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Lara Hidane – prawdziwa 
perła The Voice Kids

RZGOWSKI TALENT

Rzgowianka Lara Hidane z Grupy 
Wokalnej „Sempre Cantare” GOK 
w Rzgowie ma 13 lat. Jednak 
trenerzy The Voice Kids 3 nie 
mogli w to uwierzyć, słysząc jej 
głos. – Śpiewa, jakby miała trzy-
dzieści – mówił Tomek Kammel. 
Jej niepowtarzalne interpretacje 
piosenek towarzyszą szkolnym 
i gminnym występom artystycz-
nym.

W świątecznym klimacie…W świątecznym klimacie…
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SzlachetneSzlachetne  
rzgowskie sercarzgowskie serca
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Ożywiona dyskusja nad 
projektem budżetu gminy 
Rzgów na 2020 r. trwała 
od posiedzenia komisji 
wspólnej aż po środową 
sesję Rady Miejskiej, która 
odbyła się 8 stycznia.

Z całej gminy Rzgów w WOŚP wzięło udział 75 wolontariu-
szy, którzy przekazali orkiestrze 56 tysięcy 102 zł! Wolonta-
riusze mieli sztab w Tuszynie. Największą kwotę 4151,29 zł 
zebrała Marta Sabela, absolwentka Szkoły Podstawowej 
w Guzewie, niewiele gorsza była Ola Bagińska z Guzewa, 
w której puszce znalazło się 3249,12 zł. Czternastka wolon-
tariuszy z SP w Guzewie pobiła rekord gromadząc 21 558,92 
złotych, czyli średnio po około półtora tysiąca złotych 
na ucznia!

Szczegóły – str. 9

RZGÓW, STAROWA GÓRA



RZGÓW NASZA GMINA – styczeń 20202 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
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.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
uczestniczył w uroczystej konferencji 
„Zrównoważony rozwój społeczno-go-

spodarczy Jednostek Samorządu Terytorialne-
go”, która odbyła się 21 stycznia 2020 r. w sali 
kolumnowej Sejmu RP. W XVII edycji Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju JST, gminę 
Rzgów sklasyfikowano na 2. miejscu w woje-
wództwie łódzkim, a 7. w skali kraju.

Współorganizatorami spotkania była Ko-
misja Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej 
oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”. Punktem kulminacyjnym kon-
ferencji było ogłoszenie wyników dorocznego 
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego za 2018 rok. 
Gmina Rzgów zajęła 7. miejsce w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich na 628 sklasyfikowa-
nych jednostek, a z województwa łódzkiego 
wyprzedził nas jedynie Stryków.

to nasz najlepszy wynik w historii
(za 2003 rok – miejsce 33
za 2017 rok – miejsce 14).

Autorem XVII. edycji Rankingu Zrównowa-
żonego Rozwoju Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego jest Politechnika Warszawska, 
a przygotowywany jest corocznie pod kie-
runkiem prof. Eugeniusza Sobczaka. Ranking 
Zrównoważonego Rozwoju jest prowadzony 
od 2003 roku i powstaje w oparciu o 15 wskaź-

ników obejmujących trzy obszary rozwoju: 
gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. 
Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta 
i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne 
dane Głównego Urzędu Statystycznego. Gmi-
na Rzgów znalazła się w ścisłej czołówce gmin 
miejsko-wiejskich, udowadniając, że należy 
do grona samorządów najszybciej rozwijają-
cych się w Polsce.

UMR

Rekordowy rankingRanking gmin 
miejsko-wiejskich 

2018

nakład 3000 egz.

MIEJSCE 
W RANKINGU GMINA

1 Polkowice (3)

2 Mielno (3)

3 Ożarów Mazowiecki (3)

4 Stryków (3)

5 Dziwnów (3)

6 Kórnik (3)

7 Rzgów (3)

8 Błonie (3)

9 Grodzisk Mazowiecki (3)

10 Supraśl (3)

11 Ujazd (3)

12 Goleniów (3)

13 Swarzędz (3)

14 Kąty Wrocławskie (3)

15 Choroszcz (3)

16 Pobiedziska (3)

17 Zbąszynek (3)

18 Nowy Tomyśl (3)

19 Władysławowo (3)

20 Nowe Skalmierzyce (3)

21 Niepołomice (3)

22 Łomianki (3)

23 Międzyzdroje (3)

24 Jelcz-Laskowice (3)

25 Piaseczno (3)

26 Mszczonów (3)

27 Głogów Małopolski (3)

28 Jastarnia (3)

29 Wronki (3)

30 Środa Śląska (3)

31 Czempiń (3)

32 Kostrzyn (3)

33 Buk (3)

34 Września (3)

35 Wyszków (3)

36 Żarów (3)

37 Połaniec (3)

38 Czechowice-Dziedzice (3)

39 Jarocin (3)

40 Czarna Woda (3)

41 Rzepin (3)

42 Stęszew (3)

43 Brusy (3)

Burmistrz Mateusz Kamiński został nomi-
nowany do plebiscytu „Dziennika Łódz-

kiego Expresu Ilustrowanego” Osobowość 
Roku 2019 w kategorii POLITYKA, SAMO-
RZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA.

Nominacja została przyznana za dopro-
wadzenie do tego, że Rzgów zajął II miejsce 
w ogólnopolskim rankingu Miasta Przyjazne 
dla Biznesu, w kategorii miast i wsi do 50 tys. 
mieszkańców. Zestawienie przygotował zespół 
niezależnych ekspertów na zlecenie miesięcz-
nika „Forbes”.

Z terenu naszej gminy w plebiscycie „Oso-
bowość Roku” nominowano także w innych ka-
tegoriach (działalność społeczna i charytatyw-
na, kultura, biznes): Edytę Waprzko, Izabelę 
Kijankę oraz Antoniego Ptaka. (WK)

Nominacje 
z naszej gminy

PLEBISCYT
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Ożywiona dyskusja nad 
projektem budżetu gminy 
Rzgów na 2020 r. trwała 
od posiedzenia komisji 
wspólnej aż po środową sesję 
Rady Miejskiej, która odbyła 
się 8 stycznia.

Przedstawiając założenia budżetu na rok 2020 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński powie-
dział m.in.:

– Projektu budżetu nie tworzą jedynie 
urzędnicy, ale powstał on z inspiracji wielu 
osób: radnych, sołtysów, mieszkańców, or-
ganizacji społecznych i gminnych instytucji. 
To budżet wysoce partycypacyjny i odzwier-
ciedlający zarazem nasze plany i marzenia. 
Szacowane wydatki na zgłoszone projekty 
i zadania przekroczyły kwotę 60 mln zł. Nie 
wszystkie jednak możemy spełnić i musieli-
śmy wskazać najważniejsze potrzeby, a także 
możliwości ich realizacji, biorąc pod uwagę 
realny pułap wydatków gminy. W tegorocz-
nym budżecie na inwestycje wydamy mniej 
niż w poprzednich latach, a w budżecie gminy 
stawiamy na ludzi młodych, np. na edukację, 
bo subwencje na oświatę nie pokrywają wszyst-
kich potrzeb, a także na podtrzymanie dobrych 
tendencji na rynku pracy (np. budowa żłobka 
i przedszkola w Kalinie, by zapewnić rodzicom 
możliwość ciągłego zatrudnienia). Ważne jest 
również bezpieczeństwo naszych mieszkańców, 
którego poprawa w części jest realizowana po-
przez inwestycje np. na drogi, ścieżki rowerowe 
i monitoring. Chcemy inwestować w ekologię, 
by zadbać o środowisko naturalne czy czyste 
powietrze i nasze zdrowie, a także w kulturę, 
bo dzięki nowej, pięknej placówce będziemy 
mogli wyjść z szeroką ofertą do wszystkich 
grup mieszkańców: dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów.

Na wniosek radnych Jarosława Świerczyń-
skiego i Pawła Redzyny przegłosowano dwie 
istotne poprawki do budżetu: 140 tys. zł zdjęto 
z pozycji wykupu gruntów na zasoby komu-
nalne, natomiast o 450 tys. zł pomniejszono 
kwotę wydatków na dotację dla samorządowej 
instytucji kultury, uzasadniając zbyt wysokimi 
kosztami funkcjonowania placówki GOK.

W efekcie – po wprowadzeniu autopopra-
wek burmistrza oraz propozycji zmian zgłoszo-
nych przez radnych – Rada Miejska w Rzgowie 
w liczbie 14 rajców (1 nieobecny) jednogłośnie 
poparła budżet w wysokości 86 milionów 265 
tysięcy zł, dochody na poziomie 73 mln 105 ty-
sięcy zł, inwestycje o wartości 20 mln 790 tys. zł 
oraz deficyt w wysokości 13 mln 160 tys. zł. 
Radni upoważnili burmistrza – na wypadek 
doraźnego deficytu – do zaciągnięcia zobowią-
zania finansowania w wysokości do 2,5 mln zł.

UMR

Budżet przyjęty Budżet przyjęty 
jednogłośnie!jednogłośnie!

Sprawozdanie 
burmistrza
W okresie międzysesyjnym Referat Inwesty-
cji UMR zajmował się następującymi tema-
tami:
 1.  Świetlica w Starej Gadce – wykonano we-

wnętrzną instalację elektryczną.
 2.  Zakończono budowę kanalizacji podciśnie-

niowej i przyłączy.
 3.  Trwają odbiory przyłączy kanalizacyjnych. 

Odbiory odbywają się w sposób ciągły.
 4.  Zakończono prace w Domu Kultury. Zgło-

szono obiekt do odbioru sanepidu, PSP 
oraz PINB.

 5.  Zakończono prace związane z budową 
oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisi-
nie Dworskim.

 6.  Zakończono prace związane z budową wo-
dociągów, które odebrano i uruchomiono.

 7.  Zakończono prace związane z utwardza-
niem terenu przy MOPS.

 8.  Uruchomiono oświetlenie terenu przy 
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie.

 9.  W oparciu o projekt budżetu rozpisano 
pierwsze przetargi na planowane w roku 
2020 inwestycje drogowe: ścieżka rowero-
wa na ul. Czartoryskiego, ul. Zielonej, ul. 
Kusocińskiego w Rzgowie oraz budowa 
chodnika w Czyżeminku.

10.  W grudniu rozliczano inwestycje z 2019 
roku.

Referat Gospodarki Komunalnej UMR reali-
zował następujące zadania:
–  podwieszono oświetlenie świąteczne na pl 

500-lecia oraz zmontowano choinkę w parku;
–  wyrównano nawierzchnie ulic w Starowej 

Górze (ul. Frontowa, Piecowa, Zagłoby),
–  odkrzaczono plac przy posesji ul. Rawska 10;
–  rozebrano budynki gospodarcze przy posesji 

ul. Rawska 8, a prace miały związek z wyko-
naniem parkingu dla MOPS,

–  posprzątano plac przy ul. Szkolnej, zebrano 
materiały z demontażu ogrodzenia oraz par-
kingu przy nowym budynku Domu Kultury 
w Rzgowie,

–  wykonano przeróbkę pomieszczeń monito-
ringu w budynku przy Rawskiej 8,

–  zamontowano barierki zabezpieczające rów 
przy przedszkolu w Guzewie.
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Na XVIII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie 
uchwalono pomoc gminy Rzgów w mo-
dernizacji dróg powiatowych. Współ-

finansowanie ma się zmieścić w kwocie 1,715 
mln zł. Zasadą jest dzielenie się kosztami ze Sta-
rostwem Powiatowym w proporcji pół na pół.

