
D zień 20 sierpnia 1467 roku prawdopodobnie nie różnił 
się od pozostałych, gorących sierpniowych dni, które 

znamy wszyscy z wakacyjnych urlopów i do których tak 
tęsknimy zwłaszcza w mroźne, zimowe poranki. 

Dla mieszkańców Rzgowa jest to jednak dzień szczególny 
– w tym bowiem dniu król Kazimierz Jagiellończyk podnosi 
rangę Rzgowa nadając mu prawa miejskie magdeburskie. 
Prawo niemieckie magdeburskie oznacza jednocześnie 
narodziny rzgowskiego samorządu, a miasto otrzymuje 
herb z wizerunkiem św. Stanisława Biskupa wskrzeszającego 
Piotrowina.

Nadanie praw miejskich jest chwilą nie do przecenienia 
w historii całej gminy - momentem przełomowym dla rozwoju 
miasta i gminy, symboliczną datą powstania rzgowskiego 
samorządu.

550 lat później, rozpoczynając rok 2017 pragniemy ogłosić 
go właśnie rokiem jubileuszu. 

Symboliczną inauguracją obchodów była inicjatywa 
postawienia szopki Bożonarodzeniowej – „Rzgowskiego 
Betlejem”, który jednocześnie ma przypominać mieszkańcom 
o narodzeniu Pana i o narodzeniu ich miasta w 1467 roku. 

Centralne uroczystości planowane są na dzień 26 sierpnia 
2017 roku, ale ratusz szykuje jeszcze dodatkowe atrakcje ju-
bileuszowe 25 i 27 sierpnia. Przez cały rok w każdym wydaniu 
gazety będziemy zapoznawać się z gminą Rzgów w całej jej 
różnorodności – jako gminą przyjazną przedsiębiorcom, 
seniorom, gminą tradycji strażackich, gminą – centrum 
sportu i kultury, produkcji farmaceutycznej, kosmetycznej 
i usług medycznych, centrum handlu pojazdami i usług 
motoryzacyjnych, czy wreszcie – gminą „smaczną”, w której 

królują producenci zdrowej, smacznej żywności oraz 13 Kół 
Gospodyń Wiejskich, bez których nie wyobrażamy już sobie 
żadnej uroczystości. 

Planowane są liczne konkursy z nagrodami, np. z wiedzy 
o Rzgowie, na logo naszej gminy, wystawa zdjęć starego 
i współczesnego Rzgowa, okolicznościowe nasadzenia.

Burmistrz Rzgowa w roku jubileuszowym zainicjuje szereg 
działań promocyjnych mających na celu zaprezentowanie 
dorobku i potencjału całej gminy nie tylko jej mieszkańcom, 
ale i w skali całego województwa i Polski. Wkrótce powsta-
nie nowy film promocyjny naszej gminy, aspirujemy też 
do przystąpienia do międzynarodowego stowarzyszenia 
„Sieci Miast Dobrego Życia – Cittaslow”, która zrzesza na 
całym świecie miasta pielęgnujące lokalne tradycje, kulturę, 
swoją odrębność, dbające o zrównoważony rozwój i dobro 
mieszkańców. Tak, aby nasi mieszkańcy wreszcie poczuli 
się beneficjentami dobrej pozycji gospodarczej gminy - 13. 
w Polsce w rankingu Forbesa w kategorii gmin przyjaznych 
przedsiębiorcom, a 50. w rankingu gmin pod względem 
dochodu na jednego mieszkańca. 

Pragniemy zjednoczyć i zintegrować również naszych 
nowych mieszkańców, żeby nasza gmina nie była wyłącznie 
„sypialnią”, ale stała się ich prawdziwą małą ojczyzną – domem 
wytchnienia od problemów wielkiej aglomeracji. 

Czas, byśmy nie tylko w roku jubileuszowym, zaczęli 
być dumni z naszych osiągnięć – osiągnięć naszej gminy, 
do której przyjeżdża się po pracę, w której można trenować 
nieodpłatnie w hali sportowej uczestnicząc we wszystkich 
organizowanych tam zajęciach, rozwijać się kulturalnie 
i społecznie. 

Wierzymy, że jubileuszowy rok 2017, rok obfity w liczne 
atrakcje, ale i oczekiwane od dawna inwestycje, sprawi, że 
nasi mieszkańcy będą z dumą mówić o tym, że w gminie 
Rzgów dobrze się żyje, pracuje, prowadzi firmę i odpoczywa. 

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
aktywnego uczestnictwa w obchodach jubileuszu, życząc 
dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń!

Burmistrz rzgowa: mateusz KamińsKi

zastępca Burmistrza: małgorzata rózga

BLIŻEJ ŚWIETLNEJ STOLICY POLSKI

R zgów pokonał stolicę regionu i inne miasta w wojewódz-
twie łódzkim, w VIII edycji ogólnopolskiego plebiscytu 

„Świeć się z Energą”. Zwycięstwo to dla miasta nagrody do-
broczynne – energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10.000 
zł oraz awans do II etapu zabawy. Spośród 16 miejscowości 

Energa o łącznej wartości 50.000 zł. Czy Rzgów pokona m. 
in. Częstochowę i Radom, i zdobędzie tytuł „Świetlnej stolicy 
Polski”? (więcej na 2 str.)

REKORDOWE 19 MLN. NA INWESTYCJE

W tym roku dochody budżetu gminy wyniosą 51 milionów 346 
tysięcy zł, natomiast wydatki budżetowe – 66 milionów 663 

tysiące zł, z czego na inwestycje przeznaczono 19 milionów 246 
tysięcy zł. De�cyt w wysokości 15 milionów 318 tysięcy zł, będzie 
pokryty kredytami w wysokości – 5,3 milionów zł, a także z nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – ponad 9,2 miliona zł, nadwyżki 
805 tysięcy zł na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń 
pożyczek z lat ubiegłych.  (więcej na str. 5) 

TEKST I FOT.: WŁODZIMIERZ KUPISZ

FOT.: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE

SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE

TEKST: Karolina Jardzioch

G mina Rzgów otrzy-
-

zany z przyznaniem tytułu 

„Samorządu Przyjaznego 
Rodzinie”. Gmina Rzgów od 
5 lat aktywnie uczestniczy 
w ogólnopolskiej kampanii 
„Postaw na rodzinę”, któ-
ra polega na organizacji 
imprez rodzinnych i dla 
dzieci. 

Akcja jest prowadzona 
głównie po to, żeby od-
ciągnąć młode pokolenie 
od szkodliwych używek 
proponując atrakcyjne 
formy spędzania wolnego  

       czasu. (więcej na str. 7)

Na zdj. Król Kazimierz IV Jagiellończyk na obrazie 
Marcelo Bacciarelliego - Fot.: internet

Pieczęć wójta Rzgowa z 1584 r. 
Fot.: anna gałKiewicz: “Fenomen rzgowa”

uKazuJe Się oD KWieTNia 1995

BaBiChy, BRoNiSiN DW., CzyŻeMiNeK, STaRa GaDKa, GoSPoDaRz, GRoDziSKo, GuzeW, huTa WiSKiCKa
KaliNKo, KaliNo, KoNSTaNTyNa, PRaWDa, RoMaNóW, RzGóW, STaRoWa GóRa, TaDziN

STYCZEŃ 2017 • nr 254

Nasza GmiNa
r Z g ó w Bezpłatna gazeta Samorządowa

2017: Rok Jubileuszu Rzgowa
oJ, będzie się działo!



RZGÓW POKONAŁ STOLICĘ REGIONU I INNE MIASTA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM, W VIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU  
„ŚWIEĆ SIĘ Z ENERGĄ”

Zwycięstwo to dla miasta nagrody dobroczynne – 
energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10.000 zł 

oraz awans do II etapu zabawy. Spośród 16 miejscowości 
wyłoniony w finale laureat, otrzyma nagrody od Grupy 
Energa o łącznej wartości 50.000 zł. Czy Rzgów pokona 
m. in. Częstochowę i Radom, i zdobędzie tytuł „Świetlnej 
stolicy Polski”? Głosy w ogólnopolskim etapie plebiscytu 
"Świeć się z Energą" można oddawać codziennie na 
SwiecSie.pl i przez SMS-y do 31 stycznia br.

NAJPIĘKNIEJ OŚWIETLONE MIASTA POLSKI

„Świeć się z Energą” to odbywająca się już od 8 lat 
ogólnopolska zimowa zabawa organizowana przez Grupę 
Energa, w której wybierane są najpiękniej oświetlone miasta 
w Polsce. Te, które zdobędą najwięcej głosów mieszkańców 
i sympatyków, zdobywają nagrody z przeznaczaniem 
na cele dobroczynne. Plebiscyt podzielony jest na dwa 
etapy, a od 19 do 31 stycznia trwa finałowe głosowanie

Z ponad 100 miast z całej Polski, biorących udział 
w plebiscycie „Świeć się z Energą” wyłoniono 16 miast 
reprezentujących każde z województw, które powalczą 
o tytuł „Świetlnej stolicy Polski” oraz kolejne nagrody 
dobroczynne od Grupy Energa, których łączna pula to 
aż 50.000 zł. Na kandydatów oddano łącznie ponad 50 
tys. głosów wybierając najpiękniej rozświetlone miasta 
w regionie, a tym samym – 16 finalistów. Każda ze zwy-
cięskich miejscowości zdobyła nagrody o wartości 10 000 
zł i zakwalifikowała się do II etapu.

To jednak nie koniec zimowej rywalizacji. 16 miast 
współzawodniczących w finale, ma szansę zdobyć 
dodatkowo nowoczesny sprzęt AGD (m.in. lodówki, 
zmywarki i kuchenki marki Electrolux) o wartości 40 
000 zł i możliwość pomocy kolejnym potrzebującym ze 
swojego miasta. Głosowanie w ostatecznej rozgrywce 
etapu ogólnopolskiego trwa do 31 stycznia. W finałowej 
rozgrywce wszystkie 16 miast biorących w niej udział, 
będzie zabiegać o głosy Internautów z całej Polski, a jest 
o co walczyć!

RZGÓW ZWYCIĘŻA W REGIONIE

Mobilizacja mieszkańców i sympatyków Rzgowa 
zapewniła miastu awans do finału ogólnopolskiego akcji 
„Świeć się z Energą”. W zabawie na etapie regionalnym 
Rzgów pokonał m.in. Aleksandrów Łódzki, Tomaszów 
Mazowiecki, Ozorków oraz stolicę regionu – Łódź, a dzięki 
oddanym głosom zdobył nie tylko awans do finałowej 
rozgrywki, ale również nagrody charytatywne dla miasta 
o wartości 10.000 zł. W finale powalczy o więcej, bo o 
dodatkowe nagrody o wartości 40.000 zł! Głosowanie 
trwa od 19 do 31 stycznia. 

- W plebiscycie „Świetlna stolica Polski” wystartowaliśmy 
z inicjatywy moich współpracowników - mówiMateusz 
Kamiński, burmistrz Rzgowa. - Wiedzieliśmy, że nie 
możemy pochwalić się tak wspaniałym oświetleniem 
świątecznym jak na przykład Łódź czy Aleksandrów 
Łódzki, ale jednocześnie byliśmy pewni konsekwencji i 

zaangażowania naszych mieszkańców w działania prospo-
łeczne. Wynik plebiscytu utwierdził mnie w przekonaniu, 
że mieszkańcy Gminy Rzgów bardzo chętnie angażują się 
w pomoc innym. Swoją pracowitość i przedsiębiorczość 
łączą z wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, a 
ich życiowa aktywność współgra z wrażliwością este-
tyczną. Udział Rzgowa w plebiscycie pokazał także, że 
Rzgów potrzebuje więcej świątecznego światła, bo nasi 
mieszkańcy doceniają i cieszą się z iluminacji.  Będę o tym 
pamiętał przed kolejnym Bożym Narodzeniem.

JAK ZAGŁOSOWAĆ NA MIASTO?

To, czy Rzgów ma szansę na wygraną w II etapie 
rywalizacji i pomoc potrzebującym mieszkańcom z pla-
cówek społecznych, zależy od głosowania mieszkańców 
i sympatyków miasta z całej Polski. Głosować na Rzgów 
można codziennie bez ograniczeń przez stronę interne-
tową SwiecSie.pl, w zakładce „Plebiscyt Świetlna stolica 
Polski”, poprzez aplikację „Plebiscyt miast” oraz poprzez 
SMS-y, wysyłając wiadomość o treści MIASTO323 na nr 
71750 (koszt sms to 1,23 zł z VAT).

Organizatorami „Świeć się z Energą” są Energa SA i 
Grupa Wirtualna Polska. Patronem medialnym jest Jedynka 
Polskie Radio. 

BURMISTRZ RZGOWA W ROKU JUBILEUSZOWYM ZAINICJUJE SZEREG DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU  
ZAPREZENTOWANIE DOROBKU I POTENCJAŁU CAŁEJ GMINY NIE TYLKO JEJ MIESZKAŃCOM, ALE I W SKALI CAŁEGO  
WOJEWÓDZTWA I POLSKI.

