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Rekordowy budżet
Gminy Rzgów 2019

Trochę demografii…
Jest nas już 9971!
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ub. roku budżet
gminy zamknął
się kwotą 89,7 mln zł.
Tegoroczny, prawdopodobnie przez jakiś
czas – w kolejnych
latach – będzie trudny
do pobicia.

Orkiestra serc
pod parasolami

Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Rzgowie
w 2018 r. budżet na poziomie 103,5 mln zł został przyjęty 12 głosami
radnych przy dwóch
głosach wstrzymujących się od głosowania
i jednym radnym nieobecnym.
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Jak nas widzą?
Wymarzone
miejsce na start
i metę wyścigu
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Przygotowania Zawiszy
do nowej rundy rozpoczęte!

Rozmawiamy z Michałem
Dudkiem, dyrektorem
Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego
Juniorów „Po Ziemi
Łódzkiej”, członkiem
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LEKCJA OBYWATELSKA

w ratuszu
Po tragedii
w Gdańsku
13 stycznia 2019 około godziny 20., podczas odbywającego się na Targu Węglowym w Gdańsku lokalnego finału 27.
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przebywający na scenie prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz został trzykrotnie ugodzony nożem przez 27-letniego zamachowca. Następnego dnia zmarł
w szpitalu po ciężkiej operacji.

W środę, 16 stycznia dwie klasy
VIII ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza
w Rzgowie odwiedziły ratusz
z nauczycielkami Sylwią
Ways i Aleksandrą Jaworską.
Młodzież uczestniczyła
w praktycznej lekcji WOS
na temat samorządu
terytorialnego i organizacji
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Burmistrz Mateusz Kamiński był pytany przez
uczniów, dlaczego w Rzgowie nie ma jeszcze krytej pływalni i 400-metrowej bieżni.
Katarzyna Berczak-Lato, sekretarz gminy
opowiadała, czym jest w praktyce jednostka
samorządu terytorialnego. Radosław Pełka,
przewodniczący Rady Miejskiej opowiadał
o specyfice pracy rajców, o terminach sesji,
pracach komisji problemowych itp.

Kolędowa uczta
GOK w Rzgowie i chór „Camerata” zorganizowały 20 stycznia IX Chóralny Koncert Kolęd
i Pastorałek. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzgowie tradycyjnie pełnił
rolę sali koncertowej. Joanna Papuga-Rakow-

Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych urzędu opowiedzieli pokrótce m.in.
o inwestycjach dużych i małych, jak zarejestrować działalność gospodarczą, na czym polega
planowanie przestrzenne, jak wygląda mapa zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów,
za co odpowiada USC i skarbnik. Na zakończenie spaceru po ratuszu uczniowie dostali upominki od burmistrza Mateusza Kamińskiego.
Lekcje WOS to już tradycja w naszej gminie. Inicjatywa wychodzi od nauczycieli.
Włodzimierz Kupisz, fot. Rafał Woźniak

ska, dyrektor GOK określiła niedzielny koncert jako ucztę kolędową, po której w sali OSP
odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich
wykonawców, a także można było obejrzeć wystawę z okazji jubileuszu 15-lecia „Cameraty”.
Oprócz „Cameraty” w koncercie udział
wzięły chóry z Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego i Kutna.
WK

W piątek, 18 stycznia o godz. 17 w całym kraju rozpoczęła się żałoba narodowa. Symbolem były biało-czerwone flagi
z kirem, które pojawiły sie również przed
rzgowskim ratuszem. Paweł Adamowicz,
samorządowiec, przewodniczący Rady
Miasta Gdańska w latach 1994–1998 oraz
prezydent Gdańska od ponad 20 lat, został pochowany 19 stycznia w bazylice
konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku.
UMR

„RZGÓW” – NASZA GMINA” – Bezpłatna Gazeta Samorządowa.
Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, pok. 6, tel. 42 214 12 10 wew. 129
Redaktor naczelny: Arkadiusz Grzegorczyk, zastępca redaktora naczelnego: Bogumił Makowski
Członkowie Kolegium Redakcyjnego: Arkadiusz Grzegorczyk,
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, Bogumił Makowski, Danuta Szymczak, Stanisław Zaborowski
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Drukarnia w Łodzi, ul. Skorupki 17/19.
Skład: Agencja Wydawnicza PAJ-Press, www. pajpress.com.pl
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów.

Wspólnymi siłami

Starostwo Łódzkie-Wschodnie przekazuje
znaczne środki na powiatowo-gminne inwestycje drogowe. Jak poinformowała Anna
Czarnocka, skarbnik w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie – dofinansowanie wspólnych modernizacji dróg powiatowych w gminie Rzgów
wyniosło w 2018 roku –1,548 mln zł.
Przebudowę w Rzgowie ul. Łódzkiej
(I etap) – drogi powiatowej nr 2942E starostwo dofinansowało w wysokości 250 tys. zł
przy koszcie całości 901 894 zł.
W Bronisinie Dworskim przebudowę drogi powiatowej nr 1233E – ul. Strażackiej, budowę chodnika sfinansował niemal w całości
powiat. Zapłacił 250 tys. zł, a gmina Rzgów
dołożyła 5 tys. zł.
Przebudowę drogi powiatowej nr 1233E
w Hucie Wiskickiej-Tadzinie starostwo dofinansowało w wysokości 450 tys. zł przy koszcie całkowitym inwestycji, wynoszącym 1,568 mln zł.
W Rzgowie przebudowę ul. Tuszyńskiej –
drogi powiatowej nr 2942E starostwo dofinansowało w wysokości 600 tysięcy złotych przy
udziale gminy Rzgów w kwocie 361 499 zł.
Wspólne drogowe inwestycje powiatowo-gminne z roku na rok są coraz większe.
Tekst i fot. W.Kupisz
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RADA MIEJSKA

Rekordowy budżet
Gminy Rzgów 2019
W ub. roku budżet gminy
zamknął się kwotą 89,7 mln zł.
Tegoroczny, prawdopodobnie
przez jakiś czas – w kolejnych
latach – będzie trudny
do pobicia. Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Rzgowie
w 2018 r. budżet na poziomie
103,5 mln zł został przyjęty 12
głosami radnych przy dwóch
głosach wstrzymujących
się od głosowania i jednym
radnym nieobecnym.
Z prezentacji burmistrza wynikało, że planowane dochody w 2019 r. zostały obliczone na 67,9
mln zł, a deficyt w granicach 35,5 mln zł. Po stronie wydatków aż 25,6% budżetu zajmuje gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a 16,6%
oświata i wychowanie. Aż 8,8 mln zł mają kosztować drogi gminne i powiatowe. Do najważniejszych nowinek z sesji Rady Miejskiej należy
z pewnością zmniejszenie do 14 mln zł kredytu
na pokrycie przyszłorocznego deficytu.
Koniec roku to także czas podsumowywania inwestycji w 2018 r. W Guzewie osiągnięto stan surowy zamknięty przestronnego
przedszkola. Część budynku zostanie przeznaczona na żłobek. We wznoszonym w Rzgowie Domu Kultury brakuje już tylko kilku
elementów. Zakończyły się prace przy pokryciu dachu świetlicy wiejskiej w Starej Gadce.
Budowa kanalizacji została poszerzona o Starą
Gadkę. Natomiast w Starowej Górze przy ul.
Stropowej i Podłogowej już można podłączać
się indywidualnie do nowej sieci. Wydano 37
decyzji administracyjnych o przyłączeniach –
13 posesji już korzysta z nowej kanalizacji.
W planach na 2019 r. mówiono o doposażeniu siłowni w Hali Sportowej GOSTiR
i stworzeniu sauny dla uatrakcyjnienia oferty. Hala musi zarabiać na swoje utrzymanie.

Wcześniej nie można było pobierać opłat
od użytkowników wieczornych i weekendowych ze względu na warunki zbudowania
obiektu z dofinansowaniem unijnym.
Budżet sołecki wyniesie prawie pół miliona złotych. Do 939,45 zł miesięcznie wzrosły
diety radnych, które nie były zmieniane od 8
lat. Diety zryczałtowane dla sołtysów wzrosły
do 500 zł miesięcznie. Łączne nakłady na OSP
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Mateusz Kamiński,
burmistrz Rzgowa,
o tegorocznym budżecie

wyniosą w przyszłym roku 718 tys. zł. Wynika
to z rosnących zadań naszych druhów: muszą interweniować w zdarzeniach na drogach
szybkiego ruchu, mają pod opieką ćwierć tysiąca metrów kwadratowych zabudowy handlowej pod dachem. Jednostki OSP otrzymają
dwa lekkie samochody strażackie.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