Gmina Rzgów pokryje w wysokości 50 
tys. zł koszty wyniesień przejść dla pieszych 
na drodze powiatowej 2941E w Starowej Gó-
rze. Natomiast 800 tys. zł radni zarezerwo-
wali na przebudowę drogi powiatowej 1195E 
w Starej Gadce, a 175 tys. zł jest przeznaczone 
na przebudowę 900-metrowego odcinka dro-
gi powiatowej 2909E w Kalinku. Pół miliona 
samorząd gminny przeznaczył na budowę cią-
gu pieszo-rowerowego pomiędzy Guzewem 
a Prawdą na drodze powiatowej 2916E. Powiat 
Łódzki-Wschodni dla wszystkich wyżej wy-

mienionych inwestycji pokryje koszty takie 
same jak Gmina Rzgów, łącznie daje to kwotę 
1 mln 525 tys. zł.

Tylko z budżetu gminy zostanie wyłożo-
nych 30 tys. zł na projekt ciągu pieszo-jezdne-
go w ul. Cegielnianej w Gospodarzu, 60 tys. zł 
na projekt przebudowy wraz z odwodnieniem 
ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie, a także 
100 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa na dro-
gach powiatowych.

Obecna na sesji budżetowej Klaudia Zabo-
rowska-Gorzkiewicz, członkini Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego powiedziała, że w tym 
roku najwięcej inwestycji na drogach powiato-
wych będzie zrealizowanych w gminie Rzgów. 
Dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego 
ze starostwem możliwe jest wspólne finansowa-
nie inwestycji na drogach powiatowych.

Zakończyła się rekrutacja do pierwszego 
w gminie Żłobka Publicznego w Guze-
wie – poinformowała Małgorzata Ró-

zga, zastępca burmistrza Rzgowa. Przyjętych 
zostanie 19 dzieci – wszystkie zameldowane 
w gminie Rzgów. Stworzono również listę re-
zerwową, na której znalazły się dzieci zamiesz-
kałe w gminie jak i w jej sąsiedztwie.

Trwa jeszcze poszukiwanie zewnętrznej 
firmy, która dostarczy posiłki dla maluchów. 
Kompletowany jest personel żłobkowy – jego 
dyrektorka wybierze trzy opiekunki i osobę 
do sprzątania. Ta ostatnia będzie pracować 
na umowę zlecenie. W styczniu zostaną podpisa-
ne umowy z rodzicami. Wkrótce personel rozło-
ży zabawki dla wychowanków, a pod koniec mie-
siąca dojdzie do oficjalnego otwarcia placówki.

Powstanie Żłobka Publicznego w Guzewie 
w budynku nowego przedszkola jest współfi-
nansowane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014–2020. Dzięki temu możliwy będzie po-
wrót do pracy osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat trzech.

Kilkanaście rodzin więcej korzysta od tego 
roku z bieżącej wody w domach jednoro-

dzinnych. Jak mówi inspektor nadzoru Bogdan 
Błaziński z Referatu Inwestycji w rzgowskim 
ratuszu, tegoroczne inwestycje wodociągowe 
miały charakter wydłużania wodociągu, aby 
objąć nowo zabudowane i zasiedlane posesje.

Teoretycznie można było podciągnąć indy-
widualne przyłącze, ale wodociąg gminny musi 
być systematycznie wydłużany, aby umożliwić 
w przyszłości podłączanie kolejnych wznoszo-
nych domów w ulicy.

W Starowej Górze rozbudowano 140-me-
trowy odcinek w ul. Kuchennej o średnicy rury 

110 mm. Powstało także 71 m wo-
dociągu na bezimiennej ulicy na po-
łudnie od ul. Jana Pawła II w rejonie 
Wójtowskiej i Sałatowej. W Rzgowie 
w ul. Glinianej zbudowano dwa 
nowe odcinki: 27,5- i o 8,5-me-
trowej długości. W Konstantynie 
rozbudowano sieć wodociągową 
na odcinku 32,5 m w ul. Krajobra-
zowej, natomiast w obrębie Grodzi-
sko przybyło 129,5 m rury w ulicach 
Przyrodniczej i Widokowej. W Bro-
nisinie Dworskim rurę wydłużono 
w ul. Dworskiej na odcinku 146 m. 
Wszystkie inwestycje wodociągowe 
kosztowały w ub. roku 168,5 tys. zł.

W ub. roku największa inwestycja zwią-
zana z oświetleniem ulicznym doty-

czyła ul. Pogodnej w Bronisinie Dworskim. 
Na kilometrowym odcinku stanęło 17 latarni 
z oprawami ledowymi. Rachunek za urucho-
mienie oświetlenia wyniesie 115 tys. zł. Budo-
wa jest zakończona, ale trzeba jeszcze poczekać 
na włączenie lamp. W Gospodarzu przy uli-
cach Zbożowej i Łanowej pojawiło się w tym 
roku 18 latarni za około 86 tys. zł. W Rzgowie 
oświetlenie zyskały w tym roku ulice: Dolna 
i Wysoka – kosztem prawie 58 tys. zł.

Na wniosek burmistrza Rada Miejska w Rz-
gowie zgodziła się na zarezerwowanie 200 

tys. zł w tegorocznym budżecie na moderni-
zację oraz rozbudowę parkingu przy Gmin-
nej Przychodni Zdrowia przy ul. Ogrodowej. 

Obecny na tyłach przychodni mieści nie więcej 
niż 15 pojazdów. Odpowiednio rozplanowując 
przestrzeń można by podwoić liczbę miejsc po-
stojowych z korzyścią dla pacjentów.


Z kranem wygodniejZ kranem wygodniej

Rok „świetlny”

Parking przy przychodni
STAROWA GÓRA

BRONISIN DWORSKI

RZGÓW

Od lutego 
rusza 
żłobek

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

Na drogi Na drogi 
powiatowe pół na półpowiatowe pół na pół

GMINA RZGÓW GUZEW
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Za nami dwa piękne koncerty noworoczne 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Rz-

gowianie” oraz chóru „Camerata” wraz z go-
śćmi X Jubileuszowego Chóralnego Koncertu 
Kolęd i Pastorałek, które odbyły się w kościele 
parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Rzgowie.

12 stycznia młodzi wykonawcy z ZPiT „Rz-
gowianie” dostarczyli uczestnikom mnóstwo 
radości i pozytywnej energii, a tradycyjnie nie 
zawiodła najlepsza publiczność z naszej gminy.

19 stycznia odbył się natomiast już po raz 
dziesiąty niezwykle nastrojowy koncert kolęd 
i pastorałek. Na zaproszenie chóru „Camerata” 

odpowiedziały chóry z Aleksandrowa Łódzkiego, 
Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Łasku, Kut-
na i Woli Zaradzyńskiej. Koncert poprowadziła 
Izabela Kijanka, która na koniec wykonała nie-
zwykle wzruszający utwór wraz z mężem i tatą. 
Brawa wybrzmiewały jeszcze długo po koncercie.

Zespół GOK w Rzgowie

Dni są krótkie, coraz częściej występuje mgła 
i opady atmosferyczne. Te czynniki znaczą-

co wpływają na widoczność pieszych na dro-
gach, a tym samym na ich bezpieczeństwo. Prze-
pisy nakładają obowiązek używania elementów 
odblaskowych, gdy poruszamy się po zmierzchu, 
na drodze poza obszarem zabudowanym.

Pod koniec ub. roku w rzgowskiej akcji roz-
dawania kamizelek i innych elementów odbla-
skowych oraz informowania o zagrożeniach dla 
słabo widocznych przechodniów udział wzięli: 
aspirant Anna Kłos i sierżant sztabowy Prze-
mysław Frankowski – dzielnicowi, burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, Miron Ossowski 
oraz Mateusz Tomaszewski z UMR.

Osoba ubrana w odzież o ciemnych ko-
lorach, bez odblasków jest widoczna z zaled-
wie ok. 40 m. Natomiast pieszy mający „od-
blaski”, staje się widoczny nawet z ponad 
150 m. W konfrontacji z pojazdem niechro-

niony uczestnik ruchu drogowego zawsze stoi 
na straconej pozycji. Niestety wiele osób nie 
stosuje się do przepisów.

Obowiązek noszenia elementów odbla-
skowych przez pieszych poruszających się 
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym 
wszedł w życie 31 sierpnia 2014 r. Za brak ele-
mentu odblaskowego grozi mandat do 100 zł.

Źródło: Policja, oprac. WK, Fot. UMR

Jeszcze przed świętami do Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie dotarło „Betlejemskie światełko 

pokoju”. Dostarczyła je jak każdego roku Gro-
mada Zuchowa „Odkrywcy nieznanych lądów” 

na czele z drużynową GZ Izabelą Pyszka-Wal-
czak. Ogień z Groty Narodzenia Pańskiego, 
odebrał symbolicznie Mateusz Kamiński – bur-
mistrz Rzgowa.  UMR

Koncertowo 
i nastrojowo 
w nowy rok

Bądź widoczny i bezpieczny!

Betlejemskie światełko pokoju w UMR

Jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej 
im Jana Długosza w Rzgowie oraz Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskie-

go w Guzewie przygotowywali się i brali udział 
w kuratoryjnym konkursie z matematyki. 
Przedmiotowy Konkurs Wojewódzki z ma-
tematyki okazał się wielkim wyzwaniem dla 
uczniów, ale aż trójka uczniów ze szkoły w Rz-
gowie dostała się do etapu rejonowego, otrzy-
mując w etapie szkolnym powyżej 80% punk-
tów. Byli to uczniowie klasy VIIIb: Mateusz 
Jurek, Igor Pawelec i uczennica z klasy VIIb: 
Gabriela Broniarczyk. Mimo, iż nie dostaliśmy 
się do ścisłego finału to jednak jesteśmy dumni 
z naszych młodych matematyków.

Osiągnięcia uczniów SP w Rzgowie 
w XV Olimpiadzie Matematycznej 
Juniorów
Wielkim sukcesem naszej szkoły jest wyróżnia-
jące się uczestnictwo naszych uczniów Gabrieli 
Broniarczyk, Miłosza Kamińskiego, Mate-
usza Jurka i Igora Pawelca w najbardziej pre-
stiżowym konkursie matematycznym ogólno-
polskim OMJ. Wszyscy nasi uczniowie uzyskali 
wyniki powyżej średniej krajowej startujących 
zawodników w zawodach I stopnia, a już ten 
etap był tylko dla mistrzów szkół podstawo-
wych z matematyki.

Jednak w dalszych etapach startować się 
odważyła i nie poddała jedynie Gabrysia 

Broniarczyk i przeszła etap kolejny korespon-
dencyjny (jako jedna z 68 uczniów z dwóch 
województw świętokrzyskiego i łódzkiego) 
i uczestniczyła w zawodach II stopnia w Piotr-
kowie Trybunalskim. Szkoła otrzymała gratu-
lacje od organizatorów konkursu, bo jest to już 

wielki sukces i potwierdzenie wyróżniających 
się zdolności matematycznych naszej uczen-
nicy. Konkurs wykracza poza podstawę pro-
gramową szkoły podstawowej, a tym bardziej 
Gabrysia jest dopiero w klasie 7, jeszcze wiele 
wiedzy matematycznej nie miała możliwości 
zgłębić, nawet ucząc się ponad obowiązkowy 
program.

Rywalizacja w ramach OMJ odbywa się 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji i jest 
to konkurs ogólnopolski wyszukujący szcze-
gólne talenty matematyczne wśród młodzieży. 
Laureaci olimpiady to przyszli medaliści kon-
kursów matematycznych także na arenie mię-
dzynarodowej. Cieszymy się, że zaczęła w tym 
konkursie pojawiać się także nasza uczennica 
– wielkie gratulacje dla Gabrieli Broniarczyk.

Kolejnym sukcesem naszej uzdolnionej 
matematyczki jest ponadto dyplom laureata 
za uzyskanie 4. miejsca w konkursie ogólno-
polskim wiedzy matematycznej „Mulitest”. Wy-
różnieniem w tym konkursie może pochwalić 
się jeszcze tylko Miłosz Kamiński z klasy 7a. 
Gratulacje dla uczniów Szkoły Podstawowej im 
Jana Długosza w Rzgowie!

