
W gminie Rzgów z roku na rok przybywa systematycznie 
mieszkańców. Według danych referatu ds. ewidencji 

ludności w 2012 roku było ich niemal 9.500, natomiast liczba 
ludności w 2016 roku wyniosła już 9.800 osób. W samym 
Rzgowie liczba mieszkańców utrzymuje się na poziomie 3.300.

Uciec od wielkomiejskiego gwarU

Ma to związek przede wszystkim z faktem, że coraz więcej osób 
z większych miast przenosi się do mniejszych miejscowości, a także 
wybiera wsie, dobrze skomunikowane z większymi ośrodkami. 
Oczywiście ważne są też inne zalety nowych, małych ojczyzn. 

Przykładem dobrze zlokalizowanego ośrodka jest właśnie 
gmina Rzgów. Choć to nie jedyny jej atut. O czym świadczy 
napływ nowych mieszkańców do gminy.

 – Od kilku miesięcy mieszkam w Bronisinie Dworskim i codziennie 
dojeżdżam do pracy w Łodzi - mówi pani Lidia. - Gmina jest 
rewelacyjnie zlokalizowana, obok tras szybkiego ruchu - dodaje.

Nie tylko to przemawia za osiedleniem się w tym rejonie. 
Pani Lidia zwraca uwagę na dużo zieleni wokół i podkreśla 
czystość gminy.

 – Bardzo dobrze tutaj się mieszka. W okresie zimowym nie było 
problemów z wyjazdem rano do pracy, drogi zawsze były od-
śnieżone - mówi nowa mieszkanka gminy.

Pochlebne recenzje zebrał także Urząd Miejski i tutejszy 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

 – W gminie załatwiłam wszystkie formalności w ciągu 15 minut i to 
bez wcześniejszego umawiania się na spotkanie, a gminny ZWiK 
również wyciągnął do mnie pomocną dłoń - wyjaśnia pani Lidia.

sprawy Urzędowe załatwisz na miejscU

W Urzędzie Miejskim w Rzgowie, dzięki umowie ze staro-
stwem powiatowym, można załatwić kilka spraw na miejscu 
bez potrzeby jeżdżenia do Łodzi. W Wydziale Komunikacji 
i Spraw Obywatelskich już od kilkunastu lat można zareje-
strować pojazd i wymienić dowód rejestracyjny. Udzielane 
są także wszelkie informacje o potrzebnych dokumentach.

W rzgowskim oddziale Ewidencji Gruntów Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego dokonuje się wypisów 
i wyrysów z rejestru gruntów i budynków. Wykonywane są 
również kopie mapy ewidencyjnej. Tutaj wpływają także 
wszystkie akty notarialne i sporządza się wypisy z ksiąg 
wieczystych.

W ratuszu starostwo wydaje pozwolenia na budowę 

obiektów i przygotowuje zgłoszenia na budowę oraz zatwierdza 
zmiany sposobu użytkowania obiektu. Dla mieszkańców filie 
starostwa to korzystne rozwiązanie i mają świadomość, że 
pewne sprawy mogą załatwić na miejscu i w krótkim czasie.

gmina jest coraz bezpieczniejsza

Na to, że coraz więcej ludzi osiedla się na terenie gminy 
Rzgów, ma również wpływ wzrost bezpieczeństwa w tym 
rejonie. Nowy komendant policji w Rzgowie Robert Kieszek, 
który pełni tę funkcję od 2016 roku podkreśla, że - jak wynika 
z danych statystycznych - na terenie gminy jest bezpieczniej 
niż w roku poprzednim.

 – W ubiegłym roku zanotowaliśmy o 20 drobnych przestępstw 
mniej i o 43 przestępstw kryminalnych mniej niż w 2015 
roku - mówi komendant.

Robert Kieszek zapewnia, że ogólna dynamika przestępstw 
w regionie maleje, a ich wykrywalność wynosi ponad 51 proc.

 – W związku z włamaniami do hurtowni w latach 2015 i 2016, 
zwiększono liczbę patroli i w tym roku jak dotąd nie odno-
towaliśmy podobnych czynów - tłumaczy Robert Kieszek.

Sukcesem jest również ubiegłoroczny najlepszy wynik 
w powiecie pod względem wartości zabezpieczonego mienia 
osób zatrzymanych.

 – Było to 57 tys. zł, podczas gdy dla porównania rok wcześniej 
tylko 7 tys. zł - mówi komendant rzgowskiego komisariatu.

W związku z powtarzającymi się kradzieżami na terenie 
centrów handlowych, komendant Kieszek koncentruje się 
na zduszeniu tego problemu. Priorytetem na 2017 rok jest 
także zwiększenie stanu etatowego. W służbie prewencji 
w gminie zatrudniono kolejną osobę, a ponadto policjanci 
z gminy mogą liczyć na wsparcie kolegów z Oddziału 
Prewencji Policji w Łodzi. Zakupiono także nowy radiowóz.

 – Udało się również pozyskać z gminy 10 tys. zł, na dodatkowe 
służby ponadnormatywne w najbardziej zagrożonych rejo-
nach - wyjaśnia Robert Kieszek.

Rzgów i okolice to tereny bezpieczne, zatem nie dziwi 
fakt, że coraz więcej osób chce osiedlić się w tym rejonie.

 – Zdarzały się nawet takie przypadki, że mieszkańcy obszarów, 
które nie wchodziły już w skład naszej gminy, przychodzili 
i pytali, czy nie można przesunąć granic i włączyć ich do gminy 
Rzgów - wspomina Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa.
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tekst i fot: Wojciech GrzeGorczyk

podziękowanie dla bryg. dUdy

Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa uczestniczył 24 lutego 
w Koluszkach w uroczystości zdania obowiązków przez komendanta 

powiatowego PSP bryg. Marka Dudę, który po ponad 30 latach służby 
przeszedł na emeryturę. Dziękując komendantowi powiatowemu za 
ofiarną służbę, wręczył mu spawaną rzeźbę z autentycznym, XIX-wiecznym 
hełmem strażackim, otoczonym wężem gaśniczym i płomieniami.
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sprzęt agd dla potrzebUjących

8 marca w Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyło się przekazanie nagród 
w Plebiscycie Miast Świeć się z Energą. W głosowaniu internetowym na 

najpiękniejszą iluminację, Rzgów zajął I miejsce w województwie. Gmina 
Rzgów otrzymała od organizatora 10 tysięcy złotych na cel charytatywny. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie wytypował 5 rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej, które otrzymały sprzęt gospodarstwa domowego, m. 
in. 2 lodówki, 2 kuchnie gazowe, zmywarkę, kuchnie mikrofalową oraz 
drobny sprzęt nieodzowny w gospodarstwie domowym. Obdarowany 
został dom dziennego pobytu prowadzony przez zakonnice.

w ratUszU o fUndUszach Ue

Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsta-
wicieli JST oraz przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami 

z Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje indywidualne 
w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie funkcjo-
nował 6 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22 
w sali posiedzeń Rady Miejskiej - pokój 36 na 1 piętrze, w godzinach: 
12.00 – 14.30. Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału!

autor: Marek derski

Na zdj. Plac zabaw SP w Kalinie. Przeprowadzając się z dużego miasta, nowi mieszkańcy umieszczają dzieci w małych 
szkołach, gdzie nikt nie jest anonimowy. Gmina finansuje cały czas remonty szkół. Buduje place zabaw.

fot.: WłodziMierz kupisz

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
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R Z g ó W Bezpłatna gazeta Samorządowa

550-letni rzgów 
– gmina przyjazna mieszkańcom
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marzec

• 21.03.
Topienie marzanny (skate-park), 
Wieczór poezji , ul. Rawska 8

• 25.03.
Turniej tenisa ziemnego dla dzieci

kwiecień

• 1.04.
Turniej Piłki Nożnej „Orlik”

• 22.04.
Parszywa Wrack Race o Puchar Burmistrza 
Rzgowa - Babichy

• 23.04.
Uroczystości patriotyczno – religijne 
Babichy-Las

• 28.04.
II Festiwal tańca w Rzgowie, hala sportowa

• 29.04.
amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Burmistrza  - hala Sportowa
Olimpiada Przedszkolaka (termin w trakcie 
ustalania)

maj

• 2.05.
Święto Flagi

• 3.05.
Msza Św. za Ojczyznę, Święto Konstytucji  
- przed UM w Rzgowie, rodzinne ognisko

• 7.05.
IV Grand Prix Ziemi Łódzkiej Brydża 
Sportowego o Puchar Burmistrza Rzgowa

• 13.05.
Turniej Piłki Nożnej „Orlik”

• 19.05.
Rajd pieszy lub rowerowy

• 24.05.
Dzień Matki („Zasupłane”)

• 27.05.
110 Jubileusz Orkiestry Dętej

czerwiec

• 3.06.
Dzień Dziecka (w ramach kampanii „Postaw 
na rodzinę”)  –hala Sportowa

• 4.06.
Powitanie Lata na Starowej Górze

• 11.06.
Gminne Zawody Strażackie na Stadionie 

im.  h. Śmiechowicza
Warsztaty Chóralne

• 17.06.
Piknik prof. Fijałkowskiego – Prawda
Parszywa Wrak Race o Puchar Burmistrza 
– Babichy

• 21.06.
Dzień Deskorolki – skate park

• 23.06.
Noc z piłką nożną, Sobótki – hala Sportowa

• 26-30.06.
Wakacje w GOSTiR 

lipiec

• 3-7.07.
Wakacje w GOSTiR

• 8.07.
Koncert 4 Kultur – przy UM w Rzgowie

sierpień

• 25.08.
JJubileusz 550-lecie Nadania Praw Miejskich 
dla Rzgowa 

• 26.08.
Dni Rzgowa –impreza masowa na Stadionie 
im. h. Śmiechowicza w Rzgowie

• 27.08.
Piknik Rodzinny – cd. Dni Rzgowa w ramach 
kampanii „Postaw na rodzinę”
Parszywa Wrak Race o Puchar Burmistrza 
- Babichy

wrzesień

• 3.09.
Dożynki Gminne w Guzewie

• 9.09.
Rodzinne bieganie

• 15.09.
Turniej dla dzieci w wieku 14-16 lat „Orlik”

• 17.09.
Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Rzgowa 
w Jeździe na Deskorolce

• 20.09.
Maraton aerobowy

paŹdziernik

• 1.10.
amatorski turniej piłki siatkowej o puchar 
Dyrektora GOSTiR 
Dzień Papieski w Rzgowie

• 21.10.
Turniej piłki nożnej „Orlik” –zakończenie 
sezonu 

listopad

• 11.11.
Narodowe Święto Niepodległości 
Parszywa Wrak Race o Puchar Burmistrza 
– Babichy

• 12.11.
Zawody wspinaczkowe w hali Sportowej

• 19.11.
Cecyliada („Camerata”)

grUdzień

• 3.12.
Mikołajkowy Koncert Charytatywny w SP. 
w Rzgowie 
aktywne Mikołajki w hali Sportowej

• 6.12.
Mikołaj na ulicach w Rzgowie i w placów-
kach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Rzgów

• 9.12.
„ale Bomba” – happening - ozdabianie 
bombek z grupą „Zasupłane”

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 rehabilitowana. 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 posiada 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.

5. OSP Starowa Góra prosi o wpłaty KrS nr 0000116212. Cel szczegółowy:
OSP Starowa Góra
Starowa Góra, ul. Centralna 100
95-030 Rzgów k/Łodzi
Wsparcie w poprzednich latach umożliwiło zakup 2 aparatów powietrznych,
sygnalizatory bezruchu, zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1

6. Dane ZhP to KRS: 0000283814, cel szczegółowy: Górna - Rzgów.
Dodatkowe fundusze to dla ZhP Rzgów nowe możliwości - dzięki nim zbiórki
będą jeszcze ciekawsze, uzupełnimy swój sprzęt biwakowy oraz
wykształcimy młodą kadrę

7. Maciuś Mariasiewicz ze Rzgowa ma 4 lata. W 5. miesiącu życia rozpoznano u niego  
padaczkę lekooporną-zespół Westa, ma obniżone napięcie mięśni i dużą wadę wzroku. 
Późno zaczął chodzić i rozwija się wolniej niż rówieśnicy. Wymaga stałej rehabilitacji 
i zajęć z zakresu integracji sensorycznej. 
Wpisz w PIT: KrS Fundacji  Jaś i Małgosia 0000127075; cel szczegółowy 2186 Maciej 
Mariasiewicz, zaznacz „Wyrażam zgodę”.

autor: WłodziMierz kupisz

naJlepieJ przeKazać 1 procent podatKu KoMuś z gMiny rzgów:

kalendarz imprez rzgów’ 2017

Festiwal Tańca będzie jedną z bardziej malowniczych imprez fot.: antoni patora
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tematem przewodnim sesji marcowej było uchwalenie 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rzgów. W trakcie dyskusji nad 
porządkiem obrad, klub „Rzgów Naszą Gminą” zgłosił 
projekt uchwały proponując, aby obowiązujący projekt 
Studium Gminy podzielić na II obszary i przyjąć na sesji 
uchwałę zatwierdzającą obszar, który obejmował tereny 
dla których nie było zastrzeżeń, a nad pozostałą częścią 
projektu przeprowadzić dyskusję ponownie. Projekt 
uchwały został włączony do porządku obrad sesji.

projekt stUdiUm wrócił do poprawienia

Po długich wyjaśnieniach biura projektowego i bur-
mistrza, a także uwagach radnych co do wprowadzonego 
projektu uchwały przez radnych - ogłoszono przerwę. 
Po wznowieniu obrad radny Leszek Chwiałkowski 
z klubu „Rzgów Naszą Gminą” wycofał zgłoszony projekt 
uchwały, a burmistrz Mateusz Kamiński wycofał projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia studium. Takie rozwiąza-
nie umożliwiło zwołanie posiedzenia doraźnej Komisji 
Planowania Przestrzennego, poświęconego omówieniu 
uwag i zastrzeżeń radnych co do przedstawionego 
projektu studium.

opłaty gminne za wycięcie drzew 
i krzewów

16 grudnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Zmiany 
te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Rady gmin 
uzyskały możliwość określenia opłat za usunięcie drzew 
i krzewów. 

