
RZGÓW        BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA

NASZA GMINA
BABICHY, BRONISIN DWORSKI, CZYŻEMINEK, STARA GADKA, GOSPODARZ, GRODZISKO, GUZEW, HUTA WISKICKA, 

KALINKO, KALINO, KONSTANTYNA, PRAWDA, ROMANÓW, RZGÓW, STAROWA GÓRA, TADZIN

UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA 1995 GRUDZIEŃ 2018 – NR 273

Rozśpiewany jubileusz 
15-lecia „Cameraty”

Weekend Cudów, czyli 
Finał Szlachetnej Paczki

Radni postanowili 
prawie jednogłośnie

W Zawiszy czas sportowych 
podsumowań przed zimą

str. 3

str. 6

str. 7

str. 15

Choinka, Mikołaj, 
prezenty, kolędy… str. 8–9

Jak nas widzą?

Rozmowa z Jackiem 
Kostką, prezesem 
Stowarzyszenia „Polskie 
Miasta Cittaslow”, 
burmistrzem Górowa 
Iławeckiego

str. 11

Rzgów coraz bliżej 
idei sieci miast 
dobrego życia

Świątecznie i radośnie

Drodzy Mieszkańcy, 
życzymy Państwu 

spokojnych i zdrowych  
Świąt 

BOŻEGO NARODZENIA 
w cieple rodzinnych spotkań, 

w gronie życzliwych przyjaciół 
oraz w radosnej atmosferze. 

Niech Nowy Rok 2019 
obdaruje wszystkich 

optymizmem, sukcesami 
i spełnieniem marzeń. 

Niech będzie to czas 
dobrego rozwoju i wszelkiej 

pomyślności dla Gminy Rzgów!

Mateusz Kamiński
Burmistrz Rzgowa

Radosław Pełka
Przewodniczący Rady Miejskiej

Szczęśliwego

Nowego
Roku!



RZGÓW NASZA GMINA – grudzień 20182 WYDARZENIA

„RZGÓW” – NASZA GMINA” – Bezpłatna Gazeta Samorządowa.

Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, pok. 6, tel. (42) 214 12 10 wew. 129
Redaktor naczelny: Arkadiusz Grzegorczyk, zastępca redaktora naczelnego: Bogumił Makowski
Członkowie Kolegium Redakcyjnego: Arkadiusz Grzegorczyk, 
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, Bogumił Makowski, Danuta Szymczak, Stanisław Zaborowski
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Drukarnia w Łodzi, ul. Skorupki 17/19.
Skład: Agencja Wydawnicza PAJ-Press, www. pajpress. com. pl

Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów.

We wtorek, 11 grudnia 
po południu odbyło się 
pierwsze posiedzenie Komisji 
Spraw Społecznych nowo 
wybranej Rady Miejskiej 
w Rzgowie. Obrady prowadził 
przewodniczący komisji 
Stanisław Zaborowski. 
Na posiedzeniu obecni byli: 
burmistrz Mateusz Kamiński 
i Małgorzata Rózga, zastępca 
burmistrza.

Joanna Papuga-Rakowska, dyrektor GOK 
zrelacjonowała plany kulturalne w przyszłym 
roku, roku przejściowym przed rozpoczęciem 
wyposażania Domu Kultury. Zaawansowa-
ne są przygotowania do pierwszego z Dni 
Rzgowa, których tym razem nie zorganizu-
je zewnętrzny operator. Przybędzie imprez 
kulturalnych organizowanych w sołectwach, 
w świetlicach wiejskich przy pomocy instruk-
torów GOK.

Priorytetem nowej szefowej GOK ma być 
stworzenie kącika zabaw dla najmłodszych 
w towarzystwie dorosłych, nauka tańca no-
woczesnego i towarzyskiego dla wszystkich 
grup wiekowych. Do 15 grudnia dyrektorzy 
GOSTiR i GOK mają czas na przedstawie-
nie burmistrzowi planu imprez. Chodzi o to, 
żeby nie odbierać sobie wzajemnie publiczno-
ści i uczestników w tych samych terminach. 
GOK przygotowuje nową stronę internetową 
do promocji swoich imprez oraz do szybkiego 
ich relacjonowania.

Aneta Łopyta, dyrektor MOPS w wystą-
pieniu na temat przygotowań do trudnego 
okresu zimowego stwierdziła, że w gminie 
nie ma zarejestrowanych bezdomnych. Po-
jedyncze osoby trafiają do schroniska w Beł-
chatowie. Pracownicy opieki z policjantami 
odwiedzą niepełnosprawnych samotnych, 
mieszkających w złych warunkach. Odwie-
dzane są też domki na działkach i opuszczo-
ne domy. Około 30 osób dorosłych korzysta 
z bezpłatnego dożywiania, posiłki wydają też 
zakonnice.

Burmistrz Mateusz Kamiński, radny Sta-
nisław Zaborowski, inspektor Magda Górska 
i inni mówili o stanie ochrony środowiska 
w gminie. Realizowane są ze środków Fundu-
szu Ochrony Środowiska programy wymiany 
starych pieców i dofinansowania do ocieple-
nia domów. Gmina od roku posiada 15 stacji 
monitorowania zanieczyszczeń powietrza. 
To powietrze staje się najbardziej niezdrowe 
od października do marca. Wpływ na zanie-

czyszczenia mają głównie kopciuchy – domy, 
których mieszkańcy palą śmieciami, wilgot-
nym drewnem, najtańszymi gatunkami węgla 
i miałem węglowym. Na rynku jest już do-
stępny tylko węgiel dobrej jakości, Właściciele 
składów opałowych muszą posiadać certyfika-
ty, stwierdzające, że oferowany do sprzedaży 
węgiel spełnia rygorystyczne przepisy ochrony 
środowiska.

Jednej gminy nie stać na zakup np. drona 
mierzącego poziom zanieczyszczeń, wydoby-
wających się z kominów domów. Starostwo 
rozważa zakup takiego urządzenia, które jest 
dość kosztowne, bo wymaga m.in. specja-
listycznej obsługi. Dron obsłużyłby jednak 
wszystkie gminy. W gminie musi powstać 
mapa zagrożeń środowiskowych, dzięki któ-
rym Fundusz Ochrony Środowiska będzie 
wiedział, gdzie kierować dalsze pieniądze 
na indywidualne inwestycje proekologiczne. 
Potrzebna jest inwentaryzacja starych pie-
ców. Urzędnicy gminy przeprowadzą kontrolę 
firm, w stosunku do których istnieje podejrze-
nie niepodpisania umowy na odbiór śmieci. 
Łódzki Urząd Wojewódzki sfinansuje zadrze-
wianie i zakrzewianie terenów publicznych 
na dużą skalę.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Czy powiatowy dron 
wyśledzi kopciuchy?

Nagrodę Gospodarczą Laur im. Rajmunda 
Rembielińskiego w kategorii „Samorząd 

Przyjazny Przedsiębiorcy” otrzymała gmina 
Rzgów.

W Centrum Promocji Mody Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi w piątek, 14 grudnia, 
odbyła się Gala Finałowa Nagrody Gospo-
darczej Laur im. Rajmunda Rembielińskie-
go. Nagroda jest uhonorowaniem firm, osób 
i podmiotów, które w ponadprzeciętny spo-
sób przyczyniają się do rozwoju gospodarki, 
osiągają znaczące sukcesy biznesowe i działa-
ją na rzecz poprawy warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej. Nagroda przyzna-
wana jest przez środowisko gospodarcze. Gali 
towarzyszyła zbiórka prezentów na rzecz pod-
opiecznych Fundacji Dom w Łodzi.

Organizatorem konkursu są: Łódzka Agen-
cja Rozwoju Regionalnego SA, Łódzka Izba 
Przemysłowo-Handlowa, Loża Łódzka Business 
Centre Club, Stowarzyszenie Klub 500-Łódź oraz 
Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych 
Ziemi Łódzkiej Lewiatan. Patronem nagrody 
wybrano Rajmunda Rembielińskiego, któremu 
Łódź zawdzięcza ogromny skok gospodarczy.

UMR, fot. Milena Łęgocka

Ważna nagroda 
dla gminy
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W środę, 28 listopada 
podczas II sesji Rady 
Miejskiej VIII kadencji, rajcy 
po raz pierwszy głosowali 
i potwierdzali obecność 
na obradach za pomocą 
laptopów, co narzucają 
nowe przepisy. W kuluarach 
żartowano, że dlatego wszyscy 
głosowali jednogłośnie „za” 
uchwałami. Jedynie wybór 
przewodniczących komisji 
Rady Miejskiej nie był już tak 
jednomyślny.

Radni przyjęli jednogłośnie Gminny Program 
Wspierania Rodziny na okres lat 2018–2021. 
Jak powiedziała Aneta Łopyta, kierownik 
MOPS, jest to kontynuacja programów reali-
zowanych od 2012 r. Obecnie 10 rodzin jest 
objętych opieką asystenta rodziny. Liczba ta-
kich rodzin nigdy nie była wyższa niż 12.

Według Małgorzaty Rózgi, zastępcy bur-
mistrza, najbardziej namacalne przykłady 
powyższego programu to również darmowa 
pomoc prawna, uruchomienie filii koluszkow-
skiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
dowóz 6 osób niepełnosprawnych do szkół, 
głównie w Łodzi. Gmina również dofinanso-
wuje dojazdy innym uczącym się dzieciom 
niepełnosprawnym. Parafialne Koło „Caritas” 
pomaga osobom, które nieznacznie prze-
kraczają limity określone dla podopiecznych 

MOPS. W ten sposób mniej zasobni miesz-
kańcy otrzymują np. opał.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zakupu 
przez gminę ok. 0,8-hektarowej działki za 350 
tysięcy złotych, niezbędnej do odwodnienia 
ul. Glinianej w kierunku Strugi. Po wykonaniu 
odwodnienia resztę działki można będzie po-
dzielić na działki budowlane i sprzedać.

Radni przegłosowali wynagrodzenie dla 
burmistrza. W rozmowie z redaktorem portalu 
rzgow. pl – przewodniczący Rady Miejskiej Ra-
dosław Pełka przyznał, że radni przegłosowali 
maksymalną wysokość poborów. To 4700 zło-
tych pensji zasadniczej, 1900 zł dodatku funk-
cyjnego plus 40-procentowy dodatek specjalny. 
W sumie jest to kwota 9240 złotych brutto.

Sprawozdanie burmistrza 
z działalności UMR w okresie 
międzysesyjnym

Referat Gospodarki Komunalnej 
wykonywał następujące zadania:
Odmulono rów w miejscowości Czyżemi-
nek 60 m. Zebrano pobocze przy ul. Głów-
nej w miejscowości Czyżeminek oraz ul. 
Cegielnianej w Gospodarzu. Zamontowano 
studzienkę odwadniającą na skrzyżowaniu 
ul. Frontowej i ul. Modrzewiowej. Naprawio-
no nawierzchnie ulic w miejscowości Starowa 
Góra: ul. Tunelowa, ul. Szklarniowa, ul. Za-
głoby, ul. Klonowa. Zamontowano dwie ław-
ki oraz stojak na rowery na placu zabaw przy 
ul. Wójtowskiej. Podcięto gałęzie drzew na ul. 
Zielonej.

