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ozpoczyna się budowa nowego Domu Kultury w Rzgowie. Ekipy wykonawcy właśnie rozpoczęły przygotowanie placu budowy – przywieziono kontenery, które będą wykorzystywane przez budowlańców, wyznaczono ogrodzenie placu budowy. Nowy dom kultury w Rzgowie ma być gotowy jesienią przyszłego roku.
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Jak nas widzą?

Integracja, współdziałanie, zaufanie
O pozycji gminy Rzgów
rozmawiamy z Ewą
Gładysz, wicestarostą
powiatu łódzkiego
wschodniego
Pełniąc funkcję wicestarosty
zapewne uważnie przygląda się
Pani gminom powiatu łódzkiego wschodniego. Czy przez lata
funkcjonowania powiatu udało
się je zintegrować? Czy są między
nimi duże różnice?
Integracja powiatu z gminami trwa
nieustannie poprzez realizacje wspól-

nych inwestycji i wspólnej pracy
na rzecz lokalnych społeczności
w różnych obszarach naszych działań. Uważam, że dynamiczne funkcjonowanie powiatu jest uzależnione od współpracy i zaangażowania
wszystkich gmin w powiecie. Dzisiaj
mogę powiedzieć, że nasza współpraca z gminami układa się bardzo
dobrze. Trudno mi określić różnice
współpracy, powiem, że indywidualne predyspozycje, uwarunkowania
poszczególnych samorządów gminnych i społeczności lokalnych wyznaczają skalę integracji naszych wspólnych działań.

Jak na tle innych gmin
wygląda gmina Rzgów?
Gmina Rzgów świetnie zintegrowała
się z Powiatem Łódzkim Wschodnim, to przekłada się na realizację
wielu wspólnych potrzeb, przedsięwzięć, poprzez wspólne tworzenie
pewnych koncepcji, opracowań
projektów i realizowania szeregu inwestycji drogowych, zadań administracyjnych, wydarzeń kulturalnych
i sportowych.
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Na pokolenia…

NOWY DOM KULTURY
– START!
Rozpoczyna się budowa
nowego Domu Kultury
w Rzgowie. Ekipy wykonawcy
właśnie rozpoczęły
przygotowanie placu budowy
– przywieziono kontenery,
które będą wykorzystywane
przez budowlańców,
wyznaczono ogrodzenie placu
budowy. Nowy dom kultury
w Rzgowie może być gotowy
już na jesień przyszłego roku.

Nowy dom kultury w Rzgowie ma mieć ponad 2440 m2. Wokół budynku będą trawniki
zajmujące blisko 1600 m2. Wszystkie pomieszczenia w budynku nowego domu kultury
będą funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu.
Na dachu zaprojektowano panele fotowoltaiczne. Pozwolą one na zmniejszenie kosztów
ponoszonych na utrzymanie budynku.
Po przygotowaniu placu budowy rozpoczyna się transport materiałów budowlanych. Z tego
względu wyznaczono trasę ich transportu, aby
jak najmniej przeszkadzała mieszkańcom Rzgo-

wa. Samochody ciężarowe na budowę będą jeździły ulicami: Pabianicką, Grodziską, następnie
skręcały w Polną, potem Ogrodową i tu ze skrzyżowania z ulicą Tylną będzie następował wjazd
na plac budowy. Na trasie wyznaczonej dla transportu materiałów budowlanych będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h dla
aut ciężarowych oraz miejscowo zakaz wjazdu
dla samochodów ciężarowych innych niż pojazdy budowy.
Bogumił Makowski

TO BARDZO WAŻNA
INWESTYCJA SPOŁECZNA
– mówi burmistrz Mateusz Kamiński

Tak okazale będzie wyglądał nowy Dom Kultury w Rzgowie
Roboty już ruszyły, a dla sprawnego funkcjonowania wyznaczono specjalną trasę dojazdu
na teren budowy obiektu, którą prezentujemy poniżej. Wjazd do Hali Sportowej i na boisko
Orlik pozostaje bez zmian – od ul. Literackiej.

Realizatorem nowego domu kultury
w Rzgowie jest Przemysłówka SA
z Częstochowy. Firma legitymuje się
wieloma realizacjami dużych budynków
użyteczności publicznej w Polsce
i za granicą, między innym Główną Pocztę
w Bonn i liczne budynki mieszkalne oraz
biurowe w Niemczech, a w naszym kraju
rewitalizowała między innymi zespół
pałacowy w Koszęcinie – siedzibę Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”, remontowała
Teatr Wielki w Łodzi, budowała Zakład
Energetyczny w Lublińcu i wiele innych.
Przemysłówka SA ma niemal 60-letnią
tradycją w branży budowlanej.
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– Obiecałem mieszkańcom Gminy Rzgów,
że doprowadzę do budowy domu kultury, która
właśnie się rozpoczęła. Działalność kulturalna na terenie naszej gminy rozwija się ciekawie i intensywnie, ale dotychczasowa siedziba
domu kultury wymagała kapitalnego remontu.
Co bardzo ważne, budowa domu kultury rozwiąże problemy lokalowe kilku innych instytucji: biblioteki, Szkoły Podstawowej w Rzgowie,
w której brakuje sal, bo przecież w nowym
obiekcie będzie można realizować różne zajęcia
artystyczne, czy przedstawienia. W dawnym
remontowanym obecnie budynku pozostanie
MOPS, który także wymaga większej liczby pomieszczeń.
Domu kultury, potrzebują nie tylko osoby
uczestniczące w prowadzonych tam zajęciach,
ale wszyscy mieszkańcy. Bo budowa tego obiektu pomoże również rozszerzyć i urozmaicić
ofertę kulturalną. Chciałbym, żeby nowy dom
kultury był miejscem otwartym na potrzeby lokalnej społeczności, miejscem, które będzie gościć, inspirować i integrować mieszkańców całej
Gminy Rzgów. To inwestycja na dziś i dla dobra
kolejnych pokoleń, która gwarantuje rozwój kapitału społecznego, na którym mi bardzo zależy.
Bo Rzgów to przede wszystkim ludzie.
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Dobra współpraca przynosi efekty!
W ciągu trzech minionych
lat oraz w tym roku Gmina
Rzgów i Starostwo Powiatowe
wspólnie sfinansowały
inwestycje drogowe w sumie
za 13 mln zł, z czego aż
9,7 mln zł to wkład gminy
w remonty i budowę dróg
powiatowych, przebiegających
przez nasz obszar.
Udział finansowy Gminy Rzgów w modernizacji takich dróg jest największy spośród wszystkich gmin z Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

O doskonałej współpracy Starostwa Powiatowego i Gminy Rzgów w zakresie inwestycji drogowych mówił starosta Andrzej Opala podczas
obrad sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, 28 marca
br. Na sesji gościła także wicestarosta Ewa Gładysz, z którą rozmowę przedstawiamy poniżej.
Starosta Andrzej Opala dziękował za doskonałą współpracę podczas realizacji inwestycji powiatowych, a w szczególności tych
dotyczących infrastruktury drogowej. Podsumowując wspólne działania, Andrzej Opala
przypomniał, że trzy lata temu wkład powiatu w inwestycje drogowe na naszym obszarze
kształtował się na poziomie 250 tys. zł, a gminy wynosił 960 tys. zł. Rok 2016 to już 860 tysięcy po stronie starostwa i 1,3 mln zł zainwe-

Starosta Andrzej Opala podczas sesji RM

stowanych przez Gminę Rzgów. W ubiegłym
roku Rzgów przeznaczył na drogi powiatowe
niemal 4,5 mln zł przy kwocie nieco powyżej
miliona złotych po stronie starostwa. Inwestycje drogowe na ten rok zaplanowano na poziomie 1,5 mln zł, które przeznaczy Starostwo
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a 2,5 mln zł
będzie pochodzić z budżetu Gminy Rzgów.
Podkreślono także wzorcową współpracę
z Gminą Rzgów w zakresie dofinansowania
stanowisk zamiejscowych starostwa, na przykład w referacie komunikacji, geodezji czy też
budownictwa. Dzięki temu mieszkańcy nie
muszą jeździć w sprawach urzędowych do Łodzi, bo wszystko mogą załatwić na miejscu
w Rzgowie. Działająca od roku 2017 bezpłatna
pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, z której korzysta wiele osób, jest również
efektem świetnej współpracy gminy i starostwa.
PZ, foto: UMR

Integracja, współdziałanie, zaufanie
O pozycji gminy Rzgów
rozmawiamy z Ewą Gładysz,
wicestarostą powiatu
łódzkiego wschodniego
Pełniąc funkcję wicestarosty zapewne
uważnie przygląda się Pani gminom powiatu łódzkiego wschodniego. Czy przez
lata funkcjonowania powiatu udało się
je zintegrować? Czy są między nimi duże
różnice?
Integracja powiatu z gminami trwa nieustannie poprzez realizacje wspólnych inwestycji
i wspólnej pracy na rzecz lokalnych społeczności w różnych obszarach naszych działań.
Uważam, że dynamiczne funkcjonowanie powiatu jest uzależnione od współpracy i zaangażowania wszystkich gmin w powiecie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nasza współpraca
z gminami układa się bardzo dobrze. Trudno mi określić różnice współpracy, powiem,
że indywidualne predyspozycje, uwarunkowania poszczególnych samorządów gminnych
i społeczności lokalnych wyznaczają skalę integracji naszych wspólnych działań.
Jak na tle innych gmin
wygląda gmina Rzgów?
Gmina Rzgów świetnie zintegrowała się z Powiatem Łódzkim Wschodnim, to przekłada
się na realizację wielu wspólnych potrzeb,
przedsięwzięć, poprzez wspólne tworzenie
pewnych koncepcji, opracowań projektów
i realizowania szeregu inwestycji drogowych,
zadań administracyjnych, wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Czy jest coś takiego, co w pani opinii
wyróżnia gminę Rzgów szczególnie?
Gmina Rzgów zawsze wykazuje chęć współpracy i pomoc w zakresie ekonomicznym,
finansując bądź współfinansując szereg inwestycji drogowych na drogach powiatowych,
modernizację ewidencji gruntów i budynków
oraz zadań z zakresu budownictwa, komunikacji i geodezji poprzez dofinansowanie
do stanowisk zamiejscowych. To często Gmi-

