?

lub mailowe). Czas realizacji działań: od 20
maja do 17 listopada 2017 r.

C

Jak zdobyć grant?

elem programu i konkursu jest pobudzenie społecznej aktywności. Gmina
Rzgów, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji
Pozarządowych Województwa Łódzkiego
premiować będą inicjatywy oddolne wspierające, wzmacniające lub rozwijające lokalną
społeczność, budujące lokalną tożsamość,
promujące gminną kulturę, twórców, dziedzictwo i historię, a także dotyczące organizacji wydarzeń sportowych, krajoznawczych
lub edukacyjnych, pogłębiających wiedzę
o atrakcjach turystycznych gminy i regionu.
Przez cały czas trwania konkursu jego
uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów. Już na etapie składania
wniosków (od 24 kwietnia) uruchomiony
zostanie mobilny punkt informacyjno-doradczy, dzięki któremu będzie można uzyskać
wsparcie doradcze (osobiste, telefoniczne

Wnioski składamy na formularzach
wniosków, udostępnionych na stronach
www organizatorów, na których znajdą się
również szczegółowe informacje o konkursie:
regulamin, karty ocen, wzór sprawozdania.
Termin składania wniosków: od 24 kwietnia
do 8 maja 2017 r.
www.grantnajlepszystart.pl
Oprac: włok

W konkursie można zdobyć dofinansowanie w wysokości do 3 tys. zł na inicjatywę,
w związaną z promocją gminnej historii, na
przykład w związku z jubileuszem 550-lecia
Rzgowa

Dofinansowanie
dla zagrożonych
ubóstwem
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki
Obszar Metropolitalny 29 marca ogłosili konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć, związanych z aktywną integracją
osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Na co można otrzymać
dofinansowanie?

Kto może otrzymać
dofinansowanie?

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym za pomocą
instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:
–– instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do
prawidłowego wypełniania ról społecznych,
w tym praca socjalna,
–– instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w
celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
–– instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności
podnoszących kompetencje ogólne, wpływające
na status społeczny.
Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe,
dostosowane do potrzeb uczestników, zgodne z
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020.
2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie
podmiotów integracji społeczno-zawodowej.
Ogólna pula środków na dofinansowanie
projektów w konkursie wynosi 26,5 miliona
zł. Maksymalny poziom dofinansowania
wydatków wynosi:
85 proc. - projekty jednostek pomocy społecznej
95 - pozostałe projekty.

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym: instytucje pomocy i integracji społecznej,
podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i
stowarzyszenia jst, organizacje pozarządowe, kościoły,
związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych i przedsiębiorcy.
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte
tylko osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają
aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla
których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu
do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach
pracy).
oraz
Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – o ile ich udział jest
niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Wnioski o dofinansowanie można składać w
terminie od 2 maja do 15 maja. Więcej informacji
o konkursie na:
http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld09-01-02-ip-01-10-00117-ogloszony-w-dniu-29-marca2017-r-w-ramach-poddzialania-ix-1-2-aktywizacjaspoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zit/

”Strasna zaba” na II Wieczorze Poezji

fot.: Archiwum Mateusza Kamińskiego

Nowy rozkład jazdy autobusów MPK

N

owy system komunikacji miejskiej w
Łodzi obowiązuje od 2 kwietnia. Zmieniły
się oznaczenia linii, trasy oraz rozkłady jazdy
autobusów kursujących do naszej gminy.
50 kursującą z Łodzi Kaliskiej do centrum
Rzgowa oraz do przystanku „C.T Ptak
Outlet” zastąpiły linie: 50B, która kursuje
z placu Niepodległości do krańcówki przy
ul. Tuszyńskiej w Rzgowie oraz 50C, której
trasa wiedzie z placu Niepodległości do
przystanku „C.T. Ptak Outlet” w Rzgowie.
Od 2 kwietnia nie ma 70 oraz 70B. W
zamian za linię 70 kursuje 56A, a jego trasa
prowadzi od krańcówki przy ul. Karpackiej
w Łodzi do przystanku „Centrum Handlowe
Ptak”, oraz linia 56B z trasą od krańcówki
przy ul. Karpackiej w Łodzi do przystanku
Starowa Góra – Centralna, znajdującego się
przy skrzyżowaniu ul. Centralnej z drogą

krajową w Starowej Górze .
W związku z likwidacją linii 70B, która
kursowała do krańcówki „Stara Gadka
- Cmentarz”, Urząd Miejski w Rzgowie
informuje, iż nie miał wpływu na podjętą
decyzję o likwidacji linii 70B przez łódzki
magistrat, gdyż linia ta finansowana była
całkowicie przez Łódź.
Wszystkie nowy rozkłady dostępne są
na stronach:
http://www.mpk.lodz.pl/rozklady/zmiany.jsp
http://zdit.uml.lodz.pl/pl/news/pokaz/2095/
Nowy_system_transportowy
http://test.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/
transport-i-komunikacja/lodz-laczy-nowy-system-komunikacji-miejskiej/
nowe-rozklady-jazdy/
Autor: Łukasz Fuks

oprac.: Włok
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marca to nie tylko
pierwszy dzień wiosny, ale również Światowy
Dzień Poezji ogłoszony
przez UNESCO w 1999 r.
Gminny Ośrodek Kultury
wraz z Gminną Biblioteką
Publiczną zorganizowały
tego dnia II Wieczór Poezji.
Wiersze recytowała młodzież ze Rzgowskiego Studia
Teatralnego z Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka

w Rzgowie oraz absolwentki obecne licealistki: Dobromiła
Krajewska i Weronika
Pierzchałka. Wraz z recytatorami wystąpił zespół poezji
śpiewanej „Przykrańcówka”
z Łodzi.
Dobromiła Krajewska
zinterpretowała z gracją
i humorem utwór „Strasna
zaba, czyli wiersz dla sepleniących” Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego.

Martyna Pawłowska przedstawiła „Nic dwa razy” Wisławy
Szymborskiej, Zuzanna
Zawiejska i Aleksander Cholaś
wystąpili w „Rozmowie lirycznej” Gałczyńskiego, Jakub
Waprzko tym razem zademonstrował talent dramatyczny
i przedstawił postać Dziadzia
w utworze „Ździebełko ciepełka” Janusza Kofty, Sandra
Sądkiewicz przekonująco
przedstawiła „Między nami
nic nie było” Adama Asnyka,
a Weronika Pierzchałka „Trzeba
marzyć” Jonasza Kofty.
Wyjątkowo udane liryczno-muzyczne widowisko
podziwiali: burmistrz Mateusz
Kamiński, Jan Michalak – przewodniczący Rady Miejskiej,
radni: Stanisław Zaborowski
i Jarosław Świerczyński, a także
radna powiatowa Klaudia
Zaborowska-Gorzkiewicz.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz

Wydarzenia
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Koncert włoski

Rocznica śmierci
Burmistrza

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
w środę 5 kwietnia w rzgowskiej świątyni odbył się
koncert w wykonaniu profesorów i uczniów Szkoły
Muzycznej z miejscowości Paliano we Włoszech.

27 marca minęła rocznica
śmierci Konrada Kobusa,
Burmistrza Rzgowa.

K

onrad Kobus (49 lat) zmarł po krótkiej
i ciężkiej chorobie 27 marca 2016 r. Flagi
gminne opuszczono do połowy masztów,
a te wywieszone na budynkach przybrano
kirem. Na znak żałoby o północy z niedzieli
na poniedziałek wielkanocny zawyły syreny
strażackie w gminie Rzgów.
Konrad Kobus urodził się 9 października
1967 r. w Rawie Mazowieckiej. Funkcję burmistrza pełnił od 9 grudnia 2014 r. W II turze
wyborów samorządowych zdobył 1523 głosy.
W programie wyborczym akcentował, że
kadencję zamierza poświęcić podniesieniu
standardów życia mieszkańców: pragnął
rozbudowy i podwojenia przepustowości
oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji
w Starowej Górze i Starej Gadce, poprawy jakości dróg i budowy nowej siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury.
Legitymował się wyższym wykształceniem
uniwersyteckim: na wydziale ekonomiczno
– socjologicznym UŁ ukończył stosunki
przemysłowe, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Na studiach podyplomowych w Politechnice
Łódzkiej poznał zagadnienia ergonomii
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę
środowiska.
Od 1 marca 2005 r. do 30 września 2007 r.
pracował w Urzędzie Miejskim w Rzgowie na
stanowisku inspektora w Referacie Gospodarki
Komunalnej w Rzgowie. Poznał wtedy procedury samorządowe i problemy mieszkańców.
Najdłużej, bo od 1 października 2007 r.
pracował jako dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.

