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okazji nadejścia wiosny dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza odwiedziły ratusz, z którego wyszli
do nich z cukierkami włodarze gminy – burmistrz Mateusz Kamiński oraz wiceburmistrz Małgorzata Rózga.
Przed urzędem zrobiło się bardzo radośnie i kolorowo. A co oznacza nadejście tej bardziej energetycznej pory
roku? Kolejne inwestycje, nowe wyzwania, zwiększoną aktywność w wielu dziedzinach życia, o których piszemy
w tym pierwszym wiosennym wydaniu naszej gazety i zachęcamy do lektury!
fot. Rafał Woźniak
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POZYSKALIŚMY
PIENIĄDZE
NA ŻŁOBEK!

B

urmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński sfinalizował plan uporządkowania obelisku
Żołnierzy II Konspiracji 1945–1956 w Konstantynie. Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Łodzi przekazał 10 tys. zł na podnie-

Pomnik
Niezłomnych
podniesiony

M

inisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało 570 tys. zł
dotacji do zorganizowania publicznego żłobka w budowanym przedszkolu
w Guzewie. Środki zostały pozyskane dzięki
wnioskowi gminy Rzgów złożonemu w konkursie „Maluch+” 2019.
– Przyznanie dofinansowania z resortu pozwoli nam stworzyć 19 miejsc dla maluchów wymagających opieki, co umożliwi wielu rodzicom
powrót do pracy – mówi wiceburmistrz Małgorzata Rózga, która pilotowała projekt dotacyjny.

i zamęczonych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Uroczystość zgromadziła
liczną grupę mieszkańców, przedstawicieli
władz, organizacji oraz instytucji, wśród
których znajdowali się: Kazimierz Skibicki – p.o. przewodniczącego Związku
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Łodzi, inicjatorzy odnowienia obelisku: Włodzimierz
Kaczmarek z Urzędu Miejskiego
w Rzgowie oraz sołtys Konstantyny
Zdzisław Wróblewski, a także Stefan Mikinka, który wydzielił część
swojej działki i przekazał gminie
pod pomnik. Podział geodezyjny
tego terenu wzięła na siebie gmina.
Odsłonięcie pomnika zaszczycili swoją
obecnością m.in. dr Dariusz Rogut – dyrektor
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi,
Rafał Jaksa, kierownik Oddziału Dziedzictwa
Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, burmistrz
Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Rzgowa
Małgorzata Rózga, Marek Bartoszewski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
z grupą radnych oraz Edyta Waprzko – radna
powiatu łódzkiego wschodniego. Zebrani złożyli wiązanki kwiatów przed obeliskiem, a następnie udali się na spotkanie do rzgowskiego
ratusza na zaproszenie władz gminy.

W środę, 20 marca, w Łódzkim Urzędzie
Wojewódzkim burmistrz Mateusz Kamiński,
Danuta Rusinkiewicz i Milena Łęgocka odebrali promesę opiewającą na 570 tys. zł z rąk
Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy
i polityki społecznej oraz wojewody łódzkiego,
profesora Zbigniewa Raua.
W uroczystości uczestniczyli również –
minister Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu
oraz poseł Waldemar Buda.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

sienie obelisku, który znajdował się w niecce
terenu. Podłoże pod pomnikiem również zostało wyniesione nad poziom otoczenia.
Powstał nowy postument, nowa brukowana alejka. Otoczenie pomnika zostało wysadzone nowymi krzewami. Płyta granitowa
z tablicą została oczyszczona. Obecny przy
odsłonięciu obelisku poseł Waldemar Buda
obiecał zdobycie wsparcia na ogrodzenie,
co byłoby ukoronowaniem prac nad tym miejscem pamięci narodowej.
Podczas uroczystości 8 marca, ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak odmówił z uczestnikami uroczystości modlitwę za poległych
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– Obelisk powstał w 1997 r. za aprobatą
ówczesnego wójta Mielczarka, bo władze Łodzi nie wskazały lokalizacji w mieście – mówi
Włodzimierz Kaczmarek. – Pomnik powstał
więc na granicy Łodzi i Konstantyny. Jego pomysłodawcą był Związek Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, oddział w Łodzi. Jego
wiceprezes Kazimierz Skibicki zawsze wyraża się
ze wzruszeniem o tym, że delegacje z gminy dbają o obelisk i zawsze przynoszą kwiaty, zapalają
znicze w Dniu Żołnierzy Wyklętych, 15 sierpnia
na święto Wojska Polskiego i 1 listopada.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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RADA MIEJSKA
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czone z wyborem przedstawicieli do Komitetu
Monitorującego RPO 2014–2020 oraz 23 lutego – spotkanie informacyjne ZPiT Rzgowianie.

Referat Inwestycji zajmował się
następującymi zagadnieniami:

TRUDNA DECYZJA

W SPRAWIE GAZOCIĄGU
Osoby wyrażające obawy
wobec planów budowy
gazociągu wysokiego
ciśnienia w terenie gęsto
zabudowanym w gminie
Rzgów biły w środę brawa
podczas V sesji Rady Miejskiej,
gdy radni jednogłośnie
postanowili nie dokonywać
zmian w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego.
Oznacza to brak zgody samorządu na inwestycję Polskiej Spółki Gazownictwa, polegającą
na budowie w granicach gminy Rzgów gazociągu o przekroju półmetrowym i ciśnieniu aż
55 atmosfer. Jedynym sposobem zamknięcia
sprawy już 27 lutego było negatywne ustosunkowanie się burmistrza i Rady Miejskiej
do 130 uwag zgłoszonych wcześniej przez
mieszkańców.

Jak pogodzić interesy wszystkich stron?
Teraz samorząd przygotuje nowe studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów, obejmujące
część miasta Rzgów oraz obrębu Grodzisko-Konstantyna, gdzie miałby przebiegać gazociąg wzdłuż brzegu rzeki Ner. Pomysł radnego
Jarosława Świerczyńskiego przeprowadzenia
gazociągu nowym śladem odsuwa rurociąg
od gęstej zabudowy. Spółka przyjąwszy takie
rozwiązanie mogłaby wybudować nowy fragment Łódzkiej Magistrali Gazowej przez gminę
Rzgów, wprowadzając rurę o przekroju półmetrowym i puścić gaz pod wysokim ciśnieniem.
Alternatywą jest modernizacja 40-letniego gazociągu z zachowaniem obecnych parametrów średnicy i ciśnienia. Tylko na tyle
pozwala obecny plan zagospodarowania przestrzennego, którego Rada Miejska nie chciała

zmienić. Spółka może również wystąpić z nowym wnioskiem o przystąpienie do zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego.
Środową decyzję Rady Miejskiej, podzielającej stanowisko przygotowane przez burmistrza Mateusza Kamińskiego – poprzedziły
w ostatnich miesiącach spotkania mieszkańców z urzędnikami, radnymi i ekspertami
ze strony inwestora, z Urzędu Marszałkowskiego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Samorząd wspiera doskonalenie
zawodowe nauczycieli
Rada Miejska w Rzgowie przyjęła uchwałę
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolu, prowadzonych przez
gminę. To kwota 45220 zł, czyli 0,8% puli
pieniędzy przeznaczonej na wynagrodzenia
nauczycieli. Z powyższej kwoty ponad 36 tysięcy złotych pójdzie na szkolenie nauczycieli
oraz nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, na szkolenia rad pedagogicznych,
szkolenia indywidualne, konferencje, kongresy, seminaria, warsztaty, kursy, kursy kwalifikacyjne, na pokrycie kosztów uczestnictwa:
przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.
8150 złotych zarezerwowano w tegorocznym
budżecie na dofinansowanie np. do 50% cze-

snego za semestr nauki nauczyciela, nie więcej
jednak niż 2 tys. zł.
W uzasadnionych przypadkach istnieje
możliwość zmiany podziału środków. Przy
opracowaniu uchwały wzięto pod uwagę
wnioski dyrektorów szkół i przedszkola oraz
uzyskano pozytywną opinię związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Sprawozdanie burmistrza Rzgowa
W okresie międzysesyjnym burmistrz Rzgowa
wydał 140 zarządzeń, m.in. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej będących
w administracji GOSTiR w Rzgowie oraz zasad
ich pobierania. 130 zarządzeń wydanych zostało w sprawie rozpatrzenia uwag po wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Honorowym Patronatem Burmistrza Rzgowa objęte zostały, m.in. II Turniej Halowej
Piłki Nożnej Strażaków Powiatu Łódzkiego
Wschodniego, Mistrzostwa Rzgowa w Tenisie
Stołowym i Ogólnopolski turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje Gminne Rzgów 2019.
Zastępca burmistrza Małgorzata Rózga
uczestniczyła m.in. 20 lutego, w Spotkaniu
Podregionu Centralnego w Brzezinach połą-

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę
na przebudowę drogi powiatowej nr 1233 E
– ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin
Dworski, drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko, drogi powiatowej nr 2909E
w Romanowie, drogi powiatowej nr 2942 E
ul. Tuszyńska na odcinku od placu 500-lecia
do cieku Struga oraz na przebudowę ul. Sucharskiego w Rzgowie.
Otwarto oferty na przebudowę skrzyżowania w Guzewie, na przebudowę drogi gminnej
w Grodzisku (podpisanie umowy będzie możliwe po zwiększeniu przewidzianej w budżecie
kwoty o 300 tys. zł. Podpisano umowy na zaprojektowanie wszystkich projektów drogowych przewidzianych do realizacji w br. Odebrano od wykonawców zakończone projekty
przebudowy ul. Tunelowej w Starowej Górze
oraz ul. Kusocińskiego w Rzgowie.
Podpisano umowy na budowę oświetlenia
ulicznego w ulicy Dolnej i Wysokiej w Rzgowie. Trwa wykonywanie prac remontowych
w świetlicy w Starowej Górze. Przygotowano
przetarg na kontynuację budowy świetlicy
w Starej Gadce. Trwa przygotowanie przetargu na zakup samochodów strażackich dla OSP
Kalino i OSP Guzew. Trwają prace na budowie
kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce,
rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz na budowie domu kultury w Rzgowie.
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa wykonywał następujące zadania:
Wypłacono odszkodowania za działki przejęte
pod drogi gminne:
– pod poszerzenie ulicy Uczniowskiej w Starej
Gadce – 90 m2 za kwotę 3150 zł,
– pod poszerzenie ulicy Górnej w Rzgowie –
291 m2 za kwotę 8730 zł.
Podpisane zostały umowy na sporządzenie 3
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części wsi Starej Gadki (teren
pomiędzy ulicami Czartoryskiego, Szparagową i Katowicką a cmentarzem), dla części wsi
Grodzisko oraz dla części wsi Czyżeminek (rejon ul. Dojazdowej).

Referat Gospodarki Komunalnej
wykonywał następujące zadania:
– prowadzono naprawy na drogach gminnych
oraz powiatowych
– wykonano wycinki drzew w Kalinku-Morgi,
Rzgowie, Konstantynie oraz w Gospodarzu
– naprawiono nawierzchnie ulic ks. Załuski,
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie oraz
ul. Tunelowej w Starowej Górze
– 
wymieniono dwie wiat przystankowe
w miejscowości Konstantyna
– zebrano pobocze i naprawiono nawierzchnię
ul. Łąkowej od ul. Tuszyńskiej do Literackiej
– naprawiono bariery łańcuchowe w miejscowości Prawda
– zamontowano bariery łańcuchowe przy progach wyspowych w miejscowości Guzew
– wykonano rów odwadniający na ulicy Klonowej oraz Modrzewiowej
– rozpoczęto sprzątanie terenu gminy z pozostałości po zimowym utrzymaniu dróg,
uprzątnięto piach z chodników położonych
w ciągach dróg powiatowych.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz, UMR
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STAROWA GÓRA,
STARA GADKA

GRODZISKO

Będzie
lepsza ulica

Przybywa
kanalizacji

A

W

marcu, w Starowej Górze na ul. Gontowej odbyły się próby szczelności oraz
testy związane z uruchomieniem studni zaworowych. Polegało to na tym, że do studni wlewa
się ok. 40 litrów wody, a następnie montuje zegar do mierzenia podciśnienia. Jeśli przez pół
godziny będzie stałe, można badać szczelność.

