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W ostatni weekend wakacji 
dla mieszkańców gminy Rzgów 
przygotowano wiele atrakcji. Dni 
Rzgowa rozpoczęły się w piątek 
28 sierpnia rozgrywkami w piłkę 
siatkowa i nożną , w których nagrodą 
były puchary Burmistrza Rzgowa 
i Przewodniczącego Rady  Miejskiej. 
W odróżnieniu od piątku na sportowo, 
sobotnie popołudnie w Rzgowie 

przebiegało w iście rozrywkowej 
i gorącej atmosferze. Swój program 
artystyczny pokazały wszystkie grupy 
działające przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rzgowie. Hucznie i marszowo 
wprowadziła nas w zabawowy nastrój 
Rzgowska Orkiestra Dęta oznajmiając, 
że nadszedł czas na relaks. 

dokończenie na stronie 2

Dni Rzgowa zgodnie z planem

Majka Jeżowska. Fot. PatoraOrkiestra Dęta Rzgów. Fot. Patora

Dożynkowi
starostowie

Odpowiedzialni, młodzi, zaradni, nienarzekający 
na obiektywne trudności gospodarze, wierni tradycji, 
no i wzorowi rodzice to idealni kandydaci na starostów 
dożynkowych.

dokończenie na stronie 6
Dożynkowi starostowie. Fot. PatoraOrszak dożynkowy. Fot. Patora
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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!

Oddając do Waszych rąk ten numer, sądziłem 
że prawdopodobnie będzie to ostatni numer 
w tym roku. Aż do uchwalenia nowego budżetu 
dla gminy Rzgów na rok 2016. Wydawanie 
gazety zawiesił burmistrz Konrad Kobus.

„Rzgów-Nasza Gmina” pod redakcją 
nowego Kolegium Redakcyjnego  
jest pismem, które realizuje interesy 
mieszkańców, a nie burmistrzów. Mogę 
się tylko domyślać, czym zawiniliśmy. 
Być może zbyt dużo pisaliśmy o wynikach 
kontroli Komisji Rewizyjnej? Być może zbyt 
często poruszaliśmy sprawy i problemy 
mieszkańców? Być może burmistrzom 
nie podobają się relacje radnych, którzy na 
łamach gazety otwarcie przedstawiają swoje 
stanowisko? A może chodzi o to, jak zasugerował  Burmistrz Kamiński aby 
mógł On sprawować kontrolę nad niezależnym Kolegium Redakcyjnym   
W każdym razie jako oficjalny powód wstrzymania wydawania gazety 
burmistrz podał „wykorzystanie środków na ten cel”. 

Faktycznie, „Rzgów-Nasza Gmina” wydawana w większym formacie, 
często na 24 stronach, bogato ilustrowana w zdjęcia, w odpowiednim do 
rozmiarów gminy nakładzie, dostarczana do  mieszkańców, w nowej szacie 
graficznej, z działającą stroną internetową kosztuje więcej, niż broszurka 
wydawana przez poprzedniego redaktora i rozkładana w sklepach. Pomyślą 
Państwo może, że chodzi o jakieś astronomiczne kwoty. Otóż rozmawiamy 
o kilku tysiącach złotych miesięcznie. Czy to więcej, niż zarabia doradca 
Burmistrza Jan Mielczarek, który miał być zatrudniony przez 6 miesięcy, 
a urzęduje już 9 i nie wiadomo na jak długo ma umowę ? Śmiem wątpić. 
Ciekawe z czego mieszkańcy gminy Rzgów mają większy pożytek – z „Naszej 
Gminy” czy z rad, jakich udziela burmistrzom Kobusowi i Kamińskiemu 
Jan Mielczarek?

Zastanawiacie się Państwo pewnie, dlaczego skoro Burmistrz zawiesił 
wydawanie gazety, to mimo wszystko macie ją Państwo w rękach. Otóż 
Rada Miejska wnioskowała do Burmistrza o przesunięcie w ramach 
budżetu 25 tys. zł na wydawanie „Naszej Gminy” do końca roku. Burmistrz  
Kamiński zgodził się jedynie na 6,5 tysiąca, aby wydać jeden numer. Czy 
informowanie mieszkańców gminy o ważnych sprawach, zapewnienie 
przejrzystości życia publicznego poprzez zdawanie relacji z pracy radnych 
i urzędu, budowanie więzi społecznych i promowanie Gminy poprzez 
zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych, informacje ze szkół  nie są warte 
wsparcia? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Państwu. Podobnie jak 
to, czy nie istnieją inne pozycje w budżecie gminy Rzgów, który opiewa na 
ponad 38 mln złotych, gdzie można byłoby zaoszczędzić brakującą kwotę. 
Ja swój pomysł już przedstawiłem. Na Nadzwyczajnej Sesji w dniu 8 bm. 
wobec nieugiętego stanowiska radnych  gazeta ,,Rzgów-Nasza Gmina” 
nadal będzie się ukazywać. Radni podjęli uchwałę, w której burmistrz 
Konrad Kobus zapewnił  brakującą kwotę na wydawanie  gazety.

 Łączę wyrazy szacunku.
Tomasz Łuczyński
Redaktor Naczelny

„Rzgów Nasza Gmina”

dokończenie ze strony 1

Przy scenie w parku Mickiewicza zgromadziła się spora gromadka widzów 
gotowa na odbiór spektaklu „Porwanie w zaczarowanym lesie”, którego aktorzy 
- to młodzież ze Rzgowa. Dekoracja i stroje były przygotowane przez nich 
samych i zrobiły na widzach ogromne wrażenie.

Podczas występu kolejnego artysty pozostaliśmy w tematyce pro-rodzinnej 
i śpiewaliśmy gromadnie piosenki razem z Majką Jeżowską. Majka zaangażowała  
do śpiewania i tańczenia na scenie całe rodziny, nagradzając autografami 

najbardziej kreatywnych. W dalszej części programu popisywał się Rzgowski 
Chór „Camerata”. Piosenki biesiadne przypadły do gustu wielu mieszkańcom 
Rzgowa i po którymś refrenie nucili nieoficjalny hymn naszego miasteczka 
pt. „Bo tylko w Rzgowie”. Później już poszliśmy „na całość”, bowiem okazało 
się, że artyści z kabaretu „Łowcy . B” są nieobliczalni. Ich improwizacje miały 
tylu samo zwolenników, co przeciwników. Czy jednak w przypadku kabaretu 
można mówić o zatraceniu granicy dobrego smaku? Zawsze można pozostać 
w domu, ale wtedy ominęłyby potencjalnego widza kolejne atrakcje, do których 
niewątpliwie należały tańce dzieci na co dzień działających w zespołach: 
„Krasnale, „Rzgowianie” oraz „Shock Dance”. Jazzowy koncert Olgi Fidrysiak 
pozwolił na zaczerpnięcie głębokiego oddechu tuż przed występem grupy 
„Akcent”. 

Aby obejrzeć i posłuchać Zenka Martyniuka z akompaniamentem Ryśka 
Warota ciągnęły do Rzgowa tabuny ludzi z okolic. Tłumy, jakie zgromadził 
wokalista w rzgowskim parku poddały się przez ponad godzinę disco-polowemu 
szaleństwu. Fani przez wiele godzin nie pozwolili mu wyjechać ze Rzgowa 
bez pamiątkowego zdjęcia i autografu.

Dalej już było „z górki”. Rozkołysani widzowie pozostali w rytmie znanych 
przebojów, które zaprezentowali wokaliści z rodzimego „Sempre Cantare”.

Dyskoteka z DJ „Henza” zakończyła sobotnie obchody „Dni Rzgowa 2015”.
Mamy nadzieję, że chociaż w małym stopniu przyczyniliśmy się do  

kształtowania pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego przez mieszkańców 
naszej Gminy. Ich aktywność z każdym rokiem zaskakuje, a sugestie pomagają  
spełnić oczekiwania.

Renata Furga
instruktor GOK Rzgów

Referendum w Gminie Rzgów
Frekwencja w całej Gminie Rzgów wyniosła 6,89%, w tym w obwodach:
1. Rzgów I - 5,54%
2. Rzgów II - 6,13%
3. Stara Gadka - 8,20%
4. Starowa Góra - 9,33%
5. Guzew, Babichy, Czyżeminek, Prawda, Gospodarz - 6,31%
6. Kalino, Huta Wiskicka-Tadzin, Kalinko, Romanów, Bronisin Dworski 
- 4,88%
7. Grodzisko -Konstantyna - 7,78%

Małgorzata Rózga - Urząd Miejski w Rzgowie

Dni Rzgowa zgodnie z planem

Wyróżniona THU TRANG LE lat 7 w konkursie Moja Rodzina. Fot. Patora
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Fotorelacja z Dni Rzgowa 2015

Rozdanie nagród i nasi samorządowcy. Fot. Patora

Aktorzy przedstawienia „Porwanie w zaczarowanym lesie”. Fot. Patora

Taneczna grupa SHOCK DANCE. Fot. Patora

Dzieci wyróżnione w konkursach. Fot. Patora

Samorządowcy z Majką Jeżowską. Fot. Patora

Samorządowcy z wokalistą zespołu Akcent. Fot. Patora
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Ostatni weekend wakacji to tradycyjnie święto 
Rzgowa. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców 
wiele atrakcji, każdy, mały i duży mógł znaleźć 
coś dla siebie. Jednak najwięcej emocji, zgodnie 
z przewidywaniami, wzbudziły występy zaproszonych 
gwiazd estrady.  W tym roku na rzgowskiej scenie 
wystąpili: Majka Jeżowska, kabaret Łowcy . B i Zenon 
Martyniuk z zespołem Akcent. Reporterom naszej 
Redakcji udało się porozmawiać z gwiazdami.

Śpiewam dla wielopokoleniowej 
publiczności – rozmowa z Majką Jeżowską

Co przygotowała Pani dla rzgowskiej publiczności, 
tej młodszej i tej starszej?

Wszystko to, czego się po mnie spodziewają, czego 
oczekują, największe przeboje takie jak A ja wolę 
moją mamę, Marzenia się spełniają, Wszystkie dzieci 
nasze są... w nowych aranżacjach, odświeżone po 
wielu latach, również wakacyjne rytmy, wakacyjne 
piosenki. Myślę, że każdy odnajdzie w moim występie 
coś, co mu przypomni o swoim fajnym dzieciństwie. 
A ci, którzy nie znają mnie dobrze, albo nie znają 
moich wszystkich piosenek, polubią je.

Taką mamy nadzieję! Kiedyś niewiele osób 
słyszało o naszym mieście, słyszała Pani kiedykolwiek 
o Rzgowie?

Oczywiście, mój menager jest z Łodzi, więc 
wiem co tutaj się dzieje, wiem, że nawet Paris Hilton 
była gdzieś w okolicy (śmiech) w każdym razie nie 
jesteście anonimową miejscowością, na pewno nie!

Cieszymy się bardzo! Tworzy Pani dla dorosłych 
i dla dzieci, a który rodzaj muzyki jest bliższy 
Pani sercu?

Ja staram się tego nie rozdzielać, wydaje mi się, że 
w dzisiejszych czasach wszystko się miesza i nawet 
jeśli jakiś zespół myśli, że wykonuje muzykę bardzo 
dorosłą czy ambitną, to nigdy nie wie czy tej płyty nie 
słucha jakieś dziecko, ośmio-,  czy dziesięcioletnie, 
bo nie mamy na to wpływu, do kogo trafiają nasze 
utwory. Ja rzeczywiście na swoich występach, pod 
sceną widzę dzieci, dalej jest młodzież , a jeszcze 
dalej dorośli, więc śmiem twierdzić, że naprawdę 
śpiewam, familijną muzykę, łączę wiele osób tym co 

robię i śpiewam dla wielopokoleniowej publiczności.
Sama Pani tworzy teksty do swoich piosenek?
Nie, ja piszę muzykę.
A co jest dla Pani inspiracją?
Przede wszystkim publiczność, w tym roku 

obchodzę jubileusz, 30-lecie śpiewania i pisania 
muzyki, tej familijnej, przez lata obserwowałam 

swoją publiczności i kiedy widziałam, że jest jakiś 
problem, np.: dzieci nie bardzo szanują zwierzęta, 
słyszałam, że gdzieś zakatowały szczeniaka albo 
kota, to wtedy mam impuls, żeby napisać o tym 
piosenkę, zamawiam tekst u kogoś i tak na przykład 
powstała piosenka Kochaj czworonogi i Moja planeta, 
żeby uczyły dzieci właściwego traktowania swoich 
przyjaciół czworonożnych, poszanowania środowiska, 
w którym żyją...więc inspiracją są problemy, które 
nas otaczają i to o czym powinnam śpiewać jako 

dorosła osoba dla najmłodszych.
Jaką ma Pani radę dla przyszłych pokoleń 

muzyków?
Tu nie ma mądrych, tu każdy idzie swoją drogą. 

Na pewno trzeba znać  nuty i słuchać bardzo 
różnorodnej muzyki, żeby się nie zamknąć jak 
w pudełku, w jakimś jednym gatunku, trzeba mieć 

uszy otwarte na wszystko, bo w każdym gatunku 
muzyki znajda się perły, fantastyczna muzyka jak 
i bardzo słaba, nie można tak oceniać, że to nie jest 
dobre, a to jest świetne. W każdej dziedzinie muzyki 
znajdziemy coś dla siebie.

Dziękuję Pani bardzo, życzymy dalszych 
sukcesów i udanego występu.