B

iorąc pod uwagę planowane wydatki,
które wynoszą 103,5 miliona złotych,
jest to budżet rekordowy i wyjątkowy. Rekordowy, bo nigdy dotąd w Gminie Rzgów
nie rozplanowano tak dużych kwot. Wyjątkowy, bo prawdopodobnie przez jakiś czas
– także w kolejnych latach – będzie trudny
do pobicia.
Jest to budżet niemal w pełni partycypacyjny, bo w zakresie inwestycji oparty głównie na wnioskach mieszkańców,
choć z oczywistych względów nie realizuje
wszystkich zgłoszonych postulatów. Planując budżet, musiałem bowiem wybierać
do realizacji te sprawy, które są najpilniejsze, bo mimo pewnej zasobności, nie jesteśmy gminą tak bogatą jak nasze marzenia.
Budżet dla Gminy Rzgów zaplanowany
na 2019 rok jest także bardzo proekologiczny, a to dlatego, że zaplanowaliśmy kontynuowanie dużych inwestycji w ochronę
środowiska polegających m.in. na budowie
kanalizacji czy oczyszczalni ścieków, ale
także np. sadzeniu drzew. Co warto podkreślić, duże budowy realizujemy z udziałem znaczących środków zewnętrznych
pozyskanych z dotacji np. w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
Bardzo istotnym zagadnieniem w tym
budżecie są też remonty dróg, które wykonamy w porozumieniu z władzami powiatu łódzkiego wschodniego i przy udziale
funduszy z budżetu powiatu.
Oczywiście chcemy skończyć duże
budowy domu kultury, przedszkola, czy
wykonać wiele drobniejszych inwestycji.
Jednak na koniec wspomnę jeszcze tylko
o tym, że tegoroczna szczególność naszego
budżetu polega również na tym, że po raz
pierwszy planujemy środki na żłobek. Dotychczas w Gminie Rzgów nie było publicznego żłobka, teraz chcemy go uruchomić,
także pozyskując zewnętrzne dofinansowanie.
Bardzo życzyłbym sobie, żeby wszystkie te plany udało nam się pomyślnie
zrealizować dla dobra dalszego rozwoju
i podnoszenia jakości życia mieszkańców
Gminy Rzgów.
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Stary rok –
nowe chodniki
W

ostatnich dniach ub. roku odbył się odbiór techniczny nowego chodnika w Starowej Górze przy ul. Futrynowej. Prace wykonano na odcinku 507 m kosztem 186 tys. zł.
Przy okazji dużej inwestycji drogowej
na odcinku 651 m w Hucie Wiskickiej, jesienią powstały zupełnie nowe chodniki z szarej
kostki, które zajęły powierzchnię 604 m kw.
Kostką wyłożono także podjazdy do posesji.
Wybudowano również betonowe rowy odpływowe oraz przepusty. Inwestycja była współfinansowana przez Starostwo Powiatowe.
Jedną z bardziej skomplikowanych technicznie inwestycji była budowa chodnika wraz
ze zjazdami do posesji w Bronisinie Dworskim przy ulicy Strażackiej. Powstało tu około
428 m chodnika o szerokości 1,5 m.
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– W trakcie inwestycji okazało się, że między poziomem chodnika a dnem rowu odwadniającego różnica wyniesie ponad 1,5 m i dlatego dla bezpieczeństwa na ławie fundamentowej
zainstalowano sporą rurę i przykryto ziemią
– mówi Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji UM w Rzgowie. W ten sposób powstały dwa odcinki krytego kanału:
51- i 61,5-metrowy. Powstało też dodatkowe
30-metrowe przedłużenie chodnika w kierunku ul. Dworskiej. W związku z dodatkowymi pracami sporządzono aneks do umowy
z wykonawcą. Gmina zaakceptowała wzrost
kosztów o około 54 tys. zł, które ostatecznie
zamknęły się kwotą 180 tys. zł.
– Nowe chodniki powstały w 2018 r. również na odcinku 561 m przy ul. Letniskowej
w Rzgowie, co kosztowało 218 tys. zł i 215 m
w Kalinku (107 tys. zł) – mówi Tomasz Zaniewicz, inspektor nadzoru z Referatu Inwestycji
UMR. – W trakcie modernizacji odcinka ul.
Tuszyńskiej w Rzgowie wykonano także fragmenty chodnika.
W 2018 roku wyremontowano ponadto
220-metrowy odcinek chodnika w Prawdzie
o szerokości 1,50 m, co kosztowało 35,5 tys. zł.

NIE TYLKO STAROWA GÓRA

Robi się coraz
jaśniej…
P

rawie pół miliona złotych kosztowały
ubiegłoroczne inwestycje oświetleniowe
na ulicach, drogach, a także na placach i boisku. Pod względem wartościowym najdroższe
były budowy oświetlenia przy ul. Sosnowej
i Żwirowej w Starowej Górze, które łącznie
z projektem kosztowały po 100 tys. zł.
Nowe oświetlenie boiska w Starowej Górze
przy ul. Żwirowej objęło również jego zaplecze. W nocy nad boiskiem robi się jasno jak
w dzień. Przy okazji został zasilony pawilon
boiskowy. Jasno po zmierzchu zrobiło się
w także w Starowej Górze na ulicy Gruntowej.
Natomiast wykonanie instalacji elektrycznej
oraz oświetlenia LED na ulicy Kusocińskiego
w Rzgowie natrafiło na finansową przeszkodę.
W związku z rosnącymi cenami, radni mu-

GMINA

Rzgowskie
drogi 2019
Chodnik w Starowej Górze, ul. Futrynowa

fot. Tomasz Zaniewicz

GUZEW

Progi już spowalniają
P

rzed skrzyżowaniem w rejonie Szkoły
Podstawowej w Guzewie zamontowano
progi wyspowe. Montaż progów na drodze
2916E był wnioskowany zarówno przez rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, jak również radnego z miejscowości Guzew.
Zamontowano 4 progi wyspowe, które
mają zabezpieczać wjazd do szkoły oraz do
nowo budowanego przedszkola ze żłobkiem.
Jest to część stałej organizacji ruchu, która zo-

stała opracowana jesienią 2018 roku. Pozostałe
zmiany mające na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania, to znaczy pasy
akustyczne, poprzedzające zamontowane progi wyspowe – ze względu na panujące warunki
atmosferyczne zostaną wykonane na wiosnę.
Koszt montażu progów i oznakowania pionowego wyniósł 13 tys. zł.
Adam Stawiany
Fot. Tomasz Wojtas

J

eszcze przed świętami nastąpił końcowy odbiór techniczny wyremontowanego odcinka
651 metrów bieżących drogi powiatowej Huta
Wiskicka – Tadzin.
Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie podkreślił, że ulica jest oddana do użytkowania
w bardzo dobrym stanie wykończenia.
To jedna z trzech największych inwestycji drogowych w gminie Rzgów w tym roku.
Część kosztów przebudowy drogi pokryje
starostwo powiatu łódzkiego wschodniego.
Powstały także chodniki z szarej kostki o pow.
604 m kw. Wybudowano również betonowe
rowy odpływowe oraz przepusty. Koszt przebudowy drogi to 1,363 mln zł.

Niektóre inwestycje
drogowe w 2019 roku:
W planach inwestycyjnych na przyszły rok
rozdział budżetu „Transport i łączność” obejmuje wydatki na poziomie 8,8 mln zł. Składają się na nie m.in.:
– koszt projektu i przebudowy rowów odwadniających przy drodze powiatowej 2909E
w Kalinku (111 tys. zł)
– przebudowa tejże drogi w Kalinku (2 mln zł)
– przebudowa drogi powiatowej nr 1233 – ul. Nad
Nerem w Bronisinie Dworskim (1,5 mln zł)
– przebudowa drogi powiatowej nr 2909E
w Romanowie (0,5 mln zł)
– przebudowa drogi powiatowej nr 2942E –
ul. Tuszyńskiej od placu 500-lecia do Strugi
w Rzgowie (600 tys. zł)
– przebudowa drogi gminnej w Grodzisku – I
etap (1,5 mln zł)
– projekt i budowa odwodnienia ul. Glinianej
w Rzgowie (520 tys. zł)
– przebudowa ul. Sucharskiego w Rzgowie
(250 tys. zł)
– przebudowa w Rzgowie ul. Wąwozowej od
ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki (200 tys. zł)

Większość inwestycji drogowych w naszej gminie
jest dofinansowana w 50% przez Starostwo Powiatowe.
W tym roku będzie to kwota 2,25 mln zł.

RZGÓW

Gdzie woda
w kranach
W
Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

sieli przegłosować dodatkowo około 25 tys. zł
na to zadanie.
Pojaśniało również w Konstantynie przy
ul. Pejzażowej, Granitowej w Bronisinie Dworskim, a w Rzgowie przed dawnym budynkiem
gimnazjalnym lampy zabłysną w tym miesiącu.
W ramach ubiegłorocznego budżetu wykonano projekty oświetlenia przy ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (realizacja w tym
roku) oraz ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstantynie. Rachunki za uliczne oświetlenie LED są czterokrotnie niższe
od tradycyjnego, czyli sodowego. Wszystkie
inwestycje oświetleniowe w gminie Rzgów
opierają się obecnie na lampach typu LED.

ub. roku mieszkańcy gminy Rzgów mogli przyłączyć swoje domy do 1040 m
nowych odcinków wodociągu w czterech miejscowościach. Kosztowało to 293,9 tys. zł. Roboty wodociągowe wykonano w siedmiu ulicach.
W Czyżeminku wykonano wodociąg
na terenie dwóch działek. Zastosowano rury
dwuwarstwowe o dużej odporności, elastycz-

ne, o dużej wytrzymałości. Wartość kosztorysowa na odcinku 51 m to 18,7 tys. zł. W wyposażeniu hydrant pożarowy nadziemny.
Starowa Góra: ul. Okienna, 42 mb, hydrant
nadziemny (14,5 tys. zł), ul. Irysowa, 59 m
(16,2 tys. zł), ul. Kwiatowa; 240 m, 2 hydranty
p. poż. (49,9 tys. zł), ul. Piecowa, 269 m, rura
o średnicy 11 cm, 2 nowe hydranty przeciwpożarowe (79,7 tys. zł).
Gospodarz: ul. Guzewska, w pasie drogi krajowej nr 71, połączenie dwóch istniejących wodociągów, co zabezpieczyło sieć w razie awarii oraz
w przyszłości umożliwi podłączenie dalszych
działek na tym odcinku, 160 m (52,2 tys. zł).
Bronisin Dworski – ul. Pogodna, przybyło
219 m wodociągu i hydrant (62,7 tys. zł).
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RZGÓW / STAROWA GÓRA
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SĄ EFEKTY AKCJI
USUWANIA AZBESTU
P

