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Jesteśmy w czołówce 
dobrze inwestujących gmin

Podziękowania dla pań 
z Kół Gospodyń Wiejskich

Pierwszaki ślubowały 
w Dniu Nauczyciela

Całkiem udany jesienny 
sezon w Zawiszy
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Jerzy Krajewski (70 lat) obchodzi 
nieoficjalnie 55. rocznicę roz-
poczęcia aktywności piłkarskiej 
w Rzgowie. Po szkole podstawo-
wej grał już stale. 29 lipca 1965 
roku został otwarty w Rzgowie 
stadion, dzięki staraniom m.in. 
Henryka Śmiechowicza, po-
wszechnie rozpoznawalnego 
jako prezesa GLZS Zawisza oraz 
licznej rzeszy innych społeczni-
ków.str. 7

Rozmowa z siostrą M. Kornelią, 
matką przełożoną w Domu 
Dziennego Pobytu dla Osób 
Starszych i Niepełnosprawnych 
Sióstr Felicjanek w Rzgowie

Rzgów dwa dni gości burmistrzów i przedstawicieli miasteczek dobrego życia zrzeszonych w międzynarodo-
wej sieci Cittaslow, na którego logo znajduje się ślimak . W piątek nasi goście uczestniczyli m.in. w roboczym 
spotkaniu w ratuszu, skorzystali z nowej atrakcji turystycznej – Mandorii oraz dyskuto-
wali o sprawach Cittaslow w wyjątkowym w skali kraju Domu Kultury w Rzgowie.

Szczegóły – str. 3

CITTASLOWCITTASLOW
W RZGOWIEW RZGOWIE

zagościłozagościło

  MIASTA DOBREGO ŻYCIA ZE ŚLIMAKIEM W HERBIE

Przed i po ostatnim gwizdkuPrzed i po ostatnim gwizdku
Trzynasta Trzynasta 
zmiana, trzecie zmiana, trzecie 
przełożeństwoprzełożeństwo

Felicjanki – 90 lat w służbie 
potrzebującym PÓŁ WIEKU RAZEM…
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Dodatek jubileuszowy

na dobre i na złe
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W czwartek, 14 października 2021 r. 
w Dniu Edukacji Narodowej – 
burmistrz Mateusz Kamiński oraz 

inspektor ds. oświaty UMR Marta Pietrusińska 
odwiedzili szkoły podstawowe oraz największe 
przedszkole publiczne w gminie Rzgów. Zło-
żyli życzenia wszystkim pracownikom, a także 
wręczyli kwiaty. Ze względu na epidemię, zre-
zygnowano z tradycyjnych obchodów Dnia Na-
uczyciela w liczniejszym gronie. W podstawów-
kach odbyło się jednak pasowanie pierwszaków.

W Szkole Podstawowej im. św. Królowej 
Jadwigi najmłodsi złożyli uroczyste ślubowa-
nie oraz zostali pasowani na uczniów. W uro-

czystości wzięli udział rodzice uczniów, którzy 
obejrzeli okolicznościowy program artystycz-
ny. Dyrektor szkoły Jarosław Marianowski 
przyjął ślubowanie od 21 pierwszoklasistów 
oraz dokonał uroczystego pasowania. Ucznio-
wie otrzymali pamiątkowe książeczki i dyplo-
my ufundowane przez Radę Rodziców oraz 
prezenty od swoich rodziców.

Pierwszaki ślubowały kochać Ojczyznę, 
dbać o dobre imię klasy i szkoły, być dobrymi 
kolegami i koleżankami, swoją nauką i zachowa-
niem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Zanim zostali przyjęci do grona społeczności 
szkolnej, podczas części artystycznej przedstawi-

li to, czego już się w szkole nauczyli. Zaprezento-
wali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie 
i taneczne, przygotowane pod okiem wycho-
wawczyni Renaty Madej i Barbary Kaczmarek.

Wykazali się również wiedzą dotyczącą 
naszej Ojczyzny. Na koniec mali bohaterowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki ufun-
dowane przez Radę Rodziców, a także niespo-
dzianki od swoich najbliższych. Po uroczysto-
ści dzieci udały się na słodki poczęstunek.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, 
aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wiel-
kie przeżycie i niezapomniana radosna chwila.

Renata Madej, fot. Magdalena Sabela

Ślubowania pierwszaków Ślubowania pierwszaków 
w Dniu Nauczycielaw Dniu Nauczyciela

Gmina Rzgów przystąpiła do programu 
PFRON „Pomoc osobom niepełnospraw-

nym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi” w 2021 roku. W związku z tym 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgo-
wie otrzymał 100 tys. zł na zakup żywności, 
środków dezynfekcji i ochrony osobistej dla 
osób niepełnosprawnych.

Pracownicy MOPS w Rzgowie rozpoczę-
li już wydawanie – zakupionej ze środków 
PFRON – żywności dla osób niepełnospraw-
nych. Do końca listopada 2021 r. w kolejnych 

transzach zostaną wydanie osobom niepełno-
sprawnym produkty żywnościowe oraz środki 
dezynfekcji i ochrony osobistej.

* * *
8 października została wydana przez Towarzy-
stwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Pabia-
nicach – kolejna partia żywności dla 40 osób 
z gminy Rzgów. Pochodzi ona z Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2020 r. Pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie pomagali 
pracownikom socjalnym MOPS w dostarczeniu 
żywności dla części osób. AŁ, fot. MOPS

100 tys. zł na pomoc potrzebującym
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Rzgów dwa dni gości burmi-
strzów i przedstawicieli mia-
steczek dobrego życia zrzeszo-
nych w międzynarodowej sieci 
Cittaslow, na którego logo znaj-
duje się ślimak. W piątek nasi 
goście uczestniczyli m.in. w ro-
boczym spotkaniu w ratuszu, 
skorzystali z nowej atrakcji tu-
rystycznej – Mandorii oraz dys-
kutowali o sprawach Cittaslow 
w wyjątkowym w skali kraju 
Domu Kultury w Rzgowie.

Wizyta burmistrzów i przedstawicieli samorzą-
dów miasteczek Cittaslow była zaplanowana 
jako wyjazdowe posiedzenie zarządu organi-
zacji na czele z jej przewodniczącym Jackiem 
Kostką, burmistrzem Górowa Iłowieckiego. 
Gospodarze: burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga, 
Radosław Pełka – przewodniczący Rady Miej-
skiej z grupą radnych mieli okazję zapoznania 
gości z gminą Rzgów.

Mówiono o nowych zjawiskach społecz-
nych na przykładzie Rzgowa. Mieszkańcy no-
wych osiedli bloków na terenach wiejskich uczą 
się współegzystencji z sąsiadami przebywający-
mi tu od pokoleń. Zdarza się, że osoby korzy-

stające z treningów w hali GO-
STiR, przyjeżdżające z miast 
na turnieje – z czasem osiedla-
ją się w gminie, gdzie wyrastają 
kolejne żłobki, coraz więcej po-
sesji ma dostęp do kanalizacji, 
wodociągu oraz Internetu.

Miasteczka z województwa 
warmińsko-mazurskiego, ale nie 
tylko – reprezentowane na spo-
tkaniu wyjazdowym mają coraz 
więcej mieszkańców z Ukrainy. 

U nas rośnie liczba obcokrajowców nie tylko 
z Ukrainy, ale również z Turcji, Wietnamu i in-
nych krajów, prowadzących tutaj interesy. Rzgów 
staje się społeczeństwem wielokulturowym.

Burmistrz Mateusz Kamiński zwrócił uwa-
gę na to, jak dobrze można prześledzić idee 
miasteczek dobrego życia Cittaslow na przykła-
dzie społeczników m.in. ze Starowej Góry, któ-
rzy urządzają porządkowanie lasu czy terenu 
rekreacyjnego. W innej wsi mieszkańcy sami 

skosili trawę na placu zabaw. Gdzie indziej 
zorganizowali piknik integracyjny bez pomo-
cy gminy. W Konstantynie udało się np. z ini-
cjatywy samorządu uporządkować teren wokół 
pomnika żołnierzy II Konspiracji. Obok miesz-
kańcy spontanicznie odnowili kapliczkę. W ten 
sposób rodzi się poczucie wspólnoty i wspól-
nego dobra, o które dba się w sposób naturalny 
bez zaleceń i przepisów.

