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Sprawozdanie z pracy radnych
Co w lutym robili radni. Sprawozdanie Tomasza Łuczyńskiego str. 2.

Sprawozdanie burmistrza z działalności
międzysesyjnej str. 8.

Wielki człowiek Prawdy

W SKRÓCIE:
• Edukacja to najlepsza inwestycja. Str. 13
• Rzgów zaoferował najwięcej pod inwestycję. Str. 9
• Boisko w Starowej Górze. Str. 5

Czas podsumowań i zmian w OSP 
Rzgów
W sobotę, 27 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie 
OSP Rzgów odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rzgowie. Str. 7

Po prostu geniusz 
matematyczny
Str. 15

Nie dla mieszania z błotem
Str. 4

Zebranie  sprawozdawcze 
GLKS Zawisza
Str. 15

Rekrutacja w Przedszkolu Publicznym 
w Rzgowie rozpoczęta.

Wesołych Świąt
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych 

spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz 
wesołego “Alleluja”.

Życzą Wszystkim 
Burmistrz, Rada Miejska i Redakcja Gazety

Ojciec dostał się do prestiżowej Szkoły Podchorążych 
Sanitarnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego, w której wstępny egzamin 
sprawnościowy był uważany za szczególnie trudny 
– wspomina Paweł Fijałkowski. – Podchorążówka 
była oczkiem w głowie Józefa Piłsudskiego. Str. 5

Rekrutacja odbywa się w dniach od 01.03.2016 
do 31.03.2016. Wnioski do celów rekrutacji wraz 
z załącznikami można pobrać w gabinecie dyrektora 
oraz ze strony internetowej przedszkola. Str. 13

RADNI ZNALEŹLI KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI, 
ZASTĘPCA BURMISTRZA KOLEJNE PROBLEMY

Luty przyniósł dobre wiadomości – 
prawdopodobnie uda się zaoszczędzić 400 tys. zł 
na budowie drogi w Kalinie. Stanowisko doradcy 
burmistrza dobrowolnie opuszcza też Jan Mielczarek. 
Niestety, nadal czekamy na powrót do zdrowia i do 
pracy Burmistrza Kobusa. Powrót ten jest tym 
bardziej wyczekiwany, że coraz większą niechęć 
do współpracy z reprezentującymi mieszkańców 
radnymi przejawia zastępca Burmistrza Mateusz 
Kamiński.

CIERPLIWOŚĆ RADNYCH NAGRODZONA 
KOLEJNYMI OSZCZĘDNOŚCIAMI – TYM 
RAZEM 400 TYS. ZŁ.

W zeszłym roku niektórzy dziwili się, że Rada 
Miejska, wbrew stanowisku Burmistrza, zdecydowała 
się przesunąć budowę kolejnego etapu drogi w Kalinie 
na rok 2016. Okazało się, że radni podjęli wówczas 
słuszną decyzję. Na budowę tej drogi powiat występuje 

w 2016 roku o dotację, której w zeszłym roku byśmy 
nie otrzymali. Gmina, a więc wszyscy mieszkańcy, 
zaoszczędzi blisko 400 tys. złotych! Cierpliwość 
mieszkańców i rozwaga radnych zostały więc 
nagrodzone. Szkoda tylko, że z taką inicjatywą nie 
wyszedł Urząd Miejski. Zadanie pozyskiwania środków 
unijnych lub innych zewnętrznych źródeł finansowania 
spoczywa przecież na władzy wykonawczej, czyli 
burmistrzu. Wielokrotnie mówiłem, że w tym względzie 
zastępca Burmistrza Mateusz Kamiński może liczyć 
na pomoc Rady Miejskiej. Jestem przekonany, że 
radni zgodziliby się na skorzystanie przez Urząd 
z pomocy zewnętrznych specjalistów w zakresie 
pozyskiwania środków z UE. Nie możemy jednak 
do tego zastępcy Burmistrza Mateusza Kamińskiego 
zmusić, skoro sam nie wyraża takiej woli.
dokończenie na str. 3

Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Obrady i posiedzenia
• 16.02 - Obradowała Komisja Gospodarki, 

Budżetu i Finansów, do najważniejszych 
punktów obrad należało:
• przedstawienie i przyjęcie sprawozdania 

z działalności komisji za rok 2015;
• przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016;

• 16.02 - Pracowała Komisja Spraw Społecznych, 
do najważniejszych punktów obrad należało:
• opiniowanie wniosków o dofinasowanie wyjazdów 

szkoleniowych dla grup ZPiT „Rzgowianie” 
oraz grupy „Krasnale”;

• przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w roku 
2015;

• 16.02 - Pracowała Komisja Rewizyjna, 
najważniejsze punkty obrad:
• przyjęcie protokołu z kontroli wykorzystywania 

środków przekazanych w ramach budżetu gminy 
Rzgów do przedszkoli w latach 2013-2014;

• przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2015 r.;
• 22.02 - Posiedzenie Wspólne Komisji Stałych 

Rady, do najważniejszych punktów należało:
• omówienie materiałów na XIX sesję Rady 

Miejskiej;
• 22.02 - Obradowała Komisja Gospodarki, 

Budżetu i Finansów.
• 24.02 - XIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie:

• Sprawozdania z działalności międzysesyjnej 
Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

• Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie 
gminy Rzgów.

• Przedstawienie informacji o sytuacji pożarowej 
i miejscowych zagrożeniach za 2015 rok na 
terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i gminy 
Rzgów.

• Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Rzgowie za 2015 rok.

• Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki, 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rzgowie 
za 2015 rok.

• Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie za 
2015 rok.

• Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Rzgów na rok 2016.

• Podjęto uchwałę zmieniającej uchwałę nr 
XVIII/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.

• Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2016r.

• Podjęto uchwałę w sprawie współpracy Gminy 
Rzgów z Powiatem Łódzkim Wschodnim 
w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego 
pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922 E 

w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

• Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy 
rzeczowej od Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w postaci surowca drzewnego pozyskanego 
z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach 
drogowych dróg powiatowych w 2015r.

• Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów 
rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 
i publicznego gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Rzgów.

• Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Rzgów w 2016 roku.

• Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zakup działki nr 66 położonej w Konstantynie.

• Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 
w obrębie Prawda.

• Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 
II/4/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 9 
grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie.

• Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 
9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Rzgowie.

• Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu 
pracy Rady Miejskiej w Rzgowie na 2016 r.

• Podjęto uchwałę w sprawie zasad przyznawania 
i wysokości diet przysługującym radnym Rady 
Miejskiej w Rzgowie.

• Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzgowie.

• Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzgowie do realizacji zadań wynikających 
z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci.

Spotkania z mieszkańcami
• 2.02 - Spotkanie w Urzędzie Miejskim w sprawie 

koncepcji rozwiązań komunikacyjnych. Debata 
publiczna nt. Modelu Zrównoważonego Transportu 
Zbiorowego, radni: Jarosław Świerczyński, 
Marek Marchewczyński, Stanisław Zaborowski, 
Kazimierz Łęgocki.

• 2.02 - Dyżur radnych w Urzędzie Miejskim, 
radni: Jarosław Świerczyński, Radosław Pełka, 
Kazimierz Łęgocki.

• 9.02 - Dyżur radnych w Urzędzie Miejskim, 
radny: Jarosław Świerczyński.

• 13.02 - Spotkanie w OSP Stara Gadka, radni: 

Kazimierz Łęgocki, Marek Bartoszewski.
• 16.02 - Spotkanie zorganizowane przez zastępcę 

burmistrza Rzgowa, Mateusza Kamińskiego 
w sprawie ronda na skrzyżowaniu ul Tuszyńskiej 
i Rzemieślniczej: większość radnych.

• 16.02 - Dyżur radnych w Urzędzie Miejskim, 
radni: Jarosław Świerczyński, Radosław Pełka, 
Grażyna Gałkiewicz.

• 17.02 - Debata w sprawie mapy zagrożeń komendanta 
Rosiaka, radni: Jarosław Świerczyński, Anna 
Tumińska-Kubasa, Marek Marchewczyński, 
Leszek Chwiałkowski, Kazimierz Łęgocki, 
Wiesław Gąsiorek.

• 20.02 - Spotkanie w OSP Starowa Góra, radni: 
Zbigniew Cisowski, Marek Bartoszewski.

Radni dyżurują w każdy wtorek od godz. 14:00 
- 17:00 w Urzędzie Miejskim w pok. 24.

Obowiązki reprezentacyjne
• 31.01 - Reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 

Jasełek w świetlicy w Czyżeminku, radni: Jarosław 
Świerczyński, Jan Spałka, Ewa Fryczka, Zbigniew 
Cisowski.

• 12.02 - Reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 5. 
rocznicy powstania Koła Rękodzieła Artystycznego 
„Zasupłane”, wystawa prac, radny: Jarosław 
Świerczyński.

Tomasz Łuczyński
Redaktor Naczelny

Sprawozdanie z pracy radnych w lutym 2016
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składamy wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej 
pomyślności, radości oraz spełnienia 

najskrytszych marzeń.
Życzymy, aby zawsze pamiętano o Waszej
codziennej pracy, nieustannym trudzie,

poświęceniu i trosce o innych.
Życzymy, by szczęście towarzyszyło Wam

nie tylko w tym pięknym dniu, 
ale przez cały rok!

Życzą 
Burmistrz, Rada Miejska i Redakcja Gazety

Z  okazji Dnia Kobiet
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA
dokończenie ze strony 1

ZASTĘPCA BURMISTRZA I INWESTYCJE, CZYLI 
PROBLEM NA PROBLEMIE

Radni starają się współpracować z zastępcą 
Burmistrza także na innych polach. Na ostatniej 
sesji przewodniczący Komisji Budżetowej Rafał 
Kluczyński zaproponował, aby uporządkować nieco 
kwestię informowania mieszkańców o inwestycjach. 
Radny Kluczyński przygotował tabelę ze wszystkimi 
inwestycjami na 2016 i zaproponował, by wspólnymi 
siłami uzupełnić ją informacjami, których oczekują 
mieszkańcy, czyli: kiedy inwestycja rusza, kiedy 
planowany jest jej koniec, na jakim jest etapie, co 
będzie się działo w najbliższym miesiącu, co udało 
się zrobić w poprzednim. Informacje o inwestycjach, 
w których coś się „zadziało” trafiałyby do „Naszej 
Gminy” w przejrzystej formie tabeli. Mieszkańcy 
mieliby pełną informację i mogliby monitorować 
postępy inwestycji. Obecnie takiej możliwości są 
bowiem pozbawieni. Tabela przydałaby się też 
zastępcy Burmistrza i Urzędnikom, jako plan działań 
i lista zadań.

Niestety, kolejny raz wyciągnięta ze strony 
radnych ręka została przez zastępcę Burmistrza 
Mateusza Kamińskiego odtrącona. Zdaniem zastępcy 
Burmistrza uzupełnianie tabeli zajęłoby zbyt dużo 
czasu. Moim zdaniem jest wprost przeciwnie – 
lepiej raz na miesiąc poświęcić godzinę czy dwie na 
uzupełnienie tabeli i umieszczenie jej w gazecie, niż 
przez cały miesiąc odpowiadać na pytania osobiste, 
mailowe czy telefoniczne od mieszkańców i radnych.

W styczniu radni dowiedzieli się od zastępcy 
Burmistrza Mateusza Kamińskiego, że realizacja 
kilku inwestycji będzie problemem. Na lutowej 
sesji okazało się natomiast, że nawet informowanie 
o realizacji inwestycji będzie problemem ! 

GAZETA NIE CHWALI ZASTĘPCY BURMISTRZA NA 
KAŻDYM KROKU, WIĘC TRZEBA JEJ „ZAMKNĄĆ 
USTA”?

Jest jednak taka rzecz, która przychodzi 
zastępcy Burmistrza Mateuszowi Kamińskiemu bez 
najmniejszego problemu. To regularne próby przejęcia 
kontroli nad pismem “Rzgów Nasza Gmina”. To 
przykre, bo jednym z nielicznych dobrych obyczajów 
odziedziczonych po poprzednim Burmistrzu było 
to, że nie ingerował on w pismo wydawane przez 
Radę Miejską. Konsensus ten akceptował również 
Burmistrz Kobus. Jesienią Mateusz Kamiński żądał 
zmian statutu gazety pod swoje dyktando, grożąc 
nieprzyznaniem na pismo pieniędzy. Teraz ponawia 
swoje żądania, tylko w nieco innej formie. Czy zmiany 
statutu mają doprowadzić do tego, by gazeta była pod 
całkowitą kontrolą Urzędu Miejskiego? W praktyce 
oznaczać to będzie koniec z krytycznymi tekstami 
pod adresem zastępcy Burmistrza i pracy Urzędu, 
koniec z informowaniem o wnioskach radnych, koniec 
z wyjaśnieniami dotyczącymi inwestycji, koniec ze 
sprawozdaniami i oświadczeniami i wreszcie koniec 
z rzetelną informacją nt. pracy Rady Miejskiej i Urzędu. 
Czy gazeta ma wyglądać, jak strona internetowa 
Urzędu, trochę o kulturze, trochę o imprezach, 
z jedną dominującą postacią zastępcy Burmistrza? 
To naprawdę bardzo smutna wizja.

KTO NAPRAWDĘ SZUKA W GMINIE OSZCZĘDNOŚCI? 