Referat Inwestycji zajmował się 
następującymi zagadnieniami:
Ogłoszono przetarg na wykonanie stanu su-
rowego budynku przedszkola w Kalinie oraz 
przetarg na budowę zbiornika na ścieki na pom-
powni V1 na ulicy Piaskowej w Starowej Górze. 
Ogłoszono postępowanie na utwardzenie po-
bocza na ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie.

Podpisano umowy na: usunięcie kolizji 
energetycznej na ulicy Zielonej w Rzgowie 
i na ulicy Gruntowej w Starowej Górze, a tak-
że na oświetlenie wjazdu do budynku byłego 
Gimnazjum w Rzgowie. Trwają prace związa-
ne z budową domu kultury w Rzgowie. Roz-
poczęto uzgadnianie prac wykończeniowych 
i instalacyjnych. Prace postępują zgodnie 
z harmonogramem.

Ponadto podczas sesji dokonano 
wyboru przewodniczących i członków 
komisji Rady Miejskiej w Rzgowie 
w nowej kadencji:

Komisja rewizyjna

Zbigniew Waprzko – przewodniczący
Członkowie: Jan Spałka, Paweł Redzynia, 
Wiesław Gąsiorek, Jarosław Świerczyński.

Komisja skarg, 
wniosków i petycji

Kordian Skalski – przewodniczący
Stanisław Zaborowski – zastępca przewodni-
czącego
Członkowie: Anna Tumińska-Kubasa, Ewa 
Tyll, Kamila Kuźnicka.

Komisja gospodarki, 
budżetu i finansów

Rafał Kluczyński – przewodniczący,
Przemysław Szczech – zastępca przewodni-
czącego,
Członkowie: Radosław Pełka, Jarosław Świer-
czyński, Jan Spałka, Zbigniew Cisowski.

Komisja spraw społecznych

Stanisław Zaborowski – przewodniczący,
Członkowie: Ewa Tyll, Kordian Skalski, Ma-
rek Bartoszewski, Anna Tumińska-Kubasa.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Radni postanowili prawie 
jednogłośnie
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Budowa kanalizacji w Starowej Gorze, ta jed-
na z trzech największych inwestycji dekady 

w gminie Rzgów. Ta inwestycja jest już mocno 
zaawansowana. Użytkownicy podłączają domy 
do kanalizacji w ul. Warzywnej. 21 listopada od-
były się próby podciśnieniowe m.in. na ul. Ku-
chennej, Szklarniowej, Kasztanowej, 22 listopa-
da próby podciśnieniowe objęły ul. Tunelową.

Prace budowlane kanalizacyjne zakończyły 
się na ulicach: Stropowej, Mieszka I, Mieszka II, 
Mieszka III, Zygmunta III Wazy, Podłogowej, 
Klonowej, Modrzewiowej, Szerokiej i Zagłoby. 
Łącznie mamy więc 15 ulic, gdzie wykonawcy 
zakończyli roboty ziemno-instalacyjne. Próba 
ciśnieniowa jest wykonywana przy użyciu kil-
kudziesięciu litrów wody. Jej pozytywny wynik 
– jeszcze niczego nie przesądza. Potrzebne jest 
bowiem administracyjne pozwolenie na użyt-
kowanie kanalizacji. Dopiero wtedy nieczysto-
ści mogą popłynąć z domów do kanału w ulicy, 
a dalej do oczyszczalni ścieków.

Aby mieszkańcy mogli podłączyć się do sie-
ci kanalizacyjnej, muszą wystąpić z wnioskiem 
i uzyskać warunki techniczne dla indywidualne-
go przyłącza z Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Rzgowie. Dopiero na ich podsta-
wie muszą we własnym zakresie wykonać insta-
lację kanalizacyjną, oczywiście pod nadzorem 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Na koniec trzeba 
podpisać umowę z Gminnym Zakładem Wodo-
ciągów i Kanalizacji i przygotować się do regu-
larnych opłat za odprowadzanie ścieków.

Zakończenie budowy kanalizacji przewidzia-
no na koniec września 2019 r. Projekt zakłada 
budowę 14,1 km sieci kanalizacji podciśnie-
niowej w 23 ulicach w Starowej Górze i Starej 
Gadce oraz podłączenie co najmniej 1700 osób 
do kanalizacji. Gmina Rzgów buduje kanalizację 
ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 
za pośrednictwem Stowarzyszenia Łódzki Ob-
szar Metropolitalny, którego członkiem jesteśmy 
od chwili jego założenia, czyli od grudnia 2014 r.

Umowa na realizację przedsięwzięcia zo-
stała podpisana w kwietniu 2017 r., przyznane 
zostało dofinansowanie w kwocie ponad 9,3 
mln. złotych. Całość kosztów realizacji projektu 
– zgodnie z kosztorysem inwestorskim – wy-
niesie ponad 18 mln zł. Głównym celem pro-
jektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w gminie Rzgów.

Realizacja projektu oznacza obniżenie 
zanieczyszczenia środowiska w gminie Rz-
gów, ograniczenie smrodu towarzyszącego 
opróżnianiu szamb i poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców. Ostateczne rozliczenie całego 
projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 
zaplanowano do końca 2019 r.

Na odcinku ponad 600 metrów bieżących 
drogi powiatowej Huta Wiskicka – Ta-

dzin drogowcy przystąpili do układania dwóch 
warstw asfaltu stanowiącego podbudowę dro-
gi. Jak dowiadujemy się od inspektora nadzoru 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, ewentualny 
mróz będzie niestraszny drogowcom. Asfalt 
można bezpiecznie układać nawet przy minus 
10°C. Warto sobie uświadomić, że masa wy-
lewająca się z asfalciarki posiada temperaturę 
od 180 do 210°C!

Po sfrezowaniu starego asfaltu, podbudo-
wa z kruszywa została zastąpiona podbudową 

z kamienia łamanego. Powstały także chod-
niki z szarej kostki, które zajęły powierzchnię 
604 m kw., a ich szerokość wynosi prawie pół-
tora metra. Także kostką wyłożono podjazdy 
do posesji. Wybudowano również betonowe 
rowy odpływowe oraz przepusty.

Koszt przebudowy to 1 mln 363 tys. zł, 
ale część wydatku pokryje starostwo łódzkie 
wschodnie. To jedna z największych tegorocz-
nych inwestycji gminy Rzgów. W minionych 
miesiącach asfaltowy dywanik pojawił się na od-
cinkach ważnych ulic Łódzkiej i Tuszyńskiej.

Na realizację tej inwestycji trudno było 
znaleźć wykonawcę. Na rynku występują bo-
wiem trudności z wyborem firm, wzrosły 
koszty usług. Udało się wyłonić zwycięzcę 
przetargu dopiero wtedy, gdy radni na nad-
zwyczajnej sesji wakacyjnej przyznali dodat-
kowe pieniądze na przebudowę „powiatówki”. 
Remont powinien zakończyć się do końca 
miesiąca.

Zgodnie z harmonogramem przebiega roz-
budowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie. 

Była o tym mowa na spotkaniu roboczym pro-
jektantów z wykonawcą i przyszłym użytkow-
nikiem. Najważniejsze roboty konstrukcyjne 
zostały już wykonane. Tak więc nawet w przy-
padku silnych mrozów nie ma poważniejszych 
zagrożeń dla prac budowlanych.

Pojawiły się już fundamenty pod sitopiaskow-
nik. Obecne urządzenie, a właściwie fragment 
ciągu technologicznego – pracuje pod chmurką. 
W planach znajdzie się pod dachem. Tutaj nie-
czystości popłyną przez sita, które zatrzymają 
piasek i inne nieczystości stałe.

Z sitopiaskownika rocznie odjeżdża 
na przyczepach średnio 100 ton pasty, a wła-
ściwie błota pościekowego, które jest doskona-
łym nawozem. Wystarczy zamówić bezpłatny 
transport z Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji na pola uprawne. Po zakończeniu 
rozbudowy oczyszczalni, zawiesina będzie wy-
suszona i trafi do rolników postaci granulatu.

Nieopodal widać masywne, nowe ściany 
reaktora biologicznego. Tutaj będzie przebie-
gać biologiczne oczyszczanie ścieków. Obok 
wyrósł z ziemi ogromny, okrągły zbiornik 
osadnika wtórnego oraz przepompowni do za-
wracania osadu. Zamknięcie stanu surowego 
przed zimą umożliwi realizację wszelkich prac 
instalacyjnych oraz automatyki i sterowania 
procesami oczyszczania. Zaraz po zakończeniu 
prac nad nową częścią, wykonawca zacznie re-
mont kapitalny starej części oczyszczalni. Od-
danie całej inwestycji do użytkowania, zgodnie 
z podpisana umową przewidziano na koniec 
września 2019 roku. 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
otrzymała OSP w Starej Gadce. Jest to po-

jazd marki Man TGM 18.340 ze zbiornikiem 
na 4700  l wody. Sfinansowano go w następu-
jący sposób: 530 tys. zł z Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, 365 tys. z NFOŚiGW oraz 5 tys. 
wkładu własnego jednostki. Nowy wóz zastąpi 
26-letniego Iveco.

Fot. Michał Gajkowski

W Hucie droga 
na finiszu

Oczyszczalnia 
ma być na czas

Druhowie 
przesiedli się 
do nowego wozu 

Wybudowano 
kanalizację 
na 15 ulicach

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

RZGÓW

STARA GADKA

STAROWA GÓRAHUTA WISKICKA

Na ul. Kuchennej już przeprowadzono próbę podciśnieniową

Może damy jakiś podpis? fot. UM w Rzgowie
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W sali konferencyjnej rzgowskiego ratu-
sza 5 grudnia odbyło się siódme z ko-

lei spotkanie mieszkańców z projektantami, 
Arkadiuszem Klinkiewiczem, zastępcą dyr. 
ds. technicznych Oddziału Zakładu Gazow-
niczego w Łodzi Polskiej Spółki Gazownic-
twa, burmistrzem Mateuszem Kamińskim, 
przewodniczącym Rady Miejskiej w Rzgowie 
– Radosławem Pełką, radnymi, urzędnikami 
miejskimi i wojewódzkimi na temat planów 
przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia.

Obecnych na spotkaniu około 20 miesz-
kańców gminy Rzgów reprezentowało grupę 
właścicieli domów jednorodzinnych, niezado-
wolonych z obecności starego gazociągu w ich 
posesjach. Ich zdaniem nie można mówić o modernizacji gazociągu wysokiego ciśnie-

nia w warunkach gęstej zabudowy w rejonie 
np. ul. Łódzkiej. Zdaniem dyskutujących rad-
nych i mieszkańców nie można przeprowa-
dzać modernizacji odsuwając rurę z jednych 
posesji na inne, które i tak są przeznaczone 
pod zabudowę jednorodzinną.

Wicedyrektor Arkadiusz Klinkiewicz ar-
gumentował, że modernizacja rzgowskiej sieci 
ma polegć na wprowadzeniu gazociągu tyl-
ko wysokiego ciśnienia w rurze półmetrowej 
średnicy. Tylko gazociąg o takim parametrze 
gwarantuje zaopatrzenie rosnącej liczby od-
biorców. Nie zgadza się też z protestującymi, 
że planowana rura wysokiego ciśnienia grozi 
wybuchem i zniszczeniami w dużym pro-

mieniu w razie jej uszkodzenia. Przekonywał, 
że im większy przekrój rury tym mniejsze ci-
śnienie gazu.

