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UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA 1995

25 lat razem!
Dokładnie
ćwierć wieku
temu, w kwietniu
1995 roku ukazał się
w Rzgowie pierwszy
numer samorządowej
gazety „Nasza Gmina”.
To całkiem pokaźny już
jubileusz zważywszy
na dynamiczną sytuację
na rynku prasowym
w ostatnich dekadach.
Święto naszej redakcji
niestety wypadło w bardzo trudnym czasie
pandemii i nie możemy na razie cieszyć się
z okazałej rocznicy,
ale na pewno możemy
podzielić się radością
z naszymi Czytelnikami
i podziękować za wspólnie spędzone 25 lat.
W archiwalnych numerach gazety zapisane
są najnowsze dzieje
gminy, wydarzenia, plany rozwoju, życie kulturalne i społeczne, różne
emocje, sytuacje wesołe
i smutne. W oczekiwaniu na jubileuszowe
atrakcje będziemy
zaglądać do starszych
roczników, by powspominać minione ćwierć
wieku i zobaczyć, jak
zmieniała się nasza gmina i jaką drogę przeszliśmy. Jedno pozostało
bez zmian – jesteśmy
z nadal z Wami na dobre i na złe…
Redakcja
Okładka pierwszego wydania gazety z kwietnia 1995 r.
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Jak załatwić sprawę
w rzgowskim urzędzie
W Urzędzie Miejskim w Rzgowie
w czasie epidemii wszelkie
dokumenty są przyjmowane
w punkcie podawczym lub
w skrzynce podawczej przy
wejściu do budynku. Nadal
rekomendujemy załatwianie
spraw drogą telefoniczną lub
elektroniczną.

• alternatywny numer kontaktowy w sprawach
dowodów osobistych/USC – 508 528 626
• Księgowość – Podatki – 42 214 13 53
• Księgowość Budżetowa – 42 214 14 45
• Referat Ogólny – 42 227 82 12
• Oświata – 42 214 12 10 wew. 126, alternatywny numer kontaktowy 517 498 427
Starostwo Powiatowe:
• Ewidencja Gruntów/Budownictwo – 42 211 61 80
• Wydział Komunikacji – 42 214 14 84
Poniżej wskazujemy numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat tytułem:
• p odatków lokalnych i należności z tytułu
zawartych umów cywilno-prawnych nr 47
1240 3435 1111 0010 3653 0901 PEKAO SA
I/O w Rzgowie
• opłaty za odpady komunalne nr 13 1240 3435
1111 0010 5073 5708 PEKAO SA I/O w Rzgowie

Sprawy wymagające osobistej
wizyty w urzędzie, w szczególności
z zakresu:
– rejestracji stanu cywilnego tel. 42
214 – 12–10, wew. 103

• ewidencji ludności tel. 42 214 11 30
• dowodów osobistych tel. 42 214 12 10, w. 103
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tel. 42 214
11 42
• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji, tel. 42 214 12 10 w. 132
• decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub
krzewów, tel. 42 214 11 42
• korzystania w wód, w zakresie zgody wodnoprawnej, tel. 42 214 11 42
• świadczenie usług komunalnych, tel. 42 214
12 33

Załatwiane są po wcześniejszym,
telefonicznym umówieniu
terminu wizyty w urzędzie w celu
zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli
Zalecamy przesyłanie pism:
• drogą elektroniczną na adres sekretariat@
rzgow.pl
• poprzez platformę e-PUAP/UMRzgow/skrytka
• faksem na numer 42 214 12 07
• Korespondencyjnie na adres Urząd Miejski
w Rzgowie, plac 500-lecia 22, 95–030 Rzgów
Zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem 42 214 12 10

Wykaz numerów telefonów
poszczególnych referatów:
• Sekretariat – 42 214 12 10
• Biuro Rady Miejskiej – 42 214 13 06
• Skarbnik Miasta – 42 214 11 15
• Sekretarz Gminy – 42 214 11 11
Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo:
• Geodeta – 42 214 12 09
• Gospodarka nieruchomościami – 42 214 11 42
• Inwestycje – 42 214 11 09
• Referat Komunalny – 42 214 12 33
• Ewidencja Ludności – 42 214 11 30
• USC, dowody osobiste – 42 214 12 10 w. 103

KASA OTWARTA
Od 5 maja czynna jest z powrotem kasa
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, która
przyjmuje m.in. wpłaty z tytułu podatku
od nieruchomości czy opłaty za śmieci.
Z powodu epidemii otwarto boczne drzwi
do kasy od ul. Grodziskiej.

Stanowiska zamiejscowe Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego Łódzkiego Wschodniego
22 kwietnia 2020 r. wznowiły działalność, związaną z obsługą interesantów w Rzgowie z ograniczeniami wynikającymi z powodu epidemii.
Załatwiane są przede wszystkim sprawy pilne.
Mieszkańcy mogą składać wypełnione wnioski dotyczące rejestracji pojazdów z kompletem dokumentów do urny przy wejściu Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub przesłać pocztą.
Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.
Odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych odbywa się tylko
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
wizyty pod nr tel. Rzgów – 42 214 14 84.
W związku z epidemią, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że w obrębie
punktu kasowego może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 interesantów. Prosimy
o zachowanie bezpiecznej odległości, przy
drzwiach wejściowych znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać.
Kasa czynna jest od godz. 7.30 do 14.00,
a we wtorki od 9.00 do 15.00.
UMR
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W sprawach niezakończonych do 30
kwietnia, dokumenty będą wydawane tak jak
dotychczas w siedzibie starostwa w Łodzi ul.
Sienkiewicza 3, z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikającymi z powodu epidemii, a po 6 maja
na stanowisku zamiejscowym w Rzgowie.
Inne sprawy jak np. zgłoszenia zbycia/
nabycia można również załatwić drogą elektroniczną poprzez e-PUAP. Wnioski przesłane pocztą e-mail nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące wymaganych
dokumentów, druki do pobrania, nr konta
bankowego do wpłaty znajdują się na stronie:
https://bip.lodzkiwschodni.pl/54,wydzial-komunikacji-i-transportu.

Punkt
konsultacyjny
w sprawie
płatności
bezpośrednich
W

nioski o przyznanie płatności bezpośrednich znów można wypełnić
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie! Począwszy od 29 kwietnia ponownie utworzono
punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli wypełnić swój wniosek
w wersji elektronicznej.
Miejsce konsultacji: parter Urzędu
Miejskiego w Rzgowie, dyżury w każdą środę w godzinach od 8.00 do 15.00. Jest możliwość umówienia wizyty w innym dniu pod
numerem telefonu 42 214 12 10 wew. 124.
Informujemy, iż gmina Rzgów jest tylko podmiotem doradczym, wobec czego
nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
niedogodności i problemy w trakcie wypełniania wniosków, w tym dostępności
aplikacji eWniosekPlus.
Przypominamy, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności
obszarowych PROW składa się w formie
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.
gov.pl. Po poprawnej weryfikacji system
automatycznie założy konto oraz pozwoli
na wprowadzenie indywidualnego hasła
celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

RZGÓW NASZA GMINA – kwiecień 2020

AKTUALNOŚCI

W Kalinku zdążyli
przed deszczem

Dokończenie drogi
w Grodzisku

J

R

eszcze przed zapowiadanym deszczem, łódzki wykonawca wyremontował rowy odpływowe i pobocza drogi powiatowej w Kalinku.
Inwestycja ma kosztować prawie 219 tysięcy
złotych.
Fragmenty rowu po odmuleniu i odchwaszczeniu zostały od nowa wyprofilowane
i zakryte, a do wzmocnienia jego ścian wykorzystano betonowe płyty ażurowe z odzysku.
Na przepustach zostały użyte rury betonowe,
a nawierzchnia przejazdów jest wybrukowana
kostką. Zakres robót obejmował też przebudowę poboczy gruntowych i umocnienie ich
kruszywem.
Wykonawca utrzymał dobre tempo, bowiem zgodnie z podpisaną umową powinien
skończyć remont do końca czerwca tego roku.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Mamy
komunikację
zastępczą

ZAMIAST PKS Czyżeminek – Rzgów – Łódź, ul. Broniewskiego oraz Romanów – Kalino – Rzgów.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną,
rozkład jazdy został ustalony na podstawie
analizy ruchu pasażerskiego na tych trasach
oraz dotychczasowych uwag mieszkańców.
W przypadku konieczności dostosowania
rozkładów jazdy do zmieniającej się sytuacji
epidemiologicznej w kraju, tj. znoszenia kolejnych zakazów, liczymy na Państwa sugestie
związku z rezygnacją PKS Łódź ze świad- dotyczące ewentualnych zmian w komunikacji.
czenia usług komunikacyjnych w gminie Bilety miesięczne na ww. liniach będzie można
Rzgów, Urząd Miejski w Rzgowie informuje, nabyć bezpośrednio u kierowcy. Linie zastępże od maja 2020 r. zostaje uruchomiona komu- cze są obsługiwane przez pojazdy o pojemności
nikacja zastępcza. Zapewni obsługę połączenia do 30 miejsc – po jednym na linię.

ozpoczęły się przygotowania do przebudowy drugiej części ulicy w Grodzisku
od granicy administracyjnej Rzgowa w kierunku zmodernizowanego odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową. Na razie gminna
droga jest zawężona na krótkim odcinku, ale
nie ma zakazu poruszania. To będzie najdroższa do tej pory w tym roku inwestycja drogowa
w gminie Rzgów za 1 milion 517 tysięcy złotych. Przetarg wygrał przedsiębiorca z Pabianic – do rywalizacji stanęło 7 oferentów.
Inwestycja polega na rozebraniu istniejącej jezdni szerokości 5,5 metra i wybudowaniu
jej od nowa, obustronnie okrawężnikowanej
z chodnikiem szerokości 1,5 metra z kostki
betonowej szarej i czerwonej grubości 8 centymetrów. Zakres inwestycji przewiduje wybudowanie zjazdów indywidualnych z posesji,
co ma być połączone z wymianą przepustów
rurowych. Łączna powierzchni chodników
to 720 metrów kwadratowych. Pobocza z destruktu asfaltowego będą od nowa wyprofilowane i zagęszczone, a ich szerokość nie przekroczy 0,8 metra.
Przewidziane jest obustronne wyłożenie
ścian rowów odpływowych elementami betonowymi. Wykonawca zobowiązał się do za-
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siania trawy na powierzchni 1200 m2. Należy
też zainstalować 100 mb poręczy ochronnych
podwójnych o rozstawie co 2 metry. Umowa
zobowiązuje wykonawcę do ukończenia przebudowy ulicy do końca lipca bieżącego roku.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W

Rzgów bez
nielegalnych
automatów
W

Rzgowie wspólne działania policjantów
z Tuszyna oraz funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do skonfiskowania dwóch nielegalnych automatów
do gier hazardowych. Posiadanie takich urządzeń w lokalach zagrożone jest karą w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu, natomiast
za organizowanie gier hazardowych grozi kara
pozbawienia wolności do 3 lat.
Kryminalni z Komisariatu Policji w Tuszynie dzięki własnym ustaleniom wytypowali miejsce, w którym były zainstalowane
nielegalne automaty. 22 kwietnia 2020 roku
policjanci pojechali pod ustalony adres w Rzgowie wspólnie z łódzkimi funkcjonariuszami
celno-skarbowymi. Funkcjonariusze zastali
w lokalu dwa nielegalne automaty. Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu eksperyment
procesowy, który potwierdził, że są to automaty

Od poniedziałku, 4 maja
otwarte boiska
działające w sprzeczności z przepisami prawa.
Maszyny zostały zarekwirowane przez łódzki
urząd, który będzie prowadził postępowanie
w tej sprawie. Za nielegalny proceder grozi
grzywna w wysokości 100 tys. zł od każdej zabezpieczonej maszyny oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.
KPP w Koluszkach

G

minny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie informuje, że zgodnie
z decyzją o „odmrażaniu” sportu powszechnego, od poniedziałku, 4 maja będzie można
korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Niestety, obowiązują pewne
istotne ograniczenia.
Zostaną udostępnione dla maksymalnie
sześciu osób jednocześnie w danym obiekcie:
boisko Orlik w Rzgowie oraz boisko w Starowej
Górze.

Godziny otwarcia boisk: – Rzgów – w tygodniu od 15.00 do 21.00, a w weekendy od godziny od 12.00 do 22.00
– Starowa Góra – codziennie w godzinach
od 15.00 do 21.00.
Więcej informacji oraz nowe zasady korzystania będą dostępne bezpośrednio w wymienionych obiektach.
Pamiętajmy o zabraniu własnego sprzętu
sportowego – przypomina Gminny Ośrodek
Sportu, Turystyki i Rekreacji.
WK
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STAROWA GÓRA

Służby komunalne w akcji
P

omimo trudnej sytuacji związanej
z koronawirusem, pracownicy Referatru Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Rzgowie nie wstrzymali prac. Drogi gminne
w okręgu Starowa Góra Płd. – Wsch. po utwardzeniu wyglądają dziś tak, jak na zdjęciach
poniżej. Zniknęły dziury, wyboje, należy mieć
nadzieję, że komfort mieszkańców, którzy każdego dnia korzystają z tych ulic – poprawił się.
Nie jest to rozwiązanie naszych marzeń,
nie jest to rozwiązanie trwałe, ale należy pamiętać, że większość tych dróg nie posiada
jeszcze kanalizacji. Na asfalt musimy jeszcze

STARA GADKA

Aleja
coraz bliżej
W

Starej Gadce wysokie tempo prac obserwujemy przy budowie alei pieszo-rowerowej. To obecnie jedna z największych
inwestycji w gminie Rzgów. Koszt inwestycji
to 1 mln 46 tys. zł. Wykonawca z Andrespola,

RZGÓW

Przebudują
ulicę Zieloną
W

Rzgowie na ul. Zielonej rozpoczęło się
frezowanie zdegradowanej nawierzchni ulicy. Przejazd jest niemożliwy. Przebudowa
ul. Zielonej zaczęła się od części: ul. Grodziska
do rzeki Ner, a drugi odcinek będzie remontowany od rzeki do ul. Nadrzecznej.

troszkę poczekać. Poniżej lista wyrównanych
i utwardzonych dróg: ul. Warzywna,. ul. Jana
Pawła II (Kwiatowa-Warzywna), ul. Graniczna,
ul. Kanałowa, ul. Gruntowa, ul. Kwiatowa.
To jednak nie koniec remontów, ponieważ:
– ul. Wójtowska – do poprawki, o czym
kierownik referatu został poinformowany
i wyraził zgodę na przeprowadzenie prac;
– ul. Irysowa – do zrobienia w najbliższym
czasie;
– ul. Gerbery także.
Niestety, jeden z mieszkańców Starowej
Góry zablokował prace na niewielkim odcin-

który wygrał przetarg, przygotowuje obecnie
konstrukcję i odwodnienie asfaltowego pasa
dla rowerów. Zaawansowane jest brukowanie
chodnika.
Ścieżka i chodnik będą miały długość jednego kilometra i szerokość czterech metrów,
ciągną się wzdłuż ul. Czartoryskiego. Z jednej
strony połączą się ze ścieżką rowerową od strony Łodzi, a z drugiej – ze szlakiem rowerowym
od strony Rzgowa na wysokości ul. Zdrojowej
w Starej Gadce.
Nowy odcinek drogi dla jednośladów pozwoli rowerzystom bezpiecznie przemieszczać
się na trasie Rzgów – Łódź. Nowinką będzie

