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UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA 1995

DNI
RZGOWA
radośnie i rodzinnie!

Z obrad Rady Miejskiej:
Radni wrócili do pracy

str. 3

Dom Kultury już blisko,
oraz bliżej…

str. 4

„Rzgowianie” zatańczyli na
bulwarze w Złotych Piaskach
Niepowtarzalna szansa na taniec ze Stefano Terrazzino, ubaw po pachy w trakcie występu śląskiego kabaretu Rak,
koncert jednego z najbardziej znanych przedstawicieli polskiej muzyki pop, czyli Grzegorza Hyżego – takie między
innymi atrakcje czekały na mieszkańców gminy (i nie tylko!), którzy tłumnie przybyli w sobotę na rzgowski stadion
miejski. To tam obchodzono pierwszy z tegorocznych Dni Rzgowa…
Szczegóły – str. 8–10

Dożynki gminne
w Grodzisku
8 WRZEŚN

IA

BIZNES STAWIA NA RZGÓW
Nowym inwestorem jest Transfer Multisort Elektronik (TME), dystrybutor
komponentów elektronicznych, który
codziennie wysyła blisko 5 tys. paczek
do 140 krajów. Firma obsługuje ponad
200 tys. klientów rocznie.

str. 13

Nowy sezon Zawiszy.
10 zespołów w grze!

***
W środę, 14 sierpnia rozpoczęła się
inwestycja GEALAN. Przedsiębiorstwo
– specjalizujące się w produkcji i dystrybucji profili okiennych – powiększy
zakład kosztem ok. 25 mln zł.

str. 11

Inwestycje TME i GEALAN

str. 6
str. 15
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Pamięci
bohatera
z Guzewa

UCZYMY SIĘ,
JAK DZIAŁAĆ LOKALNIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

5

września, godz. 17.00, przy kapliczce
w Guzewie, odbędzie się uroczystość
odsłonięcia tablicy upamiętniającej Teofila Jurka, poległego we wrześniu 1939
roku.

zaprasza
na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
których siedziba znajduje się na terenie objętym
lokalną strategią rozwoju grupy działania.

Tematem szkolenia będą:
– prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia – definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut
stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia
– polityka rachunkowości w stowarzyszeniu
– zasady rachunkowości; klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody finansowe; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; ewidencja typowych zdarzeń
– składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat, sprawozdania finansowe, podatki i inne stowarzyszeń w czasie działania
– produkt lokalny; sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD
Zgłoszenie (formularz dostępny pod naszą informacją) prosimy przesłać mailem na adres w.adamczyk@buduj.eu lub złożyć osobiście w biurze stowarzyszenia – plac Kościuszki 5, 97–225 Ujazd
W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zgłoszonych organizacji (decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przypomnijmy, że dopiero wiele lat
po zakończeniu II wojny światowej odkryto szczątki żołnierza Teofila Jurka
z Guzewa. 29-letni wówczas Teofil w walczył w 31. Pułku Strzelców Kaniowskich
i bronił linii umocnień w rejonie Warty.
Zanim poległ, zdążył oddać z karabinu 91
strzałów w kierunku wroga. Wiemy o tym,
bo po odnalezieniu szczątków strzelca,
eksploratorzy odkopali na jego stanowisku strzeleckim taką właśnie liczbę łusek.
Pośmiertnie, Teofil Jurek został awansowany do stopnia podporucznika. Rada
Miejska w Rzgowie upamiętniła tę postać,
nadając skwerowi w Guzewie imię bohatera, nazywanego „ostatnim żołnierzem
sieradzkiego Września 1939 roku”. Jego
szczątki, odnalezione przed kilku laty
na polu w okolicach Mnichowi, złożone
zostały w żołnierskiej mogile na cmentarzu w Sieradzu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Akademia Lokalnych Liderów – cykl szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu LGD „BUD-UJ RAZEM” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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RADA MIEJSKA
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RADNI WRÓCILI DO PRACY
Na pierwszej po wakacyjnej
przerwie XIII sesji, 21 sierpnia, Rada Miejska w Rzgowie
wyraziła zgodę na zawarcie
z Łodzią międzygminnego porozumienia w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków z nieruchomości w bezpośrednim
sąsiedztwie granicy administracyjnej Łodzi poprzez jej
sieć wodnokanalizacyjną.
Radny pięciu kadencji, społecznik Piotr Salski otrzymał godność Honorowego Obywatela Gminy Rzgów.
Radni przegłosowali także nadanie nazw
nowym ulicom w Rzgowie. Nowa ul. Majora
Sucharskiego ma długość 285 metrów i biegnie od Łódzkiej do Nowej. Ulica Mickiewicza o długości 155 m biegnie od Tuszyńskiej
do Źródlanej. Ulica Józefa Bema długości
520 m biegnie od Łódzkiej do Górnej.
Rada przyjęła regulamin – mający wejść
w życie 1 września br. – określający wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania dodatku
motywacyjnego, wyliczania wynagrodzenia
za godziny ponadnormatywne i godziny doraźnych zastępstw i warunki wypłacania nagród
w podstawówkach i przedszkolu.
Powołano zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020–2023 w składzie 3 radnych.
Zadaniem zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Rzgowie opinii
o kandydatach. Osobna uchwała dotyczyła wystąpienia do wojewódzkiego komendanta policji
o informacje na temat kandydatów na ławników.
Przyjęto uchwałę o wystąpieniu gminy Rzgów
z Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE z siedzibą w Portugalii.
Kolejna uchwała ustanawia wzór oraz nowe
brzmienie deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.

Sprawozdanie burmistrza

W okresie międzysesyjnym Referat Inwestycji UMR zajmował się następującymi zagadnieniami:
1. Trwają prace na budowie przedszkola
w Guzewie. Obecnie wykonywane są roboty malarskie, układane są posadzki. Rozstrzygnięto postępowanie na wybór firmy
wyposażającej w meble kuchnię i pomieszczenia sal oraz wykonawcę zagospodarowania terenu wokół budynku.
2. Na ukończeniu są prace związane z utwardzeniem terenu dla potrzeb żłobka samorządowego w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej.
3. Odebrano prace związane z przebudową
drogi w Grodzisku.
4. Zakończono prace budowlane na przebudowie drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko.

5. Podpisano umowę na przebudowę ul.
Kusocińskiego w Rzgowie z firma PEUK
z Piotrkowa Trybunalskiego. Termin realizacji do 15.10.2019 r. Firma rozpoczęła
roboty.
6. Podpisano umowę na budowę oświetlenia ul. Pogodnej w Bronisinie Dworskim na 115 000 zł. Termin zakończenia
30.09.2019 r.
7. Podpisano umowę z firma HESBUD na remont lokali socjalnych w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Strażackiej w Bronisinie Dworskim. Termin
realizacji 15.11.2019 r.
8. Podpisano umowę z firma EDAN z Bełchatowa na budowę odwodnienia dla ul.
Glinianej w Rzgowie. Termin zakończenia
31.10.2019 r.
9. Wykonano wymianę ogrodzenia placu zabaw i boiska w Grodzisku.
10. Odebrano prace związane z odwodnieniem
na ulicy Sucharskiego.
11. Odebrano prace związane z wykonaniem
wiat na placach w Czyżeminku i Kalinku.
12. Odebrano prace związane z doposażeniem
placów zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznych w Kalinku i Grodzisku.
13. Świetlica w Starej Gadce. Prace zostały
praktycznie zakończone, pozostały prace
brukarskie wokół budynku.
14. Kończą się prace na budowie kanalizacji
w Starowej Górze i Starej Gadce. W chwili
obecnej trwają prace na ulicy Inspektowej
oraz prace odbiorowe na ul. Zamkowej