Włodzimierz Kupisz

4 listopada Serwis Samorządowy PAP 
ogłosi wyniki Rankingu „Gmina dobra 
do życia”, opracowanego przez prof. Prze-

mysława Śleszyńskiego z PAN. Zestawienie 
obejmujące wszystkie gminy oparto na 48 
wskaźnikach.

Na rynku jest wiele zestawień, podsumo-
wujących formę samorządów w wybranych 
– często wąskich – dziedzinach, dotyczących 
finansów, ochrony środowiska czy oświaty. 
Organizatorzy postawili sobie ambitny cel 
stworzenia ogólnopolskiego rankingu, któ-
ry będzie pokazywał jakość życia w gminach 

przez pryzmat całego wachlarza czynników. 
Jest to prawdopodobnie pierwsze tak wyczer-
pujące i szczegółowe terytorialnie ujęcie kilku-
dziesięciu różnych zagadnień.

Pod uwagę wzięte zostały m.in. wydatki 
inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migra-
cyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, 
ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekre-
acji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się 
ponadto obciążeniu demograficznemu w sa-
morządach, infrastrukturze kulturalnej i do-
stępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu 
posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, 

takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bi-
lans wodny. Nie jest to przypadek, w rankingu 
po raz pierwszy bowiem w szerokim zakresie 
wykorzystano różnorodne dane środowiskowe. 
Wierzymy, że Ranking może być cenną infor-
macją dla samorządów, a ogłoszenie jego wyni-
ków będzie okazją do wielu ciekawych rozmów 
o kondycji JST i ich planach na przyszłość.

Ogłoszenie wyników Rankingu „Gmina 
dobra do życia” nastąpi w Centrum Prasowym 
PAP w Warszawie. Wydarzenie będzie miało 
charakter hybrydowy – transmisja na żywo bę-
dzie prowadzona na https://samorzad.pap.pl. 
Relacje z wydarzenia ukażą się na naszej stro-
nie internetowej. Będzie tam można zapoznać 
się również z pełnymi wynikami rankingu oraz 
szczegółami dotyczącymi metodologii, w tym 
wskaźnika syntetycznego, który decydował 
o lokacie danej gminy.

Honorowy patronat nad rankingiem 
objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki, a także Związek Miast Polskich, 
Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miaste-
czek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. 
Partnerami Rankingu są spółka Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Energa 
Grupa ORLEN.

Cittaslow 
  zagościło 
w Rzgowie

„Gmina dobra do życia”

ZE ŚLIMAKIEM W HERBIE

CZEKAMY NA WYNIKI RANKINGU

https://samorzad.pap.pl/
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Jak poinformował Marek Derski, specjalista 
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, dopiero 
1382 osoby przyłączyły się do nowej kanalizacji 
w Starowej Górze i Starej Gadce. Tymczasem, 
warunkiem skorzystania z unijnego dofinanso-
wania budowy tej kanalizacji było przyłączenie 
1700 osób do końca grudnia 2020 roku. Ten 
termin udało się z powodu pandemii przesu-
nąć do końca roku 2021. Jednak nadal bardzo 
dużo nam brakuje do osiągnięcia wymaganej 
wartości wskaźnika.

W razie niedotrzymania nowego terminu, 
gmina Rzgów będzie musiała zwrócić unijne 
pieniądze wraz z odsetkami, liczonymi jak 
dla zobowiązań podatkowych. To oznacza 
ogromną stratę dla budżetu samorządu. Ten 
niepotrzebny wydatek odczuwalibyśmy bo-
leśnie przez całe lata w ten sposób, że będzie 
brakować na chodniki, nowy asfalt na ulicach 
czy oświetlenie.

Do mieszkańców, którzy nie spełnili tego 
obowiązku dotarły po raz kolejny imienne we-
zwania. Burmistrz wzywa w nich do niezwłocz-
nego przyłączenia nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Wyżej wyznaczony 
termin jest ostateczny i nieprzekraczalny. Aby 
spełnić obowiązek, należy złożyć w Gminnym 
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rzgo-
wie ul. Stawowa 11, wniosek o wydanie warun-
ków technicznych wykonania indywidualnego 
przyłącza kanalizacyjnego.

Po uzyskaniu warunków technicznych 
przyłącza kanalizacyjnego – należy kopię do-
kumentu dostarczyć w ciągu 14 dni do Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, pok. 7, listownie na ad-
res Urzędu Miejskiego w Rzgowie, plac 500-le-
cia 22 bądź mailowo: sekretariat@rzgow.pl

W przypadku niespełnienia obowiązku, zo-
stanie wydana decyzja nakazująca przyłącze-
nie do sieci kanalizacyjnej. Wykonanie decyzji 
podlega egzekucji w trybie przepisów Ustawy 
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (tj. DzU z 2019 r., poz. 
1438 ze zm.).

Burmistrz Rzgowa przypomina, że zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, właściciele nieruchomości zapew-
niają te oczekiwania przez przyłączenie nieru-
chomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy. Przyłączenie 
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe 
tylko wtedy, jeżeli posesja jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków, speł-
niającą wymagania określone w przepisach. 
W przypadku stwierdzenia niewykonania 
obowiązków podłączenia się do sieci kanali-
zacyjnej burmistrz wydaje decyzję nakazującą 
wykonanie obowiązku. Wykonywanie decy-
zji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji 
w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji (DzU z 2020 r., poz. 1427, 1492 i 2320 oraz 
z 2021 r., poz. 11 i 41).

Inwestycja tramwajowa miałaby kosztować 
82,5 miliona złotych, z czego 85% miałoby 
pochodzić z Programu Fundusze Europej-

skie na Infrastrukturę. Natomiast 15% kosztów 
byłoby po stronie łódzkiego samorządu.

Burmistrz Mateusz Kamiński w swoim 
wystąpieniu podkreślał, że tramwaj jest środ-
kiem transportu pewniejszym od autobusów, 
przedłużenie linii doprowadzi do rozładowania 
obecnego tłoku na przystankach wzdłuż ulicy 
Rzgowskiej, a nowe rozwiązanie komunikacyj-
ne jest jednoznacznie proekologiczne.

Przed Instytutem Centrum Zdrowia Mat-
ki Polki wiceszef resortu funduszy i polityki 
regionalnej Waldemar Buda poinformował, 
że dzięki wsparciu przyznanemu przez resort, 
mieszkańcy Chojen mogą zyskać nowoczesną 
linię tramwajową w ciągu kilku najbliższych lat. 
Skorzystają też mieszkańcy Rzgowa, dla któ-
rych wskazana lokalizacja będzie dogodnym 
węzłem przesiadkowym.

W ramach inwestycji przewiduje się:
•  wybudowanie linii tramwajowej od pętli 

Kurczaki do Instytutu CZMP w śladzie uli-
cy Rzgowskiej w pasie zieleni oddzielającym 
obie jezdnie (około 2 km torów), nie trzeba 
więc wykupywać gruntów, co zwykle wydłuża 
przygotowanie inwestycji;

•  budowę pętli tramwajowej w pobliżu pętli 
autobusowej u zbiegu ulicy Rzgowskiej i alei 

Bartoszewskiego oraz ewentualnie budowę 
parkingu Park&Ride.

Całkowita wartość inwestycji ma wynieść 82,5 
mln zł, z tego na część budowlaną przypadnie 
75 mln zł.

Jest zatem szansa, by mieszkańcy Rzgowa 
i gminy mieli krótszą drogę do Łodzi.



Gmina Rzgów zakupiła za 122 tys. zł dwie 
nowe piaskarki do zimowego utrzymania 

dróg gminnych oraz powiatowych. Zastąpią 

one ponad 30-letnie rozsiewacze RWC3. Jak 
poinformował Adam Stawiany, kierownik Re-
feratu Gospodarki Komunalnej UMR, piaskar-
ki są przystosowane do ciągnięcia przez traktor. 
Ich pojemność wynosi po 3 m3 piasku, czyli 
3800 kg. Zakup tego sprzętu był zaplanowany 
w tegorocznym budżecie.