– To jest przyjemniejsza część inwestycji,
bo docelowo oczywiście zamiast dzisiejszej
wody popłyną instalacją ścieki – zapewnia
Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
– Przypominamy mieszkańcom, że do zainstalowania indywidualnych przyłączy od kanalizacji do posesji należy poczekać do uzyskania
warunków technicznych z Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.
W Starowej Górze mieszkańcy 40 posesji
już korzystają z kanalizacji, najwięcej podłączonych posesji znajduje się przy ul. Stropowej. W tym rejonie rurociąg odbiera ścieki
od grudnia zeszłego roku. Wkrótce rozpoczną
się roboty w ul. Inspektowej na odcinku ponad
800 mb. W dalszej kolejności wykonawca powinien wejść na ul. Zamkową.

Głęboka studzienka…
Tymczasem w Starej Gadce zbliżają się do finału prace kanalizacyjne w ul. Czartoryskiego
na odcinku 1476 mb. Po ich zakończeniu brygada wykonawcza przeniesie się na 1200-metrowy odcinek ul. Usługowej. W obu tych ulicach przewidziano budowę łącznie 43 studni
zaworowych. Do każdej z nich można podłączyć od dwóch do czterech posesji.

KALINKO

Drogi jak nowe
Z

aczęły się prace przy jednej z najdroższych
inwestycji drogowych – w Kalinku, która
jest wspólnym przedsięwzięciem finansowym
gminy Rzgów oraz Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Przebudowę drogi powiatowej nr 2909E
w Kalinku wykonuje konsorcjum firm z Mińska Mazowieckiego, które w przetargu za-

– Ostatnim etapem budowy tego odcinka
kanalizacji jest nietypowo zagłębiona studnia,
którą wykonawca musi osadzić głębiej o około
70 centymetrów niż zazwyczaj – poinformował
Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
– Dzięki temu zachowamy odpowiedni spadek
rury, umożliwiający grawitacyjny odbiór ścieków. Normalnie, takie studnie wpuszcza się tylko na głębokość 160–180 centymetrów.
Ponieważ na ul. Czartoryskiego będzie głębiej, więc w razie awarii monter miałby ograniczoną swobodę ruchu. Dlatego budowniczowie zastosują dodatkowy krąg o wewnętrznej
średnicy półtora metra. Dzięki temu w środku
swobodnie zmieści się nawet monter o nieco
większej tuszy!
W Starej Gadce, po zakończeniu prac kanalizacyjnych w ul. Czartoryskiego, brygada wykonawcza przeniesie się na 1200-metrowy odcinek ul. Usługowej. W ulicach Czartoryskiego
i Usługowej przewidziano budowę łącznie 43
studni zaworowych. Do każdej z nich można
podłączyć od dwóch do czterech posesji.
– Z zainstalowaniem indywidualnych
przyłączy od kanalizacji do posesji należy poczekać do uzyskania warunków technicznych
z Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Rzgowie – przypomina Bogdan Błaziński,
inspektor nadzoru. – Obecnie, przeprowadzam
kontrolę do 2 nowych indywidualnych przyłączy
dziennie.
Włodzimierz Kupisz
fot. Bogdan Błaziński

ż 9 przedsiębiorstw rywalizowało w przetargu na remont kapitalny drogi gminnej
w Grodzisku na odcinku 662 m od drogi wojewódzkiej nr 714 – od skrzyżowania w kierunku ul. Glinianej w Rzgowie do wysokości
– orientacyjnie – posesji 17 i 18 w Grodzisku.
To I etap remontu drogi.
Przetarg wygrała spółka Kral z Łodzi,
oferując cenę 1,759 mln zł oraz 5-letni okres
gwarancji. Największe wrażenie w planie tej
inwestycji robi 48-centymetrowej grubości
konstrukcja jezdni z kruszywa kamiennego,
cementu i betonu asfaltowego. Ma być zachowana obecna 5,5-metrowa szerokość jezdni.
Patrząc od strony skrzyżowania, po lewej
stronie powstanie nowy chodnik standardowej 1,5 metrowej szerokości. Chodnik ma być
wyłożony szarą kostką z czerwonymi elementami w kształcie rombów. Także wyjazdy
z posesji mają być w kolorze szarym. Inwestor

BRONISIN DWORSKI

Gładka jazda
Nad Nerem
Aż 10 firm rywalizowało w przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233E, czyli ul. Nad Nerem,
na długości 505 m. Przebudowa obejmuje odcinek
od ul. Dworskiej w Bronisinie do wyremontowanego w ub. roku odcinka w Hucie Wiskickiej.

oferowało wyremontowanie 734 m jezdni
za 1,465 mln zł. Przewiduje się regulację szerokości jezdni do 5,5 metra. Cena obejmuje
również wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy, budowę 954 m kw. chodników, wyłożenie
kostki na ponad 744 m kw. zjazdów z posesji.
Zakres przebudowy obejmuje także modernizację odwodnienia.
Zakończenie inwestycji planowane do końca sierpnia br. Lada dzień brygada wykonawcza
pojawi się na skrzyżowaniu w Guzewie. Przebudowa odcinków jezdni o łącznej długości
174 metrów bieżących na skrzyżowaniu drogi
powiatowej 2916E z drogą gminną będzie kosz-

wykona 53 przepusty pod zjazdami z posesji
o łącznej powierzchni 1300 metrów kwadratowych. Rowy odpływowe zyskają umocnienia
z elementów betonowych.
Umowa z wykonawcą ma być podpisana
7 marca, a termin realizacji jest w warunkach
przetargu określony na koniec września 2019
roku. Grodziski remont to kontynuacja zeszłorocznych wielkich inwestycji drogowych
w gminie. Wtedy wyremontowano odcinki
ulic Rudzkiej i Łódzkiej w Rzgowie oraz drogę
w Hucie Wiskickiej-Tadzinie.
Tekst i fot. WK

Przetarg wygrało przedsiębiorstwo z Łodzi, które zaproponowało cenę 876,2 tys. zł
i 5-letni okres gwarancji. Prace już ruszyły. Ulica o szerokości 5,5 m zyska nową podbudowę
i nawierzchnię z betonu asfaltowego. Powstaje
już chodnik z szarej kostki oraz zjazdy z posesji z w kolorze grafitowym. Warunki przetargu
obejmują także umocnienie rowów. Remont
powinien zakończyć się do końca lipca bieżącego roku. Udział starostwa w przebudowie ul.
Nad Nerem w Bronisinie Dworskim ma wynieść 750 tys. zł. Kwota może jednak ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu inwestycji.
WK, fot. URM

tować gminę Rzgów oraz starostwo niecałe 243
tysiące złotych. Przetarg z udziałem czterech
uczestników wygrała firma z gminy Andrespol. Zakres robót przewiduje zastąpienie asfaltowych zjazdów z posesji – brukowanymi.
Jezdnia zostanie odwodniona, a skrzyżowanie
i odcinki jezdni zyskają nową nawierzchnię bitumiczną.
Przebudowa umożliwi wygodniejszy przejazd w kierunku Gospodarza, Prawdy, Czyżeminka i Babich. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec września br.
Tekst i fot. W.Kupisz
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EKOLOGIA

CO ZŁEGO W POWIETRZU?
O

ddychamy w kraju złym powietrzem.
Wciąż za mało wiemy o smogu, jego
konsekwencjach zdrowotnych. Wciąż
duża część społeczeństwa nie przestrzega prawa. Mieszkańcy w swoich piecach i kotłowniach
palą rzeczami, których spalać nie powinni.
Na początku 2018 roku burmistrz Rzgowa
zlecił zainstalowanie w gminie Rzgów 15 czujników jakości powietrza. Pierwotnym celem
było podniesienie świadomości mieszkańców,
dotyczącej tego, jakim powietrzem oddychamy
na co dzień, w jakich okresach roku sytuacja
jest bardzo zła, a kiedy jest dobrze. W konsekwencji urzędnicy mają możliwość zbadania
ewentualnych przyczyn złej jakości powietrza.
Na zły stan powietrza ma wiele czynników
a są to m.in. domy o niskim standardzie energetycznym, niedocieplone ściany i stropy, stare
okna i drzwi, niskie parametry kotłów, – palenie węglem złej jakości, spalanie śmieci, czy
smog, który powodują samochody. Podczas
badania jakości powietrza brane są normy dla
pyłów PM10, PM2,5 (cząstki przedostające się
do płuc i pęcherzyków płucnych) oraz PM1

Rusza spis
pieców
W

najbliższych miesiącach pracownicy
Urzędu Miejskiego w Rzgowie zapytają
mieszkańców o piece i paliwa, którymi ogrzewane są ich domy. Zinwentaryzowane zostaną eksploatowane źródła energii odnawialnej,
przeprowadzone termomodernizacje oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata, związane
z polepszeniem efektywności cieplnej w budynkach.
W ciągu najbliższego roku chcemy stworzyć bazę danych tzw. niskiej emisji. Rejestr ma być jednym z narzędzi pomocniczych w realizacji i monitorowaniu walki
ze smogiem w naszej gminie. Dziś o faktycz-

(ultradrobne cząstki przenikające przez płuca
bezpośrednio do krwioobiegu i rozprzestrzeniające się do narządów). Firma Airly (dostawca czujników) posługuje się dodatkowo
europejskim indeksem CAQI. W zależności od jakości powietrza
przyjmuje on wartości
od zera (kolor zielony – jakość bardzo
dobra) do wartości
powyżej 125 jednostek (kolor ciemnofioletowy – bardzo
zła jakość powietrza).
Z czujników jakości powietrza przygotowywane są miesięczne raporty, na podstawie
których został sporządzony
roczny raport jakości powietrza dla czujników zlokalizowanych w gminie Rzgów. Analizując całość wyników z okresu od 1 lutego
2018 do 31 stycznia 2019 nasuwają się
następujące wnioski: – dla pyłów PM

2,5 widać wyraźny wzrost zanieczyszczeń w okresach zimowych, zdarzają się
sytuacje, gdzie norma przekroczona
jest dwukrotnie. Najlepsze miesiące
to październik (średnia wszystkich
czujników to 123% normy) oraz grudzień (141% normy). W lutym
norma była przekroczona
średnio o 196%. Średnio roczne zanieczyszczenie wyniosło 117%
normy. – dla PM 10
wyniki procentowe
są nieco niższe niż
PM2.5. W miesiącach zimowych normy
wciąż są przekraczane,
ale nie ma przypadków
przekroczenia 200% –
maksymalne
średnie
wynoszą ponad 170%.
Najlepsze miesiące to znów październik oraz grudzień 2018 r. (94
oraz 113% normy). Najgorszy luty

nej skali tzw. niskiej emisji nie wiemy nic.
Dzięki inwentaryzacji ocenimy sposoby ogrzewania, stopień docieplenia budynków, ale także poznamy potrzeby mieszkańców. Chcemy
przygotować się do ewentualnych programów
pomocowych, gdy będą możliwości zdobycia
dotacji. Firmy zewnętrzne za przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie zażyczyły sobie
45–55 tys. zł. Jeśli zrobią to nasi pracownicy,
zaoszczędzimy.
Na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji opracowana została ankieta, która w najbliższych dniach trafi
do każdego domu. Inwentaryzacji poddane
będą budynki mieszkalne, handlowe, usługowe
i przemysłowe. Właściciele nieruchomości proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej
do Urzędu Miejskiego w Rzgowie. W kwietniu
ankieta dostępna będzie również w wersji elektronicznej na stronie www.rzgow.pl
M.Górska

Uwolnić
od azbestu
T

rwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów, związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Rzgów. W tym roku
do 1 marca zgłosiło zainteresowanie 40 rodzin.
Kwota przewidziana na utylizację azbestu
w 2019 r. to 150 tys. zł.
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok. 7 od początku lutego.
Akcja potrwa do końca marca.