Z problemami samorządowymi zapoznał
się również w latach 2006-2010 jako radny
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
W polityce związał się z Polskim Stronnictwem
Ludowym. Od 2008 r. pełnił funkcję prezesa
Zarządu Powiatowego PSL powiatu łódzkiego
wschodniego. W ostatnich latach życia był
skarbnikiem Zarządu Wojewódzkiego PSL
w Łódzkiem.
W 2011 r. kandydował do Senatu RP.
19 lutego 2015 r. w okresie sprawowania
funkcji burmistrza Rzgowa pełnił rolę gospodarza swej Małej Ojczyzny – gminy Rzgów
podczas wizyty delegacji rządowej na czele
z Januszem Piechocińskim, prezesem PSL,
wicepremierem, ministrem gospodarki .
Był człowiekiem skromnym. Oddzielał
pracę w samorządzie od życia rodzinnego.
W młodości uprawiał różne sporty: zapasy,
podnoszenie ciężarów, koszykówkę. Odnosił
sukcesy sportowe. W czasach, kiedy było to
popularne, nosił długie włosy. Lubił filmy
historyczne, geograficzne, przyrodnicze i sensacyjne. Miał ulubione filmy fabularne: „Lalkę”,
Samych swoich”, ”Chłopów”. W zależności
od nastroju słuchał szantów, reggae, rocka,
jazzu, muzyki poważnej i muzyki z lat 70.
oprac.: włok

W

programie usłyszeliśmy: 1/ A. Vivaldi
koncert wiolonczelowy C-dur RV 399
(Allegro, Largo, Allegro), który wykonała
12 letnia włoska wiolonczelistka Federica
Viola przy akompaniamencie prof. Tiziany
Manganozzi grającej na oryginalnym klawesynie; 2/ A.Vivaldi – Sonata D-dur na
flet i basso continue (Adagio, Allegro assai,
Sarabanda, Allegro) w wykonaniu wirtuoza
tego instrumentu a zarazem profesora szkoły
z Paliano - Mauro Salvatori.
Podczas koncertu rzgowska publiczność miała także okazję usłyszeć młodziutką sopranistkę

z Paliano – Fiorenze Maione, która wykonała
m.in. arię Paminy z opery „Czarodziejski Flet”
- W.A. Mozarta oraz melodie ludowe zagrane
przez Mauro Salvatori na regionalnych dudach
włoskich. Szczególne podziękowania kierujemy dla Ryszarda Osmolińskiego za pomoc
w organizacji koncertu włoskich artystów.
Koncert zaszczycili swoja obecnością:
Anna Czarnocka - skarbnik gminy, Jarosław
Świerczyński - radny Rady Miejskiej w Rzgowie
oraz Edyta Waprzko - radna Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego.
Tekst i fot.: Wojciech Skibiński

Dyżur specjalisty ds. funduszy unijnych Spotkanie nad palemkami

P

anie z Koła Gospodyń Wiejskich Kalino
spotkały się w sobotę, 8 kwietnia,
aby przygotować palemki wielkanocne.
Niedziela Palmowa inaczej zwana Niedzielą
Męki Pańskiej, rozpoczyna najważniejszy
i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym, czyli Wielki Tydzień.
Dlatego postanowiłyśmy zakończyć
sprzątania wiosenne w domach i spotkać

R

ównież u nas trwa akcja Mobilnego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich,
należącego do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. 6 kwietnia w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie dyżurowała Dorota TomczakDratkiewicz, specjalista ds. funduszy europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego
w Brzezinach. Dyżur będzie powtarzany
w Rzgowie, żeby ułatwić zainteresowanym
dostęp do informacji o dofinansowaniu
unijnym.
Na dyżurze pojawiła się rzgowianka
Dorota Flakiewicz, która niedługo stanie się
bezrobotna. Nie chce jednak pozostawać bez

środków do utrzymania. Zamierza założyć
sklep internetowy w branży odzieżowej. Na
dyżurze dowiedziała się, że otrzyma do 22
700 złotych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi. Te pieniądze będzie mogła wykorzystać na zakup towaru, lokal i komputer
z oprogramowaniem. Może liczyć również
na wsparcie pomostowe, czyli nie będzie
musiała się martwić o składki na ZUS i energię
przez 6 lub 12 miesięcy.
W zamian musi prowadzić swoją działalność gospodarczą przez co najmniej 1 rok.
Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz

się, aby własnoręcznie zrobić palemki.
Przy okazji, wymieniłyśmy przepisy na
świąteczne ciasta, babki i inne potrawy.
To miło spędzone popołudnie możemy
uznać za udane i na pewno w następnych
latach takie palemkowe spotkania staną
się tradycją.
autor i fot.: Agnieszka Modranka / Kronikarz KGW
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Pożegnanie z marzannami
21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
w znacznej liczbie zatrzymali się przed ratuszem. Dzieci przyszły z bajecznie
kolorowymi kukłami marzanny - symbolem wiosny.

A

wszystko zaczęło sie wcześniej, o godzinie 10:00 dzieci
pod opieką wychowawców oraz pracowników GOSTiR
Roberta Świerczyńskiego i Izabelli Stępień, udali się na rajd
w poszukiwaniu oznak nadchodzącej wiosny. Wycieczka
prowadziła uliczkami Rzgowa, przebiegała przez park miejski.
Przed Urzędem Miejskim burmistrz Mateusz Kamiński
częstował słodyczami wszystkich uczestników rajdu. Potem
tłum dzieci podążył w okolice Orlika, żeby zgodnie z tradycją
spalić marzanny w ognisku nad rzeczką Strugą. Marzanna
to symboliczna „panna”, według zwyczaju słomiana, często
przyozdobiona w barwne odzienie kukła, symbolizująca
odchodzącą powoli zimę.
Metą rajdu było ognisko zorganizowane na terenie rekreacyjnym GOSTiR.Wszystkie, skądinąd ślicznie i starannie
wykonane kukły spłonęły na ognisku żegnając zimę. Po tej
atrakcji nadszedł czas na mały poczęstunek.
–– Dziękujemy dyrekcji oraz pracownikom Szkoły Podstawowej
w Rzgowie za współpracę i ogłaszamy oficjalną wiosnę –
powiedzieli na koniec pracownicy GOSTiR.
Tekst i fot.: Izabella Stępień, Radosław Bubas, Krzysztof Klimek

43 dziewczyny Koziołka
Matołka

S

zkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
21 marca odwiedzili nietypowi goście: 43 marzanny
rozsiadły się na ławkach, na korytarzu. Kukły stanowiły
dowód nadzwyczajnej kreatywności uczniów, ale na tym
nie koniec. Pierwszy dzień wiosny przeszedł do szkolnych
annałów pod znakiem sportowych zmagań, wesołej rywalizacji i gier zespołowych.
Marzanny na wszelki wypadek miały odstraszać zimę
do końca tygodnia tak, aby przypadkiem nie przyszło jej
do głowy wracać. Próbowały nawet wyciągnąć na spacer
szkolną maskotkę – Koziołka Matołka.
Tekst i fot.: Małgorzata Rózga
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Straż pożarna
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Jak wypada porównanie straży
Wywiad z Jarosławem Jaroszem, przewodniczącym administracji rejonu starożynieckiego i płk. Siergiejem
Michajlukiem, komendantem Obwodowej Straży Pożarnej i ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Czerniowcach na Ukrainie,
którzy gościli w gminie Rzgów:
Jaki były najważniejszy cel Waszej 3-dniowej wizyty?
Spotkaliśmy się z komendantami PSP wojewódzkim Jarosławem
Wlazłowskim i Grzegorzem Janowskim, zastępcą komendanta
w celu omówienia współpracy. Ukraina przeżywa reformę, która
dotyczy również straży pożarnej, którą musimy dostosować do
standardów unijnych. Współpraca, która ma już dłuższą tradycje
dotyczy również szczebla powiatowego w Koluszkach i gminnej
OSP w Rzgowie. Straż w Czerniowcach posiada polskie odpowiedniki
ratownictwa chemicznego, drogowego, podwodnego, nawodnego,
a także wysokościowego przy pomocy technik alpinistycznych.
Pracuje u nas oddział poszukiwawczy z psami i pirotechniczny,
poszukujący i niszczący m. in. niewypały z czasów wojny. Mamy
psychologów w mundurach.
A czego jeszcze nie ma na Ukrainie?
Chcielibyśmy mieć u siebie taki trenażer PSP jak w Łodzi. Szkolący
się strażak musi pokonać w masce system połączonych klatek