Łączna wartość inwestycji to 478 tys. zł.
Zgodnie z umową ulica ma być przebudowana
i zaasfaltowana od nowa na łącznym odcinku 391 m do 30 czerwca 2020 r. W przetargu na to przedsięwzięcie rywalizowało aż 13

ku. Tym bardziej ubolewam, bo niedogodności odczują pozostali mieszkańcy, posiadający
posesje na tej ulicy. Mieszkaniec zobowiązał
się, że na własny koszt wyrówna i utwardzi nawierzchnię przed swoją posesją. Zatem czekamy
i miejmy nadzieję, że nie do przyszłego roku…
Ogromne podziękowania dla kierownika
Adama Stawianego oraz pracowników Referatu
Komunalnego UM w Rzgowie za pomoc i sprawnie wykonane prace remontowe. Dzięki za efektywną współpracę, płynny przepływ informacji,
dotrzymane obietnice oraz realizację planów.
Tekst i fot. Kamila Kuźnicka, radna

CZYŻEMINEK

Finisz
na zakręcie
stacja obsługi rowerów, na której będzie można napompować koła, wyregulować wysokość
siodełka czy dokręcić śrubki.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

przedsiębiorstw – wygrał Zakład Remontowo-Budowlany z Łodzi.
W zakres robót wliczono: przebudowę
poboczy i zjazdów indywidualnych z posesji,
budowę chodników i odwodnienia pasa drogowego – powierzchniowo. Wykonawca wymieni zdegradowaną konstrukcję jezdni, a także
umocni pobocza. Trzeba rozebrać podbudowę
jezdni z kruszywa i ustabilizować kruszywo
cementem. Inwestycja obejmie wyrównanie
istniejącej jezdni, wybrukowanie 178 metrów
kwadratowych zjazdów z posesji, ułożenie
z kostki 491 m2 chodników. Na koniec pozostanie 755 m2 terenu do obsiania trawą.
Tekst i fot. W. Kupisz

D

o końca zbliża się układanie chodnika
z czerwonej kostki brukowej w Czyżeminku wzdłuż ul. Głównej. W połowie miesiąca zostało do zbudowania ok. 15-metrowy,
ostatni odcinek przy zakręcie. Chodnik ma 1,5
metra szerokości, a jego długość to 647,5 metra.
Gotowe są już zjazdy z indywidualnych posesji. Plac budowy wymaga jeszcze gruntownego
sprzątania. Wykonawca – zgodnie z podpisaną
umową – ma czas do końca maja. Inwestycja
ma kosztować 236 tys. zł.
Tekst i fot. WK
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Laptopy wkrótce
zostaną użyczone
D

o rzgowskiego magistratu dotarły 32
komputery, które mają usprawnić
zdalną naukę uczniom szkół podstawowych. Jak poinformowała Małgorzata Rózga, zastępca burmistrz Rzgowa, 22 laptopy
zostaną użyczone uczniom, a 10 trafi do rąk
nauczycieli. Po powrocie uczniów do szkół,
gmina przekaże aktem darowizny komputery
do podstawówek w Guzewie (13 komputerów),
do Kalina (5) i do Rzgowa (14). Póki co – jeszcze w tym tygodniu laptopy trafią do domów.

Przypomnijmy,
że gmina Rzgów otrzymała 60
tys. zł rządowego dofinansowania na zakup
wspomnianych 32 laptopów. Obowiązek zdalnej nauki nie wszędzie może być bowiem realizowany, gdy w domu jest na przykład jeden
komputer dla aktywnych zawodowo rodziców
z dziećmi lub w domu jest kilkoro dzieci w wie-

Pisanki
na placu
500-lecia

Areszt
za kradzież
rozbójniczą
R

zgowscy policjanci zatrzymali 54- i 32-latka, starszy z kompanów napadł na właścicielkę punktu gastronomicznego i ją okradł,
jego młodszy kolega, jak się okazało, wszedł
z nim do lokalu nie wiedząc o zamiarach kolegi. Sprawca uciekł. Policjanci dzięki doskonałemu rozpoznaniu środowiska przestępczego
szybko zlokalizowali i zatrzymali 54-latka. Z lokalu zabrał tysiąc złotych. Usłyszał już proku-

Oryginalna dekoracja przestrzenna stanęła
na placu 500-lecia w Rzgowie. Pracownicy ratusza ustawili cztery ogromne pisanki o konstrukcji z tworzywa sztucznego. Wielkanocne jaja wypełniają w środku żywe, wielokolorowe bratki.
WK, fot. UM
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ku szkolnym, a są przecież domy,
gdzie komputera nie ma wcale.
To właśnie z myślą o takich sytuacjach powstał rządowy program,
przewidujący 186 mln zł na walkę
z wykluczeniem cyfrowym uczniów.
W odpowiedzi na Program Zdalna Szkoła powstał program lokalny
„Gmina Rzgów wspiera zdalne nauczanie”. Samorząd nie czekając
na rozstrzygnięcie grantowego
konkursu, zamówił sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli. Teraz odzyskamy pieniądze wyłożone
na zakup laptopów.
Przedsięwzięcie jest
finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014–2020.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Kosztowna
przejażdżka
Z

a naruszenie obowiązku kwarantanny
mieszkaniec gminy Rzgów musi zapłacić
5 tys. zł. Kara administracyjna została nałożona
przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Policjanci ze Rzgowa także wyjaśniają okoliczności tego wykroczenia.
Kilka dni temu policjanci ze Rzgowa sprawdzali osoby objęte kwarantanną. Kiedy podjechali pod jeden z adresów na terenie gminy,
okazało się, że 32-letniego mężczyzny nie
ma we wskazanym miejscu. Jego telefon nie odpowiadał. Dopiero po kontakcie internetowym
z bliskimi mężczyzna odebrał i poinformował,
że za chwilę zjawi się pod domem. 32-latek
tłumaczył się, iż tylko,, przejechał się autem”.
O nieodpowiedzialnym zachowaniu mężczyzny
został powiadomiony Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łodzi. Organ ten nałożył
na mężczyznę karę pieniężną w wysokości 5000
złotych za naruszenie obowiązku kwarantanny.
KPP Koluszki

ratorskie zarzuty i został zastosowany wobec
niego tymczasowy areszt. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło 13 kwietnia 2020 roku
około godz. 20.00 w Tuszynie, gdzie do jednego z lokali gastronomicznych przyszło dwóch
mężczyzn. Złożyli zamówienie, a kiedy kobieta wyszła do kuchni starszy z klientów chwycił pieniądze schowane w szufladzie. Kobieta
widząc, iż klient przekroczył ladę – wybiegła
z kuchni i próbowała powstrzymać amatora
cudzego mienia. Jednak ten złapał ją za rękę
i zaczął wykręcać, następnie odepchnął kobietę
i wybiegł z lokalu z tysiącem złotych. Za nim
również wybiegł kolega, który nie wiedział
co tak naprawdę się stało.
Kiedy właścicielka ochłonęła, powiadomiła
o wszystkim policję. Na miejsce dotarli funkcjonariusze z Koluszek i Rzgowa. Mundurowi

ustalili dokładny przebieg zdarzenia, wytypowali sprawcę i zatrzymali go. 54-letni mieszkaniec Tuszyna był w lokalu ze swoim 32-letnim
kolegą, który nic nie wiedział o przestępczych
zamiarach. Kiedy w barze rozegrała się szarpanina, młodszy z kompanów był w toalecie.
Odgłosy ze środka baru go zaniepokoiły i widząc jak jego kolega wybiega szybko, pobiegł
też za nim.
Skradzione pieniądze 54-latek wydał
w sklepie monopolowym oraz salonie gier.
Mundurowi zatrzymali go. W przeszłości miał
już konflikty z prawem. Usłyszał prokuratorski
zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi kara
nawet do 10 lat więzienia. Wobec podejrzanego został zastosowany 3-miesięczny areszt.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura
Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim.
KPP w Koluszkach
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Obdarowują maseczkami
mieszkańców Starowej Góry
P

rzypomnijmy, że pod koniec zeszłego
roku mieszkańcy Starowej Góry wsparli
druhów OSP w promocji strażackiego
kalendarza. Teraz strażacy ochotnicy postanowili odwdzięczyć się i wraz z paniami z KGW,
Kółkiem Rolniczym, Radą Sołecką, sołtys Anną
Wielgosz, Dagmarą Kondaszewską z firmy
DAGA DEKORACJE oraz firmą ECO-TECH
kupili materiał i uszyli maseczki ochronne dla
mieszkańców Starowej Góry.
W godzinach wieczornych, we wtorek
7 kwietnia wyruszyli w teren i zostawiali maseczki w skrzynkach pocztowych lub
na płotach mieszkańców Starowej Góry.
Każda z maseczek była ozonowana i spakowana w jednorazowy woreczek wraz z zalecaną
instrukcją poprawnego stosowania. Maseczki

są dwuwarstwowe z kieszonką na filtr, który
można zrobić np. z chusteczki higienicznej.
Strażacy w najbliższych dniach postarają
się dotrzeć do każdego domu na Starowej Górze, ale miejscowość jest tak duża, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość czekając na dostawę. Strażacy pragną podziękować głównie
gospodyniom z KGW, które uszyły maseczki:
Halinie Pacześ, Zofii Buchalskiej, Halinie
Tomaszewskiej, Annie Wielgosz, Dagmarze
Kondaszewskiej, Ewie Krzewińskiej, ale również druhnom z tutejszej jednostki: Agnieszce Krzewińskiej oraz Zosi Krzewińskiej,
bo to dzięki ich zaangażowaniu pracy można
wspomóc mieszkańców.
Do 8 kwietnia wolontariuszki w Starowej
Górze uszyły łącznie 2 tysiące maseczek. Stra-

Dla najbardziej potrzebujących

W

związku z wprowadzeniem 16 kwietnia 2020 r. obowiązku zakrywania ust
i nosa podczas przebywania w przestrzeni publicznej, Urząd Miejski w Rzgowie przekazał
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rzgowie maseczki ochronne wielorazowego
użytku do rozdzielenia między najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Akcja rozpoczęła się w czwartek, 16 kwietnia.
(MP)

żacy ochotnicy poddali maseczki ozonowaniu
i rozwieźli je do domów mieszkańców – zapakowane w woreczkach, z instrukcją użycia
w środku. Druga tura będzie uszyta według
potrzeb, ale już po świętach.
– Teraz chcieliśmy, aby każde gospodarstwo domowe dostało chociaż po dwie maseczki – mówi Janusz Pacześniak, naczelnik OSP
w Starowej Górze. – Maseczki najpierw szyły
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w swoich
domach, u sołtys Anny Wielgosz, a część na remizie. Szycie maseczek to wspólna inicjatywa
OSP, Rady Sołeckiej, KGW, Kółka Rolniczego
i miejscowych przedsiębiorców. Włączaja się też
niezrzeszeni jak Anna Gąsiorek – mama naszego druha. Kiedy dowiedziała się, ile chcemy
uszyć maseczek, postanowiła nam pomóc.

ŻYCZENIA

W poprzedniej informacji na portalu rzgow.pl napisaliśmy o pierwszych przedsiębiorcach zaangażowanych w przedsięwzięcie. Teraz należy podziękować kolejnym: Krystynie
Tylczyńskiej za ufundowanie nici do szycia,
a panu Arturowi z firmy „SONIA TEXTILE”
za przekazanie materiałów, z których panie
uszyją kolejną dużą partię maseczek ochronnych
W.Kupisz, fot. OSP Starowa Góra
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Tunelowa z drenażem

Skrzynka na
korespondencję
czeka w UMR

J

edną z największych inwestycji drogowych
w gminie Rzgów śledzimy obecnie w Starowej Górze na ul. Tunelowej. Wartość tej inwestycji wynosi prawie 850 tys. zł. Ale przebudowa 596,4-metrowej ul. Tunelowej jest warta
odnotowania przede wszystkim dlatego, że zostanie tu zastosowany tzw. drenaż francuski
jako metoda odprowadzania deszczówki z drogi utwardzonej znana we Francji od wieków.
W przypadku ulicy w Starowej Górze polega
na wykopaniu w linii pobocza koryta o głębokości 70 cm i wysypaniu go żółtym piaskiem.
Ta warstwa ma odbierać wodę deszczową.
Na tę warstwę jest rozkładana geowłóknina,
która ma separować piasek od żwiru warstwy
wierzchniej. Koryto będzie przykryte docelowo
ażurowymi płytami betonowymi. Wzdłuż tego
umocnionego pobocza zostanie wykonany rowek o głębokości do 15 cm, który ma również
za zadanie zbierać deszczówkę.
– Zastosowanie drenażu francuskiego, u nas
technologii mniej znanej jest korzystnym rozwiązaniem w stosunku do drogiej kanalizacji

W

przedsionku Urzędu Miejskiego w Rzgowie czeka skrzynka na korespondencję mieszkańców do urzędników. Zapraszamy
do korzystania z niej, jeśli sprawy nie załatwiacie Państwo drogą telefoniczną lub elektroniczną. Ze skrzynki korespondencyjnej korzystajmy w godzinach pracy urzędu od poniedziałku
do piątku od 7 do 15.
(WK)

deszczowej – mówi Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru w Referacie Inwestycji w Rzgowie.
– Ze względów technicznych niemożliwe było też
zastosowanie klasycznego rowu odpływowego.
Przepuszczające wodę umocnione pobocze na wysokości wjazdów do posesji będzie
wybrukowane kostką. Zachowana zostanie dotychczasowa szerokość drogi od 3,60 do 5 m.

