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W gminie
Rzgów nie ma
nudy!
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Na sesji Rady Miejskiej:
od obligacji do tramwaju
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Inwestycje drogowe
będą ukończone do lata

str. 4

Sztuka rękodzielnicza
w czystej postaci

K

apryśna aura nie przeszkodziła w realizacji
majowych uroczystości oraz wielu wydarzeń
kulturalnych i sportowych, które prezentujemy
na łamach naszej gazety. Zapraszamy do lektury!

3 Maja: Rozśpiewany,
wytańczony i radosny…

XII Święto Powiatu RZGÓW
Łódzkiego Wschodniego str. 7

Atmosfera święta i zabawy towarzyszyła rzgowskim obchodom 228.
rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja. W kościele
parafialnym mieszkańcy,
artyści oraz samorządowcy uczestniczyli w okolicznościowej mszy świętej.
Władze złożyły wiązankę
biało-czerwonych kwiatów na ołtarzu Matki
Boskiej.
str. 8

str. 11

Sezon piłkarski w pełni.
Młode zastępy Zawiszy
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Odpust w Rzgowie
z ks. biskupem
Adamem Lepą
Msza świeta
ku pamięci
ofiar

12 maja obchodzono dzień św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski
i kościoła parafialnego w Rzgowie. W samo
południe mszę św. odprawił ks. bp Adam
Lepa, a procesja z udziałem Rzgowskiej Orkiestry Dętej przeszła wokół świątyni. Po zakończeniu mszy biskup wraz z proboszczem
Krzysztofem Florczakiem, przedstawicielem
Rzgowskiej Rady Parafialnej Ryszardem Turskim oraz burmistrzem Mateuszem Kamińskim, posadzili pamiątkową lipę, podkreślając
zbliżający się jubileusz 550-lecia rzgowskiej
parafii, który będzie świętowany w listopadzie.
MT, fot. Natalia Kubas

BABICHY

28 kwietnia 2019 r. w kościele parafialnym św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie odprawiona została msza
św. w intencji 22 Polaków zamordowanych w sierpniu 1941 roku w lesie koło
wsi Babichy.
Po mszy świętej delegacje złożyły
wiązanki przy pomniku poległych. Z powodu deszczu msza polowa została odwołana.UMR

Dęby i sosny dla przyszłych pokoleń
S

amorządowcy z władz powiatu łódzkiego wschodniego, gmin Rzgów i Tuszyn
w weekend sadzili drzewa w Tuszynie-Lesie
z tyłu szpitala. W akcji pod hasłem „Sadzimy
1000 drzew na minutę” wzięła udział wiceburmistrz Rzgowa Małgorzata Rózga, starosta
Andrzej Opala i wicestarosta Ewa Gładysz.
Po krótkim przeszkoleniu, każdy uczestnik sadził przede wszystkim jednoroczne
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sadzonki sosny, ale samorządowcy posadzili
również w dębowym młodniaku – pamiątkowe sadzonki Dębu Strażaków, Dębu Starostwa
Łódzkiego Wschodniego, Dębu Gminy Rzgów
i Dębu Gminy Tuszyn. Po ponad 2,5 godzinach pracy uczestnicy zostali ugoszczeni przez
leśników grzybową i żurem.
Włodzimierz Kupisz
fot. Mariusz Chachuła
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NA VIII SESJI RM: OD OBLIGACJI
DO TRAMWAJU
Wiele osób było zawiedzionych,
gdy okazało się, że nie będą
mogły kupić obligacji gminnych. Na VIII sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o wyemitowaniu obligacji wartości
ok. 25 mln zł. Obligacje mają
być przeznaczone na wydatki
inwestycyjne. Zostaną wykupione przez gminę w latach
2024–2036. Obligacje stanowią tylko zapis bankowy – nie
są przewidziane do sprzedaży
indywidualnym nabywcom.
W dyskusji nad wyemitowaniem obligacji
gminnych, wątpliwości zgłaszała radna Kamila Kuźnicka. Argumentowała, że w perspektywie 17 lat coś może zatrząść finansami gminy
Rzgów. Może nastąpić na przykład znaczący
spadek wpływów podatkowych. Radna pytała eksperta zaproszonego na sesję, czy można
ubezpieczyć całe przedsięwzięcie.
Okazało się, że żaden emitent nie zdecydował się na to, bo składki ubezpieczeniowe
w bankach są zaporowe. Jeśli ubezpieczy się
wykup obligacji, koszt byłby wyższy od zaciągnięcia normalnego kredytu bankowego. Gdyby gmina Rzgów w nieokreślonej perspektywie
czasowej pozyskała dużą nadwyżkę budżeto-

wą, można rozważać szybszy wykup obligacji.
Gminne obligacje mają zmienne oprocentowanie. Za emisją obligacji zagłosowało 9 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu,
a 5 radnych było nieobecnych na głosowaniu.

Sprawozdanie burmistrza z działalności
UMR w okresie międzysesyjnym

• Referat inwestycji zajmował się następującymi tematami:
Trwają prace na budowie przedszkola
w Guzewie, wykonano instalacje podtynkowe
oraz tynkowanie w większości pomieszczeń.
Kontynuowana jest przebudowa drogi w Grodzisku. Ustawiono 40% krawężników, trwa
układanie chodnika i korytek betonowych
w rowach odwadniających. Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1233 E – ulica
Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski.
Trwają prace budowlane na przebudowie
drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości
Kalinko oraz uzgadnianie organizacji ruchu
na drodze powiatowej nr 2942 E ul. Tuszyńska
na odcinku od Placu 500- Lecia do cieku Struga.
Przekazano plac budowy na ulicy Sucharskiego.
Podpisano także umowę na przebudowę skrzyżowania w Guzewie, która rozpocznie się w maju.
Ogłoszono przetarg na kontynuację budowy świetlicy w Starej Gadce. Wpłynęło 5 ofert –
najtańsza na poziomie 187 tys. zł. Trwają prace
na budowie kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce, rozbudowie oczyszczalni ścieków
oraz na budowie domu kultury w Rzgowie.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika
na ulicy Szczytowej. Najtańsza oferta została
złożona przez firmę z Aleksandrowa Łódzkiego na kwotę ok. 165 tys. zł. Podpisano umowy
na projekty wodociągów w ulicach: Guzowska, Literacka oraz Glinianej, łączącej Rzgów
z Grodziskiem. Rozstrzygnięto również postępowanie na zagospodarowanie i utwardzenie
terenu przy placu zabaw w Grodzisku.
Ogłoszono postępowanie na dostawę wraz
z montażem trybuny teleskopowej dla domu
kultury w Rzgowie. Przygotowywane jest postępowanie na przebudowę ulicy Kusocińskiego na odcinku od ulicy Reja do ulicy Stadionowej. Trwają prace związane z rozbudową
oczyszczalni ścieków w Rzgowie – w maju
powinny rozpocząć się prace związane z rozruchem nowego reaktora biologicznego.
• Referat gospodarki komunalnej realizował
następujące działania:
Naprawiono nawierzchnie ulic w Starowej
Górze (ul. Królowej Jadwigi, ul. Stropowa, ul.
Gerbery, ul. Działkowa, ul. Kwiatowa, ul. Irysowa, ul. Sołecka, ul. Śniadeckiego, ul. Sałatowa, ul. Frontowa odcinek od ulicy Centralnej
do ulicy Modrzewiowej oraz w Rzgowie (ul.
Kopernika, ul. Sporna, ul. Kiepury, ul. Literacka od ul. Kamiennej do ul. Krótkiej, ul. Łąkowa, ul. Rydzowa ul. Borowikowa, ul. Krótka).
Odmulono rów w miejscowości Babichy,
oczyszczono rów oraz udrożniono przepusty
przy ul. Dworskiej w miejscowości Bronisin
Dworski, utwardzono kruszywem ul. Graniczną na odcinku od ul. Warzywnej do ul. Kwiatowej oraz ul. Kwiatową na odcinku od ul. Granicznej do ul. Jana Pawła II, ułożono drenaż

odwadniający ul. Warzywną oraz ul. Frontową
w miejscowości Starowa Góra. Utwardzono
destruktem ul. Żwirową na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Zagłoby i rozpoczęto prace
związane z wykonaniem odwodnienia na ul
Zagłoby na odcinku od ul. Sosnowej do ul.
Frontowej. Ponadto wykonano nasadzenia
drzewek na placu zabaw przy ul. Nasiennej.

Egzaminy bez zawirowań
i „bilet” na tramwaj
Burmistrz Mateusz Kamiński podziękował
swojej zastępczyni Małgorzacie Rózdze i dyrektorom szkół za przeprowadzenie egzaminów
pomimo strajku nauczycielskiego, podkreślając, że chodzi o to, aby uczniowie jak najmniej
odczuli skutki protestu. Poinformował też,
że Rzgów należy do Związku Gmin Wiejskich
i poprzez tę organizację trzeba będzie starać się
o to, żeby subwencja oświatowa pokryła skutki
podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
Cieszy fakt, że po zebraniach rad sołeckich nigdzie nie zmieniono sołtysa. To dowód
na dobrze układającą się współpracę i rosnące
doświadczenie sołtysów. Burmistrz zaprosił
ich na szkolenie, zorganizowane dla potrzeb
wyzwań nowej kadencji.
Rada Miejska przyjęła także uchwałę o przyznaniu 50 tys. zł na zakup starego tramwaju,
który obsługiwał dawną linię podmiejską 42.
Wagon motorowy ma stać się pomnikiem nie
tylko linii tramwajowej. Jest pomysł, by we wnętrzu urządzić izbę historii naszej gminy.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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INWESTYCJE

M

odernizacja drogi w Bronisinie Dworskim od strony Huty Wiskickiej jest
pierwszą inwestycją drogową w gminie Rzgów, zrealizowaną w tym roku. Zaawansowane
są prace przy przebudowie drogi w Grodzisku
od skrzyżowania w kierunku ul. Glinianej
w Rzgowie.
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BRONISIN DWORSKI / GRODZISKO

1,5 metrowej szerokości. Chodnik jest wykładany szarą kostką z czerwonymi elementami
w kształcie rombów. Także wyjazdy z posesji
są w kolorze szarym. Inwestor ma do wykonania łącznie 53 przepusty pod zjazdami z posesji
o łącznej powierzchni 1300 metrów kwadratowych. Rowy odpływowe zyskują umocnienia
z elementów betonowych. Do końca kwietnia
pracownicy ułożyli 40% krawężników. Termin
realizacji jest w warunkach przetargu określony na koniec września 2019 roku.