Zmagania o przepustki

24

marca w komendzie powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Koluszkach zorganizowano eliminacje
powiatowe jubileuszowej, 40. edycji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. po
dokonaniu oceny prac pisemnych, do finału zakwalifikowały
się trzy najlepsze osoby z każdej kategorii wiekowej, które
rywalizowały o pierwsze miejsce i przepustkę do eliminacji
wojewódzkich.
Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
Pierwsza grupa wiekowa (szkoły podstawowe )
1. Miłosz Olban – Szkoła Podstawowa w Rzgowie
2. Jerzy Walczak – Szkoła Podstawowa w Rzgowie
Patronat nad turniejem objął starosta powiatu łódzkiego
wschodniego, który również ufundował dla uczestników
cenne nagrody.
Wszystkim finalistom OTWP serdecznie gratulujemy a zwycięzcom, którzy będą reprezentować powiat łódzki wschodni
życzymy dalszych sukcesów podczas eliminacji wojewódzkich.
AUtor: PSP Koluszki

Na zdj. Wizyta w wojewódzkiej komendzie PSP w Łodzi: pierwszy od prawej przewodniczący Jarosław Jarosz, drugi od lewej: płk Siergiej Michajluk

w obecności silnego zadymienia, w wysokiej temperaturze i pośród
imitacji huków. Pod względem psychologicznym strażak przeżywa
praktycznie wszystko jak w sytuacji realnej. Chcemy zapoznać się
z doświadczeniami lotniskowej straży pożarnej w Łodzi. Mamy duże
lotnisko pasażerskie w Czerniowcach. Niestety, tylko raz na razie wystartował z niego samolot do Łodzi, który przywiózł głównie kupców
zainteresowanych zakupami w rzgowskich centrach targowych.
Jak wypada porównanie rzgowskiej straży z ukraińską?
U nas jest straż ochotnicza, ale jej wyposażenie odpowiada
mniej więcej temu co było u was przed 1990 rokiem. W naszym
obwodzie miejscowość licząca 5-6 tysięcy mieszkańców posiada
stary wóz i dwóch strażaków dyżurujących pod telefonem. Z tego
powodu jesteśmy bardzo wdzięczni gminie Rzgów za ofiarowanie
w nieodległej przeszłości dwóch wozów strażackich typu star

266. Dla nas to wielkie wzmocnienie ochotniczej jednostki.
W Rzgowie jest młodziutki ochotnik, który w jednym roku
uczestniczył w 69 akcjach, jednocześnie kształci się w szkole
pożarniczej i pracuje w PSP w Łodzi. Jak u was wygląda
obciążenie strażaka służbą?
Po 24 godzinach służby odpoczywa trzy doby. Z punktu widzenia
komfortu odpoczynku, Polacy mogą nam pozazdrościć...
Kiedy w państwowej straży w Czerniowcach była ostatnio
dostawa nowoczesnych wozów gaśniczych?
Tu pana zaskoczymy – miesiąc temu. To są cztery białoruskie
MAZ-y z Mińska. Dobre są też ukraińskie KRAZ-y z fabryki w okolicach Połtawy, która produkuje również pojazdy wojskowe.
Nie kupujemy już rosyjskich ZiŁ-ów i Kamazów.
Autor wywiadu: Włodzimierz Kupisz Fot.: Anna Sobótka

Zebranie sprawozdawcze OSP Rzgów

18

marca odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rzgowie. Prezes jednostki dh Dariusz Wankiewicz
otworzył zebranie i przywitał gości m. in.: Mateusza
Kamińskiego – burmistrza, a jednocześnie członka
OSP Rzgów, bryg. Cezarego Wochnę przedstawiciela
Komendy Powiatowej PSP, dh. Dariusza Krzewińskiego
- prezesa Zarządu Gminnego i Powiatowego OSP,
dh. Tadeusza Olbana - członka Prezydium Zarządu
Gminnego i członka Zarządu Powiatowego OSP,
dh. Adama Góreckiego, komendanta gminnego,
a jednocześnie naczelnika OSP Rzgów.

Z udziałem Ukraińców
Przybył Radosław Pełka, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej, a jednocześnie brygadier PSP, radni:

Grażyna Gałkiewicz oraz Jarosław Świerczyński,
przedstawiciele Spółki Leśnej, Rady Sołeckiej, KGW,
członkowie honorowi, wspierający i czynni rzgowskiej
jednostki OSP.
Gościem specjalnym zebrania sprawozdawczego
była ukraińska delegacja w składzie: Jarosław Bartosz,
szef Rejonowej Administracji w Strożyńcu, pułkownik
Sergiej Mychaliuk, komendant Straży Pożarnej
w Czerniowcach, Anatol Oleniuk - deputowany
Rejonowej Rady w Starożyńcu – oraz Sergiej Kyjuk - b.
zastępca mera Strożyńca.
Przewodniczącym zebrania został dh Zdzisław
Bikiewicz, a protokołował sekretarz dh Mateusz
Kuzik. Przyjęto porządek obrad, po czym odczytano
sprawozdanie z działalności, a także finansowe,
raport naczelnika oraz plany na nadchodzący rok
sprawozdawczy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dh Jarosław Stefański odczytał sprawozdanie,
wnioskując o udzielenie absolutorium zarządowi
jednostki. Podczas zebrania podjęto temat m. in.
pozyskania nowego samochodu dla jednostki
w Rzgowie. Radna Grażyna Gałkiewicz zwróciła się
z zapytaniem do burmistrza Mateusza Kamińskiego
oraz prezesa gminnego i powiatowego dh Dariusza
Krzewińskiego. W odpowiedzi usłyszeli wszyscy
informację o zmianach w sposobie finansowania
jednostek OSP. Po zmianach, które obecnie następują
w podziale środków dla OSP, przekazywanie pieniędzy
zostało przeniesione na Państwową Straż Pożarną.
Dh bryg. Radosław Pełka wyjaśnił, w jaki sposób
zmieniły się zasady wsparcia jednostek OSP i jak
wygląda obecnie pozyskiwanie nowych wozów
bojowych dla ochotników.

OSP Rzgów czwarty w powiecie
Naczelnik OSP Rzgów dh Adam Górecki przedstawił
statystykę wyjazdów rzgowskiej jednostki na tle
całego powiatu, zwracając uwagę na to iż, strażacy ze
Rzgowa znaleźli się na 4 miejscu w powiecie łódzkim
wschodnim z wynikiem 93 interwencji. Jednostka ze
Rzgowa znajduje się obecnie w newralgicznym obszarze,
gdzie spotykają się główne arterie komunikacyjne
kraju takie jak A-1, S-8, DK-1. Powoduje to naturalne
zagrożenia związane z wypadkami komunikacyjnymi
i nakłada na druhów dużą odpowiedzialność.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP
w Koluszkach bryg. Cezary Wochna odpowiedział
również na pytania, dotyczące sposobu alarmowania
jednostek i wyjaśnił zasady działania powstającego
nowego centrum powiadamiania ratowniczego
na ulicy Pienistej w Łodzi. Następnym punktem
porządku zebrania było udzielenie absolutorium
Zarządowi OSP Rzgów, który uzyskał je jednogłośnie.
Naczelnik rzgowskiej jednostki przedstawił trzy osoby
zainteresowane wstąpieniem w szeregi OSP Rzgów:
Joannę Strycharską, Tomasza Strycharskiego oraz
Jarosława Świerczyńskiego.
Zebranie jednogłośnie przegłosowało wstąpienie
kandydatów powiększając tym samym stan osobowy
do 69 członków. Obecnie, jednostka posiada 55
członków zwyczajnych (czynnych) w tym 4 kobiety,
5 honorowych, 7 wspierających oraz 6 członków
MDP. Komisja uchwał i wniosków w składzie: dh
Kamil Muras, dh Katarzyna Wankiewicz, dh Anna
Pierzyńska odczytała podjęte uchwały i wnioski do
realizacji, które również przegłosowano jednogłośnie.
Na koniec zebrania głos zabrał prezes OSP Rzgów
dh Dariusz Wankiewicz dziękując za zaufanie dla
obecnego zarządu jednostki, przejawiającego się
jednogłośnym absolutorium. Podziękował przybyłym na zebranie i zaprosił na kolację przygotowaną
przez KGW.
Autor: OSP Rzgów Fot.: osprzgow.pl

Oświata
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Znów głośno o naszych
matematykach
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie odbył się I Międzyszkolny
Konkurs Matematyczny pod hasłem „ Od Euklidesa do Einsteina” pod
Honorowym Patronatem Burmistrza Rzgowa.

