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Rzgowska krew

ratuje życie!
Po raz kolejny odbędzie się honorowa akcja
krwiodawstwa w Rzgowie. Chętni będą mogli
oddać ten cenny lek 21 czerwca w godzinach
9.00–13.00 w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który będzie zlokalizowany na parkingu przy Urzędzie Miejskim. Akcję będzie
koordynować Klub Honorowego Krwiodawstwa w Rzgowie, który został utworzony podczas ostatniej zbiórki.

Kto może oddać krew?
Osoba pełnoletnia, która waży powyżej 50 kg.
Zgłaszający się do oddania krwi musi posiadać
przy sobie dokument tożsamości i numer PESEL.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz
po spożyciu lekkostrawnego śniadania i wypiciu ok. 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin
przed oddaniem krwi.
W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich
wprowadzamy na bieżąco zmiany zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Przed
rejestracją dawcy pracownicy RCKiK w Łodzi
zadadzą kilka pytań w sprawie stanu zdrowia.
Z uwagi o zmniejszoną liczbę dawców, apelujemy o oddawanie krwi – to lek, którego nie
można kupić, ani wyprodukować. Dziękujemy,
że jesteście z nami!
Klub SHDK Rzgów

29 MAJA

Dzień Działacza Kultury

D

ziś szczególnie doceniamy zaangażowanie w działalność kulturalną
twórców, artystów i animatorów. Życzymy Państwu i sobie jak najszybszego powrotu do normalnej działalności, do bezpiecznego kontaktu z widzami, uczestnikami wydarzeń oraz słuchaczami.
Dziękujemy, że pomimo ograniczeń obecnego czasu – nie zerwaliście Państwo więzów z wychowankami. Pozostaje nam życzyć cierpliwości i sukcesów
w kreowaniu osobowości twórczych i pielęgnacji zjawiskowych talentów.
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa
Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza
Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej

1 CZERWCA

GOK uczcił Dzień Dziecka

P

rzed nowym budynkiem Gminnego
Ośrodka Kultury w Rzgowie 1 czerwca świętowali mali rzgowianie w towarzystwie starszego rodzeństwa albo rodziców
i dziadków. Pracownicy Domu Kultury rozdawali balony i lizaki, można było posłuchać
przyjemnej dla ucha muzyki i dynamicznej

„RZGÓW” – NASZA GMINA” – Bezpłatna Gazeta Samorządowa    ISSN 2451–3199
Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, pok. 6, tel. 42 214 12 10 wew. 129
Redaktor naczelny: Arkadiusz Grzegorczyk
Członkowie Kolegium Redakcyjnego: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz,
Danuta Szymczak, Stanisław Zaborowski
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Drukarnia w Łodzi, ul. Skorupki 17/19.
Skład: Agencja Wydawnicza PAJ-Press, www. pajpress.com.pl
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów.

nakład 3300 egz.

konferansjerki. Z powodu epidemii organizatorzy powstrzymali się od organizacji masowego pikniku. Grupki dzieci przyjeżdżały
lub przychodziły małymi grupami. Niektórzy
milusińscy i starsi byli jeszcze w maseczkach
na twarzach.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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RADA MIEJSKA

Jubileusz samorządu
i XXIV sesja RM
Symboliczne z powodu stanu
epidemii obchody jubileuszu
30-lecia rzgowskiego
samorządu rozpoczęły się
w środę rano, 27 maja 2020 r.
od mszy w kościele parafialnym
pw. św. Stanisława Biskupa
Męczennika. Mszę sprawował
ksiądz kanonik Krzysztof
Florczak, który podziękował
samorządowcom wszystkich
kadencji za wsparcie
remontu świątyni, która jest
najcenniejszym i najbardziej
rozpoznawalnym zabytkiem
architektury w gminie.

– zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia
kredytów bankowych o kwotę: 12 mln 563
tys. zł

Zaraz po części religijnej Rada Miejska obradowała podczas XXIV sesji w sali konferencyjnej
ratusza. Jedną z najważniejszych poruszanych
spraw były źródła pokrycia planowanego deficytu:

na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej
z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę: 4 mln 863 tys. zł.
Radni wyrazili zgodę na udzielenie w tym roku
dofinansowania do remontu ołtarza głównego
i na prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego kościoła parafialnego w wysokości 198
tysięcy złotych.
Następnie burmistrz Mateusz Kamiński
zaprezentował raport o stanie gminy za 2019
rok. Według statystyki gmina liczyła pod koniec zeszłego roku 4854 mężczyzn oraz 5216
kobiet. Rekordowe dochody wyniosły 81
mln zł, a wydatki 100,4 mln zł. Jeżeli chodzi

o stan zobowiązań to spłata pożyczki na modernizację stacji uzdatniania wody w ul. Górnej w Rzgowie wyniosła 575 tys. zł, kredyt
długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego wyniósł 13 mln 689 tys. zł, a obligacje
komunalne wyemitowano wartości 13,8 mln zł.
Gmina zrealizowała 99 inwestycji – najbardziej
spektakularne zademonstrowano radnym
na filmie.
Wiceprzewodniczący RM Marek Bartoszewski przypomniał, że XXIV jest również
o tyle wyjątkowa, bo związana z symbolicznymi
obchodami 30. rocznicy samorządu. Łącznie,
w pracach wszystkich kadencji Rady Miejskiej
wzięło udział 72 mieszkańców gminy Rzgów.
Włodzimierz Kupisz

W mszy uczestniczyli m.in. burmistrz Mateusz
Kamiński, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław
Pełka z grupą radnych obecnych i poprzednich kadencji, Jan Mielczarek, b. burmistrz
i Jadwiga Pietrusińska – b. wiceburmistrz.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek
Bartoszewski wygłosił wspomnienie o rzgowskim samorządzie. Chwilą ciszy obecni na mszy
oddali hołd 12 zmarłym samorządowcom:
1. H
 enryk Bik – radny i członek Zarządu
Gminy I kadencji, zmarł w 1997 r.,
2. S
 tanisław Bednarczyk – radny II, III, V
i VI kadencji, zastępca przewodniczącego
Rady Miejskiej, zm. w 2016 r.
3. K
 onrad Waprzko, wiceprzewodniczący
Rady Gminy II kadencji, zm. w 2016 r.
4. W
 łodzimierz Rożniakowski – wiceprzewodniczący Rady Gminy I kadencji ze Starowej Góry, zm. w 2018 r.
5. M
 arian Oleśko, radny ze Starej Gadki,
członek Zarządu Gminy I kadencji, zm.
W 1998 r.
6. T
 adeusz Gembic radny z Kalina, Honorowy Obywatel Gminy, zm. w 2005 r.
7. K
 azimierz Hilt – radny I, II, III i IV kadencji z Kalinka, zm. w 2006 r.
8. A
 ndrzej Jurek radny I kadencji z Gospodarza, zm. tragicznie w 1994 r.
9. J ózef Marszałek – radny I, II i III kadencji
z Prawdy, Honorowy Obywatel Gminy, zm.
w 2017 r.
10. P
 aweł Pytka – radny z Romanowa, członek
Zarządu Gminy I kadencji; zm. W 2006 r.
11. T
 adeusz Zięba, radny IV i V kadencji, zm.
w 2010 r.
12. K
 onrad Kobus ze Rzgowa, burmistrz Rzgowa VII kadencji, zm. w 2016 r.

– zwiększenie przychodów z emisji obligacji
komunalnych o kwotę: 7 mln 700 tysięcy zł
– zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki
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Uczciliśmy
pamięć zmarłych
samorządowców
N

a cmentarzu parafialnym przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Rzgowie symbolicznie uczcili pamięć zmarłych samorządowców
gminy Rzgów. Właśnie minęła 30. rocznica I wyborów do Rady Gminy, które zapoczątkowały lokalną samorządność. Znicze zapłonęły na grobach zasłużonych radnych, takich jak m.in.:
•S
 tanisław Bednarczyk – radny II, III, V i VI
kadencji, zastępca przewodniczącego Rady
Miejskiej, zm. w 2016 r.
•K
 onrad Waprzko, wiceprzewodniczący Rady
Gminy II kadencji, zm. w 2016 r.
•K
 azimierz Hilt – radny I, II, III i IV kadencji
z Kalinka, zm. w 2006 r.
•T
 adeusz Zięba, radny IV i V kadencji, zm.
w 2010 r.
•K
 onrad Kobus ze Rzgowa, burmistrz Rzgowa
VII kadencji, zm. w 2016 r.
fot. Włodzimierz Kaczmarek
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STAROWA GÓRA, STARA GADKA – SIEĆ KANALIZACYJNA

Już najwyższa pora
na przyłączenie!
M

ieszkańcy 23 ulic w Starowej Górze
i Starej Gadce powinni niezwłocznie
przyłączyć się do nowej kanalizacji,
a więc zarazem do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Na razie zrobiło to 840 osób,
a docelowo powinno ich być 1700 do końca
tego roku kalendarzowego!
Obie te największe w tym dziesięcioleciu
inwestycje w gminie Rzgów powstały – mniej
więcej w połowie za pieniądze unijne. Jeśli pozostali nie przyłączą się do rury, trzeba będzie
zwrócić pieniądze z dofinansowania unijnego
i to z odsetkami! Takie są bezlitosne wymogi
zrealizowanych umów. Tych 1700 podłączo-

nych w komplecie mieszkańców to cel obu
strategicznych inwestycji.
Po podpisaniu umowy na indywidualne
przyłącze z Gminnym Zakładem Wodociągów
i Kanalizacji, można przystąpić do jego wykonania. Jest to jedyny wydatek mieszkańców,
ponieważ kanalizację i podwojenie możliwości
oczyszczalni do 3 tysięcy metrów sześciennych
na dobę – finansowo wzięły na siebie gmina
i Unia Europejska. Wykonanie indywidualnego przyłącza to koszt od 600 złotych do kilku
tysięcy, ponieważ warunki budowy mogą być
różne. Na przykład, gdy dom jest położony
daleko w głębi posesji to i koszt może sięgnąć
incydentalnie do 12 tys. złotych.

ULICE:
• Czartoryskiego,
• Frontowa,
• Gerbery,
• Gontowa,
• Gruntowa,
• Inspektowa,
• Kasztanowa
i Modrzewiowa,
• Klonowa,
• Kuchenna,
• Mieszka I,
• Mieszka II,

• Mieszka III,
• Podłogowa,
• Progowa,
• Stropowa
• Szklarniowa,
• Ścienna,
• Tunelowa,
• Usługowa
i Rzemieślnicza,
• Warzywna,
• Zamkowa,
• Zygmunta III Wazy,
• Żwirowa,

Najszybciej do rury przyłączają się właściciele nowych domów. Potencjalnie, ociągają
się niektórzy właściciele szamb. Tymczasem
inwestycja miała właśnie za cel zasadniczy doprowadzić do likwidacji szamb w 23 ulicach,
których opróżnianie wiąże się ze smrodem,
czasem z zapychaniem wąskich ulic przez zaparkowane wozy asenizacyjne w akcji.
Podczas sesji Rady Miejskiej pojawiały się
obawy, że nawet relatywnie niski koszt przyłączenia może być ponad możliwości samotnych
chorych, rencistów, najniżej uposażonych emerytów itp. Tymczasem, gmina nie jest instytucją parabankową, która pożycza mieszkańcom
choćby na niski procent. Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska mógłby pożyczyć, ale
na specjalnych warunkach: trzeba by wyłonić
jednego wykonawcę przyłączy. Nierealne, przy
takich rozmiarach gminnej kanalizacji.
Skoro jednak posiadacze najmniej zasobnych portfeli biorą komercyjne kredyty na telewizor, lodówkę, pralkę automatyczną, to równie
dobrze mogą pożyczyć teraz na przyłącze. O tej
konieczności mówi się od lat, nie od wczoraj.
Trzeba korzystać z okazji, kiedy pożyczki bankowe są tanie, bo inflacja jest jeszcze niska.
Sołtysi i radni, pracownicy Referatu Inwestycji
oraz GZWiK od dłuższego czasu zachęcają słabiej zorientowanych do przyłączania się do rury.
Trzeba solidarnie podporządkować się temu
wymogowi. Upartych niestety czekają kontrole,
w ostateczności nawet środki administracyjnego
przymusu, stosowane już przez inne samorządy.
Inspektor nadzoru Bogdan Błaziński przypomina o kolejności czynności, związanych

z przyłączeniem się do kanalizacji. Gdy gmina
uzyska pozwolenie na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
właściciel posesji zwraca się do Gminnego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji z wnioskiem
o warunki techniczne podłączenia.
Z warunkami technicznymi trzeba zwrócić
się do inspektora B. Błazińskiego pamiętając,
że indywidualne przyłącze musi być wciąż
odsłonięte (nieprzysypane ziemią). Wówczas
przyjeżdża ekipa z GZWiK, która uruchamia
studnię zaworową. Jeśli ścieki prawidłowo
są odprowadzane, inspektor B. Błaziński sporządza protokół odbioru sprawności przyłącza.
Właściciel posesji z tym protokołem zwraca się
do GZWiK o wydanie umowy na odbiór ścieków. Ilość nieczystości oblicza się na podstawie
wody zużywanej w danym, indywidualnym gospodarstwie.
Włodzimierz Kupisz

STAROWA GÓRA

Bruk zamiast asfaltu na Stropowej
W

Starowej Górze na ul. Stropowej rozpoczyna się remont na odcinku o długości
590 m. Ma kosztować 592,4 tys. zł. Jego zakończenie według umowy z łódzkim wykonawcą
– wypada pod koniec sierpnia bieżącego roku.