Finał w Bronisinie
10 przedsiębiorstw rywalizowało w przetargu
na przebudowę w Bronisinie Dworskim drogi powiatowej nr 1233E, czyli ul. Nad Nerem
na odcinku o łącznej długości 505 mb., która właśnie się zakończyła. Przebudowa drogi
objęła odcinek od ul. Dworskiej w Bronisinie
do wyremontowanego w zeszłym roku odcinka w Hucie Wiskickiej. Przetarg wygrało
przedsiębiorstwo z Łodzi, które zaproponowało cenę 876,2 tys. zł i 5-letni okres gwarancji.
Kosztami tej inwestycji podzieliły się gmina Rzgów oraz starostwo. Ulica o szerokości
5,5 m zyskała nową podbudowę z kruszywa
z cementem i wierzchnią warstwę z betonu

   Inwestycje
  drogowe będą
   ukończone do lata
asfaltowego. Powstał chodnik z szarej kostki
betonowej oraz zjazdy z posesji z kostki w kolorze grafitowym. Wykonawca umocnił rowy
elementami prefabrykowanymi.

Gorąco w Grodzisku
Aż 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 – orienta-

GMINA RZGÓW

Zatrzymać
hałas z A1!
M

ateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa,
radny Przemysław Szczech oraz mieszkanka Kalinka Ewa Fryczka uczestniczyli 23
kwietnia w konferencji w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi. Była ona poświęcona wynikom kontroli przekroczeń głośności
transportu na 40-kilometrowym odcinku au-

tostrady A-1 od Strykowa do Tuszyna. Kontrola była reakcją na 1300 skarg mieszkańców.
Konferencję prowadził Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.
Konferencja zgromadziła wójtów, burmistrzów, radnych, sołtysów i społeczników
zaangażowanych w ograniczenie hałasu z autostrady oraz drogi ekspresowej S-8. Z drugiej
strony zasiadła reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Zakładu Akustyki Środowiska z Warszawy oraz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Prezes Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że NIK zleciła Instytutowi Ochrony Śro-

***
Jak poinformował burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński, trwają uzgodnienia w sprawie organizacji ruchu podczas remontu ul. Tuszyńskiej
w Rzgowie od Strugi do parku. Prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia remonty dróg
zakończą się i w tym okresie należy spodziewać się odbiorów technicznych.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

cyjnie – posesji 17 i 18 w Grodzisku. To I etap
remontu drogi. Przetarg wygrała spółka z o.o.
Kral z Łodzi, oferując cenę ok. 1,76 mln zł oraz
5-letni okres gwarancji dla ulicy. 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 powstaje nowy chodnik standardowej

dowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie zbadanie przekroczeń
hałasu w 14 punktach. Dopuszczalne poziomy były nocą przekroczone w jednej trzeciej
punktów pomiaru, wskazanych przez mieszkańców jako najbardziej dokuczliwe.
W ocenie mieszkańców gminy Rzgów
podjęte przez inwestora działania mające
na celu realizację wymogów ochrony środowiska przed hałasem były niewystarczające,
a przeprowadzone dotychczas badania emisji
hałasu przez GDDKiA nie odzwierciedlają
rzeczywistego stanu. Burmistrz Rzgowa także
wyrażał wątpliwości, co do zakresu oraz metodologii pomiaru emisji hałasu i analizy wyników, co się potwierdziło.
NIK wskazała na rozbieżności pomiędzy
wynikami analizy powykonawczej inwestycji
a przekroczeniem norm hałasu w porze nocnej w ponad 30 procentach punktów pomiaru.
Z opinii IOŚ wynika, że zarządca drogi zastosował ekrany akustyczne o niewłaściwych
parametrach, które nie gwarantują ochrony
przed nadmiernym hałasem. Mając na uwadze
dotychczasową bezczynność, prezes Krzysztof
Kwiatkowski zapowiedział podjęcie działań legislacyjnych, mających zapobiegać takiej sytuacji w przyszłości.
Przedstawicielka GDDKiA wyjaśniała,
że do usunięcia przekroczeń hałasu są potrzebne pieniądze na projekt oraz zainstalowanie ekranów akustycznych. Dyrekcja nie może
samodzielnie podejmować takich kroków.
Potrzebna jest zgoda ministra infrastruktury.
Przetargi na projekt i wykonanie zabezpieczeń
akustycznych mogą potrwać około pół roku.

TME – nasz
nowy sąsiad…

– Będziemy fajnymi sąsiadami – taką zapowiedź usłyszał około 30 mieszkańców Rzgowa
zaproszonych do Urzędu Miejskiego na spotkanie z inwestorem TME – firmą branży elektronicznej, która zbuduje magazyn i biurowiec
w rejonie ul. Nasiennej. Gospodarzem spotkania był Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa.
Wyczerpujące informacje i wizualizacje inwestycji przedstawił Cezary Świątczak, pełnomocnik zarządu TME.
UMR
KANIEWSKI I ŁUSZCZYŃSKI
A R C H I T E K C I

Tekst i fot. W.Kupisz
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Ratusz uratowany T
w Święto Strażaków

Ruszyły jubileuszowe nasadzenia
W

ramach akcji „100 tys. drzew na 100-lecie województwa łódzkiego”, gmina
Rzgów otrzymała ponad tysiąc drzew i krzewów. Część z nich posadzona została w so-

łectwie Guzew-Babichy. Akcję poprzedziło
porządkowanie przyleśnego terenu z udziałem
mieszkańców Guzewa i Babich. Dziękujemy
za zaangażowanie, a za pomoc referatowi ko-

o nie były ćwiczenia ratowników
w dzień wolny od pracy. Prawdopodobnie na skutek zwarcia elektrycznego o mało nie doszło do pożaru w kotłowni
Urzędu Miejskiego w Rzgowie, akurat w sobotę, 4 maja w dniu św. Floriana, patrona strażaków. Dzięki sprawnej akcji naszych druhów
z 5 jednostek OSP i PSP, skończyło się na zadymieniu. – Dziś rano myślałem o tym, by złożyć
druhom OSP życzenia z okazji Dnia Strażaka.
Nie przypuszczałem wtedy, że poza złożeniem
życzeń w dniu Waszego święta będę także dziękował za przeprowadzoną dziś akcję w Urzędzie Miejskim w Rzgowie – powiedział Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa. – Z całego
serca dziękuję za szybką interwencję druhom
ze Rzgowa, Grodziska, Bronisina Dworskiego,
a także strażakom zawodowym z Jednostek
Ratowniczo-Gaśniczych nr 7 z Łodzi i z Koluszek. Wszystkim druhnom i druhom OSP z naszej gminy, wszystkim strażakom zawodowym
z naszej gminy i PSP Koluszki, a także każdemu
świętującemu dziś strażakowi życzę, aby św.
Florian zawsze miał Was w opiece, aby każdy wyjazd kończył się szczęśliwym powrotem,
a także aby Wasi bliscy wspierali Was i mieli
zrozumienie dla Waszej służby!
(WK), fot. UM w Rzgowie
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KONKUSRS POŻARNICZY

Młody
rzgowianin
stanął
na podium
W

Piątku w powiecie łęczyckim – geometrycznym środku Polski – odbył się
finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

munalnemu Urzędu Miejskiego w Rzgowie!
Akcja, choć zorganizowana po raz pierwszy,
wzbudziła spore zainteresowanie. Myślę, że
będą kolejne, które postaramy się zorganizować w najbliższym czasie wraz z radnym Wiesławem Gąsiorkiem i radą sołecką.
Tekst i fot. sołtys Anna Wydra

Uczestnikami byli zwycięzcy eliminacji
powiatowych z województwa łódzkiego. Powiat łódzki wschodni reprezentował Karol
Walczak ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie,
który wykazał się dużą wiedzą i ostatecznie
zajął trzecie miejsce w województwie! Gratulacje!
Mateusz Kuzik, fot. organizator

SUKCESY RZGOWSKICH POLICJANTÓW

Ujęli włamywacza i szajkę złodziei
R

zgowscy kryminalni zatrzymali 28-latka,
który włamywał się do domów w Rzgowie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za takie
przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
16 kwietnia 2019 r. policjanci z Komisariatu
Policji w Rzgowie na podstawie zebranego ma
teriału wytypowali amatora cudzej własności
i zatrzymali mężczyznę, który od października
2018 roku dopuścił się dwóch kradzieży z włamaniem do budynków mieszkalnych. Jego łupem padały głównie pieniądze i biżuteria o łącz-

nej wartości blisko 50 tys. zł. 28-letni łodzianin
został zatrzymany przez kryminalnych w miejscu zamieszkania w Łodzi. Policjanci znaleźli
przy nim też inne przedmioty i dużą sumę pieniędzy. Mężczyzna miał już wcześniej konflikt
z prawem. Trafił do policyjnego aresztu.
Nadkomisarz Tomasz Konopka w Komisariatu Policji w Rzgowie przedstawił sprawozdanie z rejonu działania placówki, obejmującego naszą gminę oraz gminę Brójce.
Jednym z największych sukcesów jest zatrzymanie 6-osobowej szajki podejrzanych

o włamania do domów w budowie, garaży
i kontenerów w powiecie łódzkim wschodnim
i powiatach ościennych. Łupem sześciu podejrzanych padały m.in. elektronarzędzia, narzędzia budowlane i ogrodnicze, przewody, lampy i stemple budowlane. Dochodzenie trwało
pół roku. Aresztowani to osoby w wieku od 18
do 28 lat – mieszkańcy Andrespola i Łodzi.
Za kradzieże z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Decyzja sądu, na trzy miesiące tymczasowo aresztowano dwóch mężczyzn i kobietę
z Pabianic i Łodzi, którzy dokonali kilku włamań do domów w Rzgowie i Brójcach. Grupa ta działała na terenie całego województwa
łódzkiego i została rozpracowana przez Wydział Kryminalny KWP w Łodzi, wspólnie
z funkcjonariuszami z Radomska.

