
PoPis młodych talentów

23 maja w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Rzgowie 
odbył się popis uczniów z okazji zbliżającego się Dnia Matki. To już 
drugi tego rodzaju koncert od otwarcia placówki we wrześniu 
ubiegłego roku. Urząd Miejski przygotował kwiaty dla mam 
uzdolnionych artystycznie dzieci oraz upominki dla wszystkich 
wykonawców popisu.
Podczas koncertu na skrzypcach zagrali: Weronika Stachurska, 
Maja Górzynska, Kamila Stasiak, na gitarze: Zosia Kalinowska, Zosia 
Rechcińska, Nadia Wysocka, Anna Kwiatkowska, Maja Górzyńska, 
a na fortepianie: Aleksandra Wolska, Kacper Kalinowski, a tak-
że Scarlett Mc Inerney...

Proszę Pana o krótkie odniesienie się do zmiany przewodniczącego…
No, cóż boli mnie i dziwi komentarz ”stare wraca”. W grupie 8 radnych, 
którzy mnie poparli jest tylko 3 radnych poprzedniej kadencji, a 5 jest 
radnymi pierwszą kadencję. Dwóch, w tym ja startowało z własnych 
komitetów, więc nie wiem skąd to stwierdzenie.

Poproszę o parę słów na temat stanu cywilnego 
Jestem żonaty od 39 lat mam trójkę dzieci: dwóch synów i córkę, oraz 
4 śliczne wnuczki, w tym najmłodsza Ania, której porodu 3 tygodnie 
temu omal nie odebrałem…

 Parę słów o pracy zawodowej, jak Pan zamierza pogodzić ją 
z pełnieniem funkcji przewodniczącego? 
Pracę rozpocząłem w 1980 roku w Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Rzgowie. Potem od 1990 prowadziłem samodzielną działalność 
gospodarczą, którą od 2 lat przejął syn. Ja od 2003 roku pracowałem 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koluszkach, 
gdzie przeszedłem wszystkie szczeble urzędnika, od inspektora do 
kierownika. W lutym tego roku zostałem odwołany tak jak pozostali 
kierownicy biur powiatowych. Od połowy marca pracuję w PTAK S.A. 
w Nadarzynie przy organizacji targów rolniczych. Mam tam 4/5 etatu 
i stąd 1 dzień w tygodniu mogę poświęcić całkowicie na pracę w radzie. 
Ponadto moja praca wymaga dostępu do internetu, więc za zgodą 
pracodawcy od początku wiele prac wykonuję w domu wieczorami. 

Poprzednik zawsze towarzyszył burmistrzowi na otwarciu imprez 
nie patrząc na ich ciężar gatunkowy. - Czy zamierza Pan być równie 
aktywny? 
Nie. Ukończyłem studia podyplomowe na Wyższej Szkole Administracji 
Publicznej w Łodzi i mam jakąś wiedzę o rozdziale władzy uchwało-
dawczej i wykonawczej. Nie mam zamiaru wtrącać się do kierowania 
Urzędem Miasta i zarządzania gminą. To są zadania burmistrza, a nie 
moje. Ze swej natury wierzę ludziom, że chcą swą prace wykonywać 
jak najlepiej. Co do imprez na pewno nie będę cieniem żadnego bur-
mistrza, bo nie mam zwyczaju za wszelką ceną narzucać nikomu swej 
osoby. Zawsze gotów jestem w razie potrzeby pomóc burmistrzowi 
i skorzystam z zaproszenia, ale nie będę zabiegał o nie. Ponadto, 
postanowiliśmy z wiceprzewodniczącym Radosławem Pełką, że obo-
wiązkami reprezentowania rady będziemy się dzielić. Mam nadzieję 
że i wiceprzewodniczący reprezentujący klub „ Lepsza Przyszłość 
w Twoich Rękach” będzie wraz z nami współdziałał w tym zakresie

A w ogóle to w jaki sposób, według jakich kryteriów należałoby 
oceniać pracę przewodniczącego Rady 
Kryterium jest bardzo proste. Mówi o tym tyle razy przywoływany na 

ostatniej sesji Art.19 Ustawy o samorządzie gminnym. Punkt 2 mówi 
„Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy 
rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć 
do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego”. To jest tyle 
i aż tyle, co przewidział ustawodawca.

Czy planuje Pan jakieś zmiany w pracach rady? 
Na razie nie planuję zmian. Poprosiłem już jednego z przewodniczących 
komisji o kontynuację swej pracy i uzyskałem pozytywną odpowiedź. 
Podobnie, poproszę drugiego przewodniczącego.

Co chciałby Pan zrobić w ramach Rady dla gminy Rzgów? 
Chciałbym, aby opinia o naszej gminie, jako gminie w której występują 
konflikty między Radą a burmistrzem - poszła w niepamięć. A z drugiej 
strony chciałbym doprowadzić do szczerej dyskusji wszystkich sił 
w naszej gminie o jej dalszym rozwoju. Musimy wiedzieć, w jakiej 
gminie chcemy za lat kilka czy kilkanaście mieszkać.

Czy podczas dyskusji na temat wydatków w przyszłym roku 
budżetowym zamierza Pan poprzeć rewolucyjne zmiany - pytam 
całkiem hipotetycznie - najpierw kanalizacja w Starowej Górze 
i Starej Gadce, rozbudowa oczyszczalni, rozpoczęcie budowy domu 
kultury, a wszystkie inwestycje pozostałe ograniczyć do minimum? 
Do jakiego minimum? 
Jestem jednym z 15 radnych i nie moja rola robić rewolucję. Przypominam 
że projekt budżetu przygotowuje burmistrz, a nie przewodniczący 
Rady i nie mam zamiaru tego zmieniać.

Czy ma Pan pomysł na zwiększenie dochodów gminy? 
Jak wyżej.

Czy zamrożenie stawek podatkowych daje szanse na rozwój gminy? 
Jak wyżej, a prywatnie uważam że fiskalizm nigdy nie był czynnikiem 
pobudzającym rozwój.

Jak zamierza sobie Pan ułożyć współpracę z Klubem Radnych Lepsza 
Przyszłość, aby jego członkowie nie paraliżowali sesji?
Mam nadzieję, emocje przynajmniej części radnych opadną i zaczniemy 
normalną pracę. Nie wiem, co dalej zamierza pani Ewa Fryczka po 
demonstracji swej antypatii do mojej osoby i to będę musiał wyjaśnić. 
Jeżeli to oznacza rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącej Rady to 
będziemy rozmawiali z radnymi klubu o innej kandydaturze. Na pewno 
nie będziemy w jakikolwiek sposób negatywnie nastawieni do radnych 
klubu. Wszystkie dobre dla naszej gminy inicjatywy będziemy popierać.

15 milionów złotych na bank

Najważniejszą inwestycją w naszej gminie jest dokończenie kanali-
zacji w Starowej Górze i Starej Gadce. Przyznano nam 15 milionów 
50 tysięcy złotych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
[ZIT] Unii Europejskiej. Kwota ta została zaakceptowana przez 
wszystkie środki opiniujące!
Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji w tych miejsco-
wościach rozpoczęło się w roku 2005. Do tej pory skanalizowano 
większość głównych ulic Starej Gadki, poza ulicą Czartoryskiego 
i Usługową oraz w znacznej części Starowej Góry. Prace związane 
z dokończeniem kanalizacji zostały przerwane, gdyż koszt zakoń-
czenia inwestycji został oszacowany na kwotę około 30 mln zł. ...

dzień deskorolki z trickami

21 czerwca we wtorek Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji 
organizuje Dzień Deskorolki w Skate Park Rzgów.
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy na profesjonalnym 
sprzęcie. Zwycięzcą zawodów zostanie zawodnik, który zaprezentuje 
najlepsze tricki w swojej kategorii wiekowej.
Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości, wypełnioną kartę 
zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców. Zaleca się posiadanie kasku, 
ochraniaczy na łokcie i kolana zwłaszcza jeśli chodzi o zawodników 
niepełnoletnich...

Na zdj. Od lewej przewodniczący Jan Michalak i wiceprzewodniczący Radosław Pełka - Fot.: Włodzimierz Kupisz
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Z marły był znanym samorządowcem, radnym powiatowym 
PSL w latach 2006-2010 i aż do śmierci skarbnikiem 

zarządu wojewódzkiego partii.
Wicemarszałek województwa Dariusz Klimczak wygłosił  

bardzo wzruszającą mowę pożegnalną. Podkreślił zasługi 
Zmarłego dla regionu i dla kraju. Przekazał wiadomość 
o nadaniu - pośmiertnie - najwyższego odznaczenia Polskiego 
Stronnictwa Ludowego – Medalu im. Wincentego Witosa. 
Także inni mówcy wspominający Zmarłego, podkreślali jego 
uczciwość, dobroć i skromność.

Trumnę nieśli strażacy OSP. Przetransportowano ją na 
cmentarz osobowym mercedesem karawanem. Radiowozy 
policyjne i wozy strażackie zatrzymały ruch na drogach prowa-
dzących na cmentarz parafialny.  Do orszaku pogrzebowego 
po drodze dołączali kolejni mieszkańcy gminy Rzgów. Miejsce 
wiecznego spoczynku K. Kobusa znajduje się przy głównej 
alei w nowej części nekropolii. Miejsce pochówku okryło 
morze wieńców i wiązanek.

teKst i Fot.: Włodzimierz Kupisz

Z dniem 15 kwietnia Wojciech Skibiński został wyznaczony 
przez prezesa Rady Ministrów –  Beatę Szydło do pełnienia 

funkcji burmistrza Rzgowa do czasu objęcia obowiązków 
przez nowo wybranego burmistrza.

W piątek w rzgowskim ratuszu - Wojciech Skibiński odebrał 
nominację z rąk zastępcy dyrektora Wydziału Prawnego, 
Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
– Ewy Wardęgi oraz ówczesnego dyrektora Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców ŁUW - Zbigniewa Natkańskiego.

W uroczystości uczestniczyli wiceburmistrz Mateusz 
Kamiński, Katarzyna Berczak-Lato - sekretarz gminy, pracownicy 
i radni Rady Miejskiej ze swoim przewodniczącym Jarosławem 
Świerczyńskim. Wojciech Skibiński - odbierając nominację 
- z trudem krył duże wzruszenie. Wiadomość o wręczeniu 
nominacji zastała go w drodze poza Rzgowem. Musiał 
zawrócić z dalekiej trasy.

Nominacja podpisana przez premier B. Szydło zamknęła 
niekorzystny dla gminy okres, gdyż przez ponad dwa tygodnie 
po śmierci K. Kobusa wiceburmistrz nie miał prawa podpisy-
wać dokumentów finansowych, przerwano podpisywanie

teKst i Fot.: Włodzimierz Kupisz

1 czerwca zostałem odwołany ze stanowiska 
przewodniczącego Rady Miejskiej. Na moje 

miejsce wybrany został - zgłoszony przez radnego 
Marka Bartoszewskiego - Jan Michalak. Zarówno, 
odwołania mnie ze stanowiska, jak i wyboru Jana 
Michalaka dokonało 8 radnych: Marek Bartoszewski, 
Leszek Chwiałkowski, Jan Michalak, Radosław Pełka, 
Stanisław Zaborowski, Wiesław Gąsiorek, Jan Spałka 
i Kazimierz Łęgocki.

Obejmowałem funkcję przewodniczącego RM 
jako przedstawiciel mieszkańców, którzy w wyborach 
2014 opowiedzieli się za zmianami w sposobie 
funkcjonowania rzgowskiego samorządu. Ze 
stanowiska ustępuję w poczuciu dobrze spełnio-
nego obowiązku. Przez 18 miesięcy sprawowania 
przeze mnie funkcji przewodniczącego RM, udało 
się zrobić wiele rzeczy. Mieszkańcy mogą oglądać 
sesje Rady Miejskiej w internecie, a jeszcze przed 
ich rozpoczęciem mogą w BIP zapoznać się z pro-
jektami uchwał. Duży nacisk jako przewodniczący 

RM, kładłem także na możliwość nieskrępowanej 
wypowiedzi dla radnych i mieszkańców oraz na 
szybkie odpowiadanie na pisma mieszkańców, 
co także przed 2014 rokiem nie było standardem.

Uważam, że wiele udało się zrobić pod moim 
przewodnictwem całej Radzie Miejskiej. Pod 
wpływem presji ze strony radnych, zlikwidowano 
miejską spółkę, która pasożytowała na gminnej kasie. 

Zapobiegliśmy także budowie obwodnicy i za-
mknięciu skrzyżowania DK-1 z ul. Pabianicką. Zamiast 
tego powstał tunel pod DK-1, który wybudował 
prywatny inwestor. Dzięki roztropnemu planowaniu 
inwestycji na kolejne lata budżetowe, gminie udało 
się pozyskać prawie 1 milion złotych dofinansowania 
do dróg powiatowych w 2016 r. Dzięki tym wszyst-
kim działaniom udało się zaoszczędzić co najmniej 
kilka milionów złotych i przeznaczyć je na kolejne 
inwestycje dla mieszkańców. Do sukcesów zaliczam 
także zamrożenie stawek podatkowych wszystkich 
lokalnych podatków oraz obniżenie podatku od 

mieszkań i rolnego. Dzięki moim staraniom udało 
się utrzymać opłaty za odbiór śmieci na poziomie 
z lat ubiegłych. Dziękuję wszystkim radnym, którzy 
przyczynili się do tych działań.

Chciałbym szczególnie podziękować radnym 
z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” i radnej 
Grażynie Gałkiewicz.

