R Z GÓ W 								

BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA

NASZA GMINA
BABICHY, BRONISIN DWORSKI, CZYŻEMINEK, STARA GADKA, GOSPODARZ, GRODZISKO, GUZEW, HUTA WISKICKA,
KALINKO, KALINO, KONSTANTYNA, PRAWDA, ROMANÓW, RZGÓW, STAROWA GÓRA, TADZIN

MAJ 2018 – NR 267

UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA 1995

TRZEBA OCZYŚCIĆ INFORMACYJNY ŚMIETNIK, ŻEBY WYJAŚNIĆ…

Z obrad Rady Miejskiej
w Rzgowie

Zamieszanie
z odpadami

str. 3

Wielka majówka,
czas święta i zabawy

str. 8–9

P

rawda o zakłóceniu w odbiorze śmieci w Gminie Rzgów wydawała się oczywista. Firma, która wygrała przetarg nie podpisała umowy, bo chyba zbyt nisko oszacowała koszty zlecenia. Zgodnie z przepisami wykonanie usługi powierzono kolejnej firmie, która zgłosiła się do przetargu. Stąd właśnie poślizg czasowy, problemy
logistyczne i start organizacyjny w trybie awaryjnym – mówi burmistrz Mateusz Kamiński.
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Kolejny salon…

NISSAN ROZPĘDZA SIĘ
W RZGOWIE
W

Rzgowie przy ul. Łódzkiej przybył kolejny salon samochodowy. W ceremonii otwarcia salonu Nissana wzięli udział: Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa,
prezes zarządu Emil Frey Retail Polska – Witold Rogalski, dyrektor finansowy Emil Frey
Retail Polska – Grzegorz Dądela, menadżer
sieci dilerskich Nissan Polska – Janusz Nóżka.
Wiceburmistrz M. Rózga mówiła m.in.
o tym, że władze samorządowe są dumne
z tego, iż firma o tak bogatej tradycji uruchamia kolejną formę działalności w Rzgowie.
Z pewnym niedowierzaniem czyta się historię firmy. Otóż, szwajcarska grupa Emil
Frey AG rozpoczęła swoją działalność w 1924
roku. Została ona założona przez 26 letniego
mechanika – entuzjastę motocykli i sportów
rajdowych. Dziś ta grupa handlowa prowadzi
sprzedaż samochodów aż 28 marek. To brzmi
jak mit o amerykańskim śnie – o karierze pucybuta, który dzięki przedsiębiorczości przeistacza się w milionera.
Rzgów jest siedzibą kilkunastu samochodowych salonów sprzedaży i centrów handlowych, oferujących szeroki asortyment aut
terenowych, osobowych, ciężarówek i traktorów. Obrót samochodami to jedna z głównych
działalności lokowanych w naszej gminie,
która słynie również z handlu odzieży i z imprez modowych. Właśnie zyskaliśmy nowo
otwartą placówkę sieci Subaru, która posiada
jedną z większych powierzchni ekspozycyjnych w Polsce z miejscem na ponad 10 samochodów i może pochwalić się profesjonalnym
zapleczem serwisowym, w tym także blachar-

sko-lakierniczym. Prowadzi również sprzedaż
części zamiennych i akcesoriów.
Działalność salonu Nissana ma charakter kompleksowy. Serwis wyposażony jest
w 6 stanowisk, laserową geometrię kół, ścieżkę przejazdową z możliwością sprawdzenia amortyzatorów i hamulców na rolkach
obrotowych. To bardzo ważne, że salon
zapewnia klientom doradztwo w zakresie
usług finansowych i ubezpieczeniowych.
Firma nie poprzestaje na tym obiekcie.
Ze względu na korzystną lokalizację salonu

przy wylocie do Łodzi, w najbliższej przyszłości planuje uruchomienie w tym miejscu centrum używanych samochodów Subaru.
Do Rzgowa będzie się teraz przyjeżdżać
po takie modele aut Nissan jak: Micra, Juke,
Qashqai, Navara, XTrail, Leaf, NV200, 370 Z.
Wiceburmistrz M. Rózga wyraziła nadzieję, że współpraca samorządu z przedsiębiorcami będzie się dalej rozwijać. Obaj partnerzy
wspólnie rozwiążą każdy problem.
Włodzimierz Kupisz,
foto: Ryszard Poradowski

WAŻNA LEKCJA
SAMORZĄDNOŚCI

W

piątek, 18 maja gimnazjaliści rzgowscy z klasy IIc zjawili się u burmistrza
Mateusza Kamińskiego i sekretarz gminy Katarzyny Berczak-Lato na nietypowej lekcji wychowania obywatelskiego.
Burmistrz M. Kamiński m.in. opowiadał
o niedogodnościach związanych z podziałem dróg na gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Nie wystarczy znaleźć dziurę
w jezdni, trzeba ustalić zarządcę drogi po to,
żeby spowodować jak najszybszą naprawę nawierzchni. Burmistrz uświadamiał młodzieży,
że trzeba w wieku dorosłym brać udział w zebraniach wiejskich. Na nich bowiem dzieli się

fundusze sołeckie, które są odpowiednikiem
budżetu obywatelskiego np. w Łodzi. Gmina
Rzgów rocznie przeznacza pół miliona złotych
na fundusze sołeckie. W skali jednej miejscowości są to kwoty rzędu 30–50 tysięcy złotych.
Młodzież zapytana o to, co powinno się
wybudować w na terenie gminy była zgodna
co do tego, że brakuje jeszcze lotniska. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że jeden z mieszkańców
starał się o stworzenie lądowiska dla ultralekkich samolotów. Wobec jednak braku zgody
mieszkańców, inwestycja ta okazała się niemożliwa do realizacji. Po lekcji w gabinecie, burmistrz M. Kamiński wręczył gimnazjalistom
na pamiątkę koszulki z logo gminy Rzgów.
tekst i foto: WK

Przedszkolaki w ratuszu
G

rupa starszych dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Lalibu” w Starowej Górze była gośćmi rzgowskiego samorządu. Burmistrz Mateusz Kamiński i Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza przekazali milusińskim upominki z ratusza.
Mali goście wysłuchali najpierw anegdoty Katarzyny Berczak-Lato, sekretarza gminy na temat okoliczności założenia miasta i o sprawach związanych ze współczesnym Rzgowem. Potem przyszła pora
na lekcję demokracji. Odbyła się z udziałem dzieci minisesja Rady Miejskiej Rzgowa w obecności Zbigniewa Cisowskiego, wiceprzewodniczącego „dorosłej” Rady Miejskiej i radnych Leszka Chwiałkowskiego i Stanisława Zaborowskiego. Przegłosowano m.in. uchwałę o przynoszeniu zabawek do przedszkola
– czy lepiej zrobić to w piątek czy w poniedziałek…
tekst i foto: WK
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LI sesja Rady Miejskiej w Rzgowie

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2018 R.
25 kwietnia br. odbyła się LI
sesja rady Miejskiej w Rzgowie,
na której podjęto następujące
uchwały.
Zmiany w budżecie na rok 2018
Burmistrz w uchwale zmieniającej budżet
na rok 2018 zaproponował następujące
zmiany.
Zwiększenie planu wydatków:
1. 
Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej
w Rzgowie – kwota 125.000,00 zł
W trakcie realizacji prac chodnikowych
stwierdzono znaczące podsiąknięcie korpusu
drogi. Przy udziale Gminnej Spółki Wodnej
sprawdzono drożność zbieraczy. Stwierdzono
ich przerwanie w 4 miejscach. Udrożnienie
melioracji wymaga rozbiórki drogi i jej odtworzenia w 4 miejscach.
2. 
Modernizacja pomieszczeń komunalnych
stanowiących własność Gminy Rzgów – kwota 15.000,00 zł
Po zebraniu ofert na zakończenie remontu
pomieszczeń komunalnych przy ulicy Długiej
18, wynika, że dla zakończenia kapitalnego
remontu mieszkania niezbędna jest kwota
15.000,00 zł.
3. W.P.F.: Przebudowa budynku MOPS na ul.
Rawskiej 8 w Rzgowie – kwota 80.000,00 zł
W trakcie przebudowy budynku MOPS wystąpiła konieczność wykonania robót nie objętych projektem, a koniecznych do prawidłowego zakończenia prac podstawowych.
Roboty dodatkowe to rozebranie ścian i polepy na poddaszu, wymiana części konstrukcji
dachu. Rozebranie i wymiana całości podkładów betonowych na parterze. Istniejące posadzki betonowe przewidziane przez projektanta do pozostawienia musiały zostać skute.
4. 
Projekt i wykonanie przyłącza wodnego
do boiska – ul. Centralna 11 w Starowej Górze – kwota 25.000,00 zł
5. Wydatki bieżące na drogi gminne – kwota
30.000,00 zł
6. 
Realizacja projektu „Aktywna tablica”
w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie – kwota 17.500,00 zł
7. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zorganizowanie prewencyjnych służb ponadnormatywnych pełnionych na terenie Miasta i Gminy Rzgów
– kwota 10.000,00 zł
8. 
Wydatki bieżące na świetlice wiejskie –
kwota 6.000,00 zł
9. Wykonanie schodów zewnętrznych w OSP
Kalinko – kwota 15.000,00 zł
Razem zwiększenie planu wydatków wyniosło
323.500,00 zł.
Zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu

Gminy Rzgów

Rada Miejska zwolniła GZWiK w Rzgowie
z wpłaty do budżetu Gminy Rzgów ustalonej
na dzień 31.12.2017 r. nadwyżki środków obrotowych w wysokości 186.706,01 zł.
Podział Gminy Rzgów na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych
W celu usprawnienia pracy obwodowych komisji wyborczych zachowano dotychczasowy
podział na obwody głosowania, z zastrzeżeniem zmiany nazw siedzib dwóch obwodowych komisji wyborczych i z uwzględnieniem zmian porządkowych (uaktualnienie
ulic, uszczegółowienie numerów). Zmiana
nazw siedzib dwóch obwodowych komisji
wyborczych: Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 i Nr 2 z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie na Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Rzgowie jest konsekwencją przeprowadzonej w 2017 r. reformy
oświaty związanej z włączeniem dotychczasowych klas gimnazjalnych w struktury Szkoły
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie.
Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym
Konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Publicznym w Rzgowie prowadzonym przez
Gminę Rzgów jest wynikiem wejścia w życie
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DzU z 2017 r.
poz. 2203), która uchyliła ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiącą dotychczasową podstawę prawną regulacji lokalnych określających wysokość opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Co więcej, wiek dzieci objętych opłatami
ustawodawca zmienił z 5 na 6 lat. Określił
też, że opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych placówkach
wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią nieopodatkowane

należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, a więc nie są to już, jak dotąd,
należności o charakterze cywilnoprawnym.
Opłata za jedną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, wynosi 1,00 zł.
Opinia w sprawie połączenia gmin w celu
utworzenia okręgu wyborczego do Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Starosta Łódzki Wschodni pismem z dnia 9
kwietnia 2018 r. zwrócił się do Rady Miejskiej
w Rzgowie o opinię w sprawię podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu. W projekcie uchwały Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zachowany stały podział Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze, a jedyne zmiany dotyczą m.in. Gminy Brójce i Gminy Rzgów, w celu
utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W najbliższych wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Gmina Rzgów
i Brójce zyskują dodatkowy mandat, mając ich
razem 5. Rada Miejska w Rzgowie zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
***

LII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
21 maja 2018 r. odbyła się nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej związana z koniecznością dołożenia środków finansowych na zadanie pn.”
Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania
ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi”
o kwotę 100.000 zł. Wskazane środki pozwolą podpisać umowę z wykonawcą prac. Rada
Miejska jednogłośnie podjęła decyzje o przyznaniu środków na ten cel.
Treść podjętych uchwał Rady Miejskiej
w Rzgowie znajduje się na stronie www.bip.
rzgow.pl.
Karolina Jardzioch
Urząd Miejski w Rzgowie

L nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Rzgowie
Na wniosek Burmistrza Rzgowa Przewodniczący rady Jan Michalak zobowiązany był zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. L sesja nadzwyczajna zwołana została
na 20 kwietnia, na której radni zwiększyli plan wydatków w 2018 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r. – kwota
95.335,00 zł.
Firma która złożyła najtańszą ofertę odmówiła podpisania umowy. Druga w kolejności
firma złożyła ofertę wyższą o 1.102.320,00 zł w związku z tym należy zwiększyć środki
na realizację zadania.