Rzgowscy funkcjonariusze stworzyli portret pamięciowy jednego ze sprawców, zabezpieczyli zapis kamer monitoringu, przesłuchali
sąsiadów ofiar, którzy dzięki swej spostrzegawczości zapamiętali wygląd kobiety działającej
w grupie. Za kradzieże z włamaniem grozi im
do 10 lat więzienia.
Z raportu rzgowskiej policji wynika,
że w I kwartale wykrywalność przestępstw
wniosła prawie 76%. Odnotowano 22 przestępstwa najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa, tj. kradzieże i kradzieże z włamaniem.
Jednak porównując liczbę tych przestępstw
z okresem I kwartału ub. roku – jest ona niższa
o połowę.
Źródło: Policja, opr. WK
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Z wizytą w łódzkiej
operze i filharmonii

R

uch i rytm to podstawowe elementy
tańca. Jeżeli dodamy
do tego emocje i ubierzemy tancerza w odpowiedni strój, to może
powstać niecodzienne
widowisko. Ku uciesze
widzów zgromadzonych
27 kwietnia w hali GOSTIR elementy tańca
umiejętnie połączyli in-

IV RZGOWSKI

FESTIWAL TAŃCA
struktorzy i opiekunowie 19 grup z gminy Rzgów i gmin sąsiadujących, dostarczając wielu
wrażeń artystycznych. Debiutanci i doświadczeni tancerze popisywali się w różnych stylach: jazz, folklor, hip-hop, taniec towarzyski,
charakterystyczny, klasyczny i pokazy sportowe. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali
dyplomami i pucharami.

Najlepszą jednak nagrodą były oklaski
i doping widowni. Organizatorzy dziękują
instruktorom i opiekunom za przygotowanie
artystów i przypominamy, że V edycja Rzgowskiego Festiwalu Tańca już za rok instruktorzy
GOK Rzgów.
Renata Furga, GOK

W

sobotę, 13 kwietnia br. chórzyści Rzgowskiego Chóru „Camerata” udali się
w ramach edukacji kulturalnej do Teatru Wielkiego w Łodzi na spektakl „Turandot” – jedną
z najsłynniejszych oper Giacomo Pucciniego.
Natomiast 10 maja, chórzyści „Camera-

ty” odwiedzili Filharmonię Łódzką, w której
wysłuchali koncertu oratoryjnego „Viva Moniuszko”. Koncert zorganizowany był w ramach obchodów 200-lecia urodzin kompozytora, które obchodziliśmy 5 maja.
Tekst i fot. Izabela Kijanka

Mikrogranty dla Aktywnych
Mieszkańców 2019!
Dofinansowanie otrzymało 8 rzgowskich projektów zgłoszonych w konkursie.
Program „Mikrogranty dla Aktywnych Mieszkańców” jest finansowany ze środków
gminy Rzgów oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.
Gratulujemy zwycięzcom i czekamy z niecierpliwością na zaplanowane działania!
Program dofinansowany ze środków Gminy Rzgów oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.
LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ
DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW III EDYCJA W GMINIE RZGÓW 2019.
1. Tytuł: Rzgowskie szachowanie – Turniej szachowy
Realizator: Grupa nieformalna Zaszachowani – Otwórzmy Rzgów na Szachy Wnioskodawca:
Klub szachowy Dwie Wieże Rzgów
mikrodotacja 4 000,00 zł
2. Tytuł: Rozwój Klubu Sportowego – Klubu Szachowego Dwie Wieże Rzgów
Wnioskodawca/Realizator: Klub szachowy Dwie Wieże Rzgów
mikrodotacja 3 500,00 zł
3. Tytuł: Naturalnie, że kulinarnie – smakowita integracja
Wnioskodawca/Realizator Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie
mikrodotacja 3 400,00 zł
4. Tytuł: Dziewczyny na boiska
Realizator: Grupa nieformalna Piłkarki Wnioskodawca: Gminny Klub Sportowy Husaria Gealan Rzgów
mikrodotacja 3 270,00 zł
5. Tytuł: Zabawa fantowa dla seniorów gminy Rzgów
Realizator: Grupa nieformalna Koło nr 9 w Rzgowie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wnioskodawca:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Łodzi
mikrodotacja 3 570,00 zł
6. Tytuł: Świętojańskie spotkanie integracyjne mieszkańców wsi
Realizator: Grupa nieformalna Mieszkańcy wsi Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Prawdzie
mikrodotacja: 3 500,00 zł
7. Tytuł: Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa GKP Husarii Gealan Rzgów
Wnioskodawca/Realizator: Gminny Klub Sportowy Husaria Gealan Rzgów
mikrodotacja 3 570,00 zł
8. Tytuł: Aktywizacja sportowa mieszkańców Gminy Rzgów
Realizator: Grupa nieformalna AKS Guzew Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie
mikrodotacja: 2 190,00 zł

GRATULUJEMY!
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XII Święto Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
RZGÓW

G

łówne obchody tegorocznego XII Święta
Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyły się w Gminie Rzgów 26 kwietnia 2019 roku.
W Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie odprawiona została Msza Święta w intencji mieszkańców Powiatu Łódzkiego
Wschodniego, którego patronem jest Święty
Wojciech. W eucharystii udział wzięli władze samorządowe, zaproszeni goście, mieszkańcy.
Dalsza część obchodów Święta odbywała
się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku,
gdzie rozpoczęła się,, Biesiada Powiatowa”.
Przybyłych gości powitali gospodarze: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.
Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście m.in. Senator RP Ryszard Boni-

sławski, Posłowie na Sejm Paweł Bejda, Waldemar Buda, Joanna Skrzydlewska, Cezary
Grabarczyk.
Nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz najlepszych sportowców z ternu powiatu łódzkiego wschodniego wręczył Starosta Łódzki Wschodni Andrzej

Opala oraz Wicestarosta Ewa Gładysz. Podziękowania i upominki dla Kół Gospodyń wiejskich, grup artystycznych, przedstawicieli OSP
Kalinko wręczyli wicestarosta – Ewa Gładysz,
Członek Zarządu – Marta Stasiak, Członek Zarządu – Klaudia Zborowska-Gorzkiewicz.
Po oficjalnym powitaniu gości odbyła się
część artystyczna. Na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały: Rzgowski Chór
„Camerata”, Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowia-

nie” oraz grupa wokalna „Sempre Cantare”.
Nie zabrakło również tradycyjnych smakowitych potraw przygotowanych przez Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Rzgów” a były to: KGW Starowa Góra, KGW
Kalinko, KGW Kalino oraz KGW Stara Gadka. Swoje arcydzieła zaprezentowała również
Grupa Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”
ze Rzgowa.
GOK/UMR, fot. R.Poradowski, M.Rutecki

leźli się m.in. Andrzej Opala – starosta powiatu
łódzkiego wschodniego, Renata Kobiera – starosta brzeziński, Grzegorz Mackiewicz – prezydent
Pabianic i prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Samorządy skupione w stowarzyszeniu
to miasta i wsie zajmujące obszar 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych o ludności
1,1 miliona. Stowarzyszenie jest poważnym
partnerem dla zarządu województwa i strony
rządowej w rozmowach na temat unijnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Gmina Rzgów korzysta obecnie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na budowę kanalizacji w Starowej
Górze i Starej Gadce dla ponad 1700 mieszkańców i na rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Rzgowie.
Tekst i fot. W.Kupisz

Rzgów gospodarzem Rady
Stowarzyszenia Łódzki
Obszar Metropolitalny
9

maja w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
obradowała Rada Stowarzyszenia Łódzki
Obszar Metropolitalny. Na sali posiedzeń zebrało się ok. 40 starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów. Łódzki Obszar Metropolitalny tworzy bowiem 28 gmin i 5 powiatów:

grodzki Łódź, brzeziński, łódzki wschodni,
pabianicki i zgierski.
Gospodarzem był burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński, obrady prowadziła Joanna Skrzydlewska – wiceprezes Stowarzyszenia Łódzki Obszar
Metropolitalny, a wśród uczestników obrad zna-
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Ładna pogoda, a podczas
występów na estradzie – nawet
prawdziwie majowe słońce
sprzyjały rzgowskim obchodom
228. rocznicy ogłoszenia
Konstytucji 3 Maja. W kościele
parafialnym mieszkańcy,
artyści oraz samorządowcy
uczestniczyli w okolicznościowej
mszy świętej. Władze złożyły
wiązankę biało-czerwonych
kwiatów na ołtarzu Matki
Boskiej.

Na estradzie przed ratuszem obejrzeliśmy
tańce lubelskie w najnowszym wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, porywający
publiczność taniec z chustami oraz krakowiaka, wytańczonego przez najmłodszych tancerzy. Ta część programu została przygotowana
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3 Maja: wyśpiewany,
wytańczony i radosny

przez choreografkę i szefową zespołu – Renatę
Furgę. Do tańców zagrała kapela pod kierownictwem Jarosława Rychlewskiego.
Wśród pieśni przygotowanych przez Rzgowski Chór „Camerata”, największe brawa
należą się za wykonanie „Ody do radości”,
nieoficjalnego hymnu Unii Europejskiej. Okazją była oczywiście 15. rocznica przystąpienia
Polski do UE. Chórem dyrygowała Izabela
Kijanka. Oprawę muzyczną uroczystości tradycyjnie zapewniła Rzgowska Orkiestra Dęta
pod batutą Krzysztofa Gossa.
W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, zastępca

burmistrza Małgorzata Rózga, sekretarz gminy Katarzyna Berczak-Lato, przewodniczący
Rady Miejskiej w Rzgowie Radosław Pełka,
wiceprzewodniczący Marek Bartoszewski,
radny Stanisław Zaborowski, radny Zbigniew
Waprzko, Marta Stasiak – członkini Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także radna powiatowa Edyta Waprzko.