w Starowej Górze. Pozostałe ulice są już
wykonane.
15. Zakończono utwardzenie terenu przy kapliczce w Guzewie, ustawiono pomnik
na przyległym terenie wraz z jego utwardzeniem.
Referat Komunalny UMR wykonywał następujące zadania:
– odmulono rów przy ul. Ogrodowej w miejscowości Rzgów na odcinku 280 m,
– wykorytowano teren pod wiatę na placu przy
ul. Centralnej,
– wykonano ogrodzenie parkingu dla pracowników od strony rzeki Ner,
– wykonano rów odwadniający od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej,
– oczyszczono oraz odmulono rów odprowadzający wodę z pasa drogowego w miejscowości Grodzisko na odcinku 230 m,
– w ymieniono uszkodzone lustra drogowe
na ul. Zagłoby oraz zamontowano nowe
lustro na skrzyżowaniu ul. Centralnej z ul.
Frontową
– umocniono skarpy rowu prefabrykatami betonowymi na odcinku 80 m w Romanowie,
– usunięto krzewy wchodzące w pas drogi
gminnej w miejscowości Babichy oraz ul.
Sałatowej w miejscowości Starowa Góra,
– z amontowano 4 studnie oraz wykonano
75 m odwodnienia pomiędzy ul. Szklaną
a ul. Okienną,
– o dkrzaczono oraz odmulono 220-metrowy odcinek rowu od ul. Brzoskwiniowej

do zbiornika wodnego na ternie miejscowości Konstantyna,
– w ymieniono przepusty drogowe przy ul.
Łódzkiej, ul. Gontowej oraz pod ul. Brzoskwiniową,
– w ykonano odwodnienie ul. Letniskowej
w Rzgowie poprzez umocnienie skarp rowu
prefabrykatami betonowymi na odcinku
160 m,
– zamontowano dwa wyniesione przejścia dla
pieszych w okolicach szkół w miejscowości
Rzgów oraz w miejscowości Kalino,
– uporządkowano teren działki przeznaczonej
pod ul. Jana Pawła II w miejscowości Starowa
Góra,
– przeprowadzono prace konserwatorskie
na placach zabaw w Rzgowie, Starowej Górze, Gospodarzu, Grodzisku, Starej Gadce.
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa UMR realizował następujące sprawy:
* Od 23 lipca do 12 sierpnia został wyłożony
do publicznego wglądu projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
części miejscowości Grodzisko. 6 sierpnia odbyła się dyskusja publiczna. Do 26 sierpnia
można składać uwagi do projektu planu.
* 26 lipca podpisana została notarialnie umowa
sprzedaży działki nr 68/32 w Konstantynie.
Osiągnięta w wyniku przetargu cena sprzedaży wyniosła 124 473,70 zł.
* 28 lipca dokonano wyboru reprezentantów
Gminy Rzgów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkami
Rady, jak w poprzednich latach, zostali Marcin Owczarek i Adam Prądzyński. Ponadto
Marcin Owczarek został wybrany Przewodniczącym Rady dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.
* 5 sierpnia podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu działek przeznaczonych pod
poszerzenie ulic Brzozowej, Zachodniej oraz
nowo projektowaną drogę w Rzgowie. Koszt
zakupu gruntów o łącznej pow. 2365 m2 wyniósł 47 300,00 zł.
* 14 sierpnia gminna komisja ds. szacowania
strat w rolnictwie przekazała Wojewodzie
zbiorczy protokół oszacowanych strat w wyniku wystąpienia suszy. Szkody zostały oszacowane w 87 gospodarstwach i objęły ponad
900 ha. W szacowanie strat zaangażowanych
było sześcioro pracowników Urzędu.
Opr. WK, AG, fot. R. Poradowski
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Gdyby nie otaczające
budowany w Rzgowie Dom
Kultury pryzmy materiałów
budowlanych i pakamery
zaplecza budowlanego,
można by odnieść wrażenie,
że z zewnątrz bryła obiektu
jest już gotowa. Jednak
do wykończenia pozostała
sala widowiskowa i przejście
do Hali Sportowej im. Konrada
Kobusa. Prace budowlane
i sprzątanie mogą potrwać
do końca września bieżącego
roku
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TYLKO SALA WIDOWISKOWA DO WYKOŃCZENIA

Dom Kultury
już blisko,
coraz bliżej…

Obiekt robi wrażenie
Wzdłuż fasady od ul. Literackiej stoi dziewięć
„żyletek”, jak wykonawcy nazywają murowane
elementy dekoracyjne, estetycznie wzbogacające front Domu Kultury. Dla elewacji przewidziano okładziny z piaskowca szlifowanego,
wymiary 60 x 120 x 4 cm. Ocieplenie ścian zewnętrznych powstało z wełny mineralnej i płyt
OSB, na których znalazła się blacha elewacyjna.
Widać to najlepiej od strony dziedzińca, który
wkrótce zostanie połączony podjazdem dla samochodów od strony parkingu szkolnego.
Stropy w bardzo wysokim, żeby nie powiedzieć – monumentalnym hallu są wykonane
z płyt z wełny drzewnej. Ich chropowate powierzchnie mają wpływ na wytłumienie hałasu w budynku i poprawiają akustykę. Zostaną
pomalowane na jaskrawy kolor.
Wewnątrz wszystko robi duże wrażenie
ze względu na wielkie przestrzenie, świetnie
doświetlone lampami oraz wielkopowierzchniowymi oknami. Na parterze od ul. Szkolnej –

300-metrowa sala przyszłej Bibliotek Gminnej
z wydzielonym pomieszczeniem dla personelu
pełna jest pracowników, którzy sprzątają oraz
myją wielka taflę podłogę.
Widownia sali widowiskowej jest jeszcze
wypełniona elementami wyposażenia, farbami
i materiałami budowlanymi. Po bokach widać
konstrukcje szkieletowe, w których na koniec
prac zostaną schowane przewody np. nagłośnienia. W oczy rzucają się ogromne kanały
wentylacyjne. Sztuczne, doraźne oświetlenie
nie daje od razu pojęcia, jak jest przestronna
sala widowiskowa. Widać rozmach projektantów w wymiarach sceną, na której zmieści się
bez problemu jednocześnie z 15 par artystów

z Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”! Scena
jest prawie 11-metrowej wysokości. Na balkonie powstają dwie reżyserki dla akustyków,
operatorów świateł. W przyszłości część tego
balkonu zajmą fotele dla szczególnych gości.
Czytelny jest już – nawet dla laika podział
zaplecza scenicznego z trzema garderobami,
każda z osobną łazienką. Podziwialiśmy duże
pomieszczenie na magazyn kostiumów „Rzgowian”. To będzie magazyn na miarę marzeń.

Wszystko na miejscu
Trafiliśmy do pomieszczeń na piętrze, które
będą gabinetem dyrektora Domu Kultury wraz
z sekretariatem. Są już wyposażone w gniazda

elektryczne, komputerowe, a na podłogach wykładzina dywanowa. Łazienki na piętrze są już
gotowe i na razie zamknięte na klucz. Wrażenie
robi duża jest sala pracowni wyrobów glinianych. Zainstalowana już przesuwana ściana
działowa pozwoli ją użytkować dwóm grupom
dzieci jednocześnie.
Nowa siedziba instytucji kulturalnych gminy Rzgów ma kształt litery L podstawą zwróconą do ul. Szkolnej. Jej architektura nawiązuje
do bryły przyległej Hali Sportowej. Dom Kultury posiada powierzchnię użytkową 2440 m2,
kubaturę 15 760 m3. W najdłuższej części budynek nie przekracza 59 m, a szerokość wynosi
prawie 25 m.