RZGÓW

Docelowo pojawią się krawężniki. Zaprojektowano 302 m2 zieleni.
W przetargu na przebudowę ul. Tunelowej
rywalizowało aż 20 przedsiębiorców. Wygrała firma z Brzezin, która zakończy budowę
do końca pierwszego półrocza.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

GMINNY OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA WARSZTATY ON-LINE

Mikrogranty
rozstrzygnięte

GOK: co nowego na łączach?
Harmonogram warsztatów on-line organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
Termin

C

entrum Opus ogłosiło wynik oceny
wniosków o dofinansowanie ze środków
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014–2020 oraz gminy Rzgów. Znamy
wyniki II etapu oceny wniosków w konkursie
mikrograntowym w Gminie Rzgów. Dofinansowanie otrzymało 6 projektów. Gratulujemy!
Z realizatorami wygranych projektów
skontaktujemy się w celu złożenia pełnej wersji
wniosku oraz podpisania umów.
Zadanie sfinansowano przez Gminę Rzgów
oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich na lata 2014–2020. Więcej na: https://
opus.org.pl/mikrogranty-rzgow-2020-wyniki-II-etapu-24242.
Fot. GOSTiR

W wyniku dwuetapowej oceny do dofinansowania zakwalifikowały się następujące projekty:
Tytuł

Podmiot

Punkty

Kwota

Rzgowskie Szachowanie – Turniej szachowy

Klub Szachowy Dwie Wieże Rzgów

41,5

4 000 zł

Sportowy Piknik Rodzinny Zawisza Cup

Klub Sportowy Kontra

41,5

4 000 zł

Eko warsztaty artystyczne – czyli coś z niczego

Koło Rękodzieła Artystycznego/OSP w Rzgowie

35,5

3 690 zł

Futbol dla ciut starszych dziewczyn

Klub Sportowy Kontra

38,5

3 750 zł

II Świętojańskie spotkanie mieszkańców Prawdy

Grupa nieformalna mieszkańcy Prawdy/OSP w Prawdzie

36

3 400 zł

Od Młodego na całego z MDP

Grupa Nieformalna Zaszachowani/OSP w Guzewie

25,5

4 000 zł

Z powodu braku minimalnej liczby punktów (24) odrzucono jeden projekt:
Akcja: Diagnoza

Fundacja FKA

23,5

4 000 zł

Zajęcia

Poniedziałek, godz. 12.00

Warsztaty plastyczne

Poniedziałek, godz. 18.00

Makijaż teatralny – charakteryzacja

Wtorek, godz. 12.00

„Na ludową nutkę”

Wtorek, godz. 18.00

Nauka gry na gitarze elektrycznej

Środa, godz. 12.00

Warsztaty plastyczne

Środa, godz. 18.00

Nauka gry na instrumentach klawiszowych, zajęcia związane z rozwojem głosu

Czwartek, godz. 12.00

„Na ludową nutkę”

Czwartek, godz. 18.00

Nauka gry na gitarze akustycznej

Piątek, godz. 12.00

Spotkanie ze Rzgowskim chórem Camerata

Piątek, godz. 18.00

Zajęcia taneczne

Wiosenne
porządki
S

przątanie objęło już m.in. 12 szklanych oraz
15 wiat poliwęglanowych na przystankach
PKS i MPK w gminie Rzgów.
– Mycie wiat przebiegałoby o wiele sprawniej,
gdyby nie obecność nielegalnych plakatów i ogłoszeń, które trzeba całkowicie usunąć – mówi
Adam Stawiany, p.o. kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Naj-

bardziej pracochłonne jest usuwanie pozostałości
kleju po tych drukach.
WK, fot. UM w Rzgowie
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NA DOBRE I NA ZŁE…

Jesteśmy z Wami
od ćwierć wieku!

ow y Tur nie j
oła jko wy

godzinie 15:00 w Szkole
Podstawowej w Rzgowie
urniej Szachowy”, zorganizow
any przez Ludowy
wy „Sokół”. Celem turnieju
była
kół podstawowych i gimnazjum popularyzacja
oraz sprawdzian
ków Klubowej Sekcji Szachowej.
ał 17 uczniów Szkoły Podstawowe
j oraz Gimnaorzy zaprosili na Turniej
również rodziców, mając
kursu zespołów rodzinnych
(dziecko + rodzic).
ię i konkurencja ta nie została
rozegrana.
nieju:
oły Podstawowej:

ły Podstawowej:

5p

Kon kur s Świ ąte czn
y

INFORMATOR RZGOWSK
I

Redakcja „Naszej Gminy”
ogłasza konkurs świąteczny.
z podanymi 3 odpowiedzi
Kartkę pocztową
ami na niżej wymienione
pytania należy wrzucić do
skrzynki Rady Gminy znajdującej
Pogotowie Ratunkowe
Rzgowie lub oddać w sekretariaciesię przy wejściu do Urzędu Miejskiego w
Straż Pożarna
999
Rady w pokoju nr 7 Urzędu
lub nadesłać pocztą na adres
Miejskiego
Policja
95-030 Rzgów, plac 500-lecia
998
5 kwietnia 2007 r. z podaniem
22
Pogotowie gazowe
nazwiska i adresu zamieszkan - w terminie do
997
1. Ilu mieszkańców liczy
ia.
Gmina Rzgów?
Informacje: - ogólna
992
a. 3894
- PKP
913
b. 5634
- PKS
94-36
c. 8602
631-97-06
- celna
2. Po ilu latach Rzgów
odzyskał prawa miejskie?
a. 86
Ośrodek Zdrowia
638-82-10
214-11-72, 214-11-73
b. 136
Rzgów, ul. Ogrodowa
11 (godz. 8.00-19.00)
c. 142
Nocna i świąteczna pomoc
lekarska MEDAX
3. Ilu członków liczy w
Łódź, ul. Zielona 29
obecnej kadencji Rada
Gminy Rzgów?
a. 12
Apteka „Cefarm”
630-84-23
b. 15
214-10-27
Rzgów,
Ogrodowa
11 (czynna 8.30-16.30
c. 20
)
Apteka „Maria”
Nagrodą w konkursie jest
kosz słodyczy ufundowany
227-84-84
Rzgów, pl. 500-lecia 2
Caffe” ze Rzgowa.
przez firmę „Hort
(godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt
Firma „Hort Caffe” zaczęła
swoje funkcjonowanie w
214-10-58
Rzgów, ul. Ogrodowa
szych dniach stycznia. Jest
Rzgowie w pierw1 (godz. 8.00-16.00)
ona
całą dobę
cukiernicze są znane i cenione, własnością rodziny Krawceniuk. Jej wyroby
jest
214-10-65
Najbardziej znaną kawiarnią to tzw. „wyższa półka” w tej dziedzinie.
0601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka
kowskiej przy pasażu Schillera „Hort Caffe” jest lokal w Łodzi na ul. Piotrobok Urzędu Miasta. Ich
są we wszystkich halach
kawiarnie
214-10-04
Rzgów,
pl. 500-lecia
i sklepy
„Ptaka”
Łodzi. Po odzyskaniu kamienicy i „Polrosu” oraz w kilku miastach wokół
Poczta Polska
skiej w Łodzi czynsz gwałtownieprzez byłych właścicieli na ul. Piotrkow214-12-00
Rzgów, ul. Łódzka 2 (godz.
wzrósł, więc właściciele
8.00-15.00)
posiadłości (zaraz za GS-em),
odkupili część
Rzgów, ul. Rzemieśln
po byłym SKR, przenieśli
icza 35/39
dukcję. Wyremontowane
tu do
214-12-30
C.H. Ptak (godz. 8.00-13.00
MIESIĘC
wyglądają teraz dosłownie Rzgowa proRADY budynki
(poniżejZNIK
)
MIEJSKI
na zdjęciu).
EJ W RZGOWIE jak cukiereczki
Policji
Pan Włodzimierz i Jarosław
Nr Posterunek
1Rzgów,
(142)pl.l
STYCZEŃ 2007 r.
– szefowie firmy zapraszają
214-10-07
500-lecia
nych po pyszne ciasta,
wszystkich
6 (8.00-22.00)
Cena
chęt1 zł
ciasteczka, torty i inne
* dzielnicowy (Rzgów)
słodycze na ul. Literacką
siedziby. Noszą się również
do
zamiarem
otwarcia
0603-096-0
*
dzielnicowy
kawiarenki firmowej z
profesjonalnymi wyrobami
16
ich
cukierniczymi w samym
0603-096-0
tym celu lokalu w centrum
Rzgowie i poszukują w
(St. Góra od nr. 40, Tadzin,
miasta.
Konstantyna, Kalino, Kalinko, 14
Romanów, Huta Wiskicka,
Redakcja gazety już konsumowa
Grodzisko, Bronisin Dw.)
ła niektóre pychotki z całej
* dzielnicowy
i trzeba przyznać... bajecznie
gamy prop duktów
III sesja
pyszne.
Marek Bartoszewski
0605-102-151
(Babichy, Prawda, Gospodarz
, Stara Gadka, Guzew,
Rady Miejskiej
Czyżeminek I, II, III, St.
Góra do nr. 40)
Komisariat Policji
str. 2
61-42-560
Tuszyn, ul. Żeromskie
go 31 (całą dobę)
Ochotnicza Straż Pożarna
p Wybory
214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczn
a2
Banki:
do Izby Rolniczej
- Pekao SA
214-19-32
Rzgów, ul. Tuszyńska
str. 3
1 (pn-pt. 9.00-17.00)
- Bank Gospodarki Żywnościo
wej
227-80-20
Rzgów, pl. 500-lecia 13a
p Projekty
(pn-pt. 9.00-16.00)
Gimnazjum Gminne
zagospodarowania
Szkoła Podstawowa Rzgów
214-13-39
placu na
Szkoła Podstawowa Guzew
214-10-39
Szkoła Podstawowa Kalino
214-10-86
skrzyżowaniu
Przedszkole Publiczne,
214-10-77
ulic Pabianickiej
Rzgów
Biblioteka Publiczna
214-14-39
i Łódzkiej
GLKS Zawisza
214-10-12
214-14-74
Rzgów, ul. Tuszyńska
44
str. 4-5
Urząd Miejski
214-12-07, 214-12-10
Rzgów, pl. 500-lecia 22
Zakład produkcyjny „Hort
Caffe” w Rzgowie
p Plan imprez
e-mail: sekretariat@rzgow.pl
www.rzgow.pl
na rok 2007
Gminny Ośrodek Kultury
214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
str. 6
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
214-21-12
Rzgów, ul. Rawska 8
p WOŚP zagrała
Ośrodek Dziennego Pobytu
w Rzgowie
214-12-93
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Rzgów, ul. Ogrodowa
9
Zaraz po Nowym Roku
str. 7
Rada Miejska w Zakład
Gazowniczy
Rzgowie
wzięła się ostro do pracy.
1. Tworzenie projektów
213-06-81, 213-06-82
Już 3 stycznia zebrała
krótkofalow
Pabianice,
ych i długofaloul. Partyzanck
się
Komisja Spraw Społecznych
wych
110 (czynny całą dobę)
p Dobry rok
programówa upowszechn
pod przewodnictwem
Zakład
iania kultury fizycznej w
Energetycz
radGminieny
nego Marka Skalskiego.
SA
Rzgów.
W posiedzeniu uczestniczy
siatkarzy
Pabianice,
2.ul.
Piłsudskieg
li
Wspieranie
Burmistrz Rzgowa, Zastępca
o 19 (całą
inicjatyw
społecznych
dobę) w zakresie
Burmistrza, dyrektorzy
Wodociągi - rekreacji
215-37-10
sportu i
oczyszczal
szkół, dyrektor Gminnego
ruchowej.
nia ścieków
Ośrodka Kultury orazRzgów,
214-11-91
Współpraca
przed- ul.3.Stawowa
str. 8
stawiciele klubów sportowych
z właściwymi
11
(całą
dobę)
do spraw sportu i kultury
działających na
Zakład
terenie
Usługfizycznej
komisjami
gminy, a więc „Zawiszy”
Pogrzebow
Rady Miejskiej Rzgowie
ych
Rzgów i Luks „Sokół”. Rzgów, wypracowan
w celu
214-12-25
p Turniej tenisa
ia
ul.
Omówiono przyszłość sportu
Tuszyńska 34nowych
form i metod rozwoju
(całą dobę)
w gminie Rzgów, jego
kultury
fizycznej i sportu.
kierunki rozwoju i zakres
stołowego
finansowania. Wytypowan
4.
Współtworzenie Gminnego
Zmiany
o lub niezgodnoś
kandydatów do Rady Sportu,
ci prosimy zgłaszać
Kalendarza
Imprez
którą zgodnie z ustawą
oraz
na adres
opiniowanie planów
redakcji
imprez sportowych
nadrzędną ma powołać Burmistrz.
i
rekreacyjnych
organizowanych przez
str. 8
różne organizacje, a dofinansoRady Sportu określił Burmistrz Zadania i uprawnienia
wanych przez Gminę.
w zarządzeniu powołują16
cym Radę. Do zadań Rady
Sportu należy:

W NUMERZE:

3,0 p

0p

li mikołajkowe upominki,
dyplomy oraz czezainteresowanych poznaniem
tajników „króachowe we wtorki i piątki
od godz. 15:00 do
dą również w czasie ferii
zimowych.
Grażyna Żabka

zny Turniej
stołowego

w SP w Rzgowie Świąteczny
Turniej Tenisa
szkół podstawowych. W
Turnieju wzięło
naszej gminy. Najlepsi tenisiści
w poszcze-

śniak – SP Guzew, 2. Aleksandra
Piętka
SP Guzew, 4. Dagmara
Chmielewska - SP
– SP Rzgów, 2. Przemysław
Rodkiewicz
– SP Kalino, 4. Konrad
Kraszewski – SP

P Kalino, 2. Dorota Stolecka
– SP Guzew,
w, 4. Aleksandro Mirowska
– SP Kalino.
– SP Rzgów, 2. Michał
Rydygier – SP
w, 4. Łukasz Lenczek –
SP Guzew.

SP Guzew, 2. Weronika
Fraszczyk
Guzew, 4. Martyna Żytniewska – SP
– SP Rzgów, 2. Hubert Rechciński – SP
– SP
w, 4. Damian Frydrych –
SP Kalino.
tenisa stołowego i dyplomy,
a wszyscy
wane przez Zarząd Klubu.
nemu kol. Kzimierzow
i Siutowiczowi
rzeprowadzenie turnieju
oraz kol. Zdziacji turnieju. Wszystkim
uczestnikom
w imieniu Zarządu LUKS
„Sokół”.
Organizator turnieju
Grażyna Żabka

gów – Nasza Gmina

Za miesiąc rusza IV
liga

WIELKANOC

a najpóźniej 25 kwietnia. Z
dniem Wielkanocy powiązan
y jest
termin większości ruchomyc

h świąt chrześcijańskich,
m.in.:
Środa Popielcowa, Wielki
IV LIGA - sezon 2008/
Post, Triduum
2009 rundabowstąpienie Pańskie,
9.05.2009 – SOBOTA – Paschalne, WnieGODZ. 17.00
Zesłanie Ducha Świętego
wiosenna – mecze w
ZAWISZA RZGÓW
i inne. Po
wprowadzeniu kalendarz
- KS PARADYŻ
Rzgowie się
a gregoriańskiego
znów pojawiły
odmienno
28.03.2009 – SOBOTA
– GODZ.
ZAWISZA RZGÓW - KOLEJARZ 15.00
ŁÓDŹ

Firm a ST EKOP

Os tr o do ro bo ty !

zatrudni
pracowników ochrony
z licencją i bez
na terenie Tuszyna
Tel. 609-646-995

Krok od tragedii!