A oto fragment okolicznościowego wystąpienia burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego podczas uroczystych obchodów:
Ogłoszona w 1791 roku Konstytucja 3 Maja
stała się symbolem działań, zmierzających
do wzmocnienia państwa i rozszerzenia swobód jego obywateli. To święto jest dla nas okazją
do zaprezentowania przywiązania do narodowych symboli, manifestacji szacunku dla tradycji, ale także uświadamiania sobie znaczenia
polskiej myśli politycznej w ówczesnej Europie,
której dziś, poprzez członkostwo w Unii Europejskiej, jesteśmy częścią nie tylko w znaczeniu
geograficznym, ale od 15 lat także w znaczeniu
prawnym. Radujmy się więc z tej wspaniałej
rocznicy. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Rzgów za wspólne kultywowanie
patriotycznej tradycji. W dniu ważnej dla nas
wszystkich narodowej rocznicy, święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja, składam Państwu
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, osobistych sukcesów, a przede wszystkim zadowolenia z bycia mieszkańcem gminy Rzgów
i poczucia dumy z naszej małej Ojczyzny.
W finale uroczystości wysłuchaliśmy programu słowno-muzycznego w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej w Kalinie. Wystąpili: Nikola Leśniewska, Zofia Polaczek,
Igor Szychowski, Paweł Adamczyk, Nikola
Pach, Maria Polaczek. Tę część przygotowały:
Aneta Kujawska, Sylwia Smolarek, Barbara
Kaczmarek.
Obchody rocznicowe zamknęło wspólne
ognisko dla mieszkańców w ogrodach parafialnych.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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A w Babichach
ruszyły motory…

O

d soboty do niedzieli 5
maja, w Babichach rozegrano I i II rundę Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
w Super Enduro. Organizatorem był Łódzki Klub Motorowy, promotor tej dyscypliny
w Polsce i organizator podobnych imprez
o charakterze międzynarodowym. Rozegrano m.in. Puchar Kobiet, odbyły się wyścigi

SUPERENDURO
młodzików i amatorów. Łącznie
ścigało się 48 zawodników.
Wyścigi motocyklowe enduro zrodziły się
w Hiszpanii. W Babichach, na terenie nieużytków wyrósł tor przeszkód z niewielkimi wyniesieniami, fragmenty trasy przypominały

Święto Flagi w NIK

ciąg wielkich, oszalowanych piaskownic. Trasa była zaprojektowana
z niebezpiecznymi zakrętami, ciągami
garbów i wkopanymi betonowymi
przeszkodami. Enduro, najogólniej mówiąc,
polega na próbach czasowych. Rozrzut pojemności silników motocyklowych w tej dyscyplinie jest ogromny: od 50 do 500 cm3.

W

ciągnięcie państwowej flagi na maszt
i zasadzenie Dębu Wolności to najważniejsze punkty uroczystości w łódzkiej Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli, z udziałem
prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego,
a także legendarnych działaczy „Solidarności”
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W Babichach oglądaliśmy wyczyny na lekkich motocyklach. Zdarzały się wywrotki, niewielkie kontuzje, a nad bezpieczeństwem czuwały dwa prywatne zespoły ratownictwa
medycznego. Motocykle enduro różnią się
od crossowych tym, że mają homologacje. I odpowiadają normom kodeksu drogowego. Nie
przekraczają także norm hałasu i emisji spalin.
Enduro to bardzo spektakularny sport:
motocykle niemal fruwają w powietrzu, a zawodnicy wyglądają jak narciarze w czasie skoku, czasem zasypując widzów piaskiem, gdy
jadą po bandzie.
Zawody zostały objęte Honorowym
Patronatem Burmistrza Rzgowa. Mateusz
Kamiński oraz sołtys Anna Wydra wręczyli zwycięzcom puchary w poszczególnych
dyscyplinach. Najbliższa edycja Mistrzostw
Polski Super Enduro w Babichach jest zapowiadana w przyszłym roku.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

– Andrzeja Słowika i Janusza Tomaszewskiego. W uroczystości uczestniczył także burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.
Krzysztof Kwiatkowski, przypominając
20. Rocznicę wstąpienia Polski do NATO i 15.
naszej przynależności do Unii Europejskiej,
w Dniu Flagi stwierdził, że spełniły się trzy wielkie marzenia Polaków – o wolnej Niepodległej,
o bezpieczeństwie naszego kraju i o dobrobycie.
Dla uczczenia tych doniosłych wydarzeń,
a także z okazji przypadającej właśnie 100. rocznicy ustanowienia Najwyższej Izby Kontroli,
przed siedzibą łódzkiej delegatury tej NIK wciągnięta została na maszt biało-czerwona flaga.
Jednocześnie przez prezesa K. Kwiatkowskiego,
A. Słowika i J. Tomaszewskiego w towarzystwie
licznej grupy dzieci zasadzony został Dąb Wolności, który jest – jak mówiono – symbolem
stałości, niezmienności i dostojności, a jednocześnie bezpiecznej, wolnej i dostatniej Polski.
MT, fot. R.Poradowski
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Z książką za pan brat
Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca

Dobre książki
zawsze
na czasie…
G
minna Biblioteka Publiczna w Rzgowie pozyskała dużą pulę nowości,
które zasiliły księgozbiór z początkiem bieżącego roku. Uzupełniamy serie wydawnicze, pojawiają się interesujące powieści
autorów znanych szerokiej publiczności, ale
także debiuty pisarskie. Przewaga sensacji
nad innymi gatunkami jest dość widoczna.
Takie są sugestie czytelników – miłośników szybkiej akcji, nieoczekiwanych zbiegów
okoliczności i dramaturgii w tekście. Dla
amatorów romansów i powieści miłosnych
także znajdzie się wiele propozycji.

Najnowsza powieść Nataszy Sochy pod przewrotnym tytułem „(Nie) miłość”
czy Haliny Kowalczuk „Dom
w malinowym chruśniaku”
są tego przykładami.
Literatura obozowa, która
obejmuje tematykę doświadczeń
związanych z obozami pracy przymusowej i obozami koncentracyjnymi, jest wciąż aktualna, choć
od czasu wybuchu wojny upłynęło
prawie 80 lat. Wspomnienia więzien-

Anna Malinowska
ne, opis nierzeczywistego dla współczesnych
czytelników świata łagrów, gułagów i kacetów wzbudza ogromne emocje. Obozowa
twórczość jest dla autorów próbą pogodzenia się z losem i ocalenia godności, którą
tragiczna sytuacja niejednokrotnie nadszarpnęła. Obecnie stanowi przestrogę przed
nieodpowiedzialnymi decyzjami politycznymi, pazernością i zachłannością, prowadzącymi do zniszczenia i zagłady. Przykładami
literatury poświęconej II wojnie światowej
są wydane w 2019 roku książki: „Wiem,
jak wygląda piekło” – rozmowa Aliny Dąbrowskiej z Wiktorem Krajewskim oraz
„Kobiety z bloku 10” Hansa Joachima
Langa.
Mamy nadzieję, że miłośnicy różnych gatunków literackich znajdą
w rzgowskiej bibliotece interesujące
pozycje swoich ulubionych autorów.
Zapraszamy i życzymy wielu pozytywnych emocji i wrażeń podczas lektury!


Na tropach historii

Rzgowskie ulice
przed wiekami
D

zisiejszy Rzgów prężnie się rozwija, ale historyczne ukształtowanie miasta jest nadal dobrze widoczne. Zobaczmy zatem, jak wyglądała dawna zabudowa i w których miejscach
koncentrowało się życie osady nad Nerem.
Pierwszy dokładniejszy obraz miasta podają nam rejestry gospodarcze z połowy XVI w.
Były wówczas w Rzgowie następujące ulice:
w Rynku, w 1551 roku było 18 domów i tyle
samo stało przy ulicy Pabiańskiej, na Krzywej – 25, przy Tuszyńskiej – 36, Kaleńskiej –
12, Chojeńskiej – 3, Grodziskiej – 29, a Nowe
Miasto liczyło 63 domostwa. W tamtym czasie
bardzo szybko rozbudowała się ul. Tuszyńska,
gdzie w ciągu zaledwie kilku lat liczba domów
wzrosła do 63, a czterokrotnie zwiększyła się
zabudowa ul. Kaleńskiej i w 1554 roku było
tam już 48 budynków mieszkalnych. Ogółem
w połowie XVI wieku było w Rzgowie 175 zabudowań.
Opłatę tzw. gajnego za korzystanie z drzewa w lasach kapitulnych pobierano w 1554
roku od 31 kontrybuentów: 5 kowali, 13 szewców, 5 kołodziejów, 3 bednarzy, 1 rzeszotarza
i 1 nieckarza. Oprócz tego pracowało w Rzgowie 4 rzeźników i 2 karczmarzy. Ogółem
płaciło rzemieślnego w 1563 r. 90 mieszkań-

ców miasta, ale w tej liczbie
mieszczą się także opłacający kotłowe, czyli podatek
od domowego piwowarstwa
i gorzelnictwa. Jednak pod
względem rozwoju rękodzieł
Rzgów przerastał pobliskie
Pabianice, które w tym samym czasie miały tylko 66
podobnych płatników.
 U lica Tuszyńska w Rzgowie należy do jednej z najstarszych,
O rozmiarach miasta
a jej zabudowę odnotowano w rejestrach z połowy XVI w.
i zaludnieniu dokładniejsze
pojęcie daje lustracja z 1606
roku. Odnotowano wówczas
w Rzgowie następujące ulice: Rynek (domów wie znaleźli w miasteczku 67 pustych placów,
16), Tuszyńska (36), Słomiana (10), Pabiań- „bo świeżo roku przeszłego większa część Rzska (19), Krzywa (21), Grodziska (35), Kaleń- gowa zgorzała”. Odtąd miasto coraz bardziej
ska (57), Ciasna (23), Kościelna (14), Nowa ubożeje, handel i rzemiosła upadają, liczba
„na ogrodziech” (16). Ogółem było domów domów i mieszkańców maleje.
247. Przyjmując średnio po 6 osób na każde doPewne pojęcie o tych smutnych statystymostwo, otrzymamy liczbę mieszkańców Rzgo- kach daje zestawienie liczby domów według
wa na początku XVII wieku około 1500 dusz.
lustracji z 1677 i 1737 roku, które wykazały
Jeszcze kilka dziesiątków lat rozkwitu, znaczący spadek zabudowy: Rynek (z 12 do 8
a potem nastaje okres upadku na skutek wojen domów), ul. Tuszyńska (z 19 do 8), Słomiana
i innych klęsk. Lustracja w 1645 r. uznaje mia- (z 13 do 2), Pabiańska (z 7 do 6), Za Mostem
steczka Pabianice i Rzgów za „dobrze osiadłe, (zniknęły 4 domostwa), Krzywa (z 9 do 2), Grojednak po ogniu nie odbudowane”. Rewizoro- dziska (z 14 do 9), Kaleńska (z 29 do 11), Ko-