Nasza Rada Miejska wprowadziła następujące stawki:
a) jednolitą opłatę za usunięcie drzew w wysokości 

10 zł za 1 cm obwodu pnia drzewa, mierzonego na 
wysokości 130 cm;

b) 5 zł za 1 m kw. zakrzewionego gruntu 
Ustalona przez Radę Miejską stawka ma też zastoso-

wanie do naliczenia wysokości kar za usunięcie drzew 
lub krzewów bez zezwolenia. W takim przypadku stosuje 
się podwójną wysokość ustalonej powyżej stawki.

przedmiotowa uchwała nie ma zastosowania wobec 
właścicieli - osób fizycznych, jeśli drzewa i krzewy 
są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

dotacje gminy na ochronę zabytków

Zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, rada gminy może udzielić 
dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty 
budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków. 
Dbałość o zabytki, niezależnie od ich statusu własno-
ściowego leży w interesie gminy, jak i jej mieszkańców, 
a dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
stwarzają możliwość poprawy obecnego stanu zabytków. 
Po niespełna 10 latach obowiązywania dotychczasowej 
uchwały, powstała konieczność dostosowania jej regulacji 
do obowiązujących przepisów.

Zgodnie z zapisami podjętej uchwały - o dotację 
mogą się ubiegać osoby fizyczne i jednostki organiza-
cyjne, posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego. Dotacja na wykonanie prac kon-
serwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona 
w wysokości do 70 proc. nakładów koniecznych na te 
prace lub roboty. Pozostały procent nakładów powinien 

pochodzić ze środków własnych lub z  innych źródeł. 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie do-
tacji, składają wniosek do burmistrza Rzgowa w terminie 
do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, 
w którym dotacja ma być udzielona. Wzór wniosku 
o dotację został określony w uchwale, która obowiązywać 
będzie do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zakup na własność 
gminy niezabudowanych gruntów w Starowej Górze, 
działki nr 176/19 o pow. 0,0240 ha oraz dz. nr 178/36 
o pow. 0,0152 ha za 784 zł. Nabycie ich zapewni swobodny 
dostęp do infrastruktury technicznej w celu kontrolo-
waniu jej stanu, usuwania wszelkich usterek i awarii, 
a  także przeprowadzania konserwacji i  remontów bez 
konieczności uzyskiwania każdorazowo zgody właściciela. 

zmiany w radzie społecznej gpz

Wojewoda poinformował o odwołaniu ze składu Rady 
Społecznej Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie 
alfreda Krygera, swojego dotychczasowego przedsta-
wiciela. Zastąpi go Zbigniew Waprzko. Obecnie w skład 
Rady Społecznej wchodzą:
1. Małgorzata Rózga – przewodnicząca Rady Społecznej
2. Zbigniew Waprzko – przedstawiciel wojewody – członek
3. Marek Bartoszewski – członek
4. Dorota Cisowska-Karolczak – członek
5. Rafał Kluczyński – członek
6. Marek Marchewczyński – członek

Radni nadali nazwę „Jeżynowa” ulicy w Czyżeminku 
dla drogi gminnej nr 106410E, biegnącej w kierunku 
południowo-wschodnim od istniejącej drogi gminnej nr 
106409E w Czyżeminku do granicy z Guzewem.

Dokonano następujących zmian w budżecie gminy 
na rok 2017:

Zwiększenie planu wydatków:
1. Projekt i wykonanie instalacji kotłowni gazowej i c.o. 

w budynku OSP Rzgów  (budynek zaplecza) za 
20 tysięcy zł. W związku z planowaną przebudową 
budynku MOPS w Rzgowie, wystąpiła konieczność 
znalezienia pomieszczeń dla pracowników MOPS na 
okres trwania remontu, czyli do połowy 2018 roku. 
W późniejszym okresie pomieszczenia te będą mogły 
wykorzystywane na inne potrzeby gminy lub OSP 
Rzgów.

2. Zakup pieca piekarniczego dla OSP Kalinko za 
11 tysięcy zł

3. Budowa chłodni w świetlicy OSP Grodzisko za 
17 tysięcy zł 
Razem zwiększenie wydatków wyniesie 48 tysięcy zł. 

Zmniejszenie planu wydatków:
1. Wydatki bieżące na drogi gminne o 48 tysięcy zł.

zmiany w naszej gazecie

Burmistrz Rzgowa przedstawił Radzie Miejskiej nowy 
statut redakcji czasopisma „Rzgów-Nasza Gmina” wraz 
z propozycją składu Kolegium Redakcyjnego i  funkcją 
redaktora naczelnego. W skład kolegium wchodzą:
1) redaktor naczelny;
2) jeden radny Rady Miejskiej w Rzgowie;
3) jeden członek powołany spośród mieszkańców gminy 

zgłoszonych pisemnie przez jednostki pomocnicze 
gminy lub przez grupę co najmniej 50 mieszkańców, 
przy czym zgłoszenie kandydata przez uprawnioną 
jednostkę pomocniczą następuje zgodnie z zasadami 
reprezentacji jednostki;

4) jeden członek powołany spośród kandydatów wska-
zanych przez organizacje pozarządowe z siedzibę 
na obszarze gminy Rzgów, przy czym zgłoszenie 
kandydata następuje w formie pisemnej, zgodnie 
z zasadami reprezentacji jednostki;

5) jeden pracownik Urzędu Miejskiego wskazany przez 
burmistrza.

W skład Kolegium Redakcyjnego powołano:
1. Włodzimierz Kupisz – redaktor naczelny 
2. Stanisław Zaborowski
3. Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz 
4. Danuta Szymczak
5. Karolina Jardzioch

Członków pierwszego Kolegium Redakcyjnego, w tym 
redaktora naczelnego, po zmianie Statutu wprowadzo-
nego uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 1 marca 
2017 r., powołała Rada Miejska w Rzgowie spośród osób 
wskazanych przez burmistrza Rzgowa. Kadencja potrwa 
2 lata od momentu powołania. 

Z  inicjatywy radnych wprowadzono i przyjęto apel 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad 
o odblokowanie wjazdu na DK-91 z ulicy Brzozowej 
w Rzgowie. apel podjęty został na wniosek mieszkańców 
i przedsiębiorstw usytuowanych w Rzgowie przy ulicach: 
Katowickiej, Zachodniej i Brzozowej. Ma on na celu 
zwrócenie uwagi GDDKia na problemy komunikacyjne 
w tym rejonie i wskazuje rozwiązanie, poprawiające 
płynność i bezpieczeństwo jazdy w rejonie skrzyżowani 
DK-91 (ul. Katowicka) z ul. Cmentarną oraz ul. Brzozową 
w Rzgowie. 

Rada Miejska w Rzgowie postanowiła odwołać 
dotychczasowego przewodniczącego Komisji Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie, radnego Marka 
Marchewczyńskiego, na jego miejsce powołała radnego 
Stanisława Zaborowskiego. Pozostały skład Komisji Spraw 
Społecznych nie uległ zmianie. 

Podjęte uchwały rady znajdują się na stronie 
www.bip.rzgow.pl w zakładce – Prawo miejscowe – 
Uchwały Rady.

autor: karolina jardzioch / urząd Miejski w rzgowie
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B rygadier M. Duda po ponad 30 latach służby przeszedł 
na emeryturę. W uroczystości wzięli udział m.in. Dariusz 

Klimczak - wicemarszałek województwa łódzkiego, bryg. 
Grzegorz Janowski, zastępca komendanta wojewódzkiego 
PSP, starostowie andrzej Opala i Ewa Gładysz, burmistrzo-
wie, wójtowie, ksiądz adam Stańdo – kapelan wojewódzki 
strażaków. 

Brygadier Marek Duda ukończył Szkołę Chorążych 
Pożarnictwa w Poznaniu. W związku z wejściem w życie 
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, st. asp. M. Duda 
uzupełnił kwalifikacje zawodowe 1992 r. w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie, w 1997 r. awansował 
na młodszego kapitana. 1 grudnia 2001 r. powołano go 
na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP 
w powiecie łódzkim wschodnim. 1 kwietnia 2010 r. został 
dowódcą strażaków w naszym powiecie.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński dziękując komendan-
towi powiatowemu za ofiarną służbę, wręczył mu spawaną 
rzeźbę z autentycznym, XIX-wiecznym hełmem strażackim, 
otoczonym wężem gaśniczym i płomieniami.

oprac. WłodziMierz kupisz fot. psp w koluszkach

Sołtysi z naszej gminy uczestniczyli 
w niedzielę, 12 marca w uroczystych 

obchodach Wojewódzkiego Dnia Sołtysa 
w Czerniewicach, powiat tomaszowski. 

Wzięli w nich udział: anna Wydra 
z sołectwa Guzew-Babichy, Małgorzata 
Ostojska-Zdyb z Bronisina Dworskiego, 
Zofia Gruszka ze Starej Gadki, anna Wielgosz 
ze Starowej Góry, Józef Zimoń z Kalinka, 
andrzej Sabela z huty Wiskickiej-Tadzina, 
Jan Spałka z Prawdy, a także Sławomir 
Domański z Romanowa.

Gości powitali m.in. Dariusz Klimczak, 
wicemarszałek województwa łódzkiego, 
andrzej Bednarek - wójt gminy Czerniewice 
i Jan Tobiasz, prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów. Wicemarszałek Dariusz Klimczak 
oraz Marek Mazur, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Łódzkiego wręczyli 
sołtysom upominki. Uhonorowani otrzy-
mali koszulki z napisem „Sołtys”, na widok 
których powinny otworzyć się wszystkie 
drzwi w dniach poboru podatku rolnego.

Przedstawiciele władz poinformowali 
sołtysów, że w Sejmie na rozpatrzenie 
czeka projekt ustawy o zwiększeniu ich 
uprawnień. Padł apel o zwiększenie udziału 
sołtysów w posiedzeniach nie tylko rad 
gminnych, ale również powiatowych 
i Sejmiku Województwa Łódzkiego. 
Wydawałoby się, że dostęp do sołtysa 
jest nieograniczony, ale on ma przecież 
prawo do życia rodzinnego w niedzielę, 
czy późnym wieczorem.

Goście obejrzeli ponadto występ 
dziecięcego zespołu Voice, działają-
cego przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Czerniewicach, który zaprezentował 
popularne szlagiery m. in. pieśni biesiadne. 
Do wspólnego śpiewania zachęcił swojski 
charakter przyśpiewek zespołu ludowego 
Czerniewiczanie. Program artystyczny 
zakończyła degustacja potraw i napojów 
regionalnych.

Sołtysów mamy w Polsce 40,7 tysiąca, 
z czego jedną czwartą stanowią kobiety. 

Pomysłodawcą ustanowienia 11 marca 
oficjalnym świętem był Jan Tobiasz, 
sołtys Suchoczasów w gminie Zduńska 
Wola, piastujący również funkcję prezesa 
Stowarzyszenia Sołtysów. Organizacja 
skupia na razie 4 tysiące sołtysów. Sołtys 
jest łącznikiem mieszkańców wsi z wój-
tem, burmistrzem i radą gminy. Do 
jego obowiązków należy zwoływanie 
zebrań wiejskich, realizowanie uchwał 
rady gminy, a także pobieranie podatku 
rolnego i leśnego.

Sołectwa coraz częściej dysponują 
również funduszem sołeckim. Są to 
środki wyodrębnione z budżetu gminy, 
które mogą być przeznaczone na cele 
wskazane przez lokalną społeczność, 
najczęściej związane z bieżącymi potrze-
bami, jak naprawa drogi, zainstalowanie 
dotykowego oświetlenia, drobne projekty 
infrastrukturalne.

tekst i fot: WłodziMierz kupisz

mateUsz kamiński, bUrmistrz rzgowa Uczestniczył 24 lUtego w kolUszkach w Uroczystości zdania obowiązków przez 
komendanta powiatowego psp bryg. marka dUdę.

Z okazji 550-lecia nadania Rzgowowi praw miejskich, 
gmina Rzgów i redakcja „Rzgowa Naszej Gminy” 

ogłaszają konkurs historyczno-literacki na najciekawsze 
wspomnienia na temat zdarzeń, ludzi i miejsc na terenie 
naszej gminy. 

Zmieniamy formułę na konkurs nie tylko dla uczniów 
i studentów, ale dla mieszkańców naszej gminy w ogóle. 
Zakres wspomnień może sięgać okresu II Rzeczypospolitej, 
powinien obejmować okres powojennych dziesięcioleci, 
a nawet czasów współczesnych, od których może nas 
dzielić zaledwie kilkanaście lat. 

