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UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA 1995

• MATEUSZ KAMIŃSKI POWTÓRNIE ZOSTAŁ BURMISTRZEM

NOWE

Dwie ostatnie sesje
poprzedniej Rady Miejskiej

Mateusz Kamiński w wyborach samorządowych zdobył 2829 głosów
(55,75%) i został powtórnie burmistrzem Rzgowa na najbliższą 5-letnią
kadencję. Kontrkandydaci: Justyna
Łuczyńska otrzymała 1212 głosów
(23,89%), a Jarosław Świerczyński –
1033 głosy (20,26%)

OTWARCIE!

Mandaty do Rady Miejskiej
w Rzgowie uzyskali:
1. K ordian Skalski – zdobył 160 głosów
(39,22%)
2. R afał Kluczyński – zdobył 182 głosy
(57,23%)
3. E wa Tyll – zdobyła 141 głosów
(34,99%)
4. R adosław Pełka – zdobył 199 głosów
(54,82%)
5. J arosław Świerczyński – zdobył 182
głosy (70%)
6. P aweł Redzyna – zdobył 179 głosów
(47,73%)
7. S tanisław Zaborowski – zdobył 194
głosy (55,75%)
8. Z bigniew Cisowski – zdobył 238
głosów (53,60%)
9. K amila Kuźnicka – zdobyła 127
głosów (33,87%)
10. M
 arek Bartoszewski – zdobył 177
głosów (53,80%)
11. Z bigniew Waprzko – zdobył 200
głosów (53,33%)
12. J an Spałka – zdobył 150 głosów
(50,85%)
13. A nna Tumińska-Kubasa – zdobyła
159 głosów (80,30%)
14. P rzemysław Szczech – zdobył 209
głosów (71,82%)
15. W
 iesław Gąsiorek (nie miał kontrkandydatów)
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Rzgowskie inwestycje
duże i małe
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Nowa pani dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
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• RADA MIEJSKA W RZGOWIE VIII KADENCJI JUŻ OBRADUJE
Jak nas widzą?

BYŁA MOC ATRAKCJI!

Udana jesień piłkarskich
drużyn Zawiszy
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europejskie
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NOWE OTWARCIE VIII KADENCJI

Zgoda buduje!
W środę, 21 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji
Rady Miejskiej w Rzgowie.
Izabela Szymczak, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła
Mateuszowi Kamińskiemu
zaświadczenie o objęciu
mandatu burmistrza oraz
15 osobom zaświadczenia o wyborze na radnych.
W czwartej godzinie posiedzenia Radosław Pełka
został jednomyślnie wybrany przewodniczącym
Rady Miejskiej VIII kadencji.
Na jego zastępców rajcy
gminy wybrali Zbigniewa
Cisowskiego i Marka Bartoszewskiego.

S

esję inauguracyjną poprowadzili: najmłodsza radna Ewa Tyll oraz najstarszy
radny na posiedzeniu Wiesław Gąsiorek. Na uroczyste, formalne zamknięcie wyborów przybyło wielu gości szczebla powiatowego: komendant policji powiatu łódzkiego
wschodniego, komendant Państwowej Straży
Pożarnej, radne, dyrektorzy szkół z gminy
Rzgów, dyrektorzy instytucji i kierownicy jednostek samorządowych, proboszcz parafilii
rzymskokatolickiej w Rzgowie, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, a także sołtysi.
Po objęciu mandatu burmistrza – Mateusz
Kamiński w krótkim wystąpieniu powiedział,
że kierowanie jedną z najlepszych gmin województwa łódzkiego codziennie dodaje mu siły.
Podziękował za zaufanie, jakim go obdarzyło
blisko trzy tysiące wyborców. W rozpoczętej
kadencji skupi się na dalszym rozwoju gminy
Rzgów, budowaniu jej prestiżu i dokończeniu
strategicznych inwestycji. Przyznał, że nie
zamierza wprowadzać zmian personalnych
w ścisłym kierownictwie. Zarówno on, jak
i zastępca burmistrza Małgorzata Rózga dostali mnóstwo kwiatów od pracowników i delegacji.

Radni przed wyborem przewodniczącego i jego dwóch zastępców powołali komisję
skrutacyjną w składzie: Rafał Kluczyński
(przewodniczący), Stanisław Zaborowski
i Przemysław Szczech. Zgłoszono jednego
kandydata na fotel przewodniczącego – Rado-
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sława Pełkę, wiceprzewodniczącego RM VII
kadencji. Radny Marek Bartoszewski zabrał
głos tylko po to, żeby ogłosić, że to koniec listy
kandydatów. I R. Pełka przeszedł jednogłośnie
– sam oddał nieważny głos, żeby nie głosować
na siebie.
Przewodniczący Radosław Pełka powiedział, że będzie takim przewodniczącym,
który łączy a nie dzieli. Dla niego ważny jest
rozwój gminy, a nie spory VII kadencji. Nie
chce do nich wracać. To, że jednym z pierwszych gratulujących mu radnych był Jarosław
Świerczyński, może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Wiadomo nie od dzisiaj,
że zgoda buduje.
Czterej kandydaci walczyli o fotele wiceprzewodniczących: Zbigniew Waprzko, Zbigniew Cisowski (wiceprzewodniczący RM
minionej kadencji), Marek Bartoszewski (szef
RM cztery lata temu) i Jan Spałka. W I turze
głosowania wygrał Zbigniew Cisowski, a dopiero III tura rozstrzygnęła o wygranej Marka
Bartoszewskiego. Kiedy nowy wiceprzewodniczący zajął miejsce za stołem prezydialnym,
zauważył, że w dawnych czasach przyzwyczaił
się do środkowego fotela…
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Dwie ostatnie sesje poprzedniej
Rady Miejskiej
Ostatnia przed wyborami
LX sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie odbyła się 17
października. Uprawomocnił
się nowy statut Rady Miejskiej
w Rzgowie, a podczas sesji
została przetestowana także
nowa aplikacja do transmisji
obrad on line.
W końcowych tygodniach kadencji burmistrz
Rzgowa Mateusz Kamiński wydał 20 zarządzeń, w tym Zarządzenie nr 148/2018 z 9 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach
środków z Programu Ograniczania Niskiej
Emisji – edycja II WFOŚiGW w Łodzi. W tym
czasie kontynuowane były gminne inwestycje:
1. 
Trwają intensywne prace budowlane
na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie. Do końca listopada powinny być zakończone prace betoniarskie.
2. W przebudowie jest droga nr 1233E – ul.
Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzinie.
Wykonano 90% chodników i krawężników.
3. 
Trwały prace związane z utwardzeniem
placów zabaw i terenów przy szkołach
w Guzewie i Kalinie.
4. Zakończono budowę kanalizacji na ulicy
Literackiej w Rzgowie.
5. 
Trwają prace związane z budową kanalizacji w Starej Gadce i Starowej Górze.
W trakcie realizacji są ulice: Podłogowa,
Tunelowa, Kasztanowa, Warzywna. Wykonawca przedstawił poprawiony harmonogram realizacji. Zakończono budowę kanalizacji na ulicach: Warzywnej, Podłogowej,
Mieszka III.
6. 
Wprowadzono wykonawcę na budowę
chodnika na ulicy Futrynowej w Starowej
Górze.
7. Zakończono budowę pięciu wodociągów.
Podpisano umowę na budowę dwóch
ostatnich w tym roku odcinków na ulicy
Piecowej i w Czyżeminku.
8. 
Ogłoszono postępowanie na wykonanie
odtworzenie rowów na ulicach Parterowej
i Wąwozowej w Starowej Górze.

9. 
Podpisano umowę na usunięcie kolizji
na ulicy Gruntowej w Starowej Górze.
Podpisano umowę na budowę oświetlenia
na ulicy Pejzażowej w Konstantynie. Rozpoczęto prace na ulicy Pejzażowej.
10. 
Trwają prace w świetlicy w Bronisinie
Dworskim.
11. 
Zgodnie z harmonogramem przebiegają
prace na budowie domu kultury w Rzgowie. Trwa układanie stropów. Prace postępują zgodnie z harmonogramem.
12. Kontynuowane są prace na budowie świetlicy wiejskiej w Starej Gadce i przedszkola
w Guzewie.
13. Zakończono budowę oświetlenia na ulicy
Żwirowej (teren boiska).
14. Wykonano przyłącze wodociągowe do działki przy ul. Centralnej 11 w Starowej Górze,
gdzie znajdują się: boisko, wiata rekreacyjna
i pawilon gospodarczy.
Burmistrz zapewnił mieszkańców, że do końca
roku zaplanowane inwestycje zostaną wykonane w stu procentach.
Do połowy października Referat Gospodarki
Komunalnej wykonywał następujące zadania:
1. Utwardzenie drogi w Bronisinie Dworskim
ul. Grabowa odcinek (ok. 70 m), w Starowej Górze ul. Klonowa (130 m), w Gospodarzu ul. Łanowa (75 m).
2. Wykonano cięcie sanitarne drzew wzdłuż
ulicy Łódzkiej w Rzgowie.
3. Zamontowano progi zwalniające na ul. Kusocińskiego w Rzgowie.
4. Wyrównano nawierzchnie dróg w Starowej
Górze ul. Kasztanowa (odcinek od Modrzewiowej do Centralnej), ul. Frontowa, ul.
Wierzbowa, ul. Wójtowska.
5. Zamontowano bariery łańcuchowe na wyremontowanym chodniku w Prawdzie