Przy bocznych schodach do Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie stanął kosz na plastikowe nakręt-
ki w kształcie ślimaka. Ten ślimak to symbol 
Polskiej Sieci Miast Cittaslow – mówi Miron 
Ossowski, specjalista ds. rozwoju gminy Rz- gów. – Do kosza zbieramy nakrętki plastikowe, 

które po sprzedaniu przeznaczymy na ważny 
cel charytatywny. Tego rodzaju kosze – jeden 
w kształcie serca stoi już przy Domu Kultury 
GOK – służą do wypromowania ekologicznego 
stylu życia mieszkańców miasteczek dobrego 
życia Cittaslow.

Z myślą o zimie

Przy ratuszu 
stanął ślimak

RZGÓW

GMINA RZGÓW

RZGÓW

Konieczne
podłączenie
do kanalizacji

WAŻNA SPRAWA!

Tramwaj 
bliżej 
Rzgowa

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

mailto:sekretariat%40rzgow.pl?subject=
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Mieszkańcy gminy Rzgów złożyli w tym 
roku 40 wniosków na usunięcie ponad 

100 ton azbestu z dachów na domach i budyn-
kach gospodarskich. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi wyłoży na ten cel bez mała 52 tys. zł, 
a ponad 10 tys. zł dołoży samorząd.

Usuwaniem i neutralizacją azbestu zajmuje 
się wyspecjalizowana firma, która wykona zle-
cenia do końca listopada. Według inwentary-
zacji przeprowadzonej w gminie, w 2017 roku 
azbest zajmował 143 tys. m kw. powierzchni 
i ważył 2146 ton. W ubiegłym roku eternito-
we dachy zniknęły z 50 posesji, w 2019 r. z 70, 
a w 2018 – z prawie stu. W najlepszym roku 
z terenu naszej gminy usunięto ok. 200 ton 
szkodliwego pokrycia.

Azbest 
stopniowo 
znika

Na XIX Samorządowym Forum Ka-
pitału i Finansów w Centrum Kon-
gresowym w Katowicach burmistrz 

Mateusz Kamiński – w imieniu samorządu rz-
gowskiego – został uhonorowany za VI miejsce 
w rankingu „Wspólnoty” – pisma samorządu 
terytorialnego. Gmina Rzgów zajęła zaszczytną 
pozycję w kategorii małe miasta obok poten-
tatów inwestycyjnych, jak np. znane kurorty 
Krynica Morska, Karpacz czy Łeba.

Podanie wyników rankingu miało miej-
sce podczas Gali Inwestorów Samorządowych 
6–7 października 2021 r. w Centrum Kongre-
sowym w Katowicach Cykliczne Samorządowe 

Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej 
wpływowych przedstawicieli administracji sa-
morządowej i publicznej ze światem biznesu 
i finansów. Na wydarzenie złożyło się 11 rów-
noległych konferencji tematycznych wypeł-
nionych merytorycznymi dyskusjami w takich 
dziedzinach jak: finanse, energetyka, zamówie-
nia publiczne, gospodarka komunalna o ochro-
na środowiska, nowoczesna szkoła, czy zarzą-
dzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo cyfrowe.

Wśród uczestników forum, których jest 
każdorazowo ponad 1000, obecni byli włoda-

rze województw, powiatów, miast i gmin, radni, 
skarbnicy, sekretarze oraz urzędnicy samorzą-
dowi, a także naukowcy i eksperci branżowi. 
Ponadto biorą w nim udział przedstawiciele 
świata finansów i biznesu, ponieważ jednym 
z podstawowych celów spotkań jest możliwość 
zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiąza-
niami i dobrymi praktykami, w zakresie efek-
tywnego wykorzystania środków budżetowych 
dla realizacji strategii i zadań o charakterze lo-
kalnym.

WK, fot. Miron Ossowski

Strategia rozwoju gminy Rzgów, obecnie 
w stadium konsultacji społecznych, za-

wiera m.in. przedsięwzięcia związane z syste-
matycznym poprawianiem jakości powietrza 
i ograniczaniem hałasu. W przyszłości miałyby 
powstać np. dwie stacje ładowania samochodów 
elektrycznych (jedna prywatna działa już w CH 
Ptak), co otwierałoby drogę dla upowszechnie-
nia samochodów o napędzie elektrycznym.

We wtorek, 28 września 2021 r. burmistrz 
Mateusz Kamiński i Magdalena Górska, kie-
rownik Referatu Ochrony Środowiska w UMR 
odwiedzili Marcina Michalskiego, dyrektora 
sprzedaży firmy Nijhof-Wassink, agenta Volvo 
Trucks Polska, który zaprezentował niemal bez-
głośną ciężarówkę, napędzaną energią z baterii.

Trzeba liczyć się ze zmianami w prawie lo-
kalnym: powstawaniem zielonych stref w mia-
stach. W takich strefach mogą poruszać się tyl-
ko zeroemisyjne śmieciarki, zamiatarki uliczne, 
autobusy czy pojazdy dostawcze. Przy ogłasza-
niu przetargów na usługi np. przewozu dzieci 
czy wywozu odpadów komunalnych w przy-
szłości trzeba będzie brać pod uwagę głównie 
tabor nisko bądź zeroemisyjny, oczywiście nie 
tylko elektryczny, ale napędzany ciekłym gazem 
ziemnym (LNG) lub ogniwami wodorowymi. 
Volvo Trucks Polska planuje w przyszłym roku 
sprzedać i wynająć łącznie kilkadziesiąt cięża-
rowych elektryków w skali kraju.

Dyr. Marcin Michalski wyjaśnił, że w Pol-
sce i w innych krajach obserwujemy trend 
do eksploatacji cichych ciężarówek elektrycz-
nych, które bardzo dobrze spisują się na tra-
sach regionalnych. Śmieciarka średnio dzien-
nie pokonuje od 50 do 100 km. To jest dystans 
do przejechania po jednym ładowaniu, trwa-
jącym 12 godzin. Pojazdy Volvo mają w wy-
posażeniu fabrycznym ładowarki pokładowe, 
które można podłączyć np. w oddziale Nijhof 
Wassink w Rzgowie, a nie tylko liczyć na pu-
bliczne stacje ładowaniu, których generalnie 
jest za mało.

W dzisiejszych realiach ciężarówki o na-
pędzie elektrycznym stanowią jeszcze nowin-
kę techniczną, dlatego cena ich pozostaje 
dosyć wysoka. Ciężarowy elektryk kosztuje 
np. 320 tys. euro, podczas gdy jego odpowied-
nik o napędzie dieslowskim – 70 tys. euro. Jak 
powiedział M. Michalski, nawet dużą firmę 
rzadko stać na jednorazowy zakup za bagatela 
1,5 mln zł! Dlatego stale wzrasta zainteresowa-
nie wynajmem pojazdów, którego koszty eks-
ploatacji reguluje się w comiesięcznych ratach. 
W zakresie kosztów, np. śmieciarka elektryczna 
potrzebuje 200 kW energii na 100 km (koszt 
poniżej 80 złotych), a w przypadku diesla po-
trzeba co najmniej 40 litrów paliwa (koszt oko-
ło 180 zł). Koszt jest niższy, a dodatkowo efekt 
ekologiczny nieporównywalny.

Włodzimierz Kupisz

Rzgów w czołówce 
inwestujących 
gmin

Elektryki w ekologicznej Elektryki w ekologicznej 
gminiegminie

GMINA RZGÓW
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Na ogólnopolskiej konferencji w Świdnicy 
burmistrz Mateusz Kamiński odebrał sta-

tuetkę programu redakcji „Forum Biznesu” – 
Przyjazna Gmina 2021 w kategorii gmina miej-
sko-wiejska za zrealizowane w ostatnim czasie 
inwestycje infrastrukturalne oraz profesjonalną 
i kompleksową obsługę inwestorów.