Zrealizowane
odwodnienia
P

rojekty, konserwacja i wykonanie rowów
odpływowych w 2018 r. należały do jednych z najważniejszych zadań infrastrukturalnych w gminie Rzgów.
– Jeśli chodzi o I etap odwodnienia terenów
Starowej Góry, to środki były przeznaczone
na modernizację oraz bieżącą konserwację urządzeń odwadniających, a wiele prac udało się wykonać przy udziale pracowników komunalnych
– mówi Adam Stawiany, p.o. kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej UM w Rzgowie.
Prace polegały na mechanicznym oczyszczeniu rowów na odcinkach:
– 
pomiędzy rowem odprowadzającym wodę
z Starowej Góry w kierunku Rzgowa do ul.
Wójtowskiej (długość ok. 230 m)
– odcinek od ul. Wójtowskiej w kierunku Konstantyny (130 m)
– od ulicy Sałatowej w kierunku Konstantyny
(210 m)
– pomiędzy wylotem z kanału od ulicy Dachowej do ul. Centralnej (90 m)
– odcinek pomiędzy ul. Centralną a przejściem
pod ul. Kanałową (220 m)
– odcinek od ul Szklarniowej w kierunku ul.
Dachowej (60 m)

INWESTYCJE

– 
odcinek położony wzdłuż ul. Inspektowej
(250 m)
– odcinek rowu od ul. Kwiatowej do granicy
Starowej Góry (260 m)
– 
nowy odcinek rowu wzdłuż ul. Szklanej
(200 m)
Odtworzenie rowu odwadniającego pomiędzy
ul. Letniskową a ul. Wąwozową było najbardziej kosztowną inwestycją odwodnieniową
w 2018 roku – 100 tys. zł. Największym kosztem materiałowym było zakupienie za 81
tys. zł rur PCW do wykonania odwodnień ul.
Szklanej i ul. Okiennej, które to prace będą
kontynuowane w tym roku. Referat Gospodarki Komunalnej na odwodnienia ulic w gminie
Rzgów wydał w ub. roku ok. 200 tys. zł.

ierwszy etap usuwania azbestu
w 2018 r. rozpoczął się w gminie Rzgów 10 kwietnia i zakończył 26 listopada. Dla zrealizowania przedsięwzięcia
gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości
65 tys. zł, a udział finansowy gminy wyniósł
ponad 7,2 tys. zł, czyli 10%. Możliwe to było
dzięki Gminnemu Programowi Usuwania
Azbestu, opracowanemu po powszechnej inwentaryzacji, przeprowadzonej w 2017 roku.
– Zakres robót obejmował demontaż,
spakowanie, transport i unieszkodliwienie
płyt azbestowo-cementowych na składowisku
odpadów niebezpiecznych z gminy Rzgów –
mówi Magdalena Górska, główny specjalista ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Mieszkańcy nic nie płacą
za usunięcie azbestu z nieruchomości. Wyroby
zawierające azbest usunięte zostały w ubiegłym roku z 92 posesji w ilości 190 ton. Zadanie wykonała firma RENOVO SC z Łodzi.

– W gminie Rzgów azbest obecny jest
na 980 posesjach – kontynuuje M. Górska. –
Występuje on pod postacią eternitowych pokryć dachowych lub odpadów składowanych
na działkach. Całkowita ilość odpadów zawierających azbest, znajdująca się na terenie
gminy to blisko 140 tysięcy m kw., czyli 2026
ton. Koszt usunięcia azbestu znajdującego
się na terenie gminy (demontaż, spakowanie,
transport, składowanie) to ok. 2,7 mln zł.
W programie usuwania azbestu na terenie gminy Rzgów zostały przyjęte założe-

nia, dotyczące ilości odpadów, zawierających azbest do usunięcia w poszczególnych
latach:
• 2017–2021 (28%)
• 2022–2026 (35%)
• 2027–2032 (37%)
W inwentaryzacji przeprowadzonej w 2017 r.
określone zostały trzy stopnie pilności prac
związanych z usunięciem eternitu:
• I stopień – wymagane jest pilne usunięcie
– (3% nieruchomości – 3 977 m2)

• I I stopień – stan dostateczny (68% nieruchomości, 91 615 m2)
• I II stopień – zły stan techniczny (29%
nieruchomości 39 450 m2)
W pierwszej kolejności będzie usuwany
azbest, który został już wcześniej zdemontowany i jest składowany, a także taki, którego stan jest bardzo zły.
Tekst Włodzimierz Kupisz,
fot. M. Górska

Burmistrz Rzgowa informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Rzgów. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w pok. 7 od 28 stycznia 2019 r. do 15 marca 2019 r.
Formularz wniosku wraz z załącznikami są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.rzgow.pl w zakładce: menu tematyczne/
ochrona środowiska/dofinansowanie – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie pok. 7, osoba do kontaktu – Magdalena Górska.
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Dobry prognostyk dla gminy…

Leonard pierwszy!
L

eonard, drugi syn Doroty Drzewieckiej
i Adama Lipowskiego ze Starej Gadki,
pierwszy mieszkaniec województwa łódzkiego
w nowym roku, skończył w poniedziałek dwa
tygodnie. Przyszedł na świat minutę po północy w noc sylwestrową w pabianickim szpitalu.
W tej samej minucie przyszły na świat niemowlęta w Wejherowie i Poznaniu.
14 stycznia burmistrz Mateusz Kamiński
i Miron Ossowski, szef promocji gminy Rzgów wręczyli upominki szczęśliwym rodzicom. Wielki miś maskotka nie był podobno
przypadkowy podczas skromnej uroczystości,
bo Leonard to też wielki „misiek” o wadze
4801 gramów przy wzroście 60 centymetrów.
– Syn nas przetrzymał w niepewności kilka
dni, bo termin miałam na 23 grudnia – opowiada Dorota Drzewiecka. – Ostatecznie w szpita-

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Piękna gmina…
więcej kobiet
W

edług najnowszych danych statystycznych, udostępnionych przez Elżbietę
Olszańską z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Rzgowie, w gminie Rzgów w więk-

lu zjawiliśmy się w wieczór sylwestrowy o godz.
21.30. Nie było jakiegoś nadzwyczajnego stresu,
bo przecież cztery lata temu urodziłam Jerzyka. Po porodzie widziałam przez okna szpitalne
na II piętrze pokazy fajerwerków. Na oddziale
odwiedził nas m.in. prezydent Pabianic. W noc
sylwestrową nie urodził się żaden nowy pabianiczanin – powiększała się natomiast populacja
gminy Rzgów, Ksawerowa i Łasku.
Jerzyk niecierpliwie czekał na pojawienie
się brata w domu. Mimo trzydniowej nieobecności mamy, najpierw chciał zobaczyć Leonarda. W ratuszu zachowywał stoicki spokój
mimo licznych obcych ludzi. W nocy budzi
domowników prawie co trzy godziny. Jerzyk
uczęszcza do prywatnego przedszkola w Starej Gadce. Rodzice Leonarda zajmują samodzielne mieszkanie w bliźniaku – przez ścianę
mieszkają rodzice pani Doroty. Mama Leonarda pracuje w branży planowania przestrzennego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Teraz
korzysta z rocznego urlopu macierzyńsko-rodzicielskiego. Tata malca pracuje w ochronie
środowiska w prywatnej firmie.

kobiet, to już w przedziale wiekowym 81 lat+
mężczyzn jest zaledwie 85, a kobiet 212.
Odwrotna proporcja występuje w przypadku mężczyzn w wieku 18–20 lat: w gminie Rz-

gów mieszka ich 154, a kobiet w tym przedziale
wiekowym jest zaledwie 136. Aby znaleźć towarzyszkę życia, trzeba liczyć się z koniecznością poszukiwań poza granicami gminy Rzgów.
Miejscowość
1. Babichy
2. Bronisin Dworski
3. Czyżeminek
4. Gospodarz
5. Grodzisko
6. Guzew
7. Huta Wiskicka
8. Kalinko
9. Kalino
10. Konstantyna
11. Prawda
12. Romanów
13. Rzgów
14. Stara Gadka
15. Starowa Góra
16. Tadzin

Mężczyźni
60
121
136
214
219
138
61
228
182
73
129
100
1601
354
1133
47

Kobiety
60
135
158
212
240
132
67
251
172
84
123
106
1716
406
1275
38

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
szości miejscowości i w różnych kategoriach
wiekowych, płeć piękna ma przewagę liczebną
nad męską częścią społeczności.
Na ogólną liczbę ludności 9971, na 5175
osób płci żeńskiej przypadało 4796 przedstawicieli płci męskiej. Na 190 chłopców w przedziale wiekowym 0–3 lata przypadało 245
dziewczynek. W kategorii wiekowej 41–60 lat
na 1349 mężczyzn przypadały 1422 kobiety.
Przewaga kobiet najbardziej jest widoczna
w Rzgowie, w którym na 1601 mieszkańców
płci męskiej przypada 1716 pań, w Starej Gadce na 354 chłopców i mężczyzn przypada 406
dziewczynek i kobiet, w Starowej Górze na 1133
panów przypada 1275 pań. Idealne proporcje
występują jedynie w Babichach 60:60.
Jak tłumaczyć „nadwyżkę” pań – seniorek?
Przyczyna jest niestety poważna – mężczyźni
żyją krócej. O ile jeszcze w przedziale wiekowym 71–81 lat na 246 panów przypada 338