Objętość prac powinna wynieść minimum 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 szkolnych I rocznika 
uczniów Gimnazjum im. Kazimierza IV Jagiellończyka, 
pierwszych powojennych roczników uczniów szkół na 
naszym terenie. Bardzo interesujące byłyby wspomnienia 
dawnych pracowników, 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 rzeczowe m.in. tablet i upominki ufundowane 
przez Urząd Miejski. Zaproszenie do pracy w komisji 
konkursowej przyjęli: anna Malinowska, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Magdalena Mordaka – nauczycielka 
historii w Szkole Podstawowej w Kalinie, radny Kazimierz 
Łęgocki i Włodzimierz Kupisz, redaktor naczelny „Rzgowa 
Naszej Gminy”. 

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. Wydłużamy czas nadsyłania prac, który 
teraz mija z końcem kwietnia.

autor: WłodziMierz kupisz
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niowy przedłUżony o miesiąc

dzień sołtysa w czerniewicach

podziękowanie dla  bryg. marka dUdy
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gmina stawia na 
sport i rekreację

Gmina może pochwalić się bogatą 
ofertą sportową, nie tylko dla młodych 
mieszkańców. Współfinansowana ze środ-
ków unijnych hala sportowa w Rzgowie 
przyciąga entuzjastów tenisa, siatkówki 
i koszykówki. Ponadto dostępna jest sala 

do squasha i siłownia. Miłośnicy zumby, 
aerobiku i gimnastyki również znajdą 
pomieszczenia dla siebie. Jeśli ktoś lubi 
bardziej ekstremalne wyzwania, to może 
sprawdzić swoje umiejętności na ściance 
wspinaczkowej albo pojeździć na desko-
rolce na zlokalizowanym przy rzece Ner 
skateparku.

Fani futbolu mogą natomiast rozgrywać 
mecze na sąsiednim Orliku. Chętnych do 

zmagań na sztucznej trawie nie brakuje. 
Okazjonalnie organizowane są rajdy piesze 
i rowerowe, a także wyścigi biegowe.

Jeśli ktoś chce zadbać o swoją sylwetkę, 
a chciałby poćwiczyć na świeżym powietrzu, 
to siłownia „pod chmurką” jest idealnym 
rozwiązaniem. Ta przy szkole w Rzgowie 
jest bogato wyposażona. Mieszkańcy mogą 
szlifować formę na orbitreku, twisterze, 

motylu, steperze oraz na prasie nożnej. 
Podobne siłownie zainstalowano w Starowej 
Górze i Kalinku.

Oczywiście działają też kluby sportowe. 
Stawiający na piłkę nożną „Zawisza” odniósł 
ostatnio sporo sukcesów w różnych rankin-
gach, rozgrywkach i turniejach, zwłaszcza 
młodzieżowych. GLKS „Sokół” stawia na 
doskonalenie umiejętności siatkarskich 
i rekreację.

oferta kUltUralna

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie 
zrzesza takie grupy jak: Zespół Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie”, chór „Camerata”, orkiestrę 
dętą, grupę wokalną „Sempre Cantare” 
i dziecięcą grupę tańca współczesnego 
„Krasnale”. Pracownia plastyczna prowadzi 
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
którzy chcą wyrazić siebie poprzez rysowanie 
czy malowanie. Koło fotograficzne „Blenda” 
skupia zarówno profesjonalistów, jak i tych, 
którzy dopiero zaczynają swoją przygodę 
z fotografią. Ostatnio na przykład swoimi 
fotograficznymi osiągnięciami pochwaliły 
się panie z kół gospodyń. Miłośniczki ha-
ftu czy koronki należą do Koła Rękodzieła 
artystycznego „Zasupłane”. GOK organizuje 
także wystawy, koncerty czy wieczory poezji. 
Dodatkowo, przy szkole w Rzgowie działa 
prywatna szkoła muzyczna.

rzgów chce być miastem 
dobrego życia

Burmistrz Mateusz Kamiński, za zgodą 
radnych, zaproponował, żeby Rzgów zgłosił 
akces do międzynarodowego stowarzyszenia 
Cittaslow, skupiającego miasta poniżej 50 
tys. mieszkańców, które z powodzeniem się 
rozwijają i w których dobrze się żyje. Pomysł 
Cittaslow narodził się we Włoszech niemal 
20 lat temu, a pierwsze polskie miasta przy-
stąpiły do grupy w 2006 roku. Obecnie jest 
ich w Cittaslow ponad 20. Większość z nich 
to miejscowości z województwa warmińsko-
-mazurskiego, ale są także przedstawiciele 
z województwa lubelskiego, śląskiego, 
wielkopolskiego, opolskiego i pomorskiego.

Rzgów byłby pierwszym ośrodkiem 

z naszego regionu, który wszedłby do sieci 
małych miast, które dbają o polepszenie 
jakości życia mieszkańców poprzez działania 
prospołeczne i proekologiczne. Taka wymiana 
kulturalna między ośrodkami z całego świata 
to znakomite doświadczenie i przede wszyst-
kim promocja na arenie międzynarodowej.

Rzgów ma duży potencjał i idealnie wpisuje 
się w nowoczesną ideę zrównoważonego 
rozwoju i wspierania niewielkich miast w imię 
dobrego życia mieszkańców.

autor: Wojciech GrzeGorczyk

K iedy halina Kaczmarek przystąpiła do koła, liczyło ono nie-
spełna 20 osób, a spotkania odbywały się tylko dwa, trzy razy 

w roku. Po 5 latach liczebność członków Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów nr 9 w Rzgowie wzrosła do 120 osób.

Spotykają się raz w miesiącu w hali Sportowej, a przy świą-
tecznych okazjach w restauracji na składkowych poczęstunkach 
przy akompaniamencie Marka Kreślaka – występujące na zmianę 
z Krzysztofem Chrzanowskim. W programie jest wtedy gra na 
akordeonie, instrumencie klawiszowym i śpiew z całym repertuarem 
pieśni biesiadnych. Koło nr 9 powstało 12 października 2004 r. 
Założycielką i przewodniczącą była Maria Wieczorek.

rekreacja nad strUgą z orlikiem w tle

 – Musiałam znaleźć uniwersalny sposób na pogodzenie zainteresowań 
tak licznej grupy, w której koronczarki i hafciarki realizują już swoje 
hobby w kole „Zasupłane”, a osoby obdarzone talentem śpiewaczym 
należą do Rzgowskiego Chóru „Camerata” - mówi przewodnicząca 

koła emerytów halina Kaczmarek. - W tej sytuacji wymyśliłam, że 
interesy 120 indywidualności można pogodzić w turystyce i zami-
łowaniu do sztuki teatralnej. Odkąd gmina zbudowała nad Strugą 
wiatę i siłownię na świeżym powietrzu przy boisku „Orlik”, w ciepłych 
miesiącach mamy okazję do zorganizowania spotkań przy ognisku 
i do dbania o tężyznę fizyczną na urządzeniach treningowych. 
Zaprosiliśmy burmistrza Mateusza Kamińskiego, żeby zobaczył jak 
uatrakcyjniamy sobie czas. Jesteśmy zadowoleni, że nie musimy 
– jak kiedyś – jeździć aż nad Stawy Stefańskiego, żeby odpocząć 
nad wodą. Przypomnę nieskromnie, że byłam jedną z inicjatorek 
zlokalizowania wiaty w malowniczym zakątku nad Strugą.

Najstarszy członek koła liczy 90 lat, a najmłodszy – 57 lat. Kiedyś 
na zebraniu pojawił się ś. p. burmistrz Konrad Kobus, który był 
pod wrażeniem ich tężyzny fizycznej. Spodziewał się emerytów 
z laskami i o kulach, a spotkał ludzi rwących się do śpiewu, tańca czy 
aktywności na świeżym powietrzu. Przyznał, że takiej frekwencji jak 
na spotkaniach koła nr 9 – nie było na zebraniach wiejskich! ale co 
tam sama obecność, ruch jest najważniejszy. Gdy na comiesięcznym 
spotkaniu w restauracji pojawiła się Małgorzata Rózga, zastępca 
burmistrza - od razu włączyli ją do korowodu pędzącego wokół 
sali. W lokalu spotykają się nie po to, żeby patrzeć sobie w oczy. 
Emeryci dbają o kolorową dekorację. Składają się na poczęstunek.

w aUtokarze i w nadmorskim kUrorcie

Poznają kraj w podróżach bliskich i dalekich. Przewodnicząca 
proponuje na ogół trasy, które sama wcześniej przemierzyła. W Łodzi 
Stu Pałaców zaproponowała poznanie rezydencji herbsta, Parku 
Źródliska, palmiarni, cmentarza żydowskiego, Cmentarza Starego 
prawosławnego i katolickiego, planetarium i centrum kultury EC1 
w odrestaurowanej elektrociepłowni.

Średnio dalekie trasy nie wykraczały np. poza Warszawę, 
żelazową Wolę, Rogów z arboretum, Nieborów-arkadię-Maurzyce. 
W Maurzycach podziwiali skansen dawnych budynków wiejskich 

i pierwszy na świecie most spawany, oddany do użytku w 1928 r. 
Waży 56 ton przy długości 27 metrów. Ciekawy również dlatego, że 
do złudzenia przypomina nitowany most tramwajowy w Rzgowie! 
Dwa razy w roku seniorzy z gminy Rzgów zażywają kąpieli w ba-
senach termalnych w Uniejowie.

Gdy na dwa dni wybierali się na dalsze trasy m. in. Kraków-
Wieliczka, Lublin-Kozłówka-Zamość czy Sandomierz-Baranów 
Sandomierski-Łańcut-Rzeszów, Malbork-Frombork-Elbląg z rejsem 
statkiem Kanałem Elbląskim. Po takich trasach uczestnicy byli 
zaskoczeni, że mamy w Polsce istne skarby architektury oraz inży-
nierii. Przewodnicząca koła nr 9 cieszy się, że uczestnicy wycieczek 
są zdyscyplinowani i nie spóźniają się na zbiórki. aby nie zgubić 
się w obcym, ruchliwym miejscu, szybko odnajdują się wzrokiem 
dzięki noszonym niebieskim chustom w barwach Rzgowa.

Ukoronowaniem całorocznej działalności są 10-dniowe wczasy 
w kurortach nadmorskich np. Mielno-Unieście czy w Sarbinowie. 
Nie korzystają z pośrednictwa biur turystycznych. Wszystko zała-
twia przewodnicząca. Wybierają się poza ścisłym sezonem, aby 
jak najmniej zapłacić za pokoje w ośrodkach wczasowych. Wtedy, 
dla emerytów są bonifikaty. Dla pani haliny największą nagrodą za 
wysiłek organizacyjny są uśmiech i zadowolone miny koleżanek 
i kolegów, którzy po raz pierwszy byli nad Bałtykiem.

… i w teatrze

Jeśli chodzi o pasję teatralną, to aktywni, zorganizowani 
seniorzy z gminy Rzgów wybierają np. operę „Skrzypek na dachu” 
i widowiska w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Taki „Skrzypek” trwa 3,5 
godziny, więc muszą się składać na autokar, bo ostatni autobus linii 
50 w kierunku Rzgowa odjeżdża o godz. 22. aby wydawać dużych 
pieniędzy na bilety teatralne, decydują się na tańsze miejsca na 
balkonie i spektakle objęte promocjami dla emerytów.

autor: WłodziMierz kupisz

klawe życie emerytów, rencistów i inwalidów z koła nr 9

Na zdj. Piknik rodzinny w Hali Sportowej fot.: antoni patora

Na zdj. Bal karnawałowy w kole nr 9 fot.: zdzisłaW GraboWski

u rząd Miejski w Rzgowie oraz firmy 
motoryzacyjne z naszej gminy przy-

gotowały upominki dla Czytelników, którzy 
prawidłowo odczytali hasło „Krzyżówki dla 
autofanów” w lutowym wydaniu naszego 
miesięcznika.  Prosimy odebrać je osobiście 
do końca marca w UM w Rzgowie w pok. nr 6 
na parterze w godz. 10-14 w dni powszednie. 
a oto lista osób, które prawidłowo odgadły 
hasło „szybkościomierz”:
1. Jerzy Kisiel
2. Sylwester Buchalski
3. Zdzisława Kaszuba
4. Zbigniew Wargowiak
5. Bogumił Makowski
6. Marzena Dziuda
7. Martyna Kopacka 
8. Karol Nowak 
9. Łukasz Rosowski
10. Marlena Zaborowska
11. Justyna Cichewicz
12. Jakub Mackiewicz

Upominki za 
rozwiązanie ”krzyżówki 
dla aUtofanów”
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historia domU lokalnego 
im. św. wincentego a paUlo w rzgowie

początki działalności Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Prowincji 
Matki Bożej Królowej Polski w Rzgowie przypadają na lata 30. 

XX wieku. We wrześniu 1931 roku siostry zostały zaproszone przez 
ówczesnego ordynariusza diecezji łódzkiej ks. bpa Wincentego 
Tynieckiego. Jego celem było założenie przedszkola „ochronki” 
dla dzieci mieszkańców Rzgowa. Już na początku zgłosiło się 
70 dzieci, które siostry ulokowały we własnym dużym pokoju, 
a same przeniosły się do kuchni. Rok później Felicjanki rozpoczęły 
zbiórkę pieniędzy na nowe przedszkole. 

Budynek przy ul. Ogrodowej 11 ukończono pod koniec 1936 
roku, a na początku kolejnego roku siostry w nim zamieszkały. 
W domu ponadto zorganizowano świetlicę dla dzieci ze szkoły, 
a także odbywały się w nim spotkania Krucjaty Eucharystycznej.