Dziękuję. 
z Majką Jeżowską

rozmawiała Basia Tomaszewska

Gwiazdy Dni Rzgowa przed mikrofonem Redakcji Młodej Generacji

Przyszedł ten dzień i jesteśmy w Rzgowie – 
rozmowa z Maciejem Szczęchem członkiem 
kabaretu Łowcy.B

Sara Pikala: Jesteśmy z młodzieżowej redakcji 
działającej na terenie Rzgowa i chcemy zadać 
Panu kilka pytań.

Tak się domyślam (śmiech)
Julia Waprzko: Byliście już  kiedyś u nas?
Byliśmy na pewno przejazdem, ale żeby występować, 

nie przypominam sobie, ale w końcu przyszedł ten 
dzień i jesteśmy w Rzgowie.

Sara Pikala: Z czym Wam się kojarzy Rzgów?
Rzgów kojarzy nam się z drogą od nas na północ, 

bo zawsze jadąc na północ  tutaj przejeżdżamy, ale 
teraz już będziemy  kojarzyć, przede wszystkim 
z tym miejscem, w którym jesteśmy (Urząd Miejski 
i Park im. Adama Mickiewicza)

Julia Waprzko: Żeby lepiej poznać nasze miasto 
zapraszam do gry miejskiej, questu przygotowanego 
przez naszą Redakcję.

Sara Pikala: Czy często improwizujecie?
dokończenie na stronie 5

Redakcja Młodej Generacji z Majką Jeżowską

Redakcja Młodej Generacji i Kabaret Łowcy.B
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Muzykę trzeba mieć  w sercu - rozmowa 
z Zenonem Martyniukiem

Nie pochodzi Pan z tych terenów, czy słyszał 
Pan kiedyś o Rzgowie?

Oczywiście, że słyszałam, często przejeżdżamy 
albo gramy w okolicach, w Łodzi wielokrotnie 
graliśmy.

Ale to pierwszy koncert?
Tak, w Rzgowie gramy po raz pierwszy.
Czy zawsze chciał Pan śpiewać, być związanym 

z muzyką?
Tak, od najmłodszych lat interesowałam się 

muzyką, gram na gitarze, od  drugiej klasy szkoły 
podstawowej, miałem wtedy zaledwie 8 lat.

Dlaczego wybrał Pan muzykę disco polo?
Ja lubię po prostu muzykę taneczną, melodyjną, 

łatwo wpadającą w ucho, dobrze się czuję w takiej 
muzyce. Jak zaczynałem swoją przygodę z muzyką, 
nie było takiego określenia disco polo. Zacząłem 
nagrywać piosenki, ta muzyka nazywała się muzyką 
chodnikową, taneczną, popularną, a ja muzykę 
klasyfikuję jaką dobrą albo złą

Ta jest zdecydowanie 
dobra. A sam pisze Pan 
teksty do piosenek?

Tak, sami piszemy, 
ale głownie zajmuje 
się muzyką, a jeżeli 
chodzi o teksty, to 
mamy zaprzyjaźnionych 
tekściarzy, z którymi 
współpracujemy i właśnie 
oni dla nas piszą.

Czy na początku 
kariery spodziewał się 
Pan, że nabierze ona 
takiego tempa?

Raczej nie, zespól 
Akcent istnienie już 26 lat, 
w tym roku obchodzimy 
dwudziestosześciolecie 
naszej działalności na rynku muzycznym. Nie 
spodziewaliśmy się... na początku graliśmy na 
zabawach, całonocnych weselach, dopiero później, 
zaczęliśmy koncertować,  mniej więcej od roku 

1995. Pierwszą kasetę, jeszcze wtedy nie było płyt, 
nagraliśmy w 1991 i później tak to się potoczyło. 
Były programy Disco Polo Live  Disco Relax, później 
muzyka zaczęła pojawiać się w Interenecie, a w tej 
chwili koncertujemy, jeździmy praktycznie po całej 
Polsce, od Sopotu po Jasło, od Białegostoku po 
Gorzów Wielkopolski, zagraliśmy wiele koncertów 
zagranicznych , bardzo dużo gramy dla polonii 
w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Belgii.

A jest Pan zaskoczony, że Pana muzyka dociera 
do coraz młodszych pokoleń?

To bardzo miłe, od jakiegoś czasu, mniej więcej od 
10 lat, może od 12-stu gramy również na juwenaliach 
dla studentów, na AWF-ie w Gdańsku, w Warszawie 
na różnych uczelniach, w Białymstoku, w Lublinie, 
w Rzeszowie, no w Łodzi jeszcze nie graliśmy dla 
studentów, ale być może...kiedyś.

A może Pan podać jakiś przepis na sukces 
według Zenona Martyniuka?

Trudno powiedzieć, po prostu w moim sercu gra 
muzyka, lubię piosenki taneczne, melodyjne, łatwo 
wpadające w ucho, fajnie zaaranżowane, z fajnym 
tekstem, po prostu muzykę trzeba mieć w sercu.

A co przygotował Pan dla mieszkańców Rzgowa?
Największe przeboje, które powstały w naszej 

dotychczasowej działalności muzycznej.
Dziękujemy bardzo i życzymy udanego koncertu. 

Z Zenonem Martyniukiem
rozmawiała Aleksandra Zielska

dokończenie ze strony 4
Zdarza nam się improwizować, aczkolwiek, żeby improwizować trzeba mieć 

solidną bazę do tego, żeby móc sobie na to pozwolić, bo kiedy wychodzi się 
na scenę to jednak trzeba mieć coś przygotowane i dopiero wtedy gdy ta baza 
jest pewno, to wtedy można sobie pozwolić na improwizację.

Sara Pikala: Czy angażujecie widzów do Waszych skeczów?
Tak, oni się tego bardzo boją, ale nie ukrywamy, że czasami nam się zdarza, 

jak wymyślamy skecze, to z myślą o tych widzach, żeby ich zaangażować, żeby 
to nie było tak, że tylko my się trudzimy, a oni się bawią.

Sara Pikala: A tak przedpremierowo, mamy się czego obawiać?
Oj, bójcie się, ale nie zdradzamy nic, żeby was nie wystraszyć za bardzo.
Sara Pikala: Czekamy z niecierpliwością na wasz występ, trzymamy 

kciuki i siadamy na pierwszych krzesełkach, żeby być zaangażowanym. 
Bardzo dziękujemy.

Ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Z Maciejem Szczęchem

rozmawiały Sara Pikala i Julia Waprzko

Młodzi dziennikarze RMG stanęli na wysokości zadania, a przeprowadzone przez  nich rozmowy były naprawdę profesjonalne. Materiał filmowy, który 
zarejestrowaliśmy dostępny jest na Facebook’owym profilu Redakcji i stronie www.rzgowkultura.pl

Agnieszka Ruta

Łowcy.B. Fot. Patora

Wokalista zespołu Akcent - Zenon Martyniuk. Fot. Patora
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Dożynkowi starostowie
dokończenie ze strony 1

„Nie dobieraj już pola”

Sołtys Bogna Kluczyńska ze Rzgowa poszła na 
zebranie Koła Gospodyń Wiejskich i tu dowiedziała się, 
że jest starościną dożynek. Wraz z mężem Jarosławem  
są rodzicami trzech chłopaków: 19-letniego Bartosza, 
17-letniego Konrada i 2-letniego Karola. Bartosz 
robi prawo jazdy, młodsi bracia pękają z zazdrości, 
bo też chcieliby zasiąść w kabinie ciągnika Claas. 

Kluczyńscy obrabiają 60 hektarów zboża, ale 
tylko jedna dziesiąta ziemi jest ich własnością. 
Reszta to dzierżawy. Ich gospodarstwo specjalizuje 
się w produkcji zbóż na sprzedaż. Tegoroczne zbiory 
nie były udane – ziarno małe, z kukurydzy tylko 
dolne kolby da się uratować, ale dzięki intensywnym 
zabiegom agrotechnicznym uda się osiągnąć pewien 
zysk.

- Mój mąż jest pracowity i kawał dzierżawionego 
ugoru zamienił w bardzo dobrze plonujące pole – 
opowiada pani Bogna. – Właściciel tej ziemi był 
zdumiony rezultatami intensywnej gospodarki i o mało 
nie wycofał się z dzierżawy! Nie mamy szans na zakup 
ziemi, która jest wyjątkowo droga. Powiększać areał 

można tylko dzierżawieniem coraz większego 
areału. Mówię często do męża: - Nie dobieraj 
już więcej pola, bo jesteśmy coraz starsi, 
a intensywna praca w polu odbija się na 
zdrowiu. Jednak bez powiększania areału 
nie da się zwiększyć dochodów, choćby na 
spłatę naszego Claasa. 

Pani sołtys pracowała 6 lat jako ekspedientka 
w jednym ze sklepów Centrum Handlowego 
Ptak. Po urodzeniu dziecka straciła pracę i nie 
ma gdzie wrócić. Prowadzenie gospodarstwa to 
jedyna droga, żeby utrzymać całą 5-osobową 
rodzinę. Na tegorocznych zbiorach na pewno 
nie stracą, ale to nie zmienia faktu, że rok 
był fatalny. Sprzedali dopiero kilka przyczep 

ziarna w fermie drobiu w Prawdzie. Reszta plonów 
musi poczekać w magazynie na lepsze plony.  

Bankom – dziękujemy

- O wyborze na starostę dowiedziałem się od 
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich - mówi 
Piotr  Juśkiewicz ze Rzgowa. – Byłem trochę 
zestresowany. Wojciech Skibiński, dyrektor GOK 
- mistrz ceremonii dożynek oraz wiceburmistrz 
Mateusz Kamiński wspierali mnie na duchu. Mówili, 
ze dam sobie radę podczas oficjalnych uroczystości 
i nie mam się o co martwić. 

Pan Piotr pochodzi z rodziny rolników od trzech 
pokoleń. Ukończył Zasadniczą Szkołę Mechanizacji 
Rolnictwa w Ksawerowie i Technikum Samochodowe 
w Łodzi. Wioletta i Piotr Juśkiewiczowie mają dwoje 
dzieci: 10-letniego Adama i 19-miesięczną Julię. Żona 
prowadzi księgowość ich gospodarstwa. Dlatego 
tak gospodarują, żeby nie odwiedzać banków i nie 
sprzedawać ziarna zaraz po żniwach, kiedy ceny na 
ogół są najniższe. Ich ziarno spokojnie czeka więc 
w magazynach na zimę, kiedy zmienią się ceny skupu. 

Pan Piotr obrabia łącznie 16 hektarów, w tym 4 
ha własnej ziemi. Skutków katastrofalnej suszy nie 
odczuli jak inni, bo większość ich zbóż była zimowa, 
więc one najlepiej przetrwały bezdeszczowe miesiące. 
Wiosenne zasiewy i te na piaskach wypadły już 
gorzej. - Przed sprzedażą zebranych plonów pszenicy, 
pszenżyta, mieszanek zbożowych i jęczmienia 
trudno formułować oceny, ale na pewno zysk będzie 
przyzwoity – zapewnia gospodarz. 

Dożynkowy starosta zapytany o rozwój 
gospodarstwa frasuje się przez moment i mówi, że 
przy wysokich cenach za ziemię rolną nie ma co 
marzyć o powiększeniu własnego areału, a zadłużać 
się w bankach nie zamierzają. 

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie 

starościna dożynek Bogna Kluczyńska i starosta Piotr Juśkiewicz. Fot. Patora

Panie z KGW Prawda w towarzystwie Przewodniczącego RM J. Świerczyńskiego. Fot. Patora

Wiceburmistrz M. Kamiński i KGW Rzgów. Fot. Patora



7RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • wrzesień 2015

Fotorelacja z Dożynek w Rzgowie

KGW Grodzisko. Fot. Patora

KGW Kalinko. Fot. Patora

KGW Prawda. Fot. Patora

KGW Gospodarz. Fot. Patora

KGW Guzew. Fot. Patora

KGW Czyżeminek. Fot. Patora
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA
Miesiąc ważnych deklaracji

Zmiany w budżecie, w tym budowa nowego 
boiska w Starowej Górze oraz kwestia pozyskiwania 
środków unijnych przez Urząd Miejski w Rzgowie, to 
główne tematy, którymi w ostatnim miesiącu zajęła 
się Rada Miejska. Ważne oświadczenie złożyła także 
radna Grażyna Gałkiewicz, która zrezygnowała 
z przewodniczenia Komisji Rewizyjnej. W ostatnim 
czasie działo się więc dużo, niestety nie zawsze 
dobrych rzeczy. 

Podczas sesji Rady Miejskiej na wniosek burmistrza 
Konrada Kobusa dokonano kilku zmian w budżecie. 
Były to głównie przesunięcia kwot od 20 do 120 tys. 
zł , które umożliwić mają wykonanie inwestycji, 
z jakichś przyczyn niewłaściwie oszacowanych 
lub których zakres prac się zwiększył. Pojawiły 
się jednak także inne zmiany. Inwestycja w ulice 
Graniczną i Topolową w Starowej Górze potrwa 
dłużej niż planowano i zostanie ukończona w wg. 
zapewnień Urzędu Miejskiego w lutym 2016. Jest 
to wynikiem problemu ze statusem prawnym 
niektórych działek, które będą objęte inwestycją. 
Udało się za to radnym Zbigniewowi Cisowskiemu 
i Leszkowi Chwiałkowskiemu przekonać  burmistrza 
do wprowadzenia do budżetu na 2015 zmiany 
polegającej na przeznaczeniu kwoty 105 tyś zł. na 
budowę boiska przy ul. Żwirowej w Starowej Górze . 