Wkrótce powstanie nowy film promocyjny naszej gminy, aspirujemy też do przy-
stąpienia do międzynarodowego stowarzyszenia „Sieci Miast Dobrego Życia – 

Cittaslow”, która zrzesza na całym świecie miasta pielęgnujące lokalne tradycje, kulturę, 
swoją odrębność, dbające o zrównoważony rozwój i dobro mieszkańców. Tak, aby nasi 
mieszkańcy wreszcie poczuli się beneficjentami dobrej pozycji gospodarczej gminy 
-  13. w Polsce w rankingu Forbesa w kategorii gmin przyjaznych przedsiębiorcom, a 
50. w rankingu gmin pod względem dochodu na jednego mieszkańca. 

Pragniemy zjednoczyć i zintegrować również naszych nowych mieszkańców, żeby 
nasza gmina nie była wyłącznie „sypialnią”, ale stała się ich prawdziwą małą ojczyzną 
– domem wytchnienia od problemów wielkiej aglomeracji. 

Czas, byśmy nie tylko w roku jubileuszowym, zaczęli być dumni z naszych osiągnięć 

– osiągnięć naszej gminy, do której przyjeżdża się po pracę, w której można trenować 
nieodpłatnie w hali sportowej uczestnicząc we wszystkich organizowanych tam zaję-
ciach, rozwijać się kulturalnie i społecznie. 

Wierzymy, że jubileuszowy rok 2017, rok obfity w liczne atrakcje, ale i oczekiwane 
od dawna inwestycje, sprawi, że nasi mieszkańcy będą z dumą mówić o tym, że w 
gminie Rzgów dobrze się żyje, pracuje, prowadzi firmę i odpoczywa. 

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w 
obchodach jubileuszu, życząc dobrej zabawy i niezapomnianych 

RZGÓW POKONAŁ ŁÓDŹ

ROK  JUBILEUSZU RZGOWA
(dokończenie ze str. 1) 

RZGÓW NASZA GMINA • styczeń 20172    WYDARZENIA

FOT.: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE

BURMISTRZ RZGOWA MATEUSZ KAMIŃSKI / 
MAŁGORZATA RÓZGA, ZASTĘPCA BURMISTRZA

RZGÓW POKONAŁ STOLICĘ REGIONU I INNE MIASTA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM, W VIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU  
„ŚWIEĆ SIĘ Z ENERGĄ”

Zwycięstwo to dla miasta nagrody dobroczynne – 
energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10.000 zł 

oraz awans do II etapu zabawy. Spośród 16 miejscowości 
wyłoniony w finale laureat, otrzyma nagrody od Grupy 
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swoją odrębność, dbające o zrównoważony rozwój i dobro mieszkańców. Tak, aby nasi 
mieszkańcy wreszcie poczuli się beneficjentami dobrej pozycji gospodarczej gminy 
-  13. w Polsce w rankingu Forbesa w kategorii gmin przyjaznych przedsiębiorcom, a 
50. w rankingu gmin pod względem dochodu na jednego mieszkańca. 

Pragniemy zjednoczyć i zintegrować również naszych nowych mieszkańców, żeby 
nasza gmina nie była wyłącznie „sypialnią”, ale stała się ich prawdziwą małą ojczyzną 
– domem wytchnienia od problemów wielkiej aglomeracji. 

Czas, byśmy nie tylko w roku jubileuszowym, zaczęli być dumni z naszych osiągnięć 

– osiągnięć naszej gminy, do której przyjeżdża się po pracę, w której można trenować 
nieodpłatnie w hali sportowej uczestnicząc we wszystkich organizowanych tam zaję-
ciach, rozwijać się kulturalnie i społecznie. 

Wierzymy, że jubileuszowy rok 2017, rok obfity w liczne atrakcje, ale i oczekiwane 
od dawna inwestycje, sprawi, że nasi mieszkańcy będą z dumą mówić o tym, że w 
gminie Rzgów dobrze się żyje, pracuje, prowadzi firmę i odpoczywa. 

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w 
obchodach jubileuszu, życząc dobrej zabawy i niezapomnianych 

RZGÓW POKONAŁ ŁÓDŹ

ROK  JUBILEUSZU RZGOWA
(dokończenie ze str. 1) 
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FOT.: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE

BURMISTRZ RZGOWA MATEUSZ KAMIŃSKI / 
MAŁGORZATA RÓZGA, ZASTĘPCA BURMISTRZA

PRawda

wieś nad Dobrzynką pomiędzy Rzgowem 
a Czyżeminkiem, wymieniona po 

raz pierwszy w aktach sądowych w 1593 r.
Czyżeminek
W 1251 r. książę łęczycki i kujawski 

zwrócił Kapitule Krakowskiej wieś Cesemino, 
której nazwa miała w średniowieczu polski 
odpowiednik: Czyżemin.

Według kronikarza Jana Długosza 
Czyżemin został założony na niemieckim 
prawie. Pierwotnie należał do parafii 
tuszyńskiej, ale dziesięcinę oddawał pro-
boszczowi parafii katedralnej w Łęczycy. 
Tam w zasadzie trafiała cała dziesięcina 
zebrana na terenie dzisiejszej gminy Rzgów.

gadka

Po raz pierwszy wymieniona w 1398 r. 
należała do parafii pabianickiej. założona 
na prawie niemieckim.

gosPodaRz

osada włościańska sprzed 1856 r.

gRodzisko

Do XV w. należało do parafii tuszyńskiej. 
W 1511 r. miejscowość wyglądała jak kompletnie 
opustoszała. Prawdopodobnie przeszła tędy 
zaraza. W XVii w. powstał tu młyn.

guzew

Najstarsze wzmianki o nim pochodzą 
z końca XVi w.

Huta wyskicka 
(właśnie tak pierwotnie zapisywana)

osada hutnictwa szklanego założona 
na karczowisku przed 1499 r. W tym czasie 
hutnik - oprócz czynszu z roli - musiał 
rocznie dostarczyć dworowi 300 szyb 
i 100 szklanic. Na początku XVi w. kronikarz 
zapisał, że przeszła tędy zaraza, a naonczas 
- pierwszy wieś opuścił magister z huty 
(właściciel, zarządca?). Wszyscy kmiecie 
zmarli pozostawiając cały dobytek. Jednak 
zakład szklarski po jakimś czasie wznowił 
działalność. interes dobrze się rozwijał, 

skoro wkrótce zobowiązania wobec dworu 
wzrosły rocznie do 1000 szyb i 200 szklanic. 

kalino

Pierwotnie Kalno. Już w Xii w. istniała taka 
wieś należąca do parafii tuszyńskiej, a po 
wybudowaniu kościoła w Rzgowie w 1475 
r. – do naszej. Kmieci osadzono tutaj już 
w połowie XV w. 

kalinko 

Dawniej Kalno Małe albo Kalenko. W 1475 
r. było Kalno Szlacheckie w odróżnieniu od 
sąsiedniego Kalna Duchownego.

zeBrał: włodzimierz Kupisz

Początki wsi w gminie Rzgów
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K ronika Graczyka składa się jakby z dwóch części: ta, od 
czasów najdawniejszych, została napisana na podstawie 

książki pt. „Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne” Maksymiliana 
Barucha z 1903 r. Ta kronika jest dziś spopularyzowana dzięki 
m.in. współczesnym wydaniom reprintowym i stoi na półce 
w wielu biblioteczkach rzgowian.

Druga część, choć objętościowo bardzo skromna 
(14 stron formatu a4), stanowi źródło wiedzy nt. okresu, 
w którym przypadła 500. rocznica nadania Rzgowowi praw 
miejskich. Współczesna kronika Bernarda Graczyka odnosi 
się od okresu od 19 stycznia 1945 r. do 10 stycznia 1972 r. 
oprawiona w płótno kronika Graczyka jest wypełniona 
zapiskami tylko w nieznacznej części. Niestety, zabrakło 

następnego dziejopisa…
informacja o przebiegu uroczystości z okazji 500-lecia 

Rzgowa pozbawiona jest niestety oprawy fotograficznej. 
Tamtą uroczystość postanowiono - podczas sesji Gromadzkiej 
Rady Narodowej - połączyć z obchodami 1000-lecia Państwa 
Polskiego. Powołano Komitet obchodów składzie:
1. Przewodniczący Feliks Śmiechowicz, kierownik szkoły
2. Sekretarz Monika Stachowicz
3. Przewodniczący sekcji propagandowej Jan Depczyński
4. Przewodnicząca sekcji kulturalno-propagandowej 

Wiesława Czernik
5. Przewodniczący sekcji administracyjno-budżetowej 

Feliks Grzelak

6. Tadeusz Bagiński
7. Bernard Graczyk
8. Stanisław Juśkiewicz
9. Jerzy Rył

W maju 1966 r. na zebraniu ogólnym inż. T. Salski wygłosił 
pogadankę na temat dziejów Rzgowa. Tematyka 500-lecia 
Rzgowa i 1000-lecia Państwa Polskiego znalazły odbicie 
w artykułach, zamieszczonych w „Głosie Robotniczym” 
i „Dzienniku Łódzkim”. F. Śmiechowicz oraz alicja Cieszkowska 
opracowali monografię Rzgowa.

Wielkie zainteresowanie rzgowian wzbudziła wystawa 
dokumentów o historii miejscowości, zorganizowana przez 
archiwum Wojewódzkie.

Główne uroczystości w 1966 r. rozpoczęły się 24 września 
o godz. 15 w lesie w Babichach. Wtedy to odsłonięto tablicę 
upamiętniającą miejsce egzekucji 22 Polaków zamordo-
wanych przez Niemców podczas okupacji. W uroczystości 
wzięli udział: miejscowe społeczeństwo, wojsko, młodzież 
szkolna, organizacje społeczne i polityczne, przedstawiciele 
władz wojewódzkich, powiatowych i gromadzkich.

okolicznościowe przemówienie wygłosił major Wojska 
Polskiego ob. Maciejewski, a kompania wojska pod dowódz-
twem kapitana Stasiaka oddała trzy salwy po przeprowa-
dzeniu uroczystego apelu poległych. Tablicę odsłonił Feliks 
Śmiechowicz – przewodniczący Komitetu Gromadzkiego 
Frontu Jedności Narodu. Po tych uroczystościach barwny 
pochód przeszedł ulicami Rzgowa.

Po zakończeniu pochodu, uczestnicy zebrali się w miejscowej 
sali oSP, gdzie odbyła się uroczysta akademia z prelekcjami 
o lokalnej tematyce historycznej. Przeprowadzono konkurs 
pt. „zgaduj zgadula, co wiem o Rzgowie i Państwie Polskim”. 
za najlepsze odpowiedzi 15 osób otrzymało nagrody książkowe.

Nazajutrz, 25 września 1966 r. odbyła się uroczysta sesja 
Gromadzkiej Rady Narodowej. Na uroczystej sesji podjęto 
uchwałę o przemianowaniu Nowego Rynku na plac 500-le-
cia. Następnie odbył się wiec z udziałem około 2 tysięcy 
mieszkańców Rzgowa i okolicznych miejscowości. Na placu 
centralnym Tadeusz Bagiński, przewodniczący Gromadzkiej 
Rady Narodowej odsłonił obelisk z napisem: Plac 500-lecia 
Rzgowa i godłem państwa. Na zakończenie uroczystości 
odbyła się zabawa ludowa.

teKst: włodzimierz Kupisz

kRonika beRnaRda gRaczyka, sekRetaRza gRomadzkiego ze Rzgowa sPRzed Półwiecza to Już aRcHiwalny RaRytas. 
PRzecHował Ją włodzimieRz kaczmaRek, PRacownik RefeRatu gosPodaRki komunalneJ dzisieJszego uRzędu mieJskiego.

gmina Rzgów i redakcja „Rzgowa Naszej 
Gminy” ogłaszają konkurs historyczno-

-literacki na najciekawsze wspomnienia 
rodziców, dziadków, pradziadków, wujków 
i sąsiadów na temat zdarzeń, ludzi i miejsc 
na terenie naszej gminy.  

Konkurs jest adresowany do uczniów 
i studentów – mieszkańców naszej gminy. 
zakres wspomnień może sięgać okresu 
ii Rzeczypospolitej, powinien obejmować 
okres powojennych dziesięcioleci, a nawet 
czasów współczesnych, od których dzieli 
nas zaledwie kilkanaście lat. 

objętość prac powinna wynieść mini-
mum tysiąc znaków ze spacjami i nie może 
przekraczać 7200 znaków ze spacjami, bo 
tyle mieści się na naszej stronie gazetowej. 

liczymy na to, że uczestnicy dołączą 
zdjęcia archiwalne z domowych zbiorów 
w postaci JPeG lub rysunki, szkice lub prace 
malarskie, nawiązujące do zgłoszonych 
wspomnień. Dopuszczalne są współczesne 
fotografie bohaterów lub opisywanych miejsc. 

Jesteśmy ciekawi np. wspomnień szkol-
nych i rocznika uczniów Gimnazjum im. 
Kazimierza iV Jagiellończyka, pierwszych 

powojennych roczników uczniów szkół 
na naszym terenie. Bardzo interesujące 
byłyby wspomnienia dawnych pracowni-
ków, właścicieli szklarni, z których słynęły 
Rzgów, Starowa Góra i Gospodarz od niemal 
półwiecza. Może odnajdzie się wspomnienia 
kogoś pracującego po wojnie w państwowym 
kombinacie szklarniowym w Gospodarzu? 
Może ktoś spisze relacje ludzi, którzy przez 
całe życie dojeżdżali do pracy i uczelni 
podmiejskim tramwajem?