20

marca szkoła gościła uczniów z siedmiu okolicznych szkół
podstawowych m. in. Guzewa, Kalina, Woli Zaradzyńskiej,
SP nr 1 i SP nr 2 w Tuszynie, Wodzina Prywatnego i Górek Dużych.
Tego dnia świętowaliśmy Dzień Liczby Pi, który był wielkim
przeżyciem dla wszystkich uczniów - najlepszych młodych
matematyków klas szóstych z okolicznych szkół. Uczestniczyło
w nim 24 uczniów. Zmagania były bardzo wyrównane, bowiem
mamy wielu utalentowanych matematyków i dlatego na
najwyższym podium stanęło dwóch uczniów:
I miejsca: Filip Michewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefanii

Sempołowskiej w Tuszynie oraz
I miejsca: J erzy Walczak - uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie.
Miejsce drugie zajął
II miejsce: Michał Woźny- uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im.
W. Jagiełły w Tuszynie,
III miejsce: Krystian Defiński ze Szkoły Podstawowej im. św. Królowej
Jadwigi w Kalinie.
Najlepszą z drużyn okazała się drużyna uczniów z Woli
Zaradzyńskiej, wyprzedzając uczniów ze Rzgowa o 0,25

Sienkiewicz w Kalinie

punktu - dosłownie ułamek decydujący o miejscu pierwszym.
Żaden z uczniów nie odjechał z pustymi rękami. Każdy dostał
upominki w postaci matematycznych łamigłówek - układanki
Marble Cube czyli „Radosne Sześciany” i innych drobnych
gadżetów. Zakup ich był możliwy dzięki wsparciu Honorowego
Patrona Konkursu Burmistrza Rzgowa.
Pragnący zachować anonimowość sponsor wsparł konkurs
i ufundował nagrody główne w postaci nietypowych kostek
Rubika m. in. dwunastościennej Megaminx, kostki 4x4x4
i kostki Mirror Gold wraz z pełnymi pakietami „ Radosnych
Sześcianów”. Wielkie podziękowania składamy naszemu
kolejnemu sponsorowi - Anecie Kubas, która zadbała, z wielką
hojnością serca, o pełen poczęstunek dla wszystkich uczestników, a także drobne prezenty dla każdego. Dziękujemy za tak
wielkie zaangażowanie i pomoc.
Tego dnia w naszej szkole było prawdziwe święto matematyczne. Uroczysty apel podsumowujący konkurs zaszczyciła
swoją obecnością wiceburmistrz Małgorzata Rózga. Pięknymi
słowami pogratulowała uczestnikom konkursu sukcesów matematycznych. Goście i nasi uczniowie mieli okazję w pięknej
prezentacji poznać Liczbę Pi, a potem zobaczyć jej „część”, gdy
jako uczestnicy apelu zostali „owinięci” rozwinięciem liczby Pi,
do około… 1000 cyfr po przecinku. Czekamy na następny rok
szkolny i kolejny konkurs matematyczny.
Autor i fot.: Monika Krajewska

WIOSNA Z SZEWCZYKIEM DRATEWKĄ

W

M

iniony rok 2016 był uchwałą Senatu RP
„Rokiem Henryka Sienkiewicza”. Okazją
do ustanowienia H. Sienkiewicza patronem
2016 roku był fakt, iż wypadała wówczas 170.
rocznica urodzin pisarza, 100. rocznica śmierci
oraz 50. rocznica utworzenia muzeum Henryka
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, miejscu
urodzenia naszego laureata Nagrody Nobla.
W związku z tymi wydarzeniami chcieliśmy zachęcić uczniów naszej szkoły do
sięgnięcia po książki tego pisarza, bo, jak
mawiał Sienkiewicz: „Gdy się ktoś zaczyta,
zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni
o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym
razie wygra”.
Został ogłoszony konkurs o życiu

i twórczości Henryka Sienkiewicza, który
był przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych uczniów kl. IV – VI. Dzieci otrzymały
krótki życiorys Henryka Sienkiewicza, na
podstawie którego opracowywane zostały
pytania konkursowe. W konkursie wzięło
udział 11 uczniów. I miejsce zajęła Martyna
Wilk z kl. V oraz Bartłomiej Potakowski z kl. VI,
II miejsce zajął Jakub Kawka z kl. V, III miejsce
również uczeń kl. V Dawid Dubla.
Laureaci otrzymali nagrody: książki
Sienkiewicza oraz pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy
wiedzy i zachęcamy do czytania książek.
Autor: S. Kuta, S. Smolarek Fot.: M. Mordaka

piątkowe przedpołudnie 31.03.2017 r.
uczniowie z koła teatralnego „Maska”
działającego w Szkole Podstawowej im. św.
Królowej Jadwigi w Kalinie, zabrali całą społeczność
szkolną oraz zaproszonych gości, w prawdziwą
podróż w najdalsze zakątki polskich baśni.
Popularna bajka o Szewcu Dratewce to
pogodne i ciepłe przedstawienie o tym, że
dobroć połączona z odwagą i ciekawością
świata pomaga zwyciężać zło i osiągać szczęście.
Śledząc losy głównego bohatera, każdy widz
mógł dostać odpowiedź na pytanie: „Co jest
w życiu ważne?” Dobre serce Dratewki sprawiło,
że zwierzęta przyszły mu z pomocą w godzinie
najcięższej próby.
W przedsięwzięcie zostało włożone mnóstwo
pracy. Trzeba było przygotować wystrój sali,
rekwizyty oraz stroje, ale efekt był imponujący.
Scenografia, rekwizyty i kostiumy aktorów
uwiarygodniły bajkową krainę. Nie zabrakło
najróżniejszych odgłosów, muzyki, tańców
i pląsów. Dzieci swobodnie i radośnie odgrywały
swoje role. Zaprezentowane przez nie kreacje
były śmiałe i wyraziste. Na scenie - oprócz tytułowej postaci Szewczyka Dratewki - pojawiali
się: mieszczanie, mrówki, pszczółki, kaczuszki,
czarownica oraz tajemnicze panny razem
z panną z wieży.
Przedstawienie spotkało się z ciepłym
odbiorem i zostało nagrodzone gromkimi
brawami. Dyrektor Jarosław Marianowski
podziękował młodym aktorom i pochwalił
za drzemiący w nich potencjał oraz talent.
Również zaproszeni goście: burmistrz Mateusz

Kamiński oraz Jan Michalak - przewodniczący
Rady Miejskiej, z uznaniem wypowiedzieli się
na temat występu dzieci.
Okazją do zorganizowania tej uroczystość
było nie tylko nadejście upragnionej wiosny,
ale także ważne dla koła „Maska”, jak i dla całej
szkoły, wydarzenie. „Ptak” S.A. ufundowała dla
nas profesjonalny sprzęt nagłaśniający. Klaudia
Zaborowska-Gorzkiewicz, reprezentująca
sponsora przekazała na ręce dyrektora umowę
darowizny. Składamy serdeczne podziękowania
za tak hojny dar.
Trzeba jeszcze dodać, że nie byłoby takiej
imprezy, gdyby nie wspaniali rodzice. To dzięki
naszemu wspólnemu zaangażowaniu, dzieci
były tak cudownie przygotowane do swoich
ról. Bardzo dziękujemy rodzicom uczniów
za wszelką pomoc i współpracę. Widowisko
dostarczyło nam wszystkim niezapomnianych
przeżyć. Nad całością przedstawienia czuwały:
Sylwia Kuta i Małgorzata Sabela, realizując funkcję
scenarzysty, scenografa i reżysera.
Tekst: S. Kuta
Fot.: K. Włodarczyk, G. Marianowska
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Twórczość

Świat teatru na sztalugach
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Fotografka sama
w błyskach fleszy
3 marca w Hali Sportowej w Rzgowie odbył się wernisaż wystawy
Natalii Stawianej.
w Kalinie - Jarosław Marianowski, dyrektor GOSTiR – Radosław
Bubas, członkowie klubu Blenda oraz wiele innych osób.
Natalia, jak sama twierdzi, od 7 lat świadomie posługuje się
językiem fotografii. Jak na tak młody wiek, posiada ogromny
dorobek twórczy. Z materiału jaki zgromadziła, moglibyśmy
urządzić wystawę praktycznie na każdy temat, począwszy
od portretu psychologicznego, przez makro, architekturę,
reportaż, akt....aż po świetne zdjęcia z sal koncertowych
(Jerzy Połomski, Mieczysław Szcześniak, Janusz Radek,
Ryszard Rynkowski itd.).
Natalia zdecydowała jednak, że ta wystawa pokazywać
będzie nie tylko to, co robi na zamówienie agencji reklamowych, ale bardziej to, co jest jej alter ego. Ma ogromy talent,
a przy tym jest bardzo pracowita i uparta w pokonywaniu
wszelkich trudności, nie tylko na jej artystycznej drodze. Jest
laureatką wielu konkursów fotograficznych.