DOTACJE
NA WYMIANĘ PIECA

W

Urzędzie Miejskim w Rzgowie trwa nabór deklaracji na 2018–2019 r. od osób
fizycznych, zainteresowanych pozyskaniem dotacji na wymianę ogrzewania na ekologiczne.
Dofinansowaniem mają być objęte koszty
związane z wymianą źródeł ciepła, poniesione
od dnia podpisania umowy pomiędzy gminą
a osobą fizyczną do 30 września 2019 r.
Dofinansowywanie realizowane jest za pośrednictwem urzędów gmin/miast i udzielane będzie pod warunkiem pozyskania przez
gminę środków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji – edycja II. Fundusz dysponuje
na ten cel 20 mln zł, czyli średnio na gminę
w województwie ok. 100 tys. zł.
Najwyższe dofinansowanie nie może przekroczyć połowy kosztów, udokumentowanych fakturami/rachunkami. Będzie można
je otrzymać po likwidacji starego pieca węglowego i zainstalowaniu np. kotłowni gazowej
lub olejowej o mocy do 40 kW.
Przez likwidację starego pieca lub kotłowni, trwale związanej z podłożem lub ścianą
– rozumiemy odcięcie od przewodów kominowych poprzez zamurowanie wlotów kominowych i paleniska, co uniemożliwi dalsze
korzystanie z urządzenia.
Dla kotłowni i pomp o mocy wyższej niż
40 kW maksymalne dofinansowanie może
wynieść w przypadku kotłowni gazowej/olejowej 400 zł za każdy kW, w przypadku kotłowni na biomasę – 500 zł, dla pompy cieplnej
z gruntowym wymiennikiem ciepła – 1200 zł.
W przypadku budynku, lokalu, w których nie
można przyłączyć do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub nie jest to uzasadnione ekonomicznie,
mogą być zainstalowane nowe kotły węglowe,.
spełniające wymogi tzw. klasy V oraz ekoprojektu, wydanego przez akredytowaną jednostkę.
Dotacje są przeznaczone na lokale, w których na cele mieszkalne przypada co najmniej
połowa powierzchni użytkowej. W przypadku, gdy budynek/lokal mieszkalny posiada
współwłaścicieli do podpisania umowy z gminą potrzebna jest zgoda wszystkich.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji, proszone są o składanie deklaracji do 5
czerwca 2018 r. włącznie w godzinach pracy
urzędu. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Mariuszem Ruteckim – pok. nr 5.
Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru,
formularze wniosku wraz z załącznikami, formularze dokumentów koniecznych do rozliczenia zostaną określone przez zarząd funduszu
i zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl
25 maja w UM w Rzgowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ww. dotacji,
w którym uczestniczyli m.in. Anna Sicińska
z Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej
i Doradców Energetycznych z WFOŚiGW
w Łodzi oraz doradcy energetyczni.
Mariusz Rutecki
Złożenie deklaracji nie jest
równoznaczne z przyznaniem
dofinansowania, a stanowi jedynie
deklarację gotowości do wzięcia udziału
w programie ograniczenia niskiej emisji.

4 TEMAT MIESIĄCA
Prawda o zakłóceniu
w odbiorze śmieci w Gminie
Rzgów wydawała się
oczywista. Firma, która
wygrała przetarg nie podpisała
umowy, bo prawdopodobnie
zbyt nisko oszacowała koszty
zlecenia. Zgodnie z przepisami
wykonanie usługi powierzono
kolejnej firmie, która zgłosiła
się do przetargu. Stąd
właśnie poślizg czasowy,
problemy logistyczne i start
organizacyjny w trybie
awaryjnym – mówi burmistrz
Mateusz Kamiński.
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Trzeba oczyścić informacyjny śmietnik, żeby wyjaśnić…

ZAMIESZANIE
Z ODPADAMI
 Fragment
pisma firmy
Jantar 8
z 10 kwietnia
do burmistrza
o odmowie
podpisania
umowy

Jednak w związku z licznymi nieprawdziwymi i zmanipulowanymi informacjami,
które pojawiły się na portalach społecznościowych oraz w jednym z periodyków,
a także pytaniami od mieszkańców pragnę
wyjaśnić kilka kwestii związanych z gospodarką odpadami w Gminie Rzgów.
bo odbierał śmieci przez
ostatnie 2,5 roku i miał wszelkie możliwości,
by dobrze oszacować swoje koszty.

Nieprawdą jest, że wzrosną opłaty
za wywóz śmieci
W budżecie gminy Rzgów nie ma planu podwyżek za odbiór odpadów na 2018 rok i wolą
samorządu jest ich utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Warto jednocześnie zaznaczyć, że obecne stawki obowiązują od 5 lat
i nie były w tym czasie zmieniane. Tymczasem
inne samorządy, m.in. w Zgierzu czy w Brzezinach podnosiły opłaty. Jednak dla Gminy
Rzgów gospodarka odpadami jest inwestycją
w dobrą jakość życia.
Nieprawdą jest, że Gmina Rzgów
nie chciała podpisać umowy
Firma Jantar 8 wygrała przetarg i rzgowscy
urzędnicy zrobili wszystko (łącznie z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji), aby
doszło do realizacji zamówienia. To firma
Jantar 8 zrezygnowała z podpisania umowy,
a o odstąpieniu od podpisana umowy poinformowała po 40 dniach od wygrania przetargu,
na 2 dni przed ostatecznym terminem jej sygnowania. Nieprawdą jest także, że Gmina Rzgów „zaproponowała firmie Jantar 8 zbyt małe
stawki”. Gmina organizując przetarg, nie proponuje żadnych stawek. To oferent, czyli firma startująca w przetargu, przedstawia kwotę,
za jaką jest gotowa świadczyć usługę wywozu
śmieci. Tym bardziej dziwi fakt, że Jantar 8,
który doskonale zna rzgowski rynek odpadów,

Nieprawdą jest, że uchwalenie regulaminu
odbioru śmieci w Gminie Rzgów miało
wpływ na przebieg przetargu.
Firma startująca w przetargu realizuje swoją
usługę na podstawie umowy zawartej z Gminą
Rzgów, a nie na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską. Firmy startujące
w przetargu od początku znały treść umowy,
albowiem była ona opublikowana wraz z innymi dokumentami i w żadnym momencie
umowa nie uległa zmianie. Na czym polegały zmiany w regulaminie? W uchwale z 2015
roku ustalono, ze popiół będzie odbierany tylko w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
Odpowiadając na prośby i zapotrzebowanie
mieszkańców, w nowym regulaminie z lutego
2018 roku ustaliliśmy, że popiół będzie odbierany przez cały rok i w ilości zwiększonej
do 80 worków 120-litrowych rocznie. Ponadto
w nowym regulaminie dla wygody mieszkańców ustalono, że Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów będzie też czynny w sobotę.
Za niedopuszczalne uważam
porównywanie kosztów usług
w 2015 roku z cenami bieżącymi
Odnosząc się do zmanipulowanego twierdzenia, że koszty wywozu śmieci podrożeją o 105
procent, chcę podkreślić, że w tegorocznym
przetargu złożono dwie oferty: firmy Jantar 8
na ponad 4 mln zł oraz firmy Juko na ponad
5 mln zł (to różnica około 20 proc.). Żadna
z przedstawionych w tegorocznym przetargu ofert nie wynosiła i nie mogła wynosić 2
mln zł, tak jak sugeruje się w niektórych przekazach. Każdy wie, jak zmieniły się w latach
2015–2018 ceny usług na wolnym rynku,
bo wzrosły koszty pracy, ubezpieczeń społecznych, obciążenia firm, a przede wszystkim
koszty składowania odpadów. Wprowadzono
w Polsce nowe regulacje prawne dla działalności firm wywożących śmieci oraz składowisk odpadów i recyklingu, które mają bardzo
istotny wpływ na cenę odbioru odpadów.

Wrzutki do kosza
Ustawa sejmowa nakłada na obywateli obowiązek posiadania koszy
na śmieci. Jednak w Gminie Rzgów, która stara się być gminą dobrego życia, nie
wdrożyliśmy tych przepisów wprost, tym
samym zwolniliśmy mieszkańców z konieczności wydatkowania pieniędzy na zakup kosza. Gmina wzięła na siebie obowiązek dostarczenia koszy i worków, realizując
to poprzez umowę z firmą śmieciową wyłonioną w przetargu. Dlaczego w Gminie
Rzgów w ogóle następuje wymiana koszy?
Po przetargu firma firma Jantar 8 zabrała
swoje kosze, a firma Juko rozstawia własne.
Przedstawiono również firmie Juko pomysł dotyczący odkupienia pojemników
od firmy Jantar 8, ale w kontekście zawirowań przetargowych operacja wydawała
się ryzykowna. Radny Jarosław Świerczyński wnioskował, by Gmina Rzgów kupiła
na własność kosze, z których korzystać będą
mieszkańcy. W obecnej sytuacji, nie ma w tym
korzyści i nie widzieli ich też radni, a jesteśmy
zobowiązani do racjonalnego gospodarowania majątkiem gminy. Nie widzę też możliwości do zarządzania tak rozproszonym mieniem
gminy.
Podsumowanie na czysto
Od początku maja br. wywozem śmieci
w Gminie Rzgów zajmuje się firma Juko, która
musiała przejąć obowiązki odbioru odpadów
praktycznie z dnia na dzień. Zdaję sobie sprawę z niedogodności, których w związku z tym
doświadczają mieszkańcy, bo sam do nich
należę. Zbyt wolno odbywała się dystrybucja
koszy i worków. Nowy harmonogram odbioru śmieci przedstawiony przez firmę Juko nie
do końca pokrywa się z realizowanym wcześniej przez firmę Jantar 8, a na niewygodę
związaną z nieodebranymi odpadami narażeni zostali szczególnie mieszkańcy Gospodarza. Ze swojej strony przepraszam za tę sytuację, ale zrobiłem wszystko, co było możliwe,
żeby w ogóle zapewnić odbiór śmieci na terenie gminy. Mam nadzieję, że firma jak najszybciej upora się z zadaniami logistycznymi
i organizacyjnymi.