Do dziś wpłynęło łącznie 40 wniosków
od mieszkańców – większość z nich obejmuje
usługę demontażu azbestu z dachów, ale są też
między nimi zainteresowani tylko usunięciem
azbestu leżącego luzem.
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.

ALERGIE
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– średnio 159% normy dla wszystkich czujników. W skali roku średnia w gminie wyniosła 90% normy. Maksymalne stężenie PM
1 zanotowano 13 lutego 2018 r. dla czujnika
zlokalizowanego w Starowej Górze przy ul.
Szerokiej. W przypadku PM 2,5 maksymalny
pomiar odnotowano 4 marca 2018 r. w Starowej Górze ul. Centralna 102. Maksymalny
dobowy pomiar PM 10 zanotowano 4 marca
2018 – było to w Starowej Górze na ul. Centralnej 102. Wyraźnie widoczny jest wzrost
stężenia zanieczyszczeń w powietrzu zimą.
Od kwietnia do października stężenia mieściły się w średniej zanieczyszczeń lub pomiary
niewiele przekraczały normę. Wszystko to,
co ma główny wpływ na złą jakość powietrza –
spowodowane jest tzw. niską emisją (to całość
emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł – do 40 m wysokości). Zanieczyszczenia te pochodzą głównie z domowych
pieców i lokalnych kotłowni, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób
oraz z transportu drogowego. Na co dzień
mieszkańcy mogą sami sprawdzać stan jakości
i poziom zanieczyszczenia powietrza na stronie www.rzgow.pl
Roczny raport dostępny jest na stronie
www.bip.rzgow.pl w zakładce: menu tematyczne/ochrona środowiska/ochrona powietrza
Tekst i fot. Magdalena Górska
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Turniej młodych
pożarników
J

eszcze w lutym w OSP w Rzgowie rozegrane zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Patronat honorowy
nad konkursem objął burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. W zmaganiach udział wzięło 22
uczestników w dwóch kategoriach wiekowych.

W finale wyłoniono
następujących laureatów:

szych trzech miejsc karty prezentowe wartości
300, 200 i 100 zł oraz pamiątkowe statuetki.
Eliminacje powiatowe 42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się. 12 marca
w Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach
Gminę Rzgów reprezentowali laureaci pierwszych trzech miejsc z eliminacji gminnych
w dwóch kategoriach wiekowych, po 15 za-

wodników z powiatu. Uczestnicy pisali test
składający się z 30 pytań, a następnie pięć
osób zakwalifikowano do finału, który pole-

I grupa – uczniowie szkół podstawowych
klasy I–VI: 1. Igor Szychowski (SP w Kalinie), 2. Karol Walczak (SP w Rzgowie),
3. Jakub Bednarski (SP w Rzgowie)
II grupa – uczniowie szkół podstawowych
klasy VII–VIII oraz gimnazjum: 1. Miłosz Olban (SP w Rzgowie), 2. Jerzy Walczak (SP w Rzgowie), 3. Martyna Wypchło (SP w Kalinie).
Nagrody wręczył burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i wiceprezes zarządu oddziału
gminnego ZOSP RP w Rzgowie dh Wojciech
Gałkiewicz. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety z logo gminy Rzgów, a zdobywcy pierw-

Tekst: Mateusz Kuzik
fot. Marta Wesołowska-Konkalec,
Adam Jaworski, KP PSP Koluszki

STAROWA GÓRA

cze pomalowanie schodów, drzwi wejściowych,
wykonanie nowego okna wewnętrznego i wypastowanie podłogi z klepki, która będzie lekko
nabłyszczona.
– Świetlica jest tak często wykorzystywana
na imprezy integrujące lokalna społeczność,

Świetlica jak marzenie
S

zykują się nie tylko wiosenne porządki,
ale także wielkie sprzątanie po remoncie
we wnętrzu świetlicy wiejskiej w Starowej Górze, która upodabnia się coraz bardziej
do domu kultury z prawdziwego zdarzenia.
„Dom kultury” widnieje zresztą od dawna
na szyldzie placówki.
Jak poinformował Zbigniew Snelewski,
kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, remont świetlicy ma kosztować łącznie 50 tys. zł, które były zapisane
w tegorocznym budżecie gminy.

gał na odpowiedzi w „szybkim teście”, rozpoznawaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz
konkurencji „kto pierwszy ten lepszy”.
W I grupie wiekowej I miejsce zajął Karol
Walczak ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie.
W II grupie wiekowej do finału zakwalifikowali się wszyscy reprezentanci naszej gminy.
W wyniku rozgrywek – II miejsce zajął Miłosz
Olban, IV miejsce – Jerzy Walczak (obaj z SP
w Rzgowie), a V miejsce – Martyna Wypchło
z SP w Kalinie.
Zdobywca I miejsca Karol Walczak będzie
reprezentował powiat łódzki wschodni i gminę Rzgów podczas eliminacji wojewódzkich,
które odbędą się 26 kwietnia br. w Piątku.

Po pomalowaniu ścian i podwieszanego sufitu o pow. 178 m2 czujemy, jakbyśmy znaleźli się
w zupełnie nowym obiekcie. Jak najlepsze wrażenie potęguje nowe, oszczędnościowe oświetlenie LED – łącznie 53 oprawy oświetleniowe
i trzy lampy sufitowe. Wnętrze ma cztery metry
wysokości, więc wizualnie, podwieszany dwupoziomowy sufit okazał się znakomitym rozwiązaniem wpływającym na estetykę domu kultury.
W tę nowoczesną estetykę dobrze wpisują się urządzenia klimatyzacji, zainstalowane
w ubiegłym roku. Do zrobienia pozostało jesz-

że zastanawiamy się nad zagospodarowaniem
dużego pomieszczenia w suterenie – mówi sołtys Anna Wielgosz. – Ucierpiało ono podczas
deszczowej nawałnicy, trzeba zbić część tynków
zniszczonych po zalaniu, ale zamontowane wentylatory usunęły już zapach wilgoci sprzed lat.
Można by tu urządzić dodatkową salę na uroczystości, siłownię lub klub dla mieszkańców.
Budynek wzniesiony blisko 70 lat temu kryje
w sobie – jak widać – spory potencjał.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

11 MARCA –
DZIEŃ SOŁTYSA

W

dniu Waszego święta życzymy wytrwałości w Waszej misji, jaką jest
aktywność społeczna. To ona decyduje
o wyborze na sołtysa na zebraniu wiejskim,
na najniższym szczeblu demokracji. Wszyscy znają swojego sołtysa, bo przychodzi
pobrać podatek rolny. Jednak dzisiejszy sołtys to również inicjator życia kulturalnego
w sołectwie, budowniczy dobrosąsiedzkiej
integracji.
Ponieważ jest najbliżej ludzi, to on
zgłasza problemy ludzi chorych, niepełnosprawnych i opuszczonych na stare lata.
Jako pośrednik między władzami samorządowymi a własnymi sąsiadami, wykazuje
się pomysłami na poprawę jakości życia
w swojej małej ojczyźnie. Zgłasza postulaty
lokalnej społeczności burmistrzowi, radnym, urzędnikom.
W dniu Waszego święta życzymy, abyście czuli się spełnieni i jeszcze bardziej
potrzebni. Wyrażamy naszą wdzięczność
i szacunek za pracę sołtysów.
Funkcja sołtysa na ziemiach polskich
sięga przełomu XII i XIII wieków – wypełniajcie Waszą misję następnych tysiąc lat,
czego życzą
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński
Wiceburmistrz Małgorzata Rózga
Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pełka
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W

ubiegłym roku na terenie działania
podległym Komisariatowi Policji
w Rzgowie stwierdzono ogółem
252 przestępstwa, tj. o 21 więcej niż w roku
poprzednim, stąd też dynamika przestępczości ogólnej wyniosła 109,09%. Wykrywalność
ogólna przestępstw w 2018 r. ukształtowała się na poziomie 62,89% i zmalała o 5,94%
w stosunku do roku ubiegłego. W zakresie

Dość liczną grupę przestępstw stanowiły włamania, których w ub. roku stwierdzono 46 (o 12 więcej niż w roku poprzednim),
przy czym ich wykrywalność ukształtowała
się na wysokim poziomie, bo 58,7% i wzrosła
prawie o 15%. Ponadto w omawianym okresie stwierdzono 10 czynów dot. uszkodzenia
mienia, których wykrywalność wyniosła 60%
i wzrosła prawie o 15% w stosunku do ub. roku.

BEZPIECZEŃSTWO

mieszkańców to podstawa
przestępczości kryminalnej stwierdzono 183
przestępstwa (o 34 więcej niż w roku 2017),
a wykrywalność w tym zakresie wyniosła
54,01% i nieznacznie zmalała, bo o 1,02%
(w roku 2017 wynosiła 55,03%).
Policjanci w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w 2018 r. zabezpieczyli u podejrzanych mienie wartości 27
260 zł, a odzyskali mienie utracone wartości
95 631 zł. Ponadto ujawniono i zabezpieczono
łącznie prawie pół kilograma środków odurzających. Na gorącym uczynku zatrzymano 6
sprawców czynów najbardziej uciążliwych dla
społeczeństwa, w tym głównie dokonujących
kradzieży i kradzieży z włamaniem.
Łącznie w 2018 r. stwierdzono 65 takich
czynów, tj. o 20 więcej niż w roku 2017, kiedy
to doszło do 45 kradzieży. Ta kategoria przestępcza stanowiła około 26% wszystkich i była
objęta szczególnym nadzorem przez rzgowską
jednostkę, podobnie jak i inne przestępstwa
przeciwko mieniu. Wykrywalność kradzieży
nieznacznie wzrosła i wyniosła 30,43%.

W 2018 r. nie odnotowano zabójstwa i ani
jednego przestępstwa rozbójniczego, a przeciwko życiu i zdrowiu zanotowano jedynie jedno pobicie i pięć uszczerbków na zdrowiu, przy czym
wykrywalność tych przestępstw wyniosła 100%.
Jeżeli chodzi o czyny zabronione popełniane w ruchu drogowym, to w ub. roku stwierdzono 43 takie przypadki, tj. o 4 mniej niż rok
temu. Powodem spadku jest fakt rozbudowania
infrastruktury drogowej w rejonie działania
komisariatu, a przede wszystkim uruchomienie tras szybkiego ruchu: A1, A2 i S8 w granicach gminy Rzgów. Na drogach ujawniono 30
nietrzeźwych kierujących, tj. o 2 mniej niż rok
wstecz. Przeprowadzono dwa postępowania
w sprawach o czyny karalne popełnione przez
nieletnich. Rzgowscy policjanci przeprowadzili 550 (316 w 2017) postępowań w sprawach
o wykroczenia, z czego 226 spraw stanowiły
kradzieże paliw na stacji Orlen w Giemzowie,
usytuowanej przy autostradzie A1.
Źródło: policja (skróty i zmiany redakcyjne)
Fot. Archiwum UMR/WK
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Już płoną trawy…

