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Jaki dla rzgowskiego samorządu był kończący się rok, co dobrego 

się wydarzyło? - o tym wszystkim dowiecie się z rozmowy z mateuszem 

kamińskim, burmistrzem rzgowa. na str. 5
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Spłonął dom w BaBichach o SpołeczeńStwie oBywatelSkim 
na UniwerSytecie łódzkim

TeksT i foT. : Bogumił makowski

U rząd Wojewódzki w Łodzi we współpracy z Centrum 
Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a 

działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego zorganizował międzynarodową konferencję 
naukową pod nazwą „Wpływ funduszy europejskich na 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. W konferencji brał 
udział Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa.Wojewoda 
łódzki Zbigniew Rau, w swoim wystąpieniu otwierającym 
konferencję podkreślił, że demokracja opiera się na silnym 
społeczeństwie. Jego zdaniem, aktywny udział obywateli 
w życiu politycznym wzmacnia demokrację i buduje oraz 
rozwija społeczeństwo obywatelskie.

Jak Pjetri, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania w Agencji 
ds. Europejskiego Funduszu Społecznego (Walonia –Bruksela) 
wyjaśniał zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu 
Społecznego.Na temat polskich doświadczeń związanych z fun-
duszami UE w kontekście rozwoju sektora obywatelskiego mówił 
Krzysztof Motyk, Naczelnik Wydziału Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Według danych posiadanych przez tę instytucję, zaledwie 5 
procent miast oraz 3 procent gmin miejsko-wiejskich podpisuje 
wieloletnie i stałe umowy z instytucjami pozarządowymi w 
celu realizacji różnych programów finansowanych z programu 
„Kapitał ludzki”, który dotychczas był największym programem 
społecznym w Europie.Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa 
biorący udział w konferencji podkreślił, że gmina Rzgów po-
zytywnie wyróżnia się z tych statystyk, albowiem od lat stale 
współpracuje z organizacjami pozarządowymi ze Rzgowa.

- Przy wyborze partnera do współpracy kierujemy się celami 
jakie są realizowane przez organizacje pozarządowe - wyjaśnia 
burmistrz Kamiński.- Przyjmując wszelkie kryteria formalne, 
kierujemy się zasadą, że organizacje z którymi od szeregu lat 
współpracujemy, takimi jak: Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„Zawisza”, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” oraz Ośrodek 
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych 
Sióstr Felicjanek będą realizować programy prospołeczne. 
Współpracujemy także z kołami gospodyń wiejskich i ochot-
niczymi strażami pożarnymi z naszego terenu.

TeksT i foT. : Bogumił makowski

9 grudnia około godziny 3 wybuchł pożar w miejsco-
wości Babichy, który pochłonął dom  zamieszkały 

przez dwuosobową rodzinę. Spłonęło całe wyposażenie 
budynku. Z pożaru cudem uszli z życiem trzynastoletni 
uczeń rzgowskiego gimnazjum i ojciec chłopca. Z pożogi 
udało im się uciec przez okno. Pożar mógł być spowo-
dowany awarią pieca, przyczynę wybuchu pożaru bada 
policja przy pomocy strażaków.

W akcji ratowniczej brali udział zawodowi strażacy 
z Łodzi oraz ochotnicze straże pożarne z Grodziska, 
Rzgowa i Guzewa. Gmina Rzgów natychmiast zapewniła 
rodzinie tymczasowy lokal zastępczy. Burmistrz Rzgowa, 
Mateusz Kamiński wraz z pracownikiem socjalnym spo-
tkał się z poszkodowanymi, rozmawiali o potrzebach 
rodziny i możliwości pomocy jakich samorząd może 
udzielić. Burmistrz zwizytował także miejsce pożaru by 
bezpośrednio na miejscu ocenić sytuację i podjąć kolejne 
konieczne działania.

Edyta Waprzko, pedagog w rzgowskim gimnazjum, 
zadeklarowała że szkoła udzieli materialnej pomocy 
uczniowi. Na wieść o tragedii taką samą deklarację pomocy 
zgłosiła dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
5 przy ulicy Królewskiej w Łodzi, do którego również 
uczęszczają uczniowie mieszkający w Rzgowie.
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laUr zwycięStwa i nagrodę pieniężną w Vi edycji konkUrSU „ekoBelfer”  
w kategorii „gimnazjUm” zdoByła emilia nowacka, naUczycielka   w gimnazjUm 
im kazimierza jagiellończyka w rzgowie.

Celem konkursu organizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi  jest wyłonienie i nagrodzenie nauczycieli 
prowadzących aktywną działalność na polu edukacji 
ekologicznej i propagujących tematykę ochrony środo-
wiska.  VI edycja tego konkursu obejmowała rok szkolny 
2015/2016.

najlepSzy ekoBelfer jeSt  
w rzgowie

Szczęśliwa trzynaStka 

S erdecznie życzę naszemu rzgowskiemu chórowi „Camerata”, 
którym od trzynastu lat kieruje pani Izabela Kijanka 

wielu kolejnych lat koncertów i występów wzbogacających 
nas wszystkich pieśniami nie tylko kościelnymi – mówił w 
czasie niedzielnej mszy świętej 20 listopada proboszcz parafii 
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie, ksiądz 
kanonik Krzysztof Florczak. „Camerata” obchodziła bowiem 
właśnie trzynastą rocznicę powstania.

Po mszy świętej , chór „Camerata” wystąpił z okolicz-
nościowym rocznicowym koncertem. W repertuarze były 
utwory zarówno kościelne, jak i świeckie.

- Śpiewajmy razem, wspólnie i cieszmy się życiem – radośnie 
mówiła do rzgowian, którzy 20 listopada niezwykle licznie 
zapełnili świątynię, Izabela Kijanka, założycielka chóru i jego 
dyrygentka oraz kierowniczka od momentu powstania. – I 
zapraszamy do nas, na zajęcia i do wspólnego śpiewania.

Kolejną odsłoną rocznicowych imprez „Cameraty” była 
okolicznościowa wystawa zdjęć, która odbyła się 30 listopada 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Można wówczas było oglądać 
bogatą dokumentację fotograficzną obrazującą życie chóru 
oraz zapoznać się z jego kroniką.
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rzgowianie Utoczyli krwi

Dwadzieścia dwie osoby oddały w niedzielę 20 listopada  
w Rzgowie niemal 10 litrów krwi, w czasie kolejnej już akcji 

honorowego krwiodawstwa.
Na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie Ambulans 

Krwiodawstwa należący do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi stanął o godzinie 
10.00. Przez trzy godziny akcji pobierania krwi zgłosiło się 
26 chętnych gotowych ją oddać, ale cztery osoby nie mogły 
tego uczynić z powodów zdrowotnych.

Krew może oddać każda pełnoletnia osoba, do 65 roku 
życia i ważąca nie mniej niż 50 kilogramów.

Kolejna akcja krwiodawstwa w Rzgowie planowana jest 
już w 2017 roku.
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Uchwały rady miejSkiej w rzgowie z dnia 30 liStopada

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dn. 30 
listopada 2016 r. zawierał 24 punkty, z czego 13 uchwał do 

podjęcia oraz przedstawienie dwóch sprawozdań. Pierwsze  – 
informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów 
za rok szkolny 2015/2016, do której przedstawienia zobowią-
zany jest burmistrz. Z informacji tej dowiedzieć się możemy o 
funkcjonowaniu poszczególnych placówek oświatowych, m.in. 
realizacji obowiązku szkolnego, kontrolach w szkole, strukturze 
zatrudnienia, liczebności klas oraz wynikach sprawdzianów. Drugie 
sprawozdanie dotyczyło informacji z przebiegu konsultacji pro-
jektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o 
których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 
W ślad za tym rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia takiego 
programu, który określa m.in. zasady i formy współpracy Gminy 
Rzgów z organizacjami pozarządowymi. Gmina Rzgów na 2017 
rok określiła jako priorytetowe zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na realizację 
Programu w 2017 roku Gmina Rzgów planuje przeznaczyć kwotę 
w wysokości nie mniejszej niż 455 000 zł.

zmiany BUdżetowe

W zmianach w budżecie na rok 2016 burmistrz zaproponował 
zwiększenie środków na kwotę 146.900,00 zł, na którą składały 
się m.in. na takie inwestycje:

1.Zakup wyposażenia boiska w Guzewie w ramach realizacji 
projektu współfinansowanego przez Województwo Łódzkie 
za kwotę 10.600,00 zł
2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości 
Kalino, gmina Rzgów za kwotę 50.000,00 zł
3.Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie za 
kwotę 35.000,00 zł
4.Wymiana baterii - UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 
za kwotę 17.000,00 zł
5.Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Nad Nerem w 
Bronisinie Dworskim za kwotę 15.000,00 zł
6.Oświetlenie ul. Zaratajki w Rzgowie - montaż lampy solarnej 
za kwotę 12.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków opiewało na kwotę 471.311,50 zł, 
natomiast budżet gminy zasiliła pomoc finansowa z Województwa 
Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację projektu  lokalnego 
pod nazwą „Sportowa integracja sołectwa Guzew - Babichy” w 
kwocie 4.972,50 zł. Ponadto dokonano zmiany w planie finan-
sowym samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą 
GZWiK w Rzgowie, polegającej na zwiększeniu przychodów i 
kosztów o kwotę 7.500,00 zł oraz wprowadzeniu stanu środków 
obrotowych na koniec roku w wysokości 20.000,00 zł.

dopłata do wody

Radni zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rzgów na rok 
2017, przedstawione we wniosku taryfowym przez GZWiK w Rzgowie. 
Burmistrz zaproponował uchwałę dotyczącą ustalenia dopłat do 
wody  dla I grupy taryfowej – 0,25 zł, do ścieków dla I grupy taryfo-
wej – 0,60 zł. Ustalenie dopłaty leży w kompetencji rady miejskiej i 
tak większością głosów radni przyjęli jedynie dopłatę w wysokości  
0,48 zł do wody dla I grupy taryfowej, rezygnując tym samym 
z dopłaty do ścieków. 

Radni przyjęli uchwałę, w której burmistrz zaproponował 
zmianę polegającą na wprowadzeniu do stawek za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Rzgów opłatę za 1 
m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia światłowodowego w wysokości 
20,00 zł. 

„orlik” z regUlaminem

Wprowadzono regulamin określający zasady korzystania z 
kompleksu boisk „Moje boisko - Orlik 2012” w Rzgowie, który 
określa zasady korzystania z obiektu i sankcje za złamanie zasad, 
a także harmonogram udostępniania obiektu. Obiekt czynny 
będzie od poniedziałku do niedzieli. W okresie roku szkolnego 
w celu realizacji planowanych zajęć szkolnych dla uczniów 

placówek oświatowych z terenu Gminy Rzgów udostępniany 
będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00, na-
tomiast dla wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku w 
godz. 15.00 – 20.00, w soboty i niedziele:  12.00 – 22.00. Obiekt 
będzie  dostępny w okresie wakacyjnym dla wszystkich chętnych 
od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 – 22.00, natomiast w 
okresie jesienno – zimowym (od 1 listopada do 31 marca) obiekt 
będzie dostępny do godz. 18.00.