W przeszklonym szybie zainstalowano już
windę 8-osobową o udźwigu 630 kilogramów.
Jest podobna do tej, pracującej w Urzędzie
Miejskim w Rzgowie. Dom Kultury ma mieć
własne ogrzewanie – kotłownię gazową o mocy
320 kW, wyposażoną w dwa kotły kondensacyjne. Już dziś widać, że w gmachu przewagę stanowi ogrzewanie podłogowe – jedynie
w foyer i innych pomieszczeniach grzejniki
są zainstalowane tradycyjnie na ścianach.
Jeśli chodzi o roboty budowlane, jesienią
tego roku budynek Domu Kultury ma być gotowy do meblowania, a także wyposażania.
Wtedy zapewne rozpoczną się pierwsze przeprowadzki.
***
Gmina Rzgów otrzymała 50 tys. zł z Funduszu
Promocji Kultury. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup system nagłaśniania, monitor
sceniczny, mikser cyfrowy, odtwarzacz, subwoofer, wzmacniacz, mikrofony, reflektory, oświetlenie zewnętrzne i naświetlacze LED. Zakup
tych urządzeń pozwoli zaoferować publiczności
nową jakość widowisk i przedstawień. Będzie
znaczącym ułatwieniem w pracy artystów, którzy
zrealizują najśmielsze wizje. Koszt całkowity projektu to 148,2 tys. zł. Pieniądze z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego będą więc
stanowiły jedna trzecią planowanych wydatków.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

***
Zadanie realizowane przez gminę Rzgów:
„Zakup wyposażenia jako metoda na oferowanie nowych usług Kultury” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury
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RZGÓW

Na Tuszyńskiej praca wre
C

hociaż na modernizowanym odcinku ul.
Tuszyńskiej od pl. 500-lecia do Strugi
ułożono już wierzchnią warstwę asfaltu, zdjęto tablice zakazu wjazdu, autobusy wróciły

na dawna trasę to wciąż pracuje tu liczne grono robotników i sporo sprzętu remontowego.
Trzeba zaasfaltować wyloty bocznych ulic
na ul. Tuszyńską. Ponieważ okazało się, że z po-

wodu złego stanu trzeba dodatkowo wymienić
kostkę na chodniku zachodnim ul. Tuszyńskiej,
teraz prace brukarskie posuwają się od Strugi
w kierunku pl. 500-lecia. Rada Miejska w Rzgowie zgodziła się na te prace dodatkowe wartości 160 tysięcy złotych.
Oprócz nowej nawierzchni zostały już wymienione krawężniki, wybrukowano chodniki
po wschodniej stronie i zjazdy do posesji, powstało odwodnienie. Przebudowa tego odcinka
ul. Tuszyńskiej o długości 334 m, który stanowi
fragment drogi powiatowej nr 2942E, kosztuje

KALINO

GMINA RZGÓW

Jak pozyskać
fundusze
unijne?

Bezpieczniej
przed szkołą
N

a początku sierpnia zakończył się montaż
wywyższonego przejścia dla pieszych naprzeciwko Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi

GUZEW

Czas na podłogi
i parking
Na budowie kolorowego przedszkola – żłobka
w Guzewie wykonawcy skupili się na pracach
przygotowawczych do wybrukowania parkin-

Królowej Polski w Kalinie. Jest już także nowe
oznakowanie pionowe, ostrzegające przed podniesieniem na jezdni.
Nowa zebra powstała z inicjatywy burmistrza Rzgowa w odpowiedzi na sugestie mieszkańców, którzy uważali, że bardzo ruchliwa
ulica stwarza zagrożenie dla uczniów podstawówki. Teraz kierowcy muszą zwolnić przed
podniesionym przejściem dla pieszych, które
wraz z oznakowaniem kosztowało ok. 39,5
tys. zł.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

gu od ul. Edukacyjnej. Równolegle, we wnętrzu
trwał montaż podwieszanych sufitów, układanie podłóg, a w ostatniej kolejności montaż
drzwi wewnętrznych i malowanie ścian pomieszczeń. Zakończyły się najważniejsze prace
wodnokanalizacyjne, elektryczne, a w niektórych, mniejszych pomieszczeniach pracownicy
położyli już glazurę i terakotę. Na zainstalowanie czekają urządzenia sanitarne.
Prac wykończeniowych jest sporo, bo parterowy budynek przedszkola posiada 432 m
kw. powierzchni użytkowej. W placówce zaprojektowano trzy sale: pierwsza i trzecia mają pomieścić po 20 dzieci, a w drugiej czas ma spędzać 25 maluchów. Kilka miesięcy temu gmina
Rzgów otrzymała rządowe dofinansowanie
w wysokości 570 tys. zł do stworzenia żłobka
w budynku przedszkola dla 19 dzieci.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Z

apraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematem dotacji
z Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).
W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się, na co aktualnie można pozyskać
wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się
o dotację. Pracownicy MPI przedstawią także
ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych
z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczę-

860 tys. zł. Inwestycję sfinansują powiat łódzki wschodni i gmina Rzgów (400 tys. zł + 160
tys. zł dodatkowo za chodnik zachodni).
– Prace, m.in. układanie chodników i asfaltowanie pozostałych skrzyżowań, będą trwały
do końca sierpnia – mówi Zbigniew Snelewski z Urzędu Miejskiego w Rzgowie. To drugi
etap remontu ulicy Tuszyńskiej. W ubiegłym
roku rozłożono asfalt na 896-metrowym odcinku i wymieniono krawężnik po zachodniej
jej stronie. Koszt to 949 tys. zł.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

cie i rozwój działalności gospodarczej, a także
kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 dla podmiotów
gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskażą,
do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.
Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będą specjaliści Lokalnego
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach. Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać
wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy osoby
fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców.
Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował 3 września w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 w sali posiedzeń
Rady Miejskiej – pokój 36 na 1 piętrze, w godzinach od 9 do 11.30.
Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy
do udziału!
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INWESTORZY

Przy ul. Nasiennej w Rzgowie,
na działce o powierzchni
15 ha rozpoczęły się prace
przygotowawcze, związane
z realizacją I etapu inwestycji
TME, tj. hali o powierzchni
prawie 20 tys. m2, budynku
administracyjno-socjalnego
o pow. 2,5 tys. m2 oraz
tysiącmetrowego budynku
technicznego, a także pełnej
infrastruktury drogowej.
Nowym inwestorem w Rzgowie jest Transfer
Multisort Elektronik (TME), globalny dystrybutor komponentów elektronicznych, który codziennie wysyła blisko 5 tysięcy paczek
do 140 krajów. Firma obsługuje ponad 200 tys.
klientów rocznie.
TME zamierza zainwestować 150 mln zł
w pierwszym etapie realizacji projektu Greenfield. Obiekty powstaną przy ul. Nasiennej.
Zakończenie budowy planowane jest na maj
2020 roku. Harmonogram budowy, jak i całego projektu jest niezwykle napięty. Generalnym
wykonawcą prac budowlanych jest firma Adamietz ze Strzelec Opolskich.
Na bezkresnym placu budowy poruszają się
już wywrotki, koparki oraz ciągniki z cysternami, ale największe wrażenie na przechodniach
robi supernowoczesna maszyna służąca do stabilizacji gruntu. Właściwe prace budowlane
rozpoczną się w przyszłym tygodniu. W najbliższych dniach, na placu budowy zostanie
zainstalowane zaplecze. We wrześniu bieżącego
roku ma być gotowa już część fundamentów.
Wtedy też planowane jest uroczyste wmurowanie „kapsuły czasu”.
Kompleks TME będzie niezwykły. W niedalekiej przyszłości kompleks stanie się pierwszym na świecie – w branży dystrybucji kom-
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TME zainwestuje
w Rzgowie 150 mln zł
ponentów elektronicznych, obsługiwanym
na wielką skalę przez roboty. Nowe centrum
logistyczne zdolne będzie do wysyłania 10 tysięcy paczek dziennie. To dwukrotnie większa
liczba od tej wysyłanej obecnie z magazynu
TME przy ul. Ustronnej w Łodzi.
Już dziś pod lasem widać hałdy ziemi,
za którymi powstanie pole do paintballa sportowego. To atrakcja dla pracowników, którzy
będą mogli w sportowym duchu spędzić czas
po pracy. Hasło przewodnie tej inwestycji
to „Więcej niż magazyn”. W trosce o komfort

pracowników, klimatyzowana hala magazynowa niewiele ma różnić się od standardów
biurowych. W planach jest budowa pracowniczych stref wypoczynku, a także m.in. siłowni,
kantyny z tarasem oraz zaprojektowanej w bardzo wysokim standardzie części socjalnej.
Zmieni się teren. Pod liniami wysokiego
napięcia zlokalizowane zostaną parkingi. Kolizja z napowietrznymi liniami średniego napięcia zostanie usunięta w ten sposób, że kabel
zasilający znajdzie sie pod ziemią. Dostawy
do nowego centrum logistycznego i wysyłka

Włodzimierz Kupisz
fot. Miron Ossowski, W.K.