Nasze pojawienie się w Radzie w 2014, a na-
stępnie wybór mnie na przewodniczącego RM, 
były znakiem, że mieszkańcom udało się wreszcie 
zmienić standardy zarządzania gminą, obowiązu-
jące przez kilkanaście lat.. Pilnowaliśmy także, by 
Rada skrupulatnie analizowała wszystkie uchwały, 
wielokrotnie wytykając kolejnym burmistrzom 
liczne uchybienia. Przyświecała nam troska o to, 
by swoją pracę wykonywać dokładnie i sumiennie, 
a nie jak najszybciej, bo któremuś z radnych akurat 
gdzieś się spieszyło.

Cel, jaki sobie obraliśmy, czyli zdecydowana 
poprawa jakości i przejrzystości samorządu w gminie 
Rzgów jest drogą długą i trudną.

Jestem przekonany, że zarówno radni z klubu 

„Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach”, jak i radna 
Grażyna Gałkiewicz będą dalej dążyć do realizacji 
programu, który przedstawiliśmy mieszkańcom 
przed wyborami. Chociaż będziemy w mniejszości, 
będziemy dalej dbać o dobro mieszkańców i całej 
gminy oraz o poprawę standardów funkcjonowania 
rzgowskiego samorządu.

Rozumiem i szanuję zasady demokracji, dlatego 
nowo wybranemu przewodniczącemu życzę wszyst-
kiego dobrego. Nie jest to funkcja łatwa, za błędy 
które niewątpliwie też popełniłem, przepraszam.

Tradycyjnie, kończę swój comiesięczny artykuł 
zaproszeniem Państwa do uczestnictwa w sesjach 
Rady Miejskiej oraz do uczęszczania na cotygodnio-
we dyżury radnych. Ja przez te 18 miesięcy byłem 
obecny na niemal wszystkich dyżurach. Jeżeli dobrze 
pamiętam opuściłem tylko jeden, ze względu na 
uczestnictwo w sesji Sejmiku Województwa. Ciekaw 
jestem, czy mój następca pójdzie w moje ślady.

autor: jarosłaW ŚWierczyńsKi / 
radny rady miejskiej w rzgowie

Po krótkieJ i ciężkieJ chorobie zmarł 27 marca konrad kobus (49 lat), bur-
mistrz rzgowa. Flagi gminne oPuszczono do Połowy masztów, a te wywieszo-
ne na budynkach Przybrano kirem. na znak żałoby o Północy z niedzieli na 
Poniedziałek wielkanocny zawyły syreny strażackie w gminie rzgów.

nominacJa dla woJciecha 
skibińskiego

Podsumowanie b. Przewodniczącego rm

nieoczekiwana śmierć 
konrada kobusa

Na zdj. Dyr. Zbigniew Natkański wręcza Wojciechowi Skibińskiemu 
nominację, podpisaną przez premier Beatę Szydło

Konrad Kobus
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Pod czujnym okiem dyrygentów od godzin porannych 
śpiewacy ćwiczyli emisję głosu, techniki wokalne oraz 

szlifowali 5 utworów na finałowy Koncert Chórów „5 na 5”, 
który odbył się podczas „Powitania Lata” w Starowej Górze. 
Koncert był wyjątkowy, gdyż zgromadził prawie stu chórzystów, 
a zaprezentowane utwory to - wybrane z ostatnich pięciu 
lat - najciekawsze propozycje warsztatowe.

Usłyszeliśmy następujące utwory (3 z akompaniamentem 
fortepianowym, 2 a’cappella):
1. ”Polonez Warszawski” (propozycja tegoroczna) – dyrygent 

I. Kijanka, przy fortepianie C. Górczyński
2. ”Siekierecka rąbie” – dyrygent J. T. Małż
3. ”Piękna nasza Polska cała” - dyrygent A. Łabęcka (przy 

instrumencie C. Górczyński)
4. ”Ballada ratuszowego zegara”- dyrygent M. Piotrowski 

(przy instrumencie C. Górczyński)
5. ”Krakowiak” - dyrygent I. Kijanka.

Na koniec koncertu przewodniczący Rady Miejskiej Jan 
Michalak, przedstawiciel organizatora imprezy „Powitanie Lata” 
Stanisław Zaborowski i gospodyni koncertu Izabela Kijanka, 
wręczyli dyplomy i podziękowania oraz pamiątkowe upominki 
dyrygentom i przedstawicielom poszczególnych chórów.

To duże przedsięwzięcie, które tak naprawdę jest jedynym 
w swoim rodzaju wydarzeniem kulturalnym w regionie i po-
zwala przybliżyć słuchaczowi - laikowi świat pieśni i piosenki 
w zrozumiały sposób – bo podany przez amatorów, pasjonatów 
śpiewu chóralnego. Jest to także bardzo pożyteczne przed-
sięwzięcie - jednocześnie integrujące wyjątkowe środowisko 
śpiewaków-amatorów.

teKst i Fot.: izabela KijanKa

Trzeba to powiedzieć jasno: w skali 
kraju mamy jeden z najlepiej 

działających Gminnych Systemów 
Powiadamiania Mieszkańców SMS 
i bardzo dobry wskaźnik liczby abo-
nentów w stosunku do liczby ludności 
gminy Rzgów.

A system działa niespełna rok – 
od sierpnia 2015 r. Do tej pory abonen-
tami systemu zostało 1128 mieszkańców, 
co stanowi 14,47 proc. dorosłej części 
populacji. Informacje dostarczane są 
do 33,51 proc. gospodarstw. 

Nie oznacza to jednak, że jesteśmy 
w pełni zadowoleni, chociaż od 10 

lutego przybyło 139 abonentów. 
Chcielibyśmy dotrzeć na terenie 
gminy do wszystkich mieszkańców 
z  informacjami o terminach i miej-
scach zebrań wiejskich, planowanych 
wyłączeniach prądu, o przerwach 
w dostawie wody, o transmisjach 
online sesji Rady Miejskiej i  innych 
ważnych wydarzeniach.

Liczymy też na przedsiębiorców, 
którzy prowadzą działalność na terenie 
gminy, a niekoniecznie są jej miesz-
kańcami – system jest też dla Was. 
Szybkie informacje o planowanych 
wyłączeniach prądu czy awariach 

sieci wodociągowej w istotny sposób 
mogą pomóc w planowaniu pracy. 

Ale to od Państwa zależy, czy ze-
chcecie dołączyć do grona abonentów 
systemu. 

Formularz wyrażenia zgody i regu-
lamin znajdziecie Państwo na stronie 
BIP: http://tiny.pl/grnfx. 

Wystarczy go wypełnić i dostarczyć 
do sekretariatu Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie 

lub do pok. nr 6 – tam też można 
otrzymać wspomniany formularz.

autor: mariusz rutecKi / operator Gsp sms

P racownicy Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, odpowiedzialni za pielęgnację zieleni, 

trawników, drzew, krzewów i kwiatów - zakończyli kolejny 
etap porządkowania i uzupełniania zieleni w centrum.

Na skwerze przycięli i uformowali głogi oraz krzewy, 
uzupełnili darń trawnika przy słupie ogłoszeniowym 
naprzeciw sygnalizacji świetlnej.

Posadzili 1500 sztuk kwiatów, wpisujących się w efek-
towne otoczenie parku im. Adama Mickiewicza oraz 
skweru naprzeciw poczty.

Prace porządkowe i podlewanie odbywają się codziennie.

Fot.: Włodzimierz Kupisz

5 czerwca odbyły się w hali sPortoweJ w rzgowie V Jubileuszowe warsztaty 
chóralne, których gosPodarzem był rzgowski chór „camerata”. na Jego za-
Proszenie Przybyły 4 chóry mieszane naszego regionu: „akord” z Pabianic z dy-
rygentem mirosławem Piotrowskim, „radość życia” z Piotrkowa trybunalskie-
go z dyrygentem tadeuszem Jackiem małżem, „sPeranza” z kutna z dyrygentem 
cezarym górczyńskim, towarzystwo śPiewacze im. s. moniuszki z aleksandro-
wa łódzkiego z dyrygentami: aleksandrą łabęcką i Piotrem ranFeldem.

sms - naJszybsza inFormacJa z ratusza

koleJny etaP uPiększania 
rzgowa

P rzypominamy, iż zgodnie z zapisami uchwały 
nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 

24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów:
•	 odpady zielone ulegające biodegradacji mogą być 

kompostowane na terenie posesji lub w przypadku 
braku takiej możliwości - przekazywane zgodnie 
z harmonogramem prowadzącemu działalność 
w zakresie odbierania odpadów;

•	 bezpośrednio sprzed posesji, zbierane jednorazowo 
będą 3 worki 120 l (6 worków w miesiącu) odpadów 
zielonych;

•	 odbieranie popiołu od właścicieli nieruchomości 
odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji 
w okresie od 1 października do 30 kwietnia;

•	 w okresie od 1 maja do 30 września popiół można 
bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK);

•	 większe ilości odpadów zbieranych selektywnie 
oraz odpady zielone, mieszkańcy będą mogli oddać 
bezpłatnie do PSZOK

•	 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
mieści się w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 115 i otwarty 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7- 15.

autor: referat Gospodarki Komunalnej

Jak PostęPować z biood-
Padami i PoPiołem?

V warsztaty chóralne „5 na 5”

Podlewanie kwiatów parkowych odbywa się codziennie

Na zdj. Próby chóru w Hali Sportowej w Rzgowie
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U kończył Technikum Elektroniczne 
w Łodzi.

Zamieszkały w Starowej Górze 
od 2007 r., żonaty, 2 synów.

Radny Rady Miejskiej od li-
stopada 2014 r, aktywny członek 
Komisji Spraw Społecznych, Komisji 
Antyalkoholowej, członek Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Pomysłodawca 
projektu wakacyjnego czytania 
książek, skierowanego do dzieci 
i młodzieży. pt. „Sztuka Wyobraźni”, 
w tym roku II edycja

Bezpartyjny, nigdy nie należał 
do żadnej partii. Wiceprezes i współ-
założyciel Stowarzyszenia „ATENA” 
Wiedza Wsparcie Wychowanie 
– Łódzki Oddział Polskiego 
Towarzystwa ADhD.

zainteresowania i hobby:
•	 Kolekcjonuje stare telefony.
•	 Od zawsze aktywny sportowo, 

ulubione dyscypliny to pływanie 
i kolarstwo. Udział w amatorskich 
wyścigach MTB i XC.

Program:
Zrównoważony rozwój, budowa 

kanalizacji i infrastruktury światło-
wodowej na terenie całej miny. 
Opracowanie koncepcji budowy 
dróg rowerowych w połączeniu 
z Łodzią i Pabianicami (środki unijne) .

Pozyskanie środków unijnych na 
budowę instalacji fotowoltaicznych.
Budowa Domu Kultury

Aktywizacja mieszkańców 
i budowanie więzi społecznych 
poprzez organizowanie lokalnych 
imprez sportowo-rekreacyjnych 
o charakterze rodzinnym. możemy 
więcej.

Projekt „Nie taki komputer strasz-
ny jak go malują”. skierowany dla 
osób 50+.

facebook.com/BurmistrzDlaWszystkich

Od 2012 r. mieszka w gminie Rzgów.
Absolwent Akademii Muzycznej 

w Łodzi na Wydziale Kompozycji, Teorii, 
Wychowania Muzycznego i Rytmiki; 
Specjalizacja: prowadzenie zespołów, 
tytuł magistra sztuki z wynikiem bardzo 
dobrym w 1995 r.

żona Małgosia (od 1996 r.), synowie: 
Bartosz, Maciej i Michał.

Bezpartyjny.
Posiada doświadczenie zawodowe 

potrzebne na stanowisku burmistrza: 
ponad 15 lat pracy w jednostkach samo-
rządowych na stanowisku dyrektora. Od 
15 kwietnia br. pełni funkcję burmistrza 
Rzgowa, wyznaczony przez premiera 
Beatę Szydło.

Odznaczony brązowym, srebr-
nym i złotym medalem za zasługi dla 
pożarnictwa, złotą odznaką za zasługi 
dla seniorów.

Czas wolny poświęca rodzinie oraz 
aktywności sportowej (pływanie, jogging).
Program:

Rozwój bazy oświatowej, kulturalnej 
i sportowej, ochrona zdrowia, lepsza 
opieka społeczna. Wspieranie aktywności 
lokalnej poprzez współpracę z OSP i KGW. 
Współpraca z ARiMR oraz Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego na korzyść rolni-
ków. Promocja gminy Rzgów w regionie, 
kraju i poza jego granicami, dbałość 
o lokalne tradycje. Planuje nowoczesny 
projekt E – Gmina (lepsze wykorzystanie 
stron internetowych gminy i instytucji 
współpracujących, lepsza komunikacja, 
szybszy internet, lepszy zasięg telefonii 
komórkowej). Powoła Społeczną Radę 
Biznesu, która stworzy przyjazne warunki 
dla różnorodnej działalności gospodarczej, 
nieuciążliwej dla mieszkańców.

„Razem zrobimy więcej. Budowa 
kanalizacji w Starej Gadce i Starowej 
Górze, rozbudowa oczyszczalni ścieków, 
budowa Ośrodka Kultury, 2 przedszkoli 
i żłobka oraz nowego obiektu sportowego 
dla Zawiszy Rzgów. Realizacja bieżących 
inwestycji. Zgoda – Rozwój- Rozsądne 
Inwestycje.”
www.facebook.com/wojciechskibinski.rzgow

wykształcenie: 
wyższe techniczne, Politechnika 
Łódzka, jest inżynierem budow-
nictwa o specjalności – konstrukcje 
budowlane.

od kiedy mieszka:
Od niecałych 20 lat mieszka 

w Starowej Górze.

rodzina:
żonaty, dwie córki.

doświadczenie Polityczne:
W odpowiedzi na nasze pytanie 

ankietowe o doświadczenie w sa-
morządzie odpisał: - „Brak, ale nie 
uważam tego za wadę, a wręcz za 
zaletę, szybko się uczę, więc dam 
radę”. 

doświadczenie:
Jeśli chodzi o  doświad-

czenie w sektorze prywatnym, 
to  od  1995  r. prowadzi firmę 
budowlaną.

działalność sPołeczna:
organizował zawody piłkarskie, 

a ostatnio był w komitecie „Powitania 
Lata”.