Spółka Gazownictwa reprezentuje do tej 
pory sztywne stanowisko, w myśl którego mo-
dernizacje należy przeprowadzać w starym 
korytarzu. Pozwoli to zaoszczędzić na kosz-
tach inwestycji i przyspieszyć ją. Wymiana ga-
zociągu byłaby możliwa w zasadzie w oparciu 
o obowiązujący plan zagospodarowania prze-
strzennego. Tylko na kilometrowym odcinku 
ul. Łódzkiej nie wolno zmienić średnicy rury 
gazowej. Spółka Gazownictwa oczekuje od rz-
gowskiego samorządu zmiany w planie zago-
spodarowania.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W rzgowskim ratuszu doszło do spotka-
nia burmistrza Mateusza Kamińskiego, 

radnego Zbigniewa Waprzko z policjantami 
z lokalnego komisariatu, przedstawiciela-
mi firmy ochroniarskiej oraz mieszkańcami, 
w tym poszkodowanymi w ostatnich tygo-
dniach na skutek kradzieży. Spotkanie miało 
służyć wypracowaniu modelu współpracy wo-
bec zagrożenia włamaniami.

Kierownik Ogniwa ds. Kryminalnych nad-
kom. Tomasz Konopka w rzgowskim komisa-
riacie nie zgodził się z opiniami mieszkańców, 
że obniżył się poziom bezpieczeństwa na te-

renie gminy. W ostatnich tygodniach doszło 
w Rzgowie do 4 kradzieży z włamaniami. One 
z pewnością były dotkliwe dla poszkodowa-
nych, ale ze statystyki wynika, że rzgowscy 
stróże prawa w tym roku wykryli dwie trzecie 
sprawców przestępstw kryminalnych.

Nadkomisarz powiedział, że trwa docho-
dzenie, zabezpieczone są ślady, nie może jed-
nak zdradzić szczegółów. Jednak można przy-
puszczać, że sprawcy pochodzą z Łodzi, może 
z rejonu Pabianic. Nie są to jednak miejscowi. 
Wiadomo, że włamania zdarzają się najczęściej 
w godzinach nocnych. Włamywacz spędza 

w okradanym wnętrzu od 5 do 7 minut. Wła-
ścicielka domu przy ul. Tuszyńskiej spłoszyła 
złodziei, bo wróciła nieoczekiwanie do domu. 
W innym rejonie ktoś usłyszał o późnej porze 
hałasy, które pomylił z remontem u sąsiadów. 
Tymczasem złodzieje u sąsiada pruli podłogę 
w poszukiwaniu skrytki.

Funkcjonariusze prowadzą kampanie in-
formacyjne w ten sposób, że „przy okazji” 
zabierają głos podczas zgromadzeń o róż-
nym charakterze np. na zebraniach z rodzi-
cami w szkołach, na zebraniach wiejskich itd. 
Do znudzenia należy ostrzegać przed gadatli-
wością na kontach społecznościowych. Zło-
dziej szuka w sieci informacji, że ktoś właśnie 
poleciał do ciepłych krajów albo na targi. Nie 
warto chwalić się w sieci nowym dżipem, au-
tem o napędzie hybrydowym, 100-calowym 
telewizorem, diamentową kolią czy kafelkami 
w łazience prosto z Włoch.

Jeden z okradzionych przyznał, że są-
siad zaobserwował samochód stojący przed 
posesja o godz. 3 nad ranem. Włamanie 
i pokonywanie alarmów trwa minuty, ale ob-
serwacja potencjalnej ofiary wydłuża się do ty-
godni. Mieszkańcy dla pozornych oszczędno-
ści zmieniają firmy ochroniarskie. Może 
to doprowadzić do sytuacji, kiedy powierzają 
swój majątek ochroniarzom, którzy jeszcze 
nie dorobili się… patrolowego radiowozu. 
Taka zmiana może doprowadzić do tego, 
że chroniony nie panuje w końcu nad tym, kto 
przyjeżdża do niego pod pretekstem konser-
wacji zabezpieczeń elektronicznych. Rotacja 
pracowników sklepów, hurtowni prowadzi 
do tego, że zbyt wielu osobom powierza się 
kody i hasła.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

PO FALI KRADZIEŻY…

Dyskusja o bezpieczeństwie

W Szkole Podstawowej im. Jana Dłu-
gosza w Rzgowie podsumowano 

konkurs „Odblask – świeć przykładem”, 
edycja 2018. Jako jedyna w powiecie łódz-
kim wschodnim do konkursu zakwalifi-
kowana została SP w Rzgowie. Konkurs 
trwał od 1 października do 30 listopada 
i adresowany był do szkół podstawowych 
oraz gimnazjów, i dotyczył propagowania 
noszenia odblasków przez uczniów, opie-
kunów i pracowników. Sprawdzane były 
odblaski wśród tych, którzy idą do lub 
wracają ze szkoły i był organizowany przez 
Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, 
WORD w Łodzi, Piotrkowie Trybunal-
skim, Sieradzu, Skierniewicach oraz Ku-
ratorium Oświaty w Łodzi. W tym czasie 
kilkukrotnie sprawdzana była aktywność 
w noszeniu odblasków w poszczególnych 
klasach.

W naszej szkole w wewnętrznym konkur-
sie brało udział wszystkie 27 klas. Spośród 
543 uczniów 499 obecnych, tj. 91,9% było 
sprawdzanych. Prawie 60% wszystkich 
uczniów szkoły posiadało odblaski w mo-
mencie sprawdzania.

Pamiętajmy: od 31 sierpnia 2014 r. każ-
dy pieszy (zarówno dorośli, jak i dzieci), 
który porusza się po zmierzchu po drodze 

poza obszarem zabudowanym, musi mieć 
odblask umieszczony w sposób widoczny 
dla kierujących, dokładnie mówi o tym 
art. 11 ust. 4a Kodeksu Drogowego.

Akcję wsparli: mł. aspirant Anna Kłos 
z Komisariatu Policji w Rzgowie oraz 
Mateusz Kamiński – burmistrz Rzgowa, 
przekazując odblaski w postaci kamizelek, 
worków i opasek.

Dziękujemy wychowawcom i nauczy-
cielom za motywowanie klas do noszenia 
odblasków, a przede. Dzięki zaangażowa-
niu uczniów i rodziców, mamy nadzieje 
zwiększyć naszą świadomość i bezpie-
czeństwo na drodze.

Paweł Gajda, fot. W. Kupisz

Blask 
odblasków

Nowy gazociąg: Na czym stoimy?
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W całym kraju, a także w Rzgowie 
w dniach 8–9 grudnia odbył się 
Finał Szlachetnej Paczki. Cen-

trum dowodzenia i dystrybucji znajdowało się 
w Szkole Podstawowej w Guzewie. I tu należy 
zaznaczyć, że od 7 lat – dzięki przyjaznemu na-
stawieniu dyrektora Tomasza Drabczyńskiego 
do „Szlachetnej Paczki” budynek szkoły dla 
Rejonu Rzgów/Tuszyn i okolice stoi tam za-
wsze otworem. Szlachetna Paczka jest jednym 
z największych i najskuteczniejszych projektów 
społecznych w Polsce. Koncentruje się na łą-
czeniu ludzi – tych potrzebujących z tymi, któ-
rzy chcą pomagać. Dzięki temu mądra pomoc 
– dająca impuls do wyjścia z biedy i zoriento-
wana na konkretne potrzeby danej rodziny – 
dociera do potrzebujących już 18 lat. Od 2001 
roku to prawie 4 mln połączonych ludzi, prze-
kazana pomoc o wartości ponad 250 mln zł 
oraz 150 tys. historii potrzebujących rodzin.

To już siódma edycja projektu Szlachetna 
Paczka w gminie Rzgów, z roku na rok zasięg 
pomocy powiększa się. W tegorocznej edycji 
do projektu włączono 29 rodzin z gmin: Rz-
gów, Tuszyn i Brójce. Liczna, 19-osobowa gru-
pa wolontariuszy odwiedziła ponad 40 rodzin. 
Do potrzebujących trafiły rzeczy pierwszej 
potrzeby, takie jak żywność, odzież, środki czy-
stości, ale także mnóstwo innych, wyjątkowych 
prezentów. Dzieci otrzymały zabawki pod cho-
inkę, artykuły szkolne, które niesamowicie ich 
cieszyły, nasi darczyńcy kupowali, lodówki, wę-
giel, sprzęt do rehabilitacji, wózek inwalidzki.

Dzielono się nawet specjałami własnego 
wyrobu, na przykład przetworami domowy-
mi. Średnia wartość paczki dla rodziny w na-
szym rejonie to 2840 zł, a średnia liczba życzli-
wych ludzi zaangażowana w pomoc dla jednej 
rodziny to 30 osób. Darczyńcami w byli m.in. 
osoby prywatne, grupy znajomych, rodziny, 
Przedszkole Publiczne w Rzgowie, Szkoła Pod-

stawowa z Guzewa, Szkoła Podstawowa z Ka-
lina, Szkoła Podstawowa z Tuszyn Lasu, firma 
Ptak SA, Volvo, TME, Wspólnota Wyższego 
Seminarium Duchownego z Łodzi, Rodzina 
Pachulskich, członkowie i sympatycy PSL oraz 
wiele innych osób. Cieszy nas fakt, że wiele in-

stytucji i firm z terenu naszej gminy co roku 
włącza się w projekt „Szlachetna Paczka”.

Dziękuję wolontariuszom: Joannie Ku-
rowskiej, Magdalenie Hoi-Mordace, Nata-
lii Pachulskiej, Mateuszowi Pachulskiemu, 
Patrycji Samiec, Katarzynie Pierzchałce, 
Marzenie Bzdurskiej, Annie Mazur, Karoli-
nie Harkot, Mateuszowi Tomaszewskiemu, 
Magdalenie Pach, Barbarze Krawczyk-Pod-
leckiej, Magdalenie Galant, Monice Am-
bramczyk, Magdalanie Przybylskiej-Stępień, 
Magdzie Skonecznej, Sylwi Kunce, Ilonie 
Pielesiek. To właśnie dzięki zaangażowaniu 

tych osób odbyła się kolejna edycja „Szlachet-
nej Paczki” w naszym rejonie. Dziękuję.

Korzystając z okazji, Wolontariusze „Szla-
chetnej Paczki” życzą wszystkim mieszkańcom 
ciepłych i radosnych Świąt Bożego Narodze-
nia. Aby na wigilijnym stole niczego nie zabra-
kło, aby w ten zimowy wieczór we wszystkich 
domach zaświeciło słońce oraz aby nadzieja 
i wiara w innych ludzi nigdy w nas nie zgasła. 
Wesołych Świąt!