Nie dajcie się Państwo zwieść temu, że w sprawie 
„Naszej Gminy” chodzi o 30 tys. złotych wzrostu 
kosztów rocznie. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, 
że wiąże się on ze wzrostem jakości oraz tym, że 
wydawanych jest więcej numerów, drukowanych jest 
więcej stron i więcej egzemplarzy, gazeta dostarczana 
jest do domów. Gdy zastępca Burmistrza kolejny 
raz będzie mówił o oszczędnościach, pamiętajcie 
Państwo proszę, że to Rada Miejska zaoszczędziła 
350 tys. zł rocznie na doprowadzeniu do likwidacji 
spółki komunalnej, czyli 1,4 mln złotych w skali 4 

lat. Kolejne 400 tys. zł, to oszczędności uzyskane 
z tytułu przesunięcia realizacji przebudowy drogi 
w Kalinie. To razem blisko 2 mln zł. W gminie 
można więc znaleźć oszczędności – dużo większe, 
niż te na gazecie.

JAN MIELCZAREK DOBROWOLNIE OPUSZCZA 
URZĄD

Prawie półtora roku od wyborów trzeba było 
czekać, aby spełniło się życzenie wielu mieszkańców 
gminy. Jan Mielczarek opuszcza Urząd Miejski. 
Piszę opuszcza, gdyż przeszedł na rentę, a umowa 
z nim została rozwiązana za porozumieniem stron.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA, SERDECZNE ZAPROSZENIA

Na koniec pozwolę sobie, po raz kolejny, złożyć 
Burmistrzowi Konradowi Kobusowi życzenia 
jak najszybszego powrotu do zdrowia i do pracy. 
Panie Burmistrzu, czekamy na Pana!

Najlepsze życzenia składam też wszystkim 
Paniom z okazji Dnia Kobiet. Życzę samych 
radosnych dni, wielu sukcesów, zadowolenia 
z życia i wszelkiej pomyślności!

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy składam 
zaś wszystkim Państwu życzenia zdrowych, 
spokojnych, pogodnych i wiosennych Świąt!

Tradycyjnie już, zapraszam serdecznie do 
przychodzenia na dyżury i zgłaszania radnym 
swoich spraw. Radni, jako Państwa przedstawiciele, 
nie ustaną w wysiłkach, by Burmistrz (jako władza 
wykonawcza) mający do dyspozycji wielu pracowników, 
wykonał dla Państwa jak najwięcej.

Zapraszam również do oglądania transmisji z obrad 
Rady Miejskiej, uczestniczenia w nich osobiście oraz 
do lektury „Naszej Gminy”. Kto wie, ile numerów 
niezależnego pisma jeszcze przed nami?

Z poważaniem
Jarosław Świerczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
W dniu 11 marca 2016 roku, o godzinie 10.00 w hali sportowej GOSTiR w Rzgowie, przy ul. Szkolnej 5 (sala konferencyjna) odbędzie się szkolenie dla 

rolników dotyczące zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2016 roku. Szkolenie przeprowadzą specjaliści z Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa.

W miesiącu lutym Rada Miejska w Rzgowie 
wybrała mnie na przewodniczącego Komisji 
Spraw Społecznych. Z miejsca przystępuje więc 
do intensywnej pracy. Jedną z najważniejszych 
spraw jakimi, w moim odczuciu, powinna zająć się 
Komisja Spraw Społecznych jest kwestia budowy 
Domu Kultury.

Długo mówi się w gminie o budowie Domu Kultury, 
ale na gadaniu przeważnie się kończy. Burmistrzowie: 
Mielczarek, Kobus a teraz Kamiński często mówili, 
że trzeba się za temat wziąć, ale jakoś żaden, jak 
dotąd, się nie wziął. Żaden z Burmistrzów tej wartej 
12 milionów inwestycji do budżetu nie wpisał. Na 
budowę Domu Kultury Urząd Miejski nie pozyskał 
też przez tyle lat środków z Unii Europejskiej. Moim 
zdaniem trzeba sobie jasno powiedzieć, że już tego 

nie zrobi. Jakby miał to zrobić, to już by zrobił. 
Zwłaszcza, że zdaniem kolejnych burmistrzów, 
w temacie pozyskiwania środków z UE, wszystko 
w gminie działa super, więc żadnych zmian w tym 
temacie się nie należy spodziewać. 

Trzeba więc postawić kawę na ławę – budujemy 
Dom Kultury za swoje czy nie?

Sprawa jest trudna. Gdy liczyliśmy na dotację 
rzędu 9 czy chociaż 6 milionów złotych, to koszt 
całej budowy Domu Kultury dla gminy wyniósłby 
3 albo 6 milionów. Teraz wynosi 12 milionów. To 
bardzo dużo. Wychodzi ponad 1200 zł na głowę 
mieszkańca, a chcemy jeszcze budować kanalizację 
w Starowej Górze. Wiecznie czekać i odkładać tej 
decyzji nie można. Trzeba wreszcie coś postanowić. 

Powinniśmy wszyscy usiąść do stołu. Wszyscy, 
czyli strona społeczna, a więc mieszkańcy, radni, 
ludzie zajmujący się kulturą i uczestniczący 
w zajęciach w GOK, a z drugiej strony władza – 

Burmistrz, urzędnicy i dyrektor GOK. Trzeba 
się wspólnie zastanowić, czy skoro dotacji nie 
będzie to:
• Czy budujemy Dom Kultury za własne pieniądze?
• Czy budujemy za 12 milionów, czy zamawiamy 

nowy projekt, który będzie tańszy i wtedy 
budujemy np. za 8 czy 6 mln?

• Jeśli budujemy, to w jakim horyzoncie czasowym?
Dość już tego gadania o budowie Domu Kultury, 

czas na konkretne ustalenia. Jeżeli wszyscy się 
zgodzą, ustalenia takie mogą zapaść na posiedzeniu 
Komisji Spraw Społecznych. Jeżeli nie, można zwołać 
sesję, komisję wspólną, lub pan Burmistrz może 
zorganizować debatę. Jak będzie trzeba, to można 
nawet zrobić konsultacje i zapytać mieszkańców. 
Musimy jednak wreszcie coś ustalić.

Marek Marchewczyński
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

Koniec gadania
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W naszej gminie trwa obecnie czas zebrań  
członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomimo, 
iż radni nie są na nie często  zapraszani, to jednak 
wieści z nich przebijają się do publicznej wiadomości. 
W związku z tym, jako Przewodniczący Komisji 
Gospodarki, Budżetu i Finansów pozwolę sobie 
odnieść się do dwóch kwestii.

Za niepokojące uznaję to, że OSP nie otrzymały 
dotacji na zakup samochodów czy sprzętu, chociaż 
Rada Miejska wyraziła wolę zabezpieczenia środków 
na wkład własny.    A na sesjach Rady Miejskiej radni 
wielokrotnie podnosili, że Urząd Miejski powinien 
z wyprzedzeniem informować strażaków (i nie tylko 
ich) o możliwości pozyskiwania dotacji, by mogli 

się lepiej  przygotować do  składania wniosków . 
Radni mówili też, że Urząd Miejski mógłby pomagać 
w miarę swoich możliwości  w wypełnianiu wniosków 
strażakom,  tak by zapał strażaków i dobra wola 
radnych nie zostały zmarnowane. Samochodów jednak  
ani sprzętu nie będzie. Liczę, że w przyszłym roku 
ta sytuacja się zmieni. W każdym razie dobra wola 
radnych na pewno jest - chętnie zabezpieczą znów 
środki na wkład własny do dotacji dla strażaków.

Kolejna sprawa to kwestia gruntów OSP. Na 
spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Rzgowie 
w dniu 27.02.2016 strażacy podnosili, iż budynek 
Urzędu Miejskiego pobudowano podobno na gruncie 
należącym poprzednio do strażaka.  Strażnica 

natomiast stoi na gruncie gminnym do którego 
strażacy wnoszą swoje roszczenia. Sprawa jest trudna 
i skomplikowana.  Na zebraniu OSP  Przewodniczący 
RM Jarosław Świerczyński zaproponował powołanie 
grupy roboczej składającej się z członków zarządu 
OSP, Rady Miejskiej, Burmistrza i obsługi prawnej 
Urzędu, celem wypracowania kompromisowego 
rozwiązania , które rozwiąże wreszcie ten problem.

Ze swej strony deklaruję, że Komisja Gospodarki, 
Budżetu i Finansów udzieli w tych sprawach pomocy, 
jeżeli taka pomoc będzie potrzebna.

Rafał Kluczyński
Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Budżetu i Finansów

Trzeba pomóc strażakom z dotacjami i wyjaśnić sprawę gruntu pod Urzędem i strażnicą 
OSP w Rzgowie

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, ze strony Pana 
wiceburmistrza Mateusza Kamińskiego, padło wiele 
gorzkich słów pod adresem gazety, którą kieruję. 
Mam świadomość, że to redaktor naczelny odpowiada 
za całokształt miesięcznika „Rzgów Nasza Gmina”. 
Nie mogłem uwierzyć w   to, co zobaczyłem i   
usłyszałem. Przed sesją „cześć” i   uśmiech, na sesji 
całkowite mieszanie z   błotem mojej pracy, która – 
chcę przypomnieć – jest wykonywana społecznie. 

Odpowiadając na zarzuty wiceburmistrza 
Kamińskiego powiem, że mam świadomość, iż 
gazeta „Rzgów Nasza Gmina” – jak każda inna 
– części mieszkańców się podoba, a   części nie. 
Na temat gustów się nie dyskutuje, ponieważ nie 
ma jak. Nikt nie może jednak zarzucać gazecie 
jakiejś stronniczości czy tego, że jest cenzurowana. 
Wystarczy spojrzeć na przekrój zamieszczanych 
treści. Są „suche” sprawozdania z   pracy urzędu 
czy radnych, są polemiki radnych, między sobą czy 
burmistrzem, w   ważnych dla gminy sprawach, 
są artykuły Burmistrza i   radnych. Dzięki temu 
mieszkańcy mogą poznać różne punkty widzenia. 
Ba! Nawet sami mieszkańcy mogą wziąć udział w   
dyskusji – gazeta publikuje listy od mieszkańców, 

także te krytyczne. Oprócz tego, w   gazecie jest 
sport, jest kultura, są wieści ze szkół. Pełny przekrój 
informacji – każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne 
jest też to, że każdy tekst podpisany jest imieniem 
i   nazwiskiem autora.

Pan Burmistrz Kamiński powiedział też, że 
w „Naszej Gminie” nie wydrukowano mu tekstu. 
Owszem nie wydrukowano, ale gdy pismem „dowodził” 
pan radny M. Bartoszewski i było to kilkanaście lat 
temu. Odkąd ja jestem redaktorem naczelnym, 
każdy artykuł pana Burmistrza Kamińskiego czy 
każdy wywiad z nim był drukowany. Szkoda, że 
zamiast „dziękuję” usłyszałem połajankę.

Pan wiceburmistrz mówił, żeby do kolegium 
redakcyjnego włączyć strażaków, koła gospodyń 
wiejskich i   różne organizacje. Tak się składa, że 
ze wszystkimi tymi osobami i   podmiotami jestem 
w   dobrym kontakcie. Gazeta, od kiedy sprawowuję 
funkcję redaktora naczelnego, publikuje treści 
od nich. Ciekawe, jakie wrażenie mieli właśnie 
strażacy, gospodynie, ludzie kultury czy sportu i   
wszyscy inni mieszkańcy, którzy do gazety piszą i   
ją współtworzą, kiedy Pan wiceburmistrz mówił, 
że cała gazeta jest „w fatalnym stanie”. Zgłosiłem 

się do społecznej pracy sam, dobrowolnie, liczę się 
więc z   krytyką. Lecz dla mieszkańców, którzy do 
gazety piszą, domagam się szacunku, od każdego, 
także od Pana wiceburmistrza.

Nie jestem nieomylny. Nie udaję doświadczonego 
dziennikarza, ale każdego miesiąca ciężko pracuję 
wraz z   kolegium redakcyjnym na to, by do Państwa 
ręki trafiła jak najlepsza gazeta. Z   grafikiem siedzimy 
po nocach, by informacje trafiały do Państwa szybko 
i   były aktualne. Gazeta nie jest na pewno idealna. 
Nie wiem, czy kiedyś będzie. Staram się jednak, 
by z   numeru na numer była coraz lepsza. Panu 
wiceburmistrzowi odpowiem na koniec jeszcze 
przysłowiem – „jak ktoś chce psa uderzyć, to zawsze 
kij znajdzie”. 

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi dotyczące gazety, 
to zapraszam do kontaktu ze mną. Pan wiceburmistrz 
mówi, że wielu osobom gazeta się nie podoba, 
wszystkie te osoby proszę o   kontakt, chętnie poznam 
Państwa uwagi. Skontaktować się można mailem: 
naszagmina@rzgow.pl lub wysłać list tradycyjny na 
adres „RZGÓW – NASZA GMINA”, Miesięcznik 
Rady Miejskiej w   Rzgowie, pl. 500-lecia 22, p. 37. 
Można też dzwonić na numer telefonu 507-320-120.

Tomasz Łuczyński
Redaktor Naczelny

Dnia 24.02.2016 zwróciłem się do zastępcy 
burmistrza, p. Mateusza Kamińskiego, jako 
przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu 
i Finansów w następującej sprawie: Zaproponowałem, 
by urzędnicy i radni z komisji wymieniali informacje 
o inwestycjach w gminie na bieżąco - uzupełniając 
tabelę wg wzoru (Tabela 1).

Tabela powstała jako proponowany załącznik do 
protokołów komisji budżetowej. Plan pracy komisji 
na 2016 rok przewiduje analizę  stanu realizacji 
inwestycji w naszej gminie. Moją intencją było, 

by wiersze tabeli, w których zaszły jakieś zmiany 
w porównaniu z poprzednim miesiącem były 
omówione  podczas posiedzeń komisji i publikowane 
w „Naszej Gminie”. Cała tabela zaś mogłaby być 
zamieszczona, np. w BIP-ie.