łań promocyjnych dziedzictwa kulturowego,
poprzez m.in. występ Zespołu „Rzgowianie”
na Święcie Powiatu, jesienią planujemy Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej w Rzgowie.

na Rzgów wychodzi z inicjatywą, przedstawia
propozycję udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, a to wszystko w trosce o zaspokojenie potrzeb i bezpieczeństwo mieszkańców.
Bardzo często współpracuje Pani bezpośrednio z wójtami i burmistrzami gmin
współtworzących powiat. Jak współpracuje się z włodarzami gminy Rzgów?
Współpraca z włodarzami gminy Rzgów
to przyjemność i ogromna satysfakcja wynikająca ze zrozumienia, zaufania, dobrej woli
Państwa burmistrzów, pozwalająca realizować
wspólne zamierzenia. Oparta na jasnych zasadach, czytelnych relacjach. Mam nadzieję,
że przyniesie ona długofalowe efekty.
Powiat Łódzki Wschodni niejednokrotnie
organizował różne wydarzenia wspólnie
z naszą gminą, czy planowane są jakieś kolejne? Jakie wspólne powiatowo-gminne
inwestycje zostaną w tym roku przeprowadzone na naszym terenie?
Za nami wspólne inwestycje, organizacje dożynek powiatowo-gminnych, Powiatowego
Dnia Pracownika Socjalnego, Andrzejkowego Turnieju Piłki Siatkowej. W bieżącym roku
planujemy wspólne inwestycje na drogach
powiatowych przy ul. Łódzkiej i ul. Tuszyńskiej w Rzgowie, ul. Strażackiej w Bronisinie
Dworskim, ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej,
Tadzinie. Powiat przeznaczył 1,55 mln zł na dofinansowanie. Planujemy, także dalszą współpracę kulturalną polegającą na integracji dzia-

A jakie są dalsze plany? Co powinno być
wspólnym priorytetem na przyszłość?
Priorytetem będzie zapewne rozwój infrastruktury drogowej, przebudowa dróg i budowa infrastruktury pomocniczej: chodników i ścieżek
rowerowych w celu poprawy bezpieczeństwa
i usprawnienia komunikacji drogowej. Przyszłość to także realizacja przez Powiat Łódzki
Wschodni m.in. dla gminy Rzgów projektu pn.
„Budowa systemu informacji przestrzennej,
wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty
województwa łódzkiego”. Chcemy utworzyć bazy
danych i umieścić je w geoportalu, by mieszkańcy mieli wgląd w dokumenty zasobów geodezyjnych, możliwość zakupu materiałów z bazy danych bezpośrednio przez internet, rolnicy mogli
w formie elektronicznej pobrać mapkę i dołączyć
do wniosku na dopłaty bezpośrednie. Myślę,
że czeka nas cyfryzacja Starostwa w połączeniu
z Urzędem Miejskim w Rzgowie i wykorzystanie
usług sieciowych do współpracy, a także wiele
wspólnych inicjatyw kulturalnych, sportowych
i zdrowotnych: obchody Święta Powiatu w 2019
roku właśnie w gminie Rzgów. Wspólnie z gminą
można pomyśleć o realizacji programu zdrowotnego profilaktycznego dla mieszkańców gminy.
Mam nadzieję, że ten dobry klimat współpracy
pozostanie na kolejne lata.
Czego chciałaby Pani życzyć
mieszkańcom gminy Rzgów?
Życzę mieszkańcom niegasnącego zapału w realizację zamierzeń, poczucia bezpieczeństwa,
spokoju i dostatku, aby gmina Rzgów była
na miarę ich marzeń, miejscem godnego życia, w którym młodzi znajdą perspektywy rozwoju. Kibicuję włodarzom w podejmowanych
działaniach na rzecz dalszego rozkwitu miasta
i gminy, aby zaspokajali potrzeby wszystkich
mieszkańców. Gościom życzę miłych chwil
spędzonych w gminie Rzgów.
Dziękujemy za rozmowę.

Wnioski o dopłaty
wypełnisz w urzędzie

W

Urzędzie Miejskim w Rzgowie jest możliwość bezpłatnej konsultacji wniosków
o dopłaty bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od roku 2018
wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
oraz płatności obszarowych PROW składa się
w formie elektronicznej za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus, która dostępna jest poprzez stronę internetową ARiMR.
Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada
konta, może uzyskać kod dostępu do aplikacji
po uwierzytelnieniu na stronie ARiMR poprzez
podanie trzech danych weryfikacyjnych:
• swojego numeru identyfikacyjnego (numer
EP),
• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny
z numerem w ewidencji producentów),
• kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego
z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku (w przypadku, gdy rolnik w danym dniu
otrzymał więcej niż jeden przelew, należy
wprowadzić kwotę z największego przelewu,
w przypadku braku płatności w roku 2017
należy wprowadzić wartość 0).
Po poprawnej weryfikacji system automatycznie
założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników z terenu gminy, w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie utworzono punkt konsultacyjny,
w którym mieszkańcy będą mogli wypełnić
swój wniosek w wersji elektronicznej, a termin
jego złożenia upływa 15 maja br.
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XLIX sesja Rady Miejskiej w Rzgowie

GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH
I DOTACJA NA REMONT KOŚCIOŁA
Na XLIX sesji w dniu 28 marca
2018 r. podjęto następujące
uchwały:
Zmiany w budżecie na rok 2018
Burmistrz w uchwale zmieniającej budżet
na rok 2018 zaproponował następujące zmiany:
Zwiększenie planu dochodów:
1. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Budowa placu zabaw w Czyżeminku”
o kwotę 50.904,00 zł
Zmniejszenie planu dochodów:
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin
na podstawie pisma ST3.4750.1.2018 Ministra
Rozwoju i Finansów o kwotę 293.989,00 zł
2. Dochody z tytułu opłat za posiłki obiadowe
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów o kwotę 110.300,00 zł
Zwiększenie planu wydatków:
1. Budowa placu zabaw w Czyżeminku – kwota 50.904,00 zł
2. Budowa placu zabaw w Czyżeminku – kwota 29.096,01 zł
3. Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy
Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów) – kwota 110.000,00 zł
4. 
Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy
Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów) – kwota 110.000,00 zł
5. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rzgów – kwota
50.000,00 zł
6. Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej
z wymianą podłogi, wyrównanie terenu
i obsadzenie krzewami – kwota 10.000,00 zł.

Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Rzgowie
Rada Miejska w Rzgowie upoważniła Burmistrza Rzgowa do udzielenia w roku 2018 dotacji
w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie
zadania pt.: „Remont dachu i elewacji kościoła
parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie” polegającego na:
1) remoncie dachu prezbiterium i zakrystii;
2) renowacji elewacji południowej nawy głównej, attyki wschodniej i kruchty południowej;
3) remoncie dachu kruchty południowej;
4) wymianie drzwi kruchty południowej.

Kredyt długoterminowy
na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Rzgów

XLVIII nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Rzgowie
XLVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 21 marca 2018 r. zwołana
została przez Przewodniczącego Rady na wniosek Burmistrza Rzgowa. Przyczyną zwołania sesji była potrzeba podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do zawarcia
porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej.
Z uwagi na to, iż Gmina Tuszyn będzie uruchamiała nową linię autobusową w zamian
za linię PKS w ramach członkostwa w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym i będzie starła się o zakup autobusów oraz modernizację połączenia między Kruszowem a Łodzią,
wszystkie gminy, po których autobus będzie jeździł muszą podpisać stosowne porozumienie międzygminne, w związku z czym podjęcie uchwały było niezbędne.
Rada Miejska w Rzgowie jednogłośnie podjęła uchwałę i dała burmistrzowi upoważnienie
do podpisania porozumienia. Porozumienie w powyższej sprawie zostało już zawarte.
Karolina Jardzioch
Urząd Miejski w Rzgowie

Gmina Rzgów zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy, który zostanie przeznaczony
na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r.,
w związku z koniecznością sfinansowania przez
Gminę planowanych zadań inwestycyjnych.
Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 18.835.376 zł,
co stanowi równowartość planowanego kredytu.
Spłatę kredytu planuje się do 2034 roku. Wysokość kredytu oraz terminy spłaty poszczególnych rat kapitałowych ustalono uwzględniając
możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek
zachowania ustawowych ograniczeń. Spłata rat
kapitałowych została zaplanowana w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu
Gminy w okresie prognozy.
Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą
prawną do rozpoczęcia procedury przetargowej
na udzielenie kredytu długoterminowego.

Podział Gminy Rzgów
na okręgi wyborcze
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych „rada gminy
musiała dokonać podziału gminy na okręgi
wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy”, czyli do dnia 1 kwietnia 2018 r.
Dokonując podziału w terminie do końca
marca b.r. Rada Miejska w Rzgowie uwzględniła liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Rzgów na koniec IV
kwartału roku 2017, a więc na dzień 31 grudnia 2017 r., która wyniosła 9870 mieszkańców.
Liczba radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Rzgowie wynosi 15 radnych, a zatem

jednolita norma przedstawicielstwa wyniosła:
9870/15 = 658,00.
Zgodnie z Wytycznymi i wyjaśnieniami
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień
dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze „jeżeli
w gminach dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
określającą takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące dotychczas”. W takiej sytuacji zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej rada gminy podejmuje nową uchwałę
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, lecz określającą takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące dotychczas.
Wobec powyższego Rada Miejska stosując się do zaprezentowanych wyjaśnień PKW
podjęła nową uchwałę nie zmieniając dotychczas ustalonych granic okręgów wyborczych.

Studium gminy i miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Rzgowa przedstawił Radzie Miejskiej następujące uchwały:
1) 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rzgów” obejmującej część terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów, w granicach strefy kontrolowanej od istniejącego i projektowanego
gazociągu wysokiego ciśnienia.
Obowiązujące obecnie studium uniemożliwia
realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu regionalnym polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia przechodzącego przez
gminę Rzgów na odcinku od zachodniej granicy
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gminy – w sołectwie Gospodarz do stacji redukcyjno pomiarowej I-go stopnia w Rzgowie. Planowany gazociąg będzie częściowo realizowany
w strefie kontrolowanej od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia a częściowo nowym
śladem. Po zakończeniu inwestycji planuje się
likwidacje starego gazociągu.
2) 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów
i Gminy Rzgów, w granicach obejmujących
przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia,
część 1.
Uchwała wiąże się bezpośrednio z koniecznością wprowadzenia do opracowania planistycznego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przebiegu
projektowanej inwestycji celu publicznego,
polegającej na przebudowie sieci gazowej
w ramach obwodnicy Łodzi.
Obowiązujące obecnie miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego nieprecyzyjnie wskazują lokalizacje inwestycji celu publicznego. Projektowany gazociąg będzie realizowany częściowo w strefie kontrolowanej
od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia
a częściowo w nowym śladzie.
3) 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgów
i Gminy Rzgów, w granicach obejmujących
przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia,
część 2.
Dokładne granice objęte sporządzeniem miejscowych planów przedstawiają załączniki graficzne opublikowane na stronie www.bip.rzgow.pl.