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz
Lider Rejonu Szlachetnej Paczki

Rzgów/Tuszyn i okolice

W rozbudowanej świetlicy wiejskiej 
w Gospodarzu odbyła się pierwsza im-

preza – Mikołajki. Dla dzieci przygotowano 
prezenty, poczęstunek, zimne i gorące napoje. 
W przedniej zabawie wzięli udział m.in.: za-
stępca burmistrza Rzgowa – Małgorzata Ró-
zga, Grażyna Ratajska – przewodnicząca Koła 

Gospodyń Wiejskich w Gospodarzu oraz soł-
tys Henryk Garusiński.

Święty Mikołaj (Mateusz Tomaszewski) 
przyjechał na Mikołajki w asyście honorowej 
druhów strażaków OSP. W paczkach pod cho-
inką znalazły się m.in. książki i słodycze. Tak-
że stół biesiadny był zastawiony słodkościami. 
Najmłodsi uczestniczyli w grach. Dla dzieci 
urządzono zabawę taneczną, do której szyb-
ko włączyli się dorośli. Organizatorami Mi-
kołajek w świetlicy w Gospodarzu byli: Koło 
Gospodyń Wiejskich, sołtys Henryk Garusiń-
ski, a do podarunków dołożyli się sponsorzy. 
To było premierowe wydarzenie kulturalne, 
pierwsza z cyklu impreza integrująca lokalne 
środowisko.

Fot. Grażyna Ratajska, Elżbieta Olszańska

W celu niesienia pomocy bliźnim, wzo-
rem lat ubiegłych i w tym roku w naszej 

szkole w Kalinie ruszyła „Szlachetna Paczka”. 
Przygotowaliśmy ją z myślą o rodzinie, któ-
ra znalazła się w trudnej sytuacji. W akcję, 
oprócz nauczycieli i uczniów, mocno zaanga-
żowali się także rodzice.

– Dzięki temu udało się zakupić żywność, 
ubrania i najpotrzebniejsze rzeczy, które aż 
w 11 paczkach trafiły do rodziny. To będą dla 
niej piękne święta. Pomoc ma cudowną moc! 
– mówi Marysia Polaczek, przewodnicząca 
samorządu uczniowskiego.

Tekst i foto: Magdalena Mordka

Premiera 
w świetlicy 
w Gospodarzu

Szlachetnie 
także w Kalinie

Weekend Cudów 
to Finał Szlachetnej 
Paczki
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W sobotę, 1 grudnia Rzgowski Chór 
„Camerata” skończył uroczyście 15 lat 

pracy artystycznej pod kierownictwem chór-
mistrz Izabeli Kijanki. Były stosy kwiatów, re-
cital w kościele parafialnym, koncert w Edenie, 
tradycyjne biesiadowanie z tańcami, gratula-
cje oraz życzenia mówione i wyśpiewane, ale 
to wszystko przebiła wypowiedź artystki z za-
przyjaźnionego chóru kutnowskiego: – „Came-
rata” jest chórem amatorskim już tylko z nazwy”.

Kto nie wierzy, niech posłucha, na jakim 
poziomie są wykonane pieśni zebrane na naj-
nowszej płycie zespołu, która została nagrana 
w nakładzie 500 egzemplarzy dla uczczenia ju-
bileuszu „Cameraty”. To jest już zawodowstwo, 
a nie amatorszczyzna.

Dziesięcioro chórzystów otrzymało dyplo-
my gratulacyjne od wicepremiera, ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego, profesora 

Piotra Glińskiego. Za śpiew w chórze od sa-
mego początku, dyplomy oraz statuetki oko-
licznościowe odebrali: Halina Baranowska, 
Zdzisław Czernek, Jadwiga Janczyk, Ewa 
Kamińska, Stanisław Kuzik, Krystyna Ma-
kiewicz, Teresa Pietrzak-Morawska, Piotr 
Salski, Bolesław Siutowicz i Anna Sztandor. 
Wyróżnienia wręczali: burmistrz Rzgowa Ma-
teusz Kamiński, Radosław Pełka, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Rzgowie. W uro-
czystości wzięli udział ponadto: Małgorzata 
Rózga, zastępca burmistrza, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Zbigniew Cisowski, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Bartoszewski, radni miejscy, a także radna 
powiatowa Edyta Waprzko.

Ks. proboszcz Krzysztof Florczak pod-
czas mszy otwierającej uroczystość 15-lecia 
„Cameraty” poświęcił proporzec grupy. Gdyby 
nie harfa na zwieńczeniu, można by go pomy-
lić z orłem legionowym – proporcem starożyt-
nego rzymskiego legionu. Pod tym proporcem 
Rzgowski Chór „Camerata” będzie odnosił 
dalsze sukcesy, zapoczątkowane w tym roku 
już nagrodą marszałka województwa łódz-
kiego, wręczoną podczas gali Regionalnego 
Kongresu Edukacji Kulturalnej w Filharmonii 
Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

Na jubileuszowy koncert w Edenie zjecha-
ły delegacje zaprzyjaźnionych chórów z Pabia-
nic, Aleksandrowa Łódzkiego, Kutna, a także 
z Piotrkowa Trybunalskiego. Śpiewacy dosko-

nalą się corocznie na warsztatach chóralnych. 
Bardzo pięknym akcentem uroczystości było 
zaproszenie zaprzyjaźnionych artystów na sce-
nę do wykonania – bez próby! – jednej z pieśni.

Podczas uroczystości odżył dawny spór 
o stwierdzenie „ojcostwa” chóru. Za założenie 
chóru 15 lat temu współodpowiedzialny był 
wójt Jan Mielczarek razem z Markiem Bar-
toszewskim, ówczesnym przewodniczącym 
Rady Gminy. Jak powiedziała dyrygentka Iza-
bela Kijanka, w lipcu 2003 r. przyszła dopiero 
co do pracy, przedstawiła wójtowi pomysł zor-
ganizowania chóru, a ten nie odmówił. Chór 
zaśpiewał już 11 listopada 2003 r.

Na mszy świętej jubileuszowej ks. Krzysztof 
Florczak podkreślił, że patronka chóru – świę-
ta Cecylia była piękną kobietą. Żyła na począt-
ku III wieku. Złożyła ślub czystości, zmuszono 
ją jednak do poślubienia poganina. Wierna 
tylko Jezusowi, nie złamała ślubu, ba, nawró-
ciła męża. Za nową wiarę jej mąż niebawem 
został pozbawiony głowy, a ona odmówiła od-
dawania czci pogańskim bogom. Próbowano 

ją udusić w łaźni. Gdy się nie udało, zdecy-
dowano również o jej ścięciu. Cecylia dopiero 
po trzydniowych, niewysłowionych mękach 
zmarła. Święta męczennica jest patronką chó-
rzystów, lutników, organistów, a także zespo-
łów wokalno-muzycznych. Na obrazach bywa 
przedstawiana z lutnią. Coroczne jubileusze 
„Cameraty” noszą nazwę Cecyliada i zawsze 
wiążą się z okolicznościowymi koncertami.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W piątkowe popołudnie 30 listopada, 
w sali ślubów rzgowskiego ratusza od-

była się wzruszająca uroczystość. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bur-
mistrz Mateusz Kamiński wręczył Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wśród 
udekorowanych znaleźli się: Genowefa i Bo-
lesław Sumerowie, Lucyna i Stanisław Maj-
dzińscy, Jadwiga i Bronisław Owczarkowie. 
Burmistrz wręczył również bukiety kwiatów, 
tabliczki pamiątkowe i dyplomy.

– Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia mał-
żeńskiego jest okazją, by pochylić się nad ludz-
kim życiem realizowanym w rodzinie i małżeń-
stwie. Jest to moment zadumy i podsumowania 
wspólnie przeżytych lat. Za trud i poświęcenie 
wdzięczne są Państwu wasze dzieci i wnuki, 
krewni. Natomiast w dowód szczególnego uzna-
nia trwałości i nierozerwalności małżeństwa 
i rodziny, prezydent RP odznaczył Państwa 
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
To odznaczenie jest potwierdzeniem, że wybra-

na przez Państwa droga była słuszna. Dziś Pań-
stwa święto osobiste staje się świętem wagi pań-
stwowej – mówiła Paulina Biesiacka, zastępca 
kierownika USC.

Oprawę muzyczno-wokalną ceremonii 
zapewnił zgrany duet artystów – Jarosław Ry-
chlewski (akordeon) i Mateusz Tomaszewski 
(śpiew) z GOK. Po wręczeniu medali uczestni-
cy kosztowali jubileuszowy tort, a rodziny zło-
żyły życzenia i wręczyły kwiaty najbliższym.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Chwila wzruszeń i wspomnień…

Jubileusz „Cameraty”

Św. Cecylia – 
patronka 
rzgowskiego 
chóru
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W niedzielę 9 grudnia, o godz. 15 w Szkole 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rz-

gowie odbył się koncert charytatywny. Środki 
zebrane na kiermaszu szkolnym będą przezna-
czone na potrzeby m.in. 6-letniego chorego Ja-
sia i dwojga innych dzieci z naszej gminy.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. bur-
mistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, zastępca 
burmistrza Małgorzata Rózga, sekretarz gmi-

ny Katarzyna Berczak-Lato, przewodniczący 
Rady Miejskiej Radosław Pełka z grupą rad-
nych miejskich. Gospodyniami wieczoru były: 
wicedyrektorki SP w Rzgowie Monika Łobo-
da i Agnieszka Kosińska oraz Edyta Waprz-
ko, koordynator akcji charytatywnej.

Obejrzeliśmy program artystyczny w udzia-
łem najlepszych wykonawców ze szkół w Rzgo-
wie, Kalinie, Guzewie oraz absolwentów z gmi-

ny Rzgów. Jednym z punktów programu były 
jasełka w formie widowiska będącego satyrą 
na współczesne małżeństwo, które przystępuje 
do świąt bez miłości i wiary.

W części koncertowej wysłuchaliśmy in-
terpretacji kolęd oraz minirecitalu skrzypco-
wego. W programie koncertu wystąpiła grupa 
wokalna Sempre Cantare z GOK w Rzgowie. 
Na szkolnych korytarzach stanęło kilkadzie-
siąt stoisk ze świątecznymi ciastami, dekora-
cyjnymi choinkami, wiklinowymi i koron-
kowymi gwiazdami betlejemskimi. Wyroby 
przeznaczone na cel dobroczynny były wyko-
nane przez uczniów i rodziców. W organizacji 
koncertu współuczestniczyli m.in. Zespół Pa-
rafialny „Caritas” oraz GK ds. RPA.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Charytatywne 
kolędowanie

W Mikołajki, 6 grudnia, tuż przed 
zmierzchem licznie zgromadzone dzie-

ci wzięły najpierw udział w poszukiwaniach 
gwiazd betlejemskich w parku. Na znalazców 
czekały nagrody, które wręczył Mateusz Ka-
miński, burmistrz Rzgowa. W spotkaniu wzię-
li udział również zastępca burmistrza Małgo-

rzata Rózga i Radosław Pełka, przewodniczący 
Rady Miejskiej. Licznie zgromadzoną dziatwę 
obdarował łakociami Święty Mikołaj, który 
przyniósł cały wór słodyczy. Punktem kulmi-
nacyjnym zabawy było oczywiście zapalenie 
iluminacji na rzgowskiej choince.

