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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rzgowie, 
której mam przyjemność przewodniczyć, przez 
pierwszy kwartał swojej działalności pracowała 
intensywnie, z czego dzisiaj chciałabym zdać 
Państwu relację w niniejszym artykule. 

Skład Komisji Rewizyjnej i plan pracy 
na pierwszy kwartał 2015

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni 
Leszek Chwiałkowski, Rafał Kluczyński, Jan 
Spałka, Wiesław Gąsiorek oraz niżej podpisana, 
Grażyna Gałkiewicz. Komisja ukonstytuowała 
się 12 grudnia, tuż po pierwszej merytorycznej 
sesji Rady Miejskiej. Podczas tego posiedzenia 
wybraliśmy wiceprzewodniczącego - został nim 
Leszek Chwiałkowski - oraz przyjęliśmy plan pracy 
na pierwszy kwartał 2015. Obejmował on trzy duże 
kontrole - kredytów i pożyczek zaciąganych przez 
Urząd Miejski, relacji urzędu ze spółką komunalną 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. oraz naliczania i pobierania podatku od 
nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby 
działalności gospodarczej. Plan ten zaczęliśmy 
realizować niezwłocznie po przerwie świąteczno-
noworocznej, składając stosowne zapytania do 
burmistrza Konrada Kobusa. 

dokończenie na str. 4

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  zytaj na str. 17

Radny informuje, Radny wyjaśnia       czytaj na str. 5-7

„Otwarte Serce”                                   czytaj na str. 13

Komisja Rewizyjna kontroluje i interweniuje

Na zdjęciu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Rady Miejskiej w Rzgowie Grażyna Gałkiewicz



Od redakcji
Drodzy Czytelnicy,
W dzisiejszym numerze polecam szczególnej uwadze wywiad 

z Wiceburmistrzem Rzgowa Mateuszem Kamińskim oraz rozmowę 
z naszymi czytelnikami z Panem Łukaszem Salskim. Poza tym bardzo 
ciekawe wspomnienia zesłania na Sybir jednej z naszych mieszkanek. Jak 
w każdym numerze zapraszam do śledzenia rubryki Radny informuje, 
Radny wyjaśnia. 

Dziękuję za wszystkie listy do redakcji. Jest ich tak wiele, że wszystkich 
nie można opublikować. Dziękuję również za wszystkie uwagi i spostrzeżenia. 
Wiem od mieszkańców, że są problemy o których warto napisać i wspomnieć. 
Jednocześnie pragnę poinformować, że w redakcji przyjęto zasadę, że pod 
każdym tekstem autor podpisuje się z imienia i nazwiska, stąd nie będziemy 
publikować listów, które nie zostały podpisane. Pragnę jednak Państwa 
zapewnić, że całą korespondencję czytam, całe Kolegium Redakcyjne również 
czyta z wielką uwagą. Bardzo cenimy sobie Państwa opinie, jesteśmy dumni 
z pochwał i analizujemy krytyczne uwagi. Dokładamy wszelkich starań, 
by z każdym numerem pismo było coraz lepsze.

Z poważaniem,
Redaktor Naczelny
Tomasz Łuczyński

i Kolegium Redakcyjne
Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 37. 
Tel. 883 622 722, email: naszagmina@rzgow.pl, www.naszagmina.rzgow.pl

Wiosenna zbiórka krwi!
Po raz kolejny odbędzie się honorowa akcja krwiodawstwa w Rzgowie. 
Wszyscy chętni będą mogli oddać ten cenny lek 12 kwietnia (niedziela) 2015r. 
od 10:00 do 13:00 w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który będzie 
na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Kto może oddać krew?
• Zgłaszający się do oddania krwi musi posiadać przy sobie dokument ze 

zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL.
• Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, 

wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego śniadania i wypiciu około 1,5 
litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

• Osoba pełnoletnia, która waży powyżej 50 kg.
Pamiętajmy, że chwila poświęcona na oddanie krwi może przełożyć się na 
czyjeś zdrowie lub życie. Stańmy się bohaterami sami dla siebie i podzielmy się 
z Potrzebującymi naszym cennym darem. Zapraszamy wszystkich strażaków 

Ochotniczej Straży Pożarnej z regionu, naszych przyjaciół i sympatyków oraz 
osoby zainteresowane do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa.

Klaudia Zaborowska

Wesołych Świąt
Zdrowych , Pogodnych Świąt Wielkanocnych ,  
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.  

Radosnego, wiosennego nastroju,  
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród 

przyjaciół 
 oraz wesołego “Alleluja”

 Życzą Wszystkim
Burmistrz,  Rada Miejska  i Redakcja Gazety

na zdjęciu Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Rzgów

Mateusz Kamiński od stycznia 2015 jest zastępcą 
burmistrza Rzgowa. Rodowity rzgowianin. Tutaj 
w dzieciństwie uczęszczał do szkoły podstawowej, 
tu mieszka wraz z rodziną.  Jest prawnikiem, 
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2002–2010 
był radnym Rady Gminy Rzgów (od 2006 Rady 
Miejskiej w Rzgowie). W roku 2006 kandydował 
w wyborach na urząd burmistrza Rzgowa. Od 2002 
roku pracował jako konsultant w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Łodzi. W latach 2010-2011 
był doradcą Krzysztofa Kwiatkowskiego, ministra 
sprawiedliwości. Jest autorem kilkudziesięciu 
publikacji z dziedziny ochrony danych osobowych, 
dostępu do informacji publicznej, informatyzacji 
administracji i ochrony zdrowia oraz prawa 
medycznego. Jest członkiem Zespołu Ochrony 
Danych Osobowych i Zarządzania Informacją 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Jest szczęśliwym mężem i ojcem.

Od początku tego roku pełni Pan funkcję 
zastępcy burmistrza Rzgowa. Objęcie tej funkcji 
właśnie przez Pana było dla naszych mieszkańców 
pewnym zaskoczeniem.

Mam nadzieję, że była to raczej miła niespodzianka. 
Docierają też do mnie sygnały, że trochę oczekiwana. 
Rzeczywiście nie startowałem w wyborach 
samorządowych. Miałem inne plany zawodowe, 
które zresztą wciąż są aktualne, bo nadal zależy 
mi na tym, by obronić napisany już doktorat. Teraz 
jednak poświęcam się głównie pracy na rzecz naszej 
Gminy. Inne obowiązki zostały przesunięte w czasie.

Realia rzgowskiego samorządu nie są Panu obce. 
Wcześniej przez dwie kadencje był Pan radnym. 
Jak współpracuje się Panu z nowo wybranymi 
członkami Rady?

Nasi radni z zapałem zabrali się do pracy. Na pewno 
chcą również się uczyć. To bardzo dobrze. Zwłaszcza 
nowi radni chętnie uczestniczą w szkoleniach. Pomaga 
im to szybciej poznawać realia, w jakich w Polsce 
działa samorząd terytorialny. Moim zdaniem udaje 
się nam też coraz lepiej współpracować. Chciałbym 

jednak, aby wszyscy przedstawiciele naszych 
mieszkańców patrzyli na gminę globalnie, abyśmy 
rozmawiali o poważnych problemach, konsultowali 
się i wspólnie szukali skutecznych rozwiązań. 

Czy są jakieś komplikacje we współdziałaniu? 
Martwi mnie to, że nowi radni bardzo nieufnie 

odnoszą się do słów burmistrza i innych pracowników 
Urzędu Miejskiego oraz instytucji gminnych. Było to 
na przykład widoczne podczas debaty budżetowej. 
Wtedy zupełnie niepotrzebnie straciliśmy czas na 
tłumaczenie, że swobodne zmniejszanie wydatków 
na płace pracowników oświaty nie jest możliwe. 
Istnieją bowiem przepisy prawa, które regulują to 
zagadnienie bardzo szczegółowo. Wydatki gminy 
w tym zakresie zależą m.in. od kwalifikacji nauczycieli 
i liczby dzieci uczących się w szkołach. Trzeba się 
z tym liczyć i w dyskusji na ten oraz podobne tematy 
zaufać burmistrzowi i skarbnikowi. Niepokoi mnie 
również to, że podczas sesji i posiedzeń komisji rady 
dochodzi do niepotrzebnych utarczek słownych 
między radnymi, którzy od niedawna zasiadają 
w radzie, a radnymi, którzy pełnią swoje funkcje 
kolejną kadencję. 

dokończenie na stronie 3

Rozmowa miesiąca
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dokończenie ze str. 2 
Takie ataki personalne nic nie wnoszą i nie służą 

merytorycznej dyskusji. Podobnie niestosowne 
jest bezpodstawne używanie na przykład słowa 
„oszustwo” podczas obrad komisji rady. Patrząc 
na takie sceny, można mieć czasem wrażenie, że 
złe wzorce z „wielkiej polityki” zagościły w naszej 
gminie. Jeśli mogę, to chciałbym gorąco zaapelować 
o zaniechanie takich wystąpień i merytoryczną, a nie 
emocjonalną dyskusję.

Wkradła nam się tu polityka, a to miał być 
wywiad lżejszego kalibru. Może porozmawiajmy 
o Pańskich zainteresowaniach i planach na 
przyszłość.

 Moją największą pasją jest moja praca – niezależnie 
od tego, czy pracuję jako konsultant, wykładowca, 
doradca czy zarządzający. Praca mnie bardzo wciąga 
i mam zawsze dużo pomysłów do zrealizowania. 
Dlatego chętniej opowiem o planach. Rozpoczynając 
pracę w rzgowskim Urzędzie Miejskim, postanowiłem 
zwrócić szczególną uwagę na opiekę i kształcenie 
dzieci w wieku przedszkolnym. Myślę, że w tym 
roku rodzice odczują poprawę w tej dziedzinie. 
Latem zostanie zakończona rozbudowa Przedszkola 
Publicznego w Rzgowie. Dzięki temu uzyskamy 50 
nowych miejsc dla naszych maluchów. Pamiętam 
także o oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Kalinie i w Guzewie. Złożyliśmy 
właśnie wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 
o dofinansowanie doposażenia tych oddziałów 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczę, że 
uda nam się te środki pozyskać. Dzięki temu nasi 
najmłodsi mieszkańcy będą się bawić i uczyć w ładnie 
i nowocześnie wyposażonych salach. Chcę też pomóc 
rodzicom w zapewnieniu dzieciom wystarczająco 
długiej opieki. Przedszkole powinno pracować 
dłużej w ciągu dnia oraz być otwarte w okresie 
wakacyjnym. Zwróciłem się także do dyrektorów szkół 
podstawowych o to, aby sprawdzili, czy potrzebne 
jest wydłużenie godzin pracy świetlic szkolnych. 
Chciałbym, aby uwzględnili potrzeby rodziców w tym 
zakresie w nowych planach organizacji pracy szkół.

Edukacja to jednak tylko jedno z zagadnień, 
którymi się Pan zajmuje. Są jeszcze: kultura, 
zdrowie, pomoc społeczna i sport.

Gmina Rzgów przeznacza dość dużo pieniędzy 
na działalność kulturalną. Zależy mi na tym, aby 
to co możemy zaoferować w tym zakresie, trafiało 
przede wszystkim do naszych mieszkańców. Uważam, 
że powinniśmy o to zadbać, uwzględniając przede 
wszystkim potrzeby tych, którzy tego najbardziej 
potrzebują, czyli dzieci, młodzieży oraz seniorów. 
Chciałbym, żeby w tych zajęciach uczestniczyły 
osoby z całego terenu gminy. Stąd też inicjatywa, aby 
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” prowadził swoje 
próby także w drugiej co do wielkości miejscowości 
naszej gminy – Starowej Górze. Bardzo wierzę w to, 
że działalność instruktorów tego zespołu będzie 
cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców. Na 
razie uruchomiliśmy tam zajęcia plastyczne, na które 
uczęszcza spora grupa dzieci. Tak jak wspomniałem, 
zależy mi także na kierowaniu oferty kulturalnej do 
seniorów. Ich dorosłe dzieci, ludzie pracujący chcą, 
aby starsi już rodzice mieli możliwość aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Dlatego będę szczególnie 
popierał działalność kulturalną kierowaną do osób 
starszych. Choć adresując ofertę do seniorów i dzieci, 
staram się również nie zapominać o osobach obecnie 
aktywnych zawodowo. 

Jakie to propozycje?
Szczególnie doceniam tych, którzy na bieżąco, ale 

i w przeszłości angażowali się dla rzgowskiej kultury. 
W tym roku będziemy obchodzić 30-lecie powstania 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Chciałem, 
aby wpływ na kształt tych obchodów mieli dawni 
członkowie zespołu. Poprosiłem ich przedstawiciela 
o to, aby wypowiedział się w tej sprawie podczas obrad 
Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej. Myślę, 
że dzięki temu obchody rocznicy będą ciekawsze. 
Wiem, że byli członkowie zespołu chcą też sami 
zatańczyć podczas rocznicowego występu. Cieszę się 
z tego, bo przypominam sobie początki „Rzgowian”. 
Była to jedna z cenniejszych inicjatyw kulturalnych 
w naszej gminie. Pamiętam też, że przedsięwzięcie 
pana Wojciecha Kacperskiego zostało zaadresowane 
głównie do dzieci i młodzieży. Myślę, iż tradycję tę 
należy kontynuować. Warto też zauważyć, że bogatą 
ofertę zajęć dla dorosłych ma Gminny Ośrodek Sportu 
i Turystyki prowadzący halę sportową. Oczywiście 
aktywne są również koła gospodyń. Bardzo cenię to, 
że także nasi pracujący mieszkańcy chętnie w tych 
aktywnościach uczestniczą. Myślę, że jest naprawdę 
w czym wybierać, bo nasz Gminny Ośrodek Kultury 
organizuje bardzo dużo imprez i to nie tylko w samym 
Rzgowie, ale i w innych miejscowościach. W 2014 
r. były aż 103 takie imprezy. Myślę, że w tym roku 
może być ich nawet trochę więcej. 