Uchwały oświatowe
Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ogłoszona w dniu
29 listopada 2017 r. wprowadziła ogromne
zmiany min. w Karcie Nauczyciela i wymusza
na organach prowadzących podjęcie uchwał
opartych na nowych podstawach prawnych,
z związku z czym Burmistrz Rzgowa przedstawił Radzie Miejskiej następujące uchwały:
1) w sprawie ustalenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzgów
oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być
przyznawane w 2018 r.
W budżecie Gminy Rzgów na rok 2018 wyodrębniono środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
w ogólnej kwocie 54 379 zł. Podział środków
pomiędzy poszczególne szkoły i przedszkola
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w 2018 r. przedstawia się następująco:
1) 
Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza
w Rzgowie 28 142,00 zł;
2) Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie 8 331,00 zł;
3) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie 8 744,00 zł;
4) Przedszkole Publiczne w Rzgowie 9 162,00 zł.

Plan dofinansowań został uzgodniony z dyrektorami szkół i przedszkola oraz zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe.
2) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Rzgów.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Rzgów określono
na poziomie 22 godzin.
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział-Łódź-Górna wyraził negatywną opinię
w sprawie niniejszej uchwały, jednakże Rada
Miejska odrzuciła w całości stanowisko zaprezentowane przez ZNP.
3) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dyrektorów
i wicedyrektorów w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Rzgów a także
dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela któremu
powierzono stanowisko kierownicze.
Uchwała jest niezbędna z uwagi na obowiązek sporządzenia arkuszy organizacji pracy
szkół na rok szkolny 2018/2019 w pierwszych
dniach kwietnia br., a także stanowi niezbędny
element planowania wspomnianych arkuszy
na przyszły rok szkolny.

Nieodpłatne przekazanie samochodów
pożarniczych na rzecz OSP
Rada wyraziła zgodę na przeniesienie w drodze
darowizny własności samochodu pożarniczego
specjalnego marki Star 266, na rzecz stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Bronisinie
Dworskim, a także samochodu pożarniczego
marki Lublin Typ 3302, na rzecz stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie.

Skargi na działalność Kierownika
MOPS w Rzgowie
Do Rady Miejskiej trafiły dwie skargi złożone
przez mieszkańca gminy Rzgów w przedmiocie
niewłaściwego zachowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
oraz podległych mu pracowników. Skargi miały
związek z postępowaniem dotyczącym alimentów oraz sytuacji rodzinnej. Po przeanalizowaniu wszelkich dokumentów oraz wysłuchaniu
stosownych wyjaśnień Kierownika MOPS w Rzgowie Rada Miejska uznała, iż skargi są bezzasadne, ponieważ wszelkie działania podejmowane przez MOPS w Rzgowie wynikają wprost
z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, a także
podyktowane są przepisami ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, do których przestrzegania zobowiązany
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Treść podjętych uchwał oraz przedstawionych
sprawozdań i planów pracy Komisji stałych
Rady znajduje się na stronie www.bip.rzgow.pl.
Karolina Jardzioch
Urząd Miejski w Rzgowie
foto: UMR

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin
dla działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU 2017 poz. 1073 ze zm.), w związku z art 29 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU 2017 poz. 1407
ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXXVIII/290/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin
dla działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów
Ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie wyłożony w dniach od 2 maja 2018 roku
do 23 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22,
95–030 Rzgów, w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5 oraz na stronie internetowej
bip.rzgow.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95–030
Rzgów w pok. nr 37, w dniu 15 maja 2018 roku o godzinie 9.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17
pkt 9.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Rzgowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2018 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(DzU z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania
uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi w ramach strategicznej oceny oddziąływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Rzgowa, pl. 500-lecia 22, 95–030 Rzgów,
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@rzgow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 7 czerwca 2018 roku.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity DzU 2017 poz. 1407 ze zm.) w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla
działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów do publicznego wglądu można zapoznać się z dokumentacją sprawy.
Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Rzgowa.
Uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Burmistrz Rzgowa
Mateusz Kamiński
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Nowe drogi i chodniki

ŁÓDZKA I TUSZYŃSKA
RUSZYŁY
R

ozpoczęła się przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie będący fragmentem drogi powiatowej nr 2942E. W zakres inwestycji
wchodzi remont jezdni, przebudowa zjazdów
indywidualnych do posesji i zjazdów publicznych oraz poboczy, będzie także poprawione
odwodnienie pasa drogowego istniejącymi rowami. Wartość przebudowy niemal kilometra
drogi to blisko 900 tysięcy złotych. Przewidywane zakończenie I etapu tej inwestycji to koniec czerwca 2018 roku.
Ekipa drogowców najpierw zeszlifuje istniejącą nawierzchnię, aby dopiero później położyć nową nawierzchnię, aby ulica Łódzka była
gładka jak stół. Wjazdy do posesji będą odtworzone. Zabiegi konserwacyjne i modernizacyjne odwodnienia będą polegały na wykonaniu
ścieków przykrawężnikowych i podchodnikowych oraz uporządkowaniu rowu odwadniającego, wykoszeniu go, aby skutecznie i beż problemów odprowadzać wodę z drugi.
Ponieważ ulica Łódzka jest fragmentem
drogi powiatowej nr 2942E, więc jej przebudowa jest wspólną inwestycją Gminy Rzgów
i Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Warto przypomnieć, że w ciągu trzech
ostatnich lat oraz w tym roku Gmina Rzgów
i Starostwo Powiatowe wspólnie sfinansowały inwestycje drogowe w sumie za 13 mln zł,
z czego aż 9,7 mln zł to wkład gminy w remonty i budowę dróg powiatowych przebiegających przez nasz obszar. Udział finansowy
Gminy Rzgów w modernizacji takich dróg jest
największy spośród wszystkich gmin z Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
tekst i foto: BM

Ulica Strażacka w Bronisinie Dworskim

Trotuary
czas zacząć

Początek remontu na ulicy Łódzkiej

Modernizacja ulicy Tuszyńskiej

Przy ulicy Letniskowej w Rzgowie rozpoczęto
budowę chodnika. Nowy odcinek po zachodniej stronie ulicy będzie miał długość niemal
600 metrów bieżących i zostanie wykonany
z kostki brukowej, wzdłuż będzie ułożony krawężnik. Będą także wybudowane nowe zjazdy
do posesji. Prace drogowe zaplanowane są także na ulicy Strażackiej w Bonisinie Dworskim.
Tutaj zostanie przebudowany chodnik, a inwestycja będzie realizowana w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1233E.

Roboty drogowe wymagają czasowych ograniczeń i zmiany organizacji ruchu
Ulica Letniskowa w Rzgowie

SZYBKIE TEMPO REMONTU W MOPS
W

szybkim tempie posuwają się prace
w trwającej od grudnia przebudowie
budynku MOPS. Niedługo powinny rozpocząć się prace wykończeniowe.
W gruntownie modernizowanym budynku zaprojektowano nowy układ funkcjonalny, co spowodowało konieczność wymurowania nowych ścianek działowych, które
teraz są wykończane tynkiem gipsowym. Następnym etapem będzie malowanie ścian farbą odporną na zmywanie.

W nowych otworach okiennych zainstalowano już luksfery. Zakończono także układanie nowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. W ramach inwestycji
drewniany strop nad pomieszczeniami zastąpił strop typu teriva. Po Świętach Wielkanocnych będą montowane podwieszane sufity.
Teraz w pomieszczeniach modernizowanego
budynku MOPS wylewane są podłogi, które
następnie zostaną pokryte wykładzinami lub
posadzką. Przygotowywane są także nowe
sanitariaty, pomieszczenia socjalne i kotłownia. W tych miejscach na ścianach będzie położona glazura. Zmodernizowany budynek
ogrzeją nowoczesne dwupłytowe kaloryfery.
Będą także, nieobecne przed remontem klimatyzatory oraz system alarmowy.
Nowego wyglądu doczeka się także elewacja. Dotychczasowy tynk został już skuty
ze ścian zewnętrznych.
tekst i foto: BM

W Bronisinie Dworskim przy ulicy Strażackiej powstaje chodnik wraz ze zjazdami do posesji. W sumie powstanie ponad 400 metrów
wygodnego chodnika o szerokości półtora metra. Chodnik będzie z czerwonej kostki betonowej, z odwodnieniem do rowu przydrożnego.
Po wykonaniu robót drogowych teren zostanie uporządkowany, a tereny zielone w pasie drogowym będą obsiane. Przed oddaniem
drogi do ruchu zostanie uzupełnione oznakowanie poziome i pionowe.

Ulica Wąwozowa w Rzgowie
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RZGÓW
PIĘĆ RAZY
W FINALE
Aż pięć razy była wymieniana
nazwa Rzgów w czasie
finałowej gali plebiscytu
Człowiek Roku 2017,
organizowanego przez
redakcje „Dziennika
Łódzkiego” i „Expressu
Ilustrowanego”. Uroczysta
gala odbyła się 9 kwietnia
w Fabryce Wełny
w Pabianicach.
Nazwa Rzgów padała przy laureatach w kategoriach: działalność kulturalna, społeczno-charytatywna oraz biznes. Osoby zakwalifikowane do ścisłych finałów były wybierane
głosami czytelników obu dzienników.
W kategorii „Kultura” Człowiekiem Roku
2017 Województwa Łódzkiego w powiecie
łódzkim wschodnim laur zwycięstwa przypadł
Włodzimierzowi Kaczmarkowi, prezesowi
Orkiestry Dętej w Rzgowie. Czytelnicy gazet
docenili jego działalność jako przewodniczą-

Rządziła
liczba π
Jan Maciejewski ze Szkoły
Podstawowej w Czarnocienie,
Mateusz Jurek i Igor Pawelec
ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie
oraz Dominik Balczerowski
ze Szkoły Podstawowej w Woli
Zaradzyńskiej to finaliści II
Międzyszkolnego Konkursu
Matematycznego dla klas
szóstych„Od Euklidesa
do Einsteina” w Rzgowie.
Gratulacje laureatom złożył
burmistrz Mateusz Kamiński.
Rzgowska podstawówka im. Jana Długosza
gościła uczestników drugiej edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas
szóstych „Od Euklidesa do Einsteina” pod
Honorowym Patronatem Burmistrza Rzgowa. Konkurs, w atmosferze Święta Liczby „Pi”,
promował nauczanie matematyki i równocześnie pokazywał, jak ważna i ceniona jest zdolność logicznego i ścisłego myślenia.