– Gmina zleciła tu wykonanie ulicy z szarej i grafitowej kostki brukowej typu behaton
8-centymetrowej grubości – mówi Tomasz Zaniewicz z Referatu Inwestycji UMR. – Ulica
ma charakter nieprzelotowy, a więc występuje

tu tylko ruch lokalny. Nie będzie wydzielonego
chodnika ani zjazdów z indywidualnych posesji.
Cały wspólny ciąg pieszo-jezdny łącznej
szerokości 5,5 metra będzie wybrukowany
w granicach własności gminy, czyli do linii

ogrodzeń. Umowa z wykonawcą przewiduje rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych
i podbudowy ulicy z kruszywa. Wykonawca
na koniec ustawi 48 znaków drogowych. Przetarg na przebudowę ul. Stropowej miał niecodzienny przebieg, gdyż o zlecenie konkurowało
aż 19 przedsiębiorców!
WK
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GRODZISKO

Z większym
rozmachem
N

abierają tempa roboty związane z przebudową 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 Możliwe

Zielona już z asfaltem wiążącym

N

abrały tempa roboty związane z remontem ulicy Zielonej w Rzgowie.
W piątek, 15 maja 2020 r. pracowało
już dużo ciężkiego sprzętu. Prace koncentrowały się na utwardzeniu konstrukcji ulicy. W sobotę na ul. Zielonej rozłożono asfalt – powstała
pierwsza warstwa tzw. wiążąca. Na wierzchnią,

RZGÓW

II etap przebudowy
Kusocińskiego

T

o jedna z większych tegorocznych inwestycji drogowych w gminie Rzgów. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od ul. Pabianickiej
(drogi wojewódzkiej) do ulicy Letniskowej
wraz z wykonaniem odwodnienia i oznakowania ruchu.
Do przetargu o to zlecenie przystąpiło 9
konkurentów. Wygrała firma z gminy Andrespol. Otrzyma za to wynagrodzenie w wysokości 1 miliona 58 tysięcy złotych. Długość projektowanego odcinka do remontu to 488,1 m.
Realizacja zadania nastąpi w dwóch etapach:
I dotyczy odcinka od ulicy Reja do ulicy Letni-

RZGÓW

Ruszyła wymiana
gazociągu
W

parku im. Mickiewicza w Rzgowie oraz
wzdłuż ul. Grodziskiej rozpoczęła się
wymiana nieszczelnego gazociągu, wybudowanego w różnych okresach od 40 do ponad 50 lat
temu. Odcinki stalowej rury są najbardziej dziurawe od strony Komisariatu Policji i kościoła.
– Gaz jest mokry, więc rury stalowe korodują – tłumaczy koordynator robót Jacek
Zambrzycki. – Gazociąg powstał staraniem

z chodnikiem szerokości 1,5 m z kostki betonowej szarej i czerwonej grubości 8 cm.
Zakres inwestycji przewiduje wybudowanie
zjazdów indywidualnych z posesji, co ma być
połączone z wymianą przepustów rurowych.
Łączna powierzchnia chodników to 720 m2.
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 betonem. Wykonawca zobowiązał się do zasiania trawy na pow.
1200 m2. Należy też zainstalować 100 m.b. poręczy ochronnych podwójnych o rozstawie co 2 m.
Umowa zobowiązuje wykonawcę do ukończenia
przebudowy ulicy do końca lipca bieżącego roku.

są jedynie wjazdy docelowe. Powstały niektóre
odcinki chodnika, brukowane zjazdy z indywidualnych posesji. Przybywają nowe odcinki
rowu odpływowego, a stare są oczyszczane, pogłębiane i obudowywane gotowymi elementami betonowymi.
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. Przypomnijmy
– do zaciętej rywalizacji stanęło 7 oferentów.
Inwestycja będzie polegała na rozebraniu istniejącej jezdni szerokości 5,5 m i wybudowaniu
jej od nowa, obustronnie okrawężnikowanej

RZGÓW

skowej, natomiast II obejmuje odcinek od ulicy
Pabianickiej do ulicy Reja.
Zakres robót obejmuje remont istniejącej
jezdni, rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi
i wykonanie nowej. Remont zakłada wyrównanie istniejącej jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej i warstwy
ścieralnej. Układanie warstwy wyrównawczej
poprzedzą naprawy nawierzchni bitumicznej
jezdni.
Inwestycja zakłada budowę poboczy, chodników dla pieszych, zjazdów indywidualnych
do posesji. Wykonawca wybuduje kanalizację
deszczową łączącą istniejący kanał deszczowy
w ul. Kusocińskiego z odbiornikiem tj. istniejącym kanałem w ul Pabianickiej. Zlecenie
obejmuje również wykonanie studzienek ściekowych z przyłączami, które włączono do projektowanych oraz istniejących kanałów deszczowych w ulicy Kusocińskiego.
Do przebudowy zakwalifikowano istniejący odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie
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czyli ścieralną warstwę trzeba jeszcze trochę
poczekać.
Od ul. Grodziskiej do rzeki Ner są dopiero
okrawężnikowane chodniki, drugi odcinek ul.
Zielonej remontowany od rzeki do ul. Nadrzecznej posiada już prawie gotowe chodniki i wybrukowane zjazdy z indywidualnych posesji. Łączna
wartość inwestycji to 478 tys. zł. Za te pieniądze
do końca czerwca powstaną: nowa nawierzchnia asfaltowa na łącznym odcinku 391 m, zjazdy
do posesji, chodniki i odwodnienie pasa drogowego, zostaną wzmocnione pobocza.

RZGÓW

Ukwiecony plac
T

rzech pracowników komunalnych Urzędu
Miejskiego w Rzgowie przystąpiło wczoraj
do wiosennej pielęgnacji trawników oraz sadzenia roślin ozdobnych w parku im. Adama
Mickiewicza oraz na skwerze naprzeciw poczty.
Jak poinformował Adam Stawiany p. o. kierownika Referatu Kumunalnego, gmina kupiła 700
sadzonek pelargonii, surfinii oraz aksamitek.

skrzyżowania z ul. Reja. Częściowo do likwidacji przeznaczono odcinek kanalizacji od ul.
Pabianickiej do ul. Wąwozowej po wschodniej
stronie ulicy.
Zadanie obejmuje odmłodzenie żywopłotów poprzez podcięcie gałęzi. Rów odpływowy na odcinku 172,7 m będzie obudowany
korytkami betonowymi prefabrykowanymi.
Powierzchnia zieleńców wyniesie 655,6 m
kwadratowe.

Społecznego Komitetu Budowy, jeszcze w PRL.
Pracujemy na gazociagu niskiego ciśnienia, więc
nieszczelność nie stanowi żadnego zagrożenia.
W najgorszym stanie są odcinki wybudowane
w latach 80., kiedy w użyciu była stal niskiej jakości. Normalnie, taka rura powinna wytrzymać
50 lat, a my ją już teraz musimy wymieniać.
Wymiana obejmuje odcinki gazociągu
o łącznej długości 600 m, okalającego park.
Nowe odcinki rur o średnicy wewnętrznej 22,5
oraz 11 cm są wykonane z tworzyw sztucznych. Wykonawca pragnąc jak najmniej uszkodzić nawierzchnię, użyje metody przecisków,

to pozwala zminimalizować wykopy. Poza siecią
przesyłową będą wymieniane przyłącza do domów, stelaże pod liczniki gazowe, a w razie potrzeby również stelaże z szafkami licznikowymi.
Wszystko musi spełniać współczesne normy.
– Użytkownicy mają podczas 3-tygodniowego
remontu zagwarantowane normalne dostawy gazu
– zapewnia Tomasz Zambrzycki. – Przyłączenia rozpoczną się dopiero za 2–3 miesiące, kiedy
skończymy nanoszenie zmian na mapy geodezyjne i wykonamy próby szczelności. Dopiero wtedy
użytkownicy będą czasowo pozbawiani gazu przez
4–5 godzin, bo tyle potrwa przełączanie.

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz
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Kolejna transza pieniędzy
na komputery
G

mina Rzgów wystąpiła o 55 tysięcy złotych rządowego dofinansowania na zakup 35 laptopów dla szkół podstawowych, które zostaną użyczone nauczycielom
i uczniom na czas zdalnej nauki. Kilka tygodni
temu gmina Rzgów otrzymała z I transzy tego
samego programu 60 tysięcy złotych na 33 laptopy, w tym 13 dla Szkoły Podstawowej w Guzewie, 14 dla SP w Rzgowie i 6 dla SP w Kalinie.
– Obowiązek zdalnej nauki nie wszędzie
może być realizowany, bo w domu jest na przykład jeden komputer dla aktywnych zawodowo
rodziców z dziećmi lub w domu jest kilkoro dzieci w wieku szkolnym, a są przecież domy, gdzie
komputera nie ma wcale – mówi Małgorzata
Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa. – To wła-

śnie z myślą o takich sytuacjach powstał rządowy program Program Zdalna Szkoła.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. Zamknięcie
placówek oświatowych na wiele
tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie, zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami
komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada
dostępu do internetu lub sprzętu, na którym
może realizować podstawy programowe.
– Według mojej wiedzy żaden uczeń Szkoły
Podstawowej w Kalinie nie pozostaje poza zdalnym nauczaniem, aczkolwiek następne laptopy

Rzgowska filia PPP
częściowo „odmrożona”
P

oradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Koluszkach, prowadząca filię w Rzgowie
zmienia sposób pracy zgodnie z najnowszą
uchwałą Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschod-

niego. Wznawia działalność diagnostyczną
w zakresie wydawania dokumentów, niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, odpowiedniego do ich potrzeb. (WK)

Szanowni Państwo!
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach zgodnie z Uchwałą nr 749/2020 Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia
dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.
Ze względu na obowiązujący stan epidemii COVID-19 w pierwszej kolejności zaproponujemy
wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych.
Pozostałe zadania Poradni (m.in.: zajęcia
specjalistyczne, konsultacje, porady) będą nadal prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się
do zasad, które pozwolą w bezpieczny sposób przeprowadzić badanie diagnostyczne.
Wszystkie konieczne informacje dotyczące
niezbędnych informacji i dokumentów, przygotowania się do wizyty, sposobie jej realizacji,
znajdą Państwo na naszej stronie W zakładce
DIAGNOZA W CZASIE COV1D-19.