Na początku II wojny światowej felicjanki prowadziły tajne 
komplety. W 1942 roku Niemcy przejęli budynek, w którym 
powstało przedszkole dla ich dzieci. Siostry wywieziono wówczas 
do obozu w Bojanowie, skąd wróciły do Rzgowa po zakończeniu 
wojny. Zajęły się chorymi i wznowiły działalność przedszkola. 
Jednak placówkę upaństwowiono w 1952 roku i w związku 
z tym zakonnice rozpoczęły pracę przy parafii oraz pomagały 
chorym osobom ze Rzgowa i okolic. Takie obowiązki pełniły 
przez następne 40 lat.

nowe perspektywy

Na początku lat 90. XX wieku siostry otrzymały przedszkole. 
Budynek wymagał gruntownego remontu. Ponieważ na terenie 
Rzgowa zostało już wybudowane nowe przedszkole gminne, 
felicjanki postanowiły przebudować obiekt na potrzeby nowej 
działalności - pomocy starszym ludziom. Cel udało się zrealizować 
dzięki pomocy Rady Gminy Rzgów i Wojewódzkiego Związku 
Piłki Siatkowej w Łodzi. 25 października 1994 roku zainaugurował 
działalność Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek.

ośrodek tzw. dziennego wsparcia

Dzięki funkcjonowaniu takiej placówki jak ta przy ul. Ogrodowej 
11, osoby starsze, chore czy samotne nie są pozostawione 
samym sobie. 

 – Ośrodek podejmuje tzw. dzienne wsparcie, zabezpieczając fizyczne, 
społeczne oraz duchowe potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej 
z terenu gminy Rzgów, które z uwagi na wiek, sytuację życiową, 
warunki rodzinne i materialne nie są w stanie samodzielnie 
egzystować - mówi siostra arleta Czyżak, dyrektorka ośrodka.

Pod opieką sióstr znajduje się około 40 osób w wieku 39-
92 lat, najczęściej utrzymujących się ze świadczeń socjalnych. 

Pensjonariusze cierpią na różne dolegliwości: niewydolność 
układu krążenia, układu oddechowego, cukrzycę, czy niedo-
słuch. Są również osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, 
osteoporozą, niektórymi schorzeniami psychicznymi, otępieniem 
i demencją starczą, a także chorobą alzheimera. Nie brakuje 
również podopiecznych z problemem alkoholowym. 

 – Poprzez obecność, rozmowę i wszelką posługę staramy się wspierać 
w przeżywaniu ograniczeń wynikających z codziennej egzystencji 
schorowanego i starszego człowieka - wyjaśnia siostra arleta 
Czyżak. - Natomiast poprzez akceptację, dobre słowo i ducho-
we wsparcie, towarzyszymy tym, którzy potrzebują pomocy. 
W kontakcie z każdym człowiekiem staramy się pogłębiać wiarę 
i umacniać autentyczną więź z Bogiem - dodaje.

Siostry sumiennie i z nieskończoną dobrocią realizują 
posługę zainicjowaną przez założycielkę ich zgromadzenia - bł. 
Marię angelę Truszkowską. W myśl współpracy z Chrystusem 
w duchowej odnowie świata, codziennie swoją misją obejmują 
ubogich i schorowanych. 

Siostra arleta zapewnia, że zgromadzenie stara się, żeby każda 
osoba przychodząca do ośrodka poczuła się zaakceptowana, 
mogła w pełni wypowiedzieć swoje uczucia i zostać wysłuchana.

pamiętać o imieninach i Urodzinach

 – Obok troski o zabezpieczenie potrzeb duchowych, staramy się 
również wychodzić naprzeciw innym potrzebom naszych pod-
opiecznych. Staramy się pamiętać o ich imieninach i urodzinach. 
Składamy życzenia, okazujemy życzliwość, obdarowujemy się 
drobnymi prezentami i przy wspólnym stole, w atmosferze radości 
i życzliwości, spożywamy kawę, herbatę i dobre ciasto - mówi 
siostra Czyżak.

Podopieczni każdego dnia mogą liczyć na drugie śniadanie 
i obiad. Dla osób, które nie mogą dostać się do ośrodka, posiłki 
są dowożone do ich domów. Siostry pomagają w zakupach czy 
załatwianiu niektórych spraw urzędowych. Służą także pomocą 
pielęgniarską (zastrzyki, opatrunki, pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
czy poziomu cukru we krwi) i wykonują czynności pielęgnacyjne 
(pomoc przy kąpieli, obcinanie paznokci). Ponadto organizują 
wizyty lekarskie w ośrodku zdrowia, a w swojej placówce oferują 
również ćwiczenia rehabilitacyjne, ruchowe i terapię zajęciową. 

Do dyspozycji ośrodka pozostaje także samochód, którym 
można przywieźć podopiecznego, a potem odwieźć go z po-
wrotem do domu.

 – Pragniemy być wsparciem dla przybywających do nas osób 
w tym ważnym etapie ich życia: w dojrzewaniu do Wieczności - 
podsumowuje siostra arleta.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
8-16.

autor: Wojciech GrzeGorczyk fot.: archiwum

2 kwietnia zostaną wprowadzone zmiany w siatce połączeń 
komunikacyjnych łódzkiego MPK. Rzgowianie muszą 

przygotować się na nową trasę linii 50 i 70.
Reforma jest częścią modelu zrównoważonego transportu 

zbiorowego w Łodzi i została opracowana na podstawie 
konsultacji społecznych, które przeprowadzili przedstawiciele 
Miasta Łodzi i Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

pUnktUalniej do pl. niepodległości

Mieszkańcy Rzgowa oczekiwali zmiany trasy linii 50. 
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, jeszcze przed decy-
zjami władz Łodzi, apelował, że trzeba skrócić tę trasę. Ta 
zmiana to sukces, choćby dlatego, że dojazd „pięćdziesiątką” 
do pl. Niepodległości ma skutecznie wpłynąć na poprawę 
punktualności autobusów.

Wcześniej, gdy linia 50 dojeżdżała do dworca Łódź Kaliska, 
powodowało to częste opóźnienia w rozkładzie jazdy.

 – Linia 50 na odcinku od pl. Niepodległości była bardzo 
zawodna i często dochodziło do opóźnień - mówi Tomasz 
Bużałek z Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi. - Plac 
Niepodległości jest na tyle dobrym węzłem komunikacyjnym, 
że nie ma potrzeby, aby ta linia kursowała dalej – dodaje. 
- Pasażerowie w dalszym ciągu będą mogli swobodnie 
dojechać do centrum Łodzi, przesiadając się do kursujących 
tam tramwajów (linie 2, 6, 11 i 16). Studenci Politechniki na 
uczelnię dotrą autobusem linii 72.

Wysiadając z autobusu 50 przy Rondzie Lotników Lwowskich, 
nadal będzie można przesiąść się do linii 57 i dojechać na 
wydziały Uniwersytetu Łódzkiego czy na dworzec Łódź 
Fabryczna, gdzie też znajduje się spory węzeł przesiadkowy.

na łódzkich biletach
Rzgowianie wciąż będą mogli dojeżdżać na łódzkich 

biletach, a cena miesięcznej „migawki” na strefę podmiejską 
na wszystkie linie nadal będzie kosztować 96 zł. Tomasz 
Bużałek podkreśla także, że w związku z ideą kursowania 
autobusów i tramwajów co 12 minut w nowym planie zrów-
noważonego transportu, autobus linii 50 z pl. Niepodległości 
do Starej Gadki będzie miał więcej kursów - przynajmniej 
w godzinach szczytu.

2 kwietnia skróceniu ulegnie także trasa linii 70, którą 
będzie można dojechać tylko do Matek Polskich. Tomasz 
Bużałek tłumaczy to tym, że ponieważ w wyniku zmian 
linia 70 będzie startować od Ronda Powstańców 1863 r., 
to nie można było wydłużyć trasy tego autobusu jeszcze 
poza granice Łodzi. Zamiast „siedemdziesiątki”, do outletu 
ma kursować autobus linii 56a.

Nie zapomniano także o mieszkańcach Starowej Góry.
 – Plan zrównoważonego transportu, opracowany przez Łódź, 
założył skrócenie linii 70 do Matek Polskich, co pozbawiało 
Starową Górę bezpośredniego połączenia komunikacyjnego 
z Łodzią, dlatego zabiegaliśmy o nową linię - zauważa adam 
Stawiany, kierownik referatu komunalnego. - Do Starowej 
Góry będzie można teraz dojechać z CZMP w Łodzi linią 75B 
w dni robocze i linią 56B w soboty i niedziele. 

autor: Wojciech GrzeGorczyk

50a – stara gadka

50b – rzgów tUszyńska

50c – rzgów ptak oUtlet

56a – rzgów ptak oUtlet

56b –  starowa góra 
(sobota, niedziela)

75b –  starowa góra 
(tylko w dni robocze)

przystanki końcowe

w rzgowie przy Ul. ogrodowej 11 od ponad 20 lat działa ośrodek dziennego 
pobytU dla osób starszych i niepełnosprawnych sióstr felicjanek. to tU-
taj seniorzy, osoby chore czy samotne mogą liczyć na społeczne i dUchowe 
wsparcie.

jak pojadą aUtobUsy mpk? felicjanki - pomoc biednym 
materialnie i dUchowo
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W  rywalizacji w głosowaniu internetowym o najpiękniej-
szą iluminację miasta, Rzgów zajął pierwsze miejsce 

w województwie. Obecny na uroczystości burmistrz Mateusz 
Kamiński przyznał, że gdyby nie ogromna energia tkwiąca 
w samych rzgowianach, trudno byłoby wygrać z miastami 
iluminowanymi bardziej „na bogato”. One jednak otrzymały 
mniej głosów od internautów. 

Gmina Rzgów otrzymała od organizatora 10 tysięcy złotych 
na cel charytatywny. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rzgowie wytypował 5 rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 
które otrzymały sprzęt gospodarstwa domowego, na przykład 
2 lodówki, 2 kuchnie gazowe, zmywarkę, kuchnie mikrofalową 

oraz drobny sprzęt nieodzowny w gospodarstwie domowym.
Została obdarowana również jedna placówka w Rzgowie: 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego 
Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego. 
Zgromadzenie prowadzi ośrodek dziennego pobytu. W prze-
kazaniu nagród wzięli udział: burmistrz Mateusz Kamiński 
oraz przedstawiciele Energa: Edyta Sawicka, a także Zbigniew 
Grzeliński, siostra arleta Czyżak, przełożona zgromadzenia 
zakonnego i kierownik MOPS - aneta Łopyta.

 – Dziękuję wszystkim głosującym na Rzgów w „Świeć się z Energą” 
- powiedział Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa. - Wynik 
utwierdził mnie w przekonaniu, że mieszkańcy gminy bardzo 

chętnie angażują się w pomoc innym. Swoją pracowitość 
i przedsiębiorczość, pięknie łączą z wrażliwością na potrzeby 
drugiego człowieka, a życiowa aktywność współgra z wrażli-
wością estetyczną. Dzięki oddanym głosom do potrzebujących 
mieszkańców trafił energooszczędny i nowoczesny sprzęt 
AGD, który z pewnością ułatwi im codzienne życie. Mam 
nadzieję, że za rok powtórzymy sukces na etapie regionalnym 
i powalczymy o zwycięstwo na arenie ogólnopolskiej.

„Świeć się z Energą” to dobroczynny plebiscyt na 
najładniej oświetlone miasta. Już od 8 lat miejscowości 
z całego kraju rywalizują nie tylko o tytuł „Świetlnej stolicy 
Polski”, ale przede wszystkim o nagrody dla potrzebujących. 
W tegorocznej VIII edycji do 16 miast trafiło ponad 160 sztuk 
energooszczędnego sprzętu aGD za 200 tys. zł. Zwycięzca 
tegorocznej edycji – Zamość, zdobył nagrody warte 50 tys. zł.

tekst i fot.: WłodziMierz kupisz

27 lutego w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rzgowie 

odbyły się eliminacje gminne Xl edycji 
ogólnopolskiego turnieju wiedzy 
pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”.
Turniej rozegrany został w dwóch 
kategoriach wiekowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych 
z terenu gminy (26 osób),
II grupa – uczniowie gimnazjum 
w Rzgowie (9 osób).

Pierwszym etapem było rozwiąza-
nie testu składającego się z 40 pytań. 
Następnie po pięć osób z każdej grupy 
wiekowej, które uzyskały najlepszy 
wynik z testu, kwalifikowały się do 
etapu ustnego. W tej części uczestnicy 
odpowiadali przed jury w obecności 
publiczności. Finaliści musieli rozpoznać 
stopnie służbowe PSP i dystynkcje 
OSP (stopnie funkcyjne w Ochotniczej 

Straży Pożarnej), wykonać lub omówić 
zadanie z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz rozpoznać sprzęt 
i podać jego zastosowanie.
Po rozegraniu obydwu etapów, jury 
w składzie:
•	 dh Mateusz Kuzik – przewodniczący,
•	 dh Szymon Kluka – sekretarz,
•	 Włodzimierz Kaczmarek – członek,
•	 anna pikala – członek.
ogłosiło wyniki turnieju:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. Miłosz olban – Szkoła Podstawowa 

w Rzgowie,
2. Jerzy Walczak – Szkoła Podstawowa 

w Rzgowie,
3. Martyna wypchło – Szkoła 

Podstawowa w Kalinie,
4. Martyna Kubiak – Szkoła Podstawowa 

w Guzewie,
5. Krystian golenia – Szkoła 

Podstawowa w Guzewie.