Z

a nami pierwsze powiewy zbliżającej
się wielkimi krokami wiosny. Wyższe
temperatury oraz brak opadów sprawiają, że zeszłoroczne rośliny stają się dobrym
materiałem palnym – wystarczy niedopałek,
aby doszło do gwałtownego rozprzestrzenienia
się ognia. Corocznie na przełomie zimy i wiosny strażacy odnotowują wzrost interwencji
związanych z pożarami traw na nieużytkach
rolnych, łąkach i działkach. Za dużą część tych
pożarów odpowiada człowiek. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynieść nawet
ponad 20 km/h. Dla porównania – szybki bieg
to prawie 19 km/h, a szybka jazda na rowerze
to około 30 km/h. W niemal wszystkich tego
typu zdarzeniach życie tracą zwierzęta, które
znajdą się w pobliżu pożaru; w jednym momencie ogień trawi zasiedlone gniazda usytuowane
na ziemi i w krzewach. Niejednokrotnie w pożarach traw giną ludzie – w latach 2011–2018
odnotowano aż 68 ofiar śmiertelnych.
Pamiętajmy, że wypalanie traw jest niebezpieczne, ale również zabronione. Podpalacze
mogą zostać ukarani grzywną do 5 tys. zł lub
nawet stanąć przed sądem. W zeszłym roku
w gminie Rzgów największy pożar traw miał
miejsce przy ul. Kombajnowej w Starej Gadce, gdzie spaleniu uległa sucha trawa na powierzchni ok. 2 hektarów. Akcja trwała około
1,5 godziny, a brało w niej udział 7 zastępów
strażaków. Gdy zauważymy pożar, pamiętaj-

my, aby ostrzec o zagrożeniu i zaalarmować
straż pożarną (tel. 998 lub 112).
1 marca po raz już kolejny ruszyła kampania „STOP POŻAROM TRAW” realizowana
przez MSWiA i Komendę Główną PSP. Materiały dotyczące tego problemu można znaleźć
pod adresem: http://www.stoppozaromtraw.pl
Tekst opracowano na podstawie danych KG
PSP Mateusz Kuzik, fot. OSP

Dzielnicowi ostrzegali
kupców w Rzgowie
D

zielnicowi oraz pracownicy ochrony jednego z centrów handlowych w Rzgowie
spotkali się z właścicielami boksów i innymi
użytkownikami obiektu. Policjanci apelowali
o właściwe zabezpieczenie stoisk i pojazdów
przed kradzieżą.

nać o właściwym zabezpieczeniu kluczyków
w pojazdach z dostępem zbliżeniowym (tzw.
system bezkluczykowy).
W ramach tych działań dzielnicowa z Komisariatu Policji w Rzgowie wraz z pracownikami ochrony jednego z centrów handlowych

Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez dzielnicowych mają na celu
poprawę bezpieczeństwa w powiecie łódzkim
wschodnim. Funkcjonariusze podkreślają
i zwracają uwagę na miejsce przechowywania
kluczyków do auta lub karty uruchamiającej
pojazd. Należy za wszelką cenę utrudnić zadanie złodziejowi nie dając mu szansy na skuteczną kradzież. Warto zamykać samochody
parkujące wewnątrz posesji lub nawet w garażu wyposażonym w alarm. Nie wolno zapomi-

odwiedziła stoiska i prowadziła rozmowy
prewencyjne na temat odpowiedniego zabezpieczenia mienia, w tym samochodów przed
kradzieżami. Podczas spotkania pracownicy boksów otrzymali ulotki, które propagują
sposoby zabezpieczenia mienia i utrudnienie
zadania złodziejowi. Dzielnicowa odwiedziła
łącznie 500 boksów na terenie centrum handlowego.
Źródło: policja powiatu
łódzkiego wschodniego

POLICJA APELUJE
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich „czterech kółek”
•N
 ie pozostawiaj pojazdu na zewnątrz posesji
• Wstaw pojazd do zamykanego garażu z alarmem.
•Z
 ainstaluj system monitoringu na terenie posesji.
•K
 luczyk zamykaj w metalowej kasetce lub owiń szczelnie folią
aluminiową
•S
 tosuj dostępne w internecie zabezpieczenia kluczyka elektronicznego
•N
 ie pozostawiaj kluczyka przy drzwiach czy oknie.
• Trzymaj kluczyk w centralnym punkcie domu.
•Z
 amontuj w aucie zabezpieczenie, np. blokadę skrzyni biegów.
•Z
 amontuj w aucie zabezpieczenie elektroniczne, np. odcięcie zapłonu.

ZAPAMIĘTAJ!
Tylko tak utrudnisz „pracę” złodziejowi!

www.lodz-wschod.policja.gov.pl
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„DŁUGOSZKI”
T

na ostatki

ego dnia halę sportową w Rzgowie wypełniło 544 uczniów. Męska część miała rozbiegane oczy, bo na trybunach
zasiadły damy dworu niepospolitej urody.
Królowa, czyli dyrektor SP Iwona Skalska, gospodyni uroczystości, mieszczka w czepcu ide-

alnie zgranym z blond włosami, księżniczki,
wróżki, czy rycerz ze strasznym uzbrojeniem.
W ostatkowy wtorek byliśmy uczestnikami
„Długoszków” – tradycyjnej gali rzgowskich
uczniów, którzy tego dnia – od lat – zostają
uhonorowani symbolicznym Oskarem w po-

staci ceramicznego kubka w takich kategoriach
jak: prymus, społecznik, artysta, sportwoman,
sportman, dżentelmen. Długoszki to nowa
szkolna tradycja, która wzięła się od nazwiska
patrona szkoły – duchownego kronikarza Jana
Długosza.
Tytuł Prymusa wywalczyła Maja Suskiewicz, Malwina Kępka zdobyła tytuł Społecznika, Monika Krysiak – Artysty, Nela Chojnowska – Sportwoman, Piotr Górecki – Sportmana,

a Sebastian Krawiec – Dżentelmena. W atmosferze oskarowej – długoszkowej dyrekcja szkoły
uhonorowała również grupę najbardziej uzdolnionych matematyków.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. Katarzyna Berczak-Lato, sekretarz gminy oraz radny
Kordian Skalski, przedstawiciel Rady Miejskiej w Rzgowie.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

WESOŁE JEST ŻYCIE SENIORA
Życie na emeryturze może być piękne i pełne
pozytywnych wrażeń, jeśli seniorzy, tak jak rzgowscy emeryci, stawiają na aktywność i rozwój. W piątek, 22 lutego w sali konferencyjnej
GOSTiR na ostatkowej zabawie spotkali się
członkowie Koła Emerytów w Rzgowie. Wieczór upłynął w wesołej i tanecznej atmosferze.
Nikt nie stronił od tańca i serdecznej zabawy,
a w prawdziwie karnawałowy nastrój wprowadzały fantastyczne i pomysłowe przebrania.
Tekst i fot. GOK

Z „Cameratą” zawsze radośnie…

W

ramach tradycji ostatkowej, w ostatni
dzień karnawału grupa przebierańców – członków Rzgowskiego Chóru „Camerata”) odwiedziła Urząd Miejski w Rzgowie.
Tu spotkała m.in. burmistrza Rzgowa i jego
zastępcę, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz sekretarz miasta.
Tradycyjnymi zapustowymi okrzykami i przyśpiewkami zapracowała na smaczne pączki
i chrusty w gabinecie włodarza miasta. Odwiedziliśmy również plebanię, w której proboszcz
przyjął serdecznie naszą kolorową grupę.
Na naszej drodze były również sklepy i punkty usługowe znajdujące się w centrum miasta.
Wszyscy przyjmowali nas serdecznie i nagradzali słodyczami i nie tylko – za rymowanki, wierszyki, przyśpiewki zapustowe i popisy wokalne.
Starsi mieszkańcy, niejednokrotnie zaskoczeni, ciepło i z rozrzewnieniem przypominali sobie młode lata. Bo od kilku lat chórzyści
Rzgowskiego Chóru organizują happening
oparty na dawnej, ludowej tradycji. Roześmiane i pełne atrakcji karnawałowe popołudnie
z „Cameratą” zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem tradycyjnymi wypiekami, których
w tym dniu naprawdę nie brakowało!
Izabela Kijanka, fot. UMR
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8 MARCA z humorem i piosenkami
Z

okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet, Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie przygotował 8 marca
w piątek spektakl poetycko-muzyczny „Miłość jest kobietą”. W specjalnie
dobranych na tę okazję interpretacjach
poetyckich i muzycznych zaprezentowali się uczniowie z Koła Teatralnego
„Maska” ze Szkoły Podstawowej w Kalinie oraz wokaliści grup artystycznych
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
– „Rzgowianie” i „Sempre Cantare”.
Sala konferencyjna w hali sportowej pomieściła zaledwie ok. 70 widzów. Wszyscy
jednak mieli nadzieję, że za około półtora roku
tego rodzaju program będzie zrealizowany
w domu kultury na scenie z profesjonalnym

Wszystkim
Paniom życzymy

Aby Dzień Kobiet trwał 365 dni w roku
Aby każdy przynosił same radości,
sukcesy i zadowolenie
Abyście czerpały siłę oraz nadzieję
z miłości najbliższych
Abyście nigdy nie zwątpiły we własne
siły, nie zrażały się przeciwnościami
losu
Abyście zmierzały przez życie nie
zwracając uwagi na troski
Abyście zwalniały kroku tylko
po to, żeby przyjąć hołd dla urody,
umiejętności i talentu wyrazy
uwielbienia i naręcza kwiatów
z okazji i bez okazji
Abyście wierzyły, że nawet po złych
chwilach odezwie się telefon od tego
wymarzonego
A więc życzymy zielonych świateł
na Waszej drodze!

wyposażeniem, a widownia pomieści bez problemu trzysta osób. Nikt jednak nie żałował,
że wybrał w obecnych warunkach wieczór
z okazji 8 marca. Podziwialiśmy bowiem świetnie przygotowaną choreograficznie i wokalnie
młodzież.
Młodych artystów ze Szkoły Podstawowej
w Kalinie przygotowały: Małgorzata Sabela,
Sylwia Kuta oraz Barbara Kaczmarek. Ze strony Gminnego Ośrodka Kultury, program był
dziełem Renaty Furgi. Za stronę muzyczną
odpowiadał Jarosław Rychlewski. Cały pro-

gram skrzył się humorem i wzruszał tradycyjnymi piosenkami. Burmistrz Mateusz Kamiński oraz Radosław Pełka, przewodniczący
Rady Miejskiej wręczyli wszystkim paniom
wiosenne, pachnące tulipany. Program z nieskrywaną przyjemnością obejrzała Klaudia
Zaborowska-Gorzkiewicz, członkini Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Po koncercie organizatorzy przygotowali dla gości i wykonawców słodki poczęstunek.
Tekst i fot. WK

***
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa
Radosław Pełka,
przewodniczący Rady Miejskiej

21 marca przypada Światowy
Dzień Poezji obchodzony
od 20 lat, szczególnie w Paryżu. W Rzgowie tradycja
tych spotkań z poezją i piosenką liczy dopiero cztery
lata, ale z pewnością będzie
kontynuowana.
W tym dniu dyrygentka Izabela Kijanka z GOK w Rzgowie
i Anna Malinowska, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z nauczycielami: Beatą Ways oraz Krzysztofem

Poetyckie, jesienne nastroje

na początek wiosny…

Chrzanowskim zaprosili mieszkańców na Wieczór Poezji z cyklu „4
Pory Roku” pt. „Jesień” do sali konferencyjnej GOSTiR.
Było można usłyszeć strofy o jednej z najpiękniejszych i najbardziej kolorowych pór roku
w wyjątkowych interpretacjach: burmistrza

Mateusza Kamińskiego, wiceburmistrz Małgorzaty Rózgi, przewodniczącego Rady Miejskiej
Radosława Pełki, członkini Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego – Klaudii Zaborowskiej-Gorzkiewicz i radnej powiatowej Edyty
Waprzko w towarzystwie pozostałych recytatorów: radnych miejskich, dyrektorów i uczniów

szkół. Rozbrzmiały w nowej interpretacji jesienne strofy Tuwima, Konopnickiej, Brzechwy,
Asnyka, Lechonia, Staffa, a także nostalgiczne
piosenki Niemena, Rodowicz, Fogga, czy Magdy
Umer „Koncert na dwa świerszcze i wiatr w kominie” owacyjnie przyjęty przez publiczność.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Z książką za pan brat
Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca

„Tajemnice
starej
szafy”…

…odkryli przed dziećmi ze rzgowskiego
przedszkola aktorzy z krakowskiego teatru
Eduartis. Dobry rozbójnik Rumcajs i jego
żona Hanka, znani od pokoleń bohaterowie
książek i animowanego serialu, opowiadają
o walorach czytania, zaletach bajek i baśni.
Oj, namieszało się nieco w Rzaholeckim Lesie po otwarciu szafy! Nie zabrakło podróży

w czasie i przestrzeni, baśniowi bohaterowie
zagubili się w ogólnym rozgardiaszu, do czego przyczyniła się zła czarownica. Szczęśliwie, jako to w bajkach, mądra sowa Klara
zapobiegła nieszczęściu, pomagając bohaterom powrócić na właściwe miejsca. Dzieci
dzielnie dopingowały aktorów, przyczyniając
się do rozwiązania zagadki.
Dziękuję aktorkom teatrzyku za barwny spektakl, paniom z przedszkola opiekę
nad dziećmi, a dyrekcji szkoły podstawowej
w Rzgowie za udostępnienie sali.