• Zamiejscowe stanowiska pracy w Rzgowie: 503 924 115
b) mailowy:
•p
 oradniakoluszki@gmail.com
Adres do kontaktu z klientami (wsparcie specjalistów):
Aby usprawnić komunikację z nami prosimy w tytule maila wpisać specjalistę,
z którym chcecie się skontaktować: dyrektor – wsparcie, psycholog – wsparcie,
pedagog – wsparcie, logopeda – wsparcie, fizjoterapeuta – wsparcie
•p
 ppkoluszki@interia.pl – przesyłanie
dokumentów, wniosków, opinii nauczycieli itd.
• ppp.rzgow@gmail.com – wsparcie specjalistów, przesyłanie dokumentów, wniosków, opinii nauczycieli itd. dotyczy klientów z miast i gmin Rzgów i Tuszyn.
3. Opinie i orzeczenia wydawane są w ustawowych terminach. Wysyłane na adres domowy bądź osobiście do odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
4. O terminach badań specjalistycznych zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.
5. W sytuacjach kryzysowych możliwy kontakt
osobisty po wcześniejszym telefonicznym
zgłoszeniu.
6. Na stronie Poradni www.ppp-koluszki.pl
w zakładce „Aktualności” oraz „Artykuły/
Dla Rodzica” dostępne są ciekawe materiały do pracy w domu dla dzieci, młodzieży,
opiekunów i nauczycieli.
Dziękujemy za wyrozumiałość!
Aleksandra Balcerak – dyr. PPP w Koluszkach

W związku z powyższym:
1. Ustala się godziny pracy diagnostycznej Poradni w sposób rotacyjny:
• Koluszki – 8.00–12.00 i 12.00–16.00
• Zamiejscowe stanowisko pracy w Rzgowie
– 8.00–12.00 (pon., wt., czw., pt.)
• Zamiejscowe stanowisko pracy w Tuszynie
– zamknięte
2. Ustala się następujący sposób komunikacji:
a) telefoniczny:
• PPP w Koluszkach: 44 714 14 54, 513 702
750

z całą pewnością poprawią dostęp do zdalnego
nauczania – mówi dyrektor szkoły Jarosław
Marianowski. – Oczywiście, incydentalnie
zdarzają się opóźnienia w przesyłaniu części
materiału. Bywają kłopoty z przesłaniem rysunku albo pliku. Ktoś zapomina hasła lub loginu. Kontaktujemy się z administratorem sieci,
aby skonsultować sprawę. W razie problemów
technicznych rodzice korzystają także z pomocy zaprzyjaźnionych informatyków. Czasami
po prostu przywożą komputer do szkoły i razem
szukamy rozwiązania. Uczniowie nie mają kłopotów z opanowywaniem wiedzy, w szczególności z jakiegoś konkretnego przedmiotu.
Program Zdalna Szkoła jest finansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014–2020.
Włodzimierz Kupisz

Telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, że 20 kwietnia br. został
uruchomiony Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Projekt finansowany jest przez Samorząd Województwa
Łódzkiego, natomiast koordynowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Pod numerem tel. 726 611 611 oraz
na w mediach społecznościowych (Snapchat

i Messenger) 7 dni w tygodniu dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego mogą
uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów,
psychologów i interwentów kryzysowych.
Codziennie w godz. od 12.00 do 20.00 działa
infolinia, natomiast od 20.00 do 00.00 można
uzyskać wsparcie specjalistów w portalach sieciowych. Na razie telefon funkcjonował będzie
do 14 czerwca br.
Aneta Łopyta

Otwarcie przedszkola i oddziałów

J

ak poinformowała Małgorzata Rózga, zastępca
burmistrza Rzgowa, od 18 maja zostało otwarte Przedszkole Publiczne w Rzgowie oraz szkolne oddziały przedszkolne. Przywrócenie opieki
przedszkolnej było możliwe dzięki pozytywnej
opinii służb sanitarnych i przyjęciu nowych zasad postępowania z uwagi na stan epidemii.
W przedszkolu w Rzgowie do piątku rodzice zadeklarowali oddanie pod opiekę 26 dzieci.
W Kalinie zgłoszono kilkoro dzieci, w Guzewie
– na razie żadnego. Rodzice przywożą dzieci
do placówki we własnym zakresie.
Od 25 maja szkoły podstawowe są gotowe
na przyjęcie uczniów klas I–III

Wciąż trwa rozeznanie potrzeb zgłaszanych
w tym względzie przez rodziców. Jeśli więcej
dzieci zostanie zgłoszonych w klasie, to nauczyciele rozpoczną zajęcia edukacyjne. Jeżeli
zadeklarowanych dzieci będzie garstka, zostaną
tylko otoczone opieką w terminie lekcji.
Zacznie obowiązywać specjalny rodzaj
ochrony na czas epidemii np. uczniowie będą
rozpoczynać zajęcia o różnym czasie, o różnym
czasie zostaną wpuszczone do szatni, o różnej
porze zabrzmi dzwonek dla poszczególnych
klas. Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty podstawówek.
W. Kupisz
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30 lat rzgowskiego
samorządu
BUDUJEMY
I ROZWIJAMY
Ę!
NASZĄ GMIN

W Rzgowie, 27 maja 1990 r.
odbyły się pierwsze wybory
do Rady Gminy, które
wprowadziła nowa Ustawa
o samorządzie terytorialnym.
Był to w całej Polsce początek
samorządności.
– Co się zmieniło? Gminy uzyskały więcej samodzielności w gospodarowaniu pieniędzmi.
W ciągu dwóch pierwszych kadencji Zarząd
Gminy był formalnie organem wykonawczym,
a uchwały podejmowała Rada Gminy. W praktyce i tak wójt zastępował zarząd, bo podejmował decyzje „w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem
interesu publicznego” jak to określała ustawa
– wspomina Piotr Salski, społeczny zastępca wójta I kadencji, który był radnym pięciu
kadencji. – Rada Gminy liczyła przez trzy kadencje po dwudziestu rajców, dziś – piętnastu.
W pierwszych 12 latach radni wybierali wójta,
potem tę funkcję powierzano dopiero w wyniku wyborów powszechnych.

Zupełnie jak za króla Kazimierza
– W gminie Rzgów wprowadzenie przepisów
o samorządzie terytorialnym od samego początku wywołało społeczny entuzjazm – zapewnia P. Salski. – Pamiętam, że całymi rodzinami w niedzielę spacerowało się koło budowy
pierwszej oczyszczalni ścieków. Byliśmy dumni,
że to pierwsza w okręgu łódzkim oczyszczalnia biologiczna. Albo inny przykład. Inżynier
rolnik Tadeusz Salski, inspektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego podarował
na licytację społecznemu komitetowi wod.-kan.
cykl amatorskich obrazów. Dziś trudno byłoby
uwierzyć jak wówczas zażarcie licytowaliśmy.
Zwykłego człowieka interesuje głównie to,
co się zmienia za oknem. W minionej epoce
przyzwyczaił się do tego, że gdy pod koniec
tygodnia sprzątało się w domach, nieczystości
nieprzerwanie płynęły rynsztokami w kierunku Neru. Nieoczekiwanie zaczęło się zmieniać
na dużą skalę. Używając przykładu Kazimierza
Wielkiego, króla który zastał Polskę drewnianą,
a zostawił murowaną – można tak samo spuentować zasługi trzydziestu lat samorządności
w gminie Rzgów. Nie ma w tym krzty przesady.
– Trzydzieści lat temu sporządzałem
pierwszą ocenę gminy jeżdżąc od wsi do wsi –
opowiada Jan Mielczarek, I wójt, a później
I burmistrz Rzgowa. – W jednej miejscowości
zobaczyłem obrazki, dziś trudne do uwierzenia:
gliniana polepa w chacie, zaniedbane dzieci, gospodarz wodzący pijanym wzrokiem… Przygotowując ocenę szukałem odpowiedzi na pytanie,
co jest najważniejszą potrzebą danego środowiska. We wtorek, w dniu przyjęć interesantów
spotykałem się z wieloma ludźmi, którzy opo-

wiadali o tym, co ich gnębi, co ich denerwuje,
co by tu zmienić. Kiedyś ksiądz proboszcz widząc tłum interesantów przed drzwiami mówi
do mnie: Wójcie, ja ci tu konfesjonał ściągnę…

Gdy królowały „kocie łby”
– One panowały na 80 procentach ulic w Rzgowie – szacuje Marek Bartoszewski od trzydziestu lat przewodniczący, a ostatnio wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. – Wybrukowane
były Łódzka i Tuszyńska. Na Pabianickiej i Grodziskiej był asfalt, bo to droga wojewódzka.
Przyjęliśmy z wójtem zasadę, że najpierw w ulicy zakładamy wodociąg z kanalizacją, a dopiero
później asfaltujemy, żeby dwa razy nie niszczyć
nawierzchni: tak było z placem 500-lecia, ulicami: Przejazd, Długa, Ogrodowa, Nadrzeczna
czy Cmentarna.
– Gmina w 1990 r. była zelektryfikowana,
a 80% gospodarstw domowych w śródmieściu
Rzgowa miało dostęp do gazu ziemnego – mówi
P. Salski. – W I kadencji gaz był podłączany
w północnej części Rzgowa w rejonie: Łódzka –
Ustronna – Słoneczna – Bema – Graniczna oraz
w Starowej Górze np. w rejonie ul. Gruntowej.
Jednak infrastruktura techniczna w innych dziedzinach wymagała jeszcze mnóstwa nakładów.
W Grodzisku woda w kranach popłynęła
w maju 1979 r. Wodociąg był już w Bronisinie Dworskim od 1983 r., kiedy przyłączyło się
do niego 99 rodzin. W Gospodarzu społeczny komitet budował go w latach 1985–1989.
W Rzgowie ludzie poszli po rozum do głowy dopiero wtedy, gdy zaczęło ubywać wody
w przydomowych studniach, a zapotrzebowanie na nią gwałtownie rosło. W latach 80.
i 90. rzgowianie już bardzo byli zainteresowani dostępem do bieżącej wody, założeniem
łazienki z wc w domu. Na gwałt zmieniały się
standardy życia w zupełnie nowej rzeczywistości. Społeczny Komitet Budowy Wodociągu
i Kanalizacji działający w latach 1990–2000
dał początek wielkim inwestycjom w gminie.
Bank Spółdzielczy na tak zbożny cel chętnie
pożyczał, a na zebraniach komitetowych jeden

sąsiad żyrował drugiemu kredyty aż miło. Samorząd brał na siebie inwestycje, ale publiczny
grosz trzeba było liczyć tak samo jak planując
domowy budżet.
– W latach 1979–1993 pracowałem w Wojewódzkim Zakładzie Usług Wodnych w Konstantynowie, byłem konserwatorem wodociągu – przypomina M. Bartoszewski. – Moje
doświadczenie w tej firmie okazało się bardzo
cenne. Wykorzystałem je tutaj. W Rzgowie pierwotnie miała powstać hydrofornia przy ul. Zielonej, ale tu był teren podmokły. Trzeba by było
posadowić budynek na 11-metrowych palach.
To ówcześnie trzykrotnie podrożyłoby wydatki
w porównaniu z alternatywną lokalizacją przy
ul. Górnej. Ta zaś hydrofornia pracuje do dzisiaj. Niedawno przeszła głęboką modernizację.

Złoty do złotego, milion do miliona
– W społecznym komitecie wod.-kan. było zapisanych 700 rodzin ze Rzgowa – opowiada
J. Mielczarek. – Podobnie aktywne były komitety na wsi. Jak finansowaliśmy budowy? Mówiąc
obrazowo, na każdą złotówkę wpłaconą przez
mieszkańca przypadała złotówka dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mnie było wciąż
mało. Jeździłem do Warszawy i w rezultacie
udało się uzyskać po złotówce z trzech różnych
resortów na każdą złotówkę wpłaconą przez
mieszkańców. Te ministerstwa nawzajem nie
wiedziały, że pomagają nam. To nie było zresztą zabronione. Udało się tę praktykę stosować
do czasu, do kiedy nie zajęła się tym Regionalna
Izba Obrachunkowa.
– Część dochodów własnych przekazywaliśmy do Skarbu Państwa, a do 18% pozostawało
w budżecie gminy – mówi Jerzy Owczarek,
skarbnik gminy od czerwca 1990 roku do lipca
2007 roku. – Do ustalenia wartości procentowej brano pod uwagę wykonania dochodów z lat
ubiegłych. Gmina Rzgów musiała zacząć wpłacać tzw. janosikowe. W kolejnych latach nastąpił szybki wzrost dochodów własnych, głównie
z opłat targowych i sprzedaży majątku gmin-
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nego począwszy od 1993 roku, a także z tytułu
podatku od nieruchomości. Gmina otrzymywała
również dotacje na zadania zlecone oraz subwencję na oświatę (tzw. „pieniądze znaczone”).
– Zasady finansowania inwestycji w gminie
zależały w dużej mierze od osiąganych dochodów własnych. Starając się o pomoc na budowę
wodociągów, kanalizacji czy oczyszczalni ścieków, gmina musiała zaangażować środki własne,
które należało wykazać we wniosku o dofinansowanie inwestycji. Na początku lat dziewięćdziesiątych głównym źródłem dofinansowania
były fundusze ochrony środowiska, zarówno
Wojewódzki Fundusz jak i Narodowy Fundusz.
Gmina korzystała z pożyczek na te cele. Istniała
możliwość umorzenia połowy pożyczki pod warunkiem wykonania zadań w określonych terminach. Zależał to również od liczby mieszkańców, którzy powinni skorzystać z tych inwestycji.
Po wejściu do UE, nasza gmina również w dużej
mierze korzystała ze środków europejskich. Nie
planowano inwestycji, które mogłyby zagrozić
nadmiernym deficytem.
Nie tylko inwestycje pochłaniały lwią część
budżetu. – Gmina pokrywała z dochodów własnych wydatki na oświatę w ok. 30%, a nawet
i więcej w latach, w których następowały rozbudowy obiektów szkolnych – dodaje b. skarbnik
J. Owczarek. – Subwencja oświatowa nie pokrywała wydatków, jakie gmina musiała corocznie
ponosić w dziale „Oświata i wychowanie”.