Czas pożegnania
15 listopada, odbyła się ostatnia XLI sesja
Rady Miejskiej kończącej się kadencji. Obradom przewodniczył po raz ostatni Jan Michalak. Sesja miała podwójny charakter: roboczy, bo podjęto szereg uchwał oraz uroczysty.
Burmistrz Mateusz Kamiński podziękował
radnym za 4-letnią aktywność, zaangażowa-

nie w poprawę jakości życia w gminie. Także
radna Grażyna Gałkiewicz podziękowała władzom samorządowym, koleżankom i kolegom
za owocną współpracę.
W okresie międzysesyjnym burmistrz
Rzgowa wydał 15 zarządzeń. Został rozstrzygnięty także konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Powołanie
na to stanowisko otrzymała od 16 listopada
Joanna Papuga-Rakowska.
Nie uległy zmianie podatki lokalne. Obniżony został podatek rolny z jednostki obliczeniowej 54,36 zł za kwintal żyta do 36 złotych.
Radny Marek Bartoszewski zauważył, że podatki lokalne nie były podwyższane od początku 4-letniej kadencji. W tym czasie występowała inflacja i rosły ceny, więc nowa rada
zapewne będzie musiała skorygować obecne
stawki.
Dyskusję na sesji wywołała konieczność
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nasiennej
w Rzgowie – działka w miejscowości Gospodarz z drogą bez nazwy. Inwestycję w tym rejonie planuje TME – inwestor z Łodzi na centrum logistyczne elektroniki, które powstanie
na działce o powierzchni13,31 hektara. Plan
budowy przewiduje powstanie zabudowy, parkingu, dróg wewnętrznych, pasa zieleni i drogi
publicznej równoległej do ul. Nasiennej. Planowana jest również budowa przystanku autobusowego.
Przedstawiciele mieszkańców ul. Nasiennej wyrazili obawy, że ruch na dwóch ulicach
otaczających ich domy może być dokuczliwy

po zrealizowaniu inwestycji. Dowiedzieli się
od projektantów i urzędników, że dzięki nowej drodze zyskają wygodny dojazd do nieruchomości i możliwość przekształcenia działek
na budowlane. Radni przegłosowali zmiany
w planie zagospodarowania przestrzennego, który dla powyższego rejonu obowiązuje
od 2011 r.
Burmistrz Mateusz Kamiński ustosunkował się również do propozycji dyskutowanej
na portalach społecznościowych, dotyczących
organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego. W tej sprawie nikt jednak nie zgłosił się
do Urzędu Miejskiego z konkretną propozycją, a gmina nie może brać na siebie całego
ciężaru kosztów i zobowiązań.
Nadkomisarz Robert Kieszek, komendant
posterunku policji w Rzgowie w sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego zakomunikował o likwidacji nielegalnej uprawy konopi
indyjskich na nieużytkach we wsi Grodzisko.
Zarekwirowany narkotyk wystarczyłby do wyprodukowania 694 gramów suszu na około 3,5
tysiąca porcji. Za to przestępstwo grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolności.
Za sprawą radnych Hala Sportowa otrzymała imię zmarłego burmistrza Konrada Kobusa. Uroczystość nadania imienia odłożono
do 27 marca 2019 roku, w rocznicę śmierci
poprzedniego burmistrza.
Radni przyjęli uchwałę, regulującą formalne wymogi i zasady oceniania przez Radę
Miejską w Rzgowie – Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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GUZEW

Tynki na
przedszkolu
N

a budowie guzewskiego przedszkola trwa
ocieplanie dachu, a także roboty elewacyjne. Pojawiły się już tynki na fragmencie ścian.
Zamontowane zostaną doświetlacze – okrągłe
okna w dachu. Powstanie także wokół budynku tzw. opaska, wyłożona kostką brukową.
Zamówienie obejmuje wykonanie robót
budowlanych do stanu zamkniętego, wyko-

KALINO

Miasteczko
ruchu z siłownią

nanie kompletnego dachu z izolacją od strony poddasza, stolarkę, roboty ślusarskie zewnętrzne, elewacje, ocieplenie ścian i tynki
zewnętrzne z malowaniem, schody wejściowe,

P

lenerowe miejsce sportu i rekreacji wraz
z siłownią powstały przy Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
Stanowią one funkcjonalną całość z oddanym
niedawno do użytku ogrodzonym boiskiem
wielofunkcyjnym.
Budowa siłowni zewnętrznej obejmowała
montaż 9 urządzeń siłowych, 2 ławek, 1 stolika
do gry w chińczyka bądź w szachy, tablicy informacyjnej i kosza na śmieci. Pod ww. urządzeniami teren utwardzono kostką brukową. Placu
manewrowy posiada nową podbudowę i jest
utwardzony kostką brukową, a także okrawężnikowany. Posiada już oznakowanie poziome jezdni. Całkowity koszt to 145 255,77 zł. Wartość dotacji z rezerwy wojewody łódzkiego to 56 000 zł,
a reszta środków pochodziła z budżetu gminy.
Fot. Milena Łęgocka

CZYŻEMINEK

RZGÓW/STARA GADKA OSP

Druhowie
doposażeni
W Urzędzie Miejskim w Rzgowie został przekazany strażakom ze Starej Gadki nowy agregat prądotwórczy oraz sprzęt hydrauliczny.
Sprzęt został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz gminę Rzgów. Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego
jednostki OSP Stara Gadka zrealizowano w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla
ochotniczych jednostek strażackich. Chodzi

HUTA WISKICKA

Powiatówka
na półmetku

szarów Wiejskich w latach 2014–2020, co stanowiło 63,63% kosztów tej inwestycji.
Do 15 grudnia bieżącego roku z funduszu
sołeckiego ma być zrealizowana w Czyżeminku budowa siłowni na świeżym powietrzu,
stanowiąca z placem zabaw miejsce rekreacji
mieszkańców.

Intensywnie przebiega remont ponad 600-metrowego odcinka drogi powiatowej Huta Wiskicka – Tadzin. Usunięto asfalt, a podbudowa
z kruszywa zostanie zastąpiona podbudową
z kamienia łamanego. Szerokość jezdni wyniesie 5,5 metra.
Zaawansowanie prac najlepiej widać
na przykładzie chodników, których projekt
przewiduje 604 m2. Szerokość chodników wynosi 1,43 metra. Wykonane są z szarej kostki
grubości 6 cm. Estetycznie współgra z tym kolorem grafitowa barwa kostki, którą wyłożone
są podjazdy do posesji. Gotowe są już rowy
odpływowe z elementów betonowych oraz
przepusty.

tu o program dofinansowania zakupu sprzętu,
służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową

lub innym miejscowym. Wartość wyposażenia
wyniosła 27,7 tys. zł. W tym kwota dofinansowania to 25 tys. zł.
Fot. UMR

Siłownia
z placem zabaw
Plac zabaw w Czyżeminku 34A, przy świetlicy
wiejskiej jest już udostępniony mieszkańcom.
Jego powstanie było możliwe dzięki działalności gminy Rzgów w stowarzyszeniu – Lokalna
Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Tą drogą
Rzgów otrzymał 50,9 tysiąca złotych dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju Ob-

pochylnię i schody wejściowe główne, a także
taras. Na budowie guzewskiego przedszkola
coraz więcej malowideł przybywa na elewacji
budynku. Aż przyjemnie będzie maluchom

wejść do takiego kolorowego budynku. Prace
skupiają się na dokończeniu konstrukcji dachu, które uwieńczy montaż blachodachówek.
Parterowy budynek przedszkola będzie miał
432 m2 powierzchni użytkowej. Wartość inwestycji to prawie 899 tys. zł. W przedszkolu zaprojektowano trzy sale: pierwsza i trzecia mają pomieścić po 20 dzieci, a w drugiej czas ma spędzać
25 maluchów. Łazienki dla nich będą dostępne
bezpośrednio z sal dydaktycznych, a z toalety
skorzystają także osoby niepełnosprawne. W budynku przewidziana jest wspólna sala do zajęć
z rytmiki Ma być oddzielona od jednej z sal
składaną ścianką. W przedszkolu ma być również gabinet logopedyczno-lekarski. Przetarg
na wykonanie tegorocznego etapu budowy wygrała firma z Łodzi, która zobowiązała się oddać
przedszkole do wyposażania do końca tego roku.

Na przebudowę drogi powiatowej nie można
było znaleźć wykonawcy, bo rynek jest rozregulowany z powodu wzrostu cen materiałów budowlanych i usług remontowych. Przypomnijmy,
ze radni na nadzwyczajnej sesji wakacyjnej przyznali dodatkowe pieniądze na powiatówkę. Koszt
remontu zamknie się kwotą 1 miliona 363 tysięcy
złotych. Część kosztów poniesie starostwo.
Remontowany odcinek drogi jest nieprzejezdny. Wszyscy zmuszeni są pozostawiać auta
przy skrzyżowaniu. Remont powinien zakończyć się w połowie miesiąca.

STARA GADKA

Dach na rąbek stojący
Dach świetlicy w Starej Gadce jest już częściowo
pokryty blachą w kolorze grafitowym. Jak mówi
Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru z Urzędu
Miejskiego w Rzgowie, przy pokryciu dachu
wykorzystano bardzo… modną technologię
łączenia płaskiej blachy na rąbek stojący. Zastępuje ona zastosowanie tradycyjnych blachodachówek, a trwałość dachu jest gwarantowana!

Kolumnę opracował (teksty i foto):
Włodzimierz Kupisz
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Gmina Rzgów Solidnym Partnerem
K

olejny raz przyznano wyróżnienia w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowanym w ramach krajowego
programu „Solidny Partner”. Dyplom uznania
otrzymał – z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Urząd Miejski
w Rzgowie. Dyplom prestiżowego wyróżnienia
odebrał Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa.
Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbyła się we wtorek, 23 października
podczas Międzynarodowych Targów Ochrony
Środowiska „POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, który jest partnerem strategicznym
programu „Solidny Partner”.
– Gmina kładzie duży nacisk na skanalizowanie jak największej liczby domów, budowę
ciągów pieszo-rowerowych i dróg asfaltowych
– odpowiada Miron Ossowski, szef promocji
gminy Rzgów. – Wzrasta powierzchnia terenów zielonych, przybywa placów zabaw, siłowni
na świeżym powietrzu, boisk itp. Od 2011 roku
gmina Rzgów należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Stowarzyszenie skupia aż 20 jednostek samorzą-

du terytorialnego z woj. łódzkiego. Głównym
przesłaniem stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich gmin, promocja zasobów historyczno-kulturowych, rozwój
turystyki i sportu oraz popularyzacja i rozwój
regionalnych produktów. Dzięki przynależności
do stowarzyszenia gmina może zaoferować dodatkowe możliwości wsparcia finansowego i doradczego dla firm działających na terenie LGD.
Gmina współpracuje także ściśle z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach w zakresie szkoleń dotyczących najnowszych trendów w rolnictwie –

Nasze zdolne stypendystki

W CH Sukcesja odbyła się po raz 24 uroczysta
gala wręczenia stypendiów Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla wybitnie utalentowanych uczniów. Wśród 22 stypendystów

Medal dla
burmistrza
W

piątek, 26 października obchodzony był
Międzynarodowy Dzień Seniora. Główna uroczystość miała miejsce w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi. Wziął w niej udział
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa. Został
udekorowany tzw. Dużym Złotym Medalem
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W części oficjalnej wręczano odznaczenia zasłużonym działaczom, a medal otrzymał
również burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.
W ten sposób emeryci symbolicznie podziękowali mu za dobrą współpracę na co dzień z organizacją seniorów w naszej gminie.
UMR

znalazły się: uczennica Szkoły Podstawowej
im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie – Laura
Gałązka oraz rzgowianka Natalia Prądzyńska,
uczennica Zespołu Szkół Ekonomii i Usług.