Wszyscy mieszkańcy oraz radni  mogliby co 
miesiąc dowiedzieć się o stanie realizacji  inwestycji 
gminnych. Ważna jest też kwestia czasu trwania 
sesji RM.  Dyskusje oparte na takim załączniku 
mogą być skutecznym środkiem do skrócenia czasu 
debat o stanie realizacji inwestycji na sesji RM. Pan  
wiceburmistrz i urzędnicy  wspólnie z Komisją 

Gospodarki, Budżetu i Finansów analizowaliby tę 
kwestię przed sesją, na posiedzeniu komisji, które 
i tak się odbywa wcześniej. W ten sposób oglądanie 
obrad sesji pochłaniałoby Mieszkańcom  mniej 
czasu, a wszyscy wiedzielibyśmy więcej.

Szanowni Czytelnicy, moja  prośba nie zyskała 
poparcia zastępcy burmistrza p. Kamińskiego. Nie 
zniechęcam się jednak i wierzę, że uda nam się 
jakoś to przeprowadzić.

Rafał Kluczyński
Przewodniczący

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

Nazwa 
inwestycji

Planowany 
początek

Planowany 
koniec

Etap realizacji (np. przygotowania do przetargu, ogłoszono 
przetarg, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, roboty 
rozpoczęte, roboty w toku, roboty na ukończeniu, itd. itp.)

Co zrobiono 
przez ostatni 

miesiąc

Co jest planowane 
do zrobienia 
w kolejnym 

miesiącu

Tabela 1.

NIE dla mieszania „Naszej Gminy” z błotem!

Szanowni Mieszkańcy
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Boisko w Starowej Górze

W marcu 2016 roku rozpocznie się projektowanie 
i budowa, dawno oczekiwanego przez mieszkańców 
Starowej Góry, boiska sportowego na działce przy 
ul. Żwirowej. Bardzo się cieszę, że zrealizowana 
zostanie inwestycja, o którą zabiegałem razem 
z mieszkańcami mojego okręgu. Długo oczekiwana 
inwestycja zapewne ucieszy wszystkich mieszkańców 
Starowej Góry. 

W dniu 16.02.2016 r., w drodze przetargu, 
została wybrana najkorzystniejsza oferta budowy 

boiska. Wykonawcą została firma: Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Tadeusza 
Gendka, z siedzibą: Przyłęk Duży 55A, 95-063 Rogów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie planu 
zagospodarowania terenu działki w Starowej Górze, 
przy ul. Żwirowej: pod parking samochodowy, boisko 
do piłki nożnej, siatkówki plażowej, kort tenisowy, 
grill oraz miejsce zieleni do odpoczynku. 

Głównym celem, na dzień dzisiejszy, jest budowa 
boiska sportowego o wymiarach 30 m x 60,00 m na 
podbudowie z kruszywa kamiennego o warstwie 
20 cm oraz drenażem odwadniającym pod płytą 

boiska. 
Nawierzchnią ma być sztuczna trawa o wysokości 

min. 40 mm do max. 60 mm. Boisko będzie wyposażone 
w dwie bramki o wymiarach 5 m x 2 m oraz 
piłkochwyty (wysokość: 6 m, długość: 4 m) za 
bramkami.

Inwestycja w naszej miejscowości ma na celu 
zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży na 
świeżym powietrzu oraz podniesienie osiągnięć 
sportowych.

Zbigniew Cisowski
Radny Rady Miejskiej

LEKCJA HISTORII

W Prawdzie, 23 grudnia 2015 r. ulica 
z jedyną na razie zamieszkaną posesją 
otrzymała imię prof. Włodzimierza 
Fijałkowskiego. Przez długie lata 
było głośno o ginekologu położniku, 
społeczniku, twórcy polskiego 
modelu szkoły rodzenia. W pamięci 
mieszkańców miejscowo ści pozostała 
sylwetka samotnego rowerzysty, który 
przez kilkanaście lat przyjeżdżał z Łodzi 
do rodziny syna Pawła, która sprowadziła 
się do Prawdy w 1982 r.

 – Ojciec dostał się do prestiżowej 
Szkoły Podchorążych Sanitarnych na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego, w której wstępny 
egzamin sprawnościowy był uważany za 
szczególnie trudny – wspomina Paweł 
Fijałkowski. – Podchorążówka była 
oczkiem w głowie Józefa Piłsudskiego. 
Ona stawiała na wysoką sprawność 
umysłową, fizyczną oraz postawę 
patriotyczną. Jej słuchacze przechodzili 
zaprawę jak późniejsi komandosi. Kilku 
absolwentów zostało cichociemnymi. 

 – Ojciec wybrał drogę życiową 
podobną do rodzeństwa: dwaj rodzeni 
bracia byli kawalerzy stami, a dwaj 
bracia przyrodni – legionistami – 
kontynuuje opowieść Paweł Fijałkowski. 

Gdy wybuchła wojna, Włodzimierz 
Fijałkowski miał za sobą cztery lata 
kształcenia. Został lekarzem polowym 
w Szpitalu Ujazdowskim. Z oddziałem 
trafił do Włodzimierza Wołyń skiego. 
Tu zaskoczyła ich agresja sowiecka 
17 września. Uciekł do Warszawy. 
Kontynuował studia w podziemiu 
i związał się z konspiracją akowską. 
Przypadkowo aresztowany, trafił najpierw 
do więzienia w Radomiu, a potem do 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-

Birkenau oraz obozów zagłady na 
terenie III Rzeszy. W przeżyciu tych 
ponad dwóch lat pomogła mu przede 
wszystkim zaprawa z podchorążówki. 

Wyzwolony przez zachodnich 
aliantów trafił do Edynburga w Szkocji, 
gdzie zakończył studia medyczne. Będąc 
świadomym realiów życia politycznego 
w Polsce i prześladowań zdecydował 
się na powrót do ojczyzny. Najpierw 
związał się z Kliniką Położnictwa 
w Gdańsku, gdzie uzyskał II stopień 
specjalizacji oraz obronił doktorat z nauk 
medycznych. Następnie, we wro cławskiej 
Klinice Chirurgii Akademii Medycznej, 
ukończył specjalizację z chirurgii. 
W 1955 r. rozpoczął pracę w Klinice 
Ginekologii i Położnictwa Akademii 

Medycznej w Łodzi. Uzy skał habilitację. 
Stał się orędownikiem naturalnych metod 
planowania rodziny. Szkoła rodze nia, 
którą tworzył w 1957 r. przygotowywała 
do aktywnego przeżywania ciąży, 
porodu i po łogu podkreślając wartości 
macierzyństwa i ojcostwa. Dzięki 
szkole wyedu kowani ojcowie w 1983 
r. zyskali wstęp na porodówkę, co 
było prawdziwą rewolucją w polskim 
szpi talnictwie. Profesor zasłużył na 
miano ojca obrońców życia. Zasłynął 
z tego, że na skierowa niu pacjentki na 
zabieg przerwania ciąży dopisywał 
odręcznie: „Jako człowiek – odmawiam”. 
Za przeciwstawianie się aborcji był 
szykanowany, a 1974 r. nawet zwolniony 
z pracy. Do piero wiosną 1981 r. decyzja ta 
została uznana za niewłaściwą i profesor 
wrócił do pracy. 

 – Niedługo później zdecydowaliśmy 
się z moją żoną Marzenną na 
przeprowadzkę z Łodzi do Prawdy – 
mówi Paweł Fijałkowski. – Trafiliśmy 
na niebywałą okazję – w ostatniej 
chwili kupiliśmy w korzystnej cenie 
z Państwowego Funduszu Ziemi 
wymarzoną działkę. Jako no wicjusze, 
w związku z urządzaniem się w Prawdzie, 
trafialiśmy jednak na różne administra
cyjne przeszkody. Pamiętam z tamtych lat 
wspaniałą postawę Elżbiety Reczulskiej, 
dziś kie rowniczki Referatu Gospodarki 
Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie. Ona była dla 
nas „dobrym duchem”. Udzielając 
m.in. cennych wskazówek nie pozwoliła 
na ostudzenie zapału w budowaniu 
„Naszej Prawdy”.

Mojemu ojcu bardzo spodobała się 
nasza działka z polem i kawałkiem lasu. 
Okolica była bar dzo malownicza, a wieś 
spokojna i nie tak zabudowana jak dzisiaj, 
zamieszkiwana przez wspaniałych 
sąsiadów. Wtedy w Prawdzie był 
dosłownie 1 samochód i 1 ciągnik. Ojciec 
za czął przyjeżdżać do nas rowerem dwa, 
a nawet trzy razy w tygodniu. W ten 
sposób realizował swoje motto życiowe: 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” Choć 

tata umarł w 2003 r., miesz kańcy Prawdy 
wciąż doskonale pamiętają sylwetkę 
profesora, który z roweru pozdrawiał 
każ dego sąsiada, przystawał, żeby kogoś 
zagadnąć. Trudno się dziwić, że jego 
książki wspo mnieniowe zawsze nosiły 
w tytule słowo „Prawda”. Nigdy nie 
został mieszkańcem tej wsi, ale czuł 
się duchowo członkiem społeczności 
Prawdy. To była jego „mała ojczyzna”. 

Profesor Włodzimierz Fijałkowski 
nigdy nie miał prywatnej praktyki. 
Czas dzielił pomiędzy szpital, wykłady 
dla studentów, pracę naukową oraz 
działalność społeczną. Patronował 
wiel kiemu dziełu, jakim jest Łódzkie 
Centrum Służby Rodzinie przy ul. 
Broniewskiego. Obej muje ono między 
innymi Dom Samotnej Matki, w którym 
matki w sytuacji kryzysowej mają 
zapewnioną kompleksową pomoc: 
godny dach nad głową, wyżywienie, 
pomoc sióstr zakon nych, dostęp 
do prawnika, psychologa, lekarza, 
możliwości dokształcania itp. Działa tu 
rów nież szkoła rodzenia – dziś nosząca 
imię profesora. Trwają przygotowania 
do otwarcia w marcu dużej stołówki 
i kuchni, które będą w stanie zaspokoić 
rosnące z miesiąca na miesiąc potrzeby. 
Korzystają z niej bowiem nie tylko 
pensjonariusze Domu Samotnej Matki, 
ale rów nież bezdomni. 

Włodzimierz Fijałkowski miał 
niezwykły sposób na integrację rodzin. 
Organizował co rok w czerwcu Rodzinny 
Rajd Rowerowy z Łodzi do Prawdy, pod 
patronatem Łódzkiego Centrum Służby 
Rodzinie. Grupa 30–40 uczestników 
spotykała się w Prawdzie przy ognisku 
z kiełba skami. Po śmierci profesora 
pałeczkę organizatora przejął syn 
Paweł. Niestety, od 4 lat raj dów nie 
ma, bo budowa drogi ekspresowej S8 
doprowadziła do dużych przekształceń 
terenu. Paweł Fijałkowski ma jednak 
nadzieję na powrót rajdu, z finałem 
i imprezą plenerową w Prawdzie, przy 
ulicy prof. Włodzimierza Fijałkowskiego.

tekst i foto: Włodzimierz Kupisz

Wielki człowiek Prawdy
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We wtorek, 1 marca zapaliliśmy 
znicz przed obeliskiem żołnierzy II 
konspiracji 1945-1956. Ten niepozorny 
pomnik w Konstantynie, przy ul. 
Konspiracyjnej, w pobliżu przydrożnej 
ka pliczki, został ufundowany w 1997 
r. staraniem Związku Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinowskiego 
Oddział Łódź. Obelisk znajduje się 
przy granicy administracyjnej Łodzi. 

 – Upływają lata, a czas jest dla nas 
bezwzględny – tak Kazimierz Skibicki, 
wiceprezes za rządu Oddziału Łódzkiego 
zwrócił się do wiceburmistrza Mateusza 
Kamińskiego. – W mo mencie powstania 

naszego związku w 1989 r. było nas 
około 800, dzisiaj jest nas około 60 i 50 
wdów podopiecznych, większość przeszła 
na wieczną wartę u Najwyższego. 
Zwracamy się z gorącą i serdeczną 
prośbą, aby Urząd Miejski w Rzgowie 
w naszym imieniu nie zapomniał 
o symbolicznych dowodach pamięci 
1 marca w Dniu Żołnierzy Wyklętych 
– Niezłomnych, 15 sierpnia w Święto 
Wojska Polskiego oraz 17 września 
w rocznicę haniebnego najazdu Armii 
Czerwonej na Rzeczpospolitą.

Tekst i foto: Włodzimierz Kupisz

Sejm Rzeczypospolitej przyjął 
uchwałę ustanawiającą rok 2016 rokiem 
Cichociemnych. Uchwała została przyjęta 
414 głosami, nikt się nie wstrzymał, 
nie było także głosu przeciw. Jest to 
jeden z niewielu przypadków, gdy 
w Polskim sejmie decyzja zostaje podjęta 
jedno myślnie. Decyzja ta pokazuje, że 
sposób postrzegania Cichociemnych 
wyrasta ponad różnice w poglądach 
politycznych. Idee, którymi kierowali 
się Cichociemni, łączą Polaków do dziś.