Wszystkie zespoły Zawiszy
są już na półmetku przygotowa
wiosennej sezonu 2008/2009.
ń do rundy
Najbardziej intensywnie
, jak zwykle, trenuje
pierwszy zespół, który w
O dużym szczęściu mogą
tygodniu ma pięć treningów,
mówić dzieci z czterech
a w szósty dzień rozgrywa mecz towarzyski.
szkół podstawowych i
gimnazjum z Pabianic, które
Praktycznie więc zawodnicy
wracały autobusem wieczorem
mają tylko jeden dzień
w tygodniu bez zajęć.
w dniu 15 stycznia br. z wycieczki z Warszawy.
Reprezentacyjny zespół
Rzgowa rozegrał już cztery
O godz. 20.30 w Rzgowie
występującymi w wyższej
mecze z zespołami
na wysokości posesji przy
klasie rozgrywkowej, z
ul. Grodziskiej 96
kierowca autobusu chcąc
wyjątkiem występującej
w V lidze Piotrcovii Piotrków
uniknąć potrącenia kobiety,
Trybunalski. Wiadomo,
która wtargnęła nagle
na jezdnię, wpadł w poślizg
że w okresie przygotowawczym nie przywiązuje
i dzięki swoim umiejętnośc
się
iom uniknął zderzenia z drzewami i ogrodzeniem
w takich spotkaniach sprawdza zbyt dużej uwagi do wyników, ponieważ
. Autobus wpadł do rowu,
się nowych zawodników
na szczęście nikomu
nic się nie stało. W tym dniu
zespołu.
oraz ustawienie
wieczorem były fatalne
warunki atmosferyczne,
padał gęsty śnieg.
Biorąc pod uwagę wyniki
spotkań, wyglądałoby na
to, że najgorzej nasz
zespół wypadł w meczu
Przestrzegamy wszystkich
z Wartą Sieradz, ponieważ
zmotoryzowanych korzystający
przegraliśmy 5:1. Na
boisku wyglądało to troszkę
odcinka drogi woj. nr 714,
ch z tego
inaczej. Z gry można było
że jest to miejsce niebezpiecz
być zadowolonym, z
wyniku niestety nie. Nasi
ne. Jak dobrze pamiętam, zginęły tu 3 osoby.
zawodnicy zaczęli popełniać
Może przydałoby się to
błędy w obronie, gdy
na boisku przeciwnika
miejsce lepiej oznakować?
pojawił się grający kiedyś
w Zawiszy Brazylijczyk
Fabiano. Młodsi zawodnicy
Włodzimierz Kaczmarek
przestraszyli się ciemnoskór
piłkarza i dopuszczali go
ego, żywiołowego
autor
zdjęć:
Witold Broniarczyk
do sytuacji podbramkow
ych bądź też faulowali w
polu karnym, czego efektem
były dwa rzuty karne dla
przeciwników.
Kolejny sparing rozegraliśm
y również z wyżej notowanym
Konstantynów. W tym
Włókniarzem
spotkaniu z kolei było
inaczej niż z Wartą Sieradz.
Przeciwnicy nasi prowadzili
grę, a my strzelaliśmy
bramki. Warto wspomnieć, że honorowy gol
dla Włókniarza padł 8
minut przed końcowym
gwizdkiem sędziego i to
po ewidentnym błędzie
naszego bramkarza, a cały
mecz zakończył się naszym
zwycięstwem 2:1.
Najgorzej wypadliśmy z
Piotrcovią, mimo tego, że
wygraliśmy to spotkanie 1:0. Nasi zawodnicy
przystąpili do gry z przekonanie
m, że skoro już przeciwnik występuje w niższej
lidze, to zwycięstwo należy
MIESIĘC
ZNIK
się im już z urzędu.
Młodzi
RADY
i ambitni
MIEJSKI
zawodnicy
EJ Wkilka
z Piotrcovii
RZGOW
IE naszej bramceNr
razy zagrozili
gdyby nie dobra dyspozycja
i 3 (144) l MARZEC 2007
w tym dniu naszego bramkarza
r.
to moglibyśmy zejść z boiska
Kalinowskiego,
Cena 1 zł
pokonani.
Najbardziej wartościowy
sparing rozegraliśmy z występującą
Sandecją Nowy Sącz. Spotkanie
w II lidze
to przegraliśmy 2:1, choć
liśmy przez pewną część
to my prowadzispotkania. Ozdobą tego
meczu była akcja Ałaszewskiego, który uwolnił się
po lewej stronie boiska
spod
wyłożył piłkę do wolnego
opieki obrońców i
Niwińskiego, który dokonał
już tylko formalności.
Przed rozpoczęciem ligi
rozegramy jeszcze cztery
mecze: 21 lutego o Wielkanoc
godz. 15.00 zmierzymy się
(Pascha) - najstarsze i najważnie
ze Stalą
17.00 z Włókniarzem Pabianice; Niewiadów; 28 lutego o godz. 10.30 lub ochrześcija
jsze święto
ńskie (obok Bożego Narodzen
7 marca o godz. 16.00 z
stantynów oraz 14 marca
Włókniarzem Konia) upamiętniające
z MKP Boruta Zgierz. Miejsce
śmierć oraz zmartwychwstanie
tego
tkania oraz godzina zależeć
Jezusa Chrystusa. Poprzebędzie od warunków atmosferycz ostatniego spo-dzający
ją tydzień, stanowiący okres
w rachubę wchodzi rozegranie
nych,
meczu już na murawie trawiastej. ponieważ
wspominania najważniejszych dla wiary chrześcija
Przypominam wszystkim
kibicom, że Zarząd Klubu
ńskiej wydarzeń, nazywany
szego sportowca powiatu
zgłosił na najlep-jest Wielkim
łódzkiego – wschodnieg
Tygodniem
.
o i brzezińskiego kapitana
pierwszej drużyny Jarosława
Przez wieki spierano się,
Soszyńskiego, aby oddawali
zawodnika w tym plebiscycie.
głosy na naszego
kiedy powinna być obchoFormularze do głosowania
są w każdym sobot-dzona. Podczas soboru nicejskiego
nim wydaniu Expressu Ilustrowane
w 325 r. ustalono, że
go w dodatku „Bliżej Ciebie”.
będzie się ją obchodzić
Znamy już dni i godziny
w pierwszą niedzielę po
meczów pierwszej drużyny
pierwszej
w rundzie wiosennejwiosennej pełni
na stadionie w Rzgowie
i przedstawiamy je poniżej.
Księżyca. Wielkanoc jest
więc świętem
ruchomym: może wypaść
Bogdan Papuga - Prezes
najwcześniej 22 marca,
GLKS Zawisza Rzgów

18.04.2009 - SOBOTA GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - LZS
ASTRA ZDUNY

ści: w prawosław
iu Wielkano
– SOBOTA
- GODZ.
c obchodzi
17.00
się
bowiem zgodnie
ZAWISZA
RZGÓW - em
z kalendarz
POGOŃ
KORAB. ŁASK KOLUMNA
juliańskim
Dziś obyczaje złagodnia
ły, ale warto pamiętać, że
kanoc zawiera ideę 27.05.2009
GODZ. 17.30 Wielzwycięstw–aŚRODA
dobra -nad
złem i odrodzeRZGÓW ZKS - WŁÓKNIA
nia duchowegZAWISZA
o. Tradycja
RZ ZELÓW
uroczystego obchodze
nia tych
świąt przetrwała do dziś,
niosąc
6.06.2009
radość
– SOBOTA
i nadzieję
- GODZ.
Także w sercach.
17.00 wiosny.
16.05.2009

22.04.2009 - ŚRODA - GODZ.
ZAWISZA RZGÓW - ZAWISZA 17.15
ZAWISZA RZGÓW - MKP
PAJĘCZNO
ZGIERZ
Drodzy Mieszkańcy Gminy
Jako duszpasterze parafii
Rzgów,
pw. św. Stanisław
Drodzy Czytelnicy
25. 04.2009
– SOBOTA
miesięczn
Rzgowie składamy 13.06.
- GODZ.
2009 - SOBOTA - GODZ. a B. i M. w
ika „Nasza
17.00
Gmina”,
wszystkim
Z okazji zbliżający
17.30
ZAWISZAch
naszym drogim Parafiano
RZGÓW
- GAL
się Świąt
GAZ GALEWICE
Wielkanoc
serdeczne życzenia Bożego(termin obligatoryjn
m
nych
y)
Składamy serdeczne
pokoju,
życzenia szczęścia,
serca, świadoZAWISZA RZGÓW -radości
mości, by blask Zmartwyc
SMS
Zdrowia, miłości i spokoju.
hwstaniaUKS
zawsze ŁÓDŹ
opromieniał
Niech
„RZGÓW
te świąteczn
całe wasze życie.
– NASZA GMINA”.
e radosne
Miesięcznik
dni
pozwolą
Rady
Gminy
odnowić
Redaktor
w Rzgowie.
siły Adres Redakcji:
i nadzieje
Naczelny:
Regina Krystyna
w zmaganiac
Rzgów, pl. 500-lecia 22,
h z codzienny
Bagińska.
Niech
Włodzimierz Kaczmarek,
mi Pozostali
Chrystus, nasze p.Zmartwyc
7. Tel. 042 / 214-12-07,
Burmistrz Rzgowa
Jan Mielczarek, Iwona trudami. członkowie Kolegium Redakcyjne
/ 214-12-10.
Jan Mielczarek
Skalska,
Marek Bartoszewski, hwstanie i042
nie zwracamy. Zastrzegam
Życie,
Andrzej Zygmunt. Druk:
da
nam wszystkim go:
,
Stanisław Gierasiński,
Zastępca
y sobie prawo dokonywani
siłęW.doKosmalskieg
zmagania
Piotr Hajduk,
a Jadwiga Pietrusińsa skrótów i zmian tytułów. Oficyna Drukarska
(nie więcej niż półBurmistrz
się
z
własnymi
o,
Pabianice.
strony)
ka,
słaboś–
100
Koszt
Materiałów niezamówio
ciami, ogłoszeń w „Naszej
Przewodniczący Radyzł. Dla ogłoszeń powtarzając
nych
nasGminie”:
Miejskiej w Rzgowie ych się stosujemy rabaty.niech uczyni
świadkam
ramkowe
(1 cm2prawdy
i swojej
) – 1 zł, tekst
Redakcja nie odpowiada
sponsorowany
i miłości, abyśmy
Marek Bartoszewski,
za ich treść.
dla naszych bliźnich
byli przykładem wiary w
Redakcja „Naszej Gminy”
to, że życie Boże rozpoczyn
12

ZY
SIŁA CZWARTEJ WŁAD
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Sobota
spędzone
ym „Szla21.05-22.05.2010 r. to dni
Rzgowa
kim Zlocie Turystyczno-Ekologiczn
Orkiestry Dętej – centrum
tam zakwaterowani
w Sulejowie na XI Ogólnopols
ul. Tuszyńskiej
15.00 – Koncert Rzgowskiej
Wiesława Gajzlera. Zostaliśmy
na Stadion Sportowy przy
kiem Nadpilicznym” im.
dni braliśmy udział w kilku
15.30 – Przemarsz uczestników
h i w ciągu tych dwóch
w domkach letniskowyc
wiedzę z zakresu geogra56 w Rzgowie
ch sprawność fizyczną i
Marii Konopnicrockowego „Black Radio”
konkurencjach obejmujący
twórczość
zespołu
i
Występ
„Życie
–
16.00
w konkursie
„Rzgowianie”, „KrasGOK w Rzgowie: ZPiT
fii, ekologii oraz wiedzy
16.30 – Występy zespołów
i w takim
drużyn
5
na
kiej”.
się
„Camerata”
nale” i Chóru
zawodnicy podzielili
LUKS „Sokół”
:
Reprezentujący Rzgów
w następujących kategoriach składzie: Paulina
Zawody sportowo-rekreacyjne
–
miejsca
I
zajęliśmy
w
składzie
„RZGÓW BRIGADE”
– Pokazy szczudlarzy
i
* Szkoły Ponadgimnazjalne:i Mateusz Kuzik.
z nagrodami dla publicznośc
17.30 – KIA Motors – konkursy
Biesaga, Marcin Bartoszek
składzie: Lidia Biesaga,
„KIEPSCY RZGÓW” w
18.00 – Recital Olgi Fidrysiak
* Szkoły Gimnazjalne:
ka, Pau18.30 – NORBI
Łukasz Nędzi i Rafał Modranka.
w składzie: Dagmara Chmielews
III miejsce „STARS RZGÓW”
20.00 – CLIVER
Madej.
ogni
Natalia
lina Kozłowska i Adrian
21.15 – Pokazy sztucznych
w składzie: Natalia Zasępa,
RZGÓW”
Stars”
„Old
„KIJANKI
zespołem
IV miejsce
21.30 – Zabawa z
yński.
powiatu łódzkiegoNapieraj, Krzysztof Marchewcz
było zajęcie I miejsca
2010
ą oraz I miejsca
Największym sukcesem
Niedziela 29 sierpnia
którego byliśmy reprezentacj
ne przez
wschodniego wśród powiatów,
gmin.
dla dzieci i młodzieży organizowa Zielonej
Biesaga (w kat.
Gminy Rzgów w punktacji
8.00 – Zawody wędkarskie
ie: I miejsce zajęła Paulina
(zbiornik wodny przy ul.
KonopNatomiast indywidualn
Koło Wędkarskie w Rzgowie
o życiu i twórczości Marii
miejsce w konkursie wiedzy
MIESIĘC
OPEN) i III ZNIK
Natalia Napieraj, III miejsce
w Rzgowie)
2010 przed UrzęII miejsce
RADY
Rzgowa
Biesaga,
MIEJSKI
Dni
Lidia
ekolo„Z
EJ
obchodów
miejsce
W RZGOW
wiedzy
nickiej. I
uczestników
IE ej”. Na
14.00
(w kat. gimnazjów) w konkursiePiotrkowski
Nr –2zbiórka
(167)
l LUTY
Dagmara Chmielewska
w Rzgowie
Ziemi
2009
Miejskim
turystyczne
r.
dem
i
e
Tuszyńskiej
ul.
przy
Cena 1 zł
na Stadiom Sportowy
gią na ty oraz walory przyrodnicz
wywalczyła Natalia Zasępa.
14.30 – Przemarsz korowodu
m. Świettorze przeszkód II miejsce
cieszyły się dużym powodzenie
56 w Rzgowie
Imprezy towarzyszące zlotowi towarzyskich rozgrywkach w siatkówkę.
i na
– powitanie gości
Gołębi Pocztowych Oddziału
nie bawiliśmy się na dyskotece Kuzik nie dali szans żadnej drużynie. Jak
– lot gołębi Związku Hodowców
Marcin Bartoszek i Mateusz m wyjazdu i opiekunem była niezastąpiona
w Rzgowie
zawodów wędkarzawsze, wspaniałym organizatore
nagród dla zwycięzców
j suk– wręczenie pucharów i
p. Grażyna Żabka.
udanej zabawy nagrodzone
dni
dwa
i
pocztowych
nam
skich oraz lotów gołębi
Dziękujemy za zaufanie
e”
cesem.
Mateusz Kuzik, kl. IIIc
15.00 – Występ ZPiT „Rzgowiani – utwory operetkowe i musicalowe
śpiewa”
W styczniu
milczą
odbyły
Fot. Grażyna Żabka
się dusza
we wszystkich miejscowoś
16.00 – „Usta
Bednarczyka i WojMirosławaciach
zebrania mieszkańcó
naszej gminy
Sylwii Połońskiej,
w z władzami
w wykonaniu
gminy. Ze strony Urzędu
w każdym zebraniu
Miejskiego
uczestniczyoli – Burmistrz
mydlaciecha Strzeleckieg
baniek
i pokazy
Rzgowa
Zastępca Burmistrza
Jan Mielczarek,
, malowanie twarzy
szczudlarzy
– Pokazy Jadwiga
Pietrusińska, Kierownik
Kobus, a ze strony
GZWiK Konrad
nych Rady Miejskiej – Przewodnic
zący Marek Bartoszews
oraz radni z właściwego
ki
okręgu wyborczego.
17.00 – JERZY KRYSZAK
nauka salsy
latynoska,
muzyka
–
Wszędzie–omawiane
Fiesta
były tematy bieżące, inwestycje
18.00 Zespół Siesta
Wojciech Cugowski,
Piotr Cugowski, planowane
2009 oraz plan–inwestycyjn
w roku
BRACIA ywnaskładzie
19.00
Potocki
lata następne
Krzysztof
,
w sołectwach i w gminie.
W Kalinie i Tomasz
Jarosław Chilkiewicz
KalinkuGołab,
zebrania
zdominowane zostały tematem
wiatrowych, które
elektrowni
z DJ na dobrą
ze względu
20.30 – Zabawa
„różę wiatrów” oraz bliskość
transformatorowej,
e imprezy
stacji
tzw. RPZ-tu
22.00 – Zakończeni
obok
stacji
uzdatniania
mają swoją rację bytu w
wody w Kalinku,
tych miejscowościach –
o czym przekonywał przedstawiciel firmy JUWI
– Prezes Jerzy Potakowsk
i. Korzyści finansowe,
poprawa infrastruktury
drogowej oraz tzw. zielona
energia to korzyści dla
firmy, gminy i mieszkańcó
w.
W Starowej Górze i Starej
Gadce snuto plany rychłego
lizacji sanitarnej.
ukończenia kana-