ścielna (z 16 do 5). Ogółem w ciągu pół wieku
ze 123 domów pozostało w Rzgowie jedynie 51.
Zatem w 1677 r. mamy już o połowę,
a w 1737 r. pięć razy mniej domów niż w 1606
roku. Według lustracji 1677 r. było ponadto 29
pustych placów, z których mieszkańcy płacili
czynsz oraz 14, z których nic się nie należało.
Teraz o puste place w Rzgowie chyba najtrudniej…
(opr. AG)
Na podstawie: Maksymilian Baruch,
Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne,
Warszawa 1903
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KULTURA I TRADYCJA

Czysta sztuka
rękodzielnicza –
uwieczniona

W

Galerii Na Piętrze, w rzgowskim
ratuszu odbyła się promocja albumu „Zaczarowany Świat Zasupłanych” Ryszarda Poradowskiego, wydanego
przez gminę Rzgów w nakładzie 800 egzemplarzy. Praca nad nią trwała rok. Album zawiera 200 barwnych fotografii i część opisową
poświęconą Kołu Rękodzieła Artystycznego
„Zasupłane” przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Rzgowie. Burmistrz Mateusz Kamiński nazwał album „czysta sztuką”. Nie bez powodu…
Koło koronczarskie powstało w styczniu
2011 r. z inicjatywy Wojciecha Skibińskiego,
ówczesnego dyrektora GOK. Pomysł polegał
na ratowaniu idących w zapomnienie technik
rękodzieła artystycznego. Burmistrz Mateusz
Kamiński mówił w galerii o tym, że najmłodsze pokolenie coraz rzadziej posiada zdolności
manualne. Trzeba więc ratować co tylko się da!
Dziesięć pań z koła „Zasupłane” podjęło
się tworzenia pięknych, unikatowych rzeczy
na podstawie obrusów, serwet, haftowanej bie-

lizny, decoupage, ozdób świątecznych, które
jakimś cudem przetrwały w domach – odziedziczone po babkach i prababkach. Wtorkowej
promocji towarzyszyła wystawa rękodzieła,
o którym jest mowa w książce. Redaktor Ryszard Poradowski rozbawił gości opowieścią
o tym, jak podczas pracy nad albumem nauczył się rozróżniać finezyjne, koronkowe frywolitki od frywolnych niewiast.
Album wydany przez gminę Rzgów to próba scharakteryzowania unikatowych umiejętności „zasupłanych” artystek. I tak Henryka
Kosińska, przewodnicząca koła tworzy frywolitki, temari – wzory haftu japońskiego i znana
jest z miłości do klocków, a właściwie do koronki klockowej z Bobowej. Krystyna Bednarska, absolwentka włókiennictwa Politechniki
Łódzkiej szydełkuje i haftuje krzyżykami.
Izabela Bolonek specjalizuje się w filcowych
zabawkach. Jej kolorową papugę nietrudno
pomylić z żywym ptakiem.

W

Ciekawostki o naszym kościele (12)

Witraż
Świętej
Rodziny
Marianna Dublewska to mistrzyni szydełka i drutów. Dla niej zrobić ubranko dla lokomotywy w Łodzi to była przysłowiowa bułka
z masłem na śniadanie. Lilianna Godzińska
lubi filety, a w szczególności haft filetowy –
tą techniką wykonała Matkę Boską. Jadwiga
Kaczorowska któregoś dnia wstała i stwierdziła, że jej powołaniem jest malarstwo, choć
nikt z rodziny nie zdradzał takich pasji. Jolanta Makiewicz dostała kiedyś starą i zniszczoną serwetę wykonaną haftem richelieu. Jako
samouk postanowiła ją odtworzyć. Natomiast
Krystyna Makiewicz na emeryturze poznała tajniki haftu krzyżykowego. Maluje obrazy
na kanwie wyszywając tysiące krzyżyków.
Halina Staniszewska nauczyła się haftu
krzyżykowego w kardiologicznym ośrodku
rehabilitacyjnym na Popiołach, gdzie pracowała. Dom zamieniła w wielką galerię krzyżykowych obrazów. Monika Starzomska znana
jest z pisanek zdobionych techniką decoupage. Jeszcze w latach PRL była zafascynowana
ziemiaństwem. Babcia zaszczepiła jej miłość
do rzeczy pięknych.
Krystyna Sumera haftuje obrazy. Największy obraz to „Ostatnia wieczerza” wymiary: pół
na półtora metra! Praca nad nim trwała około
8 miesięcy. Halina Zaremba zamiast nici lub
pędzla, tworzy sztukę nawiercając wiertarką
tykwy. Należy do grupy kilku „zasupłanych”
kobiet, które również wyczarowują wielkanocne, ażurowe pisanki przy pomocy wiertarki.

R

emont kościoła parafialnego w Rzgowie
za czasów księdza proboszcza Tadeusza
Malca w latach 2011–2012 stał się okazją
do zainstalowania współczesnych witraży, dobrze korespondujących z XVII-wieczną architekturą świątyni. Witraże były dziełem Marii
Suwalskiej, artysty plastyka z Łodzi. Każdy
witraż był ufundowany przez mieszkańców
gminy lub lokalną instytucję.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Miłość jak… złoto
Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyła się
wyjątkowa uroczystość. Swoje jubileusze
obchodziły cztery pary małżeńskie świętujące
50-lecie wspólnego życia, czyli złote gody. Oso-
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biste święto jubilatów otrzymało rangę wydarzenia państwowego dzięki odznaczeniom przyznanym przez Prezydenta RP. W imieniu głowy
państwa Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie wręczył parom burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński, życząc jednocześnie kolejnych lat
w zdrowiu i wzajemnym szacunku oraz dziękując za wzór, jaki stanowią nie tylko dla swoich
bliskich, ale także dla całej lokalnej społeczności.
Po oficjalnej części przyszedł czas na życzenia od zaproszonych gości i wspólne świętowanie przy torcie oraz dźwiękach muzyki.
AN, fot. MT

Świętą Rodzinę, czasami nazywaną też
Najświętszą Rodziną – w teologii chrześcijańskiej tworzyli Jezus Chrystus, Najświętsza
Maria Panna i święty Józef. Według Ewangelii
Mateusza, pochodziła ona z rodu Dawida.
Chrześcijanie czcili Józefa jako Oblubieńca Maryi, a Maryję jako Oblubienicę Józefa.
Chociaż oboje zachowywali dozgonną wstrzemięźliwość, tradycja katolicka uznała Świętą
Rodzinę za wzór wszystkich chrześcijańskich
rodzin, uosabiający „najdoskonalsze złączenie
serc” w małżeństwie. W Kościele katolickim
obchodzi się święto Świętej Rodziny w niedzielę, w oktawie Bożego Narodzenia, a jeżeli
w danym roku nie ma takiej niedzieli, dnia 30
grudnia. Z kultem Świętej Rodziny łączy się
również praktyka wystawiania szopek bożonarodzeniowych.
Oprac. i fot. WK
Fundatorem witraża Świętej Rodziny
była rodzina Grotów ze Starowej Góry
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PORADY I KOMUNIKATY

Przemoc domowa.
Gdzie szukać
pomocy?
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janie podstawowych potrzeb materialnych,
niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie
mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych
i ich sprzedawanie. Inny rodzaj zachowań
to np. pozostawianie bez opieki osoby chorej lub niepełnosprawnej, zmuszanie do picia
alkoholu, zażywania środków odurzających,
substancji psychotropowych lub leków.

Rozpoczynamy cykl publikacji,
dotyczących dobrych praktyk
Gminy Rzgów w zakresie
niesienia pomocy w przypadku
wystąpienia np. przemocy
domowej lub innych sytuacji
kryzysowych w rodzinie.
W kolejnych odcinakach
zaprezentujemy, jakie działania
podejmują MOPS w Rzgowie
i inne placówki na rzecz osób
potrzebujących.
Przemoc w rodzinie – według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 2 ust. 2 –
to jednorazowe albo powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa
lub dobra osobiste członków rodziny, a także
innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Jest to działanie w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Osobą dotkniętą przemocą
w rodzinie może być każdy, a w szczególności:
współmałżonkowie, partnerzy, dzieci, osoby
starsze i niepełnosprawne.