Gimnazjum w miejscu
stołówki i biblioteki
– W 1999 r. wypadła reforma oświaty i trzeba
było utworzyć od zera Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka – wspomina Jadwiga Pietrusińska, członek Zarządu Gminy, zastępca wójta
i wiceburmistrz do 2014 r. – To było wielkie wyzwanie. Aby gimnazjaliści mieli gdzie się uczyć,
potrzebny był remont adaptacyjny części Szkoły
Podstawowej im. Jan Długosza, w której znajdowały się m.in. stołówka oraz biblioteka. Jak
wszystkie inwestycje w gminie Rzgów, wszystko działo się szybko, bo było nadzwyczaj pilne
i bardzo potrzebne.
Oświata generuje inwestycje na wsi.
W latach 1993–1998 działa aktywnie Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Kalinie. Wspólnie z Urzędem Gminy udaje
się szkolny budynek zmodernizować i rozbudować. W 2002 r. powstaje sala gimnastyczna.
– Aby samorząd zapewnił mieszkańcom
godziwe warunki życia, palącą potrzebą jest
rozwijanie ochrony zdrowia – zauważa b. wiceburmistrz J. Pietrusińska. – Stary ośrodek
zdrowia przy ul. Rawskiej z wejściem na piętro
od podwórka, ciasny, coraz bardziej zdegradowany technicznie nie spełniał współczesnych wymogów. Sytuację radykalnie poprawiło w 1978 r.
przejęcie jego roli przez obecną Gminną Przychodnię Zdrowia przy ul. Ogrodowej. Na przełomie wieków samorząd przejął ją od ZOZ Górna
w Łodzi. Odtąd mieliśmy wpływ na wybór kierownika, Rady Społecznej, kształtowanie profilu
zatrudnienia czy specjalności.
– Nie łudźmy się, ale przychodnia w gminie
miejsko-wiejskiej jest w stanie zapewnić tylko
podstawową opiekę lekarską, stomatologiczną,
pielęgniarską, czy położniczą. To sukces, że dyżurują tu lekarze reprezentujący tak wiele specjalności, a budynek jest systematycznie modernizowany.
dokończenie  s. 8–9
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 dokończenie ze s. 7

Rzgów ważny, teren nieważny?
Początki samorządu w gminie Rzgów nie były
tylko czasem pięknych inicjatyw obywatelskich, mądrych i dalekowzrocznych decyzji
władzy, ale rodziły także spory o kwestie zasadnicze. Rzgów otrzymywał na inwestycje
relatywnie najwięcej pieniędzy z kasy gminnej. To rodziło poczucie niesprawiedliwości
w nowych czasach, kiedy właśnie najbardziej
liczono na sprawiedliwość.
– To były poważne dyskusje, ale mieszkańcy
Starowej Góry, którzy nawet w pewnym okresie
chcieli przyłączyć się do Łodzi, żeby szybciej mieć
wodociąg z kanalizacją – nawet oni nie wysłali żadnego dokumentu do władz centralnych
z propozycją secesji – zapewnia Jan Mielczarek.
– Ja powtarzałem cierpliwie – skończmy robo-

tę w Rzgowie, a potem inwestycje przeniesiemy
np. do Starowej Góry. Tu na kanalizację czekali
mieszkańcy 50 ulic. Ówczesny budżet gminy mógł
udźwignąć inwestycję na dwóch ulicach w ciągu
roku. Szybciej można było tylko dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu. A na to nie było realnych
widoków jeszcze przez ponad dwie dekady!
– Z tym pomijaniem potrzeb terenu to był mit
– zapewnia M. Bartoszewski. – Przed 1990 r.
istniał „trójkąt bermudzki” Czyżeminek-Guzew-Prawda. To zwyczajowe określenie tutejszego zespołu wsi bez infrastruktury technicznej. Dopiero
dzięki samorządowi powstały w owym „trójkącie” nowe wodociągi z hydrofornią w Czyżeminku. W Romanowie mieszkańcy mieli wodę bieżącą tylko sezonowo – 7 miesięcy w roku, bo byli
uzależnieni od pompy w ogródkach działkowych
„Wełny”. Jeszcze w I kadencji gmina kupiła prywatną działkę i uruchomiła na niej nową pompę,
którą podłączyło się do sieci. Gdy później w „Wełnie” mieli awarię pompy, korzystali z gminnej.
– Istnienie wodociągu gminnego utwierdziło
Antoniego Ptaka w przekonaniu, że Rzgów odpowiada jego wizji umieszczenia tutaj centrum
handlu detaliczno-hurtowego odzieżą – przekonuje P. Salski.

Pamięć o czerwonych autobusach
– Z łezką w oku wspominam czerwone autobusy MPK, finansowane w latach 80. jeszcze przez
państwo – mówi M. Bartoszewski. – Kiedy jeden
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zepsuł się na placu 500-lecia, dosłownie w ciągu
20 minut podjechał autobus techniczny. Za czasów samorządu dostaliśmy ofertę MPK na utrzymanie linii tramwajowej „42”. To była kwota
w wysokości połowy budżetu gminy. Nie było nas
stać. Radni najpierw zawiesili tę linię, a w 1996 r.
ją zlikwidowali. Dosłownie, tylko kilku mieszkańców pytało mnie, co dalej z tramwajem.
– W miejsce tramwaju gmina kupiła dwa
nowe autobusy. To była dla mnie kontrowersyjna
decyzja, bo gminie nie powinna być przewoźnikiem. Mniej więcej po roku w 1994 r. autobusy zaczęły szwankować, a mieszkańcy denerwować się
z powodu ich niepunktualności. Wskutek naszych
starań, linie przejął PKS i odkupił od nas autobusy. Ten przewoźnik obsługiwał gminę Rzgów aż
do pandemii. Teraz gmina musiała znaleźć prywatnego przewoźnika na miejsce PKS. Byliśmy
zadowoleni z linii T Pabianice – Rzgów – Centrum Handlowe „Ptak” oraz z autobusów MPK.

Dla usprawnienia przewozu uczniów, niedawno gmina zakupiła nowy bus mercedes.

Urbanistyczna wyspa
Skupienie w jednym miejscu Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza, Przedszkola Publicznego na 250 dzieci, Hali Sportowej GOSTiR im.
Konrada Kobusa, szalenie popularnego stadionu Orlika, Domu Kultury z halą widowiskową
na miarę ambitnego miasta, Gminnej Biblioteki Publicznej z 27 tysiącami woluminów, terenu rekreacyjnego z wiatą nad Strugą to urbanistyczny majstersztyk. W jednym miejscu
w spokojnej okolicy powiązano szereg funkcji
użyteczności publicznej. Co ciekawe, ten sukces nie miał jednego ojca. Nie było jednej idei
przewodniej. Kompleks rozwija się w miarę…
potrzeb. Projekty powstawały jeden po drugim,
nigdy nie jako spójna całość.
Kompleks oświatowo-sportowo-rekreacyjny niewiarygodnie szybko rozwinął się, bo GS
i SKR w nowej rzeczywistości ekonomicznej
wyzbywały się zbędnych nieruchomości. Nie
każdy pamięta, że Hala Sportowa GOSTiR
stoi tam, gdzie kiedyś ciągnęły się magazyny
węgla, materiałów budowlanych i nawozów
sztucznych.
Dziś można cieszyć się z użyteczności tego
kompleksu, ale na początku było „po schodach”. Radnych poróżniła cena nieruchomości
geesowskich – chodziło o pół miliona złotych.

30 lat rzg

samor

Dla niektórych było za drogo, ale zwyciężył
głos większości samorządowców. Tymczasem ceny nieruchomości rosły w takim tempie, że zwłoka o rok czy dwa doprowadziłaby
do tego, że trzeba by zapłacić niebotyczną kwotę albo kto inny pobudowałby się tym miejscu.
Pierwotne pomysły mówiły o konieczności
budowy krytej pływalni, a później domu kultury i nowej siedziby GOSTiR-u. Życie jednak
zweryfikowało te pomysły. Bardziej potrzebna
i to od zaraz była Hala Sportowa GOSTiR-u.
Uczniowie SP i Gimnazjum nie mieścili się
w starej sali gimnastycznej. Musieli mieć halę,
którą łatwo podzielić kotarami na trzy sektory – w zależności od potrzeb. Co ciekawe, hala
przez parę lat zastępowała także Dom Kultury,
który dopiero był na deskach projektantów.
A co z pływalnią? Blisko jest „Wodnik”
w Tuszynie. Gmina Rzgów organizowała
transport autokarowy dla uczniów, korzystających z pływalni w ramach wuefu. Chętnych
była garstka. Czy, gdyby wybudować pływalnię za 15 milionów to chętnych byłoby więcej?
Raczej nie, jednak działka czeka. Może będą
bardziej racjonalne pomysły.

Czas spełniania marzeń
1 stycznia 2006 r. symbolem skoku cywilizacyjnego gminy Rzgów było odzyskanie praw
miejskich, odebranych przez cara za popieranie powstania styczniowego 1863/1865 roku.

Rzgów mógł zostać miastem przede wszystkim
dzięki temu, że posiadał wodociąg i kanalizację. Samorząd powiększył i zmodernizował
ratusz. Jak mówi J. Mielczarek, niech posłuży
trzysta lat. Mimo gorących sporów na sesjach,
zwycięża koncepcja urządzenia parku im. Adama Mickiewicza na miarę XX wieku. Pojawiają
się nowe nasadzenia, aleje spacerowe, ławeczki
i lampy oświetleniowe w stylu retro, fontanny,
a później jeszcze tron Kazimierza Jagiellończyka i pomniki twórców Niepodległości Polski,
a nieco dalej – poza parkiem – pomnik upamiętniający stara remizę strażacką OSP Rzgów.
Dostęp do pieniędzy unijnych otwiera gminie drogę do inwestycji, o których nikomu się
tu wcześniej nie śniło. Pierwsza jest Hala Sportowa GOSTiR im. Konrada Kobusa. Jej budowę
zakończono przed końcem 2011 roku. Dofinansowanie budowy wyniosło ok. 5,5 miliona zł
przy koszcie całości: 14,5 miliona zł. Otwarcie
obiektu odbyło się 23 marca 2012 roku.
Hala posiada powierzchnię użytkową prawie 3 600 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 licznych imprez okolicznościowych.
Dodatkowymi atrakcjami są: ścianka
wspinaczkowa, siłownia, sala do squosha oraz
dwie sale: gimnastyczna i druga do aerobiku.
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gowskiego

rządu
Wszystkie pomieszczenia posiadają funkcjonalne połączenia z szatniami wraz z zapleczem
sanitarnym. Hala posiada siłownię, pokój trenerów i lekarski. W skład obiektu wchodzi także sala konferencyjna oraz zaplecze biurowe.
Cały budynek poprzez łącznik połączony
jest z salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza. Obiekt jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych. Posiada parkingi, pochylnie wjazdową do obiektu, windę dla
niepełnosprawnych oraz toalety z prysznicami.
Z czasem przybył „Orlik” – zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych.