Na autorów najciekawszych relacji 
z przeszłości czekają nagrody rzeczo-
we i upominki ufundowane przez urząd 
Miejski. Więcej szczegółów o regulaminie 
konkursu i składzie komisji konkursowej 
podamy w lutowym wydaniu miesięcznika 
i na stronie internetowej. Prace już można 
wysyłać drogą elektroniczną na adres: 
redaktor@rzgow.pl, składać na płytach CD 
lub w postaci wydruków, maszynopisów 
w urzędzie Miejskim w pok. nr 6 w godz. 
10-14. Czas nadsyłania prac mija z końcem 
marca. 

teKst: włodzimierz Kupisz

konkuRs wsPomnieniowy

kRonika gRaczyka: 500-lecie Rzgowa

Na zdj. Siedziba ówczesnych władz gromadzkich z dekoracją z okazji 500-lecia Rzgowa i tysiąclecia państwa polskiego

Na zdj. Jak wyglądał Rzgów na początku XX w.
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RADA MIEJSKA W RZGOWIE UCHWALIŁA BUDŻET GMINY RZGÓW NA ROK 2017 JESZCZE W GRUDNIU 2016 R. ZAPROPONOWANY 
PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ BURMISTRZA, SPOTKAŁ SIĘ Z AKCEPTACJĄ WIĘKSZOŚCI RADNYCH.  
KLUB „RZGÓW NASZĄ GMINĄ” RÓWNIEŻ ZGŁOSIŁ SWOJĄ POPRAWKĘ, KTÓRA ZOSTAŁ UWZGLĘDNIONA.

PONAD 19 MILIONÓW NA INWESTYCJE W TYM ROKU!

REKORDOWY BUDŻET

D ochody budżetu gminy wyniosą 51 milionów 346 tysięcy 
zł, natomiast wydatki budżetowe – 66 milionów 663 

tysiące zł, z czego na inwestycje przeznaczono 19 milionów 
246 tysięcy zł. Deficyt w wysokości 15 milionów 318 tysięcy 
zł, będzie pokryty kredytami w wysokości – 5,3 milionów zł, 
a także z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 
ponad 9,2 miliona zł, nadwyżki 805 tysięcy zł na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat 
ubiegłych.       

Poważną inwestycją gminną będzie modernizacja 
stacji uzdatniania wody na ul. Górnej w Rzgowie, na którą 
przeznaczono 1,8 miliona zł. 

DROGI TO WCIĄŻ JEDEN 
Z PRIORYTETÓW

Drogi publiczne powiatowe 
również wymagają poważnych 
nakładów,  bo aż ponad 3,8 
miliona zł. Na wysokie wydatki 
na drogi powiatowe wpływ 
mają m.in. inwestycje:

- Projekt i przebudowa drogi 
w Romanowie wraz z chodni-
kiem III etap - droga powiatowa  
nr 2912 E - 1,5 miliona zł

- Przebudowa ul. Łódzkiej  
w Rzgowie. Projekt i wy-
konanie warstwy asfaltu.  
Droga powiatowa nr 2942 E - 
740 tysięcy zł

- Projekt i przebudowa dro-
gi powiatowej nr 2941 E na  
odcinku pomiędzy Starową  
Górą i  Konstantyną  
(ul. Pejzażowa) za 600  
tysięcy  zł. 

Natomiast na drogi gminne przeznaczono ponad 2 
miliony zł: 

- Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie  
pochłonie 200 tysięcy zł  

- Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie - budowa 
chodnika mają kosztować 109 tysięcy zł

- Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie - 805 tysięcy zł  
- Wykonanie chodnika ul. Kamienna - Literacka  

w Rzgowie za blisko 194 tysiące zł 
- Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej  

w Starowej Górze – 100 tysięcy zł

NA KANALIZACJĘ, DOM KULTURY I INNE

Nie zapomniano także o przyznaniu środków na budowę 
kanalizacji w gminie Rzgów w wysokości 4 miliony 155 
tysięcy zł oraz na wykonanie za 2 miliony złotych projektu 
i rozpoczęcie budowy domu kultury w Rzgowie.  
  

Na inwestycje dla Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu gminy przeznaczono  656 tysięcy zł, na inwe-
stycje w szkołach i przedszkolu  - ponad 1,1 miliona zł, 
z czego na modernizację systemu c. o. i kotłowni Szkoły 
Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie zabezpieczono 
pół miliona złotych oraz 220 tysięcy zł na budowę  przed-
szkola w Guzewie. 

Ponad 424 tysiące zł przewidziano na projekt i budowę 
boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze. 
Inwestycja ta rozpoczęła się już w 2016 roku.  

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono 270 
tysięcy zł.     

Pełen wykaz inwestycji zamieszczony został na stronie 
www.bip.rzgow.pl w zakładce – Prawo miejscowe- Uchwały 
Rady- Uchwały 2016.

POMOC FINANSOWA DLA POWIATU 

Jak co roku radni przyznali dla powiatu łódzkiego 
wschodniego pomoc finansową w wysokości 180 ty-
sięcy zł na dofinansowanie funkcjonowania Wydziału 
Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego  
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, na dofinansowanie zadań 
z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej  
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na dofinansowanie 
stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim  
w Rzgowie.

TEKST I FOT.: WŁODZIMIERZ KUPISZ

TEKST: Karolina Jardzioch 
FOT.: UM/Archiwum

W tegorocznym budżecie są zagwarantowane pieniądze na dokończenie 
modernizacji ul. Polnej w Rzgowie / Fot. Włodzimierz Kupisz

ENERGOOSZCZĘDNA SZKOŁA 

Dzięki dobrej współpracy burmistrza 
Mateusza Kamińskiego z Radą Miejską, 

ocieplona Szkoła Podstawowa w Kalinie  
stała się jednym z bardziej reprezentacyjnych  
i energooszczędnych budynków publicz-
nych w gminie Rzgów. A zmieni się nie 
do poznania jeszcze w tym roku, kiedy 
zostanie ocieplona i pomalowana nowa 
część szkoły i być może sala gimnastyczna. 

Nieco ponad dwa miesiące zabrało ocie-
plenie 447 metrów kwadratowych ścian 
starej części podstawówki w Kalinie oraz 
zamontowanie bardzo wielu parapetów o 
łącznej powierzchni 28 metrów kwadratowych  
- poinformował po odbiorze technicznym mgr 
inż. Bogdan Błaziński z Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, który nadzorował inwestycję. - 
Uczniów i pracowników chroni przed mrozami 

15-centymetrowa warstwa styropianu. 

Istotnym elementem modernizacji było 
również docieplenie 30 metrów kwadrato-
wych fundamentów i założenie przy okazji 
zabezpieczeń przeciwwilgociowych.

Rozważamy jeszcze zewnętrzne docie-
plenie sali gimnastycznej – mówi Jarosław 

Marianowski, dyrektor SP w Kalinie. - Sala 
jest ocieplona na razie od wewnątrz. Podczas 
ostatnich mrozów zimno nie dawało się we 
znaki. Było ciepło. Jednak trzeba wziąć pod 
uwagę, że kiedyś mogą utrzymywać się 
na przykład 25-stopniowe mrozy w dzień.  

Kiedy będzie można precyzyjnie wykazać 
w procentach, jakie są oszczędności na 
ogrzewaniu szkoły, Urząd Miejski wystąpi 
do zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, bo będzie możliwe odzyskanie 
części kosztów modernizacji placówki. 
W każdym razie już w czasie ostatnich 
20-stopniowych mrozów pracownicy w 
starej części szkoły twierdzili, że w dzień 
wewnątrz jest już ciepło. Jest już odczu-
walny efekt cieplny. Do tej pory w sezonie 
wydatki na olej opałowy wynosiły około 
100 tysięcy złotych w sezonie. Kwotę tę da 
się na pewno znacznie obniżyć. 

Dokończenie drugiego etapu termomo-
dernizacji w tym roku będzie uwieńczone 
pomalowaniem całego budynku w różnych 
kolorach. W jakich – jeszcze nie ma decyzji 
w tej sprawie.
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TEKST I FOT.: WŁODZIMIERZ KUPISZ

MIESZKAŃCY GMINY RZGÓW W DRODZE NA WIGILIJNĄ KOLACJĘ  KORZYSTALI  JUŻ Z NOWEGO 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO. 

Dobiegła bowiem końca jedna z największych ubiegłorocznych 
inwestycji elektryfikacyjnych łącznej wartości 211 tysięcy 

złotych.W Gospodarzu, Czyżeminku i Bronisinie Dworskim przed 
Wigilią zaświeciły lampy LED-owe o mocy 40 W, zużywające 
kilkakrotnie mniej prądu w porównaniu z dotychczas stoso-
wanymi oprawami sodowymi. Słupy oświetleniowe zostały 
ustawione na prefabrykowanych fundamentach betonowych. 
Oprawki wszędzie są umieszczone na wysokości 8 metrów. Warto 
wiedzieć, że oświetlenie zostało dobrane w oparciu o symulacje 
komputerową w programie Dialux.

Na ul. Cegielnianej w Gospodarzu słupy z LED-ami pojawiły się 
na 744-metrowym odcinku, średnio w odstępach 41-metrowych, 
2 metry od krawędzi jezdni. Pozostała część ul. Cegielnianej zyska 
oświetlenie w tym roku.

Oświetlenie drogi powiatowej w Czyżeminku powstało od 
wiaduktu do granicy administracyjnej gminy Rzgów.  Instalacja 
obejmuje 520-metrowy odcinek oświetlony przez 13 opraw. 

Na ul. Nad Nerem w Bronisinie 
Dworskim stanęło 10 słupów 
oświetleniowych. 

- W Rzgowie na ul. Zaratajka 
powstało najnowocześniejsze 
oświetlenie hybrydowe – mówi 
Zbigniew Snelewski, kierow-
nik Referatu Inwestycji Urzędu 
Miejskiego. –Urządzenie na 
słupie składa się z panelu sło-
necznego i turbinki wiatrowej 
w postaci wiatraczka. Lampa 
hybrydowa czerpie energię ze 
światła słonecznego i z wiatru. W 
ogóle nie korzysta z tradycyjnej 
energii elektrycznej. Pojedyncze 
oświetlenie obejmujące przejście 
przez mostek, łączące ulicę 
Źródlaną z Wąwozową - powstało 
na życzenie mieszkańców, któ-
rzy chcą się czuć raźniej w tej 
okolicy po zapadnięciu zmroku. 
Hybrydowe urządzenie stanęło 
na prywatnej posesji, ponieważ 

inne rozwiązanie lokalizacyjne nie było możliwe.
Z. Snelewski zapewnia, że relatywnie kosztowne oświetlenie 

hybrydowe (w przypadku Zaratajki 20 tys. zł) ma powstawać w 
kolejnych punktach naszej gminy. Nie tylko chodzi o względy 
ekologiczne, co przede wszystkim wynika z rachunku ekonomicz-
nego: doprowadzenie bowiem linii energetycznej do jedynego 
słupa byłoby nie mniej drogie, a projekt techniczny - 10-krotnie 
droższy w porównaniu z instalacją elektryczną!

Zwycięzcą przetargów została firma Traf Czesława Zalewskiego 
z Łodzi. Podczas rozstrzygania przetargu jego oferty otrzymywały 
100 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Konkurencja 
proponowała ceny nawet dwukrotnie wyższe. Wykonawca 
zaoferował 10-letnią gwarancję.

Na zdj. Na ul. Cegielnianej w Gospodarzu, jeszcze w czwartek 
po południu przed Wigilią sfotografowaliśmy ekipę instalatorów.

UL. NASIENNA ODDANA DO UŻYTKU

Dobiegła końca  jedna z większych ubiegłorocznych 
inwestycji drogowych. Ul. Nasienna w Rzgowie na 

odcinku 931 metrów bieżących zmieniła się nie do po-
znania w związku z budową chodnika, krawężnika i za 
sprawą przebudowy indywidualnych wyjazdów z posesji.

Na ul. Nasiennej 20 grudnia w południe odbył się 
odbiór techniczny chodnika i kanalizacji deszczowej. 
Wykonawcy formowali ostatnie odcinki skarp. Grabili 
na nich świeżo zwiezioną ziemię ogrodniczą pod trawę. 
Porządkowali wykostkowaną nawierzchnię, którą pokrywała 
jeszcze cienka warstwa żółtego piasku. Na ul. Nasiennej 
pracowało jeszcze dużo ciężkiego sprzętu budowlanego, 
ale to juz były ostatnie akordy tej inwestycji.

W końcowej części ul. Nasiennej poszerzono pobocze dla 
poprawienia bezpieczeństwa przechodniów.  Pierwotnie, 
kanalizacja deszczowa miała być tylko na odcinku prawie 
727 metrów bieżących na ul. Nasiennej. Zdecydowano 
się jednak na dodatkowe odgałęzienie od ul. Nasiennej 
do ul. Stromej, aby je w przyszłości dalej przedłużać w 
miarę potrzeb. Kanalizacja zbiera deszczówkę i wody 
roztopowe z chodnika oraz z ulicy. Po oczyszczeniu w 
osadniku i seperatorze, jest odprowadzana do rowu 
odpływowego. Chodnik o szerokości od 1,5 do 2 metrów 
został wykonany z szarej kostki betonowej.

W przetargu oferty złożyło siedmiu wykonawców. 
Zwyciężył Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych z 
Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość inwestycji wyniosła 
około 615 tysięcy złotych.