1

marca Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zaprosił
mieszkańców na otwarcie wystawy prac, inspirowanych
spektaklem baletowym Don Kichot”. Ekspozycja nosiła
tytuł: „Zaczarowany Świat Teatru” i znajdowała się w hallu
na piętrze ratusza.

Autorami prac malarskich były dzieci z Pracowni
Plastycznej Irminy Kuzik w GOK-u. Na wernisażu burmistrz
Mateusz Kamiński podzielił się spostrzeżeniem, że młodzi
artyści świetnie uchwycili ruch w swoich pracach. Warte
powtórzenia są próby systematycznego oswajania młodych
twórców z kulturą na jej różnych płaszczyznach.
Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz

T

o pierwsza autorska wystawa w ponad 30-letniej historii
Koła Fotograficznego „Blenda”, działającego w Gminnym
Ośrodku Kultury. W wernisażu wzięli udział m.in: burmistrz
Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga,
przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michalak, radny Leszek
Chwiałkowski, radna powiatowa Edyta Waprzko, dyrektor SP

fot.: Natalia Stawiana
Tekst i fot.: Tolek Patora, Wojciech Skibiński

Wydarzenia
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Koronczarki z wiertarką
28 marca na I piętrze Urzędu Miejskiego otwarto wystawę Koła Rękodzieła
Artystycznego „Zasupłane”, działającego w Gminnym Ośrodku Kultury.

E

kspozycja jest poświęcona ozdobom
wielkanocnym. Zaprezentowane
zostały prace w wielu technikach rękodzieła: richelieu, druty, koronka klockowa,
frywolitka, arabeska, koronka szydełkowa,
haft krzyżykowy, decoupage, szydełkowe
i filcowe maskotki oraz malarstwo olejne.
Nowością były jajka ażurowe, wykonane przez rękodzielniczki po raz
pierwszy. Do ich wyrobu artystki użyły
małej wiertarki, którą z wielką precyzją
i ostrożnością przewierciły wydmuszki
jaj kaczych i gęsich. Próby użycia o wiele
delikatniejszych wydmuszek jaj kurzych
wykazały całkowitą ich nieprzydatność
do wyczarowywania misternych dzieł

sztuki.
Wystawa pokazuje jak zdolności manualne i twórcza wyobraźnia 10 artystek
pozwalają stworzyć niezwykła kolekcję
maleńkich i niekonwencjonalnych dzieł
sztuki. Nasze panie rękodzielniczki doszły
do takiej nieprawdopodobnej wprawy,
że już bawią się różnymi technikami np.
pokazały jak arabeski można wykonać
w różnych technikach koronczarskich.
Wielkanocne wyroby do ozdoby
stołów i kredensów były podziwiane
przez władze i gości. Burmistrz Mateusz
Kamiński obdarował artystki różami,
a Wojciech Skibiński, dyr. GOK-u - dyplomami uznania. W otwarciu wystawy

wzięli udział również: Małgorzata Rózga,
zastępca burmistrza, sekretarz gminy –
Katarzyna Berczak- Lato, Jan Michalak,
przewodniczący Rady Miejskiej, a także
radny Leszek Chwiałkowski

Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz
Autorki prac: Krystyna Bednarska, Izabela Bolonek, Marianna Dublewska, Lilianna Godzińska, Jadwiga Kaczorowska, Henryka
Kosińska, Jolanta Makiewicz, Halina Staniszewska, Monika Starzomska i Krystyna Sumera

Nasza recenzja : Ardeny 1944

W

PRL przemilczano kampanię w Ardenach, która w razie
zwycięstwa Niemców, mogła wydłużyć wojnę. Jednak
w ciągu ostatnich 28 lat nasz rynek księgarski został nasycony
książkami o tej hitlerowskiej kontrofensywie.
To monografie całej kampanii, ale również pozycje tylko o jakimś
wycinku bitwy, poświęcone zbrodni wojennej w Malmedy, dziejom
pojedynczego plutonu amerykańskiej piechoty, wspomnienia
Peipera, dowódcy Kampfgruppe Królewskich Tygrysów, czy
niebywałe wyczyny komandosów Otto Skorzennego. Grube
tomisko o Ardenach - ostatniej szansie Hitlera, napisane przez
Antony Beevora jest starannie udokumentowanym reportażem
z pola bitwy. Czyta się to w dużych dawkach, aby nie stracić nic
z atmosfery zmagań prowadzonych na błotnistych drogach,
w zaśnieżonych górach Belgii.
Autor przedstawia plastyczną wizję heroicznych zmagań
o zdobycie mostów, które nie wpadły w ręce Niemców, a to
przecież doprowadziło do załamania kontrofensywy. Beevor unika
długich, hipernudnych opisów urzutowania wojsk, przesuwania
wielkich jednostek, pracy sztabów. On dostarcza opis bitwy
widzianej oczami głównie indywidualnych uczestników. Karmi
czytelnika nie jakimiś frazesami, ale bez mała na każdej stronie
szuka ciekawostek. O ileż lektura zyskuje na atrakcyjności, jeśli
dowiadujemy się o tym, że Eisenhover pojawił się w kwaterze
głównej 12. Grupy Armii w opancerzonym cadillaku. Tymczasem
generał Patton zajechał legendarnym jeepem z drzwiami
z pleksiglasu. Pojazd miał zamontowany karabin maszynowy
Browning kalibru 7,62 mm.
Większość narracji jest sprowadzona do szczebla plutonów,
drużyn, sekcji czy wręcz pojedynczych żołnierzy, ale ani na
moment nie tracimy nic z ogólnego położenia wojsk. Antony
Beevor nie spuszcza także z oka sytuacji cywilów, którzy w porę
nie uciekli i znaleźli się pomiędzy liniami walczących. Nieszczęśnicy
musieli ukryć się w piwnicach. W przerwie w ostrzale - na górę
taszczono wiadra z fekaliami. W drodze powrotnej pracowite

13

Hity gminnej biblioteki
- kwiecień
1. Virginia C. Andrews „Tajemniczy brat”, Prószyński Media”, 2016.
Trzeci tom poczytnej serii o rodzinie Dollangerów. Kolejna odsłona
tajemnic mrocznej przeszłości.
2. Petra Soukupova „Pod śniegiem”, Wydawnictwo Afera, 2016 .
Gęsta atmosfera podczas podróży rodzinnej nie jest dobrą
wróżbą, a skomplikowane międzyludzkie relacje jedynie
pogarszają sytuację.
3. Dorota Suwalska „Czarne jeziora”, Nasza Księgarnia, 2016.
Uzdolniona literacko Marta notuje w dzienniku wydarzenia
rodzinne, własne przemyślenia, ale przede wszystkim mierzy
się z rozterkami, które towarzyszą osobom przewlekle chorym.
4. Dolores Redondo „Świadectwo kości”, Wydawnictwo Czarna
Owca, 2015.
Druga część znakomitej, poczytnej powieści kryminalnej pod
tytułem„Niewidzialny strażnik”. Czy prokurator odnajdzie klucz
do rozwiązania mrożącej krew w żyłach zagadki?
5. Beata Ostrowicka„ Franuś, gdzie ty masz głowę?”, Wydawnictwo
Literatura, 2014.
Świat widziany z perspektywy dziecka to specjalność autorki. Zbiór
opowiadań jest składanką emocji, uczuć i przeżyć najmłodszych.
6. Anna Czewińska-Rydel„Opowieść o św. Wojciechu”, Muchomor,
2016.
Wydana pod patronatem prezydenta Gdańska opowieść o św.
Wojciechu, biskupie i męczenniku, który podejmował misje
chrystianizowania Prusów. Książkę uatrakcyjniają nowoczesne
ilustracje autorstwa Agaty Dudek i Małgorzaty Nowak ze studia
Acapulco.
7. Jadwiga Kempisty, Urszula Chorzępa„ Leczenie żywieniem”, 2016.
Piąte wydanie znakomitego poradnika omawiającego tematykę
zdrowia, odpowiedniego odżywiania, właściwego doboru
produktów. Autorki podają proste, skuteczne i tanie sposoby
na zdrowe ciało w dobrej kondycji.
8. Miles Cameron „ Czerwony rycerz”, Wydawnictwo MAG, 2016.
Wielowątkowa powieść fantasy, szczególnie dla miłośników
militariów i broni, o których autor rozpisuje się z wielkim zamiłowaniem i znawstwem.
9. Wojciech Chmielarz„ Osiedle marzeń”, Wydawnictwo Czarne, 2016.
Eleganckie, zamknięte osiedle w Warszawie nie jest wolne od
przemocy i zbrodni, którą spróbuje rozwikłać komisarz Jakub
Mortka.
10. Eric-Emmanuel Schmitt„Noc ognia”, Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak, 2016.
Opowieść o człowieku zagubionym w bezkresie pustyni.
Pozostawiony z własnymi myślami i przeżyciami, bohater robi
rachunek sumienia i próbuje przewartościować swoje życie.
Autor: Anna Malinowska