Tak niewiele brakuje
do okrągłych dziesięciu tysięcy

Jest nas
już 9971!
W

edług danych z 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców gminy Rzgów wyniosła 9971 osób i od lat systematycznie rośnie.
Już zaledwie 29 noworodków i kolejnych osób
meldujących się na naszym terenie dzieli nas

od osiągnięcia magicznej cyfry 10 000 mieszkańców. A oto, jak kształtowała się w ostatnich
chwilach starego roku liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości:

Punkt
bezpłatnej
pomocy
prawnej
P

unkt bezpłatnej pomocy prawnej
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl.
500-lecia 22, działa trzy dni w tygodniu
w sposób następujący:
poniedziałek godz. 10.00–14.00
czwartek
godz. 11.00–15.00
piątek
godz. 10.00–14.00
Od tego roku uproszczono dostęp do prawnika w ten sposób, że nie trzeba okazywać
np. dokumentu tożsamości. Wystarczy złożyć zaświadczenie, że nie stać nas na opłacenie adwokata czy radcy prawnego.
Uprawnieni, zgodnie z ustawą, będą
mogli uzyskać informacje w zakresie m.in.:
1) prawa rodzinnego,
2) prawa pracy,
3) sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
4) prawa cywilnego
5) prawa ubezpieczeń społecznych, prawa
do opieki zdrowotnej,
6) prawa administracyjnego
7) prawa podatkowego
8) prawa karnego
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://
darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl
Numer telefonu do umawiania wizyt
w poszczególnych punktach na terenie
powiatu łódzkiego wschodniego (czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00 to 42 205 03 25.
Osoby korzystające z pomocy prawnej
mogą udać się do dowolnego punktu bezpłatnej pomocy prawnej i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.
WK

1. Babichy
2. Bronisin Dworski
3. Czyżeminek
4. Gospodarz
5. Grodzisko
6. Guzew
7. Huta Wiskicka
8. Kalinko
9. Kalino
10. Konstantyna
11. Prawda
12. Romanów
13. Rzgów
14. Stara Gadka
15. Starowa Góra
16. Tadzin

120
256
294
426
459
270
128
479
354
157
252
206
3317
760
2408
85

W.K., fot. arch./Przedszkole Publiczne w Rzgowie
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

7

Na WOŚP zebraliśmy 52 tys. złotych!

Orkiestra serc
pod parasolami
W

ystępy
artystyczne
związane
z Wielka Orkiestrą Świątecznej
Pomocy Jurka Owsiaka zaczęły
się już przed mszą w kościele parafialnym.
Na placu kościelnym w Rzgowie zagrała dwukrotnie Rzgowska Orkiestra Dęta, a podczas
mszy zaśpiewał Rzgowski Chór „Camerata”.
Porywisty wiatr i uporczywy deszcz nie zniechęciły wolontariuszy WOŚP do napełniania
skarbonek. W szlachetnej akcji udział wzięli
uczniowie szkół podstawowych, gimnazja-

liści, młodsi i starsi harcerze ZHP. Najmłodszy wolontariusz z plakietką WOŚP chodzi
dopiero do przedszkola. Najmłodszym wolontariuszom towarzyszyły nauczycielki,
mamy albo drużynowi. Pieniądze zbierano
głównie na dziedzińcu kościoła i w hali targowej Polros, gdzie boksy otworzyli właściciele
sklepików. Rzgowska Orkiestra Dęta zaprosiła członków swych rodzin i samorządowców
na noworoczny obiad.

W gminie Rzgów wolontariusze ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie,
w tym gimnazjaliści pod kierunkiem Edyty
Waprzko zebrali 22 tysiące 81 złotych i 78 groszy, zuchy i druhowie ZHP pod kierunkiem
drużynowej Izabelli Pyszki-Walczak zebrali
13 tysięcy 124 złote 55 groszy, a wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na kiermaszu szkolnym
i do puszek zebrali rekordową kwotę 17 tysięcy
123 złote i 19 groszy!

Harcerscy wolontariusze zbierali w CH
Ptak, CH Polros, na ulicach Rzgowa oraz w Hali
Sportowej MOSiR w Łodzi. Współpracowali
ze sztabem orkiestry w Tuszynie, działającym
przy Szkole Podstawowej nr 1 pod czujnym
okiem Jarosława Radosa. Najmłodszym wolontariuszem w tym roku będzie zuchna Marysia, która jest jeszcze przedszkolakiem.
W Rzgowie kwestowało 30 wolontariuszy
ze Szkoły Podstawowej im. J. Długosza i z byłe-

go gimnazjum pod kierunkiem pedagoga, Edyty Waprzko, zbierali pieniądze w okolicach
kościoła parafialnego, sklepów, przystanków
i w najbardziej ruchliwych punktach. Grupa
uczniowska również współpracowała ze sztabem WOŚP w Szkole Podstawowej w Tuszynie.
Hasło 27. Finału WOŚP brzmi: „Pomaganie dzieciom jest dziecinnie proste”. Orkiestra
zagrała, aby zebrać pieniądze na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia
referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.
Prekursorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Rzgów był Wło-

W Guzewie grali przez cały weekend
F

inał 27. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Guzewie rozpoczął się już
w piątek. Na terenie szkoły odbył się kiermasz
pluszaków, zabawek, gier i książek. Cały dochód ze sprzedaży wrzucano do puszek naszych szkolnych wolontariuszy. Naszą licytację
wspierali: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i Centrum Handlowe PTAK. Burmistrz
osobiście dostarczył olbrzymi kosz książek
młodzieżowych i gier planszowych.
Centrum Handlowe PTAK reprezentowane przez Klaudię Zaborowską-Gorzkiewicz
z Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ofiarowało odzież oraz płyty młodzieżowe.
W weekend nasi uczniowie kwestowali w Cen-

dzimierz Kaczmarek, prezes Rzgowskiej
Orkiestry Dętej. To on w latach 2003–2010
organizował wolontariuszy ze sztabu w Łodzi.
Na placu kościelnym w dniu akcji koncertowała wtedy Rzgowska Orkiestra Dęta, a podczas mszy śpiewał Chór „Camerata”. Dwukrotnie, na zaproszenie W. Kaczmarka, w Rzgowie
występował także chór Akademii Medycznej
z Łodzi pod dyrekcją prof. Anny Domańskiej. W organizacji WOŚP współuczestniczył
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie. To dzięki niemu mogliśmy posłuchać 13 stycznia
2019 r. występów Rzgowskiej Orkiestry Dętej
oraz Rzgowskiego Chóru „Camerata”.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

trum Handlowym Ptak, za co bardzo dziękujemy. Wolontariusze zostali otoczeni opieką,
mieli specjalne pomieszczenie, gdzie mogli
odpocząć, zostawić swoje rzeczy oraz najważniejsze: napić się i przekąsić coś słodkiego. Należy podkreślić, że obfitość słodkości, soków
i owoców przygotowana przez gospodarzy
zaskoczyła naszych wolontariuszy, rodziców
oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Guzewie.
W niedzielę 13 stycznia nasi wolontariusze kwestowali w Rzgowie, przede wszystkim
przy kościele, ale też w okolicznych sklepach
i restauracjach. Bardziej wytrwali próbowali
jeszcze swoich sił w Łodzi: na Piotrkowskiej,
Manufakturze czy giełdzie samochodowej.
Mimo niesprzyjającej pogody dawaliśmy radę,
bo „Pomaganie jest dziecinnie proste”.
Urszula Sabela, opiekun wolontariuszy
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Z książką za pan brat
Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska
* Ponad 28 tysięcy książek
do dyspozycji * Spotkania
autorskie i inne atrakcje

Czytam
sobie przez
cały rok
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie
służy czytelnikom i użytkownikom już
od kilkudziesięciu lat. Realizuje główne zadania biblioteczne przy wsparciu nowoczesnych form udostępniania, czego znakiem
jest przystąpienie w 2014 roku do wirtualnej
czytelni IBUK LIBRA. Pozwoliło to znacznie
poszerzyć ofertę publikacji. W bazie można
wybierać spośród ponad 1700 tytułów przez
cały rok. Baza ta jest corocznie wymieniana.
Intuicyjny program prowadzi wprost na pół-

ki pełne książek. W puli, która uzupełnia
tradycyjne kodeksowe wydania, znajduje się
literatura piękna, obok niej poradniki, literatura faktu, reportaże i inne.
W minionym roku biblioteka włączyła do księgozbioru 1430 nowych książek,
usunęła kilkaset przestarzałych, zniszczonych i nieaktualnych, co dało bilans 28206
woluminów, którymi aktualnie dysponuje.
Największe hity, które ciągle były w obiegu
to powieści kryminalne Remigiusza Mroza
i Katarzyny Puzyńskiej, zabawne, relaksujące serie książkowe Agaty Przybyłek, top-powieści Jakuba Żulczyka. Dzieci kultywowały swoje ulubione serie o Basi, Tupciu
Chrupciu, Mikołajku (w kilku odsłonach)
oraz „Dzienniki Cwaniaczka”. Rozchwytywano znakomitą serię wspomagającą w nauce samodzielnego czytania wydaną przez
EGMONT „Czytam sobie”.
Do biblioteki zapisało się prawie 1000
czytelników, którzy jej mury odwiedzili 7655
razy w roku ubiegłym, wypożyczając 14890
książek oraz 1625 czasopism. Poza korzystaniem z księgozbioru, czytelnicy pojawiali się
na spotkaniach autorskich oraz imprezach.