TEKST I FOT.: WŁODZIMIERZ KUPISZ

TEKST I FOT.: WŁODZIMIERZ KUPISZ

Największa w Rzgowie stacja uzdatniania wody 
przy ul. Górnej (nieopodal ul. Nadrzecznej) stanie 

się na wiosnę placem budowy. Na jej modernizację 
w budżecie jest zarezerwowane 1,8 mln zł. Przetarg 
zostanie ogłoszony w lutym. 

- Ze starej zabudowy pozostanie przede 
wszystkim szkielet głównego budynku oraz studnie 
głębinowe – zapowiada Zbigniew Snelewski, 
kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim. 
– Inwestycja obejmuje budowę dwóch ogromnych 
zbiorników wody, każdy o pojemności po 400 
metrów sześciennych. Podobne, ale znacznie 

mniejsze oddaliśmy niedawno do użytku w hy-
droforni w Grodzisku. Zbiorniki są potrzebne po 
to, aby zgromadzić zapas wody na czas suszy oraz 
wieczornego szczytu jej zużycia. Gdy mamy zapas 
wody, nie musimy martwić się o spadek ciśnienia 
wody w sieci. 

Ta najważniejsza w Rzgowie stacja uzdatniania 
wody będzie zautomatyzowana. Dzięki nowoczesnej 
technologii,  zmodernizowana stacja „Górna” będzie 
należała do technicznych obiektów z górnej półki.

TEKST I FOT.: JAROSŁAW MARIANOWSKI 

STACJA GÓRNA Z GÓRNEJ PÓŁKIW KALINIE PRACOWNIA JAK NOWA

Jedną z ważniejszych inwestycji w 
Szkole Podstawowej w Kalinie była 

modernizacja pracowni komputerowej. 
Ponad 10-letni sprzęt komputerowy wraz z 
oprogramowaniem, został wymieniony na 
nowy.  

Zakupiono 10 stacji roboczych ( jed-
nostka centralna, monitor, mysz, kla-
wiatura, słuchawki), serwer, switch, 
czyli rozgałęziacz sygnału oraz router 
bezprzewodowy. 

Na zajęciach komputerowych i kole 
informatycznym uczniowie mogą ko-
rzystać  z nowego oprogramowania 
biurowego, programów edukacyjnych 
i do programowania. Zakup został sfi-
nansowany ze środków gminy Rzgów. 
Wartość inwestycji to 38 tys. zł.

NA ULICACH JAŚNIEJ
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N asza gmina uczestniczy w akcji , promującej 
przyjaźń, trzeźwość, wartości rodzinne, po-

kazującej jak ważne jest wychowanie, szacunek 
do innego człowieka, pomaganie słabszym i 
samotnym. W ten m. in. sposób samorząd lokalny 
realizuje działania profilaktyczne, wynikające z 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. Proponowane przez 
nas działania są jedną z metod chronienia dzieci 
przed sięganiem po alkohol, dopalacze czy inne 
substancje psychoaktywne.

Integracji rodzin w gminie  Rzgów służyły do 
tej pory m. in. takie imprezy jak Dzień Dziecka, 
rodzinny piknik przedszkolaków, wspólne 
śpiewanie z rodzinami przy akompaniamencie 
30-osobowej grupy gitarowej Weroniki Bednarczyk, 
przedstawienia kółka teatralnego Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka,  występy grupy 
tanecznej Pauli Filipczak ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Długosza. Radosław Bubas prowadził  
rodzinne gry i zabawy sportowe. Odbył się 
m. in. turniej piłkarski „ Dzikich Drużyn”, gdzie 
w zawodach brało udział  50 uczestników. W 
rozgrywkach piłki siatkowej brali udział rodzice 
kontra uczniowie. (oprac włok)

http://www.gostir-rzgow.pl. Artykuł Edyty 
Waprzko, koordynatora kampanii w gminie Rzgów

TeksT: Włodzimierz kupisz

TeksT: Włodzimierz kupisz

TeksT i foT.: irmina kuzik

TeksT i foT.: radosłaW BuBas GosTir TeksT i foT.: radosłaW BuBas GosTir

M araton aerobowy „wiel-
kie spalanie kalorii” to 

impreza, którą rozpoczęliśmy 
sezon zajęć aerobowych  na 
2017 r. Prowadziło go trzech 
instruktorów: Piotr Bielawski, 
Angela Świątek oraz Joanna 
Urbaniak.

Piotrek i Angela popro-
wadzili bardzo żywiołowe i 
wymagające żelaznej kondycji 
zajęcia dance-aerobic i zumby, 
natomiast Asia jako trzeci 
instruktor zaproponowała 
stretching – jako formę rozcią-
gającą, zwiększającą zakresy 
ruchów, ale również zawiera-
jącą ćwiczenia izometryczne.

Dopełnieniem kadry in-
struktorskie była dietetyk 

Magdalena Makarowska, która 
przez całą imprezę służyła 
poradami jak, co, kiedy i w 
jakich ilościach jeść, aby cie-
szyć się zdrowiem i kondycją. 
Frekwencja dopisała więc 
spalonych kalorii było wiele. 
Przypominamy o naszych 
stałych zajęciach dla wszystkich 
chętnych : poniedziałki: Krav 
maga wtorki: aerobic oraz 
TBC, środy: zumba, czwartki: 
joga, piątki: aerobik oraz TBC. 
Dziękujemy wszystkim za 
dobrą zabawę, zapraszamy 
na zajęcia.

Otrzymaliśmy certyfikat „SamOrząd Przyjazny rOdzinie”. Od 5 lat jeSteśmy 
zaangażOwani w OgólnOPOlSką kamPanię „POStaw na rOdzinę”. 

jak namalOwaĆ BezPieczeŃStwO? 

18 stycznia odbył się konkurs plastyczny pt. „Bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym”, zorganizowany z inicjatywy Komisariatu 

Policji w Rzgowie w ramach zajęć plastycznych podczas Feriady 
w GOK. Gościem specjalnym zajęć był dzielnicowy aspirant 
sztabowy Robert Górecki, który przybliżył dzieciakom zasady 
bezpieczeństwa oraz odpowiedział na wszystkie, nawet naj-
trudniejsze pytania.

Młodzi artyści namalowali bądź narysowali w swojej ulubionej 
technice prace na temat bezpieczeństwa na drodze. Wszystkie 
prace zostały ocenione i nagrodzone w dwóch kategoriach 
wiekowych. Urząd Miejski i Komisariat Policji w Rzgowie przy-
gotowały nagrody: odblaski, kubki, koszulki, przybory biurowe 
oraz kamizelki odblaskowe, które zostały wręczone najlepszym. 
Dla dzieci było to pouczające i twórcze przedpołudnie, a dla 
instytucji gminnych możliwość owocnej współpracy w trosce 
o rozwój i bezpieczeństwo naszych dzieci.

Lista laureatów konkursu:
Kategoria wiekowa roczniki:2010-2007
I miejsce: Hania Robak - 7 lat
II miejsce: Sandra Pietraszczyk - 9 lat
III miejsce: Wiktoria Jakobsze - 9 lat
III miejsce: Dorotka Błaszczyk 6 lat
Wyróżnienia: Adam Gwiazda 7 lat, Wiktoria Pietrzak 8 lat,  

       Klaudia Gałkiewicz 7 lat

Kategoria wiekowa roczniki:2006-2001
I miejsce: Martyna Pawłowska - 15 lat
II miejsce: Wojtek Weremczuk - 10 lat
II miejsce: Sandra Sądkiewicz - 15 lat
III miejsce: Marianna Zommer - 10 lat
III miejsce: Piotr Rodkiewicz - 11 lat
III miejsce: Joanna Błaszczyk - 12 lat
Wyróżnienia: Wiktoria Gałkiewicz - 12 lat, Zuzanna  

       Zommer - 12 lat, Maja Janiszewska - 11 lat

jaSełka - Piękna tradycja  
„u długOSza”

20 grudnia wieczorem w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w 
Rzgowie odbyło się spotkanie świąteczne. Wieloletnią tradycją 

szkoły stało się organizowanie w tym czasie jasełek, charytatywnego 
kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych oraz kawiarenki. 

Jasełkom przyglądali się: Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa, 
wiceburmistrz Małgorzata Rózga, Jan Michalak - przewodniczący 
Rady Miejskiej, Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz – radna powiatu 
łódzkiego wschodniego. Gospodynią świątecznego spotkania była 
Iwona Skalska, dyrektor SP im. Jana Długosza. Pięknym akcentem 
uroczystości było przekazanie przez harcerzy Betlejemskiego 
Światełka Pokoju.

Jasełka pośród oryginalnych dekoracji w sali gimnastycznej 
przygotowała s. Asumpta.  Przedstawienie o narodzeniu Chrystusa 
wprowadziło w bożonarodzeniowy nastrój - licznie zgromadzone 
dzieci, rodziców, nauczycieli oraz gości. W spektaklu wzięło udział 
kilkudziesięciu uczniów. Pod względem wokalnym, muzycznym i 
recytatorskim, spektakl doprawdy robił wrażenie!

Szkolny wolontariat zorganizował kiermasz charytatywny, na 
którym można było kupić m.in. bardzo wymyślne ozdoby na stół 
i na choinkę. Łasuchy miały trudny wybór wobec obfitości ciast i 
ciasteczek na stołach wystawionych w hallu szkoły.

rzgów: SamOrząd Przyjazny 
rOdzinie

udana feriada’ 2017 

Oferta tegorocznej Feriady 
obejmowała różne dziedzi-

ny sportu i rekreacji, poczynając 
od zajęć   ogólnorozwojowych, 
gier i zabaw poprzez  trening 
piłkarski. Można było spró-
bować swoich sił na korcie 
tenisowym lub pobawić się 
podczas zajęć tanecznych. 
Sporym zainteresowaniem 
cieszyła się również ścianka 
wspinaczkowa. Wszystko to 
pod okiem wykwalifikowanych 
opiekunów i instruktorów: 
zajęcia gier i zabaw oraz piłkę 
prowadzili: Ewa Tyll , Robert 
Świerczyński oraz Izabela 
Stępień , tenis ziemny – Kinga 
Golenia, taniec – Angela Świątek, 
ściankę Radosław Bubas.  Każdy 
znalazł coś dla siebie, czego 

dowodembyła spora frekwen-
cja – ponad pięćdziesiąt osób.

Zajęcia sportowe i rekre-
acyjne prowadzone podczas 
ferii na hali sportowej mają  na 
celu rozwijanie zainteresowań 
sportowych, czerpania radości 
i zadowolenia,  a także  pod-
niesienie ogólnej sprawności 
i wydolności organizmu po-
przez wzmacnianie pozytywne. 
Wykształcanie potrzeby czyn-
nego wypoczynku, wdrażanie 
do odpowiedzialności, samo-
dzielności i samodyscypliny oraz 
zrozumienie potrzeby dbania 
o własną sylwetkę, zdrowie i 
sprawność fizyczną to kolejne 
punkty programu podczas 
przerwy w nauce.

wielkie SPalanie kalOrii
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W NIEDZIELĘ WIECZOREM, 8 STYCZNIA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W RZGOWIE PODZIWIALIŚMY WSPANIAŁY KONCERT KOLĘD  
I PASTORAŁEK.

RZGOWSKI KOŚCIÓŁ ROZBRZMIEWAJĄCY KOLĘDAMI

P rzed liczną publicznością wystąpiła prawie setka mło-
dych i bardzo młodych artystów. W szerokim składzie 

wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” pod artystycznym 
kierunkiem Renaty Furgi oraz zespół wokalny Sempre Cantare, 
przygotowany przez Wojciecha Skibińskiego, dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Gdy za witrażowymi oknami świątyni mróz sięgał minus 
szesnastu stopni Celsjusza, w kościele rozgrzewały słuchaczy 
wspaniałe głosy niezwykle utalentowanych wykonawców 
oraz brzmienie instrumentów, zwłaszcza zespołu muzycznego 
„Rzgowian”. Interpretacje kolęd wywoływały łzy wzruszenia 
i burzę oklasków. 

Wśród widowni zasiedli m.in. Mateusz Kamiński, burmistrz 
Rzgowa, Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza, Jan Michalak 
– przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, a także radni 
Jarosław Świerczyński i Rafał Kluczyński. 

Na zakończenie koncertu bez mała wszyscy słuchacze 
odwiedzili stajenkę z żywymi zwierzętami, która przyciągała 
świetlną iluminacja świąteczną. Szopka z kucem szetlandz-
kim, owcami, gołębiami to wspólne przedsięwzięcia parafii i 
Urzędu Miejskiego – pierwszy akcent uroczystych obchodów 
jubileuszu miasta i parafii. 
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TEKST I FOT.: WŁODZIMIERZ KUPISZ
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W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE PRZY PLACU 500-LECIA 22 W POKOJU NR 24 NA I PIĘTRZE DZIAŁA OD POCZĄTKU ROKU PUNKT BEZPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ.

Czynny jest  w czwartki w godz. 11.00-15.00, natomiast 
w piątki w godz. 10.00-14.00. Pomocy prawnej udzielą 

radcy prawni lub adwokaci.

POMOC NIE PODLEGA REJONIZACJI

W powiecie łódzkim wschodnim nieodpłatna pomoc 
prawna jest udzielana w czterech gminach. Punkty zostały 
zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp 
do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom 
powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z 
pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są 
zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Punkt na terenie gminy Andrespol, w Gminnym Ośrodka 
Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64, działa w 
poniedziałki w godz.10.00-14.00, we wtorki w godz.10.00-
14.00, w środy w godz.12.00-16.00, w czwartki w godz. 
10.00-14.00, w piątki w godz.10.00-14.00.