Przerwana kadencja
Konrada Kobusa
W obecnej dekadzie samorząd przeżył wstrząs.
Po krótkiej i ciężkiej chorobie 27 marca 2016 r.
zmarł Konrad Kobus (49 lat), burmistrz Rzgowa. Funkcję burmistrza pełnił od 9 grudnia
2014 r. W II turze wyborów samorządowych
zdobył 1523 głosy. W programie wyborczym
akcentował, że kadencję zamierza poświęcić
podniesieniu standardów życia mieszkańców:
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.
Miał duże doświadczenie jako samorządowiec. Od 1 marca 2005 r. do 30 września

2007 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Rzgowie na stanowisku inspektora w Referacie
Gospodarki Komunalnej w Rzgowie. Poznał
wtedy procedury samorządowe i problemy
mieszkańców. Najdłużej, bo od 1 października 2007 r. pracował jako dyrektor Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.
Z problemami samorządowymi zapoznał się
również w latach 2006–2010 jako radny Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Po jego śmierci, zgodnie z prawem, premier
Beata Szydło powołała na funkcję burmistrza
Wojciecha Skibińskiego, który miał ją sprawować do czasu rozstrzygnięcia wyborów samorządowych w gminie. W. Skibiński był wtedy
dyrektorem GOSTiR i GOK – wtedy obie instytucje stanowiły całość organizacyjną. Pełniący
funkcję burmistrza zachował ciągłość władzy
i funkcjonowania gminy, choć miał ograniczone pole manewru w podejmowaniu strategicznych decyzji. W ciągu jego trzymiesięcznej
kadencji budżet gminy został nagle zasilony
niebagatelna kwotą 680 tysięcy złotych. Otóż,
po ponad trzech latach zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę
drogi ekspresowej S-8.
Wybory wygrał wiceburmistrz Mateusz
Kamiński. Kontynuował plany K. Kobusa: rozpocząć budowę kanalizacji na dużą skalę w Starowej Górze i Starej Gadce, zamierzał przeprowadzić prace nad studium uwarunkowań
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i zbudować nową siedzibę GOK.

Wielka inwestycja nad Nerem
30 września 2019 r. burmistrz Mateusz Kamiński, Radosław Pełka – przewodniczący Rady
Miejskiej i Beata Jasiukiewicz – dyr. GZWiK
otworzyli zmodernizowaną, powiększoną dwukrotnie oczyszczalnię ścieków. Kosztowała blisko 17 mln zł, z czego połowę otrzymaliśmy
w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na Lata 2014–2020.
Burmistrz M. Kamiński powiedział przed
przecięciem wstęgi, ze ta inwestycja łączy pokolenia. Jest kontynuacją społecznej inicjatywy
budowy oczyszczalni ścieków, podjętej w latach
90. Uroczystość z udziałem radnych, sołtysów,
pracowników Referatu Inwestycji Urzędu

Miejskiego, projektantów i wykonawców odbyła się przed nowoczesną suszarnią osadów
ściekowych.
Zastosowano tu rozwiązania techniczne
na miarę XXI wieku m.in. pompę ścieków
odzyskującą energię ze ścieków. Suszarnia
przypominająca ogromną szklarnię produkuje granulat nadający się świetnie jako nawóz
do gospodarstw rolnych. Taka technologia jest
wykorzystywana dopiero w trzech miejscach
w województwie łódzkim. Rzgowska suszarnia
– w odróżnieniu od pozostałych – nie emituje
przykrego zapachu. Czuć tu ziemię orną dobrej
klasy, a nie osad pochodzący z nieczystości.
– Odzyskiwanie energii ze ścieków – podkreślił burmistrz Mateusz Kamiński. – Nie
tylko służy ochronie wody w Nerze, ale również
przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku
węgla do atmosfery! Inwestycja zrealizowana została w bardzo krótkim okresie 15 miesięcy. Uzyskanie dofinansowania unijnego było możliwe
dzięki uczestnictwu gminy Rzgów pracach stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Znaczenie oczyszczalni ma charakter ponadgminny
– jej unowocześnienie i podwojenie możliwości
oczyszczania wpływa na poprawienie czystości
Stawów Stefańskiego – już w granicach Łodzi.
Burmistrz Rzgowa podkreślił, że inwestycja
przy ul. Stawowej jest krokiem w przyszłość.
Zabezpiecza bowiem oczyszczanie ścieków
przez kilkadziesiąt lat. Została skojarzona
z budową kanalizacji w 23 ulicach w Starowej

9

Górze i Starej Gadce, gdzie możliwość przyłączenia się do sieci zyskało docelowo ok. 1700
mieszkańców: 840 przyłączyło się do maja
2020 r. Pozostali mają czas do końca roku.

„Pałac kultury” i inne
Ostatnią w stawce wielkich inwestycji obecnej
dekady jest nowa siedziba Gminnego Ośrodka
Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną. Nowoczesny gmach, też z serii tych, które będą
służyć gminie przynajmniej trzysta lat – był
przedsięwzięciem absolutnie wyjątkowym.
Stanął za pieniądze gminy (około 18 mln zł).
Udało się uzyskać tylko nieduże dofinansowanie rządowe. Zanim budowla miała powstać,
radni toczyli homeryckie boje o to, czy ma być
większy czy mniejszy. Wyszedł z tego „pałac
kultury”, jak go ochrzcili przynajmniej dziennikarze.

Poza remontami ulic: Łódzkiej, Tuszyńskiej, instalowaniem oświetlenia ulicznego,
kontynuacją budowy nowych odcinków wodociągów, ścieżek rowerowych, podciąganiem
światłowodu, placów zabaw każdej miejscowości – samorząd poprawia nieprzerwanie jakość
życia mieszkańców także na innych polach.
Bliska ukończenia jest budowana od kilku lat
świetlica wiejska w Starej Gadce, która nowoczesna bryłą i wielkością bardziej przypomina
minidom kultury. Staraniem wiceburmistrz
Małgorzaty Rózgi, udało się uzyskać dofinansowanie rządowe dla Kolorowego Przedszkola
w Guzewie i pierwszego w gminie 19-miejscowego żłobka publicznego w budynku tegoż
przedszkola.
Trzydziestoletnia konsekwencja w przekształcaniu wiejskiej gminy w region przedsiębiorczości z potencjałem 1923 firm na 10 tys. 70
mieszkańców, stworzenie raju dla inwestorów
– gigantów takiego formatu jak Ptak, Polros,
Grot, Ovovita A. Kurasik, Gealan, TME, dla
ok. 20 autosalonów sprzedaży i autoryzowanych stacji obsługi najbardziej znanych marek
samochodowych, ogromnych przedsiębiorstw
ogrodniczych – pozwala odnosić samorządowi
sukcesy, np. w rankingach gmin, a później miast
(od 2006 roku). W notowania „Rzeczypospolitej” i „Forbes” znajdujemy się na samym początku „złotej listy” stu najlepiej rozwijających
się oraz najbogatszych gmin miejsko-wiejskich.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Z książką za pan brat

Biblioteka otwarta!
Anna
Malinowska

P

rzypadający w piątek 8 maja 2020 r.
Dzień Bibliotekarza i rozpoczynający
się Tydzień Bibliotek świętowaliśmy
podwójnie, bo jest to jednocześnie oficjalny
termin uruchomienia Gminnej Biblioteki

Publicznej w Rzgowie po kilkutygodniowym
zamknięciu. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki, oddania lub wypożyczenia książek.
Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu
telefonicznego lub e-mailowego w celu przygotowania publikacji, które chcieliby Państwo
wypożyczyć, bo niestety dostęp do półek
i czytelni jest jeszcze niemożliwy. Zgodnie
z rekomendacjami Biblioteki Narodowej
uruchomiona jest tylko wypożyczalnia, przy
zachowaniu wszelkich zalecanych środków
bezpieczeństwa. Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic w miejscach publicznych

oraz zachowanie bezpiecznej odległości 2 m
dotyczy wszystkich do odwołania.
W miejscu obsługi ustawiono przesłonę
ochronna, abyście Państwo czuli się bezpiecznie. Zwrócone książki trafiają na trzydniową
kwarantannę. Stanowisko do dezynfekcji
dłoni jest do dyspozycji. Nowe wnętrza zapewniają odpowiednią wentylację przez cały
dzień. Pomieszczenie i wejście do niego jest
sukcesywnie dezynfekowane zgodnie z zaleceniami. Zachęcamy do przeglądania księgozbioru biblioteki pod adresem: https://
szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/1020.
Do biblioteki zapraszamy
wejściem od strony szkoły.
GODZINY OTWARCIA
Pn 12–18, Wt 10–16, Śr 12–17
Cz (praca wewnętrzna), Pt 10–16
tel. 42 214 10 12
e-mail: kontakt@biblioteka.rzgow.pl

Bibliotek wraca do życia. Nowości już czekają na włączenie do księgozbioru.
Uzupełniamy serie, realizujemy zamówienia i pomysły czytelników; głównie
literatura piękna, ale także nieco popularnonaukowej. Brian Sanderson,
Jacek Piekara, Jodi Picoult, Isabel Allende, Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk,
Jacek Komuda, Lucinda Riley, Wojciech Chmielarz – to lubiani autorzy,
których literatura jest najchętniej czytana, zatem nie może ich zabraknąć
w naszej bibliotece. GBP

Na tropach historii

8 maja – Święto
patrona gminy i parafii

Ś

więty Stanisław Biskup Męczennik jest
patronem rzgowskiej parafii. Widnieje
na herbie miasta, który w obecnej formie
został zatwierdzony oficjalnie w maju 2001 r.
Wraz z przywróceniem praw miejskich, herb
stał się herbem gminy i miasta Rzgów.
Stanisław biskup urodził się w Szczepanowie
ok. 1030 r. Ta data, jak i wiele innych szczegółów
z jego życia jest niepewnych, niejednoznacznych wobec ubóstwa źródeł pisanych z tamtego
okresu. Uczył się w szkole katedralnej. Możliwe, że również za granicą, być może w Paryżu.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 r. a 12 lat
później został biskupem Krakowa.

Zapisał się w dziejach jako duchowny gorliwy, ale i bezkompromisowy. Konflikt, który
wybuchł pomiędzy królem Bolesławem II
Szczodrym (zwanym też Śmiałym) a biskupem Stanisławem ma do dzisiaj niejasne podłoże. Być może chodziło o publiczna krytykę
niemoralnego życia monarchy lub obronę poddanych przed jego surowością. W każdym razie
sprawa miała tragiczny finał. Biskup został zabity przez drużynników królewskich lub nawet
samego króla. Działo się to podczas mszy św.,
którą celebrował 11 kwietnia lub 8 maja 1079
roku w kościele pw. św. Michała na Skałce.
Ciało późniejszego świętego poćwiartowano.

W kilka lat później przeniesiono je do katedry
na Wawelu, gdzie spoczywa do dzisiaj.
Po dokonaniu zbrodni król musiał uciekać
z kraju. Wydaje się, że został mnichem pokutnikiem w klasztorze benedyktyńskim w Osjaku. Biskupa Stanisława, jako pierwszego Polaka, ogłoszono świętym w Asyżu. Św. Stanisław

jest patronem Polski;
archidiecezji gdańskiej,
gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej,
warszawskiej, diecezji:
chełmińskiej, lubelskiej,
płockiej, sandomierskiej,
a także tarnowskiej. Jan
Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”.
Wiele pokoleń powtarzało legendę o zrośnięciu się rozsieczonego
ciała św. Stanisława. Kult
świętego odegrał w XIII
i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu
Polski. Wierzono, że w ten sam sposób jak
ciało św. Stanisława – połączy się i zjednoczy
podzielone wówczas na księstwa dzielnicowe
Królestwo Polskie.
Opr. WK
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Żywa Róża
w Rzgowie
W środę wieczorem, 13 maja
2020 r. w kościele parafialnym
w Rzgowie ksiądz proboszcz
Krzysztof Florczak odprawił
nabożeństwo fatimskie
z Różańcem.
13 maja to umowna data, kiedy wierni obchodzili 120. jubileusz powstania kół różańcowych – Kół Żywej Róży w naszej parafii –
mówi ksiądz kanonik K. Florczak. – Mówimy
o umowności, bo możemy być pewni tylko
daty rocznej. W jubileuszowym nabożeństwie
uczestniczyli: burmnistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz radny Rafał Kluczyński.
Ksiądz Paweł Załuska (1877–1942) w swojej książeczce na temat starego Rzgowa napisał, że na początku XX wieku w parafii działało kilkadziesiąt kół różańcowych. Miały one
charakter nie tylko czysto religijny, ale również
społeczny i kulturotwórczy. Podobną rolę miały do spełnienia: kółko rolnicze, straż ogniowa,
biblioteka z czytelnią publiczną, koło Polskiej
Macierzy Szkolnej – wszystkie założone przez
proboszcza Pawła Załuskę. Wcześniej, bo w latach 80. XIX wieku ks. Żak założył chór w rzgowskiej parafii, którego tradycje rozwija dziś
„Camerata”.