Wspaniały, udany kuli
g Zebrania w sołectw
ach
w Rzgowie
i mieście Rzgowie

nych
Program Dożynek Gmin
Rzgów 2010

Tak określiły dzieci uczestnic
zące w dn. 18 stycznia
br. w
śnieżnej aurze w jeździe
sankami w zaprzęgu konnym
Łukasza
Salskiego ze Rzgowa,
holowane przez samochód
terenowy –
jeep z bardzo dużymi
kołami kolegi Sebastian
a Klonowskiego
lub guady.

ak
POLSA D Jacek Korcz
oli
Okrę gowa Stacj a Kontr
dów
Pojaz

Największym wydarzen
iem było to, że był jeszcze
śnieg w
tym dniu, następnego
była już odwilż.
Dzieci, rodzice byli zadowole
35A
Rudzka
ni,
mimoul.
Rzgów,
trochę
wyszczypanych przez mróz i wiatr 95-030
twarzy. Kulig zakończy
ł się ogniskiem
pieczeniem kiełbasek.
w godzinach 8:00 – 16:00i

zaprasza od pn. do pt.
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Urzędem MiejDożynek Gminnych przed
11.00 – zbiórka uczestników
22
skim w Rzgowie, plac 500-lecia
BM w RzgoParafialnym pw. św. Stanisława
11.30 – msza św. w Kościele
Góry
wie
dożynkowego do Starowej
korowodu
przejazd
12.30 – uroczysty
Centralnej 100a,
w Starowej Górze przy ulicy
13.30 – powitanie na placu
otwarcie Dożynek Gminnych
Starostów Święta Plonów
– wręczenie chleba przez
ch w wykonaniu Kół Gospodyń
– przekazanie wieńców dożynkowy
Rzgów
Wiejskich z Gminy
o Obywatela Gminy Rzgów
– nadanie tytułu Honoroweg
Dętej, Rzgowe”, Rzgowskiej Orkiestry
– występ ZPiT „Rzgowiani

skiego Chóru „Camerata”
– zwiedzanie wystawy dożynkowej
wsi
wokalno– scenki z życia dawnej
i zabawa z udziałem zespołów
– wspólne biesiadowanie
instrumentalnych

Członkowie Orkiestry
Dętej Rzgów, którzy byli
:
organizato
pojazdów
h typów
rami kuligu, chcą podziękow techniczne wszystkic
Przeglądy ać Koledze Sebastianowi Klonowprzyczepy,
skiemu i jego towarzysz ciężarowe, autobusy, naczepy,
y z Klubu Miłośników
osobowe,
Samochodów
Terenowych oraz Łukaszow
maszyny rolnicze itd.
i Salskiemu
za piękny zaprzęg
konny z saniami.

042 / 214-12-10.
Na zdjęciu: nowoRzgów,
22, p. 7. Tel. 042 / 214-12-07,
pl. 500-lecia
wybrana
Gierasiński, Piotr Hajduk,
Włodzimierz Kaczmar
sołtys sołectwa
i, Stanisław
Adres Redakcji:
Rzgów
Bartoszewsk
w Rzgowie.
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Druk:
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Redaktor Naczelny:
Skalska, Andrzej Zygmunt.
Koszt ogłoszeń w „Naszej
Jan Mielczarek, Iwona
za ich treść.
a skrótów i zmian tytułów.
Włodzimierz Kaczmarek,
rabaty. Redakcja nie odpowiada
y sobie prawo dokonywani
nie zwracamy. Zastrzegam
powtarzających się stosujemy
– 100 zł. Dla ogłoszeń
strony)
pół
niż
(nie więcej

a się w nas już tu, na ziemi.
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3
Gmina
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Dni Rzgowa 2010

owców trwa
Złota passa sport
„Dresso”
w Ośrodku Wczasowym

TAK JEST

TAK BYŁO

J
E WISKICKIE
2010 r.
SKRZYŻOWIEANIE WNrHUCI
6 (183) l CZERWIEC

OSP Grodzisko dziękuje Święto

wielki gest, jaki Szanowni
uprzejmie dziękuje za 1% pożytku publicznego
Zarząd OSP Grodzisko
e miłym akcendarowiznę z tytułu
Rady Miejskiej, a jednocześni
w Krajowym Systemie
Państwo okazali przekazując
Zaskoczeniem na LV sesji
Jednostka nasza, będąc jest z dotacji Państwa i
Wiceprzewodnicząna rzecz naszej jednostki.
samorządowców, było wystąpienie
, sukcesywnie doposażona
która to przypoRatowniczo-Gaśniczym swoich wynikających z dobrej woli przez druhów tem dla długoletnich
w imieniu grupy radnych,
Samorządu do pełnienia roku dysponujemy nowym samochodem bojowym cej Reginy Krystyny Bagińskiej
rocznicę 20-lecia powstania
obowiązków. Od przeszło z którym uczestniczyliśmy w 2011 r. w 50 akcjach mniała, że 27 maja w całej Polsce obchodzono
gminie
w
Atego”,
huraganu
marki „Mercedes
nie w rozwiąm.in. w usuwaniu skutków
przyjęliśmy 10 samorządów.
ratowniczo-gaśniczych,
wkład pracy, za zaangażowa
roku. Ostatnio do jednostki
i w pracy
Podziękowała za długoletni
i doposażyć, aby mogli
Rzgów w dniu 20 lipca ubiegłego
i ludzkich oraz dalszej determinacj
trzeba wyszkolić, ubrać wiek już ustawowo nie
cy z najmłodych mężczyzn, których
zywaniu problemów gminnych
od starszych druhów, którym
i kwiaty. Otrzymali je samorządow :
przejmować obowiązki
samorządowej. Były życzenia
ć w takich akcjach.
a mianowicie
1% od podatku, za
przeszło 20-letnim stażem,
pozwala czynnie uczestniczy
Szacownych Państwa odpisy
dłuższym, nieprzerwanym
r.)
Temu właśnie będą służyć dziękujemy.
Jan Mielczarek (od I 1990
które jeszcze raz serdecznie podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicz- 1. Burmistrz –
r.)
1988
(od
swojego
dane:
(od
Aby przekazać 1%
2. Radny – Wiesław Gąsiorek
r.), Przewodniczący Rady
wystarczy podać następujące
Bartoszewski (od IV 1984
nego, jaką jest nasza jednostka,
Marek
–
Radny
U
3.
POŻARNA W GRODZISK
OCHOTNICZA STRAŻ
0000139560
VI 1990 r.)
Rzgów; Numer KRS
i (od 1986 r.)
Grodzisko 47a, 95-030
www.grodzisko. 4. Sołtys – Czesław Zaborowsk
stronę internetową z adresem
(od 1990 r.)
Informujemy, że posiadamyznaleźć informację na temat naszych działań.
taka refleksja,
5. Sołtys – Stanisław Hoja
„że ile sił wystarczy” i
osp.org.pl, na której można
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nie doceniły. Dlatego też
ich
szczebli
e za nowe
że władze wyższych
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„młodszym” kolegom samorządow doświadczenia. To właśnie jest „pluraRestauracji
tle starego
o godz. 17.00, na terenie
spojrzenie na tę pracę na
W sobotę 29 maja, punktualnie
Pieśni i Tańca
trzyma się w gminach mocno.
się Jubileusz 25-lecia Zespołu
lizm” i dzięki temu samorząd
przywitał
Przewodniczący Rady Miejskiej
Eden w Rzgowie rozpoczął
zącymi
i reżyser teatralny
znany aktor
z nadchod
imprezę
w związku
e”. Prowadzący
a NG
Marek Bartoszewski
o, władze miasta
„RzgowianiRedakcj
.
wschodniegkonkurs
powiatu łódzkiego
ogłasza
cnymi
h gości: władze
zaproszonyc
i Wielkano
dyrektorów zaprzyjaźŚwiętam
w Rzgowie, niżej
Miejskiej
pytania:
3
Rady
radnych
na podane
oraz pozostałych
i gminy Rzgów, odpowiedzieć
h i kulturalnych, rodziców
Należy
i osoby od lat
nionych placówek oświatowyc
niedziela
zespołu, przyjaciół
ostatnia
członków
nazywa
i, byłych
1. Jak się
uczestników uroczystośc
e”.
i Wielkanocnymi?
przed Świętam
ł, zapowiadając
związane z ZPiT „Rzgowiani
superlatywach przedstawia
traKonferansjer w samych
2. Ile dni trwa post?
swój występ rozpoczęli
„Rzgowian”, którzy
oglądać
onych potraw
kolejno wszystkie3.grupy
z wymieni
Która przez
prawie dwie godziny mogliśmy
cnych?:
. Układy
Wielkano
dycyjnie od Poloneza. Dalejw okresieszlacheckie
rzeszowskie
i
a lubelskie, Świąt
podawan
krakowskie,
łowickie,
tańce:jest
jak zawsze, na żywo akomktórym owa
pomidor
solistek,
- zupa
ego. Po
taneczne przeplatano występami
Jarosława
i Rychlewski Pani
em Pana
ukraińsk
kierownictw
- barszcz
zespół,
paniowała Kapela, pod
prowadząca
końca,
nie było
- barszcz biały
występie „Rzgowian” owacjom
krótką historię.
ej
Rzgowa Pana
Renata Furga, przedstawiła
kartce pocztow
na Burmistrza
wpisać
wystąpienie
programu było
dzi prosimy
punktem
Odpowie
Pietrusińską i
Kolejnym
iacie
Jadwigą
sekretar
wPanią
Burmistrza
z Z-cą
skrzynki
który wrazdo
imiei wrzucić
Jana Mielczarka,
Bartoszewsk
, I p.,im, w
Panem
w Rzgowie
goMarkiem
Rady Miejskiej
z
Miejskie
Przewodniczącym
Urzędu
okolicznościową tablicę
Rzgów wręczyli6Jubilatom
kwietnia 2012 r.
niu samorządu Gminy
terminieńdo
w podziękowa
i życzeń kolejnych sukcesów.
Pana
które w
wyroby
o osoby,
wyrazami gratulacji,
uhonorowan
w konkursie będą
Nagrodą
Są
, kryształowymi medalami
zespołu.
ctwo
Dodatkowo
i rozwoju
Piekarni
kiego,
powstania
się do
Mysłows
przyczyniły
Edwarda
, Honorowy
sposób szczególny
firmy
tej
„Rzgowian”
aWyroby
- współtwórc
22.
arz
Kacperski
Gospod
samorządzie
Wojciech
to: Bolesław
Cukiernictwo,
anie za 20 lat pracy w
Rzgów

owianie”
25 lat ZPiT „Rzgątec
zny
Konkurs Świ

w sklepie GS4„SCH”
można zakupić
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UKAZUJE SIę OD KWIETNIA

Rozmowa z Prezesem Gminnego
Związku OSP -

Dariuszem
Krzewińskim
strona 6

Strach ma
wielkie oczy,
czyli kto się
boi drona?
strona 4

Gmina przypomniała
sobie o Kalinku

1995

550. UrodZiny rZgowa

trZa
absolUtoriUm dla bUrmis

więcej na stronie 2

strona 5

iej
ważna sesja rady miejsk

Szkoła Podstawowa w Rzgowie

Dożynki
gminne

- zaproszenie
czytaj na str. 2

- remont elewacji

Rekordowy budżet
Gminy Rzgów 2019

więcej na stronie 3

...
w rytmie wielU kUltUr

ie święto
ZaprasZamy na wielk
– 25-27 sierpnia!
nasZego miasta i gminy

w Rzgowie
Nowy chodnik ul. Łódzka
i place zabaw),
no inwestycje w szkoły
na podstawie których przygotowa
przeciwpożarowej
artykule. ochronie zdrowia,
tabele prezentowane w tym
h (m.in.
można oraz potrzebach kulturalnyc
Analizując te dane łatwo
OSP,
przyświecały poprzez inwestycje w budynki
zobaczyć, jakie priorytety
tylko strażakom, ale
nie
budżesłużą
które
uchwalania
radnym podczas
waliśmy także wszystkim mieszkańcom podczas
tu na 2015 rok. Skoncentro
nej przez licznych spotkań i imprez).
się na rozwoju zaniedbywa
kłopotów
niezbędnej
bez
ry
niestety
się
infrastruktu
Nie obyło
ostatnie lata
sieci woWąwozowej
mieszkańcom - tworzeniu
– budowa chodnika na ul.
modernizacji
a ze względu na
dociągowej, budowie i
y została zablokowan
z mieszkańców.
dróg oraz chodników. Pamiętaliśm
ch brak zgody jednego
także o najmłodszych mieszkańca
dokończenie na stronie 3
, liczne
gminy (rozbudowa przedszkola

a !!!
28-30 sierpnia Dni Rzgow

czytaj na str. 16

ch
Przedsiębiorczość na obcasa

czytaj na str. 9

arza do Guzewa
Bezpieczniej z Gospod

czytaj na str. 4

ziemię
molekularne, jadalną
suchego lodu, spaghetti
bezowe
z okazji święta miasta przygo- i błotko czekoladowe z dżdżownicami, grzybki
rząd Miejski w Rzgowie
molekularny kawior owocowy,
szereg atrakcji
wyglądające jak pieczarki,
towuje dla mieszkańców
owocowe z suchym lodem.
potrwają od 25 do 27 sierpparujące i magiczne koktajle
W tym roku Dni Rzgowa
warzyw
oficjalne uroczystości związane Będzie również konkurs na rozpoznawanie smaku
nia. W piątek odbędą się
w Krainie
W tym
oczami. W strefie Alicji
nadania praw miejskich.
owoców z zamkniętymi
i
z obchodami 550. rocznicy
domków
odsłonięcie
cyrkowe, stawianie
uroczystą mszę świętą,
Czarów będą warsztaty
wielkie
dniu zaplanowano m.in.
niespodziankę, która upiększy z kart, żonglowanie piłeczkami, kręcące talerze,
sajubileuszowej tablicy oraz
Możemy
Piratów z Karaibów, oprócz
mieszkańców i turystów.
bańki mydlane. W strefie
Rzgów i będzie atrakcją dla
chętnie będą się przy niej
będzie żonglowanie maczugami,
jedynie zdradzić, że rzgowianie również drzewo pamięci, mej morskiej aranżacji,
z powietrznych
zostanie
animacyjnym, strzelanie
fotografować. Posadzone
Hali zabawy w tunelu
zaginionego
dętej przemaszerują do
flagi na czas, poszukiwanie
a goście w asyście orkiestry
film armat, wciąganie
zaplanowano
zaprezentowany zostanie
w strefie Tajemnicy Egiptu
Sportowej w Rzgowie, gdzie
a dzieci
Pieśni skarbu. Z kolei
labirynty z hieroglifami,
będzie również Zespół
ogniem,
z
występować
tańca
pokazy
puzzle
promocyjny,
powstawały mumie. Mega
dowiedzą się m.in. jak
i Tańca „Rzgowianie”.
wyjątkosię na stadionie w Rzgowie.
3 metry i nie zabraknie
będą miały wymiary 2 na
W sobotę impreza odbędzie
– zapowiada Małgorzata
który poprowadzi program
wej niespodzianki dla wszystkich
Na scenie pojawi się iluzjonista,
będzie malowanie twarzy.
z gminy Rzgów.
Maga
dla dzieci, a jedną z zabaw
przy Rózga, wiceburmistr
o pokaz systemu Krav
lokalne zespoły działające
Ponadto zaplanowan
sprzętu
Prezentować się też będą
oraz
Jarosława Kuny oraz pokaz
bawić przy muzyce Cleo
z udziałem instruktora
GOK. Później będziemy
można się wybrać
Weekend. Gości rozśmieszać
W niedzielny poranek
gwiazdy discopolowej zespołu
e w ramach
Adam Giza policyjnego.
będzie
organizowan
m
wędkarskie,
będzie kabaret Smile. Konferansjerektórą poprowadzi DJ również na zawody
się przy zbiorniku wodnym
– dyskoteka,
Dni Rzgowa, które odbędą
z TVP. Na zakończenie
8.00. Każdy zawodnik powinien
sztucznych ogni.
przy ul. Zielonej o godz.
Fresh oraz finałowy pokaz
wielki piknik rodzinny.
i siatkę. Po zawodach przewidziano
W niedzielę, w parku odbędzie stref tematycznych: posiadać własną wędkę
na 6
kiełbasek.
Impreza podzielona zostanie
Piraci ognisko z pieczeniem
sierpnia w Rzgowie
, Alicja w Krainie Czarów,
Jak widać, w ostatni weekend
kulinarne hokus-pokus
są oczywiście
Egiptu, mega puzzle, dmuchane będzie się sporo działo. Wszystkie atrakcje
oraz
z Karaibów, tajemnica
będzie łączyć scena przed
do wspólnego świętowania
bezpłatne. Zapraszamy
atrakcje, a wszystkie elementy
550-lecia
w wyjątkowym roku jubileuszu
Urzędem Miejskim w Rzgowie.
pięć, radosnej zabawy
Dni Rzgowa!
to warsztaty trwające po
Do zobaczenia podczas
– Kulinarne hokus-pokus
Redakcja
jedno- naszego miasta.
lub drużynę, w której
dziesięć minut na rodzinę
od 15 do 20 osób. Uczestnicy
16
uczestniczyć
może
cześnie
Program imPrezy na stronie
lody ze świeżych owoców,
będą mogli przygotować