Przynależność PartyJna:
Bezpartyjny.

Program wyborczy:
Działanie dla dobra mieszkańców 
gminy

kilka słów o sobie: 
W trzech słowach moje motto brzmi: 
„Warto być przyzwoitym”.

Żonaty, jedno dziecko.

Był radnym dwóch kadencji 
w  latach 2002-2010, pracowni-
kiem samorządowym w  latach 
2002-2010, zastępcą burmistrza 
od stycznia 2015 r. do kwietnia 
2016 r.

Pracował w prywatnej kance-
larii prawnej i kilku prywatnych 
centrach szkoleniowych. Nie pro-
wadził działalności gospodarczej.

W czasie studiów działał w Nie-
zależnym Zrzeszeniu Studentów, 
jest członkiem OSP Rzgów.

Przynależność PartyJna:
Nie należy do partii politycznej.

Program:
Chce realizować program 

zmarłego burmistrza Konrada 
Kobusa i dokończyć rozpoczęte 
przez niego projekty. Silnie 
opowiada się za poszanowaniem 
tradycji. Podkreśla ważną rolę 
organizacji społecznych i przed-
siębiorców w życiu gminy. Chce, 
aby stała się ona wygodnym 
miejscem do zamieszkania dla 
rodzin, gminą przyjazną zarówno 
seniorom, jak i dzieciom.

zainteresowania:
Interesuje się prawem. Jest 

autorem kilkudziesięciu publika-
cji prawniczych w czasopismach 
fachowych. W  wolnym czasie 
jeździ na rowerze i pływa.

adres strony www / strony 
na Facebooku: 
www.mateuszkaminski.pl
facebook.com/Mateusz-Kamińsk

Absolwentka germanistyki na Uni-
wersytecie Łódzkim. W Rzgowie 

mieszka od przeszło 40 lat. Tu zbudowała 
z mężem dom i swoje firmy, tutaj do szkoły 
chodziły ich dzieci, a dziś uczęszczają wnuki. 

Szczęśliwa żona Zbigniewa Gałkiewicza, 
matka dwójki dzieci oraz babcia czworga 
wnucząt. Wraz z rodziną wspiera finansowo 
organizacje charytatywne oraz funduje 
nagrody i stypendia dla dzieci i młodzieży.

Nie należy do partii politycznej. 
W wyborach na burmistrza Rzgowa 

startuję, ponieważ namawiało ją do 
tego wielu mieszkańców naszej gminy. 
Zdecydowała się podjąć to wyzwanie, gdyż 
wie, jak zaspokoić potrzeby mieszkańców 
i jak rozwiązać problemy przedsiębiorców. 
Program wyborczy to konkretna wizja 
rozwoju gminy, poparta doświadczeniem 
zdobytym podczas sprawowania funkcji 
radnej Rady Miejskiej i przeszło 25 latami 
działalności biznesowej. 

Standardem w naszej gminie po-
winny być: doprowadzenie do domów 
wodociągów i kanalizacji, dobre drogi dla 
samochodów i rowerów, proste chodniki 
dla pieszych, dobre i nowoczesne szkoły, 
przedszkola oraz żłobki dla naszych dzieci, 
dla strażaków tzw. wyjazdowe, a także do-
płaty unijne do oczyszczalni ekologicznych. 
Najważniejsze decyzje w gminie powinny 
zapadać po konsultacjach społecznych, 
a wnioski od mieszkańców powinny być 
realizowane szybko i starannie.

Należy zagwarantować wszystkim 
firmom działającym w naszej gminie 
dobre warunki do rozwoju m.in. poprzez 
stabilne podatki bez podwyżek. Każdą 
firmę, zarówno małą, jak i dużą, trzeba 
traktować z szacunkiem. Musimy także 
zwiększyć pozyskiwanie środków z Unii 
Europejskiej i przeznaczyć je na budowę 
kanalizacji, dróg rowerowych, sieci szybkie-
go i taniego internetu, rewitalizację i wiele 
innych. Należy również sprowadzić do 
gminy nowych inwestorów, którzy zasilą 
gminną kasę wpływami z podatków”.

www.grazynagalkiewicz.pl
www.facebook.com/GrazynaGalkiewicz

sylwetki kandydatów na burmistrza rzgowa nie są ogłoszeniami wyborczymi, lecz inFormacJą Prasową. kandydaci 
zostali PoProszeni o odPowiedź na Pytania naszeJ ankiety. niektóre inFormacJe zostały skrócone, gdyż obJętościowo 
zdecydowanie odbiegały od Pozostałych notatek lub zawierały zwroty agitacyJne, PrzekoPiowane z materiałów 
wyborczych. zdJęcia zostały Przysłane Przez kandydatów. są oni Przedstawieni w Porządku alFabetycznym.

włodzimierz kuPisz

Przedterminowe wybory 19 czerwca

leszek
chwiałkowski
54 lata

woJciech
skibiński 
45 lata

marek
martynowski
43 lata

mateusz
kamiński
41 lata

grażyna
gałkiewicz
ur. 1953
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Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji w tych 
miejscowościach rozpoczęło się w roku 2005. Do tej pory 

skanalizowano większość głównych ulic Starej Gadki, poza ulicą 
Czartoryskiego i Usługową oraz w znacznej części Starowej Góry. 
Prace związane z dokończeniem kanalizacji zostały przerwane, 
gdyż koszt zakończenia inwestycji został oszacowany na kwotę 
około 30 mln zł, a budżet gminy według oceny burmistrza i ów-
czesnej Rady Gminy nie był w stanie zapewnić sfinansowania 
tej inwestycji w akceptowalnym dla mieszkańców horyzoncie 
czasowym.

Rada podjęła decyzję o zaktualizowaniu dokumentacji 
kanalizacji i dostosowaniu jej do nowego stanu prawnego, wy-
magań prawa unijnego i znowelizowanego Prawa Budowlanego. 
Decyzja pozwolenia na budowę została wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi 30 lipca 2014 roku.

Przypomnijmy, że 14 grudnia 2012 roku - z inicjatywy władz 
Łodzi, podpisany został list intencyjny w sprawie rozwijania 
współpracy partnerskiej w formie stowarzyszenia pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz podjęcia działań, 
zmierzających do efektywnego wykorzystania środków europej-
skich w perspektywie 2014-2020 na terenie Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego. Gmina Rzgów stała się pełnoprawnym członkiem 
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny i w związku z tym 
stały się dla nas dostępne środki unijne w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych [ZIT]. Przyznano nam 15 milionów 50 
tysięcy złotych. Kwota ta została zaakceptowana przez wszystkie 
środki opiniujące. Kosztorys inwestorski przygotowany dla tej 
inwestycji opiewa na niecałe 25 milionów złotych. Gmina Rzgów 
musi przeznaczyć z własnych środków około 10 milionów złotych, 

co przy założeniu 4-letniego okresu inwestycyjnego daje kwotę 
po 2,5 miliona złotych rocznie.

Dla uspokojenia mieszkańców Starowej Góry i Starej Gadki 
informujemy, że Rada Miejska i burmistrz Rzgowa traktują to 
zadanie jako priorytetowe i żadna inna inwestycja nie będzie 
zrealizowana kosztem budowy kanalizacji. Jeżeli nie zaistnieją, 
żadne nieprzewidziane okoliczności związane z polityką na 
szczeblu państwowym lub regionalnym, należy środki te 
traktować jako pewne.

Aby otrzymać te pieniądze, gmina musi złożyć wniosek 
aplikacyjny wraz z dołączonymi wszystkimi niezbędnymi za-
łącznikami. Narzucone wymagania unijne i krajowe wykluczają 
w jakiejkolwiek formie rozpoczęcie realizacji projektu przed 
dniem złożenia wniosków, gdyż w przeciwnym razie całość 
projektu nie otrzymałaby w ogóle dofinansowania. Planowana 
realizacja budowy kanalizacji obejmuje lata 2016-2020. Jednak 
z racji możliwych zmian prawnych w zakresie regulacji i nie-
przewidzianych opóźnień podczas procesu samej budowy, 
możliwe jest przesuniecie zakończenia realizacji całego projektu. 
Planowane opublikowanie wymaganych wzorów dokumentów 
przez Urząd Marszałkowski jest przewidziane (według ostat-
niego harmonogramu) na koniec maja tego roku, a złożenie 
dokumentacji na koniec sierpnia 2016 roku.

Planowany wkład własny w kanalizację nie wyklucza 
możliwości realizacji innych zadań takich jak: rozbudowa 
oczyszczalni ścieków i budowa domu kultury pod warunkiem 
przygotowania na ten okres harmonogramu finansowania tych 
inwestycji w sposób racjonalny, niestwarzający zagrożenia dla 
budżetu gminy.

teKst i Fot.: Włodzimierz Kupisz

Po trwającym ponad 3 lata postępowaniu 
administracyjnym, gmina Rzgów uzyskała 

odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod 
drogę ekspresową S-8 . Wojewoda łódzki 
przyznał gminie Rzgów odszkodowanie 
w wysokości 679 959 zł.

Uznanie gminy Rzgów jako strony 
postępowania, poprzedzone było długą 
i żmudną regulacją stanów prawnych 
nieruchomości. Podstawowym etapem 
w tej sprawie było uznanie przez Sąd 
Rejonowy w Pabianicach gminy Rzgów 
właścicielem 48 działek, co poprzedzone 
było złożeniem wniosku o zasiedzenie.

Uregulowanie stanów prawnych doty-
czyło działek w 5 obrębach: Rzgów, Kalinko, 
Prawda, Czyżeminek i Guzew- Babichy. 
Kluczowe w sprawie okazały się zeznania: 
Wiesława Gąsiorka, Jana Owczarka , Czesława 

Zaborowskiego i Andrzeja Prądzyńskiego 
przed Sądem Rejonowym w Pabianicach. 
Sąd wydał gminie  postanowienie o zasie-
dzeniu w/w nieruchomości.

Dzięki temu zostaliśmy uznani jako 
strona w postępowaniu odszkodowaw-
czym. Wypłata powinna nastąpić w ciągu 

14 dni od dnia, kiedy decyzja o przyznaniu 
odszkodowania stanie się ostateczna.

Powyższa kwota zapewni sfinansowanie 
wielu inwestycji w najbliższych latach.

autor: iWona KluczaK / 
referat Gospodarki przestrzennej i rolnictwa

G mina Rzgów złożyła wnioski o dofinansowanie zakupu 
książek do bibliotek w szkołach. Złożone przez nas 

wnioski, uzyskały pozytywna opinię Kuratorium Oświaty 
w Łodzi, które zorganizowało konkurs na wsparcie finan-
sowe książnic w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”.

Trzy nasze wnioski dotyczą dotacji łącznie w wysokości 
28 tys. zł. Wymagany wkład własny to 7 tys. zł na zakup 
książek dla dzieci i młodzieży. Na półkach przybędzie więc 
książek za 35 tys. zł. 

 Uruchomiony w zeszłym roku wieloletni „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” ma powstrzymać dramatyczny 
spadek czytelnictwa w kraju, trwającego od 2006 r. Biblioteki 
szkolne i współpracujące z nimi biblioteki pedagogiczne 
spełniają ważną funkcję w edukacji dzieci i młodzieży. 

 Wciąż utrzymuje się wyraźne zróżnicowanie praktyk czy-
telniczych ze względu na miejsce zamieszkania. W miastach 
mieszka więcej czytelników książek - w opozycji do rejonów 
wiejskich, gdzie również czyta się co innego i w inny sposób 
niż w aglomeracjach miejskich. Oprócz różnic w dostępie do 
infrastruktury (bibliotek, księgarni, lecz także szkół i uczelni) 
- na odsetek czytelników książek wpływa wielkość miejsca 
zamieszkania i związana z nią struktura demograficzna. 
Mieszkańcy wsi są statystycznie starsi i gorzej wykształceni. 

 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych już na etapie 
szkoły podstawowej, stanowi ważny element w kształtowaniu 
postaw czytelniczych ważnych w rozwoju społeczeństwa.

autor: mareK dersKi

Gmina Rzgów złożyła trzy wnioski na utworzenie ekopra-
cowni w szkołach podstawowych w Kalinie i Guzewie 

oraz w gimnazjum w Rzgowie. 
Celem konkursu - organizowanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi - jest wyłonienie naj-
lepszych projektów, związanych z otwieraniem ekopracowni 
w szkołach w województwie łódzkim. Zainteresowanie kon-
kursem jest bardzo duże, spodziewane jest złożenie kilkuset 
wniosków, zarówno przez szkoły publiczne, jak i prywatne.

 Ekopracownie mają wpłynąć na polepszenie warunków 
nauczania w zakresie przedmiotów związanych z otaczająca 
nas przyrodą, lepsze zrozumienie funkcjonowania jej mecha-
nizmów, dbałość o zachowanie jej dla następnych pokoleń. 