***
Na koniec pozwolę sobie na osobistą refleksję. Im
dłużej przyglądam się zaistniałej sytuacji i narracji prowadzonej w jednym z periodyków oraz
wpisy z dziwnych kont zamieszczane na różnych
portalach społecznościowych, tym bardziej nabieram przekonania, że w całym tym zamieszaniu chodziło o to, żeby doprowadzić do kryzysu
i obciążyć nim urzędników ze mną na czele.
Firma Jantar 8 – z uwagi na błędy w kalkulacji
kosztów lub wskazówki złych doradców – straciła zlecenie za ponad 4 mln zł. Firma Juko na razie średnio radzi sobie z wykonywaniem usługi,
ale robimy wszystko, żeby ta sytuacja uległa
szybkiej poprawie i stabilizacji.
Mateusz Kamiński
***
Wszelkie uwagi i problemy, związane z odbiorem odpadów można zgłaszać do Referatu
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
PZ, foto: UMR
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GORĄCO NA UL. ŁÓDZKIEJ
Z

akończono układanie wierzchniej warstwy ścieralnej asfaltu na ul. Łódzkiej
w Rzgowie. Ma ona grubość 5 centymetrów
i została wylana na spodnią warstwę tzw. betonu asfaltowego. Być może jeszcze w tym tygodniu odbędzie się odbiór techniczny tej inwestycji. Modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku
około 922 metrów ma kosztować 894 tys. zł.
Już od rana we wtorek na ul. Łódzkiej
uformowała się kolejka wielkich ciężarówek.
Każda przywiozła po 27 ton gorącego asfaltu
o temperaturze 160–180° Celsjusza. Po jazdy
dowoziły asfalt z odległości 10 kilometrów.
Ponieważ asfalciarka układała asfalt na całej
5,75-metrowej szerokości ulicy, trzeba było zamknąć ruch kołowy od ronda przy OSP w kierunku Łodzi. Ruch ma być przywrócony pod
wieczór 15 maja.
Rzgowianie już dawno nie oglądali takiej
koncentracji ciężkich pojazdów drogowych
od kombajnu asfaltowego po walce, ciężarówki, cysterny i inne samochody.

Ocieplona
remiza OSP
Gospodarz
W przetargu na I etap modernizacji fragmentu ul. Łódzkiej, będącej odcinkiem drogi
powiatowej 2942E, brało udział 5 oferentów.
Wygrała łódzka spółka ZRD z Łodzi, która zebrała 100 procent punktów za rozsądną cenę

i za czas gwarancji. Inwestycja obejmowała m.in. przebudowę indywidualnych zjazdów
do posesji, odmulenie rowów odpływowych
i wymianę części rur na zjazdach, przebudowę
poboczy gruntowych na pobocza umocnione.

DOM KULTURY
DO UZBROJENIA
Szkolna
kotłownia już
wyposażona
Do nowej kotłowni dla Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza w Rzgowie trafiło osiem kotłów gazowych z tzw. zamkniętą komorą spalania. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca z gminy Koluszki powinien oddać obiekt
do użytku w połowie czerwca tego roku. Koszt
inwestycji wyniesie prawie 561,5 tys. złotych.
– Nowa kotłownia to inwestycja obejmująca wzniesienie budynku wolno stojącego, rozbudowę sieci gazowej, cieplnej wodnej i elektrycznej na terenie kompleksu przy ul. Szkolnej 3
– mówi Bogdan Błaziński z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego, który nadzoruje budowę. – Wykonawca daje 5 lat gwarancji na urządzenia technologiczne i 8 lat gwarancji na prace
budowlane. Kotłownia będzie korzystać z gazu,
który już wcześniej został doprowadzony do zespołu szkolnego. Dotychczas z gazu korzystała
tylko kuchnia szkolna.
Hala Sportowa posiada własne ogrzewanie. Oddzielną kotłownię będzie miał pobliski
dom kultury.
Kolumnę opracował (teksty i foto):
Włodzimierz Kupisz

Przy Hali Sportowej trwa betonowanie ścian
i ław fundamentowych pod budowę domu
kultury. Na budowę dostarczono duże ilości siatki zbrojeniowej. Roboty skupiają się
głównie w trzymetrowym wykopie. Nowa
siedziba instytucji kulturalnych gminy będzie miała kształt litery L podstawą zwrócone do ul. Szkolnej. Jej architektura ma nawiązywać do bryły Hali Sportowej.
W skrzydle zachodnim zaprojektowano na parterze pomieszczenia techniczne,
salę muzyczną, salę spotkań, bibliotekę, pomieszczenia socjalne, toalety, pomieszczenia
gospodarcze oraz klatkę schodową. Na I piętrze zaprojektowano pomieszczenia biurowe, sale plastyczne oraz toalety.
Skrzydło wschodnie zaprojektowano jako parterowe w części południowej,
a w części północnej 2-kondygnacyjne.
Ta część budynku pełnić będzie funkcję reprezentacyjną. Zaprojektowano w niej te-

atr zawierający widownię mobilną, scenę
oraz zaplecze sceniczne z garderobami oraz
otwarte, wysokie foyer z antresolą pełniące
również funkcję wystawienniczą.
Dom kultury będzie miał powierzchnię uzytkową 2440 m2, kubaturę 15 760 m
sześciennych. Wysokość budynku wyniesie
10,62 m. W najdłuższej części budynek nie
przekroczy 59 m, a szerokość wyniesie prawie 25 m. Zostanie wyposażony w windę
8-osobową o udźwigu 630 kilogramów, Będzie 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.
Przewidziano okładziny elewacji z piaskowca szlifowanego, wymiary 60x120x4 cm.
Ocieplenie ścian zewnętrznych zostanie
wykonane z wełny mineralnej. Teren przed
głównym wejściem ma być wyprofilowany, więc zbędna jest pochylnia dla wózków
inwalidzkich, wnętrze budynku ma być pozbawione progów dla tychże wózków inwalidzkich. Z uwagi na niepełnosprawnych,
krawężnik zostanie obniżony między parkingiem a chodnikiem.
W tegorocznym budżecie gminy przeznaczono 5 mln zł na budowę domu kultury.
Aby zmniejszyć koszty eksploatacji, na dachu zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych, które zapewnią energię elektryczną
do zasilenia domu kultury.
Jeśli chodzi o roboty budowlane, do końca lipca 2019 roku budynek ma być gotowy.
Wtedy będzie można rozpocząć jego wyposażanie. Obiekt może być gotowy do otwarcia jesienią 2019 r.

23 dni przed terminem zakończyła się inwestycja w OSP Gospodarz. Z budżetu gminnego
za 30 tysięcy złotych wykonano ocieplenie 350
metrów kwadratowych ścian.
Wykonawca pochodzi z gminy Dłutów.
W odbiorze inwestycji wziął udział m.in. druh
Sławomir Głaszcz, prezes OSP Gospodarz.
– Efekt wizualny jest bardzo korzystny,
bo wykonano tynki typu baranek – twierdzi
Bogdan Błaziński z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, nadzorujący ocieplenie. – Przed spadkiem temperatury chroni
teraz budynek warstwa 12-centymetrowej grubości styropianu. Strażacy przez cały czas remontu korzystali z remizy.

Remont
MOPS bliski
zakończenia
Budynek MOPS może być już niedługo
zgłoszony przez wykonawcę do odbioru
technicznego.
To jedna z największych tegorocznych inwestycji w gminie Rzgów wyceniona wstępnie
na około 560 tysięcy złotych.
W budynku wylano nowe stropy na konstrukcji żelbetowej. Na podłogach jest nowa
terakota, która podwyższyła standard i funkcjonalność pomieszczeń. Trwają prace przy
podwieszanych sufitach. Na podwórku powstaje podjazd dla niepełnosprawnych.
We wnętrzu przybyła toaleta dla niepełnosprawnych, a w pozostałych zacznie się instalacja armatury. W sali obsługi pojawiły się już
lekkie ścianki działowe. Przygotowano klimatyzację, której wcześniej nie było.
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PIĘKNIEJE ZABYTKOWA
RZGOWSKA ŚWIĄTYNIA
Remont elewacji kościoła
pw. św. Stanisława
Biskupa w Rzgowie wszedł
w decydującą fazę. Prace
objęły całą południową
elewację, prezbiterium
i zakrystię. Do wymiany
jest dach nad prezbiterium
i zakrystią.
Mury od ul. Grodziskiej zostały oplecione
rusztowaniami. Pracownicy usunęli zewnętrzne tynki cementowe. Po wypełnieniu ubytków murach, zostaną niezwłocznie zastąpione
wapiennymi. Rzgowska świątynia zbudowa-

na w 1630 r. jest bardzo cennym zabytkiem.
Wymagała podjęcia natychmiastowych prac
remontowych i konserwatorskich ze względu
na zły stan obiektu.
Remont kościoła jest prowadzony pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego konserwatora
zabytków, który wydał opinię, że 40 lat temu
pokrycie dachu blachą miedzianą było błędem. Nasz kościół nigdy wcześniej nie był kryty tego rodzaju materiałem. Zaszła więc konieczność powrotu do dachówki ceramicznej,
która występuje jako pokrycie dachu naszego
kościoła na wszystkich dostępnych zdjęciach
historycznych naszej świątyni. Nowa dachówka zmieniła wygląd dachu nie do poznania.
– Obecnie otrzymaliśmy 300 tys. zł od gminy Rzgów – mówi Ryszard Turski z Rady Eko-

Tajemnica rzgowskiej
Madonny (cz. I)

R

nomicznej przy parafii rzgowskiej. – Skarb
państwa wsparł nas identyczną kwotą. Czekamy na decyzję marszałka województwa łódzkiego w sprawie ewentualnej dotacji w wysokości 80 tys zł.
W kolejnym etapie remontu wykonawca
zajmie się wnętrzem kościoła – przywróceniem do dawnej świetności wyposażenia stałego. Trzeba naprawić błędy wynikające z braku
materiałów budowlanych i specjalistycznych
do konserwacji w okresie PRL. Do takich
błędów popełnionych w przeszłości były lamperie pomalowane farbami olejnymi, co doprowadziło do zawilgoceń, a w konsekwencji
do zagrzybienia ścian. Na końcu robót konserwatorskich przewiduje się przebudowę placu
kościelnego.

ozpoczęcie remontu kościoła parafialnego
w Rzgowie, a jednocześnie uroczystości 8
maja ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona parafii niechaj będą pretekstem
do przypomnienia ciekawostek związanych
z zabytkowym wyposażeniem świątyni.
W województwie łódzkim dostępne dla
zwiedzających obrazy XVII-wieczne o tematyce sakralnej są rzadkością – w okolicy Rzgowa
znajdują się one tylko w kościele pw. św. Mateusza w Pabianicach i w klasztorze franciszkanów
w Lesie Łagiewnickim. Kolejny został odkryty
w 2009 r. podczas prac konserwatorskich nad
płótnem: „Matka Boska Częstochowska” z bocznego lewego ołtarza kościoła rzgowskiego.
Pod tym szczątkowym obrazem, aksamitem i srebrną koszulką Matki Boskiej krył się
o kilkadziesiąt lat starszy obraz olejny na płótnie na desce, także z Madonną i Dzieciątkiem.
Wierzchnia warstwa młodszego obrazu okazała
się tylko… fragmentem pomalowanego płótna,
który artystycznie przybrano srebrnymi sukienkami. W rezultacie powstała swoista atrapa

tekst i foto: Włodzimierz Kupisz

Jak nas widzą?