Z książeczki ks. Załuski dowiadujemy się,
że stowarzyszenie „Żywej Róży” powstało z inspiracji duszpasterzy. Członkowie grup różańcowych wyróżniali się częstszym przystępowaniem do spowiedzi, odmawianiem pacierzy, ale
z czasem zaczęli czytać książki religijne i gazety. Za składki comiesięczne kupowali książki
do biblioteki. To było coś rzadko spotykanego.
Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach plagą
był analfabetyzm, zwłaszcza ludności wiejskiej.

Dziś Koła Żywej Róży działają
w większości sołectw gminy Rzgów:
rekordowo dużo jest ich w Kalinku
(3), w Kalinie (2), w Rzgowie (2),
po jednym w Grodzisku i GuzewieBabichach. Koło w Czyżeminku
należy do parafii w Woli
Zaradzyńskiej, Stara Gadka do św.
Józefa w Łodzi, a Starowa Góra
do parafii św. Wojciecha w Łodzi.
– Spotykamy się w Rzgowie w każdą trzecią
niedzielę miesiąca i odmawiamy tajemniczki
w mieszkaniu naszej zelatorki (prezeski Koła Żywej Róży) – opowiada rzgowianka Stanisława
Wolska, należąca do kółka różańcowego od 20
lat. – Kiedyś do koła należało po dwadzieścia,
a nawet więcej pań, ale dużo umarło.

– Z uwagi na stan zdrowia nie opuszczam
już domu – mówi 74-letnia Krystyna Marchewczyńska, która 18 lat temu przejęła koło
po poprzedniczce. – Spotykają się u mnie przy
ul. Polnej oba koła, liczące 30 osób łącznie.
Jedna drugiej przekazuje tajemniczki. Na spotkaniach rzadko bywa komplet, bo najstarsze
członkinie są po 90., a najmłodsza jest pięćdziesięciolatką. Z uwagi na epidemię nie spotkaliśmy
się w kwietniu i maju.
– Dla nas ważna jest msza październikowa,
gdy obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej, kiedy modlimy się za Koło Żywej Róży –
dodaje moderatorka koła. – Zamawiamy msze
za nasze zmarłe członkinie. Z drobnych składek
comiesięcznych zebrałyśmy ostatnio 200 złotych
na remont kościoła. Bolejemy nad tym, że nie
ma następstwa pokoleniowego. Jak kiedyś umarła seniorka rodziny, to jej miejsce w kole zajmowała córka albo synowa.
Jak działa grupa modlitewna? Koło Różańca świętego na spotkaniu wymienia między
sobą tajemnice różańcowe tak, aby co dzień
odmawiając jedną dziesiątkę różańca (l Ojcze

nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…)
rozważać otrzymaną tajemnicę z życia Pana Jezusa i Maryi. W ten sposób grupa tworzy Żywą
Różę, w której każdego dnia członkowie odmawiają cały różaniec. Grupie przewodniczy zelator (-ka), która ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemnic Różańca w grupie,
a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży,
na którym wymienia się tajemnice i modli się
przynajmniej jedną dziesiątką różańca.
Zelatorka dba, aby w razie nieobecności
kogoś na spotkaniu, przekazać tajemniczkę
nieobecnym, a w razie, gdyby ktoś z grupy
zrezygnował, troszczy się o znalezienie kogoś
na jego miejsce, aby grupa była pełna. Opiekę nad Różami sprawuje proboszcz lub ksiądz
moderator, który jest w stałym kontakcie
z zelatorami poszczególnych Róż. Zelatorka
powinna przynajmniej raz w miesiącu skonsultować się z księdzem moderatorem, aby
zapoznać się z problemami parafii i Kościoła,
które trzeba omodlić.
Włodzimierz Kupisz

Urodzinowy jubileusz papieski
18 maja 2020 r. przypadła
100. rocznica urodzin
świętego Jana Pawła II
i przed rzgowskim ratuszem
powiewały papieskie flagi.
18 maja ksiądz proboszcz
Krzysztof Florczak odprawił
o mszę dziękczynną
za pontyfikat Jana Pawła
II, a przed figurą świętego
na dziedzińcu kościelnym
pojawiły się kwiaty i znicze.
Przyszły papież przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 r. Ojciec był żołnierzem,
a w cywilu urzędnikiem. Mama zajmowała się
domem i wychowaniem dzieci. Zmarła zanim
Karol zdążył przystąpić do I komunii.
Po obronie pracy habilitacyjnej w 1953 r.
Karol Wojtyła wykładał w Metropolitalnym
Seminarium Duchownym i w Uniwersytecie
Jagiellońskim. Był także etatowym wykładowcą

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym
czasie zajmował się młodzieżą akademicką. Towarzyszył jej w górskich wędrówkach. Pozostawał pod silnym wpływem idei prymasa Stefana
Wyszyńskiego. W 1958 roku otrzymał sakrę biskupią, a w 1967 r. Karol Wojtyła został kardynałem, natomiast 16 października 1978 r. został
wybrany papieżem, co wprawiło przywódców
bloku państw socjalistycznych w poważne za-

kłopotanie. Każda pielgrzymka papieża do kraju gromadziła miliony wiernych, przekształcała
się w narodowe rekolekcje, przepojone wołaniem o godność człowieka i sprzeciw przeciw
totalitaryzmowi. Jan Paweł II odwiedził łącznie
135 krajów – Kościół wędrował razem z nim.
Zmarł 2 kwietnia 2005 r.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Na gościnnych „występach”…
R
zgowscy dzielnicowi zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 21 do 23 lat,
którzy przyjechali do jednego ze centrów handlowych i ukradli wspólnie ubrania
oraz buty o łącznej wartości 1500 zł. Grozi im
kara do 5 lat więzienia.
7 maja 2020 roku ok. godz. 17.00 dzielnicowi na służbie z Komisariatu Policji w Rzgowie
przejeżdżali przez parking jednego z centrów
handlowych. Zauważyli jak pracownicy ochrony biegną za młodym mężczyzną. Policjanci
natychmiast zareagowali i dzięki ich czujności
zatrzymali uciekiniera w pobliżu stacji benzynowej. Następnie mundurowi ustalili, iż podejrzewanych było czterech i prawdopodobnie
ukradli ze sklepów towar.

POLICJA APELUJE

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich „czterech kółek”
• Nie pozostawiaj pojazdu na zewnątrz posesji
• Wstaw pojazd do zamykanego garażu z alarmem.
• Zainstaluj system monitoringu na terenie posesji.
• Kluczyk zamykaj w metalowej kasetce lub owiń szczelnie folią aluminiową
• Stosuj dostępne w internecie zabezpieczenia kluczyka elektronicznego
• Nie pozostawiaj kluczyka przy drzwiach czy oknie.
• Trzymaj kluczyk w centralnym punkcie domu.
• Zamontuj w aucie zabezpieczenie, np. blokadę skrzyni biegów.
• Zamontuj w aucie zabezpieczenie elektroniczne, np. odcięcie zapłonu.

ZAPAMIĘTAJ! Tylko tak utrudnisz „pracę” złodziejowi!

Razem z pracownikami ochrony pojechali
na jedną ze stacji w Rzgowie, gdzie na parkingu stało zaparkowane renault. W samochodzie
na miejscu kierowcy siedział 22-letni mieszkaniec Warszawy oraz jego 23-letni kompan.
Podczas przeszukania samochodu – w bagażniku dzielnicowi znaleźli skradzioną odzież i buty
różnych marek. Mając informację, że mężczyźni byli w 4-osobowej grupie, policjanci wraz
z pracownikami ochrony natychmiast ruszyli
w poszukiwaniu kolejnego z mężczyzn. Podczas sprawdzania pobliskiego terenu zauważyli
21-latka wskazanego przez ochroniarzy.
Cała szajka została zatrzymana. Jak się
okazało, wszyscy są mieszkańcami Warszawy
w wieku od 21 do 23 lat. Do Rzgowa przyjechali na gościnne występy. Amatorzy cudzego
mienia w przeszłości mieli już konflikty z prawem, usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi
do 5 lat pozbawienia wolności.
KPP w Koluszkach

Dotacja na nawadnianie
w gospodarstwie
ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie. Rolnicy, którzy chcą
otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20
lipca 2020 r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji
Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie
w gospodarstwie.

www.lodz-wschod.policja.gov.pl

Utrudnij
robotę
złodziejowi
D

zielnicowi w powiecie łódzkim wschodnim prowadzą działania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami, które mają
na celu uczulenie właścicieli samochodów
na ich skuteczne zabezpieczenie. Stróże prawa
rozmawiają o bezpieczeństwie mieszkańców
naszego powiatu.
Działania prowadzone przez policjantów
mają na celu informowanie społeczeństwa
o prawidłowym zabezpieczaniu mienia oraz samochodów przed kradzieżami. Funkcjonariusze

podkreślają i zwracają uwagę na to, gdzie trzymamy kluczyki do auta czy też kartę uruchamiającą pojazd. Przypominają o tym, aby samemu
nie stwarzać złodziejowi okazji do kradzieży.
Dlatego apelują, jeśli to możliwe, o niezostawianie pojazdu na zewnątrz posesji i wstawianie go do zamykanego garażu z alarmem.
Dzielnicowi na każdym spotkaniu podkreślają, że dobrym rozwiązaniem jest instalowanie
monitoringu, który spełnia rolę odstraszającą
amatorów cudzej własności. Poza tym nagranie może stanowić istotny dowód w ewentualnym postępowaniu przed sądem, a także
będzie nieocenionym źródłem informacji dla
policjantów. Mundurowi zwracają szczególną
uwagę, aby kluczyki do auta zamykać w metalowej kasetce bądź owijać folią aluminiową
tłumiącą sygnał radiowy. Podkreślają również
rolę innych zabezpieczeń uniemożliwiających
uruchomienie pojazdu przez obcą osobę.
KPP w Koluszkach

Środki z WFOŚiGW dla rzgowskich OSP
J
ednostki OSP w Grodzisku, Kalinie, Rzgowie,
Bronisinie Dworskim i Prawdzie otrzymały
dotację od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Dotacje w wysokości 153 tys. 775 zł dla
naszych jednostek zostały przyznane w ramach

programu „Doposażenia Ochotniczych Straży
Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub
likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja”.
Zasadą było, że do 20% zgłoszonych potrzeb stanowił wkład własny. Jak poinformował Miron Ossowski z Urzędu Miejskiego

w Rzgowie, w przypadku OSP w gminie Rzgów
chodziło o kwotę 39 tys. 605 zł. Ten wkład własny będzie pokryty z budżetu gminy. Dotacje
są przeznaczone na zakup m.in. strażackich
ubrań specjalistycznych, motopomp, aparatów
powietrznych z wyposażeniem, pompy pływającej, węży ssawnych i tłocznych.
Nabór w FOŚiGW rozpoczął się 1 stycznia
2020 i już w ciągu 2 godzin liczba wniosków

wyczerpała środki przewidziane w budżecie
programu. Zgodnie zasadami o zakwalifikowaniu się do programu decydowała kolejność
wpływu wniosku. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi
podjął decyzję o przyznaniu dotacji 108 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego na łączną kwotę 3 mln zł.
Włodzimierz Kupisz
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Nie ma wciąż
wyspecjalizowanego,
docelowego leku
na koronowirusa. Na całym
świecie trwają prace nad
szczepionką. Tymczasem,
epidemie towarzyszą
od początku cywilizacji.
Całe pokolenia pszczelarzy
pracowały nad preparatami,
wzmacniającymi odporność
człowieka. Zdzisław Berent,
pszczelarz ze Starowej Góry,
przewodniczący Rejonowego
Koła Pszczelarzy nr 1 w Łodzi
podzieli się z czytelnikami
informacjami na ten temat.
– Praca nad własną odpornością nie może polegać na kilkukrotnym podaniu preparatów, ale
na długim stosowaniu niewielkich ilości danych
produktów po uprzedniej konsultacji ze specjalistami od tego typu kuracji – podkreśla pszczelarz. – Trzeba bowiem pamiętać o tym, że wiele
naturalnych produktów, zwłaszcza pochodzenia
pszczelego charakteryzuje się wysoką koncentracją czynnika aktywnego. Dla osób silnie uczulonych lub alergików – terapia mogłaby mieć
skutki przeciwne do oczekiwanych.
– Człowiek żyje w określonej grupie społecznej na określonym terytorium dostosowując
się do środowiska. To dopasowanie utrwala się
z pokolenia na pokolenie. Jednak, rzeczywistość
się zmienia – często się przemieszczamy, odżywiamy produktami z innych regionów. Do tego
dochodzi stopień przetworzenia żywności oraz
jej ogólna dostępność i różnorodność. Stajemy
nieprzystosowani do zmieniającego się środowiska, do którego wkraczamy z własnej woli (turystyka, globalizacja). Złe strony ma pogłębiający się konsumpcjonizm. Spożywamy produkty
z całego świata. Wszystko to powoduje, że nasza
odporność staje się niewydolna – po prostu nie
nadąża za zmianami.
– Zwiększamy tę odporność stosując różne
środki: te nowoczesne, jak i te tradycyjne, znane
od czasów najdawniejszych – kontynuuje Zdzisław Berent. – Z racji moich zainteresowań skupię się na pszczołach i ich produktach, które były
od zawsze ordynowane ludziom w celach profilaktycznych, jak i leczniczych. Najbardziej znanym produktem jest miód stosowany do konserwacji żywności już w starożytności, tak samo jak
i do pielęgnacji ciała oraz do celów spożywczych.