W ubiegłym roku gmina Rzgów uzyskała wsparcie 
finansowe dla nowej ekopracowni w Szkole Podstawowej 
w Rzgowie. Z uwagi na niewielkie środki przeznaczone na 
ten konkurs przez WFOŚiGW, możliwe jest dofinansowanie 
utworzenia tylko jednej takiej placówki w gminie. W tym 
roku rozstrzygniecie konkursu planowane jest w połowie 
wakacji, tak by nowoutworzona ekopracownia mogła zostać 
ukończona i wyposażona przed nowym rokiem szkolnym.

autor: mareK dersKi

starania o Pieniądze na 
ekoPracownię

naJważnieJszą inwestycJą w naszeJ gminie Jest dokończenie kanalizacJi 
w staroweJ górze i stareJ gadce. Przyznano nam 15 milionów 50 tysięcy zło-
tych w ramach zintegrowanych inwestycJi terytorialnych [zit] unii euroPeJ-
skieJ. kwota ta została zaakcePtowana Przez wszystkie środki oPiniuJące!

gmina rzgów odzyskała 680 tysięcy złotych

szkoły dostaną Pieniądze 
na książki do bibliotek15 milionów złotych na bank

Na zdj. Biologiczna część oczyszczalni ścieków Rzgowie – obiekt musi być rozbudowany 
w związku z planami dokończenia kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce

Na zdj. Fundusz pomógł w tamtym roku w otwarciu 
pracowni ekologicznej w SP w Rzgowie

Na zdj. Budowa drogi ekspresowej S-8 wymagała uregulowania stanów prawnych działek 
Fot. www.s8-droga.pl
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Z awodnicy muszą posiadać dokument tożsamości, 
wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców. 

Zaleca się posiadanie kasku, ochraniaczy na łokcie i kolana 
zwłaszcza jeśli chodzi o zawodników niepełnoletnich. Dzieci 
i młodzież do lat 18 powinni przedłożyć organizatorom 
zawodów pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. 
Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się 
od następstw niebezpiecznych wypadków. Zawodnicy startują 
w twardych kaskach ochronnych ( na własną odpowiedzialność 
- bez). Uczestnicy są zwolnieni z opłaty startowej. GOSTiR Rzgów 
posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tyt. Organizacji 
Imprez.

Zawody zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych do 
15 lat i open. W dniu zawodów od godz. 17 do godz. 18 można 
dokonywać zgłoszeń. Od godziny 18 rozpoczynają się przejazdy 
oceniane. Planowane zakończenie imprezy około godz. 20. 

Wzór karty zgłoszenia dostępny na stronie internetowej 

www.gostir-rzgow.pl
Kategorie wiekowe: Junior do 15 lat, Open – powyżej 15 lat. 

Organizatorzy zapewniają dyplomy i nagrody rzeczowe dla 
zawodników za miejsca 1 w kategorii Best Trick. Wśród trofeów 
do zdobycia są trzy deskorolki i upominki. Po imprezie ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

oprac.: WłoK Fot.: radosłaW bubas

W Przedszkolu Publicznym w Rzgowie odbył się kolejny 
Festiwal Folklorystyczny „Roztańczony pociąg po 

Europie”. Od 18 lat tradycją przedszkola jest organizowanie 
imprez o charakterze festiwalu, podczas których podopieczni 
prezentują swoje uzdolnienia artystyczne. Mali artyści swą 
podróż rozpoczęli odśpiewaniem hymnu narodowego, 

Odwiedzając kolejne kraje, przedstawiciele poszczególnych 
grup zatańczyli krakowiaka, kazaczoka, taniec węgierski, 
zorbę, tarantellę, flamenco, kankana oraz bawarkę.

Imprezę otworzyła Mariola Mikołajczyk, dyrektor 
Przedszkola Publicznego. Słowo powitalne wygłosił Wojciech 
Skibiński, pełniący funkcję burmistrza Rzgowa. Wręczył 

wszystkim milusińskim łakocie. Centrum handlowe ufun-
dowało bezpłatne bilety wstępu do parku zabaw. 

Przedstawiciele każdej z przedszkolnych grup, zaprezen-
towali krótką informację na temat odwiedzanych krajów. 
Dzieci w czasie przygotowań do występów miały okazję 
zapoznać się z kulturą ludową poszczególnych krajów 
Europy. Dzięki zaangażowaniu pracowników przedszkola, 
dzieci wystąpiły w strojach inspirowanych folklorem krajów 
europejskich. Przygotowanie taneczne było dziełem przede 
wszystkim Ewy Górskiej. W efekcie dzieci zaprezentowały 
wysoki poziom taneczny. Dowodem uznania były gorące 
owacje licznie przybyłej publiczności.

autor: małGorzata janiK - płonKa Fot.: Kamil leszner

21 czerwca we wtorek gminny ośrodek sPortu, turystyki i rekreacJi organi-
zuJe dzień deskorolki w skate Park rzgów. Prawo startu w zawodach maJą 
zawodnicy na ProFesJonalnym sPrzęcie. zwycięzcą zawodów zostanie zawod-
nik, który zaPrezentuJe naJlePsze tricki w swoJeJ kategorii wiekoweJ.

kankan w Przedszkolu

S zkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 
został zorganizowany turniej tenisa stołowego. 

Celem turnieju było propagowanie zdrowego stylu 
życia,  przestrzeganie zasad „fair play” oraz zaprezen-
towanie sportowego „ducha” walki.

Po długich i wyczerpujących zmaganiach najlepsze 
miejsca zajęli: trzecie miejsce – Kamil Jardzioch, drugie 
miejsce – hubert Cichewicz, natomiast zwyciężył 
Krystian Wójcik. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą 
w zajęciach sportowych, grają również w wolnym 
czasie, zachęcając do gry koleżanki oraz kolegów. 
Chłopcy dbają zatem nie tylko o własne zdrowie, ale 
także o zdrowie najbliższych. Serdecznie gratuluję 
wszystkim wymienionym uczniom i życzę dalszych 
sportowych sukcesów.

teKst i Fot.: KrzysztoF chrzanoWsKi

Pokazali sPortowego 
ducha walki

dzień deskorolki z trickami

P iłkarska reprezentacja „Długosza”  w Rzgowie rozegrała 
na Orliku w mecz piłki nożnej z drużyną ze Szkoły 

Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie. Jak 
zwykle chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę oraz 
zaprezentowanie umiejętności piłkarskich. 

Strzelcy bramek to: Piotr Górecki (3), Łukasz Strycharski 
(3), Szymon Kuna (2), Olek Kunikowski (1). Najlepszymi 
zawodnikami na boisku byli: Piotr Górecki i Szymon Kuna.

teKst i Fot.: KrzysztoF chrzanoWsKi

mecz Piłki nożneJ: 
kalino - rzgów
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D o końca maja 2016 r. wydanych zostało 256 decyzji, 
w związku z tym wypłacono świadczenia z wyrównaniem 

dla 646 dzieci. Procedura rozpatrzenia wniosków wcale nie 
jest prosta . O ile wnioski dotyczące drugiego i kolejnych 
dzieci nie stwarza problemów, to już rozpatrzenie wniosku 
dotyczącego uprawnień na pierwsze dziecko wymaga 
większego nakładu pracy, choćby z powodu weryfikacji 
i ustalenia wysokości dochodów. 

Często napotykanym problemem jest tzw. dochód 
utracony lub uzyskany , którego szczegółowy katalog za-
warty jest w art. 2 pkt. 19 i pkt. 20 ustawy z dnia 11 lutego 
O pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016r. 
p.195). W przypadkach , gdy organ nie jest w stanie ustalić 
wszystkich danych wzywa osobę składającą wniosek do 
uzupełnienia brakujących dokumentów. 

Przypominamy w tym miejscu, że dla wniosków złożonych 
w pierwszym okresie IV-VI 2016 r. gmina ma ustawowo wy-
dłużony termin wydania decyzji, który wynosi trzy miesiące 
licząc od dnia złożenia wniosku. Osoby składające wnioski 
w tym terminie otrzymają świadczenie z wyrównaniem 
od kwietnia 2016 r. co nie dotyczy wnioskodawców, którzy 

złożą wniosek w już w miesiącach następnych. Ustawa nie 
precyzuje sposobu realizacji wypłat. Wnioski o świadczenie 
wychowawcze zawierają rubrykę gdzie należy wpisać numer 
konta, ale osoby nieposiadające konta bankowego, otrzymają 
świadczenie w kasie. 

Ważną informacją jest, że świadczenia wypłacane w ramach 
programu Rodzina 500 plus nie podlegają egzekucji komor-
niczej. Aby ułatwić komornikom identyfikację chronionych 
środków przekazywanych w formie przelewów oznaczone są 
one symbolem R. 500+ . Dla tych którzy obawiają się zajęcia 
komorniczego lub nie posiadają rachunku bankowego, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił wypłaty świadczeń 
w formie autowypłaty. Są to wypłaty gotówkowe w kasach 
wszystkich oddziałów Banku Pekao.

Rodziny z dochodem na osobę poniżej 800 zł nett, lub 
1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, 
otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać 
od 1 kwietnia w formie elektronicznej za pomocą portalu 
empatia.mrpips.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie pok. nr 7.

autor: zespół mops

n asza samorządowa strona internetowa www.rzgow.pl 
jest jedną w z pierwszych w kraju, które wprowadziły 

bezpłatne zamieszczanie ofert pracy od przedsiębiorców. Jest 
to efekt rozmów pełniącego funkcję burmistrza Wojciecha 
Skibińskiego z kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy 
dla powiatu łódzkiego wschodniego.

Informacje o wolnych etatach do tzw. Banku Ofert Pracy 
zgłaszają pracodawcy z terenu gminy. Oferta znajduje się 
w Banku Ofert przez czas określany przy wypełnianiu formularza.

Urząd Miejski nie pośredniczy w zatrudnieniu pracowni-
ków - udostępnia tylko miejsca na stronie www i w gablotach. 
W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się bezpośrednio 
z pracodawcami.

autor: mariusz rutecKi

P rzypominamy mieszkańcom, że na naszej stronie inter-
netowej www.rzgow.pl znajduje się pożyteczna zakładka 

„Zgłoś usterkę”, służąca do kontaktu z Urzędem Miejskim.
Zauważyliście przechylone drzewo, którego przewró-

cenie zagraża bezpieczeństwu  mieszkańców? Widzieliście 
zapadnięty chodnik? A może ktoś wygiął znak drogowy 
i jest on niewidoczny?

Jeśli widzicie, że coś na terenie gminy wymaga szybkiej 
interwencji, jesteście świadkami awarii czy uszkodzenia - 
zgłoście to poprzez formularz  zgłoszeniowy (zakładka „Zgłoś 
usterkę” na stronie www.rzgow.pl) lub na adres: usterka@rzgow.pl 
dołączając zdjęcie, a my dołożymy wszelkich starań, aby jak 
najszybciej rozwiązać problem. Jednocześnie przypominamy, 
że nieczynne latarnie można także zgłaszać bezpośrednio 
do Zakładu Energetycznego pod nr 42 675 19 71

u w a g a !
Zgłoszenia anonimowe nie będą brane pod uwagę dlatego 

też prosimy o podawanie  danych kontaktowych, tj. imienia, 
nazwiska, adresu zamieszkania i nr tel. kontaktowego.

autor: mariusz rutecKi

1. Zakończono prace związane z utwardze-
niem ul. Stromej (odcinek 240 m)

2. Naprawiono odcinek drogi Romanów 
- Pałczew

3.  Przełożono przepust pod ul. Gontową 
w Starowej Górze (związane to było 
z utwardzeniem ul. Gontowej).

4.  Wykonano odwodnienie ul. Gontowej 
w Starowej Górze (na odcinku 290 m 
wykonano rów odwadniający )

5. Utwardzono nawierzchnię ul. Gontowej 
na odcinku 370 m

6. Wyrównano drogi w Gospodarzu (ul. 
Kwiatowa , ul. Kaczeńcowa, ul. Liliowa).

7. Zakończono prace przy utwardzeniu 
i naprawie nawierzchni ul. Sałatowej 
(utwardzono odcinek drogi o długości 
580 m)

8. Wykonano i zamontowano cztery tablice 
ogłoszeniowe (trzy w Starowej Górze, 
jedna w hucie Wiskickiej).

9. Uporządkowano plac przy ul. Wójtowskiej 
oraz przeprowadzono niwelacje terenu 
pod instalację siłowni.

10. Naprawiono pobocze ul. żeromskiego 
w Rzgowie.

11. Zamontowano progi zwalniające na ul. 
Sucharskiego oraz ul. Nowej w Rzgowie.

12. Odnowiono i ustawiono wiatę przy 
boisku w Starej Gadce - wiata ma służyć 
młodzieży korzystającej z boiska.

13. Wykoszono pobocza w Czyżeminku, 
Babichach, Guzewie, Prawdzie, Kalinie, 
Kalinku, Romanowie, Starej Gadce, 
Bronisinie Dworskim, Starowej Górze 

i Gospodarzu.
14. Zniwelowano skarpę przy Orliku obok 

miejsca przeznaczonego na wykonanie 
wiaty z wyposażeniem, 

15. Pracownicy referatu brali również udział 
w organizacji i obsłudze uroczystości 
1050-lecia Chrztu Polski oraz „Powitania 
Lata” w Starowej Górze.

16. Wykoszono place zabaw w Starej Gadce 

oraz Starowej Górze przy ul. Centralnej 
oraz Wójtowskiej

17. Wykoszono teren wokół zbiornika prze-
ciwpożarowego przy ul. Zielonej. Prace 
wykonano w związku z organizowanymi 
corocznie zawodami wędkarskimi dla 
dzieci i młodzieży

18. Zamówiono tablice systemu informacji 
miejskiej (tablice z nazwami ulic). Jest to 
ciąg dalszy poprawy oznakowania ulic. 
W tym roku dokończymy oznaczenie 
ulic w Rzgowie, Czyżeminku, Prawdzie 
i Konstantynie. 

19. Wyłoniono dostawcę ciągnika komu-
nalnego wraz z kosiarką bijakową na 
wysięgniku. Przetarg wygrała firma 
Agroskład za kwotę 245 877 zł. Termin 
realizacji dostawy został określony na 
16 czerwca.

