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Wicepremier w Rzgowie

Wyniki
wyborów
w gminie
Rzgów
W wyborach do Sejmu RP poszczególne
komitety wyborcze uzyskały w gminie Rzgów następującą liczbę głosów:

2016 r.

REKORDOWA FREKWENCJA – 73.07%

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2641 (45,74%)

KOALICJA OBYWATELSKA
1281 (22,19%)

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
     685 (11,86%)

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
     646 (11.19%)

KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
    521 (9,02%)
Oddano łącznie 5774 głosy
***
W wyborach do Senatu RP:
MAREK MARKIEWICZ
(Prawo i Sprawiedliwość)
2565 (44,94%)

W

kościele parafialnym w Rzgowie,
w niedzielę, 6 października w mszy
świętej uczestniczył wicepremier
Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa
narodowego.
Po nabożeństwie wicepremier przeszedł
na plebanię, aby spotkać się z mieszkańcami.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Mateusz Kamiński – burmistrz Rzgowa, a gospodarzem
był ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak. Profesor Piotr Gliński otrzymał pamiątkową iko-

nę z pracowni rzgowskiego metaloplastyka
Krzysztofa Kaciupskiego. Dla wyjątkowego
gościa zaśpiewał Dariusz Stachura, dyrektor
łódzkiej opery.
Wicepremier zapoznał się z postępem prac
przy remoncie zabytkowej rzgowskiej świątyni,
która jest najcenniejszym obiektem historycznym gminy Rzgów. Do tej pory Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło remont milionowym dofinansowaniem. Ponad
drugie tyle przekazał lokalny samorząd:

Rada Miejska w Rzgowie zgodziła się na przekazanie 30 tys. zł na projekt budowlany remontu kościoła.

2017 r.
Dotacja gminy 113 tys. zł na remont zwieńczenia wieży kościoła parafialnego
• 364 tys. zł na remont dachu nawy głównej
kościoła parafialnego 2018 r.
• 300 tys. zł na dalszy remont dachu oraz elewacji 2019 r.
• 350 tys. zł na remont elewacji północnej
i wnętrz kościoła parafialnego
W. Kupisz, fot. R. Poradowski

W ratuszu o pracy i pracodawcach
K

olejny raz sala konferencyjna rzgowskiego
ratusza zamieniła się w salę wykładową,
w której gościliśmy ekspertów ZUS-u oraz
Państwowej Inspekcji Pracy. Słuchaczy seminarium w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy
w ciepłych słowach powitał Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa. Goście przygotowali dla
słuchaczy interesujące wydawnictwa, tematycznie związane z problematyką seminarium.

Pierwsze seminarium w czwartek, 26 września 2019 r. w godz. 10–11 skupiło zagadnienia
pod wspólnym hasłem: „Pracuję – zatrudniam
legalnie”. To wykład Państwowej Inspekcji Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Poświęcony został legalności zatrudnienia (umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło)
w ujęciu podstaw prawnych i stanu faktycznego.
W godz. 11.15–12.30 wygłoszono wykład:

K RZYSZTOF KWIATKOWSKI
(KWW Krzysztofa Kwiatkowskiego)
1948 (34,13%)
 AŁGORZATA NIEWIADOMSKA-CUDAK
M
(Sojusz Lewicy Demokratycznej)
1194 (20,92%)
Łącznie oddano 5707 głosów
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„Zatrudniam legalnie w oparciu o współpracę z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń
krótkoterminowych.”
W godz. 12.30–13.00 prelegent zapoznał uczestników z funduszami na rozwój firmy – pieniędzmi
na start, dotacjami na szkolenia, pożyczkami na inwestycje i nieruchomości w ramach inicjatywy JEREMIE – Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Tekst i fot. W. Kupisz

RZGÓW NASZA GMINA – październik 2019
Zakończyły się zebrania
wiejskie, na których
podejmowano uchwały
na temat przedsięwzięć,
finansowanych z funduszy
sołeckich. W zebraniach
uczestniczyli samorządowcy
z gminy i powiatu,
którzy zapoznali się
z potrzebami mieszkańców
i ich propozycjami lokalnych
inwestycji i zmian. Burmistrz
Rzgowa Mateusz Kamiński
relacjonował postęp inwestycji
gminnych i plany na przyszłość.

SPRAWY I LUDZIE

Podział funduszy sołeckich
Sołectwo STARA GADKA wykorzysta dofinansowanie w wysokości 53 965 zł na modernizację boiska – odtworzenie murawy przy ul. Lucernianej, zakup nagłośnienia do strażnicy OSP
i na modernizację remizy (malowanie pomieszczeń). W związku z tym, że w tym roku nie wykorzystano w całości pieniędzy na ogrodzenie boiska, 16 tys. zł Rada Sołecka pragnie przeznaczyć
na budowę świetlicy w Starej Gadce. Burmistrz
M. Kamiński poinformował o zamiarze stworzenia ścieżki rowerowej przy ul. Czartoryskiego.
Mieszkańcy pytali m.in. o to, czy na skrzyżowaniu
z ul. Cegielnianą w Gospodarzu powstanie rondo.

P

W Czyżeminku fundusz sołecki w przyszłym roku zostanie przeznaczony na doposażenie świetlicy i zagospodarowaniem terenu wokół

W CZYŻEMINKU z podziału funduszu sołeckiego mieszkańcy otrzymają do dyspozycji 27
740 zł dofinansowania z funduszu sołeckiego.
W przyszłym roku te pieniądze zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu przy
świetlicy oraz na jej doposażenie. Na zebraniu
podkreślano, że pieniądze powinny posłużyć
na przykład na organizację pikniku sąsiedzkiego. Dzięki temu można oderwać ludzi od komputera i telewizora, zachęcić do solidarnego
działania na rzecz mikrowspólnoty.
Podczas zebrania burmistrz Mateusz Kamiński zapytany o termin budowy chodnika
na ul. Głównej odpowiedział, że to będzie 2020
rok. Poszerzenie ul. Dojazdowej uzależnione
jest od wykupu działek, a inwestycja będzie
możliwa w dłuższej perspektywie czasowej.
W sołectwie KALINKO do dyspozycji będzie 38 072 zł na prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane w gminie Rzgów,
na wymianę krzeseł w sali OSP i doposażenie
placu zabaw (zjeżdżalnia dla małych dzieci).
W „sprawach różnych” zgłoszono potrzebę
wykonania progu zwalniającego na zakręcie
w Kalinku Morgach. Konieczny jest remont
korytarza w remizie OSP Kalinko. Padła propozycja odszlamowania rowów w ramach ich
ogólnego oczyszczania oraz ustawienia przenośnej toalety przy placu zabaw.
Sołectwu PRAWDA przypadło 25 438 zł,
które mieszkańcy chcą przeznaczyć w 2020 r.
na zamontowanie monitoringu w kilku miejscach. W „sprawach różnych” padł wniosek

o postawienie znaku ograniczenia prędkości
do 30 km/godz. na drodze Prawda-Jagodowa.
Sołtys Jan Spałka zaproponował budowę chodnika na odcinku Prawda-Guzew. Mieszkańcy
zgłosili prośbę o przedłużenie ul. Podleśnej.
Sołectwo HUTA WISKICKA-TADZIN
otrzyma 23 248 zł na wykonanie klimatyzacji
w świetlicy i modernizację zewnętrznej części
budynku, która ma polegać na dociepleniu,
co pozwoliłoby obniżyć rachunki za ogrzewanie.
Sołectwo STAROWA GÓRA będzie rozporządzać kwotą 56 154 zł na doposażenie
Młodzieżowej Drużyny OSP, zakup fantomu
dla OSP do prowadzenia szkoleń, na organizację interaktywnych warsztatów dla dzieci, zakup kosy spalinowej dla utrzymania terenów
zielonych, na budowę terenu rekreacyjnego
na ul. Wójtowskiej (ogrodzenie, przyłącze
energetyczne i wodociągowe, monitoring placu zabaw). W „sprawach różnych” mieszkańcy
pytali m.in. o zasady, na jakich utwardza się
drogi. Pojawiła się prośba o dodatkową lampę
oświetlenia końcówki ul. Wójtowskiej.
Sołectwu RZGÓW I przypadło dofinansowanie z funduszu sołeckiego w wysokości 56
155 zł. Mieszkańcy pragną za to modernizować
system monitoringu miejskiego. Zaproponowano rozpocząć modernizację na głównych arteriach i ruchliwych miejscach tj. w parku im.
Adama Mickiewicza i na placu zabaw, na rondzie przy OSP, „dróżce harcerskiej” łączącej ul.
Długą z ul. Ogrodową. Ponieważ w budżecie
na 2020 r. Rada Miejska planuje wyodrębnić

oniższe opracowanie sprawozdań z zebrań wiejskich ma charakter subiektywny i wyrywkowy, a podane kwoty
dofinansowania zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

W

wydatki na monitoring, sołtys i Rada Sołecka
Rzgowa I proponują dofinansować tę pozycje
budżetową z funduszu sołeckiego. Pojawiła się
propozycja likwidacji kwietników na ulicach
Tuszyńskiej i Pabianickiej w pasie drogowym.
Zgłoszono też konieczność rozwiązania problemu parkowania na ul. Rawskiej.
Sołectwo RZGÓW II otrzyma dofinansowanie w wysokości 56 154 zł, które mieszkańcy chcą
przeznaczyć na modernizację monitoringu miejskiego, zainstalowanie kamery na placu zabaw przy
ul. Nasiennej oraz na jego oświetlenie. W „sprawach różnych” padły pytania o dofinansowanie
wymiany pieców i fotowoltaiki dla osób indywidualnych. Zgłoszono uwagę na temat lokalizacji
kwietników w centrum, co utrudnia parkowanie.
Mieszkańcy sołectwa GRODZISKO-KONSTANTYNA mogą liczyć na 46 777 zł, które
zamierzają przeznaczyć na doposażenie placu
zabaw w Konstantynie wraz z nasadzeniami
oraz na zakup motopompy pożarniczej dla OSP
Grodzisko. W „sprawach różnych” zgłoszono
oświetlenie w Konstantynie na ulicach: Widokowej, Przyrodniczej, Krajobrazowej i Plenerowej. Poddano dyskusji montaż dodatkowych
progów zwalniających w Grodzisku. Zgłoszono
problem twardej wody i ewentualnie jej uzdatnienia. Zgłoszono konieczność kompleksowych
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego m.in. w kontekście przekształcenia działek
z usługowych na budowlane, przydomowych
oczyszczalni ścieków, rodzaju dachów itp. –
w tej sprawie zaplanowano złożenie wniosku.