Punkt mobilny na terenie gminy Tuszyn w budynku 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy placu Władysława 
Stanisława Reymonta 1, otwarty w poniedziałki w godz. 
8.00-12.00, we wtorki w godz. 8.00-12.00, w środy w godz. 
11.00-15.00.

Punkt na terenie gminy Koluszki, w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 otwarty jest w 
poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 9.00-13.00, 
natomiast we wtorki w godz.12.00-16.00.

KOMU PRZYKŁADOWO MOŻE BYĆ UDZIELONA 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

1) osobie otrzymującej przynajmniej od roku świadczenie 
z pomocy społecznej
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny
3) kombatantom oraz niektórym ofiarom represji wojennych 
i okresu powojennego
4) weteranom poszkodowanym poza granicami państwa
5) osobie, która nie ukończyła 26. roku życia lub ukończyła 
65 lat i starszej

6) ciężarnym

Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną 
zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia 
oraz okazać dokument tożsamości

NA CZYM M. IN. POLEGA BEZPŁATNA POMOC 
PRAWNA?

1) Poinformowanie zainteresowanego o obowiązującym 
stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o 
spoczywających na nim obowiązkach
2) wskazaniu osobie uprawnionej do rozwiązania pro-
blemu prawnego
3) pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się postępowaniu  przy-
gotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

UPRAWNIENI UZYSKAJĄ INFORMACJE  
W ZAKRESIE:
1) prawa pracy, 
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospo-
darczej, 
3) prawa cywilnego, 
4) spraw karnych, 
5) spraw administracyjnych, 
6) ubezpieczenia społecznego, 
7) spraw rodzinnych, 
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatko-
wych związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, 
9) brzemiennym kobietom pomoc prawna udzielana jest  
w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,  
szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

OPRAC: WŁODZIMIERZ KUPISZ
FOTO.: ISWS.EDU.PL

W czasie jednego z dyżurów w rzgow-
skim punkcie, zastaliśmy  adwokata 

Magdalenę Łysek, jedną z kilkorga prawników 
zaangażowanych u nas w udzielanie porad:

- Pierwszym interesantem w Rzgowie 
był starszy mężczyzna, który  zjawił się 
zainspirowany publikacją na temat  możli-
wości – uzyskania nawet teraz, po tylu latach 
- odszkodowania za pracę przymusową.

- Wśród pytających są osoby , których 
wnioski do programu Rodzina 500+  zo-
stały odrzucone.  Pytania dotyczą również 
prawidłowości wyliczenia wysokości innych 
świadczeń pomocy społecznej. Interesanci 
są zainteresowani także rozstrzygnięciami 
prawnymi z zakresu władzy rodzicielskiej, 
a także alimentów. 

- Zwłoka w regulowaniu różnych zobo-
wiązań skutkuje wkroczeniem komornika. 
Sprawy jeszcze bardziej się wikłają, gdy ktoś nie 
reaguje na przykład na awiza korespondencji 
od komornika. Bywa, że wiele zamieszania 
wywołuje zmiana adresu lub błąd w adresie 
dłużnika, który nie płaci zobowiązań. Dyżurny 

prawnik radzi jak zażądać przesłania tytułu 
wykonawczego w celu jego zaskarżenia  
i skutecznie wstrzymać egzekucję komorniczą.  

- Mieszkańcy mają czasem wątpliwości 
w sprawach testamentu i określenia grona 
spadkobierców.

- Wiele zapytań jest związanych z prawidło-
wością wyliczenia wysokości emerytury ZUS.

- Przed wizytą u dyżurnego prawnika 
warto przestudiować warunki, w jakich 
można uzyskać bezpłatną poradę.  Zdarza 
się bowiem, że na taką pomoc liczą niepeł-
nosprawni. Tymczasem, ustawodawca nie 
umieścił ich na liście uprzywilejowanych. 
Niepełnosprawny korzysta z pomocy prawnej 
tylko na warunkach ogólnych np.  gdy ma 
decyzję na pobranie świadczenia Rodzina 
500+.

BEZPŁATNE PORADY 

TEKST I FOT.: WŁODZIMIERZ KUPISZ

W RZGOWIE MECENAS POMAGA BEZPŁATNIE
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„ratowanie życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych 

oraz zapewnienie godnej opieki medycznej 
seniorom” - to hasło 25. finału Wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wolontariusze WoŚP 
zbierali w niedzielę pieniądze na sprzęt i wy-
posażenie oddziałów pediatrycznych oraz dla 
oddziałów geriatrycznych. Na terenie naszej 
gminy również zostały podjęte działania, które 
przysłużyły się do wsparcia tej szlachetnej akcji.

Rzgowski chór „Camerata” ubogacał swoim 
śpiewem Mszę Św. o godz.10.00, a orkiestra Dęta 
zagrała wszystkim na placu kościelnym. Dzięki 
zaangażowaniu Gminnego ośrodka Kultury 
mogliśmy obejrzeć również przedstawienie 
pt. „Baśń o dwunastu miesiącach”, występy 

zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” oraz grupy 
tanecznej „Krasnale”. zbiórkę prowadzili: izabela 
Pyszka-Walczak wraz ze swoimi wolontariuszami 
ze rzgowskiej drużyny harcerskiej „Tajfun” 
i starszoharcerskiej „amazonia” oraz gromadą 
zuchową „odkrywcy nieznanych lądów”. 

zebrali 23 tysiące 571 złotych, dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie 
wraz z opiekunką urszulą Sabelą zebrały aż 
11tysięcy 890 złotych. osiemnastu wolontariuszy 
z Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie 
uzbierało 18 tysięcy 961 zł - w ubiegłym roku 
zebrana kwota wynosiła 16 tysięcy 747 zł. Tej 
niedzieli w skarbonkach znalazło się łącznie 
54 tysiące 422 złote, a więc ponownie rekord.

W dobrych nastrojach, choć zmęczeni 

udaliśmy się do Sztabu przy Gimnazjum nr 1 
w Tuszynie, gdzie wspólnie przeliczaliśmy 
zebrane pieniądze. Dziękujemy szefowi Sztabu 
Jarosławowi Radosowi oraz wszystkim osobom 
pracującym w Sztabie za ciepłe i serdeczne 
przyjęcie, gościnność i miłą atmosferę, dy-
rektorowi GoK- u w Rzgowie - Wojciechowi 
Skibińskiemu za wsparcie oraz koordynowanie 
działań na rzecz WoŚP. 

Składam również serdeczne podziękowania 
osobom i instytucjom, którzy wyrazili zgodę 
na kwestowanie na swoim terenie: księżom 
z parafii Rzgów, firmie Makro Cash and Carry 
oraz Centrum handlowemu „Ptak”.

teKst i Fot.: edyta waprzKo / pedagog szkolny

rozmawiał: włodzimierz Kupisz Fot.: izaBela pyszKa-walczaK

Od jak dawna ZHP w Rzgowie uczestniczy w kweście?
Gromada postała w marcu 2013 r. Pomysł na zaangażowanie 

się w WoŚP był dość naturalny – jedno z praw harcerskich mówi, 
że „harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim”. Skoro mamy 
to szczęście, że jesteśmy zdrowi to możemy pomóc i zwyczajnie 
to robimy! Dla mnie – jako instruktora harcerskiego – takie 
wydarzenie jak WoŚP ma również wymiar wychowawczy. 
Nie do przecenienia jest to, że młodzi ludzie uczą się czerpać 
przyjemność z czynienia dobra i niesienia pomocy. Wystarczy 
spojrzeć na roześmiane twarze zuchów, żeby zobaczyć jak wiele 
znaczy dla nich takie bezpośrednie niesienie pomocy! Podejście 
do obcej osoby i zachęcenie do udziału w kweście, wymaga 
również przełamania nieśmiałości, potrzeba do tego odwagi. 
W tym roku ludzie często sami podchodzili do wolontariuszy, 
co bardzo ośmielało dzieci.

Ilu harcerzy w tym roku było zaangażowanych w Orkiestrę?
W 2014 r. podczas naszego pierwszego finału, było nas około 

20. W tym już ponad 50 osób zbierało pieniądze na rzecz dzieci 
i osób starszych.

Czy najmłodszym wolontariuszom próbowali towarzyszyć 
rodzice?

zdecydowanie tak! zawsze zapraszamy całe rodziny do 
wzięcia udziału z wolontariuszami w naszych działaniach! To 
jest niedziela i jeśli rodzice mają czas i ochotę, przychodzą – 
obserwują swoje dzieci w działaniu, pomagają im, przygotowują 

serduszka do rozdawania. Często informacja o zbiórce obiega 
całą rodzinę – uzupełnić puszkę przychodzą dziadkowie, ciocie 
i wujkowie, a nawet znajomi! To dobrze – wszyscy wspólnie 
uczestniczymy w tym święcie dobroczynności! Bardzo miło 
jest zobaczyć jak dziadkowie czy ciocie są dumni ze swojego 
młodego wolontariusza!

Czy któryś z wychowanków Druhny nauczył się jakiejś 
oryginalnej socjotechniki, specjalnego podejścia, gwaran-
tującego, że ktoś wrzuci datek, choć już jest cały oblepiony 
serduszkami i obładowany zakupami?

Dzieciaki są bardzo inteligentne, spostrzegawcze i szybko 
znajdują sposoby przekonywania darczyńców! z moich obserwacji 
wynika, że są sposoby „na oczy kota ze Shreka”, na uśmiech, 
na zaskoczenie przy drzwiach lub na otoczenie wianuszkiem 
zuchów. Tę ostatnią technikę odradzam – ludzie nie lubią być 
osaczeni. zawsze na początku finału przypominamy sobie 
zasady dobrego wychowania i to, że słowa „dzień dobry” czy 
„dziękuję” bardzo pomagają w pierwszym kontakcie. 

Na czym polega zdobywanie przez was doświadczenia – rok 
po roku – czy ma to przełożenie na skuteczność zbiórki?

z całą pewnością zyskujemy doświadczenie, ale też stajemy 
przed nowymi wyzwaniami. Jesteśmy coraz większą grupa, co 
wymaga lepszego zaplanowania kto, gdzie i kiedy kwestuje, 
tak aby nie było nas zbyt wiele w jednym czasie w tym samym 
miejscu. W tym roku dało to bardzo wymierne efekty!

Czy wiek wolontariusza, przynależność do ZHP mogą 
wpływać na to, że pozyskujecie więcej darczyńców niż np. 
gimnazjaliści?

oczywiście – zapraszam za rok, żeby zobaczyć to na własne 
oczy! Dzieci i młodzież w mundurach zawsze zwracają na siebie 
większą uwagę! Taki sześcioletni zuch to w centrum handlowym 
niecodzienny widok! Wiele osób ma bardzo dobre harcerskie 
wspomnienia z młodości, co wywołuje pozytywne reakcje 
w czasie spotkań. To jedna z tajemnic naszego sukcesu!

Czy w ogóle zauważa Druhna szlachetną rywalizację po-
między wolontariuszami?

Staramy się nie wprowadzać atmosfery rywalizacji – przy 
każdym finale podkreślamy, że liczy się zaangażowanie 
i każdy zebrany grosik. z tego powodu zuchy z założenia nie 
ścigają się. Natomiast harcerze sami wprowadzili element 
współzawodnictwa - co roku przyznają tytuł króla- królowej 
WoŚP. Przygotowują koronę i uroczystość jej wręczenia, której 
dokonuje zeszłoroczny zwycięzca. To fajny zwyczaj, który 
wymyślili i zainicjowali sami harcerze.

Czy miejscem Waszego działania było Centrum Targowe 
„Ptak”, czy inne miejsca też?

Co roku staramy się zapewnić bezpieczeństwo i przyjazne 
warunki w czasie zbiórki. Część dzieci to naprawdę młodzi 
ludzie – najmłodsi wolontariusze są przedszkolakami. zawsze 
prosimy o zgodę na prowadzenie zbiórki w miejscach, gdzie nie 
będziemy narażeni na zmienną i nieprzewidywalną pogodę. 
W tym roku przeprowadziliśmy kwestę na terenie hal Ptak 
i Centrum handlowego Ptak outlet. W tym ostatnim miejscu 
zostaliśmy szczególnie miło przyjęci – zarząd zadbał o miejsce, 
w którym mogliśmy zostawić wierzchnie okrycia, przygotował 
dla wolontariuszy zapas wody i przekąsek. To było bardzo miłe!

Kto zebrał najwyższą kwotę?
W tym roku królem WoŚP – chyba mogę już to zdradzić – 

został Nataniel, który zebrał do swojej puszki ponad 2 tysiące 
200 złotych! Byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego wyczynu! 
Całą harcerską grupą również ustanowiliśmy rekord – zebra-
liśmy ponad 23 tysiące złotych, czyli niemal dwa razy tyle co 
w zeszłym roku!

Rozmowa z PRzewodnikiem izabelą Pyszką-walczak, dRużynową gRomady 
zucHoweJ „odkRywcy nieznanycH lądów” PRzy szkole PodstawoweJ w Rzgowie

wolontaRiusze oRkiestRy zebRali 54,4 tysiące złotycH

święto dobRoczynności
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GRUDNIOWE SPOTKANIE Z WOJCIECHEM SUMLIŃSKIM, PROMUJĄCYM SWOJE NAJNOWSZE 
KSIĄŻKI,  BYŁO OSTATNIM WYDARZENIEM MIJAJĄCEGO ROKU, KTÓRE ZORGANIZOWAŁA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA. Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ NA DŁUGO ZAGOŚCI W PAMIĘCI UCZESTNIKÓW.