Podczas sesji doszło także do dość nieprzyjemnej 
wymiany zdań pomiędzy radnymi a burmistrzem 
Mateuszem Kamińskim, który bronił trudnej do 
sensownego uzasadnienia decyzji o nieprzyznaniu 
środków na wydawanie gazety „Rzgów Nasza Gmina”. 
Burmistrz sam wnioskował o zwiększenie wydatków 
w budżecie o blisko 700 tys. zł, a pożałował 18,5 
tys. zabezpieczające wydawanie gazety  do końca 
roku. Burmistrz Kamiński, jak rasowy polityk, nie 
posunął się  ani o krok, pomimo wielu argumentów, 
które padały ze strony radnych, nawet tych, którzy 
zazwyczaj popierają burmistrza.    Być może gdyby na 
miejscu burmistrza Kamińskiego siedział burmistrz 
Kobus, (nieobecny z powodu urlopu) udałoby się 
dojść do porozumienia. Z burmistrzem Kobusem 
dialog nie jest wprawdzie łatwy, ale w sumie dość 
często można dojść do konsensusu, co udowodniła 
wrześniowa  sesja nadzwyczajna na której burmistrzowi 
Kobusowi udało się brakującą kwotę wyasygnować.  

Na sesji miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie 

warte szczególnej uwagi. Na wniosek grupy radnych,  
pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za 
pozyskiwanie środków unijnych przedstawił jak 
funkcjonuje ten referat. Otóż dopiero po uchwaleniu 
budżetu  (listy inwestycji) zamierza On szukać 
wsparcia UE. Jestem zdziwiony taką polityką , gdyż 
jako przedsiębiorca korzystam z funduszy unijnych 
i muszę powiedzieć, że prywatne firmy zajmujące się 
pozyskiwaniem dotacji, same wychodzą z inicjatywą 
i dzwonią do klientów mówiąc, że można zrealizować 
taką czy inną inwestycję, przy takim i takim udziale 
środków z UE. Tak aby przedsiębiorca wiedział 
z odpowiednim wyprzedzeniem na co może uzyskać 
wsparcie i mógł zaplanować rozwój firmy.  Wydaje 
się, że podobnie powinien funkcjonować zespół 
odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy unijnych 
w Urzędzie Miejskim. Przedsiębiorcy działający na  
terenie naszej Gminy pozyskali ponad 20 milionów 
zł. dotacji z UE co zapewniło nam  20 miejsce na 168 
Gmin w Woj. Łódzkim, a  nasz Urząd pozyskał w roku 
2014  tylko nieco ponad 60 tyś !!!  Będę wnioskował 
do burmistrza Kobusa o to, by na każdą sesję Rady 
Miejskiej do sprawozdania z wykonania inwestycji 
dołączyć także informację o tym, jakie nabory 
wniosków o dofinansowanie ze środków UE ruszają 
w najbliższym czasie i jak gmina Rzgów może na 
tym skorzystać. Nie chodzi oczywiście o inwestycje 
„z kapelusza” – nie potrzeba nam toru Formuły 1 
czy lądowiska promów kosmicznych, bo akurat 
są na to środki. Faktyczne potrzeby mieszkańców 
znane są zarówno mieszkańcom jak i radnym oraz 
urzędnikom. Chcemy m.in. budować Dom Kultury, 
kanalizację, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, place 
zabaw, boiska, siłownie na świeżym powietrzu, sieć 
szybkiego Internetu oraz inwestować w organizacje 
kultury i budynki użyteczności publicznej np. szkoły, 
przychodnię, świetlice wiejskie czy oczyszczalnię 
ścieków. Jeżeli więc na horyzoncie pojawią się 
możliwości dofinansowania takich inwestycji, dobrze 
byłoby gdyby zespół pozyskiwania środków UE 
Urzędu Miejskiego poinformował o tym radnych 
i burmistrza z odpowiednim wyprzedzeniem, tak 
aby w pierwszej kolejności umieścić w budżecie 
inwestycje, na które możemy dostać dofinansowanie.

Życie to jednak nie tylko sesje Rady Miejskiej, które 
mam nadzieję od października będą transmitowane 
przez Internet. To także, a może przede wszystkim, 
kwitnące w Rzgowie życie rozrywkowe i kulturalne. 

Pod koniec sierpnia odbyły się przecież Dni Rzgowa. 
Dziękuję bardzo mieszkańcom za wspólną zabawę. 
Jak zawsze tłumnie zaszczyciliście Państwo swoją 
obecnością gminne uroczystości, co bardzo mnie 
cieszy. Wspaniałe przedstawienie dla najmłodszych 
przygotowali uczniowie naszego gimnazjum. 
Niezawodni jak zwykle okazali się nasza orkiestra, 
chór „Camerata” i zespół „Rzgowianie”. Zaproszone 
gwiazdy Majka Jeżowska i zespół Akcent stanęli na 
wysokości zadania i dali fantastyczne koncerty. Na 
występ Zenka przyjechali do nas mieszkańcy z całej 
okolicy. Szkoda że artysta nie dał się namówić na 
więcej niż jeden bis. Niestety trzeba też uczciwie 
przyznać, że można mieć pewne zastrzeżenia co 
do organizacji Dni Rzgowa przez Gminny Ośrodek 
Kultury. Czy tak trudno przewidzieć, że restauracja 
i jeden punkt gastronomiczny na takiej imprezie to za 
mało? Również kabaret. który miał nas rozśmieszać, 
wielu osobom, pisząc delikatnie, nie przypadł do 
gustu. 

Drugim wydarzeniem były Dożynki w tym 
roku Powiatowo-Gminne, więc  przyjechali do Nas 
goście z Powiatu i Województwa. Niestety pogoda 
nie sprzyjała imprezie plenerowej, a i nie kończące 
się przemówienia spowodowały iż nie zbyt wielu 
mieszkańców uczestniczyło w tej imprezie.  Jednak  Ci 
którzy zostali mogli być zadowoleni z przygotowanego  
programu artystycznego oraz  poczęstunku. Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich częstowały wszystkich 
uczestników  wyśmienitym bigosem, zalewajką, 
kiełbaskami i wypiekami. 

Na koniec chciałbym jeszcze podziękować radnej 
Grażynie Gałkiewicz za ogromną pracę, którą 
wykonała jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 
Otrzymałem bowiem od radnej  pisemną rezygnację 
z przewodniczenia  tej komisji. Ktokolwiek zastąpi 
ją na tym stanowisku, będzie miał bardzo wysoko 
zawieszoną poprzeczkę .

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam Państwa 
do osobistego uczestniczenia w obradach Rady 
Miejskiej – w sesjach w ostatnie środy miesiąca od 
godz. 13-ej, oraz wspólnych posiedzeniach komisji 
stałych, które odbywają się tydzień wcześniej. 
Zachęcam Państwa także do przychodzenia na 
dyżury w każdy wtorek od 14 do 17. 

Z poważaniem,
Jarosław Świerczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Wojewoda Łódzki uchylił 3 uchwały Rady Miejskiej wzywającej Burmistrza 
do realizacji zaleceń pokontrolnych rekomendowanych przez Zespoły Kontrolne 
Komisji Rewizyjnej, ze względu na brak podstawy prawnej  do ich podjęcia.

Wojewoda nie uchylił jednak samych kontroli oraz protokołów wraz 
z zaleceniami pokontrolnymi. Kontrole zostały przeprowadzone prawidłowo, 
a protokoły, w tym wnioski i zalecenia pokontrolne, pozostają w mocy. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by Burmistrz wcielił je w życie.

Radni dokładają wszelkich starań by jakość stanowionego przez Radę 
Miejską prawa była jak najwyższa. Nie są jednak i nie mają  obowiązku 
być prawnikami. Radni zdani są więc w kwestiach prawnych na wiedzę 
i życzliwość prawników Urzędu Miejskiego.

Radni podpisani pod niniejszym oświadczeniem pragną wyrazić nadzieję 
że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny i przypadkowy, a nie 
jest zamierzonym działaniem mającym na celu podważenie zaufania opinii 
publicznej do kompetencji Rady Miejskiej.

Pod oświadczeniem podpisali się Radni Rady Miejskiej w Rzgowie:
Grażyna Gałkiewicz - inicjatorka oświadczenia
Leszek Chwiałkowski
Zbigniew Cisowski
Ewa Fryczka
Rafał Kluczyński
Kazimierz Łęgocki
Marek Marchewczyński
Jan Spałka
Jarosław Świerczyński
Anna Tumińska – Kubasa
Stanisław Zaborowski
Radosław Pełka
Wiesław Gąsiorek

W nawiązaniu do artykułu pt. Wojewoda - na otrzeźwienie, który opublikowano w „Gazecie Rzgowskiej” NR 9(69)Sierpień 2015 
zamieszczamy poniższe Oświadczenie Radnych Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26.08.2015 

w sprawie 3 uchwał uchylonych przez Wojewodę Łódzkiego
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Oświadczenie radnej Grażyny Gałkiewicz o Rezygnacji 
z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej
Szanowny Panie Przewodniczący, 

z dniem 1.09.2015 składam rezygnację z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Rzgowie oraz składam rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie.

Powodem mojej rezygnacji jest demonstracyjna niechęć burmistrzów Konrada Kobusa i Mateusza 
Kamińskiego do realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, a także niejasne zapisy definiujące rolę 
Komisji Rewizyjnej w statucie gminy Rzgów.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna jest najważniejszą z komisji, którą tworzą radni Rady Miejskiej. Świadczy o tym 
nie tylko specjalne umocowanie w ustawie o samorządzie gminnym, ale przede wszystkim przedmiot 
jej działań. Komisja Rewizyjna kontroluje działania burmistrza, Urzędu Miejskiego oraz jednostek 
pomocniczych m.in. pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działań, a także 
zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Radni zasiadający w tej komisji badają gospodarkę finansową gminy, wykonanie budżetu przez burmistrza 
oraz przetargi. Ponadto Komisja Rewizyjna formułuje wniosek o udzielenie bądź wniosek o nieudzielenie 
absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu. Rozpatruje też skargi na działalność burmistrza.

Komisja Rewizyjna pod moim przewodnictwem solidnie wywiązała się ze swoich obowiązków. 
Przeprowadziła bowiem skrupulatnie 3 duże kontrole – stanu zadłużenia gminy, kontrolę relacji urzędu 
z miejską spółką komunalną oraz kontrolę  prawidłowości w pobieraniu i naliczaniu podatku od nieruchomości 
wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Ich wynikiem była obszerna lista wniosków i zaleceń 
pokontrolnych. Komisja Rewizyjna przeanalizowała także dogłębnie wykonanie budżetu za rok 2014 – 
uznanie dla naszej pracy wyraziła (tylko i aż)  Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Niestety nie wszyscy zdają się być zadowoleni z prac Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2015. 
Można było odnieść wrażenie, że panowie burmistrzowie „obrażają się” na wyniki kontroli Komisji 
Rewizyjnej. Dlaczego, skoro kontrole dotyczyły okresu 2010-2014, kiedy burmistrzem był Jan Mielczarek? 

Mieszkańcy w wyborach 2014 wyraźnie zagłosowali na zmianę, na rozliczenie i posprzątanie starych 
„układów”. Powinni o tym pamiętać szczególnie urzędnicy, przede wszystkim ci najwyższego szczebla, 
bowiem wszyscy sprawują swoje funkcje za pieniądze mieszkańców gminy Rzgów i powinni działać dla 
ich dobra i zgodnie z ich wolą.

Chciałabym w tym miejscu przypomnieć, szczególnie niektórym wysokim przedstawicielom Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, że działalność Komisji Rewizyjnej to nie wymysł nowej Rady Miejskiej. To realizacja 
ustawowego obowiązku. Komisja Rewizyjna działa dla dobra gminy i mieszkańców. Kontrole mają na celu 
wykrycie nieprawidłowości i ewentualnych zagrożeń  oraz  ich usunięcie, aby życie publiczne w Rzgowie 
było uczciwe i przejrzyste. W momencie, w którym Urząd nie chcą wdrażać uwag Komisji Rewizyjnej 
w życie, funkcjonowanie i działalność Komisji Rewizyjnej stają się pozbawione sensu. W funkcjonowaniu 
Komisji nie pomagają także nieprecyzyjne zapisy statutu gminy Rzgów, który pod wieloma względami 
jest dokumentem wątpliwej jakości, co zresztą było znakiem firmowym władz poprzedniej kadencji .

W związku z powyższym składam z dniem dzisiejszym  na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Rzgowie rezygnację z pełnionej funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie 
jak i z członkostwa w tej komisji. Nie zgadzam się na  pracę naszego urzędu według standardów wdrożonych 
przez poprzednią władzę.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pracowały ze mną w Komisji Rewizyjnej – 
mojemu zastępcy Leszkowi Chwiałkowskiemu oraz Rafałowi Kluczyńskiemu, Wiesławowi Gąsiorkowi 
i Janowi Spałce. Dziękuję także wielu pracownikom Urzędu Miejskiego, szczególnie p. skarbnik Annie 
Czarnockiej a także Adamowi Stawianemu oraz p. Zbigniewowi Snelewskiemu z referatu inwestycji, 
którzy wielokrotnie wyczerpująco i cierpliwie odpowiadali na pytania radnych i pomagali nam wyjaśniać 
wiele, często bardzo trudnych zagadnień . Podziękowania kieruję także do pani Karoliny Jardzioch z biura 
obsługi Rady Miejskiej. 

Z poważaniem,
Grażyna Gałkiewicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
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. 507 320 120
email: naszagmina@rzgow.pl
www.naszagmina.rzgow.pl
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Co nowego w odpadach?
Weszły w życie nowe przepisy, które mają na celu 

usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi. 
Zmienione zostały uchwały: w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminie Rzgów, 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania śmieci, w sprawie wzoru deklaracji, 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania. 