Rada Miejska w Rzgowie w dniu 28 listopada 2012 roku 
podjęła uchwałę Nr XXVIII/255/2012 w sprawie wyrażenia zgody 
na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Rzgów na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Gadce, 
Prawdzie, Bronisinie Dworskim, Kalinku, Grodzisku, Starowej 
Górze, Guzewie, Romanowie, Rzgowie i Kalinie. Przywołana 
podstawa prawna ww. uchwały nie zawierała upoważnienia 
dla rady gminy do wyrażenia zgody na użyczenie komunalnej 
nieruchomości gruntowej. W związku z powyższym burmistrz 
wystąpił do rady z wnioskiem o uchylenie przedmiotowej uchwały 
gdyż narusza ona kompetencje Burmistrza Rzgowa jako organu 
wykonawczego do gospodarowania mieniem komunalnym, 
określone w ustawie o samorządzie gminnym. 

nowi przewodniczący

W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty zaszła ko-
nieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu 
i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
Ustawa wprowadziła pojęcie „podstawowej kwoty dotacji”, przez 
którą rozumie się kwotę wydatków pomniejszonych o środki 
określone w ustawie o systemie oświaty. 

Na skutek przyjęcia funkcji wiceprzewodniczącego rady 
radny Zbigniew Cisowski musiał zrezygnować z członkowstwa 
w Komisji Rewizyjnej, gdyż ustawa o samorządzie gminnym nie 
zezwala łącznia tych dwóch funkcji. Do komisji rewizyjnej rada 
powołała radnego Kazimierza Łęgockiego. 

Dokonano zmiany w składzie Rady Społecznej w Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Rzgowie powołując na przewodniczącą 
rady społecznej Małgorzatę Rózgę – zastępcę burmistrza Rzgowa. 
Dotychczas przewodniczącym rady społecznej był Mateusz 
Kamiński, burmistrz Rzgowa. Pozostały skład nie uległ zmianie.  

Rada podjęła uchwałę zlecająca Komisji Rewizyjnej przeprowa-
dzenie kontroli problemowej obejmującej wydatkowanie środków 
z budżetu gminy Rzgów na sfinansowanie linii autobusowej nr 
70. Po zakończeniu kontroli komisja przedłoży Radzie protokół z 
kontroli. Uchwała została przygotowana w związku z wnioskiem 
jednej z mieszkanek Rzgowa o zlecenie takiej kontroli. 

Skąd Się Bierze cena wody

B eata Jasiukiewicz, dyrektor Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Rzgowie wyjaśnia:

Podwyżka taryf, mimo przeszło 80 tysięcy 
oszczędności dokonanych przez Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, jest 
spowodowana koniecznością kupowania w 
przyszłym roku wody od Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Łodzi. Jej koszt przekroczy 

200 tysięcy złotych. W tym czasie będzie 
przeprowadzony gruntowny remont Stacji 
Uzdatniania Wody przy ul. Górnej Rzgowie. 
Dzięki niemu poprawi się jakość wody do-
starczanej mieszkańcom gminy, ponieważ 
w hydroforni zostanie zainstalowany nowo-
czesny system odżelaziania wody. Ponadto, 
modernizowanie hydroforni jest konieczne 
dla zapewnienia odpowiednio wysokiego 
ciśnienia wody w rurach wodociągowych; 

w gminie Rzgów rozwija się jednorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe i konieczne jest 
wydłużanie sieci wodociągowej. Aby jednak 
nie było problemów z ciśnieniem wody w 
nowych domach, potrzebne są zmodernizo-
wane stacje uzdatniania wody, które zapewnią 
jednocześnie wysoką jakość wody płynącej z 
kranów i odpowiednio wysokie jej ciśnienie.

Opracowując taryfę dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę 
i zbiorowego 
odprowadzania 
ścieków doko-
nujemy analizy 
poniesionych 
kosztów i wy-
liczamy nową 
cenę w sposób 
precyzyjnie 
określony w 
p r z e p i s a c h 
prawa. Musimy 

dokładnie zaplanować i przewidzieć wydatki 
jakie poniesiemy w roku obowiązywania nowej 
taryfy, co jest zadaniem niezwykle trudnym.

Ustalamy także wysokość niezbędnych 
przychodów, jakie powinniśmy osiągnąć, 
by pokryć wszystkie wydatki związane z 
eksploatacją i utrzymaniem sieci wodociągo-
wo- kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków 
tak, aby w trakcie roku nie okazało się, że 
brakuje nam na coś pieniędzy, a mieszkańcy 
nie mają wody w kranach. 

W kosztach utrzymania zakładu są także 
koszty pracowników, a więc ich pensje oraz 
nagrody jubileuszowe i odprawy.Tegoroczna 
susza spowodowała, że mieliśmy dużą sprzedaż 
wody ale i ponieśliśmy też większe koszty 
związane z wydobyciem wody oraz z awariami, 
które się wydarzyły. Duże kwoty pochłonęło 
także konieczne czyszczenie kanalizacji.

o BUdżecie, wodzie i „orlikach”
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TeksT : koordynaTor działań – pedagog szkolny edyTa waprzko.

M ateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa uczestniczył 
w Sejmie na zaproszenie Krzysztofa Przybyła, 

prezesa  Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska” w uroczystej konferencji „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu 
Terytorialnego”. W czasie konferencji ogłoszono wyniki XIV 
edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Lokalnego. 

- W tegorocznej edycji sklasyfikowano nas na 4 miejscu 
w województwie łódzkim i 25 w skali kraju. Nadal więc, 
biorąc pod uwagę liczbę podobnych jednostek samorzą-
dowych w naszym kraju, jesteśmy na początku głównej 
grupy „peletonu” – mówi burmistrz Kamiński. – Wyniki 
rankingu są potwierdzeniem, że plany rozwoju naszej 
gminy zostały dobrze nakreślone przez nasz samorząd 
i równie dobrze są realizowane.

Warto przypomnieć, że w 2010 roku Rzgów został 
uhonorowany tym rankingu okolicznościowym dyplo-
mem w kategorii Gmin Miejsko – Wiejskich.Ranking 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Lokalnego jest opracowywany pod kierunkiem prof. 
Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk 
Społecznych Politechniki Warszawskiej. Obiektywnych 
danych dotyczących wszystkich jednostek samorządo-
wych, których jest w Polsce blisko 2,5 tysiąca dostarcza 
organizatorom rankingu Główny Urząd Statystyczny. 
Kryteria, które są brane pod uwagę przy opracowywa-
niu Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Lokalnego obejmują trzy obszary rozwoju: 
społeczny, gospodarczy oraz ochronę środowiska.

Organizatorem konferencji była sejmowa Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, przy 
współudziale Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska” oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, który od ponad 11 lat prowadzi 
badania w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-
-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego 
(gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich) oraz 
powiatów jako zbioru gmin i regionów administracyjnych 
(województw).

TeksT : Bogumił makowski

mieSzkańcy gminy rzgów mogą jUż korzyStać z programU miejSka karta Seniora w łodzi

po raz czwarty w gimnazjUm im. kazimierza jagiellończyka, w dniU 4 grUdnia 
2016r., odBył Się koncert charytatywny. wydarzenie organizowane Było w ramach 
ogólnopolSkiej kampanii poStaw na rodzinę

G łównym celem tegorocznej akcji jest wsparcie naszego 
małego mieszkańca gminy - Nikodema Woźniaka, chorego 

na rdzeniowy zanik mięśni. Do walki z chorobą potrzebuje 
On wielu kosztownych sprzętów, a tylko niektóre z nich 
mogą być refundowane i to niestety nie w całości... Między 
innymi są to: koflator, respirator, pionizator, wózek, gorset, 
ortezy. Nikodem musi być też ciągle rehabilitowany, a im 
częściej tym lepiej. Przy jego schorzeniu zaleca się ćwiczenia 
codziennie. Zabiegi rehabilitacyjne refundowane są niestety 
tylko w wymiarze mniejszym niż 2 wizyty w ciągu tygodnia. 
Jeśli nie będzie ćwiczył, choroba Go pokona. Część funduszu 
przeznaczona będzie  również  na przygotowanie paczek 
świątecznych dla rodzin z naszego terenu, znajdujących sie 
w trudnej sytuacji życiowej. 

Tegoroczny koncert 
współtworzyły grupy 
artystyczne: zespół 
wokalny z XXI Liceum 
Ogólnokształcącego; 
zespół gitarowy 
prowadzony przez 
Weronikę Lipnicką; 

Sempre Cantare prowadzone przez Wojciecha Skibińskiego, 
dyrektora GOK-u. Młodzież Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka pod opieką Edyty Waprzko, Elżbiety Wiry 
i Beaty Ways przygotowała montaż słowno- muzyczny. 
Rzgowskie Studio Teatralne prowadzone przez Irminę Kuzik 
oraz Agnieszkę Rutę wystawiło przedstawienie dla dzieci 
zatytułowane "Gwiazdka w Leśnej Akademii".  Ozdoby na 
kiermasz świąteczny przygotowywała młodzież gimna-
zjum, sekcja wolontariatu. Emilia Nowacka wraz z  dziećmi 

wykonywała kartki świąteczne techniką scrapbooking'u. Edyta 
Waprzko i Michał Świniarski wraz z uczniami od września 
przygotowywali ozdoby świąteczne techniką decoupage 
i quilling'u. Do współpracy na rzecz rodzin znajdujących  
się w trudnej sytuacji włączył się: Parafialny Zespół CARITAS,  
przygotowując stroiki świąteczne, dzieci  ze Szkoły Podstawowej  
im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, wraz z opiekunami, Magdaleną  
Hoją - Mordaką, Sylwią Kutąi Barbarą Kaczmarek oraz 
uczniowie Szkoły im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie 
z Agnieszką Juraszek i Joanną Kurowską, wykonując ozdoby 

świąteczne różnymi 
technikami. Wystawę  
prac plastycznych z 
Pracowni Plastycznej 
GOK-u przygotowywała 
Irmina Kuzik zaś wysta-
wę fotograficzną Beata 
Ways z podopiecznymi 
z koła fotograficznego. 