Czy jest jakiś plan zmian w zakresie polityki 
społecznej?

Pracujemy nad programem skierowanym do 
rodzin wielodzietnych. Dotychczas w naszej gminie 
go nie było, a ewidentnie jest potrzebny. Wraz 
z burmistrzem Konradem Kobusem chcemy, aby 
gmina dofinansowywała zakup biletów miesięcznych 
członkom dużych rodzin. Ktoś może oczywiście 
powiedzieć, że gmina powinna zaoferować więcej 
w tym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, iż w naszej 
gminie bardzo wiele tzw. usług publicznych, na które 
inne gminy udzielają rodzinom wielodzietnym ulg, jest 
dostępnych za darmo dla wszystkich mieszkańców. 

Zarówno uczestnictwo w zajęciach Gminnego 
Ośrodka Kultury, jak też dostęp do hali sportowej są 
bezpłatne. Także kluby sportowe dofinansowywane 
przez naszą gminę nie pobierają opłat za uczestnictwo 
w zajęciach. Z tego właśnie powodu program dla 
rodzin wielodzietnych nie będzie wprowadzał aż tak 
wielu ulg, jak w innych gminach. Nie można jeszcze 
raz zaoferować niektórym nieodpłatnie tego, co już 
jest nieodpłatne dla wszystkich. 

Pozostała nam w takim razie kwestia opieki 
zdrowotnej.

Wraz z burmistrzem widzimy pilną potrzebę 
rozbudowy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie. 
Budynek ten powstał na początku lat osiemdziesiątych. 
Wtedy nie zakładano, że będzie w nim przyjmowało 
tylu lekarzy specjalistów, ilu pracuje tam dziś. 
Wymagania stawiane obiektom przychodni też były 
inne. Obecnie nasz budynek jest już za mały. Dlatego 
chcemy go rozbudować. To jednak zamierzenie jeszcze 
nie na ten rok. Na razie doposażony zostanie gabinet 
stomatologiczny. Zostanie tam zainstalowany nowy 
unit oraz urządzenie do robienia zdjęć rtg zębów. 
Dzięki temu pacjenci nie będą już musieli specjalnie 
szukać placówki realizującej taką usługę. Równolegle 
z doposażeniem gabinetu stomatologicznego 
w Gminnej Przychodni Zdrowia z inspiracji radnej 
Grażyny Gałkiewicz zamierzamy przeprowadzić 
bezpłatne badania stomatologiczne dzieci i młodzieży 
z wszystkich publicznych placówek oświatowych 
w naszej gminie. 

Pewnie zagadnień, które powinniśmy przy tej 
okazji omówić jest jeszcze sporo.

Tak, jest jeszcze wiele ważnych inicjatyw, nad 
którymi zamierzam pochylić się w tym roku. Mam 
nadzieję, że wszystkie zrealizuję pomyślnie i przy 
akceptacji mieszkańców.

Z zastępcą burmistrza Rzgowa
Panem Mateuszem Kamińskim

rozmawiał Tomasz Łuczyński
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dokończenie ze str. 1 

Kontrola dotycząca kredytów

Kontrola dotyczącą kredytów i pożyczek 
zaciągniętych przez Urząd Miejski w latach 2010-
2014, którą kierował p. Rafał Kluczyński, przebiegła 
sprawnie - udało się ją zakończyć na początku 
marca. Uwagę kontrolujących przykuł specyficzny 
element systemu gospodarowania finansami gminy. 
Rada Miejska w Rzgowie co roku uchwala budżet 
zakładający deficyt, często na poziomie kilku 
milionów złotych. Źródłem jego finansowania ma 
być kredyt bankowy. Ponieważ nigdy nie udawało się 
zrealizować wszystkich zaplanowanych w budżecie 
wydatków, np. inwestycji, okazywało się, że deficyt 
będzie dużo niższy, lub nie będzie go wcale. Urząd 
przewidując taką sytuację uruchamiał więc kredyt 
stopniowo, transzami, by nie pożyczać z banku więcej, 
niż jest to potrzebne. Niestety banki przeważnie 
pobierają nie tylko odsetki za pożyczone pieniądze, 
ale także prowizje stosowne do ilości udostępnionych 
funduszy, nawet jeśli nie zostały one wykorzystane. 
Zasadnym byłoby więc, korzystając z doświadczeń 
wcześniejszych lat, „zamawiać” w banku niższy 
kredyt. Pozwoli to gminie zaoszczędzić na obsłudze 
kredytów. 

W toku kontroli ustalono, że gminie pozostało 
do spłaty 730 441 zł do 30.06.2015r. z tytułu 
kredytu zaciągniętego w 2011r. na obsługę deficytu 
budżetowego. Do rozliczenia pozostały także dwie 
pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – z 2012r. na 
przebudowę sieci wodociągowej w Kalinie (225 tys. 
zł do spłaty w 2015r.) i z 2013r. na budowę kanalizacji 
w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze 
(250 tys. zł do spłaty w 2015r.). Według zapewnień 
pracowników urzędu podjęto odpowiednie działania, 
by pożyczki te zostały umorzone w jak największym 
stopniu. 

W toku kontroli ujawniono lokatę bankową 
na 6 mln zł, która została utworzona z wolnych 
środków rachunku bieżącego gminy. Z roku na 
rok kwota kierowana na lokatę powiększa się, 
chociaż, co słusznie zauważył Jan Spałka, ludziom 
mówiło się, że pieniędzy na wnioskowane przez nich 
inwestycje nie ma. W protokole zespół kontrolny 
zarekomendował, by gmina wykorzystała lokatę 
bankową do częściowego pokrycia planowanego 
na 2015r. deficytu budżetowego, co spowodowałoby 
zmniejszenie zapotrzebowania gminy na kredyt. 
Zespół kontrolny zwrócił także uwagę urzędnikom, 
by dołożyli wszelkich starań i spełnili wszystkie 
wymogi, by pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW 
w Łodzi w 2013r. na budowę kanalizacji w ul. 
Granicznej i Topolowej w Starowej Górze została 
umorzona w jak największym możliwym stopniu. 

Kontrola spółki komunalnej

Kontrola relacji Urzędu Miejskiego ze spółką 
komunalną, kierowana przez radną Grażynę 
Gałkiewicz, jest na bardzo zaawansowanym etapie 
realizacji. Dostarczane w odpowiedzi na kolejne 
pytania kontrolujących dokumenty są obszerne 
i niestety budzą pewne wątpliwości. W związku 
z tym faktem odbyło się już specjalne posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej, na którym radni porównywali 
oryginały dokumentów z kopiami, które kontrolujący 
otrzymali od urzędników, celem potwierdzenia ich 
autentyczności. Na wyciąganie ostatecznych wniosków 
jest jednak za wcześnie. Zostaną one, po zakończeniu 

kontroli, ujęte w protokole i przedstawione na sesji 
Rady Miejskiej oraz w „Naszej Gminie”, podobnie 
jak wyniki wszystkich postępowań prowadzonych 
przez Komisję Rewizyjną.

Kontrola podatku od nieruchomości

Spore problemy napotkali radni podczas kontroli 
dotyczącej naliczania i pobierania podatku od 
nieruchomości, kierowanej przez Leszka 
Chwiałkowskiego. Odpowiedzi na zadane pytania 
otrzymali bowiem 09.03.2015r. tj. po upływie 
dwóch miesięcy. Urzędnicy zapewniają, że nie 
jest to ich zła wola, ale duża liczba obowiązków. 
Początek roku to czas wydawania decyzji odnośnie 
podatku od nieruchomości, poza tym w Urzędzie 
Miejskim trwają także inne kontrole, niezwiązane 
z działalnością Komisji Rewizyjnej. Po analizie 
dokumentów otrzymanych w marcu, w odpowiedzi 
na zadane w styczniu pytania, kontrolujący poprosili 
o dodatkowe wyjaśnienia, żywiąc jednocześnie 
nadzieję, że wraz z upływem czasu informacje 
udostępniane będą coraz sprawniej. 

Interwencja ws. żwirowni w Romanowie

Komisja Rewizyjna zajmuje się także sprawami 
zgłaszanymi przez mieszkańców. Na prośbę 
Stowarzyszenia „Mieszkańcy Romanowa w obronie 
środowiska ekologicznego” przyjrzeliśmy się 
żwirowniom funkcjonującym na terenie Romanowa. 
Zdaniem mieszkańców żwirownia Romanów XVI, 
w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
nie powinna funkcjonować. Ich zdaniem żwirownie 
płacą także zbyt niskie podatki w stosunku do 
powierzchni wykorzystywanej na cele działalności 
gospodarczej. Po wysłuchaniu przedstawicieli 
stowarzyszenia Komisja Rewizyjna zgłosiła skuteczny 
wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej 
Jarosława Świerczyńskiego o zwołanie wspólnego 
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej, celem 
dokładnego przeanalizowania sprawy. Odbyło się ono 
18.03.2015r. Szansę wypowiedzi otrzymali wszyscy 
zainteresowani, a urzędnicy zostali zobowiązani do 
przedstawienia w najbliższej przyszłości wyjaśnień 
dotyczących kwestii wpływów podatkowych od 
kopalni.

Jakie będą kolejne kontrole?

Komisja Rewizyjna przyjęła także plan działań 
na cały 2015r. W pierwszym półroczu, oprócz 
przeprowadzenia trzech wyżej opisanych kontroli, 
komisja zajmie się zaopiniowaniem wykonania budżetu 
na 2014r. W drugim półroczu radni rozpoczną natomiast 
kolejne kontrole – w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej oraz prawidłowości wykorzystywania 
gminnych pieniędzy przekazywanych do przedszkoli.

Warto także nadmienić, że Komisja Rewizyjna 
zatwierdziła także sprawozdanie ze swej działalności 
w 2014. Merytorycznie opracował je RadnyWiesław 
Gąsiorek, który w 2014r.  przewodniczył jej pracom.

Zapraszam Państwa do śledzenia prac Komisji 
Rewizyjnej i uczestnictwa w jej posiedzeniach. 
Zachęcam Państwa także do odwiedzania radnych na 
dyżurach. Ja osobiście dyżuruję co miesiąc, w drugi 
wtorek miesiąca od godziny 14:00 do 17:00. Zapraszam 
Państwa również na moją stronę internetową www.
grazynagalkiewicz.pl

Z poważaniem
Grażyna Gałkiewicz

Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

 Ważne telefony

Biuro Rady Miejskiej tel. 42 214 13 06
Rzgów, pl. 500-lecia 22 fax 42 214 12 07
e-mail: radamiejska@rzgow.pl
Przewodniczący Rady lub jego zastępcy, a także 
poszczególni radni pełnią dyżury w każdy wtorek 
w godzinach: od 14.00 do 17.00 w pok. 24
Urząd Miejski w Rzgowie tel. 42 214-12-10
pl. 500-lecia 22 fax 42 214-12-07
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wod.-kan. 994
Posterunek Policji tel. 42 214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6
- dzielnicowy (Rzgów) tel. 42 214-10-07
- dzielnicowy tel. 42 214-10-07
(Starowa Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, 
Kalinko, Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
- dzielnicowy tel. 42 214-10-07
(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew, 
Czyżeminek I, II, III, Starowa Góra do nr. 40)

Ochotnicza Straż Pożarna tel. 42 214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Biblioteka Publiczna tel. 42 214-10-12
Rzgów, ul. Szkolna 3 tel. 42 214-11-12
Gminny Ośrodek Kultury tel. 42 214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej tel. 42 214-21-12

Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Zdrowia tel. 42 214-11-72
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 tel. 42 214-11-73
Ośrodek Dziennego Pobytu tel. 42 214-12-93
Rzgów, ul. Ogrodowa 11
Parafia rzymskokatolicka tel. 42 214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia 7
Przedszkole Publiczne tel. 42 214-14-39
Rzgów, ul. Szkolna 1 tel. 42 214-14-49
Szkoła Podstawowa, Guzew tel. 42 214-10-86
Szkoła Podstawowa, Kalino tel. 42 214-10-77
Szkoła Podstawowa tel. 42 214-10-39
Rzgów, ul. Szkolna 3
Gimnazjum tel. 42 214-13-39
Rzgów, ul. Szkolna 3 fax 42 214-10-39
USC, Rzgów, pl. 500-lecia 22 tel. 42 214-11-30
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji tel. 42 214-11-91

ul. Stawowa 11
Zakład Energetyczny SA tel. 42 675-1000
Pabianice ul. Piłsudskiego 19
Zakład Gazowniczy tel. 42 213-06-81
Pabianice, ul. Partyzancka 110 tel. 42 213-06-82
Redakcja Rzgów Nasza Gmina tel. 883 622 722
email: naszagmina@rzgow.pl
www.naszagmina.rzgow.pl
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Po latach zaniedbań Starowa Góra wraca na 
należne jej miejsce tj. do centrum uwagi Rady 
Miejskiej i burmistrza. 

W budżecie na rok 2015 zapisano środki na 
dokończenie remontu ulicy Topolowej i Granicznej. 
Jest to pierwszy etap strategicznej inwestycji, która 
ma na celu połączenie Starowej Góry ze Rzgowem 
z pominięciem DK-1. Po jej zakończeniu znacząco 
zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców naszej 
gminy, zwłaszcza całej wschodniej części Starowej 
Góry, którzy przemieszczając się pomiędzy Starową 
Górą a Rzgowem, nie będą musieli korzystać z ruchliwej 
„jedynki”. Prac na ul. Topolowej i Granicznej można 
spodziewać się jeszcze w tym roku, ponieważ 
w urzędzie są już gotowe projekty i pozwolenie na 
budowę. Zaniechanie tej planowanej od dłuższego 
czasu inwestycji wiązałoby się z możliwością utraty 
ważności pozwoleń, a co za tym idzie zmarnowaniem 
pieniędzy, które zostały już wydane. 