Laury dla
zwycięzców

K

Rzgowscy laureaci gali Człowiek Roku z burmistrzem Rzgowa

cego orkiestry, która może się pochwalić 110.
rocznicą powstania.
Drugi ze rzgowian to Andrzej Polakowski,
również Człowiek Roku 2017 Województwa
Łódzkiego w powiecie łódzkim wschodnim
za działalność społeczno-charytatywną, otrzymał tytuł za odtworzenie i opiekę nad historycznym Starym Rynkiem w Rzgowie.
Andrzej Wiliński ulokował swoją swoje sklepy
i stoiska w Rzgowie. Czytelnicy „DŁ” i „EI” uznali, że należy go uhonorować tytułem Człowieka
Roku 2107 w kategorii biznesu za wprowadzenie
marki „Wiliński” w Polsce, a także rozwijanie rodzinnej firmy na targach w kraju i za granicą.
Oprócz tytułów Człowiek Roku 2107 Województwa Łódzkiego w powiecie łódzkim

wschodnim Andrzej Polakowski i Andrzej
Wiliński znaleźli się wśród wojewódzkich finalistów plebiscytu.
Okolicznościowe dyplomy i statuetki,
a dla finalistów wojewódzkich także nagrody
rzeczowe wręczali Marcin Polak, prezes oraz
Marcin Kowalczyk, redaktor naczelny obu
dzienników. Serdeczne gratulacje rzgowskim
finalistom złożył Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa oraz Joanna Skrzydlewska,
wicemarszałek Województwa Łódzkiego i honorowy prezes Klubu Żużlowego Orzeł Łódź,
która za wspieranie wielu imprez sportowo-rekreacyjnych została uhonorowana tytułem
Człowiek Roku w kategorii „Samorządność
i Społeczność”.
tekst i foto: BM

Do Szkoły Podstawowej im. J. Długosza
w Rzgowie przyjechało 26 najlepszych matematyków wśród uczniów klas szóstych z następujących szkół:
• Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie wraz z opiekunem p. Grażyną Ratajską,
•
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Kalinie wraz z opiekunem p. Anetą Kujawską,
• Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego
w Woli Zaradzyńskiej z opiekunem p. Danutą Czech,
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława
Jagiełły w Tuszynie wraz z opiekunem p. Bogumiłą Lolo,
• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefanii Sem-

połowskiej w Tuszynie wraz z opiekunem
p. Martą Krych-Mrozińską,
•
Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych
wraz z opiekunem,
•
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Wodzinie Prywatnym wraz z opiekunem
p. Ewą Błaszczyk oraz ze Szkoły Podstawowej w Czarnocinie.
W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się ekipa ze Szkoły w Woli Zaradzyńskiej,
tuż za nią uplasowały się drużyny ze szkoły
w Rzgowie i w Czarnocinie. Dzień matematycznych potyczek uświetnił występ młodych
aktorów z klasy piątej, którzy przygotowali pokaz mody pod hasłem „Geometria w modzie”.
PZ, foto: UMR

Młodym matematykom pogratulował burmistrz Mateusz Kamiński

olejny już raz z wielką przyjemnością odnotowujemy sukcesy mieszkańców naszej
gminy.
Hubert Szczech zajął 1. miejsce w kategorii do 62 kg w Turnieju Wielkanocnym Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Sumo
2018 r. Brawo! Jesteśmy dumni!
Adrian Marchewczyński uplasował się
na 3. miejscu w „Otwartych Mistrzostwach
Wielkopolski w kulturystyce i fitness 2018”.
St. szer. Przemysław Polaczek w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej rywalizował o tytuł najlepszego kierowcy. Jak można
się dowiedzieć z materiałów opublikowanych
przez tę jednostkę, był to drugi etap konkursu
„Wojskowy Kierowca roku 2018”, do którego
zakwalifikowali się najlepsi kierowcy 12. dywizji wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach
na szczeblu jednostek wojskowych. Zawody
składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej trzeba się było
wykazać m.in. umiejętnościami manewrowania samochodem ciężarowym i osobowo-terenowym, czy też umiejętnościami udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, w tym prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
PZ

„Camerata”
znów najlepsza!

W

sobotę, 24 marca b.r. Rzgowski Chór
„Camerata” uczestniczył w I Przeglądzie
Artystycznego Ruchu Seniorów w Opocznie
zdobywając Nagrodę dla Najlepszego Chóru.
Wyśpiewał ją wykonując 3 utwory: a cappella – „Choć burza huczy” F. Schuberta, „Kołysankę” J. Brahmsa i z akompaniamentem
– „Wiosnę” z repertuaru zespołu „Skaldowie”.
Specjalne wyróżnienie dla instruktorów
(jako jedna z piątki nagrodzonych) otrzymała
także dyrygent Izabela Kijanka.
W przeglądzie uczestniczyło 45 podmiotów artystycznych – chórów, zespołów wokalnych, tanecznych, duetów, solistów, recytatorów, gawędziarzy, kabaretów i grup teatralnych.
To bardzo dobra wiadomość dla przyjaciół zespołu, dyrygentki i grupy, która jesienią bieżącego roku obchodzić będzie jubileusz 15-lecia
założenia. Godna reprezentacja Rzgowa znów
przyniosła chlubę naszej Gminie, która od wielu lat wspiera działalność grup artystycznych
Gminnego Ośrodka Kultury.
PZ
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Przez trzy dni (6, 7
i 8 kwietnia) trwała
w remizie OSP Rzgów
druga wystawa
rzgowskich kronik.
Pierwsza edycja odbyła
w 2014 roku.

22 ZAMORDOWANYCH
PRZEZ NIEMCÓW.
PAMIĘTAMY!

D

la upamiętnienia męczeńskiej śmierci 22 Polaków zamordowanych
przez hitlerowców w rzgowskim
lesie koło Babich w niedzielę, 22
kwietnia odbyła się uroczystość
patriotyczno-religijna przy mogile na miejscu straceń. W uroczystości wzięły udział władze
samorządowe Gminy Rzgów,
reprezentowane przez radnych
z przewodniczącym Janem Michalakiem na czele, burmistrzem
Rzgowa Mateuszem Kamińskim

ciele Spółki Leśnej w Rzgowie,
koła PiS i społeczności Szkoły
Podstawowej w Rzgowie.
Mszę świętą, którą wzbogacił
śpiewem rzgowski chór „Camerata” i akcentami muzycznymi
orkiestra dęta ze Rzgowa poprowadził ksiądz Tomasz Król, wikary Parafii Świętego Stanisława
Biskupa i Męczennika w Rzgowie. Bardzo wzruszający program
słowno-muzyczny o tragicznych
wydarzeniach z okresu II wojny
światowej przygotowali uczniowie

i Małgorzatą Rózgą, zastępcą burmistrza, przedstawicielem rady
powiatu oraz licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Rzgów.
W asyście pocztów sztandarowych gminnych jednostek
ochotniczych straży pożarnych
kwiaty na miejscu straceń złożyli w hołdzie pomordowanych
władze gminy, przedstawicielki
Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawi-

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie.
Na zakończenie uroczystości burmistrz Mateusz Kamiński podziękował wszystkim, którzy włożyli
trud w przygotowanie patriotycznej
uroczystości. Podkreślił, że obecność licznej grupy rzgowian na uroczystości świadczy o patriotyzmie
i szacunku dla bohaterów narodowych oraz polskiej historii.
tekst i foto: BM

Tegoroczną wystawę otworzył burmistrz Mateusz Kamiński, dyrektor
Gminnego Domu Kultury Wojciech
Skibiński, oraz kronikarze OSP Rzgów: dh Katarzyna i Dariusz Wankiewicz oraz Jan Zenon Strycharski
– laureaci ogólnopolskiego konkursu
kronik.
Wystawa wzbudziła zainteresowanie nie tylko mieszkańców gminy,
ale również studentów Uniwersytetu Łódzkiego z kierunku etnologii.
Wśród gości byli również radna powiatu Łódź- Wschód Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga a rzgowskich
radnych reprezentował Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie.
W czasie wystawy rzgowskich
kronik odbyły się pierwsze w historii miasta profesjonalne warsztaty
dla wszystkich kronikarzy z gminy
Rzgów. Ich celem było zapoznanie
kronikarzy ze sposobem pisania
i tworzenia kronik oraz wymiana
doświadczeń. Warsztaty były prowadzone przez Małgorzatę Judasz i Bogdana Siwińskiego z Wojewódzkiego
Klubu Kronik OSP województwa
wielkopolskiego, a gościem specjalnym warsztatów był dh Jerzy Łumiński długoletni Prezes i kronikarz
OSP Poświętne, który poinformował
o planach założenia klubu województwa łódzkiego.
Wśród uczestników warsztatów
znalazły się osoby prowadzące kroniki takich organizacji jak: OSP, KGW,
Chóru CAMERATA, Koło Rękodzie-

Święto kronik
w Rzgowie
ła ZASUPŁANE, ZPiT Rzgowianie,
Koła Emerytów i Rencistów, Parafii
Rzgowskiej, Grupa Plastyczna GOK,
Szkoły Podstawowej, Gminnej Biblioteki Publicznej.