Jak cieszyć się
życiem?
Pod takim hasłem dwie wspaniałe Panie odwiedziły Rzgów, prezentując książki i opowiadając o życiu, pracy, kolejach losu. Spotkanie
autorskie Krystyny Mazurówny i Moniki
Mularskiej-Kucharek wypełnione było interesującą rozmową, humorem, zabawnymi

opowiastkami, których nie brakowało w pasjonującym, szalonym życiu Pani Krystyny,
absolwentki warszawskiej Szkoły Baletowej
w klasie Leona Wójcikowskiego, tancerki,
choreografki i dziennikarki. Dziś to ambasadorka Polski, barwna postać, artystka
w każdym calu. Była solistką baletu Teatru
Wielkiego w Warszawie. Występowała też
w warszawskiej Operetce i w Teatrze Syrena,
bardzo znana także z występów w polskiej telewizji. Autorka książek autobiograficznych
„Moje noce z mężczyznami” (2012), „Burzliwe życie tancerki” (2015), „Ach, ci faceci”
(2016), „Nasi za granicą (2018), dostępnych
w rzgowskiej bibliotece.
Monika Mularska-Kucharek – doktor socjologii, terapeuta, trener umiejętności psycho-społecznych, wykładowca akademicki,
autorka książek, artykułów do gazet i czasopism. Spod jej piór dotychczas wyszły takie
tytuły, jak „Jesień Życia? Wiosna Możliwości!
Przewodnik po Późnej Dorosłości!”, a także
„Srebrne Tabu. Przyjaźń, Miłość, Seks w Wieku Dojrzałym”. Wiersze terapeutyczne, które
zgromadziła w tomiku „Co dobrego?! Poezjoterapia” są wyrazem podziękowań za życiowe

Anna Malinowska

doświadczenia, zarówno pozytywne, jaki negatywne, refleksją o świecie, uczuciach, kolejach losu. Wszystkie opatrzone komentarzem
psychologiczno-terapeutycznym. Spotkanie
otwarte dla wszystkich chętnych, zgromadziło głównie wspaniałą publiczność zrzeszoną
w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Rzgowie. Niezawodna grupa aktywnych
seniorów spędziła piątkowy wieczór 15 marca w serdecznej, miłej, napawającej optymizmem atmosferze.

Na tropach historii

Starowa Góra w dziejowej mgle
L

eszek Chwiałkowski, społecznik ze Starowej Góry przypomniał na V sesji Rady
Miejskiej o mijającej 220. rocznicy osadnictwa
niemieckiego w tej drugiej co do wielkości
miejscowości w gminie Rzgów.
Starowa Góra, położona tuż za południową granicą Łodzi, współcześnie stała się typową „sypialnią” miasta. Liczy obecnie 2408
mieszkańców i ponad 970 domów. Okres rozkwitu przeżywała na początku lat 70. dzięki
tanim kredytom na szklarnie, z których jednak
niewiele przetrwało do dziś. Obecnie, dzięki położeniu przy drodze krajowej przybywa
salonów samochodowych, a bliskość centrów
handlowych daje szansę m.in. firmom produkcyjnym i usługowym.
Początki wsi sięgają przełomu wieku XVIII
i XIX, gdy w wyniku drugiego zaboru (1793 r.)
rejony te (także i ówczesna Łódź) znalazły się
we władaniu Prus, a wprowadzona sekularyzacja dóbr kościelnych w 1798 r. umożliwiła pozyskanie nowych terenów i lokowanie tam kolonistów niemieckich. W ten sposób założone
zostały 3 pierwsze kolonie pruskie: Effingshausen (obecnie Starowa Góra), Friedrichshagen
(obecnie Augustów) i Neu Sulzfeld (obecnie
Nowosolna). Osadnictwu niemieckiemu sprzyjał także okres Królestwa Polskiego, gdy władze dążyły do rozwoju przemysłowego kraju.
Starową Górę i inne kolonie lokowano na za-

 Motocyklistka na skrzyżowaniu
ul. Centralnej z traktem do wsi Chojny
wykonane około 1925–1930 r.
Drogowskaz pokazuje: Rzgów 3 km, Chojny 3 km
sadach prawnych osad olęderskich, ale kształt
i rozplanowanie nowych wsi był całkiem inny.
Kolonie były regularne, rozciągnięte wzdłuż
głównej drogi. Ze względu na jednakowe
powierzchnie pól, rozplanowanie i układ zabudowań nazwano ten typ wsi rzędówkami.
Cecha ta jest doskonale widoczna także i dziś:
główną ulicą i osią wsi Starowa Góra jest ulica
Centralna, którą przecina droga krajowa 91,
dawniej tzw. jedynka.

Akcją osiedlania kolonistów kierował kapitan Nothardt na podstawie edyktu króla Fryderyk Wilhelma II z 1798 r. Nowi osadnicy korzystali z wielu przywilejów, np. płacili czynsz
zamiast uciążliwego „odrobku”, posiadali dziedziczne prawo do ziemi, mieli wolność osobistą
i okres wolnizny nawet do 9 lat, sami mogli wybierać sołtysa i założyć własną szkołę, a – jeśli
byli ewangelikami – mieli uprawnienia religijne i możliwość założenia osobnego cmentarza.
Tereny Starowej Góry składały się z lasów i podmokłych łąk. O ile po lasach nie ma śladu (z wyjątkiem lasów w Rudzie Pabianickiej – zachodnia granica Starowej Góry) to podmokłe łąki,
które bywają utrapieniem mieszkańców do dziś.
Liczne drenaże polne i kilka dużych kanałów
melioracyjnych wypełnione są często wodą.
Pierwszymi mieszkańcami Starowej Góry byli
osadnicy z Baden i Sachsen. Jako że koloniści
byli głównie luteranami na początku XIX w.
założono cmentarz ewangelicki w pobliżu ulic
Granicznej i Łódzkiej. Obecnie jest zapomniany i silnie zdewastowany.
Za czasów niemieckich gospodarzy, opiekę duchową zapewniali im pastorzy z parafii w Brużycy Wielkiej, a potem z Pabianic.
I wojna światowa w Starowej Górze to przede
wszystkim „Operacja łódzka” z listopada 1914
roku, której ślady widać na pobliskim cmentarzu wojskowym w Starej Gadce.

– Po II wojnie światowej, na mocy postanowień z Poczdamu, Niemcy ze Starowej Góry,
jak i całej Polski, zostali wysiedleni – mówi Leszek Chwiałkowski. – W 1945 r. we wsi mieszkały cztery, a może pięć polskich rodzin. Brak
należycie udokumentowanych źródeł w języku
polskim znacznie utrudnia bliższe poznanie
historii Starowej Góry. Z opowieści najstarszych mieszkańców wynika, że opuszczone gospodarstwa poniemieckie trafiły w ręce rodzin
zza Buga. Do rodzin mieszkających najdłużej,
od 1945 r. należą np. Zającowie i Buchalscy.
Jedną z nielicznych pamiątek przeszłości jest
metalowy spawany krzyż przy skrzyżowaniu ul.
Centralnej z ul. Gruntową (niedaleko DK1). Według mieszkańców, został wykonany po II wojnie światowej m.in. z lufy czołgowej i armatniej.
Próbę opracowania dziejów Starowej Góry
podjęli naukowcy i studenci Instytut Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, realizujący projekt badawczy dotyczący lokalnej historii. W trakcie dwukrotnych
odwiedzin, wiosną i latem ub. roku, zebrali
wspomnienia i opowieści o miejscach, wydarzeniach, osobach związanych z miejscowością i jej społecznością. Źródłem wiedzy były
przede wszystkim wypowiedzi mieszkańców,
zdjęcia i dokumenty z rodzinnych zasobów.
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na opracowanie tych materiałów.
opr. LCh, WK
Źródła: Wikipedia, osadnicy.pl, lodz.wyborcza.pl
Paweł Brzeziński – Łódzkie olendry i kolonie
pruskie (1783–1806), Otto Heike – 150 Jahre
Schwabensiedlungen in Polen 1795–1945
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Jak nas widzą?

eden procent z rozliczenia podatku PIT możesz
przeznaczyć dla organizacji pożytku publicznego w naszej gminie. Liczy się każda złotówka. Pieniądze te idą na nasze dobro wspólne w lokalnym
wydaniu, na wsparcie naszej „małej ojczyzny”.

Stulatka zakochana
w Rzgowie
Rzgowianka z pochodzenia
Bożenna Klass niedawno
obchodziła setne urodziny,
którym towarzyszyła
okolicznościowa msza święta
w kościele parafialnym pw.
św. Stanisława Biskupa
Męczennika. Burmistrz
Mateusz Kamiński przekazał
Jubilatce list gratulacyjny oraz
okolicznościowe wydawnictwa
o Rzgowie. Dla naszej redakcji
była to okazja do rozmowy
z Panią Bożenną na temat
naszego miasta
Spędziła Pani młode lata w Rzgowie
i zawsze tu wraca: najpierw do domu
rodzinnego przy ul. Pabianickiej, a teraz
do pozostałej rodziny i przyjaciół. Jak
wyglądał Rzgów Pani dzieciństwa?
Patrzę jak miasto i gmina kwitnie dzięki dobremu gospodarowaniu. Rzgów mojego dzieciństwa był biedny. Jak dziś mam wciąż przed
oczami trudne warunki nauki w szkole 7-klasowej, mieszczącej się w budynku piętrowym przy
ul. Rawskiej, gdzie do niedawna działał Gminny Ośrodek Kultury. Było tak ciasno, że jeden
oddział miał lekcje w prywatnym domu rodziny Salskich. Uczniowie dekorowali okna, przyklejając papierowe kwiaty do przezroczystych
firanek własnej roboty. Ściany upiększaliśmy
malowidłami na brystolu. Były to głównie
ilustracje do trylogii Henryka Sienkiewicza.
Graliśmy jasełka na Boże Narodzenie i podwórkowe przedstawienia teatralne. Centrum
życia kulturalnego wsi był sklep wielobranżowy
Feliksa Lukasa, gdzie obok artykułów spożywczych oferował książki, gazety i czasopisma,

Ciekawostki o naszym kościele (10)

Święci na witrażach

R

emont rzgowskiego kościoła w latach
2011–2012 był okazją do zainstalowania
9 witraży z obrazami o tematyce religijnej. Ich
pojawienie się było oczywiście uzgodnione
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Na pomysł zamontowania ich w oknach
wpadł poprzedni proboszcz ksiądz Tadeusz
Malec. Uznał on, że zabytkowa świątynia jest
szara i smutna, bo posiadała tylko okna z namiastkami witraży z kolorowymi, co prawda,
ale prostymi, geometrycznymi wzorami.
– Wymiana starych okien na nowe rozpoczęła się w 2011 roku, a zakończyła jesienią 2012
roku – mówi ks. kanonik Krzysztof Florczak.
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periodyki literackie. Kiedyś spędziłam tam cały
dzień. W domu się martwili, bo rano wyszłam
po chleb… Umiałam czytać jeszcze przed pójściem do szkoły, bo miałam dostęp do „Rycerza
Niepokalanej” i dziejów Polski. Choć w Rzgowie był sklep z artykułami kolonialnymi od fig
po pomarańcze, to szczytem marzeń przeciętnego dzieciaka były landrynki ze sklepu Mośkowej naprzeciw starej remizy strażackiej, którą
upamiętniono granitem z płaskorzeźbą. Pani
Mośkowa przyjmowała od nas zapisane zeszyty.
Z ich kartek robiła tytki na cukierki i na śledzie
z beczki. Za zeszyty dostawaliśmy w rewanżu
landrynki. To było szczęście!