W budżecie na 2015 rok zapisano także 200 tys. 
zł na poprawę stanu dróg w Starowej Górze. Prace 
już trwają, poprawiono nawierzchnię na ul. Frontowej, 
Modrzewiowej, Kasztanowej, Zamkowej, Inspektowej, 
Szklarniowej, Tunelowej, Kuchennej, Warzywnej 
i Kwiatowej oraz na ul. Zagłoby na odcinku od ul. 
Kasztanowej do ul. Gontowej i sukcesywnie będą 
robione następne. Są to co prawda tylko doraźne 
działania naprawcze, ale przed wykonaniem kanalizacji 
nie można pokryć ulic asfaltem, gdyż byłoby to 
nieekonomiczne , ponieważ czekamy na dotację na 
26 km kanalizacji w Starowej Górze. Dokumentacja 
tego projektu jest już wykonana. 

Kolejne 200 tys. zł w budżecie przeznaczone 
jest na czyszczenie rowów. Jest to pula dla całej 

gminy, ale w Starowej Górze prace w tym względzie 
wykonano już przy ul. Kasztanowej, Modrzewiowej, 
Inspektowej i Nowej oraz pomiędzy ul. Kasztanową i ul. 
Zamkową, Szklarniową i Futrynową, a to oczywiście 
nie koniec. Z drobniejszych prac zainstalowano lustro 
przy ul. Tunelowej i odnowiono wiatę przystankową 
na ul. Centralnej przy ul. Inspektowej. 

W 2015 roku planujemy przygotować dokumentację 
nowego boiska przy ul. Żwirowej, być może 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Jego budowa 
powinna nastąpić w 2016 ze środków budżetowych 
i funduszu sołeckiego (jeżeli Rada Sołecka zechce 
wesprzeć inwestycję).

Na sytuację w Starowej Górze wpływają jednak 
nie tylko środki na bezpośrednie inwestycje czy 
działania naprawcze bądź interwencyjne. Z dbałością 
o interes całej wschodniej części Gminy jak 
i  Starowej Góry planowane są też inwestycje 
strategiczne np. remont hydroforni w Grodzisku. 
Po pierwsze zabezpieczy ona dostawy wody również 
dla “Starówki”. Po drugie, istnieje możliwość zwrotu 
blisko miliona złotych z WFOŚiGW za tę inwestycję 
w tym roku. Po trzecie  dokumentacja i pozwolenie 
czekało od 2012 roku i w 2016 straciłoby ważność. 
Po czwarte, inwestycję tę należy skończyć możliwie 
szybko - by nie blokowała środków, które gmina 
będzie musiała wydatkować na wkład własny na 
budowę kanalizacji w Starowej Górze, a będzie to 
około 13 milionów złotych. Gdy wreszcie instytucje 
dysponujące środkami z UE zapalą zielone światło 
dla realizacji projektu kanalizacji, oczekiwanego 
w Starowej Górze przez lata, gmina musi być gotowa 
do działania w 100%. Niedopuszczalne byłoby wtedy 
zajmowanie się innymi kosztownymi inwestycjami, 
jak remont hydroforni.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy zaprosić 
Państwa, mieszkańców Starowej Góry (i nie tylko) 

do spotkań z nami na dyżurach w każdy wtorek od 
godziny 14.00 do 17.00. Z chęcią poznamy Państwa 
opinie, pomysły i problemy.W zgłaszanych przez 
Państwa sprawach staramy się podejmować działania 
na bieżąco. Tak było w przypadku skrzyżowania 
„jedynki” z ul. Zagłoby, którym zajął się radny 
Zbigniew Cisowski. Po jego interpelacji do GDDKiA 
w Łodzi zostało skierowane pismo w sprawie 
oznakowania skrzyżowania ul. Zagłoby z DK-1 
oraz możliwości wykonania pasa wyłączeniowego 
z DK-1 na ul. Zagłoby.

Radni Rady Miejskiej w Rzgowie,
Zbigniew Cisowski

Leszek Chwiałkowski

Czas na Starową Górę

Kolejny miesiąc funkcjonowania Rady Miejskiej, co 
bardzo mnie cieszy, upłynął pod znakiem donośnego 
głosu mieszkańców gminy Rzgów, którzy na każdym 
kroku udowadniają, jak chętnie angażują się w życie 
naszej lokalnej społeczności.

18 marca odbyło się wspólne posiedzenie komisji 
stałych Rady Miejskiej m.in. w sprawie żwirowni 
w Romanowie. Zostało ono zwołane na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, do której zgłosili się przedstawiciele 
stowarzyszenia „Mieszkańcy Romanowa na rzecz 
ochrony środowiska ekologicznego” zaniepokojeni 
możliwością otwarcia w Romanowie kolejnej żwirowni 
oraz kwestiami regulowania przez istniejące kopalnie 
zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości. 
Do Rady Miejskiej trafił też obywatelski projekt 
budowy nowego boiska przy ul. Żwirowej w Starowej 
Górze. W tej sprawie udało się wraz z burmistrzem 
Konradem Kobusem oraz radnymi Zbigniewem 
Cisowskim i Leszkiem Chwiałkowskim wypracować 
stanowisko, w myśl którego w tym roku opracowany 
zostanie projekt, a budowa zostanie uwzględniona 
w budżecie na 2016 rok.

Cieszę się, że mieszkańcy z zaufaniem podchodzą 
do nowo wybranej Rady Miejskiej i chcą na jej forum 
rozmawiać z urzędnikami, wyjaśniać nurtujące 
ich wątpliwości oraz przedstawiać swój punkt 

widzenia. Ze swej strony staram się umożliwić im 
to na ile się da, bo tak właśnie wyobrażam sobie 
funkcjonowanie Rady Miejskiej. Radni zostali 
wybrani, by spotykać się zawsze, gdy potrzebują 
tego mieszkańcy i wysłuchiwać ich opinii oraz 
postulatów, a także pomagać w kontaktach z urzędem 
i urzędnikami. 

Z dumą przyjmuję więc uwagi, że sesje trwają 
długo. Tak jest, sesje Rady Miejskiej czy wspólne 
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej pod 
moim przewodnictwem trwają nawet 6 godzin. 
Jeśli będzie taka potrzeba potrwają i dłużej. Chcę 
bowiem dać możliwość wypowiedzi na każdy 
temat zarówno radnym jak i mieszkańcom. Od 
radnych, szczególnie zasiadających w Radzie 
Miejskiej kolejną kadencję, oczekuję precyzji 
i zwięzłości w formułowaniu myśli, dlatego korzystam 
z przysługującego przewodniczącemu Rady prawa, 
do zwrócenia im uwagi, by mówili „do rzeczy”. Nie 
zamierzam jednak przerywać mieszkańcom, czy ich 
ponaglać, ani tym bardziej wyłączać im mikrofonu, 
jak to miał w zwyczaju czynić mój poprzednik. 
Mieszkaniec ma  prawo przyjść na sesję Rady 
Miejskiej i wypowiedzieć się na nurtujący go temat. 
Nie ma przy tym obowiązku być zawodowym mówcą, 
wybitnym retorem czy człowiekiem oswojonym 

z przemawianiem przed publicznością.  Za to jest 
obowiązkiem radnych w spokoju i cierpliwości, 
z szacunkiem wysłuchać każdego mówcy.

Nie wyobrażam sobie także, by podczas sesji 
Rady Miejskiej zabrakło, zajmujących oczywiście 
czas, sprawozdań z działalności międzysesyjnej 
składanych przez burmistrza i przewodniczącego 
RM. Mieszkańcom należy się rzetelna informacja, 
co robią urzędnicy i radni. Podobnie niewyobrażalna 
jest rezygnacja z rozmów z przedstawicielami służb 
porządkowych dotyczących  bezpieczeństwa na terenie 
gminy. Podczas sesji komendanci są do dyspozycji 
mieszkańców, sołtysów, urzędników, radnych 
i burmistrza. Jestem przekonany, że warto ten fakt 
wykorzystać. Nie zamierzam także ograniczać dyskusji 
w ramach wolnych wniosków. Pomysł burmistrza 
Konrada Kobusa, by radni i sołtysi konkretne uwagi 
odnośnie dziur w drogach czy wyczyszczenia rowu 
składali na piśmie do urzędu, uważam za dobry, ale 
co do zasady, nie zamierzam stawać na przeszkodzie, 
by swoje postulaty zgłaszali ustnie, między innymi 
od tego właśnie są wolne wnioski.

Zapraszam mieszkańców na sesje, posiedzenia 
komisji  (informacje o terminach na stronie www.bip.
rzgow.pl ) oraz na dyżury radnych w każdy wtorek 
od godziny 14.00 do 17.00.

Z poważaniem 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Radni są dla mieszkańców

Rodzinny plac zabaw
Z inicjatywy radnego Leszka Chwiałkowskiego 

burmistrz Rzgowa zgłosił naszą gminę do projektu 
Rodzinny Plac Zabaw w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Podwórko Nivea”. Reguły konkursu są 
proste. Od 1 kwietnia na stronie www.nivea.pl/
podworko należy po znalezieniu naszej lokalizacji, 
Starowa Góra, ul.Centralna 11,  codziennie oddać 
swój głos. Teraz tylko od aktywności nas samych, 
kolegów, znajomych, rodziny i przyjaciół zależy czy 
nasza lokalizacja zwycięży w konkursie i będzie 
jednym z 40 bezpłatnych Rodzinnych Placów Zabaw 
wybudowanych w ramach tej akcji.

Klikać można z dowolnego miejsca w Polsce 
i na świecie. Zachęcajmy wszystkich do udziału 
w głosowaniu na naszą lokalizację. Tylko od nas 
zależy czy przybędzie nam w gminie nowe bezpieczne 
i doskonale wyposażone Rodzinne Miejsce Zabaw! 
Klikajmy codziennie. CODZIENNIE od 1 kwietnia.

Radna Rady Miejskiej w Rzgowie
Anna Tumińska-Kubasa
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Absurdy drogowe
Polski kierowca łatwo nie ma. Drogi pełne są 

absurdalnych znaków drogowych, które albo się 
wykluczają, albo w ogóle nie wiadomo, co ma z nich 
wynikać. Skołowany kierowca ma przecież jechać 
bezpiecznie! W naszej gminie również roi się od 
dziwnych oznaczeń dróg i skrzyżowań. Na drodze 
tych nieprawidłowości i absurdów stanął radny Marek 

Marchewczyński. Jak mówi: „Od dłuższego czasu 
jeszcze przed tym jak zostałem radnym przyglądałem 
się jak w naszej gminie ustawiane są znaki drogowe. 
Albo w ogóle ich nie ma, albo są w miejscach gdzie 
nie powinny być. Mieszkańcy gminy może i znają 
układ dróg i zachowania innych kierowców na danym 
skrzyżowaniu, ale kierowcy przyjezdni? Ci są zapewne 
zdezorientowani, nie wspomnę o kolizjach drogowych, 

które mogą mieć miejsce zupełnie niepotrzebnie. 
Gdyby służby odpowiedzialne za oznakowanie dróg 
i skrzyżowań wywiązywały się kompetentnie, nie 
byłoby tych wszystkich nieporozumień.” Czujność 
radnego Marchewczyńskiego, oraz zaangażowanie 
w porządek drogowy przyczyniły się do wielu zmian 
min. dzięki niemu stanął znak B-18: zakaz wjazdu 
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 
3,5t przy parkingu, koło skateparku. Wjeżdżały 
tam autobusy i ciężkie samochody niszcząc kostkę. 

Skrzyżowanie ul. Długiej i ul. Przejazd oznakowane 
zostało znakami: A-6C i A-7. To tylko dwa przykłady, 
a jest ich więcej. „Wszystkie te działania dają większe 
bezpieczeństwo na naszych drogach”.- mówi Radny. 

Informacji udzielił Radny Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Marchewczyński

25 lutego 2015r. podczas sesji Rady Miejskiej 
przyjęto uchwałę zmieniającą skład Rady Społecznej 
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie. Z pracy 
w tym gremium zrezygnowali: była wiceburmistrz 
Jadwiga Pietrusińska oraz radny poprzedniej 
kadencji Piotr Salski. Dlatego dokonano zmiany 
przewodniczącego, który wyznaczany jest przez 
burmistrza Rzgowa. Radzie przewodzi teraz Mateusz 
Kamiński. Dokonano także zmian  w składzie 
członków rady. Odwołano pana Marka Skalskiego 
i byłego radnego Stanisława Gierasińskiego. Nowo 
powołani członkowie to: pani Dorota Cisowska - 
Karolczak, oraz radni Rafał Kluczyński i Marek 
Marchewczyński. W składzie rady pozostali Alfred 

Kryger - dyrektor Wydziału Administracyjno-
Gospodarczego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz radny Marek Bartoszewski. 

Niespełna miesiąc później, 19 marca, odbyło się 
pierwsze w roku 2015 posiedzenie rady, w którym 
uczestniczyli również przedstawiciele GPZ - 
Kierownik Przychodni Elżbieta Solnica,  główna 
księgowa Jadwiga Juśkiewicz, Pani Jadwiga Gluba. 
Po uzgodnieniu porządku obrad omówiono protokół 
ostatniego posiedzenia rady z 2014r., wykonanie planu 
z poprzedniego roku oraz plan finansowy na 2015r.  
Warto wspomnieć o normach ISO, które spełnia 
nasz ośrodek zdrowia, podnosząc swój prestiż wśród 
przychodni gminnych. Rozmawiano także o dotacji 

samorządu na doposażenie gabinetu dentystycznego 
i na program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci. 
Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego pozytywnie 
wypowiedział się na temat wyniku finansowego 
przychodni oraz wykonania procedur medycznych. 
Większość czasu jednak zajęła burzliwa dyskusja 
w kwestiach organizacyjnych dnia pracy GPZ. 
Radni przedstawili pani Kierownik uwagi i bolączki 
pacjentów. Jest to temat wielu rozmów mieszkańców 
naszej gminy. Zastanawiano się nad sposobami ich 
rozwiązania. Kierownictwo GPZ zapoznało się 
z uwagami. Obiecano rozwiązanie kwestii spornych. 
Wierzymy wszyscy w trafność podjętych decyzji, 
mając nadzieję ujrzenia efektów już niedługo.