W ubiegłym roku na zaproszenie biblioteki zawitali do Rzgowa: motywująca młodzież Ewa Nowak, nieszablonowy miłośnik
smoków Marek Sikorski, pełna liryzmu Dariusz Staniszewski, piewca historii Andrzej
Pilipiuk, przenikliwy Błażej Torański, serdeczna Marzena Kipiel-Sztuka oraz żywiołowy Łukasz Wierzbicki. Bibliotece w Rzgowie
przypadł zaszczyt objęcia patronatem konkursu recytatorskiego „Opowiedz nam, moja
Ojczyzno”, który zorganizowała Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
Szczególny rok 2018, w którym obchodzono 100. rocznicę odzyskania niepodległości
uczczono udziałem w Narodowym Czytaniu.
Wybór „Przedwiośnia” przypomniał uczestnikom akcji trudną przeszłość Polski i pozwolił na chwilę refleksji podczas czytania
fragmentów powieści w parku miejskim im.
Adama Mickiewicza.
Dziękujemy sympatykom i entuzjastom
za przychylność i serdeczność. Jesteśmy
otwarci na wszelkie Państwa sugestie. Zapraszamy do biblioteki, bo to Państwa obecność
i życzliwość nadaje sens pracy bibliotekarzy.

Na tropach historii

Mało nas czy dużo? Różnie bywało…
P
o otrzymaniu praw miejskich w 1467
roku Rzgów rozwija się dynamicznie
i w XVI wieku należy do grupy kilkunastu ośrodków miejskich w regionie z liczbą
mieszkańców powyżej 1000 osób. To miasto
rzemieślników i handlu, które przeżywa swój
zloty wiek, choć nie oszczędzają go przeróżne
kataklizmy. Mimo zarazy i pożarów Rzgów dalej się rozwija, a na początku wieku XVII miasto liczy ok.1500 mieszkańców, ale kolejne klę-

ski – potop szwedzki i pożary redukują liczbę
mieszkańców do 450. W drugiej połowie XVII
wieku stoją w Rzgowie 123 domy, a pół wieku później zostało ich już ledwie 50. Do końca
XVIII wieku liczba mieszkańców utrzymuje
się poniżej 500, a w 1800 roku było 775 osób.
Wielki pożar w 1812 roku podczas kampanii napoleońskiej znów niweczy nadzieje
na dźwignięcie z upadku. Ponadto Rzgów
nie został objęty planem gospodarczym rzą-

 Rzgowski rynek. Widok z początku XX w.

du Królestwa Polskiego, jak to miało miejsce
w Łodzi czy w Zgierzu. Okres zaboru rosyjskiego, powstania narodowe i dalsze restrykcje
carskie nie sprzyjały rozwojowi, a w1870 roku
Rzgów stracił prawa miejskie i został zdegradowany wraz ze sporą liczbą innych miejscowości w guberni piotrkowskiej do roli wsi
(prawa miejskie odzyskał po 136 latach w 2006
roku).
Na przełomie XIX i XX wieku w Rzgowie
mieszkało ok. 1600 osób, a po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości było rzgowian niespełna
2 tysiące i taki stan utrzymuje się także po 1945
roku. Lata 50. i 60. XX wieku przynoszą stopniowy wzrost populacji, by u progu lat 70.
przekroczyć próg 3000 mieszkańców i na takim pułapie utrzymywała się liczba ludności
Rzgowa przez kolejne dekady, osiągając w XXI
wieku granicę ponad 3200 osób, a w 2014 roku
prawie 3300. Dane z grudnia 2018 roku wskazują 3317 mieszkańców, a w całej gminie 9971.
Trzeba wziąć pod uwagę dynamikę demogra-

ficzną i fakt, że dane te są płynne, bo według
danych GUS w 2016 roku Gmina Rzgów liczyła powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Co do terenu samej gminy to w ciągu
ostatnich 20 lat nastąpił wzrost liczby mieszkańców od 8155 w 1999 roku do 9635 w 2014
roku, a obecnie prawie do 10 tysięcy. Jak widać, w przekroju historycznym Rzgów jako
miasto czy osada wykazywał poszczególnych
okresach wahania demograficzne, ale jednocześnie względną stabilność opartą na zasiedziałych od wielu pokoleń grupach rodowych
rdzennych mieszkańców.
W ostatnich latach obserwujemy stopniowy proces migracji np. mieszkańców Łodzi do ościennych gmin, którzy budują nowe
domy i osiedlają się głównie na terenach wiejskich, co przyczynia się do zmiany struktury
społecznej, dynamizuje proces rozwoju, ale
potwierdza także przyjazne warunki do życia
i pracy w naszej gminie.
Opr. AG, fot. UMR
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KULTURA I TRADYCJA

Ciekawostki o naszym kościele (8)

Jak nas widzą?

Stalle i belka
tęczowa

Wymarzone miejsce
na start i metę wyścigu
Rozmawiamy z Michałem
Dudkiem, dyrektorem
Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego Juniorów
„Po Ziemi Łódzkiej”, członkiem
zarządu Stowarzyszenia „Akcja
dla Kolarstwa”:
W tym roku, 20 lipca, ostatni etap
Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego Juniorów po Ziemi Łódzkiej
odbędzie się w Rzgowie i tradycyjnie
impreza promuje naszą gminę.
Skąd taki wybór?
Kiedy rok temu szukaliśmy miasta etapowego, Rzgów pierwszy przyszedł mi do głowy
z uwagi na to, że gmina dynamicznie się rozwija, stanowi miejsce wielkiego potencjału
sportowo-organizacyjnego. Mieszkam w Łasku, ale dwukrotnie pracowałem w Rzgowie.
Mam tu wielu znajomych. Wybrałem Rzgów
i nie zawiedliśmy się. Od początku dobrze

prowadziło się rozmowy z władzami. Partnerzy z gminy nie stwarzali żadnych problemów
organizacyjnych.
W sobotę władze udostępniły nam salę
konferencyjną ratusza na odprawy z policją
i innymi służbami. Plac 500-lecia jest wymarzonym miejsce na start i metę wyścigu
z udziałem 130 zawodników oraz na usytuowanie minimiasteczka kolarskiego.

Czy Rzgów – miasto etapowe okazało
się z jakichś powodów wyjątkowe?
Tutaj po raz pierwszy zorganizowaliśmy miniwyścig kolarski dla dzieci jako imprezę towarzyszącą na placu 500-lecia. Drugi korzystny
element to bardzo dobre skomunikowanie
z Sędziejowicami, gdzie mieliśmy bazę wyścigu. Ze strony władz gminy Rzgów spotkaliśmy
się z bardzo dobrym podejściem. My też jesteśmy wiarygodnym partnerem. O zabezpieczenie porządku na trasie i na placu 500-lecia
dbało na przykład 18 naszych kolegów z klubu
motocyklowego.

„Eksportowi” „Rzgowianie”
– Pabianice mają czego zazdrościć gminie
Rzgów – powiedział 6 stycznia proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach
ks. Jerzy Rzepkowski, dziękując za koncert
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. W świąteczną niedzielę Rzgów zawitał
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do Pabianic z kolędami i pastorałkami w energetycznych i oryginalnych wykonaniach. Pabianicka publiczność usłyszała znane i lubiane
kolędy i pastorałki, m.in. „Grudniowe noce”,
„Maleńka miłość”, „Grajcie Panu” czy „Historia Marii”.

S

Na czym polega promocyjny
charakter tej imprezy?
Z promocji korzysta każdy z organizatorów.
W wyścigu brało udział 6 ekip zagranicznych,
ale i dla naszych młodych kolarzy było ciekawym doznaniem obejrzenie z trasy – jednego
z największych w Europie centrów handlowych
czy nowoczesnej hali sportowej. Miasta etapowe wyścigu promowały się w 60-stronicowym
folderze w nakładzie 2 tys. egzemplarzy. Był on
bardzo atrakcyjny pod względem edytorskim
i edukacyjnym. To wydawnictwo zabrali ze sobą
zawodnicy zagraniczni i krajowi. Wyścig nie
okazał się jednodniowym epizodem, ale na dłużej zapadł również w pamięci mieszkańców.
Włodzimierz Kupisz
Fot. nr 3 Włodzimierz Kupisz, fot. 2 i 3
archiwum prywatne Michała Dudka

Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” działa
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie
pod kierunkiem Renaty Furgi i Jarosława Rychlewskiego. Zrzesza dzieci i młodzież z gminy
Rzgów i sąsiednich. Liczba tancerzy to prawie
90 (trzy grupy – początkująca, przygotowawcza i zaawansowana) oraz 4-osobowa kapela
przygrywająca do tańca. W swojej 34-letniej
karierze „Rzgowianie” uczestniczyli w imprezach na szczeblu gminy, kraju a także poza jego
granicami, prezentując folklor polski w formie
suit, układów tanecznych przeplatanych piosenkami oraz obrazków ludowych.
Nasz „eksportowy” zespół pieśni i tańca
odbył w styczniu całą serię kolędowych koncertów: 13 stycznia w Łodzi, w kościele św.
Piotra i Pawła, 20 stycznia w Czarnocinie wystąpił z koncertem wokalno-tanecznym w hali
sportowej przy ul Głównej, a 27 stycznia zaśpiewał w Rzgowie w Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.
Tekst i fot. Joanna Papuga Rakowska,
dyrektor GOK

talle to reprezentacyjne drewniane ławki
ustawione w prezbiterium. Często są bogato zdobione, rzeźbione z ewentualnymi dekoracjami malarskimi. Stalle są jednym z najstarszych elementów wyposażenia wnętrza
kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzgowie. Pochodzą z początku XVIII
stulecia.
Stalle poprzedzielane są na pojedyncze siedziska.