Gwoli ścisłości w sprawie monitoringu

środę, 25 września na portalu samorządowym rzgow.pl pojawiła się informacja z obrad Rady Miejskiej pt. „Nie tylko kamerki w centrum zainteresowania”. Znalazł się
w niej fragment, dotyczący mieszkańca naszej
gminy, próbującego drugi rok ustalić sprawcę
kolizji drogowej na skrzyżowaniu przy kościele parafialnym, który znajduje się w zasięgu
monitoringu miejskiego. Jak poinformował na
sesji rady Miejskiej pracownik UM – z obrazu
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kamery można odczytać numer rejestracyjny
bez dwóch cyfr, kolor auta sprawcy i przypuszczalną markę pojazdu. Materiał z monitoringu
udostępniono policji.
Jak odpowiedział nadkom. Robert Kieszek
w liście do burmistrza Mateusza Kamińskiego,
do kolizji doszło na wysokości posesji Grodziska 82 w bardzo znacznej odległości od tego
skrzyżowania. Moment zdarzenia nie został
zarejestrowany.

Z relacji policjanta wynika, że urzędnik sam
badał zapis wideo, a mianowicie przykładał lupę
do monitora, na którym odtwarzał i zatrzymywał kadry z momentu przejazdu przez skrzyżowanie ul. Grodziska/Tuszyńska wytypowanego
pojazdu sprawcy kolizji. Twierdził, że odczytuje
częściowo numer rejestracyjny podając rzekomo widoczne przez niego litery i cyfry, których
obecny przy tym policjant nie był w stanie odczytać. Zdaniem nadkom. Roberta Kieszka, od-

Sołectwo BRONISION DWORSKI dysponuje dofinansowaniem w wysokości 25 775 zł
na budowę siłowni zewnętrznej na terenie OSP
w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu. W „sprawach różnych” burmistrz powiedział, że przebudowa ul. Granitowej jest
dla niego priorytetowa. Nie będzie ona tania
z uwagi na to, że obecna droga nie ma podbudowy. W przyszłym roku można by wykonać
projekt przebudowy oraz zamontować częściowo oświetlenie na końcu drogi przy Grodzisku.
Sołectwu GUZEW-BABICHY przypadły 33
356 zł na modernizację i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego, na wykonanie miejsca postu i odpoczynku
na działce nr 364/6 w Guzewie i na zaprojektowanie oraz wykonanie garażu OSP Guzew. W „sprawach różnych” burmistrz w odpowiedzi na jeden
z wniosków do projektu budżetu odpowiedział,
że trwają rozmowy w GDDKiA w sprawie zmiany kategorii drogi krajowej 71 w Rzgowie na drogę wojewódzką. Jeśli uda się to osiągnąć, to wtedy
będzie można planować rondo na skrzyżowaniu
ul. Guzewskiej w Gospodarzu.
Mieszkańcy KALINA zamierzają wydać 31
278 zł na krzesła w świetlicy OSP w Kalinie oraz
na mundury i wyposażenie bojowe druhów OSP.
Mieszkańcy GOSPODARZA pragną wykorzystać 35 377 zł na doposażenie świetlicy
wiejskiej i modernizację ogrodzenia oraz na organizację imprez integracyjnych.
Sołectwo ROMANÓW mając do dyspozycji 22 686 zł – przeznaczy je na budowę
altany na placu zabaw. Plac jest niezadrzewiony – nie ma tu żadnej ochrony przed upałem,
porywistym wiatrem i deszczem. W „sprawach
różnych” wypłynęła m.in. konieczność zainstalowania kurtyny grzewczej przy wejściu do remizy OSP oraz oświetlenia ul. Szkolnej.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

czytywane przez urzędnika litery i cyfry były
jedynie jego subiektywnym wrażeniem, a poprawność odczytu była bardzo wątpliwa.
Biegły sądowy z Laboratorium Informatyki
Kryminalistycznej w Katowicach wydał opinię,
że ze względu na niską jakość nagrań oraz zbyt
szybkie poruszanie się pojazdu, nie ma możliwości ustalenia marki, modelu, numerów tablic
i cech charakterystycznych identyfikowanego
pojazdu. Opinia eksperta jest wiążąca dla policji
i rozstrzyga wątpliwości w tej konkretnej sprawie.
Miała wpływ na merytoryczną decyzję kończącą
postępowanie wyjaśniające, niestety niekorzystną dla pokrzywdzonego.
UMR
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gotowa. Wzdłuż elewacji formowane są skarpy,
wyznaczane alejki. Wewnątrz wszystko robi
duże wrażenie ze względu na wielkie przestrzenie, na ogół dobrze doświetlone wielkopowierzchniowymi oknami. Na parterze od ul.
Szkolnej 300-metrowa sala przyszłej Bibliotek
Gminnej z wydzielonym pomieszczeniem dla
personelu przypomina sporą halę sportową.
Czytelny jest podział zaplecza scenicznego
z trzema garderobami z łazienkami. Będzie też
magazyn kostiumów Zespołu Pieśni i Tańca
„Rzgowianie” na skalę marzeń. Duża jest sala,
którą być może zajmie w przyszłości pracownia
wyrobów glinianych. Zamontowana już – przesuwana ściana działowa pozwoli ją użytkować
dwóm grupom dzieci jednocześnie.
Nowa siedziba instytucji kulturalnych gminy
ma kształt litery L, a jej architektura nawiązuje
do bryły przyległej Hali Sportowej. Dom Kultury
posiada powierzchnię użytkową 2440 m2 kubaturę 15760 m3. Obiekt jest już wyposażony w windę 8-osobową o udźwigu 630 kg. Dom kultury
ma mieć własne ogrzewanie – kotłownię gazową
o mocy 320 kW. W gmachu przewagę stanowi
ogrzewanie podłogowe – jedynie w foyer i kilku
innych pomieszczeniach pojawią się grzejniki.
Dla elewacji Domu Kultury przewidziano eleganckie okładziny z piaskowca szlifowanego.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

RZGÓW

Teatralne fotele
dla 250 widzów
N

a bieżąco odbywają się już pierwsze
tzw. cząstkowe odbiory techniczne
na budowie Domu Kultury przy ul.
Szkolnej. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
burmistrz Mateusz Kamiński zapowiedział,
że prace wykończeniowe powinny zakończyć
się na przełomie listopada i grudnia tego
roku.
– Kiedy 5 lat temu powstał projekt obiektu
kultury, Rada Miejska zgodziła się tylko na klimatyzację sali widowiskowej – opowiada Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Obecnie,
jednak dyrekcja GOK zwróciła się o zaprojektowanie klimatyzacji także innych pomieszczeń,
na co władze wyraziły zgodę.

Trwają prace nad tzw. mechaniką sceny.
Pod tym określeniem kryje się mnóstwo elementów wyposażeniowych i wykończeniowych
od oświetlenia, nagłośnienia po mechanizm
kurtyny. Robotnicy montują w tej chwili płyty
na ścianie widowni. Dla precyzyjnego montażu wykorzystywane jest urządzenie laserowe!
W październiku rozpoczęły się prace parkietowe, co umożliwi zainstalowanie 250 zakupionych foteli teatralnych: miękkich w kolorze
czerwonym. Istnieje możliwość zapewnienia
miejsca maksymalnie 300 widzom!
Wzdłuż fasady od ul. Literackiej stoi dziewięć „żyletek” jak wykonawcy nazywają murowane elementy dekoracyjne, estetycznie wzbogacające front Domu Kultury. Fasada jest już

GOSPODARZ

Świetlica po rozbudowie
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października w Gospodarzu odbyło się poświęcenie i oficjalne otwarcie – po modernizacji – świetlicy wiejskiej. Wśród gości byli m.in.
Mateusz Kamiński – burmistrz Rzgowa, Radosław Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej,
Katarzyna Berczak-Lato – sekretarz gminy, Zbigniew Snelewski – kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, sołtys Henryk
Garusiński, radna Anna Tumińska-Kubasa, a także Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz – członkini
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
W trakcie uroczystości otwarcia wstęgę
przecięli samorządowcy oraz przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich w Gospodarzu –
Grażyna Ratajska. Goście mogli posmakować
wielu potraw i napojów przygotowanych przez
KGW. Były tańce i animacje dla najmłodszych.
Rozstawione namioty pozwoliły pomieścić
wszystkich gości i mieszkańców Gospodarza.
Ponadto wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa staroci pod hasłem „Tradycja ma sens” i zdjęć, dotycząca historii KGW
Gospodarz, jak i również przebiegu prac remontowych.