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI...

U talentowany autor książek i po-
rywający mówca, dał znakomity 

oratorski popis, prezentując wybrane 
zagadnienia spośród zawartych w 
„Oficerze” i „ Niebezpiecznych związ-
kach Andrzeja Leppera”. Ujrzały światło 
dzienne, dotychczas nieznane opinii 
publicznej fakty i wydarzenia, których 
bohaterami i uczestnikami byli Andrzej 
Lepper i Tomasz Budzyński. 

Obie powieści, jak zaznacza autor, 

„napisane przez życie”, są wstrząsają-
cym zapisem nieprawdopodobnych 
precedensów, w które uwikłali się bo-
haterowie. Odsłonięcie gry wywiadów, 
kontrwywiadów, pokazanie mechanizmów 
funkcjonowania służb specjalnych i metod 
ich działania, wstrząsają czytelnikiem. 
Niezwykłe historie ludzi, którzy przeszli 
przez piekło, wzbudzają niepokój i 
bezsilność. Sam Wojciech Sumliński stał 
się ofiarą aresztowania i prześladowania, 

co przypłacił załamaniem nerwowym, 
choć jest człowiekiem tak silnym i 
niezłomnym. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom 
spotkania za liczny udział, zapraszam 
na kolejne, o których biblioteka będzie 
informować na bieżąco.

TEKST: ANNA MALINOWSKA  
FOT.: ANNA MALINOWSKA 

NASZA RECENZJA

Wszystkie dzieci są zdolne: Jak marnujemy wrodzone talenty/ 
Gerald Hüther; Uli Hauser. Słupsk: Wydawnictwo Dobra 

Literatura, 2014.-198.
Autorzy tej znakomitej, szalenie popularnej książki wskazują 

zainteresowanym nauczycielom, rodzicom i pasjonatom pedagogiki 
sposób postępowania z uczniami, prowadzący do wykorzystania 
ich wrodzonych talentów, rozpoznania predyspozycji i uzdolnień. 
Jakie błędy popełniają dorośli, skoro dzieci często czują się bardzo 
nieszczęśliwe w szkole, a przymusową edukację traktują jak dopust 
boży? Te negatywne emocje wzmacniają niechcący sami rodzice, 
opowiadając swoim pociechom własne, niewesołe przeżycia związane 
z pobytem w murach szkolnych. Jaki model powszechnej edukacji 
da najlepsze efekty? Który wzorzec nauczania odkryje najwięcej 
talentów? Marnowanie zdolności i potencjału to straty dla całego 
społeczeństwa. Premiowanie uczniów - najlepiej dostosowujących 
się do systemu opartego na rywalizacji - jest według autorów drogą 
donikąd.

Jak pomóc młodym ludziom, którzy szukają swojej życiowej drogi 
w oparciu o uzdolnienia i kompetencje? Co z szaleństwem cyfrowego 
świata i wszechobecnych mediów, które zawładnęły życiem młodych 
ludzi, do czego zresztą doprowadzili, skonsternowani tym fatalnym 
efektem, sami dorośli. Wirtualny świat, w którym tkwi nastolatek, 
rejestrowanie, upowszechnianie i komentowanie każdego kroku 
tak naprawdę ograniczają jego wolność i niezależność.

Autorzy czynią wysiłki, aby pokazać zagrożenia obowiązującej 
koncepcji wychowawczej, w której traktuje się dzieci jak rosnące w 
szpalerze rośliny, przycinając je i programując według upodobań 
i wygody dorosłych.

JAK  SZPYRKA Z NIKISZOWCA DO RZGOWA 
ZAWĘDROWAŁ

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 
zaprosiła pisarkę Magdalenę Zarębską 

na spotkanie autorskie z trzecioklasistami 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie. 

Autorka pisząca dla dzieci i młodzieży 
zaprezentowała swój dorobek twórczy, 
czytając obecnym fragmenty własnych 
książek. Książka Roku 2013 „Jak Maciek 
Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrował” 
została wykorzystana do poprowadzenia 
spotkania pod hasłem „Gwara i zwyczaje 
śląskie”. Warsztatowa forma zajęć przypadła 
do gustu uczniom, którzy chętnie uczestni-
czyli w zabawach i kalamburach, odgadując 

nazwy zawodów i słówka w śląskiej gwarze. 
Przyjemna atmosfera spotkania, serdeczność 
i życzliwość autorki, która cierpliwie skła-
dała dziesiątki podpisów na książkach i w 
zeszytach to powody, dla których uczniowie 
będą ją ciepło wspominać.

Bardzo dziękuję pisarce za ujmujące 
podejście do uczniów i liczę na kolejne 
odwiedziny. Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
im. Jana Długosza w Rzgowie dziękuję za 
przygotowanie i organizację spotkania. 

TEKST: ANNA MALINOWSKA  / FOT.: ANNA MALINOWSKA 

KS. P. ZAŁUSKA A PRZESZŁOŚĆ RZGOWA

Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej była 
Alicja Wysocka. Fragmenty jej książki-drzewa 

genealogicznego, dotyczące księdza Pawła 
Załuski, działacza na tych terenach, stały się 
przyczynkiem do organizacji spotkań z autorką. 

Ksiądz Paweł w latach 1902-1908 sprawo-
wał probostwo w Rzgowie. Wiele wniósł w 
życie społeczne ówcześnie mieszkających tu 
ludzi. Wzbogacony zdjęciami obszerny artykuł 
opisujący jego życie, działalność i dokonania, 
został zamieszczony w „Dziejach Rodziny 
Załusków”. Paweł Załuska był człowiekiem 
wyjątkowo zaangażowanym w los wsi, wspierał 
aktywnie lokalne organizacje, poszerzał krąg 
„Koła Żywej Róży”, zorganizował pierwszą 
bibliotekę publiczną, ofiarując na ten cel 600 
woluminów, zakupionych z własnych funduszy. 

Zainicjował założenie Spółki Włościańskiej, 
Kółka Rolniczego i Koła Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Został pierwszym prezesem lokalnej 
OSP. Po wyjeździe ze Rzgowa, jako urodzony 
organizator, z pasją prowadził działalność 

społeczną i oświatową, edu-
kując ludzi na wielu polach i 
wdrażając śmiałe, jak na owe 
czasy pomysły. 

Alicja Wysocka przybliżyła 
uczestnikom piątkowych spo-
tkań sylwetkę tego niezwy-
kłego człowieka, prekursora 
oświaty i kultury. Kserokopie 
dokumentów – pamiętników, 
opracowań, biogramów, 
które zgromadzeni mogli 

obejrzeć, świadczyły o ogromie pracy, jaka 
została włożona w odszukanie, zebranie i 
opracowanie licznych źródeł, wykorzystanych 
podczas prac nad spisaniem historii rodzinnej. 
Badanie korzeni własnej rodziny zaowocowało 
zorganizowaniem zjazdu, na którym zgromadziło 
się ponad 200 członków rodziny Załusków. 

Sama autorka jest równie energiczną 
i przedsiębiorczą osobą, jak jej wspaniali 
protoplaści. Aktywnie działa, pisze, maluje, 
rysuje, tworzy z niesamowitą energią. Zachęca 
do przeglądania dokumentów rodzinnych, 
poszukiwania informacji, zwłaszcza, jeśli źródłem 
jeszcze mogą być najstarsi członkowie rodziny, 
którzy chętnie dzielą się wspomnieniami. Takie 
przedsięwzięcia scalają rodziny, pozwalają 
poczuć dumę z przodków i docenić przeszłość 
w myśl słów Cypriana Kamila Norwida: „Chcąc 
mieć przyszłość, należy mieć przeszłość”.

TEKST: ANNA MALINOWSKA  / FOT.: ANNA MALINOWSKA 
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MŁODZIEŻ Z  GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W RZGOWIE POD KIERUNKIEM 
NAUCZYCIELKI EMILII NOWACKIEJ - ZAJĘLI W WOJEWÓDZTWIE 1 MIEJSCE W KONKURSIE 
„SEGREGUJESZ-ZYSKUJESZ”. 

OPŁATY ZA ŚMIECI W 2017 R.

P odajemy terminy opłat. Stawki na 2017 rok nie 
zmieniły się i wynoszą 7 zł od osoby segregującej 

odpady, a 14 zł od osoby, oddającej odpady zmieszane. 

Za styczeń płacimy do 10. 02. 2017
Za luty do 10. 03. 2017
Za marzec do 10. 04. 2017
Za kwiecień do 10. 05. 2017
Za maj do 12. 06. 2017
Za czerwiec 10. 07. 2017
Za lipiec do 10. 08. 2017
Za sierpień do 11. 09. 2017
Z wrzesień do 10. 10. 2017
Za październik do 10. 11. 2017
Za listopad do 11. 12. 2017
Za grudzień do 10. 01. 2018

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie (bez dodatkowych opłat), w placówkach 
pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednic-
twem usług bankowości elektronicznej.

NR KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA WYWÓZ 
ŚMIECI: 13 1240 3435 1111 0010 5073 5708

Harmonogram płatności dostępny jest na stronie 
internetowej www.bip.rzgow.pl w zakładce menu 
tematyczne/odpady komunalne/harmonogram 
płatności, na stronie internetowej www.rzgow.pl  
w zakładce Miasto i Gmina/Odbiór śmieci i gospodar-
ka odpadami oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie  
w pokojach nr 11 i 12.

15 grudnia w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Łodzi wręczono nagrody zwy-
cięzcom wojewódzkiego konkursu 
„Segregujesz-zyskujesz”. W ramach 
tego konkursu nasi uczniowie wykonali 
użyteczne przedmioty z odpadów.  
We wrześniu bieżącego roku w gimna-
zjum odbyła się wystawa prac. Wówczas 
uczniowie otrzymali od burmistrza 

Rzgowa Mateusza Kamińskiego 
ekologiczne kubki. Fotografie 
najciekawszych prac znalazły się  
w ekokalendarzu, wydanym przez 
Urząd Miejski w Rzgowie. 

Prezentacja, przedstawiająca prace 
gimnazjalistów, zdjęcia z wręczenia 
nagród przez burmistrza oraz ekoka-
lendarz - złożone zostały w siedzibie 

RDOŚ i wzięły udział w konkursie na 
szczeblu wojewódzkim.  Okazały 
się najlepsze! Podczas łódzkiej uro-
czystości, cenne nagrody zostały 
przyznane uczniom, nauczycielowi 
prowadzącemu oraz szkole. Wręczył 
je Kazimierz Perek, dyrektor RDOŚ. 

 Konkurs był skierowany do uczniów 
szkół gimnazjalnych województwa 
łódzkiego, a jego głównym celem było 
rozszerzenie świadomości ekologicz-
nej młodzieży w związku z promocją 
selektywnej zbiórki odpadów na 
terenie gmin i miast województwa 
łódzkiego.

Konkurs objęty był honorowym 
patronatem Łódzkiego Kuratora 
Oświaty i dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

RZGOWSCY GIMNAZJALIŚCI NAJLEPSI 
W ŁÓDZKIEM

TEKST: MAGDALENA GÓRSKA 
TEKST: MAGDALENA GÓRSKA  

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

NIE KAŻDE DRZEWO POD PIŁĘ

1 stycznia weszła w życie zmieniona Ustawa 
o ochronie przyrody, regulująca m. in. 

sprawy wycinki drzew i krzewów w prywat-
nych posesjach.  Nie trzeba  już uzyskiwać w 
urzędzie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów pod warunkiem, że ich wycięcie nie 
jest związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Nie potrzeba zgody na wycięcie drzew 
lub krzewów w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do uprawy.

    
W miejscu, gdzie  planujemy wzniesienie  

budynku usługowego, warsztatowego, budynku 
pod wynajem w związku z prowadzeniem 
działalności gospodarczej to w  takiej sytuacji 
nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia 
na wycinkę. Jednak, zgodnie z nowymi  

przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie 
na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na 
wysokości 130 cm (dotychczas obowiązywała 
wysokość 5 cm) nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolist-
nego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody 
znosi  również wymóg uzyskiwania zezwolenia 
na usunięcie krzewu albo krzewów rosnących 
w skupisku o powierzchni do 25 m kw.

Pozostałe zmiany Ustawy o ochronie 

przyrody przyznają Radzie Miejskiej do-
datkowe kompetencje do określania,  
w drodze uchwały - wysokości stawek opłat za 
usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia 
maksymalnej wysokości tych stawek 

Rada Miejska może rozszerzać katalog 
wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty 
za usunięcie drzew lub krzewów w drodze 
uchwały.

Teresa Agier: insp. ds. rolnych Urzędu 
Miejskiego:

- Ponieważ nie jest już potrzebne zezwo-
lenie na wycinkę w prywatnej posesji, zanim 
złapiemy za piłę pamiętajmy, że drzewo, a w 
szczególności zadrzewienia spełniają bardzo 
ważną funkcję przyrodniczą, krajobrazową 
jak również ochronną.