Czy mogłaby Pani wskazać
znamienitych rzgowian, zasługujących
na upamiętnienie np. przy nazywaniu
ulic?
Chciałabym doczekać ulicy Feliksa Lukasa.
On potrafił zachęcić klientów do czytania
pism literackich. Założył stowarzyszenie kobiet, w którym działała moja mama. Przekazywał pieniądze na czytelnię. Wspierał teatr
podwórkowy. Za moich szkolnych lat wikarym parafii rzgowskiej był Szczepan Rembowski, w czasie II wojny światowej kapelan.
Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Pełnił
posługę kapłańską w stopniu majora w dywizji
pancernej generała Stanisława Maczka. Wsławił się wynoszeniem rannych pod ostrzałem,
ewakuacją pod ogniem szpitala polowego
we Francji. On też zasługuje na upamiętnienie.
Po zakończeniu wojny korzystałam z bezpłatnej stancji u jego rodziców na Widzewie. Oni
byli robotnikami w Widzewskiej Manufakturze. Rzgów nie może zapomnieć o organiście
Wawrzyńcu Salskim (1885–1976), który prowadził chór rzgowski w okresie II Rzeczypospolitej od 1920 r. i po zakończeniu wojny.
Zawdzięczamy mu wskrzeszenie Towarzystwa
Śpiewaczego im. św. Cecylii z 1897 r. Prowadził

Lista lokalnych organizacji
pożytku publicznego

1. K
 RS: 0000139560 Nazwa organizacji:
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku.
Cel szczegółowy: OSP Grodzisko, Grodzisko
47a, 95–030 Rzgów
2. K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Rzgów. Cel szczegółowy: OSP Rzgów, Rzgów ul. Nadrzeczna 2, 95–030 Rzgów
3K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Kalino. Cel szczegółowy: OSP Kalino, Kalino
38, 95–030 Rzgów

czterogłosowy chór z repertuarem pieśni religijnych i patriotycznych. Rzgowscy śpiewacy
wykonywali m.in. „Powitanie Wiosny” Prosnaka oraz „Stepy akermańskie” do tekstu
Adama Mickiewicza. Ich talent wykraczał
daleko poza granice Rzgowa. Występowali
na ogólnopolskich zjazdach chórów w Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Wawrzyniec Salski
organizował rozśpiewane biesiady w organistówce w święto patronki Cecylii. W chórze
śpiewały jego dzieci. Gdy ze względu na wiek
wycofał się z życia artystycznego, chór musiał
długo czekać na godnego następcę.

Podkreśla Pani przywiązanie do Rzgowa,
choć długo pracowała Pani jako
nauczycielka w Legnicy, a od kilku
dekad mieszka w Pabianicach?
Kocham rzgowskie tradycje. Z przyjemnością
słucham Rzgowskiego Chóru „Camerata”, Rzgowskiej Orkiestry Dętej, trudno mi oderwać
wzrok od wykonawców z Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Podziwiam wspaniale wyszkolonych strażaków ochotników. Z łezką w oku
wspominam przedwojenny rzgowski, kobiecy
oddział straży ogniowej Samarytanek w granatowych mundurkach. Tak bardzo mi brakuje
tramwaju podmiejskiego „42”, który łączył mnie
ze światem. Na szczęście życie stworzyło nowe
horyzonty. Odwiedzam moich synów Piotra
Krzysztofa i Jana Pawła w Los Angeles. Córka
Joanna mieszka w Warszawie. Cała rodzina
i absolwenci z Legnicy zjechali na mój jubileusz,
na którym ugościliśmy prawie 140 osób.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Autorką witraży jest łódzka artystka Maria
Suwalska, która dyplom obroniła u profesora
Lecha Kunki w ASP. M. Suwalska była znana
najbardziej jako autorka obrazów olejnych.
Witraże wykonywane od lat 90. przypadają
na okres największej dojrzałości twórczej artystki. Przyozdobiła swoimi pracami mnóstwo
świątyń, żeby wspomnieć choćby kościół św.
Anny w Łodzi. Witraż to mozaikowy obraz
z kawałków szkła osadzonych na ołowianej ramie. Podczas wypalania w piecu w temperaturze 650°C farba łączyła się na trwałe ze szkłem.
Rzgowski witraż św. Marka jest poświęcony świętemu, autorowi Ewangelii. Wraz ze św.
Barnabą towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej. Jest na ogół ukazywany
w stroju arcybiskupim. Święty trzyma otwartą
lub zamkniętą księgę, albo występuje, trzymając zwój z pismem. Dlatego jest patronem

Wspieraj
naszych

1%

4. K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Bronisin. Cel szczegółowy: OSP Bronisin
Dworski, Bronisin Dworski 2, 95–030 Rzgów
5K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Stara Gadka. Cel szczegółowy: OSP Stara
Gadka, ul Lucerniana 41, 95–030 Rzgów
6. K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Kalinko. Cel szczegółowy: OSP Kalinko, Kalinko 50, 95–030 Rzgów
7. K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Romanów. Cel szczegółowy: OSP Romanów, Romanów 36, 95–030 Rzgów
8. K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Guzew. Cel szczegółowy: OSP Guzew, ul.
Edukacyjna 1, 95–030 Rzgów
9. K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Prawda. Cel szczegółowy: OSP Prawda,
Prawda 34, 95–030 Rzgów
10. K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Starowa Góra. Cel szczegółowy: OSP Starowa Góra, ul. Centralna 100, 95–030 Rzgów
11. K
 RS: 0000116212 Nazwa organizacji: OSP
Gospodarz. Cel szczegółowy: OSP Gospodarz, Gospodarz 38, 95–030 Rzgów

pisarzy, notariuszy i murarzy. Szczególnie jest
czczony w Wenecji, której jest patronem. Został
umęczony ok. 68 r.
Franciszek na witrażu obok to święty, zwany biedaczyną z Asyżu. Był założycielem zakonu
franciszkanów. Uważany jest za patrona ekologii.
Urodził się w 1181 r. w rodzinie zamożnego kupca.
Gdy Franciszek ciężko chorował, hojnie obdarował
napotkanego trędowatego. Gdy zmieniał światopogląd, zamienił habit na brązową tunikę plebejusza.
Z bosymi stopami wędrował, wzywał napotkanych
do czynienia pokuty. Urządził pierwszą bożonarodzeniową szopkę. Gdy umierał, zażyczył sobie, aby
położono go bez ubrań na gołej ziemi. Opr. WK
WITRAŻE
św. Franciszek – fundatorzy: Wanda i Jan Salscy
św. Marek – fundatorzy: Wioletta i Ryszard Turscy
z dziećmi: Agnieszką i Łukaszem
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Pomocna dłoń gminy
J

est dobrą i długoletnią tradycją pomoc
gminy Rzgów dla niepełnosprawnych, dla
osób w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej np. z choroby lub podeszłego wieku.
Jak zapewnia burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński, już przynajmniej od 20 lat przekazujemy zastrzyk finansowy Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem, oddziałowi w Kutnie.
W tym roku przewidziano na ten cel 2 tys. zł.
– W tym roku zaplanowano 40 tysięcy złotych dotacji dla Ośrodka Dziennego Pobytu dla
Osób Starszych i Niepełnosprawnych, prowadzonego przez siostry felicjanki w Rzgowie – poinformowała Joanna Krawczyk, inspektor ds.
służby zdrowia i spraw społecznych w Urzędzie
Miejskim w Rzgowie. – Ośrodek wykonuje za te
pieniądze zadanie publiczne z zakresu pomocy
społecznej. Chodzi o pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytucji życiowej. Dotacja służy wyrównywaniu szans tych rodzin i osób w środowisku.
– Ośrodek Dziennego Pobytu zapewnia
opiekę w godz. 8–16 od poniedziałku do piątku.
Średnio 30 osób korzysta z II śniadania i obiadu.
Siostry felicjanki dowożą posiłki podopiecznym,
którzy nie opuszczają łóżek. W 2018 r. 46 osób
korzystało z zabiegów pielęgniarskich, terapii
zajęciowej, zajęć muzycznych. Siostry felicjanki

mierzą podopiecznym ciśnienie krwi, poziom
cukru, pomagają utrzymać codzienną higienę.
Dowożą chorych do przychodni. W ośrodku
jest dwoje świeckich wolontariuszy: Agnieszka
i Konrad. Różnorodne formy opieki nad podopiecznymi pozwalają stwierdzić np. zdecydowaną poprawę komunikacji.

Od 1 października 2018 r. w Rzgowie przy
ul. Literackiej 2c (wejście przy hali sportowej)
działa oddział koluszkowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w której można
odwiedzić z dzieckiem psychologa, pedagoga
i neurologopedę. Gmina Rzgów udostępniła
budynek na ten cel.
W placówce są realizowane diagnozy, terapia pedagogiczna i logopedyczna, konsultacje
psychologiczne. Dzieci, rodzice i nauczyciele
korzystają z wielospecjalistycznego wsparcia
dotyczącego m.in. rozwiązywania problemów
rozwojowych dzieci i młodzieży, zapobiegania i rozwiązywania problemów w nauczaniu
i wychowaniu, pomocy w karierze szkolnej
i zawodowej.
– W połowie marca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała w sali GOSTiR
szkolenie dla wszystkich dyrektorów i pedagogów
szkół z powiatu, które prowadzili funkcjonariusze policji z komendy powiatowej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – mówi dyr.
poradni Aleksandra Balcerak. – Współpraca

Czas na PIT. Rozlicz się tam, gdzie mieszkasz!
Zdecyduj, czy udział
w podatku dochodowym wróci
do Ciebie w formie inwestycji
w miejscu, gdzie mieszkasz,
czy skorzystają z niego
mieszkańcy miasta, w którym
jedynie pracujesz i rozliczasz
swój podatek.
Budowa chodników, dróg, boisk, przedszkoli,
kanalizacji, placów zabaw i realizacja wielu
innych inwestycji wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Część z nich, jak ogólnie wiadomo, finansowana jest z wpływów
z podatków i opłat lokalnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny,
od środków transportowych, i o tych najczęściej pamiętamy jako podatnicy tych podatków

w gminie. Ale czy na pewno? Otóż nie, mamy
jeszcze wpływy z opodatkowania w formie
karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej, wpływy

z opłaty targowej, wpływy z opłaty miejscowej,
uzdrowiskowej i od posiadania psów, wpływy
z opłaty eksploatacyjnej – w każdej gminie
różnie w zależności od specyfiki i odrębnych
przepisów.
Mieszkańcu, podatniku, czy wiedziałeś,
że około 40% (w zależności od wskaźnika
przyjętego w danym roku) wpływu z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT), jaki
co roku deklarujesz w zeznaniu, wraca z budżetu państwa do budżetu gminy i stanowi dla
niej bardzo ważne źródło dochodu? Podobnie
jest, jeśli chodzi o udział podatku CIT, czyli
od osób prawnych, a tu ok. 7% również może
wrócić do gminnej kasy.
Oznacza to nic innego jak to, że część podatku dochodowego odprowadzonego do Urzędu
Skarbowego na podstawie złożonej przez Ciebie
deklaracji PIT wróci do kasy Rzgowa, z której