Monika Krajeńska, fot: archiwum

Matematyczna 
duma naszych szkół



RZGÓW NASZA GMINA – styczeń 20206 PORADY I KOMUNIKATY

W przypadku wystąpienia 
w gminie Rzgów interwencji, 
związanej z przemocą 
w rodzinie, nie trzeba już 
odwozić poszkodowanej matki 
z dziećmi aż do Bełchatowa, 
z którym mieliśmy podpisaną 
stosowną umowę. W połowie 
listopada 2019 r. zakończył 
się bowiem remont dwóch 
mieszkań komunalnych tzw. 
interwencyjnych w Bronisinie 
Dworskim.

Było to możliwe dzięki 90-tysięcznej dotacji 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Gmina Rzgów wyłożyła na remont 
100 tysięcy złotych nie licząc wydatków do-
datkowych.

W gminie Rzgów powstaje właśnie spra-
wozdanie z wykonania zadania, realizowanego 
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 
jednostek samorządu terytorialnego w tworze-
niu systemu przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, edycja 2019”. Bronisińskie lokale dosto-
sowano do okresowego pobytu całodobowego 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Mieszkania interwencyjne to jeden z ele-
mentów systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Od 7 grudnia 2011 r. w gminie 
Rzgów funkcjonuje 15-osobowy Zespół Inter-
dyscyplinarny, powołany zarządzeniem burmi-
strza. W jego skład wchodzą przedstawiciele 
MOPS, Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, policji, oświaty, Gmin-
nej Przychodni Zdrowia w Rzgowie, organiza-
cji pozarządowych, a także dwóch kuratorów 
Sądu Rejonowego w Pabianicach. Obsługą 
administracyjną zespołu zajmuje się Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie.

Głównym zadaniem zespołu jest integro-
wanie i koordynowanie działań podmiotów, 
uprawnionych do interwencji i pomocy w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
specjalistów działających w tej dziedzinie. Re-
alizowane jest ono m.in. w ramach „Niebieskiej 
Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – 
uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub 
podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypeł-
nienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje 
się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację 
przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz 
opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona 
lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę – 
B”, zawierającą informację o przysługujących 
prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być 
wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sy-
tuację przemocy, w tym bez zgody osoby po-
krzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemo-
cy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań 
pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przy-
wrócenia godności osobom słabszym, narażo-
nym na skrzywdzenie. Przedstawiciele Zespołu 
spotykają się zarówno z osobami doznającymi 
przemocy jak i stosującymi przemoc i we współ-

pracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem 
i realizacją stosownej pomocy oraz jej monito-
ringiem.

Osoby poszkodowane w wyniku przemocy 
w rodzinie mogą też, dzięki od lat prowadzo-
nym w tym zakresie działaniom gminy Rzgów, 
skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów róż-
nych specjalności w filii Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej przy ul. Literackiej 2c przy 
Hali Sportowej. Dyżury są tu pełnione w środy 
w godz. 17–19 i w czwartki w godz. 15–17.

Gmina Rzgów od lat organizuje też wyjazdy 
terapeutyczne – w roku 2019 zorganizowano bez-
płatne obozy socjoterapeutyczne nad morzem dla 
12 osób, w tym dla 8 dzieci. Gdy diagnoza wska-
zuje, że ktoś należy do grupy zagrożonej uzależ-
nieniem np. od alkoholu lub narkotyków, osoby 
takie kierowane są na zajęcia profilaktyczne.

Władze gminy dbają zarówno o profi-
laktykę, jak i nie zostawiają ofiar przemocy 
w rodzinie samych sobie – również na etapie 
interwencji. Dzięki kompleksowym i przemy-
ślanym działaniom, udało się w gminie Rzgów 
stworzyć sieć wsparcia dla ofiar przemocy 
– system przeciwdziałania, z którego jednak, 
mamy głęboką nadzieję, jak najmniej naszych 
mieszkańców będzie miało okazję korzystać.

 Bezpłatna pomoc
 prawna i mediacja
Od początku tego roku w każdym punkcie nie-
odpłatnej pomocy prawnej oraz bezpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego – świadczona jest 
nieodpłatna mediacja.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
gminy Rzgów jest czynny w Urzędzie 

Miejskim, pl. 500-lecia 22. Jest dostępny 
3 dni w tygodniu w poniedziałek od godz. 

10 do14, w czwartek od godz. 11 do15, 
a w piątek od godz. 10 do14.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje m.in. 
sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wy-

łączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-
-administracyjnym, nieodpłatną mediację, spo-
rządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, radcy prawnego, dorad-
cy podatkowego, poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym związanym 
ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja obejmuje np. po-
informowanie o możliwościach skorzystania 
z polubownych metod rozwiązywania sporów, 
w szczególności mediacji oraz korzyściach 
z tego wynikających; przygotowanie projektu 
umowy o mediację lub wniosku o przepro-
wadzenie mediacji; przygotowanie projektu 
wniosku o przeprowadzenie postępowania me-
diacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie 
mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu 
do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawar-
tej przed mediatorem.

Bezpłatna mediacja nie obejmuje spraw, 
w których sąd lub inny organ wydały postano-
wienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 
postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, że w relacji stron występuje 
przemoc.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej/
poradnictwa obywatelskiego można uzyskać 
informacje w zakresie m.in.: prawa rodzinne-
go, prawa pracy, spraw z zakresu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, prawa cywilnego, 
prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opie-
ki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa 
podatkowego, jak również prawa karnego. Po-
moc nie obejmuje spraw związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

(oprac. WK)

Przeciw przemocyPrzeciw przemocy w rodzinie w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi 
poszukuje kontaktu do osób, które byłyby zainteresowane 

dodatkową pracą jako osobisty asystent osoby niepełnosprawnej

– umowa zlecenie, 30 godzin miesięcznie,
30 zł brutto za godzinę.

Wykształcenie – przynajmniej średnie, posiadające co najmniej roczne, 
udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy 

osobom niepełnosprawnym lub dyplom o uzyskaniu kwalifikacji 
w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

Praca miałaby miejsce wyłącznie na terenie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerami telefonów: 

42 676 34 87, 691 300 349

Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej



RZGÓW NASZA GMINA – styczeń 2020 PORADY I KOMUNIKATY 7

Stanisław Zaborowski, 
przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej w Rzgowie 
uczula mieszkańców 
na występowanie kleszczy 
na naszym terenie, choć nie 
tylko – o niezwykłej porze 
roku. Od dłuższego czasu 
temperatura bardzo odbiega 
od średniej dla listopada, 
grudnia i stycznia.

To spostrzeżenie potwierdza dr weterynarii 
Adam Krajewski prowadzący lecznicę w Rz-
gowie. – Jeszcze trzy lata temu nie występowało 
to zjawisko w gminie Rzgów, aczkolwiek było 
odczuwalne w innych regionach kraju. Teraz je-
sienią i zimą odnotowujemy miesięcznie po kilka 
przypadków zwierząt domowych pokąsanych 
przez pajęczaki – kleszcze. Babeszjoza – wiru-
sowa choroba, na którą poprzez kleszcze mogą 
zarazić się psy i koty – jest bardzo groźna dla na-
szych ukochanych czworonogów. Może powodo-
wać ciężką chorobę lub nawet zejście, gdy zosta-
nie wykryta dopiero w zaawansowanym stadium.

Łagodna zima sprzyja namnażaniu klesz-
czy, a ich okres przeżywalności wciąż się roz-
ciąga. Wirus babeszjozy atakuje układ krwio-
nośny. Powoduje wymioty, osłabienie, apatię, 
anemię, krwawe oddawanie moczu, uszkodze-
nie narządów np. nerek. Pajęczaki są obecnie 
o tyle zdradzieckie, że nie występują tylko 

na pojedynczych drzewach, w lasach i na te-
renach zakrzaczonych, ale również na zwykłej 
trawie. Profilaktyka polega na tym, aby spraw-
dzić, czy kleszcz nie wkręcił się w nasze cia-

ło (kleszcz wywołuje zapalenie mózgu lub 
boreliozę), a później dopiero oglądamy psa. 
W przypadku długiej sierści wypatrzenie klesz-
cza jest trudne. Wykorzystajmy to, że kleszcz 

po wypiciu krwi zwiększa swoją objętość i wte-
dy jest dobrze widoczny.

Leczenie zwierzęcia domowego może być 
efektywne pod warunkiem wczesnego zgłosze-
nia się do lekarza weterynarii. W warunkach 
ciepłej zimy najważniejsza jest profilaktyka 
począwszy o zapachowych obroży odstrasza-
jących kleszcze w cenie od 15 do 140 zł, pre-
paratów wyciskanych na skórę w cenie od 100 
do 130 złotych i tabletek podawanych w kar-
mie. Jeśli kleszcz napije się krwi zawierających 
podany preparat, pozostanie na skórze, ale 
martwy. Najlepsze preparaty działają do 12 
tygodni, najdroższa obroża profilaktyczna za-
pewnia zabezpieczenie przez 7 miesięcy.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W związku z informacją Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa dotyczącą 
wystąpienia ognisk grypy ptaków 

(HPAI podtypu H5N8) u drobiu w kilku woje-

wództwach na terenie kraju (lubuskim, małopol-
skim, świętokrzyskim, podkarpackim, opolskim, 
lubelskim, wielkopolskim), zaleca się przestrzega-
nie zaleceń wydawanych lokalnie przez przedsta-

wicieli Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, zachowanie ostrożności 
i podejmowanie środków prewencyjnych.

Wirus HPAI jest zagrożeniem dla ptaków 
hodowlanych, szczególnie indyków i kur, jak 
i wielu gatunków ptaków dzikich. Choro-
bę przenoszą głównie ptaki dzikie związane 
ze środowiskiem wodnym, zatem stawy, rzeki 
i jeziora mogą być w sezonie zimowym źró-

dłem zakażenia u drobiu nawet przez kilka 
tygodni. Do rozprzestrzenienia wirusa mogą 
przyczynić się także ludzie przenosząc go 
np. na odzieży, narzędziach gospodarskich, 
środkach transportu.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina 
hodowcom drobiu o konieczności zachowania 
środków ostrożności zmniejszających ryzyko 
przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospo-
darstwa. Należy zabezpieczyć budynki i pasze 
przed dostępem dzikiego ptactwa, nie karmić 
i nie poić drobiu na zewnątrz oraz stosować 
odpowiednie obuwie, odzież ochronną i maty 
dezynfekcyjne.

Zgodnie z komunikatem Głównego In-
spektora Sanitarnego, aby uniknąć ryzyka za-
każenia wirusem grypy ptaków, zaleca się:
•  dopilnować, aby dzieci unikały miejsc by-

towania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz 
innych miejsc jego przetrzymywania;

•  nie dotykać ptaków martwych lub sprawia-
jących wrażenie chorych, ani ubitego drobiu 
bez odpowiedniego zabezpieczenia; dopilno-
wać, aby nie robiły tego dzieci;

•  myć ręce po każdorazowym zetknięciu 
z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowla-
nym; dopilnować, aby robiły to także dzieci;

•  nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów 
drobiarskich i jaj niepoddanych odpowied-
niej obróbce cieplnej w temperaturze min. 
70°C;

•  myć dokładnie, z użyciem detergentu wszyst-
kie przedmioty, które miały kontakt z suro-
wym drobiem (np. deski, noże, talerze);

•  pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego 
nie niszczy wirusa grypy;

•  pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie 
miało styczności z innymi produktami żyw-
nościowymi.

Uwaga na grypę ptaków!