Zadanie pn. „Zróbmy to razem z Gospodarzem – dzień otwarty świetlicy wiejskiej
w Gospodarzu” zostało zrealizowane w ramach
pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych
gminy w zakresie realizacji małych projektów
lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Umowa dotacji nr 193/RŚ/19. Projekt polegał m.in. na doposażeniu świetlicy w sprzęt
gastronomiczny oraz uzupełniono wyposażenie
kuchenne. Zakupiono również mobilny sprzęt nagłaśniający oraz grill gazowy.
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RZGOWSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Wielka inwestycja za lasem

W

południe, 30 września 2019 r. burmistrz Mateusz Kamiński, Radosław Pełka – przewodniczący Rady
Miejskiej i Beata Jasiukiewicz – dyr. GZWiK
otworzyli zmodernizowana, powiększoną dwukrotnie oczyszczalnię ścieków. Obiekt popularnie zwany „Inwestycją za lasem” kosztował
blisko 17 mln zł, z czego połowę otrzymaliśmy

cowników Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego, projektantów i wykonawców odbyła się przed
nowoczesną suszarnią osadów ściekowych.
Zastosowano tu rozwiązania techniczne
na miarę XXI wieku m.in. pompę ścieków
odzyskującą energię ze ścieków. Suszarnia
przypominająca ogromną szklarnię produkuje granulat nadający się świetnie jako nawóz
do gospodarstw rolnych. Taka technologia jest
wykorzystywana dopiero w trzech miejscach
w województwie łódzkim. Rzgowska suszarnia
– w odróżnieniu od pozostałych – nie emituje
przykrego zapachu. Czuć tu ziemię orną dobrej
klasy, a nie osad pochodzący z nieczystości.

ponadgminny – jej unowocześnienie i podwojenie możliwości oczyszczania wpływa na poprawienie czystości Stawów Stefańskiego – już
w granicach Łodzi.

Odzyskiwanie energii ze ścieków – podkreślił burmistrz Mateusz Kamiński – nie tylko służy ochronie wody w Nerze, ale również
przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery! Inwestycja zrealizowana została w bardzo krótkim okresie 15 miesięcy. Uzyskanie dofinansowania unijnego było
możliwe dzięki uczestnictwu gminy Rzgów
pracach stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Znaczenie oczyszczalni ma charakter

W swoim wystąpieniu burmistrz Rzgowa
podkreślił, że inwestycja przy ul. Stawowej jest
krokiem w przyszłość. Zabezpiecza bowiem
oczyszczanie ścieków przez kilkadziesiąt lat.
Została skojarzona z budową kanalizacji w 23
ulicach w Starowej Górze i Starej Gadce, gdzie
możliwość przyłączenia się do sieci zyska docelowo około 1700 mieszkańców, a już ponad
pół tysiąca podpięło się do nowej kanalizacji.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na Lata 2014–2020.
Burmistrz M. Kamiński powiedział przed
przecięciem wstęgi, ze ta inwestycja łączy pokolenia. Jest kontynuacją społecznej inicjatywy budowy oczyszczalni ścieków, podjętej w latach 90.
Uroczystość z udziałem radnych, sołtysów, pra-

RZGÓW

Na Glinianej powstaje kanalizacja deszczowa
W

Rzgowie na ul. Glinianej rozpoczęła się
budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 1447 metrów. Do przetargu przystąpiło
7 wykonawców – wygrała firma z Bełchatowa,
która podjęła się wykonać odwodnienie za nie-

całe 298 tys. zł podczas gdy najdroższa oferta
sięgnęła 598 tys. zł!
Kanalizacja będzie miała charakter grawitacyjny. Jej przebieg zaprojektowano na terenie
nieutwardzonym i pod powierzchnią ul. Ogro-

dowej w kierunku rowu melioracyjnego – Strugi. Projekt przewiduje zamontowanie 7 studni
rewizyjnych z prefabrykowanych elementów
betonowych. Powstanie wylot sieci do planowanego otwartego rowu ziemnego.
WK
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CZEGO OCZEKUJĄ MIESZKAŃCY?

Diagnoza potrzeb kulturalnych
Gminy Rzgów
Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie przeprowadził
wśród mieszkańców gminy
ankietę „Diagnoza potrzeb
kulturalnych Gminy Rzgów”.
Głównym jej celem była
identyfikacja potrzeb
kulturalnych mieszkańców
oraz poznanie ich oczekiwań
wobec Ośrodka.

Czy poszukuje Pan/Pani informacji
o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych?

lały odpowiedzi znalazło się 63,7% kobiet oraz
36,3% mężczyzn. Pod względem wieku zdecydowaną większość stanowią osoby w przedziale
26–35 lat (38,2%) oraz 36–50 lat (34,3%).
Na pytanie, jaki rodzaj propozycji kulturalnej ceni Pan/Pani najbardziej, większość
respondentów (52,6%) wybrała odpowiedź:
zajęcia w sekcjach zainteresowań oraz (51%)
festyny, imprezy plenerowe oraz koncerty.
Na pozostałych pozycjach uplasowały się odpowiedzi: koncerty (45,1%), spektakle teatralne, warsztaty i wykłady, spotkania z ciekawymi

Jaki rodzaj propozycji kulturalnej
ceni Pan/Pani najbardziej?

 Dowiaduję się przypadkowo
 Szukam wszędzie gdzie to możliwe
 Szukam sporadycznie

102 odpowiedzi

rowana do dzieci (46,1%), darmowa oferta
kulturalna (24,5%), oferta skierowana do dorosłych i seniorów (20,6%), przeglądy działalności sekcji instytucji (18,6%).
Kolejne pytanie dotyczyło oceny oferty
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. 29,4%
ankieterów zaznaczyło – niewystarczająco,
24,5% – wystarczająco, 15,7% – wysoko, 14,7
– bardzo wysoko, 11,8 – nisko.
Z ankiety dowiedzieliśmy się również,
w jaki sposób mieszkańcy czerpią informacje
o wydarzeniach kulturalnych. Zdecydowana

102 odpowiedzi

Do przeprowadzenia diagnozy użyto anonimowej ankiety, która była rozpowszechniania
w formie elektronicznej – na stronie internetowej GOK oraz na profilu instytucji na portalu
społecznościowym. Dostępna była również
w tradycyjnej formie papierowej w UMR. Ankieta w formie elektronicznej była udostępniana od 18 września br. Wśród osób, które udzie-

 Nie szukam

dobrze, a pozostali: 17,6% – dobrze, wystarczająco i nie mam zdania – po 14,7%, niewystarczająco – 13,7%, źle – 6,9%.
Na pytanie dotyczące atrybutów, jakie powinna posiadać nowoczesna instytucja kultury
większość odpowiedzi wskazywała, by łączyć
funkcje artystyczne i edukacyjne (73,5%), posiadać urozmaiconą ofertę (52,9%), realizować
programy dla wszystkich grup społecznych
(49%). Pozostałe odpowiedzi to: pełnić rolę
animacyjną (19,6%), pełnić funkcję artystyczną (17,6%), edukacyjną (13,7%) otwierać się

Jakie według Pan/Pani atrybuty przede wszystkim
powinna posiadać nowoczesna instytucja kultury?

ludźmi – po 27,5%, wernisaże – 5% oraz nauka gry na instrumentach, ZPiT „Rzgowianie”
i inne – 1%.
Na pytanie, jakimi kategoriami kierują się
nasi mieszkańcy przy wyborze sposobu spędzania wolnego czasu, zdecydowana większość
(73,5%) odpowiedziała, że oczekuje rozrywki
i relaksu. Następne odpowiedzi to: oferta skie-

Jak ocenia Pan/Pani ofertę
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie?

 Bardzo wysoko
 Wysoko
 Wystarczająco
 Niewystarczająco
 Nisko
 Nie mam zdania
102 odpowiedzi

102 odpowiedzi

większość dowiaduje się o nich się z Facebooka
(81,4%). Na stronę internetową oraz „od znajomych” wskazało po 28,4% respondentów. Pozostałe to: lokalna prasa – 27,5%, plakaty i ulotki
– 26,5% oraz inne – 1%.
Kolejne pytanie dotyczyło powodów, które
utrudniają korzystanie z oferty placówki. 46,1%
ankietowanych wskazało na odpowiedź – brak
interesujących propozycji, 42,2% – brak czasu,
32,4% – brak informacji o wydarzeniach.
Respondenci zapytani, jak oceniają atmosferę panującą w GOK: 32,4% ocenia ją bardzo

na multikulturowość (11,8%), specjalizować
się w wybranych dziedzinach (7,8%), nie mam
zdania (2%) i inne (1%).
Najlepsze, zdaniem mieszkańców, kierunki
rozwoju dla naszej placówki to przede wszystkim wychowanie poprzez kulturę i rozbudzanie zainteresowań (65,7%), tworzenie nowych
propozycji (43,1%), specjalizowanie się w wybranych dziedzinach (42,2%) oraz promocja
lokalnych twórców (40,2%).
Oprac. GOK
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Świętowaliśmy
Dzień Nauczyciela
D

la jednych wciąż Dzień Nauczyciela
i wszystkich pracowników oświaty,
dla innych Dzień Edukacji Narodowej – świętowaliśmy 14 października.
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński składał
życia personelowi Szkoły Podstawowej w Guzewie, Miron Ossowski z Urzędu Miejskiego w Rzgowie odwiedził Szkołę Podstawową w Kalinie,

a Marta Pietrusińska – inspektor ds. oświaty UM
złożyła życzenia gronu pedagogicznemu i pracownikom niepedagogicznym w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Rzgowie.
Uroczystości dla uhonorowania wysiłku
pracowników oświaty były połączone z programami artystycznymi w wykonaniu uczniów.
W akademiach wzięli udział m.in. byli dyrek-

torzy, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. W SP w Kalinie gościli
także: Radosław Pełka – przewodniczący Rady

miejskiej w Rzgowie, radny Zbigniew Waprzko,
sołtysi Andrzej Sabela oraz Stanisław Hoja.
WK, fot. SP w Guzewie i Kalinie