Kim byli Cichociemni? Byli 
żołnierzami Armii Krajowej. To 
ludzie, którzy po przegranej kampanii 
wrześniowej, rozpoczęli swoją tułaczkę 
po świecie w celu uformowania nowych 
jednostek Wojska Polskiego za granicami 
kraju. Szkoleni w Wielkiej Brytanii 
i częściowo we Włoszech, chcieli pomóc 
swoim rodakom w kraju. Pomoc ta miała 

polegać na nawiązywaniu łączności 
oraz przerzucie ludzi i sprzętu do kraju. 
Najlepszą drogą, aby to osiągnąć, była 
droga lotnicza. Za częto szkolić skoczków, 
którzy mieli dostawać się na teren okupo-
wanego kraju i dostarczać informacje, 
sprzęt, a także organizować grupy 
oporu. Na temat nazwy „Cichociemni” 
istnieje kilka teorii, żadna nie może 
zostać wykluczona. Nie jest jednak 
istotne, jak po wstała, istotne jest, że 
w pełni oddawała charakter ich służby. 
W przedwojennej Polsce nie było wojska 
spadochronowego, dla tego wszyscy 
ochotnicy musieli najpierw przejść 
specjalne szkole nie dla skoczków. 
Mimo że werbowani byli ochotnicy, nie 
każdy chętny mógł dostać przydział. 
Wszyscy kandydaci byli weryfikowani 
pod względem mo rale i przydatności 
do zadań w kraju. Poza szkoleniem 
dla skoczków, każdy musiał odbyć 
dodatkowy specjalny kurs, w zależności 
od zadania, które mu przydzielono. 
Najczęściej dodatkowe szkolenie było 
związane z umiejętnościami danego 
żołnierza. Można było wyróżnić kurs 
radiotelegraficzny, prze ciwpancerny, 
angielski kurs wywiadowczy, wyrobu 
materiałów wybuchowych w domowych 
warunkach, a także wiele in nych. 
Na kursy szkoleniowe przyjęto 2413 
kandydatów, szkolenie z pozytywnym 
wynikiem przeszło 605, do skoku 
skierowano 579, do Polski przerzucono 
316. 

Zrzuceni w Polsce skoczkowie byli 
od razu przyjmowani do poszczególnych 
jednostek. Każdy miał do wykonania 
określone zadania, związane z jego 
zdolnościami i odbytym szko leniem. 
Wśród Cichociemnych znaleźli się 
specjaliści wywiadu, dywersji, łączności 
oraz ofi cerowie sztabowi, a także ludzie 
posiadający rzadkie specjalności, jak 

dywersja techniczna, wywiad morski, 
mikrofotografia, „czarna propaganda” 
czy fałszerstwo dokumentów. Dzisiaj 
można by ich nazwać komandosami 
przygotowanymi na każdą sytuację. 
Skoczkowie ci mieli odegrać istotną 
rolę w przygotowaniach do powstania 
powszechnego oraz w odtwarzaniu Sił 
Zbrojnych w Kraju. 

Pierwszy skok do Polski miał miejsce 
w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku 
w Dębowcu w powiecie cieszyńskim 
(operacja lotnicza nosiła kryptonim 
„Adolphus”), ostatni zrzut miał miejsce 
27 grudnia 1944 roku – przez ten okres 
przeprowadzono 82 zrzuty. Z 316 
przerzuco nych do Polski żołnierzy, 
wojny nie przeżyła prawie jedna trzecia 
z nich. Dziewięciu zginęło podczas lotu 
lub skoku; 47 zamordowało Gestapo, 
albo zmarli w obozach koncentracyjnych; 

44 poległo w walkach partyzanckich 
i Powstaniu Warszawskim; trzech zażyło 
truciznę w trakcie aresztowania; sześciu 
zginęło po wojnie, zostali zabici w czasie 
stalinowskich represji przez UB. 

Dziś tradycje cichociemnych 
pielęgnuje Jednostka Wojskowa GROM. 
Legendarni spado chroniarze są jej 
patronami. Ponadto, pojawia się coraz 
więcej spotkań i uroczystości, podczas 
których podtrzymuje się pamięć o 316 
polskich bohaterach.

opr. Marcin Cegiełka
Bibliografia:
http://www.cichociemni.ovh.org 
http://www.cichociemni.org 
http://www.cichociemni.cba.pl/
kimbyli.html 
http://fundacjacichociemnych.pl

Nie zapominamy o naszych Żołnierzach Niezłomnych

Cichociemni

Trening spadochronowy

Symbol Cichociemnych
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W sobotę, 27 lutego 2016 r. o godz. 
16.00 w siedzibie OSP Rzgów odbyło 
się walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rzgowie.

Prezes dh Wojciech Gałkiewicz 
przywitał przybyłych gości: 
Wiceburmistrza Rzgowa Mateu sza 
Kamińskiego, Wiceprezesa Zarządu 
Gminnego ZOSP RP dh. Marka 
Bartoszewskiego, Zastępcę Komendanta 
Powiatowego PSP w Koluszkach st. 
kpt. Marcina Rzesiewskiego, Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Rzgowie 
Jarosława Świerczyńskiego, radnych: 
Grażynę Gałkiewicz, Radosława Pełkę 
i Rafała Kluczyńskiego, sołtysów: Bognę 
Kluczyńską i Romana Gałkiewicza, 
przedstawicieli Spółki Leśnej, Koła 
Gospodyń Wiejskich ze Rzgowa, 
Rzgowskiej Orkiestry Dętej oraz 
członków zwyczajnych, wspierających 
i honorowych.

Tradycyjnie złożono sprawozdania, 
m.in. finansowe, z działalności jednostki 
oraz przedsta wiono założenia i plany 
na rok 2016.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
– dh Stanisław Gajdzicki odczytał 
sprawozdanie z prac i kontroli komisji 
rewizyjnej, przekazał uwagi i złożył 
wniosek o udzielenie absolutorium 
zarządowi za rok sprawozdawczy. Po 
głosowaniu zarząd jednostki otrzymał 
absolutorium.

Następnie przystąpiono do wyborów 
nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Po 
zgłoszeniu i przegłosowaniu kandydatur 
ogłoszono krótką przerwę, a wybrane 
osoby udały się na ukonstytu owanie 
zarządu OSP i komisji rewizyjnej.

Zarząd OSP Rzgów ukształtował się 

następująco:
Prezes: dh WANKIEWICZ Dariusz
I Wiceprezes /Naczelnik: dh 

GÓRECKI Adam
II Wiceprezes: dh STRYCHARSKI 

Jan Zenon
Z-ca naczelnika: dh TOPOLSKI 

Daniel
Skarbnik: dh GABARA Marcin
Sekretarz: dh KUZIK Mateusz
Gospodarz: dh KAŁUZIŃSKI Marek
Członek zarządu: dh BAGIŃSKI 

Andrzej
Członek zarządu: dh BAGIŃSKI 

Krzysztof

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: dh STEFAŃSKI 

Jarosław
Sekretarz: dh ŁUCZYŃSKI Krystian
Członek: dh PRĄDZYŃSKI Andrzej
Walne zebranie sprawozdawczo-

wyborcze jednogłośnie przyjęło nowy 
skład zarządu i komisji rewizyjnej.

W imieniu nowego zarządu głos 
zabrał prezes – dh Dariusz Wankiewicz, 
który obiecał dalszą współpracę 
z instytucjami, organizacjami 
i stowarzyszeniami, z którymi 
dotychczas jednostka współpracowała. 
Wszystkie zobowiązania dotychczasowe 
ustępującego zarządu będą również 
respektowane.

Podczas zebrania przyjęto nowych 
członków zwyczajnych jednostki: 
Małgorzatę Górecką, Annę Krajewską 
oraz Piotra Pierzyńskiego. Po 
zakończeniu dyskusji i przyjęciu nowych 
człon ków, przewodniczący zebrania 
oficjalnie zakończył walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rzgowie. Ustępujący 
prezes podziękował za miłą atmosferę 

i sprawny przebieg zebrania oraz zaprosił 
wszystkich obecnych na poczęstunek 
przygoto wany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Rzgowa. 
Podsumowanie wyjazdowości do 
działań ratowniczo-gaśniczych:

Jednostka OSP KSRG Rzgów w 2015 
roku wyjeżdżała do 108 akcji ratowniczo-
gaśniczych. Najwięcej, bo aż 73 razy, 
rzgowscy strażacy interweniowali 
podczas miejscowych zagrożeń (np. 
wypadki drogowe, usuwanie skutków 

nawałnic). Mniej wyjazdów odnotowano 
do poża rów – zastępy ze Rzgowa 
wyjeżdżały do nich 31 razy. Pozostałe 
4 zdarzenia, to alarmy fał szywe. OSP 
Rzgów uplasowała się na I miejscu 
w Gminie Rzgów i na II miejscu (po 
OSP Tuszyn) w powiecie łódzkim-
wschodnim pod względem wyjazdowości 
do działań ratowni czo-gaśniczych. 

Mateusz Kuzik
Sekretarz OSP Rzgów

Otrzymaliśmy szczegółową 
informację o stanie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w gminie Rzgów. 
Porównując rok 2015 z 2014 można 
zauważyć, że nastąpiło znaczne po-
prawienie bezpieczeństwa, mierzone 
obiektywnie mniejszą ilością zdarzeń: 
pożarów oraz zagrożeń miejscowych, 
czyli anomalii pogodowych, ataków 
os itp.

Pozytywny wynik jest tym bardziej 
budujący, że latem zeszłego roku 
występowała na naszym terenie 
bardzo poważna susza, a temperatura 
powietrza przez wiele dni osiągała 
wartości między +30 a +37 stopniami 
Celsjusza w cieniu!

Ilość interwencji strażackich 
w przypadku pożarów zmalała o 35, 
porównując rok 2015 z 2014, wyjazdów 
do zdarzeń miejscowych odnotowano 
o 20 mniej. Fałszywych alarmów 
było o 4 mniej.

Jakie były najczęstsze przyczyny 
wybuchu pożarów na naszym terenie 
w 2015 r. ?
• 51 – przypadki nieostrożnego 

posługiwania się otwartym ogniem 
(niedopałki, zapałki)

• 8 – wady urządzeń i instalacji 
elektrycznych

• 1 – nieprawidłowa eksploatacja 
konstrukcji budowlanych

• 1 – podpalenie
• Najczęstsze powody wystąpienia 

zagrożeń miejscowych:
• 38 – przypadki niezachowania 

zasad bezpieczeństwa ruchu 
środków transportu

• 35 – ataki, np. owadów
• 10 – konsekwencje wystąpienia 

silnych wiatrów
• 7 – wady środków transportu
• 1 – gwałtowna ulewa

Nietypowa akcja strażaków 
PSP i OSP miała miejsce rano, 26 
października 2015 r. w Bronisinie 
Dworskim. Druhowie pojechali nad 
staw, gdzie wypatrzono ciało człowieka 
unoszącego się pod wodą. Wydobyli 
ciało mężczyzny. Na udzielenie 
pomocy było już za późno. Lekarz 
karetki ratownictwa medycznego 
stwierdził jego zgon

Czytając tegoroczny budżet gminy 
Rzgów, znajdziemy pokrzepiającą 
wiadomość, że są zare zerwowane 
pieniądze na dofinansowanie zakupu 
lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego do 3,5 tony dla OSP. Oprócz 
tego, przewidziane są prace remontowe 
i modernizacyjne w strażnicach, 
zwłaszcza tam, gdzie siedziba OSP 
służy całej lokalnej społeczności.

Włodzimierz Kupisz

Czas podsumowań i zmian w OSP RZGÓW

Wyjazdowość jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów w 2015 roku:

l.p. Nazwa 
jednostki KSRG Pożary Miejscowe 

Zagrożenia
Alarmy 

fałszywe Ogółem

1. OSP Rzgów TAK 31 73 4 108
2. OSP Starowa Góra NIE 21 15 0 36
3. OSP Bronisin TAK 22 9 1 32
4. OSP Grodzisko TAK 20 12 0 32
5. OSP Stara Gadka TAK 9 13 2 24
6. OSP Kalino TAK 11 5 0 16
7. OSP Guzew NIE 2 2 0 4
8. OSP Prawda NIE 1 2 0 3
9. OSP Kalinko NIE 1 0 0 1
10. OSP Romanów NIE 1 0 0 1
11. OSP Gospodarz NIE 0 0 0 0

Tabelę sporządzono na podstawie „Zestawienia wyjazdów jednostek OSP 
powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2015” z oficjalnej strony internetowej 
KP PSP Koluszki.

Strażacy czuwają

Od lewej: Adam Górecki, Marek Kałuziński, Jan Zenon Strycharski, Marcin 
Gabara, Dariusz Wankiewicz, Daniel Topolski, Andrzej Bagiński, Mateusz Kuzik
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BURMISTRZ INFORMUJE

W środę, 17 lutego w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie odbyły się – 
podobnie jak w całym kraju – konsultacje 

społeczne, które pozwolą szczegółowo 
opracować „Krajową mapę zagrożeń 
bezpieczeństwa”. Każdy uczestnik 
wypełnił anonimową ankietę, wskazując 
w niej miejsca potencjalnych zagrożeń 

oraz problemy, którymi powinni 
zainteresować się policjanci w gminie 
Rzgów.

Prowadzący spotkanie komendant 
komisariatu w Rzgowie asp. sztab. 
Andrzej Rosiak przygotował 
multimedialną prezentację, w której 
przybliżył specyfikę i charakterystykę 

zagrożeń występujących w gminach 
Rzgów i Brójce. W spotkaniu 
wzięli również udział m.in.: 
zastępca powiatowego komendanta 
powiatowego policji, podinspektor 
Robert Buczkowski, przedstawiciele 
urzędu z wiceburmistrzem Mateuszem 
Kamińskim, radni Rady Miejskiej 
w Rzgowie z przewodniczącym 
Jarosławem Świerczyńskim, sołtysi 
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 
Kupców. 