W sieci miast dobrego życia
Mamy wstępne wyniki
badań ankietowych,
przeprowadzonych przez
studentów Wydziału Nauk
o Ziemi Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ankieterki pod opieką
naukową dr hab. Elżbiety
Grzelak-Kostulskiej gościły
u nas w długi weekend
majowy.
Ankietowanych było 70 osób (26 kobiet i 44
mężczyzn). Większość z wyższym wykształceniem, tylko 9% z najniższym. Największa
liczba respondentów określała swoją sytuację
jako dobrą, a tylko 1% jako bardzo złą. 27%
wiedziało o sieci miast Cittaslow. Zapytani o to, czego im brakuje w mieście, mówili
o potrzebie stworzenia kawiarni i kolejnej
siłowni na świeżym powietrzu. Dwie trzecie
ankietowanych zauważyło szczególną dbałość

o ochronę środowiska, a w szczególności segregowanie śmieci, zadbany skwer, wycinanie
chorych drzew i nasadzanie nowych.
– Myślę, że wstępne badania mogą stanowić
pewien obraz oczekiwań mieszkańców w odniesieniu do efektów dołączenia Rzgowa do sieci
miast Cittaslow, podnoszących jakość życia
mieszkańców – mówi dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, kierownik Katedry Studiów
Miejskich i Rozwoju Regionalnego Wydziału
Nauk o Ziemi. – To właśnie, wraz z opiniami
mieszkańców wobec idei Cittaslow, było właśnie
przedmiotem naszych badań. Odbywały się one
w związku z zajęciami „Miasta w sieci”, które
składają się na cykl przedmiotów realizowanych przez słuchaczy naszego Wydziału Nauk
o Ziemi. Realizujemy projekt „Geokompetencje
– człowiek-środowisko-gospodarka-rozwój”. Jest
on współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
– W Rzgowie zostaliśmy przyjęci bardzo
ciepło, choć oczywiście ankietowani mieszkańcy
nie zawsze mieli czas na wywiady (to normalne

dr hab. Elżbieta
Grzelak-Kostulska
z UMK w Toruniu

przy takich badaniach) – kontynuuje dr hab.
Elżbieta Grzelak-Kostulska. – Mieliśmy także
możliwość spotkania się z burmistrzem Mateuszem Kamińskim, Małgorzatą Rózgą – zastępcą burmistrza, Mironem Ossowskim i innymi
pracownikami urzędu. Gospodarze byli bardzo mili i wykazali zainteresowanie naszymi
badaniami, których wynikami wkrótce się podzielimy. Dostaliśmy zaproszenie by ponownie
odwiedzić Rzgów i myślę, że chętnie z niego
skorzystamy. Być może będzie to także okazją
do nawiązania bliższej współpracy między gminą Rzgów a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rzgów zrobił na nas bardzo
dobre wrażenie. Miasto rozwija się dynamicznie. Tereny zieleni są pięknie zagospodarowane
– zwłaszcza park miejski. Nie mogę nie wspomnieć, że cały czas wspominamy tutejsze lody…
PZ, foto: EGK

skończonego dzieła. Biorąc pod uwagę rok 1630
jako datę wzniesienia kościoła, obraz na desce
mógł powstać w tym mniej więcej okresie.
Po usunięciu przemalowań, konserwator
mgr Janina Dziubińska-Kwiatkowska ujrzała unikatowy obraz. Jest to bowiem ikonowe
przedstawienie Matki Boskiej Jasnogórskiej
typu Hodigitria o smutnym wyrazie twarzy.
Na ciemnobrązowym tle półpostać Madonny
została ukazana frontalnie. Chrystus wznosi
prawą rękę w geście błogosławieństwa, lewą
obejmuje księgę. Złote lamówki na szatach
Madonny i Jezusa są wzbogacone imitacją
drogich kamieni.
Odzyskany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w bogatej ramie znalazł miejsce
na ścianie obok wejścia na lewo. Wierzchni obraz po konserwacji powrócił w odnowionych
sukienkach w swoje dawne miejsce w bocznym, lewym ołtarzu. Renowację złoconych
i srebrzonych sukienek wykonał Zakład Usług
Galwanicznych Jana Hejwowskiego w Rzgowie.
W następnym wydaniu przedstawimy kolejne ciekawostki z wnętrza parafialnej świątyni.
tekst i foto: Włodzimierz Kupisz
foto: Janina Dziubińska-Kwiatkowska
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Od mszy św.
w kościele parafialnym
w Rzgowie rozpoczęły
się uroczystości,
upamiętniające 227.
rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Wyjątkowe
Święto 3 Maja

BIAŁO-CZERWONY
HAPPENING
Po południu 2 maja z okazji Święta Flagi w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie odbył się happening plastyczny pod hasłem
„Rodzinne malowanie”.
Pod artystycznym kierunkiem Irminy Kuzik z Gminnego Ośrodka
Kultury w Rzgowie, powstawały pojedynczo puzzle. Po pomalowaniu
puzzli z wykorzystaniem wszelkich motywów związanych z barwami
narodowymi i flagą państwową, elementy złożyły się na mapę Polski.
Wielobarwna, pełna fantazji praca miała wymiary 230x230 centymetrów. W zabawie wzięło udział kilkadziesiąt dzieci, rodziców oraz
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński w towarzystwie m.in. radnego
Leszka Chwiałkowskiego. Spacerowicze w parku i uczestnicy happeningu otrzymali znaczki popularyzujące Święto Flagi, które jest obchodzone od 2004 roku.
tekst i foto: WK

W

icestarosta powiatu łódzkiego wschodniego Ewa
Gładysz, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej
złożyli wiązanki biało-czerwonych
kwiatów na ołtarzu Matki Boskiej.
W świątyni śpiewał Rzgowski Chór
„Camerata” pod kierunkiem Izabeli
Kijanki oraz grała Rzgowska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Krzysztofa
Gossa.
W kościele śpiewacy z „Cameraty” wykonali: „Gaude Mater Polonia”,
„Matko nasza” i „Boże coś Polskę”.
Chórmistrz Izabela Kijanka zaintonowała wspaniałym głosem psalm.
Rzgowska Orkiestra Dęta zagrała
marsze i pożegnała publiczność hymnem państwowym.
Uroczystości zaszczycili również
swoją obecnością: wiceburmistrz
Małgorzata Rózga, radne powiatowe Edyta Waprzko i Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, radni miejscy m.in.: Radosław Pełka, Leszek
Chwiałkowski, Jarosław Świerczyński, Wiesław Gąsiorek i Kazimierz
Łęgocki. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Kali-

nie przedstawili program okolicznościowy. Przygotowały go: Magdalena
Sabela, Aneta Kujawska i Barbara
Kaczmarek.
Przed ratuszem nowy program
artystyczny, a w szczególności dynamiczne tańce ludowe łowickie, góralskie (starsza grupa wykonawców)
i folklor miejski w interpretacji najmłodszych dzieci z Zespołu Pieśni
i Tańca Rzgowianie przeszły wszelkie
oczekiwania. Szefowa zespołu Renata

Furga przedstawiła na estradzie coś
naprawdę olśniewającego, czego wyrazem były niekończące sie oklaski.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół
pod kierunkiem Jarosława Rychlewskiego.
Już na samym początku brakowało miejsc siedzących. Publiczność w parku im. Adama Mickiewicza ustawiła się w wielu rzędach
za murkiem. Zainteresowanych
występami było zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych, do czego
z pewnością przyczynił się także występ Rzgowskiego Chóru „Camerata”
pod kierunkiem Izabeli Kijanki, który zaśpiewał: „Witaj, 3 Maj”, „Wiosnę”
i nasz nieoficjalny hymn – „Bo tylko
w Rzgowie”. Była przepiękna pogoda.
W cieniu słupek rtęci wskazywał 28
stopni Celsjusza.
Na koniec uczestnicy przeszli
do ogrodu parafialnego, gdzie przy
ognisku i w cieniu biesiadowano
i śpiewano pieśni patriotyczne.
tekst i foto:
Włodzimierz Kupisz
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Wiosenny
pejzaż
W

TAM, GDZIE BYŁ
STARY KOŚCIÓŁ
K

siądz prof. Marek Stępniak przewodniczył sobotniej mszy św. na Starym Rynku w Rzgowie.
Miejsce, gdzie przed 1630 rokiem stał stary kościół
było wybrane nieprzypadkowo na mszę polową.
Została ona bowiem odprawiona w intencji 100-lecia Niepodległości i przypadającej w przyszłym
roku 550. rocznicy utworzenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.
W uroczystej mszy wzięli udział m.in. radny
Rady Miejskiej w Rzgowie Jarosław Świerczyński i radna powiatowa Edyta Waprzko oraz goście
z gminy Tuszyn. Obok krzyża na Starym Rynku
zgromadziły się poczty sztandarowe Ochotniczych
Straży Pożarnych. Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński mówił w swoim wystąpieniu o przeplataniu
się historii miasta i parafii. W ubiegłym roku Rzgów
obchodził 550-lecie, a święto parafii przypadnie
w czerwcu przyszłego roku.
Ks. prof. Marek Stępniak w kazaniu mówił
o tym, że Ojczyznę tworzą obyczaje, język i tradycja. Nasza mała Ojczyzna to Rzgów, z którym identyfikuje się w lokalnej świadomości mieszkańców
chociażby Rzgowska Orkiestra Dęta, Rzgowski
Chór „Camerata” i Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. One współtworzą tożsamość gminy i nie przemijają. Ks. proboszcz Krzysztof Florczak serdecznie
dziękował parafianom i samorządowi za wsparcie
finansowe obecnego remontu kościoła.
tekst i foto: Włodzimierz Kupisz

galerii na piętrze, 8 maja w rzgowskim ratuszu ogłoszono wyniki regionalnego konkursu plastycznego „Wiosenny Pejzaż” edycja 2018, zorganizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury – pracownię plastyczną Irminy Kuzik. Wzięło w nim
udział ćwierć tysiąca uczestników, a 55 laureatów uhonorowano
we wtorek dyplomami i upominkami. Prace plastyczne nadeszły m.in.
z Głowna, Wiśniowej Góry, Opoczna, Rokicin, Goleszy Dużych
i Drzewicy. Dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali we własnych grupach wiekowych. Wiele prac spoza gminy Rzgów nadesłano już wyselekcjonowanych, a więc rywalizowali ze sobą najlepsi z najlepszych.
Nagrody wręczali: burmistrz Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Małgorzata Rózga, wiceprewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka
oraz radni Jarosław Świerczyński i Kazimierz Łęgocki. Po uroczystości zaproszono wszystkich do obejrzenia wystawy pokonkursowej oraz
na słodki poczęstunek.
tekst i foto: WK
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Z książką za pan brat