Uczniowie wszystkich klas zrobili ciasta. Kawę i herbatę można 
było wypić w przygotowanej kawiarence, w której znalazły się 
również artykuły Fairtrade, dzięki zaangażowaniu nauczyciela 
chemii, Emili Nowackiej, na rzecz  Koalicji Sprawiedliwego 
Handlu. Swoje podziękowania kieruję do uczniów którzy 
pomogli przygotować aranżację sali i ciężko pracowali 
aby wszystko wypadło jak najlepiej oraz członom Redakcji 
Młodej Generacji na czele z Agnieszką Rutą, którzy zrelacjo-
nowali całe wydarzenie. 
Duża liczba osób, która 
odwiedziła nas tego 
dnia, pokazała że miesz-
kańcy naszej gminy są 
wrażliwi na potrzeby 
drugiego człowieka. 
Rzgowianie okazali 
hojność oraz oddanie 
dla idei pomocy bliźniemu. 

Bardzo gorąco dziękujemy za ofiarność. Każdy gest, nawet 
najdrobniejszy… zmienia świat… czyjś świat…

rzgów w krajowej czołówce

Ulgi dla rzgowSkich Seniorów 

zagrali dla nikodema - koncert 
charytatywny w rzgowSkim 
gimnazjUm

S pecjalnie dla osób, które ukończyły 
60 rok życia szereg łódzkich insty-

tucji, przychodni rehabilitacyjnych,  
restauracji, ośrodków sportowo – re-
kreacyjnych i wypoczynkowych i wiele 
innych przygotowało liczne oferty, 
ulgi i zniżki.  Aby móc korzystać z do-
brodziejstw Karty Seniora wystarczy,  
że złożyć oświadczenie o posiadaniu 
na terenie Łodzi „ośrodka interesów  
życiowych”, tj. centrum interesów 
osobistych lub gospodarczych 
(ścisłe powiązania osobiste lub  
ekonomiczne) 

- Cieszę, że Łódź myśli także o swoich 

sąsiadach – mówi Mateusz Kamiński, 
burmistrz  Rzgowa. – Takie inicjatywy 
są ważne z punktu widzenia działań 
socjalnych i społecznych, a także sprzyjają 
integracji regionu, co w efekcie może 
skutkować lepszą współpracą między 
miastami aglomeracji.

Od momentu uruchomienia programu 
Miejska Karta Seniora wydano już 25 
tysięcy kart seniora upoważniających 
do otrzymania różnorakich zniżek. Taką 
kartę otrzymać bezpłatnie w punktach  
 
informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi: przy 
ul. Krzemienieckiej 2, ul. Zachodniej 46, 

al. Politechniki 32, al. Piłsudskiego 100 i 
ul. Inflanckiej 45, a także ul. Piotrkowskiej 
153 i 110 (w Łódzkim Centrum Kontaktu 
z Mieszkańcami).

Informacje o Miejskiej Karcie Seniora 
wraz z wykazem ofert partnerów Programu 
dostępne są na portalu dla seniorów 
www.seniorzy.uml.lodz.pl oraz profilu 
Seniorzy w Łodzi . 
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rozmowa z mateUSzem kamińSkim, BUrmiStrzem rzgowa.

inweStUjemy w komfort życia i BezpieczeńStwo

Spacer z naUką hiStorii

- Jaki to był dla rzgowskiego samorządu ten kończący 
się rok?

- Najkrócej można byłoby scharakteryzować określe-
niem i dobry, i zły. Niewątpliwie wszyscy przechodziliśmy 
bardzo trudne chwile z powodu śmierci nieodżałowanego 
burmistrza Konrada Kobusa, który odszedł od nas marcu. 
Jego śmierć spowodowała, że projekty i działania, które 
rozpoczął zostały zawieszone. Potem był czas przygotowań 
do przedterminowych wyborów na urząd burmistrza, 
o który skutecznie się ubiegałem. Ten czas wyborów,  

a wcześniej kampanii wyborczej pokazał mi moich samo-
rządowych przyjaciół i wyborców, którzy podobnie jak 
ja uznali, że przyszłość należy budować w powiązaniu z 
przeszłością i z szacunkiem dla niej. Zresztą, moje hasło 
wyborcze brzmiało: Szanuję przeszłość, tworzę przyszłość. 
Po wygranych wyborach na urząd burmistrza Rzgowa po 
prostu wziąłem się do pracy, bo wszak tego oczekują ode 
mnie mieszkańcy naszej gminy.

- Zatem co dobrego się wydarzyło?

- Z pewnością dobra jest wysoka ocena naszej gminy. 
Potwierdzeniem tego faktu jest 4 miejsce w województwie 
łódzkim i 25 w Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich w XIV 
edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Lokalnego organizowanych przez Fundację 
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Wyraźnie więc 
widać, że plany rozwoju naszej gminy zostały dobrze nakre-
ślone przez nasz samorząd i równie dobrze są realizowane.

- Rozumiem, że rankingi są ważne, ale dla mieszkańców 
gminy ważniejsze są realne inwestycje przekładające 
się na bezpieczeństwo i komfort życia.

- Z pewnością duży wpływ na bezpieczeństwo poru-
szania się ma stan dróg i ulic. W 2016 roku prowadziliśmy 
szereg inwestycji drogowych. Oddaliśmy do użytku drogę 
rowerową oraz chodnik pomiędzy Rzgowem a Kalinkiem. 
W Kalinku na drodze powiatowej ułożono nowy asfalt, 
poszerzoną ją, jest chodnik i wyjazdy z posesji z kostki 
brukowej. W Rzgowie, wprawdzie z pewnymi kłopotami 
wynikającymi z kolizji budowlanych kończy się remont 
ulicy Polnej. Ku końcowi zmierza także remont ulicy 
Nasiennej w Rzgowie. Na ulicy Kamiennej, między Tuszyńską  
a Literacką został wybudowany chodnik, podobnie 
będzie na ulicy Literackiej; od Kamiennej do Ogrodowej 
– tutaj kończy się budowa chodnika. Dokonaliśmy od-
biorów zakończonych inwestycji na ulicach: Dębowej  
w Bronisinie Dworskim i Staszica w Rzgowie. Z rozmów 
z mieszkańcami wiem, że inwestycje drogowe są bardzo 
pożądane ponieważ zwiększają bezpieczeństwo poruszania  
się zarówno pieszych, rowerzystów jak i  
zmotoryzowanych.

- Rada Miejska w Rzgowie podjęła w grudniu uchwałę 
o nowej taryfie dla wody i ścieków. Niewielka podwyżka 
cen wody jest spowodowana koniecznością kupowania 
w przyszłym roku wody z Łodzi.

- W 2017 roku będziemy modernizować Stację Uzdatniania 
Wody przy ul. Górnej w Rzgowie i rzeczywiście jesteśmy 
zmuszeni kupować wodę w Łodzi. Po zakończeniu inwe-
stycji poprawi się jakość naszej wody, co będzie skutkiem 
zainstalowania nowoczesnego systemu do odżelaziania 
wody. Modernizowanie hydroforni jest konieczne dla 
zapewnienia odpowiednio wysokiego ciśnienia wody w 
rurach wodociągowych. Rzgów bowiem rozwija się, mamy 
coraz więcej domów jednorodzinnych, do których trzeba 
zapewnić dostawę wody. Temu również będzie służyła 
inwestycja w stację przy ulicy Górnej. 

Gdybyśmy się przyjrzeli inwestycjom wodociągowym w 
naszej gminie, to łatwo zauważyć, że w 2016 roku wybudo-
waliśmy niemal dwa i pół kilometra wodociągów kosztem 
niemal dwóch milionów złotych. Wodociągi powstały w 
ulicach: Bema, Słowiczej i Leśnej w Rzgowie. W Konstantynie 
w ulicy Pejzażowej i Malowniczej. Najwięcej wodociągów 
wybudowano w bieżącym roku Starowej Górze. Inwestycje 
wciąż jeszcze trwają w Grodzisku w ulicy Stefana oraz 
Ściennej w Starowej Górze i Kombajnowej w Starej Gadce. 

Oprócz wybudowania kilometrów wodociągów, zmoder-
nizowano w Rzgowie przy ulicy Krzywej stację uzdatniania 
wody. Inwestycja kosztowała około 1,2 miliona złotych. Ta 
stacja pochodzi z lat 80. i wymagała pilnego remontu. Jego 
efektem jest lepsza woda płynąca w kranach mieszkańców 
m.in. w Rzgowa i Gospodarza.Mieszkańcy naszej gminy 
oczekują działań, które będą zwiększały sferę komfortu 
mieszkania i bezpieczeństwa. Taką też politykę inwestycyjną 
realizowaliśmy w 2016 roku i w znacznej mierze będziemy 
ją kontynuować w przyszłości.

K ilkadziesiąt osób wzięło udział w trwającej 
niemal dwie godziny debacie na temat 

studium zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rzgów. Dyskusję prowadziły: Teresa 
Brzozowska i Anna Rek z „Pracowni Planowania 
Przestrzennego Teresa Brzozowska”.

Według analizy demograficznej szacuje 
się, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba 
mieszkańców gminy Rzgów zwiększy się 
o 30 procent. Spośród 900 hektarów, które 
jeszcze nie zostały „zainwestowane”, na cele 
mieszkaniowe można przeznaczyć około 500 
hektarów. Koszt uzbrojenia tych terenów 
to 180 milionów złotych. Aby uzbroić je 
w ciągu 30 lat, co roku na infrastrukturę 
techniczną należałoby wydawać rocznie 6 
milionów złotych.

Studium zagospodarowania przestrzen-
nego nie jest szczegółowym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Studium 
określa możliwe kierunki zagospodarowania 
oraz użytkowania terenów, w tym terenów 
wyłączonych spod zabudowy oraz kierunki 
i zasady kształtowania rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej, a także obszary 
oraz zasady ochrony przyrody

W czasie debaty odbywającej się 29 
listopada mieszkańcy gminy mogli zadawać 
pytania dotyczące studium dla poszczegól-
nych sołectw. Uwagi do studium można było 
składać do 21 grudnia.

W dniu 19 listopada 2016 roku odbył się już 
trzeci spacer historyczny po cmentarzu 

wojennym w Gadce Starej. Członkowie Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej  Żelazny Orzeł 
1914 z Łodzi w umundurowaniu z tego okresu 
przedstawili licznej grupie osób przybyłych 
na ten spacer historię „Operacji łódzkiej”, 
której walki toczyły się w okolicach wzgórza, 
na którym jest teraz cmentarz wojenny. W 
szczytowym momencie bitwy jaka się tu 
rozegrała, zginęło w ciągu dnia do 10 000 
żołnierzy, wielu z  poległych było Polakami, 
którzy walczyli po obu stronach frontu. 