z gminą Rzgów układa nam się bardzo dobrze,
zwłaszcza z placówkami oświatowymi, które
chętnie nas goszczą i pomagają w organizacji
różnego rodzaju spotkań i szkoleń o charakterze
powiatowym, niekiedy z udziałem przedstawicieli instytucji z całego województwa.
– Grupa niezawodowych malarzy Collage
ze rzgowskiego GOK stworzyła na ścianie wejściowej budynku poradni mural – przypomina
dyr. poradni Aleksandra Balcerak. – Wzorowała się na ilustracji Agnieszki Klos-Milewskiej do serii książeczek przygodowych dla
dzieci „Nudzimisie” Rafała Klimczaka. (można
je wypożyczyć w rzgowskiej bibliotece). Ponadto w budynku poradni działa bezpłatny punkt
konsultacyjny dla osób i rodzin w kryzysie, podlegający gminie. Poradnia jest dobrym miejscem
na działalność takiego punktu, gdyż jest to budynek odosobniony i zapewnia większe poczucie
bezpieczeństwa i intymność dla interesantów.
Corocznie gmina Rzgów organizuje pikniki integracyjne dla około 40-osobowej grupy
opiekunów i podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ksawerowie. Siedmioro podopiecznych domu pochodzi z gminy
Rzgów. W ubiegłym roku, przykładowo, poza
poczęstunkiem i ogniskiem z pieczeniem
kiełbasek, gospodarze przygotowali dla gości występy artystów GOK m.in. Rzgowskiego Chóru „Camerata”. Obie gminy aktywnie
współpracują ze sobą.
Gmina dba konsekwentnie o organizację wydzielonych miejsc parkingowych dla
niepełnosprawnych, których jest w Rzgowie
łącznie siedem: przy ratuszu, sklepie Brzozowskich, kościele, banku, poczcie i hali sportowej.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

to jest tworzony budżet zawierający inwestycje do przeprowadzenia na terenie, w którym
mieszkasz. Zapłać podatek tam gdzie mieszkasz, a będziesz miał udział w rozwoju twojej
okolicy. Większe wpływy do budżetu oznaczają
więcej środków do wykorzystania na realizację
inwestycji. Obecnie, z tytułu podatku dochodowego do kasy gminy Rzgów wpływa ok. 20
mln zł, czyli średnio 2 tysiące od statystycznego mieszkańca. A mogłoby być jeszcze więcej.
Wszystko zależy od Ciebie!
Pamiętaj, nie musisz być zameldowany
w Rzgowie, aby tu wrócił udział z twojego
podatku dochodowego, wystarczy, że jesteś
naszym mieszkańcem i korzystasz z tego,
co może zaoferować gmina. Należy jedynie
wskazać w zeznaniu podatkowym „Rzgów”
jako miejsce zamieszkania, a Urząd Skarbowy
zaktualizuje miejsce, do którego wróci udział
z twojego podatku.
Masz czas do 30 kwietnia. Podejmij decyzję, bądź lokalnym patriotą!
Anna Wydra
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Pożegnanie druha Jana
Zenona Strycharskiego
25 lutego zmarł po ciężkiej
chorobie w wieku 71 lat
druh Jan Zenon Strycharski,
wiceprezes, długoletni
zasłużony członek i kronikarz
OSP Rzgów, przez wiele lat
sołtys Rzgowa.
Jan Zenon Strycharski urodził się 2 stycznia
1948 roku w Rzgowie w rodzinnym domu
przy ul. Źródlanej 15. Jego ojciec Stanisław
był wozakiem. Przez pewien czas przewoził
wapno do Sulejowa, jak wielu mieszkańców
Rzgowa. Jego syn Jan Zenon w 1968 roku zdał
maturę, a w 1976 r. zdobył tytuł mistrza ogrodnictwa. Od 1969 r. pracował w Kółku Rolniczym. W latach 1975–1978 był kierowcą Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Następnie
wrócił do filii Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Kalinie. Z SKR związany był aż do 1996
roku. W spółdzielni pełnił wiele funkcji m.in.
mistrza, kierownika filii, dyrektora, a na koniec prezesa.
Ponad pół wieku temu Jan Zenon Strycharski znalazł się w szeregach młodzieżowej

drużyny gaśniczej rzgowskiej OSP. Był młodzieńcem wysportowanym, odnoszącym sukcesy w konkurencjach lekkoatletycznych. Stał
się aktywnym działaczem OSP. Pełnił funkcje
skarbnika i sekretarza. Przez wiele lat był jednym z kronikarzy OSP Rzgów. Ta kronika jest
prowadzona od wielu pokoleń, bo aż od 1905 r.!
Właśnie za dokumentowanie dziejów rzgowskiej OSP zdobył sporo wyróżnień i nagród. Stanowił z pewnością typ społecznika.
Przez wiele lat był ławnikiem Sądu Rejonowego w Pabianicach, a także radnym Powiatowej
Rady Narodowej (1964–1968).

Na sołtysa wybrano go w 1998 roku.
Uczestniczył w posiedzeniach Rady Gminnej,
potem Miejskiej. Dla niego Rzgów był jedynym miejscem na ziemi, w którym czuł się
znakomicie. Znał tu każdy kąt, niemal każdego mieszkańca i sporo wiedział o dziejach naszej miejscowości. Pan Jan od lat 90. XX wieku
miał kolejny powód do dumy z tego powodu,
że Rzgów przyciągał ludzi interesu i miał szczęście do włodarzy. W miejsce niedużych gospodarstw rolnych i szklarni powstały centra
handlowe, które obrastały małymi i średnimi
szwalniami. Potem jak grzyby po deszczu wyrastały hurtownie tkanin, salony samochodowe, hotele i restauracje. Rzgów odzyskał także
utracone jeszcze w XIX wieku prawa miejskie.
Pan Jan dochował się 2 dzieci, z których
był niezwykle dumny.
(opr. WK)
Artykuł powstał na podstawie „Słownika nieprzeciętnych rzgowian” Ryszarda Poradowskiego, Gazeta Rzgowska, 2014 r.
Fot. Ryszard Poradowski,
OSP Rzgów, internet

ski, Radosław Pełka, przewodniczący Rady
Miejskiej z grupą radnych, poczty sztandarowe OSP, przedstawiciele organizacji i licznie
zgromadzeni mieszkańcy. Długo wyły syreny
wozów oddelegowanych z 5 strażnic OSP.
Nad mogiłą pożegnanie wygłosił Marek Bartoszewski, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej. Przypomniał niezwykłe zasługi i zalety Jana Zenona Strycharskiego, niezastąpionego społecznika, działacza OSP od najmłodszych lat, sekretarza i kronikarza najstarszej
jednostki ochotniczej straży gminy Rzgów.
Pan Jan był prezesem Spółdzielni Kółek Roliczych, radnym Powiatowej Rady Narodowej
w latach 60. i ławnikiem sądowym w Pabianicach. To między innymi jego staraniem postawiono granitowy obelisk z piękną płaskorzeźbą, upamiętniający pierwotną remizę OSP
Rzgów.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

PATRON STADIONU

Ostatnie pożegnanie
W sobotę, 2 marca w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzgowie odbyly się
uroczystości pogrzebowe druha Jana Zenona
Strycharskiego. W ceremonii wzięłi udział:
rodzina, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiń-

Zmarł wybitny archeolog
pochodzący ze Rzgowa
Odszedł od nas prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz, który urodził się w Rzgowie. Zmarł 15
lutego 2019 roku w wieku 73 lat. To wybitny
archeolog, wieloletni pracownik Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu, dyrektor Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w latach 1990–1996. W latach 2001–2007
kierował Zarządem Głównym Stowarzyszenia
Naukowego Archeologów Polskich.
Był recenzentem 4 prac doktorskich, oraz
promotorem kolejnych 7 prac doktorskich
i członkiem korespondentem Deutsches Archäologisches Institut. Profesor nadzwyczajny
nauk humanistycznych Tadeusz Makiewicz

specjalizował się w epoce żelaza w archeologii
powszechnej. Był promotorem prac naukowych m.in. w zakresie ceramiki w wiekach
III–VI w Bułgarii, motywów figuralnych na ceramice germańskiej, osad kultury przeworskiej
na ziemiach polskich, obrządku pogrzebowego
w Wielkopolsce od okresu przedrzymskiego
do okresu wędrówek ludów i studiów z dziejów
osadnictwa w rejonie środkowej i dolnej Bzury.
Opr. Włodzimierz Kupisz
Fot. UAM w Poznaniu, zdjęcia kolorowe
pochodzą z jubileuszu profesora Tadeusza
Makiewicza w 2015 r.

Henryk Śmiechowicz

W

ostatnim wydaniu naszej gazety odnotowaliśmy w kalendarium rocznicę urodzin p. Henryka Śmiechowicza. Z uwagi na błąd
techniczny i zbieżność nazwisk zamieściliśmy
omyłkowo przy tej notatce zdjęcie p. Feliksa
Śmiechowicza, wieloletniego dyrektora szkoły
w Rzgowie, za co przepraszamy.
Przy okazji jednak możemy pokazać jedną
z niewielu zachowanych w archiwach fotografii pana Henryka Śmiechowicza – zasłużonego
działacza, wychowawcę młodzieży, harcmistrza,
jednego z założycieli LZS w Rzgowie, a potem
prezesa „Zawiszy” i patrona naszego stadionu.
Redakcja
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Zmiana stawek za odbiór
i zagospodarowanie
odpadów komunalnych

U

chwałą Rady Miejskiej w Rzgowie nr IV/41/2019 z dnia 30
stycznia 2019 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie dokonania
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, terminu,
częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 lutego 2019 r., poz. 965)
zostały ustalone nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązujące od miesiąca kwietnia 2019 roku.

WYSOKOŚĆ NOWYCH
STAWEK OPŁAT
(miesięcznie od osoby)

14 zł
zbieranie odpadów w sposób selektywny

30 zł
zbieranie odpadów w sposób nieselektywny
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać zobowiązani są wszyscy
właściciele nieruchomości zamieszkałych.
Informujemy ponadto, że wyżej wymienieni właściciele nie są obowiązani do złożenia
nowej deklaracji.

Segreguj odpady!
Opłatę za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych należy wpłacać
do dnia 10-go każdego następnego miesiąca
za miesiąc poprzedni, bieżącego roku i analogicznie każdy następny miesiąc (12 rat).
Wpłat dokonujemy na numer konta bankowego: 13 1240 3435 1111 0010 5073 5708
Wpłat dokonywać można także w kasie Urzędu (bez dodatkowych opłat), w placówkach
pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.
1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel
nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych
wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania
nowych deklaracji. Nowe deklaracje na-

leży złożyć w przypadku np. zmiany ilości
osób zamieszkujących daną nieruchomość,
zmiany sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych
danych zawartych w deklaracji w terminie
14 dni od daty zaistnienia zmiany.
3. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. DzU
z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) w związku z art.
6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. DzU z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) organ podatkowy może wezwać stronę lub inne
osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika
lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne
dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.
4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości
nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowa-