„Przyjazna Gmina” to krajowy program re-
dakcji „Forum Biznesu”, po raz trzynasty skiero-
wany do polskich miast i gmin. Celem konkursu 
jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, 
promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań 
oraz nowych projektów w zakresie gospodar-
czym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-
-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.

Poprzez ten program prezentowane są suk-
cesy polskich miast i gmin. Wiele uwagi po-
święcone jest roli samorządów w kontekście 
euroregionalnego funkcjonowania, nowo-
czesnych rozwiązań, jakie gminy wprowadzi-
ły, by podnieść poziom życia mieszkańców 

i atrakcyjność inwestycyjną, gwarantującą 
wzrost gospodarczy.

Promowanie polskich miast i gmin jest niezbęd-
ne w tworzeniu ich silnej pozycji konkurencyjnej, 
zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i między-
narodowym. oprac. WK, fot. UM w Świdnicy

Rzgów otrzymał tytuł 
„Przyjazna Gmina 2021”

W Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie zakończył się 
kolejny etap dostosowania 
do potrzeb osób 
niewidomych, słabowidzących 
i z niepełnosprawnościami 
narządów ruchu.

– W hallu i na schodach pojawiły się taśmy w ja-
skrawych kolorach, zwracające uwagę na różni-
cę poziomów starej i nowej części ratusza oraz 
na wysokość schodów – mówi Miron Ossowski, 
koordynator ds. dostępności. – Najbardziej ta-
jemniczo wyglądają tyflomapy – wypukłe plany 
budynku z informacją o rodzajach załatwianych 
spraw i numerach pokojów poszczególnych refe-
ratów. Można z nich skorzystać znając alfabet 
Braille’a, a odpowiednia aplikacja w telefonie 
osoby niewidzącej uruchamia automatyczne 
powiadamianie głosowe.

Ustawa o zapewnianiu dostępności jest 
kluczowym elementem rządowego programu 
„Dostępność Plus”, który rząd przyjął 17 lipca 
2018 r. Celem ustawy jest poprawa warunków 
życia i funkcjonowania obywateli ze szczegól-
nymi potrzebami, którzy są narażeni na mar-
ginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu 
na niepełnosprawność lub obniżony poziom 
sprawności z powodu wieku czy choroby.

Rozwiązania przewidziane w projekcie 
ustawy realizują zapisy Konwencji ONZ o pra-
wach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące 
do zapewnienia takim osobom na równi z in-
nymi obywatelami dostępu do różnych obiek-
tów. Projekt ustawy powstał we współpracy 
ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Od 30 września 2020 r. w organach admi-
nistracji rządowej i samorządowej, organach 
w kontroli państwowej i ochrony prawa oraz 
sądach i trybunałach powinni są wyznaczani 

koordynatorzy dostępności. Oznacza to, że już 
teraz m.in. w urzędzie gminy, powiatu czy 
w sądzie osoba ze szczególnymi potrzebami 
będzie mogła poprosić koordynatora o po-
moc w rozwiązywaniu problemów z brakiem 
dostępności do urzędu czy sądu i możliwości 
załatwienia swoich spraw urzędowych.

Koordynatorem do spraw dostępności 
w UM w Rzgowie jest Miron Ossowski.

Osobami wyznaczonymi do wsparcia 
jest powołany Zespół do spraw dostępności 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie:
•  Joanna Krawczyk – w zakresie informacyj-

no-komunikacyjnym
•  Małgorzata Trzuskowska – w zakresie archi-

tektonicznym
•  Paweł Gajda – w zakresie cyfrowym

Do zadań Koordynatora do spraw dostęp-
ności i Zespołu do spraw dostępności należy 
w szczególności wsparcie osób ze szczególnymi 
potrzebami w dostępie do usług świadczonych 
przez Urząd Miejski w Rzgowie.

Dostępność architektoniczna
Podmioty publiczne muszą zapewnić:
•  wolne od barier poziome i pionowe przestrze-

nie komunikacyjne budynków, czyli 
możliwość poruszania się po piętrach 
i pomiędzy piętrami,
•  dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

z wyłączeniem pomieszczeń technicz-
nych w budynku,

•  informację na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, co najmniej w sposób wizual-
ny i dotykowy lub głosowy – czyli umieścić 
w budynku np. schemat pomieszczeń, tyflo-

mapę, infokiosk, które pomogą w szczegól-
ności osobie z niepełnosprawnością wzroku 
lub słuchu w lokalizacji pomieszczeń w bu-
dynku,

•  wstęp do budynku osobie z psem asystującym,
•  możliwość ewakuacji osobom ze szczegól-

nymi potrzebami lub zapewnienie im inne-
go sposobu ratunku (poprzez odpowiednie 
procedury i sprzęt, czy sygnalizację).

Dostępność cyfrowa
Podmioty publiczne są zobowiązane do prze-
strzegania ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostęp-
ności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza 
to, że muszą być one zgodne ze Standardem 
WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility 
Guidelines. Jest to opublikowany przez orga-
nizację W3C standard, który zawiera zbiór 
zasad, jakimi powinni kierować się twórcy 
stron internetowych, aby przygotowane przez 
nich strony były maksymalnie dostępne dla 
osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

Ustawa dotyczy w szczególności:
•  umieszczenia na stronie danych teleadreso-

wych podmiotu i linku do strony podmioto-
wej w Biuletynie Informacji Publicznej,

•  umieszczenia na stronie narzędzi kontakto-
wych (np. formularzy, wideotłumacza języka 
migowego itp.),

•  zapewnienie odpowiedniej nawigacji po stronie,
•  umieszczenia na stronie deklaracji dostęp-

ności,
•  zapewnienia na stronie dostępnych multime-

diów (czyli np. zawierających napisy),
•  umieszczenia na stronie informacji dotyczą-

cych sytuacji kryzysowej,
•  publikacji dostępnych dokumentów urzędo-

wych oraz wzorów umów lub wzorów innych 
dokumentów przeznaczonych do zaciągania 
zobowiązań cywilnoprawnych.

Wcześniej Urząd Miejski w Rzgowie zapewnił 
interesantom wideotłumacza. To usługa skiero-
wana do osób niesłyszących, które chcą skorzy-
stać z pomocy tłumacza języka migowego onli-
ne przy załatwianiu spraw urzędowych. Usługa 
polega na połączeniu się z tłumaczem, którego 
nie ma fizycznie w urzędzie, ale jest po drugiej 
stronie monitora komputera. Osoba głucho-
niema, która przychodzi do urzędu, podchodzi 
do oznaczonego stanowiska, przy którym znaj-
duje się wideotłumacz. Przy stanowisku – razem 
z urzędnikiem – nawiązują połączenie przez 
Internet z tłumaczem, który znajduje się w Pol-
skim Związku Głuchych w Łodzi. Usługa ta po-
zwala dokonać wyboru, jakim językiem ma po-
sługiwać się tłumacz – czy językiem polskim, 
migowym czy systemowym językiem migowym.

Usługa wideotłumacza ma wiele zalet. 
Pozwala m.in. na swobodną i bezpośrednią 
obsługę osób niesłyszących oraz na koordyno-
wanie spraw przez osobę niesłyszącą osobiście, 
bez udziału pełnomocnika. Osoba, która chce 
skorzystać z tej usługi nie musi umawiać się 
wcześniej, by z niej skorzystać – usługa jest 
na wezwanie. To dla osób niesłyszących także 
większa swoboda.

Na piętrze budynku przy pl. 500-lecia 22, 
znajduje się sekretariat urzędu. Wchodząc 
tam, trzeba tylko poinformować pracownika 
o potrzebie skorzystania z wideotłumacza. Pra-
cownik sekretariatu ułatwi kontakt. Stanowi-
sko działa w poniedziałki, środy, czwartki oraz 
piątki w godzinach od 8.00 do 15.00, a we wtor-
ki w godzinach od 9.00 do 17.00.