Ruszyła wielka
inwestycja GEALAN
W

środę, 14 sierpnia – od symbolicznego wykopania pierwszych łopat ziemi,
rozpoczęła się inwestycja GEALAN w Rzgowie.
Na otwarcie zaproszono Mateusza Kamińskiego, burmistrz Rzgowa. Przedsiębiorstwo
– specjalizujące się w produkcji i dystrybucji
profili okiennych – powiększy zakład kosztem

produktów mają odbywać się z wykorzystaniem głównie furgonetek do 3,5 tony oraz
małych samochodów ciężarowych. Przejazd
dużych ciężarówek, tzw. TIR-ów będzie miał
charakter incydentalny.
TME to firma rodzinna wyłącznie z polskim kapitałem, którą założyło ją dwóch braci
w 1990 r. W latach 90. otworzyli pierwszy sklep
z komponentami elektronicznymi. Dziś spółka
zatrudnia ponad 900 pracowników na czterech
kontynentach. W ofercie posiada 250 tys. różnych produktów, a liczba ta rośnie każdego
roku o kolejnych kilka tysięcy.
Wstępne uruchomienie centrum logistycznego TME w Rzgowie jest planowane pod koniec 2020 r. Docelowa liczba pracowników
w I etapie: do 500 osób. Poinformujemy o rozpoczęciu rekrutacji. Kolejne etapy inwestycji
przewidują zabudowę o powierzchni do 54
tys. m2. Zatrudnienie wzrośnie wtedy nawet
do 2 tys., w zależności od sytuacji na rynkach
światowych.

GEALAN w Rzgowie istnieje od 19
lat, jego spółka-matka znajduje się
w Niemczech. W Rzgowie przedsiębiorstwo daje pracę 220 osobom,
a w ciągu 5 lat zatrudnienie wzrośnie o 100 do 150 pracowników.
Wszystko zależy od sytuacji na rynkach. Firma produkuje przede
wszystkim na rynek polski, a także
eksportuje na Ukrainę i do Niemiec.
Obroty rzgowskiego GEALAN wynoszą 200 mln zł rocznie.

ok. 25 mln zł. Nowa część firmy zacznie działać
pod koniec przyszłego roku.
W ramach inwestycji powstanie hala logistyczna wysokiego składowania
do magazynowania profili.
Jej powierzchnia wyniesie
ok. 12,5 tys. m2. Powstanie również 900-metrowy
budynek socjalno-biurowy.
Wyrośnie nowy plac manewrowy do rozładunku i wyładunku,
a także stacja ładowania wózków akumulatorowych. Wózki mają operować do wysokości 8,6 metra, a operator ma kontrolować ich
pracę dzięki kamerom na widłach i na maszcie.
Powiększony zostanie parking pracowniczy.
Pojawi się nowy wjazd dla ciężarówek, maksymalnie oddalony od sąsiadów. Inwestor dokłada
starań, aby sprostać najbardziej rygorystycznym
wymogom ekologii. Niedawno zmodernizowano istniejące instalacje chłodzące obniżając po-

ziom hałasu o 10 decybeli. Ta zmiana kosztowała
100 tys. euro! Badania poziomu hałasu na granicy działek nie wykazały przekroczeń. Przedsiębiorstwo rozważa montaż ekranów akustycznych, które zatrzymają hałas na granicy działek.
Dach budowanego magazynu będzie przygotowany na montaż – w przyszłości – paneli
fotowoltaicznych. Ich koszt według dzisiejszych
cen może sięgnąć 1 mln zł. Oświetlenie ma być
inteligentne dzięki czujnikom ruchu. Światło
ma się załączać tylko tam, gdzie będą akurat
pracować ludzie. Natężenie sztucznego oświetlenia ma być uzależnione od ilości naturalnego
światła przedostającego się przez świetliki.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Energetycznie
i ekologicznie
w Rzgowie
W piątek, 23 sierpnia
2019 roku w Rzgowie
odbyła się konferencja
szkoleniowa w ramach
projektu „Ogólnopolski
system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej
i OZE”.

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Honorowymi
gośćmi konferencji byli wiceminister Waldemar Buda, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, a gospodarzem wydarzenia był
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.
Podczas spotkania omawiane były założenia programów „Czyste powietrze” oraz „Mój
prąd” a także przedstawiona została oferta finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska przez WFOŚiGW w Łodzi oraz
NFOŚiGW.
Po części oficjalnej odbyły się konsultacje
indywidualne z doradcami energetycznymi.

Organizatorem konferencji „Efektywność
energetyczna i OZE Oferta finansowa i wsparcie doradcze” był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Magdalena Górska, fot. R. Poradowski

Sumiki kanadyjskie
brały jak nigdy…
I

mprezą towarzyszącą Dniom Rzgowa były
zawody wędkarskie. Zawody okazały się udane. Było więcej uczestników niż w latach poprzednich. Co najważniejsze dopisała pogoda.
Ryby brały bez opamiętania. Do siatek trafiały głównie karasie, karpie, sumiki karłowate
kanadyjskie (najwięcej złapanych). Po podsumowaniu rywalizacji ryby tradycyjnie trafiły
z powrotem do stawu. Zawody zdominowały
dziewczyny, które były w przewadze. Wygra-

ła zawody Natalia Łączyńska, równorzędne II
miejsce zajęli: Hubert Pełka i Aleksander Pachulski, trzecie Julia i Kinga Królik. W zawodach uczestniczył burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pełka. Na koniec zorganizowaliśmy
tradycyjnie ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Tekst i fot. Włodzimierz Kaczmarek,
organizator zawodów
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DNI RZGOWA

Niepowtarzalna szansa
na taniec ze Stefano
Terrazzino, ubaw po pachy
w trakcie występu śląskiego
kabaretu Rak, koncert
jednego z najbardziej znanych
przedstawicieli polskiej
muzyki pop, czyli Grzegorza
Hyżego – takie między
innymi atrakcje czekały
na mieszkańców gminy (i nie
tylko!), którzy tłumnie przybyli
w sobotę na rzgowski stadion
miejski. To tam obchodzono
pierwszy z tegorocznych Dni
Rzgowa…
W atmosferę święta miasta wprowadzili wszystkich tancerze, wokaliści i mażoretki ze rzgowskiego GOK i GOSTiR. Tuż po tym,
jak zebranych powitał ze sceny
burmistrz Mateusz Kamiński,
przyszedł czas na chwile podniosłe: zasłużonemu rzgowskiemu społecznikowi Piotrowi Salskiemu nadano uroczyście tytuł
„Honorowego Obywatela Gminy
Rzgów”. Piotr Salski to wieloletni
(przez pięć kadencji) rzgowski
radny, były społeczny zastępca
wójta gminy i członek jej zarządu, któremu gmina zawdzięcza
m.in. rozwój swej infrastruktury – był on jednym z założycieli
powstałego przed niemal 30 laty
Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie. O przyznaniu panu
Piotrowi zaszczytnego tytułu radni zadecydowali jednogłośnie…
Pierwszą z gwiazd Dni Rzgowa był kabaret Rak, czyli Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek. Pierwszy z nich, znany również jako
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Śląski macho,

i rozbawieni
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DNI RZGOWA

polski Włoch

i rzgowianie!

Bercik z serialu „Święta wojna”,
próbował przekonać wątpiących,
że tkwi w nim prawdziwy „śląski
macho”. Że jest zdecydowanie bardziej przystojny od swojego kolegi
Krzysztofa Respondka, nawet przystrojonego liśćmi paproci, z szykownym lisem na ramieniu oraz
kwiecistym kapeluszem na głowie
– bo w takiej m.in. stylizacji zaprezentował się drugi z Krzysztofów.
Jeszcze bardziej niż „Bercik”
zachwycił, zwłaszcza żeńską część
publiczności, Stefano Terrazzino.
Zebrani byli oczarowani nie tylko

jego wykonaniem włoskich szlagierów i tańcem. Ujęła ich otwartość
zamieszkałego od lat w Polsce Włocha. Ten w pewnej chwili zszedł
ze sceny, jedną z oszołomionych
rzgowianek porwał do tańca, innej
wyznał „teraz śpiewam dla Ciebie”,
a uściskom rąk nie było końca. No
i można się było od Stefano dowiedzieć, jak po włosku, bez żadnego
niecenzuralnego słowa – tylko
stosowanym w Italii gestem – wyrazić na przykład, że dana sprawa
niezbyt nas interesuje… Gdy się
ściemniło, scena rozbłysła kolorowymi światłami, buchnęła dymem
i pojawiła się na niej gwiazda wieczoru – Grzegorz Hyży.
Tekst i fot. MT
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BO GDZIE JAK NIE W RZGOWIE, ŻYJE SIĘ JAK CZŁOWIEK…

Piknik rodzinny…
integracja pokoleń
W

niedzielę, w parku miejskim,
w ramach obchodów Dni
Rzgowa, odbył się piknik rodzinny z udziałem lokalnych artystów
oraz grupy kabaretowej Roberta
Rozmusa. Rozpoczęła tradycyjnie rzgowska orkiestra dęta, która
żegnała jednocześnie wieloletniego kapelmistrza Krzysztofa Gosa.
Chór „Camera ta” zaprezentował się
w popularnym repertuarze, zachęcając do śpiewania wszystkich gości,
a Robert Rozmus bawił publiczność
piosenkami i żartami.