Najważniejsze zagadnienia 
zgłoszone policji podczas debaty to 
pilna konieczność likwidacji sprzedaży 
środków odurzających, weryfikacja 
znaków drogowych, w szczególności 
dotyczących ograniczenia prędkości, 
potrzeba nasilenia kontroli prędkości 
ciężarówek przez Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Koluszkach, uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego w Starowej 
Górze. Opracowanie mapy zagrożeń 
ma przyczynić się do wzrostu 
bezpieczeństwa publicznego.

Przygotowywanie mapy 
odbywa się w ramach partnerstwa 
międzyinstytucjonalnego i konsultacji 
społecznych. Przy tworzeniu map 
zagrożeń brane są pod uwagę wyniki 

badań opinii społecznej, debat 
społecznych, jak również pochodzące 
od przedstawicieli innych służb 
i inspekcji. Mapy pozwolą rzetelnie 
i czytelnie zidentyfikować i przedstawić 
społecznościom lokalnym skalę 
i rodzaje zagrożeń oraz instytucje 
współodpowiedzialne za zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

„Mapy zagrożeń” zaktywizują 
różne podmioty w zakresie współpracy 
z policją, w celu ujawniania 
i przeciwdziałania okolicznościom 
zagrażającym bezpieczeństwu 
obywateli. Pomogą też lepiej zarządzać 
siłami i środkami policyjnymi. Mapa 
bezpieczeństwa to jedna z form 
wizualizacji stanu bezpieczeństwa, 
zawierająca wykaz zagrożeń dla życia 
i zdrowia ludzkiego oraz mienia, 
wykaz zagrożeń bezpieczeństwa 
ruchu. Ma być w założeniu narzędziem 
informatycznym, wspomagającym 
funkcjonowanie policji.

Opr. Mariusz Rutecki 
i Włodzimierz Kupisz

Fot. Mateusz Szczepaniak

Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej za 
okres od 27.01.2016 do 24.02.2016:

• Wykonano naprawę ul. Kopernika oraz ul. 
Stawowej w Rzgowie, ul. Kwiatowej oraz 
Kaczeńcowej w Gospodarzu, ul. Usługowej 
w Starej Gadce.

• Zamontowano znaki z nazwami ulic w Gospodarzu.
• Zainstalowano cztery wiaty przystankowe 

(odnowione przez pracowników Referatu 
Gospodarki Komunalnej) przy drodze nr 71 
w Rzgowie i Gospodarzu.

• Kontynuowane są prace związane z utwardzeniem 
dróg w Konstantynie – prace są prowadzone 
z przerwami ze względu na panujące warunki 
atmosferyczne.

Radny Marek Bartoszewski zwrócił uwagę 
na potrzebę przywrócenia przystanku na drodze 
wojewódzkiej nr 714. 19 lutego odbyło się spotkanie 
komisji bezpieczeństwa, w której uczestniczył radny 
M. Bartoszewski oraz Andrzej Sabela. Ustalono, że 
brakujący przystanek zostanie uzupełniony przez 
zarządcę drogi.

Na wniosek radnej Ewy Fryczki zwrócono 
się z prośbą do Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Łodzi o zmianę trasy przejazdu 
autobusu na trasie Rzgów – Bronisin Dworski – Rzgów. 
Usłyszeliśmy odpowiedź, że na dzień dzisiejszy PKS 
nie jest w stanie wydłużyć trasy o proponowany 
odcinek ze względu na stan techniczny drogi między 
ul. Ogrodową, a ul. Glinianą. Parametry drogi nie 
pozwalają kierować tędy autobusów. Uruchomienie 

regularnych przewozów będzie możliwe po przebudowie 
ww. odcinka drogi.

• Przeprowadzono frezowania pni pozostałych 
z wycinki drzew w pasach drogowych 
ul. Cegielnianej, ul. Ogrodowej oraz przy 
drodze gminnej w Czyżeminku.

• Posprzątano pomieszczenia przy ul. Długiej 
18 przejęte przez gminę.

• Zabezpieczono ubytki w nawierzchni dróg 
asfaltowych w gminie Rzgów. Docelowe 
naprawy będą realizowane przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych.

• Zamontowano odnowioną gablotę ogłoszeniową 
w Kalinie.

Gospodarka nieruchomościami
1) Wypłacono odszkodowania związane z inwestycją 

polegającą na przebudowie ulicy Gra nicznej w Rzgowie 
i ul. Topolowej w Starowej Górze:

• za działkę nr 1075/1 o pow. 304 m2 – kwota: 
64 936 zł

• za działkę nr 1078/1 o pow. 150 m2 – kwota: 
14 939 zł

• za działkę nr 533/1 o pow. 782 m2 – kwota: 
66 071 zł

Łączna kwota wypłaconych odszkodowań w okresie 
międzysesyjnym: 145 946 zł.

2) Do burmistrza wpłynęły wnioski o wypłatę 
odszkodowań za działki przejęte pod drogi w latach 
ubiegłych tj.:

• za działki nr 446/1, 446/3 i 446/4 w Starowej 
Górze – łączna pow. 3329 m2

• za działkę nr 2077/7 w Rzgowie – pow. 518 m2
• za działki nr 2076/5 i 2076/6 w Rzgowie – 

łączna pow. 1070 m2
• za działki nr 70/13, 70/15, 70/17, 70/19, 70/21 

i 70/22 w Konstantynie – łączna pow. 3222 m2
• za działki nr 70/23, 70/24, 70/26, 70/29, 70/31 

i 70/36 w Konstantynie – łączna pow. 3316 m2
Wnioski są w trakcie rozpatrywania. Z uwagi na 

dużą powierzchnię przejętych nieruchomości (suma 
powierzchni: 11 455 m2) burmistrz sygnalizuje, że 
przewidziana w budżecie na 2016 rok kwota w wysokości 
300 tys. zł może okazać się niewystarczająca.

Została zakończona regulacja prawna dróg 
w Guzewie-Babichach, częściowo w Prawdzie, 
Czyżeminku, Kalinku i Rzgowie – łącznie 47 działek 
drogowych. Po trwającym 2,5 roku po stępowaniu 
sądowym o zasiedzenie gmina uzyskała tytuł 
własności do tych działek.

Patronat nad imprezą
18 lutego wiceburmistrz Mateusz Kamiński 

zgodził się na objęcie honorowym patronatem 
imprezy motoryzacyjnej klubu Parszywa Wrak 
Race z Łasku. W tym roku zostaną rozegrane 
w Babichach na prywatnej działce cztery edycje 
wyścigów wraków – najbliższy wyścig ma odbyć 
się 3 kwietnia. Uczestnicy poruszają się pojazdami, 
które sami określają mianem frankensztajnów, 
madmaksów czy spychaczy. Impreza odbywa się 
na jednokilometrowej trasie pełnej dziur i zakrętów. 
Wyścigi są rozgrywane na czas.

Opr. Mariusz Rutecki

Powstaje mapa zagrożeń

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej (wybrane zagadnienia)
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BURMISTRZ INFORMUJE

18 lutego pracownicy Biura Obsługi 
Inwestora i Współpracy z Zagranicą 
pojechali do Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
w celu przedstawienia oferty terenów 
inwestycyjnych zlokalizowanych 
w aglomeracji łódzkiej.

Urzędnicy z biura zabrali ze sobą 
kilkanaście ofert terenów od 10 ha do 
200 ha, głównie z przeznaczeniem pod 
produkcję. Oferty objęte są planami 
zagospodarowania przestrzennego 
(lub w trakcie obejmowania) oraz są 
uzbrojone (lub w trakcie uzbrajania). 
Nieruchomości, które były pokazywane, 
zlokalizowane są między innymi 

w: Łodzi, Brójcach, Rzgowie czy 
Ozorkowie. 

Rzgów zaoferował najwięcej 
pod inwestycje, bo 200 hektarów. 
Trwają prace nad projektem studium 
uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego tego terenu.

Wszystkie oferty zostały 
przygotowane wspólnie przez 
pracowników biura oraz gminy zrzeszone 
w Stowarzyszeniu Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego.

Dzięki spotkaniu z PAIiIZ-em rośnie 
szansa na przyciągnięcie inwestorów 
z branży produkcyjnej, również do nas.

Włodzimierz Kupisz

10 lutego, w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, odbyła 
się kameralna uroczystość wręczenia upominków 
w postaci telefonów komórkowych trzem mieszkańcom 
gminy, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do 
Gminnego Systemu Powiadamiania SMS o numerach 
999, 1000 i 1001. Mieliśmy przyjemność powitać panią 
Katarzynę, która reprezentowała swojego męża Pawła 
Dudka z Kalinka, Tomasza Wojtasa z Gospodarza 
i Arkadiusza Kosiadę z Kalina. Tego dnia w bazie 
danych znajdowało się już 1018 abonentów na 9694 
mieszkańców gminy Rzgów! SMS-y docierają 
do ponad 30 procent gospodarstw domowych. To 
najprawdopodob niej rekord w skali kraju.

Dokładnie rok temu, w 2015 r. burmistrz Rzgowa 
– Konrad Kobus zwrócił się do mieszkańców gminy:

Szanowni Państwo, w celu ułatwienia komunikacji 
między Urzędem Miejskim w Rzgowie a mieszkańcami 
naszej gminy, pragnę wprowadzić „System 
Powiadamiania SMS” na telefony komórkowe.

Od tego dnia zaczęły wpływać do urzędu formularze 
zgłoszeniowe od mieszkańców. Wiele z nich dostarczyli 
nasi burmistrzowie, sołtysi, radni, np. Marek 
Bartoszewski, który przyniósł aż 50 ankiet, głównie 
z Grodziska, a także odpowiedzialny za działanie 
systemu Mariusz Rutecki, pracownik magistratu. 17 
lipca 2015 r. wyłoniony został usługodawca, który 
spełniał warunki zarówno cenowe, jak i merytoryczne 
– możliwość zarządzania treścią, jak i przeka zywania 
informacji do określonych grup mieszkańców.

Przez miesiąc trwały uzgodnienia dotyczące treści 
umowy. Od tego też dnia rozpoczęły się prace nad 
stworzeniem koncepcji, a następnie bazy danych. 
Burmistrz K. Kobus 6 sierpnia wydał zarządzenie 
99/2015 w sprawie wprowadzenia Gminnego Systemu 
Powiadamiania SMS. 20 sierpnia 2015 r. podpisana 
została umowa z firmą SerwerSMS, która świadczy 
usługę powiadamiania SMS. 28 sierpnia 2015 r. 
o godz. 9.38 wysłany został pierwszy SMS do 637 
abonentów z krótkim powitaniem użytkowników.

Od tego czasu wysłano łącznie 66 wiadomości 
do różnych grup adresatów – w przeliczeniu na 
jednostkowe SMS to 13 309 SMS; łączny  koszt 
wysyłki wynosi 1796,87 zł brutto.

Treść wysyłanych wiadomości obejmowała 
następujący zakres tematyczny:

• informacja o terminie i miejscu zebrań wiejskich

• planowane wyłączenia prądu na podstawie 
informacji od PGE Dystrybucja

• komunikaty o przerwach w dostawie wody
• o wymianie pojemników na śmieci ze względu 

na zmianę firmy wywożącej odpady
• o zachowaniu ostrożności z uwagi na planowane 

polowania na obszarze gminy
• o sposobach kontaktu z PGE w sprawie 

nieczynnych latarni
• o wyłożeniu projektu studium i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego

• o transmisjach online z sesji Rady Miejskiej
• o terminie pracy Urzędu Miejskiego
• o debacie w sprawie propozycji zmian w ruchu 

drogowym na placu 500-lecia
• o Dniach Rzgowa
• o debacie na temat „Modelu Zrównoważonego 

Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+”, której 
organizatorem był Urząd Miasta Łodzi

• powitanie w systemie, życzenia świąteczne

Na etapie wstępnym liczyliśmy na zainteresowanie 
nie więcej niż 15 procent gospodarstw domowych 
w gminie – mówi wiceburmistrz Mateusz Kamiński. 
– Kiedy to zainteresowanie okazało się dwukrotnie 
większe, to stanowiło pierwszy powód do zadowolenia. 
Burmistrz Konrad Kobus rozmawia często ze mną 
na temat tego, o czym powinniśmy powiadamiać 
mieszkańców – zawsze istnieje obawa, że można  
zniechęcić kogoś ciągłymi sygnałami. w na szej gminie 
na przykład rocznie odbywa się około stu różnych 
wydarzeń o charakterze kultu ralnym, rekreacyjnym  
i sportowym. Czy zawiadamiać o wszystkich – oto 
jest pytanie, które jeszcze nie doczekało odpowiedzi. 

Dwóch rzeczy jesteśmy zupełnie pewni – system 
do tej pory działa bezawaryjnie, czego nie da się 
powiedzieć o innych gminach, które korzystają z takiego 
sposobu komunikacji z mieszkańcami. Cieszymy się, 
że dotychczas żadna katastrofa natu ralna w rodzaju 
trąby powietrznej, podtopień czy obfitych opadów 
śniegu nie zmusiła nas do przetestowania systemu 
w warunkach stanów zagrożenia.

Mariusz Rutecki
Fot. i współpraca Włodzimierz Kupisz

System powiadamiania SMS wciąż się rozrasta

Na zdjęciu osoby, które w bazie SMS mają numery 999, 1000 i 1001 – otrzymały upominki w postaci 
telefonów komórkowych.