Wszystkie podjęte uchwały są umieszczone na 
stronie internetowej www.bip.rzgow.pl w zakładce 
„Odpady komunalne” oraz do wglądu w Referacie 
Gospodarki Komunalnej.

Ważniejsze zmiany w uchwałach:

Określone zostały zasady postępowania z odpadami 
biodegradowalnymi, pochodzącymi z ogrodów 
i sadów.  Przycięte lub ścięte krzewy i drzewa, które 
nie zostały zagospodarowane we własnym zakresie, 
należy przekazać przedsiębiorcy, który odbierze je 
za dodatkową opłatą

Wprowadzone zostało pojęcie dodatkowego odpadu: 
popiołu podlegającego selektywnej zbiórce. W okresie 
od 1 października do 30 kwietnia, raz na dwa tygodnie 
popiół będzie odbierany bezpośrednio sprzed posesji 
w workach szarych/czarnych o pojemności do 120 
litrów bądź z dodatkowego pojemnika. Przez cały 
rok popiół można również oddawać bezpłatnie do 
PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych) ul. Ogrodowa 115, Rzgów, w godzinach 
7-15, od poniedziałku do piątku.

Określono ilość odpadów biodegradowalnych 
odbieranych jednorazowo sprzed posesji – 3 worki 
120 l (6 worków w miesiącu). Większe ilości odpadów 
selektywnie zbieranych, w tym odpady zielone, 
mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać do PSZOK.

Możliwe jest złożenie oświadczenia, 
upoważniającego do zwolnienia z opłaty śmieciowej 
osoby, zamieszkujące nieruchomość (gospodarstwo 
domowe), w których dochód nie przekracza kwoty, 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, o której mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Magda Górska
Urząd Miejski w Rzgowie

Referat Gospodarki Komunalnej

OGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W dniu 27.10.2015 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 29.10.2015 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 02.10.2015 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 14.09.2015 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 08.09.2015 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 09.09.2015 r. z miejscowości Stara Gadka (oprócz ul.Śniadeckiego - odbiór jak w Starowej 
Górze), Gospodarz, Rzgów, ul.: Leśna, Nasienna, Stroma.
W dniu 08.10.2015 r. z miejscowości Czyżeminek, Prawda, Guzew, Babichy, Rzgów, ul.: Krzywa, 
Guzewska, Krasickiego, Staszica, Pabianicka od nr 98, Gospodarz: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa
W dniu 09.10.2015 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) z wyłączeniem gruzu, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, który należy dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych bądź zamówić bezpłatnie 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.

Przypominamy, że 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),popiół, 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.

Magda Górska
Urząd Miejski w Rzgowie

Referat Gospodarki Komunalnej

BURMISTRZ INFORMUJE

Burmistrz informuje:
Konrad Kobus, burmistrz Rzgowa informuje, 

że w obwodzie łowieckim nr 137 Gospodarz 
w dniu 10 października o godz. 8 rano rozpocznie 
się polowanie na sarny, dziki, lisy i bażanty. 
Teren łowów to część B obwodu oraz teren lasu. 
W łowach uczestniczą myśliwi z Wojskowego 
Koła Łowieckiego Orzeł. Jako termin rezerwowy 
przyjęto 15 października.
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Z myślą o przedszkolakach
Dokończenie rozbudowy 

i modernizacja Przedszkola Publicznego 
w Rzgowie w tym roku jest największą 
inwestycją w oświatę. Wydatki na 
powyższy cel, a także wymiana 
centralnego ogrzewania oraz przebudowa 
hydroforni zamknęły się kwotą 633 
tysięcy złotych. Z budżetu przedszkola 
na zakup mebli, dywanów do 2 nowych 
sal zabaw oraz pomocy dydaktycznych 
wydano 30 tysięcy złotych.

W nowy rok szkolny placówka 
wkracza z 9 bawialniami, w których 
jest wyjątkowo dużo przestrzeni do 
organizacji zabaw dla grup prawie 
25-osobowych (oczywiście, każdego 

dnia zdarzają się nieobecności z powodu 
chorób i innych przypadków losowych). 
Nowy rok szkolny przedszkole zaczyna 
ze 192 dziećmi. 

Jeszcze tylko 2 sale nie posiadają 
własnych łazienek i dzieci muszą 
korzystać z wygód u sąsiadów. Przy 
tak wysokiej liczbie podopiecznych 
trudno było dla każdego o miejsce 
w jadalni w salach. Dlatego uzyskano 
zgodę sanepidu na zorganizowanie jej 
w hallu. Na ten korytarz od godz. 8 
do 14 nie wolno wchodzić rodzicom. 

W gminie Rzgów dzieci nie tylko 
się rodzą, ale przybywają z całymi 
rodzinami  z Łodzi, aby się u nas osiedlić. 
Trzeba im zapewnić miejsca. Grupka 
dzieci przybędzie od początku stycznia, 

ponieważ przepisy nie 
pozwalają przyjąć obecnych 
maluchów, które jeszcze 
nie ukończyły 3. roku 
życia. Nowy rok szkolny 
zaczęło 15 natomiast 
odroczonych, o których 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna wyraziła 
opinię, że nie osiągnęły 
jeszcze tzw. gotowości 
szkolnej.

    Nowy rok 
w przedszkolu dzieci 
zaczynają w bardzo dobrych 
warunkach lokalowych. 
W 2 salach mają dziecięce 
komplety wypoczynkowe, 
kuchnie do zabawy 
z pełnym wyposażeniem 
(700 złotych – komplet!), 
kolorowe stoły, a na 

dokładkę zamki. O tych mebelkach do 
zabawy można powiedzieć, że posiadają 
nie tylko certyfikaty bezpieczeństwa 
użytkowania, ale są także bardzo 
funkcjonalne. Najstarsze wyposażenie 
w przedszkolu ma w tej chwili około 
5 lat, co świadczy o systematycznym 

doposażaniu placówki. 
Mniejsze, jednakże znaczące kwoty 

Gmina przeznacza na doposażenie 
(oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Kalinie i w Guzewie).

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

BURMISTRZ INFORMUJE

Nowo urządzona bawialnia. Fot. W. Kupisz

Przedszkole ma świeżo pomalowaną elewację jak cały kompleks SP im. Jana 
Długosza. Fot. W. Kupisz

Dyr. Mariola Mikołajczyk w jednej z 2 nowych sal 
zabaw. Fot. W. Kupisz

Ruszył Gminny System 
Powiadamiania SMS

28 sierpnia 2015r  o godz. 9:37  637 abonentów sieci komórkowej GSM 
otrzymało SMS-a następującej treści:

INFORMACJA
„Serdecznie Witamy Państwa w Gminnym Systemie Powiadamiania SMS. 
Burmistrz Rzgowa Konrad Kobus, Z-ca Burmistrza Mateusz Kamiński”

Ta z pozoru niewiele znacząca informacja niosła jednak ze sobą bardzo 
ważny przekaz: wreszcie, po kilku miesiącach intensywnych prac  udało się 
bez falstartu doprowadzić do wysłania tej i następnych wiadomości SMS, 
w tym np. do mieszkańców Prawdy – abonentów systemu –  o zebraniu 
wiejskim poświęconym m.in. uchwaleniu wniosku o przyznanie środków 
z funduszu sołeckiego  na 2016r. 

Niektórzy powiedzą, że ta liczba abonentów to mało.  Hmmm... - 
zainteresowanie mieszkańców systemem, biorąc pod uwagę potencjalną ilość 
gospodarstw na terenie gminy i ich ilość odnotowaną w systemie, kształtuje 
się na poziomie powyżej 18% i nadal rośnie – wystarczy porównać dane 
z 28.08.2015 przedstawione powyżej  i z 08.09.2015.  Tego dnia w systemie 
zarejestrowane były 704 numery telefonów. System powiadamiania SMS został 

stworzony także na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
aby informować o zagrożeniach, które mogą wystąpić na terenie Gminy.

„Szybka informacja to dziś podstawa skutecznej ochrony życia i mienia – 
mówi Burmistrz Konrad Kobus - Jeśli będą  miały miejsce ważne zdarzenia 
losowe mające wpływ na jakość  i komfort życia mieszkańców, to każdy, 
kto jest zarejestrowany w naszej bazie, otrzyma stosowną informację na 
ten temat. Prowadzone są także rozmowy z Zakładem Energetycznym  nt  
przekazywania przez nich informacji o planowanych wyłączeniach prądu na 
danym terenie  i o ewentualnych awariach. Zakładana tematyka SMS-ów to 
również o informacje kulturalne, sportowe oraz komunikaty urzędowe. Zapisani 
do systemu użytkownicy nie muszą się martwić tym, że zostaną zasypani 
ogromną ilością spamu i bezużytecznych reklam – ich po prostu nie będzie. 
SMS-y będą dotyczyły wyłącznie ważnych tematów, ich częstotliwość nie 
będzie uciążliwa dla odbiorcy, skupimy się na najważniejszych komunikatach” 
– zapewnia  Burmistrz Konrad Kobus.

Zainteresowanych przystąpieniem do systemu (serdecznie zapraszam) 
proszę o kontakt ze swoimi Sołtysami lub bezpośrednio do sekretariatu 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie – otrzymają tam Państwo druki zgłoszenia 
przystąpienia do GSP SMS.

Regulamin systemu oraz wzory druków znajdziecie Państwo także na 
stronie internetowej BIP Urzędu: http://tiny.pl/gmqgx

Mariusz Rutecki
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W nowy sezon – z radosnym śpiewem!
Z wielką radością, po letniej przerwie Rzgowski Chór „Camerata” wystąpił  

na scenie podczas ostatnich Dni Rzgowa 29 sierpnia b.r. oraz Dożynek Powiatowo 
- Gminnych 6 września w Rzgowie.

Dni Rzgowa – to okazja uczczenia święta miasta i zaprezentowania ulubionych 
utworów. 

W tym roku wykonaliśmy piosenkę „Rzgów, nasze miasto” – nieoficjalny 
hymn Rzgowa, 

w 10 rocznicę jego powstania (stworzony był na okoliczność odzyskania 
praw miejskich przez Rzgów). Premierowym utworem był „Smak i zapach 
pomarańczy”, który słuchaczy wprawia w dobry humor, podobnie jak góralski 
„Krakowiak”  –  skoczny i żywiołowy; nowym utworem była także „Ballada 
ratuszowego zegara”  - przyjemny, kołysany walczyk. 

Występ zakończyliśmy lubianym przez wszystkich utworem”Konik” oraz 
powtórką piosenki 

o Rzgowie, do śpiewania której włączyła się publiczność.
Tegoroczne Święto Plonów Chór„Camerata”  uczcił  podczas mszy świętej 

pieśnią „Ojcze z niebios, Boże Panie, tu na ziemię ześlij  nam”. Na estradzie zaś, 
chwaląc piękno naszego kraju -  wykonał pieśni ”Piękna nasza Polska cała...”, 
„Czemuś Jasieńku...”  oraz  biesiadną - „Bo tylko w Rzgowie...”.

Ani palące słońce, ani padający deszcz  nie był w stanie zakłócić naszego 
optymizmu, bo pamiętając, iż muzyka łagodzi obyczaje i łączy pokolenia, 
aktywizuje i nastraja pozytywnie -  utożsamiamy się  ze słowami piosenki: 

„...naokoło kipi życie – i ja mam się znakomicie...” - czego życzymy nie tylko 
rolnikom i gospodyniom ze Rzgowa, ale także wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy.

Izabela Kijanka
Chórmistrz

Krajobraz po cyfryzacji
Rozmowa z dr Elżbietą Solnicą, kierowniczką 

Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie:
Jak postępuje cyfryzacja historii chorób?
- Dążymy do niej, bo ustawodawca nakłada na 

nas taki obowiązek. Lekarze Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej przeszli szkolenie komputerowe w pierwszej 
kolejności. Pomimo osiągnięcia już pewnej biegłości 
w obsłudze nowego programu, wprowadzanie danych 
do dokumentacji cyfrowej przedłuża czas wizyty. 
Trwa ona czasem 15 minut. Pewnym utrudnieniem 
przedłużającym wizytę jest też nieobecność w bazie 
danych niektórych preparatów – suplementów diety. 
Recepty na nie musimy wypisywać wciąż ręcznie. 
Pacjenci czasem irytują się z powodu wprowadzenia 
dokumentacji cyfrowej: – Powinna pani mieć asystentkę 
do wklepywania danych - komentują. Niestety, nie 
ma takiej możliwości. Wrzesień będzie miesiącem, 
kiedy w obsłudze programu przeszkolimy lekarzy 
specjalistów. 

Czy papierowa dokumentacja zniknie bez śladu?
- Jeszcze długo, nie. Do komputera wprowadza 

się na bieżąco – tylko dane zebrane podczas wizyty. 
Historia choroby pozostaje wciąż papierowa. Musimy 
ją zachować na wypadek kontroli lub udostępnić na 
życzenie chorego. 

Udało się zlikwidować problem polegający na 
tym, że przewlekle chorzy przychodzą regularnie 
co miesiąc po recepty, chociaż mogą je otrzymywać 
na zapas?

- Możemy tylko tłumaczyć pacjentom, że minister 
zdrowia pozwolił specjalistom wypisywać recepty 
na 3-miesięczny zapas leków, a nawet na pół roku. 
Chorzy odrzucają taką możliwość tłumacząc, że stać 
ich tylko na bieżące wykupywanie medykamentów. 
Niestety wielu chorych nie rozumie, że możemy 
wystawić receptę z datą realizacji na przykład za 
2 miesiące. Efekt jest taki, że te osoby sztucznie 
powiększają kolejkę do specjalistów. Chciałabym 
przy tej okazji jeszcze raz zaapelować do osób 
chorych przewlekle, aby odbierały od lekarzy recepty 
wystawiane z późniejszą datą realizacji.