Włodzimierz Kupisz

Dla lepszej Dla lepszej 
dostępności urzędudostępności urzędu



RZGÓW NASZA GMINA – październik 2021 JUBILEUSZ 7

Co oznacza skrót M przed 
imieniem używanym 
w zgromadzeniu?
Przytoczę tutaj jedno zdanie 
z naszych Konstytucji Zgromadzenia 
„Odpowiedź na Miłość”, która wy-
jaśnia, że: „Na znak przynależności 
do Maryi nazywamy każdą prowincję 
tytułem Maryi. Podobnie każda sio-
stra przyjmuje imię Maria jako część 
swojego zakonnego imienia.”

Skąd siostra pochodzi?
Urodziłam się w Myśliborzu w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. 
Mam dwie siostry, jedna z nich 
to bliźniaczka, która również jest 
członkiem Zgromadzenia Sióstr Fe-
licjanek, też pielęgniarka z zawodu. 
Jest jeszcze brat starszy o osiem lat.

Moi rodzice pochodzili z Wołynia 
z powiatu kowelskiego. Mama jako 
dziecko przeżyła straszną ucieczkę, 
wspomnienia które nosiła w pamięci 
były straszne i nigdy nie chciała nam 
o nich opowiadać. Czasami coś po-
wiedziała, ale to było trudne.

Do klasztoru wstąpiłam w sierp-
niu 1988 roku, zaraz po ukończeniu 
pięcioletniego Liceum Medycznego 
i po zdobyciu uprawnień pielęgniarki dyplo-
mowanej.

Opuściłam rodzinny dom w wieku 20 lat 
i rozpoczęłam formację w Domu Prowincjal-
nym, który znajduje się w Warszawie przy ulicy 
Kościuszkowców 85. Tutaj rozpoczęło się moje 
życie zakonne. Postulat, nowicjat, tu składałam 
śluby zakonne. Po nowicjacie zostałam skiero-
wana najpierw do Wiśniewa pod Warszawą, 
gdzie prowadzimy duży Zakład dla Chronicz-
nie Chorych Kobiet, na około 100 osób. Tu roz-
poczęła się moja przygoda pracy na rzecz cho-
rych i niepełnosprawnych.

W połowie sierpnia 2018 roku przyjecha-
łam razem z czterema siostrami do Rzgowa. 
Tutaj objęłam funkcję przełożonej wspólnoty 
i dyrektorki Ośrodka Dziennego Pobytu dla 
Osób Starszych i Niepełnosprawnych. Kaden-
cja przełożonej trwa w naszym zgromadzeniu 
trzy lata, czasem jest przedłużana o kolejne trzy 
lata. To już moja dwunasta zmiana, a trzecie 
przełożeństwo.

Zmiana całego zespołu sióstr 
we wspólnocie rzadko się zdarza. 
Jak sobie dałyście radę w nowym 
miejscu?
No, prowadzimy takie trochę cygańskie życie, 
to prawda. Byłyśmy wszystkie nowe, ale nie 
do końca gdyż np. ja byłam tutaj już kiedyś 
ok. 20 lat przez niecały rok i miałam okazję 
poznać to miasteczko, kilka osób pamięta mnie 
jeszcze z tego okresu. Również siostra Zuzan-
na też tu wcześniej była, uczyła przez kilka lat 
religii w szkole. Każda zmiana placówki niesie 
ze sobą nowe wyzwania, poznaje się wielu cie-
kawych ludzi, zdobywa się nowe doświadcze-
nie pracy z rożnymi osobami. Uczy się również 
i na swoich błędach, ale również na swoich 
poprzednich osiągnięciach. Dla mnie osobi-
ście każda zmiana była twórczym trudem, na-
bywałam nowych doświadczeń i poznawałam 
nowych ciekawych ludzi.

Oczywiście, czasem dla niektórych sióstr 
zmiana może być trudna, ale to już sprawa in-
dywidualna.

Jak wygląda codzienna posługa 
potrzebującym?
Obecnie do naszego domu na terapię zajęciową 
zapisanych jest 11 osób, ale z powodu np. złego 
samopoczucia, pobytu w szpitalu na badaniach 
lub innych przyczyn – czasami pojawia się 8–9 
osób. W tym miejscu chciałabym zaprosić star-
sze panie i starszych panów z gminy Rzgów, 
aby skorzystali z możliwości uczestniczenia 
w naszych zajęciach.

Jest możliwość przywiezienia i odwiezienia 
podopiecznego do miejsca zamieszkania. Nie-
którzy z mieszkańców pytają nas, co my tutaj 
robimy?

Praktycznie po przybyciu, jak jest już kom-
plet podopiecznych idziemy na drugie śniadanie, 
potem po luźnych rozmowach przy stole, prze-
chodzimy do pokoju rekreacyjnego i ustalamy 
co chcemy dzisiaj robić. Do naszej dyspozycji 
mamy różne gry, quizy, robótki ręczne, malowanie 
kredkami, układanie kart według obrazków i inne 
proste czynności, które mają za zadanie ćwiczenie 
i utrzymywanie sprawności palców i rąk.

Mamy też salę rehabilitacyjną. 
Podopieczni ćwiczą na rowerku, ro-
torach kończyn górnych i dolnych, 
jest bieżnia, piłki do ćwiczeń.

Nasza działalność również rozciąga 
się na całą gminę. Rozwozimy obiady 
dwudaniowe do osób starszych do ich 
miejsca zamieszkania. Obecnie to 16 
takich miejsc. Staramy się, aby obiady 
były przede wszystkim zdrowe. W na-
szej pracy również jesteśmy otwarte 
na indywidualne prośby i potrzeby na-
szych podopiecznych. Jak zachodzi taka 
potrzeba pomagamy w dotarciu do le-
karza, zamówieniu recepty czy również 
jak jest to jest w przypadku jednej oso-
by – jeździmy na konsultacje lekarskie 
do szpitala lub innej przychodni. Po-
magamy w miarę naszych możliwości 
w załatwianiu prostych zakupów, szu-
kamy też osób do pomocy w konkret-
nych wydarzeniach losowych.

Ten dom funkcjonuje m.in. 
dzięki dobroczyńcom…
Chciałabym w tym miejscu podzięko-
wać za każdy przejaw dobroci i wsparcia 
dla naszej pracy. Naszymi dobroczyń-
cami są wszyscy, którzy w jakikolwiek 
sposób pomagają nam prowadzić nasz 

Ośrodek, nie tylko materialnie, ale czasami w pro-
stych czynnościach, w których same kobiety sobie 
nie mogą poradzić. Przede wszystkim dziękujemy 
za dotację od gminy Rzgów, bez wsparcia której 
nie można  byłoby prowadzić ośrodka.

Wśród dobroczyńców chciałabym wyróżnić 
dwa lokalne przedsiębiorstwa zaangażowane 
w pomoc: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Grot” 
ze Starowej Góry oraz firmę Gealan w Rzgowie.

A czy mieszkańcy świadczą też 
nieodpłatnie usługi?
Tak. Są to często pomoc sąsiedzka. Znając oso-
by zaprzyjaźnione z naszym domem, prosimy 
zwyczajnie o pomoc, czasem drobną a czasem 
wymagającą większego zaangażowania. Do-
świadczamy wiele życzliwości od ludzi. Jeżeli 
nawet ktoś nie może osobiście nam pomóc, 
to wspólnie szukamy kogoś, kto może nas 
w danej sytuacji poratować.

Rozmawiał Włodzimierz Kupisz

Trzynasta zmiana, Trzynasta zmiana, 
trzecie przełożeństwotrzecie przełożeństwo
Rozmowa z siostrą M. Kornelią, matką przełożoną w Domu Dziennego Pobytu 
dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek w Rzgowie

W RzgowieW Rzgowie
od 1931 r.od 1931 r.
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W kościele parafialnym, nie-
dzielna msza, 10 października 
2021 roku została odprawio-
na dla uczczenia XXI Dnia 
Papieskiego, ale również dla 
upamiętnienia 90. jubileuszu 
posługi felicjanek w Rzgowie, 
prowadzących Dom Dzienne-
go Pobytu dla Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych.