Mają wysokie oparcia (zaplecki), a także
klęczniki obudowane z przodu. Rozpowszechniły się w budownictwie sakralnym od początków średniowiecza, a były jeszcze wykonywane w świątyniach barokowych. Przeznaczone
były przede wszystkim dla duchownych: kanoników bądź zakonników.
Współcześnie, w rzgowskim kościele zasiadają w nich siostry zakonne oraz wierni,
a w czasie uroczystych mszy przedstawiciele
władz samorządowych. Historycznie biorąc,
stalle występowały najczęściej w kościołach
katedralnych, klasztornych i kolegiatach.
***
Z pierwotnego wyposażenia rzgowskiego kościoła parafialnego pochodzi belka tęczowa
ze sceną ukrzyżowania oraz widoczną datą
1630 poświęcenia pierwszej murowanej świą-

tyni w Rzgowie. Belka tęczowa to pozioma
belka spinająca łuk tęczowy, najczęściej drewniana. W średniowieczu umieszczano na niej
grupę figur świętych związanych z ukrzyżowaniem. Tajemnicza tęcza to słowo z zakresu
architektur. Oznacza otwór w ścianie kościoła,
zwanej ścianą tęczową, usytuowanej na granicy nawy głównej i prezbiterium świątyni.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Po węgiel z… dowodem osobistym

Piece pod specjalnym

NADZOREM

ły. Z powodu tej akcyzy zwykły człowiek musi
wypełnić zaświadczenie, czy kupuje na potrzeby domowe czy dla swojej firmy, instytucji.
Na początku tego miesiąca, jeden ze składów
opału zużył jednego dnia jeden toner i ryzę papieru do drukarki, żeby wydrukować niezbędne świadectwa jakości opału, zaświadczenia
w sprawie akcyzy!

Gdzie zgłosić uporczywe
palenie w piecu śmieciami:
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi: ul. Lipowa 16, 90–743 Łódź, tel.
42 633 33 43, faks 42 633 33 33, e-mail: sekretariat@wios.lodz.pl
• Komisariat policji: pl. 500-lecia 6, 95–030
Rzgów, tel. 42 214 10 07, faks 42 665 17 62.

K

iedy wychodzi się wieczorem na spacer
np. w niżej położonej części Rzgowa, nos
zatyka nieprzyjemny zapach dymu pochodzącego ze spalania nieokreślonego opału.

Mniej spalin z kominów, bo drogo

Wieczorne zadymienie jest i tak już mniejsze
niż kilkanaście lat temu – mówi Krystyna
Ostojska, współwłaścicielka składu opału
w Rzgowie. – W tym czasie wielu naszych stałych klientów poprzechodziło na ogrzewanie
gazowe lub olej opałowy. Zmieniają się nawyki
mieszkańców pod wpływem kampanii ochrony
środowiska. Opakowań plastikowych już się
nie wrzuca do paleniska, bo i tak trzeba płacić
za odbiór posegregowanych śmieci.
Ogrzanie średniej wielkości domu jednorodzinnego olejem opałowym kosztuje rocznie
5 tys. zł i drożej, a cena 1 tony grubego węgla
to przeciętnie ponad 1000 zł. Stanu powietrza
nie określa się w gminie Rzgów „na nosa”,
bo wynik byłby zbyt subiektywny. W poszczególnych sołectwach mamy stacje pomiarowe,
a aktualne wyniki można przeczytać na stronie internetowej rzgow.pl
Prawie 50 tys. zgonów rocznie w Polsce,
spowodowanych zatrutym powietrzem i zmiany klimatyczne wymuszają rewolucyjne zmiany w zasadach handlu opałem i konieczność
wymiany starych pieców.

Uchwała antysmogowa i inne
Od 1 maja 2018 roku weszła w życie uchwała
antysmogowa Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczeń w zakresie wykorzystania instalacji grzewczych, co ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza. W sposób
oczywisty przyczyni się to do poprawy stanu
zdrowia oraz może wpłynąć na długość naszego życia. Uchwała wprowadza zakaz stosowania opału gorszej jakości. Nowe piece wprowadzane do eksploatacji muszą spełniać bardziej
rygorystyczne normy.
Zakladka 1 przod

12/9/18

W myśl uchwały antysmogowej za paliwa
najgorszej jakości uznano węgiel brunatny
oraz paliwa produkowane z wykorzystaniem
tego surowca, muły węglowe oraz mieszanki
produkowane z ich wykorzystaniem, a także
paliwa zawierające biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.
– Klienci już od lat są zainteresowani wyłącznie węglem z polskich kopalni – mówi Krystyna Ostojska, przedsiębiorca branży opałowej. – Węglem brunatnym ani innym opałem
niskiej jakości nigdy nie handlowaliśmy.
Miałami węglowymi nie będzie można
w ogóle palić od połowy 2020 r. Do tego czasu będą mogły być kupowane jedynie przez
przedsiębiorstwa, wykorzystujące je do działalności gospodarczej, wytwórczej w rolnictwie, ogrodnictwie czy warzywnictwie.
– Od 4 listopada ubiegłego roku wydajemy klientom kopię świadectwa jakości węgla
– mówi wspólnik Włodzimierz Ostojski. –
Robimy to nawet wtedy, gdy klient kupuje najmniejszą ilość, czyli 25-kilogramowy worek wę-

7:54 PM
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gla. Przepisy nie zmieniły się jakoś radykalnie,
bo już od dawna – na życzenie klienta – mogliśmy pokazać świadectwo jakości asortymentu
opału zmagazynowanego na placu.

Kosztem tonera i ryzy papieru

– Władze teraz w szczytnym celu ochrony jakości powietrza, monitorują drogę opału z kopalni poprzez handel aż do końcowego odbiorcy
– zauważa inny przedsiębiorca z gminy Rzgów. Można teraz przecież skontrolować opał
w kotłowni na podstawie faktur zakupu. Z tego
powodu od stycznia bieżącego roku do składu
opału należy udać się z dowodem osobistym.
Przy zakupach powyżej 200 kg muszę odnotować dane z dowodu osobistego.
Węgiel jest sprzedawany bez akcyzy
np. klientom indywidualnym na potrzeby
domowe, ale ten sam klient przedsiębiorca
na ogrzanie swojego biura już płaci cenę detaliczną z akcyzą. Ta różnica wynosi 30,46 zł
na tonie. Bez akcyzy opał nabywają właściciele
szklarni, zaopatrzeniowcy, przedszkola, szko-

Cennik kar
Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” wiąże się z karą grzywny.
Z Kodeksu wykroczeń wynika, że co do zasady
grzywna wymierzana jest w wysokości od 20
do 5 000 zł, a w przypadku postępowania mandatowego z grzywną do 500 zł, a jeżeli czyn
wyczerpuje znamiona wykroczenia określone
w dwóch lub więcej przepisach – 1000 zł. Mandat może zostać nałożony przez policję, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Kontrolę jakości paliw stałych, składów węgla mogą przeprowadzić: Krajowa Administracja
Skarbowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Państwowa Inspekcja Handlowa.
Więcej o obowiązujących przepisach: Ministerstwo Środowiska https://www.mos.gov.pl.
WIOŚ Łódź www.wios.lodz.pl/Rzgow,288
www.powietrze.lodzkie.pl
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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LUDZIE Z PASJĄ

— Nasza prehistoria —

Grupa 20 pasjonatów historii
z gminy Rzgów, Łodzi i Lublina

Jeden z naszych znajomych w Polsce odtwarza
dawne piwo, które było bardzo pożywne, gęste,
niegazowane, bardzo słodkie i smaczne.

zarejestrowała we wrześniu
2018 r. Stowarzyszenie

Kowal z gminy Rzgów

Archeologii Eksperymentalnej
„Harjis” z siedzibą w Grodzisku.
Na festynie rodzinnym w parku
im. Adama Mickiewicza,
rzgowianie oglądali ich stoisko
i zainscenizowane obrazy z życia
codziennego barbarzyńców
w starożytności na obecnych
ziemiach polskich.