U

więcej na stronie 8-9

inki
nasZe rZgowskie wspom

cych się od głosowania
i jednym radnym nieobecnym.
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Zapraszamy na ferie
w GOK i GOSTiR!

istoria

eh
Nasza pr
więcej na stronie 10

y
jUbileUsZ 70-lecia ZawisZ

więcej na stronie 14-15

BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄ

BABICHY, BRONISIN DWORSKI,
CZYŻEMINE
KALINKO, KALINO, KONSTANT K, STARA GADKA, GOSPODARZ, GRODZISKO
YNA, PRAWDA, ROMANÓW
, GUZEW,
, RZGÓW, STAROWA GÓRA, HUTA WISKICKA,
UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA
TADZIN
1995

str. 7

PONAD 103,5 MLN ZŁOT

i
Gdy przodkowie garnk
lepili w Grodzisku… str. 13

YCH

Jak nas widzą?
Wymarzone
miejsce na start
i metę wyścigu
Rozmawiamy z Michałem
Dudkiem, dyrektorem
Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego
Juniorów „Po Ziemi
Łódzkiej”, członkiem
zarządu Stowarzyszenia
„Akcja dla Kolarstwa”:
str. 11

s. 8–9

NASZA GMINA

czas – w kolejnych
latach – będzie trudny
do pobicia.
Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Rzgowie
w 2018 r. budżet na poziomie 103,5 mln zł został przyjęty 12 głosami
radnych przy dwóch
głosach wstrzymują-

Szczegóły programu –

RZGÓW

str. 6

Chciałbym
wspólnie
budować
dobrobyt
naszej
gminy…

– NR 269

Pracowite lato
Rady Miejskiej

W

lipcu minęły
dwa lata kadencji burmistrza
Rzgowa. Pytamy
o to, co się udało
zrobić, jakie były
najtrudniejsze problemy w tym czasie,
i jakie są plany rozwoju gminy.

”

Informator
finansowy
str. 8–9
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25 sierpnia na stadionie
im.
Henryka Śmiechowicza
odbędzie się wielki koncert z
udziałem gwiazd, a 26 sierpnia
bawić się będziemy wspólnie
na
Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym w parku miejskim
im. Adama Mickiewicza
.

Trochę demografii…
Jest nas już 9971!

Orkiestra serc
pod parasolami

ub. roku budżet
gminy zamknął
się kwotą 89,7 mln zł.
Tegoroczny, prawdopodobnie przez jakiś

ws.
wać jego realizacji. Z wnioskiem
Miejski
przedstawienia przez Urząd
wystąpiłem
stanu realizacji inwestycji
„Lepsza
w imieniu klubu radnych
Jak się
Przyszłość w Twoich Rękach”.
zapytanie do
później okazało podobne
KomiUrzędu złożyła także szefowa
Gałkiewicz.
sji Rewizyjnej Grażyna
prośbę do
W odpowiedzi na moją
informacje,
Rady Miejskiej wpłynęły

ki - przewodniczący
lewej: Marek Bartoszews
Rzgowa, Marek
Przecięcie wstęgi; od
Jan Mielczarek - burmistrz
Rady Miejskiej w Rzgowie,
Katarzyna Sobierajska
Sejmiku woj. łódzkiego,
Mazur - przewodniczący
łek woj. łódzkiego
Dariusz Klimczak - wicemarsza
- wiceminister sportu,
Hali Sportowej
się uroczystość otwarcia
26 marca 2012 r. odbyła lat od momentu opracowania koncepsześć
wyposażenie i odbiow Rzgowie. Minęło
anie, wykonawstwo,
ie w dniu 26
cji, poprzez projektow
pozwolenia na użytkowan
ry dobrnięto do uzyskania
okazale, a kopuła
stycznia br.
zł prezentował się bardzo
Obiekt wart blisko 15 mln jak srebrzysta tarcza.
słońcu
jego dachu błyszczała w i powitał przybyłych gości Burmistrz Jan Mielprzygotował i odczytał
Uroczystość otworzył
powstania Hali Sportowej ki.
czarek. Rys historyczny
Bartoszews
Marek
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W kolejnych wydaniach będziemy
zaglądać do starych roczników
i rozmawiać z osobami, które
współtworzyły gazetę przez te lata.
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Wielkie otwarcie
Hali Sportowej

wymienionego już Adama Krajewskiego, byli
to kolejno: Krystyna Bagińska, Tomasz Łuczyński, Włodzimierz Kupisz i Arkadiusz
Grzegorczyk.
Gazeta bardzo zmieniała się na przestrzeni lat,
ale wciąż zajmuje się sprawami lokalnymi, aktywizuje społeczność, wywołuje komentarze – aprobatę
lub polemiki, ale dzięki temu, że przetrwała, stanowi lokalne dobro, godne pielęgnowania i ochrony,
zwłaszcza w dobie migawkowego internetu.
Nie sposób wyrazić wdzięczności wszystkim
społecznikom, którzy przy powołaniu i redagowaniu gazety pracowali. Cały rok 2020 będzie
poświęcony tej pięknej, wspaniałej rocznicy,
aby projekt gazety samorządowej „Rzgów Nasza Gmina” nie został zapomniany, a przeciwnie, stosownie uhonorowany i nadal rozwijany.
Anna Malinowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Zapraszamy na Dni Rzgowa 2018
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Bezpłatna gazeta Samorz
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Szatę graficzną opracowała Helena Przytulska. Wymieniony trzon redakcyjny uzupełniali pasjonaci pracy dziennikarskiej: historycy,
działacze społeczni, sportowcy, nauczyciele,
uczniowie, plastycy – ogromna grupa ludzi,
którym dobro gminy leżało na sercu. Redagowaniem pierwszych numerów zajmowali się
Bogusława Wiśniewska i Jacek Walczak.
Pismo zmieniało się na przestrzeni lat, ale
założenie publikowania relacji z sesji rady gminy zrealizowano w pełni. Inne rubryki, goszczące przez wiele lat na łamach to m.in. „Kronika miesiąca”, „Kurier sołecki”, „Zyzio Kujon”,
kolumna kulturalna, sportowa, rozrywkowa
i wiele innych, które pojawiały się pod różnymi tytułami. Pierwsze numery z lat dziewięćdziesiątych obfitowały w historyczne felietony
autorstwa Jana Depczyńskiego, obejmujące
zasięgiem terytorialnym gminę, ze szczegółowym omówieniem wszystkich sołectw, ale
także wykraczające poza jej granice.
W ciągu 25 minionych lat na łamach „Naszej Gminy” publikowało kilkuset autorów pod
czujnym okiem redaktorów naczelnych; oprócz

SIERPIEŃ 2015 • NR 240

Nasza GmiNa

2012 r.
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Inicjatorem powołania lokalnej gazety
w Rzgowie był Piotr Salski, radny pierwszej
kadencji Rady Gminy, cieszący się ogromnym
zaufaniem społecznym, o czym świadczy wybór do rady w kolejnych latach. Przy wsparciu ówczesnego wójta Jana Mielczarka oraz
kolegium redakcyjnego, które tworzyli: Adam
Krajewski, wieloletni redaktor naczelny, Aleksandra Kubicka, sekretarz redakcji, Marek
Bagiński, Marek Ładyński, Dorota Biskupska-Neidowska, Marek Bartoszewski, Józef
Bińkowski, powstało pismo, które towarzyszy
lokalnemu społeczeństwu obywatelskiemu
do dziś. W tamtych, nie tak odległych przecież
czasach, kiedy nie ufano gazetom ogólnopolskim, lokalne czasopismo wzbudzało ogromny entuzjazm i radość. Autorzy tekstów byli
znanymi w środowisku mieszkańcami gminy,
angażującymi się w życie społeczne, prawdziwymi entuzjastami, dla których sprawy gminy
były fundamentalne. Za najważniejsze zadanie
uznali rejestrowanie najistotniejszych wydarzeń z życia gminy i publikowanie ich na łamach lokalnej gazety.

rzgów

Drodzy Czytelnicy!
Nocy. Staropolskim
Zbliżają się Święta Wielkiej
życzyć „wiosny”
zwyczajem pragniemy Państwu
,
słonko wypełni je dobrocią
w Waszych serach. Niech
te święta
miłością i radością. Niech
h.
będą wyjątkowe dla nas wszystkic
i Burmistrz Rzgowa
Rada Miejska w Rzgowie
o w Rzgowie
Pracownicy Urzędu Miejskieg
Redakcja NG

Nr 3 (204) l MARZEC

Rzgów – Nasza Gmina

12

W

EJ W RZGOWIE

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKI

Samorządu

Rzgów – Nasza Gmina

kwietniu 2020 r. przypada wiele znacząca dla mieszkańców gminy Rzgów rocznica 25 lat istnienia czasopisma „Rzgów Nasza Gmina”. Ta lokalna kronika
życia społecznego już ćwierć wieku pełni rolę informatora o sprawach, którymi żyją mieszkańcy.
Dotychczas ukazało się 288 numerów,
zwykle co miesiąc, choć bywały wakacyjne egzemplarze podwójne. Numer powitalny został
opatrzony przez Redakcję słowem wstępnym,
w którym zapowiedziano gotowość pisania
o sprawach trudnych, kontrowersyjnych, denerwujących i wymagających interwencji. Dla
równowagi wyrazy uznania i pochwały działań pozytywnych i wartościowych były bardzo mile widziane. Pomysłodawcom projektu
przyświecało stworzenie periodyku jako forum
wymiany myśli i poglądów, źródła informacji
z bogatym wachlarzem podawanych treści
w formule, po którą sięga się chętnie. Znaczenie
gazety w latach 90. XX wieku było tym większe,
że raczkujący internet uznawano za narzędzie
nieprofesjonalne, nieciekawe, a do tego kosztowne i traktowano z pewnym dystansem.
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MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKI

DOWA

GRUDZIEŃ 2019 – NR

Życzymy wszystkim mieszka
ńcom
gminy radosnych i ciepłych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie
rodziny i przyjaciół.
Niech Nowy Rok 2020
przyniesie nam wszystkim
jak najwięcej sukcesów,
satysfakcji oraz poczucia dumy
z rozwoju Gminy Rzgów,
która jest atrakcyjnym
miejscem do życia i pracy
oraz naszym wspólnym
dobrem i domem…
Mateusz Kamiński
Burmistrz Rzgowa
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Szykuje się bardzo
kulturalny nowy rok

Radosław Pełka
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Rzgów w doborowym
towarzystwie Cittaslow
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Urodziny Cameraty.
Rozśpiewana „16”

Wywiad
z Mateuszem
Kamińskim – s. 4–5

str. 14

Festiwal tańca
i radości!

Przygotowania Zawiszy
do nowej rundy rozpoczęte!

Jak nas widzą? Łódzki
m okiem
„Rzgów Nasza Gmina”
rozmawia z pierwszym
wiceprezydentem
Łodzi Tomaszem Trelą,
który uczestniczy
w wielu naszych
uroczystościach,
a także spotkać go
można w rzgowskiej
hali sportowej.
Czytaj – s. 13

str. 15

Czytaj – s. 10

str. 11

Przygotowania do nowego
sezonu piłkarskiego

INWEST YCJE
W TOKU Czytaj – s. 6

Dożynki Gminne • Kalink
o 2018

Czytaj – s. 17
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Z obrad Rady Miejskiej.
Sprawy pilne i ważne

Świątecznie
i noworocznie!

str. 11

Nadchodzi zimowa
przerwa sportowa…
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JUBILEUSZ

PIERWSZY ROCZNICOWY AKCENT

Niezwykły prezent
trafił do gminnej
biblioteki

P

Zaglądamy
do pierwszego
numeru

9

rzychodzi nam świętować jubileusz gazety
w trudnych czasach i na różnego rodzaju
uroczystości czy atrakcje musimy poczekać,
ale pamiętali o naszej rocznicy mieszkańcy
i do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie
trafiły trzy oprawione tomy roczników wydawnictwa z lat 1995–2006, obejmujące numery
od 1 do 141 oraz kilkanaście z lat późniejszych.
Przekazał je Przemysław Strycharski, syn
nieżyjącego już Kazimierza Strycharskiego,
który pieczołowicie gromadził przez lata egzemplarze gazety „Rzgów Nasza Gmina”
i przechowywał elegancko oprawione.
Dyrektor GBP
Anna Malinowska podziękowała
za niezwykle cenny dar, przekazując
darczyńcy album.
„Polska Jagiellonów”.
Fot. GBP
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Wspomnienie
byłego burmistrza

KONRAD KOBUS

27 marca minęła 4. rocznica
śmierci Konrada Kobusa,
byłego burmistrza Rzgowa.
Przypomnijmy, że dla uczczenia
Jego zasług, przed rokiem,
Rada Miejska w Rzgowie nadała
Hali Sportowej imię Konrada
Kobusa. Z tej okazji odsłonięto
tablicę pamiątkową przy
wejściu do reprezentacyjnego
obiektu sportowego GOSTiR,
wzniesionego dzięki dotacji
unijnej.
Konrad Kobus objął urząd burmistrza 9 grudnia 2014 r. i zapoczątkował szereg ważnych
inicjatyw w naszej gminie. Pragnął rozbudowy i podwojenia przepustowości oczyszczalni
ścieków, budowy kanalizacji w Starowej Górze
i Starej Gadce, poprawy jakości dróg i budowy
nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury.
Konrad Kobus ukończył stosunki przemysłowe
i zarządzanie zasobami ludzkimi na wydziale
ekonomiczno-socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Na studiach podyplomowych

Hala Sportowa
im. Konrada Kobusa w Rzgowie

w Politechnice Łódzkiej poznał zagadnienia
ergonomii bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochronę środowiska. Od 1 marca 2005 r.
do 30 września 2007 r. pracował w Urzędzie
Miejskim w Rzgowie na stanowisku inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej. Najdłużej, bo od 1 października 2007 r. pracował
jako dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie.