Jako pacjent  słyszałem w poczekalni skargi, że 
trudno się do południa dodzwonić do rejestracji…

- Mamy wąskie gardło w postaci jednej linii 
telefonicznej. Pacjenci dzwonią jeszcze na numer 
administracji, który jest jednocześnie numerem 
faksu. Odbieramy te telefony. Niezależnie od 
ograniczeń technicznych, pielęgniarka rejestratorka 
od kilku miesięcy ma wsparcie. Na umowę zlecenie 
zatrudniliśmy dodatkowo jeszcze jedną pielęgniarkę, 
pracującą 4 godziny dziennie. Zrezygnowała z przyczyn 
rodzinnych. Do połowy września wspomaga nas 
studentka III roku medycyny. Potem zatrudnię 
kolejną osobę. Pacjenci skarżą się jednak na trudności 
z połączeniem. Mamy 6500 pacjentów. Nic więc 
dziwnego, że do południa rejestratorki non stop 
odbierają telefon. One nie odchodzą od aparatu. 
Jeśli jedna odeszła, druga ją zastępuje. Posądzanie 
nas o to, że nie podnoszą słuchawki jest bardzo 
krzywdzące. Chciałabym też podkreślić, że nikt 

z naszych pacjentów spoza gminy, bo tacy chcą też 
korzystać z naszej przychodni, nie skarży się na 
to, że  nie mogą się dodzwonić. Czy zatem kłopoty 
z dodzwonieniem mieliby tylko ci, którzy mieszkają 
bliżej przychodni?

W opinii matek, przychodnia powinna zatrudnić 
jeszcze dodatkowego pediatrę, czy to rzeczywiście 
konieczność? 

- Mamy pod opieką 1200 dzieci, a zatrudniamy 
pediatrę i drugiego „na godziny”. Potrzebny jest 
jeszcze jeden lekarz tej specjalności na pół etatu.  
Problem w tym, że kandydaci żądają stawki 80-
100 złotych brutto za godzinę, a przychodnia może 
zapłacić około 58 złotych. Od nowego roku zatrudnię 
lekarz, bo obecny pediatra odchodzi.

Rozmawiał Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

dr Elżbieta Solnica Fot. W. Kupisz
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Kronika OSP Rzgów
01.08.2015 r.

Około godz. 13:31 Zadysponowano naszą 
jednostkę do miejscowości Czyżeminek (gm.
Rzgów). Celem działań była likwidacja zagrożenia 
związanego z agresywnymi owadami.

Około godz. 17:05 Zadysponowano naszą 
jednostkę do pożaru belek słomy na doczepach 
ciągnikowych w miejscowości Wola Zaradzyńska 
(gm. Ksawerów). W działaniach brały udział OSP 
Wola Zaradzyńska, OSP Gadka Stara, OSP 
Rzgów, JRG Pabianice.

02.08.2015 r. 
Około godz. 11.30 Zadysponowano naszą 

jednostkę na ulicę Szkolną w Rzgowie. Celem działań 
była neutralizacja plamy oleistej substancji, która 
znajdowała się na ścianie pustostanu i chodniku.

05.08.2015 r.
Około godz. 15:30 Zadysponowano naszą 

jednostkę do pożaru ścierniska na ulicy Wschodniej 
w Rzgowie. W działaniach brali udział strażacy 
z OSP Grodzisko i OSP Rzgów.

Około godz. 20:07 Zadysponowano naszą 
jednostkę na ulicę Polną w Rzgowie. Celem 
działań była likwidacja zagrożenia związanego 
z agresywnymi owadami.

06.08.2015 r. 
Około godz. 09:41 Zadysponowano naszą 

jednostkę na skrzyżowanie ulicy Pabianickiej i DK1. 
Celem działań była neutralizacja plamy oleju, która 
znajdowała się na jezdni.

Około godz. 20:42 Zadysponowano naszą 
jednostkę do pożaru ścierniska przy ulicy Ogrodowej 
w Rzgowie. (rejon zbiorników osadowych ZWiK 
Łódź) Powierzchnia objęta pożarem to około 300m2.

Około godz. 21:40 Zadysponowano naszą 

jednostkę do pożaru ścierniska w okolicy ulicy 
Łakowej w Rzgowie. Powierzchnia objęta pożarem 
to około 700m2.

7.08.2015 r.
Około godz. 03:28 Zadysponowano naszą 

jednostkę na drogę krajową nr 1 w kierunku Katowic. 
Kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes 
Atego zgłosił do SKKP PSP w Koluszkach, iż 
palą mu się hamulce. Kierujący pojazdem bał się 
zatrzymać pojazd, bo  jak twierdził mogłoby dojść 
do zapalenia pojazdu. Zadysponowane jednostki 
OSP Rzgów i OSP Tuszyn dotarły do kierującego 
ciężarówką na 384 km drogi w rejonie autostrady A1. 
Pojazd został zabezpieczony, schłodzono również 

elementy łatwopalne pojazdu.
Około godz. 19:12 dyżurny SKKP PSP 

w Koluszkach przyjął zgłoszenie o wypadku 
motoparalotniarza w miejscowości Grodzisko (gm. 
Rzgów). Na miejsce zostały zadysponowane siły 
i środki w składzie: OSP Grodzisko (GCBA), 
OSP Rzgów (GCBA), JRG Koluszki (GCBA). 
Na miejsce przybyli również: ZRM oraz Policja. 
W wyniku upadku z wysokości kobieta doznała 
obrażeń. Osobie poszkodowanej udzielono KPP, po 
czym przekazano ją przybyłemu na miejsce ZRM.

10.08.2015 r.
Około godz. 11:17 Zastęp GBA 2,5/16 został 

zadysponowany do usunięcia gniazd os znajdujących 
się pod zadaszeniem na jednej z posesji przy ul. 
Nasiennej w Rzgowie.

13.08.2015 r. 
O godzinie 07:20 nasza jednostka została 

zadysponowana do usunięcia gniazda os, które 
znajdowało się w ziemi na terenie działki przy ul. 
Łódzkiej w Rzgowie.

O godzinie 07:20 dyżurny SKKP PSP 
w Koluszkach zadysponował naszą jednostkę do 
likwidacji zagrożenia, które stanowiła rozlana 
substancja ropopochodna na drodze krajowej nr 1 
w Rzgowie (kierunek Katowice). Olej silnikowy 
usunięto z jezdni przy pomocy sorbentu i dyspergentu.

15.08.2015 r.
O godzinie 14:13 jeden zastęp z naszej jednostki 

(GCBA 4/37) oraz OSP Tuszyn Las zostały 
zadysponowane do zadymienia w okolicach lasu, 
jak wynikało ze zgłoszenia – niedaleko budynku 
firmy KERA-KOLL w Rzgowie. Po dojeździe na 
miejsce i objechaniu okolicznych dróg zadymienia 
ani pożaru nie stwierdzono. Zastęp z OSP Rzgów 
powrócił do bazy.

Około godz. 22:18 zostaliśmy powiadomieni 
przez dyżurnego SKKP PSP w Koluszkach o drzewie 
powalonym na samochód w miejscowości Gospodarz 
(gm. Rzgów) przy ul. Cegielnianej. Do zdarzenia 
został zadysponowany jeden zastęp – GCBA 4/37. 
Po dotarciu na miejsce okazało się, że wyniku 
nawałnicy, która przeszła kilka chwil wcześniej 
nad regionem na zaparkowany samochód osobowy 
spadł konar drzewa. Nikt nie odniósł obrażeń. Po 
usunięciu zagrożenia zastęp wrócił do jednostki. 
Pamiętajmy, żeby podczas burz i silnych wiatrów 
nie zatrzymywać się ani nie parkować samochodów 
pod m.in. drzewami, liniami energetycznymi 
i słupami, ponieważ te obiekty lub ich części mogą 
przygnieść pojazd, a jednocześnie osoby, które 
w nim przebywają. 

17.08.2015 r.
Około godz. 15.28 zostaliśmy powiadomieni 

przez dyżurnego SKKP PSP w Koluszkach o pożarze 
śmieci w śmieciarce na ul. Literackiej w Rzgowie, 
na miejsce udały się dwa zastępy GBA 2,5/16 
i GCBA 4/37.

18.08.2015 r.
Około godz. 11:32 zastęp GBA 2,5/16 z naszej 

jednostki został zadysponowany do pożaru słomy 
w miejscowości Starowa Góra (gm. Rzgów) przy 
ul. Podłogowej. Po dojeździe na miejsce, działania 
prowadził już zastęp z OSP Starowa Góra (GBA 
1,6/16). Paliła się sucha trawa na nieużytkach, 

zagrożone były pobliskie zabudowania. Przyczyną 
pożaru było uszkodzenie linii elektrycznej, skutkiem 
czego nastąpiło iskrzenie i zapalenie się trawy. Na 
miejsce zadysponowano Pogotowie Energetyczne. 
Do zdarzenia dojechały również zastępy z JRG-6 
i JRG-7 Łódź.

19.08.2015 r.
Około godz. 19:18 zastęp SLRt udał się do 

likwidacji zagrożenia związanego z nietypowym 
zagnieżdżeniem się owadów błonkoskrzydłych. 
Działania Straży polegały na usunięciu gniazda 
szerszeni z komina budynku jednorodzinnego 
w miejscowości Gospodarz (gm. Rzgów).

20.08.2015 r.
Około godz. 15.17 zostaliśmy powiadomieni 

przez dyżurnego SKKP PSP w Koluszkach o pożarze  
trawy w miejscowości Gadka Stara ul. Kombajnowa 
(gm. Rzgów). Powierzchnia jaką objął pożar to 
około 500 mkw. W działaniach brały udział zastępy 
z OSP Rzgów i OSP  Gadka Stara.

23.08.2015 r.
Około godz. 16:50 dyżurny Stanowiska Kierowania 

Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach 
zadysponował zastęp GCBA 4/37 z naszej OSP 
do pożaru rżyska przy ul. Kopernika w Rzgowie. 
Pożar ugaszono jednym prądem wody oraz przy 
użyciu tłumic.

24.08.2015 r.
Około godz. 13:27 zostaliśmy zadysponowani 

do pożaru rżyska w miejscowości Grodzisko (gm. 
Rzgów). Do zdarzenia udaliśmy się jednym zastępem 
– GCBA 4/37. Po dojeździe na miejscu działali 

już druhowie z OSP Grodzisko. Pożar ugaszono 
dwoma prądami wody w natarciu oraz przy użyciu 
podręcznego sprzętu gaśniczego – tłumic. W akcji 
udział brał również zastęp z OSP Kalino.

28.08.2015 r.
Około godz. 10.08 zastęp GCBA 4/37 z naszej 

OSP został zadysponowany do pożaru suchej 
trawy przy drodze ekspresowej S-8 w kierunku 
Pabianic (280 km). Pożar, który objął powierzchnię 
ok. 300m2 ugaszono dwoma prądami wody. Na 
miejscu działaliśmy wspólnie z zastępem z OSP 
Pawlikowice (powiat pabianicki)

29.08.2015 r.
Około godz. 20.38 zostaliśmy zadysponowani do 

pożaru autobusu. Po dotarciu na miejsce – przystanek 
w centrum miasta, okazało się na szczęście że to 
tylko niegroźne zadymienie z komory silnika. 
Prawdopodobnie  wywołane lekkim przeciekiem 
oleju na rozgrzany silnik.

informacje ze strony: www.osprzgow.pl
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,,Caritas“- to miłość bliźniego
Caritas przy parafii p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Rzgowie została powołana do życia w dniu 22 maja 2015 r. W czerwcu 
2015r. Zarząd przyjął statut Wspólnoty. Parafialny Zespół Caritas (krótko 
PZC) powstał z inicjatywy proboszcza parafii Ks. Krzysztofa Florczaka, który 
jest przewodniczącym zespołu. Celem PZC jest działalność charytatywna 
i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, 
wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości. Członkowie Wspólnoty 
to grupa ludzi bez wynagrodzenia, służąca innym. Dysponuje tylko tym, 
czym dzielą się z potrzebującymi inni parafianie. Na pierwszym zebraniu 
roboczym w dniu 28.08.2015r. Zarząd określił główne kierunki pracy. Do nich 
należy prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, podejmowanie 
działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących w szczególności:  rodzin 
wielodzietnych, dzieci i młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych 
samotnych ludzi. Postanowiono nawiązać współpracę z GOPS, pedagogami 
szkolnymi, ośrodkiem dziennego pobytu seniorów. Od wyżej wymienionych 
pragniemy zebrać informacje  odnośnie potrzeb w rodzinach. Mamy już pewne 
wpływy pieniężne. Rozpoznanie potrzeb pozwoli na planowanie wydatków. 
Pragniemy, aby w PZCaritas każda wioska miała swego przedstawiciela, który 
będzie zdobywał informacje o tych, którym potrzebna pomoc. Sądzimy, że 
nasza inicjatywa z czasem rozwinie się i poszerzy zakres swej działalności. 
Chcielibyśmy nieść konkretną pomoc, przywracać ludziom nadzieję oraz wiarę 
w to, że są jeszcze tacy, którzy mają wyobraźnię miłosierdzia. Jeżeli potrzebujesz 
pomocy Caritas, zgłoś się do nas. W miarę możliwości postaramy się pomóc 

Tobie i Twojej Rodzinie. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą 
wesprzeć nasza wspólnotę darami lub dobrymi uczynkami. Jeśli dysponujesz 
wolnym czasem, masz potrzebę pomagania  innym, zapraszamy do współpracy. 
Zostań wolontariuszem Parafialnego Zespołu Caritas przy naszej parafii.