Wszystko zaczęło się od ochronki

Mszę odprawił proboszcz, ksiądz kanonik 
Krzysztof Florczak. Wręczył siostrom bukiet 
kwiatów. Na jubileuszowej mszy byli obecni: 
burmistrz Mateusz Kamiński, zastępca bur-
mistrza Małgorzata Rózga, sekretarz gminy 
Katarzyna Berczak-Lato, Radosław Pełka 
– przewodniczący Rady Miejskiej oraz radny 
Zbigniew Waprzko. Po nabożeństwie samorzą-
dowcy zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

Przed nabożeństwem siostra Maria Korne-
lia, matka przełożona przedstawiła rys histo-
ryczny Sióstr w Rzgowie. Otóż, pierwsze feli-
cjanki przybyły do Rzgowa we wrześniu 1931 
roku na zaproszenie biskupa Wincentego Ty-
mienieckiego. Ordynariusz znając działalność 
wychowawczą Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, 
poprosił je o zorganizowanie przedszkola – 
„ochronki” dla dzieci. Już na samym początku 
zgłosiło się 70 dzieci.

Ponieważ nie było odpowiedniego lokum 
na ochronkę, siostry odstąpiły swój duży pokój, 
a same mieszkały w kuchni, która stawała się 
dla nich w czasie modlitwy również kaplicą. Już 
po roku pobytu w Rzgowie Siostry zaczęły zbie-
rać fundusze na budowę nowego przedszkola, 
organizowały z dziećmi i młodzieżą różne im-
prezy, z których dochód przeznaczano na bu-
dowę. Otrzymały ziemię przy ul. Ogrodowej 11.

Do jesieni 1934 roku stanęły mury, ale trze-
ba było jeszcze zbierać fundusze na dach. Dzie-
więć emerytek pragnących skorzystać z opieki 
sióstr do śmierci, przekazały im swoje oszczęd-
ności, co pozwoliło dokończyć budowę pod ko-
niec 1936 roku. Seniorki na stałe zamieszkały 
u sióstr. Tak jak błogosławiona Maria Angela 
Truszkowska z pierwszymi felicjankami rato-
wała przed bezdomnością sieroty i staruszki 

z ulic Warszawy – podobna drogę obrały za-
konnice w Rzgowie.

W 1937 roku również przedszkole prze-
niesiono na Ogrodową 11. Przestronne, jasne 
pomieszczenia i duży, piękny ogród stwarza-
ły dogodne warunki do organizowania zajęć 
dla dzieci i młodzieży. Powstała świetlica dla 
uczniów. Pod kierunkiem Sióstr dzieci po szko-
le mogły z nimi odrabiać zadania domowe, 
a także uczyć się robótek ręcznych. Przy okazji 
uroczystości, felicjanki przygotowywały dzieci 
do występów scenicznych.

Rzgowska placówka dynamicznie rozwijała 
się do II wojny światowej, na początku, której 
Siostry prowadziły nawet krótko tajne komple-
ty, ale w 1942 roku Niemcy przejęli budynek 
i urządzili Kindergarten dla swoich dzieci. Fe-
licjanki wywieziono do obozu w Bojanowie.

Trudny czas powojenny
W styczniu 1945 roku s. Maria Celestyna Ba-
sińska i s. Maria Gerarda Piątek jako pierwsze 
wróciły po wojnie do Rzgowa. Dom był zde-
molowany i ograbiony z wszelkich sprzętów. 
Po dołączeniu trzech kolejnych zakonnic – na-
prawiono dach, ściany i podłogi. Zgromadzono 
konieczne meble i zaczęto prowadzić w miarę 
normalną działalność wspólnotową. Ponieważ 
w osadzie nie było lekarza, felicjanki zajmo-
wały się przede wszystkim chorymi. Podjęły 
również katechizację i wznowiły działalność 

przedszkola. W 1948 roku na skutek rozwiąza-
nia przez władze oświatowe umowy z siostra-
mi, placówka stała się prywatną.

Niestety, posuniecie to przedłużyło jego 
istnienie zaledwie o cztery lata.

W 1952 roku – tak jak inne przedszkola nie-
publiczne w Łodzi, ochronkę upaństwowiono, 
a siostry zaczęły pomagać proboszczowi w pra-
cy duszpasterskiej, służąc chorym nie tylko 
w Rzgowie, ale i w okolicznych wioskach, opie-
kując się kościołem i pielęgnując ogród. Po 40 
latach Siostry otrzymały przedszkole, ale obiekt 
był bardzo zniszczony i wymagał solidnego re-
montu. Na terenie Rzgowa było już wybudowa-
ne nowe przedszkole gminne i dlatego Siostry 
nie mogły wrócić do prowadzenia przedszkola.

Otwarcie Domu 
Dziennego Pobytu w 1994 r.
Natomiast zarysował się nowy rodzaj działal-
ności – opieka nad starszymi ludźmi. Budynek, 
dzięki pomocy Rady Gminy Rzgów oraz WZPS 
w Łodzi wyremontowano. Pomieszczenia wy-
posażono dostosowując do nowego rodzaju 
działalności. 25 październiku 1994 roku oficjal-
nie rozpoczął działalność Ośrodek Dziennego 
Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnospraw-
nych Sióstr Felicjanek. Jest to Ośrodek prowa-
dzony charytatywnie przez 4 siostry, wspierany 
częściowo dotacją przez samorząd. Ośrodek jest 
czynny: poniedziałku do piątku w godz. 8–16.

Osoby korzystające ze rzgowskiego Ośrodka 
mają zapewnione następujące usługi: osobom, 
którym stan zdrowia nie pozwala na samodzielne 
poruszanie się – siostra samochodem codziennie 
pomaga w dotarciu do Ośrodka, inni przychodzą 
sami lub przywozi rodzina. Podopieczni dostają 
codziennie drugie śniadanie i obiad, ale także, 
gdy jest taka potrzeba pierwsze śniadania. W cią-
gu roku wydaje się ok. 8 tys. obiadów, niektórzy 
dostają za darmo obiad, niektórzy płacą sami, 
a za niektórych płaci MOPS. Więcej szczegółów 
w wywiadzie z s. M. Kornelią (czytaj – s. 7).

Dzięki pomocy różnych darczyńców oraz 
organizacji Hilton ze Stanów Zjednoczonych, 
utworzono pokój terapii ruchowej, ze sprzętem 
rehabilitacyjnym. Prowadzone są ćwiczenia in-
dywidualne. Także w ramach terapii zajęciowej 
są prowadzone przez siostrę ćwiczenia popra-
wiające sprawność ruchową, zajęcia plastyczne 
i techniczne, zajęcia integracyjno-muzyczne 
i relaksacyjne, codzienne odbywa się wspólne 

czytanie prasy, a także książki religijnej. Orga-
nizuje się wyjazdy turystyczno-pielgrzymko-
we. Po trwającej 90 lat posłudze, felicjanki da-
lej pragną być wsparciem dla osób samotnych, 
chorych i potrzebujących.

Włodzimierz Kupisz

Artykuł oparty na oficjalnej  
stronie internetowej felicjanek

FELICJANKI FELICJANKI 
90 lat w służbie 90 lat w służbie 
potrzebującympotrzebującym
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W Rzgowie we wspólnocie za-
konnej pracuje pięć felicjanek. 
Każda ma wyznaczone kon-
kretne zadanie. Cztery są za-
angażowane w pracę Ośrodka 
Dziennego Pobytu dla Osób 
Starszych i Niepełnospraw-
nych, jedna s. Maria Zuzanna 
pracuje w Szkole Podstawowej 
im. Jana Długosza.

W Ośrodka Dziennego Pobytu skupiają się 
na posłudze starszym, chorym osobom, prowa-
dzą spotkania, jak również terapię zajęciową. 
Na zewnątrz, w gminie Rzgów pomagają mniej 
sprawnym seniorom w ich domach – w zależ-
ności od potrzeb i możliwości felicjanek. Czę-
sto słyszą pytanie, co robią tak na co dzień?