20. Zamontowano dwie ławki przy wejściach 
na cmentarz parafialny w Rzgowie.

21. Oczyszczono chodniki w Prawdzie.

autor: adam staWiany/ 
p. o. kierownik referatu Gospodarki Komunalnej 

Fot.: paulina sKiba

Pierwsze dwa miesiące składania wniosków w ramach rządowego Programu 
rodzina 500 Plus Już za nami i w tym czasie mieszkańcy gminy rzgów złożyli 
713 wniosków (aż 591 w kwietniu). złożone wnioski dotyczą świadczeń na 1025 
dzieci. wśród wnioskuJących są również cudzoziemcy zamieszkuJący na tere-
nie naszeJ gminy, w tym obywatele m. in. turcJi i indii.

rzgowski bank oFert Pracy

zakładka  „zgłoś usterkę”

inFormacJa o działalności reFeratu gosPodarki komunalneJ od 27 kwietnia do 1 czerwca:

Już 1025 dzieci skorzysta z 500+

Na zdj. Zniwelowana skarpa przy Orliku pod montaż wiaty
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Pełniący funkcję burmistrza Wojciech Skibiński 
obdarował przedszkolaków czekoladowymi nie-

spodziankami. Centralna impreza odbyła się 4 czerwca 
w sobotę w hali Sportowej. Organizatorzy zaprosili 
dzieci z całej gminy wraz z rodzeństwem, rodzicami 
i dziadkami na świetną zabawę. Były udostępnione 
nieodpłatnie zabawki dmuchane - zjeżdżalnie, place 
zabaw oraz trampoliny. Równolegle harcerze zadbali 
o gry i zabawy, konkursy sportowe w przeciąganiu 
liny i skokach przez skakankę. Zaplecze sceny było 
oblepione sztalugami, na których powstawały 
liczne dzieła. Oddzielne stoliki były zarezerwowane 
do lepienia figurek z gliny. 

W niedzielę obchody przeniesiono do Starowej 
Góry, gdzie jedną z atrakcji „Powitania Lata” był 
koncert pięciu połączonych chórów mieszanych 
z naszego regionu. Jednocześnie mieliśmy okazję 
wysłuchać na raz prawie sto pięknych głosów. 
Natomiast, również w plenerze nad rzgowskim 
stawem rozegrano zawody wędkarskie dla dzieci 
i młodzieży.

Fot.:
Włodzimierz Kupisz, 

Włodzimierz KaczmareK, 
izabela KijanKa, 

stanisłaW zaboroWsKi

FotorePortaż 
tegoroczny dzień dziecka w gminie 
rzgów świętowaliśmy z dużym 
rozmachem Przez kilka dni 
i w różnych mieJscach.

dzień dziecka 
w rzgowie 
i staroweJ 
górze
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W procesji uczestniczyli także sołtysi, przedstawiciele 
rzgowskich instytucji i organizacji, w tym szkół, 

poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej i człon-
kinie Kół Gospodyń Wiejskich, Orkiestra Dęta i Rzgowski 
Chór Camerata, a także inne grupy działające w Gminnym 
Ośrodku Kultury.

Następnie, na trójkątnym Starym Rynku została odprawiona 
msza święta. Celebrował ją ksiądz infułat Józef Fijałkowski, 
wieloletni przewodniczący Wydziału Katechetycznego 
Archidiecezji Łódzkiej. Odsłonięto płytę pamiątkową, 
a kapłan poświęcił zegar słoneczny. Pf. burmistrza Wojciech 
Skibiński wraz z Jarosławem Świerczyńskim, przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Rzgowie - złożyli kwiaty na 
płycie pamiątkowej. Burmistrz Wojciech Skibiński w swoim 
wystąpieniu mówił o znaczeniu Starego Rynku dla dzie-
jów Rzgowa. Tu prawdopodobnie, stała kiedyś pierwsza 
w mieście świątynia rzymskokatolicka.

W uroczystościach wzięła udział rodowita rzgowian-
ka Bożena Klass, obecnie zamieszkała w Pabianicach. Przekazała 
parafii rzgowskiej pozłacany medal wybity w niewielkim 
nakładzie przez Skarbnicę Narodową dla uczczenia Chrztu 
Polski w 966 roku. Pani Bożena jest kolekcjonerską medali 
od wielu lat. Niestety, znaczną część kolekcji skradziono jej 
dwa lata temu. Kiedy tylko dowiedziała się o uroczystości 
w Rzgowie, uznała za swą misję przekazanie rzadkiego, 
pozłacanego medalu swojej dawnej parafii na ręce jej 
proboszcza księdza Krzysztofa Florczaka.

zorganizowana z dużym rozmachem uroczystość,  uPamiętniaJąca 1050. rocznicę chrztu Polski, miała mieJsce 21 maJa 
w rzgowie. obchody rozPoczęły się o godz. 15.30 ProcesJą z kościoła ParaFialnego P.w. św. stanisława b. m.  w Pocho-
dzie Przeszli licznie zgromadzeni mieszkańcy, władze samorządowe gminy rzgów oraz Powiatu łódzkiego wschodnie-
go, siostry zakonne i kaPłani , a wśród nich Przedstawiciele łódzkieJ kurii metroPolitalneJ.

nie zaPomnieliśmy, co wydarzyło się 
1050 lat temu

25 maja w  hali Sportowej 
Irmina Kuzik, p.o. dyrek-

tora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rzgowie - ogłosiła werdykt 
jury VI Regionalnego Konkursu 

Plastycznego „Wiosenny Pejzaż”. 
Dyplom Grand Prix za pracę, która 
uzyskała największą możliwą ilość 
punktów - otrzymała Michalina 
Kałużyńska z Młodzieżowego 

Domu Kultury w Opocznie.
Na konkurs nadesłano 360 

prac z 22 ośrodków w regionie 
od Rokicin, Głowna po Piotrków 
Trybunalski, Opoczno i Pabianice .

Urząd Miejski w Rzgowie przygo-
tował dla najbardziej uzdolnionych 
artystów dyplomy i upominki 
w postaci zestawów do malowania. 
Wręczali je: p.f. burmistrza Wojciech 
Skibiński, Jarosław Świerczyński, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz radna Grażyna Gałkiewicz. 
Samorządowcy byli wyraźnie dumni 
z zainteresowania ostatnią edycją 
konkursu, która promuje gminę 
Rzgów daleko poza jej granicami!

lista laureatów gruPa i 

•	 I miejsce - ALICJA PIETRASZCZyK 
- GOK w Rzgowie

•	 II miejsce - ADAM GWIAZDA - GOK 
w Rzgowie

•	 II miejsce - MARIA MAKUCh - 
Zajęcia Plastyczne w Starowej 
Górze

•	 III miejsce - IGOR KLUCEWICZ - 
Zajęcia Plastyczne w Starowej 
Górze

•	 III miejsce - AMELIA LEWA - Zajęcia 
Plastyczne w Starowej Górze

•	 III miejsce - OLIWIER 
POMARKIEWICZ - GOK w Rzgowie

•	 WyRóżNIENIE - JULITA 
JASIUKIEWICZ - Zajęcia Plastyczne 
w Starowej Górze

•	 WyRóżNIENIE - JULIA JęDRyS - 
MDK w Pabianicach

•	 WyRóżNIENIE - KAROLINA 
KUROSZ - GOK w Rzgowie

•	 WyRóżNIENIE - ARTUR MALEJ 
– MDK w Opocznie

•	 WyRóżNIENIE - LIDIA PIETRZAK 
- GOK w Rzgowie

•	 WyRóżNIENIE - KRySTIAN 
POMARKIEWICZ - GOK w Rzgowie

•	 WyRóżNIENIE - JOANNA 
ROSIŃSKA - Zajęcia Plastyczne 
w Starowej Górze

gruPa ii

GrAnD PriX - MiCHALinA 
KAŁUŻYŃSKA - MDK w Opocznie
•	 II miejsce - JULIA BIELIK MOK 

w Pabianicach
•	 II miejsce - ALAN SZCZERBIAK – 

MOK w Głownie
•	 III miejsce - PATRyCJA 

DZIEWANOWSKA - GOK w Rzgowie
•	 III miejsce - JULIA WóJCIK - GOK 

w Rokicinach
•	 III miejsce - MARTyNA RóZGA - 

GOK w Rzgowie
•	 III miejsce - WERONIKA 

FRĄCKOWICZ - GOK w Rzgowie
•	 III miejsce - MARIANNA ZOMMER 

- GOK w Rzgowie
•	 WyRóżNIENIE - NIKOLA GRABSKA 

– Ośrodek Edukacji Artystycznej 
w Piotrkowie Tryb.

•	 WyRóżNIENIE - ŁUKASZ TUREK 
- GOK w Rzgowie

•	 WyRóżNIENIE - DOMINIK 
ZABORSKI - GOK w Rokicinach

gruPa iii

•	 I miejsce - MARTA KARASIŃSKA 
- MDK w Pabianicach

•	 II miejsce - ANNA WŁOSTEK - MOK 
w Głownie

•	 II miejsce - OLIWIA KRAJEWSKA 
- GOK w Rzgowie

•	 III miejsce - WOJCIECh GRADOWSKI 
- Zajęcia Plastyczne w Starowej 
Górze

•	 III miejsce - FILIP POPIELSKI - 
Szkoła Podstawowa w Goleszach 
Dużych

•	 WyRóżNIENIE - ZUZANNA 
DARNOWSKA - Szkoła Podstawowa 
w Różycy

•	 WyRóżNIENIE - ROKSANA GACKA 
- MDK w Pabianicach

•	 WyRóżNIENIE - ZUZANNA 
KACZOR - MOK w Głownie

gruPa iV

•	 I miejsce - KATARZyNA CZERCZAK 
- MDK w Opocznie

•	 II miejsce - SANDRA SĄDKIEWICZ 
- GOK w Rzgowie

•	 III miejsce - MARTyNA KABZA – 
Gimnazjum w Rzgowie

•	 WyRóżNIENIE - JOANNA OLEKSIK 
Szkoła Podstawowa w Guzewie

teKst i Fot.: Włodzimierz Kupisz

wiosenny PeJzaż Po raz szósty

teKst WłoK i Fot.: blenda/michał salsKi
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Część inwestycji została przyjęta do realizacji 
w roku poprzednim. Są to inwestycje 

związane z takimi zadaniami jak:
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody na 

ulicy Krzywej w Rzgowie
2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gospodarzu

3. Budowa kanalizacji i nawierzchni ulicy 
Reja w Rzgowie.

4. Przebudowa drogi powiatowej w Kalinku 
na odcinku około jednego kilometra.

5. Przebudowa ulic Topolowej i Granicznej 
w Starowej Górze.
Inwestycje z pozycji 3 i 4 zostały zakoń-

czone i odebrane. W pozostałych prace 
dobiegają końca.

Nazwaliśmy ten budżet ambitnym na-
wet nie ze względu na jego wysokość, ale 
z tego powodu, że znaczna część inwestycji 
wymaga wykonania najpierw dokumentacji 
technicznej i uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę lub przyjęcia zgłoszenia. Referat 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
w lutym i marcu wykonał prace niezbędne 
do podpisania umów z projektantami wodo-
ciągów, dróg i chodników oraz oświetlenia 
ulicznego i drogowego. Ogłoszono przetarg 
na zaprojektowanie i wykonanie boiska 
treningowego Orlik na terenie dawnego 
wyrobiska przy ulicy żwirowej w Starowej 
Górze oraz podpisano umowę z wykonawcą.

Do końca marca zostały podpisane umowy 
na wykonanie 8 opracowań projektowych 
sieci wodociągowych.

Śmierć burmistrza Konrada Kobusa, 
zatrzymała wszystkie działania inwestycyjne. 
Przepisy prawa nie pozwalały na zaciąganie 
w tym czasie żadnych zobowiązań finan-
sowych, czyli nie mogły być podpisywane 
żadne umowy ani ogłaszane żadne nowe 
przetargi. Gmina nie mogła również wystę-
pować o żadne decyzje administracyjne, 
pozwalające na rozpoczęcie nowych prac.

Po rozpoczęciu urzędowania 
przez Wojciecha Skibińskiego, w pierwszych 
dniach jego urzędowania zostało podpi-
sanych 9 umów na wykonanie projektów 
dróg i chodników, rozpoczęto prace przy 
projektowaniu oświetlenia ulicznego dla 
5 dróg gminnych i powiatowych takich 
jak ul. Cegielniana w Gospodarzu oraz ulic 
w Bronisinie, Czyżeminku i Starowej Górze. 

Podpisano również umowę z projek-
tantem przebudowy sieci wodociągowej 
w Grodzisku. Ogłoszono postępowanie 
i wyłoniono wykonawcę na wybudowanie 
dwóch wiat drewnianych o powierzchni 35 
m kw. każda za Orlikiem w Rzgowie. Wiaty 

te będą miejscem spotkań koła emerytów 
w Rzgowie. Mają również służyć jako miejsce 
do organizacji niewielkich imprez plenero-
wych dla innych stowarzyszeń i organizacji 
społecznych, działających na terenie Rzgowa. 
Teren zostanie ogrodzony. Prace zostały 
rozpoczęte i miały być zakończone w tych 
dniach.

W problematycznej sprawie budowy 
boiska na ulicy żwirowej odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami, na którym radni i W. Skibiński 
wysłuchali różnych opinii mieszkańców. Przed 
podjęciem ostatecznej decyzji o kontynuacji 
inwestycji i jej lokalizacji, w maju została 
zwołana sesja nadzwyczajna. Na wniosek 
burmistrza, Rada Miejska podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do zmiany planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działki na 
ulicy żwirowej. Zmiana planu pozwoli na 
wykonanie oświetlenia i budowę zaplecza. 
Intencją władz jest stworzenie terenów 
sportowo-rekreacyjnych dla Starowej Góry.