Z upoważnienia Zarządu PZC
Maria Kluczyńska

ZBIÓRKA KRWI W RZGOWIE
Po raz kolejny odbędzie się honorowa akcja krwiodawstwa 

w Rzgowie, osoby zainteresowane będą mogli oddać ten 
cenny lek 27 września (niedziela) 2015 r. od 10:00 do 13:00  
w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który będzie zlokalizowany na 
parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Jak powszechnie wiadomo krew jest najważniejszym płynem 
ustrojowym w organizmie człowieka. Jest ona niezbędna do życia 
każdego z nas. W różnych sytuacjach, które mają miejsce w naszym 
codziennym życiu jesteśmy jednak narażeni na jej utratę. Dlatego też  
z każdym kolejnym rokiem rośnie zapotrzebowanie na Honorowych Dawców 
Krwi.

Oddać krew może każdy w wieku od 18 do 65 lat, kto waży nie mniej 
niż 50 kg. Osoba oddająca krew musi być zdrowa, wypoczęta,  rano przed 

oddaniem krwi powinna zjeść lekkie śniadanie oraz wypić dużo płynów 
oraz musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem,  który niezbędny jest 
do rejestracji.
Po oddaniu krwi:
• otrzymujesz ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad,
• w dniu oddania krwi przysługuje Ci dzień wolny od pracy i nauki,
• możesz otrzymać wynik oznaczenia grupy krwi.

Dodatkowo każda osoba, która odda krew otrzyma kupon rabatowy 
na niedzielny obiad do Restauracji Marie w Rzgowie!

Pamiętajmy, że oddana krew może uratować zdrowie, a nawet życie wielu 
osób. Oddawanie krwi jest całkowicie bezbolesne.

Klaudia Zaborowska

Ty też możesz zostać SuperW!
Szlachetna Paczka jest to ogólnopolski projekt, którego celem jest niesienie 

mądrej pomocy rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie. Konkretny człowiek 
pomaga konkretnemu człowiekowi według konkretnej listy potrzeb. Paczka, 
którą otrzymuje rodzina docelowo ma stać się dla niej impulsem do zmian.

Również w tym roku, wsparcie dotrze do najbardziej potrzebujących osób 
z Gminy Rzgów. Zeby tak się jednak stało potrzebni są Wolontariusze, gotowi 
zaangażować się w projekt.

SuperW, czyli Wolontariusz SZLACHETNEJ PACZKI przekracza swoje 
granice, odwiedza potrzebujących w ich domach i podejmuje decyzję o włączeniu 
do projektu. Pomaga tym, którzy czują się bezradni, opuszczeni i nieważni. 
Może nim zostać każda osoba pełnoletnia, która pragnie mieć realny wpływ 
na zmianę swojego otoczenia.

– Szukamy wolontariuszy, którzy po przeszkoleniu, ruszą by odwiedzać 
potrzebujące rodziny. Szukamy prawdziwych bohaterów zmiany społecznej! 
– dodaje ks. Jacek WIOSNA Stryczek. – Już teraz można zgłosić się na 
stronie www.superw.pl i wziąć udział w rekrutacji.
Zapraszamy Cię do:
• realnej pomocy ludziom żyjącym w ubóstwie w Twojej okolicy,
• rozwoju osobistego podczas szkoleń przygotowujących do roli wolontariusza,
• sprawdzenia się w działaniu w zespole ludzi z pasją,

Aplikuj jeśli:
• masz ukończone 18 lat,
• chcesz pomagać i jesteś gotów szukać kreatywnych rozwiązań, aby pomoc 

była mądra i skuteczna,
• jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu,
• bierzesz odpowiedzialność za swoje działania i ich efekty.

Zadania wolontariusza:
• spotkanie z rodzinami żyjącymi w biedzie i dobór tych, dla których pomoc 

materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji,
• współpraca z darczyńcami przygotowującym paczki dla rodzin,
• współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie – m. in. poszukiwanie 

darczyńców, organizacja magazynu finału szlachetnej paczki.
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI działają w okresie od października 

do początku stycznia. Udział w projekcie rozpoczyna szkolenie organizowane 
przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Jak się zgłosić?
1. Wejdź na stronę: www.superw.pl  
2. Znajdź na mapie rejon Paczki „Rzgów/Tuszyn i okolice”
3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na zaproszenie do udziału 

w rekrutacji.
Zapraszam do współpracy,

Lider Rejonu Szlachetnej Paczki „Rzgów/Tuszyn i okolice
Klaudia Zaborowska



16 RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • wrzesień 2015

Heroiczny wyczyn Greków, którzy 
pod Termopilami zatrzymali Armie 
Perskie prowadzone przez Kserksesa 
przeszedł do historii. Wytrwałość 
obrońców wzbudza podziw kolejnych 
pokoleń na całym świecie po dziś 
dzień. W szkołach, na lekcjach historii 
na nowo odtwarza się przebieg bitwy. 
Kilka lat temu powstał film pt. „300” , 
który pomimo elementów fanatycznych,  
przybliża widza do tamtych wydarzeń. 
Wydaje się, że ten wyczyn jest jedyny 
w swoim rodzaju, dlatego na dobre 
zagościł w historii świata. Jednak 
jest to błąd. W polskiej historii mamy 
wydarzenie, które jest  porównywane 
z wyczynem Greków i Spartan. Jest 
nim obrona Wizny, która miała miejsce 
na początku września 1939r.
2 września 1939 r.

Dzień po wybuchu II wojny 
światowej, na odcinku obronnym Wizna,  
znajdującym się przy rzekach Biebrzy 
i Narwi  niedaleko Łomży, dowodzenie 
objął młody oficer Władysław Raginis. 

Odcinek ten liczył 9 km. Znajdowało 
się tam 9 bunkrów, w tym dwa lekkie. 
Miejsce, którego miał bronić przed 
natarciem Niemców było strategicznie 
bardzo ważne, umożliwiało przeprawę 
przez rzekę Narew. Pokonanie obrońców  
pozwalało nazistom wkroczyć w głąb 
kraju. Młody kapitan, który po raz 
pierwszy objął dowodzenie, miał 
bardzo ciężkie zadanie. Bunkry, 
które znajdowały się w tym miejscu 
były tylko częściowo ukończone, 
niektóre nie posiadały maskowania, 
przez co były doskonale widoczne 
dla nieprzyjaciela, inne nie posiadały 
wieżyczek strzelniczych. Jednak 

największą bolączką był brak wentylacji. 
Ludzie zamknięci w żelbetonowych 
bunkrach przy ogromnych upałach 
i w dymie z prochu strzelniczego stoczyli 
zaciekłą walkę z nieprzyjacielem. 
Silnie bagniste pola wokół miały 
sprzyjać obronie, uniemożliwiając 
manewry pancernym jednostkom oraz 
zapobiegając oskrzydleniu pozycji. 
W 1939 r. susza, która nawiedziła te 
tereny, zniszczyła naturalne przeszkody. 
Wyschnięte pola stawały się przejezdne 
i możliwe do przekroczenia w wielu 
miejscach, co tylko ułatwiło działania 
wojskom niemieckim. Kapitan Raginis 
miał jeszcze jeden problem, była nim 
mała liczba obrońców. Pierwsze 
doniesienia mówiły o 720 żołnierzach, 
teraz informacje donoszą o zaledwie 
360 ludziach.
7 września 1939 r.

Z Prus Wschodnich nad Wiznę 
przybyły pierwsze wojska niemieckie.  
Pancerne rozpoznanie 10 dywizji 
pancernej generała Falkenhorsta 
rozgromiło polski pluton konnych 
zwiadowców. Następnie armia niemiecka 
ruszyła do przeprawy przez rzekę Narew. 
Gdy czołgi wjechały na drewniany 
most, polscy saperzy  wysadzili go,  
a następnie polskie oddziały silnym 
ostrzałem zmusiły do wycofania się 
wojsk niemieckich. Działanie Polaków 
wystraszyło armię niemiecką, która 
obawiała się sporej liczby obrońców 
i zaniechała dalszej przeprawy przez 
rzekę. 

Następnego dnia wojska III Rzeszy 
zostały wzmocnione przez XIX korpus 
pancerny. Łącznie szacuje się, że siły 
niemieckie pod Wizną wynosiły od 32 
tys. do 42 tys. żołnierzy. W posiadaniu 
było ok. 300 czołgów,  a także wsparcie 
lotnicze i ciężka artyleria. Polskie siły 
posiadały zaledwie 6 lekkich dział, 24 
ciężkie karabiny maszynowe i tylko 2 
karabiny przeciwpancerne ze znikomą 
ilością amunicji.  Kapitan Raginis, zdając 
sobie sprawę z dysproporcji siły, złożył 
przysięgę razem ze swoim zastępcą 
porucznikiem Stanisławem Brykalskim, 
że żywi nie oddadzą bronionych 
pozycji. Jak najdłuższe odpieranie 
wroga pozwalało przegrupować się 
i umocnić innym oddziałom w głębi 
kraju.
 8 września1939 r.

 Rozpoczęło się ostrzeliwanie polskich 
umocnień przez artylerię, a także 
bombardowanie przez samoloty. Niemcy 
sforsowali rzekę i starali się zbliżyć do 
okopanych Polaków. Siła karabinów 
maszynowych nie pozwalała podejść 

do umocnień. Naloty i ostrzał armat 
nie przełamały woli walki obrońców. 
Kolejne próby zdobycia umocnień, 
nie przynosiły żadnego efektu, poza 
kolejnymi stratami. Jednak ostrzał 
artyleryjski trwał przez całą noc 8 
września,  aż do południa następnego 
dnia.
9 września 1939 r.

9 września na pole bitwy przybył 
dowódca XIX korpusu pancernego 
gen. Heinz Guderian, którego można 
nazwać specjalistą od prowadzenia 
działań wojennych z użyciem czołgów 
i lotnictwa. Był to człowiek, który 
wprowadził pojęcie Blitzkriegu czyli 
wojny błyskawicznej. Brak postępów 
armii niemieckiej uznał za osobistą 
porażkę. Raporty z których wynikało,  
że wojska niemieckie przedarły się na 
drugą stronę rzeki i poruszają się w stronę 
Brześcia były tylko wymysłem , który nie 
miał odzwierciedlenia w rzeczywistości. 
Generał osobiście objął dowództwo nad 
wojskiem. Przybycie dowódcy oraz 
ciągłe nękanie polskich wojsk ostrzałem 
z armat, a przede wszystkim braki  
amunicji doprowadziły do wycofania 
się części oddziałów polskich w głąb 
własnych umocnień. Wojska polskie nie 
miały możliwości odpierać wroga. Silny 
ostrzał wycelowany wprost w bunkry 
powodował straty w ludziach. Odłamek 
jednego z pocisków śmiertelnie ranił 
por. Brylskiego. Polacy oddawali 
pole Niemcom. Generał Guderian 
wysłał do walki czołgi, a za ich osłoną 
saperów. Brak odpowiedniej broni 
przeciwpancernej umożliwił podjazd 
niemieckich czołgów pod ściany 
bunkrów. Pomimo faktu, że Niemcy 
byli w stanie dotrzeć do obrońców 
i zatrzymać czołgi tuż przy samych 
ścianach umocnień, nie osłabiło to 

ducha Polaków. Po południu wszystkie 
bunkry zostały otoczone, jednak nie 
oznaczało to kapitulacji. Polacy nie 
mogli zniszczyć czołgów niemieckich, 
ale w dalszym ciągu nie pozwalali 
zbliżyć się piechocie. Dopiero gdy 
do walki przystąpili saperzy, którzy 
osłonięci przez czołgi docierali do 

umocnień, możliwe stało się pokonanie 
obrońców odcinka Wizna. Saperzy 
podkładali ładunki wybuchowe pod 
gniazda karabinów, wrzucali granaty 
do wnętrz bunkrów i wysadzali 
drzwi. Jeżeli nie byli w stanie dostać 
się do środka, wrzucali granaty by  
mieć pewność, że już nikt nie będzie 
stawiał oporu. Z tej walki zachowały 
się wspomnienia kapitana Wacława 
Schmidta: „Ok. godziny 15 straciłem 
pierwszy ckm i zostałem tak oślepiony, 
że straciłem wzrok. Do godziny 18 
nieprzyjaciel uszkodził wszystką broń 
maszynową w obiekcie, raniąc ciężko 
mnie i pięciu szeregowców. Stan rannych 
w jednej, zupełnie ciemnej izbie wśród 
stłoczonych dwudziestu sześciu ludzi 
stale się pogarszał, broni maszynowej 
już nie było. Zdecydowałem się poddać 
obiekt”. Dopiero w takiej sytuacji 
dochodziło do kapitulacji obrońców. 
W dalszych wspomnieniach znajdują się 
informacje, że Niemcy rozwścieczeni 
postawą Polaków mścili się na jeńcach. 
Dochodziło do pobić i rozstrzeliwań.