Najczęstsze formy
przemocy w rodzinie to:

•P
 rzemoc fizyczna: np. bicie, popychanie,
szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
•P
 rzemoc psychiczna: np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywa-

nie braku szacunku, poniżanie w obecności
innych osób, kontrolowanie i ograniczanie
kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
•P
 rzemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia lub nieakceptowanych zachowań seksualnych, czy zmuszanie do seksu z osobami
trzecimi.
•P
 rzemoc ekonomiczna, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych,
uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspoka-

Pamiętaj!
Jeśli chociaż raz w rodzinie pojawiły się oznaki
przemocy wobec ciebie lub dzieci – zareaguj,
nie pozwól, by się one powtórzyły. Nie czekaj na rozwój sytuacji! Gdy doznajesz przemocy w rodzinie najpierw możesz poszukać
wsparcia u zaufanej osoby (matki, ojca, innego członka rodziny, przyjaciela) lub skorzystaj
z pomocy instytucji.
Prawo zabrania stosowania przemocy
i krzywdzenia swoich bliskich – to przestęp-

stwo, ścigane przepisami Kodeksu Karnego,
a prawo stoi po Twojej stronie!
Jeśli ktoś doznał aktów przemocy ze strony
osoby najbliższej lub jest narażony na takie zachowania, może zwrócić się o pomoc do różnych placówek, działających na terenie gminy
Rzgów, które świadczą pomoc prawną, psychologiczną, a także socjalną:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Rawska 8, 95–030 Rzgów, tel. 42 214 21 12
2. Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie,
ul. Rawska 8, 95–030 Rzgów, tel. 42 214 21 12
3. Komisariat Policji, pl. 500-lecia 6, 95–030
Rzgów, tel. 42 214 10 07
4. Gminna Przychodnia, ul. Ogrodowa 11a,
95–030 Rzgów, tel. 42 280 75 55
5. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3, 95–030
Rzgów, tel. 42 214 10 39
6. Szkoła Podstawowa w Guzewie, ul. Edukacyjna 6, 95–030 Rzgów, tel. 42 214 10 86
7. Szkoła Podstawowa w Kalinie, Tadzin 24,
95–030 Rzgów, tel. 42 214 10 77
8. Bezpłatne Punkty Konsultacyjne w Rzgowie dla osób i rodzin w kryzysie:
– w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Literacka 2c, tel. 503 924 115;
– w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia
w Rzgowie, ul. Ogrodowa 11a, Centrum
„Progres”, Paweł Nowak;
– w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, tel. 42
205 03 25.
Pomoc możesz również uzyskać w następujących miejscach:
•O
 środek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla
powiatu Łódź-Wschód, ul. Józefa Piłsudskiego 133d, 92–318 Łódź, tel. 42 676 34 99.
•F
 undacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej „Subvenio”, ul. Rewolucji 1905 r. 52, Łódź (budynek G, AHE); Pabianice, ul. Marii Konopnickiej 39, I piętro,
(wejście od ul. Moniuszki).
•L
 okalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koluszkach, ul. 11
Listopada 41 lok. 4, I piętro, tel. 533 328 193.
•O
 gólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (Poradnia
Telefoniczna Niebieskiej Linii), tel. 22 668 70 00.
Opr. UMR, źródło: niebieskalinia.pl





Segreguj odpady!

TERMIN ODBIORU

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych z terenu gminy Rzgów
OBSŁUGIWANY REJON

27.05.2019

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

28.05.2019

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

29.05.2019

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

13.06.2019

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

12.06.2019

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

6.06.2019

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

22.05.2019

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

4.06.2019

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

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

Biceps 46, obwód
klatki 125 cm…
Rzgowianin, 25-letni Adrian
Marchewczyński wywalczył
tytuł wicemistrza Polski
w kulturystyce, w kategorii
mens physique powyżej
185 centymetrów. Odniósł
sukces w sobotę, 13
kwietnia na Mistrzostwach
Polski w Kielcach, gdzie
zaprezentowało się 300
zawodników w różnych
kategoriach. W jego kategorii
rywalizowało 16 zawodników.
Adrian Marchewczyński trenuje od 8 lat pod
okiem Emila Konarskiego. Mistrzowski tytuł
to efekt całorocznych, codziennych treningów
po 3 godziny. Rzgowianin pracuje nad swoją muskulaturą i sylwetką w łódzkiej siłowni
MC – Fit Łódź. Jego podstawowe wymiary
to – obwód bicepsa 46 cm, a klatki piersiowej
– 125 cm.
– Od najmłodszych lat fascynowała mnie
piękna rzeźba ciała, a ideałem był Arnold
Schwarzenegger – opowiada wicemistrz ze Rz-

Stara Gadka,
o czym prawie nikt nie
wie, to zagłębie modelarzy
lotniczych, specjalizujących
się w modelach latających
na uwięzi. Właściwie, pasja
zawładnęła na razie jedną
rodziną Rakowskich.
Zaczął ojciec Zbigniew
jakieś 40 lat temu, a teraz tymi
lotniczymi zainteresowaniami
zaraził młodszego, 14-letniego
Mateusza i starszego syna
18-letniego Marka.
Marek zajął dotychczas III miejsce w Pucharze
Świata w Wierzawicach (rzeszowskie). Osiągnął
najlepszy wynik w grupie polskich zawodników
w kategorii juniorów. Marek posiada licencję
sportową Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego, wydaną przez Aeroklub Łódzki.

nego człowieka są to wielkie ilości. A przecież
to nie wszystko: dziennie trzeba jeszcze zjeść 6
jaj w dowolnej postaci!
Dla urozmaicenia posiłków dochodzą
jeszcze gotowe specjały ze sklepów z odżywkami np. białko serwatkowe czekoladowe
do owsianki na pierwszy posiłek, kompleksy
witamin, aminokwasy BCAA metabolizujące
się bezpośrednio w mięśniach, wykorzystywane podczas intensywnych ćwiczeń na siłowni.
Koktajle proteinowe są cennym źródłem
białka, ale spożywane poza dietą Schwarzeneggera z nas nie zrobią, jak twierdzi Adrian
Marchewczyński. Stanowią jednak składnik
zbilansowanej diety kulturysty, który jest podstawowym budulcem naszego organizmu. Kto
intensywnie trenuje, ma zdecydowanie zwiększone zapotrzebowanie na białko.
Zanim zawodnik z zadatkami na greckiego
herosa ukaże się na scenie, przechodzi jeszcze
wstępną kwalifikację. Sędziowie mogą go nie
dopuścić do zawodów ze względu na brak formy, źle przeprowadzona redukcję tkanki mięśniowej itp. szczegóły, których laik nie ogarnie.
Tuż przed występem zawodnik zjada ostatnie
sto gramów żelków zawierających cukry proste albo wypija colę. Aby świetnie się zaprezentować podczas prezentacji, trzeba jeszcze
zbrązowić ciało opalaczem w sprayu, produkowanym specjalnie z myślą o kulturystach.
Ponieważ pan Adrian musi maksymalnie
skupiać się na treningach, poznał dziewczynę o podobnych zainteresowaniach – Martę
Borkowską. Razem trenują. Ona uprawia bikini fitnes. Dla rzgowianina taka kulturystka
to ideał kobiecego piękna i wspaniałej figury.
Niebawem zaręczyny…

gowa. – Aby uzyskać efekt na scenie,
trzeba poddać się reżimowi treningów, które muszę pogodzić z pracą
zawodową (prowadzenie restauracji)
i studiami magisterskimi z zakresu
dietetyki. W tym sporcie życie planuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z trenerem uzgadniam dietę,
cel treningów i miejsce startu w zawodach. Jesienią założyliśmy, że na Mistrzostwach Polski w Kielcach znajdę się
w pierwszej trójce i to udało się zrealizować.
Kulturystyka wymaga bezwzględnego
przestrzegania diety. Rok zawodnika dzieli
się na trzy podstawowe okresy: budowy masy
mięśniowej, co wymaga diety wysokokalorycznej wartości 7 tys. kilokalorii na dobę dla
wyczerpujących treningów, okresu redukcji
(3 tysiące kilokalorii dziennie przy zbijaniu
tkanki tłuszczowej przed zawodami) i okres
wyciszający. W tym ostatnim treningi odbywają się już w zwolnionym tempie.
Okres budowy muskulatury wymaga więcej kalorii niż dieta żołnierza na poligonie!
Dzienna porcja wynosi bowiem 1 kg świeżego, chudego mięsa drobiowego, wołowiny czy
ryby. Po przyrządzeniu mięso oczywiście gubi
do jednej trzeciej wagi, ale i tak dla przecięt-

Samoloty nie
mieszczą się
w domu

Mateusz Rakowski uzyskał natomiast tytuł najlepszego juniora w konkurencji F2B
w Mistrzostwach Polski Modeli Latających
na Uwięzi we Włocławku.
Mieszkanie zamieniło się w hangar dla
kilku samolotów profesjonalnych i 10 treningowych. Ich rozpiętość wynosi około półtora
metra, długość – 110 cm, waga wynosi od 1,7
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Włodzimierz Kupisz
fot. prywatne archiwum zawodnika

do 1,9 kilograma. Tak niewielka masę w stosunku do wielkości można uzyskać stosując
balsę, kompozyty (tkaniny szklane i węglowe) oraz sklejkę. Zbigniew Rakowski, który
buduje modele dla synów twierdzi, że w tym
sporcie nie ma większego znaczenie odwzorowanie w skali jakiegoś prawdziwego samolotu.
Modele tylko czasem są inspirowane oryginalnymi konstrukcjami.
Najważniejsze w tej dyscyplinie jest wykonywanie akrobacji. Modele są zaopatrzone
w silnik elektryczny lub spalinowy. Elektryczny napęd jest bardziej niezawodny. Silnik
elektryczny waży od 45 do 60 dekagramów
wraz z akumulatorem. Samolot rozwija
prędkość po okręgu od 60 do 90 kilometrów na godzinę. Do sterowania
służą dwie linki stalowe grubości
0,35 milimetra i długości 10 metrów. Linka wytrzymuje obciążenie 10-krotności wagi modelu.
Model wykonuje podczas zawodów
obowiązkowy program 10 figur akrobatycznych
o nazwach, które nic nie mówią laikowi: ósemka kwadratowa, ósemka pod pułapem czy bardziej swojsko brzmiące trójkąty. Ciekawostka:
model nie wykona popularnej figury akrobacyjnej prawdziwych samolotów, czyli beczki. Cały
program w wykonaniu jednego zawodnika trwa
5,5 minuty, rzadko przekracza 7 minut. Długość
programu ogranicza pojedyncze ładowanie
akumulatora, które trwa półtorej godziny.
Tata modelarzy ze Starej Gadki przyznaje, że wykonanie delikatnego modelu zawod-

niczego trwa od 3 do 4 miesięcy, samolotowi
szkolnemu trzeba poświęcić około tygodnia
pracy. Model do startu w zawodach można
oczywiście kupić, ale to już wydatek około 3
tysięcy euro! Samolot Rakowskich rozbił się
na mistrzostwach w Landres we Francji. Oklejony taśmą klejącą w miejscu szkodzenia dalej
wykonuje figury w powietrzu, a to że wygląda
jak rozbitek – nie ma wpływu na jego osiągi.
Modele zawodnicze są tak delikatne, że czasem całkiem zostają zniszczone w następstwie
wypadku lotniczego. Wystarczy, że zawodnik
po wykonaniu kolejnej figury nie wyprowadzi
maszyny odpowiednio szybko i uderzy w ziemię. Modele szkolne do treningów są proste
i mocniejsze. Ich ewentualna strata mniej boli.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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O każdą piłkę