II grupa wiekowa (gimnazjum):
1. natalia olban,
2. aleksandra próbka,
3. Martyna Strycharska,
4. Marysia Kaczmarek,
5. dominik wypchło.
Wszyscy w/w uczniowie Gimnazjum 
w Rzgowie

Nagrody, ufundowane przez Urząd 
Miejski w Rzgowie wręczyli: Mateusz 
Kamiński – burmistrz Rzgowa oraz 
dh dariusz Krzewiński – prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie. 
Zwycięzcy otrzymali tablet, laureaci dru-
giego miejsca urządzenie wielofunkcyjne, 
a zdobywcy trzeciego miejsca – monitor 
aktywności fizycznej.

W czasie turnieju młodzież zapoznała 
się ze sprzętem, który jest na wyposażeniu 
OSP w Rzgowie.

Laureaci pierwszych trzech miejsc 
z poszczególnych grup wiekowych, 
będą reprezentować gminę Rzgów 
w eliminacjach powiatowych OTWP, 
które odbędą się w marcu w Komendzie 
Powiatowej PSP w Koluszkach.

Cieszy duża liczba chętnych do 
udziału w turnieju, bo wiąże się to z tym, 
że młodzież poszerza swoją wiedzę w tak 
ważnej dziedzinie. Czasem, nawet nie 
wiemy kiedy, może ona nam się przydać. 
Gratuluję laureatom, a wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie 
turnieju dziękuję.

autor: Mateusz kuzik

fot.: paWeł Gajda

8 marca w Urzędzie miejskim w rzgowie odbyło się wręczenie nagród 
w plebiscycie miast „świeć się z energą”.

najlepsi z wiedzy o pożarnictwie

dzięki wielkiej energii 
tkwiącej w rzgowianach...

R ozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego 
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji. W wyniku ogłoszenia 

naboru, wpłynęło 5 ofert. Trzy spełniły wymogi formalne. 
Radosław Bubas w czasie rozmów kwalifikacyjnych wykazał 
się największą znajomością potrzeb gminnego ośrodka.

Nowy dyrektor jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego 
o specjalności wychowanie fizyczne i zdrowotne. Dodatkowo 
na wydziale pedagogiki i promocji zdrowia, ukończył 
kierunek fizjoterapia. Swoją karierę zawodową rozpoczął 
już w trakcie studiów. Po ich zakończeniu przez pół roku 
pracował w Stanach Zjednoczonych, zdobywając nowe 
doświadczenia oraz kompetencje językowe. 

Po powrocie do kraju podjął pracę w Szkole Podstawowej 
w Rzgowie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycz-
nego i gimnastyki korekcyjnej. Równolegle podjął pracę na 
stanowisku rehabilitanta w Polskim Towarzystwie Chorób 
Nerwowo – Mięśniowych w Warszawie i Łodzi. W 2013 r. 
rozpoczął pracę w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Rzgowie na stanowisku kierownika – gospoda-
rza ds. promocji. Stworzył i wprowadził w życie kompletny 
plan imprez i zawodów sportowych oraz bogatą ofertę 
zajęć sportowo- rekreacyjnych. Przy współpracy z lokalną 
grupą „BUD-UJ RaZEM”, uzyskał dofinansowanie na projekt 
„aktywny Rzgów”. Jego koncepcja pracy , po modyfikacjach 
i ewaluacji, funkcjonuje do dzisiaj. W roku 2016 przez cztery 
miesiące pełnił funkcję dyrektora GOSTiR.

 – Moja ścieżka zawodowa była i jest ściśle związana ze sportem, 
kulturą fizyczną i promocją zdrowia - mówi nowy dyrektor. - 
Moim atutem jest doskonała znajomość powyższej tematyki, 
zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym, a przede 
wszystkim na poziomie lokalnej społeczności. - Doskonale 
znam strukturę ośrodka, jego mocne i słabe strony oraz za-
potrzebowanie i oczekiwania użytkowników – mieszkańców 
gminy Rzgów. Jestem przekonany, że moje doświadczenie 
i kwalifikacje będą bardzo przydatne dla Gminnego Ośrodka 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. Zdecydowanie lubię 
to co robię i działam zgodnie z myślą „Wybierz pracę, którą 
kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden 
dzień w swoim życiu.”

oprac: Włok, fot.: WłodziMierz kupisz

radosław bUbas 
dyrektorem hali
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W ubiegłym roku w programie wystąpili amatorzy dorośli. 
W tym roku zaś widownia pokładała się ze śmiechu 

słuchając skeczów oraz modnych szlagierów: „Wstawaj, 
szkoda dnia”, Baby, ach te baby”, „Wymarzona” „Wszystkiego 
najlepszego” w wykonaniu uczniów i dorosłych. Perfekcyjnie 
zagrany monolog Mariolki będzie z pewnością wspominany 
latami podobnie jak skecz o tym, jak różnorodnie kobieta 
potrafi reagować na wręczanie kwiatów. 

 – Program był wyjątkowo bogaty, bo święto 8 marca zobowią-
zuje – mówi Wojciech Skibiński, dyr. GOK-u. - Nie mogło 
zabraknąć piosenek o kobietach i dla kobiet. Humorystyczne 
skecze pokazały świat kobiet widziany oczami panów.

Po zakończeniu kabaretu wszystkie panie otrzymały 
kwiaty od radnych, a wykonawcy słodycze. Dla wszystkich 
zaś gospodarze przygotowali zaś poczęstunek.

Na przedstawieniu gościli: Małgorzata Rózga - zastępca 
burmistrza Rzgowa, Katarzyna Berczak-Lato - sekretarz 
gminy, Jan Michalak - przewodniczący Rady Miejskiej, 
Radosław Pełka - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
radni: Leszek Chwiałkowski, Stanisław Zaborowski, Jarosław 
Świerczyński, radne powiatowe: Edyta Waprzko i Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz. 

osoby biorące udział w przedstawieniu:
Wojciech Skibiński (śpiew), Patrycja Samiec, Zuzanna Zawiejska, 
Zuzanna Winer (śpiew), Bartosz Samiec, Szymon Muras, Patryk 
Kubas, adam Kowalski, Zuzanna Zommer, Laura Garstka, 
Martyna Wdowiak, Marysia Polaczek, Natalia Piwońska, 
Mateusz Pachulski, Mateusz Tomaszewski (śpiew), agata 
Juśkiewicz (śpiew), Cezary Sztandor (gitara), Jakub Waprzko, 
Weronika Pierzchałka, Mikołaj Stefaniak. Pracownicy GOK 
misternie przygotowali cały program według scenariusza 
i z konferansjerką Jarosława Rychlewskiego.

tekst i fot.: WłodziMierz kupisz

tradycją gminnego ośrodka kUltUry 
w rzgowie jest organizowanie 
od początkU lat 90. spektakli 
kabaretowych z okazji 8 marca.

w gok-U kaskady śmiechU 
na dzień kobiet
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12 marca odbyło się spotkanie sprawozdawcze 
kobiet z KGW Kalino, które połączone było 

z obchodami Dnia Kobiet. Przed zdecydowanie kobiecą 
publicznością wystąpił Jakub Waprzko, młody mieszkaniec 
Kalina w świetnym skeczu „Telefon do Gabryśki”. Występ 
był miłym akcentem tego wieczoru, za co składamy mu 
podziękowanie, bo ma niewątpliwie talent aktorski.

Dziękujemy Danucie Szymczak, przewodniczącej kół 
gminnych za przyjęcie zaproszenia i obecność w naszym 
gronie. Dziękujemy również za odwiedziny ze słodkim upo-
minkiem, druhom strażakom z naszej jednostki i sołtysowi 
Stanisławowi hoi, którzy zawsze o nas pamiętają w Dniu Kobiet.

autor i fot: anna pachulska / przewodnicząca kGW kalino

podziękowanie 
za piękne chwile
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n iewątpliwie po ciężkiej pracy w I semestrze i przy-
gotowaniach do pracy w kolejnym, każdemu należy 

się nieco odpoczynku i rozrywki. Dlatego w SP im. św. 
Królowej Jadwigi w Kalinie odbyła się zabawa karnawałowa.

Sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę 
balową. Udekorowana kolorowymi balonami i serpen-
tynami, wypełniła się postaciami z bajek, kowbojami 
rodem z Dzikiego Zachodu, strażakami, policjantami 
oraz zwierzętami.

Wszyscy bawili się znakomicie. Były korowody, po-
ciągi, kółeczka, tańce w parach i konkursy z nagrodami! 
Naturalnie, wybrano Króla i Królową Balu. Po prezentacji 
pretendentów i burzliwych obradach jury, zostali nimi: 
hanna Szymańska i Karol Stempel.

Tanecznymi krokami chwalili się nawet nauczyciele, 
pracujący w naszej szkole. aby zregenerować siły i nabrać 
energii do karnawałowych szaleństw, wszystkie dzieci 
udały się na słodki poczęstunek.

Już dziś czekamy na kolejny, tak wspaniały bal. Będzie 
zapewne, podobnie kolorowo i uroczo. 

tekst: M.  Mordaka, fot.: G. MarianoWska

W 1927 r. w Polsce doszło do stabilizacji rynku pienięż-
nego i wzrosła opłacalność produkcji rolnej. Rolnicy 

z dzisiejszej gminy Rzgów wykorzystali bliskość Łodzi, w której 
istniało ogromne zapotrzebowanie na produkty rolne. 

Poręby, czyli śródleśne połacie terenu, z którego usunięto 
drzewa - stały się wspólną własnością mieszkańców osady. Na 
uzyskanych w ten sposób łąkach rozpoczęto hodowlę bydła 
oraz gęsi. Wkrótce łąki nad Nerem i wzdłuż traktu z Łodzi do 
Piotrkowa zaroiły się od gęsi. Rzgów szybko awansował na 
„gęsią stolicę”.

opr.: Włok

C zęść rzgowian okresu międzywojennego 
żyła z furmaństwa. Przedstawiciele tego 

zawodu znaleźli sposób na stały zarobek 
– wypuszczali się po wapno do Sulejowa. 
Łączyli się dla bezpieczeństwa w większe 
grupy. Pierwszy nocleg wypadał w Srocku. 

Na kolacje zachodzili do do przydroż-
nego zajazdu. Jak pisała anna Gałkiewicz 
w „Fenomenie Rzgowa”, zamawiali okowitę, 
piwo i po mendlu jaj na głowę. Jedno woźnice 
zjadali je na twardo, inni zamawiali z nich 
jajecznicę. Mieszkańcy Srocka z nienawiścią 
patrzyli na te ekstrawagancje. 

Kiedyś zawistnicy uzbrojeni w kłonice 
siekiery i kije zasadzili się na woźniców, 
powracających furmankami wypełnionymi 
wapnem. Na miejsce zasadzki wybrali wąską 
drogę, na której zawrócenie wozu było trudne 
i czasochłonne. Jednak rzgowianie z daleka 
wypatrzyli zasadzkę. Położyli się w przedniej 
części wozów pod siedzeniami, przykryli 
plandekami i popędzili konie. Galopująca 
kawalkada furmanek rozpędziła mieszkańców 
Srocka na cztery strony świata.

opr.: Włok

zbiórka obejmuje odpady:
 – odpady wielkogabarytowe np. wersalki, tapczany, 
łóżka, elementy stolarki, stoły, krzesła, szafy, drzwi bez 
elementów szklanych, panele, ramy okienne bez szyb, 
dywany, wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe, wózki dziecięce, zabawki, rowery, grzejniki, 
baterie umywalkowe/prysznicowe, meble ogrodowe

 – metale i złom
 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i sprzęt 
RTV np. telewizory, komputery, monitory, telefony, pralki, 
radia, drukarki, odkurzacze, miksery, grzejniki elektrycz-
ne, czajniki elektryczne, suszarki, kuchenki elektryczne, 
mikrofale, zmywarki

 – sprzęt aGD np. lodówki, zamrażarki, chłodziarki, kuchenki 
gazowe, okapy

 – zużyte opony z samochodów osobowych do 4 sztuk, 
opony rowerowe

 – baterie i akumulatory
 – odzież i tekstylia

Mieszkańce posesji wielorodzinnych (osiedla, bloki) 
mają obowiązek wystawienia w/w odpadów przy punktach 
odbioru odpadów komunalnych. 

W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowia-
dać rodzajom wymienionym powyżej lub dot. elektrycznych 
u elektronicznych-będą niekompletne, wykonawca-firma 
Jantar ma prawo nie odebrać takich odpadów.

Przypominamy, że przez cały rok, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00-15:00, można bezpłatnie oddać 
do PSZOK ul.Ogrodowa 115 w Rzgowie, selektywnie ze-
brane odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, 
opakowania z metalu, opakowania ze szkła, odpady zielone 
(liście, skoszona trawa, drobne gałęzie), popiół, odpady 
wielkogabarytowe, sprzęt RTV i aGD, żarówki, świetlówki, 
akumulatory i baterie, opakowania po farbach, środki 
ochrony roślin, kleje, odpady poremontowe-gruz.