„W Operacji Łódzkiej zwycięstwo stra-
tegiczne odnieśli Niemcy, bo udaremnili 
ofensywę na Berlin. Pod względem taktycznym 
zwyciężyli Rosjanie, gdyż nie dopuścili do 

okrążenia swoich sił w Łodzi. 6 grudnia 1914 
r. opuścili Łódź i zorganizowali nową linię 
obrony wzdłuż rzeki Rawki. Niemcy przełamali 
go dopiero w maju 1915 r. W bitwie po obu 
stronach poległo 110 tysięcy Rosjan oraz 90 
tysięcy Niemców i Austriaków. Pochowano 
ich na prawie 200 cmentarzach wojennych 
na terenie 93 spośród 177 gmin obecnego 
województwa łódzkiego” - więcej na temat 
bitwy w wydawnictwie pod redakcją Jolanty 
Daszyńskiej – „ Operacja Łódzka” Zapomniany 
fakt z I Wojny Światowej, która szczegółowo 
opisuje te wydarzenia.

TeksT i foT.:włodzimierz kaczmarek

rozmawiał: Bogumił makowski 
foTo: archiwum 

TeksT i foT. : Bogumił makowski

deBata o StUdiUm 
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TeksT: włodzimierz kupisz

TeksT: irmina kuzik

Zuzanna Zawiejska

Wojtek Weremczuk

Mateusz Makuch

     

 

 

kategoria wiekowa 2012-2010:

I miejsce  Marcelina Kiecana  4 lata – Zajęcia plastyczne w Starowej Górze
I miejsce  Zosia Leszek  5 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
II miejsce Hania Robak  6 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
III miejsce  Julia Gorzkiewicz  4 lata – Przedszkole Publiczne w Rzgowie
III miejsce Basia Moczkowska 6 lat  – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
III miejsce  Alicja Pietraszczyk 5 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
III miejsce Lena Sztandor  6 lat– Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
III miejsce  Julia Zagajewska  3 lata – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
Wyróżnienie  Igor Klucewicz  6 lat – Zajęcia plastyczne w Starowej Górze

Wyróżnienie Lidia Pietrzak 5 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie

kategoria wiekowa 2009-2007:

Grand Prix  Mateusz Makuch 8 lat -  Zajęcia plastyczne 
w Starowej Górze
I miejsce  Adam Gwiazda 7 lat  – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
I miejsce  Karolina Kurosz  7 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
II miejsce Mikołaj Młynarczyk  9 lat – Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie
II miejsce  Wiktoria Pietrzak  8 lat – Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie
II miejsce  Joanna Tylczyńska  8 lat – Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie

III miejsce  Martyna Rózga  8 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
III miejsce  Natalia Zagajewska  9 lat – Szkoła Podstawowa im. K. 
Makuszyńskiego w Guzewie
III miejsce  Antonina Kurosz  9 lat  – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
Wyróżnienie Patrycja Dopierała  9 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie 
Wyróżnienie Kinga Dziewanowska 7 lat – Gminny Ośrodek  
Kultury w Rzgowie

kategoria wiekowa 2006-2004:

Grand Prix Wojtek Weremczuk 10 lat  – Gminny Ośrodek Kultury w 
Rzgowie

I miejsce Jakub Krajewski  12 lat - Zajęcia plastyczne w Starowej Górze
II miejsce  Angelika Turek 12 lat  – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
II miejsce  Oliwia Krajewska  11 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
III miejsce Marianna Zommer  10 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
III miejsce  Jakub Gajewski  12 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
III miejsce  Adrian Kubiak 10 lat – Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego 
w Guzewie
III miejsce  Julia Pietrzak  11 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
III miejsce  Weronika Kaczmarek  10 lat – Gminny Ośrodek Kultury w 
Rzgowie
Wyróżnienie Monika Krysiak  12 lat – Szkoła Podstawowa im. J. 
Długosza w Rzgowie
Wyróżnienie Wiktoria Gałkiewicz  12 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
Wyróżnienie  Wiktor Juśkiewicz 10 lat – Szkoła Podstawowa im. J. 
Długosza w Rzgowie

kategoria wiekowa 2003-1999:

Grand Prix  Zuzanna Zawiejska  15 lat – Gimnazjum im. K. Jagiellończyka 
w Rzgowie
 II miejsce  Karolina Lolo 15 lat – Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w 
Rzgowie
III miejsce  Sandra Sądkiewicz  15 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
Wyróżnienie Kamila Brzezińska 17 lat – Gminny Ośrodek Kultury w 
Rzgowie

liSta laUreatów Vii edycji konkUrSU plaStycznego„jeSienny pejzaż”

między zagrożeniami a SzanSami 

W dniu 3 listopada br. Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 

było gospodarzem spotkania, przeznaczo-
nego dla rodziców pt. „Młodzież i dzieci a 
Internet- między zagrożeniami a szansami”. 
Spotkanie to poprowadził  doktor habili-
towany nauk humanistycznych w zakresie 
pedagogiki- Jacek Pyżalski, który również 
jest mediatorem sądowym, autorem licz-
nych publikacji oraz trenerem w obszarze 
komunikowania i edukacji medialnej oraz 
trudnych zachowań wśród młodzieży. 
Szczególnie bliska jego zainteresowań 
badawczych jest tematyka związana z 
zagadnieniami agresji elektronicznej, 
nowych mediów, komunikacji w szkole, 
promocji zdrowia oraz cyberprzemocy 
wśród młodzieży. 

Prowadzący zachęcał rodziców do 
wspólnego korzystania z technologii infor-
macyjnych, a także do znalezienia wspól-
nych zainteresowań w Internecie. Omówił 

zagadnienie nowych mediów, poświęcając 
sporo uwagi ich młodym użytkownikom i 
dysfunkcjonalnemu korzystaniu z nowych 
technologii, którego jednym z przejawów 
jest agresja elektroniczna (cyberbullying), 
realizowana za pośrednictwem Internetu, 
ale także np. telefonów komórkowych. 
Przedstawiono przykłady, a także omówiono 
cechy cyberbullyingu oraz jego sprawców 
i ofiar. Na koniec opisano konsekwencje 
agresji internetowej oraz metody profilaktyki 
i interwencji w tej dziedzinie, możliwe do 
zastosowanie w szkole, przez nauczycieli 
i pedagogów, a także w domu, przez ro-
dziców i opiekunów młodego człowieka. 
Prowadzący skoncentrował się również na 
tematyce statystyk dotyczących aktywności 
młodzieży w Internecie. Okazuje się, że ok. 
2 % młodych użytkowników dopuszcza 
się tam przemocy, z czego dodatkowo ok. 
8% robi to nieświadomie. Kolejne ok. 6% 
to użytkownicy, którzy realizują własne 

aktywne przedsięwzięcia z użyciem no-
wych technologii, jest ich twórcami, a ok. 
3% realizuje strasznie pozytywne rzeczy, 
korzystne, dobre. pomagają, rozwijają się, 
angażuje m.in. w działania prospołeczne. 
Można zadać sobie pytanie czy to dużo, 
czy nie… oraz dojść do stwierdzenia, że 
pozostałe 70-80%  to zwykli użytkownicy 
internetu. 

Badacz agresji w sieci Jacek Pyżalski 
wskazywał, jak bardzo różnią się narzę-
dzia twórcze młodych ludzi sprzed epoki 
Internetu i dzisiejszej młodzieży. Internet 
daje każdemu wielki potencjał kreowania 
oryginalnych treści i dotarcia do wielu 
odbiorców, ale też moc do czynienia innym 
szkody, której wymiaru wielu młodych 
internatów często sobie nie uświadamia.

Doktor mówił o powiązaniach relacji w 
rodzinie, czy te relacje są bliskie, czy jest 
otwartość, w jaki sposób młodzież korzysta 
z internetu. Między tymi zależnościami jest 
związek. Co tu gra większą rolę: internet 
jako narzędzie, które może coś robić, czy 
jednak relacje rodzinne?

Okazuję się również, że temat funk-
cjonowania młodych ludzi online – ich 
zaangażowania w różne aktywności, zna-
czenia jakie przypisują temu co dzieje się 
online oraz relacji tzw. świata wirtualnego 
i realnego jest często upraszczany nawet 
przez specjalistów – badaczy. Koncentrują 
się oni głównie na ryzyku, często wyolbrzy-
mionym zarówno w aspekcie jakościowym, 
jak i ilościowym (skala zjawiska). 

Większość z nas zwraca uwagę i kładzie 
nacisk na negatywy. Podobnie jest z bada-
czami w tej dziedzinie. Młodzież korzysta z 
odtwórczych usług (40-70% rozmawia na 
portalach społecznościowych, gra on-line, 
szuka informacji nt. nurtujących problemów 
czy wykorzystuje internet do nauki), a 
już w mniejszym stopniu 5-20% z działań 
twórczych (prowadzenie bloga, funpage, 

zarządzanie stronami jakiejś organizacji, 
wolontariat, działalność charytatywna, 
publikacja swojej twórczości).

Co do agresji i bullingu to istnieje 
zbieżność tego co się dzieje offline, czyli 
w życiu codziennym, a online, czyli w 
internecie. Podobnie jest z aktywnością 
tych co prowadzą pamiętniki i blogi, grają 
online i w sposób tradycyjny, są admini-
stratorami w sieci i pełnią role liderów 
offline, są wolontariuszami w internecie i 
w tradycyjnym wolontariacie.

Technologia rozwija się szybko i tak samo 
zmienia młodych ludzi. Musimy nadążyć - 
szczególnie w edukacji i wychowaniu, jeśli 
się to uda efekty będą dobre.

Wiemy co młodzi robią w internecie - 
ale znacznie mniej wiemy dlaczego jedni 
zachowują się dysfunkcjonalnie a inni 
prorozwojowo (Kalmus, Blinka, Olafsson, 
2013)

Dr Pyżalski próbował przekonać zebra-
nych, że rozsądne i monitorowane przez 
rodziców korzystanie z nowych mediów 
może nieść korzyści. Brak nadzoru ro-
dziców może w tej dziedzinie skutkować 
zagrożeniami w postaci dostępu do nie-
pożądanych i niedostosowanych do wieku 
młodego człowieka treści, uzależnieniem 
od urządzeń informacyjnych, hazardu a 
nawet  przestępstw. Jak w każdym działaniu 
potrzebny jest tu zdrowy rozsądek. 

Zainteresowanych tą tematyką rodzi-
ców zachęcamy do lektury dwóch książek 
autorstwa dr Jacka Pyżalskiego: „Agresja 
elektroniczna i cyberbullying jako nowe 
ryzykowne zachowania młodzieży”, a 
także „Agresja elektroniczna wśród dzieci i 
młodzieży” oraz odsyłamy do internetowej 
prelekcji: https://youtu.be/29HhdmqTwiA
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TeksT i foT.: włodzimierz kupisz

P rywatna szkoła istnieje już trzeci semestr. Młodzi 
muzycy z najkrótszym stażem zagrali kolędy zaled-

wie po 3-miesięcznej nauce. Występów najmłodszych 
słuchali m.in. Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa 
oraz Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej.

Klasa II przygotowała taneczną niespodziankę. Wielkim 
zaskoczeniem dla obecnych był również  improwizowa-
ny koncert czterech tenorów – Krzysztofa Marciniaka, 
dyrektora szkoły muzycznej, burmistrza Mateusz 
Kamińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej - Jana 
Michalaka i dyrektora GOSTiR Wojciecha Skibińskiego. 
Zaśpiewali wspólnie dwie kolędy wzbudzając podziw 
publiczności.