„Camerata” na festiwalach:
„Ave Maria” i „Łódzka Jesień
Chóralna”
W

Jak uspokoić ruch na Polnej?
U

lica Polna w Rzgowie, która ma zaledwie
430 m długości, położona jest w zaludnionym rejonie o zabudowie jednorodzinnej.
Nie jest łatwo żyć przy ulicy, gdzie samochody
nierzadko śmigają z prędkością 100 km/godz.
Ponadto trzeba pogodzić interesy rolników
z potrzebami przedsiębiorców, którzy chcą
bezpiecznie wyjechać na ulicę.
W sali obrad Rady Miejskiej w Rzgowie
odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami ul. Polnej, dotyczące wprowadzenia
stałej organizacji ruchu na tej ulicy. Burmistrz

Rzgowa Mateusz Kamiński zaprosił na nie eksperta – Macieja Chojnackiego, który zapoznał
mieszkańców ze swoim projektem. Wyjaśnień
udzielał również Adam Stawiany – p.o. kier.
Referatu Komunalnego UMR.
Na spotkaniu mieszkańcy ul. Polnej
w większości opowiedzieli się za powstaniem
jednego progu spowalniającego, czyli tzw.
dwóch wysp. Bus szkolny będzie je mógł wziąć
między koła, a auta osobowe muszą zwolnić,
co będzie stanowić element uspokojenia ruchu.
Tekst i fot. W. Kupisz

niedzielę, 13 października, Rzgowski
Chór „Camerata” brał udział w VII
Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria” w Dobroniu. Podczas spotkania chórzyści ze Rzgowa
zaprezentowali trzy pieśni: „Gdy klęczę przed
Tobą”, „Święta Matko” oraz „Choć kwitną ich
tysiące”. W festiwalu zaprezentowali się również chóry z Kolumny, Konstantynowa Łódzkiego, Łasku, Pabianic i Dobronia.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem
i na zaproszenie wójta gminy Dobroń, przy
udziale parafii św. Wojciecha i Dobrońskiego
Centrum Kultury. To wyjątkowe święto chórów
zakończone zostało wspólnym wykonaniem
utworu „Barka”. Dalsza integracja wszystkich
grup przebiegała przy słodkim poczęstunku.
Joanna Papuga-Rakowska

W

niedzielę, 20 października „Camerata”
reprezentowała gminę Rzgów podczas
XII Łódzkiej Jesieni Chóralnej – na Festiwalu
im. H. Blachy. Dla upamiętnienia 200. rocznicy
urodzin kompozytora Stanisława Moniuszki,
rok 2019 nosi miano Roku Moniuszkowskiego. Rzgowski chór wykonał: „Pieśń poranną”,
„Pieśń wieczorną” i „Przylecieli sokołowie”.
W koncercie wystąpili również: Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” ze Zgierza, Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki z Aleksandrowa Łódzkiego, Chór Katedry Prawosławnej pw.
św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie
Śpiewacze im. S. Moniuszki z Łodzi.
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia” z Łodzi, Parafia
Najświętszego Imienia Jezus i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP.
GOK
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„Caritas” wspiera
potrzebujących
S

alwy śmiechu i głośna muzyka dochodziła w niedzielę po południu z placu
kościelnego w Rzgowie. W Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika 29 września o godz. 14 rozpoczął się
II Parafialny Piknik Caritas. Jego organizacja
była możliwa dzięki zaangażowaniu finansowemu lokalnych przedsiębiorców.
Obrazy, pamiątki, wyroby rękodzieła artystycznego trafiły na licytację, a goście mogli

wrzucić do koszyczka pieniążka za ciasta, rośliny doniczkowe, przetwory domowe i inne
rzeczy oferowane na kiermaszu. Cały dochód
z pikniku: 4224 złote zostanie przeznaczony
na opał dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Na ławkach przed sceną zasiedli m.in.
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz
ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak.
Wystąpiła Kapela Podwórkowa „Spod
Dębu”, która powstała w Mzurkach koło Piotr-

Dobre
życie dla
każdego

P

iknik Integracyjny Cittaslow – miast wysokiej jakości życia mieszkańców – odbył się w hali im. K. Kobusa w Rzgowie.
Gmina Rzgów przygotowała w końcu września zabawę oraz poczęstunek dla prawie 60
podopiecznych wraz z opiekunami Środowiskowego z Domu Samopomocy w Ksawerowie
oraz podopiecznych Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

kowa Trybunalskiego w maju 2005 roku. Nazwa kapeli związana jest z 1000-letnim dębem,
który rośnie w parku podworskim. Kapela
„Spod Dębu” zaprezentowała w swoim repertuarze utwory własne. Utwór o teściowych poruszył serca zięciów i przyszłych zięciów.
Drugą gwiazdą pikniku „Caritas” był znany z telewizji Kabaret Kopydłów, który powstał
na bazie „Spotkania z balladą”. W 1994 roku kabareciarze ruszyli w świat, odwiedzając estrady

zarówno krajowe, jak i te, przed którymi gromadziła się zawsze wdzięczna i liczna Polonia. Wojciech – komendant kopydłowskich strażaków,
któremu towarzyszył oczywiście Toporek rozbawił widownię do łez skeczem o stringach wydzierganych z włóczki, pochodzącej ze sprutego
swetra proboszcza. W przedwyborczym skeczu
ze sceny padła zachęta do głosowania na kandydatów, reprezentujących młode pokolenie.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Rzgowie.
Przypomnijmy, że z opieki ksawerowskiego
ośrodka korzysta siedmioro mieszkańców gminy Rzgów, co reguluje specjalne porozumienie
samorządów. Wszyscy podopieczni z obu
ośrodków zostali przywiezieni do hali busami.
Taneczny korowód poprowadzili m.in. Katarzyna Berczak-Lato – sekretarz gminy Rzgów,
felicjanka siostra Kornelia – kierownik ośrodka

Rzgów, Aneta Łopyta – kierownik MOPS w Rzgowie, Ewa Szulbowska – szefowa ksawerowskiego ośrodka oraz didżej i akordeonista – Sławomir Bartkiewicz. Scenariusz wydarzenia był
dziełem Mateusza Tomaszewskiego.
Podczas imprezy siostra Kornelia wprowadziła
podopiecznych w świat bajek, z wielkim poczuciem
humoru zachęciła do udawania burzy i deszczu.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Cuda z… ziemniaków

D

zień Ziemniaka świętowały w sobotę w Romanowie nasze panie z Kół
Gospodyń Wiejskich z całej gminy
Rzgów. Gospodynie dosłownie cuda porobiły
z ziemniaków: od niezwykłych sałatek chłopskich, knedli, babeczek nadziewanych po jaja
faszerowane od szczęśliwych kur – z dodatkiem kartofelków w nadzieniu.
Ziemniaczki były skojarzone z pysznościami takimi jak choćby śledzie pod pierzynką.
Po prostu majstersztyk! Ktoś próbował policzyć degustowane potrawy ziemniaczane, ale
doszedł do stu i się poddał… Kto nie był, niech
żałuje, bo gospodynie przygotowały również
słodkie delicje jak tort i rozmaite ciasta. Dekoracja stołów zwracała uwagę nieskończoną
pomysłowością. Do ich przystrojenia wykorzystano kosze owoców, jesienne liście, szyszki,
pnącza winogrona, jarzębinę czerwoną, grzyby,
orzechy, dynie, owoce i inne.
Już tradycją się stało, że jednym z emocjonujących punktów programu Dnia Ziemniaka jest konkurs na obieranie kartofli, w którym zwycięża osoba, która uzyska najdłuższą

obierkę. W tym roku W tej konkurencji zobaczyliśmy m.in. burmistrza Rzgowa Mateusza
Kamińskiego i Radosława Pełkę – przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Ewę Gładysz,
wicestarostę powiatu łódzkiego wschodniego.
W tym roku zwycięzcą okazał się burmistrz.
W komisji oceniającej ziemniaczane specjały zasiadła m.in. Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Jury przyznało wszystkim Kołom
Gospodyń Wiejskich równorzędne pierwsze miej-

„Pożegnanie Lata”
w Starowej Górze

Z

apowiadało się chłodne popołudnie,
prognozy straszyły deszczem, ale było
inaczej. Na sobotnim „Pożegnaniu
Lata” w Starowej Górze pogoda dopisała,
a co najważniejsze zapanowała przy ognisku
gorąca atmosfera.
Na terenie rekreacyjno-sportowym przy
ul. Centralnej 11 lato żegnaliśmy w tradycyjny
sposób pieczeniem ziemniaków w łęcinach.
Kartofli wystarczyło dla wszystkich mimo
tego, że ziemniak w tym roku stał się jednym
z warzyw z górnej półki po bardzo słabych
zbiorach. Gospodarze przygotowali na rozgrzanie żurek, pieczono kiełbaski. Do tańca zagrał
zespół „Odjazd”, a najwytrwalszym tancerzem

okazał się najstarszy uczestnik zabawy. Stworzyliśmy okazję do przyjemnego spotkania
z sąsiadami w piknikowej atmosferze.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. Małgorzata Rózga – zastępca burmistrza Rzgowa,
radna Ewa Tyll, radny Stanisław Zaborowski
– współorganizator „Pożegnania Lata”, sołtys
Anna Wielgosz – współorganizator, Małgorzata Niewiadomska-Cudak– wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi oraz radna
Patrycja Melaniuk z gminy Andrespol.
Gospodarze imprezy dziękują za pomoc
w organizacji Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie, GOK, firmie „Grot” oraz mieszkańcom.
Tekst i fot. Stanisław Zaborowski

sce! Konkurs gastronomiczny i ogólnosprawnościowy na obieranie bulw to były elementy większej, przemyślanej całości edukacyjnej, która miała
przybliżyć charakter i znaczenie ziemniaków.
Wkrótce po imprezie w mediach społecznych pojawiły sie wpisy, z których wynika, że burmistrz
nie tylko dba o to, żeby w gminie przybywało nowoczesnych hal, ale również przykłada duże znaczenie do zachowania lokalnych tradycji.
Oprawę muzyczną imprezy zapewniły: Amatorski Zespół Śpiewaczy Leśnianki

z Gminnego Ośrodka Kultury z sąsiedniej gminy Brójce oraz Kapela Podwórkowa Z Kopyta
z Konina. Kapela istnieje od 2007 r. Prowadzi
ją Jerzy Maciejewski (gitara, wokal). Zespół
słynie z utworów biesiadnych dla każdego
słuchacza. Organizacja superudanego ziemniaczanego święta w Romanowie przebiegała
pod kierunkiem Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie oraz pań z Kół Gospodyń Wiejskich
gminy Rzgów.
Włodzimierz Kupisz, fot. UM w Rzgowie
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Z książką za pan brat
Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca

Pisarze są wśród nas…
SPOTKANIE Z EWĄ NOWAK

K

olejne z serii spotkań z ciekawymi
ludźmi dla rzgowskiej młodzieży
odbyło się 17 października. Kulisy
tworzenia tekstu, tajniki warsztatu pisarskiego, „sposoby na dobrą powieść”, źródła inspiracji – oto zagadnienia, którymi podzieliła
się Ewa Nowak podczas spotkań w szkołach
Gminy Rzgów. Mieszanka poczucia humoru
na wysokim poziomie, błyskotliwych puent,
doświadczeń z wieloletniej pracy z młodymi
ludźmi, znajomości ich psychiki, podparte
pedagogicznym wykształceniem procentują
podczas spotkań z czytelnikami. To nieczęsta
sytuacja, gdy tryskający energią i przebojowością pisarz zaraża publiczność pasją, zachęca
do inicjatywy, realizowania marzeń, kreatywności i odwagi w dążeniu do celu. Sama Ewa

Anna Malinowska
Nowak jest tytanem pracy i uważa, że uczciwa, codzienna, nawet żmudna praca, bez wykrętów oraz wymówek, jest receptą na sukces.
Od premiery debiutanckiej książki
„Wszystko, tylko nie mięta” minęło 17 lat
i także 17 nowych tytułów od tego czasu
wzbogaciło serię „miętową”, przeznaczoną
dla młodych i traktującą o ich problemach.
W tych powieściach czytelnik odnajdzie całą
gamę współczesnych postaci „z życia wziętych”, ich realistyczne problemy, przywary
i zalety. Dominują inteligentne dialogi, z dużą
dawką znakomitego humoru, choć podejmowane tematy nie są łatwe ani lekkie. Nic
dziwnego, ze każda kolejna książka pani Ewy
to wydarzenie, a rosnąca rzesza odbiorców
czeka niecierpliwie na kolejne premiery.
Założenie autorki, iż w każdym spotkaniu z pisarzem uczestniczy co najmniej jeden
przyszły twórca kultury, rozpaliło wyobraźnię obecnych. A jeśli przemyślenia i refleksje
po rozmowie dodadzą komuś odwagi do zaprezentowania swojej twórczości, pomogą
pokonywać własne słabości, pracować nad
charakterem i uwierzyć w możliwości, to zadanie zostało wykonane.

Na tropach historii
KALINO
W nakładzie 300 egz. została
wydana książka pt. „Nasza mała
Ojczyzna” Jest ona poświęcona
stuleciu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kalinie. Autorką
monografii jest Cecylia
Agnieszka Modranka.
We wstępie do książki burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński zwraca uwagę na przejawianą
coraz silniej przez mieszkańców – potrzebę dokumentowania lokalnej przeszłości. Podkreśla,
że ta pozycja to coś więcej niż dzieje jednostki OSP Jest historią sołectwa, ukazaną z perspektywy

100-lecie przez pryzmat
lokalnej społeczności
druhów. Przedstawiono w niej bowiem działalność Koła Gospodyń
Wiejskich, dzieje lokalnej oświaty
oraz losy miejsc kultu religijnego.
Wszystko to składa się na obraz wsi,
której początki sięgają XII wieku!
Dariusz Krzewiński, prezes OSP
Kalino we wstępie do „Naszej małej
Ojczyzny” pisze, że książka ukazała się
z finansowym wsparciem samorządu
rzgowskiego, prywatnych
sponsorów oraz środków
z programów rządowych.
Ogromny był społeczny
zapał.
Cecylia Agnieszka Modranka jest autorką części reprodukowanych w książce fotografii.
To ona przeprowadziła wywiady z mieszkańcami, jak
również kwerendę zdjęć archiwalnych i współczesnych
z domowych zasobów.
Książka zawiera wspomnienie o udziale OSP Kalino i OSP Guzew w gaszeniu jednego z największych

pożarów w Europie –
w rejonie Kuźni Raciborskiej
w sierpniu i wrześniu 1992 r. W akcji uczestniczyło łącznie 4700 strażaków, zginęło troje ludzi, a 50 trafiło do szpitali. Spaliło się 15 wozów
bojowych i 26 motopomp straży pożarnych
z całego kraju.
Wśród mnóstwa ciekawostek przytoczonych przez autorkę jest mowa o namiastce
kółek rolniczych, istniejących już w latach
rewolucji 1905 r. Były to spółki włościańskie, tworzone przez rolników. Sprowadzały
materiał siewny, nawozy sztuczne, drzewka
owocowe. Prowadziły także sklepy spożyw-

cze – podobnie było w Kalinie i Rzgowie. Późniejsza Spółdzielnia Kółek Rolniczych działała
do późnych lat 80. ubiegłego stulecia. Dzięki
niej rolnicy mieli dostęp do nowoczesnych maszyn rolniczych.
Młode pokolenie na ogół nie ma już
pojęcia o pierzawkach, czyli wspólnym
rozdrabianiu piór przez gospodynie, aby
oddzielić puch do wykonania poduszek
i pierzyn. Pierzawki były jednym z przejawów dobrosąsiedzkich spotkań – życia
społecznego wsi.
Na 152 stronach książki udało się
udokumentować mnóstwo ciekawostek
i ocalić je od zapomnienia.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Sempre
Cantare
zabrzmi
głośniej

29 września na stadionie
Komendy Powiatowej PSP
w Koluszkach odbyły się XI
Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze jednostek OSP
i Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. W zawodach
wystartowało trzynaście
drużyn męskich w grupie
A, siedem drużyn żeńskich
w grupie C, a także sześć
chłopięcych i trzy dziewczęce
młodzieżowych drużyn
pożarniczych.

W

Powiatowe Zawody
Pożarnicze OSP
Z

ostały one rozegrane (we wszystkich
grupach) w dwóch konkurencjach:
sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Drużyny młodzików startowały według
regulaminu opracowanego na podstawie międzynarodowych wytycznych CTIF.
Dodatkowo

wprowadzono dla wszystkich drużyn konkurencję „Musztra”, zrealizowaną według wytycznych Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Organizatorem zawodów była Komenda
Powiatowa PSP w Koluszkach oraz Zarząd
Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
W poszczególnych grupach na pozycjach
I–III sklasyfikowano następujące drużyny:

I. Grupa A- klasyfikacja generalna
drużyn męskich:
1. miejsce – OSP Wierzchy – 90,10 pkt
2. miejsce – OSP Bedoń – 95,80 pkt
3. miejsce – OSP Kotliny – 101,03 pkt

II. Grupa C – klasyfikacja generalna
drużyn żeńskich:
1. miejsce – OSP Lipiny – 114,68 pkt
2. miejsce – OSP Wierzchy – 117,05 pkt

Druhowie OSP odznaczeni
przez Prezydenta RP

3

października w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim ośmiu druhów Ochotniczej
Straży Pożarnej z naszej gminy odebrało Krzyże Zasługi dla najbardziej zasłużonych
mieszkańców województwa. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył wojewoda łódz-
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ki Zbigniew Rau. W uroczystości uczestniczył
także burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.
To państwowe odznaczenie nadawane jest
osobom, które przysłużyły się dla państwa lub
obywateli w sposób przekraczający zakres ich
zwykłych, codziennych obowiązków, przyno-

3. miejsce – OSP Grodzisko – 127,73 pkt
5. miejsce – Starowa Góra – 139,76 pkt

III. W grupie MDP chłopców
w klasyfikacji generalnej:
1. miejsce – OSP Stefanów – 1028,50 pkt
2. miejsce – OSP Lipiny – 1017 pkt
3. miejsce – OSP Brójce – 1008,50 pkt

Ujeździe burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński podpisał umowy na dofinansowanie gminnej kultury przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.
Nasi artyści otrzymają pieniądze w ramach
promocji i zachowania szeroko rozumianego
obszaru dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego.
W uroczystym popisaniu mowy wzięli
udział m.in. Miron Ossowski, szef promocji
gminy Rzgów oraz wiceprezesi stowarzyszenia:
Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
Michał Tokarski i Justyna Strumiłło.