Organizatorem spotkania był GOK
i Kronikarze OSP Rzgów, a o strawę dla
uczestników warsztatów zadbały panie
z Koła Gospodyń w Rzgowie.
tekst i foto: PZ
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„Zasupłane”
pisanki

I
K
A
WR

N

iezwykle interesującą i inspirującą wystawę ozdób wielkanocnych przygotowało Koło Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”, której wernisaż odbył się 27 marca w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie. Przygotowanie prezentowanych pisanek i wielkanocnych
ozdób wymagało od pań realizujących artystyczne pasje precyzji i wielkiej cierpliwości. Autorkami prac są: Krystyna Bednarska, Izabela Bolonek, Maria Dublewska, Lilianna Godzińska, Jadwiga Kaczorowska,
Henryka Kosińska, Krystyna Makiewicz, Monika Starzomska, Krystyna Sumera i Halina Zaremba. Koło Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie, w wystawę
można było oglądać jeszcze po Świętach Wielkanocnych.
tekst i foto: BM

WIOSENNA
REAKTYWACJA!

tekst i foto: UMR

Po raz pierwszy w tym sezonie zawarczały stare auta na torze terenowym w Babichach, gdzie
po raz kolejny pod patronatem burmistrza Rzgowa zorganizowano wyścigi wraków. To już 22.
edycja „Parszywa Wrak Race”, na której pojawiła się ekipa ESKA TV oraz popularny prezenter
Jankes, określając rajd wraków w naszej gminie wyjątkową w skali kraju imprezą.
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Z książką za pan brat
SPOTKANIE Z MARZENĄ KIPIEL-SZTUKĄ

BIBLIOTEKA W RZGOWIE POLECA

Niekiepski wieczór
z Halinką Kiepską

Oswajanie smoków,
czyli lektury do „pożarcia”

Ostatnia tegoroczna śnieżyca,
która nawiedziła Rzgów
w jeden z marcowych piątków,
pozwoli odnotować ten dzień
w pamięci na długo.
Seniorzy z naszej gminy mają jeszcze jeden
powód, by 16 marca wspominać szczególnie,
bowiem wówczas odbyło się spotkanie z Marzeną Kipiel-Sztuką, aktorką, której największą
popularność przyniosła rola Halinki Kiepskiej
w lubianym serialu „Świat według Kiepskich”.
Charyzmatyczna, ciepła, zjednująca publiczność, w zabawny sposób opowiadała
rzgowskiej publiczności, jak przebiegała jej
kariera, wspominała początki swoich artystycznych zmagań. Garść opowieści z planu
filmowego, lekka, żartobliwa formuła spotkania, a nade wszystko charyzmatyczna osobowość pani Marzeny złożyły się na bardzo udany wieczór. Swobodna atmosfera pozytywnie
wpłynęła na nastroje obecnych, który swoimi
i wrażeniami dzielili się jeszcze długo po spotkaniu, w którym uczestniczyli również burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz radny
Jarosław Świerczyński. Bibliotekarze dziękują
pani Marzenie za przyjęcie zaproszenia, a panu
Bartoszowi Łosiowi z Agencji Artystycznej
Moose.art za życzliwość i cierpliwość.
Anna Malinowska

Historyk sztuki, publicysta,
autor opowiadań, książek
o ziemi kłodzkiej, Śląsku,
smokach, smokożercach,
dr Marek Sikorski odwiedził
szkoły podstawowe Gminy
Rzgów na zaproszenie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie.

Marzena Kipiel-Sztuka

Uczestnicy spotkania

foto: GBP

foto: GBP

Dwa poniedziałki marcowe (12.03 i 19.03)
wypełnione zostały smoczą tematyką.
Na oczach uczestników spotkań gość odsłaniał zagadki mitu smokobójstwa. Tematykę
tę podjął w trzech publikacjach: „Na tropach
smoka wawelskiego”, „Smoki i smokobójstwo” oraz „Smok wawelski w kręgu mitu
i historii”. Narodowy, chwalebny mit smoka
wawelskiego sprowadzony został do świata bajeczek, czemu autor zdecydowanie się
sprzeciwia, przywołując historyczne dowody. Historia o pokonaniu smoka przez Kraka — legendarnego władcę — jest symbolem
obrazującym zaszczytną ideę zwycięstwa
nad złem. Motyw zamiany potwora w smoka
przez lata stanowił nie lada zagadkę, z którą
Marek Sikorski zmierzył się bardzo skutecznie. Nadał sprawie należytej powagi, wspomi-

Nasz gość Marek Sikorski

foto: GBP

nając znamienite, historyczne postacie, które
tematyką smoczą zajmowały się z wielką
rzetelnością. Autorem najstarszego polskiego tekstu, w którym pojawia się postać smoka, jest Wincenty Kadłubek. Problematyka
ta nieobca była również Janowi Długoszowi,
wspominającemu postać potwora-olophaga
(całożercy, czyli pożerającego w całości). Powyższe ciekawostki i wiele innych odnaleźć
można w wymienionych książkach, do wypożyczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rzgowie. Zapraszam serdecznie.
Anna Malinowska

Na tropach historii

Rzgów w czasach Konstytucji 3 Maja
Z okazji Święta Narodowego
3 Maja, ustanowionego
na pamiątkę uchwalenia
w 1791 roku pierwszej
w Europie nowoczesnej
konstytucji, spróbujmy cofnąć
się w czasie i sprawdzić,
jak pod koniec XVIII wieku
wyglądał Rzgów i w jakiej
kondycji było nasze miasto.
Dane na ten temat są dość precyzyjne, co zawdzięczamy pruskiej skrupulatności. Po drugim
rozbiorze Polski, w styczniu 1793 roku, dzisiejsza Ziemia Łódzka została zajęta przez Prusy
i wcielona do departamentu warszawskiego, kierowanego przez ministra Bucholtza. Na mocy
traktatu rozbiorowego Prusy zajęły cały obszar

dawnego województwa łęczyckiego i sieradzkiego. Zarówno Łódź, jak i wszystkie miejscowości leżące w okolicy znalazły się pod obcym
panowaniem. Garnizony zaborcy usadowiły się
w Łęczycy, Rawie, Piotrkowie, Sieradzu i innych
większych miastach tzw. Prus Południowych.
Nowe władze, zaraz po zajęciu ziem Polski
środkowej, zaczęły wprowadzać swoje podziały
administracyjne. Na skutek sekularyzacji dóbr
kościelnych kapituła krakowska utraciła dobra
pabianickie, w tym Rzgów, które stały się własnością rządową, a Prusacy ustanawiają po raz
pierwszy w dziejach miasta etat dla burmistrza
z pensją 100 talarów rocznie.
Na przełomie 1793/1794 roku władze pruskie ściągały informacje, dotyczące stanu gospodarczego i zaludnienia wszystkich miast leżących
w Prusach Południowych. Były to odpowiedzi
władz lokalnych na tzw. indaganda pruskie,
czyli rodzaj specjalnej ankiety. Ze spisu wynika-

ło, że w Rzgowie było wówczas 450
mieszkańców, w tym 6 Żydów. Odnotowano 120 domów mieszkalnych
(zaledwie 10 krytych gontem, reszta
słomą) oraz 74 stodoły. W miasteczku istniały w tym czasie cztery cechy
rzemieślnicze: 12 szewców, 9 kuśnie- Konstytucja 3 Maja J. Matejki (zbiory Zamku Królewskiego)
rzy, 9 sukienników i 3 kowali.
Dla porównania można dodać,
że podobny spis w pobliskiej Łodzi wykazał zdążyli tego uczynić, bo w 1807 roku kończy
znacznie większą mizerię. „Dymów”, czyli do- się pruskie panowanie na tym terenie.
mów było zaledwie 44 i tyleż stodół, a łodzian
Jak wiadomo, dzięki reformom rządowym
rolników w sumie 191 dusz – 180 chrześci- Królestwa Polskiego, Łódź w 1820 roku została
jan i 11 wyznania mojżeszowego. Odpowiedź wpisana na listę miast fabrycznych i dźwignęła
na pytanie, ile było w ostatnim roku w kasie się z upadku, nabierając niezwykłej dynamiki
wpływów i wydatków, brzmiała jednoznacznie: rozwoju w XIX wieku. Natomiast Rzgów dla
nie było żadnych! Prusacy ze względu na ubó- odmiany popadł w stan stagnacji i w 1870
stwo miasta, mieli zamiar odebrać Łodzi pra- utracił prawa miejskie, stając się osadą aż
wa miejskie w roku 1794, na zasadzie „civitas do 2006 roku.
pauperorum”, czyli zubożenia obywateli. Nie
Opr. AG
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Wspomnienia o Starowej Górze

Prace przy Grobie Nieznanego Żołnierza

W dniach 4–13 kwietnia
2018 roku na terenie gminy
Rzgów realizowany był projekt
badawczy dotyczący lokalnej
historii gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem Starowej
Góry. Badania te prowadzone
były przez naukowców
oraz studentów etnologii
z Uniwersytetu Łódzkiego.

PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ

Żołnierze
Września 1939
Z

akończyły się prace mające na celu identyfikację szczątków pochowanych w Grobie
Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Rzgowie. Nie udało się zidentyfikować spoczywających tam osób, ale wiadomo z całą
pewnością, że byli to żołnierze kampanii wrześniowej 1939 roku.