Nie planuje się na tym terenie inwestycji, 
które mogłyby być uciążliwe dla sąsiadów 
tego terenu. Każdy następny element zago-
spodarowania terenu będzie konsultowany 
z Radą Sołecką , radnymi i mieszkańcami 
Starowej Góry,

Zrealizowano również podpisane wcze-
śniej umowy, dotyczące wykonania siłowni 
na świeżym powietrzu. 

Dwie siłownie powstały w Starowej Górze, 
jedna w Rzgowie na przy hali Sportowej, a także 
dwie w Kalinku na placu zabaw. Rozstrzygnięto 
przetargi na budowę ścieżki rowerowej po-

między Rzgowem a Kalinkiem oraz na budowę 
chodnika na ulicy Nasiennej w Rzgowie. 
Umowy zostały podpisane.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na 
przebudowę 800-metrowego odcinka drogi 
wraz z chodnikiem w Kalinku. 

Jest to dokończenie I etapu przebudowy, 
zakończonej w kwietniu. Teraz zaasfaltowany 
będzie odcinek w kierunku skrzyżowania 
z drogą na Modlicę. 

W uzgodnieniu z dyrektorami szkół 
w Guzewie i Kalinie - przygotowano wstępne 
założenie dla projektowanych oddziałów 
przedszkolnych w tych miejscowościach. Po 

uzyskaniu opinii Rady Miejskiej i pozytywnym 
zaopiniowaniu przez nią zakresu inwesty-
cji, Referat Inwestycji wyłoni wykonawcę 
dokumentacji. W budynku OSP Gospodarz 
zakończono prace finansowane ze środków 
gminy Rzgów, dotyczące wykończenia części 
garażowej.

Trwa instalowanie klimatyzacji w tzw. 
starej części ratusza w Rzgowie. Kanały do 

poprowadzenia instalacji były przygotowane 
11 lat temu, ale do tej pory nie było pieniędzy 
na dokończenie chłodzenia w pokojach. 
Prace powinny być zakończone do końca 
czerwca 2016 roku.

Ogłoszono przetarg uzupełnienie zieleni 
w parku miejskim w Rzgowie. Założenie 
trawnika i nasadzenia drzew powinny być 
zakończone do końca czerwca. Wyłoniono 
wykonawcę bram w OSP Romanów. Montaż 
bram nastąpi w czerwcu. Referat Komunalny 
ogłosił przetarg na zakup ciągnika z kosiarką 
bijakową. Umowa została podpisana. Ciągnik 
zostanie dostarczony do 20 czerwca 2016 r.

teKst i Fot.: Włodzimierz Kupisz

Pod koniec stycznia rada mieJska - w ramach uchwały budżetoweJ - PrzyJęła ambitny Program inwestycyJny do 
realizacJi w roku 2016. ogólna kwota Przewidziana na inwestycJe w bieżącym roku wyniosła 14 milionów 776 tysięcy 
657 złotych. Jest to kwota znacząco wyższa niż w latach PoPrzednich.

rok ambitnych inwestycJi

Na zdj. Świetlica od ulicy - Fot.: Włodzimierz Kupisz

Na zdj. Siłownia koło Hali Sportowej - Fot.: Włodzimierz Kupisz

Na zdj. Altana Rzgów - Fot. projeKt

Na zdj. Montaż klimy - Fot.: Włodzimierz Kupisz
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T akie wrażenia i emocje towarzyszyły w piątek, 29 kwietnia 
wszystkim uczestnikom I Festiwalu Tańca w Rzgowie, któ-

rego pomysłodawcą był Wojciech Skibiński, pełniący obecnie 
funkcję burmistrza. 

 Do festiwalu zgłosiły się grupy taneczne działające w naszej 
gminie. Urodziwe dziewczęta i uroczych chłopców mogliśmy 

podziwiać w różnych formach tanecznych i różnym stylu tańca. 
Nie można mówić o dominacji któregoś z nich, ale z pewnością 
wszystkie były nacechowane radością, lekkością i zadowoleniem. 

Szczególną uwagę skierowali widzowie na popisy rzgowskich 
przedszkolaków. Krakowiak , Tarantella, Kankan i Flamenco w ich 
wykonaniu pokazały, że „skorupki” za młodu nasiąknęły kulturą 
i rozrywką dopasowując swoje ruchy do charakterystycznych 
rytmów. 

Starsze dzieci i młodzież prezentowały taniec ludowy, 
uliczny, nowoczesny i współczesny. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom I Rzgowskiego Festiwalu 
Tańca za duże zaangażowanie w przygotowania i prezentacje. 
Gratulujemy pomysłów instruktorom i liczymy na współpracę 
przy realizacji kolejnych edycji festiwalu w Rzgowie.

w Festiwalu tańca wzięli udział:

•	 ZPIT „Rzgowianie” GOK ,Rzgów 2 układy taneczne ludowe , 
-instruktor Renata Furga

•	 „Krasnale” z GOK- Rzgów - 3 układy taneczne , -instruktor 
Renata Furga

•	 Przedszkole w Rzgowie -„Krakowiak”- instruktor Ewa Górska
•	 Przedszkole w Rzgowie „Flamenco”- instruktor Ewa Górska

•	 Przedszkole w Rzgowie „Tarantella”- instruktor Ewa Górska
•	 Przedszkole w Rzgowie „Kankan”- instruktor Ewa Górska
•	 SP Guzew „My Słowianie”- instruktorzy: żaneta Gajkowska, 

Agnieszka Juraszek
•	 SP Guzew „Dziki Zachód”- instruktorzy: żaneta Gajkowska, 

Agnieszka Juraszek
•	 SP Guzew ”hIP-hOP”- instruktor Katarzyna Matyszczak
•	 SP Guzew „Barbie ShOW”-instruktor Katarzyna Matyszczak
•	 SP Kalino „Don”t be shy”- instruktor Barbara Kaczmarek
•	 Cheerleaderki GOSTIR Rzgów- instruktor Angela Świątek
•	 Duet ze Rzgowa „Like Live” - taniec „Focus”- choreografia 

własna uczestniczek 
W sumie 16 prezentacji tanecznych .Festiwal miał zasięg 

wyłącznie gminny!
Wszyscy naGrodzeni dyplomami i statuetKami.

autor: renata FurGa / GoK rzgów Fot.: antoni patora, michał salsKi - blenda i uczestnicy

Około stu osób wzięło udział 22 maja 
w Prawdzie w zjeździe rowerowym 

dla uczczenia pamięci prof. Włodzimierza 
Fijałkowskiego, ginekologa-położnika, twórcy 
polskiego modelu szkoły rodzenia.

W niedzielne popołudnie zorganizowaliśmy 
zjazd rowerowy w miejscowości Prawda przy 
nowo nazwanej drodze imienia prof. Włodzimierza 
Fijałkowskiego. Drogę do Prawdy profesor 
pokonywał rowerem – odwiedzając w ten 
sposób rodzinę. Jednym z pomysłodawców 
zorganizowania pikniku był jego syn Paweł. 

Imprezę otworzył p.f. burmistrza Wojciech 
Skibiński, kilka słów o profesorze wygłosił 
jego syn – Paweł Fijałkowski, następnie głos 
zabrali: przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Świerczyński oraz radna Grażyna Gałkiewicz. 
Ulicę poświęcił ks. Grzegorz Adamek, proboszcz 
parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 
Pomocy w Woli Zaradzyńskiej.

Po części oficjalnej rozpoczęliśmy piknik 

rodzinny. Wszyscy chętni mogli wziąć udział 
w konkursach sprawnościowych na rowerze oraz 
zabawach rodzinnych, przygotowanych przez 
harcerzy. Największą popularnością cieszyło 
się przeciąganie liny. Po jednej stronie stanęli 
strażacy OSP Prawda, a po drugiej harcerze wraz 
z pomocnikami. Wspaniałą i orzeźwiającą atrakcją 
była kurtyna wodna. Po atrakcjach sportowych 
przyszedł czas na występy dzieci z SP Guzew. 
Uczniowie wystąpili w pokazie tanecznym, 
a laureaci konkursu literackiego „Moja Rodzina” 
recytowali wiersze. Nagrody w konkursach: 
sportowych, literackim, plastycznym wręczył 
p.f. Burmistrza Wojciech Skibiński. 

Około godziny osiemnastej przyszedł czas 
na rozpalenie ogniska i wspólne pieczenie kieł-
basek. W imprezie wzięło udział około stu osób, 
które dotarły na miejsce głównie na rowerach.

Dziękując wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji pikniku zapraszamy na kolejny 
już za rok.

teKst i Fot.: radosłaW bubas / Gostir

„ Podczas  każdego  tańca, któremu  oddajemy się z  radością , umysł traci 
swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce”

Paulo coelho

droga do Prawdy

Festiwal tańca, czyli czym 
skoruPki nasiąkną za młodu

W niedzielę 22 maja w hali Sportowej w Rzgowie 
odbył się III Turniej Brydża Sportowego z cyklu 

Grand Prix Ziemi Łódzkiej o puchar burmistrza Rzgowa. 
W zawodach wzięły udział 24 pary, reprezentujące sekcje 
brydżowe: Kutna, Łasku, Łowicza, Łodzi, Opoczna, Pabianic, 
Sieradza, Tomaszowa, Uniejowa i Rzgowa.

Przygotowano 28 rozdań, które każda para rozegrała 
z dwunastoma parami przeciwnymi, wybranymi w drodze 
losowania na początku turnieju.

Pierwsze miejsce zajęła para z Łodzi: Zdzisław Stoszek 
i Andrzej Paradowski, drugie miejsce – para z Pabianic: Andrzej 
Duszyński i Dariusz Cygan, trzecie para łódzka: Zdzisław 
Beling ( zwycięzca I Turnieju ) i Artur Wasiak.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary z rąk 
p. f. burmistrza Wojciecha Skibińskiego oraz nagrody 
finansowe, odpowiednio 300 – 200 i 100 zł.

Spotkanie upłynęło w miłej, sportowej atmosferze. Mamy 
prawo być w pełni usatysfakcjonowani , między innymi 
poprzez fakt zadeklarowania przez gości spotkania za rok.

teKst i Fot.: mareK baGińsKi

Puchary wyJechały Po 28 
rozdaniach
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O godz.11 przed rzgowskim ratuszem zgromadziły się 
poczty sztandarowe jednostek OSP oraz szkół, władze 

samorządowe i pracownicy placówek oraz instytucji samorzą-
dowych. Obecni byli: Ewa Fryczka, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej, radni Grażyna Gałkiewicz, Kazimierz Łęgocki, Rafał 
Kluczyński, Marek Marchewczyński, Stanisław Zaborowski, Jan 
Spałka i Leszek Chwiałkowski. O godz. 11.30 została odpra-
wiona okolicznościowa msza święta w kościele parafialnym. 
Izabela Kijanka, dyrygent Rzgowskiego Chóru Camerata 
zaśpiewała psalm, a chórzyści „Gaude Mater Polonia”, na 
ofiarowanie - „Święta Matko”, a na zakończenie - „Boże, coś 
Polskę” ze Rzgowską Orkiestrą Dętą” i wiernymi.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli przed 
estradę przed Urzędem Miejskim. Towarzyszyły im marsze 
w wykonaniu orkiestry dętej, a odegranie hymnu państwo-
wego stanowiło początek programu okolicznościowego. 
Orkiestrą dyrygował Krzysztof Goss. Uczniowie klas: II a, II 
b i II c ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 
deklamowali wiersze, nawiązujące do uchwalenia Konstytucji 
w 1791 r. Rys historyczny czytał Mikołaj Stefaniak z kl. V a. 
Dzieci zostały przygotowane do prezentacji przez Ilonę 
Ziemak, Alicję Sztandor i Elżbietę Koper-Rośniak.

Chórzyści z Cameraty zaśpiewali: „Rzgów, nasze miasto”, 
„Witaj 3 maj” i „Piękna nasza Polska cała”. Zespół Pieśni 
i Tańca Rzgowianie przedstawił tańce narodowe: poloneza 
i mazura. Wokaliści razem ze Rzgowianami wykonali dwa 
utwory: „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” i „Ułani, ułani”. Piękni, 
młodzi, pełni entuzjazmu i roześmiani tancerze w strojach 
dworskich i szlacheckich wzbudzili zachwyt publiczności. 
Występ tancerzy przygotowała Renata Furga, kierownik 
i choreograf Rzgowian, a kapelę – kierownik Jarosław 
Rychlewski. Program poprowadziła Irmina Kuzik.

 Występom towarzyszyła wspaniała słoneczna i ciepła 
aura, która przemieniła się w deszcz niedługo po zakończeniu 
programu.

2 maja w poniedziałek w godzinach po-
południowych przed Urzędem Miejskim 

w Rzgowie rozpoczął się happening z okazji 
Dnia Flagi. Akcja polegała na wspólnym szyciu 
flagi. Aby wziąć udział w tym, należało przynieść 
ze sobą kawałek materiału w kolorach białym 
lub czerwonym i doszyć go do powstającej 
całości. Przed ratuszem od strony parku stanęły 
stoliki z maszynami do szycia, igłami i nićmi.

Do szycia przystąpili m.in. burmistrz Wojciech 
Skibiński, Jarosław Świerczyński, przewodniczący 
Rady Miejskiej, radna Grażyna Gałkiewicz, 
radny Leszek Chwiałkowski i Mateusz Kamiński, 
były wiceburmistrz.