Pamiętaj, że podczas zbiórki spod posesji oraz w PSZOK 
przyjmowane są jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś 
przedsiębiorcą nie przyjmiemy odpadów pochodzących 

z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

odpady wielkogabarytowe 
wystawiamy do godziny 7:00 !!!

terMin odBioru oBSŁugiwany region

28/03/2017

rzgów i: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, 
Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, 
Nowa, Rudzka, Prof. Łowmiańskiego, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka, 
Wschodnia, Zachodnia, Zielona, żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

29/03/2017

rzgów ii: Długa, Borowikowa, Gliniana, Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, 
Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Reja, Ogrodowa, Plac 500-lecia, Polna, Południowa, Przejazd, 
Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, 
Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana.
rzgów iii: Leśna, Nasienna, Stroma.

31/03/2017

Stara gadka (oprócz ul. Śniadeckiego-odbiór jak Starowa Góra I)
Starowa góra iii: Bolesława Chrobrego, hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, 
Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa, Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, 
Szeroka, Wiekowa, Władysława Jagiełły, Zygmunta Wazy.

06/04/2017 czyżeminek , prawda, guzew, Babichy, gospodarz,
rzgów iV: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98.

07/04/2017 Bronisin dworski, Kalino, romanów, tadzin, Huta wiskicka, Kalinko.

08/04/2017

Starowa góra i: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, 
Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Wójtowska, Piaskowa, 
Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa, Stara 
Gadka – Śniadeckiego, grodzisko.

30/03/2017

Starowa góra ii: Wierzbowa , Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, 
Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kuchenna, Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, 
Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, żwirowa, Szklana, akacjowa, Konstantyna.

harmonogram odbiorU odpadów wielkogabarytowych i mebli, zUżytego 
sprzętU elektrycznego i elektronicznego, zUżytych opon samochodowych 
z terenU gminy rzgów

odpady wielkogabarytowe 2017

karnawał w szkole w kalinie

gęsia stolica nad nerem

wyprawy po wapno

foto.: kaMila ziejeWska, Źródło: http://rolniczeabc.pl
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Na ogół jest Pani kojarzona z organizacją 
wyścigów wraków w Babichach. Zaskoczyło 
mnie, że puchary dla ich zwycięzców - 
wykonane z jakichś kół zębatych - wyszły 
spod Pani rąk.

 To efekty mojej pasji, które nigdy nie były 
eksponowane na przykład na wystawach. 
Wyścigi są organizowane od 3 lat. Najpierw 
nagradzaliśmy zawodników zwykłymi pucha-
rami. Przyszło mi jednak do głowy, że przecież 
mogę je uwyjątkowić. Z myślą o wyścigach 
spawam puchary zgodnie z motywem 
przewodnim każdej edycji. Na Parszywa 
Wrak Race na wyścig pt. „Bajka” wymyśliłam 
muchę, ślimaka i żółwia wyspawane z bla-
chy. Na Walentynki puchary miały postać 
amorków wyspawanych z amortyzatorów. 
W ubiegłym roku tematem był Grunwald, 
więc przygotowałam tarcze z blachy i miecze 
z płaskowników.

Niedawno burmistrz Mateusz Kamiński 
uczestniczył w Koluszkach w pożegnaniu 
odchodzącego na emeryturę brygadiera 
Marka Dudy, komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej. Dziękując 
za współpracę, wręczył mu oryginalny 
upominek – rzeźbę wyspawaną ze złomu...

Tak, to był XIX-wieczny hełm strażacki otoczony 
wężem gaśniczym, spod którego wyzierał 
toporek, a wszystko było otoczone językami 
ognia z pofałdowanej blachy. 

Skąd bierze Pani materiał do „rzeźbienia” 
- z rozbierania wraków?

Uwielbiam spacerować po złomowiskach 
i szukać różnych skarbów, w które można 
tchnąć nowe życie. Koledzy nazywają mnie 
„babą na złomie”. Nie obrażam się na to 
określenie. 

Jest Pani amatorką?

Tak. Bardzo chciałam iść do liceum plastycz-
nego, ale rodzina bała się dalekich dojazdów. 
Z wykształcenia jestem więc technikiem 
administracji. Tata spawał różne konstrukcje. 
Podpatrywałam go przy pracy i 3 lata temu 
przyszło mi do głowy, że mogłabym pospa-
wać formy, które można nazwać rzeźbami. 
Uwielbiam oglądać efekty swojej pracy.

Pamięta Pani pierwsze zlecenie z zewnątrz?

Pewnej dziewczynie, robiącej zdjęcia podczas 
jednego z naszych wyścigów, tak bardzo 

spodobały się moje puchary, że zamówiła 
dla swojego narzeczonego z okazji urodzin 
białą maskę Jasona z horroru „Piątek, trzyna-
stego”. Udało mi się uzyskać podobieństwo 
wręcz idealne w stosunku do ekranowego 
pierwowzoru. Gdy wręczałam jej rzeźbę 
dosłownie rozpłakała się na jej widok. To 
była dla mnie największa zapłata. Ogromną 
satysfakcję czerpię obserwując reakcje osób 
na widok moich rzeźb.

Dlaczego, mając takie efekty, nie starała 
się Pani zorganizować wystawy rzeźb 
wyspawanych? 

Jestem z natury nieśmiała. Nie umiałam 
do tej pory robić hałasu wokół moich prac. 
Dopiero teraz dojrzałam do tego, żeby wyjść 
z moją sztuką do ludzi. To jest mój pierwszy 
w życiu wywiad. Niedawno zrodził się 

pomysł, żeby przy ewentualnym poparciu 
rzgowskich władz urządzić pierwszą wystawę 
autorską. Wyobrażam to sobie jako szklaną 
gablotę wypełnioną pracami, którą można 
by umiejscowić na przykład w hallu ratusza, 
gdzie jest duży ruch i gdzie do tej pory są 
cyklicznie urządzane wystawy plastyczne, 
fotografii, stoją też gabloty, stanowiące kąciki 
historii Rzgowa. 

Będą kolejne puchary?

W okresie okołowielkanocnym, 22 kwietnia 
rozegramy kolejny, osiemnasty wyścig Parszywa 
Wrak Race. Co otrzymają zwycięzcy zawodnicy 
to jeszcze za wcześnie, żeby zdradzać. U mnie 
projekt powstaje w głowie...

rozMaWiał: WłodziMierz kupisz 
fot: Miller’s GaraGe, WłodziMierz kupisz

wywiad z joanną miller, artystą plastykiem amatorem.

spawanie rzeŹb
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Data publikacji oferty: 15.03.2017 r.
Data ważności oferty: 30.03.2017 r.

I. nazwa i adres jednostki:
urząd Miejski w rzgowie, 
plac 500 – lecia 22, 95 – 030 rzgów 

II. nazwa stanowiska pracy:
podinspektor ds. inwestycyjnych

III. Wymagania:
1. wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwia-

jące wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku 
(preferowane wyższe techniczne, kierunek budownictwo);

6) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku podinspektora ds. inwestycyjnych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów wynikających z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290 z póżn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 
r. poz.1422);

2) specjalizacja budowlana w zakresie budownictwa ogólnego, 
drogowego lub wod-kan;

3) doświadczenie uzyskane w pracowniach projektowych 
lub firmach wykonawczych związane z budownictwem;

4) umiejętność obsługi programów kosztorysowych typu 
Norma;

5) znajomość programu autocad;
6) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych 

w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego (w tym 
MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych (urządzenie 
wielofunkcyjne, faks itp.);

7) prawo jazdy kat. B;
8) mile widziana znajomość zasad funkcjonowania administracji 

publicznej, w szczególności samorządu szczebla gminnego;
9) umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania infor-

macją, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, 
odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komu-
nikatywność, odporność na stres;

10) gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu kwietniu 2017 r.
Wymagania dodatkowe zostaną przez Komisję Konkursową 
zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
IV. zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku 
podinspektora ds. inwestycyjnych będzie należało 
w szczególności:

1) praca przy nadzorze realizacji zadań wykonywanych przez 
Referat Inwestycji w zakresie przygotowania, nadzorowania 
i odbioru robót;

2) wykonywanie kosztorysów i obmiarów projektowanych 
inwestycji oraz weryfikacja dokumentacji dostarczonej 
przez projektantów;

3) współpraca z przedstawicielami jednostek podległych 

Gminie Rzgów w zakresie planowanych inwestycji;
4) archiwizacja i porządkowanie dokumentacji budowlanej 

i kosztorysowej;
5) współpraca z pozostałymi pracownikami referatu inwestycji 

i  innych referatów Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy 
realizacji zadań wspólnych wykraczających poza zakres 
podstawowych obowiązków.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 

22, 95-030 Rzgów. 
Budynek piętrowy, przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Oferta pracy dostępna dla osób 
niepełnosprawnych; 

2) wymiar etatu – pełny etat
Liczba godzin pracy w tygodniu: podstawowy system 
czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy w przyjętym 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

3) rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie 
zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku 
osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku 
urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas 
określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – 
biurowy, polega na współpracy z innymi pracownikami 
i bezpośrednim kontakcie z interesantami, praca na terenie 
Gminy Rzgów, wyjazdy służbowe związane z czynnościami 
wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy;

5) stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, 
odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;

6) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co 
najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

VI. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie;
2) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa 

polskiego;
3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności 

do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych;

4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej 
opinii;

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora 
ds. inwestycyjnych (praca przy komputerze i w terenie);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania 
pracy na stanowisku podinspektora ds. inwestycyjnych 
(w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
zaświadczeń, certyfikatów ukończonych kursów);

8) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - 
kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub 
innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia 

np. zaświadczeń o zatrudnieniu (jeżeli kandydat legitymuje 
się doświadczeniem zawodowym);

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnospraw-
ność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, 
o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 902);

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w dokumentach składanych 
w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 
oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być 

własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność 

z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.
VIII. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w za-
mkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu 
zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem: 
„dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora 
ds. inwestycyjnych”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 r. 
do godz. 15.00,
 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 
22, 95 – 030 Rzgów, 
lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 
22, 95 – 030 Rzgów.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
dodatKowe inForMacJe

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. 
inwestycyjnych przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana 
przez Burmistrza Rzgowa, na podstawie Regulaminu naboru 
na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze 
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz 
na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyj-
nych Gminy Rzgów – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 
143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku 
(Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
(http://bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 
500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów).

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone 
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – 
podinspektora ds. inwestycyjnych zostanie przeprowadzona 
rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. 
O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie - pok. 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 
– 10 wew. 124. Informacji udziela: Katarzyna Berczak - Lato

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
– podinspektora ds. inwestycyjnych będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu 
podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy” oraz na 
tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 
500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

burMistrz rzGoWa: Mateusz kaMiński 

bUrmistrz rzgowa
ogłasza otwarty i konkUrencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko Urzędnicze -

podinspektora ds. inwestycyjnych
…………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

w Urzędzie miejskim  w rzgowie, plac 500 – lecia 22, 95 – 030 rzgów 
…………………………………………….

(nazwa i adres jednostki)

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Urzędnicze
- podinspektora ds. inwestycyjnych
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C elem wizyty naszych gości było prowadzenie lekcji 
w języku angielskim oraz zapoznanie z walorami kultu-

rowymi ich krajów, a naszym uczniom stworzenie możliwości 
doskonalenia umiejętności i kontaktu z „żywym” językiem 
oraz egzotyczną kulturą. 

Sun ah Park i andromeda Wicky są studentami stowa-
rzyszonymi w aIESEC- jednej z największych, międzyna-
rodowych, pozarządowych organizacji studenckich, która 
została założona tuż po II wojnie światowej - w 1948 roku. 
Celem stowarzyszenia była wówczas ochrona pokoju poprzez 
lepsze zrozumienie międzykulturowe. W Polsce działa ono 
od 1971 roku. Członkowie aIESEC wyjeżdżają na praktyki 
zagraniczne i zdobywają doświadczenie w 124 krajach świata.

Dzięki wizycie naszych gości gimnazjaliści mieli możliwość 
poznać kulturę i zwyczaje krajów, z których pochodzą stu-
denci, doskonalić umiejętność komunikowania się w języku 
angielskim oraz poprzez zabawę wziąć udział w projekcie 
„Get on Board” („Wejdź na pokład”), którego jednym z ce-
lów jest promowanie edukacji. Przez cały tydzień gościnę 

i zakwaterowanie studentom zapewniły rodziny naszych 
dwóch uczennic: państwo Defińscy i państwo Skwarowie. 
Dzięki ich uprzejmości studenci mieli okazję pojeździć 
na łyżwach na jednym z łódzkich lodowisk, co w przypadku 
gościa z Indonezji było dość egzotycznym przeżyciem. 
W imieniu naszych gości, wszystkich uczniów naszej szkoły 
i własnym państwu Defińskim i państwu Skwarom serdecznie 
dziękujemy za gościnę i zaangażowanie!

autor: aGnieszka Grobelna,

Monika łoboda i aGnieszka franczak

nauczycielki języka anGielskieGo i nieMieckieGo

fot: Gimnazjum

zUzia wspomina

K oreanka Sun ah Park oraz Indonezyjczyk andromeda 
Wicky przez tydzień przeprowadzili po 2-3 lekcje w każdej 

klasie. Pierwsze zajęcia poświęcone były Korei Południowej. 

Sun ah przygotowała prezentację o tradycyjnych strojach, 
grach, potrawach i muzyce. 