Tekst i fot. WK

Choinka 
odpalona!
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Mikołaj w asyście Śnieżynki odwiedzili 
wczoraj szkoły podstawowe w Guzewie, 

Kalinie i przedszkole w Rzgowie. Święty Miko-
łaj nagradzał za dobre sprawowanie i otrzymał 
życzenia imieninowe od dzieci.

W Urzędzie Miejskim duet Mikołaj – 
Śnieżynka pojawił się z łakociami dla do-
brych urzędników. Słodycze dźwigał podczas 
całodniowej misji Jarosław Rychlewski, mu-
zyk Gminnego Ośrodka Kultury, a uśmiechy 
ze słodyczami rozdawała Renata Furga, szefo-
wa Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”.

Fot. GOK, UMR, WK

W niedzielę, 16 grudnia rzgowianie bawili 
się na przedświątecznym pikniku wo-

kół choinki miejskiej w parku im. Adama Mic-
kiewicza. Z dziećmi bawiły się anioły na szczu-
dłach, żonglerzy, zaklinacze ognia, a do zdjęć 
pozował święty Mikołaj, Śnieżynki, Reniferek, 
a także po raz pierwszy w tym miejscu wojow-
nicy barbarzyńscy ze Stowarzyszenia Arche-
ologii Eksperymentalnej „Harjis". Było rewe-
lacyjnie również dlatego, że z lekka mroziło i 
wszędzie leżał świeży śnieg z nocnej dostawy.

R e w e l a c y j n a 
była zupa pieczarko-
wa w postaci kremu 
ugotowanego przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinie. 
Działał namiot z gorącymi napojami i pącz-
kami dla dzieci. Rewelacyjne były koronkowe 
bombki i inne ozdoby choinkowe, łącznie z 
frywolitkami i witrażami wykonanymi przez 
panie z Koła Rękodzieła Artystycznego „Za-
supłane”.

Mikołaj z workiem cukierków zasiadł na tro-
nie pożyczonym od króla Kazimierza Jagiellończy-
ka. Dał koncert zespół wokalny „Sempre Cantare”, 
działający w naszym GOK. W repertuarze królo-
wały przepiękne kolędy. Teatr ognia przedstawił 
widowisko, oparte na żonglerce pochodniami.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W sobotę, 1 grudnia Kalino odwie-
dził Mikołaj z prezentami. Mogliśmy 

podziwiać występ „Krasnali” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rzgowie, których pięknie, 
jak zawsze, przygotowała pani Renata Furga. 
Wystąpił również teatrzyk „Pikuś” i przedsta-
wił dzieciom „Zimowe niespodzianki”. Jednak 
najgoręcej wyczekiwany był Mikołaj z prezen-
tami, które pomagała mu rozdawać Śnieżynka. 
Tu należy podziękować naszemu sołtysowi, 
bo wraz z żoną miał swój udział w doborze tak 
pękatych paczek

Czerwonego jegomościa nie mogło zabrak-
nąć w Hali Sportowej. GOSTiR przygo-

tował dla najmłodszych mieszkańców spo-
tkanie mikołajkowe. Oprócz wyczekiwanej 
osoby Świętego Mikołaja, dzieci mogły obej-

rzeć spektakl w wykonaniu Teatru Król pod 
tytułem „Przygody Zaradnego Liliputka”.

Gdy sztuka dobiegła końca, w hali pojawił 
się sympatyczny gość z długą brodą w czer-
wonym stroju i częstował najmłodszych sło-
dyczami. Życzymy dzieciom Wesołych Świąt 
i mnóstwa prezentów pod choinką, która już 
niebawem zagości w Waszych domach.

Tekst i fot. Izabela Kijanka

Mikołaj nie 
zapomniał 
o gminie…

Przedświąteczny 
piknik w parku

Mikołajki, 
Mikołajki!

Radośnie 
w GOSTiR
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Początki działalności kulturalnej w Rzgo-
wie były skromne. Upowszechnianie czy-

telnictwa w gminie Rzgów sięga początków 
XX wieku, kiedy dostęp do polskojęzycznych 
książek był utrudniony. Proboszcz ks. Paweł 
Załuska pierwszy udostępnił ogółowi swój 
księgozbiór. W 1903 r. Biblioteka Parafialna li-
czyła 600 woluminów. Ponieważ proboszcz zo-
stał także pierwszym prezesem OSP, w remizie 
przeznaczono salę na pierwszą czytelnię i wy-
pożyczalnię poza terenem kościelnym. Zresztą 
niemal całe życie kulturalne Rzgowa skupiało 
się wokół strażnicy, gdzie od 1907 roku ćwi-
czyła także nasza orkiestra dęta…

Teraz działa GOK, mamy bibliotekę, halę 
sportową i widowiskową w GOSTiR, a przede 

wszystkim w trakcie budowy jest nowoczesny 
Dom Kultury na miarę XXI wieku!

* * *
Prace na budowie Domu Kultury szybko postę-
pują. Gotowa jest już konstrukcja sceny w skrzy-
dle wschodnim. Ta część budynku pełnić będzie 
funkcję reprezentacyjną. Jak dowiadujemy się 
od Zbigniewa Snelewskiego, kierownika Refe-
ratu Inwestycji UM w Rzgowie, w przeważającej 
części gmach osiągnął stan surowy zamknięty. 
Oznacza to, że prace będą koncentrować się 
we wnętrzu, niezależnie od pogody.

Nowa siedziba instytucji kulturalnych 
gminy ma kształt litery L podstawą zwróco-
ną do ul. Szkolnej. Jej architektura nawiązuje 

do bryły przyległej Hali Sportowej. W skrzydle 
zachodnim na parterze powstają pomieszcze-
nia techniczne, sala muzyczna, sala spotkań, 
biblioteka o powierzchni 300 m2, pomieszcze-
nia socjalne, toalety, pomieszczenia gospodar-
cze oraz klatka schodowa. Na I piętrze znajdą 
się pomieszczenia biurowe i sale plastyczne.

Budynek posiada powierzchnię użytkową 
2440 m2, kubaturę 15 760 m3. W najdłuższej 
części budynek nie przekracza 59 m, a szero-
kość wynosi prawie 25 m. Zostanie wyposażo-
ny w windę 8-osobową o udźwigu 630 kg.

– W tegorocznym budżecie gminy przezna-
czono 5 mln zł na budowę i na pewno tej kwoty 
nie przekroczymy – zapewnia kier. Zbigniew 
Snelewski. Aby zmniejszyć koszty eksploata-
cji, na dachu zaplanowano montaż paneli fo-
towoltaicznych, które zapewnią energię elek-
tryczną do zasilenia domu kultury. Jeśli chodzi 
o roboty budowlane, jesienią 2019 roku budy-
nek powinien być gotowy do wyposażania.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz 
AG, fot. OSP Rzgów

Przyszłość z widokiem na… scenę

Afrykańskie motywy zagościły w Rz-
gowie mimo zimowej aury, dzięki 
odwiedzinom Łukasza Wierzbickie-
go, autora książek dla dzieci. Naj-
młodsi uczniowie wszystkich szkół 
podstawowych w gminie Rzgów 
(oraz przedszkolaki ze „Świata Od-
krywców” w Starej Gadce) spotkali 
się 17 grudnia 2018 r. z szalenie lu-
bianym pisarzem i podróżnikiem.

Kanwą spotkania był cykl opo-
wiadań pod współnym tytułem 
„Afryka Kazika”, które powstały 
na podstawie reportaży Kazimierza 
Nowaka. Ów obieżyświat, fotograf, 
reportażysta przemierzył Czarny 
Ląd w latach trzydziestych ubiegłe-

go wieku rowerem, konno, pieszo, 
czółnem, na wielbłądzie i pociągiem, 
pokonując 40 tys. km. Ta egzotyczna 
podróż była spełnieniem dziecię-

cych marzeń. O podróżniku Łukasz 
Wierzbicki przypomniał czytelni-
kom zbierając i publikując w 2000 r. 
relacje prasowe z afrykańskiej eska-
pady pod tytułem „Rowerem i pieszo 
przez Czarny Ląd”. Wersja dla naj-
młodszych, „Afryka Kazika” przebo-
jem wdarła się na listy bestsellerów 
książkowych, stając się nawet lekturą 
szkolną.

Opowieści Łukasza Wierzbic-
kiego, bogato ilustrowane slajdami, 
filmami i rekwizytami przeniosły 
uczestników spotkania w samo ser-
ce Afryki, uruchamiając wyobraźnię 
i zaszczepiając ciekawość świata. 
Charyzmatyczny gawędziarz o nie-
zwykle bogatym życiorysie podzielił 
się swoimi przeżyciami i wspomnie-
niami z podróży. Oj, plany wypraw 
w szeroki świat z pewnością wykieł-
kowały w niejednej głowie podczas 
spotkania, a młodzi marzyciele być 
może wkrótce staną się godnymi 
naśladowcami Kazimierza Nowaka i 
Łukasza Wierzbickiego.

Elzbieta Cherezińska ciągle jest 
na fali dzięki wspaniałym powie-
ściom, pisanym z rozmachem 
i pomysłowością. Brawurowa ak-
cja „Gry w kości” obejmuje cza-
sy panowania króla Bolesława 
Chrobrego, charyzmatycznego, 
wybitnego stratega, znamienite-
go władcy. W książce przeplatają 
się obrazy dworu Piastów, po-
siadłości cesarza Ottona III oraz 
rezydencji papieskiej. Spotkanie 
w Gnieźnie w roku 1000 jest 
początkiem pasma pomyślności 
i triumfu polskiego króla. Jego 
genialna strategia doprowadziła 
do pierwszej w historii Polski ko-
ronacji, a sam kraj do rozkwitu 
i świetności.

Precyzyjne oddanie realiów 
historycznych oraz charakteru 
epoki, potwierdzają talent i mi-

strzostwo autorki. Poczytne po-
wieści historyczne Cherezińskiej 
dają jej palmę pierwszeństwa 
wśród współczesnych pisarzy 
i sytuują wysoko w rankingu lu-
bianych i cenionych autorów.

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska

Cherezińska Elżbieta
GRA W KOŚCI

Wydawnictwo 
Zysk i S-ka, 2018

Spotkanie z Łukaszem 
Wierzbickim

Dzika Afryka 
pana Kazika

Kości historii 
zostały rzucone

 Mieszkańcy Rzgowa przed remizą, 1957 r.
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W parafii pw. świętego Stanisława Biskupa 
Męczennika w Rzgowie znajduje się za-

bytkowy, XVII-wieczny ornat. To wierzchnia 
szata liturgiczna zakładana przez kapłana pod-
czas sprawowania Najświętszej Ofiary.

Pierwotnie był to rodzaj płaszcza (pele-
ryny) z kapturem, używanego przez Rzymian 
i Greków w podróży dla ochrony przed wia-
trem i deszczem albo do wyjścia do cyrku, 
gdzie spędzało się cały dzień. Płaszcz miał for-
mę koła zakładanego przez głowę jak ponczo. 
Z czasem płaszcz coraz rzadziej był noszony 
przez obywateli, a kapłani chrześcijańscy za-
adaptowali go do liturgii od IV wieku, a może 
nawet dopiero w V w.