mówi burmistrz Mateusz Kamiński. – Od 2016
roku gmina Rzgów uczestniczy w Kongresie
Biogospodarki, na który przygotowujemy stoisko promocyjne. W ramach przyjętego modelu
prezentacji zapraszamy przedstawicieli biznesu,
którzy są związani z sektorem biogospodarki.
– Aby uzyskać wyróżnienie w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowanym w ramach programu „Solidny Partner”
musieliśmy wykazać się pozyskaniem środków
unijnych w nowej perspektywie finansowej
2014–2020 – mówi Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa. – Chodziło o kontynuację in-

Podczas gali stypendyści ŁSPS odebrali po półtora tysiąca złotych na rozwój swojego talentu.
Laura z SP w Kalinie jest laureatką konkursów
języka angielskiego, konkursów ortograficznych, literackich i czytelniczych. Zajęła między
innymi: IV miejsce w województwie w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „The Big Challenge”, II miejsce w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym, zdobyła tytuł
laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Języka
Angielskiego Olimpus, tytuł Superżaka Gminy
Rzgów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu
ponadgminnym, I miejsce w Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania.
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
jest organizacją pozarządową, która od 1990
roku prowadzi działalność wspierającą placówki oświatowe z Łodzi i województwa oraz
uczącą się w nich młodzież. Gratulujemy Laurze, Natalii, ich nauczycielom i rodzicom oraz
życzymy kolejnych sukcesów.
Grażyna Marianowska

westycji lub realizację nowych. Mogliśmy więc
pochwalić się budową kanalizacji w gminie
Rzgów. Wartość projektu to ponad 18 mln zł.
Wypada więc ok. 1.800 zł. na mieszkańca.
– Powiększamy dwukrotnie i modernizujemy oczyszczalnię ścieków i w rezultacie wpłyniemy ma poprawę czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie
oczyszczalni ścieków wraz z instalacją przeróbki osadów pościekowych. Wartość projektu
to 16,28 mln zł, czyli ok. 1600 zł na mieszkańca.
Gmina Rzgów realizuje Program Priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.
Program Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja. Chodzi o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dofinansowanie w ramach
programu mogą otrzymać zadania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji starych źródeł ciepła, tj.
indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk,
kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło
ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności
lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Koszt
kwalifikowalny 1,771 mln zł. Kwota dofinansowania to ponad 766 tys. zł.
WK, fot. Adam Stawiany

Najlepsi nasi
„mali policjanci”

I

nformujemy o sukcesie drugoklasistów
ze Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie. Natasza Wójt i Marcel Łuczak
zdobyli I miejsce w XIII edycji Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie,
w ramach wojewódzkiego programu prewencyjnego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”.
W II etapie – powiatowym, najpierw uczniowie najszybciej spośród 7 zespołów pokonali tor
przeszkód, a później zmierzyli się z testem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który również nie okazał się dla nich problemem.
Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów w etapie wojewódzkim.
Tekst i fot. Renata Madej
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Nasze mieszkanki w zarządzie powiatu
N

a pierwszej sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego do 5-sobowego zarządu powiatu weszły mieszkanki gminy Rzgów:
28-letnia Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz
i 34-letnia pani adwokat ze Starowej Góry –
Marta Stasiak. W ścisłym kierownictwie powiatu na obecną kadencję zostali wybrani powtórnie: starosta Andrzej Opala i wicestarosta
Ewa Gładysz. Samorządowcy rzgowscy od lat
przykładnie współpracują z samorządem powiatowym. Gratulujemy wybranym.
Członek zarządu powiatu Marta Stasiak
startowała w wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koalicyjnym Komitecie
Wyborczym Platforma. Nowoczesna Koalicja
Obywatelska. Jest przewodniczącą Platformy Obywatelskiej RP w powiecie łódzkim
wschodnim. Ukończyła studia na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi kancelarię prawną w Łodzi.
Członek zarządu powiatu Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz (PSL) ukończyła zarządzanie i inżynierię na Politechnice Łódzkiej.

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

W radzie powiatu przewodniczyła Komisji
Budżetu i Finansów, współpracowała ze skarbnikiem powiatu i przewodniczącymi pozosta-

Marta Stasiak (z mikrofonem)

łych komisji. Stanowi typ społecznika: od lat
jest koordynatorem rejonu Szlachetnej Paczki, z jej inicjatywy odbywają się zbiórki krwi

przed rzgowskim ratuszem i akcje pozyskiwanie dawców szpiku kostnego.
Tekst i fot. WK

Finał konkursu o niepodległości w Kalinie

W

czwartek, 15 listopada w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie
odbył się finał konkursów w ramach obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości. Konkurs
miał charakter gminny i został przeprowadzony
pod patronatem burmistrza Rzgowa oraz Gminnej Bibliotek Publicznej, którzy ufundowali nagrody i upominki. W uroczystości udział wzięli m.in. sekretarz gminy Katarzyna Berczak-Lato,
Anna Malinowska – dyrektor biblioteki gmin-

nej, Edyta Waprzko, radna powiatu łódzkiego
wschodniego, a także sołtys Kalina – Stanisław
Hoja. Gospodarzem uroczystości był dyrektor
szkoły w Kalinie – Jarosław Marianowski.
Organizatorzy uroczystości: Sylwia Kuta,
Magdalena Mordaka, Sylwia Smolarek, Barbara Kaczmarek.

Patronat burmistrza Rzgowa konkurs historyczno-plastyczny: „ŻyjeMy w Niepodległej Małej Ojczyźnie”. Patronat Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rzgowie konkurs recytatorski: „Opowiedz nam moja Ojczyzno”.
Po rozdaniu nagród odbył się wzruszający
konkurs piosenek o tematyce niepodległościo-

wej, połączony z recytacjami wierszy i komentarzem historycznym. Laureatami konkursów
zorganizowanych przez Szkołę Podstawową
im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie w ramach
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, zostali – w konkursie recytatorskim „Opowiedz nam moja Ojczyzno…”
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Wytańczyli i wyśpiewali 100-lecie Niepodległej
W

piątek, 9 listopada, o godz. 18 w Rzgowie w Hali Sportowej przy ul. Szkolnej miała miejsce inauguracja trzydniowych,
gminnych obchodów odzyskania niepodległości. Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Długosza przygotowały m.in. inscenizację pt. „Przybyli ułani”. W programie znalazł
się też pokaz mody z lat 1918–1939, wystąpiły
Rzgowski Chór „Camerata”, zespół „Sempre
Cantare” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” z reprezentacyjnym polonezem w strojach
szlacheckich.

W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga, Jan Michalak – przewodniczący Rady Miejskiej, Radosław Pełka
– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wicestarosta Ewa Gładysz, radne powiatowe: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz i Edyta Waprzko. Gospodynią wieczoru była Iwona Skalska,
dyrektor SP w Rzgowie.
Dzięki tekstom pieśni legionowych i patriotycznych dobrze widocznym na ogromnym ekranie multimedialnym, do wspólnego

śpiewania włączała się publiczność. Bardzo
oryginalnym pomysłem był występ około trzydziestu dziewczyn i chłopców, którzy pokazali
modę z okresu międzywojennego. Naprawdę było widać, że gmina Rzgów to „zagłębie
kreatywnych szwaczek i wielce uzdolnionych
krawców”! Artyści występowali również w innych kostiumach z epoki: w sukniach XIX-wiecznych dam, mundurach wojsk Księstwa
Warszawskiego czy w chłopskich sukmanach
kosynierów.
Publiczność nie mieściła się na trybunach.
W rocznicowej wieczornicy wzięło udział prawie tysiąc osób!
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Wystrzałowy piknik
w Babichach

W

sobotę, 10 listopada w Babichach odbył się piknik historyczny, nawiązujący
do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Warto pamiętać, że na początku
I wojny światowej okolice Rzgowa stały się areną największej ofensywy na froncie wschodnim, nazywanej Operacją Łódzką. Wzięło
w niej udział 700 tys. żołnierzy. W mundurach

niemieckich i rosyjskich zginęło wiele tysięcy
Polaków, wcielonych do formacji zaborców.
Organizacja pikniku historycznego była
możliwa dzięki udziałowi gminy Rzgów
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
„BUD-UJ RAZEM”. Jedną z licznych atrakcji
widowiska plenerowego w Babichach stała się
rekonstrukcja współczesnego pola bitwy. Jak

nam powiedział współorganizator Roman Miller z Parszywej Wrak Race, szczegóły widowiska były do ostatniej chwili niespodzianką dla
publiczności. Pośród pojazdów wojskowych
kręcili się… terroryści. Kiedy transporter kołowy BRDM schował się za wzniesieniem, było
wiadomo, że musi dojść do konfrontacji. Załoga
BRDM przy pomocy broni maszynowej i grana-