S. M. Urszula w Rzgowie działa od roku. 
Jest katechetką z długoletnim doświadczeniem. 

W Domu Dziennego Pobytu prowadzi zajęcia 
z podopiecznymi.

S. M. Barbara jest emerytką, byłą katechet-
ką. Siostra dołączyła do wspólnoty dopiero 
w sierpniu bieżącego roku. Obie siostry razem 
z Siostrą M. Kornelią prowadzą terapię zajęcio-
wą w Ośrodku.

Na czym polegają takie zajęcia? Muszą 
podopiecznym zapewnić przede wszystkim 
bezpieczeństwo. Zajęcia są proste, gdyż pod 
opieką są osoby schorowane, które nie mogą 
wykonywać złożonych czynności. Po II śniada-

niu podopieczni przechodzą do świetlicy. Tam 
niekiedy śpiewają piosenki biesiadne i religijne. 
Trzeba tu zaznaczyć, że podopieczni bardzo lu-
bią śpiewać. Ostatnio, jedna z pań zaśpiewała 
piosenkę o Rzgowie. Planują nauczyć się jej 
wszyscy. Niektóre zajęcia mają ćwiczyć pamięć 
przez rozwiązywanie wspólnie krzyżówek lub 
gry, zgadywanki, ćwiczenia ortografii lub odga-
dywanie przysłowia i inne. Popularne są różne 
gry np. warcaby.

Często podczas śpiewania nasze panie wy-
konują proste figury taneczne, trochę gimna-
styki opowiada siostra przełożona Kornelia. 
– Do zabawy wykorzystujemy piłki, woreczki 
itp. W Ośrodka dysponujemy również salą 
rehabilitacyjną. Mamy do dyspozycji rotory 
kończyn górnych i dolnych, rowerek, bieżnię. 
Pod naszym okiem panie wykonują ćwiczenia, 
usprawniające pracę kończyn górnych i dol-
nych. To proste ćwiczenia, ale bardzo dużo 
dają. Podopieczni cenią sobie możliwość ko-
rzystania z tych pomocy.

Jeżeli pogoda na to pozwala, wychodzi-
my z podopiecznymi do ogrodu, szczególnie 
do Groty Matki Bożej, pięknie odnowionej 
przez s. M. Zuzannę oraz do altanki, która 
w tym roku zmieniła swoje miejsce pobytu. 
Obecnie stoi na we frontowej części posesji przy 
studni. Przy okazji bardzo dziękujemy wszyst-
kim panom, którzy z wielkim trudem i nakła-
dem sił przenieśli altankę na nowe miejsce.

Podziękowania należą się również ojcu 
siostry Zuzanny, który specjalnie przyjechał 
z Podlasia. Wykonał na przykład alejkę do al-
tanki tak, aby nasi podopieczni mogli bez tru-
du przechodzić. Obecnie stoi tam piękny stół 
i ławki. Jest jeszcze wiele osób, którym powin-
nyśmy podziękować. To dowód na to, że nasza 
praca w tym środowisku jest potrzebna, sko-

ro inni również chcą dołożyć swoją cegiełkę. 
Niesienie pomocy słabszym jest wyraźną ce-
chą lokalnej społeczności. Myślę tutaj nie tylko 
o naszym domu, ale o akcjach, prowadzonych 
gminę Rzgów oraz różne instytucje.

Czasami wyjeżdża-
my na rozmaite wyciecz-
ki. W tym roku byłyśmy 
w Licheniu, w Łasku, ogląda-
łyśmy wspaniałe wodospady 
Rybakówka w Żerominie. 
Mieliśmy jechać w tym roku 
Ogrodu Zoologicznego, ale 
przełożymy to już na wiosnę, 
jak będzie cieplej.

Co do pozostałych za-
konnic w zgromadzeniu 
to S. M. Zuzanna jest ka-
techetką w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie. Pracuje także 

na pół etatu w zakrystii 
w kościele parafialnym. 
Do jej obowiązków należy 
projektowanie i wykonywa-
nie dekoracji kwiatowych 
w świątyni. Jej kompozycje 
kwiatowe na święta to praw-
dziwy majstersztyk. Siostra 
jest bardzo skrupulatna. 
Wszystko musi być u niej 
dopięte na ostatni guzik. Ale 
robi to bardzo dobrze i za-
wsze podziwiamy jej pracę.

S. M. Melania natomiast 
pracuje w Rzgowie od 2018 
roku jako szefową kuch-
ni. Jest góralką z Makowa 
Podhalańskiego. W 1990 
roku wstąpiła do zgroma-
dzenia felicjanek. Zanim 
tu trafiła, przeszła przez 
wiele klasztornych kuch-
ni. Gotowania uczyła się 
najpierw od babci, mamy 
w domu rodzinnym, a po-
tem podpatrywała inne za-
konne kucharki. Przyrzą-
dzania smacznych potraw, 
przystawek i pieczenia ciast 
nauczyła się także z książek 
kucharskich.

Pięć lat  pracowała 
w domu dla 30 amerykańskich księży w Rzymie 
– to byli duchowni pracujący w watykańskich 
kongregacjach. Tam gotowała tylko na potrze-
by personelu domu, bo księżom przygotowy-
wał jedzenie Włoch, a potem Amerykanin.

Jak twierdzi pani Elżbieta, świecka pra-
cownica kuchni, siostra Melania słynie w bliż-

szej i dalszej okolicy z bigosu podhalańskiego 
o słodkim posmaku. Tajemnica tej nutki słod-
kości tkwi w przyprawach, do których nie na-
leży cukier w czystej postaci. Inne specjalności 
kuchni to zapiekanki, leczo, kartacze, przystaw-

ki o wdzięcznej nazwie ślimaki z ciasta francu-
skiego, ale niemające nic wspólnego z winnicz-
kami. Na deser proponuje sernik krakowski, 
orzechowca, jabłecznik, jak również biszkopt 
z owocami.

Włodzimierz Kupisz
fot. autor i archiwum felicjanek

Pięć sióstrPięć sióstr
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Uczniowie klasy 4 Szkoły Podstawowej 
w Kalinie wzięli udział w ogólnopol-
skiej kampanii BohaterOn. Akcja 

ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników powstania warszawskiego poprzez 
wysyłanie kartek z życzeniami. Pisanie listów 
poprzedził cykl godzin wychowawczych po-
święconych projektowi. Zajęcia pt. „Mały roz-
nosiciel nadziei” wprowadziły uczniów w tema-
tykę Powstania Warszawskiego. Pozwoliły także 
poznać losy uczestników i zrozumieć, kim jest 
bohater. Powtarzając za dziećmi, to osoba, któ-
ra przełamuje swój strach, broni, pomaga in-
nym, bo kocha świat, życie i ludzi.

Powstanie Warszawskie było zbrojnym 
wystąpieniem Polaków przeciwko III Rzeszy 
okupującej Warszawę od września 1939 r. Wy-
buchło 1 sierpnia i trwało do 3 października 
1944 r. Zostało zorganizowane przez Armię 

Krajową w ramach akcji „Burza”. Głównym 
celem zrywu było wyzwolenie stolicy i dal-
sza walka o wolność. Powstanie warszawskie 
ostatecznie upadło, jednak do dziś jest sym-
bolem najwyższego patriotyzmu i poświęcenia 
w obronie ojczyzny.

Magdalena Mordaka

Cudowna, prawie rodzinna atmos-
fera towarzyszyła spotkaniu z Anią 
Stryjewską, która zechciała przyjąć 

zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rzgowie i 28 września przyjechała na pro-
mocję swojej najnowszej powieści „Skradzio-
na kołysanka”. Miłośnicy jej pisarstwa poznali 
już „Chłopca z ulicy Wschodniej”, „Kochan-
ków miasta”, dwutomową „Zośkę”, „Mistrzów 
życia” i „Pocałunek morza”, młodsi polubili 
tytułową bohaterkę nagrodzonej w 2015 r. 
książki „Głowa do góry, Matyldo”.