– W trakcie naszego pobytu zbieraliśmy wspomnienia, opowieści o miejscach, wydarzeniach,
osobach związanych ze Starową Górą i jej lokalną społecznością. Chcieliśmy, aby źródłem
wiedzy o przeszłości i teraźniejszości były dla
nas nie tylko oficjalne opracowania historyczne,
ale przede wszystkim wypowiedzi ludzi, których
spotkamy i wysłuchamy. Zebrane w ten sposób
materiały umożliwią nam dotarcie do faktów
i wspomnień, staną się cennym źródłem wiedzy na temat historii wsi oraz gminy. Osobiste
historie potraktowane będą przez nas jako nie-

Grupa z UŁ prowadząca badania etnologiczne w Starowej Górze z burmistrzem Rzgowa

ocenione źródło wiedzy o świecie, zwłaszcza
o tym, który przemija – mówi dr Aleksandra
Krupa-Ławrynowicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,
koordynator projektu badawczego.
Chodziło o to, by mieszkańcy stali się dla
naukowców partnerami w wędrówce przez historię i współczesność Starowej Góry. Badacze

Będą rosły
nowe drzewa

Szczątki wydobyte z mogiły

Pracownicy specjalistycznej firmy „Metodis” z Sieradza najpierw zdemontowali już
kamienny nagrobek a następnie przystąpili
do wydobywania i oględzin szczątków odnalezionych w mogile. Wszystko odbywało się
pod okiem archeologa. Z ustnych przekazów
było wiadomo, że najprawdopodobniej w mogile na rzgowskim cmentarzu spoczywa siedmiu żołnierzy, ale jednak odnaleziono szczątki
czterech kawalerzystów. Rodzaj wojsk zidentyfikowano na podstawie obuwia – buty z cholewami ze stalowymi obcasami. Były wyprodukowane w zakładach Alfa w Sanoku. W mogile
były także lusterka, grzebienie i medaliki zapewne należące do poległych.
Po dokładnym zdokumentowaniu wszystkie odnalezione szczątki zostały z najwyższym
pietyzmem i szacunkiem ponownie złożone
z mogile, a jej teren uporządkowany. W planach
Urzędu Miejskiego w Rzgowie jest postawienie
na grobie nowego obelisku, który miałby tam
stanąć we wrześniu, w rocznicę wybuchu II
wojny światowej.
BM, foto: UMR

liczyli także na wsparcie w poszukiwaniu fotografii i dokumentów z domowych archiwów. Podejmowane wspólnie działania staną się okazją
do pielęgnowania pamięci o przeszłości, lokalnej historii, wzmacniania wiedzy o dziedzictwie
kulturowym Gminy Rzgów, a zebrane materiały
zostaną udostępnione Urzędowi Gminy Rzgów.
PZ, foto: UMR

N

iemal 200 nowych drzew jest sadzonych
w Rzgowie i Starowej Górze. Większość
nowych drzew zastąpi te, które zostały usunięte ze względów bezpieczeństwa.
W sumie różnym zabiegom służącym
bezpieczeństwu poddano 134 drzewa. Niektóre z nich były chore, a po nawałnicach –
osłabione i stwarzające realne niebezpieczeństwo dla osób poruszających się po ulicach.
Sto trzynaście klonów zwyczajnych zostało
posadzonych przy ulicy Ogrodowej w Rzgowie.
Ten sam gatunek będzie zdobił ulicę Guzewską
– 20 sztuk oraz ulicę Jaśminową w Starowej Górze – 8 klonów. Natomiast gminne place zabaw,
na których do tej pory nie było drzew zostaną
ozdobione w sumie pięćdziesięcioma ośmioma
nowymi roślinami. Będzie to 51 żywotników,
2 świerki zwyczajne i 5 jarząbów zwyczajnych.
Zakończenie sadzenia nowych drzew zaplanowane jest do końca kwietnia.
tekst i foto: BM

Uzgodnienia z gazownikami
Z

inicjatywy Urzędu Miejskiego w Rzgowie burmistrz Mateusz Kamiński oraz pracownicy
Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa i Referatu Inwestycji odbyli rozmowy z przedstawicielami łódzkiego oddziału
Polskiej Spółki Gazownictwa.
Celem spotkania w magistracie było omówienie planów inwestycyjnych i remontowo-konserwacyjnych, które w tym roku
ma zamiar przeprowadzić na terenie gminy gazownia z Łodzi. Burmistrz Kamiński zwracał uwagę,

aby prace, które chcą prowadzić
gazownicy były skorelowane
z planami inwestycyjno-remontowymi przeprowadzanymi w tym
roku w gminie, a także z planami
inwestorów, którzy pojawiają się
w Rzgowie.
Uzgodniono, że w zakresie
planowania robót będzie następowało porozumienie, aby były one
przeprowadzane w sposób skoordynowany i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
tekst i foto: BM
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Szkody wyrządzane
przez bobry
B

óbr europejski to gatunek historycznie
występujący w Polsce, który przez długie
dziesięciolecia był na skraju całkowitego
wyginięcia, lecz dzięki akcji reintrodukcji moża
go dziś zaobserwować na terenie niemal całego
kraju. Bobry uważa się za największe gryzonie
występujące na terenie Eurazji, masa ciała dorosłych osobników dochodzi do 29 kg, a długość do 110 cm. Gatunek obecnie zamieszkuje
obszary północnej Europy: od Francji, przez
Europę Centralną, Skandynawię, po Rosję,
a nawet Azję: niektóre obszary Chin i Mongolii.
Ssaki te posiadają rzadką w świecie zwierząt umiejętność silnego dostosowania środowiska naturalnego do swoich potrzeb.
Działalność bobrów niesie wiele korzyści dla
przyrody m.in. ogranicza erozję, zwiększa
tempo samooczyszczania się wód, podnosi
różnorodność biologiczną, ale jednocześnie
może mieć negatywny wpływ na gospodarkę człowieka. Bytowanie bobrów na ciekach
i zbiornikach wodnych wiąże się z tworzeniem
przez nie budowli takich jak tamy, czy żeremia,
do budowy których wykorzystują konary i gałęzie okolicznych drzew i krzewów. Prace te
powodują spiętrzenie poziomu wód i tworzenie się okresowych rozlewisk na terenach przybrzeżnych, przez co uniemożliwiają gospodarcze wykorzystanie terenów przez ludzi (uprawy
rolne, sadownicze, korzystanie z pastwisk).

W większości krajów
Europy bobry podlegają
ochronie prawnej. W Polsce zwierzęta te są objęte ochroną częściową i zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie przyrody obowiązują wobec
nich zakazy: umyślnego zabijania, umyślnego
okaleczania lub chwytania, transportu, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, chowu, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania
okazów gatunku, niszczenia siedlisk lub ostoi,
będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia lub uszkadzania nor, żeremi, tam i innych
schronień, umyślnego uniemożliwiania dostępu
do schronień, wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunku,
umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca oraz umyślnego
Informacje na temat szacowania szkód:
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25
tel. 42 66 50 370, faks 42 66 50 371,
e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl
wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody,
regionalny dyrektor ochrony środowiska może
zezwolić w stosunku do bobra europejskiego
na czynności podlegające zakazom. Jednakże

zezwolenie takie może być wydane w sytuacjach
wyjątkowych, czyli w razie braku rozwiązań alternatywnych.
Bobry wybierają sobie atrakcyjne tereny
do bytowania, np. zarośnięte rowy melioracyjne,
zaniedbane tereny rolne porośnięte samosiejkami. Aby zapobiec kolonizacji danego obszaru
przez te zwierzęta należy regularnie wykaszać
rowy, utrzymywać grunty w dobrej kulturze rolnej, grodzić sady, czy też zabezpieczać metalową
siatką poszczególne, cenne drzewa.
Warto podkreślić, że zainteresowani właściciele gruntów mogą współpracować z regionalnym dyrektorem środowiska w zakresie zapobiegania przed szkodami powodowanymi przez
bobry. Współdziałanie to może obejmować budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu reginalnego dyrektora ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16
kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (tj. DzU
z 2018 r. poz. 142 ze zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje
regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.
KK

   PRZYPOMINAMY „PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW”

Pilnujmy swoich pupili!

Czy psy biegające swobodnie stwarzają
zagrożenie? Warto zadać sobie to pytanie,
kiedy widzimy zwierzęta krążące po ulicach, parkach i placach zabaw.
Statystyki są zatrważające, bo coraz częściej
słychać o pogryzieniach przez psy, które do tej
pory uchodziły za łagodne. Apelujemy do właścicieli psów w Gminie Rzgów ograniczone
zaufanie do swoich zwierząt. Nie znamy ich
zachowania czy reakcji, kiedy będą biegały
po bez opiekuna i na swojej drodze spotkają
osoby zupełnie obce. Dorośli, a zwłaszcza dzieci, najczęściej schodzą z drogi psu biegnącemu
po chodniku, wchodząc na jezdnię. Stwarzają
tym samym zagrożenie w ruchu drogowym.
Ponadto, przez nieuwagę lub zaniedbanie właściciela, pies może zostać schwytany i przekazany do schroniska. Odebranie psa kosztuje
– trzeba uregulować opłaty za pobyt w schronisku oraz zapłacić mandat karny.
Przypominamy zatem podstawowe obowiązki właściciela psa celem ich przestrzegania i stosowania w trosce o nasze bezpieczeństwo, a zwłaszcza naszych dzieci.
Właściwe warunki i obowiązkowe szczepienia
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy
właściciel psa powinien zapewnić mu właści-

we warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed
zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi.
Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także
zapewnić mu karmę i stały dostęp do wody.
Należy pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin
albo w sposób powodujący cierpienie. Uwięź,
na której trzymane będzie zwierzę, nie może
być krótsza niż 3 metry, zabronione jest również tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom
ogonów i uszu dla celów estetycznych.
Prawo nakłada na właściciela obowiązek
szczepienia psa przeciwko wściekliźnie najpóźniej
30 dni po ukończeniu przez zwierzę 3 miesiąca
życia i powtarzanie zabiegu każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet ograniczeniem wolności.
Odpowiednie pilnowanie
swoich czworonogów
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. „O zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,
oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązek należytej kontroli nad swoim

psem w miejsca ogólnodostępnych. Obowiązek
szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada art. 77 kodeksu wykroczeń:
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz
psa nie zachował należytej ostrożności z winy
umyślnej czy nieumyślnej. Kolejnym ważnym
elementem, na który należy zwrócić uwagę
jest wyprowadzanie psów do lasu, a tę kwestię
regulują przepisy kodeksu wykroczeń.
Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa,
poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.
W tym wypadku należy podkreślić problem
związany z dziką zwierzyną łowną, a w szczególności z dzikami i ich młodymi. Niewłaściwe
wyprowadzanie psa w lesie, może zakończyć się
atakiem ze strony lochy na psa, a nawet na jego
właściciela, co może zakończyć się obrażeniami
ciała człowieka i zwierzęcia domowego.
Pogryzienie
Coraz częściej słyszymy o przypadkach poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy

Bobry pojawiły się w wielu miejscach naszej
gminy. Na zdjęciu Ner niemal w samym centrum Rzgowa z widoczną w głębi tamą
foto: UMR

dorosłej osoby. W zależności od skutków
takiego zdarzenia właściciela może spotkać
odpowiedzialność karna. Jeśli w wyniku niedopilnowania, dojdzie do zniszczenia rzeczy,
posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa, poniesie odpowiedzialność
karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody. Jeśli wysokość zniszczonego lub
uszkodzonego mienia nie przekracza kwoty
250 zł – posiadacza spotka odpowiedzialność
za wykroczenie z art. 124 kodeksu wykroczeń.
Szczególne warunki dla ras psów
uznawanych za agresywne
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003 r. wydał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (DzU z dnia 8 maja 2003 r.)
Do ras agresywnych należą: amerykański
pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa
Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian
karabash, aoskiewski stróżujący, owczarek
kaukaski. Przypominamy, że utrzymywanie
psa należącego takiej rasy wymaga zezwolenia wydanego przez Urząd Miejski w Rzgowie
Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie pok. 1.
Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego
właściciel. Pamiętajmy, że brak wyobraźni
może doprowadzić do poważnej tragedii!
T.A.
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Olimpiada Przedszkolaka
W

piątek, 20 kwietnia, o godzinie 10 w naszej hali sportowej odbyła się Olimpiada Przedszkolaka. VI edycję zawodów
otworzył oficjalnie dyrektor GOSTiR Radosław Bubas, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości. W imprezie wzięło udział
ok. 400 dzieci z czterech przedszkoli z naszej
gminy: „Świat Odkrywców” w Gadce Starej,
„Lalibu” ze Starowej Góry „Akademia Uśmiechu” ze Rzgowa oraz Przedszkole Publiczne
w Rzgowie.
Biegi, skoki, rzuty i wyścigi – to konkurencje sprawnościowe, w których brali udział mali
sportowcy. Wspólnym wątkiem wszystkich
konkurencji były baśniowe postacie, w które
wcielały się dzieci. Każdy tor przeszkód wymagał nie lada wysiłku, ale zawodnicy świetnie sobie radzili z każdym wyzwaniem. Przedszkolaki biorące udział w olimpiadzie, oprócz
rywalizacji między sobą, były również mocno
dopingowane przez kibiców. Na trybunach
widniały kolorowe transparenty trzymane
przez dzieci i wychowawców reprezentujących poszczególne przedszkola. Nad całością
imprezy czuwał Robert Świerczyński, który
humorystycznie i bardzo sprawnie przeprowadził wszystkie konkurencje, nie pozwalając
nawet przez chwilę nudzić się naszym przedszkolakom. Pod koniec imprezy zmęczone
dzieci otrzymały soczki, aby zaspokoić pragnienie, a każde przedszkole dostało pamiątkowy dyplom. Pragniemy podkreślić, że tak
dużo emocji i zaangażowania, ile wkładają
w zawody dzieci, trudno znaleźć na innych
imprezach sportowych.
Izabella Stępień, foto: GOSTiR

Wielkie emocje
pod siatką
W niedzielny poranek, 22 kwietnia odbył się
Amatorski Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Rzgowa. Oficjalnego otwarcia dokonał
burmistrz Mateusz Kamiński oraz dyrektor
GOSTiR Radosław Bubas. W turnieju wystąpiło sześć drużyn, które zagrały systemem

arzenia
Relacja z wyd
w następnym
y
wydaniu gazet

„każdy z każdym”, dlatego też każda z drużyn
rozegrała pięć meczów. Po blisko pięciu godzinach został wyłoniony zwycięzca, którym
okazała się drużyna Invictus. Drugie miejsce
zajęła drużyna o nazwie „Niezdecydowani”,
a trzecie ekipa „Kombajn”. Mecze były bardzo
wyrównane i emocjonujące. Na zakończenie
turnieju zostały wręczone pamiątkowe puchary. Wszystkie drużyna już zapowiedziały
udział w turnieju andrzejkowym, który odbędzie się jesienią.
tekst i foto: GOSTiR
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W przerwie pomiędzy rundami z naszego zespołu odeszło kilku graczy. Poważnie ucierpiała
przede wszystkim formacja ataku, gdyż wiosną
w barwach Zawiszy nie zobaczymy najlepszego strzelca Patryka Olszewskiego, który został
wypożyczony do III-ligowej Lechii Tomaszów
Mazowiecki. Z kontuzją, której nabawił się pod
koniec piłkarskiej jesieni, przegrał Janusz Dziedzic. Na domiar złego z treningów zrezygnował
również Jakub Perek. W rundzie rewanżowej
na boisku najprawdopodobniej nie zobaczymy
też Piotra Czernika, Marcina Candera oraz Adriana Owczarka, którzy leczą urazy. W zimowych sparingach w drużynie testowanych było
kilku ofensywnych graczy, jednak nie z każdym
udało się porozumieć. Ostatecznie pozyskaliśmy trzech nowych piłkarzy. Dwóch z nich
grało już wcześniej w Zawiszy, mowa o Robercie Piotrowskim i Dariuszu Dolewce. Obaj byli
mocnymi punktami zespołu, gdy występowaliśmy jeszcze w IV lidze. Szczególnym wzmocnieniem powinien być ten drugi, który był
w tamtym czasie prawdziwym liderem środkowej formacji. Niestety od okresu przygotowawczego Darek walczy z odnawiającą się kontuzją,
która uniemożliwiała mu grę w pierwszych meczach, jednak powoli wraca już do pełni formy.
Trzecim nowym nabytkiem jest młodzieżowiec
Sebastian Masztakow, który został wypożyczony z Warty Sieradz. Jest to zawodnik ofensywny,
grający najczęściej w drugiej linii.
Zimowa aura w marcu wymusiła na zarządzie organizację premierowego spotkania
z GKS-em Bedlno na obiekcie ze sztuczną
nawierzchnią. Murawa Stadionu Miejskiego
w Rzgowie nie nadawała się bowiem do gry.
Z podobnym problemem zmagały się z resztą praktycznie wszystkie kluby w wojewódz-

twie, przez co wiele gier zostało przełożonych
na późniejsze terminy. Inauguracja odbyła się
zatem na boisku łódzkiego CHKS-u. Początkowo wszystko przebiegało zgodnie z planem.
Zawisza przeważał i prowadził grę, dokumentując swoją przewagę bramką Michała Abramczyka. Do przerwy prowadziliśmy 1:0. W drugiej odsłonie goście dwukrotnie wykorzystali
nasze błędy i gdyby nie trafienie pod koniec
spotkania Nikolasa Karczewskiego, to nie udałoby nam się zdobyć nawet punktu. W Wielki
Piątek rozegraliśmy wyjazdowy mecz z trzecim w tabeli LKS-em Rosanów. Rywale okazali się mocniejsi zwyciężając 3:0. W kolejnym spotkaniu zmierzyliśmy się na własnym
boisku z PTC Pabianice, które zanotowało
bardzo dobry start rundy. Przez większość
pojedynku prowadziliśmy grę i stwarzaliśmy
mnóstwo okazji do strzelenia bramki, jednak
ta sztuka nam się nie udała. Co gorsza, jedna z nielicznych kontr gości dała im zwycięskie trafienie. 15 kwietnia miał miejsce mecz
na szczycie klasy okręgowej. W Wiśniowej
Górze graliśmy z liderem tabeli Andrespolią.
Zawisza jechał na ten mecz z nożem na gardle
– tylko zwycięstwo dawało nam przedłużenie
jakichkolwiek nadziei na końcowy triumf w lidze. Nasz zespół wywiązał się z zadania znakomicie. Po dwóch bramkach Piotra Grzejdziaka zwyciężamy 2:0. Co ciekawe, jesteśmy
jedynym zespołem, z którym do tej pory drużyna z Wiśniowej Góry traciła w tym sezonie
punkty. Po czterech kolejkach rundy wiosennej przewaga lidera wynosi osiem oczek, An-

Mecz Zawisza Fiero Rzgów
– Kolejarz Łódź (2:1),
przy piłce Patrycja Drożdżewicz

drespolia ma dodatkowo jeszcze jeden zaległy
mecz. W chwili obecnej wydaje się, że szanse
na awans są już naprawdę minimalne, jednak
nie zamierzamy jeszcze składać broni.

Niezły start zanotowały za to rezerwy, które w czterech meczach zdobyły pięć punktów.
Dwie pierwsze kolejki, w których byliśmy gospodarzami, rozegraliśmy na obiektach łódz-

Radość zawodnikow pierwszego
zespołu po drugiej bramce
Piotra Grzejdziaka w zwycięskim
meczu z Andrespolią (2:0)

Foto: Krzysztof Fintzel

Nie tak miała wyglądać
inauguracja rundy rewanżowej
sezonu 2017/18. Liczyliśmy
na rozpoczęcie pościgu
za liderem Andrespolią,
a tymczasem po trzech
pierwszych kolejkach
mieliśmy na koncie zaledwie
jeden punkt. W czwartym
wiosennym spotkaniu
nastąpiła najlepsza
z możliwych rehabilitacji
naszego zespołu. W meczu
na szczycie, rozgrywanym
w Wiśniowej Górze,
pokonaliśmy liderujących
w tabeli gospodarzy.

Foto: Ewa Tyll

Przełamanie pierwszego
zespołu z liderem
po nieudanym początku rundy
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Zawodnicy
grupy orlik
(rocznik 2008)
z trenerem
Zbigniewem
Wyciszkiewiczem
przed rekordowym
zwycięstwem
z LKS Różyca (39:0)

na Forysińska i Martyna Robaszkiewicz (obie
po jednej). Po trzynastu seriach gier nasz zespół znajduje się na dziewiątym miejscu w tabeli z 13 punktami na koncie.
Zespół trampkarzy, który od lutego prowadzi trener Marcin Rutkowski, zanotował porażki z silnymi ekipami: 3:9 z GKS-em Bedlno,
a następnie 5:2 z MUKS Akademią Tuszyn.
Do siatki trafiali Krzysztof Kapuścik (trzykrotnie) oraz Piotr Nowak i Marcel Dróżdż.
W dalszym ciągu największą bolączką jest
wąska kadra, chociaż w chwili obecnej sytuacja ta uległa nieznacznej poprawie. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych, urodzonych
w latach 2004 i 2005 do dołączenia do zespo-