Mieszkający w naszej gminie Wojciech Rutkowski stopniowo urządził obok domu kuźnię,
w której kuje groty włóczni, miecze i noże używane przez Wandalów. Wykuwane przez barbarzyńców miecze były krótkie, podobnej długości co gladiusy rzymskich legionistów. Surowiec
o gąbczastej strukturze kupuje lub dostaje
od rekonstruktorów metalurgów, wyspecjalizowanych w wytopie żelaza w świętokrzyskich dymarkach. W temperaturze tysiąca stopni Celsjusza kawałki żelaza łączą się w niejednorodną
sztabę. Takie żelazo należy oczyszczać, z mozołem przekuwać nadając odpowiedni kształt,
szlifować i hartować. Samodzielnie wykonuje
pochwy z surowej, baraniej skóry rozpostar-

Gdy przodkowie garnki
lepili w Grodzisku…
Tego nie uczą w żadnej polskiej szkole

– W gminie Rzgów nie potwierdzono dotychczas
stałej obecności barbarzyńców, którzy wskutek
wędrówek ludów ustąpili miejsca Słowianom –
mówi Wojciech Rutkowski, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego z Instytutu Archeologii, członek stowarzyszenia naszych rekonstruktorów.
– W Grodzisku zachowały się fragmenty wczesnośredniowiecznych wałów, które przez wieki zostały rozorane pługami. Brak ceramiki wewnątrz
umocnień – poza nielicznymi zabytkami – pozwala wysnuć hipotezę, że tutejsze wały służyły tylko
za schronienie miejscowej ludności w razie zagrożenia. Niestety, do tej pory nie były prowadzone
badania archeologiczne. Nie wiemy więc nawet,
jaki mógł być obwód rzeczonych wałów. Pozostał
po nich jedynie rozmyty kontur, a wszystkie interpretacje pozostają w fazie domysłów.
Stowarzyszenie postawiło sobie za cel odtworzenie życia codziennego barbarzyńców
z dwóch okresów historycznych: II wieku naszej ery i przełomu IV/V wieku n.e. Te okresy
mieszczą się w cezurze czasowej tzw. okresu
wpływów rzymskich. Odtwarzają kulturę przeworską związaną z Wandalami, którzy w dziejach zasłynęli złupieniem starożytnego Rzymu.
Rekonstruktorów interesują: rzemiosła, kontakty handlowe, sposób ubierania, jedzenia,
uzbrojenie, wojny, łowy czy rybołówstwo.
– To temat prawie nieistniejący w polskim
szkolnictwie – twierdzi Katarzyna Badowska
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ze stowarzyszenia, również doktorantka Instytutu Archeologii UŁ. – Od 12 lat naszej działalności próbujemy wypełnić tę lukę. Na przykład
przez tydzień odtwarzaliśmy kuchnię germańską w skansenie archeologicznym w Danii.
Poza prelekcjami w języku angielskim, przygotowaliśmy degustację. Nasza wiedza na temat
ówczesnych nawyków żywieniowych pochodzi
z wykopalisk. W skorupach naczyń czasem zachowują się ślady dawnych potraw w postaci
roślin jadalnych, ziół mogących służyć do przyprawiania, ziaren pszenicy, kaszy stanowiącej
podstawę wyżywienia obok nabiału oraz mięsa.

tej na konstrukcji z olchowych, wydrążonych,
a następnie złożonych klepek. Po pomalowaniu
pochwa jest uzupełniana żelaznymi okuciami
i kółkami do przypasania. Wykonanie miecza
wraz z pochwą zajmuje przeciętnie 7 dni.
Jego kopie są cenione w środowisku ekspertów. Dwa miecze długie sprzedał Muzeum
Regionalnemu w Hrubieszowie, natomiast nóż,
tarczę, włócznie, tunikę i spodnie – Muzeum
Regionalnemu w Brzezinach, a skrzynię kultury przeworskiej – Państwowemu Muzeum Archeologicznemu w Warszawie. Skrzynię było
najtrudniej zrekonstruować. W starożytności

istniały groby ciałopalne. Zmarłych wyposażano w zaświaty na przykład w broń i przedmioty
codziennego użytku. Ze spalonych skrzyń ocalały tylko żelazne zamki i okucia, które po odnalezieniu przez laika byłyby nie do zidentyfikowania. Choć można dzisiaj skopiować cały
mechanizm zamykający i odtworzyć kształt
skrzyni, to jej przeznaczenie pozostaje zagadką.
Być może skrzynie służyły kobietom
do przechowywania biżuterii. Na pokazy rekonstruktorzy zabierają całe garście pięknych
zapinek zwanych fibulami, służących do zapinania szat. Prosta fibula zastępowała dzisiejsze
zamki błyskawiczne i guziki. Trzymająca szatę
fibula była wyznacznikiem konkretnej mody.
Taka zapinka pozwala datować zabytki z dokładnością do 20–30 lat!

Skąd pochodzi „Grabioręki”?
Znakiem rozpoznawczym członków Stowarzyszenia Archeologii Eksperymentalnej „Harjis”
jest okrągły, niewielki metalowy znaczek z wyobrażeniem tzw. Grabiorękiego. Projektant wykorzystał bardzo uproszczony rysunek postaci
z rękami przypominającymi grabie. Rysunek
pochodzi z ornamentu wyrytego na powierzchni ceramicznej popielnicy, odkrytej podczas
wykopalisk w Białej koło Zgierza. Popielnica
znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Podczas odtwarzania dla celów dydaktycznych – dawnego życia barbarzyńców – członkowie Harjis demonstrują działanie starożytnego
warsztatu garncarskiego. Stworzyli całą zastawę
kopii naczyń kultury przeworskiej od kubków po misy. Ścianki naczyń – identycznie jak
w oryginałach są wypolerowane aż do uzyskania połysku i pięknej gładkości. Publiczność
jest zaskoczona, że takie naczynia wypalano
w ogniskach rozpalanych w dołach ziemnych.
Wandalowie na ziemiach polskich nie utworzyli struktur państwa. Funkcjonowali podzieleni na plemiona, które żyły na wsi w długich
domach drewnianych z dachami opartymi
na słupach, po których pozostały tylko ciemne
plamy w ziemi. Ściany były wykonane z plecionek obrzuconych gliną. Obok długich domów
znaleziono pozostałości półziemianek gospodarczych, mieszczących np. warsztaty przydomowe.
Osady miały charakter otwarty. Nie było fortyfikacji, bo kto chciałby zaczepiać barbarzyńców?
W czasie pokoju rządzili książęta, w trakcie
wojny oraz wyprawami kierowali wodzowie lub
naczelnicy. Skoro nie było kamiennych budowli
w typie rzymskiej willi, za bogactwo uchodziły
inwentarz zwierzęcy, ozdoby z drogich kruszców i ekskluzywne importy z Rzymu. Kobiety
zajmowały się zbieraniem grzybów, jagód, jadalnych roślin, przędzeniem wełny, tkactwem,
szyciem, gotowaniem, a mężczyźni parali się
rzemiosłem, hodowlą, uprawą roli, polowali,
łowili ryby, odpierali łupieżcze napaści.
Włodzimierz Kupisz
Fot. Stowarzyszenie „Harjis”
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Zapraszamy na ferie w GOK i GOSTiR!
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Przygotowania
do nowej rundy
rozpoczęte!
W

szystkie drużyny Zawiszy wznowiły już treningi po krótkiej zimowej
przerwie. Co więcej to nie seniorzy jako pierwsi rozpoczęli przygotowania
do rundy wiosennej, a zespoły młodzieżowe.
Trenują one już od 7 stycznia, a pierwszy zespół ładowanie akumulatorów wznowił ponad
tydzień później, bo 15 stycznia.
Na pierwszym treningu zespołu prowadzonego przez trenera Michała Osińskiego
stawiło się 18 zawodników. Natomiast już 19
stycznia rozegrali oni pierwszy sparing w 2019
roku mierząc się z rezerwami Sokoła Aleksandrów. Spotkanie to zakończyło się remisem

2:2, a bramki zdobyli
Artur Kulik i Michał
Łągiewczyk. Przed
pierwszym zespołem
przynajmniej jeszcze
7 spotkań przygotowujących do rundy rewanżowej. Wśród następnych potwierdzonych
rywali będą m.in. Włókniarz Pabianice, Lider
Włocławek, GKS Ksawerów, PTC Pabianice,
KS Karsznice i Start Brzeziny. Tradycyjnie już
przygotowania trzeciego zespołu ligi okręgowej prowadzone będą przede wszystkim
na własnym obiekcie. Co prawda o ewentualnych wzmocnieniach lub ubytkach jest jesz-

Młodzież
w natarciu

Tego samego dnia zespół rocznika 2010
prowadzony przez trenera Roberta Świerczyńskiego rozegrał dwumecz z zespołem Jutrzenki
Bychlew z rocznika 2009. Różnica wieku nie
stanowiła jednak problemu dla naszych zawodników bo dwukrotnie przechylili oni zwycięstwo na swoją korzyść. W tych sparingach
oraz rzgowskim turnieju bramek padło bez
liku, wobec czego wypisanie wszystkich strzelców zajęłoby bardzo dużo miejsca. Dlatego też
w tym miejscu składamy gratulacje z osobna
dla każdej z drużyn!

Z

espoły młodzieżowe rozpoczęły swoje przygotowania głównie od treningów
na hali, ale już na przykład zespół Młodzików
ma za sobą dwa sparingi z silnymi zespołami
na otwartych boiskach. W pierwszym z nich
zmierzyliśmy się z łódzkim Metalowcem przegrywając 5:7 (bramki Adriana Gieracha x2,
Miłosza Kamińskiego, Gabrysia Krzychowicza
i Juliusza Pacholczyka). W drugim minimalnie
ulegliśmy Borucie Zgierz 1:2 (bramka Janka
Wójcika). Przed podopiecznymi Marcina Rutkowskiego kolejne sprawdziany i kolejne treningi przygotowujące do wiosennych zmagań.
19 stycznia w Rzgowie odbył się natomiast
turniej halowy dla drużyn 2008 rocznika.
Ostatecznie na pierwszym miejscu uplasował
się zespół Zawiszy prowadzony przez trenera
Zbigniewa Wyciszkiewicza, a na drugim zespół Zawiszy 2009 rocznika prowadzony przez
trenera Bartka Bronkę! Gratulujemy!