Radny Rady Miejskiej w Rzgowie
Rafał Kluczyński

Co nowego w naszej przychodni zdrowia?

przed zmianami po zmianach

znak B-18

znak A-7

znak A-6C

Do mieszkańców wsi Kalino 
W dniu 16.02.2015r. do Rady Miejskiej w Rzgowie skierowane zostało pismo 

z prośbą o przedstawienie logicznych i racjonalnych argumentów, przemawiających 
za wycofaniem pieniędzy w wysokości 500 000,00 zł, zaplanowanych w projekcie 
budżetu na 2015r., przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta Rzgowa 
poprzedniej kadencji, przeznaczonych na kontynuację działań związanych 
z dokończeniem drogi powiatowej nr 2912 E, we wsi Kalino. W związku z tą 
inwestycją, w roku 2013r.,został wykonany projekt modernizacji drogi nr 2912 
E, w 2014r., wykonano zaś częściowe prace na odcinkach od posesji nr 1 do 
nr 37 oraz od skrzyżowania z drogą wojewódzką do posesji nr 69. Pozostała 
część drogi jest w bardzo złym stanie (centralna część wsi) i czeka na dalsze 
działania.

W dniu 26.02.2015r. otrzymałam pismo z odpowiedzią Rady Miejskiej 
w Rzgowie i argumentami przemawiającymi za wycofaniem planowanej kwoty 
na remont nie skończonego odcinka drogi. Jak przedstawiono to w dokumencie, 
w myśl art.18 pkt 2 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady należy uchwalanie budżetu. Argumentem przemawiającym za 
wycofaniem pieniędzy przeznaczonych na dokończenie drogi był fakt, iż w naszej 

wsi w 2014r. były poczynione znaczne inwestycje związane z tą modernizacją, 
w związku z powyższym Rada podjęła decyzję o zainwestowaniu środków 
w innych wsiach, w których w ostatnim czasie nie wykonano żadnych nakładów. 
Jednocześnie wytłumaczono to faktem, iż projekt budżetu przedstawionego 
przez burmistrza poprzedniej kadencji zakładał deficyt w wysokości ponad 13 
milionów złotych. W opinii nowej Rady, w świetle czekających nas inwestycji 
takich jak budowa kanalizacji w Starowej Górze czy Domu Kultury, zachowanie 
tak dużego deficytu pozbawiłoby gminę możliwości dofinansowania, poprzez brak 
środków własnych, dlatego inwestycja o którą zabiegamy zostanie zaplanowana 
do realizacji w późniejszym terminie - miejmy nadzieję, że w niezbyt odległym 
czasie i że nie jest to obietnica bez pokrycia. Pokładamy nadzieję, że żadne 
własne interesy nie wpłyną na zaniechanie działań w naszej wsi, a nowi radni 
wywiążą się z obietnic i w niedługim czasie podejmą prace zmierzające do 
dokończenia zaplanowanej inwestycji, a przede wszystkim nie dopuszczą do tego 
aby uległo zniszczeniu to co już jest zrobione, jak również wezmą pod uwagę 
fakt, że poruszanie się po niszczejącej drodze, która stała się dość ruchliwym 
ciągiem komunikacyjnym stwarza niebezpieczeństwo w ruchu. 

Radna Powiatu Łódzkiego - Wschodniego
Edyta Waprzko
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Zapraszam na dyżury!
Radni Rady Miejskiej są otwarci na sprawy 

mieszkańców, a najlepszym momentem, by spokojnie 
się z nimi zapoznać i pomóc w ich rozwiązaniu, 
są dyżury.

Radni dyżurują w każdy wtorek, w godzinach 
14:00 - 17:00 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 
w pokoju 24. Z grafikiem dyżurów można zapoznać 
się na stronie http://bip.rzgow.pl/ klikając kolejno: 
“Menu podmiotowe”, “Rada Miejska w Rzgowie”, 
“Plan dyżurów”.

W dyżurach dla mieszkańców uczestniczę regularnie 
co miesiąc. Dotychczas dyżurowałam 13 stycznia, 
17 lutego i 10 marca. Mieszkańcy zwracają się 
do radnych z różnymi sprawami, co mnie bardzo 
cieszy – odbieram to bowiem jako dowód zaufania 
obywateli do nowo wybranej Rady Miejskiej.

Z jakimi sprawami zgłaszali się mieszkańcy?

Podczas dyżuru, który odbył się 13 stycznia, 
mieszkańcy Tadzina zgłosili wątpliwości co do planów 
poszerzenia strefy zalewowej. Są niezadowoleni, że 
gmina pozwala im budować się jedynie w odległości 
co najmniej 150m od rzeki, chociaż tereny te nigdy nie 
były zalane. W dodatku należąca do gminy strażnica 
OSP znajduje się jedynie w odległości 40m od koryta 
rzeki. Dlaczego więc mieszkańcom nie wolno? Na 
tym samym dyżurze podnoszono także sprawę, 
projektowanej w nowym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rzgów, drogi pomiędzy ulicami Grodziską 
i Glinianą, jej szerokości (11m, czy 5-5,5m?) oraz 
statusu. Zgłaszająca sprawę mieszkanka postuluje, by 
był to wąski ciąg pieszo-jezdny. Jeden z mieszkańców 
skarżył się także na Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, którego urzędnicy mieli odmówić mu 
informacji na temat Karty Rodziny Wielodzietnej 
odsyłając, z niewyjaśnionych przyczyn, do Rady 
Miejskiej. Tymczasem, według zapewnień burmistrza 
Konrada Kobusa, w Urzędzie Miejskim trwają już 
prace nad wprowadzeniem takiej karty. Mieszkańcy 
dopominali się także o dodatkową lampę przy zjeździe 
z DK-1 na ul. Rudzką, obok cmentarza niemieckiego. 
Po mojej interwencji zostanie ona wkrótce założona. 
W trakcie załatwiania jest także sprawa doświetlenia 
skrzyżowania DK-1 i Tuszyńskiej, naprzeciwko 
Kerakollu. W najbliższym czasie odchwaszczone mają 
być również rowy przy ul. Rudzkiej, a na stadionie 
podcięte gałęzie, które zagrażają sąsiedniej posesji. 
Ustawiono także nową tablicę ogłoszeniową na ul. 
Ogrodowej i wymieniono tę naprzeciw sklepu p. 
Brzozowskiej. 

Na kolejnym dyżurze, 17 lutego, dominującym 
tematem była kwestia odwodnienia ulic Smugowej, 
Glinianej i Grodziskiej oraz planowanego poszerzenia 
tej ostatniej. Kontrowersje wzbudza m.in. kwestia 
możliwego poprowadzenia chodnika pod oknami 
niektórych domów. Ponieważ  poszerzenie pasa 
drogowego leży w gestii GDDKiA (jest to droga 
wojewódzka) obecny na dyżurze burmistrz Konrad 
Kobus obiecał udać się do GDDKiA celem zapoznania 
się z planami i projektami dotyczącymi tej inwestycji. 

Później ma się odbyć kolejne spotkanie z mieszkańcami 
ulicy Grodziskiej.

Kolejny dyżur, 10 marca, w dużej mierze poświęcony 
był kwestiom prac nad studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rzgów. Mieszkańcy dopytywali się m.in. 
dlaczego projekty studium sporządzane są w oparciu 
o stare mapy, być może jeszcze z lat 90-tych. Jeden 
ze Rzgowian zwracał nawet uwagę, że na mapie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
projekcie studium nie zaznaczono funkcjonujących 
legalnie od wielu lat wielkopowierzchniowych 
budynków gospodarczych. Emocje wzbudza też 
kwestia okolic cmentarza i objęcia niektórych 
działek w jego sąsiedztwie “strefą ochronną”, co 
jest niezgodne z wolą właścicieli. Mieszkańcy są 
także zainteresowani dalszymi planami Łodzi 
w kwestii budowy Trasy Górna oraz martwią się 
stanem niektórych budynków na terenie Rzgowa, 
których kondycja może zagrażać bezpieczeństwu 
przechodniów. 

Wierzę, że każdy dyżur, czyli de facto otwarte 
spotkanie z mieszkańcami, to krok w kierunku 
odbudowy zaufania na linii obywatele – Rada Miejska, 
z którym przez ostatnie lata bywało niestety różnie. 
Zapraszam więc mieszkańców serdecznie na dyżury. 
To znakomita szansa na spokojną, rzeczową dyskusję, 
która na pewno przybliży osobę zgłaszającą problem 
do jego rozwiązania. 

Z poważaniem,
Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Grażyna Gałkiewicz

Dotacje dla rolników - ciąg dalszy
W kolejnym artykule dotyczącym płatności 

bezpośrednich w roku 2015 chciałbym przybliżyć 
czytelnikom system płatności dla małych gospodarstw 
oraz płatności dla bydła i krów. W ostatnich miesiącach 
w mediach ukazało się wiele nieprawdziwych danych 
dotyczących systemu dla małych gospodarstw 
i dlatego postaram się omówić podstawowe zasady 
związane z płatnościami bezpośrednimi w ramach 
tego systemu.

Oto podstawowe zasady:
1. Do systemu dla małych gospodarstw będzie mógł 

przystąpić każdy rolnik (brak jest ograniczeń 
w zakresie powierzchni użytków rolnych 
w gospodarstwie rolnym). Jeżeli w roku 2015 
należna rolnikowi kwota płatności bezpośrednich 
wyniesie nie więcej niż równowartość w złotych 
kwoty 1250 euro zostanie on włączony do 
systemu dla małych gospodarstw automatycznie 
z zachowaniem możliwości wystąpienia z tego 
systemu

2. Płatność dla małych gospodarstw będzie 
określana, jako suma wszystkich płatności 
bezpośrednich, do otrzymania których rolnik 
byłby uprawniony w systemie „standardowym” 
(bez uwzględnienia płatności niezwiązanej do 
tytoniu), z zastosowaniem maksymalnego limitu 
1 250 euro

3. Płatność ta przysługiwać będzie tylko tym 
rolnikom, którzy nie podzielili (w sposób sztuczny) 

gospodarstwa po 18.10.2011 r. w celu uzyskania 
tej płatności. Do systemu dla małych gospodarstw 
mogą również przystąpić rolnicy, których kwota 
płatności bezpośrednich przekracza równowartość 
w złotych kwoty 1250 euro, pod warunkiem, 
że złożą w roku 2015 wniosek o przyznanie 
płatności, w którym wnioskować będą o włączenie 
do systemu dla małych gospodarstw lub złożą 
w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r. odrębny 
wniosek o włączenie do tego systemu oraz: 
- spełnią minimalne wymogi dla przyznania 
płatności bezpośrednich (1 ha lub 200 euro) 
- spełnią warunki określone dla poszczególnych 
płatności, o które wnioskują w roku 2015 (tj.        
jednolitej płatności obszarowej, płatności dla 
młodych rolnika, płatności dodatkowej, wsparcia 
powiązanego z produkcją)

Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych 
gospodarstw, zwolnieni są:
a. z obowiązkowych praktyk zazielenienia (TUZ, 

dywersyfikacja upraw, obszary proekologicz-
ne) bez utraty prawa do uzyskania płatności za 
zazielenienie

b. z kontroli w ramach zasad wzajemnej zgodności
c. z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu 

tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych 
w  gospodarstwie

d. przystąpienie do systemu, wiąże się z korzyścią 
zwolnienia z publikacji o beneficjentach 
płatności  w ramach przepisów o przejrzystości 
wsparcia unijnego, w przypadku, w którym kwota 
otrzymanej pomocy z funduszy rolniczych Unii 

nie przekroczy progu 1 250 euro.
Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw 

w roku 2015 będzie możliwe poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia w terminie do dnia 9 
czerwca, natomiast w kolejnych latach w terminie 
do dnia 30 września roku, w którym to wystąpienie 
ma nastąpić.

W tym roku rolnicy w całym kraju zostali objęci 
płatnościami związanymi z produkcją. Największe 
znaczenia dla rolników naszej gminy mają płatności 
związane z płatnością dla bydła i krów. Oto podstawowe 
zasady dotyczące płatności do bydła:
1. wsparcie przysługuje rolnikowi aktywnemu 

zawodowo do bydła (obu płci), które:  
a) w dniu 15 maja roku, w którym został zło-
żony wniosek o przyznanie tej płatności nie 
przekroczy wieku 24 miesięcy, tj. urodzone 
w okresie od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 15 
maja 2015 r. włącznie 
b) będą w posiadaniu rolnika, przez okres 
od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerw-
ca roku złożenia wniosku i nie krócej niż 
do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 
miesięcy.

2. przysługuje do zwierząt, które: 
a) zostały zgłoszone przez rolnika ubiegające-
go  się o przyznanie tych płatności do rejestru 
zwierząt gospodarskich oznakowanych, 
b) spełniają wymagania w zakresie identyfika-
cji – zgodnie z przepisami o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt

dokończenie na str. 8
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Od dnia 18 marca Burmistrz Rzgowa przeprowadza 
Zebrania Wiejskie, na których mieszkańcy 
wybierają sołtysa i radę sołecką. Poniżej podajemy 
terminy zebrań dla czterech pozostałych sołectw:
Sołectwo Bronisin Dworski 09.04.2015 r. 
(czwartek) godz. 17.00- I termin, godz. 17.30 – 
II termin
Sołectwo Kalino 09.04.2015 r. (czwartek) godz. 
19.00 – I termin, godz. 19.30 – II termin 
Sołectwo Starowa Góra 14.04.2015 r. (wtorek) 
godz. 17.00- I termin, 17.30 – II termin 
Sołectwo Rzgów I i II 17.04.2015 r. (piątek) 
godz. 17.00 – I termin, 17.30 – II termin 

W kolejnym numerze gazety przedstawimy pełną 
listę nowo wybranych sołtysów i rad sołeckich. 