Jej budowę zakończono przed końcem 2011
roku. Unijne dofinansowanie budowy wyniosło około 5,5 mln zł przy koszcie całości: 14,5
mln zł. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się
23 marca 2012 roku.
Hala o powierzchni prawie 3600 m2 dysponuje dużą arenę sportową z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z trybunami dla
300 osób. Po przedzieleniu areny, istnieje możliwość realizacji jednoczesnych zajęć dla trzech
grup. Po rozstawieniu demontowanej sceny, arena służy organizacji imprez okolicznościowych.
Dodatkowymi atrakcjami są: ścianka
wspinaczkowa, siłownia, sala do sguasha oraz
dwie sale: gimnastyczna i druga do aerobiku.
Wszystkie pomieszczenia posiadają funkcjonalne połączenia z szatniami wraz z zapleczem
sanitarnym. Hala wyposażona jest w zaplecze
gastronomiczne z kawiarnią, pokój trenerów
i lekarski. W skład obiektu wchodzi także sala
konferencyjna oraz zaplecze biurowe.
Obiekt GOSTiR to duma Rzgowa i jednocześnie godne miejsce upamiętnienia burmistrza
Konrada Kobusa, który zmarł po ciężkiej chorobie 27 marca 2016 r., mając 49 lat.
UMR

Pamięci pomordowanych
w Babichach
C

o rok w kwietniu samorząd organizuje uroczystość patriotyczno-religijną w miejscu
pamięci narodowej w lesie Babichy. Z powodu
epidemii, w czwartek, 23 kwietnia 2020 r. kwiaty przed pomnikiem pomordowanych Polaków
złożyli tylko: burmistrz Mateusz Kamiński oraz
inspektor Włodzimierz Kaczmarek z Urzędu
Miejskiego w Rzgowie. Z powodu katastrofalnej suszy zrezygnowali z zapalenia zniczy.
Kwietniowa uroczystość jest hołdem dla 22
polskich patriotów, rozstrzelanych latem 1941 r.
Niemcy zamordowali tutaj osoby z konspiracji,

oskarżone o sabotaż oraz pocztowców, którzy
życiem przepłacili przechwytywanie donosów,
napisanych w czasie wojny do niemieckich władz
okupacyjnych. Zbrodnia w lesie rzgowskim została odkryta przypadkiem w kwietniu 1945 r.
Gdy zaraz po okupacji rozpoczęto ekshumacje,
przez miejsce straceń przewinęły się tysiące osób,
poszukujących szczątków zaginionych krewnych. Udało się rozpoznać szczątki 6 osób, w tym
łódzkich pocztowców. Nagrobek i otoczenie
są sprzątane przez pracowników komunalnych.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Symboliczne obchody 3 Maja
M

sza w kościele parafialnym w Rzgowie
była jedynym publicznym akcentem
święta, upamiętniającym 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z powodu epidemii,
w świątyni zgromadziło się tylko 23 wiernych,
a więc tylu na ile pozwala niewielka powierzchnia kościoła. Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i Radosław Pełka, przewodniczący Rady
Miejskiej złożyli wiązankę biało-czerwonych
kwiatów na ołtarzu Matki Boskiej.
– W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
jest obchodzone w Polsce także święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Dlatego w naszej gminie tradycyjnie spotykamy się na mszy
w intencji Ojczyzny i składamy biało-czerwone

kwiaty pod obrazem Matki Bożej – powiedział
po nabożeństwie burmistrz Mateusz Kamiński.
WK
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Zwierzaki
bliżej nas
Burmistrz Mateusz Kamiński
wracał z pracy do domu, kiedy
w parku im. Mickiewicza
wylądował przed nim…
pięknie upierzony samiec
bażanta. Przechadzał się pustą
alejką koło pomnika.

watnym, ogrodzonym stawem stołują się bobry
i wydry. Nad Nerem w Rzgowie oraz nad Strugą – nawet za dnia można wypatrzyć lisy, sarny,
dzikie i bażanty.
Te ostatnie widywane są na drodze w Hucie
Wiskickiej. Z powodu odzwyczajenia od dużego ruchu samochodowego, zatracają instynkt

samozachowawczy i nie próbują ustępować
nadjeżdżającym samochodom. Tak więc gmina
Rzgów staje się znana coraz bardziej jako ostoja
dzikiej zwierzyny.
W. Kupisz

Fot. Barbara Jagiełło-Chrebelska,
Anna Majewska, Kamila Kuźnicka,
Mateusz Kamiński

Z powodu izolacji ludzi, dzikie zwierzęta stają się łatwe do zaobserwowania na ulicach
i przed domami na wsi. Przed jedną z posesji
w Rzgowie przy ul. Guzewskiej pojawił się łoś,
a widok stada saren staje się niemal chlebem
powszednim. Ul. Centralną w Starowej Górze
lis wałęsał się w biały dzień. Na tarasie jednego
z domów w naszej gminie rozglądał się z zaciekawieniem młody jeż.
Jak poinformowała Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza, ruda wiewiórka Baśka bywa
spotykana nie tylko w parku, ale i w parafii.
Danuta Szymczak ze Starowej Góry dodaje,
że u niej wiewiórki przychodzą po orzechy jak
do baru szybkiej obsługi. W Prawdzie nad pry-

Produkty
rolne

do sprzedaży
w internecie
W

związku z trwającą epidemią koronawirusa rolnicy mają problem
ze zbytem swoich produktów. Na stronie
internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został utworzony post
„Pomóż rolnikowi, kup jego produkty”,
na której rolnik może zamieścić ogłoszenie jaki produkt ma do sprzedania. Mogą
to być np. kwiaty, owoce lub warzywa.
Jeśli rolnik jest zainteresowany
umieszczeniem ogłoszenia na naszej
stronie, prosimy, aby podał następujące dane: * nazwę gospodarstwa, * adres,
* imię i nazwisko właściciela, * nr telefonu, * ofertę sprzedaży, * ewentualnie
cenę produktu. Prosimy o przesyłanie
tych danych na adres info@izbarolnicza.lodz.pl lub beatkapach@interia.pl
Beata Pach, Rada Powiatu IRWŁ

W

zrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.
Wiele osób wypala trawy, tłumacząc
swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby.
Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.
Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku –
ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych
oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostają się trujące związki chemiczne. Wypalanie traw jest również przyczyną
pożarów, które prowadzą także do wypadków
śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób. Pożary
traw powodują spustoszenie we florze i faunie.

Nie wypalajmy traw!
Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków
gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Dym
uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów. Giną zwierzęta
domowe, które znajdą się w zasięgu pożaru.
Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych,
takich jak sarny, jelenie czy dziki. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury
ginie wiele innych pożytecznych zwierząt.

Sprawcy wypaleń podlegają karze aresztu
albo grzywny. Kodeks karny stanowi: „Kto
sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, mające postać pożaru, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat
10”. Sprawca mniej groźnych podpaleń może
stracić roczne dopłaty bezpośrednie.
Na ochronę przeciwpożarową Lasy Państwowe wydają ok. 100 mln zł rocznie.
oprac. WK
ŻYCZENIA
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EKOLOGIA

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(Rzgów, ul. Ogrodowa 115), od kwietnia 2020 r.
będzie nieczynny w soboty do odwołania.

RZGÓW NASZA GMINA – kwiecień 2020

O

płaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do 10 każdego następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za styczeń opłatę wnosimy do 10 lutego).
Wpłat dokonujemy na numer konta
bankowego (Urząd Miejski w Rzgowie):
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708
(w tytule przelewu należy wskazać numer deklaracji).
Informujemy, iż w związku ze zmianą
(z art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU
z 2019 r. poz. 2010) wszedł ustawowy
obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.
– Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU
z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz
zgodnie z §2 uchwały nr XVI/160/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie z 27 listopada
2019 r. w sprawie regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy
Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz.
7004) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości
w pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, utrzymanie tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym
oraz utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W związku powyższym informujemy, że do 30 kwietnia
2021 r. właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane)
zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki przez właścicieli nieruchomości
ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Rzgów
w szczególności:
– w przypadku zmiany firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów komunalnych,
– zwiększenie konkurencyjności wśród
firm zajmujących się odbiorem opadów,
– u możliwi gminie Rzgów organizację przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi
na znacznie krótsze okresy czasu niż
dotychczas, co pozwoli na bieżącą korektę opłaty za gospodarowanie odpadami,
– ograniczy przed znacznym zwiększeniem kosztów odbioru odpadów poprzez zwolnienie wykonawcy z obowiązku wyposażenia nieruchomości
w pojemniki na zmieszane odpady
komunalne (co mogło by się wiązać
na przykład z koniecznością zakupu nowych pojemników przez wykonawcę).
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (urodzenie
dziecka, lub zgon mieszkańca lub zmiany innych danych zawartych w deklaracji
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła
zmiana.
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Kiedy tylko temperatura
w słońcu sięga 15 stopni
Celsjusza, pszczoły państwa
Berentów ze Starowej Góry
decydują się na obloty.
Każde ocieplenie jest
bardzo korzystne dla
fizjologii i biologii naszych
pożytecznych owadów.
Tegoroczne, kwietniowe
temperatury bardzo dobrze
wpływają na ich dobrostan.
Około 24 kwietnia część
pasieki, a dokładnie 20 ze 150
rodzin wyjedzie dostawczym
furgonem na plantacje
rzepaku za Kwiatkowicami
koło Łasku.
– Kolejny rok suszy jednak nie wróży dobrze
miodobraniu – martwi się Zdzisław Berent.
– Jeśli nie spadnie deszcz, rzepak zakwitnie, ale
nektaru może być niewiele. A właśnie nektar
zbierają pszczoły, aby zamienić go na miód.
Daty transportu uli nie da się nigdy dokładnie
zaplanować, bo jesteśmy uzależnieni od daty
zabiegów agrochemicznych na polach rzepaku.
Opryski są nieodzowne z powodu występowania
bardzo szkodliwego chrząszcza – słodyszka rzepakowego o czarnym, chitynowym pancerzyku.

LUDZIE Z PASJĄ

Pszczoły nie są
dla raptusów…
Pandemia koronowirusa na razie nie
wpływa niekorzystnie na działalność pasieki.
Pszczoła jest zwierzęciem gospodarczym, więc
właściciele rodzin pszczelich muszą opuszczać
dom, żeby przetransportować ule, zapewnić
ich mieszkańcom pożywienie, bezpieczeństwo. Z powodu ograniczenia poruszania pan

Zdzisław może na żądanie wylegitymować się
certyfikatem powiatowego lekarza weterynarii,
u którego są zarejestrowane produkcyjne pasieki. Posiada dzięki temu status rolnika.
– Pszczelarstwo nie jest dla raptusów.
Na efekty trzeba długo czekać. Dopiero
po długim weekendzie majowym spodziewam

Nadzwyczajna frekwencja dawców krwi
ożna śmiało powiedzieć, że dziś frekwencja dawców podczas zbiórki krwi
w ambulansie przy ratuszu dopisała w 200 procentach. Krwiodawcy, jesteście wspaniali: bezcenny lek oddało 35 osób – łącznie prawie 15 litrów. W końcu zabrakło kilku worków na krew.

się pierwszego zbioru, a przecież miód z uli trzeba odwirować, a następnie odstawić na długo
przed rozlaniem.
Poza miododajnymi owadami, w pasiece
są hodowane matki pszczele, dla których jest
zarezerwowany przeważnie co piąty ul. Zapłodnione przez trutnie – po 10 maja trafią
do plastikowych klatek, następnie zostaną zapakowane do bąbelkowych kopert z dostępem
powietrza, w których poczekają na kurierów.
Jeśli nabywcy mieszkają bliżej, to decydują się
na bezpośredni odbiór klatek. Pszczele matki
dadzą początek nowym rodzinom.
W gminie Rzgów jest zarejestrowanych ponad 20 pasiek, a poza nimi są mniejsze po 2–4
ule, których nie obejmują statystyki.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

DZIĘKUJEMY
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Akcja „Nie boję się wirusa, koronawirusa”
zakończyła się zawiązaniem Klubu Honorowych Dawców Krwi Rzgów dziś 5 kwietnia
2020 r. przystąpiło do niego 20 osób. To daje
nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej!
Funkcję prezesa objął Marcin Bartoszek, a jego

zastępcą została Paulina Nowak. Wszelkie pytania w sprawie klubu i honorowego krwiodawca należy kierować właśnie do tych osób.
Słowa podziękowania kierowane są pod
adresem GOSTiR za dostarczenie maseczek
ochronnych, uszytych przez pracowników Hali

Sportowej. A Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
za torby ekologiczne. Pomocne w organizacji
akcji było również Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. św. Brata Alberta,
które pomagało personelowi medycznemu.
Kolejna zbiórka już w czerwcu. Trzeba zrobić
wszystko, aby pomimo zmagań z koronawirusem zapewnić większą obsadę pielęgniarek
w ambulansie RCKiK oraz dostarczyć odpowiednią liczbę woreczków na krew.
Opr. WK, fot. organizatorzy
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Parasol bezpieczeństwa

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzgowie informuje, iż osoby doświadczające przemocy w rodzinie
mają możliwość skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój parasol”.
Aplikacja ta umożliwia m.in. dyskretny
kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem
e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania
telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.
Zawiera też informacje przydatne osobom pokrzywdzonym np. z zakresu prawa.

Czas pandemii oraz ograniczenia z niego
wynikające nie sprzyjają sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie. Wobec powyższego pomocna może okazać się aplikacja „Twój
parasol”.

Ponadto działa też Linia
Pomocy Pokrzywdzonym:
+48 222 309 900.

Pozwala ona na otrzymanie skierowania
do konkretnego miejsca świadczenia pomocy
lub od razu uzyskania pomocy specjalistów. Infolinia pozwala na skontaktowanie się z dyżurnym psychologiem oraz prawnikiem. Pomoc
świadczona jest nie tylko w języku polskim, ale
również języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
Brak możliwości głosowego kontaktu również nie stanowi przeszkody. Pokrzywdzeni
mogą uzyskać połączenie i wsparcie za pośrednictwem komunikatora internetowego i poczty elektronicznej – wystarczy napisać na adres
info@numersos.pl.
Wychodząc naprzeciw osobom doznającym przemocy domowej, Rzecznik Praw

Obywatelskich we współpracy z ekspertkami
z „Niebieskiej Linii” IPZ, Fundacji Feminoteka
oraz Centrum Praw Kobiet, przygotowali tzw.
plan awaryjny.
Poniżej zamieszczamy link do Poradnika
dla osób pokrzywdzonych przemocą domową.
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf
Źródło:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pomoc-ministerstwa-sprawiedliwosci-dla-osob-dotknietych-przemoca
https://ops.pl/2020/04/poradnik-dla-osob-pokrzywdzonych-przemoca-domowa/
Oprac. Aneta Łopyta
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SPORT I REKREACJA

CZY MOŻNA TRENOWAĆ ZDALNIE?