Bajkowy
ambaras
J

ak co roku, maj jest dla bibliotek i ich pracowników miesiącem szczególnym. Obchodzony 8 maja Dzień Bibliotekarza rozpoczyna
Tydzień Bibliotek, znakomity czas dla promocji
czytelnictwa, zaakcentowania znaczenia czytania w edukacji, zabawie, poprawie jakości życia
codziennego. Zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa przynosi wyłącznie
pozytywne efekty, z których najważniejszym
wydają się być poprawa koncentracji i redukcja
stresu. Skupienie uwagi na 8 sekund to budząca
grozę aktualna średnia dla człowieka. Złota rybka jest bardziej cierpliwa – koncentruje uwagę
o sekundę dłużej. Wykonywanie wielu czynności jednocześnie przy coraz mniejszym zaangażowaniu to znak czasów, choć tak obciąża
psychikę człowieka. Obniżenie poziomu stresu
w rekordowo krótkim czasie to efekt kilkunastominutowego czytania relaksującego tekstu.
Aby zmotywować najmłodszych użytkowników do nauki czytania i zaprezentować walory literatury,

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie uczciła Tydzień Bibliotek zapraszając
dzieci z Publicznego Przedszkola w Rzgowie
na spektakl teatralny pod tytułem „Bajkowy
ambaras”, przygotowany przez koło teatralne „Maska”, działające w Szkole Podstawowej
im. Świętej Królowej Jadwigi w Kalinie. Wielkie zamieszanie w uporządkowanym świecie
baśni wywołała nieoczekiwana metamorfoza znanej od stuleci Baby Jagi w nowoczesną
businesswoman Jadwigę. Zdezorientowani
bohaterowie bajki bezładnie snuli się po scenie, próbując odnaleźć się w nowej sytuacji.
Dopiero stanowcza interwencja czarodzieja
przywróciła harmonię i porządek. Uspokojeni
właściwym obrotem sprawy widzowie z wielkim zainteresowaniem reagowali na popisy
aktorów. Gromkie brawa należały się zdolnym
artystom, którzy zaprezentowali młodszym
kolegom znakomity spektakl. Panie Małgorzata Sabela i Sylwia Kuta, które przygotowały
występ, także odebrały należny aplauz i podziękowania za trud i pracę. To niecodzienne
wydarzenie było dla małych dzieci, przyszłych
czytelników i użytkowników bibliotek, niezapomnianym przeżyciem i okazją do spotkania
ze sztuką, zarówno teatralną, jaki i literacką.
Anna Malinowska

Biblioteka
Gminna
w Rzgowie
poleca

DUŻE
SPRAWY
W MAŁYCH
GŁOWACH
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest
okazją do krótkiego przedstawienia pozycji, dotykającej rzadko poruszanego
problemu dzieci niepełnosprawnych.
Trzecie wydanie znakomitej książki autorstwa Agnieszki Kossowskiej jest wersją
poszerzoną wydań poprzednich. Obok autyzmu, niepełnosprawności sensorycznej,
ruchowej i intelektualnej, autorka omawia
wcześniactwo i epilepsję. Pokazuje różne
aspekty niepełnosprawności, inne widzenie, odczuwanie i rozumienie świata. Dzieci
są w książce narratorami, co nadaje niebywałej autentyczności cytowanym dialogom.
Zapraszając najmłodszych do rozmowy,
autorka przyczynia się do przełamywania

Agnieszka Kossowska,
Warszawa, Wydawnictwo Linia,
2018, s. 215.
uprzedzeń i stereotypów. Pokazuje właściwe, proste zachowania, o które tak trudno w kontakcie z osobą niepełnosprawną.
Wskazówki, jak się zachować, jak pomóc,
a nade wszystko jak na co dzień traktować
osoby z niepełnosprawnością, po takiej lekturze wydają się oczywiste i proste.
„Jako mama niepełnosprawnego chłopca życzyłabym sobie, żeby była to lektura
obowiązkowa w każdym domu, pozwoli
ona zrozumieć świat, który jest naszą codziennością” – autorką tych słów jest Anna
Trzęsowska, zacytowana w książce. Słowa te
są najlepszą recenzją i hołdem dla autorki.
Anna Malinowska

Na tropach historii

Jak rajcy ze Rzgowa czarownicę w Łodzi sądzili
W XVII-wiecznej Łodzi
odbyło się przypuszczalnie
kilka procesów o czary, choć
do naszych czasów zachował
się dokument odnoszący
się tylko do jednego z nich.
To pochodzący z 1652 roku
protokół przebiegu badań
sądowych niejakiej Zofii
Straszybot, pióra pisarza
przysięgłego Sebastyjana
Komosińskiego. Na ten
temat krążą różne informacje
i legendy. Spróbujmy jednak
odtworzyć owe wydarzenia,
w których pojawia się również
akcent rzgowski.

Kim była jednak łódzka mieszczka Zofia Straszybot, nazywana również Strasibotką – tego
dokładnie nie wiemy. Miała jednak brata, z zawodu kuśnierza, i mieszkała z matką. Rodzina, jak to się zdarza, do zbyt spokojnych nie
należała. Bowiem jak zeznawano, pewnego
dnia brat wielce wzburzony po wizycie u matki i siostry publicznie wykrzyczał, że warto
by „niegodne” obie spalić na proch. Z relacji
Komosińskiego wynika, że stała się ona jednym z kluczowych elementów późniejszego
oskarżenia. Pozostałe odnosiły się do relacjonowanych przez świadków dziwacznych zachowań samej Strasibotki.
Składane przez sąsiada zeznania opisują
jak to Zofia, niosąc do domu wodę wylewała
ją na ziemię. Po kilkakroć, niepotrzebnie, lecz
celowo, a „od płotu wspak chodziła”. Wczesną
wiosną łapała ponoć pierwszą z napotkanych
żab, przypiekała ją na rożenku, przewracała
na drugą stronę i tak przyrządzoną zawieszała

później nad bydłem, by czarownice mleka krowom „nie odjęły”.
Zdarzało się jednak, że miejscowe władze,
na terenie których miał odbyć się proces, nie
bardzo były na taką okoliczność przygotowane. Tak też było i w XVII-wiecznej Łodzi,
której to rajcowie musieli udać się po pomoc
do kolegów z dużo większej aglomeracji, czyli
dwóch rajców z pobliskiego… Rzgowa, który-

mi byli panowie Bartosz Warka i Jan Prukaza.
Również i wprawnego w torturach kata sprowadzić musiano spoza terenu miasta.
Wszystkie te uchybienia z pewnością zostałyby zrekompensowane podczas samego
procesu, lecz jednak tak się nie stało i dużo
w tym winy samej Strasibotki, która wyzionęła
ducha zbyt szybko. Owszem, było i przy tym
trochę sensacji, bowiem podczas tortur widziano jak od podsądnej „odstąpił czarny pies
oraz wyfrunęły z jej ciała motylice, najpierw
trzy i znów po dwakroć dwie…”.
Było też trochę skandalu, kiedy torturowana Zofia zamiast wyznać swoje winy zaczęła
obrzucać szacownych sędziów przekleństwami, śmiać się i mdleć, a gdy na ich wniosek kat
wzmocnił tortury – zmarła. Doczesne szczątki Zofii Straszybot pogrzebano na wieczną
wzgardę gdzieś na krańcach gruntów miejskich… Proces o czary Zofii Straszybut był
ostatnim tego typu w Łodzi, natomiast w Polsce odbył się takowy w Doruchowie w ziemi
wieluńskiej w 1775 roku, w którym spalono
na stosie kilkanaście kobiet..
Opr. AG
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Wystawa w Hucie Wiskickiej

Babeczki i Rodzynki
Amatorskie Koło Teatralne „Rodzynki
w Babeczkach” wystawiło 16 maja spektakl
pt. „Sniezka.pl” w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie.
Aktorzy zostali przygotowani przez Annę Kret
i Annę Kozłowską, a oprawę muzyczną zapewnił tradycyjnie Krzysztof Chrzanowski.
Dzieci ze starszych klas zaprosiły na przedstawienie Małgorzatę Rózgę, zastępcę burmistrza Rzgowa oraz Wojciecha Skibińskiego,
dyrektora GOK.
Przedstawienie było niezwykle dynamiczne, a młodzi artyści zachowywali się profesjonalnie i nie czuli tremy. Młodzież napisała
dialogi, miała wpływ na adaptację bajki. Publiczność rozbawiła scena, w której młody
artysta nie potrafił się zrazu opowiedzieć
po stronie Rodzynków czy Babeczek.
Włodzimierz Kupisz, foto: UMR

Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie zorganizował
w świetlicy w Hucie Wiskickiej
wystawę fotograficzną pt.
„Wspomnienie”. Przygotowało
ją koło fotograficzne “Blenda”,
której instruktorem jest Tolek
Patora.
Na fotografiach prezentowane są sceny z życia kół gospodyń z gminy Rzgów. Na wystawie można oglądać również prace powstałe
w w ramach gminnego projektu „Zabierz Stasia na wyprawę” z 2017 r. Warto przypomnieć,
ze to kolejna wystawa Koła Gospodyń Wiejskich Tadzin-Huta Wiskicka. Pierwsza nosiła
nazwę: „Polska w obiektywie KGW.
W otwarciu wystawy wzięli udział m.in.
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Małgorzata Rózga, Jan Michalak,
przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
oraz radny Marek Bartoszewski.
– Jesteśmy nielicznym Kołem Gospodyń
Wiejskich i poprzez organizację wystawy
chcieliśmy zaakcentować, że wciąż działamy
od 47 lat – mówi Krystyna Kwiatkowska, przewodnicząca KGW. – W tej chwili działa u nas
13 kobiet, w tym 5 seniorek. Czternasta ko-