W alejkach stanęły pełne atrakcji
stoiska i namioty oraz dmuchane place
zabaw dla dzieci. Odbyły się warsztaty
plastyczne, można było obejrzeć świat
wirtualny przez specjalne okulary lub
pograć na symulatorach.
Jednym z głównych akcentów pikniku integrującego pokolenia była ekologia, a Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju wystawiło stosika informacyjne dotyczące funduszy europejskich,
a także ochrony środowiska. Gościem
specjalnym był wiceminister resortu
infrastruktury Waldemar Buda.
Pogoda dopisała i wszyscy w radosnych nastrojach spędzili niedzielne popołudnie w rzgowskim parku. Do zobaczenia za rok na kolejnych Dniach Rzgowa!
Tekst i fot. AG

Podczas niedzielnej uroczystości mieszkańcy Rzgowa i gminy oddawali krew.
W zbiórce uczestniczyło ponad 30 osób i zebrano ponad 15 litrów krwi.
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Zapraszamy na tegoroczne święto plonów!
D

ożynki 2019 odbędą
się w Grodzisku, a gospodarzami święta będą tradycyjnie miejscowi rolnicy
i producenci żywności.

Starościną dożynek została Małgorzata Kluka, która
wspólnie z mężem prowadzi
gospodarstwo rolne (produkcja roślinna i zwierzęca)
w Grodzisku. Mama dwójki dzieci, która lubi czytać
książki lub posłuchać muzyki,
ale zwykle – jak to w pracy
w gospodarstwie bywa –
na relaks zwykle czasu brakuje.
Od dwóch lat pani Małgorzata działa także w miejscowym
Kole Gospodyń Wiejskich.

Starostą dożynek został
Waldemar Lasoń (31 lat, żonaty, jedno dziecko); rolnik,
który produkuje paszę dla kóz
hodowanych w gospodarstwie
z przeznaczeniem na mleko
do dalszego przetwórstwa
w zakładzie GROSER prowadzonym przez małżonkę.
Rodzinna firma ma na koncie wiele osiągnięć w kategorii
produkcji serów zagrodowych
oraz najnowsze osiągnięcie
w prestiżowym konkursie
AGROLIGA – mistrzowie
woj. łódzkiego w kategorii
rolnik. Pan Waldemar jest
także muzykiem z wykształcenia (szkoła II st.), grał przez
ponad 10 lat w Rzgowskiej
Orkiestrze Dętej, a interesuje
się muzyką jazzową (głównie
saksofon). W czasie wolnym,
którego – jak mówi – niestety
brak, lubi majsterkować.
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Z książką za pan brat
Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca

Anna Malinowska

Mali detektywi
na tropie przygód

O

statnie chwile wakacji zachęcają
do kontynuowania prezentacji literatury dziecięcej. Nieustannie w rękach młodych czytelników, lubiana i chętnie
wypożyczana seria „Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai” liczy już 26 tomów. Tytułowi
bohaterowie cyklu, uczniowie jednej klasy
w szwedzkim miasteczku Volleby rozwiązują
zagadki, z którymi przyszło im się mierzyć.
Z dużą biegłością i wprawą Maja i Lasse przymierzają się do każdej sprawy kryminalnej.
Misternie konstruowane przestępstwa są fachowo i metodycznie analizowane przez młodych detektywów. Na szczęście każde z nich
ma swój słaby punkt, który przenikliwi śledczy wykorzystują do wyjaśnienia sprawy.

Książeczki przez lata cieszyły się wielką popularnością
i stały się podstawą do nakręcenia filmów pełnometrażowych,
wyprodukowania gier, gadżetów
i puzzli z motywami zaczerpniętymi z opowiadań. Przy okazji warto wspomnieć, że Szwecja ma znakomite tradycje,
jeśli chodzi o literaturę dla dzieci, by przywołać choćby nazwisko Astrid Lindgren, autorkę klasyki tego gatunku, czyli serię książek: „Dzieci z Bullerbyn” czy „Przygody Pippi
Langstrumpf ”, na których wychowało się już
kilka pokoleń najmłodszych czytelników.
Szwedzkie Jury Dziecięce, liczące aż
50 tys. głosujących, od lat obwołuje kolejne

tomy przygód Lassego i Mai tytułem „Książki Roku”, czyniąc serię wyjątkowym bestsellerem. Polscy czytelnicy także doceniają
te wspaniałe książeczki, opróżniając półki
w księgarniach i bibliotekach.
***
MARTIN WIDMARK, HELENA WILLIS
tł. Barbara Gawryluk
cykl „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”
wyd. Zakamarki, 2008–2019.

Na tropach historii

Kościół parafialny w Rzgowie: 550 lat tradycji…
W tym roku obchodzimy
550. rocznicę erygowania
parafii w Rzgowie i warto
przypomnieć pokrótce, jak
wyglądały początki naszego
kościoła.
Jako mieszkańcy wsi, należeli najpierw rzgowianie do parafii w Tuszynie, z przemianowaniem
jednak Rzgowa na miasto pomyślano o wybudowaniu świątyni. Uchwała względem erekcji
kościoła w Rzgowie zapadła na posiedzeniu
kapituły 28 marca 1469 r. Raźno zabrano się
do roboty, bowiem już w 1475 r. stanął gotowy – prawdopodobnie drewniany – dom boży,
a 3 października tegoż roku kapituła wystawiła
akt fundacji i uposażenia, w którym zwraca się
z prośbą do arcybiskupa gnieźnieńskiego o erygowanie kościoła pod wezwaniem św. Stanisława i o przyłączenie wsi, mających odtąd stanowić parafię rzgowską. Głównym kolatorem
była naturalnie kapituła krakowska, przy której
pozostało prawo patronatu i prezentacji.
Dzieje pierwotne świątyni nie są dokładnie znane. Wiemy tylko, że w 1521 roku
za wstawiennictwem kanonika Latalskiego,
tenutaryusza dóbr pabianickich, kapituła zezwoliła na przeniesienie ołtarza św. Magdaleny
z zamku krakowskiego do kościoła w Rzgowie, na co wydane zostało osobne pismo pod

Zdjęcie kościoła z końca XIX w. jeszcze
przed odbudową spalonej wieży

pieczęcią. Po upływie półtora wieku budynek
zniszczał zupełnie. Na jego miejscu stanęła w r.
1630 kosztem kapituły krakowskiej nowa świątynia, obecny kościół parafialny. Wyniosła wieża górowała nad miastem, lecz razem z dachem
kościelnym spłonęła w 1812 r.
Staraniem ówczesnego plebana, ks. Walentego Tomaszewskiego, późniejszego biskupa
kujawsko-kaliskiego, dach został odrestaurowany, wieżę zaś odbudowano dopiero na początku XIX i XX wieku. Dawniejsze renowacje
zostały dokonane – jedna w roku 1699 kosztem 500 złotych polskich, druga w roku 1752,
obie nakładem kapituły. Odpusty odbywały się na św. Stanisława i Rocha, w pierwszą