Wszyscy mali wykonawcy zostali obdarowani sło-
dyczami przez nauczycieli i burmistrza.

repertUar koncertU:

1. Klasy I i II przygotowały piosenkę „Strojnisia choinka”

2. Michalina Kabza – fortepian „Przybieżeli do     
          Betlejem”

3. Scarlett McInerney – skrzypce „Lulajże Jezuniu”
4. Natalia Kropidłowska – gitara „Gdy śliczna panna”
5. Julian Dziedzic – fortepian „Mizerna cicha”
6. Maja Górzyńska – skrzypce „Przybieżeli do Betlejem”
7. Artur Burski- fortepian „Wśród nocnej ciszy”
8. Zosia Kalinowska – gitara „W żłobie leży”
9. Ola Wolska – fortepian „Lulajże Jezuniu”
10. Klasy I i II - -kolęda „Nowy Rok bieży”
11. Basia Moczkowska – fortepian „Cicha noc”
12. Trio skrzypcowe – „Wśród nocnej ciszy”

13. Zosia Rechcińska – gitara – Przybieżeli do    
            Betlejem”

14. Scarlett McInerney – fortepian „Jezus malusieńki”
15. Scarlett McInerney i Kacper Kalinowski – jingle 

           bells
1 6 . A n n a  Kw iatk o w sk a  –  g ita ra  “D zis ia j  w  B e tle je m ,               

           Mizerna cicha”

19 grUdnia wieczorem odBył Się koncert świąteczny kolęd w wykonaniU Uczniów niepUBlicznej Szkoły mUzycznej  
i Stopnia w rzgowie

zaśpiewało czterech „tenorów”
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przedStawienie profilaktyczne „koSmiczny przyjaciel kłamczUSzka” oraz  
wizyta mikołaja, zgromadziły w hali Sportowej ponad 250 dzieci z naSzej gminy

mikołaj złożył oBietnicę

Spektakl przygotowany na sobotni wieczór 3 grudnia 
przez „Teatr Króla”, był niezwykle barwny i ciekawy. 

Opowiadał o małych i dużych problemach dzieci, kłamstwie, 
odrabianiu lekcji i tak lubianych grach komputerowych. W 
przedstawieniu problemy pomógł rozwiązywać sympa-
tyczny kosmita, przy użyciu kosmicznych technologii, ale 
my wiemy że równie skuteczna może okazać się  pomoc 
rodziców, nauczycieli, opiekunów czy trenerów. 

Drugim mocnym punktem wieczoru, była wizyta Mikołaja. 

Ten szacowny Jegomość mimo że wygląda wiekowo, nigdy 
się nie starzeje, nie traci na popularności i nie wychodzi z 
mody. Tego dnia także zdeklasował wszystko i wszystkich, 
zdobywając obłędną ilość „lajków” - być może pomogły 
mu w tym cukierki które przytaszczył w worku – tego nie 
wiemy. Wiemy natomiast że Mikołaj był zadowolony ze 
spotkania i obiecał kolejne odwiedziny.

Z okazji Tygodnia Życzliwości i Tolerancji obchodzonego 
w tym tygodniu, Urząd Miejski w Rzgowie odwiedziły 

dzisiaj (23 listopada) dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Długosza w Rzgowie

Pracownicy naszego urzędu zostali „odznaczeni” 
wesołymi naklejkami z uśmiechniętymi buźkami.

Każdy wylosował kartkę z mottem nawiązującym do 
życzliwości i tolerancji. Jedno z nich brzmiało:

„Jest jedyna forma nieśmiertelności, o którą warto 
zabiegać, a jest nią ludzka życzliwość” . Jego autorem 
jest Ludwig Hirszfeld.

TeksT i foT.: Bogumił makowski

TeksT i foT: radosław BuBas

TeksT: włodzimierz kaczmarek 
 foT.: druhowie ze sTareJ krasnoszory 

życzliwe odwiedziny

wóz SpiSUje Się doSkonale

Z ima zaatkowała rejon strożyniecki na Ukrainie, z któ-
rym nasza gmina współpracuje. Przyjaciele ze Starej 

Krasnoszory i z administracji ze Storożyńca poinformowali 
nas, że sprezentowany im samochód strażacki wraz z pługiem 
do odśnieżania z OSP  Bronisin Dworski, sprawdził się po 
raz kolejny. Dzięki druhom ze Starej Krasnoszory wszystkie 
drogi w tej wiosce jak i w sąsiednich rumuńskich zostały 
odśnieżone.

Wg informacji podanych nam przez Jarosława Bartosza 
– Szefa Administracji Rejonowej w Storożyńcu, w listopadzie 
w niektórych ich rejonach spadło do 45 cm śniegu i użyty 
samochód sprawdził się w stu procentach. Nam jest miło, 
że sprzęt podarowany przez Gminę Rzgów dla przyjaciół 
na Ukrainie wykorzystywany jest w sytuacjach klęskowych 
i zagrożenia życia mieszkańców, a druhowie ze Starej 
Krasnoszory pomagają nie tylko swoim mieszkańcom, ale 
także sąsiednim wioskom. U biegłym roku, jak już poda-
waliśmy, „nasz” wóz strażacki brał udział w skutecznym 
gaszeniu pożaru budynku w sąsiedniej rumuńskiej wiosce, 
w czasie akcji nie dopuszczono także do przerzutu ognia 
na sąsiednie zabudowania. W podziękowaniu druhowie ze 
Starej Krasnoszory otrzymali pieniądze, które mieszkańcy 
tej wioski zebrali na paliwo.

drogi Się BUdUją

TeksT i foT. : Bogumił makowski

D o końca grudnia powinny zakończyć 
się roboty drogowe na ulicy Polnej 

w Rzgowie. Przy remoncie tej drogi 
pracownicy Przedsiębiorstwo  Robót  
Drogowych  PEUK  S.A.z  Piotrkowa  
Trybunalskiego były kolizje gazowe, 
bez usunięcia których kontynuowanie 
robót nie byłoby możliwe. Po remoncie 
lica Polna będzie miała nowy chodnik 
z kostki brukowej i wjazdy do posesji 
oraz ponad 400 metrów asfaltu.  Będzie 

także wybudowane nowe odwodnienie.
Również do końca grudnia powinna 

być gotowa po remoncie ulica Nasienna. 
Podobnie jest z drogą Literacką. Droga 
w Kalinie jest już niemal gotowa, ale 
żeby inwestycję całkowicie uznać za 
zakończoną, ekipy budowlane muszą 
jeszcze ułożyć betonowe płyty przy 
drodze.

W listopadzie zostały odebrane po 
remoncie ulice  Dębowa w Bronisinie 

Dworskim  i  Staszica  od ul.  Krasickiego  
w  Rzgowie, w październiku zakończyła 
się przebudowa drogi powiatowej  
w Kalinku. Na tej ostatniej nie tylko uło-
żono nowy asfalt, ale także poszerzoną 
ją oraz wykonano pobocza z destruktu 
asfaltowego, nowe przepusty, ułożono 
krawężniki, oraz chodniki i wyjazdy  
z posesji z kostki brukowej.
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zgłaSzanie awarii na Sieciach wodociągowych 
i kanalizacyjnych:

dni roBocze od godz 7:00 do 15:00   
- nr telefonU 42 214-11-91

dni roBocze od godz 15:00 do 7:00 oraz SoBoty, 
niedziele i dni świąteczne
– nr telefonU 42 214- 11-91 oraz 517-310-630.

gminny zakład wodociągów  
i kanalizacji w rzgowie UrUchamia 
dodatkowy nr tel. na który można 

zgłaSzać awarie  na Sieciach 
wodociągowych i kanalizacyjnych

wigilia renciStów i emerytów 

nowe władze i rocznica oSp
podczaS odBywającego Się w liStopadzie poSiedzenia zarządU oddziałU gminnego związkU ochotniczych Straży pożarnych rzeczpoSpolitej 
polSkiej w rzgowie wyBrano nowego komendanta gminnego zoSp ro w rzgowie – jeSt nim drUh adam górecki z oSp w rzgowie

oprac: Bm
foTo.: osp rzgów

Dokonano także innych 
zmian kadrowych. 

Prezesem powiatowym 
ZOSP RO został druh 
Dariusz Krzewiński, dotych-
czasowy prezes zarządu 
gminnego. Druh Andrzej 
Pacholski z Guzewa zo-
stał członkiem Prezydium 
Zarządu Powiatowego, 
a Adama Bednarczyka z 
Bronisina Dworskiego wy-
brano na wiceprzewodni-
czącego Powiatowej Komisji 
Rewizyjnej.

* * *
3 grudnia 2016 r mszą 

św. w kościele parafialnym 

w Rzgowie rozpoczęły się 
uroczystości 111 roczni-
cy powstania jednostki 
połączone ze spotkaniem 
wigilijnym. Proboszcz ks. 
Krzysztof Florczak wraz z 
kapelanem gminnym ks. 
Dariuszem Chlebowskim 
celebrowali uroczystą mszę 
w intencji rzgowskiej straży. 
Po mszy poczet sztandarowy 
wraz z pododdziałem oraz 
zaproszonymi gośćmi prze-
maszerował do siedziby OSP.

Podczas uroczystości 
wręczono odznaczenia „wzo-
rowego strażaka”, „za wysługę 
lat”, odznaczenie pierwszego 

stopnia Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej  oraz 
wręczono pamiątkową tabli-
cę rocznicową dla jednost-
ki OSP Rzgów. Wręczenia 
odznaczeń dokonali dh. 
Wojciech Pacholski – czło-
nek Prezydium Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP oraz 
dh. Tadeusz OLBAN – czło-
nek Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP. Gratulacje oraz 
życzenia dla odznaczonych 
przekazali m.in. Zastępca 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Koluszkach mł. bryg. 
mgr inż. Marcin Rzesiewski, 
Burmistrz Rzgowa Mateusz 

Kamiński, oraz radni z 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janem Michalakiem 
na czele, ks.proboszcz 
Krzysztof Florczak wraz z 
wikarym parafii, przedstawi-
ciele Spółki Leśnej w Rzgowie 
oraz KGW Rzgów. Minutą 
ciszy uczczono wszystkich 
druhów którzy odeszli w 
minionym roku, po czym ks. 
Proboszcz modlitwą wpro-
wadził wszystkich w wigilijny 
nastrój przed podzieleniem 
się opłatkiem.

TeksT i foT.: zdzisław graBowski

16 grudnia w „Edenie” odbyło się spotkanie wigilijno-
-opłatkowe seniorów ze rzgowskiego Koła Rencistów i 

Emerytów. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka, 
a także radni: Grażyna Gałkiewicz oraz Jarosław Świerczyński.