Karolina  Jardzioch

Gmina Rzgów zaprasza na bezpłatne warsztaty profilaktyczne: 
“Porozmawiajmy o życiu... Współczesne zagrożenia w dzisiejszych 
czasach.”

Spotkania odbędą się dla mieszkańców Starowej Góry i Starej Gadki 
- Dom Kultury w Starowej Górze, ul. Centralna 100
 terminy: środy 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2015r. w godzinach 18.00-20.00

oraz dla mieszkańców Gospodarza i Czyżeminka 
- Świetlica w Gospodarzu, Gospodarz 47
terminy: wtorki 14, 21, 28 kwietnia i 5 maja 2015r. w godzinach 18.00-20.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Anna Pikala 

Pedagog - Szkoła Podstawowa im Jana Długosza w Rzgowie 

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Rzgowie

Od 20 marca ruszył nabór do Przedszkola Publicznego w Rzgowie na 

rok szkolny 2015/2016. Przypominamy, że rekrutacja trwa od 20.03.2015 

r. do 24.04.2015 r. 

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 wszystkie dzieci z rocznika 

2010 są objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu 

gminy Rzgów.

W imieniu Rady Pedagogicznej

Violetta Klonowska

Profilaktyka dla dorosłych
W dniu 17 kwietnia 2014 r., tj. piątek zapraszamy wszystkich, a przede wszystkim rodziców 

zainteresowanych tematyką współczesnych zagrożeń,  na godz.18.30 do Kościoła Parafialnego 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie  na spotkanie ze znanym pabianickim  pedagogiem 
ulicy, Dobromirem Makowskim. Znany specjalista przedstawi zagrożenia z jakimi może spotkać się 
młody człowiek, nasze dziecko we współczesnym  świecie.

Projekt  RAP PEDAGOGIA, który realizuje Dobromir Makowski oparty jest  na muzyce Hip 
Hop, elementach profilaktyki oraz inspirowany jest przeszłym życiem autora i wykonawcy. Jest 
on realizowany od roku 2010  i dotarł do kilkuset szkół na terenie całej Polski. Autor projektu 
“Rap Pedagogia” jest założycielem fundacji „Młodzi dla Młodych”, która swoją siedzibę ma 
w Pabianicach. Jest także pedagogiem oraz animatorem projektów pedagogicznych z młodzieżą na 
ulicach. Przed laty sam mierzył się z wieloma problemami będąc wychowankiem Domu Dziecka. 
Jako młody człowiek przedawkował narkotyki i omal nie umarł. Obecnie jeżdżąc po Polsce 
dociera do wielu szkół, domów dziecka, domów poprawczych i zakładów karnych mówiąc do 
młodzieży, iż można żyć inaczej. Myśl przewodnia programu to: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie profilaktyczne.

Pedagog szkolny 
Edyta Waprzko

dokończenie ze str. 7

Wsparcie dostępne w całym kraju i przysługuje 
rolnikowi, który posiada min. 3 sztuki bydła w wieku 
do 24 miesięcy do zwierząt w przedziale 1- 30 sztuki 
bydła.

Zasady przyznawania płatności do krów:
1. wsparcie przysługuje rolnikowi 

aktywnemu zawodowo  do krów, 
niezależnie od kierunku użytkowania: 
a) których wiek w dniu 15 maja roku 
złożenia wniosku o przyznanie tej 

płatności, przekracza 24 miesiące tj. 
urodzone do dnia 15 maja 2013 r. , 
b) będą w posiadaniu rolnika, przez okres 
od dnia złożenia wniosku do dnia 30 
czerwca roku złożenia wniosku i nie krócej 
niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie 
wiek 6 miesięcy.

2. przysługuje do zwierząt, które: 
 a) zostały zgłoszone przez rolnika 
ubiegającego  się o przyznanie 
tych płatności do rejestru zwierząt 
gospodarskich oznakowanych, 
b)spełniają wymagania w zakresie 

identyfikacji – zgodnie z przepisami 
o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt

Wsparcie dostępne w całym kraju i przysługuje 
rolnikowi, który posiada min. 3 sztuki bydła w wieku 
od 24 miesięcy do zwierząt w przedziale 1- 30 sztuki 
bydła.

Na zakończenie zachęcam wszystkich rolników 
naszej gminy do jak najszybszego składania wniosków 
o przyznanie płatności za rok 2015.

Radny Rady Miejskiej w Rzgowie
Jan Michalak 
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Polskie Losy
 

W tym roku mija 75 rocznica wywózek Polaków 
z terenów II Rzeczpospolitej zajętych przez Armię 
Czerwoną. Szacuje się, że taki los spotkał od 1 miliona 
do 1,5 miliona Polaków. Tylko część wywiezionych 
powróciła, wśród nich jest mieszkanka naszej 
gminy pani Danuta Skórznica z domu Legucka 
urodzona w 1936 r we wsi Żarnele na Wileńszczyźnie. 
Pani Danuta urodziła się w rodzinie szlacheckiej 
wychowywała się w gospodarstwie swojej rodziny 
. Gospodarstwo liczyło 80 ha jak wspomina pani 
Danuta. Dokładnie 10 lutego 1940 r do miejscowości 
Żarnele weszły wojska rosyjskie i rozpoczęły 
wysiedlenia ludności.

Prawie cała rodzina ojciec Klemens, matka 
Dominika, dziadek Kazimierz, najmłodszy brat ojca 
Czesław i trzy córki zostali wywiezieni na Sybir. 
Podczas wywózki  babcia pani Danuty zemdlała 
gdy przyszli żołnierze sowieccy, żołnierze patrząc 
na stan babci, nie dawali jej szans na przeżycie 
i dlatego ją zostawili. Starsi bracia ojca pani Danuty, 
Wiktor i Włodzimierz, uciekli do pobliskiego lasu 
i uniknęli wywiezienia. Reszta rodziny saniami 
w mróz została dowieziona do wagonu towarowego 

w którym ruszyli na wschód.
Pani Skórznica wspomina: „Transport na Sybir 

trwał 3 tygodnie w koszmarnych warunkach, 
przepełniony wagon, którego jedyną toaletą była 
dziura w podłodze. Jedna osoba podczas postoju 
pod strażą mogła pójść nabrać gorącej wody. Na 
Syberii żyli wraz z tamtejszymi rodzinami. Było tam 
straszliwie zimno, ciągle panował głód, w domu nie 
było mebli, spało się na podłodze kiedy zimą wiał 
wiatr buran, mógł on zasypać dom. Śnieg się zbierało 
po to by go roztopić i zrobić coś do picia.”

W swoich wspomnieniach pani Danuta wspiera się 
wypowiedziami swojej starszej siostry Haliny, które 
ukazały się w gazecie Nowe Życie Pabianic w 2005r. 
Następnie rodzina w 1941r trafiła do Kazachstanu. 
Klimat był bardziej znośny. W Kazachstanie na tyfus 
zmarła matka pani Danuty, miała wtedy 30 lat. Także 
dziadek Kazimierz zmarł w Kazachstanie. Ojciec 
został powołany do wojska do dywizji im. Henryka 
Dąbrowskiego, która to dywizja przeszła cały szlak 
bojowy aż do Berlina. Ojciec wraz z częścią oddziału 
brał udział w próbie pomocy powstaniu Warszawskiemu 
w 1944r. Młodszy brat Czesław również został 

powołany do wojska, trafił do innej jednostki. Brak 
opiekunów wymusił zostawienie córek w domu dziecka 
w Mojun – Kum, tam dzieci ciężko pracowały w polu 

aby dostać jedzenie. Pani 
Danuta wspomina, że prace 
były bardzo niebezpieczne 
dla dzieci, sama podczas 
zbierania buraków spadła 
z przyczepy samochodu 
i zraniła sobie nogę, a także 
pojawiła się krew w uszach, 
tego dnia już nie pracowała. 
Po tym zdarzeniu  została 
przewieziona do szpitala 
i tam była leczona przez 
długi czas, niestety leczenie 
nie zostało zakończone, 
poza tym pani Danuta 
Skórznica 
p r z e s z ł a 
zapalenie płuc 

i malarię. W domu dziecka personel był 
mieszany polski i rosyjski. Dzieci były 
różnie traktowane w zależności od tego, 
kto sprawował nad nimi piecze. 

Najmłodsza siostra Janina została 
zabrana z domu dziecka przez Rosjankę 
i to był ostatni ślad siostry. Do dzisiaj 
nie udało się w żaden sposób przybliżyć 
do odnalezienia jakiekolwiek wzmianki, 
o dalszych losach siostry mimo wielu 
starań. Do Polski pani Danuta wraz 
z siostrą Haliną wróciła w 1946r najpierw 
trafiły do Gostynina było to miejsce 
zboru dla wielu dzieci takich jak one, 
które trafiły do Polski ze wschodnich 
terenów. Później  trafiły do domu dziecka 
w Kwidzynie. W Kwidzynie przebywały 
do 1948 r, tam obie siostry odnalazł 
ojciec, który przeżył działania wojenne 
i zamieszkał w Gospodarzu Cegielni. 

Pani Danuta pracowała od 16 roku 
życia, przepracowała 45 lat. W 2005 

prezydent Kwaśniewski odznaczył p. Danutę Krzyżem 
Zesłańców Sybiru. Pani Danuta należy do Koła 
Sybiraków w Pabianicach, co dwa lata jeździ na 
spotkania Sybiraków organizowane w różnych 
częściach kraju. Jak sama mówi „traktujemy się 
jak rodzina”. 

Ze wspomnień wynika,że babcia która zemdlała 
podczas wywózki przeżyła. Tak samo ten ciężki czas 
przetrwał Czesław, brat ojca. Pani Danuta nigdy nie 
wróciła do domu na Wileńszczyźnie. Wyszła za 
mąż za Stanisława Skórznicę. Dziś jest już wdową 
i mieszka ze swoją najbliższą rodziną w Gospodarzu.

Ojciec Klemens zmarł w 1976r, jest pochowany 
na cmentarzu w Rzgowie. 

Siostra Halina zginęła w wypadku w październiku 
2014r , została pochowana na cmentarzu w Pabianicach.

Siostra Janeczka nigdy się nie odnalazła.
Wspomnień wysłuchał Jacek Cegiełka

LEKCJA HISTORII

Zdjęcie grupy dzieci z domu dziecka w Kazachstanie

Pani Danuta z Krzyżem Zesłańców Sybiru

9RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • kwiecień 2015



10 RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • kwiecień 2015



11RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • kwiecień 2015



12 RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • kwiecień 2015

Kronika kryminalna
ZATRZYMANI ZŁODZIEJE

W dniu 13.03.2015r. do jednego z boksów w CH 
PTAK weszli kobieta oraz mężczyzna twierdząc, 
że chcą dokonać zakupu sukienek.

Obsługująca ich kobieta wyszła na zaplecze 
pozostawiając bez nadzoru parę, mężczyzna 
z wieszaka stojącego przed boksem dokonał 
kradzieży około 30 sztuk sukienek o łącznej 
wartości 1200zł. Ekspedientka wiedząc, że kobieta 
była z mężczyzną natychmiast wezwała ochronę 
CH Ptak, która dokonała ujęcia kobiety. Kobieta 
twierdziła, że nie zna mężczyzny z którym była 
w boksie. Przybyli na miejsce policjanci dokonali 
zatrzymania kobiety. W toku prowadzonych 
czynności w KP w Rzgowie Policjanci Ogniwa ds. 
Kryminalnych ustalili dokładny przebieg zdarzenia 
i udało się odzyskać część skradzionego mienia. 
W imieniu Policjantów Komisariatu Policji w Rzgowie 
składam podziękowania dla pracowników Działu 
Zabezpieczenia Obiektu CH PTAK za okazaną 
pomoc przy zatrzymaniu sprawców kradzieży. 

Postawa jaką wykazali się pracownicy ochrony 
zasługuje na wyróżnienie i wskazanie jako właściwą 
do naśladowania. 

Komendant Komisariatu Policji w Rzgowie 
st. asp. Andrzej Rosiak

ZDARZENIA NA TERENIE GMINY I MIASTA 
RZGÓW W OKRESIE OD 25.02.- 22.03.2015r

kradzież 3
kradzież z włamaniem 4
uszkodzenie rzeczy 1
przywłaszczenie mienia 1
oszustwo 1
wypadek ze skutkiem śmiertelnym 1
przestępstwa rodzinne znęcanie się nad 
rodziną 1

znieważenie policjantów 1
wypadek przy pracy 1
wprowadzanie do obroty podrobionych 
banknotów 1

Na VII Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, 25 marca 
2015, Komendant Komisariatu Policji w Rzgowie 
przedstawił dzielnicowych naszej gminy. 

W chwili obecnej rejon miasta Rzgów obsługują 
st. asp. Robert Górecki oraz mł. asp. Marcin 
Jasiński. Będzie nowy dzielnicowy na rejon Rzgowa 
– informacja w późniejszym czasie.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji 
w Rzgowie st. asp. Dariusz Michalski odpowiada 
za pracę dzielnicowych i służby prewencyjnej.

Dzielnicowi:

mł. asp. Marcin Jasiński
Rejon słuzbowy:
BABICHY,
CZYŻEMINEK,
GOSPODARZ,
GUZEW,
PRAWDA,
STARA GADKA,
STAROWA GÓRA
liczba mieszkańcw: 4295

st. asp. Robert Górecki
Rejon słuzbowy:
BRONISIN DWORSKI, 
GRODZISKO, 
KALINO, 
KALINKO,
KONSTANTYNA, 
ROMANÓW, 
TADZIN, 
HUTA WISKICKA
liczba mieszkańców: 1986

st. asp. Sebastian Swaczyna
Rejon słuzbowy:
GMINA BRÓJCE

Kronika OSP
26.02.2015 r.