IV. W grupie MDP dziewcząt
w klasyfikacji generalnej:

1. miejsce – OSP Starowa Góra – 986,85 pkt
2. miejsce – OSP Koluszki – 984,10 pkt
3. miejsce – OSP Grodzisko – 962,25 pkt
Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami:
4. miejsce – Grodzisko – 74,30 pkt
7. miejsce – Starowa Góra – 84,35 pkt
W kategorii „Musztra” w poszczególnych
IV grupach najlepszymi okazali się:
– kobiety – OSP Wierzchy,
– mężczyźni – OSP Długie,
– dziewczęta – OSP Koluszki,
– chłopcy – OSP Stefanów
Zawody przebiegały w przyjacielskiej atmosferze, a nad głowami świeciło jesienne słońce.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział
i sportową rywalizację.
Tekst i fot. Komenda Powiatowe
PSP Koluszki

sząc tym samym korzyść państwu lub obywatelom swą działalnością publiczną oraz niesieniem pomocy w zasługach „Na Rzecz Ochrony
Przeciwpożarowej” i „Na Rzecz Rozwoju i Propagowania Honorowego Krwiodawstwa oraz
Propagowania Idei Czerwonokrzyskiej”. Zaszczyt ten przypadł druhom z Kalina i Prawdy.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał druh Dariusz
Krzewiński. Natomiast brązowe Krzyże Zasługi druhowie: Wojciech Pachulski, Marcin
Skrobiszewski, Jan Jakóbiec, Kazimierz Łęgocki, Stanisław Hoja, Krzysztof Kauc oraz
Jan Spałka.

Gmina Rzgów otrzymała dofinansowanie
na dwa projekty:
1) „Doposażenie Rzgowskiej Orkiestry Dętej
w instrumenty muzyczne” mająca na celu
promocję i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. W ramach
zadania planuje się zakupić trąbkę, klarnet
i saksofon altowy. Wartość dofinansowania
– 10 548 złotych (100% wartości projektu).
2) „Zakup strojów regionalnych dla Zespołu
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. W ramach zadania planuje się zakupić stroje regionalne
dziecięce dla chłopców i dziewczynek. Wartość dofinansowania – 10 286 zł (100% wartości projektu).
Grantobiorcą jednego z dofinansowanych
wniosku jest również nasza mieszkanka, Natalia Pachulska z grupy wokalnej „Sempre
Cantare”. Zadanie pt. „Doposażenie grupy wokalnej „Sempre Cantare” w sprzęt muzyczny”
obejmuje głośnik superniskotonowy, mikrofon
bezprzewodowy oraz mikser. Wartość dofinansowania to 6 086 zł (100% wartości projektu).
Pełna lista operacji wybranych do dofinansowania: http://www.buduj.eu/portal-strona-181-wyniki_naboru_32019g.html
Wszystkie ww. zadania będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.
Włodzimierz Kupisz
fot. Miron Ossowski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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W nowym parku między
tężnią a jeziorkiem
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ZMIANY TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW
REJON V

REJON I

Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych oraz segregowanych z rejonu V zaplanowany na dzień 1 listopada 2019 r. został zmieniony na:
• odbiór odpadów komunalnych na

Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych oraz segregowanych z rejonu I zaplanowany na dzień 11 listopada 2019 r. został
zmieniony na:
• odbiór odpadów komunalnych na

• odbiór odpadów zielonych na

• odbiór odpadów segregowanych na

30 października 2019 r.
31 października 2019 r.

13 listopada 2019 r.
6 listopada 2019 r.

NUMERY INTERWENCYJNE OCHRONY ŚRODOWISKA

W

rzgowskim ratuszu miała miejsce uroczystość wręczenia nagród
i upominków laureatom konkursu
studenckiego na koncepcję zagospodarowania
terenu przyległego do GOSTiR w Rzgowie. Nagrody wręczyli: burmistrz Mateusz Kamiński,
Radosław Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej oraz prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich.
Prace wyeksponowane w galerii na piętrze
magistratu zaskakują pomysłowością, a także
śmiałością wizji. W koncepcjach pojawiały się
tężnie, jeziorko – sztuczny zbiornik wodny,
mostki, ogrody zimowe, mobilny pawilon gastronomiczny, ławki o futurystycznej formie…
Park sportu i rekreacji przy Hali Sportowej im.

skierowanym do studentów studiów inżynierskich i magisterskich Politechniki Łódzkiej,
ze szczególnym uwzględnieniem studentów
realizujących w roku akademickim 2018–2019,
w semestrze letnim przedmiot Projektowanie
Terenów Zieleni (VI semestr).
Prace konkursowe są wystawione na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie oraz na terenie Politechniki Łódzkiej w terminie ustalonym przez uczelnię.
Do przeprowadzenia konkursu powołana została Komisja Konkursowa w składzie:
ze strony Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej: przewodniczący
prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich, sekretarz

Konrada Kobusa nie jest z pewnością bajką.
Już padły pierwsze deklaracje, że radni będą
głosować sprawę wykupu działki pod park
oraz ewentualne ogłoszenie w przyszłym roku
projektu zagospodarowania terenów zielonych
między Strugą a halą.
Organizatorami konkursu byli: Kolegium
Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przebieg konkursu za strony
gminy Rzgów nadzorował Miron Ossowski, specjalista ds. rozwoju i promocji gminy, a ze strony
organizatorów dr inż. Barbara Wycichowska.
Konkurs miał charakter zamknięty, jednoetapowy i był konkursem koncepcyjnym,

dr inż. Barbara Wycichowska, dr inż. arch. Marek Grymin, dr inż. arch. Joanna Matuszewska,
a ze strony gminy Rzgów: wiceprzewodniczący
Komisji Konkursowej Radosław Bubas (dyrektor GOSTiR), Paulina Skiba (stanowisko ds.
zamówień publicznych), Milena Łęgocka (stanowisko ds. inwestycyjnych).
W rywalizacji wzięło udział 25 prac.
W ramach konkursu nie przyznano I nagrody. Przyznano dwa II miejsca dla grup w składzie: Aleksandra Sobczyk oraz Marcin Depcik
i Marta Koślaga, Katarzyna Kossakowska oraz
Anna Sikora.
III nagroda – Katarzyna Branicka-Świątkowska oraz Aleksander Czyżykiewicz.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Od 1 stycznia 2019 r. można całodobowo zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Łodzi istotne naruszenie przepisów
ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami pod nrem telefonu: 721 111 213.

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.
▪
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LUDZIE Z PASJĄ

NA REKORDY NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO…

Sport w stylu
masters

L

ekkoatletka Aneta Grot ze Starej Gadki właśnie zdobyła tytuł wicemistrzyni
Europy na 200 metrów i włożyła swój
wkład w zdobycie tytułu Mistrza Europy 4 x 100
metrów w sztafecie. Utytułowana sportsmenka
zaprezentowała swoje osiągnięcia na spotkaniu z Małgorzatą Rózgą, zastępcą burmistrza

Rzgowa oraz z Mironem Ossowskim, szefem
promocji gminy.
– W szkole podstawowej mój talent biegaczki odkryła nauczycielka wychowania fizycznego
– opowiada pani Aneta. – Wygrywałam biegi
z każdym uczniem szkoły bez względu na wiek
i płeć. Nigdy nie miałam problemu, żeby zdążyć

na przystanek przed autobusem, bo ja przecież
lubię pospać i wychodziłam zawsze za późno…
Od 12 roku życia zaczęłam trenować w ŁKS
przez dwa lata, a potem osiem lat w Rudzkim
Klubie Sportowym.
Aneta Grot miała 15-letnią przerwę
w treningach, bo dzienne studia w kierunku:
matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
w Politechnice Łódzkiej zabierały mnóstwo
czasu od rana po wieczór. Potem przyszedł czas
na rodzinę. Wyszła za mąż za Artura, urodziła
Lenę – dziś 9-latkę i Arona, obecnie 11-latka.
Po odchowaniu dzieci wróciła do treningów
pod okiem Tomasza Goworskiego z RKS.
Pięć treningów tygodniowo po dwie godziny pozwala utrzymać niezłą formę, ale zabiera
mnóstwo czasu. Trzeba to pogodzić z pracą
księgowej w łódzkim biurze rachunkowym.
Obowiązki rodzinne dzieli z mężem, bo pociechy mają już ugruntowane ścieżki kariery:
syn nałogowo gra w piłkę nożną, córka gra
na fortepianie i zaangażowana jest w gimnastykę artystyczną w Klubie Sportowym „Tęcza”.
Aneta Grot jako nastolatka odniosła prestiżowy sukces – IV miejsce na 200 metrów podczas
Halowych Mistrzostw Polski w Spale w 1996 r.
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Ostatnio zdobyła tytuł wicemistrza świata na 60
i 200 m w Halowych Mistrzostwach Świata Masters w Toruniu w 2019 r. Masters w nazwie
to nawiązanie do rywalizacji sportowej dojrzalszych zawodników powyżej 35. roku życia.
Sport dojrzałych kosztuje. Trzeba nie tylko opłacić w dewizach start, ale również wziąć
na siebie koszty strojów, podróży, zakwaterowania itp. Dotkliwe dla kieszeni są również
wydatki na masażystów. Ciągłe przygotowania
do startów w sezonie przynoszą w konsekwencji zmęczenie mięśni, ale i kontuzje. W tej
sytuacji wyjazd na mistrzostwa to muszą być
jednocześnie wakacje – takie dwa w jednym –
z finansowej konieczności.
– Namawiam wszystkich dorosłych do trenowania ulubionej dyscypliny – mówi Aneta
Grot. – Mogę pokazać dzieciom, że także mama

może realizować pasje oraz odnosić sukcesy pomimo nawału pracy i domowych obowiązków.
Muszę sobie wygospodarować czas na sprawdzanie prac domowych (solidarnie z mężem!) oraz
na czytanie ukochanych powieści romantycznych o pięknej miłości.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Z RZYMU DO ŁODZI NA RĘCZNYM ROWERZE