Na koniec lekcji wszyscy mieli szansę zagrać w „gong 
gi” oraz „yut nori”. Tematem drugiej lekcji była Indonezja. 
andromeda przygotował o niej prezentację. Uzupełniały ją 
filmy. Na koniec mogliśmy posłuchać tradycyjnej jak i no-
woczesnej indonezyjskiej muzyki. Podczas kolejnych lekcji 
graliśmy w komputerowy quiz- polegał on na tłumaczeniu 
po angielsku kim jest postać, tak by można było ją odgadnąć.

Czas wolny po zajęciach w szkole spędziliśmy różnie. 
W poniedziałek wybraliśmy się na spacer po Rzgowie. W trakcie 
spaceru zobaczyliśmy kościół, Urząd Miejski Rzgowa i plac 
500-lecia. We wtorek odwiedziliśmy Muzeum Kinematografii 
w Łodzi. Zobaczyliśmy tam Pałac Bajek, wystawę plakatów 
„starego kina” oraz maszyny służące do montażu filmów. 
Następnie spędziliśmy chwilę w kawiarni „Tubajka”. W środę 
udaliśmy się na próbę „Rzgowian”- naszego zespołu tanecz-
nego. W czwartek wybraliśmy się na lodowisko do Łodzi. 
Nasi goście zakupili również pamiątki, a następnie wspólnie 
obejrzeliśmy film „La la land”. W sobotę Sun ah odwiedziła 
Warszawę, a w niej Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare 
Miasto, Zamek Królewski. andro natomiast zwiedzał Wrocław.

autor: zuzia skWara – klasa i c

jUż po raz drUgi, z inicjatywy naUczycielek języków obcych, gimnazjUm im. 
kazimierza jagiellończyka w rzgowie gościło stUdentów z korei połUdniowej 
i indonezji.

egzotyczna para naUczycieli

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci 
żołnierzy Wyklętych. Pracownicy 

Urzędu Miejskiego ze Rzgowa złożyli bia-
ło-czerwone kwiaty i zapalili znicze przed 
obeliskiem w Konstantynie. Kamienna 

płyta nosi inskrypcję: „Uczestnikom 
II Konspiracji 1944-1956. Więźniowie 
Polityczni Okresu Stalinowskiego”. 
Każdego roku ubywa kombatantów 
z tamtego okresu, dlatego mieszkańcy 

i urzędnicy podtrzymują tradycję, 
pielęgnują pamięć o żołnierzach II 
Konspiracji.

tekst i fot.: WłodziMierz kupisz

pamiętamy o żołnierzach ii konspiracji

4 marca odbył się ostatni etap Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Biologii w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Łodzi. 6 marca zostały ogłoszone 
wyniki. Po przejściu przez kolejne etapy: szkolny, rejonowy 
oraz wojewódzki uczeń gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w rzgowie - Jakub waprzko został 
laureatem w Łódzkiem. 

 W ostatnim etapie konkursu wzięło udział 49 uczest-
ników z województwa łódzkiego. Nasz reprezentant 
uzyskał 55 punktów na 60 możliwych, zajmując iii miejsce 
w województwie! Jakub od pierwszej klasy ma naj-
wyższą średnią ocen w szkole i odniósł wiele sukcesów 
w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, 
ornitologicznych. Odnosi również sukcesy aktorskie, co 
można zobaczyć i o czym można przeczytać na stronach 
8/9. Gratulujemy !

autor: M. GałkieWicz

jakUb waprzko trzeci 
w województwie!

22 lutego odbył się etap archidiecezjalny konkursu 
wiedzy religijnej „Bierzmowanie sakramentem 

w drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Była to już 
siódma edycja tego konkursu. Skierowany on jest do 
uczniów trzecich klas gimnazjum, a jego celem było: 
zachęcenie do lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego, 
inspirowanie do rozwijania osobistej relacji z Duchem 
Świętym oraz ukazanie sakramentu bierzmowania 
z perspektywy dojrzałego chrześcijanina.

Pytania konkursowe przygotowane zostały przez 
Wydział Katechetyczny w oparciu o Katechizm Kościoła 
Katolickiego, yOUCaT Polski oraz Katechizm bierzmowa-
nych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia 
dotyczące osoby Ducha Świętego oraz Dekalogu. 

Do konkursu przystąpiło 136 uczniów z 11 szkół. 
Dziewiętnastu z nich przekroczyło próg punktowy 
wymagany na etapie szkolnym i przystąpiło do eta-
pu archidiecezjalnego. Gimnazjum im Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie reprezentowało czterech 
uczniów: Marta Kluczyńska, Martyna Pawłowska, Zuzanna 
Zawiejska i Jakub Waprzko, wszyscy z klasy III c. Jakub 
Waprzko zajął III miejsce. W imieniu organizatora, dyrekcji 
i nauczycieli naszego gimnazjum gratuluję Kubie już 
kolejnego sukcesu w bieżącym roku szkolnym.

autor: elżbieta Wira

Vii konkUrs wiedzy religijnej
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W tym miesiącu propozycja dla miłośników sztuki. 
Trzytomowy album zawierający kilkaset reprodukcji 

znakomitego artysty malarza, rzeźbiarza, fotografa i rysownika, 
Zdzisława Beksińskiego, wydany przez BOSZ-aRT.

Daje możliwość wnikliwego zapoznania się z tą znakomita 
twórczością, inspirowaną możliwościami, jakie daje techno-
logia. Z wykształcenia architekt, wykorzystywał w swojej 
twórczości wiedzę zdobytą na Politechnice Krakowskiej. Jego 
specyficzny, rozpoznawalny przez odbiorców styl, został 
poprzedzony okresem awangardowym, który obejmował 
zaledwie kilka pierwszych lat twórczości. 

Już w latach 60. nastąpił zwrot w kierunku tzw. malar-
stwa metaforycznego, które charakteryzuje się obrazami 
przedstawiającymi rzeczywistość nierealną, jak ze snu 
lub halucynacji. ówczesny trend, zwany nową figuracją, 
prezentował postać ludzką w scenach pełnych przemocy. 
Beksiński szedł nawet dalej, fascynując się estetyką brzydoty 
– uwydatniał siatkę żył i unerwień, strukturę kości, znakomicie 
widoczne pod zbyt cienką, rozkładającą się skórą. Z wielką 
zręcznością przenosił na płótno ideę vanitas, czyli świata 
skazanego na zagładę, marnego moralnie. Ukrzyżowana 
postać, jednoznacznie kojarzący się symbol religijny, który 
artysta wykorzystywał w swoich pracach, ma przypominać 
odbiorcy – memento mori.

Rozległe przestrzenie, baśniowe ruiny i cmentarze, 
wspaniałe gotyckie katedry zbudowane z plątaniny gałęzi, 
kości i czaszek, otulone poświatą księżyca, dają upiorny efekt 
świata nierealnego, nieprzyjaznego, wrogiego. Przedstawienie 
go w trójwymiarze i zaledwie kilku barwach, z przewagą 
odcieni szarości i czerni, potęguje wrażenie niesamowitego, 
demonicznego nastroju. 

Nad wyraz skromny artysta, człowiek nieufny, nieco pesy-
mistyczny, bardzo wrażliwy perfekcjonista, dał wyraz swoim 
uczuciom i wizjom, przenosząc je na płótno, a odbiorców 
pozostawił w zachwycie i uznaniu dla nieprzeciętnego talentu. 

Przekazywał swoje prace na akcje i cele charytatywne, ale 
osobiście nie lubił angażować się w tzw. życie towarzyskie, 
jak ognia unikając rautów, wernisaży, tłumów ludzi. Wiesław 
Ochman, przyjaciel Beksińskiego, nazwał malarza geniuszem, 
którego sztuka zadziwiała już w wieku XX, a w kolejnych 
fascynować i inspirować będzie równie mocno.

tekst i fot.: anna MalinoWska / Gminna biblioteka publiczna w rzgowie

t radycyjnie jak co roku, w świetlicy wiejskiej w „Starówce”, 
25 lutego zorganizowano bal karnawałowy. W takt mu-

zyki zespołu „apostrof” trwała szalona zabawa. Staropolskie 
potrawy przygotowane przez kucharki dla uradowania 
podniebienia, pozostawiły niezapomniane wspomnienia. 
Zabawa w Starowej Górze trwała do białego rana.

W tym roku wyjątkowo dużo osób – ponad trzydzieści 
ruszyło w tany w przebraniach m. in. księży do biskupa 
włącznie, czarownic, wróżek, Meksykanek, nastolatek, fry-
wolnych pokojówek i kowbojów. Pomysłów na radykalną 
zmianę wyglądu było tak wiele, że nie udało się w konkursie 
Miss i Mistera Karnawału w Starowej Górze wyłonić posia-
dacza absolutnie wyjątkowego stroju. Dlatego w kategorii 
„Przebranie” wybrano tylko zwycięzców II i III miejsca.

tekst i fot.: stanisłaW zaboroWski

1. Leszek herman „ Latarnia umarłych, Muza 2016
Mistrz powieści sensacyjnej zaprasza na Pomorze, gdzie 
wplata trójkę młodych ludzi – Paulinę, Igora i Johanna 
w śledztwo dotyczące morderstw sprzed lat.

2. Ewelina Kłoda „Zapach wspomnień”, Zysk i S-ka 2016
Kilka różnorodnych historii, trudne relacje rodzinne, życiowe 
lekcje, którymi autorka zręcznie żongluje w powieści. 

3. Charlotte Krüger „Mój dziadek fałszerz”, Prószyński 
Media 2017
Wiele lat po śmierci dziadka, autorka dowiaduje się o jego 
mrocznej przeszłości w szeregach SS.

4. Mary Elizabeth Brandon „ Tajemnica lady audley”, Zysk 
i S-ka, 2016
Pasjonująca powieść, osadzona w XIX wieku o szemra-
nych interesach, zbrodniach, występkach i szaleństwach 
bohaterów.

5. Stefan ahnhem „ Dziewiąty grób”, Marginesy 2016
Tajemnicze zniknięcie ministra, stosowna liczba niebosz-
czyków oraz ponury krajobraz Półwyspu Skandynawskiego 
składają się na thriller Stefana ahnhema.

6. anna Mentlewicz „Pewna pani z telewizji”, Melanż 2016
autorka związana od lat Telewizją Polską, osadza akcję 
w powieści w środowisku mediów, w którym nie brak 
intryg, zmysłowych romansów i szaleńczej pogoni za 
pieniędzmi.

7. Freda Wolf „ Siostrzyczka musi umrzeć”, Świat Książki” 2017
Para autorów, występujących pod pseudonimem Freda 
Wolf proponuje dreszczowiec, który polecam czytelnikom 
o stalowych nerwach.

8. Simon Becket „ Zimne ognie” Czarna Owca 2016 
Znakomita seria thrillerów psychologicznych, którą już 
na swoim koncie ma Simon Beckett uzupełniona została 
właśnie o najnowszą powieść z psychopatycznym boha-
terem i jego ofiarami, które wpadają w pułapkę własnej 
naiwności.

9. Katarzyna Redmerska „Sekret sprzed lat”, axis Mundi 2016
Wyznany na łożu śmierci sekret rodzinny komplikuje 
losy jej członków i wprowadza wiele zamętu w spokojne 
dotąd życie.

10. Piotr Rozmus „Bestia”, Videograf 2016 
Wydana trzy lata temu „Bestia”, debiut pisarski Piotra 
Rozmusa, zyskała duże uznanie czytelników, który 
uhonorowali ją tytułem „Najlepszej książki na lato 2015” 

tekst: anna MalinoWska

Beksiński / zdzisław beksiński. olszanica: wydawnictwo bosz, 2016.

karnawał w „starówce”

hity naszej biblioteki

W sali OSP Kalino odbyła się 
prelekcja na temat bezpie-

czeństwa. Wzięli w niej udział: dziel-
nicowy Robert Górecki, pedagog ze 
Szkoły Podstawowej w Kalinie Marta 
Wesołowska-Konkalec i Edyta Waprzko, 
radna powiatu łódzkiego wschodniego, 
na co dzień również pedagog szkolny.
Jak czuć się bezpiecznie?
Jak reagować kiedy jesteśmy świadkami 

przemocy?
Jak zachować się w sytuacji, kiedy to 
my stajemy się ofiarami?

Na te i wiele innych pytań, odpo-
wiadał dzielnicowy Robert Górecki. 
Tematem prelekcji było bezpieczeń-
stwo w rodzinie. Dzielnicowy Robert 
Górecki tłumaczył, w jaki sposób 
działa Niebieska Karta, jak wygląda 
procedura jej zakładania oraz w jakich 

okolicznościach należy ją zastosować, 
aby uchronić dzieci i dorosłych przed 
przemocą. Pedagog szkolny Marta 
Wesołowska-Konkalec wyjaśniała, 
w jaki sposób należy radzić sobie 
z przemocą psychiczną w rodzinie, 
w stosunku do dzieci, ale i do osób 
starszych.

autor i fot: natalia pachulska

bezpieczeństwo na niebiesko

nasza recenzja
rzgów naSza gMina • marzec 201714 kUltUra



o kres przygotowawczy pomiędzy run-
dami przebiegał dość spokojnie. Jak już 

wspominaliśmy, w klubie pojawiło się kilku 
nowych zawodników, którzy będą walczyli 
o miejsce w wyjściowej jedenastce. Nowymi 
graczami zostali dobrze znani w Rzgowie Patryk 
Olszewski (powrót do Zawiszy po półrocznej 
przerwie w Nerze Poddębice) oraz adam 
Wróblewski (skrócenie wypożyczenia do GKS 
Ksawerów), a także trzech młodzieżowców: 
Nikolas Karczewski (napastnik, poprzednio 
aKS SMS Łódź), Kacper Podedworny (wy-
pożyczony z GKS-u Bełchatów) i Kacper 
Waranecki (poprzednio ChKS Łódź). W innych 
klubach zdecydowali się grać Mateusz Dudka 
(Włókniarz Konstantynów Łódzki), hubert 
Rechciński (Orkan Buczek) i Mateusz Klimek 
(GKS Ksawerów).

na wiosnę nie zagrają z po-
wodU kontUzji

Niestety, z powodu kontuzji z gry na 
kilka tygodni wyeliminowani zostali Michał 
Łągiewczyk, Bartosz Krogulec i Marcin Zieliński. 
Do zdrowia po urazie wraca Piotr Czernik, 
który wzmocni zespół w najbliższych meczach. 
W rundzie rewanżowej w naszych barwach 
nie zobaczymy również najprawdopodobniej 
Bartłomieja Sztandora, który na tą chwilę 
zrezygnował z wyczynowego uprawiania 
futbolu.