Kleszcze Kleszcze 
nie śpią…nie śpią…

MIĘDZY BABESZJOZĄ A BORELIOZĄ

Przyczyną boreliozy u psów są bakterie Borrelia, 
które wywołują tę chorobę również u ludzi. Babeszjozę 
(zwaną również piroplazmozą) powodują natomiast 
pierwotniaki. Do zarażenia psa obiema chorobami 
może dojść wskutek ugryzienia przez kleszcza, który 
jest nosicielem tych bakterii lub pierwotniaków.

Borelioza odkleszczowa charakteryzuje się u psów 
występowaniem objawów skórnych, stawowych, 
kardiologicznych i neurologicznych. Ich różnorodność 
oraz podobieństwo do wielu innych schorzeń znacznie 
utrudnia rozpoznanie. Zazwyczaj pierwszym objawem 
jest wzrost ciepłoty ciała z towarzyszącymi objawami 
ogólnymi. Zmiany skórne u psów są na ogół słabo 
widoczne, u psów z jasną skórą może wystąpić zaczer-
wienienie skóry w miejscu wkręcenia się kleszcza.
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Dostojnie 11 stycznia świętowano przy 
okazji 114. rocznicy powstania ochot-
niczej straży w Rzgowie. Obchody 

zainaugurowano przemarszem sprzed remi-
zy do kościoła parafialnego. Ksiądz kanonik 
Krzysztof Florczak w kazaniu nawiązał do sen-
tencji wyhaftowanej na sztandarze, że druhny 
i druhowie służą Bogu na chwałę, a ludziom 
na pożytek.

Po nabożeństwie Rzgowska Orkiestra Dęta 
i pododdział OSP z pocztem sztandarowym 
przeszli przed pomnik upamiętniający zało-
życieli jednostki. Strażacy złożyli też wiązankę 
pod tablicą pamiątkową w jednostce. Prze-

wodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka 
w strażnicy wyraził ubolewanie, że w OSP Rz-
gów jest niewielu ochotników najmłodszego 
pokolenia.

Po podzieleniu się opłatkiem goście wysłu-
chali koncertu orkiestry dętej. Niespodzianką 
były wspomnienia pani Majdzińskiej poświę-
cone jej dziadkowi, który zakładał straż przy 
współudziale m.in. księdza Załuski.

W uroczystości również wzięli udział m.in. 
burmistrz Mateusz Kamiński, radni Kordian 
Skalski i Rafał Kluczyński, proboszcz ks. 
Krzysztof Florczak. Gospodarzami wydarzenia 
byli: naczelnik OSP Rzgów Adam Górecki oraz 
prezes Dariusz Wankiewicz. Poczęstunek przy-
gotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Rzgowie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W sobotni wieczór, 11 stycznia 2020 r. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Starowej 

Górze zorganizowało w miejscowym Domu 
Kultury spotkanie opłatkowo-noworoczne. 
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie przygo-
tował program muzyki biesiadnej z niezapo-
mnianym trio rozrywkowym: Renatą Furgą, 

Izabelą Kijanką i Jarosławem Rychlewskim. 
O oprawę muzyczną zabawy tanecznej zadbał 
dj Mateusz. Panowie mieli wyjątkowe tego roku 
„branie”, bo na jednego przypadało po kilkana-
ście kobiet.

– Minione święta wypełnione były rado-
ścią i miłością, przyniosły spokój i odpoczy-

nek – powiedziała Danuta Szymczak, szefowa 
Kół Gospodyń w gminie Rzgów. – Nowy Rok 
to nie tylko okres radości, ale również zadumy 
nad tym co minęło i nad tym co nas czeka. Tak 
więc życzę dużo optymizmu i wiary w lepszą 
przyszłość. Dnia 17 stycznia 2009 roku po raz 
pierwszy właśnie w Starowej Górze odbyło się 

spotkanie świąteczno-noworoczne, zainicjowane 
przez śp. Wiesię Pietrusińską. Kontynuujemy 
coroczne wspólne naprzemienne przygotowania 
Kół Gospodyń z naszej gminy. Zamknęło się kó-
łeczko i zaczynamy od początku, czyli od KGW 
Starowa Góra.

Życzenia złożyli Mateusz Kamiński – 
burmistrz Rgowa i Radosław Pełka – prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Bana-
siak – przewodniczący Regionalnego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz 
ks. proboszcz Mariusz Szcześniak. W spotka-
niu uczestniczyli również: Małgorzata Rózga 
– zastępca burmistrza Rzgowa, radni: Marek 
Bartoszewski, wiceprzewodniczący RM, Sta-
nisław Zaborowski, Kamila Kuźnicka, sołtys 
Anna Wielgosz, zaproszone gospodynie z po-
szczególnych kół, strażacy ochotnicy, Zbigniew 
Gabara – przewodniczący Gminnego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Spotkanie wigilijno-Spotkanie wigilijno-
noworoczne OSP noworoczne OSP 
w Rzgowiew Rzgowie

Na wesoło i barwnie w Starowej GórzeNa wesoło i barwnie w Starowej Górze
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Z całej gminy Rzgów udział w WOŚP 
wzięło udział 75 wolontariuszy, którzy 
przekazali orkiestrze 56 tysięcy 102 zł! 

Wolontariusze mieli sztab w Tuszynie. Naj-
większą kwotę 4151,29 zebrała Marta Sabela, 
absolwentka Szkoły Podstawowej w Guzewie, 
niewiele gorsza była Ola Bagińska z Guzewa, 
w której puszce znalazło się 3249,12 zł. Czter-
nastka wolontariuszy z SP w Guzewie pobiła 
rekord gromadząc 21 558,92 złotych, czyli śred-
nio po około półtora tysiąca złotych na ucznia!

Sukces guzewian wynika z tego, że już 
w piątek zorganizowali kiermasz pluszaków i za-
bawek, a w sobotę zbierali datki na terenie Cen-
trum Handlowego „Ptak”, na co mieli specjalnie 
wydana zgodę. Jak nas poinformowała Edyta 

Waprzko, uczniowie ze szkół podstawowych 
w Rzgowie i Kalinie zebrali 19 790,63 zł. Wśród 
kwestujących w gminie Rzgów – harcerzy, har-
cerzy starszych i zuchów z puszkami orkiestro-
wymi łącznie było 31. Druhna Martyna Stry-
charska z ZHP przydźwigała w puszce 1739, 
84 zł. Tak więc 31 harcerzom łącznie udało się 
zebrać 14 754,62 zł i 126 innych monet. Tylko 
harcerze i zuchy kwestujący w Rzgowie w Hali 
Sportowej zebrali przez cały dzień 9 693,28 zł.

Trybuny w hali pełne były kibiców rozgry-
wek piłkarskich – publiczność liczyła do 300 
osób! W przerwach między meczami tańczyły 
cherleederki. W hallu można było zmierzyć ci-
śnienie krwi, a dużym zainteresowaniem cie-
szyła się wśród wolontariuszy kawiarenka z go-
rącymi napojami i kanapkami. U zuchów warto 
było skusić się na odlotowe ciasta. Cukiernia 
„Nita” Tomasza Nicińskiego przygotowała 
na 28. Finał WOŚP okazjonalny tort z wielkim 
sercem, z malinami, truskawkami i kiwi.

Punktem kulminacyjnym dnia były licy-
tacje m.in. kolacji z II wicemiss Polski Martą 
Skwierczyńską ze Rzgowa i całego dnia rzą-
dzenia z fotela burmistrza. Wygrali 
druhowie OSP ze Rzgowa i Starej 
Gadki. Na dziedzińcu przed halą 
można było podziwiać wyposażenie 
trzech wozów strażackich naszych 
zastępów OSP.

Już od samego przedpołudnia 
w czasie mszy i po nabożeństwie 
na placu kościelnym dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy grały 

i śpiewały zespoły GOK: Rzgowska Orkiestra 
Dęta dyrygowana przez Jacka Rutkowskie-
go oraz Chór „Camerata” pod batutą Izabeli 
Kijanki. W Hali Sportowej zaśpiewała Lara 
Hidane z Grupy Wokalnej „Sempre Cantare”. 
A zwieńczeniem koncertowego dnia był wy-

stęp Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” pod 
kierunkiem Renaty Furgi, który tradycyjnie 
zaprezentował się w świątecznym repertuarze.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz, 
Ryszard Poradowski, Martyna Strycharska

Orkiestra Orkiestra 
szlachetnych sercszlachetnych serc
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Na tropach historii

Na piętrze Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie można oglądać intrygującą wysta-
wę fotografii. Intrygującą, bo zawiera 

wiele niepublikowanych zdjęć z prywatnych 
zbiorów Wystawa dotyczy przeszłości kościoła 
– powstała dzięki pomysłowi księdza kanoni-
ka Krzysztofa Florczaka. Tak postanowił uczcić 
550-lecie parafii. Trud kwerendy fotografii 
podjęła nauczycielka historii ze Szkoły Podsta-
wowej w Kalinie – Magdalena Hoja-Mordaka.

– Na 10 stelażach pokazujemy fotografie ory-
ginalne (zeskanowane i powiększone), skany re-
produkcji fotografii wykorzystanych na przykład 
w książce Maksymiliana Barucha z 1903 roku 
oraz fotografie już kolorowe ze współczesnego 

okresu – opowiada Magdalena Hoja-Mordaka. 
– Zwiedzający mogą prześledzić życie codzienne 
mieszkańców Parafii pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika, losy świątyni po wielkim pożarze 
w 1917 r., przyjrzeć się jak wieża zyskała górne pię-
tro i nowy zupełnie kształt. Warto zwrócić uwag, 
jakim wyjątkowym wydarzeniem był występ chóru 
przed organistówką – świadczy o tym wielki dy-
wan rozłożony na ziemi pod stopami śpiewaków.

Ciekawa jest panorama dzisiejszego placu 
500-lecia, który sto lat temu był pusty jeśli nie 

liczyć tramwaju sto-
jącego na przystan-
ku. Obok przejeż-
dża wóz drabiniasty 
z sianem. Na placu 
można rozróżnić fur-
manki, na których 
p r a w d o p o d o b n i e 
handlowano płoda-
mi rolnymi. Fotogra-
fia wykonana była 
w pochmurny dzień 
z dachu albo z dra-
biny przystawionej 
do ściany budynku. Unikatowa foto-

grafia z 1917 r. pokazuje kościół 
parafialny po pożarze, w wyniku 
którego zapadł się dach i stro-
py, a ocalały tylko mury fasady 
i zarys wieży. Jedno ze zdjęć po-
kazuje poświęcenie strażackiej 
sikawki motorowej z udziałem 
bardzo licznej publiczności.

Unikatowe jest zdjęcie 
z 1933 roku lotnika Mieczysła-
wa Bykowskiego z kobietą przed 
nieistniejącą kaplicą prawo-
sławną na cmentarzu wojennym 
w Starej Gadce. Związany ze Rzgo-

wem podporucznik obserwator lotniczy Mie-
czysław Bykowski (ur. 7 XII 1914 r. – zm. 4 
IX 1939 r.) poległ w kampanii wrześniowej. 
Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy, 
został mianowany podporucznikiem 15 paź-
dziernika 1936 r. i skierowany do 31. Pułku 
Piechoty. Ochotniczo zgłosił się do lotnictwa 
i po ukończeniu kursu obserwatorów w Cen-
trum Wyszkolenia Lotniczego nr 1 w Dębli-
nie w 1938 r. został przydzielony do 1. Pułku 
Lotniczego w Warszawie. W wojnie obronnej 

1939 r. wziął udział w składzie 212 Eskadry 
Bombowej latającej na PZL 37 Łosiach.