Około godz. 08.20 Jednostka została zadysponowana 
przez SKKP PSP Koluszki do kolizji drogowej 
w Rzgowie na trasie DK-1 w kierunku Łodzi. 
Kierujący pojazdem marki SKODA OCTAVIA 
stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu 
odwadniającego na skraju trasy. Siły i środki: 
OSP Rzgów, OSP Stara Gadka, JRG 7 Łódź, JRG 
Koluszki, ZRM, Policja. 

25.03.2015 r. 
Około godz. 08.40 Jednostka została zadyspono-

wana na ulicę Centralną w Starowej Górze (gm. 
Rzgów). Tym razem mieliśmy nietypową akcję. 
Wraz z kolegami z OSP Starowa Góra oraz załogą 
Zespołu Ratownictwa Medycznego, otrzymaliśmy 
zadanie przetransportowania osoby otyłej z miejsca 
zamieszkania do karetki.

20.03.2015 r.
Około godz. 10.30 Jednostka została zadysponowana 

na ulicę Katowicką (DK-1) w Rzgowie. Na pasie 
w kierunku Łodzi doszło do niegroźnej kolizji 
trzech pojazdów osobowych. Uszkodzeniu uległy: 
Dacia Doker, Toyota RAV4 i VW Sharan.

14.03.2015 r. 
Około godz. 18.37 Jednostka została zadyspo-

nowana na ulicę Plac 500-lecia (droga nr 714) 
w Rzgowie. Na wysokości kościoła św. Stanisława 

doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety (mieszkanki 
Rzgowa) przez 22 letniego kierującego pojazdem 
marki OPEL Astra. Pomimo prób reanimacyjnych 
kobieta zmarła na miejscu.

09.03.2015 r.
Około godz. 16.34 Jednostka zostaje zadysponowana 

do pożaru suchej trawy na nieużytkach przy ulicy 
Literackiej w Rzgowie. (Teren przy rzece). Łączna 
powierzchnia terenu objętego pożarem to około 
1,5 ha.

informacje ze strony: www.osprzgow.pl

od lewej :  asp. sztab. Dariusz Michalski,  mł. asp. Marcin Jasiński, st. asp. Andrzej Rosiak (Komendant 
Komisariatu Policji w Rzgowie), st. asp. Robert Górecki, asp. Sebastian Swaczyna.



„Stare – Nowe”
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Otwarte 

Serca” Rzgów, ul. Letniskowa 6.
„Stare” - bo ma już blisko 20 lat i działa 

nieprzerwanie w tym samym miejscu.
„Nowe” – bo z poszerzonym składem i nowymi 

pomysłami.
Ze Starego bierzemy najlepsze tradycje i dobre 

wspomnienia wszystkich do tej pory korzystających 
z jego działalności, z Nowym zapałem i energią wysoko 
stawiamy poprzeczkę i mierzymy się z wyzwaniami 
teraźniejszości. Za zaufanie i wsparcie dla nowych sił 
serdeczne dzięki wszystkim tym, którzy je okazali 
oraz zasilili szeregi  Stowarzyszenia. Stowarzyszenie 
w ramach realizacji zadania publicznego gminy 
prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 
6 -18 lat. Zaczęliśmy od ferii, zabaw na świeżym 
powietrzu, rajdów, wycieczek, zajęć artystycznych 
i plastycznych, korzystaliśmy z dobrodziejstw hali 
sportowej i domu kultury sprawdzając się na ściance 
wspinaczkowej i w możliwościach wokalnych. Ale 
też przygotowaliśmy drobne upominki i łakocie oraz 
występ dla podopiecznych Domu Opieki w Rzgowie 
w ramach trochę spóźnionego Dnia Babci i Dziadka. 
Udało się w płynny i bardzo przyjemny sposób połączyć 
pokolenia. Odbyły się tańce i wspólne śpiewanie. 
Starsi i młodsi umówili się na kolejne spotkania, co 
zaowocuje mamy nadzieję stałą współpracą.

Po feriach działamy w ustalonym rytmie:

codziennie od poniedziałku do piątku w godz.14.00-
19.00

Stawiamy na edukację, pomoc w lekcjach, ale także 
zabawę i przyjemność bycia w grupie, rozwój pasji 
i zainteresowań. Jest plastyka muzyka, teatr, film , sport 
, kultura , podróże, kulinaria. Dzieci same w ramach 
Banku Pomysłów proponują zajęcia, które chcą 
realizować. W atrakcje włączamy  budowanie relacji na 
starych sprawdzonych wartościach przyjaźni , szacunku 
do drugiego człowieka, naukę odpowiedzialności, 
planowania. O tym co się dzieje na Letniskowej chętnie 
opowiadamy. Dzieciaki same zareklamowały siebie 
i to co robią na zajęciach. W Szkole  Podstawowej 
w Guzewie i Szkole Podstawowej w Rzgowie 
przedstawiły prezentację, mały występ i plakaty. Są 
już pierwsze efekty tej kampanii- pojawili się nowi 
chętni do dołączenia do naszej grupy. Przybywa 
także młodzież. Kto ma dzieci i pamięta gdy sam 
był dzieckiem, zdaje sobie sprawę, tak jak i my 
przekonujemy się każdego dnia, że praca z dzieciakami 
to nieustanne odpowiadanie na kwestionowane przez 
dzieci wszystkie zasady i normy, odpowiadanie na 
niezliczoną ilość pytań, tłumaczenie świata i dorosłych, 
to pogoń za ich niczym nieskrępowanym umysłem 
i temperamentem ale i satysfakcja z towarzyszenia 
im w odkrywaniu i budowaniu siebie. Jesteśmy 
na początku nowej drogi, uczymy się i docieramy 
wzajemnie, doświadczamy przeciwności, które staramy 
się przełamywać i które nas wzmacniają, spotykają 
nas przyjemności, które dodają skrzydeł. Spotykamy 
wielu serdecznych dynamicznych i pomysłowych 

ludzi, dołączają do nas też młodzi wolontariusze, co 
cieszy, bo utwierdzamy się w przekonaniu, że nie 
brakuje ludzi z pasją, gotowych dawać coś z siebie 
innym.

Polecamy się Waszej życzliwości, otwarci jesteśmy 
na propozycje współpracy i konstruktywne uwagi. 
Będziemy informować o tym co u nas słychać.

W imieniu Stowarzyszenia
Izabela Kuminiak
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„Żadna dziedzina ludzkiej działalności – nawet 
medycyna nie ma takiego wpływu na zdrowie 
człowieka, jak rolnictwo.”

Pierre  Delbet

Drodzy Czytelnicy,
Takimi słowami postanowiłem zapowiedzieć 

kolejnego mieszkańca Rzgowa - Pana Łukasza Salskiego 
rolnika z tradycjami. W ciągu kilkunastu lat rozwinął 
gospodarstwo. Jest młody, przedsiębiorczy i swoje życie 
wiąże z pracą na roli. Przedsiębiorcy rolni to dzisiaj 
właściciele nowoczesnych i silnych ekonomicznie 
gospodarstw. W ich rodzinach można zaobserwować 
proces zmian w organizacji gospodarstwa. Wyodrębnia 
się w nich funkcja menedżera. Łukasz Salski 36-letni 
rolnik - menedżer jest zdecydowany co do tego, co 
będzie robił przez resztę życia. Jest przekonany, 
że gospodarstwo to jego miejsce. Odkąd pamięta 
pomagał w pracach rodzicom. Rolnicy bardzo 
wysoko cenią sobie pewne aspekty swej pracy: 
umiłowanie ziemi, pracę na świeżym powietrzu, 
różnorodność zadań i niezależność. Zawód rolnika 
jest często dziedziczony. Decydującą rolę w wyborze 
zawodu odgrywa niejednokrotnie rodzinny charakter 
gospodarstwa.

Gospodarstwo przekazywane jest w rodzinie 
Salskich od 4 pokoleń: „(..) Salski Władysław- dziadek, 
Salski Włodzimierz ojciec, Salski Łukasz, Salski 
Tomasz (…)”, tak mówi sam o sobie i swoich korzeniach. 
Pan Łukasz chciałby, aby kiedyś jego syn przejął 
prowadzenie  rodzinnej firmy rolniczej i aby tak samo 
jak on kochał rolnictwo, ziemię. „Tata rozwinął na tyle 
na ile mógł, a teraz moja kolej” – stwierdza. Ukończył 
technikum rolnicze - specjalność mechanizator 
rolnictwa. Swoją bogatą wiedzę i przedsiębiorczość 
wykorzystuje w prowadzonym gospodarstwie 
rolnym. Miał zapał do pracy, więc nie pozostało nic 
innego jak działać. Początkowo gospodarstwo było 
w centrum Rzgowa przy ul. Grodziskiej. Ze względu na 
rozbudowę, ciągły rozwój, rodzina Salskich przeniosła 
rodzinny biznes na tereny po swoich przodkach 
w rejon ul. Nadrzecznej. Jak podkreśla nasz rozmówca, 

chodziło również o to, 
aby nie przeszkadzać 
mieszkańcom, sąsiadom 
i być z dala od centrum . 

Łukasz Salski 
mieszka w Rzgowie 
z żoną Mirelą i dwójką 
dzieci. Jest szczęśliwym 
ojcem i mężem, jest 
również  prawdziwym, 
nowoczesnym, wyksz-
tałconym rolnikiem, 
menedżerem w swojej 
wielo-hektarowej firmie. 
Rolnik to nie tylko zawód 
czy fach przekazywany 
z pokolenia na pokole-
nie, ale właśnie 
menedżer, szef, czy 
inwestor. Wykorzystuje 
dofinasowania i wszelkie możliwe dotacje unijne, 
zarówno do maszyn jak i ziemi.

Gospodarstwo Pana Łukasza to kilkadziesiąt 
hektarów produkcji roślinnej i zwierzęcej w cyklu 

zamkniętym. Produkcja roślinna to uprawa zbóż 
i kukurydzy głównie na potrzeby własnego 
gospodarstwa. Pan Łukasz od dziecka chciał być 
rolnikiem, lubi to co robi i cieszy go każda dobrze 
zainwestowana złotówka, nawet jeżeli na zyski 
trzeba długo czekać. Jest młodym, pełnym energii 
i zapału do pracy w gospodarstwie człowiekiem, 
ma dobrze przygotowany plan rozwoju. Rolnicza 
wiedza upewnia go w przekonaniu, że kolejne kroki 
są właściwe. Zapytany co z czasem wolnym, czy 
ma jakieś inne zainteresowania, rozrywki, mówi 
zdecydowanie: - Rozrywka? Moja praca i konie 
są moim hobby. Pan Łukasz posiada w swoim 
gospodarstwie kilkanaście pięknych rasowych koni: 
koń polski zimnokrwisty, sztumski. Konie to jego 
pasja i zamiłowanie. Latem organizuje przejażdżki 
bryczką, a zimą kuligi połączone z ogniskiem. Poza 
tym, w wolnym czasie lubi podróżować, zwiedzać 
i jeździć na nartach.

z mieszkańcem rozmawiał Tomasz Łuczyński

Zapraszam Państwa do przysyłania lub 
zgłaszania się. Chętnie przedstawimy ciekawe 
osoby z gminy i ich zainteresowania, pasje czy 
hobby. Adres e-mail: naszagmina@rzgow.pl lub 
tel. do Redakcji 883 622 722

Rozmowy z czytelnikami



Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. 
Makuszyńskiego w Guzewie wzięli udział 
w Powiatowym Konkursie Literackim „Odkryj 
w sobie Andersena” zorganizowanym przez Panią 
Lidię Perek – pedagoga Szkoły Podstawowej nr 
1 im. W. Jagiełły w Tuszynie. 

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 18. marca. 
Wydarzenie zostało zorganizowane w związku 
z obchodami Europejskiego Tygodnia Świadomości 
Dysleksji. Celem konkursu było nie tylko rozwijanie 
zainteresowań literackich, ale także motywowanie 
dzieci do samodzielnego redagowania różnych 
form wypowiedzi. Wśród wielu uczniów z kilku 
szkół z powiatu, wychowankowie z naszej placówki 
przygotowali wiele ciekawych prac dotyczących 
swoich marzeń i pasji. Jury doceniło zwłaszcza 
kunszt  uczennicy klasy V – Julii Bursiak, 
która zdobyła II miejsce. Serdecznie gratuluję 
i dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

Agnieszka Juraszek

LEKCJA W BIBLIOTECE
W dniu 18 marca nauczycielka j. polskiego, pani 

Maria Baranowska, zabrała uczniów klasy IVb 
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 
do Biblioteki Publicznej. Bibliotekarka, pani Anna 
Malinowska, najpierw opowiedziała nam o zbiorach 
bibliotecznych, ich podziale oraz o pustym zbiorze, 
który jest zarezerwowany dla nieznanego jeszcze 
tematu.

Następnie pani rozdała nam przykładowe karty 
biblioteczne. Wytłumaczyła, co się na nich znajduje 
i omówiła te oznaczenia. Później przeszliśmy do 
miejsca, w którym były prawdziwe karty biblioteczne.

Pani bibliotekarka opowiadała nam także o tym, 
że rocznie z biblioteki usuwanych jest od 300 do 
500 sztuk książek, ponieważ zawierają one stare 
informacje. Są one jednak zastępowane nowymi 
pozycjami książkowymi, których rocznie przybywa 
ok. 3000-4000 sztuk.

Zgadzam się ze słowami Baracka Obamy ,,Biblioteka 
to okno na świat’’. To naprawdę świetne miejsce. Po 
tej lekcji na pewno będę częściej z niej korzystać.

Dziękujemy paniom: Annie Malinowskiej i Marii 

Baranowskiej za zorganizowanie nam tej ciekawej 
lekcji. 

 Kacper Michalski, kl. IVb

Konkurs
Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły 

im. Jana Długosza w Rzgowie Jakub Gajewski brał 
udział w konkursie plastycznym dla uczniów klas 
IV-V szkół podstawowych. Tematem przewodnim 
była ,,Wizja nieba – Królestwa Bożego Świętej s. 
Faustyny - patronki miasta Łodzi”. 