Rzgów zaoferował najwięcej pod inwestycje
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„Dajta pączka na widelec, bo to jutro 
już Popielec” – tak śpiewała, we wtorek 
9 lutego, grasująca po Rzgowie grupa 
herbu „Camerata”. Spora gromadka 
osób, działających na co dzień w chórze, 
tradycyjnie przebrała się i z uporem 
przypominała, jak to niegdyś bywało.

Ostatni dzień karnawału nazywano 
dawniej kusym wtorkiem. Wierzono, że 
tego dnia po ziemi chodzi diabeł – by 
go odgonić i nie dopuścić zła do siebie 
–  należało się przebrać.

Gdy nastawała północ, wieszano 
w kominie czystą patelnię, co 
symbolizowało zerwanie z wszelkim 

tłuszczem w diecie przez najbliższych 
40 dni. O północy do drzwi pukał 
Popielec, postać w łachmanach, która 
była symbolem Wielkiego Postu. 
Przepędzał z karczmy wszystkich 
tancerzy, a najbardziej opornych 
traktował batem.

Dziś niemal wszystkie dawne 
wierzenia, obrzędy i zabawy zapustne, 
tak niegdyś liczne, różnorodne, bogate 
i barwne odchodzą w zapomnienie.

Dzięki „Cameracie” mają szanse 
jeszcze przez chwilę przetrwać w naszej 
gminie.

Renata Furga
Fot. Maciej Stefaniak

Kolorowy kusy wtorek

„Dmuchańce”
Zmagania na torze przeszkód, 

wspinaczka, zjazdy z wysokiej 
zjeżdżalni, gonitwa za rybką nemo 
czy odrobina relaksu w wygodnym 
dmuchanym fotelu. – takie atrakcje 
przygotowaliśmy na finiszu ferii. 
Wszystko to za sprawą czterech 
ogromnych dmuchanych zabawek. 
Urządzenia te zostały zainstalowane 

w naszej hali i były dostępne dla 
wszystkich chętnych przez cały 
dzień, nieodpłatnie i bez limitu wejść. 
Korzystać mogły z nich zarówno 
dzieci jak i te „trochę” starsze dzieci. 
Najważniejsza była zabawa w gronie 
rodzinnym. W sumie nasza strefę 
zabawy odwiedziło około 400 osób!

Tekst i fot. Radosław Bubas
GOSTiR

Magik Corelli w hali
Bardzo atrakcyjne imprezy 

zaproponowano pod koniec tegorocznej 
„Feriady 2016”, współor ganizowanej 
przez GOK w Rzgowie. W czwartek 
25 lutego w Hali Sportowej wystąpił 
ilu zjonista – Marek Corelli w programie 
„Magic Corelli Show”.

Magik, czarodziej czy iluzjonista 
– nazwa ma tu mniejsze znaczenie. 

Najważniejsze, że zarówno dzieci, 
jak i dorośli kochają pokazy magii, 
szczególnie gdy gość wyczarowuje kró-
liczki, chusteczki, banknoty czy inne 
cacka. Dowodem na to, że było wesoło, 
dowcipnie i zabawnie były zadowolone 
buzie naszych milusińskich. 

Dobiegł końca czas ich beztroskiej 
zabawy na ulubionych zajęciach 
Feriady.

Tekst i foto Izabela Kijanka

W niedzielę, 28 lutego w Starowej 
Górze odbyła się pożyteczna impreza na 
zakończenie ferii. Imprezę zainicjował 
radny Stanisław Zaborowski i sołtys Anna 
Wielgosz. W organizacji pomogło Koło 
Gospodyń Wiejskich w Starowej Górze, 
OSP z tej miejscowości i Automobilklub 
Łódzki. Sponsorem kiełbasek na ognisko 
i nagród (plecaki, piłki czapki itp.) były 
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego “Grot” 
w Starowej Górze oraz Automobilklub 
Łódzki.

Podczas imprezy dzieci i młodzież 
uczestniczyły w łowieniu ryb, które 
zostały zastąpione przez wypreparowane 
głowy sandaczy i innych trofeów 
wędkarskich Stanisława Zaborowskiego. 
Przeprowadzono konkurs rzutu lotką do 
tarczy oraz zawody tenisa stołowego. 

Młodzież rywalizowała w grze w szachy 
i rzutach piłką do wiaderka. Ponadto, 

odbył się konkurs wiedzy o zasadach 
ruchu drogowego i konkurs wolnej jazdy 
na rowerze z udziałem 15 zawodników. 

Rowery dostarczył AŁ, który również 
przeprowadził quiz z zasad ruchu 
drogowego. Uczestnicy korzystali 
z animacji komputerowych ukazujących 
różne sytuacje na ulicach.

Nad sprawnym przebiegiem imprezy 
czuwał pracownik GOSTiR w Rzgowie 
– Robert Świerczyński. Na zakończenie 
imprezy uczestnicy piekli kiełbaski na 
ognisku. 

Wiceburmistrz Mateusz Kamiński 
wraz z radnym Stanisławem 
Zaborowskim wręczyli nagrody 
zdobyte w konkurencjach rozegranych 
w świetlicy w Starowej Górze. Nagrody 
uzyskane w konkursie jazdy rowerem 
wręczyli członkowie Automobilklubu 
Łódzkiego.

Włodzimierz Kupisz
Fot. Ryszard Poradowski

Pożegnanie laby w Starowej Górze
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Łobuz – też człowiek, więc można 
mu wyrządzić krzywdę przy pomocy 
damskiej torebki czy nawet pęku kluczy. 
Takie są założenia sztuki samoobrony 
krav maga, której uczą się od pię ciu 
tygodni rzgowianie w Hali Sportowej. 
Samoobrona ta nie ma nic wspólnego ze 
sportem, ponieważ nie zawiera elementu 
rywalizacji. Ma ona przygotować 
zwykłego człowieka do skutecznej 
obrony przed brutalnym napastnikiem 
o dużej sile fizycznej.

 – Robimy wszystko, żeby zachęcić 
mieszkańców do najprzeróżniejszych 
form fizycznej aktywności – mówi 
Robert Świerczyński, kierownik ds. 
sportu w Gminnym Ośrodku Sportu, 
Turystyki i Rekreacji. – Zaproponowana 
przez nas sztuka samoobrony to 
uzupełnienie tradycyjnych zajęć 
sportowych i rekreacyjnych, których 

pakiet jest coraz szerszy i bardziej 
atrakcyjny. Krav maga to propozycja 
aktywności dla osób, które ukończyły 
18 lat. Nieletni mogą brać w nich udział 
tylko za pisemną zgodą rodziców.

Rzgowianie uczą się obrony przed 
silniejszym przy pomocy drewnianego 
noża oraz w parterze, czyli po 
przewróceniu przez napastnika. Nawet 
w parterze jest szansa na wyjście z opresji, 
trzeba tylko ustawić nogi w kierunku 
przeciwnika, żeby sparaliżować 
jego słaby punkt. Do ćwiczeń służą 
worki treningowe dostarczone przez 
instruktora.

Samoobrona krav maga została 
opracowana przez Imiego Lichtenfelda 
w latach 30. ubiegłego stulecia 
w Czechosłowacji. Składa się z szeregu 
technik, zapożyczonych m.in. z boksu, 
zapasów, judo czy aikido, w skład 

których wchodzą pchnięcia, dźwignie 
i uderzenia w okolice gardła, oczu, 
kopnięcia w strefę krocza oraz w nogi. 
Brutalnej sile przeciwstawia skuteczny 
kontratak z kompletnego zaskoczenia. 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, 

w godzinach: 19.00 – 20.30 i są bezpłatne. 
Grupa trenujących liczy średnio 14 osób 
– pół na pół stanowią panie i panowie.

Włodzimierz Kupisz
Fot. Radosław Bubas, GOSTiR

To był niestety ostatni akcent bogatego 
programu artystycznego rzgowskiej 
Feriady w Hali Sportowej. Rzgowskie 
Studium Teatralne zaprezentowało 
premierowe przedstawienie pt.: 
“Gwiazdka w Leśnej Akademii”. 
W niedzielę, 28 lutego wieczorem 
pewien ptaszek ukradł prezenty 
i bombki choinkowe dla mieszkańców 
Zaczarowanego Lasu. W sukurs 
poszkodo wanym ruszył sprawdzony 
duet śledczy: Detektyw Ryś i Doktor 
Borsuk.

Agnieszka Ruta, wykorzystując 
pomysły aktorów, rozpisała sztukę 
na doskonały kryminał dla dzieci 
ze znakomitymi elementami 
musicalowymi. Irmina Kuzik umalowała 
artystów, przebrała ich w maski, 
niesamowite kostiumy zwierzęce, 
w których byli nie do rozpoznania 
nawet dla najbliższych. Jej dziełem były 
również bajkowe, błyszczące, tajemniczo 

podświe tlone dekoracje. Aranżacją 
piosenek zajął się Krzysztof Wielgus, 
a nagłośnieniem Paweł Gajdzicki, 
który jeszcze nie skończył 18 lat! 
Grupa 18 aktorów ze SP im. Jana 
Długosza w Rzgowie, Gimnazjum 
im. Jagiellończyka i licealistów 
przeniosła nas do Leśnej Akademii, 
aby w pomrocznej grozie, rozświetlonej 
dyskretnie światełkami świątecznej 
iluminacji, roz wiązać zagadkę zniknięcia 
prezentów.

Grupa teatralna istnieje dopiero od 
zeszłego roku, a już zdobyła wyróżnienie 
za spektakl “Porwanie w Zaczarowanym 
Lesie” w prestiżowym 28. Łódzkim 
Przeglądzie Teatrów Ama torskich 
ŁóPTA. Spektakl powstał ze środków 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alko holizmowi oraz wsparciu 
wolontariuszy.

Wiceburmistrz Mateusz Kamiński 
po zakończeniu premierowego 

przedstawienia wręczył twórcom 
i wykonawcom róże oraz tulipany. 
Wśród 150-osobowej publiczności na 
trybunach spotkaliśmy m.in. Jarosława 

Świerczyńskiego, przewodniczącego 
Rady Miejskiej.

Obsada przedstawienia:
Jakub Waprzko (Ryś), Remigiusz 

Żajkowski (Borsuk), Weronika 
Pierzchałka (Zając), Sara 
Pikala (Sroka), Julia Waprzko (Wilga), 
Sandra Sądkiewicz (Sowa), Sandra 
Rechcińska (Dzięcioł), Marcel 
Bednarczyk (Profesor Puszczyk), 
Mateusz Olban (Pajęczyca), Julia 
Juszczak (Klementyna), Martyna 
Pawłowska (Lis), Agnieszka Jach (Sójka), 
Martyna Strycharska (Borsuk), Natalia 
Nawrocka (Dudek), Dobromiła 
Krajewska (Zielarka), Szczepan 
Kuzik (Głos), Julia Pietrzak (Elf), 
Wiktoria Prądzyńska (Elf). 

Tekst Włodzimierz Kupisz
foto: Marzena Napora Nowak

Obroń się, choćby pękiem kluczy!

Co spsociło podłe ptaszysko z Zaczarowanego Lasu?
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 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
Urząd Pocztowy w Rzgowie tel. 42-214-12-20
ul. Łódzka 2a
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

 

Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Koluszkach 
poszukują zaginionego - MARCIN 
RŻANEK. Mężczyzna ten był 
widziany po raz ostatni w miejscu 
swojego zamieszkania na terenie m. 
Wiśniowa Góra w gm. Andrespol, 
dnia 22 lutego 2016 r, około godziny 
6:00 gdy wychodził do pracy. Do 
miejsca zatrudnienia jednak nie 
dotarł. Tego samego dnia około 
godziny 11:00 skontaktował się 
z członkami rodziny informując, 
iż jest w Warszawie  gdyż szuka 
swojej znajomej. Od tamtej pory 
w/w nie przebywa w miejscu 
zamieszkania, nie kontaktował się 
również z rodziną lub sąsiadami. 
W sprawie podjęto działania 

poszukiwawcze, które trwają do 
chwili obecnej. Wszystkie osoby 
mające wiadomości na temat 
zaginionego proszone są o pilny 
kontakt z policją.

Wszystkie osoby mogące 
przyczynić się do ustalenia 
miejsca pobytu zaginionego 
mężczyzny proszone są o kontakt 
z Komendą Powiatową Policji 
w Koluszkach ul. 11go listopada 
62 f  pod numerem telefonu :   
( 44 )  714-69-77, prowadzący 
sprawę : ( 44 ) 719 62 28,  bądź 
z najbliższą jednostką Policji pod 
numerem 997 lub 112.

źródło: www.lodzwschod.
policja.gov.pl

Wspólne działania funkcjonariuszy Komisariatu 
Policji w Rzgowie, Centralnego Biura Śledczego 
Policji i Izby celnej w Łodzi, pozwoliły na 
zabezpieczenie około 5 tyś. litrów nielegalnego 
alkoholu oraz wyrobów tytoniowych w ilości bliskiej 
22 tyś. sztuk bez polskich znaków akcyzy. Łączna 
wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy 
to 298 tyś. zł.

Policjanci z Komisariatu w Rzgowie wspólnie 
z funkcjonariuszami CBŚP i Izby Celnej w Łodzi, 
zaplanowali na dzień 1 marca 2016 r. wspólne działania 
wymierzone w producentów nielegalnych trunków. 
Około godziny 10:00 weszli oni na teren posesji 
znajdującej się w rejonie działania Komisariatu Rzgów. 