M. Bykowski wyleciał 4 września 1939 r. 
z lotniska polowego Kuciny koło Aleksandro-
wa Łódzkiego na bombardowanie niemieckiej 
kolumny zmotoryzowanej w rejo-
nie Wielunia. Nasze Łosie latały 
bez eskorty, więc stały się łatwym 
łupem niemieckich myśliwców. 
Samolot z p.por. Mieczysławem 
Bykowskim na pokładzie został 
zestrzelony nad wsią Patok koło 
Drużbic. Z 4 osobowej załogi 
uratował się na spadochronie 
jedynie pilot, który ranny został 
odwieziony przez polskie wojsko 

do szpitala i przeżył. Lokalne władze 
administracyjne i partyjne w latach 
70. nie chciały latami zgodzić się 
na umieszczenie nazwisk polskich 
lotników na grobie na cmentarzu 
w Drużbicach. – M. Bykowski dopie-
ro w 2007 r. doczekał upamiętnienia. 
U nas przetrwał tylko na pojedynczej 
fotografii.

Zdjęcia na ekspozycję udostępnili: 
Teresa i Jacek Lukasowie, Anna Kauc, 
Cecylia Modranka, Julia Waprzko, 
Katarzyna i Dariusz Wankiewiczo-
wie, Małgorzata i Zdzisław Sabelo-
wie, Zenon Sabela, Urszula i Grze-
gorz Sabelowie, Maria i Henryk 
Frydrychowie, Anna Hoja i Stanisław 
Hoja, a także Stanisław Gierasiński.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Na zdjęciach archiwalnych:

1.  Chór kościelny przed organistówką
2.  Uroczystość Bożego Ciała w 1927 r.
3.  Chór kościelny w 1928 r.
4.  Chór przed organistówką na najstarszym 

zdjęciu na wystawie z 1899 r. (może ktoś 
rozpozna swoich pradziadków?)

5.  Wygląd kościoła pod koniec XIX w.
6.  Most tramwajowy na Nerze w czerwcu 

1940 r.
7.  Poświęcenie motopompy strażackiej 24 listo-

pada 1929 r.


Ocalili kawałek 
historii…

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna zostanie prze-
niesiona pod nowy adres: Dom Kultury, 

Rzgów, ul. Szkolna 7. Na czas przeprowadzki 
do 29 lutego 2020 roku księgozbiór tradycyjny 

będzie niedostępny. Biblioteka proponuje sko-
rzystać z bazy IBUK LIBRA! Do nowej siedziby 
zapraszamy w marcu 2020 r.



Przeprowadzka biblioteki

Z książką za pan brat

1.

4.

5.

6.

7.

3.

2.
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W niedzielę, 12 stycznia Rzgowska 
Orkiestra Dęta zorganizowała 
spotkanie noworoczne dla swoich 

członków, samorządowców, sponsora i człon-
ków rodzin, którego tematem było podsumo-
wanie ubiegłego roku oraz plany artystyczne 
na najbliższą przyszłość.

Marek Binkowski, kierownik artystyczny 
Gminnego Ośrodka Kultury przekazał obec-
nym informację, że już za trzy tygodnie roz-
poczną się próby w sali muzycznej w nowym 
Domu Kultury.

Włodzimierz Kaczmarek, prezes Rzgow-
skiej Orkiestry Dętej podziękował burmistrzo-

wi Mateuszowi Kamińskiemu oraz przewod-
niczącemu Rady Miejskiej Radosławowi Pełce 
za bardzo udaną współpracę. Muzycy koncer-
tują podczas wszystkich uroczystości gmin-
nych. Reprezentują gminę Rzgów w ramach 
międzynarodowych kontaktów pomiędzy za-
przyjaźnionymi samorządami.

Zespół liczy w tej chwili 30 muzyków. 
Najmłodsi mają 8 i 10 lat! W nowym sezonie 
orkiestra jest dyrygowana przez Jacka Rut-
kowskiego z wieloletnim doświadczeniem ar-
tystycznym m.in. w orkiestrze Poczty Polskiej. 
Pan Jacek ukończył dwa fakultety w Wyższej 
Szkole Muzycznej. W spotkaniu noworocz-
nym orkiestry wziął udział poprzedni dyrygent 
Krzysztof Goss, który dyrygował w Rzgowie 
ponad 20 lat. Spotkanie noworoczne rozpoczę-
ło się od prezentacji muzycznych w kościele pa-
rafialnym i na dziedzińcu świątyni. Zakończyło 
się natomiast tradycyjnym poczęstunkiem.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W czwartek, 9 stycznia w holu rzgowskie-
go ratusza podsumowano na szczeblu 

gminnym Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
pt. „Zapobiegajmy pożarom”. Konkurs zyskał 
patronat burmistrza. 23 grudnia 2019 r. komisja 
konkursowa w składzie: Mateusz Kamiński, Da-

riusz Krzewiński, Joanna Papuga-Rakowska i Ju-
styna Daniel oceniła 49 prac plastycznych zgło-
szonych do konkursu, zorganizowanego przez 
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP i zarządy oddziałów związku przy  
współpracy innych instytucji i organizacji.

Komisja przyznała następujące nagrody: 
Kategoria I: przedszkola
1. Bianka Bednarczyk – lat 5, „Akademia 
uśmiechu” Rzgów 2. Magdalena Szarf – lat 4, 
„Akademia uśmiechu” Rzgów 3. Jagoda Grodz-
ka – lat 5, „Akademia uśmiechu” Rzgów 4. 
Anna Pietraszczyk – lat 5 przedszkole publicz-
ne Rzgów 5. Igor Świątek – lat 4 przedszkole 
„Akademia uśmiechu” Rzgów

Kategoria II: 
szkoły podstawowe klasy I–III 
(Szkoła Podstawowa w Guzewie)
1. Natalia Kunka – klasa III, lat 9
2. Kinga Sykuła – klasa III, lat 9
3. Anna Florczak – klasa III, lat 9
4. Karina Ciosek – klasa III, lat 9
5. Adam Hibner – klasa III, lat 9

Kategoria III: 
szkoły podstawowe klasy IV–VI:
1. Martyna Rózga – klasa VI, lat 11, SP Guzew
2. Oskar Herman klasa VI, lat 12, SP Guzew
3.  Natalia Zagajewska klasa VI, lat 12, SP Gu-

zew
4.  Oliwier Skrobiszewski klasa IV, lat 10, SP 

Kalino
5. Maja Binkowska klasa IV, lat 10, SP Kalino

Kategoria IV: 
szkoły podstawowe klasy VII–VIII
Artur Sarnowiak klasa VII, lat 12, Czyżeminek

Kategoria V: 
szkoły ponadpodstawowe 
(nagrody nie przyznano)

Kategoria VI: dorośli

Renata Furga

Jarosław Rychlewski, Fot. WK

W „Zaciszu” w Ksawerowie burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, wójt Ksa-

werowa Adam Topolski wraz z księdzem pro-
boszczem Stanisławem Brachą złożyli życze-
nia świąteczne i podzielili się opłatkiem z 40 
podopiecznymi miejscowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Z jego opieki korzysta 
także siedmioro mieszkańców gminy Rzgów.

Międzygminne wigilie i wspólne grillowa-
nie nad Strugą w Rzgowie mają już swoją tra-
dycję. W wigilijnej kolacji wzięli udział m.in. 
przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Ra-
dosław Pełka, wiceprzewodnicząca Rady Gmi-
ny Ksawerów Anna Rydz-Szcześniak, Aneta 
Łopyta – szefowa Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rzgowie oraz Ewa Szulbowska 
– kierownik Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Ksawerowie. Środowiskowy dom funk-
cjonuje 12 lat, pracuje tu 10 osób, podopieczni 
są objęci opieką 8 godzin dziennie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Zagrają z zadęciem Zagrają z zadęciem 
w nowym sezoniew nowym sezonie

Obrazowo o zapobieganiu pożarówObrazowo o zapobieganiu pożarów

Wigilia 
ksawerowsko-
rzgowska

JAK CO ROKU…
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Uchwałą nr XVI/164/2019 Rady Miej-
skiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 

2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14 grudnia 2019 r., 
poz. 7008) zostały ustalone nowe stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązujące od miesiąca stycznia 2020 roku.

Wysokość opłaty została ustalona jako 
iloczyn nowej stawki opłaty, tj. 18 zł miesięcz-
nie od osoby i danych podanych w dotych-
czasowej deklaracji, złożonej do Burmistrza 
Rzgowa, dotyczącej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie od-
padami komunalnymi wnosi się do 10 dnia 
każdego następnego miesiąca za miesiąc po-
przedni (np. za miesiąc styczeń opłatę wnosi-
my do 10 lutego). Wpłat dokonujemy na numer 
konta bankowego: 13 1240 3435 1111 0010 
5073 5708 (w tytule przelewu należy wskazać 
numer deklaracji)

Wpłat dokonywać można także w kasie 
Urzędu (bez dodatkowych opłat), w placów-
kach pocztowych, w placówkach banku lub 
za pośrednictwem usług bankowości elektro-
nicznej.

Uwaga!
W celu uzyskania

telefonicznie, lub mailowo
informacji dot. płatności

należy posługiwać się
numerem deklaracji.

Nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

(t.j. DzU 2019, poz. 2010 z późn. zm.)
wprowadziła prawny
obowiązek segregacji

odpadów komunalnych.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości 
nie będzie wypełniać obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektyw-
ny naliczona zostanie stawka opłaty podwyż-
szonej, która wynosi trzykrotność stawki pod-
stawowej, to jest 54 zł od osoby miesięcznie. 
Opłata ta zostanie naliczona za każdy miesiąc, 
w którym mieszkaniec nie będzie zbierał od-
padów w sposób selektywny, a podstawą do jej 
zapłaty będzie wystawiona decyzja administra-
cyjna.

Informujemy, iż w związku ze zmianą 
(z art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (DzU z 2019 r. poz. 
2010) wszedł ustawowy obowiązek segregacji 
odpadów komunalnych.

Segregacja odpadów, do tej pory dobrowol-
na, stała się obligatoryjnym sposobem groma-
dzenia odpadów.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak 
przeprowadzania segregacji lub stwierdzenie 
nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutko-
wać będzie odebraniem odpadów jako zmie-
szanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, 
w których nie dopełniono obowiązku.

Segregacja musi być zgodna z aktualnymi 
wymaganiami określonymi w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku Gminy Rzgów 
oraz sposobem określonym w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywne-
go zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU 
z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili 
wszystkie odpady muszą być segregowane.

– W związku ze zmianą wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania 
nowych deklaracji.

– W przypadku wcześniejszego uiszczenia 
opłaty za 2020 rok należy dokonać dopłaty wy-
nikającej z podwyższenia stawki.

– Uchwałą nr XVI/163/2019 Rady Miej-
skiej w Rzgowie z 27 listopada 2019 r. w spra-
wie zwolnienia w części z opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadami komunalny-

mi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpa-
dy komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., 
poz. 7007), zwalnia się w części stanowiącej 
kwotę 1 zł z opłaty za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym.

Właściciele nieruchomości, którzy chcą 
skorzystać z prawa do zwolnienia muszą 
zmienić deklarację o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

– Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
2010 z późn. zm.) oraz zgodnie z §2 uchwały nr 
XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z 27 
listopada 2019 r w sprawie Regulaminu utrzy-
maniu czystości i porządku na terenie Gminy 
Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz. 
7004) obowiązkiem właściciela nieruchomo-
ści jest wyposażenie nieruchomości w po-
jemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, utrzymanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym porządko-
wym i technicznym oraz utrzymanie w odpo-
wiednim stanie sanitarnym i porządkowym 
miejsc gromadzenia odpadów. W związku 
powyższym informujemy, że do 30 kwietnia 
2021 roku właściciele nieruchomości są zo-
bowiązani do wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki na (niesegregowane) zmiesza-
ne odpady komunalne we własnym zakresie.