Walne Zebranie
Wyborcze
J

ak zostało wspomniane w grudniowym wydaniu Naszej Gminy 2019 rok przyniesie
koniec kadencji obecnego Zarządu Zawiszy.
Po czterech latach ogromu włożonej pracy
przyjdzie czas na podsumowanie minionego
okresu oraz wyznaczenie dalszych kierunków
rozwoju Zawiszy. Dokładny termin Walnego
Zebrania Wyborczego nie jest jeszcze znany.

cze za wcześnie aby mówić, ale jak pokazały
poprzednie przerwy pomiędzy rundami pewnych korekt należy się spodziewać.
Z dniem 31 grudnia zakończona została
umowa sponsorska z firmą POLROS. Logo
naszego dotychczasowego sponsora zobaczyć można było przede wszystkim na koszulkach pierwszego zespołu Zawiszy, a także
na banerach oraz w przekazach medialnych.
Za ten dwuletni, wspólnie spędzony czas oraz
za wsparcie Zawiszy, serdecznie dziękujemy!
Dziewczyny z Zawiszy Fiero nowy rok
rozpoczęły z mocnym przytupem. Wzięły one
udział w XXX Międzynarodowym Halowym

Jednakże realnym terminem wydaje się koniec
lutego. Wszystko wskazuje na to, że należy spodziewać się dużych zmian we władzach Klubu
i z całą pewnością kilku nowych twarzy. Przed
nowym Zarządem kolejne wyzwania, ale też
a może i przede wszystkim dużo poświęconego
prywatnego czasu by Klub działał jeszcze lepiej niż teraz. Należy również pamiętać, że jest
to praca społeczna, za którą nagrodą jest zadowolenie wszystkich zawodników i sympatyków
Zawiszy. Zgromadzony kapitał, jak i poczynione wszelkie inicjatywy dają solidną bazę do dalszego rozwoju zasłużonego rzgowskiego Klubu.

Turnieju Konin Cup 2019. Wśród rywalek
same uznane ekipy, w tym m.in. Medyk Konin
– jedna z najlepszych żeńskich drużyn piłkarskich w Polsce oraz Żalgiris Wilno – czołowy zespół litewskiej ekstraklasy. Jak się uczyć
to tylko od najlepszych. Po turnieju nasz zespół jak zwykle zresztą najbardziej chwalony
był za… atmosferę w drużynie! Kto jak kto ale
nasze dziewczyny nie mają w tej kwestii sobie równych. Po cichu mówi się, że podobny
turniej zorganizowany będzie już na naszym
terenie. Trzymamy mocno kciuki, aby móc
na żywo obejrzeć żeński futbol w najlepszym
jego wydaniu!

Plebiscyt Dziennika Łódzkiego

Sportowiec
Roku 2018
W

poprzednim numerze zachęcaliśmy
do głosowania na przedstawicieli Zawiszy w Plebiscycie na Sportowca Roku 2018,
ogłoszonym przez Dziennik Łódzki. Pierwszy
etap wyłonić miał zwycięzców z miast i powiatów, którzy następnie awansowali do finału
wojewódzkiego. I tak Zawiszy przypadły dwa
awanse – pierwszy na Sportowca Roku wśród
kobiet – zwycięstwo Joanny Sadowskiej (zawodniczka Zawiszy Fiero), a drugi na drużynę
roku – zwycięstwo Zawiszy Rzgów. Za głosy
dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy! Prawdziwy bój stoczyli kandydaci na Sportowca
Roku wśród zawodników. Długo na czele pozostawało dwóch naszych zawodników – Bartek Bronka i Darek Dolewka. Jednak w ostatnim dzień głosowania wyżej wymienioną
dwójkę pogodził zawodnik GKS Ksawerów
– Bartłomiej Grala i to on awansował do dalszego etapu.

Ciągły nabór do Zawiszy
W
dalszym ciągu zachęcamy do rozpoczęcia swojej piłkarskiej przygody
w Zawiszy. Gwarantujemy przede wszystkim
dobrą zabawę, rozwój fizyczny, a także zajęcia
z posiadającą odpowiednie kwalifikacje kadrą
trenerską. Treningi w Zawiszy to nie tylko

piłka, ale także zajęcia uzupełniające takie jak
lekkoatletyka czy zapasy. Nabór prowadzony
jest przez cały czas.
Po więcej informacji zapraszamy poprzez
drogę mailową zawisza.rzgow@wp.pl. Czekamy na Ciebie! Dołącz do Zawiszy!

Teksty: Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza Rzgów
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DZIEŃ BABCI
I DZIEŃ DZIADKA
W KALINIE!
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Zimowy, nocny pejzaż Rzgowa

Prosty przepis na pyszne ciasto
podały panie z KGW w Romanowie

Ciasto kruche
z owocami

Elżbieta Kowalik, fot. Edyta Łuczak

Ś

więto naszych seniorów to idealna okazja, aby podziękować babciom i dziadkom
za naukę, troskę, opiekę, a przede wszystkim
za ich obecność na co dzień. Wnukowie zaprosili ich do kalinowskiej szkoły na przedstawienie pt. „Bociania podróż”. Pod kierunkiem

fot. UMR

Orlen Cup 2019

Bilety na wielkie
sportowe show
swoich wychowawczyń: Grażyny Marianowskiej, Małgorzaty Sabeli, Renaty Madej, Elżbiety Kowalik oraz przy akompaniamencie
Barbary Kaczmarek, mali artyści w roli bocianów oprowadzili swoich gości szlakiem miejsc
gniazdowania tych ptaków w Europie.
Na koniec występu usłyszeli finałową piosenkę, której towarzyszyły słowa wnucząt:
Kochanym babciom i dziadkom
życzymy życia najdłuższego, pociechy,
szczęścia i zdrowia dobrego!

STYCZEŃ

Kartka z kalendarza

O

limpijczyk Artur Partyka, dyrektor biura
organizacyjnego Halowego Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego Orlen Cup przekazał 36 biletów na tę imprezę

uczniom szkół podstawowych w Rzgowie i Guzewie. Mityng zaplanowano 4 lutego w Atlas
Arenie w Łodzi. Zgromadzi on m.in. 5 tysięcy
młodych kibiców w tym kilkuset uczestników
programu „Lekkoatletyka dla Każdego”.
Impreza po raz czwarty będzie rozgrywana
w Łodzi, a spośród zagranicznych olimpijczyków i złotych medalistów udział w rozgrywkach
zapowiedzieli m.in.: Konstandinos Filipidis,
mistrz świata w skoku o tyczce, udekorowany
złotym medalem w Pekinie w 2015 r. W pchnięcia kulą zobaczymy Białorusinkę Alionę Dubitską, mistrzynię świata z Ostrawy w 2007 r.
W skoku wzwyż start zapowiedziała Ilja Iwaniuk, złota medalistka ME w Tallinie w 2015 r.
Podczas Orlen Cup 2019 rywalizacja będzie się toczyć w ośmiu konkurencjach: biegach na 60 m i 60 m przez płotki kobiet i mężczyzn, pchnięciu kulą kobiet i mężczyzn, skoku
wzwyż mężczyzn i skoku o tyczce mężczyzn.
Wśród polskich gwiazd mityngu będą m.in.:
Ewa Swoboda (60 m), Michał Haratyk (kula),
Piotr Lisek (tyczka) i Sylwester Bednarek (skok
wzwyż). Impreza tradycyjnie ma być transmitowana przez telewizję. Komentatorem będzie
Przemysław Babiarz, nazywany przez kibiców
„głosem lekkoatletyki”.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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1 stycznia 2006 roku Rzgów ponownie stał
się miastem, a przypomnijmy, że prawa te
utracił w 1870 r. W roku 2008 – po remoncie
i rozbudowie – oddano do użytku widoczny
na zdjęciu nowoczesny gmach Urzędu Miejskiego w Rzgowie, który zarządza obecnie
gminą wiejsko-miejską.
fot. UMR

Rzgowskie smaki

Na zdjęciu: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, radna powiatowa i członek zarządu powiatu łódzkiego
wschodniego, znana na terenie naszej gminy również z wielu akcji społecznych.
fot. UMR

Składniki
• 3 szklanki mąki
• 1 szklanka cukru
• 2 żółtka
• 1 całe jajko
• 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• aromat śmietankowy
• 1 cukier waniliowy
• 2/3 łyżki gęstej śmietany
• kostka margaryny
Przygotowanie
Wszystkie składniki wymieszać, następnie je rozgnieść. Masę podzielić na 2 części:
pierwszą rozwałkować, ułożyć na blaszce,
posypać tartą bułką i nakłuć ciasto widelcem,

na wierzch ułożyć dowolne owoce. Drugą
część ciasta również rozwałkować i położyć
na wierzchu. Piec 30–40 min. w temp. 180°C.
Źródło:
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”,
wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

MARATON ZUMBY 2019

Forma na cały rok!
R

ok 2019 w GOSTiR tradycyjnie już rozpoczęliśmy maratonem aerobowym. Uczestniczki imprezy udowodniły, że są w świetnej
formie. Dziękujemy za wspólną zabawę i za-

praszamy na nasze stałe zajęcia w GOSTiR: aerobic, zumbę, bachatę, jogę, tabatę oraz wiele
innych. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Tekst i fot. Izabella Stępień, GOSTiR