Odporność
zawdzięczamy

pszczołom
Miód jest produktem wytwarzanym przez
pszczoły z nektaru roślin oraz w niektórych
przypadkach z soku owoców, czyli miód nektarowy lub z wydzielin owadów pasożytujących na roślinach tzw. miód spadziowy. Mamy
do czynienia także z mieszaninami powyższych. To miód nektarowo-spadziowy. Mieszaniną różnych miodów jest miód wielokwiatowy.
Miody nektarowe dzielimy na odmianowe
tzn. norma (ilość pyłku danej rośliny) decyduje
o przypisaniu go do danej odmiany, np. lipowy, gryczany, rzepakowy itd. Miód kupowany
jesienią/zimą powinien być skrystalizowany.
Świadczy to o jego wysokiej aktywności biologicznej. Miodami długo zachowującymi
płynność są miody spadziowe. Informacje nt.
rodzajów miodów, ich właściwości są ogólnie
dostępne w necie. Najnowsze zalecenia mówią, że najbardziej wskazane jest spożywanie
samego miodu bez dodatków. Łyżeczka miodu płynnego lub skrystalizowanego pod język
(na błony śluzowe) gwarantuje najwydajniejszą
przyswajalność.

Dziki z wizytą w… Rzgowie

O

statnio łagodniejsze zimy sprzyjają zwiększeniu się populacji dzików
w naszym środowisku. To z kolei
zmusza zwierzęta do szukania coraz to nowych miejsc w których mogą znaleźć pożywienie. Wiedzione instynktem są coraz częstszymi gośćmi w pobliżu naszych zabudowań
i na naszych ulicach. Najczęściej spotkać można je nad ranem ale ostatnio również w ciągu
dnia.
Należy jednak pamiętać, że z dzikami żartów nie ma. Jeżeli poczują zapach jedzenia
mogą nawet przejść pod ogrodzeniem. W po-

NATURA I MY

szukiwaniu pożywienia coraz częściej podchodzą do domów, przy których mogą znaleźć odpadki jedzenia, opadłe liście, skoszoną trawę,

Szczególnie pożytecznym produktem jest
propolis (kit pszczeli). To substancja balsamiczna zbierana z rozwijających się paków liści o silnych właściwościach bakteriobójczych.
Od zarania używany do np. do balsamowania,
a także opatrywania ran. Pszczoły używają tej
substancji jako swoistej „bramy zaporowej”,
broniącej dostępu patogenów do wnętrza rodziny pszczelej. Z propolisu wyrabiane są maści, krople. Wykorzystywany jest jako dodatek
do szeregu substancji leczniczych. Propolis
nieprzetworzony ma postać ciemnych grudek, skrawków, pyłu. Domowym sposobem
można sporządzić nalewkę do stosowania
wewnętrznego, jak i na zewnątrz. Uzyskujemy
ją rozpuszczając propolis w alkoholu 70-procentowym. Natomiast maści to już bardziej zaawansowane receptury. Lepiej zdobyć gotowe.
Kolejnym produktem pszczelopochodnym, pomagającym w nabywaniu odporności
jest pyłek kwiatowy. Jak sama nazwa wskazuje jest to pyłek zbierany z roślin w porze kwitnienia. To produkt nieprzetworzony, poddany

owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne
odpady organiczne i komunalne. Wyrzucane
przez mieszkańców odpady czynią łatwą zdobycz.
Urzędnicy apelują o zabezpieczanie kompostowników. Śmietniki przy posesjach należy
zamykać, nie zostawiać worków ze śmieciami
obok kubłów, aby zwierzęta nie miały do nich
dostępu. Najlepiej solidnie je ogrodzić. Inaczej
dziki przyzwyczają się do odwiedzin, bo będą
wiedziały gdzie znajdą jedzenie. Zwierzęta te
potrafią być jednak bardzo niebezpieczne,
szczególnie locha, przy której są małe. Dlatego
po spotkaniu młodych dzików absolutnie nie
wolno ich dotykać, głaskać, zaczepiać, łapać
ani tym bardziej atakować. Wtedy może być
niebezpiecznie.
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tylko niezbędnym zabiegom konserwującym
(suszenie, mrożenie). Suszony, mrożony pyłek
może być spożywany sam, jak i w różnych mieszankach dostępnych na rynku. Przy zakupie
należy zwrócić uwagę na to, żeby grudki/ziarenka były różnokolorowe. Świadczy to o jego
bioróżnorodności.
– Pierzga to przetworzony przez pszczoły
pyłek kwiatowy, produkt, którym się odżywiają
pszczoły i ich larwy w pewnym okresie życia –
mówi Zdzisław Berent. – Jest to wysoce energetyczny pokarm. Powstaje w efekcie przetworzenia pyłku przez pszczoły. Obróbka ta polega
na dodaniu wydzieliny/enzymu z gruczołów
gardzielowych i „ubiciu” tego specyfiku w komórce. Pierzga oczyszczona ma postać twardych
grudek ciemnej barwy ze słabo zaznaczonymi
przebarwieniami. Spożywana jest w tej postaci
lub w połączeniu z innymi produktami pszczelimi jak np. miodem. Pierzga przede wszystkim
wzmacnia system odpornościowy organizmu,
a także wspomaga leczenie farmaceutykami.
Dostarcza także substancje odżywcze do organizmu i wzmacnia system nerwowy, dlatego
znajduje zastosowanie w leczeniu depresji oraz
wzmacnia kreatywne myślenie.
Zapach, jaki wytwarza rodzina pszczela znany jest od zarania w aromatoterapii.
Na rynku dostępne są świece, wykonane całkowicie z wosku pszczelego i wysokiej jakości
olejków eterycznych. Wosk pszczeli pali się
bezdymnie, ma zdolność oczyszczania powietrza z alergenów, brzydkich zapachów, wirusów
i toksyn, ponieważ wytwarza jony ujemne. Tonizuje powietrze i unieszkodliwia w nim patogeny. Dodatkowo, ma piękny miodowy zapach.
Należy wspomnieć o niezbyt popularnych
w naszym kręgu kulturowym produktach
z larw pszczelich, a zwłaszcza trutni (afrodyzjak) w różnej formie jako nalewki, zawiesiny,
konserwanty. To forma poprawiania efektywnego bilansu białka w organizmie. Na wschodzie Europy do tej pory uznaniem cieszą się
nalewki alkoholowe (dość mocne) na czerwiu
pszczelim lub na dorosłych owadach.
– Sumując: w budowie/naprawie naszej
nadszarpniętej odporności biologicznej na pewno są pomocne produkty naturalne dostarczane
przez pszczoły – zapewnia właściciel pasieki
ze Starowej Góry. – Forma aplikacji tych specyfików zależy od tradycji oraz dostępności
i świadomości społeczeństwa. Pamiętajmy: odporność – to cecha nabywana stosunkowo wolno
w dłuższym przedziale czasowym przy użyciu
środków/technik naturalnych.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

A co zrobić, gdy spotkamy dzika na swej
drodze? Przede wszystkim zachowajmy spokój, nie wykonujmy żadnych gwałtownych
ruchów. Jeśli zwierzę nas nie dostrzegło, należy spokojnie się oddalić z miejsca i nie podchodzić do niego. Gdy jednak nas dostrzeże,
najlepszym wyjściem jest nasz bezruch, gdyż
ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
Nie wolno łapać dzika, szczuć psem czy
zapędzać w miejsca, z których nie ma ucieczki.
Zdenerwowane zwierzę z pewnością zaatakuje!
Aby przepłoszyć zwierzę z dalszej odległości,
należy głośno tupać i szybko machać rękami.
W żadnym wypadku nie wolno gonić dzika.
Paulina Stanecka
fot. z monitoringu mieszkańców
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Dla kogo zwolnienie
z podatku od nieruchomości
R

ada Miejska w Rzgowie 22 kwietnia
2020 r. przyjęła Uchwałę w sprawie
zwolnienia przedsiębiorców z podatku
od nieruchomości. Ma to związek z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19. Zwolnieni z podatku od nieruchomości od: gruntów,
budynków oraz budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – będą przedsiębiorcy, którzy na dzień 31
grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji, a ich płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku przychodów w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie dotyczy
podatku od nieruchomości
za okres trzech miesięcy
od maja do lipca 2020 roku.
Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których
przychody w kwietniu 2020 roku zmniejszyły się o nie mniej niż 70 proc. w stosunku
do przychodów w kwietniu 2019 roku. Nato-

miast w przypadku przedsiębiorców, którzy
rozpoczęli działalność gospodarczą po 31
marca 2019 roku – zwolnienie to dotyczy tych,
których przychody w kwietniu 2020 roku
zmniejszyły się o nie mniej niż 70 proc. w stosunku do średnich przychodów miesięcznych
za okres od początku prowadzenia działalności
do 31 marca 2020 roku.
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie
pomocy, wynikającej z niniejszej uchwały wraz
z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek
od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienie, składa formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenie
o zmniejszeniu przychodów przy ubieganiu się
o pomoc, rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości,
o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi
pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie

Dobrostan zwierząt
– wnioski do 15 czerwca
D

o 15 czerwca 2020 r. został przedłużony
termin składania wniosków przez tych
rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR
o pomoc finansową z PROW 2014–2020
w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Ten
nowy rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla
hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk
hodowlanych, związanych z podwyższonym
dobrostanem zwierząt.
Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie
zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania
przez zwiększenie powierzchni bytowej przy-

padającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc.w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub
przez zorganizowanie zwierzętom dostępu
do pastwiska czy wybiegu.
W pierwszym tygodniu maja do ARiMR
wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej. Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie
powierzchni w budynkach); 24 zł na tuczni-

z pkt. 3.1, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.
Formularze deklaracji oraz informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych
wraz załącznikami, wynikającymi z postanowień uchwały o zwolnieniu z podatku za część
roku 2020, są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Rzgowie do skrzynki podawczej, mogą
zostać przesłane pocztą, za pośrednictwem
platformy EPUAP bądź złożone osobiście
w każdy czwartek w punkcie uruchomionym
na parterze w godzinach 8:00–15:00.

Szczegółowych informacji udziela
Referat Budżetu i Finansów.
Tel. kontaktowy:
42 214 12 10 wew. 110
Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości, załączniki oraz deklaracje
do pobrania na stronie BIP UMR.
Oprac. WK

ka (zwiększenie powierzchni w budynkach);
185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie
pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną
(zwiększenie powierzchni w budynkach);
329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów
poza sezonem pastwiskowym).
Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku
dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014–2020. Wniosek może
być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym
że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna
kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%.
Ostateczny termin ubiegania się o płatności
dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.