niedzielę październikową, a także na święto
Różanca i we wszystkie święta Matki Boskiej.
Pleban zgodnie z aktem erekcyjnym otrzymał
w uposażeniu: dwa łany powójtowskie oraz
łąki zwolnione od czynszów; pustą karczmę
z placem i ogrodem; dziesięcinę ze wsi kapitulnej Rakowska Wola z daru arcybiskupa Jana
Gruszczyńskiego i za zgodą kapituły gnieźnieńskiej, dziesięcinę z trzech łanów powójtowskich
i dwóch kmiecych, darowaną przez Andrzeja
Różę z Bożymowa, proboszcza w Łęczycy
i za zgodą kapituły łęczyckiej, grunt na urządzenie stawu na strudze Kamień w lasku Miroczyn do miasta należącym, od każdego z mieszczan za warzenie lub wyszynk piwa i miodu

po 1 groszu; dziesięcinę z mającego powstać
folwarku; wreszcie pozostawiono plebanowi
prawo wybrania sobie 40 drzew na barcie.
Kościól rzgowski przez pewien czas uważany
był za filialny wobec kościoła farnego w Tuszynie. W akcie erekcyjnym kapituła krakowska
projektowała utworzenie parafii rzgowskiej
z miasta Rzgowa i z następujących wsi: Rakowska Wola, Kalno, Kalenko, Grodzisko, Chojny
Wielkie i Małe, Wiskitno, Pałczew, Gadka i Ruda.
Jan Dlugosz utrzymuje nawet, jakoby arcybiskup J. Gruszczyński przyłączył do kościoła
rzgowskiego Rakowską Wolę, Kalno i Kalenko –
z parafii w Tuszynie; Dalków i Kurowice – z parafii
czarnocińskiej; Wiskitno, Chojny Wielkie i Małe
– z parafii w Mileszkach. Informacja ta wydaje
się być nie do końca sprawdzona, ponieważ wymienione osady nie przestały należeć do swoich
parafii, a w opisie szczegółowym każdej wsi Jan
Długosz umieszcza je pod dawnymi parafiami.
Jak podaje Maksymiliana Baruch, na początku ubiegłego stulecia do parafii Rzgów należały
następujące miejscowości: Gospodarz, Guzew,
Prawda, Kalno, Kalenko, Grodzisko, Huta Wiskicka, Giemzów, Czyżeminek, Starowa Góra,
Romanów, Przypusta, Tadzin, Bronisin, Konstantynowo i Wandalin, a która według spisu
w 1878 r. liczyła 3643 dusze.
Na podstawie monografii Maksymiliana Barucha, Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne, Warszawa 1903.
Opr. AG
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„Rzgowianie” zatańczyli

na bulwarze w Złotych Piaskach
40

-osobowa grupa z Zespołu Pieśni
i Tańca „Rzgowianie” pod kierunkiem Renaty Furgi – promowała
kulturę naszej gminy na Międzynarodowym
Bałkańskim Festiwalu Folklorystycznym
w Warnie w Bułgarii. Na scenie w Centrum
Kongresowym – przed 800-osobową publicznością wystąpiło łącznie 190 zespołów z całej Europy. „Rzgowianie” zaprezentowali się
w tańcach łowickich, krakowskich i lubelskich,
a publiczność nagrodziła młodych artystów
gromkimi brawami.
– Po występach zawsze odpowiadaliśmy
na pytania o to, skąd pochodzą nasze stroje,
z jakiego regionu przyjechaliśmy – opowiada Mateusz Tomaszewski, członek zespołu.
– Na scenie stanowiliśmy inną jakość. Bałkańskie zespoły mają stroje monochromatyczne,
z przewagą szarości, czerni skojarzonej z bielą.
My jesteśmy bajecznie kolorowi. Na Bałkanach
tańczy się w kręgu, oddzielnie dziewczęta, oddzielnie chłopcy. My tańczymy w parach i tym
byli widzowie zaskoczeni.
– Nie da się ukryć, że nasze dziewczyny
zwracają uwagę niepospolitą urodą, jaskrawo

W 75. rocznicę
powstania
warszawskiego
P
pomalowanymi ustami – zauważa Jarosław
Rychlewski, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. – Przede wszystkim
niezwykłe są dla nich długie włosy zaplecione
w warkocze. Tradycyjnie, stworzyliśmy barwny,
rozśpiewany korowód na głównym bulwarze

Uroczyste poświęcenie
kapliczki w Konstantynie
M

ieszkańcy Konstantyny ufundowali nową
kapliczkę Matki Boskiej w miejsce poprzedniej z lat 90. Poświęcił ją ksiądz kanonik
Krzysztof Florczk, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzgowie. Uroczysta msza została
odprawiona 3 sierpnia o godz. 15.
Kapliczka blisko skrzyżowania sąsiaduje
z pomnikiem Żołnierzy II Konspiracji, którym
od początku istnienia opiekuje się gmina Rzgów (kombatanci ze względu na wiek i schorzenia coraz rzadziej odwiedzają to miejsce pamięci narodowej). W tym roku otoczenie kamienia
z tablicą pamiątkową zostało wyniesione nie-

znacznie ponad poziom terenu, wszystko odnowione, a teren wybrukowany i zazieleniony.
Na uroczystości z okazji święta Żołnierzy Wyklętych – Zdzisław Wróblewski, sołtys
Konstantyny rozmawiał z posłem Waldemarem
Budą na temat obywatelskiej inicjatywy końcowej aranżacji otoczenia pomnika i kapliczki.
Waldemar Buda, obecnie wiceminister inwestycji i rozwoju, zainteresował tą sprawą zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
I udało się! ŁSSE przeznaczyła na ogrodzenie
w Konstantynie 7 tys. zł.
W uroczystości w Konstantynie wzięli
udział m.in. Małgorzata Rózga, zastępca bur-

nadmorskim w Złotych Piaskach, gdzie byliśmy
zakwaterowani w hotelu „Zara”. Po tańcach
w kostiumach w temperaturze, przekraczającej
30 stopni w cieniu, ubrania można było wyżąć!
(na szczęście w Centrum Kongresowym sala jest
klimatyzowana). Śpiewaliśmy też w restauracji,
gdzie weszliśmy na obiad, ale już w letnich strojach. Wszędzie wzbudzaliśmy wielkie zainteresowanie.
Ze względu na wysokie ceny biletów lotniczych w sezonie, nasi artyści pojechali autokarem. Droga przez Rumunię, gdzie mieli nocleg
tranzytowy była krótsza, ale na długo utknęli w niedzielnych korkach. Pokonanie trasy
ze Rzgowa do Złotych Piasków zajęło 34 godziny. Z powrotem pojechali krótszą trasą przez
Serbię. „Rzgowianie” przywieźli piękną statuetkę z figurą żaglowca, nawiązującą do logo
bałkańskiego festiwalu w Warnie. Na festiwalu
nikogo nie nagradzano, ponieważ wydarzenie
ma charakter przeglądu europejskiego folkloru.
Włodzimierz Kupisz
fot. Renata Furga z zespołem

unktualnie o godz. 17, 1 sierpnia, w gminie Rzgów, podobnie jak w wielu miastach
kraju – na minutę zostały włączone syreny
alarmowe dla uczczenia 16 tysięcy poległych
powstańców i ponad 150 tysięcy zamordowanych cywilów.

Z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania
warszawskiego, dla upamiętnienia wszystkich
bohaterów tamtego wydarzenia, delegacja
Urzędu Miejskiego w Rzgowie – burmistrz
Mateusz Kamiński oraz Włodzimierz Kaczmarek złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze
na grobie Ewy Widyk, łączniczki Powstania
Warszawskiego spoczywającej na cmentarzu
w Starej Gadce.

mistrza Rzgowa, Marek Bartoszewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
oraz sołtys Zdzisław Wróblewski.
WK, fot. Małgorzata Rózga

Godzina „W” to symboliczna godzina,
w której 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie. Trzeba jednak pamiętać,
że do pierwszych walk z Niemcami doszło
na Żoliborzu już ok. godz. 14; na Woli i w Śródmieściu Północ – około godz. 16. Powstańcy
mieli stanąć do walki o godzinie „W” – jak
„wybuch” lub „wystąpienie”. Wybrano godzinę
popołudniową, gdy na ulicach stolicy panował
wzmożony ruch, który mógł nieco zakamuflować przegrupowania oddziałów AK. (WK)
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Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych opon samochodowych z terenu gminy Rzgów
TERMIN ODBIORU

OBSŁUGIWANY REJON

18.09.2019

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

11.09.2019

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

27.09.2019

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

5.09.2019

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

4.09.2019

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

25.09.2019

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

26.09.2019

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

24.09.2019

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

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

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

Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek wystawienia ww.
odpadów przy punktach odbioru odpadów komunalnych. W przypadku,
gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom wymienionym
powyżej lub będą niekompletne (dot. elektrycznych i elektronicznych),
wykonawca – firma JUKO ma prawo nie odebrać takich odpadów.
Przypominamy, że przez cały rok z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy: w okresie od 1 kwietnia do 31 października od wtorku
do soboty w godz. od 7.00 do 15.00 w okresie od 1 listopada do 31

marca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, można
bezpłatnie oddać do PSZOK, ul. Ogrodowa 115 w Rzgowie, selektywnie
zebrane odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, z tworzyw
sztucznych, drewna, metalu, szkła, odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie), popiół, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony,
tworzywa sztuczne, papier, metale, żarówki/świetlówki, baterie i akumulatory, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe,
odpady remontowe i budowlane.