Uczniowski rajd niepodległości
U

czniowie szkół podstawowych w Rzgowie, Kalinie i Guzewie wzięli udział
w rajdzie z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości. Meta znajdowała się w SP
w Rzgowie, gdzie w południe podsumowano
rajd oraz przygotowano poczęstunek. Na starcie i mecie z uczniami spotkała się Małgorzata Rózga, zastępca burmistrz Rzgowa.
Uczestnicy rajdu otrzymali różne zadania,
do których należało np. odpowiedzenie na pytanie o liczbę mieszkańców gminy Rzgów, odnalezienie na mapie miejscowości, w której

w 1942 roku doszło do niemieckiego mordu
na 22 Polakach. Uczniowie musieli także podać wysokości bezwzględne, na których położony jest cmentarz ewangelicki w Kalinie oraz
stadion Zawiszy w Rzgowie. Innym zadaniem
było poszukiwanie na mapie sadów i ogródków, identyfikacja przystanków autobusowych na wskazanych trasach itp.
Organizatorzy rajdu: Szkoła Podstawowa
im. Jana Długosza w Rzgowie oraz GKRPA
w ramach Kampanii „Postaw na rodzinę”.
WK

tów zlikwidowała zasadzkę. Były efektowne eksplozje, a dzięki granatom dymnym publiczność
na dłuższą chwilę zniknęła z pola widzenia.
Po stronie sprzymierzonych walczyła 7-osobowa ekipa z Grupy Rekonstrukcji
Historycznej Jednostki Weekendowych Komandosów Szwadron Pabianice. Wojacy mieli brody i byli ubrani w uniformy, podobne
do mundurów jednostki specjalnej komandosów z Lublińca. Rekonstruktorzy stali się
jeszcze bardziej popularni, gdy otworzyli dla
dzieci strzelnicę.
Pola w Babichach były miejscem plenerowej wystawy zabytkowego sprzętu wojskowego, który był elementem programu naszego
niepodległościowego pikniku historycznego.
Kolekcjonerzy pokazali m.in. wspomniany po-

jazd – około 40-letnią amfibię BRDM w bardzo
dobrym stanie technicznym i kolekcjonerskim,
półciężarową furgonetkę Dodge, UAZ-a furgonetkę, UAZ-a pojazd terenowy, radziecki motocykl K750 Ural. Z Ozorkowa przyjechała kolumna samochodów terenowych z różnych okresów.
Od samego rana trwał na polach w Babichach Wyścig Niepodległości wraków Parszywa Wrak Race. Holowniki i lawety średnio
co godzinę wywoziły z toru wyścigowego pogięte samochody rajdowe. Piknik historyczny
oraz wyścigi wraków zgromadziły ponad tysiąc
widzów i uczestników. Padł kolejny rekord frekwencyjny. Jak zwykle nad bezpieczeństwem
obecnych czuwały zastępy strażackie OSP oraz
załoga ambulansu ratownictwa medycznego.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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11 Listopada – podniośle i wzruszająco

Z

a sto lat nie będzie nas, ale w Rzgowie
w parku im. Adama Mickiewicza pozostanie pamiątkowa tablica, upamiętniająca twórców polskiej niepodległości. Jest
ona zwieńczona oryginalnym żelaznym orłem
trzymającym zerwane łańcuchy. Jego odsłonięcie przed wielusetosobową publicznością było
jednym z ostatnich akordów trzydniowych,
gminnych obchodów tego szczególnego święta.
Uroczystości 11 listopada w niedzielę rozpoczęły się o godz. 11.30 od Mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W świątyni zagrała Orkiestra Dęta Rzgów
oraz zaśpiewał Rzgowski Chóru „Camerata”.
Proboszcz ks. Krzysztof Florczak nawiązał
w homilii do przypowieści o wdowim groszu. Wybicie się na niepodległość wymagało
wyrzeczeń od każdego. Dzieci we Wrześni
cierpiały w obronie języka polskiego. Kapłan
wspomniał o wdowach po powstańcach listopadowych, styczniowych, które były skazane
na nędzę po tym, jak władze carskie mściły się
za zbrojny bunt Polaków.
Burmistrz Mateusz Kamiński i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michalak złożyli
wieniec w barwach narodowych przed tablicą
okolicznościową w kościele.
Po części religijnej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych strażackich, szkolnych i organizacyjnych do parku. Uczestnicy uroczystości zaśpiewali wszystkie zwrotki Hymnu Polski.
Najstarszy w gminie kombatant Jan Gos i najstarszy radny Kazimierz Łęgocki uczestniczyli
w uroczystym przecięciu wstęgi przed tablicą
pamiątkową w hołdzie twórcom odrodzonej
Rzeczpospolitej Polskiej. Przed tablicą zostały
złożone kwiaty m.in. przez samorząd, delegacje
PiS. PSL, PO, Spółkę Leśną oraz szkoły.

W finale uroczystości Zespół Pieśni i Tańca
„Rzgowianie” razem z uczestnikami uroczystości zatańczył poloneza w strojach szlacheckich
i wojskowych z okresu Księstwa Warszawskiego.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

„Śpiewamy dla Biało-Czerwonej”

Rekord dla
Niepodległej

S

zkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi
w Kalinie wzięła udział w wydarzeniu „Rekord dla Niepodległej”, ogłoszonym przez minister edukacji narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN. Przypomnijmy, że celem tej
inicjatywy było wspólne zaśpiewanie w piątek,
9 listopada o godzinie 11:11 czterech zwrotek
hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół w kraju i za granicą.
Po intensywnych przygotowaniach, w oznaczonym czasie, uczniowie wspólnie z nauczycielami zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Była to bardzo wzruszająca, podniosła i uroczysta lekcja historii.
Tekst i fot. J. Marianowski

10 listopada rzgowski chór „Camerata” uczestniczył w koncercie miejskim w Kutnie, zorganizowanym pod tym właśnie tytułem z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Koncert pod patronatem prezydenta Kutna –
Zbigniewa Burzyńskiego, którego gospodarzem
był Chór „Speranza” odbył się w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w ramach II Spotkań Chó-

ralnych. Wykonawcą był również Chór „Radość
Życia” z Piotrkowa Trybunalskiego oraz wszyscy
zgromadzeni, gdyż po prezentacjach chóralnych
– istotą koncertu stał się czynny udział publiczności w śpiewaniu pieśni patriotycznych z akompaniamentem fortepianowym Cezarego Górczyńskiego pod dyrekcją Izabeli Kijanki i Jacka
Tadeusza Małża.
IK
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Z książką za pan brat
Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska

Ekspert
od egzorcystów
i fantasy
ANDRZEJ PILIPIUK – niesamowity, wrażliwy „najwybitniejszy piewca wsi polskiej od czasów Reymonta”, odwiedził Rzgów. Spotkanie
autorskie w bibliotece było gratką dla miłośników dobrej literatury, bowiem spod pióra gościa
biblioteki publicznej wyszły m.in. znakomita
seria książek o egzorcyście-amatorze Jakubie
Wędrowyczu, dobrze przyjęty cykl „Kuzynki”
czy kilkutomowe dzieło „Oko jelenia”.
Fani powieści i opowiadań fantasy mogli
poczuć się usatysfakcjonowani. Gość opowiedział o gorzkich początkach kariery, warsztacie
pisarskim, planach wydawniczych. Przygnębiające realia codzienności w świecie pisarsko-wydawniczym osłodził anegdotami, które
rozbawiały publiczność.
Żyłka podróżnicza i wyprawy do Skandynawii stały się inspiracją dla wydanej ostatnio
powieści „Raport z północy”, napisanej, jak

Niezapomniana
Jagna z „Chłopów”

powiada sam autor: „przez wkurzonego niewolnika, który zdołał zerwać się z łańcucha”.
Zebrał w niej refleksje, wspomnienia z dzieciństwa, obserwacje rzeczywistości, komentarze na temat sytuacji społeczno-politycznej.
Ciepły człowiek o wielkim sercu, poczuciu
– czasem czarnego – humoru, sympatyczny
i życzliwy. Biblioteka otrzymała ponadto prezent od autora – oprawioną i opatrzoną autografami grafikę rysownika Andrzeja Łaskiego,
przedstawiającą bohaterów cyklu o Jakubie
Wędrowyczu. Piękna pamiątka ze spotkania.
Seria zdjęć z uczestnikami spotkania zakończyła ten miły wieczór z „Wielkim Grafomanem”.
Tekst i fot. Anna Malinowska

Jedna najbardziej charakterystycznych aktorek ostatnich dekad, uwielbiana przez publiczność, opowiada o swoim życiu prywatnym
i zawodowym z właściwą sobie energią. Pamiętna odtwórczyni kultowej Jagny Borynowej, Marysi z „Wesela”, pani Dulskiej Gabrieli
Zapolskiej oraz wielu innych ról teatralnych
i filmowych. Przez młodszą publiczność kojarzona dzięki udziałowi w kilku popularnych
serialach. Ma na koncie także epizody dubbingu. Opowieść rozpoczyna się w Poznaniu,
rodzinnym mieście bohaterki, by przenieść
się na warszawskie sceny teatralne, gdzie, jak
podkreśla, nie bez trudu odbył się jej debiut
w Teatrze Powszechnym. Wywiad-opowieść
ubarwiono cytatami dramatów i zekranizowanych powieści, komentarzami w postaci przywołanych recenzji oraz fotografiami z życia zawodowego i prywatnego Emilii Krakowskiej.
A. M.

Katarzyna Kaczorowska,
Emilia Krakowska

AKTORZYCA
Warszawa, 2018

Na tropach historii

Nowa tablica
przed Górą
Grobową
Od lat obelisk na wzgórzu cmentarnym grozi obsunięciem po większej
ulewie. Zanika stopniowo ziemna
„półka”, która kilkadziesiąt lat temu
stanowiła wzmocnienie, rodzaj naturalnego fundamentu kamiennej
budowli. Jak wspomina Włodzimierz
Kaczmarek, społeczny opiekun miejsc
pamięci narodowej w gminie Rzgów,
w 2010 r. wolontariusze z Bundeswehry porządkujący nekropolię, dokonali
drobnych napraw fasady obelisku.
O tym, że pomnik kruszy się, świadczą dwa wielkie odłamy skalne, które
dziś znajdują się na krawędzi ścieżki
biegnącej w dół w kierunku wejścia.

„Żelazny Orzeł” wylądował
W
Ekspert z Politechniki Łódzkiej
poprosił o udostępnienie archiwalnych planów obelisku, które obok
badań tzw. monitoringu geologicznego posłużą do wydania wstępnej
opinii. Taka opinia stanie się podstawą do wystąpienia do wojewody łódzkiego o podjęcie wspólnych
działań, mających na celu ratowanie
obelisku. Być może trzeba będzie
metodą podciśnieniową wtłoczyć beton do komory wewnątrz pomnika.
Między Rzgowem a Rudą Pabianicką w dniach 21–23 listopada
2014 r. miało miejsce krwawe starcie między Rosjanami broniącymi

podejść do Łodzi a atakującymi
Niemcami. Niemiecka artyleria stała na polach nieopodal brzegu Neru
ma polach należących do Starej Gadki, a okopy niemieckie ciągnęły się
na obecnym wzgórzu cmentarnym.
Żołnierze carscy zaatakowali nocą. Doszło do krwawej bitwy
na bagnety. Rosjanie odnieśli chwilowy sukces na tym odcinku frontu.
Rano całe wzniesienie i okoliczne
pola usłane były ciałami poległych.
Zginęło dwa tysiące żołnierzy. Wielu
strzelców, podoficerów i oficerów było
Polakami w mundurach wojsk zaborczych. Poległych pogrzebano na miejscu i zbudowano pomnik. W nekropolii spoczywają również szczątki
żołnierzy Wehrmachtu z 1939 roku
oraz Rosjan i Niemców przeniesionych z parku Wolności w Pabianicach. Początkowo, niedaleko pomnika z tablicą pamiątkową „Pro Patria”
znajdowała się kaplica prawosławna.
Obecny krzyż na wzgórzu cmentarnym jest niższy od pierwotnego,
który uległ zniszczeniu.
WK

ramach obchodów stulecia
odrodzenia RP, Szkołę Podstawową w Kalinie odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej „Żelazny Orzeł 1914–
1945” – prof. nadzw. dr hab. Jolanta
Daszyńska wraz z mężem – Krzysztofem Daszyńskim – z wykształcenia
lekarzem, lecz z pasji historykiem.