Noszenie jest obowiązkowe dla kapłana 
podczas sprawowania Mszy świętej w formie 
nadzwyczajnej. Zasadniczo ornaty były naj-
bardziej i najpiękniej ozdabiane ze wszystkich 
szat liturgicznych i to do nich zawsze szy-
to w komplecie stuły, manipularze, a nawet 
(w pewnym okresie) alby.

W kolejnych wiekach płaszcz był reduko-
wany jeśli chodzi o ilość użytej tkaniny, ale 
zawsze symbolizuje brzemię dźwiganego grze-
chu. Ornat spoczywa na plecach, co nawiązuje 
do przytłaczającego ciężaru (szczególnie, gdy 
ornat jest bogato zdobiony) wyrażonego w sło-
wach modlitwy odmawianej przy jego zakła-
daniu jako „słodkie jarzmo Pańskie”.

Ornat rzgowski pochodzi z warsztatu rze-
mieślniczego wysokiej klasy. Zdobią go orna-
menty roślinne i zwierzęce, wyhaftowane me-
talową nicią złotą i srebrną. W XVII w. tego 
rodzaju szaty wykonywano z jedwabiu z gruba 
podszewką i usztywniaczami. Szata księżow-
ska warta jest zbadania przez naukowców.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Rozmowa z Jackiem Kostką, 
prezesem Stowarzyszenia 
„Polskie Miasta Cittaslow”, 
burmistrzem Górowa 
Iławeckiego

Przypomnijmy, w jakich okolicznościach 
Rzgów przystąpił do Cittaslow?
W 2016 roku na Politechnice Łódzkiej odbyła 
się konferencja poświęcona rozwojowi miast 
Cittaslow. To zapewne było inspiracją, aby bli-
żej przyjrzeć się tej idei. Przyznam, że dekla-
racja Rzgowa o chęci przystąpienia trochę nas 
zaskoczyła. Rzgów ma inne uwarunkowanie 
niż większość miasteczek w sieci, które są bar-
dziej peryferyjnie położone i nie mają tak sil-
nego otoczenia gospodarczego. To świadczy 
jednak o bardzo świadomej decyzji włodarzy, 
którzy dbając o warunki rozwoju biznesu, chcą 
tworzyć przede wszystkim miasto przyjazne 
mieszkańcom, z bogatą ofertą społeczną i kul-
turalną, gościnne i sięgające do tradycji.

Czy od samego początku spełnialiśmy 
wszystkie kryteria stowarzyszenia?
Najpierw radni miasta podjęli uchwałę o za-
miarze przystąpienia do międzynarodowego 
ruchu. Po uzyskaniu zgody ministra spraw 
zagranicznych, rozpoczął się proces certyfi-
kowania. To samoocena dotycząca dotychcza-
sowych działań i sprawdzenie, na ile wpisują 
się one w założenia idei Cittaslow. Dotyczą 
one założeń statutu m.in. ekologii i ochrony 
środowiska, dbałości o zabytki, a także two-
rzenia przyjaznej mieszkańcom infrastruktury 
i aktywności organizacji pozarządowych. Pol-
ska sieć mogła przyjąć Rzgów do swego grona 
w maju 2017 roku, zaś władze międzynarodo-
we uczyniły to w listopadzie 2017 roku. Tym 
samym Rzgów dołączył do grona ponad 230 
miasteczek Cittaslow na całym świecie.

Jakie są Pańskie spostrzeżenia na temat 
naszej gminy i miasta Rzgowa?
Miasto jest doskonale skomunikowane i wi-
dać, że wykorzystuje te ekonomiczne walory 

i potrafi współpracować z firmami dla dobra 
gminy. O miejscowościach Cittaslow mówi się, 
że dążą do tego, aby stać się „miastami dobrej 
jakości życia”. Aby tak można było powiedzieć 
o miasteczku potrzebna jest odpowiednia 
oferta sportowa i kulturalna, mała infrastruk-
tura, parki oraz dbałość o estetykę miasta i za-
bytki. Bardzo ważne są działania sprzyjające 
integracji mieszkańców i ich zaangażowaniu 
w lokalne sprawy. Myślę, że Rzgów ten kieru-
nek przyjął już dawno, a. przystąpienie do sieci 
Cittaslow jest tego potwierdzeniem. Świadczą 
o tym choćby realizowane projekty, zarówno 
te infrastrukturalne dotyczące sieci kanaliza-
cyjnej, oczyszczalni i ulic, jak też wzmacniają-
ce potencjał kulturalny i społeczny np. budo-
wa domu kultury.

Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz

Rzgów coraz bliżej idei 
sieci miast dobrego życia

Jak nas widzą?

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
uczestniczył w spotkaniu członków sieci 

miast dobrego życia Cittaslow. Podczas ze-
brania odbyły się wybory. Cittaslow Polska 
ma teraz nowego koordynatora krajowego. 
Decyzją burmistrzów został nim Jacek Kost-
ka, burmistrz Górowa Iławieckiego. Zastępcą 
koordynatora wybrano Jacka Wiśniowskiego, 

burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Reko-
mendacje do reprezentowania polskich człon-
ków w Cittaslow International uzyskał Maciej 
Sitarek. Komitet koordynujący tworzą ponad-
to: Piotr Petrykowski, Jacek Morzy, Cezary 

Łachmański, Mateusz Kamiński oraz Klau-
diusz Kandzia. Gmina Rzgów ma zatem po raz 
pierwszy swoją reprezentację w tym gremium.

Włodarze miast podziękowali dotych-
czasowemu koordynatorowi sieci Arturowi 
Wrochnie, który taką rolę pełnił od 2015 roku. 
W tym czasie do sieci dołączyło 7 miast: Or-
neta, Działdowo, Lidzbark (z województwa 
warmińsko-mazurskiego), Prudnik i Głubczy-
ce (woj. opolskie), Rzgów (woj. łódzkie) oraz 
Sianów (woj. zachodniopomorskie).

Kadencja władz organizacji pokrywa się 
z kadencją władz samorządowych i trwa 5 lat. 
Wybory odbyły się 29 listopada w Reszlu. Sieć 
miasteczek liczy obecnie w Polsce 28 miejsco-
wości. Działania zrzeszenia wspiera samorząd 
województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach środków unijnych z regional-
nego programu operacyjnego dla wojewódz-
twa prowadzony jest „Ponadlokalny Program 
Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow”. Ostatnio 
uchwałę o chęci przystąpienia do ruchu Cit-
taslow podjęli radni Braniewa.

Tekst i fot. UMR

Działamy 
aktywnie 
w Cittaslow

Zabytkowy 
ornat

Ciekawostki o naszym kościele (7)
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Rejon I RZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Jana Kiepury, Józefa Bema, K. Jagiellończyka, Księdza Załuski, Łódzka, Mikołaja Kopernika, mjra Sucharskiego, 
Nadrzeczna, Nowa, Rudzka, prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, W. Broniewskiego, W. Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka 2–98, Katowicka

Rejon II RZGÓW: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Janusza Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Mikołaja Reja, Ogrodowa, pl. 500-Lecia, 
Polna, Południowa, Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana

Rejon III RZGÓW: Leśna, Nasienna, Stroma; STARA GADKA: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek, Zdrojowa; 
GOSPODARZ: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, Nowa, Różana, Pałacowa, Spacerowa, Zbożowa

Rejon IV CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY; GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

Rejon V BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA

Rejon VI KALINKO, STARA GADKA: Śniadeckiego; STAROWA GÓRA: Centralna od 1 do 37,strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa, 
Sołecka, Perłowa, Wójtowska, Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa

Rejon VII STAROWA GÓRA: 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, Akacjowa, Zamkowa, Żwirowa, Szklana

Rejon VIII GRODZISKO, KONSTANTYNA, STAROWA GÓRA: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa, Stefana Batorego, 
Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

Odbiór odpadów komunalnych w rejonie II planowany na 25 grudnia 2018 r.  
odbędzie się 22 GRUDNIA 2018 R. (SOBOTA) oraz

odbiór odpadów komunalnych w rejonie VIII planowany na 1 stycznia 2019 r. 
odbędzie się 4 STYCZNIE 2019 R. (PIĄTEK).

ZMIANA TERMINÓW 
ODBIORU ODPADÓW!UWAGA!
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Kordian Skalski ze Rzgowa 
od 4 lat jest kustoszem 
własnego Muzeum Techniki 
Wojskowej i Użytkowej, 
na którą składa się m.in. 200 
egzemplarzy broni palnej 
– od austro-węgierskiego 
karabinu Werndla wzór 1867 r. 
po eksponaty z końca II wojny 
światowej.

Muzealia wypełniają piwnicę: dwa pomiesz-
czenia o powierzchni ponad 50 metrów kwa-
dratowych. Kolekcja dusi się jednak na tej 
maleńkiej przestrzeni. Istnieją warunki, żeby 
ekspozycję podwoić, ale barierą są koszty 
i niedobór czasu, bo przecież właściciel pracu-
je, jest prawnikiem.

– Wszystko zaczęło się jeszcze w okresie 
dziecięcym, kiedy mój tata Marek Skalski pra-
cował w latach 1988–1991 jako lekarz w jed-
nostce rakietowej obrony wybrzeża, do której 
nikt postronny nie miał dostępu poza… mną 
– opowiada kustosz. – Miałem tam do zabawy 
poniemieckie umocnienia oraz sporo elementów 
uzbrojenia i wyposażenia.

– Kiedy mieszkaliśmy w Mrzeżynie, syn 
(urodzony w 1985 r.) wykopywał szpadelkiem 
sztućce i naczynia ze swastykami z dawnej ja-
dalni w garnizonie – opowiada Iwona Skal-
ska. – Zamęczał swojego ojca pytaniami nawet 
o czterogranisty zardzewiały gwóźdź, który rze-
czywiście miał niemiecki, wojenny rodowód.

– Z ojcowskich opowieści o historii zrodziła 
się moja życiowa pasja – kontynuuje kustosz. 
– Później przeszedłem etap poszukiwań przy 
pomocy wykrywacza metalu, ale bez wystrza-
łowych efektów.

Odkąd jego muzeum stało się bezpośrednio 
podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, pan Kordian występuje do policji, 
sądów i prokuratur o przekazanie militariów 
odnalezionych podczas remontów i w trakcie 
budowy dróg. Jego wnioski na ogół popierają 
konserwatorzy zabytków z naszego wojewódz-
twa. Dzięki ich wsparciu trafiają do Rzgowa 
obiekty, których przyjęcia odmówiły państwowe 
bądź samorządowe muzea. Publiczne placówki 
mają bowiem dużo militariów w dobrym stanie. 
Młody muzealnik zapewnia, że eksponaty wy-
grzebane z ziemi, wydobyte z wody, odnalezio-
ne w zamurowanych skrytkach i na strychach 
mają bardzo ciekawą, indywidualną historię. 
Nie można tego powiedzieć o broni w idealnym 
stanie, która pochodzi z magazynów. Nikt z niej 
nie wystrzelił. Nikt nie zdołał się nią obronić…

Pewne szersze, niepokojące zjawisko ilustru-
je historia związana z muzeum w Głubczycach. 
Z braku miejsca nie przyjęło od policji partii bro-
ni odkrytej w ziemi podczas remontu w dawnym 
budynku komendy UB. W rezultacie trafiła ona 
do huty. A przecież był to dla historyka dosko-
nały materiał do badań nad historią II Konspira-
cji. Na szczęście uratowano np. zbiór karabinów, 
amunicji i hełmów z okresu obrony Warszawy 
w 1939 r., który został ukryty w kanałach.