„Olimpiada
Przedszkolaka”
ze slalomami

J

eszcze przed świętami w Hali Sportowej
w Rzgowie odbył się „Amatorski Turniej
Piłki Siatkowej”. Imprezę uroczyście otworzył dyrektor GOSTiR – Radosław Bubas.
W turnieju uczestniczyło 10 zespołów: Guzew Volley Team, Dawcy Punktów, Medyk,
KS. Libero Czarnocin, Niezdecydowani,
Fuks, Skrzaty, LZS Grabica, MFinance, AKS
Guzew.
Zawody przebiegały sprawnie pod
okiem wykwalifikowanej kadry sędziowskiej. Impreza rozpoczęła
się o godzinie 10 i trwała ponad
5 godzin. Rozgrywki toczyły się
w 3 grupach, z których zwycięzcy przechodzili
do półfinałów. Zawodnicy reprezentowali wysoki poziom i było to dostrzegalne szczególnie podczas finałów, gdzie walka toczyła się
o każdą piłkę. Ostatecznie, najlepsze miejsca
zdobyli: I. – MFinance, II. – Niezdecydowani,
III. – Libero Czarnocin.

W

hali sportowej odbyła się Olimpiada
Przedszkolaka. Imprezę poprowadziła
Paulina Nowak wraz z Ewą Tyll. W olimpiadzie wzięło udział około 150 dzieci z trzech
przedszkoli z naszej gminy: „Świat Odkrywców” w Gadce Starej, „Lalibu” ze Starowej
Góry oraz „Akademia Uśmiechu” ze Rzgowa.

Ewa Tyll, GOSTiR

TYMBARK – finał wojewódzki

eprezentacja dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie wystąpiła w Turnieju o Puchar Tymbarku
na stadionie Chojeńskiego Klubu Sportowego
w Łodzi w kategorii U8. Najwięcej bramek
zdobył Antoni Chojnowski. Już pierwszy mecz
wygraliśmy 2:1, ale niestety pucharu nie udało
nam się zdobyć. Nasza reprezentacja zagrała
w składzie: Kamil Urbaniak, Antoni Świątek,
Igor Kopcik, Jakub Michalak, Antoni Ogrodowicz, Ewa Świerczyńska, Wiktoria Kopeć i Antoni Chojnowski.

Tekst i fot. GOSTiR

Puchary wręczył burmistrz Rzgowa – Mateusz Kamiński, a my już teraz zapraszamy
na Andrzejkowy Turniej Siatkówki, który odbędzie się 26 października w rzgowskiej Hali
Sportowej im. Konrada Kobusa.

Rzgowskie
Dwie Wieże
na podium!

R

Każda placówka wystawiła po dwie dziesięcioosobowe drużyny, które dzielnie reprezentowały swoje przedszkola. W organizacji
pomagały także „ciocie”. Reszta dzieci z dużym
zapałem kibicowała i dopingowała zawodników na trybunach, na których pojawili się także rodzice i dziadkowie.
Konkurencje, wśród których znalazły się:
biegi, pokonywanie przeszkód, slalomy, toczenie piłki i wiele innych, wywoływały wiele
pozytywnych emocji. Na koniec dzieci dostały
regeneracyjny poczęstunek. Największą nagrodą dla nas są uśmiechy dzieci na ich twarzach i radość z jaką uczestniczą w tak wielkiej
dla nich imprezie sportowej.

Były emocje, walka na boisku do ostatniej
minuty, ale zabrakło trochę szczęścia. Na pochwałę zasługuje fakt, że mogliśmy wystąpić
w tak prestiżowym turnieju, jakim jest finał
wojewódzki, na którym przecież spotykają się
wyłącznie mistrzowie poszczególnych powiatów w piłce nożnej. Nasi mistrzowie otrzymali
dyplomy oraz liczne nagrody.
Serdecznie gratulujemy udziału w finale
wojewódzkim oraz tradycyjnie życzymy kolejnych sportowych sukcesów.
Tekst i fot. Krzysztof Chrzanowski

S

portowy Klub Szachowy „Dwie Wieże
Rzgów” odnosi kolejne sukcesy. Podczas
5-dniowych rozgrywek szachowych w Spale
nasz zespół zajął III miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Juniorów w Szachach Szybkich (jedna partia
trwa nie dłużej niż pół godziny). W kwietniu
ten sam klub zajął IV miejsce w III Lidze Juniorów w Szachach Klasycznych.
W Spale pośród zwycięskich zawodników
znalazła się Marta Zabłocka z Gospodarza,
która odniosła sukces w grupie wiekowej do 16

lat. Klub „Dwie Wieże Rzgów” skupia nie tylko
dzieci i młodzież z naszej gminy, ale również
z Łodzi, Skierniewic czy Opoczna. Wszyscy
klubowicze, a było ich w Spale dziewięcioro, odnieśli sukcesy w swoich kategoriach wiekowych.
Klub Szachowy „Dwie Wieże Rzgów” został
zarejestrowany dwa lata temu. Już dwukrotnie jego rozwój był dofinansowany ze środków
unijnych w konkursie mikrograntów Centrum
„Opus”, a jego działalność wspiera również gmina Rzgów. Szachistów są na razie trzy grupy –
jedna spotyka się w poniedziałki w szkole w Kalinie, a pozostałe w GOSTiR w Rzgowie, we wtorki
w godz. 15–17. Nad szachownicami pochyla się
około 25 dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Klub Szachowy „Dwie Wieże Rzgów”
z siedzibą w Gospodarzu należy do Łódzkiego Związku Szachowego. Trenerem i prezesem
klubu jest Rafał Kowalczyk.
Włodzimierz Kupisz
fot. Sylwia Zabłocka, WK
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Młodzież
przed szereg!

RYCERZE ZAWISZY

N

asze sprawozdania z występów Zawiszy zwykle rozpoczynaliśmy od zespołów seniorskich, bo jak wiadomo,
to one są główną wizytówką każdego piłkarskiego klubu. Tym razem przełamiemy ten
stereotyp i pierwszeństwo damy zespołom
młodzieżowym Zawiszy. Co więcej, będziemy
je mocno chwalić, bo zasłużyli na to swoimi
bardzo dobrymi występami.
Zaczniemy od zespołu rocznika 2010, który pod wodzą trenera Roberta Świerczyńskiego jest niekwestionowanym liderem w swoich
rozgrywkach. W sześciu dotychczas rozegranych spotkaniach zgromadził 18 punktów, posiadając bilans bramkowy 59–13! Tych bramek
na pewno uzbierałoby się więcej, gdyby jedno
ze spotkań nie zakończyło się walkowerem dla
naszego zespołu. Dlaczego walkowerem? Może
nie powinno się o tym pisać, bo to „tylko” piłka młodzieżowa i – co zawsze powtarzamy jak

nasz zespół radzi sobie bardzo dobrze. Po 6
rozegranych kolejkach z 13 punktami (4 zwycięstwa, remis i porażka) przewodzi w tabeli
z jednopunktową przewagą nad Włókniarzem
Pabianice. Do końca pozostały jeszcze 4 kolejki i walka o pierwsze miejsce zapowiada się
bardzo interesująco.
Mamy już dwóch liderów rozgrywek to teraz czas przedstawić następnego! Podopieczni
trenera Zbigniewa Wyciszkiewicza z rocznika
2008 w 7 rozegranych spotkania zdobyli… 21
punktów! Bilans bramkowy to już istne szaleństwo 79–10! Za swoimi plecami mają drużyny
z Łodzi, Brzezin, Rogowa czy Różycy. Nieistotne czy mecze rozgrywają na swoim terenie czy
też w roli gościa, nieistotne czy muszą gonić
wynik czy też nie, do tej pory z każdej potyczki
wyszli zwycięsko. Po piętach depcze im Łódzka
Akademia Futbolu, ale w bezpośrednim starciu
Zawisza wygrał 8:3! Do końca pozostało 7 ko-

nując Włókniarza Pabianice, później jednak
przytrafiły się trzy porażki. Szczególnie dwie
ostatnie pozostawiły spory niedosyt, bo przegrane zostały tylko jedną bramką, obie wynikiem 2:3. Mimo to jesteśmy przekonani,
że pod wodzą tak doświadczonego trenera zespół ten nie powiedział ostatniego słowa i jeszcze miło nas zaskoczy.
Podsumowując to naprawdę budujące,
że kierunek, jaki został obrany jakiś czas temu
przez ówczesne władze klubu, a kontynuowa-

Włókniarzem Konstantynów. Może nie zawsze styl jaki prezentowała nasza drużyna był
najwyższych lotów, to jednak zdobycz punktowa okazała się bardzo dobra, a o to przecież
w największej mierze chodzi.
Piłkarki żeńskiej drużyny Zawiszy maja
za sobą trzy kolejne rozegrane ligowe spotkania. W gronie przeciwników znalazła się
między innymi liderująca w tabeli drużyna
UKS-u SMS Łódź. Nasze Panie mocno bały
się o wynik tego pojedynku, znając siłę i po-

ny przez obecne zaczyna przynosić takie rezultaty. Wiadomo, że doczekamy się jeszcze
i upadków, ale może także i jeszcze większych
uniesień. Na tą chwilę jesteśmy bardzo dumni
z naszego młodzieżowego narybku.

tencjał dużo młodszego zespołu. Skończyło się
porażką 1:4, ale szczególnie w drugiej połowie
nasze zawodniczki napędziły małego stracha
faworytkom całych rozgrywek. Niezła postawa
w tym meczu przełożyła się na wyniki dwóch
następnych spotkań. Co prawda przeciwniczkami były drużyny z dolnych rejonów tabeli, ale
o wysokie wyniki i przekonujące zwycięstwa
właśnie z takimi zespołami najtrudniej. Tym
razem jednak nasze dziewczyny nie pozostawiły złudzeń rywalkom wygrywając na wyjeździe
8:0 z Błękitnymi Dmosin oraz na własnym stadionie 6:2 z Górnikiem Łęczyca. W dwóch następnych kolejkach rywalami będą kolejny raz
drużyny zajmujące miejsca za naszą drużyną,
będzie zatem szansa do kolejnej poprawy zgromadzonych do tej pory punktów. Zwycięstwa
w tych meczach dadzą realną szansę na walkę
nawet o 4 lokatę na koniec rozgrywek.
Walczący o utrzymanie w lidze zespół
rezerw po ostatnich wynikach oddalił nieco widmo spadku. Po opisywanym już zwycięstwie nad Startem Łódź przyszło kolejne
zwycięstwo 4:1 nad Spartą Łódź, następnie
porażka 1:5 z AKS SMS Łódź oraz dwa remisy
3:3 z Jutrzenką Bychlew oraz 2:2 z AMII Nowosolna Łódź. W najbliższej kolejce przed tym
zespołem kolejny trudny mecz z wiceliderem
KAS Konstantynów Łódzki.