J. Świerczyński wykazał się dużą wiedzą 

teoretyczną i praktyką z zakres szycia. Z ko-
lei Zbigniew Snelewski, który na co dzień 
nadzoruje budowę dróg, hydroforni i wo-
dociągów, pod okiem ekspertów próbował 
pokonać opór materii, czyli ścinków które nie 
dawały połączyć się równym ściegiem, choć 
dla ułatwienia były już scalone szpilkami. 

Zresztą, niełatwo było szyć, gdy na ręce 
patrzyły kamery telewizji publicznej oraz 
internetowej Redakcji Młodej Generacji , 
a także obiektywy fotoreporterów. Największe 
wrażenie zrobili uczestnicy akcji, którzy ubrali się 
w barwach biało-czerwonych: Izabela Kijanka, 
dyrygent Rzgowskiego Chóru Camerata oraz 
radny Leszek Chwiałkowski.

Pomysłodawczynią i koordynatorką hap-
peningu była Anna Lehmann - doktorantka 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a akcję 
poprowadziła Irmina Kuzik, p.o. dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury.

- Na pomysł tej akcji wpadłam jakieś pół-
tora roku temu w efekcie silnego wzruszenia 
po obejrzeniu filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa 
człowiek z nadziei” – twierdzi Anna Lehmann. 
– Uświadomiłam sobie, jak jest ważne, gdy 
pojawia się wspólny cel: tworzenie wspólnoty 
mimo różnic światopoglądowych, religijnych czy 
rasowych. Wszystko dookoła jest różnorodne, bo 
taka jest natura rzeczy: Polska to góry, jeziora, 
morze, ludzie zaś są piękni, brzydcy, grubi chudzi, 
piegowaci, łysi, rudzi albo siwi. Każdy jest inny 
i to jest na swój sposób cudowne. Trzeba czerpać 

siłę z różnorodności zamiast przekonywać kogoś 
do naszych przekonań.

Pomyślałam, że biało-czerwona flaga szyta 
przez różnych ludzi z bardzo różnych materiałów 
jest symbolem, który nas łączy - kontynuuje 
pomysłodawczyni happeningu. - Akcja roz-
grywała się - począwszy od najmniejszych 
wspólnot: w moim rodzinnym domu, w gronie 
przyjaciół, sąsiadów, w Akademii Sztuk Pięknych, 
do której powróciłam na studia doktoranckie. 
Tu w Rzgowie jest akcja uliczna, otwarta na 
przechodniów. Chcę tę flagę przenieść do ro-
dzinnego Konstantynowa Łódzkiego, do Łodzi, 
żeby tam razem zszywać kawałek do kawałka 
i integrować kolejne wspólnoty.

autor: Włodzimierz Kupisz

we wtorek, 3 maJa w kościele Pw. św. stanisława biskuPa męczennika – Pełniący FunkcJę burmistrza woJciech skibiń-
ski i Jarosław świerczyński, Przewodniczący rady mieJskieJ złożyli na ołtarzu matki boskieJ wiązankę kwiatów dla 
uczczenia 225. rocznicy uchwalenia konstytucJi 3 maJa.

w dniu Flagi łączyliśmy wszystko co różnorodne

3 maJa Przy tańcach, marszach i śPiewie

teKst i Fot.: Włodzimierz Kupisz
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Bawialnia w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie

Fot.: Włodzimierz Kupisz

Do tej pory wielką niewiadomą było, czy uda się przyjąć 
wszystkie dzieci trzyletnie, które nie zostały zakwalifi-

kowane do Przedszkola Publicznego w Rzgowie w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego, a spełniały kryteria przyjęcia 
do przedszkola.

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków na re-
alizację zadań własnych w zakresie wychowania przed-
szkolnego, Wojciech Skibiński pełniący funkcję burmistrza 
Rzgowa podpisał zgodę na utworzenie nowego 9. oddziału. 
Dzięki temu, praktycznie wszystkie dzieci zostaną objęte 
wychowaniem przedszkolnym. (oprac. mr) 23 maja w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia 

w Rzgowie odbył się popis uczniów z okazji 
zbliżającego się Dnia Matki. To już drugi tego rodzaju 
koncert od otwarcia placówki we wrześniu ubiegłego 
roku. Urząd Miejski przygotował kwiaty dla mam uzdol-
nionych artystycznie dzieci oraz upominki dla wszystkich 
wykonawców popisu.

Irmina Kuzik, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
powiedziała, że pomysł otwarcia szkoły wyszedł na spo-
tkanie oczekiwań mieszkańców, którzy do tej pory wożą 
starsze dzieci do szkół muzycznych w Pabianicach i Łodzi. 
Rodzice obecni na sali przyznawali, że jest to duży kłopot 
dla dorosłych, bo długo muszą czekać na zakończenie 
lekcji. Stopniowo, utalentowane muzycznie dzieci będą 
zapewne podejmować naukę na miejscu.

Krzysztof Marciniak, dyrektor niepublicznej szkoły, tenor 
scen operowych podziękował obecnemu na sali Mateuszowi 
Kamińskiemu, b. wiceburmistrzowi za to, że razem ze ś.p. 
burmistrzem Konradem Kobusem stworzyli dogodne 
warunki dla otwarcia placówki muzycznej prywatnej, ale 
działającej na prawach szkoły państwowej. W programie 
popisów wokalnych, muzycznych i tanecznych mieliśmy 
okazję podziwiać dziesiątkę pierwszych uczniów szkoły, 
którzy mają od 7 do 15 lat. Większość, przed rozpoczęciem 
nauki nie grała na żadnym instrumencie, ba, niektóre 
najmłodsze dzieci nie znały jeszcze nut! 

Podczas koncertu na skrzypcach zagrali: Weronika 
Stachurska, Maja Górzynska, Kamila Stasiak, na gitarze: Zosia 
Kalinowska, Zosia Rechcińska, Nadia Wysocka, Anna 
Kwiatkowska, Maja Górzyńska, a na fortepianie: Aleksandra 
Wolska, Kacper Kalinowski, a także Scarlett Mc Inerney.

teKst i Fot.: Włodzimierz Kupisz

Dzień Dziecka stał się okazją do zaprosze-
nia przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Rzgowie Teatrzyku Moralitet z Krakowa, 
który zaprezentował spektakl „Wielkie hece 
w bibliotece”. 

Bardzo sympatyczna, ciepła bajeczka, 
która pomaga najmłodszym widzom 
zaakceptować odmienność czy niepełno-
sprawność, a przy tym uczy zamiłowania do 
książek i prezentuje kwestię dbałości o nie. 
Umiejscowione w bibliotece scenki, pokazują 
dzieciom, że z przyjacielem wspaniale można 
spędzać czas, bez względu na jego inność. 

Pewnego razu w książnicy zadziały się 
osobliwe wypadki. Okazuje się, że bohaterowie 
wydostali się ze swoich książeczek i rozeszli 
po bibliotece. Sytuacja jest dramatyczna, 
bowiem krzątające się postaci nie potrafią 
wrócić do właściwych bajek. Panuje chaos 
i dezorganizacja, spowodowana, jak się 
okazuje, brakiem dbałości o książki. Bajkowi 
bohaterowie opuścili poplamione, zniszczone 
i pogniecione książeczki, bo źle się w nich 
czuli. Potrzebowali harmonii i spokoju, 
zatem sami zabrali się za naprawianie 
księgozbioru. Pod przewodnictwem Kota, 
który okazał się wspaniałym kompanem, 

posklejali i wyczyścili kartki, oprawili i ułożyli 
książki. Zapanował porządek, a bohaterowie 
odzyskali spokój.

Uczniowie najmłodszych klas Szkoły 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, 
którzy zostali zaproszeni na spektakl, są 
wzorowymi czytelnikami i wiedzą, jak należy 
zachowywać się w bibliotece, ponieważ 
aktywnie uczestniczyli w przedstawieniu, 
głośno doradzając bohaterom, co ci powinni 
robić.

teKst i Fot.: anna malinoWsKa / 
Gminna biblioteka publiczna w rzgowie

M inął czas rekrutacji uczniów do 
klasy I w SP w Kalinie i okazało 

się, że rodzice zapisali tylko czworo 
dzieci z rocznika 2009. 

Ci z rodziców, którzy pracują na 
terenie Rzgowa, zdecydowali, że ich 
dzieci podejmą naukę w SP w Rzgowie 
zamiast w Kalinie. Również Grażynie 
Marianowskiej, wychowawczyni obecnej 
klasy I nie udało się przekonać rodziców 
tych uczniów, którzy już nie radzą sobie 
w tej klasie aby pozwolili im jeszcze raz 
być w klasie I. Niestety, nie było odzewu, 
mimo, że przepisy przejściowe na to 

pozwalały. 
Spotkanie rodziców uczniów klasy 

I z Wojciechem Skibińskim, pełniącym 
funkcję burmistrza oraz Edytą Waprzko, 
radną powiatu łódzkiego zakończyło 
się sukcesem. Wątpiący rodzice podjęli 
słuszną decyzję. Klasa I liczyłaby już 6 
uczniów. Mamy również 1 zgłoszenie 
dziecka spoza obwodu , dzięki temu 
stan klasy I będzie wynosił 7 uczniów. 
Mamy obietnicę burmistrza Wojciecha 
Skibińskiego, że jeżeli do naszej szkoły 
przyjdą uczniowie z ościennych gmin, 
trasa autobusu szkolnego może być 

dostosowana do ich potrzeb.
I problem, który jak miecz Domoklesa 

wisiał nad szkołą w Kalinie i gminą Rzgów, 
dzięki dobrej współpracy dyrektora z bur-
mistrzem został rozwiązany pozytywnie 
ku radości wszystkich zainteresowanych 
stron.

Trochę mi przykro, że na ten temat 
pojawiły się niepotrzebne plotki, które tak 
naprawdę nigdy nic dobrego do sprawy 
nie wnoszą, wręcz przeciwnie szkodzą. 
Okazuje się, że wystarczy dobra wola 
zainteresowanych, aby problem pozornie 
nie do rozwiązania przestał istnieć.

autor: teresa Głąb / dyrektor sp w Kalinie

Po wakacJach rusza 9. oddział w Przedszkolu Publicznym w rzgowie.

PoPis młodych muzyków

wielkie hece w bibliotece

w kalinie będzie Pierwsza klasa

mieJsca dla wszystkich 
Przedszkolaków zyzio 

Kujon
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autor: edyta WaprzKo / Koordynator kampanii

4 czerwca w hali Sportowej rozpoczęliśmy piknik występem 
grupy Sempre Cantare. Wiktoria Prądzyńska, Lara hidane 

wykonały utwór „Alleluja” zaś Nicola Bariletta – „Blues bujany” 
wprowadzając nas w przyjemny nastrój. Gimnazjaliści wystąpili 
w przedstawieniu pt. „Pies przyjacielem rodziny”. Marlena 
Kowalska opiekunka grupy, w ramach projektu „Anioły ze 
szkoły” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
zrealizowała również konkurs plastyczny -„Rasy psów”, którego 
efektem była wystawa prac.

Kolejnym elementem programu były występy kabaretowe 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi 
w Kalinie oraz Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie. Kampanię uatrakcyjniły występy grupy gitaro-
wej Weroniki Lipnickiej, a wspólne śpiewanie wprowadziło 
uczestników w wakacyjny nastrój. Na scenie zaprezentowały 

się grupy taneczne ze szkół podstawowych w Kalinie i Guzewie, 
cheerleaderki z GOSTiR oraz „Krasnale” z GOK-u.

Ci, którzy aktywnie lubią spędzać czas, mogli wziąć udział 
w rodzinnych grach i zabawach sportowych prowadzonych 
przez uczennice kl. III a Agatę Broniarczyk i Julię Ziemak oraz 
atrakcjach, przygotowanych przez gromadę zuchową i drużynę 
harcerską ze Rzgowa, prowadzoną przez Izabelę Pyszkę-
Walczak i Marcina Walczaka. Niestety, z powodu niedoboru 
miejsca w tym numerze gazety, mogłam wymienić zaledwie 
garstkę ludzi, którym zawdzięczamy wspaniałą zabawę dla 
naszych pociech.

Nagrody w konkursach, jak również wszelkie atrakcje za-
pewnione tego dnia, finansowane były ze środków Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi Narkomanii.

Pełniący funkcję burmistrza Rzgowa,Wojciech Skibiński 
i prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału 

Łódź - Górna - Marian Trębacz podpisali 8 czerwca 
Protokół Dodatkowy nr 3 do Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowników Samorządowych, 
Zatrudnionych w Szkołach i Przedszkolu prowadzonych 
przez Gminę Rzgów.

Protokół dodatkowy reguluje wiele ważnych spraw, 
związanych ze statusem prawnym pracowników niepe-
dagogicznych. Prace nad protokołem trwały od listopada 
2015 r. Po śmierci burmistrza Konrada Kobusa, Wojciech 
Skibiński chętnie podjął współpracę ze Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego i kontynuował prace nad proto-
kołem. Podczas spotkań i rozmów, burmistrz W. Skibiński 
dał się poznać jako człowiek konkretny, zorganizowany, 
myślący o pracownikach i mieszkańcach. Bardzo dobrze 
odnalazł się w nowej sytuacji.

autor: prezes oGnisKa międzyszKolneGo W rzGoWie

8 czerwca Szkoła Podstawowa im. Jana 
Długosza w Rzgowie obchodziła 

święto milusińskich pod hasłem „Dzień 
Dziecka Dniem bez Agresji”. Przygotowania 
trwały już wcześniej – uczniowie klas 
I-III wykonywali plakaty o przyjaźni, 
akceptacji, właściwym zachowaniu 
i bezpieczeństwie. Natomiast klasy IV-
VI miały możliwość zaprezentowania 
swojego talentu poetyckiego w wierszu 
„ My przeciw agresji”. 