Wszystkie drogi prowadzą do… RZGOWA
O

koło 200 km dziennie pokonywał na specjalnym rowerze przez tydzień Krzysztof Jarzębski, niepełnosprawny kolarz, który
4 października odwiedził Rzgów na ostatniej
prostej swego rajdu z… Rzymu.
To kolejny wyczyn 62-letniego pabianiczanina, który mimo braku dolnych kończyn
wsławił się już m.in. przejazdem na jednośladzie przez całe USA (San Francisco – Nowy
Jork), pokonaniem w ciągu 4 godzin dwóch
pełnych maratonów na ulicach Paryża, a także
wejściem na rękach, do tego w kamizelce obciążającej, po 1700 schodach Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie.
– Ręce mam silne – przyznaje pan Krzysztof. – W końcu to, co zwykle kolarz ma w nogach, ja muszę mieć w rękach.
Na ostatni nocleg w trakcie swej podróży na rowerze ręcznym z Włoch niezwykły
sportowiec zatrzymał się w rzgowskim hotelu
„Ozimar”. Nim wyruszył do Łodzi na spotkanie
z kibicami, wpadł jeszcze do Urzędu Miejskiego w Rzgowie na kawę i ciastka…
„Pokazowo-wyczynowy przejazd rowerem
ręcznym na trasie Rzym – Wiedeń – Bratysława
– Łódź”, bo tak brzmi oficjalna nazwa najnowszego przedsięwzięcia pana Krzysztofa, roz-

począł się 27 września. Kolarzowi towarzyszył
czerwony ford galaxy, a w nim – asekurujący
sportowca Tomasz Olban, pabianicki przedsiębiorca i prezes Klubu Kolarskiego PTC Pabianice. Przez duże miasta jechali „na kogucie”!
Pan Krzysztof jechał w barwach narodowych,

odwiedzając po drodze polskie ambasady –
w Rzymie, Wiedniu, Bratysławie. Cała trasa
miała 1680 km, z czego pedałując rękami pan
Krzysztof przebył około 1100 km.
– Cóż, po autostradzie nie da się jechać rowerem… – tłumaczy Tomasz Olban.
Krzysztof Jarzębski mówi, że swym wyczynem chciał po raz kolejny zachęcić wszystkie
niepełnosprawne osoby do aktywności fizycznej. Niekoniecznie, rzecz jasna, w tak ekstremalnym wymiarze, jak to jest w jego przypadku.

Jak o swoją wyjątkową formę dba pabianiczanin? Codziennie o godz. 6 rozpoczyna trening na tzw. trenażerze…
– W suszarni, w bloku, gdzie mieszkam
– opowiada. – Potem przez trzy godziny ćwiczę na siłowni, a następnie trzy godziny jazdy
po ulicach… No i wtedy z Rzymu do Łodzi via
Rzgów to tylko myk, myk!
Małgorzata Trzuskowska
fot. MT, Michał Sowa
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KONNO, NA SYGNALE I TANECZNYM KROKIEM

W

sobotę, 19 października w strażnicy OSP w Kalinie odbyła się biesiada dobrosąsiedzka pod hasłem
„Tylko w Kalinie” w strażnicy OSP. Gwoździem
programu było oddanie do użytku nowej wiaty,
nad którą cieśle pracowali do ostatniej chwili.
Wiata jest wyposażona w ławy, stoły, a także
w ekologiczny grill gazowy, które zostały przetestowane podczas sobotniego pikniku.

czesnego, lekkiego wozu strażackiego. Druh
kierowca OSP na sygnale woził dzieci po polnej
drodze. Nie mniejszym powodzeniem cieszyły się dmuchańce, a także żonglerka talerzami
pod okiem animatora, malowanie twarzy, konkurs piosenki biesiadnej, karaoke z licznymi
nagrodami, wspólne grillowanie oraz zabawa
taneczna. Wystąpiła miejscowa grupa tańca
i piosenki biesiadnej Sąsiadeczki Kalineczki.

Na nowe wyposażenie i dobrą zabawę dla
lokalnej społeczności złożyły się pół na pół:
gmina Rzgów oraz samorząd województwa
łódzkiego. W programie imprezy znalazły
się m.in. pokazy jeźdźców na pięknych wierzchowcach ze stajni w Kalinie, Konstantynie
i Romanowie. Konie tańczyły w takt muzyki.
Niektórzy goście myśleli, że przyjechała grupa
Hiszpańskiej Szkoły Jazdy z Wiednia!
Przeprowadzono konkurs z nagrodami dla
dzieci obejmujący znajomość i wiedzę na temat
gminy Rzgów. Podziwiano wyposażenia nowo-

W pikniku wzięli udział: burmistrz Mateusz
Kamiński, Miron Ossowski – szef promocji gminy, radny Zbigniew Waprzko, sołtys Stanisław
Hoja, radna powiatowa Edyta Waprzko, Dariusz
Krzewiński – komendant powiatowej i gminnej
OSP w podwójnej roli kucharza. Zorganizowanie wspólnej zabawy, wspaniałą kuchnię, niepowtarzalny smak czarnego tortu zawdzięczamy m.in.: Radzie Sołeckiej oraz Kołu Gospodyń
Wiejskich na czele z przewodniczącą Anną Pachulską, z pomocą strażaków ochotników.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Piknik sąsiedzki
w Kalinie

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

KALINO

Królicze
piękności

Olimpijczycy
w szkole

W

W

prawdzie kalifornijski czarny, nowozelandzki biały i francuski baran szary nie
kojarzą się ze Rzgowem, ale pozory mogą mylić.
W naszej gminie hodowlaną tradycję, z sukcesami, kultywuje rzgowianin Piotr Pietraszczyk.

W ostatnią sobotę i niedzielę – pucharowe
i nie tylko okazy podziwialiśmy na VII Ogólnopolskiej Wystawie Królików Rasowych w Hali
Sportowej w Konstantynowie Łódzkim. Patronat
nad tą imprezą tradycyjnie objęła gmina Rzgów,
ponieważ sława rzgowskich królików wykracza
poza granice gminy i województwa. Organizatorem konstantynowskiej wystawy był Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego
Inwentarza. Wśród wręczających nagrody hodowcom królików był burmistrz Mateusz Kamiński.
WK, fot. UM w Konstantynowie
i UM w Rzgowie

Szkole Podstawowej w Kalinie uczniowie klas VII i VIII mieli okazję podziwiać medale zdobyte przez polskich mistrzów
olimpijskich w kolarstwie szosowym – Mie-

czysława Nowickiego i Tadeusza Mytnika.
Ten ostatni, w młodości wspaniały zawodnik,
dziś wyśmienity mówca, zachęcał młodzież
do uprawiania sportu i pokonywania własnych
ograniczeń, mówił: „Bądźcie olimpijczykami
swojego życia!”.
Po spotkaniu Tadeusz Mytnik jeszcze długo
rozdawał uczniom autografy. Spotkanie odbyło
się w ramach projektu „Dotknij olimpijskiego
medalu”, zorganizowane zostało we współpracy z ks. Krzysztofem Florczakiem, proboszczem
parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Tekst i fot. Agnieszka Jagielska
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Piłka kołem się toczy…
Seniorzy lekko zwolnili
Ostatni numer gazety zamknęliśmy z 3-punktową stratą pierwszego zespołu Zawiszy
do liderujących rezerw łódzkiego Widzewa.
Niestety w tym momencie strata wzrosła już
do 7 punktów, gdyż przytrafiły nam się dwie
wpadki, jakimi były remisy 1:1 z Orłem Parzęczew i 0:0 z Termami Uniejów. Szczególnie
ten pierwszy remis ciężki był do przełknięcia
bo momentami goście „zamknięci” byli już
na 16 metrze swojej połowy. Do tych dwóch
remisów podopieczni trenera Michała Osińskiego dołożyli zwycięstwa 3:0 z KS II Kutno, 3:1 z LKS Sarnów i 3:2 z GKS Ksawerów.
Ostatni wymieniony pojedynek rozpoczął serię
bardzo ważnych spotkań pod kątem zmniejszenia straty do wyprzedzającej nas dwójki,
wspomnianych rezerw Widzewa i Stali Głowno. Kolejnym rywalem na własnym boisku będzie Włókniarz Pabianice, a po nim już dwa
bardzo ważne pojedynki właśnie z wymienionymi przed chwilą zespołami, które co gorsza
rozegrane będą jako mecze wyjazdowe. Jeżeli
nasz zespół chce potwierdzić swoje aspiracje
to o gubieniu punktów nie może być już mowy.
W rozgrywkach pucharowych Zawisza znalazł się półfinale okręgu łódzkiego. Najpierw
pokonaliśmy 3:0 Orła Parzęczew, a następnie
2:0 grające o ligę wyżej Termy Ner Poddębice.
Wśród potencjalnych rywali znalazły się rezerwy Widzewa oraz czwartoligowcy – KS Kutno i rezerwy ŁKS. Po losowaniu, które odbyło
się 22 października Zawisza sparowany został
z rezerwami ŁKS, a spotkanie wyznaczono na 6
listopada. Zwycięzca tego pojedynku trafi już
na szczebel wojewódzki! Jest więc o co walczyć,
a Zawisza będzie w tym meczu gospodarzem.
Minimalnie gorsze kolejne wyniki zanotowały też zawodniczki Zawiszy Fiero. W kolejności pokonały one 4:1 UKS Piotrkovię, przegrały 0:6 z Astorią Szczerców, dwukrotnie
zremisowały 1:1 z Różą Kutno i Kotanem Ozorków (udany rewanż za pucharową porażkę)
oraz zanotowały porażkę z PTC Pabianice 4:0.
Z jedenastoma zdobytymi punktami plasują się
obecnie na wysokim 4 miejscu w ligowej tabeli, tracąc do 3 miejsca zaledwie jeden punkt.
Do rozegrania w tej rundzie pozostały jeszcze

dwa spotkania z teoretycznie słabszymi zespołami Włókniarza Konstantynów i Górnika Łęczyca. Istnieje zatem duża szansa na znaczne
poprawienie dorobku punktowego, czego naszym sympatycznym Paniom bardzo życzymy.