VII Warsztaty Chóralne
i Koncert na 4 Chóry
J
uż po raz siódmy odbędą się w Rzgowie,
w niedzielę, 10 czerwca warsztaty chóralne,
podczas których gospodarz – Rzgowski Chór
„Camerata” wraz z trzema zaproszonymi chórami poznawać będą nowe utwory i techniki
ćwiczeń wokalnych oraz udoskonalać dotychczasowe umiejętności zespołowego śpiewania.
A wszystko to w przestrzennych wnętrzach
Hali Sportowej w Rzgowie pod okiem doświadczonych dyrygentów, magistrów sztuki –
prowadzących zespoły od wielu lat – Cezarego
Górczyńskiego, Izabeli Kijanki, Aleksandry Łabęckiej, Tadeusza Jacka Małża, Piotra Ranfelda.
Nasi goście – chóry z Aleksandrowa Łódzkiego, Kutna i Piotrkowa Trybunalskiego wraz

Sygn. akt. I ns 62/18
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Pabianicach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 62/18 z wniosku Gminy Rzgów
o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze
Kazimierze Frącali, córce Bolesława i Genowefy,
urodzonej 29 grudnia 1943 r. w Rzgowie,
zmarłej 7 listopada 2005 r. w Starowej Górze,
ostatnio stale zamieszkałej w Starowej Górze,
przy ul. Centralnej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby
w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia,
zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą zostać
pominięci w postanowieniu o stwierdzenie
nabycia spadku.

leżanka pomaga, ale na razie się nie zapisała.
Wszystkim moim koleżankom i sołtysowi Andrzejowi Sabeli bardzo dziękuję za zaangażowanie w organizację wystawy „Wspomnienie”
i poczęstunku dla gości.
– Okazją do otwarcia wystawy było też
pokazanie świetlicy po remoncie kapitalnym
– twierdzi sołtys Andrzej Sabela. – Udało
nam się wymienić drewnianą podłogę, która w nieogrzewanej świetlicy wypaczyła się
przez ponad 20 lat. Pomalowaliśmy już prawie
wszystkie pomieszczenia łącznie z drzwiami.
W kuchni jest nowa terakota, a w szatni odnowiona lamperia. Zachowaliśmy kasetony

w dużej Sali. Udało nam się zachować bardzo
dobrą akustykę, co ma znaczenie dla grających
zespołów.
Remont pochłonął do tej pory około 28
tysięcy złotych z funduszu sołeckiego 2017
i 2018 r., a trzeba jeszcze dokończyć malowanie i upiększyć otoczenie m.in. poprzez posadzenie krzewów wokół świetlicy. Wkład pracy
społecznej mieszkańców jest szacowany przez
sołtysa na 6–7 tysięcy złotych. Radni przeznaczyli na dokończenie prac 10 tysięcy złotych
z budżetu gminy..
Włodzimierz Kupisz,
foto: Ryszard Poradowski

!
szamy
a
r
p
a
Z

z naszą „Cameratą” łączyć będą tradycję wokalną z nowoczesnością poprzez dobór repertuaru ludowego czy biesiadnego w artystycznych
opracowaniach, a także piosenki popularne
znane jako hity filmowe. Zwieńczeniem całodziennych zmagań będzie „Koncert na 4 Chóry”
o godz.15.30 podczas „Powitania Lata” w Starowej Górze, w którym będziemy mieli możliwość
usłyszeć efekty ćwiczeń prawie 100 osób!
To wyjątkowe wydarzenie – nie tylko
w skali naszego regionu – integrujące chórzystów amatorów i zachęcające do wspólnego
śpiewania pokazuje, że warto śpiewania spróbować, bo w chórach naprawdę tkwi jakaś tajemnicza siła!
Izabela Kijanka

O G Ł O S Z E N I E
Zapraszamy 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 rozpoczęcie 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 6 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie,
plac 500-lecia 22 w sali posiedzeń Rady Miejskiej – pokój 36 na 1 piętrze, w godzinach od 9.00 do 11.30.
Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału!
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Jestem stąd… Pracuję w rzgowskiej
przychodni od 12 lat
Rozmowa z Jarosławem
Nettikiem, kierownikiem
Gminnej Przychodni Zdrowia
w Rzgowie, który wygrał
konkurs na to stanowisko,
uzyskawszy pozytywną
opinię członków komisji oraz
akceptację burmistrza.
Od maja tego roku pełni Pan funkcję szefa
placówki zdrowia w Rzgowie. Z jakimi najważniejszymi sprawami przyjdzie się zmierzyć na początku nowej drogi zawodowej?
Pracuję w tej przychodni 12 lat, znam jej
funkcjonowanie, a także problemy do rozwiązania, które dotyczą zarówno zagadnień
medycznych, jak również spraw natury technicznej czy remontowej. W tej drugiej grupie
przykładem może być choćby brak miejsc parkingowych w okolicy przychodni. Uznałem,
że jedną z priorytetowych spraw powinno być
rozwiązanie tego problemu poprzez powiększenie istniejącego parkingu dla pracowników i udostępnienie go również pacjentom.
Dziś mieści się na nim nie więcej niż 15 pojazdów, ale odpowiednio rozplanowując prze-

strzeń, można zyskać drugie tyle dodatkowych
miejsc. Ponadto należy usprawnić działanie windy dla osób niepełnosprawnych, tak
by pacjenci sami mogli ją obsługiwać. Firma,
od której została zakupiona, przedstawi w najbliższym czasie możliwości zmiany oprogramowania. Konieczne jest także oczyszczenie
elewacji przychodni oraz nasadzenia zieleni
wokół przychodni, co wykonane będzie już
w najbliższym czasie.
A co nowego w sprawach medycznych?
Czy zmieni się w siatka dyżurów lekarzy
i czy skrócą się kolejki do specjalistów?

Problem kolejek do specjalistów dotyczy
wszystkich przychodni, jednak porównując
rzgowską przychodnię z innymi placówkami
w Łodzi, nie mamy się czego wstydzić. Dla
przykładu, w Łodzi kolejki do niektórych specjalistów są o kilka miesięcy dłuższe niż u nas.
Na wizytę u okulisty czeka się w Rzgowie
około dwóch tygodni. W sytuacjach pilnych
można umówić wizytę jeszcze szybciej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów,
w najbliższym czasie planuję zwiększenie oferty naszej przychodni o kolejnych specjalistów,
takich jak kardiolog czy ortopeda, u których
będzie można skorzystać z odpłatnych wizyt.
Dla pacjentów naszej przychodni przewidziane są zniżki. Natomiast, kiedy NFZ rozpisze
konkurs na specjalistykę, będziemy próbować
podpisać umowę na nowe usługi. Od dłuższego czasu pacjenci pytają np. o możliwość skorzystania z odpłatnych zabiegów fizjoterapeutycznych i taka oferta jest rozważana.
Trwa proces komputeryzacji przychodni
w całym kraju. W Rzgowie jest odpowiedni
sprzęt, ale dokumentacja papierowa nadal
jest stosowana.
To jest operacja długofalowa. Docelowo chcemy oczywiście wprowadzić wyłącznie elek-

troniczną dokumentację pacjentów i już dziś
większość lekarzy prowadzi ją w wersji cyfrowej, jednak całkowite odejście od formy
papierowej niesie ze sobą ryzyko, że w przypadku przerwy w dostawie prądu, lekarz nie
ma dostępu do historii choroby, jak również
nie może dokonać wpisu do karty pacjenta.
Oczywiście, za jakiś czas dokumentacja papierowa zniknie, ale cały system obiegu dokumentów medycznych musi być wprowadzany
sukcesywnie i zarówno lekarze oraz personel
służby zdrowia, jak i pacjenci będą musieli się
do tego przyzwyczaić.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w zarządzaniu Gminną Przychodnią
Zdrowia w Rzgowie.
Tekst i foto: Włodzimierz Kupisz





TERMINARZ PRZYJĘĆ LEKARSKICH

Gminna Przychodnia Zdrowia
Rzgów, ul. Ogrodowa 11a, kier. Jarosław Nettik
Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8–18, rejestracja telefoniczna 8.30–18,
tel. 42 214 11 72 e-mail: gpzwrzgowie@poczta.onet.pl
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie działa
na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
GODZINY PRACY LEKARZY
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Agnieszka Bratkowska
lekarz specjalista medycyny rodzinnej
poniedziałek, wtorek, środa: 8–13 gabinet, 13.00–15.35
wizyty domowe: czwartek, piątek: 10.25–13.00 wizyty
domowe, 13–18 gabinet
Elżbieta Solnica
lekarz internista (chorób wewnętrznych)
poniedziałek – 10.25–13.00 wizyty domowe, 13.00–18.00
gabinet
środa – 8.00–13.00 gabinet, 13.00–15.35 – wizyty domowe
piątek (dwa razy w miesiącu, informacje w rejestracji)
8.00–13.00 gabinet,
13.00–5.35 wizyty domowe
Feliks Lukas
lekarz internista (chorób wewnętrznych)

wtorek – 10.25–13.00 wizyty domowe – gabinet,
13.00–18.00 gabinet
czwartek 8.00–13.00 gabinet, 13.00–15.35 – wizyty
domowe
piątek (dwa razy w miesiącu, informacje w rejestracji)
8.00–13.00 gabinet, 13.00–15.35 wizyty domowe
Dorota Kuszczyńska-Świnoga
lekarz internista (chorób wewnętrznych)
pn., wt., czw. i pt. – 8.00–13.00 – gabinet,
13.00–15.35 – wizyty domowe
środy 10.25–13.00 – wizyty domowe,
13.00–18.00 – gabinet
 LEKARZE PEDIATRZY
Dorota Kiełbik, lekarz chorób dzieci
poniedziałek, czwartek, piątek (co drugi, informacja w rejestracji), 8.00–13.00 gabinet, 13.00–15.35 wizyty domowe
wtorek, środa, piątek (co drugi, informacja w rejestracji)
10.25–13.00 wizyty domowe, 13.00–18.00 gabinet
Ewa Gaździńska, lekarz specjalista chorób dzieci
środa 8.00–12.00 gabinet/wizyty domowe
piątek (co drugi, informacja w rejestracji), 8.00–12.00,
13.00–17.00
Teresa Szulecka-Rawluk, lekarz pediatra
wtorek – 8.00–12.00 gabinet/wizyty domowe
czwartek 13.00–17.00 – gabinet/wizyty domowe