Środa powitała nas pięknym, sło-
necznym porankiem i uśmiechem dzieci. 
Wszyscy uczniowie bawili się na „dmuchań-
cach”, rywalizowali wraz z nauczycielami 
w rozgrywkach sportowych, np. przecią-
ganiu liny. W zdumienie wprawił ich pokaz 
umiejętności magicznych zaproszonych 
gości oraz możliwości „Magicznego 
drzewa” w filmie pt. „Pożeracze książek”. 
Dzieci wypowiadały się nt. zachowania 
bohaterów - ich właściwych i niewłaści-
wych postępków.

Dużą niespodziankę sprawiła dzieciom 
Ochotnicza Straż Pożarna ze Rzgowa 

i Grodziska. Strażacy umożliwili im 
wcielenie się w ich rolę – przebieranie się 
w stroje strażackie, uruchamianie syren 
oraz polewanie wodą. Zmęczeni i głodni 
uczniowie posilili się pizzą. Społeczność 
szkolna nie zapomniała również o innych 
dzieciach. Szkolny wolontariat przygoto-
wał słodką kawiarenkę, z której dochód 
przeznaczony będzie na zakup rowerka 
dla dziecka z gminy Rzgów. 

Zwieńczeniem dnia był bez wątpienia 

mecz siatkówki nauczyciele kontra rodzice. 
Po długich i zaciętych bojach, wspartych 
dopingiem kibiców, z uśmiechem na 
twarzy przegrali nauczyciele.

Ten wyjątkowy i atrakcyjny dzień 
zawdzięczamy Radzie Rodziców oraz 
Gminnemu Programowi Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

autor: aGnieszKa KosińsKa, anna piKala

Prezentujemy wyniki konkursu literackiego poświęconego 
rodzinie, w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na 

rodzinę”. Temat pracy to : „Rodzina w oczach dziecka”. Wpłynęło 
36 prac, których autorami byli uczniowie szkół z gminy Rzgów. 

Prace oceniano w kategoriach: proza i wiersz oraz w trzech 
kategoriach wiekowych : 7-10 lat, 11-13 lat i 14-18 lat. Jury 
oceniało wartość merytoryczną i zgodność prac z tematem 
oraz oryginalność prac. Każdy z członków jury oceniał pracę, 
przyznając punkty w skali od 1 do 10. 

 Jury przyznało następujące nagrody:
Kategoria wiersz
W kategorii 11-13 lat przyznano:

i MiejSCe Sandra Nowińska SP Kalino; 
ii MiejSCe Jakub Waprzko SP ;
iii MiejSCe Martyna Makiewicz SP Rzgów ;
wYrÓŻnienie Julia Bursia SP Guzew; 

W kategorii 14-18 lat przyznano:
i MiejSCe Sara Bednarska Gimnazjum Rzgów ;
ii MiejSCe Weronika Jurga Gimnazjum Rzgów ;
iii MiejSCe Joanna Walczak Gimnazjum Rzgów ;

Kategoria proza
W kategorii 7-10 lat przyznano:

i MiejSCe Krystian Agatka SP Guzew ;
ii MiejSCe Jerzy Walczak SP Rzgów;
iii MiejSCe (nie przyznano nagrody);

W kategorii 11-13 lat przyznano:
i MiejSCe ex aequo Natalia Nettik SP Rzgów i Jakub 
Kluczak SP Guzew; 
ii MiejSCe Maria Kaczmarek SP Rzgów;
iii MiejSCe Weronika Sądkiewicz SP Rzgów ;
wYrÓŻnienie Wiktoria Nowińska SP Kalino;
Jury przyznało również dwie nagrody za estetykę pracy 

dla Natalii Nettik i Sandry Sądkiewicz.
W kategorii 14-18 lat przyznano:

i MiejSCe Agnieszka Fryczka Gimnazjum Rzgów;
ii MiejSCe Julia Waprzko Gimnazjum Rzgów ;
iii MiejSCe Patrycja Ciosek Gimnazjum Rzgów;

autor: edyta WaprzKo

Postaw na rodzinę

nasza gmina Po raz Piąty zaangażowała się w ogólnoPolską kamPanię „Postaw 
na rodzinę”. w ten m. in. sPosób samorząd lokalny realizuJe działania ProFilak-
tyczne, wynikaJące z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Przeciwdziałaniu al-
koholizmowi. ProPonowane Przez nas działania są Jedną z metod chronienia dzieci 
Przed sięganiem Po alkohol, doPalacze czy inne substancJe Psychoaktywne.

wsPółPraca ze związkiem 
nauczycielstwa Polskiego

my, Przeciw agresJi

Piknik, Jakich mało

K ierujemy swoje serdeczne podziękowania do peł-
niącego funkcję burmistrza Rzgowa, Wojciecha 

Skibińskiego za pomoc w załatwieniu spraw lokalowych 
i pomoc w tymczasowym zagospodarowaniu się na terenie 
gminy oraz życzliwe przyjęcie, a także obietnicę pomocy 
w załatwieniu trudnych dla nas uwarunkowań prawnych 
i administracyjnych, dotyczących naszej egzystencji.

serdecznie dzięKujemy!
autor: olGa zubovsKaya, aleKsander zuboWsKi

rePatrianci dziękuJą
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Przed nami ostatnie mecze obecnego sezonu. 
Nasz czwartoligowy zespół, dzięki znakomitej 

serii ośmiu meczów bez porażki w ubiegłych 
tygodniach, na stałe zakotwiczył w środkowej 
części tabeli. W przerwie zimowej spodziewaliśmy 
się ciężkiej walki o utrzymanie do ostatniej kolejki. 
Jednak dzięki ogromnej pracy, jaką wykonał trener 
Michał Osiński wraz ze swoimi zawodnikami, może 
się okazać, że rozgrywki zakończymy nawet na 
piątej lokacie. 

Wszystko będzie zależało od końcówki rundy, 
kiedy to zagramy m.in. z bezpośrednim rywalem 
o miejsce w czołówce, Zjednoczonymi Stryków. 
Co warte podkreślenia, szkoleniowiec pierwszej 
drużyny nie bał się postawić na młodzież. Kluczowymi 
zawodnikami w tej rundzie są m.in. Bartłomiej 
Sztandor, Maciej Bartłomiejczyk oraz hubert 
Rechciński, którzy są wychowankami Zawiszy 
oraz mieszkańcami Rzgowa. Do czwartoligowej 
kadry został włączony również kapitan zespołu 
juniorów, Łukasz Modranka, który zanotował już 
debiut w seniorskiej piłce w rezerwach. Dzięki temu 
możemy się pochwalić aż sześcioma zawodnikami 
w pierwszym zespole, którzy rozpoczynali swoje 

przygody z piłką właśnie w Zawiszy. Poniżej pełna 
lista wyników naszych dotychczasowych spotkań 
w obecnej rundzie.

Świetny start rundy zanotowała druga drużyna. 
Podopieczni Jerzego Rutkowskiego zanotowali sześć 
meczów bez porażki, z których cztery rozstrzygnęli 
na własną korzyść. Niestety, z biegiem czasu zgubi-
liśmy zwycięską formę, przez co z czołówki tabeli 
spadliśmy do jej środkowych stref, z kilkupunktową 
przewagą nad strefą spadkową. Wpływ na ten stan 
rzeczy miał też na pewno przepis ŁZPN-u, z powodu 
którego w drugiej połowie rundy wiosennej nie 
wszyscy zawodnicy pierwszego zespołu mogą 
zasilać rezerwy. Zgromadzony kapitał nie gwarantuje 
nam jeszcze utrzymania, dlatego też w ostatnich 
spotkaniach musimy się pokusić o co najmniej 
jedno zwycięstwo.

Dwie najmłodsze drużyny już zakończyły 
tegoroczny sezon. Przed nimi przerwa wakacyjna, 
podczas której będą podnosić swoje umiejętności 
zarówno na treningach, jak i turniejach towarzyskich. 
Tradycyjnie planowany jest również obóz piłkarski. 
Ostatnie spotkania czekają juniorów młodszych, którzy 
w dalszym ciągu walczą o drugie miejsce w lidze.

Z arząd GLKS Zawisza Rzgów informuje, że 23 czerwca 
o godz. 18 w hali sportowej GOSTiR w Rzgowie 

odbędzie się zebranie sprawozdawcze za rok 2015. 
Wpłat składek członkowskich można dokonywać osobiście 
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 statutu Klubu, brak wpłaty 
będzie skutkował usunięciem z listy członków.

Zarząd GLKS Zawisza Rzgów zaprasza dziewczęta oraz chłopców 
urodzonych w latach 2004-2010 do rozpoczęcia treningów 

w klubie. Za uczestnictwo w zajęciach nie są pobierane żadne 
opłaty miesięczne, ani wpisowe. Serdecznie zapraszamy również 
kandydatki w wieku 15+ na cotygodniowe treningi piłki nożnej. 
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 19 na rzgowskim 
Orliku. Więcej informacji udzieli prezes Robert Świerczyński, 
nr tel. 505-128-168. Możliwy również kontakt poprzez e-mail: zawisza.
rzgow@wp.pl.imię i nazwisko członka, za którego dokonywana jest 
wpłata. UWAGA! Zgodnie z zapisami statutu Klubu, brak wpłaty 
będzie skutkował usunięciem z listy członków.

autor: Kamil poros

zawisza rzgów – Mechanik Radomsko 1:1 (Wiśniewski)
zawisza rzgów – Zawisza Pajęczno 1:0 (Dolewka)
Widzew Łódź – zawisza rzgów 4:0

Włókniarz Zelów – zawisza rzgów 0:0

Omega Kleszczów – zawisza rzgów 1:2 (Dolewka, Wiśniewski)
zawisza rzgów – Astoria Szczerców 0:1
KS Paradyż – zawisza rzgów 1:1 (Rechciński)
zawisza rzgów – Polonia Piotrków 2:2 (Rechciński, samobójcza)
Pilica Przedbórz – zawisza rzgów 1:3 (Olejnik, Perek, Wiśniewski)
zawisza rzgów – GKS II Bełchatów 2:1 (Perek, Wiśniewski)
Orzeł Nieborów – zawisza rzgów 2:2 (Wiśniewski, Dudka)
zawisza rzgów – Stal Głowno 2:0 (Dolewka, Sztandor)
LKS Rosanów – zawisza rzgów 0:2 (Wiśniewski 2)
zawisza rzgów – Jutrzenka Warta 2:1 (Rechciński, Kulik)
Zjednoczeni Bełchatów – zawisza rzgów 5:1 (Piotrowski)

zawisza ii rzgów – Sokół II Aleksandrów 1:1 (Rechciński)
PTC Pabianice – zawisza ii rzgów 1:2 (Olejnik, Soszyński)
zawisza ii rzgów – Termy Uniejów 4:2 (Wiśniewski 3, Sztandor)
Ostrovia Ostrowy – zawisza ii rzgów 2:3 (Perek 2, Soszyński)
zawisza ii rzgów – Start Łódź 2:1 (Kaczmarkiewicz, Dudka)
zawisza ii rzgów – Włókniarz Konst. 0:0
LZS Justynów – zawisza ii rzgów 2:0
zawisza ii rzgów – GLKS Dłutów 1:1 (Rutkowski)
KKS Koluszki – zawisza ii rzgów 3:1 (Szol)
Zawisza ii rzgów – Włókniarz Pabianice 1:1 (Rutkowski)
Górnik Łęczyca – zawisza ii rzgów 4:0
zawisza ii rzgów – KS Kutno 0:0

B1 junior Młodszy (r. 1999-2003)
zawisza rzgów – AKS SMS Łódź 1:0 (P. Koszowski)
Stal Głowno – zawisza rzgów 4:2 (Kmieć, Pacześ)
zawisza rzgów – Iskra Dobroń 3:1 (Modranka, Pacześ, Kmieć)
Boruta Zgierz – zawisza rzgów 1:1 (D. Stępniewski)
AKS SMS Łódź – zawisza rzgów 4:1 (Małolepszy)
zawisza rzgów – Stal Głowno 4:1 (Modranka 3, Pacześ)

D2 Młodzik (r. 2004/05)
zawisza rzgów – AMII Łódź 5:3 (Nowak 4, M. Koszowski) 

zawisza rzgów – Stal Głowno 3:3 (Nowak 2, Słoń) 

zawisza rzgów – KKS Koluszki 0:1
Start Łódź – zawisza rzgów 7:0 
MUKS Akad. Tuszyn – zawisza rzgów 10:2 (M. Koszowski, Słoń) 
UKS SMS II Łódź – zawisza rzgów 0:3 (walkower)
Widzew Łódź – zawisza rzgów 11:3 (M. Koszowski, Nowak, Kubas)

e2 Orlik (r. 2006 i młodsi)
Jutrzenka Bychlew – zawisza rzgów 14:0
MSP WNS Łódź – zawisza rzgów 15:10 (Jakobsze 3, Kamiński 3, Kuzik, Chachuła, Zach, Wójcik) 
zawisza rzgów – Orzeł Piątkowisko 8:2 (Wójcik 3, Kamiński 2, Derczyński, Cieślak, Chachuła)

Włókniarz Pabianice – zawisza rzgów 11:1 (Kamiński)
Metalowiec Łódź – zawisza rzgów 7:3 (Kamiński 3)  
zawisza rzgów – Mazovia Tom. Maz. 0:21

Terminarz rozgrywek w tym miesiącu

iV liga
Boruta Zgierz – Zawisza Rzgów

18 czerwca (sobota), 
17:30

Klasa okręgowa
Start Brzeziny – Zawisza II Rzgów 

19 czerwca (niedziela), 
16:00

ostatni miesiąc sezonu 2015/16

zebranie sPrawozdawcze 
za rok 2015

nabór do glks zawisza rzgów
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