- Najważniejsze są zadrzewienia użytków 
rolnych i dzielą się one, w zależności od miejsca 
występowania, na zadrzewienia śródpolne, 
łąkowo – pastwiskowe i ochronno- ogrodnicze. 
Rola zadrzewień występujących na gruntach 
rolnych  jest bardzo szeroka i nie zawsze do-
ceniana między innymi: Drzewa w skupiskach 
to swego rodzaju zbiorniki retencyjne – wśród 
upraw rolnych są jedynym miejscem , gdzie 
nie występuje tzw. podeszwa płużna, czyli 
ubita na skutek zabiegów mechanicznych 
warstwa gleby pod powierzchnią orną . 
Gęsty system korzeniowy drzew penetruje 
w głąb i na boki teren i absorbuje ogromne 
ilości wody – działa jak zbiornik retencyjny. 
Okazuje się, że w krajobrazie zadrzewienio-
wym wsiąka w glebę o 30 mm więcej wody 
niż na terenie pozbawionym drzew , co ma 

ogromne znaczenie dla upraw zwłaszcza  
w okresie niedoboru wody.

- Również zadrzewienia są miejscem rozrodu 
drapieżnych owadów (np. biegaczowatych i 
kusakowatych) , które skutecznie powstrzymują 
rozwój organizmów niszczących uprawy rolne 
, dla przykładu potrafią zniszczyć nawet 80 
procent  jaj stonki.

- Również biedronka dobrze się czuje  
w zadrzewieniach żywiąc się mszycami , 
czy muchówki pasożytujące na gąsienicach 
motyli uszkadzających uprawy ogrodowe. 
Skupiska drzew to również miejsce bytowania 
owadów biorących udział w zapylaniu roślin 
uprawnych : gryki , lucerny , wielu gatunków 
drzew i krzewów owocowych. Poza owadami 
, wśród drzew i krzewów znajdują schronienie 
liczne gatunki ptaków, płazów i ssaków.

- Zadrzewienie spełnia również funkcję 
higieniczno – sanitarną , najistotniejszym  
z punktu widzenia człowieka jest zatrzymywanie 
zanieczyszczeń pyłowych i nieprzyjemnych 
zapachów, jak również spełniają rolę zapór 
technicznych odgradzających obszary użyt-
kowane przemysłowo oraz uciążliwe dla 
człowieka (np. oczyszczalnia ścieków, fermy 
hodowlane).

- Dlatego też w trosce o nasze środowi-
sko, w którym żyjemy, niech wycinka drzew 
będzie ograniczona do sytuacji absolutnie 
koniecznych

TEKST: TERESA AGIER  / FOT.: MATEUSZ SZCZEPANIAK 
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Przegląd o formule konkursu  - trwający dwa dni - zgromadził 
ogromną liczbę wykonawców (ponad 600 osób) – solistów, 

zespołów i chórów. „Kategoria „Chóry” -  przyciągnęła dziesięciu 
uczestników: śpiewaków - amatorów, z którymi w zasadzie 
zetknęliśmy się po raz pierwszy.

To bardzo ciekawe wydarzenie - mieliśmy bowiem okazję 
posłuchać wykonań raczej nieznanych kolęd i pastorałek w roz-
maitych aranżacjach. Budujące jest, że coraz bardziej wspólne 
śpiewanie popularyzuje koncerty chórów i gromadzi ludzi 
pozytywnie nastawionych, pragnących zaznaczyć udział w życiu 
społecznym swoich miejscowości i środowisk. a najważniejsze, 
że śpiew daje ludziom otuchę, nadzieję i poczucie wspólnoty.

W popołudniowym uroczystym koncercie połączonym 
z rozdaniem nagród - jako dyrygent z dumą odebrałam 
w imieniu chóru dyplom, wyróżnienia i nagrodą finansową.To 
pierwsza prezentacja Rzgowskiego Chóru „Camerata” w nieco 
odległym  ŁDK – cieszymy się, iż udana – godnie reprezentująca 
gminę Rzgów.

Vii konceRt  kolęd i PastoRałek.

W niedzielę, 22 stycznia przyjechało do Rzgowa osiem 
chórów amatorskich z aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa 

Łódzkiego, Kutna, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego i Woli 
zaradzyńskiej, aby w wyjątkowej atmosferze wspólnie kolędować 
w rzgowskiej świątyni podczas Vii Koncertu Kolęd i Pastorałek.

Kościół był wypełniony po brzegi słuchaczami oraz artystami. 
Występy były kwitowane burzliwymi oklaskami. Na koncert 
przybyli m. in.: Mateusz Kamiński - burmistrz Rzgowa, Małgorzata 
Rózga – zastępca burmistrza, Jan Michalak – przewodniczący 
Rady Miejskiej, zbigniew Cisowski - wiceprzewodniczący RM 
i edyta Waprzko - radna powiatowa.

Gospodarzem koncertu tradycyjnie był Rzgowski Chór 
„Camerata”. Nasz zespół przedstawił na rozpoczęcie programu 
popularną kolędę ze zmodyfikowanym przeze mnie tekstem:

1. Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina
I w naszym Rzgowie, i w naszym Rzgowie,
koncert się zaczyna

Ref:
Chóry śpiewają , Pana witają
Ludziska patrzą i mocno klaszczą
Goście przybywają, radośnie śpiewają
cuda, cuda ogłaszają!

2. Kochani goście, kochani goście

do nas przybywajcie
I razem z nami, i razem z nami
pięknie zaśpiewajcie.

Ref:
Chrystus się rodzi, w Rzgowie obrodzi
Gwiazda nam świeci, cieszą się dzieci
Chórzyści śpiewajcie! Ludzi rozgrzewajcie!
Dobrze ucha nadstawiajcie!

Rzgowski Chór „Camerata” powstał jesienią 2003 roku 
przy Gminnym ośrodku Kultury w Rzgowie. założycielką, kie-
rownikiem  muzycznym i dyrygentem  jest  mgr  izabela  Kijanka  
-  absolwentka  akademii  Muzycznej w Łodzi. Ten dwudziesto-
kilkuosobowy zespół ubogaca  uroczystości  lokalne zarówno 
świeckie, jak i kościelne. Należą do nich: Święto odzyskania 
Niepodległości  Polski, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Dzień 
Papieski, Dni Rzgowa, Dożynki Gminne, jubileusze orkiestry  
Dętej, KGW Starowa  Góra, etc...

Jest  jedynym  świeckim  chórem  powiatu  łódzkiego 
wschodniego. Koncertuje  w wielu  miejscowościach  regionu  
centralnego –  aleksandrowie Łódzkim, Grotnikach, Justynowie, 
Łodzi, Pabianicach, Wiśniowej Górze, zgierzu  i  innych.

od kilku  już  lat grupa wyjeżdża na letnie zgrupowania  
szkoleniowo-rekreacyjne, podczas których także koncertuje –  
promuje  swoje  miasto , m.in.  w lucieniu, Władysławowie, Łazach, 
Darłówku, Ciechocinku.

W  repertuarze  oprócz pieśni  kościelnych  i  kolęd (zarówno  
polskich  jak  angielskich ),  „Camerata”  posiada  pieśni  i  pio-
senki  patriotyczne , biesiadne , okolicznościowe  i  inne,  także 
o Rzgowie!

teKst i Fot.: izaBela KijanKa / chórmistrz

w rzgowskiej szopce na Wigilię i na Trzech Króli pojawiły 
się: kuc szetlandzki „Cywil”, owce czarnogłówki, owce 

kameruńskie, króliki, gołębie olbrzymy węgierskie i pawiki. 
W rzgowskiej szopce zwierząt nie było od kilkunastu lat. 
Teraz udostępnił je jeden z mieszkańców gminy Rzgów. 

Szopka postawiona na dziedzińcu kościoła parafialne-
go w Rzgowie była wspólnym przedsięwzięciem urzędu 
Miejskiego oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława, 
Biskupa i Męczennika. 

Szopka stanowi symboliczną inaugurację obchodów 
550-lecia uzyskania praw miejskich, o czym dowiadujemy 

się z pamiątkowej tabliczki z inskrypcją.
Szopkę wykonał zakład Stolarski Ryszarda Rydygiera 

z Guzewa. Jako materiał posłużyła sośnina i modrzew.
15 stycznia przy szopce koncertowała Rzgowska 

orkiestra Dęta, która w ten sposób uświetniła kwestę 
orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka owsiaka (więcej o tym 
wydarzeniu na str. 11). Muzycy zaprezentowali koncert 
marszów i kolęd.

teKst i Fot. 1: włodzimierz Kupisz 

Fot. 2: ryszard poradowsKi

w czwaRtek, 19 stycznia  Rzgowski cHóR „cameRata” uczestniczył w ii edycJi 
woJewódzkiego PRzeglądu twóRczości doJRzałeJ „PRzystanek 60+” - kolędy 
i PastoRałki, oRganizowanego PRzez łódzki dom kultuRy.

szoPka wyPełniła się zwieRzętami

1. Nikodem Woźniak cierpi na SMa (Rdzeniowy zanik 
mięśni). Codziennie walczy o swoją sprawność. aby 
przekazać 1 proc., wpisz w rozliczeniu PiT nr KRS 
Fundacji „Serca dla Maluszka” 0000387207 z dopiskiem 
w rubryce cel szczegółowy „Nikodem Woźniak”. 

2. ewa Pachulska cierpi na mózgowe porażenie dziecięce 
oraz autyzm. o 7 lat jest intensywnie leczona i rehabi-
litowana. Jest to możliwe dzięki takim ludziom jak Ty.
Wpisz w zeznaniu podatkowym KRS 0000037904 
Cel szczegółowy 1 proc.: 10133 Pachulska ewa Maria

3. Jednostka ochotniczej Straży Pożarnej Grodzisko po-
siada status organizacji pożytku publicznego, dlatego 
każdy może wesprzeć naszą działalność statutową, 
przekazując 1 proc. należnego podatku na rzecz 
naszej organizacji. aby to uczynić wystarczy wpisać 
nasz numer KRS w formularzu zeznania podatkowego.
Numer KRS to: 0000139560 
Przekazania wskazanej kwoty dokonuje urząd skarbowy. 
ofiarodawca nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. 
Jednostka potrzebuje pieniędzy na zakup sprzętu 
bojowego, a także wyposażenia z zakresu ochrony 
osobistej. Nasze wyposażenie to większe szanse na 
uratowanie komuś życia.

4. Przekaż 1 proc. podatku na rzecz GlKS zawisza Rzgów. 
Podczas wypełniania PiT wpisz KRS: 0000401965 oraz 
cel: Dla GlKS zawisza Rzgów.

autor: włodzimierz Kupisz

nAjlEpIEj prZEkAZAć 1 proCEnT podATku koMuś 
Z gMInY rZgów:

Rzgów miastem festiwalowym
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D ziękujemy wszystkim, którzy przez ostatnie dwanaście 
miesięcy dostarczali nam fragmenty artykułów związa-

nych z historią rzgowskiego sportu. W dalszym ciągu jednak 
zwracamy się z prośbą do osób, które dysponują archiwalnymi 
zdjęciami i publikacjami o zawiszy, o ich udostępnienie. 
Wszystkich mogących pomóc prosimy o kontakt z prezesem 
Robertem Świerczyńskim (nr tel. 505-128-168) lub poprzez 
e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl.

na sztucznym boisku i w siłowni

9 stycznia okres przygotowawczy rozpoczęli zawodnicy 
pierwszego zespołu. Trener Michał osiński zaplanował 

cztery jednostki treningowe tygodniowo, do których w póź-
niejszych tygodniach dojdzie jeszcze weekendowy mecz 
sparingowy. Nasza drużyna będzie trenować na sztucznym 
boisku ChKS-u oraz na orliku, w hali sportowej i na siłowni. 
Do wspomnianych zajęć dojdą jeszcze plenerowe treningi 
biegowe. Na chwilę obecną mamy zaplanowanych siedem 
spotkań kontrolnych, poniżej lista przeciwników oraz  wstępne 
daty każdego z pojedynków. Konkretne terminy, godziny 
oraz miejsca rozegrania sparingów będziemy podawać na 
bieżąco na naszej stronie internetowej www.zawiszarzgow.
pl, która jest już ponownie dostępna. Można na niej znaleźć 
również wstępny ramowy terminarz rundy rewanżowej dla 
pierwszego zespołu i rezerw.

21 stycznia rywal: ŁKS Łódź (Centralna liga Juniorów)

28 stycznia Polonia Piotrków Trybunalski (iV liga)

4 lutego Termy Ner Poddębice (iV liga)

11 lutego Górnik Łęczyca lub Boruta zgierz 
(oba klasa okręgowa)

18 lutego Warta Sieradz (iV liga)

25 lutego zjednoczeni Stryków (iV liga)

4 marca uKS SMS Łódź (Centralna liga Juniorów)

8 meczów sPaRingowycH Rundy wiosenneJ

inauguracja rundy wiosennej została zaplanowana na 
weekend 11/12 marca. Rywalem zawiszy będzie zespół 
lKS-u Kwiatkowice. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie 
Miejskim im. henryka Śmiechowicza w Rzgowie.