Ważne dla małych
gospodarstw
O

miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został
wydłużony termin składania wniosków
na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. To propozycje skierowane
do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro.
O wsparcie może ubiegać się wspólnie
kilku rolników. W tym przypadku wielkość
ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa
może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym
suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys.
euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość
ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość
co najmniej 13 tys. euro.
W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie
finansowe może starać się rolnik posiadający
gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha
użytków rolnych lub nieruchomość służącą
do prowadzenia produkcji w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych
gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii
wypłacanej w dwóch ratach: 80% (48 tys. zł)
po spełnieniu warunków określonych w decyzji
o przyznaniu pomocy, a 20% (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.
W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR.
opr. WK

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu z dnia 19 maja 2020 r.
BURMISTRZ RZGOWA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Rzgów położonej w Konstantynie obręb: 5 Grodzisko.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów wg księgi wieczystej

Powierzchnia
w ha

Cena brutto
wywoławcza (zł)

Wadium (zł)
a) wysokość b) termin wniesienia

1

522

LD1P/00021556/2

0,1720

336 591,96

33 659,19 / 29.06.2020

2

523

LD1P/00021556/2

0,1374

243 059,07

24 305,90 / 29.06.2020

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przedstawionej w tabeli odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95–030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, pokój 37
w dniu 29 czerwca 2020 r. o godzinie: 11.00.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 2 lub 5, tel. 42 214 12 09. Ogłoszenie
o przetargu zamieszczono na www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Grodzisko-Konstantyna.
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Start nowego sezonu

Równo dwa miesiące trwała
przerwa od wspólnych treningów
na stadionach czy orlikach. 11
marca na facebookowym profilu
Zawiszy pojawiła się informacja
o wstrzymaniu zajęć, a 11 maja
powróciliśmy do ich regularnego
odbywania. Był to na pewno
trudny okres, dla wszystkich
nowy i ciężki do zaakceptowania.
Związany z wieloma
ograniczeniami, które jednak
przekornie miały zadbać o nasze
zdrowie oraz o to, że wspomniany
rozbrat z treningami będzie
krótszy niż mógłby być.
Znów na wspólnym treningu

Informacja o odmrażaniu sportu przyniosła
wiele uśmiechów na naszych twarzach, ale też
jeszcze więcej pytań i wątpliwości. Każdy pragnął jak najszybciej wrócić do swojej niedawnej
„normalności”, choć obaw przede wszystkim
o zdrowie naszych zawodników nie brakowało.
Pierwsze zajęcia, przy odpowiednim przygotowaniu stadionu w postaci ogólnych regulacji
i wytycznych dla trenerów, zawodników oraz
rodziców, środków do dezynfekcji, dbania
w należyty sposób o sprzęt sportowy, odbyły
się w małych 7 osobowych grupach (6 zawodników + trener). Takie warunki postawione
zostały w pierwszym etapie wznawiania zajęć
sportowych. Niby to jeszcze nie było nic wielkiego, a jak już znacząco wpłynęło na złapanie
oddechu od ostatnich obostrzeń. Zastanawiającym było także jak do sprawy podejdą sami
zawodnicy oraz ich rodzice. Czy zdecydują
się na powrót do treningów czy też spokojnie
przeczekają pierwsze dni czy też nawet tygodnie zajęć.
Okazało się, że sportowy duch naszych
zawodników, o którym pisaliśmy w jednym

z wcześniejszych numerów „Naszej Gminy”,
przetrwał nienaruszony. W zasadzie do zajęć
powróciła zdecydowana większość wszystkich zawodników Zawiszy. Po przeliczeniu
wszystkich zespołów i podziale na liczbę trenujących grup trzeba było mocno nagłowić
się, aby ułożyć grafik treningów. Z wyliczeń
wyniknęło, że przy zasadzie 6 zawodników +
1 trener musieliśmy znaleźć na stadionie miejsce dla około 25 takich grup! Można powiedzieć, że od poniedziałku do piątku na naszym
stadionie nie można było wcisnąć już nawet
szpilki, i to do późnych godzin wieczornych.
Dalsze etapy odmrażania sportu przyniosły
przede wszystkim zwiększenie liczby trenujących, a co za tym idzie pozwoliły na trenowanie w zasadzie w pełnych składach. Po dwóch
tygodniach od wznowienia zajęć powróciliśmy
do założonej liczby treningów i można powiedzieć, że powoli zapominamy o naszej długiej
rozłące. Znów, co nas bardzo cieszy, wróciliśmy
do rozwiązywania problemów z za małymi ko-

Od 25 V zajęcia
w hali GOSTiR
tylko na zapisy
W

poniedziałek, 25 maja ruszyły zajęcia
w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. Dostępne są tylko na zapisy. W poniedziałek Angela zaprasza młodsze i starsze cheerleaderki,
Karolina nauczy zainteresowanych, jakimi ćwiczeniami zadbać o zdrowy kręgosłup, a Jarek
poprowadzi zajęcia Krav maga dla dzieci oraz
dla dorosłych. Szczegóły na plakacie poniżej.
WK

szulkami czy brakującymi piłkami. A przede
wszystkim znów czujemy, że całe środowisko
piłkarskie wróciło tam gdzie zawsze czuło się
najlepiej, na zielone boisko.

Koniec sezonu
Zgodnie z przesłaną przez Łódzki Związek
Piłki Nożnej uchwałą poznaliśmy ostateczne
rozstrzygnięcia lig seniorskich oraz lig młodzieżowych. Zostały one uznane za zakończone pomimo braku rozegrania wszystkich spotkań. Jako końcowe tabele uznano te powstałe
po ostatniej rozegranej kolejce. Uchwalone zostało także prawo awansu dla drużyn, które zajęły miejsca premiujące oraz odstąpiono od uznawania spadków. Tym samym pierwszy zespół
Zawiszy zajął ostatecznie 4 miejsce w Klasie
okręgowej, a promocję do IV ligi uzyskał niespodziewanie zespół Stali Głowno. W III lidze
kobiet nasze panie zajęły 5 miejsce. Natomiast
w I lidze utrzymał się zespół drużyny futsalowej

Zawiszy. Większość zespołów młodzieżowych
miała na wiosnę rozpocząć ligę od początku, ale
niestety nie udało się im rozegrać choćby jednej
kolejki. Najbardziej zmartwieni mogli być zawodnicy 2010 rocznika, którzy w rozgrywkach
wiosennych mieli zmierzyć się w silnej lidze,
utworzonej na wzór lig wojewódzkich. W najbliższym czasie przekonamy się czy ŁZPN powróci do tego pomysłu wraz z nowym sezonem.

Start rozgrywek
Przytoczona wyżej uchwała wskazuje także założenie rozpoczęcia rozgrywek dla Klasy Okręgowej na dzień 8 sierpnia 2020 roku, a dla drużyn młodzieżowych nie później niż 22 sierpnia
2020 roku. Czy te daty będą już ostateczne dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Miejmy
nadzieję, że już nic nie przeszkodzi zarówno
w prowadzeniu treningów, jak i zaplanowanemu startowi rozgrywek ligowych.
Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza
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Poczet radnych Gminy
Rzgów (1990–2023)
I KADENCJA 1990–1994
1. Bartoszewski Marek – Przewodniczący Rady Gminy
2. Bik Henryk
3. Gąsiorek Wiesław
4. Gembic Tadeusz
5. Gierasiński Stanisław
6. Hilt Kazimierz
7. Jurek Andrzej
8. Kozakiewicz Bogusław
9. Krajewska-Biskupska Dorota
10. Krajewski Adam
11. Król Eugenia
12. Lukas Feliks
13. Ładyński Marek
14. Marszałek Józef
15. Oleśko Marian
16. Podpora Kazimierz
17. Pytka Paweł
18. Różniakowski Włodzimierz
19. Salski Piotr
20. Śmiechowicz Józef
II KADENCJA 1994–1998
1. Bagiński Marek
2. Bartoszewski Marek – Przewodniczący Rady Gminy
3. Bednarczyk Stanisław
4. Binkowski Józef
5. Biskupska-Neidowska Dorota
6. Dziura Zofia
7. Gąsiorek Wiesław
8. Gierasiński Stanisław
9. Grabowski Zdzisław
10. Hilt Kazimierz
11. Krzewiński Dariusz
12. Ładyński Marek
13. Marszałek Józef
14. Możdżeń Adam
15. Pietrusińska Jadwiga
16. Prądzyński Andrzej
17. Sabela Andrzej
18. Salski Piotr
19. Waprzko Konrad
20. Zając Stanisław
III KADENCJA 1998–2002
1. Bagiński Marek
2. Bartoszewski Marek – Przewodniczący Rady Gminy
3. Bednarczyk Stanisław
4. Binkowski Józef – Zarząd Gminy
5. Dziura Zofia – Zarząd Gminy
6. Gąsiorek Wiesław
7. Gierasiński Stanisław

8. Hilt Kazimierz
9. Kamiński Tomasz
10. Krzewiński Dariusz
11. Kulanty Edward
12. Kurowska Bożena
13. Marszałek Józef
14. Możdżeń Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
15. Pietrusińska Jadwiga – Zastępca Wójta Gminy
– w zamian Salski Piotr
16. Prądzyński Andrzej
17. Salski Piotr – Zarząd Gminy
18. Siotor Aleksander – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
19. Skalska Iwona – rezygnacja,
na jej miejsce Kaczmarek Włodzimierz
20. Zając Stanisław
IV KADENCJA 2002–2006
1. Bagiński Marek
2. Bartoszewski Marek – Przewodniczący Rady
3. Dziura Zofia
4. Gąsiorek Wiesław – Wiceprzewodniczący Rady
5. Hilt Kazimierz
6. Kamiński Mateusz
7. Krzewiński Dariusz
8. Piekarski Sławomir
9. Pietrusińska Jadwiga – zastępca wójta
10. Salski Piotr
11. Salski Tomasz
12. Skalski Marek
13. Zając Stanisław
14. Ziemak Sławomir – Wiceprzewodniczący Rady
15. Zięba Tadeusz
V KADENCJA 2006–2010
1. Bagińska Regina – Wiceprzewodnicząca Rady
2. Bagiński Marek
3. Bartoszewski Marek – Przewodniczący Rady
4. Bednarczyk Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady
5. Czarnocki Mariusz
6. Gąsiorek Wiesław
7. Gierasiński Stanisław
8. Hajduk Piotr
9. Kamiński Mateusz
10. Owczarek Jan
11. Piekarski Sławomir
12. Skalski Marek
13. Zając Stanisław
14. Zięba Tadeusz – zmarł w ostatnim roku kadencji
15. Zygmunt Andrzej

VI KADENCJA 2010–2014
1. Bagińska Regina Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady
2. Bartoszewski Marek – Przewodniczący Rady
3. Bednarczyk Mirosław
4. Bednarczyk Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady
5. Biniek Urszula
6. Gąsiorek Wiesław
7. Gierasiński Stanisław
8. Łęgocki Kazimierz
9. Niewiadomska Krystyna
10. Owczarek Jan
11. Krzewiński Dariusz – rezygnacja w 2012
– w to miejsce Pachulska Anna
12. Salski Piotr
13. Skalski Marek
14. Wawrzyniak Zenon
15. Zygmunt Andrzej
VII KADENCJA 2014–2018
1. Bartoszewski Marek
2 Chwiałkowski Leszek
3. Cisowski Zbigniew – Wiceprzewodniczący Rady
4. Fryczka Ewa
5. Gałkiewicz Grażyna
6. Gąsiorek Wiesław
7. Kluczyński Rafał
8. Łęgocki Kazimierz
9. Marchewczyński Marek
10. Michalak Jan – Przewodniczący Rady od 1.06.2016
11. Pełka Radosław – Wiceprzewodniczący Rady
12. Spałka Jan
13. Świerczyński Jarosław – Przewodniczący Rady
do 1.06.2016
14. Tumińska-Kubasa Anna
15. Zaborowski Stanisław
VIII KADENCJA 2018–2023
1. Bartoszewski Marek – Wiceprzewodniczący Rady
2. Cisowski Zbigniew – Wiceprzewodniczący Rady
3. Gąsiorek Wiesław
4. Kluczyński Rafał
5. Kuźnicka Kamila
6. Pełka Radosław – Przewodniczący Rady
7. Redzynia Paweł
8. Skalski Kordian
9. Spałka Jan
10. Szczech Przemysław
11. Świerczyński Jarosław
12. Tumińska-Kubasa Anna
13. Tyll Ewa
14. Waprzko Zbigniew
15. Zaborowski Stanisław