dłonie upychały śnieg w butelkach opróżnionych z wina czy
w kankach na mleko. Tak odnawiano zapasy wody, bo chodzenie
do pompy mogło skończyć się zranieniem odłamkami, jeśli
nie gorzej.
Pociski padające w obejściach uśmiercały bydło, a ciała
padłych sztuk były błyskawicznie ćwiartowane i uzupełniały
skromny jadłospis. Chłopi ukryci w lasach po zburzeniu domów,
chroniąc się przed zimnem zbijali się ciasno całymi gromadami.
Pragnienie gasili liżąc sople lodu zwisające z gałęzi. Żaden
z dotychczasowych autorów książek o kampanii w Ardenach
nie pochylił się nad losem wieśniaków. W Ardenach po egzekucji
Amerykanów wziętych do niewoli w rejonie Malmedy, doszło
do brutalizacji działań wojennych. Sprzymierzeńcy nie brali
do niewoli, w szczególności żołnierzy Waffen-SS, strzelali do
parlamentariuszy, sanitarek... O tym już może wiedzieliśmy
z wcześniejszych publikacji.
Beevor przytacza historie związane z tym, jak wiele było
przypadkowych ofiar. Na klasztor Sankt-Josef spadły bomby,
fosforowe. Starsi i niepełnosprawni mnisi ginęli płonąc żywcem.
Po zbombardowaniu przez 300 Lancasterów St. Vith w Boże
Narodzenie, jedna z ulic została zmieciona z powierzchni ziemi
i spalona fosforem. Garstka cywilów zawdzięczała ocalenie
pomocnej dłoni… Niemców. Autor mnoży niejednokrotnie
niewiarygodne historie, ale stara się zachować postawę bezstronnego kronikarza.
Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz
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Wspomnienia mieszkańca Kalina,
Zdzisława Kauca ur. 27.10.1927 r.
Sięgając do wspomnień sprzed II wojny światowej , kiedy byłem małym chłopcem , widzę moją szkołę – miejsce najpiękniejszych chwil z dzieciństwa. Mój drugi dom , który nigdy nie był zwykłą instytucją, lecz źródłem wszelkich
przyjaźni i młodzieńczych radości.
szkół. Kierownictwo Szkoły Podstawowej w Kalinie od lat
pięćdziesiątych stanowiło małżeństwo: Julia i Jan Petrusowie.
Państwo Petrusowie zaangażowani byli w rozwój wsi. Przy
ich pomocy w 1964 r. zabłysła w Kalinie pierwsza żarówka
elektryczna. Do tego czasu służyły nam do oświetlenia lampy
naftowe. Cóż była za radość i ulga w pracy, kiedy wieś została
zelektryfikowana.
Ku uciesze wszystkich w domu zagościło oświetlenie
elektryczne i radio, przy którym sąsiedzi spotykali się, aby
wspólnie wysłuchać słuchowisk „Matysiakowie’’ i „Jeziorany’’.
Dzięki p. Julii Petrus, w latach sześćdziesiątych została
otwarta klubokawiarnia dla mieszkańców Kalina. Zbierała
się tam młodzież oraz starsi. Gospodynią klubu od początku
powstania była Krystyna Łęgocka. W ośrodku organizowane
były spotkania z ciekawymi ludźmi – aktorami, publicystami,
ciemnoskórymi studentami. We wsi pojawiły się pierwsze
traktory, samochody i nowoczesne na tamte czasy maszyny
rolnicze.

P

rzeszedłem sześć oddziałów pod kierownictwem nauczycieli p. Szymańskiego i p. Różańskiego. Zgłębiłem
podstawowe wiadomości, które towarzyszyły mi przez
resztę życia. Kiedy miałem dwanaście lat, wybuchła II wojna
światowa. W Kalinie mieszkało wtedy trzydzieści sześć rodzin
niemieckich. Do wybuchu wojny żyli w przyjaźni z pozostałymi mieszkańcami wsi, którzy byli Polakami. Byliśmy
społeczeństwem zintegrowanym. Protestanci mieli we wsi
swój kościół. Stoi on do dziś i służy jako kaplica katolicka,
w której odprawiane są msze święte. Stworzyli również swoje
miejsce pochówku, widnieje ono do dzisiaj na mapach jako
cmentarz ewangelicko-augsburski.
Gdy wybuchła wojna, duża część Niemców mieszkających w naszej miejscowości zmieniła swoje podejście do
nas - Polaków. Wielu mieszkańców Kalina było poniżanych
i wyzyskiwanych przez dominujących wówczas Niemców.
Byli jednak i tacy, którzy pozostali w przyjaznych stosunkach
z Polakami. W miarę swoich możliwości starali się nam
pomagać. Tym sposobem w wieku trzynastu lat znalazłem
się na służbie u niemieckiego gospodarza Rajnolda Krentza.
Ponieważ pracowałem u Niemca, byłem zabezpieczony przed
wywózką do Niemiec na przymusowe roboty. Zajmowałem
się gospodarstwem i pracą w polu. Traktował mnie jak członka
swojej rodziny, o czym świadczyły wspólne posiłki, jadane
przy jednym stole.
Pan Krentz uwiecznił różne wydarzenia z mojego życia,
które w postaci pożółkłych i wyblakłych fotografii towarzyszą mi do dziś. Kiedy zbliżał się koniec wojny, pewnego
wieczoru nad Łodzią rozbłysnęły wszystkie światła, słychać
było wycie syren, po niebie krążyły bombowce. Niemcy
bardzo się wtedy wystraszyli . Cztery najgroźniejsze rodziny,
w tym i moi gospodarze szybko spakowali swoje rzeczy na

wóz i pod osłoną nocy uciekli z Kalina. Niestety ja także pod
groźbą śmierci musiałem iść z nimi. Tak dotarliśmy do Kalisza,
a tam wszyscy stali w korku. Posuwaliśmy się krok po kroku.
Wtedy spotkałem wracających do domu kolegów, Tadeusza
Sumerę i Zygmunta Czecha. Postanowiłem, że zaryzykuję
i też ucieknę z nimi. Na szczęście udało się i po tygodniu
wyczerpani i głodni dotarliśmy do swoich domów. W naszej
wsi już było wojsko rosyjskie, które wywoziło pozostałych
Niemców. Tak minęły mi lata wojny na pracy dla Niemców
Po zakończonej wojnie musiałem wziąć się do pracy, by
odbudować zniszczone gospodarstwo, które otrzymałem
od rodziców. Brałem też udział w przywracaniu Łodzi do
pierwotnego stanu. Woziłem furmanką żwir m.in. na budowę
Teatru Wielkiego. Jednocześnie w swoim gospodarstwie
przebudowywałem drewniane budynki na murowane.
W 1950 r. założyłem rodzinę i zamieszkałem już w swoim
nowym domu.
Nasze mieszkanie zawsze stało otworem dla rodziny
i znajomych, którzy pochodzili z Łodzi. Dlatego ich dzieci okres
wakacji spędzały u nas na wsi, zaprzyjaźniając się z naszymi
dziećmi. Przyjaźnie te przetrwały do dzisiaj. Wychowaliśmy
syna Edwarda i córkę Urszulę. Uczęszczali oni do Szkoły
Podstawowej w Kalinie, do tej samej, do której ja chodziłem.
Klasy zimą ogrzewane były piecami kaflowymi, w których
woźny p. Kubala rozpalał już w nocy, aby rano było w miarę
ciepło. Dzieci zajmowały ławki dwuosobowe z kałamarzem
na środku. Szkoła we wsi spełniała rolę jedynego ośrodka
kultury. Tam spotykały się dzieci na zajęciach pozalekcyjnych,
przygotowując różne przedstawienia, które były wystawiane
dla rodziców i pozostałych mieszkańców w sali OSP. Kalino.
Prężnie działała drużyna harcerska, organizowała ona biwaki
obozy harcerskie i spotkania z innymi drużynami z sąsiednich