pomnieć zapomnianych…” poświęcone było Operacji Łódzkiej
1914 r. Mowa była o wydarzeniach,
jakie miały miejsce w okolicach
Starej Gadki. Uczniowie mogli nie
tylko posłuchać, ale także zobaczyć
przebieg walk, które zostały wyświetlone na ekranie multimedialnym.
Poznali umundurowanie żołnierzy,

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem historii Łodzi i regionu. Prowadzi działalność edukacyjną, popularyzatorską oraz naukową.
Spotkanie w ramach działań „Przy-

ponieważ goście przyjechali ubrani
w stroje z epoki. Pani profesor, rzecz
jasna, nie po żołniersku, lecz w pięknym stroju damy z tamtych lat…
Tekst i fot. Magdalena Mordaka
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W

Jak nas widzą?

niedzielę, 14 października przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku odbył
się piknik, na który zaproszeni byli również
mieszkańcy Prawdy i Guzewa. Spotkanie było
zwieńczeniem projektu mieszkańców Czyżeminka „Aktywni w gminie – budowa boiska
do siatkówki plażowej i beach soccera”.
Zostały rozegrane pierwsze mecze na nowo
wybudowanym boisku, odbył się mecz w siatkówkę plażową oraz miniturniej beach soccera. W rywalizacji sportowej brali udział

Rzgów otwarty
na fundusze europejskie
Rozmowa z Izabelą Witaszek
– dyrektorem Departamentu
Doradztwa dla Biznesu
i Sektora Publicznego
Łódzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego SA
Na czym polega współpraca Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA
z gminą Rzgów?
Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu, której
celem jest wspieranie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Od początku wejścia Polski
do Unii Europejskiej przekazaliśmy ponad
2 mld zł w formie bezpośrednich dotacji dla
przedsiębiorstw i preferencyjnych pożyczek
inwestycyjnych. Od 6 lat prowadzimy również
intensywną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Przygotowujemy dokumenty strategiczne na realizację planowanych
inwestycji. Gmina Rzgów należy do naszych
kluczowych partnerów sfery publicznej. Przy-

Ciekawostki o naszym kościele (6)

„Wskrzeszenie
Piotrowina”
G

łówny ołtarz kościelny pochodzi z połowy XVIII wieku. Prawdopodobnie w tym
samym okresie został również namalowany
okrągły obraz z wizerunkiem świętego Józefa
w nastawie – zwieńczeniu ołtarza.
– Natomiast centralny obraz w ołtarzu
to scena wskrzeszenia Piotra z Piotrowina przez
biskupa Stanisława w obecności króla Bolesława Śmiałego – mówi kanonik ksiądz Krzysztof Florczak, proboszcz rzgowskiej parafii.

gotowywaliśmy dla gminy strategię rozwoju,
której kluczowym założeniem jest stabilny
rozwój gminy, zmierzającej do stałej poprawy
standardu życia i pracy mieszkańców. Drugim dokumentem wspierającym samorząd
jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dwa
lata temu podpisaliśmy porozumienie mające
na celu wspomaganie rozwoju gminy oraz lokalnej przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji, wymiany informacji i wspólnych akcji edukacyjnych.

Jakie są efekty prowadzonej
współpracy?
Zależy nam, aby przygotowywane dokumenty
strategiczne nie były jedynie zapisanymi kartkami, a zbiorem realnych rekomendacji, które
są wdrażane w życie. Cieszymy się, że gmina
Rzgów realizuje założenia wypracowanych
strategii. Rzgów staje się miejscem przyjaznym dla biznesu i mieszkańców. Potwierdza
to współpraca z firmami Ptak Outlet, Delia
Cosmetics i Grot, które chętnie uczestniczą
w konferencjach gospodarczych, których

– O tym olejnym obrazie na płótnie wiemy
tylko, że powstał na początku XX wieku, jest
anonimowego autorstwa i stanowi kopię obrazu Wojciecha Gersona. W zależności od najważniejszych uroczystości obraz jest opuszczany do specjalnej wnęki pod poziomem posadzki.
Obraz „Wskrzeszenie Piotra z Piotrowina” według Wojciecha Gersona nawiązuje
do legendy. Otóż, biskup krakowski Stanisław
Szczepanowski kupił wieś Piotrowin od rycerza
Piotrowina. Gdy ten zmarł, jego przyjaciele zaprzeczyli, że taka transakcja miała miejsce. Pozwali biskupa przed sąd królewski przed oblicze
Bolesława II Śmiałego, zwanego też Szczodrym,
żyjącego w latach 1042–1079.
Wydarzyło się to pod namiotem, między
Solcem a Piotrowinem nad Wisłą na dzisiejszej Lubelszczyźnie. Biskup zeznał, że kupił
wieś cztery lata wcześniej. Rycerze zażądali

Obraz „Wskrzeszeniem Piotrowina” i obok z krucyfiksem widniejącym po opuszczeniu obrazu do podziemnej wnęki

partnerem jest ŁARR: Międzynarodowym
Kongresie Biogospodarki i Europejskim Forum Gospodarczym. Władze gminy kładą
szczególny nacisk na inwestycje służące mieszkańcom. Udaje się do tego angażować pieniądze z Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje
budowa nowego domu kultury, rewitalizacja
zabytkowego kościoła i poprawna jakości dróg
lokalnych. Jednym z czynników świadczących
o powodzeniu gminy Rzgów jest dobra kadra
menedżerska. Pracownicy urzędu uczestniczą
w cyklicznych spotkaniach Akademii Samorządowca, podczas których poszerzają swoją
wiedzę z zakresu pozyskiwania pieniędzy unijnych i zarządzania przestrzenią publiczną.
Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz

więc od duchownego dokumentu sprzedaży.
Biskup nie miał go, więc kazał trzy dni modlić się i pościć całemu duchowieństwu, aby
mu Pan Bóg świadka ożywił. Potem wszedł
do kościoła św. Tomasza w Piotrowinie. Kazał
odkryć grób Piotrów. Tknął go laską biskupią, podał rękę Piotrowi i rzekł: „W imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego, Pietrze wstań, a rzecz
sprawiedliwą zeznaj”.
Piotr zmartwychwstał i przeszedł z biskupem na drugi brzeg rzeki. Zeznał, że przejęcie
ziemi przez biskupa odbyło się zgodnie z prawem. Dzięki tym zeznaniom oczyszczono Stanisława z zarzutów. Przy tym Piotrowin skarcił
swych przyjaciół za pomówienie świętego męża
o kłamstwo. W końcu biskup zapytał Piotra,
czy chce pozostać na tym świecie, czy wracać
do czyśćca. Piotr odpowiedział, iż woli wieczny
żywot od powtórnej śmierci. Wrócił do mogiły.
Do tej legendy zapisanej w kronice, w przekazach ludowych zachowała się jeszcze dalsza część
opowieści: co rok w rocznicę wskrzeszenia Piotrowina ukazuje się na Wiśle pod Solcem ścieżka, jakby ktoś biczem uderzył w wodę. To na pamiątkę przejścia Piotrowina po tafli rzeki.
A teraz wróćmy jeszcze do św. Józefa
utrwalonego w nastawie głównego ołtarza.
Jego postać znana jest tylko z Ewangelii, które
go wymieniają 14 razy, łącznie w 26 wierszach,.
Pochodził z królewskiego rodu Dawida, ale
nie posiadał majątku. Wykonywał zawód cieśli
– robił narzędzia rolnicze i jarzma do zaprzęgów wołów. Chociaż Maryja porodziła Jezusa
dziewiczo, to jednak w świetle prawa żydowskiego i otoczenia, Józef był uważany za Jego
ojca. Tak go też określają Ewangelie. Kościół
stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

ŚWIĘTO
„MAŁEJ
OJCZYZNY”
W CZYŻEMINKU

wszyscy mieszkańcy od lat 5 do seniorów. Była
to okazja do wielopokoleniowej, lokalnej integracji. Kolejnym elementem było wspólne
sadzenie tui przy boisku, których jest już około stu! Oprócz zawodów sportowych było też
ognisko, przy którym można było się ogrzać,
ale też zjeść smaczną kiełbaskę. Panie z KGW
w Czyżeminku przygotowały przepyszne słodkości. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Projekt dofinansowano przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Drugą połowę kosztów przedsięwzięcia pokryto
z budżetu gminy Rzgów. W taki sposób sfinansowano zadanie gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych
na terenach wiejskich.
Tekst i fot. Mariusz Agatka
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Nowa pani dyrektor w GOK:

ba z kostiumami jest rozproszona między Halą
Sportową, dawną siedzibą przy ul. Rawskiej
a obecną przy ul. Letniskowej. Zapoznaję się
z tradycjami „Cameraty” i Rzgowskiej Orkiestry Dętej, ale ich występy znam również z lat

wcześniejszych. Tę wieloletnią tradycję każdego
z zespołów trzeba pielęgnować.
Cieszę się również, że będę miała zaszczyt
współpracować z Kołem Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”, Kołem Seniorów i Kołami
Gospodyń Wiejskich Gminy Rzgów, wokalistami „Sempre Cantare”, kołem fotograficznym
oraz innymi grupami, które współpracują lub
mam nadzieję, że będą współpracowały z naszym ośrodkiem.
– Otwarcie sali widowiskowej w Domu Kultury otworzy możliwości organizowania komercyjnych koncertów, spektakli. Mimo pozornej
bliskości teatrów, opery, filharmonii w Łodzi,
widzowie z naszej gminy muszą mieć na miejscu dostęp do kultury w profesjonalnym wykonaniu.
– Dużą uwagę zwracam na promocję działań. Zmieni się strona internetowa, na której informacje i fotorelacje będą się ukazywać najpóźniej nazajutrz rano po wydarzeniu, bo później
to internauci żyją już czymś innym. Zapowiedzi imprez będą ukazywać się dalej na plakatach, ale wychodzących spod jednej ręki. Chodzi o ujednolicenie ich estetyki i zawartości.
Dodatkowo chcę wzmocnić promocję wizualną
GOK-u na przeszklonych tablicach na świeżym
powietrzu, w najruchliwszych punktach gminy. Kalendarz wydarzeń pod jednym adresem
internetowym ma zapobiegać niepotrzebnemu
dublowaniu imprez w jednym czasie.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

– Najlepsza kobieta: Liliana Leszner,
– Najlepszy zawodnik z ELO do 1800: Maciej
Strzelecki,
– Najmłodsza uczestniczka: Alicja Lewińska.
– Najmłodszy uczestnik: Aleks Grubski.