W konkursie ujawniły się prace 77 uczniów. 
Przyznano pierwsze trzy miejsca i siedem wyróżnień, 
wśród nich znalazł się Jakub Gajewski. A oto on 
i jego praca. Mamy nadzieję, że ten sukces będzie 
zachętą dla młodego ,,artysty” do podjęcia większego 
wysiłku, by rozwijać w sobie dar, który otrzymał, 
by obdarowywać nim innych. Powodzenia!

Siostra Asumpta

Pasja układania kostki Rubika

Wraz z wiosną wróciła do Szkoły Podstawowej w Rzgowie moda na układanie kostki Rubika. 
Obecnie mistrzem szkoły w układaniu tej najsłynniejszej z logicznych zagadek jest Adrian Grabowski 
uczeń klasy szóstej - obecny jego rekord to 36 sekund. Wspominamy naszego niedościgłego mistrza 
Marcela Bednarczyka (obecnie ucznia Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie), który do tej 
pory uważany jest za wzór jako najlepszy z układających kostkę, w ślad za nim poszło bowiem wielu 
uczniów naszej szkoły. Bardzo się cieszymy tak dużym zainteresowaniem wśród uczniów tą arcytrudną 
zabawą rozwijającą pamięć, wyobraźnię przestrzenną i myślenie logiczne.

M. Krajewska

ODKRYWAJĄC LONDYN…

 Młodzież z Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie  16 marca wyjechała 
w podróż na warsztaty językowe do Londynu. Poznając 
zakątki miasta zwiedziliśmy m. in. Buckingham 
Palace, Westmister Abbey (Opactwo Westminsterskie), 
Katedrę Św. Pawła, Tower of London i obserwatorium 
astronomiczne w Greenwich. Podziwialiśmy widoki 
w London Eye, przeżyliśmy bliskie spotkanie 
z gwiazdami w muzeum Madam Tussauds, odbyliśmy 
spacer  znaną ulicą Oxford Street, poszerzyliśmy 
wiedzę poprzez odwiedzenie British Muzeum, Natural 
History Museum, zobaczyliśmy również China Town, 
Tower Bridge, Millenium Bridge i symbol Londynu 

„Big Ben’’ oraz czerwone budki telefoniczne. Poza 
tym popłynęliśmy w rejs Tamizą. 

 Mieszkając u rodzin brytyjskich zetknęliśmy  
się z prawdziwym londyńskim życiem, podszkoliliśmy 
swój angielski, spróbowaliśmy typowo angielskich 
potraw i poznaliśmy kulturę Anglii oraz zwyczaje 
mieszkańców. 

 Podróż z pewnością na długo zostanie 
w naszej pamięci, a według zapewnień niektórych 
uczestników- nie raz będą tam powracać.

,,Pojechaliśmy, zwiedziliśmy i wróciliśmy – cały 
Londyn odkryliśmy!”

Sara Pikala z klasy III C
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi 
już trzeci raz zaprosił gimnazjalistów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z całego województwa,  do 
rywalizacji w konkursie wiedzy o Marszałku Józefie 
Piłsudskim. Tegoroczna edycja dotyczyła informacji  
o najbliższych współpracownikach polityka. 

Marszałek i jego drużyna - najbliższe grono 
Józefa Piłsudskiego, tak brzmiał temat prac, które 
nadsyłali uczestnicy, a były to  formy literackie, 
malarskie, zdjęcia, prezentacje i filmy, spośród których  
wyłoniono 15 finalistów. Trzyosobowa grupa uczniów 
z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie: Magdalena Popa, Weronika Pierzchałka 
i Michał Śniady pod kierunkiem pani Agnieszki 
Ruty i pod patronatem Redakcji Młodej Generacji, 
podobnie jak w roku ubiegłym, do konkursu zgłosiła 

materiał filmowy. 
RMG o kobietach 

w życiu Marszałka, czyli 
historia w listach pisana, 
to praca, która w tym roku 
zajęła 2. miejsce. Nagrody 
w imieniu zespołu z rąk 
pani Wojewody Jolanty 
Chełmińskiej i Łódzkiego 
Kuratora Oświaty pana 
Jana Kamińskiego odebrała 
Magdalena Popa. Redakcja 
w roku 2014 w tym samym 
konkursie wywalczyła 3. 
miejsce, tym  bardziej 
gratulujemy sukcesu. 

Ale to nie 
koniec gimnazjalnych sukcesów. 
W tym samym konkursie 
uczennica klasy IIc, Karolina 
Suliga otrzymała wyróżnienie 
za prezentację o Kasztance – 
klaczy Marszałka, a pracę 
przygotowała pod opieka pani 
Aleksandry Jaworskiej. 
Nagrodzone prace można 
obejrzeć na stronie organizatora 
oraz na Facebook’owym profilu 
Redakcji. Laureatom i opiekunom 
gratulujemy. 

fot. i tekst Agnieszka Ruta

SUKCES  GIMNAZJALISTÓW POD PATRONATEM REDAKCJI MŁODEJ GENERACJI

Ogólnopolska Kampania Postaw Na Rodzinę w Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

W lutym i marcu uczniowie naszej placówki uczyli się technik plastycznych – 
scrapbooking i decoupage, przygotowywali się w ten sposób do świąt, wykonując 
kartki oraz kolorowe ozdoby wielkanocne. Prace były wykonywane pod opieką 
i kierunkiem Pani Emilii Nowackiej i Edyty Waprzko. Zajęcia warsztatowe 
cieszyły się dużym uznaniem młodzieży, inspirowały je do twórczej pracy, 
dawały radość i zadowolenie co można było zobaczyć w efekcie końcowym. 
Za zgodą proboszcza parafii,  ks. Krzysztofa Florczaka, 15 marca młodzież 
po Mszach Świętych prezentowała wykonane prace. Podczas niedzielnego 
kiermaszu można było je nabyć, a zebrane datki będą przeznaczone na wykonanie 
świątecznych paczek dla rodzin z naszego terenu, znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej.

 Edyta Waprzko
Matematyczne sukcesy uczniów SP w Rzgowie

Uczniowie SP w Rzgowie znów  wykazali się swoimi talentami 
w konkursach matematycznych.

W ogólnopolskim konkursie matematycznym Olimpus - sesja 
zimowa, tytuł laureata za zajęcie siódmego miejsca w klasyfikacji 
krajowej uzyskał uczeń klasy V. W tym samym konkursie  w kategorii dla 
młodszych w „Olimpusku - sesja zimowa” wyróżniła się kolejna zdolna 
matematyczka Gabriela Broniarczyk z klasy II uzyskując miejsce 9 
w klasyfikacji krajowej i również tytuł laureata. Czworo uczniów Szkoły 
Podstawowej w Rzgowie: uczeń klasy V, Maria Lis, Weronika Sądkiewicz 
i Michał Kazimierczak zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu 
matematycznego „Euromatematuś” organizowanego przez Szkołę Europejską 
dla uczniów szkół podstawowych z województwa łódzkiego. Do drugiego 
etapu konkursu wybrano zaledwie 30 najlepszych matematyków z łódzkich 
szkół. Do ścisłej dziesięcioosobowej czołówki zakwalifikował się dalej uczeń 
klasy V. Uczniowie wykazują się jak widać talentami matematycznymi, 
które z radością promuje szkoła. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy 
naszych młodych mistrzów :)

M. Krajewska
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej 
Gadce, 8 marca 2015 r. wybrały się do Teatru 
Muzycznego w Łodzi, na spektakl pt. „Klimakterium 
2 czyli menopauzy szał”. Klimakterium 2 to sztuka, 
dzięki której możemy dostrzec pozytywne strony 
naszego pięknego życia. Na pewno każdy, po 
zakończonym przedstawieniu wyjdzie z uśmiechem 

na twarzy. Twórcy odnoszącego sukces spektaklu 
„Klimakterium…i już” dopisali ciąg dalszy losów 
naszych ulubionych bohaterek. W kolejnej części pt. 
„Klimakterium 2 czyli menopauzy szał” –widzimy, 
że kobiety i ich „(…)jeden wspólny problem mamy 
– menopauzę (…)”, to temat niewyczerpany. Dzięki 
przedstawieniu, każda kobieta uświadamia sobie, 

że okres klimakterium to nie koniec świata, „(…)
kobiety nie młode, ale jakże młode(…)”, a jednak 
początek nowego etapu życia. Spektakl przedstawia 
wciąż walczące z nadwagą, Pamelę oraz Zosię, które 
przybywają świętować urodziny swojej kumpeli, 
Maliny. Kobiety, które tyle czasu się nie widziały, 
oczywiście mają sobie wiele do powiedzenia „(…)
czat, gadu-gadu, komórka (…)”. Dlatego też wciągają 
nas w wir tajemnic, głośnych plotek, zapewniając 
nam wiele śmiesznych wspólnych chwil. I wtedy 
zaczyna się zabawa…

„jak długo jesteś na diecie?
-dwa miesiące.
-ile straciłaś?
-dwa miesiące!(…)”

„(…)Nie powinno się jeść nic po 18.
-Ale ja nie jem nic po 18
-I bardzo dobrze
-Jem po 22(…)”

Przyjemne i porywające do wspólnej zabawy 
teksty piosenek z pewnością zaciekawiły publiczność, 
na co wskazywały liczne i głośne brawa w trakcie 
i na koniec przedstawienia. Spektakl jest idealnym 
przesłaniem dla każdej kobiety, jak również dla 
wszystkich panów oraz młodych osób. Wskazuje na 
to publiczność, wśród której można było zauważyć 
osoby w różnym przedziale wiekowym. Każdy 
znajdzie coś dla siebie. Śmiejmy się z własnych 
słabości…!

Koło Gospodyń Wiejskich Stara Gadka,
Pani Rakowska

W dniu 12 marca 2015 r zostały przeprowadzone 
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej 2015 „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
w Rzgowie.

Zwycięzcami eliminacji zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Natalia Olban - SP Rzgów
2. Marzena Donifacy - SP Rzgów
3. Maria Kaczmarek - SP Rzgów

II grupa wiekowa (gimnazja - Rzgów)
1. Natalia Bieniek
2. Mateusz Olban
3. Martyna Strycharska

Wymienione wyżej osoby reprezentowały gminę 
Rzgów w eliminacjach powiatowych w Koluszkach 
w dniu 20 marca 2015 r.

W szkołach podstawowych zwyciężyli:
 Szkoła Podstawowa w Rzgowie: 
1. Natalia Olban
2. Marzena Donifacy
3. Maria Kaczmarek

Szkoła Podstawowa w Guzewie:
1. Julia Rząsa
2. Patryk Pijanowski
3. Dominik Zdyp

Szkoła Podstawowa w Kalinie:
1. Bartosz Samiec
2. Grzegorz Wilk
3. Mateusz Długosz

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło 

się w dniu 17 marca 2015 r w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie.

Miło nam podać że uczennica Szkoły Podstawowej 
w Rzgowie, Natalia Olban zajęła II miejsce  
w I grupie wiekowej, w eliminacjach powiatowych 
w Koluszkach.

Włodzimierz Kaczmarek

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2015 „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Rzgowie

Klimakterium 2 czyli menopauzy szał
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Niezwykły przebieg miał tegoroczny wiosenny 
rajd. Imprezę pod tym hasłem organizujemy już po 
raz trzeci. Ma ona kilka celów, przede wszystkim 
jak zawsze zachęcamy do ruchu a w szczególności 
do ruchu na świeżym powietrzu. Po drugie podczas 
rajdu szukamy oznak i symboli wiosny. Po trzecie 
przypominamy o sympatycznej tradycji pożegnania 
zimy przez (w naszym przypadku) spalenie jej symbolu 
czyli kukły „marzanny”. W tym roku czekała nas 

jeszcze jedna niezwykła atrakcja czyli zaćmienie 
słońca. W naszym regionie księżyc zakrywał słońce 
w około 68 % czyniąc je niezwykle widowiskowym.

Całą imprezę rozpoczęliśmy o godz. 8:30 rozgrzewką 
grupy maszerującej z kijkami „nordic walking”.  
Uczestnicy po kilkunastominutowej zaprawie pod 
kierunkiem Pani Grażyny Żabki, ruszyli na trasę 
marszu ulicą Literacką w kierunku lasu. O godzinie 
9:30 na trasę wokół południowej części Rzgowa ruszyła 
bardzo liczna grupa młodszych dzieci. Dzieci niosły 
ze sobą własnoręcznie wykonane kukły „marzanny”. 
Metą marszu dla obydwu grup była hala sportowa, 

a właściwie parking GOSTiR zlokalizowany przy 
rzece. Tam na specjalnie przygotowanym miejscu 
zostały zebrane „marzanny”, a było ich kilkadziesiąt. 
Stos kukieł został wkrótce podpalony – ku uciesze 
najmłodszych. Ogrzewając się w cieple ogniska można 
było pokrzepić się małym poczęstunkiem. Nie był to 
koniec atrakcji bowiem właśnie o tej porze najlepiej 
widoczne było częściowe zaćmienie słońca. Każdy 
mógł  je zobaczyć na żywo przez przygotowane 
wcześniej przybory do patrzenia.