Jednym z najbardziej pasjonujących eks-
ponatów w Rzgowie jest niepozornie wyglą-
dający polski karabin przeciwpancerny Ur, 
wzór 1935. Pocisk z tego rodzaju rusznicy 
przeciwpancernej nie miał za zadanie przebić 
kadłuba czołgu lub samochodu pancernego. 
Ołowiany pocisk dużej prędkości „przyklejał” 
się do pancerza. Na skutek naprężenia, metal 
pękał, a odłamki wykańczały załogę.

Do kampanii wrześniowej 1939 r. Ury 
był przechowywane w tajnych magazynach. 
Rzgowski eksponat to dar poszukiwacza, któ-
ry odnalazł go na miejscu bitwy pod Wolą 
Gułowską, gdzie rozstrzygnęły się losy wielkiej 
bitwy pod Kockiem, w której po obu stronach 
walczyły 53 tysiące żołnierzy!

5 października, gdy Hitler przyjmował 
zwycięską defiladę w Warszawie, natarcie pol-
skie pod Wolą Gułowską w początkowej fazie 
doprowadziło niemiecką 29. Dywizję Piechoty 
Zmotoryzowanej do sporych strat i w efekcie 
do odwrotu. Jednak ostatnia bitwa Września 
była ogólnie przegrana.

Ur pana Kordiana ocalał w dobrym stanie, 
bo przez wiele lat był używany jako podpórka 
do drzwi komórki. W samym Rzgowie ocalały 
trzy lufy niemieckich armat przeciwlotniczych 
FLAK 37 mm, bo ktoś wkomponował je jako 
słupki do ogrodzenia. Zastosowania milita-

riów w cywilnej gospodarce powojennej moż-
na by mnożyć.

Ciekawostkami w kolekcji są dwa ceka-
emy maxim. Jeden z eksponatów jest tym 
cenniejszy, że posiada ślady napraw chłodnicy 
w miejscach przestrzelin. Bez szczelnej chłod-
nicy broń się przegrzewała i stawała bezuży-
teczna. Kordian Skalski twierdzi, że wielkie 
kompleksy leśne na zachodzie Polski wciąż 
kryją wiele takich dużych znalezisk. Znacz-
nie mniej pamiątek zachowało się po bitwie 
pod Łodzią i w rejonie Rzgowa – Starej Gadki 
w 1914 r. Lasów tu niewiele, a militaria na po-
lach po ponad stu latach zostały rozproszone 
i zniszczone przez pługi i brony. W naszym 
rejonie trafiają się drobne militaria jak choćby 
plomby od skrzyń amunicyjnych, łuski i poci-
ski do karabinów mosin i mauser.

Wielką dumą właściciela są pociski artyle-
ryjskie i rakietowe od najmniejszych kalibrów: 

armat francuskich przeciwpancernych 25 mm 
aż po 210 mm (pozbawione prochu lub innego 
materiału wybuchowego). Uwagę zwraca pocisk 
150 mm do „ryczącej krowy”, czyli do moździe-
rza rakietowego Nebelwerfer. Te moździerze 
zadawały duże straty polskiej stronie podczas 
powstania warszawskiego. W kolekcji są też nie-
mieckie pancerzownice z rakietowymi pociska-
mi przeciwpancernymi, czyli panzerschrecki. Te 
granatniki przypominające rurę piecową z osło-
ną przeciwodłamkową, były wzorowane na ame-
rykańskich bazookach zdobytych w Afryce 
Północnej. Była to broń o tak prostej konstruk-
cji, że udało się ją skopiować w powstańczym 
warsztacie na Mokotowie w 1944 r. Wyprodu-
kowano kilkanaście egzemplarzy. Był do nich 
zapas 180 oryginalnych pocisków.

Kordian Skalski metodą elektrolizy kon-
serwuje broń, która dużo czasu korodowała 
w wodzie bądź pod ziemią. Elektroliza to jed-
nak proces długotrwały. Najważniejsze, że nie 
niszczy tego, czego nie uszkodziła rdza. Po kon-
serwacji udaje się nie tylko odczytać numery 
fabryczne, ale ożywić elementy ruchome. Nie 
ma większej frajdy dla kolekcjonera jak prak-
tycznie sprawdzić otwieranie się zamka i jego 
ryglowanie. Niestety, kolejka eksponatów 
do konserwacji wydłuża się w nieskończoność.

Czasem udaje się wydobyć broń z zacho-
waną kolbą. Najlepiej drewno przechowuje się 
w wodzie. Wtedy satysfakcję sprawia porówna-
nie numerów fabrycznych broni i kolby. Kol-
by produkowano z orzecha, nawet z miękkiej 
brzozy, ale materiał musiał być dobrze wysezo-
nowany, aby nie pękał. Niemcy wobec niedo-
borów drewna jako pierwsi w czasie II wojny 
światowej zdecydowali się na zastosowanie er-
satzu – wycinali kolby ze sklejki zamiast z litego 
drewna. Ich śladem poszli Rosjanie pod koniec 
wojny stosując sklejkę do kolb mosinów. Ko-
lekcja stale się rozrasta, a muzeum po remon-
cie wkrótce będzie dostępne dla zwiedzających.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

PS Warto również dodać, że Kordian Skalski 
skutecznie zawalczył w ostatnich wyborach 
i został radnym Rady Miejskiej w Rzgowie 
VIII kadencji.

Wystrzałowe 
muzeum Kordiana

 Karabin maszynowy MG08, Maxim 1910, Bren mk2, 
moździerz 50 mm, pocisk dymny 170 mm
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Niezwykle barwne i widowiskowe walki 
muay thai mogliśmy obserwować 24 listo-

pada na specjalnie przygotowanym ringu w hali 
GOSTiR. Boks tajski, czyli muay thai to sztuka 
walki kładąca nacisk na walkę w klinczu z wy-
korzystaniem uderzeń łokciami i kolanami. So-
botnie muay thai było ringowym sportem walki.

Zawody trwały ok. 5 godzin. Rozegranych 
zostało 20 walk podzielonych na kategorie se-
nior i junior oraz walki pań. W kategorii se-
nior rozgrywane były 3 rundy po 3 minuty, 
w kategorii junior 3 rundy po 2 min. Cała im-
preza była częścią polskiej ligi muay thai oraz 
turnieju pierwszych walk.

Na zawodach promowana była także kam-
pania „Muay Thai przeciw Narkotykom” oraz 
„Sport Twój Gang”. Galę wspierali znakomi-
ci goście: Rafał Simonides – mistrz świata, 
mistrz Europy i wielokrotny mistrz Polski, Ra-
fał Szlachta – prezes Polskiego Związku Muay 
thai, Bogdan Rybka – główny sędzia Polskiego 

Związku, Robert Karpiński – główny organi-
zator. Pierwszą tego typu imprezę w Rzgowie 
uważamy za udaną i planujemy więcej przed-
sięwzięć oraz zajęć związanych ze sztukami 
walki.

Tekst i fot. GOSTiR

Uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej z Ka-
lina wraz z wychowawcą i dzielnicowym 

uczestniczyli w XIII finale wojewódzkim „Po-
licyjnej Akademii Bezpieczeństwa” w Łodzi. 
To konkurs sprawności i wiedzy o bezpieczeń-
stwie w Łodzi. Finał odbył się 16 listopada.

Przypomnijmy, to dzięki laureatom kon-
kursu Nataszy Wójt i Marcelowi Łuczakowi 
mogliśmy uczestniczyć w tym wspaniale zor-
ganizowanym prze policję – święcie sportu – 
pierwszy raz w historii Szkoły Podstawowej 
w Kalinie.

Wspomniani uczniowie wygrali konkurs po-
wiatowy,, Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa’’ 
w Wiśniowej Górze 25 października i dalej wal-
czyli o pierwsze trzy miejsca spośród 22 drużyn 

w województwie. Mimo, że zaprezentowali się 
na wysokim poziomie nie udało się zdobyć pu-
charu. Nagrody i dyplomy za udział od organiza-
torów były godne poświęcenia i zaangażowania. 
Dla pozostałych dzieci, które po raz pierwszy 
w życiu mogły czuć się jak prawdziwi kibice, im-
preza sportowa na długo pozostanie w pamięci.

Tekst i foto: Renata Madej

Andrzejkowy turniej siatkówki to już tra-
dycja w Hali Sportowej GOSTiR. Także 

w tym roku, w niedzielę, 2 grudnia chętnych 
do gry nie brakowało. Do rozgrywek zgłosiło 
się siedemnaście zespołów, jednak z powodów 
organizacyjnych do rozgrywek zostało do-
puszczonych dwanaście.

Poziom rozgrywek stał na dobrym pozio-
mie, choć nie brakowało również debiutantów, 
stawiających swoje pierwsze kroki na siatkar-
skim parkiecie. Turniej obsługiwało trzech 
profesjonalnych sędziów – dziękujemy panu 

Wojtkowi Ulatowskiemu za dobrą współpracę. 
Niezastąpiona była opieka medyczna pani Marii.

Najlepszy tego dnia okazał się zespół „Mfi-
nanse”. Puchar za drugie miejsce powędrował 
do zespołu „Gwóźdź Programu”. Na najniż-
szym stopniu podium uplasował się zespół 
„VC Nosorożec”. Na wyróżnienie zasługuje 
team „Kurowiczers” pozdrawiamy i życzymy 
sukcesów. Już teraz zapraszamy na kolejne 
siatkarskie Andrzejki.

Tekst i fot. Izabella Stępień, GOSTiR

W sobotę, 1 grudnia w Hali Sportowej 
w Rzgowie odbył się Turniej Piłki noż-

nej dla dzieci z rocznika 2011. Do turnieju 
przystąpiło 8 drużyn: Zawisza I, GKS I Ksa-
werów, Widzew I, Lechia I, Zawisza II, GKS 
II Ksawerów, Lechia II, Zawisza II. Zmagania 
rozpoczęły się o godzinie 9 rano, a każdy mecz 
trwał 20 minut. Poziom gry zawodników – jak 
na tak młody wiek – był bardzo wysoki.

Mali piłkarze z prawdziwą pasją anga-
żowali się w każdy mecz i walczyli do końca 
o każdą piłkę. Rodzice natomiast dopingowali 
swoje pociechy przeżywając ich grę, tak jakby 
sami brali udział w rozgrywkach. Po rozegra-
niu wszystkich meczy nadszedł czas na gratu-
lację i wręczenie nagród. Pamiątkowe puchary 
wręczyli: dyrektor GOSTiR Radosław Bubas 
i prezes Klubu GLKS Zawisza Rzgów Robert 
Świerczyński. Tego dnia nie było przegranych, 
wszyscy uczestnicy – za ich starania i wspania-
łą grę – zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie 
będziemy mogli znowu gościć młodych piłka-
rzy w naszej hali GOSTiR.