Druga drużyna, wraz z juniorami, rozpoczęła zajęcia 
tydzień później, 16 stycznia. oba zespoły przygotowują 
się wspólnie pod okiem trenerów. Trener Jerzy Rutkowski 
w okresie przygotowawczym zaplanował osiem meczów 
sparingowych:

28 stycznia rywal: GKS Ksawerów (klasa a)

5 lutego Sokół ii aleksandrów Łódzki (klasa okręgowa)

11 lutego Górnik Łęczyca lub Boruta zgierz 
(oba klasa okręgowa)

18 lutego Włókniarz zelów (iV liga)

22 lutego Włókniarz Pabianice (klasa okręgowa)

25 lutego Widzew ii Łódź (klasa a)

4 marca Widzew Łódź (i liga wojewódzka a1 Junior)

11 marca GlKS Dłutów (klasa okręgowa)

18 marca orzeł Piątkowisko (klasa a)

inauguracja rundy rewanżowej została zaplanowana 
na weekend 18/19 marca, a naszym wyjazdowym rywalem 
będzie uKS SMS Łódź. W związku z tym ostatni sparing 
z orłem Piątkowisko zostanie przełożony na inny termin.

Plan meczów kontrolnych dla zespołu juniorów ustalił 
również Marcin Rutkowski:

21 stycznia rywal: Widzew Łódź (i liga wojewódzka C1 Trampkarz)

28 stycznia Metalowiec Łódź (ii liga wojewódzka a1 Junior)

11 lutego Concordia Piotrków Trybunalski (ii 
liga wojewódzka a1 Junior)

18 lutego Pogoń zduńska Wola (i liga 
wojewódzka a1 Junior)

4 marca Sokół aleksandrów Łódzki (ii liga 
wojewódzka B1 Junior Młodszy)

11 marca Skalnik Sulejów (ii liga wojewódzka 
B1 Junior Młodszy)

18 marca Włókniarz Pabianice (B1 Junior Młodszy)

dRużyny młodzików i oRlików

Do rozgrywek przygotowują się również wszystkie 
zespoły młodzieżowe. Drużyny młodzików i orli-

ków w drugiej połowie stycznia udali się na obóz do 
Kleszczowa. W tym samym miejscu byliśmy już latem. 
z sierpniowego pobytu bardzo zadowoleni byli zarówno 
trenerzy, jak i zawodnicy, dlatego też wspólnie z rodzicami 
postanowiono o ponownym wyjeździe do pobliskiego 
Kleszczowa. Pozostałe trzy zespoły roczników 2008, 2009 
i 2010 trenować będą na hali, zawodników tych grup czeka 
również udział w turniejach.

Na koniec kilka słów o sukcesach naszych zespołów 
w ostatnim miesiącu. znakomicie w turnieju halowym 
Pogoń Cup 2016 w zduńskiej Woli spisali się juniorzy, 
którzy w silnie obsadzonych zawodach zajęli trzecie 
miejsce. W decydującym o medalu spotkaniu pokonaliśmy 
po rzutach karnych Włókniarz Konstantynów. W turnieju 
w barwach zawiszy wystąpili: Damian agatka, Przemysław 
Koszowski, Mateusz Gałek, Michał Gałek, Sylwester Pacześ, 
Patryk Kmie, Damian Kołaciński, Wiktor Skryński, Konrad 
Jakubiec, Mateusz Kuśmirowski oraz Łukasz Modranka.

PodwóJny sukces w tuRnieJu o PucHaR 
tymbaRku 

Bardzo duży sukces odnieśli chłopcy z zespołu rocznika 
2009/2010, którzy dopiero w poprzednim roku rozpoczęli 

regularne treningi. Mowa tutaj o zwycięstwie w powiatowych 
eliminacjach w Turnieju o Puchar Tymbarku w kategorii 
u8 chłopców. Trzeba również koniecznie dodać, iż było 
to podwójne zwycięstwo, gdyż nasz klub zgłosił dwie 
drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca! Bohaterami 
tego wydarzenia byli: Krystian Bednarski, Kuba Cieślak, 
Bartek Kępka, Wiktor Kopcik, Dawid Król, Bartek Kubas, 
oleg Kubas, Marcel Kuna, Marcel Łuczak, Wojtek Nowak, 
Kacper Pietrasik, Szymek Pietrzak, oliwier Pikala, Filip 
Salski, oskar Ślusarski, olek Śpiewak, Kacper Truskolaski, 
Szymek Wroński. Trenerem zespołu jest Robert Świerczyński, 
a kierownikiem Michał Kopcik. 

XVii Turniej „z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 
to ogólnopolski turniej dla dzieci pod egidą Polskiego 
związku Piłki Nożnej, a jej ambasadorem w tym roku jest 
arkadiusz Milik. W tej edycji zgłosiło się ponad 320 tysięcy 
dziewcząt i chłopców z całego kraju. Na wiosnę naszą 
drużynę czeka finał wojewódzki, w którym wystąpi 24 
mistrzów powiatowych z całego województwa łódzkiego. 
Dokładny termin rozegrania tych zawodów poznamy 
najpóźniej 10 marca. Naszym najmłodszym zawodnikom 
życzymy kolejnych sukcesów!

teKst: Kamil poros / sekretarz glKs zawisza rzgów

seRdecznie witamy wszystkicH symPatyków zawiszy w nowym Roku. tym Ra-
zem, Już z całą Pewnością, możemy go ogłosić Rokiem 70-lecia naszego klubu.

okRes PRzygotowawczy 
RozPoczęty

Na zdj. Drużyna juniorów z pucharem za 3. miejsce w turnieju Pogoń Cup 2016

Na zdj. Zespół rocznika 2009/2010 z dyplomami i pucharem za 
zwycięstwo w powiatowych eliminacjach w Turnieju o Puchar 

Tymbarku w kategorii U8 chłopców / Fot. Krzysztof Fintzel
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Trener Marcin Sikorski / Fot. Krzysztof Fintzel

ROZMAWIAŁ: KRZYSZTOF FINTZEL.

WYWIAD Z MARCINEM SIKORSKIM, SZKOLENIOWCEM ZESPOŁU ROCZNIKA 2006 ZAWISZY, KTÓRY PO RUNDZIE JESIENNEJ JEST LIDEREM 
TABELI W SWOJEJ KLASIE ROZGRYWKOWEJ.

Pierwsza runda w nowych barwach klubowych już za 
Tobą, czy z perspektywy czasu podjęcie pracy w Zawiszy 
możesz uznać za dobry ruch?

Marcin Sikorski - Witam. Na początku chciałem podzię-
kować wszystkim tym, dzięki którym trafiłem do Rzgowa. Po 
połowie roku mogę powiedzieć, że to na pewno był krok 

do przodu. Każdy trener chce się rozwijać, a Zawisza to taki 
klub, który organizacyjnie i sportowo może mi to zapewnić. 
Mam tu wszystko, by stać się lepszym trenerem.

Połowa sezonu i lider w swoich rozgrywkach, w 11 
spotkaniach 9 zwycięstw, 1 remis i tylko 1 porażka, zasko-
czenie czy jednak wiara w możliwości swojego zespołu? 

MS - Nie nastawialiśmy się na żaden wynik, uważa-
łem że trzeba być lepszym z dnia na dzień. Aczkolwiek 
przed sezonem rozmawiałem z kierownikiem drużyny,  
Adrianem Pogodą, i obaj stwierdziliśmy, że każdej  
przeciwnej drużynie będzie ciężko nas ograć. Przegraliśmy 
jeden mecz, i z perspektywy czasu wydaje mi się, że 
dobrze się stało, to trochę ostudziło głowy chłopców i 
rodziców. Ale tak naprawdę powinniśmy przegrać już dwie  
kolejki wcześniej bo jako drużyna wyglądaliśmy słabo, w 
ygrywaliśmy tylko dzięki pojedynczym zawodnikom. To, 
że osiągnęliśmy taki dobry wynik, to nie jest tylko moja 
zasługa. Na pewno nie jest tak, że przez dwa miesiące tre-
ningów przed sezonem można osiągnąć tak wysoki poziom 
u dzieci. Ja skupiłem się na rozmowie z chłopcami oraz nad 
taktyką i organizacją gry, za resztę mogę podziękować moim 

poprzednikom Panu Humerskiemu i Osińskiemu.

Wróćmy jeszcze na chwilę do słynnej już akcji z meczu 
z WNS Szkołą Gortata, po której ręce same składały się 
do oklasków, jakie uczucie towarzyszy trenerowi w takim 
momencie? Duma rozpiera czy jednocześnie jest to sygnał 
do jeszcze bardziej wytężonej pracy z drużyną?

MS - Paradoksalnie to był nasz najsłabszy mecz. Prowadziliśmy 
na początku spotkania i powinniśmy szanować piłkę, a my 
wdaliśmy się w walkę „cios za cios'', to najgorsze co mogło 
nam się przydarzyć. Co do samej akcji na pewno ciepło się 
robi na sercu jak się to ogląda. Jestem pod dużym wrażeniem 
tej akcji, bo o ile się nie mylę było w niej sześć podań bez 
przyjęcia. Brawo!

Natomiast na pewno nie przestajemy trenować, chcemy 
być z każdym dniem lepsi. Co warte jest podkreślenia to to, 
że tej akcji pewnie wiele osób by nie zobaczyło, gdyby nie 
jeden z rodziców, który uwiecznił to „na taśmie'', za co mu 
serdecznie dziękuję.

Za wami turnieje halowe, w których osiągaliście 
bez wątpienia bardzo dobre rezultaty. Jednak niewiele 
zabrakło, aby zająć w nich jeszcze lepsze miejsca, gdyż 
dwukrotnie przegrywaliśmy po serii rzutów karnych. 
Jak na takie rozstrzygnięcia reagują sami zawodnicy?

MS - Jestem zły na to, że w ten sposób przegrywamy 
mecze, które powinniśmy wygrać w regulaminowym czasie. 
Ale taka jest piłka. Najważniejsze jest to, że w żadnym turnieju 

nie byliśmy słabsi od przeciwników, a były to bardzo dobre 
ekipy. Martwi mnie trochę reakcja chłopców, gdy dochodzi 
do rzutów karnych, wtedy większość z nich nie chce strzelać. 

 Wiem, że to ja jestem decydentem, ale nie o to chodzi, 
by wypychać ich na siłę. To źle działa na ich morale. Cieszyć 
może to, że po raz kolejny zdobywamy statuetki - najlepszego 
bramkarza i zawodnika. Co do bramkarza Marcela Lorentowicza 
to jestem przekonany, że jest to jeden z najlepszych, jeśli nie 
najlepszy bramkarz w tym roczniku. 

Za to Wiktor Chachuła to typ zawodnika „wojownika”, to 
serce naszej drużyny, to prawdziwy kapitan mojego zespołu. 
A prywatnie obaj to bardzo skromni chłopcy.

Przed nami przygotowania do nowej rundy, w mło-
dzieżowych rozgrywkach okres zimowy jest dosyć długi, 
jak zamierzacie go wykorzystać? Domyślamy się też, że 
przerwa w treningach nie będzie zbyt długa?

MS - Ta drużyna jest nadal w budowie, ciągle przybywają 
nowi chłopcy. Chcemy każdemu dać szansę, żeby pokazał 
swoje umiejętności i zaangażowanie na boisku. Praktycznie 
nie przestajemy trenować. Gramy dużo sparingów, planujemy 
również udział w turniejach.
      W dniach 22-28 stycznia byliśmy na obozie w ośrodku 
treningowym w  Kleszczowie i tu też szlifowaliśmy formę. 

Czy przed drużyną Orlików postawione zostały jakieś 
cele na nadchodzącą rundę, czy też przede wszystkim 
dalej uczymy się grać w piłkę, a końcowy wynik schodzi 
na dalszy plan? Czy też może obydwie rzeczy mają iść 
ze sobą w parze?

MS - Już od pierwszej rozmowy z Prezesem i Zarządem 
Klubu nikt nie mówił o wynikach, nikt nie wymagał samych 
zwycięstw. Chcę podkreślić, że w Zawiszy Rzgów nie ma 
chorych ambicji. Patrzymy na rozwój chłopców i dziewczy-
nek, a ten jest ogromny. To nie znaczy też, że Klub, mając 
na myśli Zarząd, się nami nie interesuje, jesteśmy w stałym 
obustronnym kontakcie. To, że jesteśmy tak wysoko, to też 
pomoc kierownika i rodziców, pomagają na tyle, bym mógł 
skupić się tylko na treningu.

Na koniec mam pytanie związane z Twoim nowym do-
świadczeniem trenerskim. Wiadomo, że przede wszystkim 
jesteś opiekunem naszych Orlików, ale ostatnio można 
było Cię zobaczyć także w roli trenera naszej żeńskiej 
III-ligowej drużyny. Czy prowadzenie żeńskiej drużyny 
nie różni się od prowadzenia Orlików, czy też jednak z 
którąś z drużyn jest zdecydowanie trudniej?

MS - Mam nadzieję, że nikomu się nie narażę jeśli powiem, 
że praca z seniorami jest trudniejsza. Natomiast nie ukrywam, 
że cieszę się z podjętej pracy z dziewczynami i jeszcze raz 
dziękuję wszystkim zainteresowanym stronom za zaufanie.

Dziękuję za rozmowę i życzymy Ci jak najlepszych 
wyników w nadchodzącej rundzie wiosennej.

MS - Dziękuje bardzo.

PODZIĘKOWANIE DLA DRUHÓW Z OSP RZGÓW 

Zarząd Klubu GLKS Zawisza Rzgów składa serdeczne 
podziękowania dla strażaków OSP z terenu gminy Rzgów 

za pomoc przy organizacji meczów IV ligi w roku 2016.

Robert Świerczyński
Prezes GLKS Zawisza Rzgów 

KAŻDEJ PRZECIWNEJ DRUŻYNIE BĘDZIE CIĘŻKO 
NAS OGRAĆ  
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