Gorące owacje
dla Trubadurów

Będziemy organizować Dni Rzgowa
i inne imprezy plenerowe
J

oanna Papuga-Rakowska otrzymała z rąk
burmistrza Rzgowa powołanie na funkcję
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
Nowa szefowa jest z wykształcenia socjologiem. Zdobyła doświadczenie w kierowaniu
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pabianicach
w latach 2011–2017, przez dwa lata była rzecznikiem prasowym starosty pabianickiego,
a ostatnio kierowała Oddziałem Turystyki
Urzędu Miasta Łodzi. Jest mężatką, ma dorosłego syna. Prywatne hobby to intensywny fitness od 4 lat, wycieczki górskie i muzyka.
– W pierwszych dniach pracy trudno jest
oceniać dokonania i stan GOK – mówi nowa
pani dyrektor. – Najważniejszą zmianą będzie
przejęcie organizacji imprez plenerowych począwszy od Dni Rzgowa, dożynek i Powitania
Lata. Dwa lata Dni Rzgowa organizował zewnętrzny operator. Chcę to zmienić – przygotowania do tej flagowej imprezy 2019 r. już ruszyły, ale jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów.
GOK w pełni ma organizować ferie zimą i latem.

– Dużą uwagę poświęcę zwiększeniu liczby sekcji artystycznych dla dzieci i młodzieży.
Zamierzam stworzyć artystyczno-rozwojową
ofertę dla maluchów w obrębie: muzyka – taniec – plastyka. Z myślą o nich powstanie miejsce miejsce zabaw, w którym rodzice mogliby
porozmawiać przy kawie. Idąc dalej tropem
tej grupy odbiorców planuję ofertę w niedzielę
niehandlową – raz w miesiącu dla rodziców,
dziadków z dziećmi. W kilkugodzinnym programie takich spotkań będzie miejsce na zabawę
i animacje artystyczne. Chodzi o wykształcenie
u najmłodszych przyzwyczajenie do udziału
w życiu kulturalnym i towarzyskim.
Jestem dumna, że mogę pracować z Zespołem Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Byłam niedawno na próbie. To ewenement, że zespół
aktywizuje artystycznie tak liczna grupę uzdolnionych dzieci i młodzieży, a w zasadzie również dorosłych z młodego pokolenia. Podziwiam
ich za działalność w tym trudnym okresie czekania na otwarcie Domu Kultury, gdy gardero-

II Rzgowskie Szachowanie
14 października na hali GOSTiR w Rzgowie
odbyła się druga edycja turnieju szachowego
– „Rzgowskie Szachowanie”, która zgromadziła
ponad 150 uczestników. Organizatorem zawodów była grupa nieformalna „Zaszachowani
– Otwórzmy Rzgów na Szachy”, zaś współorganizatorami byli: gmina Rzgów, GOSTiR w Rzgowie, klub szachowy Dwie Wieże Rzgów oraz
Łódzki Związek Szachowy. Impreza była objęta
patronatem honorowym burmistrza Rzgowa.
W roku ubiegłym na I turnieju świętowaliśmy obchody 550-lecia Rzgowa, tegoroczny

Kowalczyk. Oprócz najlepszych zawodników
z naszego województwa – wystartowali także
zawodnicy z Warszawy, Skierniewic, Grodziska Mazowieckiego, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostródy, Płocka i nawet odległej Polanicy
Zdrój.
Turniej był rozegrany w sześciu kategoriach wiekowych, a zwycięzcami zostali:
kategoria open
1. Sylwester Bednarek, 2. Daniel Mielczarek,
3. Olaf Michalski

Po zakończonym turnieju pamiątkowe puchary, statuetki, vouchery oraz nagrody rzeczowe
wręczyli: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Miron Ossowski – szef promocji gminy,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Radosław Pełka, prezes Łódzkiego Związku Szachowego Sylwester Bednarek, dyrektor
GOSTiR w Rzgowie Radosław Bubas.
Rzgowskie Szachowanie to jeden z większych turniejów rozgrywanych w naszym

K

kategoria junior 15–18 lat
1. Natalia Guzik, 2. Patryk Michałowski, 3. Jakub Kopaniewski,
kategoria junior 11–14 lat
1. Bartłomniej Błaźniak, 2. Maria Sokół, 3. Wojciech Kopaniewski,
kategoria dzieci do lat 10
1. Piotr Stępień, 2. Maksymilian Krogulski, 3. Kinga Marczyk
turniej zorganizowany został z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości. Imprezę
rozpoczęliśmy uroczyście. Zaproszonych gości oraz zawodników przywitał dyrektor GOSTiR Radosław Bubas, następnie został zaśpiewany przez wszystkich zgromadzonych hymn
państwowy.
Zawody stały na wysokim poziomie, zawodnicy rozegrali 9 rund. Ustalony czas
na posunięcia wynosił 10 minut + 5 sekund
za posunięcie. Nad prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia główny zawodów Rafał

kategoria dzieci 11–15 lat
bez kategorii szachowej
1. Jan Ostródka, 2. Michał Dyśko, 3. Jan Stańczuk
kategoria dzieci do lat 10
bez kategorii szachowej
1. Tomasz Kubisiak, 2. Tymon Stasiak, 3. Alan
Kapnik

Nagrody specjalne:
– Najlepszy senior 65 +: Waldermar Świc,
– Najlepszy junior: Kamil Maciejewski,

województwie, który mimo krótkiej tradycji
cieszy się uznaniem wśród władz Łódzkiego
Związku Szachowego jak i samych zawodników. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego turnieju i zapraszamy na kolejną edycję za rok. Korzystając
z okazji zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno dzieci jak i dorosłych na zajęcia szachowe organizowane w naszym ośrodku. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
Tekst i fot. Robert Świerczyński, GOSTiR

oncert Trubadurów w Hali Sportowej
w Rzgowie, 16 listopada, przerósł wszelkie
oczekiwania frekwencyjne: na trybunach zasiadło 300 osób. Wstęp był bezpłatny. Wydarzenie było powiązane z obchodami Dnia Seniora
w Rzgowie. Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa oficjalnie zaprezentował nową dyr. GOK
Joannę Papugę-Rakowską. Przy tej okazji podziękował dotychczasowemu pełniącemu obowiązki dyrektora Jarosławowi Rychlewskiemu
za cztery miesiące kierowania GOK.
Publiczność wysłuchała kultowych piosenek takich jak: Po co ja za tobą biegam, Znamy
się tylko z widzenia czy Ej, Sobótka, Sobótka.
Trubadurzy to polski zespół rhythm
and bluesowy. W klasycznym okresie swojej
twórczości między 1968 a 1976 rokiem, grupa wytworzyła charakterystyczne brzmienie
łączące rock and rolla ze stylistyką wschodniosłowiańskiej muzyki ludowej. Na fuzji tej
oparte są największe przeboje Trubadurów,
które usłyszeliśmy na rzgowskim koncercie.
Oto skład zespołu: Marian Lichtman, Sławomir Kowalewski, Jacek Malanowski.
MT, WK, fot. UMR
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Waleczne, gołębie serca…
C

zy pamiętacie Państwo gołębie, wypuszczone w niebo podczas tegorocznych dożynek.
Rzgowski oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych skupia 28 członków nie
tylko z naszej gminy, ale również z sąsiednich
miejscowości – mówi Jan Pytka, prezes filii
PZHGP.

Sztuka latania
– Ja skończyłem 71 lat, a nasza „młodzież” jest
koło trzydziestki. Młodszego narybku już dawno nie odnotowaliśmy. Gołębie pocztowe – jako
sposób spędzania wolnego czasu – przegrywają
rywalizację z laptopami i smartfonami. Zaawansowana elektronika na zawodach wypiera
poczciwe mechaniczne zegary do rejestrowania przylatujących ptaków. Mają one chipowe
znaczniki na obrączkach, na które reaguje specjalna antena na mecie. Urządzenie odnotowuje z sekundową precyzją powrót nawet kilkuset
skrzydlatych zawodników w krótkim czasie.
Na czym polega ta pasja? Część hodowców trenuje lotników w taki sposób, że wywozi ptaki na dystans nawet 80 km od gniazda. Wypuszcza, a one wiedzione instynktem
przekazywanym w genach wracają jak najszybciej do domu. Na lotach maratońskich
ptaki są stopniowo oswajane z coraz dalszymi trasami. Rzgowski oddział zorganizował
w tym roku od kwietnia do lipca łącznie 13

Jubileusz braci
pszczelarskiej
R

ejonowe Koło Pszczelarzy w Tuszynie,
do którego należą również właściciele pasiek w gminie Rzgów obchodziło uroczyście jubileusz 60-lecia. Obchody zainaugurowała msza
w kościele pw. św. Witalisa Męczennika. Została
odprawiona w intencji jubilatów przez kapelana
pszczelarzy w Archidiecezji Łódzkiej – ks. kanonika Wiesława Kamieńskiego, który mówił
o potrzebnie przekazywania pasji młodemu
pokoleniu właścicieli pasiek. Z tym jest bowiem
coraz trudniej. W Polskim Związku Pszczelarzy
jest zaledwie 15% członków do 35 roku życia.
Ksiądz kapelan Wiesław Kamiński sam
posiada 40 uli. Konsekwentnie chce poszerzać

maratonów począwszy od krótszych tras krajowych od 118 km do Pleszewa i wzwyż – aż
do 778 km.
Jan Pytka szczyci się 11-letnim gołębiem, który w 2011 roku triumfował na trasie
do Hamm w Niemczech i z powrotem. Jeszcze
w ubiegłym roku pokonywał trasy po 500 km
jedną stronę. W czasach największej sprawności fizycznej gołąb rozwijał prędkość około100 km/h na dystansie 805 km! Niestety
do tej pory nie doczekał potomstwa.