 SPECJALIŚCI
dr n. medycznych Anna Pilarska-Machowicz
pulmonolog, choroby płuc
wtorek 8.00–14.00, środa 14.00–18.00
Wiesława Brodacka, otolaryngolog
poniedziałek 15.30–17.00, czwartek 14.30–17.00
Łukasz Leszczyński, neurolog
wtorek 10.00–12.00
dyżur ruchomy – jeden piątek w miesiącu w godz.
15.00–17.00 (więcej informacji w rejestracji)
Włodzimierz Najsznerski, neurolog
poniedziałek 13.00–16.00
Danuta Broniarczyk-Pawłowska, ginekolog położnik
poniedziałek 13.30–18.00, czwartek 13.00–17.00
Kindah Mo Akoel, ginekolog położnik
środa 14.00–18.00
Ewa Jardzioch-Lukas, okulista
środa 15.30–17.00
Andrzej Staniszewski, okulista
wtorek 8.30–10.00
Elżbieta Mokrosińska-Papis
specjalista medycyny pracy, lekarz chorób
wewnętrznych
poniedziałek 15.30–18.00, piątek 8.00–11.00

 STOMATOLOGIA
dr Renata Jurek-Podkówka
poniedziałki, środy 8–14, wtorki, czwartki 13–18
dr Ahmad Youssef
poniedziałki 13–18, czwartki 8–13, piątki 8–14
Stomatologiczny program „Piękny uśmiech na lata”
do 31 sierpnia 2018 r.
dr Youssef: poniedziałek 10–13, piątek 14–18
dr Jurek-Podkówka: wtorek 10–13, piątek 14–18
 REHABILITACJA
Jarosław Nettik, Marek Skóra, Magdalena Neuman
poniedziałek 13–17, wtorek 8–12, środa 13–17,
czwartek 8–12, piątek 13–17
Czwartkowy dyżur psychologa w godz. 13–16 jest organizowany przez Urząd Miejski.
Pielęgniarki w domu chorego wykonują zabiegi zlecone
przez lekarza (np. pobranie materiału do badań laboratoryjnych, iniekcje, wymiany cewników, zmiany opatrunków,
pielęgnacja odleżyn, edukacja zdrowotna itd.). Pielęgniarki
środowiskowo-rodzinne pracują w środowisku i w ambulatorium od godz. 8.00 do 18.00. Pracują w systemie
zmianowym.
W poradni ginekologicznej pacjentki przyjmowane
są na bieżąco w dniu przyjęć lekarzy.
Terminy oczekiwania na wizytę u innych lekarzy specjalistów są zmienne i podawane raz w tygodniu do wiadomości
Łódzkiego Oddziału NFZ, który udostępnia pacjentom takie
aktualne informacje.
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Radość
i emocje

Zwycięskie
pary brydżowe

G

minny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury gościli w Hali Sportowej
młodych tancerzy. Ponad 300 uczestników
w 27 prezentacjach wystąpiło na scenie podczas III Rzgowskiego Festiwalu Tańca. Licznie
zgromadzona publiczność gromkimi brawami
dziękowała tancerzom. Wszyscy wykonawcy
pokazali swoje najlepsze taneczne umiejętności. Szczególne wyróżnienie należy się grupie,
składającej się z dziewczynek i ich tatusiów,
którzy wykonali przepiękny taniec, a ich występ u wielu widzów wywołał łzy wzruszenia.
Na zakończenie imprezy pamiątkowe puchary i dyplomy wręczyli burmistrzowie Rzgowa – Mateusz Kamiński i Małgorzata Rózga.
Festiwal okazał się wielkim sukcesem
i z niecierpliwością czekamy na IV edycje, która odbędzie się za rok.
Autor, foto: UMR

W niedzielę, 6 maja w Hali Sportowej w Rzgowie odbył się V Turniej Brydża Sportowego z cyklu Grand Prix Ziemi Łódzkiej o Puchar Burmistrza Rzgowa. W zawodach wzięło
udział 31 par reprezentujących województwa:
łódzkie, mazowieckie i wielkopolskie.
Zwycięskie pary to:
I miejsce – Arkadiusz Niedziałkowski i Tomasz Krym z MKS Jedynka Łódź
II miejsce – Jerzy Baraniecki i Jerzy Warszakowski z Ekolog Łódź
III miejsce – Jolanta Sendacka i Marek Tyran
z Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź oraz
Inwit Pabianice
mikst – Agnieszka Bedyk i Jerzy Janio z PTC
Pafana Pabianice.
Turniej zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Marek Bagiński.
tekst i foto: GOSTiR
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Niestety koniec marzeń
o awansie do IV ligi

Radość po kolejnym
zwycięskim meczu orlików
(rocznik 2008)

Bezbramkowy remis
z Włókniarzem Pabianice,
przy piłce Piotr Grzejdziak

dziak, Marcin Olejnik i Arkadiusz Benduski.
O ostatnich dwóch pojedynkach chcielibyśmy
jednak jak najszybciej zapomnieć. Zawodnicy
Zawiszy postanowili chyba podnieść na duchu dwa najsłabsze zespoły w stawce, najpierw
przegrywając na wyjeździe z Włókniarzem
Konstantynów 0:1, a następnie bezbramkowo
remisując na własnym boisku z Włókniarzem

Piotr Wiśnik

Wydawało się, że wygrana z liderem tchnie
nowego ducha w Zawiszę i podopieczni Michała Osińskiego spróbują jeszcze włączyć
się do walki o końcowy sukces w klasie okręgowej. W pierwszym meczu po zwycięstwie
w Wiśniowej Górze pokonaliśmy pewnie
na własnym boisku rezerwy łódzkiego Widzewa 3:0 (dwie bramki Damiana Marciocha
i jedna Macieja Bartłomiejczyka). Niestety,
kolejne spotkanie wybiło nam z głowy marzenia o udanym pościgu za Andrespolią.
W Głownie przegraliśmy aż 4:1 z tamtejszą
Stalą (honorowe trafienie Patryka Przybylskiego) i stało się już jasne, że pozostanie nam
jedynie walka o zajęcie drugiej lokaty w tabeli
na zakończenie sezonu. Rehabilitacja po tej
porażce przyszła bardzo szybko. Na własnym
boisku, po najlepszym meczu w tej rundzie
w naszym wykonaniu, rozbiliśmy zespół z czołówki tabeli Górnik Łęczyca, aż 8:1! Okazałym
łupem bramkowym podzielili się Arkadiusz
Telesiewicz i Michał Abramczyk (obaj po dwa
gole) oraz Nikolas Karczewski, Piotr Grzej-

Pabianice. Na szczęście formą nie błyszczą
również nasi bezpośredni rywale w walce o wicemistrzostwo (LKS Rosanów i Stal Głowno),
dzięki czemu nadal jesteśmy w dobrej sytuacji
przed ostatnimi meczami sezonu w kontekście
walki o drugą pozycję.
Po niezłym początku rozgrywek ponownie
słabiej zaczęły prezentować się rezerwy. Wydawało się, że podopieczni Jerzego Rutkowskiego zmierzają w okolice środkowej części tabeli.
Dzięki zwycięstwu 3:1 w bardzo ważnym meczu z rezerwami Włókniarza Pabianice (dwa
gole Marcina Olejnika i jeden Arkadiusza Telesiewicza) odskoczyliśmy na kilka punktów
od strefy spadkowej. Niestety, kolejne trzy
spotkania z łódzkimi ekipami (AMII, Spartą
i Kolejarzem) przyniosły nam trzy porażki.
W żadnym z nich nie byliśmy z całą pewnością słabszym zespołem, jednak za każdym razem zawodziła skuteczność. W chwili obecnej
druga drużyna jest jeszcze nad kreską, jednak
brak zdobyczy punktowej w ostatnich pięciu
pojedynkach może spowodować, że znajdziemy się w fatalnej sytuacji.
Żeński zespół Zawiszy Fiero w ostatnim
miesiącu zanotował cztery występy. Dwa
z nich zakończyły się zwycięstwami rzgowianek, oba w stosunku 1:0 – na własnym boisku
nasze Panie wygrały z MKS-em Zduńska Wola
(bramka Małgorzaty Gadomskiej), a na wyjeździe pokonujemy UKS Piotrcovię Piotrków
Trybunalski (gol Dominiki Dybały). W międzyczasie notujemy dwie porażki, w Pabianicach z PTC 1:2 i w Rzgowie z Różą Kutno
2:4. W tych dwóch meczach do siatki trafiały
Patrycja Drożdżewicz, Kamila Włodarczyk
i Mariola Kopytowska. Przed naszymi zawod-

Krzysztof Fintzel

Po zwycięstwie w meczu
na szczycie z Andrespolią nasz
zespół nie potrafił utrzymać
wysokiej dyspozycji. Rywale
z Wiśniowej Góry dzięki
regularnemu punktowaniu
są już praktycznie pewni
awansu do IV ligi.

niczkami jeszcze trzy mecze, w przypadku korzystnych wyników możemy zakończyć sezon
na siódmej lokacie.
Zespół trampkarzy (rocznik 2004/05)
po dwóch porażkach na początku rundy zanotował wyjazdowe zwycięstwo z Iskrą Dobroń
3:1 (dwa gole Marcela Dróżdża i jeden Mikołaja Słonia). Później podopiecznych Marcina
Rutkowskiego czekały aż trzy tygodnie bez
ligowych rozgrywek. Jeden z meczów został
przełożony na wniosek naszego zespołu, z racji dużej liczby wyjazdów zawodników w okresie długiego weekendu majowego. W następnej kolejce trampkarze Zawiszy pauzowali.
Długa przerwa wpłynęła źle na formę rzgowian, przez co zanotowaliśmy wysoką porażkę
z drużyną z czołówki tabeli, Bzurą Ozorków.
Honorowe trafienie w tym meczu zanotował
Krzysztof Kapuścik.
Ostatni miesiąc w wykonaniu młodzików (rocznik 2006/07) to dwa zwycięstwa
i dwie porażki. Najpierw wysoko pokonujemy Włókniarz Pabianice 5:1 (bramki: Adrian
Gierach – trzy, Mateusz Bogusz, Miłosz Kamiński – po jednej). W kolejnym pojedynku przegrywamy na wyjeździe z absolutnym
liderem tabeli (mającym na koncie komplet
zwycięstw) UKS-em SMS Łódź 0:2. Następnie
podopieczni Marcina Sikorskiego wzięli rewanż za jesienną pechową porażkę z ŁKS-em
II Łódź, zwyciężając po trafieniu samobójczym na własnym boisku 1:0. Ostatnie z rozegranych spotkań to niestety druga wiosenna
porażka młodzików. Na wyjeździe ulegliśmy
Termom Nerowi Poddębice. Strata punktów
w tym meczu była wyjątkowo bolesna, gdyż
była szansa złapania kontaktu z wiceliderem
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Mateusz Kamiński

Mecz młodzików (rocznik 2006/07)
z LKS-em Świnice Warckie,
który wygrywamy 9:0

ligi. Do końca sezonu pozostały trzy pojedynki, w dalszym ciągu jest jeszcze szansa na dogonienie drugiego w tabeli Metalowca Łódź
w przypadku kompletu zwycięstw i dobrego
układu pozostałych rezultatów.
Wiosną świetną formą popisują się zawodnicy z grupy orlików (rocznik 2008). Po prze-