Gratulacje dla dzieci i rodziców za tak 
wspaniałe widowisko i mnóstwo pozytywnych 
emocji.

Tekst i fot. Izabella Stępień, GOSTiR

Muay tai w Rzgowie

Liczyły się 
sprawność 
i wiedza

Siatkówka na Andrzejki
Emocjonujący 
Turniej Piłki 
Nożnej
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Zawodnicy pierwszej drużyny Zawiszy 
powoli kończą swoje treningi i w naj-
bliższym czasie udadzą się na zasłu-

żony odpoczynek. Ostatni trening wyzna-
czono na 21 grudnia, natomiast pierwsze 
zajęcia zgodnie z obecnymi ustaleniami od-
będą się 14 stycznia nowego roku.

Zimowa przerwa
W ramach roztrenowania po zakończonych 
rozgrywkach Zawisza zmierzył się jeszcze 
z IV-ligowymi Termami Nerem Poddębice. 
Spotkanie to zakończyło się naszą porażką 
0:2. Trener Michał Osiński miał jednak oka-
zję obejrzeć w akcji kilku młodych zawodni-
ków. Być może któryś z nich otrzyma szansę 
na rozpoczęcie noworocznych przygotowań 
z pierwszym zespołem. Na wyznaczenie celów 
na rundę wiosenną na pewno przyjdzie jeszcze 
czas, niemniej jednak na pewno jednym z nich 
będzie utrzymanie zajmowanego 3 miejsca.

Panie z Zawiszy Fiero przed zimową prze-
rwą wzięły udział w Pucharze Polski w futsa-
lu kobiet, który rozegrany został 16 grudnia 
w Hali Sportowej Centrum Sportu przy al. 

Unii w Łodzi. W rozgrywkach udział wzięło 
10 zespołów, a całodniowy cykl spotkań za-
kończyło spotkanie finałowe, które wyznaczo-
ne zostało na godzinę 20.00. Była zatem zna-
komita okazja do przyjrzenia się kobiecej piłce 
halowej przez cały niedzielny dzień. Przetrze-
biony jednak kontuzjami zespół Zawiszy nie 
zdołał przedrzeć się przez rozgrywki grupowe 
i na nich zakończył swój udział. Zwycięzcą 
okazał się zespół ULKS MOSiR I Sieradz.

Zespoły młodzieżowe w zimowej przerwie 
także nie próżnują. I tak jak Panie Z Zawiszy 
Fiero próbują swoich sił w rozgrywkach ha-
lowych. 1 grudnia w turnieju organizowanym 
przez GOSTiR w Rzgowie mogliśmy podzi-
wiać w akcji jednych z naszych najmłodszych 
zawodników z rocznika 2011. Podopieczni 
trenera Zbigniewa Wyciszkiewicza zaprezen-
towali swoje niemałe już umiejętności prze-

ciwko silnym drużynom SP Widzew, Lechii 
Tomaszów Mazowiecki czy GKS-u Ksawe-
rów. A po turnieju otrzymali jedno ze swoich 
pierwszych trofeów, puchar wręczony przez 
dyrektora GOSTiR Radosława Bubasa oraz 
prezesa GLKS Zawisza Roberta Świerczyń-

skiego. Zawodnicy z roczników 2008 i 2010 
rozegrali na hali m.in. sparingowe spotkania 
z jedną z łódzkich szkółek piłkarskich So-
kerkiem Łódź. Urządzili sobie wtedy mocne 
strzelanie, dwukrotnie pewnie pokonując 
swoich przeciwników. Z kolei podopieczni 
trenera Marcina Rutkowskiego z roczników 
2006/07 najpierw sprawdzili swoje siły z Mila-
nem Club Polonia Łódź, aby następnie w dniu 
16 grudnia wziąć udział w turnieju organizo-
wanym w Pabianicach. Tym razem nasz zespół 
awansował do półfinału i niestety nie udało się 
ostatecznie wywalczyć wyższego miejsca niż 
czwarte.

Dodatkowo w ramach nawiązanej współ-
pracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Spor-
tu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie a Polskim 
Związkiem Piłki Nożnej na rzgowskiej hali 
w mogliśmy obserwować mobilną Akademię 

Młodych Orłów (bezpłatna inicjatywa trenin-
gów nadzorowana przez PZPN). W tym spo-
tkaniu dwóch trenerów AMO przekazywało 
swoją wiedzę zebranym trenerom oraz zawod-
nikom, uczestniczącym w pokazowym tre-
ningu. Była zatem okazja do zebrania nowych 
doświadczeń i zapoznania się z nowinkami 
dotyczącymi prowadzenia zajęć piłkarskich. 
Wśród zebranych słuchaczy Zawiszę repre-
zentowali zarówno szkoleniowcy, jak i zawod-
nicy zespołów młodzieżowych.

Wspieramy naszych
W Plebiscycie Dziennika Łódzkiego na Spor-
towca Roku 2018 nie mogło zabraknąć oczy-
wiście także i naszych przedstawicieli. W jego 
założeniu wybieramy najpopularniejszych ju-
niorów, sportowców, trenerów i drużyny Wo-
jewództwa Łódzkiego, a w naszym przypadku 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W odpo-
wiednich kategoriach zachęcamy do oddania 
głosów na: drużynę – Zawiszę Rzgów, za-
wodniczki – Martynę Robaszkiewicz i Joannę 
Sadowską, zawodników – Bartosza Bronkę, 
Przemysława Różyckiego i Dariusza Dolewkę 

oraz trenera Michała Osińskiego. Głosowa-
nie kończy się 28 grudnia. Trzymamy kciuki 
za naszych i przypominamy, że dzięki waszym 
głosom na gali głównej Plebiscytu bawili się 
już kiedyś Michał Osiński i były zawodnik Za-
wiszy Hubert Rechciński, którzy zajęli miejsca 
na podium.

Podsumowanie 4 lat pracy Zarządu
Wraz z początkiem 2019 roku kończy się 
kadencja obecnego Zarządu Zawiszy. Tym 
samym będziemy mieli znakomitą okazję 
do podsumowania tego co wydarzyło w ciągu 
minionych czterech lat. Wydaje się, że plusów 
powinno być zdecydowanie więcej niż minu-
sów, jednak pozostawiamy to do oceny każde-
mu z osobna. Na pewno przed Zawiszą stoją 
kolejne wyzwania i problemy, którym trzeba 

sprostać. Nie brakowało ich i teraz, a na pewno 
do największych urastały kwestie zabezpiecze-
nia miejsc treningowych dla wszystkich dru-
żyn. Do drzwi Zawiszy pukają jednocześnie 
kolejni przyszli adepci futbolu, grzechem by-
łoby nie wykorzystać zarówno już zgromadzo-
nego, jak i przyszłego potencjału. Otwieranie 
zatem kolejnych drużyn wydaje się obowiąz-
kiem, choć może zostać to zastopowane przez 
realia nazwijmy to lokalowe, jak i finansowe. 
Mamy nadzieję jednak, że wszystkim wyma-
ganiom uda się sprostać, a rozwój tak wielce 
zasłużonego dla rzgowskiej społeczności Klu-
bu będzie wypadkową właściwej współpracy 
wszystkich zainteresowanych.

13 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, 
które już chyba na stałe wpisało się w kalendarz 
wydarzeń związanych z Zawiszą. Na spotkaniu 
nie zabrakło rzgowskich oficjeli, a także trene-
rów i kierowników poszczególnych zespołów. 
Oprócz tradycyjnych życzeń nie zabrakło 
także listu Zarządu Zawiszy do Św. Mikołaja. 
Głównym punktem była pozycja związana 
z budową nowego stadionu, na którym mogły-
by pomieścić się wszystkie trenujące pod szyl-
dem Zawiszy drużyny, zarówno te seniorskie, 

jak i młodzieżowe, których z roku na rok przy-
bywa. Co więcej takie życzenie spotkało się 
z aprobatą całego środowiska zgromadzonego 
na spotkaniu wigilijnym. Mamy więc nadzieję, 
że w niedalekiej przyszłości uda się poczynić 
kolejny krok w ramach urzeczywistnienia tego 
marzenia.

Jednocześnie przy tej okazji Zarząd GLKS 
„Zawisza” pragnie złożyć najserdeczniejsze 
życzenia bożonarodzeniowe oraz Szczęśliwe-
go Nowego Roku wszystkim swoim zawodni-
kom, trenerom, kierownikom, sympatykom 
oraz osobom choćby nawet w najmniejszym 
stopniu związanym z naszym Klubem. Oby 
kolejny rok był jeszcze lepszy niż poprzedni. 
Do siego, pełnego sportowych sukcesów roku!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

W Zawiszy czas podsumowań
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1. jedna z rzek przepływających 
przez Rzgów, 2. …Jagiellończyk, 
król, który nadał prawa miej-
skie dla Rzgowa, 3. taniec, który 
uświetnił w tym roku obchody 
100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości w Rzgowie, 4.  Zaratajka 
to…, 5. jeśli nie grasz w Zawiszy, 
ale grasz w piłkę nożną w innym 
klubie, to jest to…, 6. symbol 
sieci miast Cittaslow, do których 
należy gmina Rzgów, 7. nad nim 

świeci most…, 8.  gwiazda tego-
rocznych Dni Rzgowa, 9.  w któ-
rej miejscowości powstało mini-
miasteczko ruchu drogowego?, 
10.  nazwa rzgowskiego chóru, 
11.  małe skrzaty lub zespół ta-
neczny w GOK w Rzgowie, 
12.  „rycerski” klub piłkarski 
w Rzgowie, 13. tam, gdzie odbywa 
się słynny rajd wraków, 14. daw-
ny majątek ziemski, dziś słynie 
z hurtowni i szwalni, 15.  boisko 

do piłki plażowej i futsalu od je-
sieni cieszy mieszkańców wsi…, 
16. patron gminy Rzgów, 17. tam, 
gdzie uzdatniają wodę, 18. wojen-
ny… w Starej Gadce, 19. „dwor-
ski” w naszej gminie, 20. gdzie 
mieszka kowal, co miecze kuje?, 
21. nowe przedszkole właśnie bu-
dowane jest w miejscowości…, 
22. najbardziej górzysta miejsco-
wość w gminie Rzgów, 23. ta na-
zwa miejscowości nie kłamie…
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Krzyżówka rzgowska

Pół żartem, pół serio…

O, święty Mikołaj! 

Może jakiś mały wywiadzik?

Na zdjęciu: Redaktor Włodzimierz Kupisz, dziennikarz portalu rzgow.pl 
i czołowy reporter naszej gazety fot. UMR

Litery z oznakowanych pól utworzą rozwiązanie krzyżówki

Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rzgowie, ogłasza nabór zainteresowanych nauką gry 

na instrumentach dętych i perkusyjnych (werbel).
Zajęcia są bezpłatne a podczas nauki uczeń ma zapew-

niony dostęp do instrumentu (trąbka, klarnet, saksofon).

ZAPISY: sekretariat GOK-u, ul. Letniskowa 6, tel. 42 214 13 12.
INFORMACJE: tel. 605 418 344, w.kaczmarek5@vp.pl

W Nowym Roku 
zagraj w orkiestrze!