Wyposażenie nieruchomości w pojemni-
ki przez właścicieli nieruchomości ma na celu 
usprawnienie funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Rzgów w szczególności:

– w przypadku zmiany firmy odpowie-
dzialnej za odbiór odpadów komunalnych,

– zwiększenie konkurencyjności wśród 
firm zajmujących się odbiorem opadów,

– umożliwi gminie Rzgów organizację 
przetargów na odbiór i zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi na znacznie krót-
sze okresy czasu niż dotychczas, co pozwoli 
na bieżącą korektę opłaty za gospodarowanie 
odpadami,

-ograniczy przed znacznym zwiększeniem 
kosztów odbioru odpadów poprzez zwolnienie 
wykonawcy z obowiązku wyposażenia nieru-
chomości w pojemniki na zmieszane odpady 
komunalne (co mogło by się wiązać na przy-
kład z koniecznością zakupu nowych pojem-
ników przez wykonawcę).

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, każdy 
właściciel nieruchomości zamieszkałej i nie-
zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczonej na podstawie danych 
wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składa-
nia nowych deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć w przypad-
ku np. zmiany ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość (urodzenie dziecka, lub 
zgon mieszkańca lub zmiany innych danych 
zawartych w deklaracji w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu w którym 
nastąpiła zmiana.

3. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. 
DzU z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) w związku 
z art 6q, ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. DzU z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) organ 
podatkowy może wezwać stronę lub inne oso-
by do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłoże-
nia dokumentów lub do dokonania określonej 
czynności osobiście, przez pełnomocnika lub 
na piśmie, w tym także w formie dokumentu 
elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla 
wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzy-
gnięcia sprawy.



Nowe stawki za odbiór odpadów w 2020 roku

Od 1 stycznia 2019 r. można całodobowo zgłaszać 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi 

istotne naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym 
w zakresie gospodarki odpadami pod numerem telefonu:

721 111 213
Interwencje można zgłaszać również na adres e-mail: 

awarie@wios.lodz.pl lub telefonicznie w godzinach pracy 
urzędu (7.30–15.30) pod numerem:

42 633 33 43

Drogi Mieszkańcu,
Przypominamy o obowiązku wypełnienia 

„inwentaryzacji źródeł niskiej emisji”.

JEŚLI TEGO NIE ZROBIŁEŚ W 2019 ROKU

– pobierz ją ze strony www.bip.rzgow.pl, 
wypełnij i złóż ją 

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pokoju nr 7. 
Ankiety rozsyłane będą również listownie.

Gmina Rzgów w 2020 roku będzie opracowywała 
program ograniczenia niskiej emisji na terenie 

gminy, w którym to niezbędnym elementem jest 
inwentaryzacja źródeł niskiej emisji by faktycznie 
ocenić skalę problemu. Po uchwaleniu programu 

gmina będzie mogła aplikować o środki 
na wymianę źródeł ogrzewania z programów 

unijnych, rządowych np. „Stop Smog”.
Nawet jeśli masz nowy piec, przeprowadzoną 

termomodernizację i nie będziesz zainteresowany 
dofinansowaniami, proszę złóż inwentaryzację 

by przyspieszyć przeprowadzenie pełnej 
inwentaryzacji, by sąsiedzi mogli skorzystać 

z dotacji na wymianę pieca i przestali Cię truć!

NABÓR WNIOSKÓW 
NA USUWANIE AZBESTU 

NA ROK 2020

Burmistrz Rzgowa
Informuje o rozpoczęciu naboru wniosków 

o dofinansowanie kosztów związanych 
z usunięciem wyrobów zawierających azbest, 

znajdujących się na terenie gminy Rzgów.

Wnioski należy składać 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok. 7 

do 29 lutego 2020 r.

Formularz wniosku wraz z załącznikami 
są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej 

pod adresem: www.bip.rzgow.pl w zakładce: 
menu tematyczne/ochrona środowiska/

dofinansowanie – usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest lub w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Rzgowie pok. 7.

Zakladka 1 przod  12/9/18  7:54 PM  Page 1

NUMERY INTERWENCYJNE 
OCHRONY ŚRODOWISKA
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Platynową statuetkę 
Przedsiębiorstwa Fair Play 
otrzymał Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Grot w Starowej 
Górze. Statuetka to Certyfikat 
Jakości Biznesu przyznawany 
przez kapitułę, działającą 
w imieniu Krajowej Izby 
Gospodarczej.

– Od 10 lat rywalizowaliśmy o tytuł Fair Play, ale 
dopiero teraz udało się zdobyć platynową statuet-
kę – mówi Dawid Grot, współwłaściciel firmy, 
funkcjonujacej na rynku od niemal 30 lat i za-
trudniającej tylko w Starowej Górze 200 osób.

– Aby uzyskać tytuł Przedsiębiorstwa Fair 
Play, trzeba wykazać się bogatą działalnością 
na korzyść społeczności lokalnej – tłumaczy 
Dorota Banaszkiewicz-Bartyzel, kierownik 
jednego z działów ZPM. – Zakład Przetwór-
stwa Miesnego Grot wspiera od lat w różnej 
formie Dni Rzgowa, turnieje piłki nożnej, 
Powitanie i Pożegnanie Lata w Starowej Gó-
rze z konkursami sportowymi i plastycznymi, 
Dzień Ziemniaka, zawody wędkarskie na Dzień 
Dziecka w Rzgowie, Ochotniczą Straż Pożarna 
w Gospodarzu, Koło Gospodyń Wiejskich itp. 
Założyciel rodzinnego przedsiębiorstwa Józef 
Grot wspiera finansowo i rzeczowo dwie osoby 
niepełnosprawne ze Starowej Góry.

Grotowskie wędzonki z beczki od 2016 r. 
są wpisane na prestiżową Listę Produktów Tra-
dycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Drugi Certyfikat Zdrowa Marka Roku 2019 
zdobyli za Wędliny z Beczki i Beczkę Grotow-
ską (szynki, balerony, polędwice).

Firma Grot podpisała z Urzędem Miejskim 
w Rzgowie porozumienie w sprawie Karty Du-
żej Rodziny. Bonifikatę w wysokości 5% moż-
na zrealizować podczas zakupów w firmowym 
sklepie w Rzgowie.

W ramach ochrony środowiska, można 
tu zapakować zakupy do własnych pojemników 
z wieczkiem, przeznaczonych do przechowywa-
nia żywności. W kampanie antyplastikową zaan-
gażowali się celebryci m.in. Edyta Herbuś, Ewa 
Chodakowska prowadząca katering dietetyczny, 
trener fitness Daniel Józef Kuczaj. Do antyplasti-
kowej rewolucji, troszcz się o środowisko przystą-
pił Karol Okrasa, Kinga Paruzel, a także Dorota 
Welman. W trosce o dietę bezmięsną, grotowski 
sklep prowadzi sprzedaż potraw wegetariańskich 

i wegańskich. Cieszą się coraz większą popular-
nością nie tylko z uwagi na nowe nawyki żywie-
niowe, ale również z tego powodu, że dania łatwo 
i błyskawicznie przygotować do konsumpcji.

Ostatnie prestiżowe wyróżnienie ZPM Grot 
zdobył w rankingu miesięcznika Forbes – 5 miej-
sce na Forum Firm Rodzinnych 2019 w kate-
gorii przedsiębiorstw w województwie łódzkim 
o przychodach powyżej 100 mln zł. Piąte miejsce, 
ale jednocześnie pierwsze w branży… mięsnej!

Włodzimierz Kupisz

Rzgowianka Lara Hidane z Grupy Wokalnej 
„Sempre Cantare” GOK w Rzgowie ma 13 

lat. Jednak trenerzy The Voice Kids 3 nie mogli 
w to uwierzyć, słysząc jej głos. – Śpiewa, jakby 
miała trzydzieści – mówił Tomek Kammel. Jej 
niepowtarzalne interpretacje piosenek towarzyszą 
szkolnym i gminnym występom artystycznym.

W trzeciej edycji The Voice Kids na fote-
lach trenerów zasiadają Cleo, Tomson i Ba-

ron oraz Dawid Kwiatkowski, którzy podczas 
przesłuchań w ciemno wyłapują prawdziwe 
wokalne perełki. Wśród nich pojawiła się Lara 
Hidane, która zachwyciła wszystkich trenerów!

Programy muzyczne od lat cieszą się w Pol-
sce ogromną popularnością. Widzowie uwiel-
biają oglądać utalentowanych wokalistów, 
którzy rozwijają się na ich oczach. Nic więc 
dziwnego, że po wielkim sukcesie The Voice 

of Poland, Telewizja Polska zdecydowała się 
na emisję programu The Voice Kids, który 
zadebiutował w 2018 roku. Dzięki niemu po-
dziwiać możemy młodych, zdolnych artystów, 
którzy już teraz wiedzą, czego chcą, a swoją 
przyszłość łączą właśnie z muzyką.

– Śpiewa, jakby miała trzydzieści – mówił 
zaskoczony Tomek Karmel podczas występu. 
Nasza mieszkanka Lara Hidane nie od dziś 
odnosi sukcesy. Już w 2015 r. wygrała w kate-
gorii do 10 lat Regionalny Konkurs Piosenki 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. 
Wykonała naprawdę na wysokim poziomie 
„Tańczące Eurydyki”. Trzymamy za Larę kciuki 
w kolejnych etapach The Voice Kids!

oprac. WK, fot. Jan Bogacz, materiały 
prasowe The Voice Kids 3, Radio Eska

Platynowy „Grot”Platynowy „Grot”

RZGOWSKI TALENT

Lara Hidane – perła 
The Voice Kids

SUKCES FIRMY ZE STAROWEJ GÓRY
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W Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Rzgowie odbyły się ferie 

na sportowo z licznymi atrakcjami.
Hasło przewodnie to „Dopalaczom mó-

wimy STOP! Współorganizatorem ferii była 
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. W zajęciach uczestniczyło 
45 dzieci, które pod czujnym okiem animato-
rów brały udział w zmaganiach rekreacyjnych 
i sportowych. Dodatkowymi atrakcjami był 
wyjazd do kina „Tomi” w Pabianicach na film 
„Tajni i fajni” oraz wyjazd do „Candy Parku”, 
gdzie młodzież uczestniczyła w warsztatach… 
lizakowych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy i zapraszamy za rok!

Tekst i fioto GOSTiR

Moc atrakcji dla dzieci, młodzieży i doro-
słych przygotowali organizatorzy na za-

kończenie ferii w Starowej Górze. Można było 
złowić rybkę, zagrać w pingponga z Małgorzatą 
Rózgą – zastępcą burmistrza Rzgowa i z Rado-
sławem Pełką – przewodniczącym Rady Miej-
skiej, spróbować swoich sił w konkursie kara-
oke, zagrać w szachy i warcaby lub rozwiązać 
test z Automobilklubem Łódzkim. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody!

GOK

Ferie, ferie…

Pożegnanie laby 
w Starowej Górze

PORA WRACAĆ DO SZKOLNYCH ZAJĘĆ



RZGÓW NASZA GMINA – styczeń 202016 ROZMAITOŚCI

Pół żartem, pół serio…

Na zdjęciu: Ryszard Poradowski, redaktor naczelny „Gazety Rzgowskiej”, która w tym roku 
również obchodzi okrągły jubileusz 10-lecia działalności fot. UMR

W tym uroczystym czasie W tym uroczystym czasie 
Waszego święta pragniemy Waszego święta pragniemy 

złożyć najszczersze życzenia. złożyć najszczersze życzenia. 
Bądźcie zawsze zdrowi, szczęśliwi Bądźcie zawsze zdrowi, szczęśliwi 

i uśmiechnięci, niech spełniają i uśmiechnięci, niech spełniają 
się Wasze marzenia, wielkie i te się Wasze marzenia, wielkie i te 

całkiem nieduże, niech wnukowie całkiem nieduże, niech wnukowie 
będą dla Was powodem do radości będą dla Was powodem do radości 
oraz by każdego dnia otaczała was oraz by każdego dnia otaczała was 

miłość i szacunek najbliższych.miłość i szacunek najbliższych.
Tego wszystkiego życzą:Tego wszystkiego życzą:

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, 
wiceburmistrz Małgorzata Rózga, wiceburmistrz Małgorzata Rózga, 

członkowie Rady Miejskiej członkowie Rady Miejskiej 
z przewodniczącym Radosławem Pełką z przewodniczącym Radosławem Pełką 

oraz wszyscy pracownicy oraz wszyscy pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Do ciepłych życzeń dołącza się również Do ciepłych życzeń dołącza się również 
redakcja naszej gazetyredakcja naszej gazety

Ukochane Ukochane 
Babcie, Babcie, 
cudowni cudowni 

Dziadkowie!Dziadkowie!