Piłka w sieci
W tej narzuconej przez epidemię,
odmiennej rzeczywistości,
pozbawionej relacji
z rozgrywanych spotkań czy
turniejów rozmawiamy z jednym
z najmłodszych trenerów Zawiszy
Rzgów, pracującym jednocześnie
jako pedagog w jednej
z łódzkich szkół podstawowych.
Zapraszamy do rozmowy
z HUBERTEM POLISZUKIEM,
trenerem rocznika 2011.
– Łączysz pracę trenera z pracą nauczyciela
w szkole podstawowej, czyli masz ciągły kontakt z dziećmi i młodzieżą. I nagle przez panujący wirus wszystko zostaje przerwane… Dla
takich jak ty to chyba spore doświadczenie.
– To prawda. Każdy, kto pracuje z najmłodszymi
został postawiony przed trudnym zadaniem, aby
stawić czoła ograniczeniom spowodowanym wirusem. Na pewno nikt z nas nie był na to przygotowany, jednak ja osobiście odbieram to zadaniowo. Ważne, by utrzymać stałe i pozytywne
relacje z dzieciakami. My dorośli mamy swoje
obawy związane z izolacją, zdrowiem, pracą.
Dzieciakom również świat przekręcił się o 180
stopni, dlatego jako trener czy nauczyciel staram
się być w stałym kontakcie z nimi, by dać im
wsparcie w tych trudnych chwilach.
– Nie boisz się, że jeśli ten rozbrat z normalnym funkcjonowaniem klubów piłkarskich
potrwa np. aż do września to trzeba będzie
budować wszystko od nowa, trzeba będzie
od nowa przekonywać dzieci do bardzo potrzebnego dla nich wysiłku fizycznego?
– Proces treningowy długo i krótkofalowy jesteśmy w stanie w mniejszym lub większym
stopniu kontrolować, to czas kwarantanny powoduje wiele ograniczeń. Uważam, że w takim
czasie niezwykle ważna jest świadomość zawodników, wzmacniana wewnętrzną motywacją oraz wsparciem trenera. Jeśli klubom udało
się zbudować solidne fundamenty, które teraz
mogą pomóc w utrzymaniu regularnej pracy
z zawodnikami to nie będziemy mówili o budowaniu czegoś od nowa tylko o płynnym wpro-

wadzaniu ich w proces treningowy. Ci, którzy
mają stały kontakt z dzieciakami budują zaufanie, na którym nam powinno bardzo zależeć. Im
więcej damy z siebie teraz, tym łatwiejszy będzie
powrót do treningów. Tak jak wcześniej wspomniałem, będziemy mówili wówczas o wprowadzaniu zawodników, których nie zostawiliśmy
w najważniejszym dla nich momencie.
– To jak to tak naprawdę jest z tymi dziećmi Łatwo jest je namówić do uprawiania sportu, czy też
potrzeba dużego wysiłku żeby ruszyły się z domu?
– To zależy od wielu czynników, w tym od samego dziecka. Na naszym łódzkim i okolicznym podwórku istnieje wiele ofert z zajęciami ruchowymi
dla dzieci, naprawdę jest w czym wybierać. Każde
dziecko, jeśli tylko będzie chciało znajdzie coś dla
siebie. W idealnym świecie super, jakby dziecko
samo z siebie miało ochotę uczestniczyć w takich
zajęciach. Bywa z tym różnie, jednak ja w Zawiszy spotkałem się z chłopcami, dla których piłka
nożna jest pasją i to bardzo motywuje do pracy!
Trzeba w tym wszystkim pamiętać, że świat idzie
do przodu i stawia przed wszystkimi nowoczesne
rozwiązania, które są bardzo atrakcyjne, w szczególności dla dzieci. One mają od najmłodszych lat
dostęp do smartfonów, które z jednej strony mogą
mocno wciągnąć, z drugiej jednak świadomi rodzice mają nad tym kontrolę pomagając swoim
pociechom w prawidłowym rozwoju. Ciekawym
przykładem jest szkolna przerwa u mnie w szkole. Mamy wyznaczony konkretny czas między
lekcjami na tzw. „przerwę telefoniczną”, w której
uczniowie mogą wyjąć telefony i korzystać z nich
bez ograniczeń. Dla mnie jest to ulubiona przerwa do pełnienia dyżurów. W tym wszystkim
chodzi właśnie o znalezieniu kompromisu. Nie
można odciąć dzieci od tego całkowicie, bo robimy im krzywdę, nam samym przy okazji również.
Dlatego, by zainteresować dzieci swoją osobą powinniśmy najpierw znaleźć z nimi wspólny język.
– A jak oceniłbyś cechy charakterologiczne
takich młodych zawodników? Teraz dostęp
do nowinek technologicznych jest bardzo
duży, często zdarza się tak, że poza treningiem
rywalizacja w „sportowym” duchu odbywa
się tylko i wyłącznie na ekranie komputera
czy smartfona. Czy w jakiś sposób wpływa

to na kształtowanie charakteru przyszłego
sportowca, czy raczej jest to bez znaczenia?
– Wracając trochę do tego o czym mówiłem
przed chwilą to uważam, że ma to znaczący
wpływ na ich rozwój. Pytanie czy powinniśmy
im tego zabraniać czy jednak znaleźć rozwiązanie jak to wykorzystać? Jako trener wykorzystuje bardzo często technologie w przekazywaniu
zawodnikom różnych zagadnień. Prawda jest
taka, że dzieci obecnie lepiej przyswajają wiedzę
wzrokowo niż słuchowo. Wykorzystanie technologii, znajomość gier, w które dzieci grają to nic
innego jak próba dogadania się z tym młodym
człowiekiem i znalezienie sposobu na atrakcyjny przekaz. Oczywiście da się zaobserwować
mniejszą ilość dzieci na trzepakach czy boiskach
jak chociażby to było za moich czasów. Da się
to w sensowny sposób wytłumaczyć. Rozwój
e-sportu obecnie jest bardzo dynamiczny. Gdy
boiska są pozamykane, nie można spotykać
się w grupach, dzieci i młodzież mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłych – to wszystko
na pewno w jakiś sposób wpłynie na mentalność dzieciaków. Istnieje ryzyko, w którym wielu zniechęci się do uprawiania sportu kosztem
pozostania w trybie on line. Musimy się jednak
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z tym zmierzyć zachęcając swoich podopiecznych do sportu w atrakcyjny dla nich sposób.
Mam jednak nadzieje, że czas spędzony w zamknięciu w domach spowoduje głód do ruchu
i dzieci same chętnie wrócą na nasze zajęcia.
– Jesteś jednym z tych trenerów, którzy dosyć
płynnie przeszli z treningów na powietrzu
na tzw. treningi zdalne, z dużym zróżnicowaniem proponowanych form komunikacji.
Myślisz, że część z tych rzeczy uda wykorzystać się już w „normalnych warunkach”?
– Całe szczęście dla mnie, że jestem z tego pokolenia trenerów, którym nowoczesne technologie
towarzyszą na co dzień, w zasadzie od dzieciństwa. To na pewno ułatwia pracę zdalną z zawodnikami. Podziwiam swoich starszych kolegów
trenerów, którzy realizują zajęcia nagrywając
filmy dla swoich zawodników. Takich ludzi jest
naprawdę dużo, którym się chce i jest to bardzo
budujące, że dbamy o nieustanny rozwój naszych
podopiecznych bez względu na ograniczenia. Dla
samych dzieci bardzo ważne jest to, by zobaczyć
swojego trenera i otrzymać od niego niezbędne
materiały do pracy zdalnej w domu. Ja w Zawiszy
robię to w różnych formach. Oprócz popularnych
nagrań wideo do odtworzenia, próbuje łączyć się
z zawodnikami na żywo, chłopcy otrzymują ode
mnie regularnie prezentację z różnych zagadnień
piłki nożnej, ankiety, które chętnie i szybko wypełniają. Na pewno nasza praca znacząco różni
się od tej, którą realizujemy w normalnych okolicznościach. Z drugiej strony możemy się skupić
na zagadnieniach rozumienia gry czy treningu
mentalnego, który uważam, że jest czasami zaniedbywany w treningu najmłodszych. Obecna
praca nad tymi zagadnieniami jestem pewien,
że zaprocentuje w przyszłości i wrócimy do treningów bardziej świadomi i przygotowani teoretycznie do piłki nożnej. Pozostanie nam to tylko
przełożyć na praktykę.
– To na koniec czego ci życzyć?
– Myślę, że to życzenie dla nas wszystkich, abyśmy mogli jak najszybciej, ale i bez obaw o własne
zdrowie wrócić do tych rzeczy, które kochamy robić najbardziej. Z drugiej strony szukajmy nawet
w tej trudnej sytuacji pozytywów. Ja nadrabiam
zaległości i cieszę się, że mogę poświęcić znacznie
więcej czasu swojemu synkowi i żonie. Nie zarażajmy wirusem, tylko pozytywnym nastawieniem!
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Maseczki z… hali sportowej
M

aseczki uszyte przez pracowników
Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Rzgowie wyruszyły chronić innych i rozchodzą się w bardzo szybkim tempie.
Zostały one przekazane m.in. do Ośrodka
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek w Rzgowie, Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc
i Rehabilitacji w Tuszynie, Centralnego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
jednostek OSP w gminie Rzgów, a także dla osób,
które przyszły na akcję krwiodawstwa. Dzięki
współpracy z fundacją Biuro Interwencyjnej
Edukacji i Dydaktyki Artystycznej do rzgowskiego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Cho-

rób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie trafiło łącznie
także 40 przyłbic. GOSTiR w Rzgowie cały czas
szyje maseczki na potrzeby gminy.
Paulina Nowak, GOSTiR
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Krzyżówka jubileuszowa z hasłem

Pionowo: 1. chwycić kogoś za duszę, 2. holenderski mistrz szachowy z lat 30, 3. odłam kalwinizmu,
4. towarzysz Gerdy, 6. powstaniec z 1863, komisarz
żandarmerii narodowej, 7. meksykańska motyka
używana do prac polowych, 8. japońska łyżwiarka,
10. przodek kury domowej, 11. insektycyd, 13. choroba przenoszona głównie drogą kontaktów seksualnych, 14. bojowy środek trujący użyty w 1918, 15.
rząd ryb kościstych, 17. francuski rzeźbiarz i malarz,
18. rzeka w Wielkiej Brytanii, 20. mała łódź używana
do prac przy burcie statku, 23. matematyk włoski, 24.
niezwyciężona flota, 26. rzeka w Australii, 27. choroba drzew iglastych, 28. roślina podzwrotnikowa,
33. greckie miasto, znana wyrocznia, 37. skała wulkaniczna, 38. wieś w powiecie białostockim, w gm.
Michałowo, 46. rodzina grzybów pasożytniczych,
48. miasto w Maroku, 49. dawny pojazd konny, 52.
odmiana antykwy klasycystycznej, 54. złośliwy błąd
w programie, 56. Bistrica – miasto w Słowenii, 57.
rzeka w Rosji, dopływ Leny, 58. Talip, pisarz turecki, 60. oleista roślina uprawna, 62. francuski malarz
i grafik, 64. sir Guiness, 65. marka długopisów, 70.
rzeka w Rosji, dopływ Ufy, 72. dynastia chińska,
73. Ben, bohater powieści Wallace’a, 74. Jonathan,
wynalazca statku parowego, 75. wiązana na polerze,
78. jezioro tektoniczne w Afryce, 80. jednostka grubości splotu tkaniny, 81. kalumnia, 82. brak kwasu
solnego w soku żołądkowym, 85. miasto i duży port
w Japonii, 86. Bernard Binlin, pisarz z Wybrzeża Kości Słoniowej, 90. pisarz rosyjski, autor „Rodowodu
mistrza”, 91. Lun, wynalazł papier czerpany, 95. nazwa radzieckich i rosyjskich samolotów konstrukcji
Suchoja, 97. płynie przez Szwajcarię, 100. student,
102. wielki bęben, o niskim brzmieniu, 104. słynny
Kozak doński, 105. polski samolot treningowy, 106.
teatr japoński, 108. szwedzki tłumacz literatury polskiej, 109. …Duże lub Małe w powiecie jędrzejowskim, 110. pradziad Perseusza, 111. masa z kalafonii,
szelaku, terpentyny itp., 113. inaczej tutti-frutti, 114.
przedwojenny polski okręt podwodny, 115. skała
osadowa, 119. argentyński maratończyk, 121. jeden
z okręgów w Norwegii, 122. uchodzi do Zatoki Obskiej, 124. wodorosty, 125. kompan Rzeckiego, 127.
Sand, piłkarz duński, 128. tytuł urzędnika tureckiego, 130. nordycka bogini zbóż, urodzaju, płodności,
miłości i urody, 131. malarz holenderski, uczeń
Rembrandta, 135. mały ford, 136. japońska miara
powierzchni
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Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło utworzone z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu

SUDOKU

Poziomo: 5. miasto w Japonii, 9. stan w Malezji,
12. hrabstwo w Anglii, 16. lodołam, 19. autochton
z Australii, 21. nubijski lud koczowniczy, 22. dawny
srebrnik, 24. mityczny król Teb, 25. hormon przysadki mózgowej, 29. miasto we Francji, 30. rodzaj
karakuła, 31. potrawa węgierska, 32. zburzone przez
Aleksandra III Wielkiego, 34. wazopresyna, 35. dopływ Renu, 36. miasto w Szkocji, 39. ptak żywiący
się nektarem kwiatów, 40. ptak z rodziny miodojadów, 41. pudełko przy obi, 42. Jolanta, piosenkarka,
43. król Opuntu, 44. francuska potrawa mięsna, 45.
wieś indiańska w USA, 47. wewnętrzna warstwa
błony okrywającej ziarno pyłku, 50. władca bogów,
51. reformy, 53. hiszpański kolarz, 55. niepalne skały osadowe, 58. rzeka w Bhutanie, 59. onomatopeja
z myszą, 61. komputer osobisty, 63. ssak parzystokopytny z rodziny krętorogich, 64. nauka o zbiorowiskach roślin pól uprawnych, 66. kamień półszlachetny, 67. nacja w Tajlandii, 68. ukochany Galatei,
69. rzeka w Rosji, 71. miasto w Niemczech, 76. personifikacja pokoju, 77. holenderski żaglowiec, 79.
usunięcie nadnercza, 83. mężny bohater „Iliady”, 84.
grecki pisarz, historyk, 87. miasto w Fidżi, 88. kompozytor rosyjski, przyjaciel Moniuszki, 89. Rudolf,
niemiecki filozof i logik, 92. miara stężenia jonów
wodorowych, 93. Christian, niemiecki kierowca wyścigowy, 94. wpada do Morza Czarnego, 96. bohater
dramatu Mrożka „Emigranci”, 98. Pieter, architekt
holenderski, 99. najwyższy w Górach Łużyckich,
w Czechach, 101. technologia informatyczna, 103.
skłonność do doszukiwania się sensownych struktur
tam gdzie ich nie ma, 106. część świątyni greckiej,
107. podomka lampki, 110. niedobór barwników
melamidowych, 112. z czasem robi słynny pleonazm,
116. Max, pisarz hiszpański, 117. gatunek sardynki,
118. malarz rumuński, żył w XIX w., 119. ujemny
pod względem moralnym, 120. kwasorytniczna
technika graficzna, 123. wieś w województwie mazowieckim, 124. polski tygodnik ukazujący się do 1939,
126. miasto w Pakistanie, 127. biblijny amator soczewicy, 129. od czubka masztu do dziobu, 132. polski
zespół rockowy, 133. musicalowy serial telewizyjny,
134. ostra wymówka, 137. pieniący się napój, 138.
czadowe miasto
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