Seniorskie potyczki
mantrę – wyniki w tym momencie nie są najważniejsze, ale sytuacja taka miała faktycznie
miejsce. Otóż jedna z drużyn po prostu nie
wyraziła chęci na rozegranie meczu z naszym
zespołem, bojąc się o zbyt wysoki rezultat, stąd
3 punkty oddane za darmo. Dlaczego o tym piszemy? Między innymi dlatego, że w lidze tej
do gry uprawnieni są zawodnicy z rocznika
2009, a nasz zespół złożony jest z chłopców
o rok młodszych, z rocznika 2010! Podziw dla
nich jest jeszcze większy gdyż w zasadzie na 4
kolejki przed zakończeniem sezonu zapewnili
sobie zwycięstwo w całych rozgrywkach, posiadając w tej chwili 9 punktów przewagi nad
drugą w tabeli drużyną!
Kolejny zespół rocznika 2009 miejscem
w tabeli także nie ustępuję swoim młodszym
kolegom. Podopieczni trenera Bartosza Bronki poczynili chyba najbardziej zauważalny
postęp ze wszystkich drużyn młodzieżowych.
I jeśli sezon inauguracyjny może nie był najlepszy, choć nie zapominajmy że to wciąż
nauka piłkarskiego rzemiosła, to w obecnym

lejek, więc jeszcze dużo potu będzie musiało
być wylane, aby osiągnąć końcowy sukces.
Następna drużyna z rocznika 2006/07
tylko minimalnie ustępuje miejscem w lidze
wspomnianym wyżej drużynom. Podopieczni
trenera Marcina Rutkowskiego zajmują obecnie równorzędne, drugie miejsce z dwoma
innymi zespołami. Zaważyło na tym pierwsze, trochę pechowo przegrane 0:1, spotkanie
z łódzkim Metalowcem. Jednak w każdym
kolejnym meczu z boiska schodziliśmy już
z kompletem punktów, pokonując między
innymi Widzew Łódź czy Orła Parzęczew.
Zespół ten może pochwalić się także dużą
skutecznością strzelecką w swojej lidze, mając
na koncie 18 goli, co obecnie daje drugi wynik
wśród wszystkich drużyn. Do końca pozostały
już tylko 3 kolejki, jest zatem o co walczyć.
Grono zgłoszonych do rozgrywek drużyn
młodzieżowych zamyka zespół Trampkarzy,
czyli chłopcy z rocznika 2004/05. Podopieczni
trenera Jerzego Rutkowskiego bardzo obiecująco zaczęli swoje rozgrywki wysoko poko-

Było o młodzieży to teraz czas na zespoły seniorskie. Może i faktycznie nie zajmują pierwszych
lokat w swoich ligach, ale swoimi wynikami także pozostawiają za sobą bardzo dobre wrażenie.
Pierwszy zespół Zawiszy w dalszym ciągu
stanowi trzecią siłę Klasy okręgowej, po drużynach rezerw ŁKS-u i Widzewa. Co więcej
zespoły te w czterech łącznie rozegranych
spotkaniach tylko raz potrafiły pokonać nas
zespół, a było to jeszcze w rundzie jesiennej.
Niewiele zabrakło, o czym już pisaliśmy w poprzednim numerze Naszej Gminy, aby na własnym stadionie pokonać drugi zespół ŁKS-u,
niewiele zabrakło też aby zainkasować trzy
punkty w wyjazdowym meczu z rezerwami
Widzewa. Zespoły te oczywiście w mniejszym
lub większym stopniu, ale zawsze zasilone
były zawodnikami swoich pierwszych drużyn. Oprócz remisu z Widzewem w ostatnim
okresie Zawisza zanotował zwycięstwa 2:1
nad UKS SMS Łódź, 1:0 nad GLKS Sarnów/
Dalików, 1:0 nad PTC Pabianice oraz 3 punkty za nieodbyte spotkanie z wycofanym z ligi

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza Rzgów
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OSP Guzew już
z nowym wozem

Wszystkim Mamom
za ich miłość, troskę
i uśmiech na co dzień…

D

o OSP w Kalinie i Guzewie dotarły dwa nowe,
lekkie wozy strażackie. Cena obu pojazdów
renault master sięga pół mln zł. Dostawcą jest firma z Mielca, która pokonała drugiego dostawcę
w przetargu. Pojazdy są niemal bliźniacze, różnią
się jedynie zestawem wyposażenia technicznego.
Lekkie renault master o masie dopuszczalnej 3,5
tony mają podwójne kabiny 4-drzwiowe do przewozu 6 osób.
WK, fot. Anna Wydra

26 maja
Nowoczesny wóz przyjechał 16 maja z Mielca. Niech dobrze
służy naszym strażakom z OSP

Sześćdziesięciu W
do… brydża

niedzielę, 12 maja od samego rana
w hali sportowej zagościł sport w innym wydaniu. W brydżu sportowym poszczególne rozdania rozgrywane są na wielu stołach przez różnych graczy. Pierwszy turniej

W

rok po pierwszym uszkodzeniu oświetlenia zabytkowego, rzgowskiego mostu tramwajowego, 13 maja wieczorem iluminacja została powtórnie uszkodzona przez
nieznanego sprawcę. Zostały wyrwane przewody zasilające i jedna lampa, która wymaga
wymiany. Na szczęście wandalowi nie udało się całkowicie zniszczyć iluminacji, którą
wciąż rozświetla pozostałych 19 lamp. Policja
prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

c
Taka jestem za

zytana…

Na zdjęciu: Anna Malinowska, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie
fot. UMR

Przepis na tradycyjne danie z mięsa
i kapusty kwaszonej podają panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinie

Kotlet kaliński
z kapustą
zasmażaną
Składniki na kotlet
• 1 kg mięsa mielonego
• 2 średnie cebulki
• 2 jajka
• 1 czerstwa bułka
• smalec do smażenia
• pieprz, sól i inne przyprawy do smaku

Wandale znów
na moście!

Pół żartem,
pół serio…

Rzgowskie smaki

brydżowy w Polsce odbył się w 1932 roku.
Od sezonu 1956/57 rozgrywane są Drużynowa Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym.
Właśnie takie zmagania mogliśmy oglądać
w hali GOSTiR, a do rozgrywek w Rzgowie
zgłosiło się ponad 60 zawodników. Turniej
otworzył burmistrz Mateusz Kamiński, życząc
wszystkim graczom „samych szlemowych rozdań”. Po ponad czterech godzinach zmagań
wyłoniono zwycięzców. Puchary zostały wręczone przez przewodniczącego Rady Miejskiej
Radosława Pełkę. Następne rozgrywki za rok.
GOSTiR

MAJ
Kartka z kalendarza

5 maja 1947 roku, na specjalnym zebraniu
społeczności Rzgowa, zdecydowano utworzyć
organizację sportową o nazwie Ludowy Zespół Sportowy Rzgów. Inicjatorami pomysłu
była grupa przedwojennych działaczy i sympatyków sportu: Feliks Śmiechowicz, Henryk
Śmiechowicz, bracia Brunon i Kazimierz Stachowiczowie, Lucjan Cegiełka, Jan Warzywoda, Leszek Gałkiewicz, Stefan Brzeziński oraz
bracia Stefan i Tadeusz Lukasowie. Postanowiono powołać trzy sekcje sportowe: siatkówki, piłki nożnej oraz lekkoatletyki.
Pierwszym przewodniczącym LZS Rzgów
został wybrany Feliks Śmiechowicz, ówczesny
kierownik Szkoły Podstawowej, na boisku
której trenowali początkowo nasi sportowcy.
Na zdjęciu: Portret Feliksa Śmiechowicza
namalowany przez Jana Depczyńskiego

Kapusta
• 1 kg kwaszonej kapusty
• 1 cebula
• 1 łyżka stołowa smalcu
• przyprawy
Przygotowanie
Mięso na kotlety najlepiej zmielić samemu,
a wspaniale do tego nada się łopatka lub
karczek. Następnie wyrobić ze wszystkimi
składnikami. Cebulka i czerstwa bułka
ma być starta na tarce. Masa po wyrobieniu
powinna się swobodnie odklejać od dłoni.

Uformowane kotlety smażymy na małym
ogniu, ale na dobrze rozgrzanej patelni,
by się upiekły w środku i ładnie przyrumieniły. Przygotowując kapustę, zaczynamy
od podsmażenia cebulki, następnie dodajemy wypłukaną i posiekaną kapustę. Całość
do smaku przyprawiamy. Smażymy dopóki
kapusta nie zmięknie i nabierze złocistego
koloru. Ta tradycyjna staropolska potrawa
jest wciąż podstawą naszej kuchni.
Źródło:
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”,
wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