Wystąpił gościnnie zespół Ale-Babki z zaprzyjaźnionego koła 
z ulicy Podhalańskiej w Łodzi. Przybył również Święty Mikołaj 
i obdzielił wszystkich prezentami. Spotkanie zorganizowała i 
prowadziła Halina Kaczmarek, przewodnicząca rzgowskiego 
koła. Wieczór upłynął w miłej atmosferze na konsumpcji po-
traw wigilijnych i na śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie 
Krzysztofa Chrzanowskiego.

świątecznie w Starowej górze 

P o raz pierwszy w Starowej Górze pojawiła się świetlna 
dekoracja świąteczna. Urząd Miejski w Rzgowie zakupił 

figurę bałwanka w kapeluszu i laserowe podświetlenie 
wieloletniej brzozy stojącej obok. Instalacja znajduje się w 
pasażu handlowym. Rachunek za podświetlenie dekoracji 
zapłaci miejscowy przedsiębiorca Józef Grot.

TeksT i foT. : włodzimierz kupisz
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nieodzownym elementem dziecińStwa każdego z naS, Są Bajki i Baśnie. magia, 
tajemnica, hUmor i naUka Ukryte w Barwnych opowieściach faScynUją od StUleci 
i małych, i dUżych. 

Bajki i baśnie wywierają fantastyczny wpływ nie tyko 
na wyobraźnię młodego człowieka, jego ciekawość 

poznawczą, ale również na wrażliwość emocjonalną. 
Kształtują prawidłowe postawy społeczne, uczą wartości 
moralnych, budują poczucie własnej wartości. Czasem 
stanowią wzór do naśladowania, a czasem pomagają 
dzieciom rozpoznać zło. Nie dziwi więc fakt, że bajki i 
baśnie doczekały się swojego święta. Dnia 5 listopada 
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 
Wybrana data nie jest przypadkowa - jest to dzień urodzin 
jednego z największych twórców bajek - Walta Disney’a. 
Ten dzień jest okazją, aby przypomnieć sobie naszych 
ulubionych bajkowych bohaterów. 

W tym roku po raz pierwszy włączyliśmy się w obchody 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Dnia 4 listopada 
nasza szkoła zamieniła się w bajkową krainę. Na szkol-
nych korytarzach można było spotkać, m.in. księżniczki, 
Czerwonego Kapturka, Meridę Waleczną, Elzę, rycerzy, 
dobre duszki, Pszczółkę Maję, Pinokia, Koziołka Matołka, 
nieoczekiwanie pojawił się też smok.

Aby uczcić ten dzień zorganizowaliśmy bajkowe 
spotkanie z Dobrą Wróżką, w postać której wcieliła się p. 
Anna Malinowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rzgowie. Dzieci z klas młodszych wysłuchały czytanych 

przez nią bajek. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest 
bowiem doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań 
czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą 
w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają 
dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto 
wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje 
ukarane. Tego dnia został również ogłoszony konkurs na 

najbardziej ciekawe i oryginalne przebranie. Jury miało 
trudny wybór, bowiem wszystkie dzieci wykazały się dużą 
pomysłowością. Wyłonieni uczniowie dostali w nagrodę 
puzzle z postaciami z bajek oraz kolorowe pisaki. Nasze 
bajkowe spotkanie niepostrzeżenie dobiegło końca i 
jak to w bajkach bywa – wszystko dobrze się skończyło. 
Mamy nadzieję, że długo pozostanie w naszej pamięci.

międzynarodowy dzień poStaci 
z Bajek.
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moc jeSt w naS
śniadanie to najważniejSzy poSiłek dnia. dzięki niemU dzieci mają energię do naUki, lepiej koncentrUją Się podczaS  
lekcji i mają Siłę do zaBawy. to najlepSzy Start w nowy dzień! 

TeksT i foT.: grażyna marianowska

TeksT i foT.: uczniowie szkoły podsTawoweJ im. 
Św. króloweJ Jadwigi w kalinie

na tropie kraSnolUdków

8 listopada to Dzień Śniadanie Daje Moc. W tym 
dniu uczniowie szkół z całej Polski, przygotowują  

najważniejszy posiłek dnia. W naszej szkole już od samego 
rana wyczuwało się smakowite zapachy. Dzieci z klas  
I-III wspólnie przygotowały i zjadły wspaniałe  
śniadanie. 

Na stołach gościły różne smakołyki: pyszne i kolorowe 
kanapki, owoce, warzywa, soki, sałatki warzywne i owoco-
we. Dzieci miały możliwość spróbowania nowych smaków, 
przekonania się, co lubią na śniadanie inni oraz dlaczego 
śniadanie jest takie ważne. Uczniowie poznali też 12 zasad 
zdrowego odżywiania. Mamy nadzieję, że dorosłym też się 
one przydadzą.

1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
2. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
5. Jedz o stałych porach i nie śpiesz się.
6. Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.
7. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie bułeczki.
8. Dzień bez świeżych warzyw i owoców lub soku to dzień   
                   stracony.
9. Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11. Dobrą wodą gaś pragnienie.
12. Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

w myśl zaSady, że podróże kSztałcą, wyBraliśmy Się czwartego liStopada na wycieczkę do wrocławia. wrocław naS zachwycił! ta hiStoryczna  
dzielnica dolnego śląSka jeSt niezwykle Urokliwym i zadBanym miaStem.

P ierwszym punktem naszej wycieczki 
było zwiedzanie Kolejkowa – najwięk-

szej makiety kolejowej w Polsce! Kolejkowo 
znajduje się w samym centrum Wrocławia – w 
murach świebodzkiego dworca kolejowego. 
Ogromna makieta przedstawia wspaniały 
Dolny Śląsk – Dworzec Świebodzki, kamie-
nice wrocławskiego rynku, obserwatorium 

meteorologiczne na Śnieżce oraz schronisko 
Szwajcarka w Sudetach Zachodnich. Kolejkowo 
zrobiło na nas ogromne wrażenie. 

Następnie udaliśmy się na spacer po 
Starym Rynku. Przewodnik przybliżył nam 
najważniejsze ciekawostki z historii miasta, 
po czym zajęliśmy się poszukiwaniem słyn-
nych wrocławskich krasnoludków. Ostatnim 

punktem naszej wycieczki było zwiedzanie 
wrocławskiego Zoo oraz Afrykarium, gdzie 
mieliśmy możliwość z bliska zobaczyć niespo-
tykane na co dzień okazy dzikich zwierząt. 
Do domu wróciliśmy z głową pełną wrażeń 
i nowych doświadczeń. Mimo to, że dzień 
spędziliśmy po za szkołą, dowiedzieliśmy 
się wielu ciekawych rzeczy. Na wycieczce 

dopisała nam pogoda, a co za tym idzie i 
dobry humor. Dziękujemy organizatorkom 
wycieczki - Pani Małgorzacie Sabeli i Pani 
Sylwii Kuta oraz Pani Aleksandrze Ciach za 
pomoc w opiece nad nami.
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OGŁOSZENIE

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Rzgów 

w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie działając na podstawie art. 24
ust  7  Ustawy  z  dnia  07  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 27 stycznia 2015 poz. 139 ze zm.) informuje, iż na mocy 
uchwał:  Nr   XXIX/207/2016  i  XXIX/208/2016  Rady  Miejskiej  w  Rzgowie  z  dnia
30  listopada  2016r.  wysokości  cen  i  stawek  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie ścieków od 01 stycznia 2017r. do 31. grudnia 2017r. wynoszą:

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Grupa taryfowa odbiorców wyszczególnienie cena/stawka
netto

Dopłata UM Cena [zł/m3]
netto

Cena [zł/m3]
brutto

1 Pobierający wodę na cele socjalno-
bytowe (gospodarstwa domowe, 
jednostki oświaty, kultury, sportu, 
ochrony zdrowia, opieki 
społecznej, administracji,
gospodarstwa rolne i ogrodnicze)

Cena za 1 m³ 
dostarczonej 
wody

3,29 zł 0,48 2,81 3,03

2 Pobierający wodę na cele pozostałe
(odbiorcy przemysłowi,
działalność gospodarcza)

Cena za 1 m³ 
dostarczonej 
wody

3,33 zł - 3,33 3,60

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

LP Grupa odbiorców wyszczególnienie cena/stawka
netto

Dopłata UM Cena [zł/m3]
netto

Cena [zł/m3]
brutto

1 2 3 4 5 6

2 Odprowadzający ścieki socjalno – 
bytowe (gospodarstwa domowe,
jednostki oświaty, kultury, sportu, 
ochrony zdrowia, opieki 
społecznej, administracji, 
gospodarstwa rolne i ogrodnicze)

Cena za 1 m³ 
odprowadzonych
ścieków

5,67 - 5,67 6,12

3 Odprowadzający ścieki 
przemysłowe (odbiorcy 
przemysłowi, działalność 
gospodarcza)

Cena za 1 m³ 
odprowadzonych
ścieków

5,67 - 5,67 6,12

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz 535 z późn. zm.) stawka podatku zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wynosi 8%.
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firma „jantar” przygotowała harmonogram odBiorU odpadów w 2017 rokU. worki odpady można otrzymać w SiedziBie firmy przy  
Ul. literackiej 83 w rzgowie, U SołtySów oraz w referacie komUnalnym UrzędU miejSkiego w rzgowie.

kiedy po śmieci i gdzie po worki
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ważne nUmery telefonów i adreSy Stron  
internetowych  

 telefony: 

112 – Numer alarmowy 112 
Numer alarmowy 112 umożliwia darmowe połączenie ze 

wszystkimi służbami ratunkowymi na terenie Unii Europejskiej 
z telefonów stacjonarnych, automatów telefonicznych i 
telefonów komórkowych. Z numerem 112 można połączyć 
się również z telefonu nie posiadającego karty SIM (jako 
połączenie alarmowe). 

kierowanie połączeń na nUmer alarmowy 
112 jeSt Bezpłatne. 

Z numeru 112 należy korzystać wyłącznie w nagłych 
sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub środowiska, 
kiedy potrzebna jest pomoc Ratownictwa medycznego, 
Państwowej Straży Pożarnej czy Policji

Dzwoń na numer 112, a uzyskasz pomoc Policji w przypad-
ku nagłego zagrożenia, w szczególności gdy: chcesz zgłosić 
wypadek drogowy, chcesz zgłosić katastrofę lotniczą lub 
atak terrorystyczny, chcesz zgłosić użycie przemocy, chcesz 
zgłosić włamanie lub kradzież oraz w innych sytuacjach 
wymagających niezwłocznej interwencji Policji. 