Z wiatrem i pod wiatr
Wiele zależy jednak od pogody, kierunku
i siły wiatru, a także temperatury. Tegoroczne

swoją wiedzę – właśnie zaczyna naukę w jedynym w Polsce Technikum Pszczelarskim koło
Lublina. Swoją pasją próbuje zarazić również
tuszyńskiego proboszcza księdza Marka Stępniaka. Msza była okazją do przekazania świątyni i poświęcenia świec woskowych.
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tuszynie
liczy 49 członków. Jego prezes Jan Ramięga
wraz z lokalnymi władzami i gośćmi uhonorował najlepszych właścicieli pasiek medalami
i okazjonalnymi pamiątkami.
Większość roślin wymaga zapylenia przez
owady, wśród których największe znaczenie
ma pszczoła miodna. Owoce, warzywa i kwiaty
bez pszczół przestałyby istnieć. Jak powiedział
Albert Einstein: „Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, to człowiekowi pozostaną już
najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół,
to nie będzie zapylania, nie będzie zapylania,
nie będzie roślin, nie będzie roślin, to nie będzie
zwierząt”.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

upały dawały się we znaki nie tylko ludziom.
Na dalekich trasach gołębie pocztowe padają
ofiarą wypadków drogowych, ataków jastrzębi, trafiają do niewoli łapaczy, którzy sprzedają
je na rynku albo chcą zasilić własną hodowlę.
Z takich przyczyn jeden z hodowców stracił
po 14 maratonach setkę gołębi.
W Polsce gołąb pocztowy przeciętnie nie
stanowi dużej wartości materialnej. Ptaka
można kupić już za 5–10 złotych, ale w literaturze fachowej czyta się o gołębiach, które
osiągnęły np. w Japonii zawrotną cenę równowartości 100 tys. zł.
Jan Pytka największe wydatki ponosi
na wykarmienie zawodników: 25 kg polskiej
karmy kosztuje około 60 zł. Na szczęście koleżanki i koledzy dzielą się z nim jajeczkami,
które podkłada do gniazda. Skrzydlaci rodzice
karmią potomstwo papką – ptasim mlekiem
prosto do dzioba. Między koleżeństwem panuje też dobry obyczaj sprzedaży nadwyżek
hodowlanych po złotówce.
Gdy przychodzi dzień maratonu, nie
ma potrzeby, żeby hodowcy wyruszali na dalekie trasy, nawet do Niemiec. Lotnicy muszą
być zaszczepieni u weterynarza w Rzgowie
(100 szczepionek kosztuje 50 zł). Ptaki trafiają
po 16 sztuk do klatek, układanych na ciężarówce z przyczepą. U celu specjalne ramię otwiera
jednocześnie wszystkie kosze. Na dożynkach
Gminnych w Kalinku gołębie zostały wypuszczone bardzo blisko gniazd, więc powrót
do domu był dla nich jak smaczna pestka…
W przyszłym roku podczas dożynek
gminnych rzgowskie gołębie znów poszybują
w niebo.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

VI Ogólnopolska
Wystawa
Królików
Rasowych

W

dniach 20–21 października w hali MOSiR w Konstantynowie Łódzkim odbyła
się VI Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych. Impreza zgromadziła ponad 50 wystawców z całego kraju. Organizatorem wystawy
był Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza z siedzibą
w Rzgowie. Impreza była objęta patronatem
honorowym burmistrza Rzgowa, prezyden-

ta Pabianic, starosty pabianickiego, a także
marszałka województwa łódzkiego. Partnerzy
przedsięwzięcia: PIAST, ARiMR.
Wystawcy walczyli o tytuł championa
w poszczególnych rasach: belgijski olbrzym
szary, nowozeland biały, wiedeński, baran
francuski szary, baran francuski niebieski. Tytuł championa, wicechampiona wystawy zdobyli: Andrzej Błaszczyk, Marcin Klimczak,
Maksymilian Lemiecha, Piotr Pietraszczyk

oraz Paweł Woźniak z ŁZHZFiDI.
Po zakończonej wystawie puchary i wyróżnienia wręczyli: zastępca burmistrza Rzgowa – Małgorzata Rózga.
Wystawa była jedną z największych tego typu
w Polsce.
Tekst i fot. Piotr Pietraszczyk,
wiceprezes ŁZHZFiDI z siedzibą w Rzgowie
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Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych opon samochodowych z terenu gminy Rzgów
TERMIN ODBIORU

OBSŁUGIWANY REJON

10.12.2018

Rejon1: R
 ZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa,
Rudzka, prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

11.12.2018

Rejon 2: R
 ZGÓW: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Reja, Ogrodowa, pl. 500-lecia, Polna, Południowa,
Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana

21.12.2018

Rejon 3: R
 ZGÓW: Leśna, Nasienna, Stroma; STARA GADKA: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek,
Zdrojowa; GOSPODARZ: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, Nowa, Różana, Pałacowa, Spacerowa, Zbożowa

27.12.2018

Rejon 4: C
 ZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY; GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

12.12.2018

Rejon 5: B
 RONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA

19.12.2018

Rejon 6: K
 ALINKO, STAROWA GÓRA: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Perłowa, Wójtowska,
Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa; STARA GADKA: Śniadeckiego

20.12.2018

Rejon 7: S
 TAROWA GÓRA: Wierzbowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna,
Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, Szklana, Akacjowa

18.12.2018

Rejon 8: GRODZISKO, KONSTANTYNA, STAROWA GÓRA: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa,
Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

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

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

Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek wystawienia ww. odpadów przy punktach odbioru odpadów komunalnych.
W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom wymienionym powyżej lub będą niekompletne (dot. elektrycznych i elektronicznych), wykonawca – firma JUKO ma prawo nie
odebrać takich odpadów.
Przypominamy, że przez cały rok, od wtorku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00 (w poniedziałek – nieczynne) można bezpłat-

nie oddać do PSZOK, ul. Ogrodowa 115 w Rzgowie, selektywnie zebrane odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, opakowania
z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metalu,
opakowania ze szkła, odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne
gałęzie), popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, tworzywa sztuczne, papier, metale, żarówki/świetlówki, zużyte
baterie i akumulatory, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe i budowlane.

Odpady powinny być ułożone w jednym miejscu przy posesji i przygotowane do odbioru oraz transportu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przyjmiemy
odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 7.00!



W piątek, 7 grudnia planowane
jest spotkanie mieszkańców
z policją i władzami na temat
bezpieczeństwa.
W ostatnich tygodniach doszło kilkakrotnie
do kradzieży z włamaniami. Wszystko trwa
kilka minut. W powiecie łódzkim wschodnim
prawdopodobnie działa gang kradnący najdroższe samochody. Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej nadkomisarz Tomasz Konopka,
kierownik Ogniwa ds. Kryminalnych w komisariacie w Rzgowie poinformował, że policja zareagowała skierowaniem większej liczby
patroli umundurowanych i samochodów nieoznakowanych. Według lokalnej policji, statystyki nie wskazują wzrostu przestępczości
z wyjątkiem kradzieży drogich samochodów
osobowych. Na dowód tego funkcjonariusz
przytoczył konkretne dane: od początku roku
zanotowano 203 czyny kryminalne – wykryto dotychczas 138 sprawców tych przestępstw.
Prawie połowę przestępstw stanowią kradzieże
i włamania. Wykrywalność przestępstw na naszym terenie wynosi w tym roku 60%. Sprawy
umorzone są wznawiane, gdy tylko pojawiają
się nowe dowody, zatrzymywani są podejrzani
np. przy okazji przestępstw na innym terenie.
WK



W sprawie
bezpieczeństwa
w Gminie Rzgów

TRZYMAJMY SIĘ RAZEM
– UWAGA NA ZŁODZIEI!!! –
W związku z powtarzającymi się ostatnio kradzieżami na terenie Rzgowa i okolic w firmach jak i domach prywatnych, zachowajmy ostrożność i zdrowy rozsądek.
Właściwie zabezpieczmy domy i posesje przed wejściem do nich osób niepożądanych,
mogących nas okraść.
OTO KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD,
JAK ZABEZPIECZYĆ WŁASNY DOM I DOBYTEK:
– Unikajmy przygodnych znajomości – zwłaszcza mieszkając samotnie nie zapraszajmy do domu nieznajomych.
– Zwracajmy uwagę na nieznajome osoby w naszym otoczeniu oraz pojazdy pozostawiane w pobliżu, jak również ich cykliczne pojawianie się.
– Zainteresujmy się nieznajomymi – zapytajmy kogo szukają, przyjrzyjmy się im by zapamiętać wygląd, spiszmy numery rejestracyjne pojazdów.
– Rozmawiajmy z sąsiadami o niepokojących spostrzeżeniach i wymieniajmy między
sobą informacje.
– Współdziałajmy z sąsiadami – zwracajmy uwagę również na ich domostwa podczas
ich nieobecności.
– Nie zamieszczajmy informacji w internecie o naszej planowanej nieobecności w domu.
– Nie zostawiajmy biżuterii i drogocennych rzeczy w łatwo dostępnych i przewidywalnych miejscach takich jak: nocne szafki, bieliźniarki, torebki czy szklane naczynia.
– Odkładajmy kluczyki samochodowe do bezpiecznych (ekranowanych) pudełek lub
owijajmy je zwykłą spożywczą folią aluminiową, co uniemożliwi zdalne odczytanie
ich kodu i kradzież samochodu.

Reagujmy w każdym podejrzanym przypadku!
Gdy coś nas zaniepokoi, nie bójmy się kontaktować z policją
pod numerem alarmowym 112 lub 997 albo z firmą ochroniarską, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów, np. rysopis podejrzanej osoby, markę czy nr rej. auta.
Pamiętajmy, że my możemy być następni jako poszkodowani.
Nasza aktywność najlepiej nas zabezpieczy.

BĄDŹMY SOLIDARNI.

KOMUNIKAT
POLICJI
Funkcjonariusze ze Rzgowa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży z włamaniem do domu
jednorodzinnego.