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





Nowy numer interwencyjny
ochrony środowiska: 721 111 213

Z

ostał uruchomiony całodobowy numer
alarmowy Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Łodzi, istotne naruszenie
przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami można zgłaszać całodobowo pod numerami telefonu: 721 111 213
dla po-

wiatów: miasto Łódź, powiat zgierski, powiat
pabianicki, część powiatu łódzkiego wschodniego (gmina Andrespol, gmina Brójce,
gmina Nowosolna, gmina Rzgów).
Interwencje można zgłaszać
również na adres e-mail: awarie@wios.lodz.pl lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu
(7.30–15.30) pod numerem:
(+48) 42 633 33 43.
W dni robocze w godzinach
20.30–7.30 oraz w weekendy
Zakladka 1 przod

12/9/18

7:54 PM

Page 1

i święta powyższe numery alarmowe będą
w dyspozycji dyżurnego operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
W sytuacjach nagłych można zgłaszać naruszenia dotyczące m.in.: nielegalnie wyrzucanych odpadów, odorów, nadmiernego hałasu,
zanieczyszczenia gleby i rzek substancjami
szkodliwymi.
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Łodzi
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Krótki, bo tylko miesięczny
okres, miała pierwsza drużyna
Zawiszy, aby przygotować
się do nowego sezonu klasy
okręgowej. Zespół w tym
czasie pracował w pocie
czoła na własnym obiekcie,
urozmaicając treningi
meczami kontrolnymi, których
rozegrano cztery.
Klasa okręgowa już w grze
O pierwszych dwóch napisaliśmy w poprzednim numerze (zwycięstwo 6:1 nad Tęczą Brodnia i remis 2:2 z Termami Uniejów), w kolejnym
ulegliśmy 0:4 silnej czwartoligowej drużynie
Orkana Buczek (warto dodać, że po niezłej
grze), a w próbie generalnej pokonaliśmy KKS
Koluszki 3:0. Dobrze w sparingach wypadli testowani zawodnicy i część z nich zasiliła kadrę
Zawiszy. Krótki to był czas, aby jeszcze bardziej
wzmocnić kadrę naszej drużyny Sukcesem było
utrzymanie w zasadzie wszystkich zawodników, poza Pawłem Sobczakiem (strzegącym
w minionej rundzie naszej bramki). Po odejściu z drużyny dotychczasowego bramkarza
priorytetem było sprowadzenie golkipera, który zapewni odpowiedni poziom na tak ważnej
pozycji. Ta sztuka udała działaczom w bardzo
dobrym stopniu. Do gry w barwach Zawiszy
udało się zakontraktować bowiem Przemysława Kazimierczaka, doświadczonego zawodnika mającego za sobą grę zarówno w Polsce, jak
i na angielskich boiskach, a ostatnio broniącego
w Warcie Sieradz. Śmiało można powiedzieć,
że transfer takiego zawodnika może być porównany do ściągnięcia nie tak dawno Macieja
Humerskiego. Tak doświadczonych i ogranych
zawodników na poziomie klasy okręgowej
na pewno szukać ze świecą. Mamy też nadzieję,
że będzie on silnym punktem drużyny.
Do zespołu dołączył też drugi bramkarz,
młodzieżowiec Adrian Olejnik. Ten utalentowany zawodnik będzie miał wiele możliwości rozwoju przy starszym koledze. Kolejnym
wzmocnieniem jest, grający ostatnio w Orkanie
Buczek, Aleksander Michalski. To kolejny zawodnik o statusie młodzieżowca, który poprawi rywalizację w formacji ofensywnej Zawiszy.
O jej sile stanowić też będzie Krzysztof Borowski, zawodnik który w przeszłości przywdziewał
już barwy Zawiszy. Innym zawodnikiem, który
dołączył do formacji ataku jest Brazylijczyk
Caio Cesar Ferreira de Assis. Ten dwudziestolatek będzie miał okazję dołączyć do grona
rodaków, o grze których w Zawiszy pamięta się
do dziś. Do drużyny przyszło też dwóch zawod-

Nowy sezon w Zawiszy
10 ZESPOŁÓW W ROZGRYWKACH LIGOWYCH
ników urodzonych w latach 2001/2002 – Maksymilian Tobiasz i Bartosz Darnowski. Wprowadzenie ich do zespołu na pewno zabierze
trochę czasu, jednak umiejętności im nie brakuje. Na ten moment kadra liczy 21 zawodników i dla trenera Michała Osińskiego to niewątpliwie powód do zadowolenia. Co prawda gra
na boisku zweryfikuje ich potencjał, ale liczymy
że nadchodzący sezon nie będzie gorszy od poprzedniego, choć trzeba też przyznać że apetyty
na bardzo dobry końcowy wynik są spore.
Za nami już pierwsze wyjazdowe spotkanie,
w którym zmierzyliśmy się ze Startem Brzeziny.
Niestety Zawisza zaliczył w nim falstart, przegrywając je 3:4. Nasza gra była daleka od ideału, a w całym meczu 20 minut w miarę dobrej
gry nie pozwoliło nawet na zdobycie jednego
punktu. Bramki w tym pojedynku zdobyli Kujawski, Rokuszewski i Borowski. W kolejnych
spotkaniach drużyna musi wykazać dużo więcej
zaangażowania, bo żadna z drużyn przed nimi
na boisku się nie położy, a dobry wynik z poprzedniego sezonu zmotywował pozostałe ekipy
do jeszcze lepszej postawy w meczach z Zawiszą.

Idzie nowe – futsal w Rzgowie!
Sezon rozgrywkowy 2019/2020 będzie początkiem nowej sportowej odsłony Zawiszy
i to na szczeblu centralnym. Wszyscy kibice
i osoby interesujące się sportem przyzwyczaili
się, że na piłkarskiej mapie Polski widnieje klub
Zawisza Rzgów, od razu przypisując go do bo-

isk trawiastych. Teraz będzie okazja do poszerzenia naszego wizerunku i zaistnienia w piłce
halowej. Po kilku tygodniach, a może nawet
miesiącach wspólnych rozmów ostatecznie
w sierpniu podpisano porozumienie, na mocy
którego powołana została futsalowa drużyna
piłkarska Zawisza Malwee WNS Rzgów!
To wszystko dzięki podjętym i szeroko
zakrojonym rozmowom, w których oprócz
Zawiszy uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Malwee Łódź, Stowarzyszenia
Więcej niż Sport Łódź oraz GOSTiR Rzgów,
udało się opracować wspólny projekt, którego efektem jest stworzenie nowego „produktu”, który urozmaici sportową ofertę Rzgowa.
Nowy zespół uzyskał już licencję na najbliższy
sezon rozgrywkowy 2019/2020. Pozostaje czekać na rozpoczęcie rozgrywek, które zgodnie
z opublikowanym terminarzem nastąpi w dniu
21 września, domowym meczem naszej drużyny z KS Gniezno. Nasz zespół występować będzie w 1 Polskiej Lidze Futsalu Grupa Północna.
W niej przyjdzie nam się zmierzyć z zespołami
z tej części kraju. Będą w nich między innymi
drużyny z Gdańska, Warszawy, Szczecina, Torunia czy Piły. Do zobaczenia zatem też i na hali!