 Dzwoń na numer 112, a uzyskasz pomoc Ratownictwa 
medycznego w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub 
życia, w szczególności gdy wystąpią: utrata przytomności, 
zasłabnięcie, duszności, bóle w klatce piersiowej, drgawki, 
krwotok, krwawienie z przewodu pokarmowego, zachłyśnięcie, 
oparzenie, złamanie lub zwichnięcie, zatrucie, poród oraz w 
sytuacjach potrzeby zapewnienia opieki medycznej dla osób 

poszkodowanych w wypadkach. 

 Dzwoń na numer 112, a uzyskasz pomoc Państwowej Straży 
Pożarnej w przypadku nagłego zagrożenia, w szczególności 
wystąpienia: pożaru lub zadymienia, klęsk żywiołowych, 
skażeń chemicznych i radiacyjnych, katastrof budowal-
nych, konieczności działań ratowniczych w zdarzeniach na 
drogach, konieczności działań ratowniczych w zdarzeniach 
na akwenach i powierzchni lodu oraz innych zagrożeń dla 
zdrowia, życia, mienia lub środowiska. 

Europejski Numer Alarmowy 112 to numer alarmowy 
do wykorzystania wtedy, gdy nie potrafimy zidentyfikować 
zagrożenia w wymiarze dotychczasowych numerów ratun-
kowych, zaczynających się od „9” lub kiedy wymagana jest 
interwencja więcej niż jednej ze służb równocześnie. Obok 
numeru 112 w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe 
numery alarmowe, czyli: 

997 - policja, 998 - pańStwowa Straż 
pożarna, 999 – ratownictwo medyczne.

WAŻNE Jeśli wybrałeś numer 112 przez pomyłkę, nie 
rozłączaj się tylko powiedz operatorowi, że nie wystąpiło 
niebezpieczeństwo. W przeciwnym wypadku może zostać 
wysłana natychmiastowa pomoc bez potrzeby. Nie należy 
dzwonić na numer 112 kiedy zaistniała sytuacja nie jest 
niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia, 
mienia lub środowiska. 

Dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uza-
sadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie 

w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a 
nie może połączyć się z operatorem.

inne ważne telefony

997 – Policja 
998 – Straż pożarna 
999 – Ratownictwo medyczne 
987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania  Kryzysowego 
601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (MOPR / 
WOPR) 
601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR) 

Strony internetowe: 

www.112.gov.pl – Europejski Numer Alarmowy 112  

www.komunikaty.tvp.pl – komunikaty ostrzegawcze  
w ramach RSO  

www.lodzkie.eu – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 

www.mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-
-rso/poradniki-rso  – poradniki dotyczące bezpieczeństwa 
w ramach programu RSO 

www.ock.gov.pl/ – Obrona Cywilna Kraju 
 



Zawodnicy Orlików na turnieju o Puchar Marszałka Woj. Łódzkiego. / Fot. Krzysztof Fintzel

We wszystkich pojedynkach odnieśliśmy 26 zwycięstw, 9 
remisów i 36 porażek. Przed zawodnikami miesięczna przerwa 

w treningach, większość grup zajęcia wznowi w połowie stycznia. 
Trenerzy i kierownicy wszystkich drużyn kończą kompletowanie 
sparingpartnerów w okresie przygotowawczym, kompletna lista 
meczów w kolejnym numerze „Naszej Gminy”. Znamy również daty 
rozpoczęcia rundy rewanżowej. Najwcześniej, tradycyjnie, rozgrywki 
wznowią zawodnicy pierwszego zespołu, którzy wybiegną na boisko 
11 marca (mecz u siebie z LKS-em Kwiatkowice). Tydzień później do 
gry powrócą rezerwy (wyjazdowe spotkanie z UKS-em SMS Łódź),  
a 25 marca wiosnę zainaugurują juniorzy. Start pozostałych drużyn 
spodziewany jest na początku kwietnia.

W ostatnich spotkaniach rundy jesiennej pierwszy zespół 
zanotował zwycięstwo z Unią Skierniewice (2:0, bramki Piotr Czernik i 
Łukasz Wiśniewski), dwa remisy: 2:2 z Omegą Kleszczów (dwa trafienia 
Jakuba Perka) i 1:1 z Ceramiką Opoczno (gol Bartosza Bronki) oraz 
porażkę z KS-em Kutno (0:1). Ostatecznie rundę kończymy na 13. miejscu 
w tabeli z 24 pkt. na koncie. Osiągnęliśmy zatem słabszy wynik, niż po 
poprzednim sezonie, który zakończyliśmy na siódmej lokacie, jednakże 
trzeba przyznać, że tegoroczna liga jest zdecydowanie mocniejsza,  
a nasz zespół przeżywał dużo problemów kadrowych, spowodo-
wanych przede wszystkim kontuzjami. Dodatkowo latem drużynę 
opuściło kilku czołowych graczy, a ich następcy nie wnieśli jednak 
wystarczającej jakości, aby Zawisza mógł na półmetku znaleźć się w 
górnej części tabeli. Na szczególne wyróżnienie za postawę w minionej 
rundzie zasługują z całą pewnością bramkarz Krystian Wawrzyński 
i najlepszy strzelec, Jakub Perek. Pierwszy z nich wielokrotnie rato-
wał nasz zespół swoimi świetnymi interwencjami. Widać efekty 
specjalistycznych treningów bramkarskich, które raz w tygodniu 
mają wszyscy nasi golkiperzy. Kuba, który zakończył jesień z dziewię-
cioma bramkami na koncie, sukcesy świętował nie tylko na boisku,  
w listopadzie został bowiem szczęśliwym tatą. Co ciekawe rodzina 
Zawiszy powiększyła się nie tylko o córkę Kuby, wcześniej na świat 
przyszedł również syn Damiana Pietrzko, zawodnika drugiego 
zespołu. Obu graczom zarząd składa najserdeczniejsze życzenia 
i gratulacje, z niecierpliwością czekamy na pierwsze występy ich 
pociech w błękitno-białych barwach. Wracając do podsumowań, 
cieszy również powrót do gry po ciężkiej kontuzji Piotra Czernika, 
który jesienią był filarem defensywy pierwszej drużyny, two-
rząc wspólnie z Piotrem Grzejdziakiem solidny duet stoperów.  
Swoje najlepsze mecze w barwach Zawiszy notował Artur Kulik, 
a na stałym, dobrym poziomie grali Hubert Rechciński, Maciej 

Bartłomiejczyk, czy też Mateusz Dudka. Z meczu na mecz rozkręcał 
się Bartosz Bronka, który wiosną z całą pewnością będzie jednym 
z najważniejszych ogniw zespołu Michała Osińskiego. Przerwa 
zimowa to jak zwykle czas ruchów transferowych, nie inaczej będzie 
również i tym razem. Na tą chwilę jednak ciężko powiedzieć kto 
odejdzie, a kto dołączy do naszego klubu, Więcej informacji na 
ten temat w kolejnych numerach „Naszej Gminy”, a także na 
stronie internetowej www.zawiszarzgow.pl, która znów jest 
aktywna, oraz na profilu Zawiszy na Facebook’u.

wyniki pierwSzego zeSpołU:

LKS Kwiatkowice – Zawisza Rzgów   3:1
Zawisza Rzgów – Zjednoczeni Bełchatów  0:3 
Jutrzenka Warta – Zawisza Rzgów    2:0 
Zawisza Rzgów – Pilica Przedbórz    2:1
Mechanik Radomsko – Zawisza Rzgów   0:1
Zawisza Rzgów – Andrespolia Wiśniowa Góra  2:0
Zjednoczeni Stryków – Zawisza Rzgów   0:2
Zawisza Rzgów – Zawisza Pajęczno   1:2
Termy Ner Poddębice – Zawisza Rzgów   5:2
Zawisza Rzgów – Włókniarz Zelów   0:1 
Warta Działoszyn – Zawisza Rzgów    1:1
Zawisza Rzgów – Warta Sieradz   0:4 
Polonia Piotrków Trybunalski – Zawisza Rzgów  2:4
PGE GKS II Bełchatów – Zawisza Rzgów   3:0 
Zawisza Rzgów – KS Paradyż   2:0
Omega Kleszczów – Zawisza Rzgów    2:2
Zawisza Rzgów – Unia Skierniewice   2:0
KS SandBus Kutno – Zawisza Rzgów    1:0
Zawisza Rzgów – Ceramika Opoczno  1:1

Strzelcy Bramek:

Jakub Perek – 9, Artur Kulik – 3, Piotr Czernik – 3, Hubert Rechciński 
– 2, Bartosz Bronka – 2, Mateusz Dudka – 1, Michał Łągiewczyk – 1, 
Maciej Bartłomiejczyk – 1, Łukasz Wiśniewski – 1.

Druga drużyna rundę jesienną zakończyła na dwunastej 
pozycji, z czternastoma zdobytymi punktami. Trener Jerzy 
Rutkowski, podobnie jak Michał Osiński, musiał bazować na 
bardzo ograniczonej liczbie graczy. Dość powiedzieć, że z kadry 
rezerw w ciągu rozgrywek wypadło ponad 10 zawodników! Część 

z nich uległa poważnym kontuzjom, część dołączyła do kadry 
pierwszego zespołu. Byli również jednak i tacy, którzy bez słowa 
wyjaśnienia przerwali treningi. Szkoleniowiec nie miał praktycz-
nie żadnego pola manewru, musiał korzystać z piłkarzy, którzy  
w danym momencie byli zdrowi i gotowi do gry. Mając 
na uwadze zaistniałą sytuację, na lepszą pozycję nie mogli-
śmy liczyć. W ostatnich spotkaniach notujemy bezbramkowy  
remis z Sokołem II Aleksandrów oraz dwie porażki: 0:2 z PTC 
Pabianice oraz 2:3 z Borutą Zgierz (bramki Bartosza Sochy  
i Tomasza Niżnikowskiego). Wszyscy trzej rywale to absolutna 
czołówka ligi. Szczególnie bolesna była wyjazdowa przegrana z 
liderem ze Zgierza, który zwycięską bramkę zdobył w ostatnich 
sekundach meczu. Dobra i waleczna postawa naszych graczy nie 
została, niestety, nagrodzona chociażby jednym punktem. Przed 
rezerwami okres przygotowawczy, podczas którego niezbędne 
będzie uzupełnienie braków kadrowych. Ze smutkiem przypominamy 
sobie czasy, gdy jeszcze kilka lat temu w rezerwach, prowadzonych 
przez obecnego prezesa Roberta Świerczyńskiego, na każdym 
treningu było co najmniej 18 zawodników, a część z nich nie łapała 
się nawet do kadry meczowej, z powodu zbyt dużej ilości graczy. 
Zapraszamy zatem wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach, 
aby powalczyć w klasie okręgowej, na treningi drugiego zespołu, 
które wznawiamy 16 stycznia. W przypadku pytań prosimy o kontakt 
poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl, lub bezpośrednio do trenera 
Jerzego Rutkowskiego pod nr tel. 502-668-724.

wyniki rezerw:

Zawisza II Rzgów – UKS SMS Łódź   3:2
Zawisza II Rzgów – Orzeł Parzęczew    0:5 
Polonia Andrzejów – Zawisza II Rzgów   1:1 
Zawisza II Rzgów – GLKS Dłutów    0:1 
GKS Bedlno – Zawisza II Rzgów    2:0
Zawisza II Rzgów – Stal Głowno   0:3 
Włókniarz Konstantynów – Zawisza II Rzgów   0:2
Zawisza II Rzgów – LKS Rosanów   4:3
Termy Uniejów – Zawisza II Rzgów    3:1
Zawisza II Rzgów – Start Brzeziny    4:0
Górnik Łęczyca – Zawisza II Rzgów    3:1
Zawisza II Rzgów – Włókniarz Pabianice  0:5
PTC Pabianice – Zawisza II Rzgów    2:0 
Zawisza II Rzgów – Sokół II Aleksandrów  0:0
Boruta Zgierz – Zawisza II Rzgów    3:2

26 liStopada pierwSza drUżyna, meczem U SieBie z ceramiką opoczno, zakończyła rUndę jeSienną SezonU 2016/17. ogółem 
Byliśmy świadkami 71 Spotkań miStrzowSkich wSzyStkich naSzych zeSpołów, z czego 39 rozegraliśmy na Stadionie 
miejSkim im. henryka śmiechowicza. 

podSUmowanie jeSiennej rUndy piłkarSkiej 
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Strzelcy Bramek:

Łukasz Modranka – 5, Łukasz Wiśniewski – 2, Marcin Kaczmarkiewicz 
– 2, Bartosz Socha – 2, Dominik Gałkiewicz – 1, Krystian Sońta – 1, 
Bartosz Krogulec – 1, Eryk Kosmowski – 1, Mateusz Klimek – 1, David 
Aiteka-Odus – 1, Tomasz Niżnikowski – 1.

Debiutancką rundę ma za sobą również zespół kobiecy, 
który na zakończenie udźwignął rolę faworyta i pokonał drużynę 
Błękitnych Dmosin 4:0 po trafieniach Agnieszki Jarczak (dwa) 
oraz Martyny Robaszkiewicz i Edyty Wypijewskiej. Jesień koń-
czymy na siódmym miejscu, z jedenastoma zdobytymi punktami. 
Z niecierpliwością czekamy na wiosnę i liczymy na jeszcze lepsze 
wyniki naszych Pań. Zarząd Klubu pragnie złożyć również gratulacje 
dla kapitan naszego zespołu, Ewy Szmitki, która została członkiem 
Komisji Futsalu i Piłki Plażowej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

wyniki zeSpołU żeńSkiego – zawiSza fiero 
rzgów

Zawisza Fiero Rzgów – Kotan Ozorków  2:1
Zawisza Fiero Rzgów – Róża Kutno   0:4
Wojownik Skierniewice – Zawisza Fiero Rzgów 2:2
Zawisza Fiero Rzgów – PTC Pabianice  0:1
Zawisza Fiero Rzgów –Expom Krośniewianka  5:0
ULKS MOSiR Sieradz – Zawisza Fiero Rzgów  7:0
Zawisza Fiero Rzgów – MKS Zduńska Wola  0:0
Pogoń Zduńska Wola – Zawisza Fiero Rzgów  5:0
Błękitni Dmosin – Zawisza Fiero Rzgów  0:4

Strzelczynie Bramek:

Martyna Robaszkiewicz – 3, Marta Włóka – 2, Edyta Wypijewska 
– 2, Agnieszka Jarczak – 2, Ewa Szmitka – 1, Julia Tomes – 1, Anna 
Jeziak – 1, Roksana Oraczewska – 1. 

O wynikach drużyn juniorów i młodzików pisaliśmy już w 
poprzednim numerze „Naszej Gminy”, oba zespoły zakończyły 

rundę jeszcze w październiku. W listopadzie zespół Marcina 
Rutkowskiego rozegrał sparing z juniorami młodszymi Włókniarza 
Pabianice (rocznik 2000) który wygraliśmy 12:2, a okazałym łupem 
bramkowym podzielili się Patryk Kmieć (pięć goli), Mateusz Gałek 
(trzy), Konrad Kmieć i Przemysław Koszowski (obaj po dwa). Przed 
miesięczną przerwą juniorów czeka jeszcze mecz sparingowy ze 
Szkołą Gortata Łódź (rocznik 1999), który zostanie rozegrany 14 
grudnia o godz. 19 na obiektach CHKS-u w Łodzi. Trzy dni później, 
17 grudnia (sobota) jedziemy na turniej halowy do Zduńskiej 
Woli. Swój cel, którym było mistrzostwo rundy jesiennej osiągnęli 
zawodnicy zespołu orlików! Podopiecznym Marcina Sikorskiego 
nie udało się wprawdzie zakończyć roku z samymi zwycięstwami, 
w ostatnich spotkaniach oprócz wysokiego zwycięstwa z Miazgą 
Brójce (7:1) zremisowaliśmy 2:2 z KKS-em Koluszki i przegraliśmy 4:5  
z Polonią Andrzejów. Nie przeszkodziło to jednak w pozostaniu 
na czele ligi. Zarząd składa ogromne gratulacje zawodnikom, 
rodzicom oraz trenerowi za ten olbrzymi sukces, trzymamy kciuki 
za jeszcze lepszą postawę wiosną, która zaowocuje mistrzostwem 
całego sezonu. 

Znakomite wyniki orlików zaowocowały zaproszeniem zespołu 
na Turniej Halowy o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego, 
gdzie rywalizowaliśmy z najlepszymi drużynami z okręgu łódzkiego. 
Rozgrywki grupowe zakończyliśmy na drugim miejscu, mając 
identyczną liczbę punktów co pierwsza Andrespolia Wiśniowa Góra. 
Rywal był jednak od nas lepszy w rzutach karnych, które wyłoniły 
zwycięzcę grupy. W półfinale mierzyliśmy się z ekipą Sport Perfect 
Łódź. W regulaminowym czasie gry było 1:1, o awansie do finału 
przesądził ponownie konkurs „jedenastek”. Niestety i tym razem 
lepiej wykonywali je przeciwnicy, przez co podopieczni Marcina 
Sikorskiego ostatecznie ukończyli turniej na trzeciej pozycji. 

W kolejną sobotę drużyna orlików pojechała na ogólnopolski 
turniej halowy w Goczałkowicach Zdroju. W rozgrywkach wysta-
wiliśmy dwa zespoły, jeden z nich po fazie grupowej awansował 
do półfinału, gdzie zremisowaliśmy w Rekordem Bielsko-Biała 1:1 
i niestety po raz kolejny odpadliśmy po rzutach karnych. Zawody 
zakończyliśmy na czwartej lokacie, przegrywając w meczu o 

trzecie miejsce 1:3. Przed nami kolejne turnieje, a także obóz 
sportowy w Kleszczowie w styczniu 2017 r. Sukcesy w Pucharze 
Tymbarka odniosły również drużyny młodszych roczników, 
więcej informacji w kolejnym numerze gazety.

wyniki zeSpołU e1 orlik  
(rocznik 2006/07):

Zawisza Rzgów – Kolejarz Łódź   7:3
Zawisza Rzgów – Victoria Stoki Łódź   5:2 
Start Brzeziny – Zawisza Rzgów   2:7 
Zawisza Rzgów – WNS Szkoła Gortata  7:6 
Orzeł Łódź – Zawisza Rzgów   3:5 
Zawisza Rzgów – Metalowiec Łódź   8:3 
Pogoń Zduńska Wola – Zawisza Rzgów  2:5
Zawisza Rzgów – LZS Justynów   10:1
Polonia Andrzejów – Zawisza Rzgów   5:4
Zawisza Rzgów – KKS Koluszki   2:2
Miazga Brójce – Zawisza Rzgów   1:7

Strzelcy Bramek:

Mateusz Bogusz – 14, Miłosz Kamiński – 9, Dominik Czyżykowski – 9, 
Natalia Sikorska – 6, Paweł Grudziński – 6, Jakub Derczyński – 6, 
Adrian Gierach – 5, Oliwier Hilt – 4, Marek Jakobsze – 3, Wiktor 
Chachuła – 2, Adrian Woźniak – 2, Oskar Skrobiszewski – 1

 Zarząd Klubu życzy wszystkim sympatykom Zawiszy 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 
i sukcesów w Nowym, 2017 Roku.

Bartek Sztandor i Kuba Perek w ataku na bramkę Ceramiki Opoczno.  
/ Fot. Krzysztof Fintzel

Swojej szansy na gola z Ceramiką szukał też Michał Łągiewczyk. 
/ Fot. Krzysztof Fintzel

Zarząd Zawiszy wraz z zaproszonymi gości na corocznym 
spotkaniu wigilijnym. / Fot. Krzysztof Fintzel

TeksT: kamil poros.

auTor: Bogumił makowski / foTo.archiwum rodz-
inne kwiaTkowskich oraz „zawisza rzgów”

laUry dla młodych Sportowców
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M arcin Kwiatkowski, młody 
mieszkaniec naszej gminy zdo-

był 3 miejsce w wadze do 36 kilo-
gramów w Ogólnopolskim Turnieju 
Judo o Puchar Banku Spółdzielczego  
w Skierniewicach. 

W zawodach, które odbywały 
się w końcu listopada wystartowało 
ponad 300 zawodników.Na matach 
walczyli młodzi adepci judo, dopiero 
rozpoczynających karierę w tym spo-
rcie, a także starsi, już doświadczeni 
zawodnicy. Rywalizacja stała na bardzo 
wysokim poziomie, a najwięcej emocji 
wzbudzały pojedynki seniorów. 

* * *

Sukces odnotował także „Zawisza 
Rzgów”. W wojewódzkim turnieju 
kwalifikacyjnym rocznika 2006 o 
zwycięstwo rywalizowało 10 zespołów. 

„Zawisza Rzgów” choć nie zakwalifikował 
się do rozgrywek ogólnopolskich, to jednak 
znalazł się w pierwszej czwórce najlepszych 
drużyn województwa.

W grupie B najlepszym zespołem został 
„Andrespolia Wiśniowa Góra”. Ta drużyna, 
podobnie jak Zawisza Rzgów wywalczyła 
10 punktów. Spotkanie obu zespołów 
zakończyło się jednobramkowym remisem, 
a lider został wyłoniony w serii rzutów 
karnych.  Zawodnicy w Wiśniowej Góry 
okazali się lepsi, z rezultatem 1 : 2 na ich 
korzyść.

Nagrodę indywidualną oraz tytuł najlep-
szego bramkarza turnieju otrzymał Marcel 
Lorentowicz z „Zawiszy Rzgów”.

Marcin-Kwiatkowski-i-rodzice Marcel z trenerem Andrzejem Kretkiem