Przy okazji wejścia w nowy 2020 
rok warto przypomnieć, że Rz-

gów w ub. stuleciu długo nie posia-
dał własnej prasy, ale w kwietniu 
1995 roku ukazał się pierwszy nu-
mer miesięcznika samorządowego 
„Nasza Gmina”.

Szykuje się zatem w tym roku 
całkiem poważny jubileusz 25-lecia 
gazety „Rzgów Nasza Gmina”, która 
zmieniała się przez ten czas, towarzy-
sząc jednocześnie wszystkim ważnym 
wydarzeniom i rozwojowi gminy Rz-
gów w ostatnim ćwierćwieczu. Będziemy te 
„srebrne wspominki” przywoływać, a to po-
kaźny staż na rynku prasowym i – dzięki 
przywiązaniu oraz sympatii naszych Czytel-
ników – znacząca już lokalna tradycja.

Zapraszamy do lektury!
Redakcja miesięcznika 
Rzgów – Nasza Gmina

Od dekady 
Od dekady pochylam się

pochylam się nad  nad 
sprawami gminy 
sprawami gminy Rzgów…

Rzgów…

8

Rzgów – Nasza Gmina
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Ostro do roboty!
Zaraz po Nowym Roku Rada Miejska w Rzgowie 

wzięła się ostro do pracy. Już 3 stycznia zebrała się 

Komisja Spraw Społecznych pod przewodnictwem rad-

nego Marka Skalskiego. W posiedzeniu uczestniczyli 

Burmistrz Rzgowa, Zastępca Burmistrza, dyrektorzy 

szkół, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz przed-

stawiciele klubów sportowych działających na terenie 

gminy, a więc „Zawiszy” Rzgów i Luks „Sokół”.

Omówiono przyszłość sportu w gminie Rzgów, jego 

kierunki rozwoju i zakres finansowania. Wytypowano 

kandydatów do Rady Sportu, którą zgodnie z ustawą 

nadrzędną ma powołać Burmistrz. Zadania i uprawnienia 

Rady Sportu określił Burmistrz w zarządzeniu powołują-

cym Radę. Do zadań Rady Sportu należy:

1. Tworzenie projektów krótkofalowych i długofalo-

wych programów upowszechniania kultury fizycznej w 

Gminie Rzgów.
2. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i 

rekreacji ruchowej.

3. Współpraca z właściwymi do spraw sportu i kultury 

fizycznej komisjami Rady Miejskiej Rzgowie w celu 

wypracowania nowych form i metod rozwoju kultury 

fizycznej i sportu.

4. Współtworzenie Gminnego Kalendarza Imprez oraz 

opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych 

organizowanych przez różne organizacje, a dofinanso-

wanych przez Gminę.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Szachowy Turniej

Mikołajkowy
15 grudnia 2006 roku o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej w Rzgowie 

odbył się „Gwiazdkowy Turniej Szachowy”, zorganizowany przez Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”. Celem turnieju była popularyzacja 

szachów wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz sprawdzian 

poziomu wyszkolenia członków Klubowej Sekcji Szachowej.

W turnieju wzięło udział 17 uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimna-

zjum w Rzgowie. Organizatorzy zaprosili na Turniej również rodziców, mając 

nadzieję na rozegranie konkursu zespołów rodzinnych (dziecko + rodzic). 

Rodzice jednak nie stawili się i konkurencja ta nie została rozegrana.

Szczegółowe wyniki turnieju:

Klasyfikacja dziewcząt Szkoły Podstawowej:

1. Ewelina Wojna - 9,0 p

2. Ewa Karga - 7,0 p

3. Marlena Wojna - 5,0 p

4. Ida Zaniewska - 4,0 p

Klasyfikacja chłopców Szkoły Podstawowej:

1. Krzysztof Karga - 7,0 p

2. Daniel Maciejewski - 6,0 p

3. Adam Pasiński - 4,0 p

4. Damian Ratajczyk - 2,0 p

5. Tomasz Sztajkowski - 1,0 p

Klasyfikacja Gimnazjum:

1. Przemysław Juśkiewicz - 6,5 p

2. Artur Stolecki - 6,0 p

3. Dawid Świerczyński - 5,5 p

4. Adam Nowicki - 4,0 p

5. Michał Maciejewski  - 3,0 p

6. Mateusz Błaszczyk - 2,0 p

7. Krzysztof Rusinkiewicz - 1,0 p

8. Kamil Cel - 0,0 p

Wszyscy szachiści otrzymali mikołajkowe upominki, dyplomy oraz cze-

kolady. Zapraszam wszystkich zainteresowanych poznaniem tajników „kró-

lewskiej gry” na stałe zajęcia szachowe we wtorki i piątki od godz. 15:00 do 

17:00. Treningi odbywać się będą również w czasie ferii zimowych.
Grażyna Żabka

Świąteczny Turniej 

tenisa stołowego
19 grudnia 2006 r. odbył się w SP w Rzgowie Świąteczny Turniej Tenisa 

Stołowego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. W Turnieju wzięło 

udział 66 tenisistów i tenisistek z naszej gminy. Najlepsi tenisiści w poszcze-

gólnych kategoriach:

Klasy IV
Dziewczęta: 1. Małgorzata Pocześniak – SP Guzew, 2. Aleksandra Piętka 

– SP Kalino, 3. Maria Rydygier – SP Guzew, 4. Dagmara Chmielewska - SP 

Kalino. Chłopcy: 1. Michał Goss – SP Rzgów, 2. Przemysław Rodkiewicz 

– SP Guzew, 3. Rafał Pędziejewski – SP Kalino, 4. Konrad Kraszewski – SP 

Kalino.
Klasy V
Dziewczęta: 1. Karolina Klachta – SP Kalino, 2. Dorota Stolecka – SP Guzew, 

3. Margarita Rechcińska – SP Rzgów, 4. Aleksandro Mirowska – SP Kalino. 

Chłopcy: 1. Rafał Bartłomiejczyk – SP Rzgów, 2. Michał Rydygier – SP 

Guzew, 3. Adrian Górski – SP Rzgów, 4. Łukasz Lenczek – SP Guzew.

Klasy VI
Dziewczęta: 1. Karolina Pośpiech – SP Guzew, 2. Weronika Fraszczyk – SP 

Guzew, 3. Ewelina Rydygier – SP Guzew, 4. Martyna Żytniewska – SP 

Kalino. Chłopcy: 1. Mateusz Kuzik – SP Rzgów, 2. Hubert Rechciński – SP 

Rzgów, 3. Tomasz Salski – SP Rzgów, 4. Damian Frydrych – SP Kalino.

Zwycięzcy otrzymali rakietki do tenisa stołowego i dyplomy, a wszyscy 

startujący czekolady i pączki ufundowane przez Zarząd Klubu.

Serdecznie dziękuję niezastąpionemu kol. Kzimierzowi Siutowiczowi 

– sędziemu głównemu - za sprawne przeprowadzenie turnieju oraz kol. Zdzi-

sławowi Sabeli za pomoc w organizacji turnieju. Wszystkim uczestnikom 

turnieju składam serdeczne gratulacje w imieniu Zarządu LUKS „Sokół”.

Organizator turnieju

Grażyna Żabka

Świąteczny turniej piłki nożnej

W grudniu w Szkole Podstawowej w Rzgowie rozegrano halowy turniej 

piłki nożnej, w którym brali udział chłopcy z klas 4–6.

W kategorii klas czwartych klasa 4b pokonała klasę 4a 9:0. Skład zwy-

cięskiej drużyny: M. Goss, P. Rodkiewicz, B. Fonkiewicz, B. Kurela, R. Klu-

czyński, P. Wdowiak. Najwięcej bramek strzelili: P. Wdowiak – 5 i M. Goss 

– 3.
Natomiast w kategorii klas piątych klasa 5b zwyciężyła z klasą 5a 9:4. 

Skład drużyny klasy 5b: P. Sarliński, A. Górski, D. Makiewicz, R. Bartło-

miejczyk, D. Rusak, D. Zimoń. Bramki dla zwycięskiej drużyny zdobyli: A. 

Górski – 7, P. Sarliński – 1, D. Makiewicz – 1.

W kategorii klas szóstych klasa 6a pokonała klasę 6b 7:2. Skład zwycię-

skiej drużyny: M. Kuzik, D. Strzałkowski, R. Tarnowski, H. Rechciński, M. 

Nowak, T. Salski. Bramki dla drużyny klasy 6a zdobyli: H. Rechciński – 6, 

M. Nowak – 1.
Królem strzelców turnieju został uczeń klasy 5b – Adrian Górski. Ser-

deczne gratulacje należą się wszystkim uczestnikom turnieju. Reprezentacje 

poszczególnych klas otrzymały oczywiście pamiątkowe dyplomy.

Krzysztof Chrzanowski

Dobry rok siatkarzy

Siatkarze Luks Sokół Rzgów mogą zaliczyć rok 2006 do wyjątkowo 

udanych. Drużyna składająca się z mieszkańców naszej gminy osiągnęła w 

minionym roku wiele sukcesów i wyników, które pozwalają patrzeć w przy-

szłość z nadzieją na kolejne zwycięstwa.

W rozgrywkach amatorskiej ligi siatkówki, które są rozgrywane w Łodzi, 

po raz pierwszy zdobyliśmy miejsce medalowe. Brązowy medal trzeba uznać 

za ogromny sukces. Należy przypomnieć, że jest to trzecie miejsce wśród 

36 zespołów, mających w swoich szeregach byłych reprezentantów Polski, 

zawodników reprezentujących kiedyś znane kluby sportowe oraz zawodni-

ków grających obecnie w drugich i trzecich ligach.

W walce o finał rozgrywek zespół uległ 2:3 po zaciekłym boju w meczach 

z późniejszym mistrzem. Mecz o trzecie miejsce miał również bardzo drama-

tyczny i zacięty przebieg. Zwycięstwo 3:1, i to Sokół cieszył się z upragnio-

nego medalu.
W międzyczasie drużyna rozegrała mecze półfinałowe w Wojewódzkiej 

Spartakiadzie LZS. Po zwycięstwie w turnieju Powiatu Łódzkiego Wschod-

niego bez straty seta następny przeciwnik okazał się bardzo wymagający. Był 

to bowiem klub występujący z powodzeniem w trzeciej lidze LKS Omega 

Kleszczów. Niestety, minimalna porażka 1:2 (w ostatnim secie 14:16) wyeli-

minowała nasz zespół z dalszych rozgrywek. Jak się później okazało, zespół 

z Kleszczowa został mistrzem województwa.

Kolejny sukces drużyny to zwycięstwo w silnie obsadzonym turnieju z 

okazji Święta Niepodległości w Aleksandrowie Łódzkim. Turniej ten przy-

ciąga najlepsze drużyny amatorskie nawet z innych województw. Puchar tam 

zdobyty jest bardzo cennym trofeum.

Siatkarze zakończyli ten rok kolejnym sukcesem. Dwie kolejki przed 

końcem rundy zasadniczej zajmują pierwsze miejsce w Amatorskiej Lidze 

Siatkówki. W tym roku ich celem jest pierwsze miejsce i złoty medal.