Do zdarzenia doszło 28 października.
Sprawca dokonał kradzieży biżuterii,
złotych monet oraz pieniędzy. Rysopis
poszukiwanego mężczyzny: wiek około 30 lat, 185 cm wzrostu, krępej budowy ciała, włosy krótkie ciemne. Osoby
mogące rozpoznać osobę z portretu
pamięciowego proszone są o kontakt
telefoniczny z Komisariatem Policji
w Rzgowie pod nr tel. 42 214 10 07 lub
z Komendą Powiatową Policji w Koluszkach nr 44 719 62 00.
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Udana jesień Zawiszy
D

obiegły końca ligowe potyczki wszystkich drużyn zgłoszonych do rozgrywek pod szyldem Zawiszy. I trzeba
przyznać, że nie mamy się czego wstydzić.
Oczywiście nie wszystkim zespołom szło
równie dobrze, a od niektórych wymagamy
na pewno dużo więcej. Jednak reasumując trzeba rundę jesienną zapisać po stronie plusów.
Pierwszy raz w rozgrywkach organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej Zawiszę reprezentowało 8 zespołów, w tym 3 seniorskie i aż 5 młodzieżowych. Nie zapominamy
także o najmłodszych zawodnikach z roczników
2011 i 2012, którzy brali udział w turniejach organizowanych także pod egidą ŁZPZPN, jednak
w przyjętej formule tych rozgrywek nie prowadzi
się rankingów drużyn, czy też nie notuje się odnoszonych wyników. Możemy jedynie nadmienić, że zdecydowanie będziemy mieli pociechę

z obecnych żaków piłki nożnej, bo tylko takie
wnioski można wyciągnąć obserwując ich grę.
Z drugiej strony przed nimi przede wszystkim
treningi, treningi i jeszcze raz treningi, bo tylko
sumienną pracą dojdą bardzo wysoko. Oczywiście, aby wilk był syty i owca cała w okresie
zimowym rodzice i kibice najmłodszych przedstawicieli Zawiszy na pewno będą mieli okazję
do obejrzenia ich w akcji podczas organizowanych w Rzgowie i nie tylko np. turniejach halowych. Pierwsze z nich już na początku grudnia!

Przede wszystkim oceniając minioną rundę słowa uznania należą się reprezentacyjnej
drużynie Zawiszy, czyli zespołowi prowadzonemu przez Michała Osińskiego. W 15 rozegranych spotkaniach odnieśli oni 11 zwycięstw, zanotowali 3 remisy i tylko raz zeszli
z boiska pokonani. Dla tych, którzy na bieżąco
nie śledzą poczynań Zawiszy, trzeba zaznaczyć, że w tym sezonie przyszło nam walczyć
w lidze z dwoma rezerwowymi drużynami
łódzkich klubów – Widzewa i ŁKS. W większości spotkań o sile ich drużyn stanowili
zawodnicy z szerokich kadr odpowiednio IIi I-ligowych. Ta jedyna porażka przytrafiła się
właśnie z rezerwami ŁKS, ale rezerwy Widzewa nie zdołały już znaleźć recepty na pokonanie naszego zespołu remisując na Stadionie
Miejskim w Rzgowie 2:2. Co więcej, piłkę
meczową w spotkaniu z Widzewem na swoim
koncie miał Zawisza i tylko ofiarna interwencja bramkarza gości uchroniła ich od porażki.
Należy przy tym stwierdzić, że zdecydowanie
jesteśmy trzecią siłą tegorocznej klasy okręgowej i już z niecierpliwością oczekujemy rozpoczęcia rundy rewanżowej.
Dwie nasze pozostałe seniorskie drużyny
walczyły na swoich ligowych frontach ze zmiennym szczęściem choć też trzeba przyznać, że oba
zespoły kobiecy – Zawisza Fiero oraz rezerwy
pierwszej drużyny mają za sobą sporo zmian.
Korzystniej przeszły przez nie dziewczyny, które
na swoim koncie mają 5 zwycięstw, 3 remisy i 3
porażki. Takie wyniki obecnie pozwalają na zajmowanie 6 lokaty. Wierzymy jednak, że apetyty tego zespołu na tym miejscu się nie kończą
i po solidnym przepracowaniu okresu zimowego Zawisza Fiero osiągnie jeszcze lepsze rezultaty. Na pierwsze miejsce wskoczyć będzie bardzo
trudno, ale na drugie można próbować…
Zespoły młodzieżowe także były bezpośrednimi uczestnikami zachodzących zmian.
Najczęściej był to zmiany trenerskie, ale także na przykład rocznikowe. Z całą pewnością
przeprowadzane one były z myślą o dalszym
rozwoju wszystkich drużyn i zawodników. Czy
wszystkie były słuszne pokaże czas, choć już

Święto na sportowo!
Każdy powinien mieć swój własny pomysł
na świętowanie tak ważnego wydarzenia, jakim była 100. rocznica odzyskania niepodległości. Dla drużyny piłkarskiej może to być

na przykład rozegranie ligowego meczu.
Tak właśnie stało się w przypadku drużyny
Zawiszy Fiero. Ich spotkanie z Różą Kutno
wypadło właśnie 11 listopada. Niby mecz

teraz możemy wyciągnąć wnioski. Są wśród
nich te pozytywne, jak i te negatywne, ale nie
myli się tylko ten co nic nie robi. Na pewno
jednak widoczny jest stały progres, na pew-

jak każdy inny, jednak – jak relacjonowały
to dziewczyny – „tak wzniośle i uroczyście”
rozpoczęty słowami Mazurka Dąbrowskiego. Do tego jeszcze wygrany. Dzień wcześniej, przy okazji rozgrywania meczu, głośne
słowa hymnu popłynęły także z ust drużyny
2010 rocznika, prowadzonej przez trenera
Roberta Świerczyńskiego. Brawo Zawisza!

no także nie można odmówić zawodnikom
zapału do pracy, co także świadczy o dobrej
pracy wykonywanej przez poszczególnych
trenerów. Na weryfikację wyników przyjdzie
jeszcze czas, bo szczególnie przy najmłodszych grupach nie jest to najważniejsze. Ciężko jest także wyróżnić jeden czy drugi zespół,
bo o każdym z nich należałoby napisać wiele
dobrego. Jedni są liderami swoich rozgrywek,
inni uczą się nowego systemu gry, a jeszcze
inni bardzo dobrze radzą sobie w rozgrywkach ze starszymi rocznikami. To wszystko
mówi jasno, że inwestycja w młodzież była
dobrym ruchem, a rolą klubu jest zapewnienie
im jak najlepszych warunków do trenowania
i funkcjonowania w Zawiszy.
W dalszym ciągu trwa nabór uzupełniający do wszystkich drużyn prowadzonych w Zawiszy. Zapraszamy na treningi zarówno chłopców, jak i dziewczynki urodzonych w latach
2012 i starszych. Wszelkich informacji można
uzyskać pod numerem telefonu 505 128 168
lub przesyłając wiadomość za pośrednictwem
facebookowej strony Zawiszy.
Krzysztof Fintzel
fot. GLKS Zawisza Rzgów
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XVIII DZIEŃ PAPIESKI
J

ak co roku, w październiku, w rzgowskim
kościele parafialnym świętowaliśmy XVIII
Dzień Papieski. Msza była odprawiana również
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas
mszy o godz. 10 tradycyjnie zaśpiewał chór
„Camerata” pod dyrekcją Izabeli Kijanki. Datki
na tacę zostały przeznaczone na kontynuację
remontu naszej zabytkowej świątyni, a publiczną zbiórkę przeprowadzono także na stypendia
dla Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Tekst i fot. WK

Bajkowe murale

Most
znowu
błyszczy nocą
I

kona Rzgowa – stalowy most na Nerze znów
jest podświetlony. Iluminacja rozbłysła
jeszcze przed Świętem Niepodległości. Przypomnijmy, że instalacja elektryczna została
zepsuta przez wandala, zatrzymanego wkrótce
przez policję. Rzgowski zabytkowy most tramwajowy na rzece Ner jest konstrukcji kratownicowej, której wszystkie elementy są nitowane.
Połączył on brzegi rzeki w latach 1915–1916
na potrzeby przedłużanej wówczas linii tram-

wajowej z Rudy Pabianickiej do Kruszowa
przez Rzgów i Tuszyn. Ostatni raz przejechał
po nim tramwaj w 1993 r. Obecnie – po kapitalnym remoncie i usunięciu torowiska – pełni funkcję mostu dla pieszych i rowerzystów.
Warto wiedzieć, że bliźniaczy most tego typu
znajduje się w Lutomiersku (woj. łódzkie) i jest
ciągle wykorzystywany przez tramwaje.
WK, fot. Marek Derski

Walczymy
ze smogiem
W

ejście i otoczenie nowej filii Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzgowie było za smutne dla dzieci. Władze gminy wpadły więc na pomysł pomalowania ścian
i ogrodzenia poradni, aby stworzyć miejsce
przyjazne dla najmłodszych podopiecznych.
Farby i pędzle zakupił Urząd Miejski.
Wykonanie murali wzięli na siebie członkowie grupy artystycznej „Collage”. To grupa dorosłych artystów amatorów, działająca

BITWA POD ŁODZIĄ
To jedna z największych bitew I wojny światowej na froncie wschodnim. Rozegrała się
na przełomie listopada i grudnia 1914 roku
(datowana od 11 lub 17 listopada do 6 grudnia) pomiędzy armiami niemiecką i rosyjską.
Po obu stronach stanęło blisko 700 tys. żołnierzy wielu narodowości. Zasadnicza batalia
odbyła się w okolicach Rzgowa i Starej Gadki, gdzie do dziś pozostał cmentarz wojenny.
Straty po obu stronach szacowano na ok. 200
tys. żołnierzy pochowanych na ponad 200
leśnych cmentarzach na terenie podłódzkich
gmin: Rzgowa, Koluszek, Brójec, Gałkówka,
Brzezin i wielu innych.
AG

B
od około dwóch lat pod artystyczną opieką Irminy Kuzik w pracowni plastycznej
w GOK. Artyści z „Collage” przenieśli
na ściany budynku ilustracje z popularnej
serii książeczek dla dzieci „Nudzimisie”.
Książki z tej serii to nie tylko świetny
sposób na nudę, ale także na naukę – dbania
o środowisko, właściwych postaw i honorowego zachowania.
WK, fot. UMR

urmistrz Rzgowa ogłasza nabór uzupełniający wniosków od osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na wymianę
źródeł ciepła. Dofinansowywanie realizowane
jest z środków WFOŚiGW wynosi do 50%
kosztów kwalifikowanych zadania zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie. Dofinansowaniem będą objęte koszty związane z wymianą źródeł ciepła poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą i osobą fizyczną
do 30 września 2019 r. Osoby zainteresowane
proszone są o składanie wniosków w terminie
od 27 listopada do 11 grudnia 2018 r. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miej-
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skiego w Rzgowie w dwóch egzemplarzach.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się
z pracownikami UMR: Markiem Derskim –
pok. nr 4 lub Mariuszem Ruteckim – pok. nr 7
w godz. od 9 do 13.
UMR