W budynkach gospodarczych zatrzymali mężczyznę 
w wieku 41 lat oraz kobietę w wieku 39 lat. Osoby 
te w chwili wejścia do pomieszczeń funkcjonariuszy 
zajmowały się obsługą nielegalnej linii produkcyjnej. 
W wyniku działań zabezpieczono na potrzeby 
dalszego postępowania kompletną linię produkcyjną 
służącą do wytwarzania, rozlewania i butelkowania 
wyrobów spirytusowych. Łącznie w specjalnych 
pojemnikach tzw. mauzerach oraz butelkach 

zabezpieczono 5 tyś. litów wyrobów akcyzowych. 
 W oddzielnych pomieszczeniach tego samego budynku 
ujawniono ponadto wyroby tytoniowe różnych marek 
w ilości 21 800 sztuk, nieposiadających polskich 
znaków akcyzy. Łączna wartość uszczuplenia z tytułu 
niezapłaconego podatku akcyzowego wyniosła 
około 243 tyś. złotych. Zabezpieczony alkohol został 
przekazany do badań. Osobom odpowiedzialnym za 
ten proceder grozi wysoka grzywna, a nawet kara 
do roku pozbawienia wolności.

źródło: www.lodzwschod.policja.gov.pl

KRONIKA POLICYJNA

ZAGINĄŁ - MARCIN RŻANEK Z WIŚNIOWEJ GÓRY

ZLIKWIDOWALI NIELEGALNĄ ROZLEWNIĘ ALKOHOLU

W ramach „Feriady 2016” odbyły się w GOK w Rzgowie 

zajęcia karaoke. Jak zawsze, 
przybyli ci najodważniejsi, 
zarówno młodsi jak i starsi – 
wszyscy, którzy nie boją się 
mikrofonu i swoje próby wokalne 
na scenie traktują jak dobrą 
zabawę.

Przecież właśnie o to chodzi, 
aby czas przerwy od stałych zajęć 
kojarzył się z odpoczynkiem 
oraz działaniami, których na co 
dzień nie wykonujemy.

Jak mówią słowa piosenki 
Andrzeja Rybińskiego: „…relaksu 
to czas...”!

Izabela Kijanka

Feriada 2016 z karaoke!
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Zyzio Kujon

Dodatek 
szkół 

z gminy 
Rzgów

Przedszkole Publiczne w Rzgowie zaprasza 
wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkające 
na terenie gminy Rzgów, do przyłączenia się do 
naszej przedszkolnej społeczności w nowym 
roku szkolnym 2016/2017. Rekrutacja odbywa się 
w dniach od 01.03.2016 do 31.03.2016. Wnioski 
do celów rekrutacji wraz z załącznikami można 
pobrać w gabinecie dyrektora oraz ze strony 
internetowej przedszkola. 

Przedszkole Publiczne w Rzgowie działa zgodnie 
ze Statutem oraz  przyjętą  Koncepcją Rozwoju, 
która określa podstawowe założenia, cele i zadania 
w zakresie  funkcji dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych placówki.   

Wszystkie przedszkolaki obok zajęć dydaktycznych 
i zabaw  inspirowanych przez  nauczycielki, swobodnej 
twórczości i spontanicznej zabawy biorą również 
udział w cotygodniowych zajęciach religii , rytmiki 
oraz j. angielskiego Są to zajęcia bezpłatne dla dzieci, 
finansowane z budżetu gminy. 

W ramach swojej oferty przedszkole oferuje opiekę 
nad dziećmi w godzinach od 600 do 1800 w tym 
realizację bezpłatnej, pięciogodzinnej  podstawy 
programowej oraz trzy posiłki: śniadanie, obiad 
i podwieczorek, przygotowywane w przedszkolnej 
kuchni. 

Przedszkole w Rzgowie od lat ściśle współpracuje 
ze Szkołą Podstawową. Bliskie sąsiedztwo umożliwia 
częste wizyty, obejmujące zwiedzanie budynku 
szkoły, uczestniczenie w spotkaniach literackich 
z paniami z biblioteki szkolnej oraz udział we 
wspólnych zajęciach z uczniami klas początkowych. 

Bardzo dobrze układa się również współpraca 
z GOSTiR-em. Przedszkolaki korzystają z infrastruktury 
Hali Sportowej zarówno w zakresie organizacji 
codziennych zabaw i ćwiczeń ruchowych jak 
i uroczystości i imprez również, tych z udziałem 
rodziców. Dzieci biorą też czynny udział w Olimpiadach 
Sportowych oraz innych impresach organizowanych 
przez GOSTiR. 

Przedszkole utrzymuje ścisły kontakt i współpracę 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej udzielając 
pomocy wychowankom z rodzin objętych opieką 
ośrodka. 

Owocnie układa się też współpraca z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. Nasi wychowankowie z sukcesami 
biorą udział w konkursach plastycznych i tanecznych 
organizowanych przez MOK.

Dzieci przedszkolne znajdują się pod opieką Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach 
z filią w Tuszynie. Organizowane są co roku badania 
przesiewowe dla dzieci  pięcio i sześcioletnich 

oraz spotkania z psychologiem dla wszystkich 
zainteresowanych rodziców. Od czterech lat 
w przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel logopeda 
i wszystkie wymagające tego przedszkolaki są objęte 
stałą opieką logopedyczną.

Wychowankowie przedszkola biorą czynny udział 
w akcjach charytatywnych takich, jak Góra Grosza, 
Szlachetna Paczka, zbiórki darów dla bezdomnych 
zwierząt, plastikowych korków dla dzieci z chorobami 
przewlekłymi. 

Przedszkolaki są też pełnymi sukcesów 
uczestnikami lokalnych oraz ogólnopolskich konkursów 
plastycznych, recytatorskich, tanecznych  i wokalnych 
organizowanych przez Ośrodki Kultury, przedszkola 
oraz inne instytucje kulturalno – oświatowe.

Przedszkole jest od wielu lat organizatorem 
imprez takich, jak: Festiwal Twórczości Dziecięcej, 
Piknik Rodzinny, Sprzątanie Świata, Święto Babć 
i Dziadków, które wpisały się na stałe w coroczny 
harmonogram pracy placówki. W roku ubiegłym 
w przedszkolu został zorganizowany po raz pierwszy 
Festiwal Folklorystyczny. Impreza wzbudziła ogromne 
zainteresowanie rodziców, gościli na niej także 
przedstawiciele naszej władzy samorządowej. 
Pochlebne recenzje zachęciły nas do umieszczenia tej 
imprezy również w tegorocznym kalendarzy imprez. 

Historia przedszkola jest systematycznie 
dokumentowana w kronikach przedszkola, 
obejmujących okres od września roku 1992 do 
chwili obecnej. 

Dzięki otwartej od 1 września nowej części 
przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 uruchomiono 
8 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 
niespełna 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Planowane 
jest utworzenie dodatkowego, dziewiątego oddziału 
przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017. 

Opiekę nad dziećmi sprawuje 13 pań nauczycielek 
w tym dyrektor i wicedyrektor, posiadających 
wysokie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, pani logopeda oraz pani katechetka, 
prowadząca zajęcia z religii. Nauczycielki nieustannie 
doskonalą swój warsztat pracy i kwalifikacje poprzez 
aktywny udział w szkoleniach, warsztatach oraz 
kursach zawodowych. W przedszkolu działa też 
wewnętrzny system doskonalenia zawodowego 
nauczycieli WDN. 

Przypominamy wszystkim rodzicom dzieci 
sześcioletnich /rocznik 2010/ o obowiązującym ich 
dzieci od września 2016 r. obowiązku realizacji 
rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Mariola Mikołajczyk 
dyrektor przedszkola

Majstersztyki piątoklasistów
Jak na szkołę ze średniowiecznym patronatem 

Jana Długosza przystało, uczniowie klas piątych 
zmierzyli się z projektem dawnych grodów 
i zamków. W ruch poszły tektury, patyczki, 
drewno, sklejka, a nawet styropian. Wszystko 
po to, by stworzyć makiety grodów. Być może 
tak kiedyś wyglądał Rzgów lub – jak legenda 
mówi – Grodzisko. Zaś w takim warownym 
zamku mieszkał rycerz Rżga.

Prace te wykonane zostały perfekcyjnie i były 
nierzadko zadaniem łączącym we wspólnej pracy 
całe rodziny. Jeżeli poszukuje ktoś oryginalnego 
projektu swojej rezydencji, zapraszamy na wystawę 
kilkunastu prac do Szkoły Podstawowej im. J. 
Długosza w Rzgowie.

A. Pokorska - Salska

Dnia 1 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej 
im. Jana Długosza i w Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie nastąpiło wręczenie 
stypendiów ufundowanych przez lokalnego 
przedsiębiorcę – pana Macieja Gałkiewicza. Ta 
pierwsza, godna naśladowania inicjatywa, została 
podjęta w celu docenienia uczniowskich wysiłków 
oraz pracy w osiąganiu ciągłego postępu, nie 
tylko w nauce, ale również w szeroko pojętym 

rozwoju edukacyjnym. Kandydatów do stypendiów 
wytypowali nauczyciele każdej ze szkół. Stypendia 
wręczono w obecności rodziców i ofiarodawcy oraz 
dyrektorów szkół. 

Stypendystami ze szkoły podstawowej zostali: 
Aleksandra Świątek z klasy IV a 
Emil Borecki z klasy VI b. 
Wśród gimnazjalistów stypendia otrzymali: 
Jakub Waprzko z klasy II c 

Wiktoria Moczkowska z klasy III c
Po wręczeniu stypendiów nastąpiły gratulacje 

dla wyróżnionych uczniów i ich rodziców. Kolejne 
stypendia wręczane będą w czerwcu br. za osiągnięcia 
w II półroczu. Miejmy nadzieję, że fundowanie 
stypendiów znajdzie kolejnych ofiarodawców, 
a sukcesy uczniów będą służyć przykładem i znajdą 
kolejnych ambitnych naśladowców wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

W imieniu Rady Pedagogicznej 
Violetta Klonowska.

Rekrutacja w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie rozpoczęta

EDUKACJA TO NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Przez wiele miesięcy uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie rywalizowali ze sobą pod 
względem wysokiej średniej ocen 
powyżej 4,75, zdolności artystycznych, 
w pracy społecznej, w wolontariacie, 
pod względem wyników sportowych itp. 
Wreszcie, 9 lutego, w szkole odbyła się 
Gala Długoszki – uroczystość wręczenia 
laureatom honorowych Oscarów, czyli 
Długoszków, w postaci ceramicznego 
kubka z podobizną patrona szkoły 
i uzyskanym, imiennym tytułem.

Nad akcją nominowania do 
Długoszków czuwał Samorząd 
Uczniowski pod opieką Magdy 
Rosińskiej, nauczycielki angielskiego 
– Kamili Łapki, nauczycielki i opiekunki 
świetlicy. Długoszowa Gala datuje się od 
czasu nadania szkole imienia słynnego 
kronikarza. Na uroczystość wręczenia 
nagród zaproszono rodziców laureatów. 

Zanim ustalono listę najlepszych 
z najlepszych w kategorii „Prymus”, 
najpierw wychowawcy klas zgłaszali 
najtęższe umysły, a listę nominowanych 
ustaliła Rada Pedagogiczna. W kategorii 
“Dżentelmen” trzeba było wyłuskać 
chłopców o wysokiej kulturze osobistej, 
zachowujących się w sposób nienaganny 
wobec dorosłych i rówieśników. Do grona 
„Artystów” wyszukano najzdolniejszych 
plastyków, najlepsze głosy  i muzyków. 
Do kategorii „Społeczników” trafili 
wolontariusze, którzy m.in. byli 
zaangażowani w przygotowania 

kiermaszu bożonarodzeniowego i pomoc 
dla rodzin w złej sytuacji materialnej 
z gminy Rzgów. Wybrano najlepszych 
sportowców z osiągnięciami – oddzielnie 
dziewczęta i chłopców.
NOMINOWANI DO GALI 
„DŁUGOSZKI 2015” 
W KATEGORIACH:
PRYMUS:
Jakub Ptak, kl. IV a
Igor Pawelec, kl. IV b
Mikołaj Stefaniak, kl. V a
Kornelia Nowak, kl. V b
Natalia Nettik, kl. VI a
Emil Borecki, kl. VI b
DŻENTELMEN:
Oliwier Michalak, kl. IV a
Damian Andrzejczak, kl. IV b
Oliwier Manowski, kl. V a
Bartosz Nawrocki, kl. V b
Krystian Wójcik, kl. VI a
Łukasz Strycharski, kl. VI b
ARTYSTA:
Martyna Kaśnicka, kl. IV a
Aleksandra Szanecka, kl. IV b
Joanna Błaszczyk, kl. V a
Monika Krysiak, kl. V b
Lidia Markowska, kl. VI a
Klaudia Karp, kl. VI b
SPORTSWOMAN:
Patrycja Karp, kl. IV a
Wiktoria Prądzyńska, kl. IV b
Dolores Łakatosz, kl. V a
Oliwia Witczak, kl. V b
Aleksandra Zawiejska, kl. VI a
Martyna Makiewicz, kl. VI b

SPORTSMAN:
Filip Jędrzejczak, kl. IV a
Mateusz Jurek, kl. IV b
Krzysztof Kapuścik, kl. V a
Kacper Michalski, kl. V b
Szymon Kuna, kl. VI a
Sebastian Kubasa, kl. VI b

SPOŁECZNIK:
Dominik Paluch, kl. IV a
Klaudia Lewandowska, kl. IV b
Oliwia Strzałkowska, kl. V a
Martyna Kluczyńska, kl. V b
Kacper Kluczyński, kl. VI a
Martyna Żytkiewicz, kl. VI b

Włodzimierz Kupisz

Gala Długoszków

Na zdjęciu Natalia Nettik (“Prymus”)  najlepsza uczennica SP w Rzgowie

Na zdjęciu Krystian Wójcik („Dżentelmen”)
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Emil Borecki z kl. VI b SP im. Jana Długosza 
w Rzgowie okazał się jednym z dwóch najlep-
szych finalistów II Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki dla Uczniów Szkół 
Podstawowych województwa łódzkiego.