Długa i mroźna zima oraz obfite opady 
deszczu w ostatnich tygodniach spowodo-
wały, że rozegranie pierwszego meczu na 
Stadionie Miejskim im. henryka Śmiechowicza 
było niemożliwe. Zarząd podjął decyzję, 
aby oszczędzić płytę boiska i zorganizować 
spotkanie z LKS-em Kwiatkowice w Gutowie 
Małym. Przepraszamy wszystkich kibiców 
Zawiszy, którzy nie mogli obejrzeć inaugu-
racyjnego meczu, jednak przed nami długa 
runda, a kompletne zniszczenie nawierzchni 
już na samym jej początku byłoby olbrzymim 
problemem w późniejszych miesiącach.

W tym roku boisko Stadionu Miejskiego 
będzie bardzo mocno eksploatowane, w roz-
grywkach wystąpi bowiem rekordowa liczba 
aż ośmiu naszych drużyn, występujących 

w różnych kategoriach wiekowych.

w walce o Utrzymanie w iV lidze

Pierwsze wiosenne spotkanie było meczem 
o przysłowiowe sześć punktów. Naszym prze-
ciwnikiem był LKS Kwiatkowice, bezpośredni 
sąsiad w tabeli i rywal w walce o utrzymanie 
w IV lidze. Od pierwszego gwizdka arbitra 
posiadaliśmy optyczną przewagę, jednak 
to goście jako pierwsi trafili do siatki, wyko-
rzystując w 11 min. błąd ustawienia naszej 
obrony. Po stracie bramki rzgowianie nie 
załamali się, próbując jak najszybciej odrobić 
straty. Najlepsze okazje mieli Jakub Perek 
i Łukasz Wiśniewski. Pierwszy jednak zbyt 
długo zwlekał z oddaniem strzału, a uderzenie 
drugiego zatrzymało się na poprzeczce.

Po przerwie zdecydowanie ruszyliśmy na 
rywali. Efektem była bramka Wiśniewskiego 
w 55 min. po rzucie karnym (faul na Kubie 
Perku). W 67 min. było już 2:1, drugie tra-
fienie zaliczył Łukasz Wiśniewski po asyście 
Macieja Bartłomiejczyka. Od 75 min. rywale 
grali w osłabieniu po drugiej żółtej kartce 
dla jednego z zawodników LKS-u. Goście 
próbowali do ostatnich sekund wyrównać, 
jednak więcej bramek już nie padło i na 
inaugurację rundy wiosennej mogliśmy 
cieszyć się z trzech punktów, które dały nam 
awans na 12. miejsce w tabeli.

przed występem w klasie 
okręgowej

Problemy kadrowe nie ominęły drugiego 
zespołu. Część graczy musiała zrezygnować 
z gry w piłkę nożną z powodu ciężkich kon-
tuzji, kilku graczy zdecydowało się odejść 
z klubu, a jeszcze inni po prostu przestali 
pokazywać się na treningach. Od początku 
okresu przygotowawczego rezerwy trenowały 
i rozgrywały sparingi wspólnie z juniorami. 
Ostatecznie, decyzją zarządu, oba te zespoły 
zostały połączone i w rundzie wiosennej będą 
występować w klasie okręgowej.

Dzięki temu nasi najzdolniejsi juniorzy 
będą mieli okazje wcześniej zaaklimatyzować 
się w drużynie seniorskiej. Mamy nadzieję, 

że rozwój tych zawodników będzie jeszcze 
większy. Cel postawiony przed drużyną 
to utrzymanie, naszych młodych graczy 
czeka zatem ciężka walka o ligowy byt. 
W ostatnim meczu kontrolnym odnosimy 
zwycięstwo nad ligowym rywalem, GLKS-em 
Dłutów, 3:1 po trafieniach Sylwestra Paczesia, 
Jarosława Soszyńskiego i Konrada Jakubca. 
Wyniki pozostałych meczów sparingowych 
są dostępne na naszej stronie internetowej 
www.zawiszarzgow.pl

pięciokrotnie na podiUm w roz-
grywkach halowych

Poprzedni miesiąc przyniósł mnóstwo 
sukcesów naszych młodzieżowych dru-
żyn. Największe emocje towarzyszyły nam 
w weekend 25/26 lutego, kiedy to aż pięcio-
krotnie stajemy na podium w rozgrywkach 
halowych. Zespół Młodzików zdominował 
turniej w Nowosolnej, wygrywając wszystkie 
spotkania. Oprócz pucharu za zwycięstwo, 
w ręce zawodników Zawiszy trafiają statu-
etki dla najlepszego gracza (Dawid Sikorski) 
i strzelca (Michał Koszowski). Dłużni swoim 
starszym kolegom nie pozostali piłkarze 

drużyny Orlików. Ci, w jeden weekend wy-
stępowali na dwóch turniejach, dwukrotnie 
zdobywając pierwsze miejsce!

W sobotę wygraliśmy bardzo silnie obsa-
dzony turniej Diament Cup w Zduńskiej Woli 
(nie tracąc ani jednej bramki), a w niedzielę 
triumfujemy w Godzianowie (zwyciężamy 
we wszystkich spotkaniach), gdzie indywidu-
alnie tytuł najlepszego bramkarza zdobywa 
Marcel Lorentowicz. Sukces odnieśli również 
zawodnicy z zespołu F2 żak (rocznik 2009/10), 
którzy zajęli drugie miejsce na turnieju Rzgów 
Cup 2017, rozgrywanym w zaprzyjaźnionym 
Rzgowie k. Konina.

trzecia lokata młodych 
oldbojów

Na sam koniec dnia dotarła do nas in-
formacja o ostatnim sukcesie, nasi wiecznie 
młodzi oldboje zajęli trzecią lokatę podczas 
charytatywnego turnieju o Puchar Burmistrza 
Miasta Uniejów i Prezesa Term Uniejów. 
Wszystkim zespołom gratulujemy świetnych 
występów i doskonałego reprezentowania 
zarówno klubu, jak również naszego miasta.

Zapraszamy do oglądania z trybun meczów 
wszystkich naszych zespołów w rundzie 
wiosennej. Do rozgrywek zostały zgłoszone 
również dwie kolejne młodzieżowe drużyny, 
w kategorii F1 (rocznik 2008) i F2 żak (rocznik 
2009/10). Jak już informowaliśmy, w przypad-
ku tych grup wiekowych ŁZPN nie będzie 
prowadził formuły ligowej, a organizowane 
będą jednodniowe turnieje.

Na chwilę obecną nie mamy jeszcze infor-
macji, kiedy będziemy świadkami oficjalnych 
debiutów obu zespołów, jednakże 22 i 23 
marca młodsza grupa będzie występowała 
w wojewódzkim finale XVII Turnieju Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku na boiskach 
ChKS-u. Zapraszamy do kibicowania na-
szym żakom. Na koniec przypominamy, że 
podane terminy spotkań, zaplanowanych 
na najbliższy miesiąc, mogą ulec zmianie, 
dlatego też zachęcamy do odwiedzania 
strony internetowej www.zawiszarzgow.pl 
przed każdym meczem. Do zobaczenia na 
Stadionie Miejskim!

autor: kaMil poros

blisko cztery miesiące czekaliśmy na wznowienie rozgrywek czwartoligowych sezonU 2016/17. nasi zawodnicy solid-
nie trenowali pod okiem michała osińskiego, przygotowUjąc się do wiosennych zmagań.

piłkarska wiosna 2017 rozpoczęta

Na zdj. Radość Żaków po obronie rzutu karnego przez naszego bramkarza na turnieju Rzgów Cup 2017. fot.: edyta łuczak

Na zdj. Zwycięstwo na inaugurację rundy wiosennej z LKS-em Kwiatkowice. fot.: kaMil poros
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zebranie sprawozdawcze za rok 2016

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zostało zaplanowane przez 
zarząd na pierwszą połowę kwietnia. Przypominamy o konieczności uiszczania wpłat 
składek członkowskich. Można ich dokonywać osobiście w siedzibie Klubu, po wcze-
śniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną: 505-128-168 lub poprzez e-mail: 
zawisza.rzgow@wp.pl. Istnieje również możliwość wpłaty na konto bankowe podane na 
stronie internetowej www.zawiszarzgow.pl, podając w tytule przelewu imię i nazwisko 
członka, za którego dokonywana jest wpłata. Zgodnie z zapisami statutu Klubu, brak 
wpłaty będzie skutkował usunięciem z listy członków.

tekst i fot.: krzysztof fintzel

3 marca w hotelu Double Tree by hilton w Łodzi odbyła 
się gala podsumowująca 46. edycję Plebiscytu na 

Sportowca i Trenera Roku, organizowaną przez Dziennik 
Łódzki. Miło nam poinformować, że wśród laureatów 
znaleźli się Michał Osiński i hubert Rechciński, którzy 
odebrali nagrody za miejsca na podium konkursu w re-
gionie powiatu łódzkiego wschodniego. Pierwszy z nich 
został Trenerem Roku, a drugi zajął 2. lokatę w kategorii 
Sportowiec Roku. Nominowani byli również dwaj inny 
zawodnicy Zawiszy, Jakub Perek i Piotr Czernik, którzy 
ostatecznie ukończyli plebiscyt na 5. i 6. miejscu. Wszystkim 
wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

autor: kaMil poros

iV liga
Zjednoczeni Bełchatów – zawisza rzgów 18 marca (sobota), 15:00
zawisza rzgów – Jutrzenka Warta 25 marca (sobota), 15:00
Pilica Przedbórz – zawisza rzgów 1 kwietnia (sobota), 16:00
zawisza rzgów – Mechanik Radomsko 8 kwietnia (sobota), 16:00
andrespolia Wiśniowa Góra – zawisza rzgów 14 kwietnia (piątek), 17:00
zawisza rzgów – Zjednoczeni Stryków 22 kwietnia (sobota), 17:00
Zawisza Pajęczno – zawisza rzgów 29 kwietnia (sobota), 17:00

Klasa okręgowa
UKS SMS Łódź – zawisza ii rzgów 19 marca (niedziela), 11:00
Orzeł Parzęczew – zawisza ii rzgów 25 marca (sobota), 15:00
zawisza ii rzgów – Polonia andrzejów 3:0 (walkower)
GLKS Dłutów – zawisza ii rzgów 8 kwietnia (sobota), 17:00
zawisza ii rzgów – GKS Bedlno 15 kwietnia (sobota), 11:00

Stal Głowno – zawisza ii rzgów 22 kwietnia (sobota), 16:00

zawisza ii rzgów – Włókniarz Konstantynów Łódzki 30 kwietnia (niedziela), 11:00

iii liga kobiet
Kotan Ozorków – zawisza Fiero rzgów 2 kwietnia (niedziela), 15:00
Róża Kutno – zawisza Fiero rzgów 9 kwietnia (niedziela), 11:00
zawisza Fiero rzgów – Wojownik Skierniewice 23 kwietnia (niedziela), 11:00
MKS Expom Krośniewianka – zawisza Fiero rzgów 29 kwietnia (sobota), 16:00

d1 Młodzik (rocznik 2004/05)
Iskra Dobroń – zawisza rzgów 1 kwietnia (sobota), 12:30
Włókniarz Pabianice – zawisza rzgów 8/9 kwietnia
zawisza rzgów – Start Brzeziny 23 kwietnia (niedziela), 14:00
Sport II Perfect – zawisza rzgów 29 kwietnia (sobota), 10:00

e1 orlik (rocznik 2006 i młodsi)
Kolejarz Łódź – zawisza rzgów 4 kwietnia (wtorek), 16:00
akademia Sportowa Stoki Łódź – zawisza rzgów 8/9 kwietnia
zawisza rzgów – Start Brzeziny 23 kwietnia (niedziela), 16:30
WNS Szkoła Gortata – zawisza rzgów 29 kwietnia (sobota), 17:00

rzgowianie 
na dziennikowej gali

terminarze rozgrywek na najbliższy miesiąc

Na zdj. Ostatni sparing pierwszego zespołu przed inauguracją rundy wiosennej z UKS-em SMS Łódź, występującym w Centralnej Lidze Juniorów.

Na zdj. Michał Osiński (na zdjęciu po lewej) i Hubert Rechciński 
z dyplomami za miejsca na podium w Plebiscycie na 
Sportowca i Trenera Roku powiatu łódzkiego wschodniego
fot: archiwum zawiszy
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