Łukasz Modranka (trzeci od prawej) i Dawid Jędrzejewski (nr 16)
podczas meczu Zawisza II – Start Łódź (8:0)

werów. Po niezłej pierwsze połowie i słabszej
drugiej przegrywamy 4:1. Honorowe trafienie
pięknym strzałem z rzutu wolnego zanotował
Konrad Stępniewski. W kolejnym spotkaniu
remisujemy bezbramkowo na własnym boisku
z Jutrzenką Bychlew, co trzeba uznać za wynik poniżej oczekiwań. Dobrą wiadomością
jest powiększenie kadry rezerw. Zimą treningi
wznowili Damian Król i Damian Stępniewski,
a z Husarii Rzgów na tą rundę zostali wypożyczeni Adam Wróblewski i Konrad Stępniewski.
Wiosnę zainaugurował również zespół
żeński oraz grupy młodzieżowe. Panie z Zawiszy Fiero mają za sobą już trzy kolejki ligowe. Na rozpoczęcie przegrały z wiceliderem z Opoczna 1:4, a następnie zwyciężyły
z Kolejarzem Łódź 2:1 i przegrały z Kotanem
Ozorków 2:4. Bramki w tych spotkaniach zdobywały Kamila Włodarczyk (trzy) oraz Pauli-

Foto: Kamil Poros

kiego CHKS-u. Boisko przy ul. Kosynierów
Gdyńskich będzie jednak dobrze wspominane przez naszych graczy, gdyż zanotowaliśmy
tam remis z wiceliderem GLKS-em Dłutów
(1:1, bramka Łukasza Modranki) oraz bardzo wysokie zwycięstwo ze Startem Łódź
(8:0, po dwa gole Łukasza Modranki i Tomasza Włoskowicza oraz po jednym Arkadiusza
Benduskiego, Sylwestra Paczesia, Michała
Madejskiego i Damiana Stępniewskiego). Inauguracyjny pojedynek z zespołem z Dłutowa
mógł zakończyć się z resztą jeszcze lepiej. Niestety, bramkę wyrównującą straciliśmy w doliczonym czasie gry. Trzecia wiosenna kolejka
to wyjazdowe starcie z liderem, GKS-em Ksa-

Foto: Robert Świerczyński
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łu. Możliwy kontakt poprzez e-mail: zawisza.
rzgow@wp.pl lub telefonicznie bezpośrednio
do trenera (Marcin Rutkowski – 501 662 104).
Grupa rocznika 2006/07 grająca w klasie
D2 Młodzik udanie rozpoczęła rundę rewanżową. Najpierw pokonaliśmy Kolejarz Łódź
(3:0, bramki Mateusza Bogusza i Seweryna
Banacha oraz trafienie samobójcze), a następnie rozgromiliśmy LKS Świnice Warckie
9:0. Celem zespołu jest włączenie się do walki o awans do Ligi Wojewódzkiej. Możliwość
gry w barażach będą miały dwa pierwsze zespoły. Liderem z dużą przewagą jest UKS SMS
Łódź, jednak strata do drugiej lokaty wynosi na chwilę obecną 5 pkt. Do końca sezonu
pozostało jeszcze sześć spotkań, jest zatem
o co walczyć.
Drużyna orlików (rocznik 2008) rozpoczyna tak naprawdę sezon od nowa. ŁZPN po-

stanowił przeorganizować układ grup, dzięki
czemu nasz zespół będzie mierzył się z innymi przeciwnikami, niż jesienią (z wyjątkiem
MKS-u 2000 Tuszyn, który był też w naszej
grupie w poprzedniej rundzie). Ogółem czeka nas aż czternaście kolejek, co umożliwia
podopiecznym Zbigniewa Wyciszkiewicza
bardzo dużo grania. Inauguracja przyniosła
nam historyczne wydarzenie. Po pierwsze,
nasi gracze odnieśli premierowe zwycięstwo
ligowe na własnym stadionie. Jesienią udało
nam się zdobyć trzy punkty w Tuszynie, teraz
zgarniamy pełną pulę w Rzgowie. Po drugie,
historyczne są również wymiary tej wygranej.
I to nie tylko w odniesieniu do grupy orlików,
ale i do najprawdopodobniej wszystkich drużyn i meczów w wykonaniu rzgowskiej piłki
na przestrzeni 71 lat istnienia klubu. Zawodnicy orlików pokonali LKS Różyca aż 39:0! Takiego wyniku na pewno nie odnotował żaden
zespół Zawiszy w ostatnich kilkunastu latach.
Nie znamy archiwalnych rezultatów, szczegól-

nie tych z początków istnienia klubu, jednakże z całą pewnością było to jedno z najwyższych zwycięstw w historii futbolu w Rzgowie.
Do siatki przeciwników trafiło aż ośmiu naszych zawodników: Yurii Turianytsia (dwanaście bramek), Piotr Maciejewski (osiem),
Konrad Jędrzejczak (pięć), Jakub Kowalczyk
(pięć), Kacper Góralczuk (trzy), Piotr Vogel
(dwie), Filip Kowalczyk (dwie) oraz Bartosz
Wiśnik i Adam Ciach (obaj po jednej).
W kolejnym spotkaniu mierzyliśmy się
już ze zdecydowanie lepszym przeciwnikiem
– Widokiem II Skierniewice, który zwyciężył
3:9. Trzecia kolejka kończy się naszym kolejnym bardzo wysokim zwycięstwem. Pokonujemy na wyjeździe Start Brzeziny 18:1! W tych
dwóch meczach do siatki trafiali Szymon
Dziuda, Wojciech Sobierajski, Yurii Turianytsia, Adam Kluka, Kacper Góralczuk, Jakub
Kowalczyk, Igor Szychowski i Wojciech Polanowski.
Kamil Poros

Terminarze rozgrywek
na najbliższy miesiąc

Klasa okręgowa
Zawisza Rzgów – Widzew II Łódź
Stal Głowno – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Górnik Łęczyca
Włókniarz Konstantynów Łódzki – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Włókniarz Pabianice
Zawisza Rzgów – ŁKS II Łódź
UKS SMS Łódź – Zawisza Rzgów

21 kwietnia (sobota), 17:00
25 kwietnia (środa), 17:00
28 kwietnia (sobota), 17:00
5 maja (sobota), 17:00
12 maja (sobota), 17:00
19 maja (sobota), 17:00
23 maja (środa), 17:00

Klasa A gr. I
Włókniarz II Pabianice – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – AMII Nowosolna Łódź
Sparta Łódź – Zawisza II Rzgów
Kolejarz Łódź – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – MKS 2000 Tuszyn

21 kwietnia (sobota), 16:00
29 kwietnia (niedziela), 11:00
6 maja (niedziela), 17:30
12 maja (sobota), 15:00
20 maja (niedziela), 11:00

III liga kobiet
Zawisza Fiero Rzgów – MKS Zduńska Wola
PTC Pabianice – Zawisza Fiero Rzgów
Zawisza Fiero Rzgów – Róża Kutno
Piotrcovia Piotrków Tryb. – Zawisza Fiero Rzgów
Zawisza Fiero Rzgów – ULKS MOSiR Sieradz

22 kwietnia (niedziela), 11:00
29 kwietnia (niedziela), 11:00
5 maja (sobota), 17:00
13 maja (niedziela), 17:00
20 maja (niedziela), 15:00

C2 Trampkarz (rocznik 2004/05)
Iskra Dobroń – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – SP Widzew 2004 Łódź
Zawisza Rzgów – Bzura Ozorków
Malina Piątek – Zawisza Rzgów

22 kwietnia (niedziela), 15:00
29 kwietnia (niedziela), 15:00
13 maja (niedziela), 15:00
19 maja (sobota), 12:00

D2 Młodzik (rocznik 2006/07)
Zawisza Rzgów – Włókniarz Pabianice
UKS SMS Łódź – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – ŁKS II Łódź
Termy Ner Poddębice – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Metalowiec Łódź

22 kwietnia (niedziela), 15:00
29 kwietnia (niedziela), 13:30
6 maja (niedziela), 17:00
12 maja (sobota), 11:00
20 maja (niedziela), 18:00

E2 Orlik (rocznik 2008)
Zawisza Rzgów – MKS 2000 Tuszyn
Boruta III Zgierz – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Łódzka Akademia Futbolu III
KS Sandbus Kutno – Zawisza Rzgów
LKS Różyca – Zawisza Rzgów

22 kwietnia (niedziela), 17:30
28 kwietnia (sobota), 12:00
5 maja (sobota), 14:30
12 maja (sobota), 13:00
19 maja (sobota), 11:00
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PORZĄDKI
PO ZIMIE

Kosmetyka
parku

Z
P

ogoda sprzyja wiosennemu sprzątaniu
gminy. Zamiatane są ulice i chodniki,
na które w czasie zimy dla bezpieczeństwa
ich użytkowników trafiło 500 ton mieszanki
piaskowo-solankowej. Drogi i ulice czyszczone są przez mechaniczne zamiatarki, a jeśli
będzie trzeba to teren zostanie doczyszczo-

Rzgów rozkwita na wiosnę…

foto: UMR

Kartka z kalendarza – kwiecień

P

18 kwietnia 1916 r. – otwarcie linii tramwajowej
Ruda Pabianicka – Rzgow – Tuszyn

rzed 102 laty, w kwietniu
1916 roku rozpoczęły się
dzieje rzgowskiego tramwaju
wraz z uruchomieniem przez
Niemców linii kolejki z Rudy
Pabianickiej do Tuszyna.
W kwietniu przypada
także data zamknięcia tej
ponadstuletniej historii, kiedy to 26 kwietnia 1995 roku
decyzją Rady Miejskiej zlikwidowano definitywnie linię tramwajową w Rzgowie.
AG, foto: archiwum UMR

ny ręcznie. Na początku kwietnia pozimowe
sprzątanie trwało na Placu 500-lecia w Rzgowie i ulica Czartoryskiego w Starej Gadce, a na ulicy Guzewskiej w Gospodarzu
frezowane są pnie drzew usuniętych ze względów bezpieczeństwa.
BM, foto: UMR

akończyło się sanitarne cięcie drzew
w parku imienia Adama Mickiewicza
w Rzgowie. Spacerowanie po nim będzie
jeszcze bezpieczniejsze. Ekipa pracowników z wyspecjalizowanej firmy usunęła
posusz z drzew oraz pozbawiła je chorych gałęzi. Dzięki tym zabiegom na plac
zabaw w parku nie powinna spaść żadna,
nawet gałązka. Również osoby spacerujące po parku mogą bezpiecznie przysiąść
na ławce. Dodatkowo, usuwanie posuszu
w sposób naturalny zniechęca ptaki
do przebywania w takim drzewostanie,
co powoduje, że zmniejsza się ryzyko zanieczyszczeń.
BM, foto: UMR