W finale rozwiązał w 100 procentach zestaw 12 
bardzo trudnych zadań w ciągu 60 minut. Tylko 
jeden z 5 pozostałych finalistów miał identyczny 
wynik. Genialny matematyk zamiesz kały w Rzgowie 
został wyłoniony po trzech etapach konkursowych 
– do pierwszego przystą piło ponad 150 uczniów, do 
drugiego – 39, do ostatniego – sześcioro.

Po konkursie Emil powiedział krótko, że był to 
łatwy sprawdzian wiedzy – mówi Monika Krajewska, 
nauczycielka matematyki w SP im. Jana Długosza. 
– Według mnie zadania mocno wykraczały ponad 
przeciętny poziom szóstoklasistów, a i część maturzystów 
miałaby z nimi nie lada problem. Emil Borecki od 

kilku lat mocno wyprzedza program, w tej chwili 
sięga już po zadania z zakresu matematyki wyższej, 
wykładanej na uczelniach. Gdy ktoś mnie pyta, czy 
ja go przygotowywałam do konkursu, to odpowiem 
szczerze, że raczej ograniczałam się do motywowania 
i podsuwania co ciekawszych zadań.

Emil większą część wolnego czasu poświęca 
surfowaniu w Internecie i wyszukiwaniu cieka-
wostek matematycznych, np. złotej liczby. Wertuje 
podręczniki akademickie. Jedyne hobby związane 
z komputerem, to gry strategiczne. Jest aktywnym 
harcerzem ZHP w swojej szkole.

Nagrodą za zwycięstwo w kuratoryjnym konkursie 
jest zwolnienie ze zdawania matematyki na sprawdzianie 
szóstoklasistów. Ma też gwarantowaną szóstkę z tego 
egzaminu. 

Włodzimierz Kupisz
Fot. SP

Ocalić seans... – pod tym hasłem 
uczniowie Gimnazjum w Rzgowie, 
w ramach warsztatów profilaktycznych, 
uczestniczyli w wyjątkowych 
zajęciach w Muzeum Kinematografii 
w Łodzi. Pod opieką muzealnych 
przewodników uczniowie szukali 
wskazówek, poszukiwali odpowiedzi, 
rozmawiali z pracownikami muzeum, 
żeby odnaleźć pewien film. 

Zabawa miała formę popularnej gry 
w podchody, której trasa wiodła wśród 
muzealnych sal i eksponatów, zwykle 
pilnie strzeżonych przez pracowników 
obiektu. Tym razem uczestnicy 
mieli pełną swobodę i z ogromnym 
zaangażowaniem odkrywali kolejne 
elementy przygoto wanej zagadki. 
Nagrodą dla zwycięzców był ocalony 

seans – a właściwie trzy seanse, 
ponie waż uczestnicy warsztatów 
pracowali w trzech grupach. Wszyscy 
byli zwycięzcami, wszyscy odnaleźli 
zaginiony film. Nagrodą była możliwość 
obejrzenia jednego z seansów. Wybrali-
śmy produkcję łódzkiego SE-MA-
FOR-a i obejrzeliśmy „Przygody 
Jeża Kleofasa”. Ale warsz taty to nie 
wszystko, zajrzeliśmy również do świata 
Szuflandii, zobaczyliśmy, co kryje 
buda Reksia, jak mieszka Miś Uszatek 
oraz, co słychać w krainie Deszczowców 
i Muminków – a wszystko to na stałej 
wystawie – Pałac Pełen Bajek. Zajęcia 
pod opieką pani Agnieszki Ruty odbyły 
się w czasie ferii zimowych. 

Tekst i foto: Agnieszka Ruta

Po prostu geniusz matematyczny z SP im. Długosza

Gimnazjaliści ocalili seans...

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
ZA ROK 2015

Zarząd GLKS Zawisza Rzgów informuje, 
że w dniu 11 kwietnia, o godz. 18.00, w hali 
sportowej GOSTiR w Rzgowie odbędzie się 
zebranie sprawozdawcze za działalność Klubu 
za rok 2015. W związku z tym termin wpłaty 
składki członkowskiej zostaje wydłużony do 
dnia 31 marca 2016 r. Prosimy o wpłaty osobiste 
w siedzibie Klubu, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu drogą telefoniczną: 665-090-083 lub 
poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl. Istnieje 
również możliwość wpłaty na konto: PEKAO 
S.A. oddział w Rzgowie, 85 1240 3435 1111 0010 
4181 1770; GLKS Zawisza, Rzgów ul. Tuszyńska 
56, podając w tytule przelewu imię i nazwisko 
członka, za którego dokonywana jest wpłata. 
UWAGA! Zgodnie z zapisami sta tutu Klubu, brak 
wpłaty w podanym terminie będzie skutkował 
usunięciem z listy członków.

z upoważnienia GLKS Zawisza  
Kamil Poros

3 lutego przedstawiciele Zawiszy, 
na czele z Prezesem Robertem 
Świerczyńskim, odwiedzili Szpital 
GAMETA, który jest opiekunem 
drużyny rocznika 2006 i młodszych, 

występującej w klasie E2 Orlik. 
Na ręce Prezesa kliniki, dr. n. 
med. Pawła Radwana, zostało 
złożone pamiąt kowe zdjęcie zespołu 
wraz ze słowami podziękowania 

oraz proporzec Klubu. W tym 
miejscu składamy ogromne wyrazy 
wdzięczności za wkład Szpitala 
GAMETA w rozwój na szych 
najmłodszych zawodników.

Kamil Poros

Od lewej: Tomasz Łuczyński (członek Zarządu Zawiszy), Robert Świerczyński (prezes Zawiszy), dr n. med. 
Paweł Radwan (prezes Szpitala GAMETA), Krzysztof Fintzel (wiceprezes Zawiszy).

ZAWISZA Z WIZYTĄ W SZPITALU GAMETA
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Najważniejsze wydarzenie w lutym 
związane było z decyzją Zarządu, 
który postanowił podziękować za 
dotychczasową współpracę Jackowi 
Włodarczewskiemu, a obowiązki opie-
kuna pierwszej drużyny Zawiszy 
powierzył Michałowi Osińskiemu. W tym 
miejscu pra gniemy podziękować byłemu 
szkoleniowcowi za zaangażowanie 
i pracę na rzecz rozwoju naszego 
zespołu, a także życzymy sukcesów 
na dalszej ścieżce jego trenerskiej 
kariery. Mi chał Osiński to postać 
doskonale znana w Rzgowie, jest on 
bowiem związany z naszym Klu bem 
od ponad 4 lat. Cel na najbliższą rundę 
pozostaje bez zmian – utrzymanie 
w gronie czwartoligowców. Zarząd 
życzy powodzenia i wielu sukcesów.

Zmiana na stanowisku trenera nie 
wpłynęła, oczywiście, na harmonogram 
meczów kontrol nych, jakie nasi 
zawodnicy rozegrali w lutym. Miesiąc 
zaczęliśmy od porażek z trzecioligową 
Wartą Sieradz – 1:3 (bramka Jakuba 
Perka) i juniorami UKS SMS Łódź – 
2:4 (trafienia zawodnika testowanego 
i Mateusza Klimka). Następnie, już 
pod skrzydłami Michała Osińskiego, 
sensacyjnie wygraliśmy z liderem III 
ligi łódzko-mazowieckiej, Sokołem 
Aleksandrów – 1:0 (gol Patryka 
Olszewskiego) oraz zremisowaliśmy 
z juniorami ŁKS-u Łódź 1:1 (bramka 
Krzysztofa Suta). Przed inauguracyjnym 
meczem z Mechanikiem Radomsko, 
który zaplanowany jest na 19 marca 
(sobota) na godz. 15.00, rozegramy 
jeszcze dwa sparingi: z Włókniarzem 
Moszczenica (piotrkowska klasa 
okręgowa) i Borutą Zgierz (IV liga).

Świetnie w meczach kontrolnych 
spisują się rezerwy. Podopieczni 
Jerzego Rutkowskiego do tej pory 
nie zaznali smaku porażki, notując 
zwycięstwa z KKS-em Koluszki – 4:2, 
Włókniarzem Konstantynów Łódzki – 
5:3, Startem Brzeziny – 6:1 oraz remis 
z Sokołem II Aleksandrów – 1:1. Bramki 
w tych meczach zdobywali: Adam 
Wróblewski (7), Jarosław Soszyński 
(4), Marcin Majewski (2) oraz Dawid 
Jędrzejewski, Konrad Stępniewski 
i Marcin Kaczmarkiewicz. Pierwszy 
mecz ligowy z Sokołem II Aleksandrów 
zaplanowany jest na 26 marca (sobota) na 
godz. 14.00 (Stadion Miejski w Rzgowie), 
jednak termin może zostać zmieniony. 

Drużyny młodzieżowe wznawiają 
rozgrywki na początku kwietnia. 
Juniorzy młodsi zaczną od meczu 
z AKS-em SMS Łódź, który odbędzie 
się w Rzgowie, 3 kwietnia (niedziela) 
o godz. 11.00. W lutym podopieczni 
Marcina Rutkowskiego rozegrali trzy 
sparingi, zakoń czone zwycięstwami: 
z Włókniarzem Pabianice – 12:6 
i Skalnikiem Sulejów – 4:2 oraz po rażką 
z juniorami starszymi KKS-u Koluszki 
– 0:6. Strzelcy bramek to: Łukasz 
Modranka (8), Mikołaj Szymański 
i Konrad Kmieć (obaj po 3) oraz Sylwester 
Pacześ i Przemysław Koszowski. Obie 
najmłodsze grupy, w lutym, wyjechały 
na kilkudniowy obóz do Karpacza, 
gdzie oprócz świetnie wyposażonej 
hali sportowej czekało na nich szereg 
atrakcji, m.in. korzystanie z kręgielni 
czy zabiegi odnowy biologicznej. Zespół 
rocznika 2006 i młodszych rozegrał 
podczas obozu sparing z rówieśnikami 
z Akademii Piłkarskiej Karpacz, który 

wygraliśmy – 16:3. Bramki w tym 
spotkaniu zdobywali: Jan Wójcik (4), 
Wiktor Chachuła i Szczepan Kuzik (obaj 
po 3), Jeremi Zach i Jan Bednarczyk 
(obaj po 2) oraz Mateusz Pietrzak 
i Miłosz Kamiński (obaj po 1). Starsza 
grupa inauguruje rundę 3 kwietnia 
(niedziela) o godz. 15.00, kiedy to 
w Rzgowie będziemy podejmować AMII 
Łódź, a młodsza drużyna rozpoczyna 
wyjazdowym spotkaniem z Jutrzenką 
Bychlew w weekend 3/4 kwietnia. Kom-
pletne terminarze rozgrywek wszystkich 
drużyn zamieścimy w następnym 
numerze „Naszej Gminy”, można je 
będzie również znaleźć już niebawem 
na naszej stronie internetowej: www.
zawiszarzgow.pl. 

Przypominamy również, że istnieje 
możliwość przekazania 1% podatku 
na rzecz Zawiszy. W tym celu, 
w odpowiednim miejscu w formularzu 

PIT, należy wpisać nr KRS: 0000401965, 
zaznaczyć krzyżykiem wyrażenie zgody 
na przekazanie kwoty oraz wpisać cel: 
dla GLKS Zawisza Rzgów. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na rozwój Klubu. 
Z góry bardzo dziękujemy za każdą 
przekazaną złotówkę.

Na koniec pragniemy poinformować, 
że nowym sponsorem głównym Zawiszy 
zostało Centrum Handlowe POLROS 
S.A. Nasi zawodnicy w rundzie 
wiosennej będą występowali w nowych 
koszulkach z logo CH POLROS. Mamy 
nadzieję, że współpraca będzie owocna 
dla obu stron. Składamy również 
ogromne podziękowania Pani Annie 
Jagodzińskiej (Prezes Zarządu Spółki) 
oraz Pani Grażynie Gałkiewicz (członek 
Rady Nadzorczej) za osobisty wkład 
w podpisanie umowy sponsorskiej. 

z upoważnienia GLKS Zawisza  
Kamil Poros

Zarząd GLKS Zawisza Rzgów zaprasza chłopców oraz dziewczęta 
urodzonych w latach 2008 i 2009 oraz młodszych na treningi dwóch 
nowych zespołów, które w sezonie 2016/17 zostaną zgłoszone do rozgrywek 
prowadzonych przez ŁZPN. Klub za uczestnictwo w treningach nie pobiera 
żadnych opłat wpisowych, ani miesięcznych. Więcej informacji udzieli 
prezes Robert Świerczyński, nr tel. 505-128-168. Możliwy jest również 
kontakt poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl. W dalszym ciągu serdecznie 
zapraszamy zawodników urodzonych w latach 1999-2003, 2004-2005 oraz 
2006 i młodszych na treningi drużyn występujących w ligach, odpowiednio: 
B1 Junior Młodszy, D2 Młodzik oraz E2 Orlik.

Michał Osiński nowym trenerem pierwszej drużyny Zawiszy Rzgów

Robert Świerczyński i Anna Jagodzińska  Prezes Zarządu Spółki CH POLROS 
po podpisaniu umowy

ZMIANA TRENERA PIERWSZEGO ZESPOŁU

NABÓR DO GLKS ZAWISZA RZGÓW – ROCZNIKI 
2008, 2009 i MŁODSZE