Radosław Bubas 
GOSTiR

Gry i zabawy
Gry i zabawy to impreza skierowana do 

najmłodszych, czyli przedszkolaków oraz dzieci 
edukacji wczesnoszkolnej. Wszyscy chętni z tej 
grupy wiekowej mogli 19 marca br. uczestniczyć 
w zabawach oraz rywalizacji przygotowanej specjalnie 
dla nich przez GOSTiR. Frekwencja dopisała. 
Młodzi zawodnicy zostali podzieleni na trzy grupy 
wiekowe. Najmłodsi mieli ukończone trzy lata i dla 
wielu z nich było to pierwsze przetarcie sportowe 

przed publicznością. Na publiczność na szczęście 
można było liczyć – w końcu składała się głównie 
z rodziców, rodzeństwa i opiekunów młodych 
sportowców. Zaproponowane przez prowadzącego 
Roberta Świerczyńskiego konkursy wymagały 
uwagi, orientacji, szybkości, siły i oczywiście 
troszkę szczęścia. Kulminacyjnym momentem 
imprezy był mecz na zasadach uproszczonych. Ta 
forma rywalizacji cieszy się zawsze ogromnym 
powodzeniem, oraz wyzwala dodatkowe pokłady 
energii i emocji u najmłodszych zawodników. Na 

koniec w celu uzupełnienia straconych kalorii, 
wszystkie dzieci otrzymały mały poczęstunek.

Niezwykle cieszy nas frekwencja i zainteresowanie 
sportem, zarówno dzieci jak i rodziców. Przypominamy 
że w każdy czwartek od godz. 16.00 w hali sportowej 
w Rzgowie, prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe 
dla najmłodszych.

Radosław Bubas
GOSTiR 

Rajd, palenie marzanny i zaćmienie słońca
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Nr Imię i nazwisko Wiek Pozycja 

1 Krystian Wawrzyński 19 bramkarz 

12 Marcin Zieliński 17 bramkarz 

23 Alessandro Magini 20 bramkarz 

3 Piotr Czernik 25 obrońca 

13 Michał Madejski 20 obrońca 

19 Kamil Poros 25 obrońca 

21 Adrian Górski 19 obrońca 

5 Jakub Mielczarek 18 obrońca/pomocnik

11 Michał Osiński 36 obrońca/pomocnik

18 Sławomir Lukanović 22 obrońca/pomocnik 

20 Robert Skupień 20 obrońca/pomocnik

6 Damian Marcioch 19 pomocnik 

7 Damian Strzałkowski 20 pomocnik 

8 Robert Dróżdż 31 pomocnik 

10 Kamil Jóźwiak 20 pomocnik 

14 Marcin Kaczmarkiewicz 17 pomocnik 

15 Adam Wróblewski 21 pomocnik 

16 Dawid Jędrzejewski 19 pomocnik 

22 Konrad Stępniewski 21 pomocnik 

2 Hubert Rechciński 20 napastnik 

4 Patryk Różalski 19 napastnik 

9 Mateusz Pokorski 20 napastnik 

17 Łukasz Wiśniewski 24 napastnik 

IV Liga 
trener: Robert Świerczyński

Zawisza Rzgów – Orzeł Nieborów  0:2 
Zawisza Rzgów – Pilica Przedbórz  1:1 
Widok Skierniewice – Zawisza Rzgów 4 kwietnia (sobota), 16:00 
Zawisza Rzgów – Włókniarz Zelów  8 kwietnia (środa), 16:00 
KS Paradyż – Zawisza Rzgów  11 kwietnia (sobota), 15:00 
Zawisza Rzgów – LKS Rosanów  18 kwietnia (sobota), 16:00 
Piast Błaszki – Zawisza Rzgów  22 kwietnia (środa), 16:00 
Zawisza Rzgów – Zjednoczeni Stryków 25 kwietnia (sobota), 17:00 
Astoria Szczerców – Zawisza Rzgów  2 maja (sobota), 16:00 
Zawisza Rzgów – Ner Poddębice  9 maja (sobota), 17:00 
Boruta Zgierz – Zawisza Rzgów  17 maja (niedziela), 11:00 
Polonia Piotrków – Zawisza Rzgów  23 maja (sobota), 17:00 
Zawisza Rzgów – Włókniarz Moszczenica 30 maja (sobota), 17:00 
Warta Działoszyn – Zawisza Rzgów  3 czerwca (środa), 17:30 
Zawisza Rzgów – Mechanik Radomsko 6 czerwca (sobota), 17:00 
Zawisza Pajęczno – Zawisza Rzgów  13 czerwca (sobota), 17:00 
Zawisza Rzgów – GKS II Bełchatów  20 czerwca (sobota), 17:00 

Mecze rozgrywane w Rzgowie w kwietniu
IV Liga
Zawisza Rzgów – Włókniarz Zelów  8 kwietnia (środa), 16:00 
Zawisza Rzgów – LKS Rosanów  18 kwietnia (sobota), 16:00 
Zawisza Rzgów – Zjednoczeni Stryków 25 kwietnia (sobota), 17:00
Klasa okręgowa
Zawisza II Rzgów – Sokół II Aleksandrów 1 kwietnia (środa), 16:00 
Zawisza II Rzgów – Termy Uniejów  19 kwietnia (niedziela), 11:00
B1 Junior Młodszy (rocznik 1998)
Zawisza Rzgów – Boruta Zgierz  19 kwietnia (niedziela), 17:00
C1 Trampkarz gr. II (rocznik 2000)
Zawisza Rzgów – Sport Perfect  26 kwietnia (niedziela), 11:00
E1 Orlik gr. I (rocznik 2004)
Zawisza Rzgów – Warta Sieradz  7 kwietnia (wtorek), 16:30 
Zawisza Rzgów – Sport Perfect  21 kwietnia (wtorek), 16:30

Ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w Konstantynie 
w sąsiedztwie Starowej Góry.

Lp.
Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m² Cena brutto wywoławcza /zł/ Wysokość wadium /zł/w/g ewidencji gruntów w/g księgi wieczystej

1 65/5 LD1P/00021556/2 1316 103 320,00 10 332,00
2 65/6 LD1P/00021556/2 3143 194 551,67 19 455,17
3 68/8 LD1P/00021556/2 2102 129 695,68 12 969,57

Drugie przetargi ustne nieograniczone na nieruchomości przedstawione w tabeli  odbędą się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95-030 Rzgów,  pl. 500 
lecia 22, pokój 37 w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godzinie:
11.00  działka nr 65/5,
11.30 działka nr 65/6,
12.00 działka nr 68/8.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 02 
lub 05, tel. 42 214 12 09. Ogłoszenie o przetargach 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 sołectwa Grodzisko-Konstantyna.

BURMISTRZ RZGOWA

Zawisza Rzgów – runda wiosenna sezon 2014/15
W ostatnim meczu z dnia 28 marca IV ligowy Zawisza zremisował na 

własnym boisku z Pilicą Przedbórz 1:1 (1:1). Wynik mógłby być bardziej 
optymistyczny dla nas, gdyby nasi zawodnicy w ostatnim kwadransie gry 
wykorzystali choć jedną sytuację bramkową. Szkoda w szczególności strzału 
lewą nogą Roberta Dróżdża oraz sytuacji sam na sam Michała Osińskiego 
z bramkarzem gości. Jednakże wielkie słowa uznania dla naszego zespołu, 
który jak równy z równym grał z drużyną z Przedborza, zajmującego przed tą 
kolejką wysokie piąte miejsce.

Tomasz Łuczyński

Górny rząd (od lewej): Adrian Górski, Hubert Rechciński, Łukasz Wiśniewski, Damian Strzałkowski, Mateusz Pokorski,Michał Osiński, Piotr Czernik.
Środkowy rząd (od lewej): Jacek Skupień (kierownik drużyny), Michał Madejski, Damian Marcioch, Alessandro Magini, Krystian Wawrzyński, Marcin Zieliński, 
Kamil Poros, Jakub Mielczarek, Andrzej Mazerant (fizjoterapeuta). Dolny rząd (od lewej): Marcin Kaczmarkiewicz, Robert Dróżdż, Kamil Jóźwiak, Robert 
Świerczyński (trener), Sławomir Lukanović, Dawid Jędrzejewski, Konrad Stępniewski, Robert Skupień.
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W dniu 14.04.2015 r. z miejscowości Starowa Góra, ul.: Brzoskwiniowa, 
Centralna strona nieparzysta od nr 35, Gerbery, Graniczna, Gruntowa, 
Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa, Piaskowa, Piecowa, Sałatowa, Sołecka, 
Topolowa, Warzywna, Wójtowska; Kalinko.
W dniu 16.04.2015 r. z miejscowości Starowa Góra, ul.: Brzozowa, 
Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, 
Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kuchenna, Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, 
Słomiana, Szklarniowa, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, 
Szklana.
W dniu 17.04.2015 r. z miejscowości Starowa Góra, ul.: Chrobrego, 
Centralna od nr 1 do 37, Hetmańska, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka 
I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Parterowa, Podłogowa, Południowa, 
Rolnicza, Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Jagiełły, 
Wazy,; Grodzisko, Konstantyna, Stara Gadka ul. Śniadeckiego
W dniu 20.04.2015 r. z miejscowości Rzgów, ul.: Brzozowa, Cmentarna, 
gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Jana Kiepury, Józefa 
Bema, Kazimierza Jagiellończyka, Księdza Załuski, Łódzka, Mikołaja 
Kopernika, mjr Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, Pabianicka od nr 2 do nr 
98, Prof. Łowmiańskiego, Rudzka, Słoneczna, Ustronna, W. Broniewskiego, 
Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września.
W dniu 21.04.2015 r. z miejscowości Rzgów, ul.: Borowikowa, Długa, 
Gliniana, Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, 
Łąkowa, Mickiewicza, Reja, Ogrodowa, Plac 500 – lecia, Polna, Południowa, 
Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, 
Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana.
W dniu 13.04.2015 r. z miejscowości Stara Gadka (oprócz ul.Śniadeckiego- 
odbiór jak w Starowej Górze), Gospodarz, Rzgów, ul.: Leśna, Nasienna, 
Stroma.
W dniu 23.04.2015 r. z miejscowości Czyżeminek, Prawda, Guzew, 
Babichy, Rzgów, ul.: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Staszica, Pabianicka 
od nr 98, Gospodarz: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa
W dniu 24.04.2015 r. z miejscowości Bronisin Dworski, Kalino, Romanów, 
Huta Wiskicka, Tadzin.

odbędzie się odbiór odpadów:
– wielkogabarytowych ( np. stoły, krzesła, szafy, dywany, wózki dziecięce, 
kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów );
– budowlanych ( np. ramy okienne (BEZ SZYB), drzwi (BEZ SZKLANYCH 
ELEMENTÓW), wanny, umywalki, muszle toaletowe ) które powstają 
w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę, z wyłączeniem gruzu, który należy dostarczyć do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, bądź zamówić 
bezpłatnie bezpośrednio w firmie JUKO, w ciągu roku dwa pojemniki 
o pojemności 240l (co odpowiada 500kg rocznie).
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( np. telewizory, 
monitory, pralki, lodówki, radia, drukarki, odkurzacze ) kompletne zgodnie 
z art. 70 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: „kto 
przeprowadza demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega karze 
grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł” oraz zgodnie z art. 5, 
art. 37 a pkt. 2 w/w ustawy „zbierający może odmówić przyjęcia zużytego 
sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 
przyjmujących zużyty sprzęt”;
– baterie, akumulatory;
– opony tylko od samochodów osobowych (do 4 sztuk na nieruchomość- 
większe ilości proszę oddawać bezpośrednio do PSZOK)

Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek wystawienia 
w/w odpadów przy punktach odbioru odpadów komunalnych.
W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom 
wymienionym powyżej lub dot. elektrycznych i elektronicznych – będą 
niekompletne, wykonawca – firma JUKO ma prawo nie odebrać takich 
odpadów.
Przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, można 
bezpłatnie oddać do PSZOK ul. Ogrodowa 115 w Rzgowie, selektywnie 
zebrane odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, opakowania 

z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metalu, 
opakowania ze szkła, odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie), 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, tworzywa sztuczne, 
papier, metale, żarówki/świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, farby, 
kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe 
i budowlane.
Pamiętaj, że podczas zbiórki spod posesji oraz w PSZOK przyjmowane są 
jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przyjmiemy 
odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności 
gospodarczej.

OGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
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Przepis miesiąca: Babka Leszka

Wielkanoc bez babki to jak studnia bez wody, Prima Aprilis bez żartów. 
Każdy ma swoją lepszą lub gorszą. Moja niezmiennie od wielu, wielu lat, 
smakowita i w zależności od dodatków ciągle zaskakująca.

Składniki:
paczka margaryny, szklanka mąki, szklanka cukru, cukier waniliowy, budyń 
waniliowy lub cytrynowy, 4 jajka, łyżka kakao i proszek do pieczenia.

Dodatki w zależności od upodobań i nastroju: rodzynki, migdały, lub 
drobno pocięte kawałki egzotycznych owoców, ananas, maracuja, mango, 
brzoskwinia itp.
Przy wykonywaniu babki postępujemy delikatnie aczkolwiek stanowczo.
Margarynę, cukier i żółtka jajek miksujemy do osiągnięcia jednolitej masy. 
Następnie dodajemy: budyń, mąkę, cukier waniliowy i łyżeczkę proszku do 
pieczenia. Delikatnie mieszamy do osiągnięcia spójnej konsystencji. Białka 
jajek ubijamy na lekką  pianę, uwaga, nie na „sztywno”.

Pianę z białek dodajemy do utartej uprzednio masy i ponownie mieszamy. 3/4  
z otrzymanego ciasta wykładamy na formę natartą margaryną i posypaną 
bułką tartą. Do pozostałej części wsypujemy łyżkę kakao, (w zależności 
od nastroju również dodatki) i dokładnie mieszamy. Tak wymieszaną masę 
nakładamy na wcześniej ułożoną w formie i wkładamy do nagrzanego 
piekarnika. Czas pieczenia 45-55 minut w temperaturze około 180 stopni. 
O sprawdzaniu patyczkiem stopnia procesu pieczenia nie wspominam, bo 
to oczywiste. Po upieczeniu babkę posypujemy cukrem pudrem, polewamy 
polewą czekoladową lub przystrajamy inaczej według naszych upodobań.

Uwaga! Babki nie konsumujemy gorącej. Czekamy jak lekko ostygnie, 
taka smakuje najlepiej.

Smacznego!
Leszek Chwiałkowski