Integracja mieszkańców Kalina możliwa była przez
wspólną pracę oraz zabawy taneczne, bale sylwestrowe,
bale karnawałowe i wycieczki krajoznawcze. Tak mijały
nam kolejne lata aż osiągnąłem wiek emerytalny. Przyszedł
czas na przekazanie dobrze prosperującego gospodarstwa
następcy, aby odpocząć po trudach minionego czasu. Z żoną
ustaliliśmy, że dorobek naszego życia przekażemy wnukowi.
Dzięki Bogu dożywam dziewięćdziesiątego roku życia
w zdrowiu, otoczony rodziną: dziećmi, wnukami i prawnukami.
Cieszę się teraz dobrobytem obecnych czasów, o których
w latach młodości nawet nie śniłem.
***
Wspomnienia spisał prawnuk Bartłomiej Potakowski,
uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi
w Kalinie. Niniejsza praca jako pierwsza wpłynęła na konkurs
wspomnieniowy, ogłoszony przez gminę Rzgów oraz naszą
gazetę.
Autor: Bartłomiej Potakowski / Fot.: Archiwum rodzinne
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UDANY POCZĄTEK RUNDY WIOSENNEJ
Rozgrywki ligowe powoli nabierają tempa, za nami już łącznie kilkanaście występów wszystkich drużyn Zawiszy. Najwięcej spotkań rozegrali tradycyjne nasi czwartoligowcy, którzy udanie rozpoczęli rundę rewanżową sezonu 2016/17.

P

o zwycięstwie na inaugurację z LKS-em
Kwiatkowice 2:1, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze „Naszej Gminy”, nasz zespół
zanotował dwa remisy. Szczególnie cenny był
punkt zdobyty w Bełchatowie, gdzie mierzyliśmy
się z tamtejszymi Zjednoczonymi, którzy przed
spotkaniem z Zawiszą zajmowali trzecie miejsce
w tabeli. Rywale wybitnie nie leżą naszym
zawodnikom, do tej pory mierzyliśmy się z nimi
trzykrotnie, notując trzy porażki. Spotkanie 21.
kolejki było zatem doskonałą okazją do rewanżu.

Niezawodny Łukasz Wiśniewski
strzela
W 30 min. prowadzenie dał nam Łukasz
Wiśniewski, jednak udało się je utrzymać tylko
do 78 min., kiedy to bełchatowianie wyrównali.
Do końca meczu więcej bramek nie padło,
zdobyty punkt był z całą pewnością sukcesem
naszego zespołu. Trochę inaczej sytuacja
wyglądała tydzień później, gdy do Rzgowa
przyjechała Jutrzenka Warta, znajdująca się
w strefie spadkowej. Tym razem to Zawisza
był faworytem, jednak również i to spotkanie
zakończyło się wynikiem 1:1. Po raz kolejny
do siatki trafił niezawodny tej wiosny Łukasz
Wiśniewski, niestety kilka minut po zdobyciu
gola musiał opuścić boisko z powodu kontuzji.
W drugiej połowie rywale wyrównali i taki
rezultat utrzymał się do końca meczu.
Czwarte wiosenne spotkanie rozgrywaliśmy na wyjeździe, mierząc się z Pilicą
Przedbórz. Rywal to drużyna z górnej części

Na zdj. Mecz pierwszej drużyny z Jutrzenką Warta, główkuje Michał Madejski. fot.: Krzysztof Fintzel

Osińskiego.
Sytuacja ta miała odzwierciedlenie m.in.
w rezultacie inauguracyjnego spotkania z UKSem SMS Łódź, które przegrywamy aż 1:8!
Jedynym plusem był debiutancki gol w barwach
Zawiszy Kacpra Podedwornego (pochodzącego z Grodziska), który jest wypożyczony
z GKS-u Bełchatów. Co ciekawe, pierwsza połowa
zakończyła się remisem 1:1, po wyrównanej
grze, i kompletnie nikt nie spodziewał się, że

spotkaniu odnosimy zwycięstwo, a gola na wagę
trzech punktów zdobyła Martyna Robaszkiewicz!
W ten sam weekend do gry powrócili zawodnicy
z zespołu młodzików, którzy w sobotę 1 kwietnia
grali na wyjeździe z Iskrą Dobroń. Zawodnicy
z rocznika 2004/05 również świetnie rozpoczęli
piłkarską wiosnę, wygrywając wysoko, bo aż 4:0!
Bramki zdobywali Piotr Nowak (dwie), Krzysiek
Kapuścik oraz Michał Koszowski. Mecz drużyny
orlików z Kolejarzem Łódź, pierwotnie zaplanowany na wtorek, został rozegrany w niedzielę
2 kwietnia. Liderzy tabeli i mistrzowie rundy
jesiennej nie zawiedli i pokonali rywali 5:2 po
trafieniach Jakuba Derczyńskiego, Miłosza
Kamińskiego, Patryka Pogody, Adriana Gieracha
oraz jednym golu samobójczym.
22 marca emocjonowaliśmy się występem
zespołu F2 Żak (rocznik 2009/10) w wojewódzkim
finale XVII Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku, który był rozgrywany w Chojeńskim
Klubie Sportowym. Sam awans do tego etapu
rozgrywek to olbrzymi sukces podopiecznych

zdobyte doświadczenie z pewnością zaprocentuje
w kolejnych edycjach tego turnieju, jak i również
w rozpoczynających się niebawem zmaganiach
w rozgrywkach prowadzonych przez ŁZPN.
Na koniec tradycyjnie zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej oficjalnej strony
internetowej www.zawiszarzgow.pl oraz profilu
na Facebook’u. Przypominamy o możliwości
wsparcia Zawiszy poprzez przekazanie 1% swoich
podatków, zarówno przez osoby prywatne, jak
i firmy. Aby to uczynić, wystarczy w odpowiednim
miejscu podczas wypełniania PIT-u wpisać nr KRS:
0000401965 oraz cel: Dla GLKS Zawisza Rzgów.
Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!

Zebranie sprawozdawcze za
rok 2016
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków
Klubu zostało zaplanowane przez zarząd
27 kwietnia (czwartek), o godz. 18.30 (I termin)
oraz 18.45 (II termin), w sali konferencyjnej Hali

Na zdj. Zawodniczki Zawiszy Fiero pokonują Kotan Ozorków 1:0 na inaugurację rundy. fot.: Ewa Tyll

tabeli, czekało nas zatem ciężkie zadanie.
Po pierwszej połowie przegrywaliśmy 1:0,
w drugiej do wyrównania doprowadził Bartosz
Bronka. Później ponownie do siatki trafili przedborzanie, golem z rzutu karnego odpowiedział
Łukasz Wiśniewski. Niestety, ostateczny cios
zadali jednak gospodarze, zdobywając zwycięską
bramkę w doliczonym czasie gry.

Chorobowy pech seniorskich
zespołów
Od samego początku rundy naszych obu
seniorskich zespołów nie opuszcza pech.
W najgorszym momencie aż czternastu zawodników było niezdolnych do gry z powodu
kontuzji i chorób! Na szczęście część graczy
powoli wraca do zajęć, na drugą połowę rundy
powinien gotowy być Michał Łągiewczyk. To
dobra informacja, zważywszy na początkową
diagnozę, mówiącą o dłuższej przerwie Michała,
który dobrze prezentował się podczas zimowych
sparingów. Problemy kadrowe przełożyły się
przede wszystkim na rezerwy, które nie mogły
liczyć na wzmocnienia z drużyny Michała

po przerwie rywale dołożą aż siedem trafień,
z czego cztery w ostatnich pięciu minutach. Na
szczęście rehabilitacja przyszła już w następnej
kolejce, kiedy to udało nam się zremisować 1:1
na boisku wicelidera ligi, Orła Parzęczew.
Pierwszą bramkę po powrocie do Zawiszy
zdobył Adam Wróblewski. W trzeciej wiosennej
kolejce zainkasowaliśmy trzy punkty bez gry.
Naszym rywalem miała być Polonia Andrzejów,
która po rundzie jesiennej zdecydowała się jednak
wycofać z rozgrywek. Krótka przerwa w lidze
była drugiemu zespołowi bardzo potrzebna,
zawodnicy zyskali dodatkowy czas na powrót do
zdrowia. Mamy nadzieję, że największe problemy
mamy już za sobą i w kolejnych, wiosennych
spotkaniach trenerzy Marcin i Jerzy Rutkowski
nie będą mieli problemu ze skompletowaniem
silnej kadry, która będzie w stanie udanie walczyć
o utrzymanie w klasie okręgowej.