Młodzież ze zmiennym szczęściem
Jedyną niepokonaną drużyną młodzieżową
Zawiszy pozostała już tylko drużyna rocznika 2010, która w wyśmienitym stylu kroczy
od zwycięstwa do zwycięstwa w rozgrywkach
ligi E1 Orlik Grupa 5. W momencie pisania
tego artykułu ich bilans wygląda następująco
9 rozegranych spotkań i 9 zwycięstw, strzelonych bramek natomiast… 99! Wszystko
wskazuje na to (chyba tylko największy kataklizm by w tym przeszkodził), że w kolejnym
spotkaniu obejrzymy bramkę nr 100! O zwycięstwo w jesiennych rozgrywkach powalczy
też na pewno zespół 2009 rocznika. Co prawda
w pierwszym meczu na szczycie ligi E1 Orlik
Grupa 4 przegrał on na wyjeździe z Włókniarzem Pabianice, ale przed nami jeszcze spotkanie rewanżowe, które odbędzie się w ostatniej kolejce. Biorąc pod uwagę średnią liczbę
strzelanych w każdym meczu bramek to także
i ten zespół w najbliższej kolejce ma szansę

na bramkę nr 100, gdyż licznik w tej chwili pokazuje
93 gole. Trampkarze,
czyli zawodnicy 2006
i 2007 rocznika będą
musieli zadowolić
się walką o drugą
lokatę, gdyż niepokonana do tej pory
drużyna łódzkiego
Widzewa wydaje się
być poza zasięgiem
całej ligi. Druga lokata wcale ujmy naszym
zawodnikom nie przynosi,
gdyż w lidze jest kilka innych silnych drużyn i nawet o drugą lokatę trzeba
będzie mocno powalczyć. Prawdziwą sinusoidę
w osiąganych wynikach prezentują natomiast
zawodnicy z rocznika 2008. Przeniesienie się
na rozgrywki 9-osobowe oraz większy plac gry
przynosi tej drużynie trochę trudności. Notują
oni zatem raz zwycięstwo, a raz porażkę. Przed
nimi jeszcze dwa spotkania, ale z trudnymi rywalami jakimi będą zespoły UKS SMS III Łódź
(DZ) i ŁKS II Łódź. Najmłodszy zespół biorący udział w rozgrywkach ligowych, czyli zespół
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2011 rocznika z dnia na dzień czyni widoczne
gołym okiem postępy. Co prawda jak zawsze
do wyników nie przywiązujemy większej uwagi, ale pokazują one też szybki postęp czyniony
przez tę drużynę.
Tyle o rozgrywkach ligowych, a przecież
mamy jeszcze rozgrywki rozgrywane systemem
turniejowym. Najczęściej biorą w nich udział
Żaki z rocznika 2012. W krótkim odstępie czasu
pokazali się z bardzo dobrej strony na turnieju
organizowanym w Konstantynowie Łódzkim,
a następnie na turnieju odbytym już na naszym
stadionie. Ci „najświeżsi” adepci futbolu także
bardzo szybko poprawiają swoje umiejętności
piłkarskie i gonią tych już znacznie dłużej trenujących. Rozgrywki zorganizowane na naszym
stadionie poprzedziła miła uroczystość jaką
było wręczenie strojów meczowych od nowego
partnera i chyba śmiało możemy powiedzieć
opiekuna tego rocznika firmę Wiener Vienna
Insurance Group, który dzięki operatywności
rodziców ufundował właśnie wymienione stroje
oraz drobne upominki. O rodzicach tego rocznika trzeba wspomnieć jeszcze raz, gdyż dzięki ich zaangażowaniu zobaczyliśmy świetny
przygotowany turniej, gdzie oprócz rozgrywek
piłkarskich zawodników mogliśmy spróbować
rozmaitych wypieków, zjeść potrawy
z grilla, a także napić się kawy czy
herbaty. Brawo zawodnicy
i jeszcze większe brawa dla
rodziców!

Futsal przywitał
się ze Rzgowem
Za nami już trzy
domowe spotkania
drużyny futsalowej.
Najefektowniejsze
było to pierwsze,
w którym obejrzeliśmy
jak dotąd jedyne zwycięstwo naszego zespołu,
w którym 5:2 pokonaliśmy KS
Gniezno. W kolejnym musieliśmy
uznać wyższość drużyny ze Zgierza, przegrywając 5:6. W tym drugim spotkaniu poznaliśmy ogromny charakter drużyny, która od stanu 2:5 potrafiła doprowadzić do wyrównania.
Niestety ostatnie słowo należało do gości.
W trzecim zremisowaliśmy 4:4 z ówczesnym
liderem Auto Wicherek Oborniki. W sobotę
19 października powinien zostać rozegrany
kolejny domowy mecz jednak kłopoty finansowe i organizacyjne drużyny Pogoni Szczecin
nie pozwoliły jej na dotarcie na rzgowską halę.
Na pewno należy pochwalić się obecnym liderem strzelców I ligi, którym z 8 bramkami jest
obrotowy Zawiszy Krystian Pomykała! Podsumowując początek piłki halowej w gminie można stwierdzić, że futsal w Rzgowie znalazł spore
grono odbiorców, a z każdym kolejnym spotkaniem powinno ich na trybunach zasiąść jeszcze
więcej, bo gra jest szybka i widowiskowa.

Nabór do Zawiszy
W dalszym ciągu prowadzimy nabory uzupełniające do naszych drużyn młodzieżowych,
szczególnie tych z roczników starszych jak
2004 i 2005, a także tych najmłodszych z roczników 2011, 2012 i 2013. Do treningów zaprasza także zespół występujący w rozgrywkach
III ligi kobiet! Wszelkich informacji udzielamy
mailowo, telefonicznie lub poprzez prowadzony na bieżąco profil facebookowy. Zapraszamy!
Dołącz do nas! Dołącz do Zawiszy!!
Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza
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Rzgowskie smaki
Prosty przepis na bardzo
sezonowy słodki deser serwują
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Hucie Wiskickiej i Tadzinie.

Sernik z dynią

Nasi na targach
D

wie firmy: Cukiernia wyrobów wypiekanych według starych receptur – „Nita”
Tomasza Nicińskiego ze Rzgowa oraz Groser –
Moniki Lasoń – producent serów kozich z Grodziska reprezentowały gminę Rzgów na wielkiej
imprezie targowej w Łodzi. Stoiska obu firm odwiedził Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa.

Fotografia –miłość i pasja
Fotografia rozwija wyobraźnię, uczy bycia indywidualistą zmusza do kreatywnego myślenia,
do posiadania własnego zdania i spojrzenia.
Pozwala zatrzymać czas, zamrozić ruch, prze-

kazać emocje. Uczy też opowiadać o otaczającym nas świecie.
Chętnych zapraszamy na spotkanie informacyjne, 4 listopada o godz. 16 w GOSTiR.

Składniki
• ½ kg białego sera (na sernik, risotta, itp.)
• ½ kg dyni
• żelatyna
• cukier
• imbir lub gałka muszkatołowa
• cynamon
• biszkopty lub ciasto kruche
Przygotowanie
Dynię pokrojoną w kostkę przekładamy
do garnka, podlewamy niewielką ilością
wody, dusimy do miękkości. Namaczamy
w zimniej wodzie czubatą łyżkę żelatyny.

Pół żartem, pół serio…
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wszystko gra…!

Były to XII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food &
VIII Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO.
Cukiernia produktów bez polepszaczy „Nita”
zdobyła prestiżowy certyfikat naturalnego produktu regionalnego.
WK, fot. UMR

Kartka
z kalendarza
PAŹDZIERNIK

3

października 1469 roku kapituła krakowska 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, świętującą w tym roku jubileusz 550-lecia istnienia.
Fot. UMR

Na zdjęciu: Mateusz Tomaszewski, pracownik Urzędu Miejskiego w Rzgowie znany również
mieszkańcom z innych dodatkowych aktywności, m.in. jako solista zespołu Sempre Cantare,
a także z występów z ZPiT „Rzgowianie” oraz jako konferansjer czy DJ podczas wielu gminnych
imprez artystycznych i rozrywkowych
fot. UMR

550-LECIE PARAFII W RZGOWIE

Rozcieramy serek (nie musi być zupełnie
gładki), mieszamy ze schłodzoną, rozgniecioną widelcem dynią, słodzimy do smaku
cukrem, dodajemy szczyptę imbiru lub gałki muszkatołowej i łyżkę cynamonu.
Namoczoną żelatynę podgrzewamy,
aby się rozpuściła (nie potrzeba gotować).
Mieszankę serkowo-dyniową leciutko podgrzewamy, wlewamy żelatynę, dokładnie
mieszamy. Całość wylewamy na przygotowany w tortownicy lub blaszce dowolny spód (biszkopty lub ciasto kruche).
Po schłodzeniu można polać galaretką
o dowolnym smaku. Proporcje można
zmieniać, więcej lub mniej serka lub dyni.
Należy tylko pamiętać o żelatynie, bo dynia jest miękka i może nie zachować stałej
konsystencji. Smacznego!
Źródło:
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”
wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