Drużyna gra w składzie: Marcin Bednarski, Marcin Barski, Grzegorz 

Paśnikowski, Wojciech Derczyński, Sebastian Łęgocki, Damian Stolarek, 

Karol Pietraszczyk, Jakub Salski, Szymon Śpionek, Tomasz Borówczyński, 

Michał Michalak, Krzysztof Gajderowicz.
Krzysztof Gajderowicz

Trener Sekcji Siatkarskiej Seniorów
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Zapraszamy na ferie w GOK i GOSTiR!

Orkiestra serc
pod parasolami

Trochę demografii… Jest nas już 9971!

Przygotowania Zawiszy do nowej rundy rozpoczęte!
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Gdy przodkowie garnki lepili w Grodzisku… str. 13

Jak nas widzą?

Rozmawiamy z Michałem Dudkiem, dyrektorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów „Po Ziemi Łódzkiej”, członkiem zarządu Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa”:
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Wymarzone 
miejsce na start i metę wyścigu

Nasza prehistoria

W ub. roku budżet 
gminy zamknął się kwotą 89,7 mln zł. Tegoroczny, prawdo-podobnie przez jakiś czas – w kolejnych 

latach – będzie trudny do pobicia.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w 2018 r. budżet na po-ziomie 103,5 mln zł zo-stał przyjęty 12 głosami radnych przy dwóch głosach wstrzymują-cych się od głosowania i jednym radnym nie-obecnym.

PONAD 103,5 MLN ZŁOTYCH
Szczegóły – str. 3

Informator finansowy 
str. 8–9
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Firma STEKOPzatrudni pracowników ochrony z licencją i bez na terenie TuszynaTel. 609-646-995

Zakład produkcyjny „Hort Caffe” w Rzgowie

Konkurs ŚwiątecznyRedakcja „Naszej Gminy” ogłasza konkurs świąteczny. Kartkę pocztową 
z podanymi 3 odpowiedziami na niżej wymienione pytania należy wrzucić do 
skrzynki Rady Gminy znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w 
Rzgowie lub oddać w sekretariacie Rady w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego 
lub nadesłać pocztą na adres 95-030 Rzgów, plac 500-lecia 22 - w terminie do 
5 kwietnia 2007 r. z podaniem nazwiska i adresu zamieszkania.
1. Ilu mieszkańców liczy Gmina Rzgów?a. 3894
b. 5634
c. 8602
2. Po ilu latach Rzgów odzyskał prawa miejskie?a. 86
b. 136
c. 142
3. Ilu członków liczy w obecnej kadencji Rada Gminy Rzgów?
a. 12
b. 15
c. 20

Nagrodą w konkursie jest kosz słodyczy ufundowany przez firmę „Hort 
Caffe” ze Rzgowa.

Firma „Hort Caffe” zaczęła swoje funkcjonowanie w Rzgowie w pierw-
szych dniach stycznia. Jest ona własnością rodziny Krawceniuk. Jej wyroby 
cukiernicze są znane i cenione, jest to tzw. „wyższa półka” w tej dziedzinie.

Najbardziej znaną kawiarnią „Hort Caffe” jest lokal w Łodzi na ul. Piotr-
kowskiej przy pasażu Schillera obok Urzędu Miasta. Ich kawiarnie i sklepy 
są we wszystkich halach „Ptaka” i „Polrosu” oraz w kilku miastach wokół 
Łodzi. Po odzyskaniu kamienicy przez byłych właścicieli na ul. Piotrkow-
skiej w Łodzi czynsz gwałtownie wzrósł, więc właściciele odkupili część 
posiadłości (zaraz za GS-em), po byłym SKR, przenieśli tu do Rzgowa pro-
dukcję. Wyremontowane budynki wyglądają teraz dosłownie jak cukiereczki 
(poniżej na zdjęciu).Pan Włodzimierz i Jarosław – szefowie firmy zapraszają wszystkich chęt-
nych po pyszne ciasta, ciasteczka, torty i inne słodycze na ul. Literacką do 
siedziby. Noszą się również zamiarem otwarcia kawiarenki firmowej z ich 
profesjonalnymi wyrobami cukierniczymi w samym Rzgowie i poszukują w 
tym celu lokalu w centrum miasta.Redakcja gazety już konsumowała niektóre pychotki z całej gamy pro-
duktów i trzeba przyznać... bajecznie pyszne.               Marek Bartoszewski WIELKANOC

Wielkanoc (Pascha) - najstarsze i najważniejsze święto 
chrześcijańskie (obok Bożego Narodzenia) upamiętniające 
śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprze-
dzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważ-
niejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany 
jest Wielkim Tygodniem.Przez wieki spierano się, kiedy powinna być obcho-
dzona. Podczas soboru nicejskiego w 325 r. ustalono, że 
będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc jest więc świętem 
ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, a naj-
później 25 kwietnia. Z dniem Wielkanocy powiązany jest 
termin większości ruchomych świąt chrześcijańskich, m.in.: 
Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wnie-
bowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego i inne. Po 
wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły 
się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się 
bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim.Dziś obyczaje złagodniały, ale warto pamiętać, że Wiel-
kanoc zawiera ideę zwycięstwa dobra nad złem i odrodze-
nia duchowego. Tradycja uroczystego obchodzenia tych 
świąt przetrwała do dziś, niosąc radość i nadzieję wiosny. 
Także w sercach.

Jako duszpasterze parafii pw. św. Stanisława B. i M. w 
Rzgowie składamy wszystkim naszym drogim Parafianom 
serdeczne życzenia Bożego pokoju, radości serca, świado-
mości, by blask Zmartwychwstania zawsze opromieniał 
całe wasze życie.

Niech Chrystus, nasze Zmartwychwstanie i Życie, da 
nam wszystkim siłę do zmagania się z własnymi słaboś-
ciami, niech uczyni nas świadkami swojej prawdy i miło-
ści, abyśmy dla naszych bliźnich byli przykładem wiary w 
to, że życie Boże rozpoczyna się w nas już tu, na ziemi.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rzgów,Drodzy Czytelnicy miesięcznika „Nasza Gmina”,
Z okazji zbliżających się Świąt WielkanocnychSkładamy serdeczne życzenia szczęścia,Zdrowia, miłości i spokoju.Niech te świąteczne radosne dni pozwolą odnowić siły 

i nadzieje w zmaganiach z codziennymi trudami.Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek,Zastępca Burmistrza Jadwiga Pietrusińska,Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Marek Bartoszewski,Redakcja „Naszej Gminy”
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Szykuje się bardzo 

kulturalny nowy rok

Urodziny Cameraty. 

Rozśpiewana „16”

Z obrad Rady Miejskiej. 

Sprawy pilne i ważne

Nadchodzi zimowa 

przerwa sportowa…
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Świątecznie Świątecznie 
i noworocznie!i noworocznie!

Życzymy wszystkim mieszkańcom
Życzymy wszystkim mieszkańcom

gminy radosnych i ciepłych
gminy radosnych i ciepłych

Świąt Bożego Narodzenia,
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w groniespędzonych w gronie

rodziny i przyjaciół.rodziny i przyjaciół.

Niech Nowy Rok 2020Niech Nowy Rok 2020

przyniesie nam wszystkimprzyniesie nam wszystkim

jak najwięcej sukcesów,jak najwięcej sukcesów,

satysfakcji oraz poczucia dumy
satysfakcji oraz poczucia dumy

z rozwoju Gminy Rzgów,z rozwoju Gminy Rzgów,

która jest atrakcyjnymktóra jest atrakcyjnym

miejscem do życia i pracymiejscem do życia i pracy

oraz naszym wspólnymoraz naszym wspólnym

dobrem i domem…dobrem i domem…

Mateusz KamińskiMateusz Kamiński
Burmistrz RzgowaBurmistrz Rzgowa

Radosław PełkaRadosław Pełka
PrzewodniczącyPrzewodniczący

Rady MiejskiejRady Miejskiej

Gazeta w rozwoju!Gazeta w rozwoju!
SREBRNE WSPOMINKI…

Po raz kolejny podczas niedzielnej zbiórki 
krwi 26 stycznia, przy Urzędzie Miejskim 

w Rzgowie frekwencja dopisała, tym cennym 
lekiem podzieliło się 25 osób, chętnych do od-
dania krwi było ponad 30 osób.

Trzeba pamiętać, że honorowe oddawanie 
krwi musi być bezpieczne nie tylko dla biorcy, 
ale także dla dawcy decydującego się na ten 
gest. Stąd przed oddaniem krwi kandydaci 
poddani byli niezbędnym badaniom. Cześć 
z nich niestety nie przeszła pozytywnie tego 
etapu kwalifikacji. Zbyt niski poziom hemoglo-
biny, nieprawidłowe ciśnienie krwi lub zażywa-
nie leków, to najczęściej występujące powody 
niedopuszczenia do oddania krwi.

Dzięki honorowej akcji krwiodawstwa 
bank krwi wzbogacił się o 11,25 litrów życio-
dajnego płynu.

Kolejna zbiórka krwi w Rzgowie odbędzie 
się 5 kwietnia 2020 r. w godzinach 10.00–13.00. 
Tradycyjnie, osoby oddające krew otrzymały 
obowiązkowy zestaw czekolad oraz gadżety 
promocyjne gminy Rzgów. Serdecznie dziękuje 
za udział wszystkim, którzy przyszli i podzielili 
się najcenniejszym lekarstwem, jakim jest krew.

Tekst i fot. 
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

To już ostatni odcinek ciekawostek na temat 
świątyni pw. św. Stanisława Biskupa Mę-

czennika. Wymiana okien w rzgowskim koście-
le w latach 2011–2012 natchnęła poprzedniego 
proboszcza ks. Tadeusza Malca do zainstalo-
wania witraży, artystycznie korespondujących 
z XVII-wieczną architekturą i zabytkowym wy-
strojem wnętrza. Ich pojawienie się było uzgod-
nione z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ostatni z ośmiu opisywanych przez nas 
wielobarwnych witraży o religijnej tematyce 
został ufundowany przez parafian. Autorką 
witrażu jest łódzka artysta plastyk Maria Su-
walska, która dyplom obroniła u profesora 
Lecha Kunki w łódzkiej ASP. Szklane obrazy 
w ołowianych ramach wykonuje od lat 90. 
przypadających na okres największej dojrza-
łości twórczej artystki. Przyozdobiła swoimi 
pracami mnóstwo świątyń, żeby wspomnieć 
choćby kościół św. Anny w Łodzi.

Kardynał Karol Józef Wojtyła ur. 18 maja 
1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 
w Watykanie. To człowiek o niezwykłej bio-
grafii i o rozległych zainteresowaniach: poeta 
i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. 
W 1978 r. został wyniesiony do godności bi-
skupa Rzymu trzeciego dnia konklawe. Jego 
wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny 
wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej. 
Jego pielgrzymki jako papieża do ojczyzny gro-

madziły miliony wiernych, umacniały ducha 
sprzeciwu i pragnienia wolności.

Przyczynił się do poprawienia relacji Ko-
ścioła katolickiego z judaizmem, islamem, 
prawosławiem oraz wspólnotą anglikańską. 
W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów. 
Beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483 
świętych, więcej niż wszyscy jego poprzednicy 
w okresie pięciu poprzedzających wieków Zmarł 
2 kwietnia 2005. W pogrzebie uczestniczyły de-
legacje z ponad 150 państw, a w Polsce ogłoszo-
na została sześciodniowa żałoba narodowa.

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpo-
czął się miesiąc po jego pogrzebie, z pominię-
ciem tradycyjnego pięcioletniego okresu ocze-
kiwania. Został beatyfikowany 1 maja 2011, 
po czym 27 kwietnia 2014 został kanonizowa-
ny, jednocześnie z papieżem Janem XXIII.

Witraż z Janem Pawłem II ufundowali pa-
rafianie.

Oprac. i fot. Włodzimierz Kupisz

Zimowa Zimowa 
zbiórka krwizbiórka krwi

Witraż 
z Janem 
Pawłem II
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