Samoobrona

dla kobiet

P

o raz pierwszy w Rzgowie odbędzie się
kurs samoobrony dla kobiet! Będzie to seria treningów przeznaczona dla każdej kobiety, bez względu na wiek, kondycję i wcześniejsze doświadczenia sportowe i życiowe.
Wszystkie uczestniczki kursu przejdą
unikalne szkolenie z zakresu procedur bezpieczeństwa i samoobrony. Cykl spotkań
to głównie nauka obrony przed atakami, które

nie odpadami komunalnymi w wysokości
podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty,
stosując zmianę podaną w zawiadomieniu
zgodnie z art 6 m, ust 2b ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
5. 
W przypadku wcześniejszego uiszczenia
opłaty za 2019 roku należy dokonać dopłaty
wynikającej z podwyższenia stawki.
6. Zgodnie z założeniem wyżej wymienionej
ustawy system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu
zapewnienia środków na jego prawidłowe
funkcjonowanie konieczne jest pobieranie
takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
■

najczęściej spotykają kobiety, a także trening
asertywności oraz psychologiczny kontekst
spotkań – jak nie być ofiarą agresji.
Szkolenie poprowadzi instruktor samoobrony Krav Maga – Jarosław Kuna, który w Rzgowie prowadzi już zajęcia dla dorosłych oraz
dla dzieci w hali GOSTiR.
Rzgowianki będą miały szansę przećwiczyć obrony i wyjście z różnych niebezpiecznych sytuacji, zarówno na sali z matami, jak
i na zewnątrz, a nawet w pomieszczeniach
o ograniczonej przestrzeni.
Kurs powstał z inicjatywy Mateusza Tomaszewskiego – pełnomocnika ds. uzależnień. Jeżeli
pomysł spotka się z entuzjastycznym odbiorem,
może być pierwszym z serii takich kursów, które
sprawią, że dziewczęta i panie z gminy Rzgów
będą pewniej i bezpieczniej kroczyć przez życie.
Tekst i fot. GOSTiR
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– Nasza drużyna powstała w roku 1998, kiedy została oddana do użytku sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Guzewie – mówi Wojciech
Pędziejewski, guzewianin, kapitan siatkarskiej
drużyny Amatorskiego Klubu Sportowego Guzew. – Wtedy to skrzyknęła się grupa okolicznych
mieszkańców i rozpoczęła rekreacyjną grę w piłkę
siatkową. Przez ponad 20 lat przez naszą drużynę przewinęło się co najmniej stu zawodników
z wielu miejscowości od Prawdy poprzez Guzew,
Babichy, Rzgów, Kalino, Kalinko, Grodzisko,
Giemzówek na Pabianicach i Łodzi kończąc.
Po kilku latach siatkarze zapragnęli sprawdzić się z innymi. Zaczęli szukać drużyn
do sparingów, później uczestniczyć w turniejach. Od kiedy w Rzgowie powstała hala sportowa to dwa razy do roku są organizowane turnieje w piłkę siatkową, w których Amatorski

SPORT

SUKCES…

SET ZA SETEM
Drużyna piłki siatkowej z Guzewa odniosła ogromny
sukces, zdobywając trzecie miejsce w II lidze siatkarskiej
Klub Sportowy Guzew zawsze startuje. Turnieje te cieszą się dużą popularnością w regionie. Na ostatni andrzejkowy turniej zgłosiło
się 17 drużyn na 12 miejsc).
– W tym roku po raz drugi wystartowaliśmy
w Zimowej Lidze Siatkówki w Pabianicach –
opowiada Wojciech Pędziejewski. – W II lidze
zajęliśmy trzecie miejsce. Po barażowym, zacię-

tym, ale niestety przegranym pojedynku otarliśmy się o awans do I ligi. Przy obecnym tempie
życia nie jest łatwo wygospodarować czas na rekreację, ale dla chcącego nic trudnego. Nasze rodziny i znajomi już dobrze wiedzą, że w środę
wieczorem nic z nami nie załatwią, bo trenujemy
i jest to niezmienne. Nasze rodziny wspierają nas,
za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Bardzo
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wdzięczni jesteśmy też Tomaszowi Drabczyńskiemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Guzewie za korzystanie z sali gimnastycznej.
– Nigdy nie prowadziliśmy takich statystyk,
ale myślę, że najmłodszy zawodnik uczestniczący w treningach miał 13 lat, a najstarszy (wciąż
czynny) Marek Ludwisiak ma 65 lat – kontynuuje kapitan drużyny. – On i Kazimierz Czekalski
(60 lat) – tych dwóch zawodników jest w drużynie
od początku. Ja jestem niewiele młodszy – mam
56 la, t a w drużynie gram od 17 lat. Bywało tak,
że w zajęciach uczestniczyły rodziny ojciec i synowie lub córki, bo także dziewczyny z nami grały.
Zawodnicy reprezentują różne profesje:
rolnicy, drobni i więksi przedsiębiorcy, handlowcy, inżynierowie, studenci, uczniowie,
kierownicy i pracownicy fizyczni. Dla każdego w drużynie znajdzie się miejsce. Jedyny
problem to to, że ludzie się przeprowadzają,
starzeją, ulegają kontuzjom. Cały czas trzeba
walczyć o pozyskanie nowego narybku.
– Mam taką manię, że jak tylko spotkam
kogoś o słusznym wzroście i mam okazję z nim
porozmawiać to pytam, czy potrafi grać w siatkówkę – śmieje się pan Wojciech. – W wielu
przypadkach przyniosło to wzmocnienie drużyny. Korzystając z okazji chciałbym zachęcić
do uprawiania sportu w każdym wieku. Jeżeli
ktoś chciałby zasilić naszą drużynę to zapraszamy. Trenujemy w każdą środę o godzinie
19 w Guzewie. Naszą dewizą jest – nawet najgorszy ruch jest lepszy od najwygodniejszego
siedzenia, a czego nie dogramy to dośmiejemy,
więc i tak płuca się przewentylują. Obecnie drużyna liczy 20 osób, założyliśmy „grupę” na Messenger, dzięki temu wiemy, kto przyjdzie i ile jest
jeszcze miejsc – dodaje Wojciech Pędziejewski.
– Od niedawna mamy też stronę na facebooku.
Włodzimierz Kupisz
fot. Łukasz Siekierko, Łukasz Jatczak –
AKS Guzew

Mistrzostwa Rzgowa
w Tenisie Stołowym
W sobotę, 23 lutego, w hali GOSTiR odbyły się
III Mistrzostwa Rzgowa w Tenisie Stołowym
Puchar Burmistrza Rzgowa. Turniej został

rozegrany systemem
rosyjskim w 2 kategoriach – Junior oraz Open.

Najwyższe miejsca zajęli:

W kategorii Junior:
I. Jaub Zochniak
II. Michał Przybył
III. Krzysztof Szulc
W kategorii senior:
I. Adam Marczak
II. Michał Uzarczyk
III. Mateusz Kowalski

W turnieju wzięło udział 45 zawodników:
12 juniorów (w tym 2 juniorki), 33 seniorów
(w tym 1 seniorka).
Impreza objęta była honorowym patronatem burmistrza Rzgowa. Nagrody wręczył dyrektor GOSTiR – Radosław Bubas. Najmłodsi
dostali pamiątkowe statuetki i vouchery, natomiast seniorzy puchary i vouchery ufundowane przez gminę Rzgów.
Dziękujemy Panu Michałowi Rechcińskiemu za pomoc w organizacji turnieju.
Tekst i fot. Ewa Tyll, GOSTiR

Piłka halowa kobiet także u nas
9 marca w naszej hali sportowej Dzień Kobiet
świętowały piłkarki z województwa łódzkiego.
Zmagania drużyn rozpoczęły się o godzinie
10 i trwały ponad sześć godzin. Turniej stał
na wysokim poziomie i toczył się w doskonałej atmosferze. Zwyciężyła drużyna ULKS
MOSiR Sieradz, drugie miejsce zajęły piłkarki
o wdzięcznej nazwie Mosiaczki ze Zduńskiej
Woli, trzecie miejsce zajął zespół z Łodzi „Gotowe na Wszystkie”.
Na dalszych miejscach uplasowały się kolejno zespoły: Klub Sportowy Kontra/Drużyna
Fiero, Kotan Girls Ozorków, Kolejarz Łódź –
III liga kobiet, Fiero Zawisza Rzgów i UMKS
Grabka Grabica – dziewczyny. Bramkarką
turnieju została wybrana Syuzan Sirekanyan,
a najlepszym strzelcem Katarzyna Borowiec.

Organizatorem całej imprezy były: Łódzki
Związek Piłki Nożnej reprezentowany tego
dnia przez Annę Straszewską; przewodniczącą Komisja Futsalu i Piłki Plażowej Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej oraz GOSTiR w Rzgowie.
Puchary i medale dla pierwszych trzech
miejsc oraz nagrody indywidualne ufundował
prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adam
Kaźmierczak, zaś pamiątkowe medale dla
wszystkich uczestniczek ufundował GOSTiR
w Rzgowie, a wręczył je burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński wraz z dyrektorem GOSTiR Radosławem Bubasem. Dodatkową niespodziankę dla pań ufundował sponsor Gatta Zduńska
Wola. Mamy nadzieję, że kobiece turnieje piłkarskie na stałe zagoszczą w hali GOSTiR.
Tekst i fot. Izabella Stępień, GOSTiR
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Gmina
Rzgów
na targach
turystycznych
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Dłuższy dzień, dłuższy cień…

Rzgowskie smaki
Przepis na bardzo efektowne
i oryginalne danie serwują
panie z KGW w Grodzisku

Nadziewany
wianek z ciasta
francuskiego

G

mina Rzgów wystawiła się na trzydniowych XXV Targach Turystycznych
„Na styku kultur” w Łodzi. Mieliśmy wspólne stoiska z innymi miastami dobrego życia,
stowarzyszonymi w międzynarodowej organizacji Cittaslow.

fot. UMR
W rzgowskim parku im. A. Mickiewicza nie widać jeszcze zbyt wielu zielonych
akcentów, ale wiosenne słońce operuje coraz wyżej i mocniej, więc lada
moment pejzaż zmieni się nie do poznania…

Pół żartem, pół serio…

Składniki na ciasto
• 2 opakowania ciasta francuskiego
• 1 jajko
Farsz
• 40 dag pieczarek
• 1 opakowanie mrożonego szpinaku
• 2 ząbki czosnku
• śmietana 30%
• 80 dag piersi z kurczaka
• 0,5 kg żółtego sera
• ogórek konserwowy
• czerwona papryka
• sól i pieprz do smaku
Przygotowanie
Czosnek zeszklić na maśle, dodać szpinak,
gdy lekko odparuje dołożyć pokrojone talarki pieczarki. Następnie dodać 2–3 łyżki

owa
Burmistrz Rzg
lił
chyba już usta
nowy „rozkład
„42”
jazdy” dla linii

Przymiarka do tramwaju
Rzgów reprezentował na targach Miron
Ossowski, szef promocji gminy oraz m.in. panie z Koła Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”, działające w Gminnym Ośrodku Kultury,
które pokazały swoje wyroby, np. dekoracyjne
pisanki wielkanocne, obrusy i obrazy.

MARZEC

Kartka z kalendarza
26 marca 2012 roku oddano do użytku Halę
Sportową Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzgowie, która 30 bm. – zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej – otrzyma imię byłego burmistrza Konrada Kobusa. Nowoczesny obiekt wraz z orlikiem i powstającym Domem Kultury GOK będzie stanowił bardzo
funkcjonalny kompleks sportowo-kulturalny
dla mieszkańców naszej gminy.
UMR

Burmistrz Mateusz Kamiński i Włodzimierz Kaczmarek, pomysłodawca urządzenia izby pamięci
w wagonie tramwaju „42” w Rzgowie, obejrzeli już kilka pojazdów typu 805N w zajezdni MPK
przy ul. Telefonicznej w Łodzi. Pomysł upamiętnia linii tramwajowej „42” pojawił się już kilka lat
temu, a pojazd stojący na oryginalnych szynach, mógłby stać się atrakcją turystyczną gminy
Rzgów. Rozważany jest zakup wagonu wyprodukowanego w 1979 r.
fot. Włodzimierz Kupisz

śmietany. Doprawić do smaku, odstawić
do ostygnięcia. Pierś pokroić w średnie talarki, przyprawić i podsmażyć.
Ciasto francuskie pokroić w wąskie
trójkąty, tak aby połączyć je na dole w koło
(słońce). Wykładać na przemian starty
żółty ser, pieczarki ze szpinakiem, pierś, ser
żółty, ogórek konserwowy, papryka i resztę sera na koniec. Zakleić kolejno każdy
z trójkątów do środka wianka (jak na zdjęciu). Posmarować zlepione ciasto rozbełtanym jajkiem. Piec w temp. 180°C przez
ok. 30–40 min. Do złotego koloru.
Źródło:
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”,
wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