Wiosna naszych pań
Wiosnę rozpoczęły również nasze panie,
które na inaugurację pojechały do Ozorkowa,
na mecz z miejscowym Kotanem. Po zaciętym

Na zdj. Zespół orlików atakuje bramkę Kolejarza Łódź. fot.: Adrian Pogoda

trenera Roberta Świerczyńskiego. Fazę grupową
nasi najmłodsi zawodnicy rozpoczęli od dwóch
porażek z Wartą Sieradz i Liderem Brzeziny.
W ostatnim pojedynku pokonaliśmy 2:1 SP
Moszczenica.
Grupę zdecydowanie wygrali gracze z Sieradza,
notując komplet zwycięstw. O drugiej pozycji
decydował bilans bramek, ponieważ wszystkie
pozostałe drużyny zdobyły po 3 pkt. Niestety,
chwila dekoncentracji w spotkaniu z Brzezinami
zadecydowała, że nie udało nam się awansować
do kolejnego etapu. Bramki dla Zawiszy zdobywali
Bartek Kubas (dwie) oraz Szymek Pietrzak (jedna).
Naszym zawodnikom należą się wielkie brawa,

Sportowej GOSTiR. Przypominamy o konieczności uiszczania wpłat składek członkowskich.
Można ich dokonywać osobiście w siedzibie
klubu, po wcześniejszym ustaleniu terminu
drogą telefoniczną: 505-128-168 lub poprzez
e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl. Istnieje również
możliwość wpłaty na konto bankowe podane
na stronie internetowej www.zawiszarzgow.
pl, podając w tytule przelewu imię i nazwisko
członka, za którego dokonywana jest wpłata.
Zgodnie z zapisami statutu klubu, brak wpłaty
spowoduje usunięcie z listy członków.
AUTOR: Kamil Poros / Sekretarz GLKS Zawisza
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Terminarze rozgrywek na najbliższy miesiąc
Klasa okręgowa
Zawisza II Rzgów – GKS Bedlno
Stal Głowno – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – Włókniarz Konstantynów Łódzki
LKS Rosanów – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – Termy Uniejów
Start Brzeziny – Zawisza II Rzgów

20 maja (sobota), 16:00

Zawisza II Rzgów – Górnik Łęczyca
Włókniarz Pabianice – Zawisza II Rzgów

24 maja (środa), 16:00
27 maja (sobota), 17:00

III liga kobiet
Zawisza Fiero Rzgów – Wojownik Skierniewice
MKS Expom Krośniewianka – Zawisza Fiero Rzgów
Zawisza Fiero Rzgów – MGUKS Pogoń Zduńska Wola
PTC Pabianice – Zawisza Fiero Rzgów
Zawisza Fiero Rzgów – ULKS MOSiR Sieradz
MKS Zduńska Wola – Zawisza Fiero Rzgów
Na zdj. Zawodnicy zespołu F2 Żak (rocznik 2009/10) z trenerem Robertem Świerczyńskim
podczas wojewódzkiego finału turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

IV liga
Andrespolia Wiśniowa Góra – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Zjednoczeni Stryków
Zawisza Pajęczno – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Termy Ner Poddębice
Włókniarz Zelów – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Warta Działoszyn
Warta Sieradz – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Polonia Piotrków Trybunalski
Zawisza Rzgów – PGE GKS II Bełchatów
KS Paradyż – Zawisza Rzgów

14 kwietnia (piątek), 17:00
22 kwietnia (sobota), 17:00
29 kwietnia (sobota), 17:00
3 maja (środa), 17:00
6 maja (sobota), 17:00
13 maja (sobota), 17:00
17 maja (środa), 17:00
20 maja (sobota), 17:00
27 maja (sobota), 17:00
31 maja (środa), 17:00

15 kwietnia (sobota), 11:00
22 kwietnia (sobota), 16:00
30 kwietnia (niedziela), 11:00
6 maja (sobota), 17:00
14 maja (niedziela), 11:00

23 kwietnia (niedziela), 11:00
29 kwietnia (sobota), 16:00
6 maja (sobota), 17:00
13 maja (sobota), 14:00
20/21 maja
27 maja (sobota), 11:00

D1 Młodzik (rocznik 2004/05)
Zawisza Rzgów – Start Brzeziny
23 kwietnia (niedziela), 14:00
Sport II Perfect – Zawisza Rzgów
29 kwietnia (sobota), 10:00
SP Widzew 2004 – Zawisza Rzgów
7 maja (niedziela), 10:00
Milan Scuola Calcio II Łódź – Zawisza Rzgów
13/14 maja
Zawisza Rzgów – Metalowiec Łódź
21 maja (niedziela), 11:00
ŁKS Łódź – Zawisza Rzgów
27 maja (sobota), 14:30
E1 Orlik (rocznik 2006/07)
Zawisza Rzgów – Start Brzeziny
23 kwietnia (niedziela), 16:30
WNS Szkoła Gortata – Zawisza Rzgów
29 kwietnia (sobota), 17:00
Zawisza Rzgów – Orzeł Łódź
6 maja (sobota), 14:00
Metalowiec Łódź – Zawisza Rzgów
13 maja (sobota), 15:00
Zawisza Rzgów – MGUKS Pogoń Zduńska Wola
21 maja (niedziela), 15:00
LZS Justynów – Zawisza Rzgów
28 maja (niedziela), 11:00

Autor: Kamil Poros / Sekretarz GLKS Zawisza Rzgow

Turniej primaaprilisowy

Tenis halowy dla dzieci

M

W

imo że 1 kwietnia to dzień żartów,
rozgrywany tego dnia turniej piłki
nożnej był zupełnie poważny. Pogoda
również nie zrobiła psikusa i mogliśmy
cieszyć się pięknym słońcem i wysoką
temperaturą.
Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn
– złożonych głównie z lokalnych zawodników i wielbicieli piłki nożnej. O godz
17.00 turniej otworzyli burmistrz Rzgowa
Mateusz Kamiński oraz dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji
Radosław Bubas. Drużyny rywalizowały
w systemie grupowym. Nie brakowało
emocji, twardej gry – nie obeszło się bez
otarć i drobnych urazów - na szczęście
pomoc medyczna interweniowała szybko
i skutecznie. Swoich faworytów cały czas
dopingowały grupy fanów – na wyróżnienie

zasługuje najliczniejszy fanklub drużyny
„Drinkers”.
Po dwóch godzinach intensywnej
gry zostały wyłonione cztery drużyny,
które rozpoczęły walkę w półfinałach.
Po emocjonującym finale zwycięzcą turnieju została drużyna „Pędzące Banany”
w składzie: Damian Stępiniewski (kapitan),
Patryk Fonkiewicz, Dominik Kurela, Dawid
Konka, Mateusz Mierzyński, Karol Samiec,
Łukasz Modranka i Adrian Kędziera. Drugie
miejsce zdobył najmłodszy biorący udział
w rozgrywkach zespół „Bambo spułka
z o.o.” (pisownia oryginalna).
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju i zapraszamy na kolejne
rozgrywki już w maju.
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hali odbył się turniej tenisa ziemnego dla
najmłodszych. Zawody przeznaczone
były dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia
organizowane przez Gminny Ośrodek Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie.
O godzinie 10:00 zmagania rozpoczęły
najmłodsze dzieciaki, które od niedawna
uczęszczają na treningi. Turniej miał charakter
konkursów sprawnościowych z elementami
tenisa ziemnego. Zawodnicy mieli do pokonania
tor przeszkód z piłką na rakiecie tenisowej.
Konkurencją, która wzbudziła najwięcej radości
na twarzach uczestników, było zbieranie
rozrzuconych przez trenera piłek tenisowych.
Kolejne wyzwania miały charakter koordynacji
ruchowej i sprawności ogólnej.
Suma zdobytych punktów z poszczególnych
konkurencji była podstawą do klasyfikacji końcowej. Godzinę później rozpoczęły rywalizację

dzieci w grupie zaawansowanej. Odbywały się
tutaj prawdziwe mecze tenisowe. Stały one na
wysokim poziomie, wzbudzając prawdziwe
emocje sportowe. W tej grupie obowiązywał podział na dwie kategorie – chłopców
i dziewczynek. Za turniej zorganizowany
przez GOSTiR, merytorycznie odpowiadała
Kinga Golenia, która prowadzi w każdą sobotę
naukę gry w tenisa ziemnego w naszej hali.
Wszystkie dzieci były zwycięzcami tych
zawodów, gdyż każdy uczestnik otrzymał
od organizatora turnieju pamiątkowy medal
bądź nagrodę rzeczową, które wręczyły Kinga
Golenia i Izabella Stępień.
Radość dzieci i ich szczęśliwe miny są
dla nas inspiracją do kolejnych zawodów
w przyszłości.
AUTOR i Fot.: Izabella Stępień