Z tej walki zachowały się również 
wspomnienia niemieckiego żołnierza 
oficera mjr Malzera. „Twardzi obrońcy 
polscy nie chcieli w żadnym wypadku 
zaprzestać walki i nasz oddział został 
ponownie zasypany pociskami z broni 
maszynowej. Mimo to drugi saper 
podczołgał się do strzelnicy karabinu 
maszynowego – eksplodował ładunek 
wybuchowy i karabin zamilkł. Próba 
wtargnięcia do schronu spełzła jednak 
na niczym, ponieważ kopuła była nadal 
nie uszkodzona, a z niej polski karabin 
maszynowy trzymał nas dalej pod 
ogniem […]. Jeden z saperów ukrył się 
za wieżyczką czołgu, który wjechał 
na ścianę bunkra.  Dwa karabiny 
maszynowe, które dotychczas prowadziły 
szaleńczy ogień, zostały zniszczone. 
Ale i teraz Polacy nie poddali się […]. 
Jeden z saperów wyszedł ponownie na 
schron i wrzucił przez strzelnicę kopuły 
kilka granatów ręcznych. Dopiero w ten 
sposób został skutecznie złamany opór 
Polaków. W schronie znaleźliśmy 
siedmiu zabitych”.

dokończenie na stronie 17

Obrona Wizny, czyli polskie Termopile

LEKCJA HISTORII

Schemat pozycji wojsk i kierunku 
natarcia

Kapitan Władysław Raginis

Porucznik Stanisław Brykalski
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dokończenie ze strony 16
10 września 1939 r.

Większość polskich umocnień została 
pokonana. Droga na Brześć była otwarta, 
wojska niemieckie mogły ruszyć dalej, 
jednak ci z obrońców, którzy nadal 
mieli broń i amunicję nie zamierzali 
się poddać. Otoczeni ze wszystkich 
stron przez przeważające siły wroga 
trwali na swoim posterunku. Generał 
Guderian rozwścieczony postawą 
Polaków postawił przed nimi ultimatum. 
Wedle jego postanowień, jeżeli Polacy 
nie złożyliby broni, to każdy jeniec 
miał zostać rozstrzelany. Ultimatum to 
było sprzeczne z konwencją genewską,  
sztuką wojskową, sumieniem i honorem 
żołnierza. Dopiero ta decyzja Guderiana 
doprowadziła do poddania się ostatnich 
obrońców Wizny. Kapitan Raginis 
pozwolił swoim podkomendnym 
opuścić posterunek, a sam popełnił 
samobójstwo, wypełniając tym samym 
swoją obietnicę. Seweryn Biegański, 
który jako ostatni opuszczał schron tak 
opisywał ten moment: „kapitan spojrzał 
na mnie ciepło i łagodnie ponaglił. Gdy 
byłem już w wyjściu, uderzył mnie 

w plecy silny podmuch i usłyszałem 
wybuch”. Kpt. Raginis rozerwał się 
granatem, dotrzymując w ten sposób 
wcześniej złożonej przysięgi…

Kapitan Raginis nie mógł zaznać 
spokoju nawet po śmierci, najpierw 
jego zwłoki zostały pozostawione 
przez Niemców w bunkrze i zakazano 
komukolwiek się do nich zbliżać. Dopiero 
po kilku dniach pozwolono dokonać 
pochówku. Kapitan został pochowany 
tuż obok bunkra , którego bronił. Po 
wkroczeniu armii czerwonej wykopano 
szczątki i przeniesiono je w inne miejsce, 
dalej od bunkra. Sowieci obawiali się, 
że miejsce pochówku może stać się 
inspiracją dla polskich patriotów. Na 
wiele lat zapomniano o bohaterach spod 
Wizny. Przez kilkadziesiąt lat szczątki 
bohatera leżały w bezimiennej mogile. 
Odnalezieniem grobu i ekshumacją 
zajęli się członkowie stowarzyszenia 
Wizna 1939, którzy działali bez pomocy 
władz. Kapitan Władysław Raginis 
i porucznik Brykalski zostali pochowani 
z honorami wojskowymi dopiero 10 
września 2011 r. Ponownie spoczęli 
przy bunkrze dowodzenia.

    Dlaczego tak jest , że  pamiętamy 

wydarzenia, które miały miejsce 
kilkanaście wieków wcześniej, 
w odległym nam kraju, a mamy problem 
z poznaniem i przekazaniem własnej i to 
nie tak odległej historii? Czy Polacy nie 
zasługują już na wychwalanie swoich 
czynów?  Czy zawsze musimy patrzeć 
na wybitne osiągnięcia innych narodów, 
budując w sobie mentalność przegranych? 
Czy nie zasługujemy na bohaterów, 
a może nie potrafimy zachować o nich 

pamięci? Nie jesteśmy skazani na 
podziwianie bohaterów z innych krajów, 
jeżeli będziemy kultywować pamięć 
o własnych. Możemy i powinniśmy 
być  dumni z własnej historii, która 
mogłaby być znana na całym świecie, 
gdybyśmy tylko my sami o nią zadbali.

Marcin Cegiełka
źródło: Internet

Kulturalna współpraca
Polsko -Ukraińska  Wymiana Młodzieży -to program 

proponowany do realizacji przez  Narodowe Centrum 
Kultury w Polsce. Aby z  niego skorzystać należy 
napisać wniosek z opisem merytorycznym, który 
będzie na tyle ciekawy, by konkurować z propozycjami 
programów placówek kulturalnych z całej Polski. 
Od wielu lat młodzież ze Rzgowa i ich rówieśnicy 

z  ze Starej Huty spełniają warunki programu. 
Realizując harmonogram uczą się, integrują, poznają 
odrębności kulturowe. Dowolność w wyborze  terminu 

realizacji programu 
pozwala niekiedy połączyć 
prezentacje efektów 
programów na scenie 
przy okazji obchodów 
różnych uroczystości 
tak w Polsce, jak  i  na 
Ukrainie. W ten sposób 
„Rzgowianie” tańczyli  

wielokrotnie w obwodzie 
Czerniowieckim, poznając 
zwyczaje, kuchnię, 
warunki życia w tym 
państwie.

Sierpień 2015 stał pod 
znakiem wizyty Zespołu 
Górali Czadeckich 
”Dolinianka” w Rzgowie. 

Do  głównych zadań współpracy należało zaznajomienie  
młodzieży z naszym regionem, nauka tańca i pieśni  
w dwóch  językach (lekcja polskiego) oraz wspólna 
rekreacja członków  obydwu zespołów. Dziewczęta 

i chłopcy przez ponad tydzień wspólnie zwiedzali 
Warszawę, skorzystali z wizyty w uniejowskich 
Termach, obejrzeli pokazy strażaków w Koluszkach, 
pracowali  ochoczo w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Efekty tej współpracy można było posłuchać podczas  
dożynkowej Mszy świętej  6 września w Rzgowie 
oraz na scenie w czasie obchodów Powiatowego 
Święta Plonów.

Będziemy dokładać wszelkich starań, by ta 
współpraca trwała  bez względu na sytuację polityczną, 
mając nadzieję  NA  ŚWIAT  BEZ  GRANIC.

Furga Renata
instruktor GOK

Pomnik walczących, powstały na ścianie bunkra.
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Szkoła muzyczna w Rzgowie!
Jeszcze do 20 września potrwa rekrutacja do nowo 

otwartej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Rzgowie. Jej siedziba znajduje się w Szkole 
Podstawowej im. Jana Długosza przy ul. Szkolnej 
3. Założycielem szkoły jest Krzysztof  Marciniak, 
tenor, artysta Teatru Wielkiego w Łodzi.

- Moja placówka działa w 6-letnim cyklu nauczania, 
na prawach państwowych szkół muzycznych – 
mówi jej założyciel. - Posiada zgodę ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego na prowadzenie 
działalności. Wypełniamy zalecenia programowe, 
prowadzimy dzienniki lekcyjne, a na zakończenie 
nauki wydajemy świadectwa i dyplomy ukończenia 
szkoły muzycznej I stopnia, uprawniające później do 
kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia, 
a następnie w akademiach muzycznych.

Szkoła przyjmuje kandydatów w wieku od 5 do 15 
lat którzy wykażą się odpowiednimi predyspozycjami 
do nauki gry – do wyboru - na fortepianie, klarnecie, 
gitarze, skrzypcach, trąbce i flecie. W przyszłości 
będzie też klasa perkusji. 

Zajęcia mają być prowadzone przez 
wykwalifikowanych pedagogów – nauczycieli klas 
instrumentalnych. Długość indywidualnej lekcji  
dla młodszych określono na 30 minut, dla starszych 
na 45 minut. Szkoła muzyczna działa w godzinach 
popołudniowych w ramach spotkań dwa / trzy razy 
w tygodniu.

- Myślę, że w gminie Rzgów jest mnóstwo talentów 
muzycznych, do tej pory niezauważonych – twierdzi 
założyciel szkoły. – Po 6 latach nauki mogą okazać 
się prawdziwymi brylantami muzycznymi. Szkoła jest 
naturalną kuźnią kadr dla Rzgowskiej Orkiestry Dętej, 
z którą zamierzam ściśle współpracować. Myślę, że 
już po pierwszym roku nauki nasi uczniowie wezmą 
udział w międzyszkolnych konkursach muzycznych 
i koncertach dla publiczności. Edukację będziemy 
uzupełniać wyjazdami do filharmonii i teatrów 
muzycznych w Łodzi.

Krzysztof  Marciniak jest łodzianinem. Kilka lat 
po ukończeniu Akademii Muzycznej związał się 
etatowo z Teatrem Wielkim w Łodzi i tu niedawno 
doczekał ćwierćwiecza pracy twórczej. Śpiewa m.in. 
w Madame Butterfly, Annie Bolenie, Cyganerii, 
Trubadurze i Baronie Cygańskim. Doświadczenie 
zdobywał w teatrach operowych i operetkowych 
w Szczecinie, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy 
i Gdańsku.

- Jestem niezmiernie szczęśliwy, że pomysł 
otwarcia szkoły w Rzgowie spotkał się z bardzo 
dobrym przyjęciem obu burmistrzów Konrada Kobusa 
i Mateusza Kamińskiego, a także Iwony Skalskiej, 
pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzgowie – 
przyznaje artysta. – Dołożę wszelkich starań, aby 
nasza placówka szybko zdobyła rozgłos i prestiż, 
a wysoki poziom nauczania udowodnimy – mam 
nadzieję – zwycięstwami w konkursach muzycznych.

Przypominamy, że do 20 września trwa rekrutacja. 

Rodzice mogą umawiać dzieci na przesłuchania  
telefonicznie pod nr. tel. 601 940 345.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski

Znany tenor Krzysztof Marciniak otworzył szkołę 
muzyczną w Rzgowie

Zyzio Kujon

Dodatek 
szkół 

z gminy 
Rzgów

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 
W GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 
W RZGOWIE

Po dwóch miesiącach wakacji 1 września 2015 r. w Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie odbyła się inauguracja roku 
szkolnego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęto  mszą świętą, po której  uczniowie, 
rodzice i nauczyciele naszej szkoły udali się do hali sportowej. Tradycyjnie 
spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem Pocztu 
Sztandarowego szkoły i odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Następnie dyrektor gimnazjum- p. 
Monika Łoboda w ciepłych słowach przywitała 
wszystkich po wakacyjnej przerwie. Szczególnie 
serdecznie powitano pierwszoklasistów oraz ich 
rodziców, a także nowych nauczycieli. Po powitaniach 
odczytano listy inauguracyjne Prezesa Rady 
Ministrów i Minister Edukacji Narodowej- p. Joanny 
Kluzik-Rostkowskiej. Minister edukacji ogłosiła 
bieżący rok szkolny rokiem Szkoły Otwartej - na 
kulturę, sztukę, sport, ciekawe pomysły, a przede 
wszystkim otwartej na współpracę z lokalnym 
środowiskiem. Wszystkim uczniom przekazano 
życzenia bezpiecznego i pomyślnego roku, pełnego 
sukcesów.

1 września to nie tylko rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego, ale dla każdego Polaka niezwykle 
ważna historycznie rocznica. 76 lat temu Niemcy 
zaatakowały Polskę - tak rozpoczęła się II wojna 
światowa, będąca najkrwawszym konfliktem w 
dziejach ludzkości. Straciliśmy 6 milionów obywateli, 

a każde miasto, miasteczko i wieś spłynęły krwią rodzin. II wojna światowa 
na życiu każdej polskiej rodziny pozostawiła piętno, o którym pamiętamy 
do dziś. Minutą ciszy cała społeczność gimnazjalna uczciła historyczne 
wydarzenie jakim był wybuch II wojny światowej 1 września 1939 r.