Akademię Futbolu III 6:4. Gole w tych spotkaniach zdobywali Konrad Jędrzejczak (osiem),
Wojciech Sobierajski (osiem), Mateusz Sarnowiak (sześć), Igor Szychowski (cztery), Kacper
Góralczuk (dwa) oraz Bartosz Wiśnik i Adam
Ciach (obaj po jednym). Na chwilę obecną jesteśmy na drugim miejscu w tabeli i jeśli utrzy-

Edyta Łuczak

na najbliższy miesiąc

mamy tak znakomitą formę do końca rozgrywek, to możemy powalczyć o mistrzostwo ligi!
W kwietniu z bardzo dobrej strony w turniejach pokazywała się również drużyna żaków. Podopieczni Roberta Świerczyńskiego
z rocznika 2010 wzięli udział w Finale Woje-

Zebranie sprawozdawcze za rok 2017
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zostało zaplanowane przez zarząd
na 7 czerwca 2018 (czwartek), godz. 18.00 (I termin) oraz 18.30 (II termin), w sali OSP
w Rzgowie, ul. Nadrzeczna 2. Przypominamy o konieczności uiszczania wpłat składek
członkowskich w wysokości 30 zł rocznie do dnia 6 czerwca 2018. Można ich dokonywać
osobiście w siedzibie Klubu, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną:
505 128 168 lub poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl. Istnieje również możliwość wpłaty
na konto bankowe (nr 57 1240 3435 1111 0010 7759 3149), podając w tytule przelewu
imię i nazwisko członka, za którego dokonywana jest wpłata. Zgodnie z zapisami statutu
Klubu, brak wpłaty będzie skutkował usunięciem z listy członków.

mając za przeciwników między innymi drużyny Legii Warszawa czy Radomiaka Radom.
Zebrali przy tym bardzo dużo doświadczenia,
które z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości. W dniu 10 maja odbył się turniej piłkarski w ramach rozgrywek organizowanych
przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. W zawodach wzięły cztery drużyny, które rozegrały
mecze systemem „każdy z każdym”. Na turniej
nie przyjechała drużyna Sparty Łódź, dlatego
też w zamian nasz zespół rocznika 2009 wystawił dwie ekipy. Pozostałe zespoły, to UKS
SMS Łódź oraz Zawisza Rzgów – rocznik
2010. W tej kategorii wiekowej wynik nie jest
najważniejszy, dlatego też mecze rozgrywane
są bez udziału sędziów, tylko sami zawodnicy interpretują poszczególne sytuacje podczas
gry. Mecze były wyrównane i emocjonujące.
Sumując punkty i bramki w całych zawodach
najlepsi okazali się najmłodsi uczestnicy Zawiszy z rocznika 2010 przed ich starszymi kolegami z rocznika 2009. Następne zawody tego
typu w Rzgowie 16 czerwca o godz. 9.00.
Kamil Poros

Terminarze rozgrywek

Grupa żaków młodszych
(rocznik 2010) podczas
zwycięskiego turnieju
w Konstantynowie
Łódzkim

jęciu drużyny przez Zbigniewa Wyciszkiewicza zespół zanotował pięć zwycięstw i tylko
jedną porażkę! W ostatnich trzech meczach
zaliczamy komplet wygranych. Najpierw gromimy MKS 2000 Tuszyn 14:0, a następnie pokonujemy Borutę III Zgierz 10:5 oraz Łódzką

wódzkim XVIII Edycji Turnieju „Z podwórka
na Stadion o puchar Tymbarku”, gdzie pomimo dwóch zwycięstw w rozgrywkach grupowych (na trzy spotkania), nie udało nam się
przejść do dalszego etapu. Zawiszę reprezentowali Maciej Pietraszczyk, Bartosz Cybulski
(jeden gol), Marcel Łuczak, Krystian Bednarski, Wiktor Kopcik, Karol Nowakowski (jeden
gol), Aleksander Kubas (dwa gole) i Piotr Kluka. W kolejnym tygodniu, podczas Festiwalu
Piłkarskiego w Konstantynowie Łódzkim, nasz
zespół nie miał już jednak sobie równych, zajmując na koniec rozgrywek pierwszą lokatę!
W dziesięciu meczach zgromadziliśmy dwadzieścia punktów, na które złożyło się sześć
zwycięstw, dwa remisy oraz dwie porażki.
Okazałym łupem bramkowym w całych zawodach podzielili się Krystian Bednarski, Bartosz
Cybulski, Aleksander Kubas, Wiktor Kopcik,
Wiktor Nowak, Szymon Rózga i Karol Nowakowski, a ponadto w zespole grali również
Marcel Łuczak i Maciej Pietraszczyk. Dzień
wcześniej sił w swojej kategorii wiekowej
próbowali zawodnicy żaków z 2009 rocznika,

Klasa okręgowa
Zawisza Rzgów – ŁKS II Łódź
UKS SMS Łódź – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Termy Uniejów
Sokół II Aleksandrów Łódzki – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – GLKS Sarnów/Dalików
Orzeł Parzęczew – Zawisza Rzgów

19 maja (sobota), 17.00
23 maja (środa), 17.00
26 maja (sobota), 17.00
3 czerwca (niedziela), 16.00
9 czerwca (sobota), 17.00
17 czerwca (niedziela), 16.00

Klasa A gr. I
Zawisza II Rzgów – MKS 2000 Tuszyn
Orzeł Piątkowisko – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – Burza Pawlikowice
Iskra Dobroń – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – AKS SMS Łódź

20 maja (niedziela), 11.00
26 maja (sobota), 17.00
2 czerwca (sobota), 16.00
9 czerwca (sobota), 16.00
16 czerwca (sobota), 17.00

III liga kobiet
Zawisza Fiero Rzgów – ULKS MOSiR Sieradz
Zawisza Fiero Rzgów – Wojownik Skierniewice
Błętkitni Dmosin – Zawisza Fiero Rzgów

20 maja (niedziela), 15.00
27 maja (niedziela), 11.00
10 czerwca (niedziela), 12.00

C2 Trampkarz (rocznik 2004/05)
Malina Piątek – Zawisza Rzgów
19 maja (sobota), 12.00
Zawisza Rzgów – SP Widzew 2004 Łódź
24 maja (czwartek), 17.30
UKS SMS II Łódź – Zawisza Rzgów
26 maja (sobota), 11.00
Zawisza Rzgów – Metalowiec Łódź		 3 czerwca (niedziela), 15.00
D2 Młodzik (rocznik 2006/07)
Zawisza Rzgów – Metalowiec Łódź		 20 maja (niedziela), 18.00
Łódzka Akademia Futbolu II – Zawisza Rzgów 27 maja (niedziela), 16.30
Zawisza Rzgów – Jutrzenka Bychlew
3 czerwca (niedziela), 18.00
E2 Orlik (rocznik 2008)
LKS Różyca – Zawisza Rzgów
19 maja (sobota), 11.00
Widok II Skierniewice – Zawisza Rzgów
27 maja (niedziela), 12.30
Zawisza Rzgów – Start Brzeziny
2 czerwca (sobota), 10.00
KS Sandbus Kutno – Zawisza Rzgów
6 czerwca (środa), 18.00
MKS 2000 Tuszyn – Zawisza Rzgów
10 czerwca (niedziela), 15.00
Zawisza Rzgów – Boruta III Zgierz		 13 czerwca (środa), 17.00
Łódzka Akademia Futbolu III – Zawisza Rzgów 16 czerwca (sobota), 10.00
Zawisza Rzgów – KS Sandbus Kutno
23 czerwca (sobota), 11.00
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Wszystkim Mamom!

Pisanie
fraszek
to dla nich
fraszka…

Najlepsze życzenia w Dniu Waszego Święta,
wiele słodyczy z głębi dziecięcych serc. Niech ten radosny dzień
odsunie wszelkie troski na bok. Bądźcie zawsze słońcem dla dzieci,
światłem rozjaśniającym smutki na dziecięcej buzi.
Bądźcie pierwszą miłością swych pociech
czego Wam życzą:
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa
Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza
Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
15 maja rozstrzygnięto konkurs literacki
„Fraszka ze Rzgowa”. Zwyciężyła Marlena
Kamińska, która odebrała pióro Parkera.
W gronie laureatów znalazły się również: Kinga Świstak, Izabela Kijanka, Patrycja Szol i Agnieszka Ruta. Uczestnicy
uroczystości recytowali swoje utwory.
Laureatka głównej nagrody krótko cieszyła się Parkerem, bo przekazała pióro

Pół żartem, pół serio…

Flagowa
dyskusja
jak nas trzech,
,
ch
ó
w
d
h
ic
k
Ta
dnego!
to nie ma ani je
Na zdjęciu: Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie (w środku), wiceprzewodniczący RM Radosław Pełka (z lewej) i radny Leszek Chwiałkowski (z prawej)
fot. URM

W świątecznym maju rozgorzała w Rzgowie
prawdziwa debata na temat sposobu wieszania
flag narodowych. Koncepcje i opinie były różnorodne, ale spór na szczęście kończy stosowny przepis ustawy, który mówi, że w przypadku
bocznego mocowania flagi – jak to ma miejsce
w Rzgowie – kolor biały musi być umieszczony od strony masztu i tak właśnie u nas jest…
foto: UMR

Kartka MAJ
z kalendarza

Rzgowskie drzewa i kwiaty
foto: UMR

15 maja 1927 roku przez Rzgów przejeżdżał
ówczesny prezydent RP Ignacy Mościcki, co
wywołało w osadzie zrozumiałe poruszenie.
Mieszkańcy, młodzież i strażacy serdecznie
witali głowę państwa, stojąc szpalerem przy
głównej ulicy.
foto: Wikipedia

Andżelice Rycer. Andżelika uczy się w III
klasie gimnazjalnej. Zdradza duży talent
literacki. Zwyciężyła w konkursie krasomówczym.
Nagrodę i upominki wręczyli: Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa, Jan Michalak, przewodniczący Rady
Miejskiej oraz Wojciech Skibiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
– Czasu na pisanie mieliśmy niewiele,
bo tydzień, ale udało mi się napisać chyba
z czternaście fraszek – wspomina M. Kamińska. – Warunkiem konkursu było stwo-

rzenie utworu ograniczonego do 16 wersów, w którym występują słowa: Lidzbark,
Rzgów, Cittaslow. Najtrudniej było dobrać
rymy do tego ostatniego słowa, bo kojarzyły mi się głównie słówka angielskie. Ja piszę
fraszki dla rodziny, znajomych, na różne
okazje. Chciałam przy okazji podziękować
organizatorom za przepiękny prezent.
Intencją konkursu jest odkrywanie
i promocja talentów literackich. Gmina
Rzgów zgłosi zwycięską fraszkę do konkursu „Dobra Fraszka”, organizowanego
w ramach Polskiej Krajowej Sieci Miast
Cittaslow przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Lidzbarku.
Tekst i foto: Włodzimierz Kupisz