10 zespołów w rozgrywkach ligowych
Kolejny już raz wzrasta liczba zespołów zgłoszonych do rozgrywek organizowanych przez
Łódzki Związek Piłki Nożnej. W tym sezonie
będzie ich aż dziesięć! Oprócz wspomnianych
już seniorów w klasie okręgowej oraz drużyny
futsalowej do rozgrywek III ligi kobiet ponownie zgłoszona została żeńska drużyna Zawiszy.
O sile zespołów młodzieżowych stanowić będą:
zespół rocznika 2004/05 w rozgrywkach Juniora Młodszego B1, zespół rocznika 2006/07
w rozgrywkach Trampkarza C2, zespół rocznika 2008 w rozgrywkach Młodzika D2, zespoły
roczników 2009, 2010, 2011 w rozgrywkach
Orlików E1 i E2 oraz zespół rocznika 2012
w rozgrywkach Żaków F2.

Młodzież w treningu
Zespoły młodzieżowe nadal oczekują na rozpoczęcie rozgrywek ligowych i czasu na trening
mają dużo więcej niż pierwszy zespół Zawiszy.
Nie oznacza to jednak, że w tym okresie próż-

nują. Zespoły 2009 i 2010 rocznika mają już
za sobą obozy przygotowawcze. Starsi formę
szlifowali na Mazurach w Lidzbarku Welskim.
Rozegrali na nim też kilka sparingów, w tym
między innymi z klubem Poncio z Lidzbarka,
miasta zrzeszonego podobnie jak Rzgów w grupie Miast Cittaslow. Z tej okazji naszych zawodników odwiedził i wręczył drobne upominki
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. To była
niewątpliwie bardzo miła niespodzianka na zakończenie obozu. Młodsi nad formą pracowali
w Kleszczowie, a na obóz w tej miejscowości
wybiera się też zespół rocznika 2006/07. Podopieczni trenera Marcina Rutkowskiego mają
też już za sobą trzy spotkania kontrolne –
ze Zjednoczonymi Stryków (zwycięstwo 8:5),
AKS SMS Łódź (porażka 2:9) i PTC Pabianice
(zwycięstwo 9:8). Do treningów powrócili też
już zawodnicy pozostałych roczników z najmłodszymi żakami z rocznika 2012.
Warto też wspomnieć, że drużyna 2011
rocznika do nowego sezonu zaczęła już przygotowywać się pod okiem nowego szkoleniowca.
Do grona kadry trenerskiej Zawiszy dołączył
Hubert Poliszuk, który do tej pory w swojej
trenerskiej przygodzie związany był ze szkółką Futbol Bonito i Akademią Widzewa Łódź.
Nowym trenerem będzie także wspomniany
wcześniej Przemek Kazimierczak, który rolę
zawodnika godził będzie z funkcją trenera
wszystkich bramkarzy zgromadzonych w naszym klubie. Nowym trenerom życzymy jak
najdłuższej i owocnej pracy w Zawiszy.

Dołącz do Zawiszy!
Tym razem nie informujemy o kolejnym naborze, ale poszukujemy osoby, która chciałaby
wspomóc Zawiszę w zakresie prac związanych
z prowadzeniem strony internetowej klubu.
Do podstawowych prac zaliczyć należy m.in.
tworzenie terminarzy gier, wprowadzanie wyników spotkań i strzelców, wprowadzanie gotowych artykułów i zdjęć oraz obsługa techniczna
strony. Wszystko to w środowisku Joomli. Jeśli
tylko wśród naszych czytelników znajdzie się
taka osoba zapraszamy do kontaktu mailowego
z klubem: zawisza.rzgow@wp.pl lub na profilu
facebooka Zawiszy.
Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza
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MOCNE UDERZENIE
ze rzgowską nutą

Rzgowskie smaki
Proste przepisy
na sezonowe i efektowne dania
warzywno-mięsne podają panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
w Starowej Górze i Starej Gadce.

Cukinia nadziewana
Składniki
• 4 małe cukinie
• 20 dag mielonego mięsa
• pomidor
• ząbek czosnku
• mała cebula
• oregano
• sól i pieprz do smaku
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Przygotowanie
Cukinie przekroić wzdłuż na połówki i wydrążyć miąższ. Wybrany miąższ, pomidor,
cebulę, i drobno posiekany czosnek wymie-

SIERPIEŃ

Kartka z kalendarza
Tradycyjnie w sierpniu odwołujemy się
do daty nadania praw miejskich dla Rzgowa.
20 sierpnia 1467 roku wyjednano u króla Kazimierza Jagiellończyka przywilej lokacyjny.
Z tego nadania otrzymało miasto prawo nie-

Pieczęć miasta Rzgowa, 1584 r.

Z

espół Nation of Wild wystąpił gościnnie
podczas koncertu z okazji Dni Rzgowa,
a w jego składzie znajdują się mieszkańcy naszej
gminy. Zagrali kilka własnych najpopularniejszych utworów i rockowe hity z dawnych lat.
– Zaczęliśmy formować skład pod koniec
lata 2017 roku. Znalezienie odpowiednich muzyków nie było proste, ale w marcu 2018 udało
nam się skompletować grupę, dokończyć autorskie utwory i zagrać nasz pierwszy koncert, który odbył się w VI LO w Łodzi, gdzie uczęszczało
dwóch kolegów. Uczniowie i nauczyciele bardzo ciepło nas przyjęli – wspomina Kuba Tuszyński, basista, mieszkaniec Rzgowa. – Gramy głównie hard rocka, ale nie zamykamy się
na inne gatunki muzyczne. Część z nas mieszka

w gminie Rzgów, np. w Starowej Górze i często
mamy próby na jej terenie.
Do dotychczasowych sukcesów grupy „Nation of Wild” można zaliczyć udany koncert
w słynnym studiu im. Henryka Debicha w Radiu
Łódź i i wydanie singla „My Little Darling”, który
został przyjęty z entuzjazmem przez słuchaczy.
Oprócz tego zespół zagrał 20 koncertów w łódzkich klubach, gromadząc sporą grupę fanów.
W skład grupy wchodzą: Kacper Kacperski – perkusja, Kuba Tuszyński – bas, Artur
Mozer – gitara rytmiczna, Michał Tanaś – gitara prowadząca i Stanisław Hurnik – wokal.
Młodym muzykom życzymy powodzenia
w dalszej karierze!
(ag), fot. Nation of Wild

Pół żartem, pół serio…
A gdyby tak
do rzgowskiej
hali sportowej
dobudować…
ieżę
choćby jedną w

szać z mięsem mielonym i doprawić solą,
oregano i pieprzem. Tak przygotowany farszem napełnić połówki cukinii, które trzeba
piec w rozgrzanym piekarniku przez 20 minut. Podawać z sosem pomidorowym lub
keczupem. Palce lizać, smacznego!

Grillowana papryka
Składniki
•½
 kg mięsa mielonego wołowego, 1 jajko
• p ół czerwonej papryki i papryczka chili
• ½ kg ziemniaków, pół główki białej kapusty
• p ieprz, sól, cukier, majonez
Przygotowanie
Mięso, paprykę, jako, papryczkę chili oraz
sól i pieprz wymieszać razem i uformować
podłużne wałeczki. Grillować z każdej stro-

Pieczęć wójta Rzgowa, 1584 r.

mieckie magdeburskie. Wszyscy mieszkańcy
zwolnieni zostali z jurysdykcji sądów królewskich, ponadto otrzymali mieszczanie prawo
wolnego sprowadzania i sprzedaży soli z żup
Bochni i Wieliczki. Wreszcie ustanowiono
dwa jarmarki trzydniowe, na św. Trójcę i św.
Marcina oraz targ tygodniowy we wtorki. Miasto przyjęło w herbie wizerunek św. Stanisława
biskupa, wskrzeszającego Piotrowina. (ag)

ny po 5 minut. Ziemniaki umyć, ugotować
w mundurkach i przekroić na pół, a potem
smażyć w głębokim tłuszczu do zarumienienia. Kapustę na surówkę poszatkować,
posolić i wygnieść, dodać łyżkę cukru,
2 łyżki majonezu i wymieszać. Smacznego!
Na zdjęciu: Radosław Bubas, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzgowie, zapalony szachista
fot. WK

Źródło:
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”,
wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