Po części oficjalnej uczniowie udali się z wychowawcami na spotkania 
w klasach,  rozległ się pierwszy dzwonek, który oficjalnie obwieścił koniec 
wakacji…

Monika Łoboda
Dyrektor Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
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Sezon 2015/2016 rozpoczął się już 
na dobre. 15 sierpnia w Radomsku 
rozgrywki zainaugurowała nasza 
pierwsza drużyna. Premierowy mecz 
zakończył się naszą porażką 1:2  
z miejscowym Mechanikiem, ale 
w następnej kolejce w Pajęcznie 
pewnie pokonaliśmy tamtejszego 
Zawiszę 3:0. 23 sierpnia byliśmy 
świadkami wielkiego święta piłki nożnej  
w Rzgowie, kiedy to podejmowaliśmy 
RTS Widzew Łódź. Na trybunach 
zasiadło blisko 1000 osób, a drugie 
tyle obserwowało spotkanie od 
strony płotu przy ul. Tuszyńskiej. 
Stadion Miejski odwiedziło wielu 
gości, między innymi Tomasz Trela  
– wiceprezydent Łodzi, Burmistrz 
Rzgowa Konrad Kobus oraz jego Zastępca 
Mateusz Kamiński, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rzgowie Jarosław 
Świerczyński, Radni Miejscy Rzgowa 
i Łodzi, a także członkowie Zarządu 
Widzewa oraz byli piłkarze tego 
klubu. W tak znakomitej atmosferze 
nasi piłkarze stanęli naprzeciwko 
odradzającego się RTS-u, w barwach 
którego wystąpili m.in. Adrian 
Budka i Princewell Okachi, znani 
z ekstraklasowych boisk. Ten pierwszy 
bezpośrednio przyczynił się do naszej 
porażki 1:2, strzelając obie bramki dla 
przyjezdnych. Wcześniej jednak byliśmy 
świadkami gola dla Zawiszy zdobytego 
przez Patryka Olszewskiego, po którym 
przez kilkanaście minut prowadziliśmy. 
Obiektywnie patrząc, mogliśmy być 
dumni z postawy Zawiszy, który był 
wymagającym rywalem dla gości, a przy 
odrobinie szczęścia (a może bardziej 
doświadczenia) można było to spotkanie  
co najmniej zremisować. Piłkarze 
Widzewa (m.in. wspomniany Adrian 
Budka) podkreślali również bardzo dobre 
przygotowanie murawy rzgowskiego 
stadionu. W tym miejscu jeszcze raz 
pragniemy podziękować Burmistrzowi 
Rzgowa oraz Radzie Miejskiej za wsparcie 
przy wykonywaniu prac regeneracyjnych. 
Wyniki następnych spotkań prezentują 
się następująco: zwycięstwo 
z Włókniarzem Zelów 3:0, porażka 
z Omegą Kleszczów 2:4 oraz remis 3:3  
z Astorią Szczerców. Bramki dla 
naszego zespołu zdobywali: Łukasz 
Wiśniewski - 5, Jakub Perek - 3, 
Patryk Olszewski - 2 oraz Bartłomiej 
Sztandor i Robert Piotrowski  
- po 1. Informujemy również, że od nowego 
sezonu Klub pozyskał nowego sponsora 
głównego, którym zostało Doradztwo 
Ubezpieczeniowe „Paturcy”. Logo 
firmy znajduje się na przedniej stronie 
koszulek naszych zawodników. 
Zachęcamy sympatyków Zawiszy  
do korzystania z usług doradcy, 
którego siedziba znajduje 
się w Łodzi przy ul. Nawrot  

48, gdyż część wpływów z każdej 
transakcji zostanie przeznaczona na 
działalność klubu.

Druga drużyna zainaugurowała 
sezon 23 sierpnia wyjazdowym 
meczem z Sokołem II Aleksandrów. 
Podopieczni Jerzego Rutkowskiego 
przegrali to spotkanie 1:2. Tydzień 
później mecz z PTC Pabianice 
rozgrywany w ramach obchodów Święta 
Rzgowa 2015 zakończył się naszym 
zwycięstwem 2:0. Kolejne dwa spotkania 
to porażka z Termami Uniejów 0:5 oraz 
zwycięstwo z Ostrovią Ostrowy 4:2. 
Przed rozgrywkami ligowymi rezerwy 
odpadły z rywalizacji o okręgowy Puchar 
Polski po porażce ze Startem Brzeziny 
0:1. Bramki dla drugiego zespołu 
zdobywali Marcin Kaczmarkiewicz 
- 4, Damian Strzałkowski - 2 oraz 
Damian Sztandor - 1.

Drużyny młodzieżowe rozpoczęły 
rozgrywki w weekend 5/6 września, 
wszystkie meczami u siebie. 
Podopieczni Marcina Rutkowskiego 
(B1 Junior Młodszy, rocznik 1999  
i młodsi) w sobotę przegrali 
z wymagającym rywalem, UKS 
SMS II Łódź, 0:7. Dzień później grały 
zespoły Michała Osińskiego. Najpierw 
zawodnicy występujący w lidze D2 
Młodzik podejmowali Start Łódź, 
a następnie nowa drużyna rocznika 
2006 i młodszych (E2 Orlik) mierzyła 
się z Jutrzenką Bychlew. Starsza grupa 
przegrała po zaciętym meczu 1:2 
(bramkę zdobył Patryk Kubas), młodsi 
zaś w swoim absolutnym ligowym 
debiucie ponieśli wysoką porażkę. 
Przeciwnik to jednak drużyna trenująca 
wspólnie od dwóch lat (mistrz ligi  
z poprzedniego sezonu), a nasi zawodnicy 
dopiero zaczynają swoją przygodę 
z piłką nożną. W tym miejscu pragniemy 
również poinformować, że opiekunem 
zespołu E2 Orlik (rocznik 2006 i młodsi) 
został Szpital Gameta, mieszczący się 
w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 34/36, 
który zakupił dla zawodników dwa 
komplety strojów meczowych, dresy, 
piłki i niezbędny sprzęt do trenowania, 
a także siatki na bramki. Serdecznie 
dziękujemy za otrzymane wsparcie. 
Sezon zaczęli również nasi Oldboje, 
którzy w pierwszych meczach odnieśli 
cztery zwycięstwa (6:1 z Jutrzenką 
Bychlew, 5:2 z Orlikiem Sobień, 4:0 
z Włókniarzem Aleksandrów i 3:1 z Burzą 
Pawlikowice), a także przegrali z Irish 
Team 1:5. Bramki w tych spotkaniach 
zdobywali: Jarosław Soszyński  
- 6, Marcin Majewski i Radosław 
Szol - po 4, Tomasz Graczyk i Jacek 
Sumera - po 2 oraz Michał Białas - 1.

Z upoważnienia
Zarządu GLKS Zawisza Rzgów

Kamil Poros

IV Liga 
trener: Jacek Włodarczewski

Mechanik Radomsko - Zawisza Rzgów 2:1 (Olszewski)

Zawisza Pajęczno - Zawisza Rzgów 0:3 (Perek 2, B. Sztandor)

Zawisza Rzgów - RTS Widzew Łódź 1:2 (Olszewski)

Zawisza Rzgów - Włókniarz Zelów 3:0 (Wiśniewski 2, Perek)

Zawisza Rzgów - Omega Kleszczów 2:4 (Wiśniewski, samobójcza)

Astoria Szczerców - Zawisza Rzgów 3:3 (Wiśniewski 2, Piotrowski)

Zawisza Rzgów - KS Paradyż 12 września (sobota), 17:00

Polonia Piotrków - Zawisza Rzgów 16 września (środa), 17:00

Zawisza Rzgów - Pilica Przedbórz 19 września (sobota), 16:00

GKS II Bełchatów - Zawisza Rzgów 27 września (niedziela), 12:00

Zawisza Rzgów - Orzeł Nieborów 30 września (środa), 16:00

Stal Głowno - Zawisza Rzgów 3 października (sobota), 16:00

Zawisza Rzgów - LKS Rosanów 10 października (sobota), 16:00

Jutrzenka Warta - Zawisza Rzgów 18 października (niedziela), 15:30

Zawisza Rzgów - Zjednoczeni Bełchatów 24 października (sobota), 15:00

Mazovia Rawa Mazowiecka - Zawisza Rzgów 31 października (sobota), 13:00

Zawisza Rzgów - Andrespolia Wiśniowa Góra 7 listopada (sobota), 15:00

Zjednoczeni Stryków - Zawisza Rzgów 11 listopada (środa), 13:30

Zawisza Rzgów - Boruta Zgierz 14 listopada (sobota), 14:00

Klasa okręgowa
trener: Jerzy Rutkowski

Sokół II Aleksandrów - Zawisza II Rzgów 2:1 (Strzałkowski)

Zawisza II Rzgów - PTC Pabianice 2:0 (Kaczmarkiewicz 2)

Termy Uniejów - Zawisza II Rzgów 5:0

Zawisza II Rzgów - Ostrovia Ostrowy 4:2 (Kaczmarkiewicz 2, Strzałkowski, Sztandor)

Start Łódź - Zawisza II Rzgów 13 września (niedziela), 16:00

Włókniarz Konstantynów - Zawisza II Rzgów 19 września (sobota), 17:00

Zawisza II Rzgów - LZS Justynów 23 września (środa), 16:00

GLKS Dłutów - Zawisza II Rzgów 26 września (sobota), 16:00

Zawisza II Rzgów - KKS Koluszki 4 października (niedziela), 11:00

Włókniarz Pabianice - Zawisza II Rzgów 10 października (sobota), 15:30

Zawisza II Rzgów - Górnik Łęczyca 18 października (niedziela), 11:00

KS Kutno - Zawisza II Rzgów 24 października (sobota), 15:00

Zawisza II Rzgów - MKS 2000 Tuszyn 1 listopada (niedziela), 11:00

Orzeł Parzęczew - Zawisza II Rzgów 7 listopada (sobota), 15:00

Zawisza II Rzgów - Start Brzeziny 15 listopada (niedziela), 11:00

B1 Junior Młodszy (rocznik 1999 i młodsi)
trener: Marcin Rutkowski

Zawisza Rzgów - UKS SMS II Łódź 0:7

Zawisza Rzgów - Stal Głowno 13 września (niedziela), 11:00

Zawisza Rzgów - KKS Koluszki 27 września (niedziela), 11:00

Iskra Dobroń - Zawisza Rzgów 3 października (sobota), 11:00

AKS WSS SMS Łódź - Zawisza Rzgów 17 października (sobota), 15:00

Zawisza Rzgów - Boruta Zgierz 25 października (niedziela), 11:00

Piłka nożna w Rzgowie
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D2 Młodzik gr. I (rocznik 2004 i młodsi) 
trener: Michał Osiński

Zawisza Rzgów - Start Łódź 1:2 (Kubas)

Zawisza Rzgów - UKS SMS II Łódź 13 września (niedziela), 14:30

Stal Głowno - Zawisza Rzgów 19 września (sobota), 14:00

Zawisza Rzgów - RTS Widzew 26 września (sobota), 11:00

Zawisza Rzgów - MUKS Akademia Tuszyn 11 października (niedziela), 11:00

KKS Koluszki - Zawisza Rzgów 19 października (poniedziałek), 15:30

AMII Łódź - Zawisza Rzgów 7 listopada (sobota), 11:00

E2 Orlik gr. II (rocznik 2006 i młodsi)
trener: Michał Osiński

Zawisza Rzgów - Jutrzenka Bychlew 0:22

Zawisza Rzgów - MSP WNS Łódź 13 września (niedziela), 17:30

Orzeł Piątkowisko - Zawisza Rzgów 20 września (niedziela), 11:00

Zawisza Rzgów - Włókniarz Pabianice 26 września (sobota), 14:00

Zawisza Rzgów - Metalowiec Łódź 11 października (niedziela), 14:00

E2 Orlik gr. II (rocznik 2006 i młodsi)
trener: Michał Osiński

Mazovia Tomaszów Maz. - Zawisza Rzgów 18 października (niedziela), 15:00

Oldboje

Jutrzenka Bychlew - Zawisza Rzgów 1:6 (Soszyński 2, Szol 2, Graczyk, Majewski)

Orlik Sobień - Zawisza Rzgów 2:5 (Soszyński 2, Szol, Graczyk)

Zawisza Rzgów -  Irish Team 1:5 (Majewski)

Włókniarz Aleksandrów - Zawisza Rzgów 0:4 (Soszyński 2, Majewski, Sumera)

Burza Pawlikowice - Zawisza Rzgów 1:3 (Sumera, Szol, Białas)

Zawisza Rzgów - Włókniarz Konstantynów 14 września (poniedziałek), 18:00

Zawisza Rzgów - Widzew Łódź 21 września (poniedziałek), 17:30

Start Brzeziny - Zawisza Rzgów 29 września (wtorek), 17:30

Łodzianka Łódź - Zawisza Rzgów 5 października (poniedziałek), 20:00

Zawisza Rzgów - Jagiellonia Tuszyn 12 października (poniedziałek), 17:00

Termy Uniejów - Zawisza Rzgów 20 października (wtorek), 17:00

Zawisza Rzgów - Włókniarz Pabianice 2 listopada (poniedziałek), 17:00

Górny rząd (od lewej): Patryk Olszewski (P, 13.03.1992), Jakub Perek (N, 25.04.1992), Radosław Łubowski (O, 26.03.1996), Artur Kulik (P, 20.09.1986), Łukasz Wiśniewski  
(N, 22.12.1990), Hubert Rechciński (O, 26.04.1994), Michał Madejski (O, 05.07.1994), Damian Sztandor (N, 18.07.1994)

Środkowy rząd (od lewej): Jacek Skupień (kierownik drużyny), Mateusz Klimek (P, 17.11.1992), Dominik Gałkiewicz (O, 23.08.1998), 
Marcin Zieliński (B, 30.01.1998), Mateusz Dudka (P, 06.11.1992), Piotr Grzejdziak (O, 26.05.1992), Krystian Wawrzyński  
(B, 08.01.1996), Adrian Pędziwiatr (N, 04.04.1995), Robert Piotrowski (O, 05.06.1995), Andrzej Mazerant (fizjoterapeuta)

Dolny rząd (od lewej): Arkadiusz Siuto (P, 04.08.1995), Dariusz Dolewka (P, 10.03.1992), Bartłomiej Sztandor (P, 19.08.1998), Michał Osiński (P, 05.09.1978), 
Jacek Włodarczewski (trener), Marcin Cander (P, 25.04.1996), Marcin Kaczmarkiewicz (P, 10.07.1997), Robert Skupień (O, 22.10.1994), Piotr Czernik 
(O, 12.12.1989)

Na zdjęciu brak Michała Musiakowskiego (B, 22.10.1990)

B – bramkarz, O – obrońca, P – pomocnik, N – napastnik

Kadra Zawiszy Rzgów, runda jesienna sezonu 2015/16