Bohaterka spotkania nie spoczywa na lau-
rach, aktualnie jest w trakcie pisania powieści 
z wątkami kryminalnymi, w planach jest tak-
że kontynuacja losów Matyldy. Zobowiązania 
wobec wydawców narzucają reżim terminów, 
którym autor musi sprostać, co stanowi oczy-
wiste wyzwanie dla osoby dużo pracującej 
zawodowo. Choć spotkanie promowało naj-
nowszą powieść, nie obyło się bez wspomnie-

nia Zosi, której córka, Ania Stryjewska odda-
ła hołd w swoich dwóch powieściach.

Przywołanie trudów życia w latach 60. 
wywołało falę nostalgii, bo niektórzy goście 
wtorkowego spotkania pamiętało te czasy. Pi-
sarka odsłoniła kulisy rynku wydawniczego, 
opisując drogę książki od pomysłu do półki 
w księgarni. A nie jest ona bynajmniej usłana 
różami. Od autora wymaga raczej odporno-
ści psychicznej i wiele cierpliwości. Mimo 
początkowych trudności, pisarka nie poddała 
się i konsekwentnie realizowała swoją pasję, 

dlatego tym większe gratulacje i wyrazy sym-
patii odebrała od uczestników spotkania.

Przyjemnie jest poznać twórcę ukochanej 
literatury, choć być może uświadomienie so-
bie mechanizmów rynkowych, które traktują 
przedmiotowo tak wspaniały wytwór kultury, 
jakim jest książka, na pewno nieco zasmuca. 

Życzymy autorce twórczej żarliwości, wielu 
pomysłów i czasu na pisanie kolejnych ksią-
żek, na które już czeka miejsce w bibliotece. 
Na spotkanie z pisarką przyszli także m.in. 
burmistrz Mateusz Kamiński oraz zastępca 
burmistrza Małgorzata Rózga.

fot. Biblioteka i Ryszard Poradowski

Anna 
Malinowska

Nie tylko wokół Nie tylko wokół 
„Skradzionej kołysanki”„Skradzionej kołysanki”

BohaterBohaterONON – włącz historię! – włącz historię!

Spotkanie 
z Anną  Stryjewską
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12 października w Urzędzie 
Miejskim odbyło się spotka-
nie burmistrza Mateusza Ka-
mińskiego z Anną Pachulską, 
Agnieszką Modranką z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kalinie 
oraz Agnieszką Gałkiewicz, 
Teresą Baranowską i Agnieszką 
Juśkiewicz z KGW Rzgów.

Mateusz Kamiński podziękował wszystkim pa-
niom z obu kół za udział w konkursie, a tym 
samym promocję gminy Rzgów na ogólno-
polskim Festiwalu KGW „Polska od Kuchni”. 
Gratulacje aktywnym społeczniczkom złożyli: 
zastępca burmistrza Małgorzata Rózga oraz 
Miron Ossowski, specjalista ds. promocji gmi-
ny. Gospodynie z obu KGW ze Rzgowa i Kalina 
przygotowały wspaniałe stoiska ze smakołyka-
mi gminy Rzgów na zamku w Uniejowie, gdzie 
odbywał się półfinał wojewódzki Festiwalu Kół 

Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”. Wy-
darzenie miało na celu integrację i wsparcie lo-
kalnych społeczności oraz promocję polskich 
produktów i dziedzictwa kulinarnego.

Na festiwalu przygotowano jarmark pro-
duktów regionalnych, podczas którego można 
było zaopatrzyć się w świeże, pachnące, sezo-

nowe warzywa i owoce, wysokiej jakości wy-
roby spożywcze lokalnych producentów oraz 
piękne rękodzieła regionalnych rzemieślników. 
Można było również spróbować lokalnych 
przysmaków, które przygotowały koła gospo-
dyń wiejskich z województwa łódzkiego.

W.Kupisz, fot. WK i Natalia Pachulska

Podziękowanie Podziękowanie 
dla pań z KGWdla pań z KGW

Prezydent Andrzej Duda nadał Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie czte-
rem małżeństwom w gminy Rzgów: Hen-

rykowi i Krystynie Bronieckim, Zenonowi i Au-
relii Rozpędkom, Henrykowi i Zofii Gossom 
oraz Marianowi i Helenie Juśkiewiczom. Medal 
został ustanowiony w 1960 roku. Jest nadawa-

ny osobom, które przeżyły pół wieku w jednym 
związku małżeńskim. W imieniu Prezydenta 
RP, w sobotę burmistrz Mateusz Kamiński ude-
korował małżonków z 50-letnim stażem.

W uroczystości, która odbyła się 9 paź-
dziernika 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, uczestniczyła Marta Pietrusińska, za-
stępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Rzgowie, która powiedziała: – Uroczystość 
jest okazją, aby pochylić się nad ludzkim życiem 
w rodzinie i w małżeństwie. To moment zadumy 
i podsumowania wspólnie przeżytych lat. W tym 
szczególnym dniu warto zatrzymać się na chwi-
lę i spojrzeć wstecz, aby zobaczyć, co osiągnę-
liście Państwo w trakcie Waszego małżeństwa. 

Za trud i poświęcenie wdzięczni są Państwu 
Wasze dzieci i wnuki oraz krewni. Medal jest 
dowodem uznania trwałości i nierozerwalności 
małżeństwa i rodziny.

Burmistrz Mateusz Kamiński powiedział, 
że to jedyny medal, którego nie przyznaje się 
pojedynczej osobie, ale zawsze parze, która 
przeżyła pół wieku w zgodnym związku.

Włodarz gminy zauważył, że dopiero po raz 
drugi taka uroczystość ma miejsce nie w ratuszu, 
ale w GOK. Sala widowiskowo-kinowa nowego 
Domu Kultury podkreśliła wyjątkowy charak-
ter uroczystości. Po dekoracji jubilaci, a także 
ich dzieci, wnuczęta, sąsiedzi zostali zaproszeni 
na poczęstunek. Włodzimierz Kupisz

Pół wieku 
razem!

na dobre i na złe
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W przypadku braku 
ograniczenia masy 
odpadów ulegających 
biodegradacji, wzrośnie 
koszt odbioru odpadów, 
który będzie skutkować 
zwiększeniem stawki 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi!

Kompostowanie odpadów w kompostowniku 
przydomowym jest jednym z sposobów
na zapobieganie wzrostu ich masy, a tym sa-
mym stawek opłat.

Jak kompostować?
Kompostownik można kupić gotowy lub zrobić 
go samemu np. ze starych palet czy drewnia-
nych belek (bez dna), które wkopujemy w zie-
mię i uzupełniamy kolejnymi warstwami od-
padków. Stawiamy go w miejscu zacienionym, 
aby za szybko nie wysychał. Pierwszą warstwę 
możemy podsypać wartościową ziemią ogro-
dową – ze sklepu lub poprzedniego kompo-
stownika, jeśli taki prowadziliśmy. Na kolejne 
warstwy wrzucamy np. skoszoną trawę, chwa-
sty po wypieleniu ogrodu, zgrabione liście 
i drobne gałęzie, resztki owoców, skorupki jaj, 
odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego, 
a nawet popiół z ogniska (pod warunkiem, 
że palimy drewno). Są również odpady, któ-
rych na kompost wyrzucać nie powinniśmy. 
Mowa tu w szczególności o kolorowych cza-
sopismach, kościach i resztkach mięsnych, czy 
zainfekowanych roślinach ogrodowych.

Jeśli chcemy przyspieszyć proces rozkładu, 
przesypujemy warstwy żyzną ziemią. Całość 
możemy przykryć workiem jutowym, co za-
pewni ciepło i odpowiednią wilgotność. W cza-
sie suszy podlewając rośliny nie zapominamy 
też o kompostowniku. Uważajmy jednak z ilo-
ścią wody, gdyż przelany kompostownik może 
zacząć gnić. Gdy tylko poczujemy nieprzyjem-
ny zapach, należy przełożyć kompostownik 
warstwami chłonącymi wilgoć, np. kulkami 
papieru czy wytłoczkami po jajach. Co kilka 
miesięcy należy przemieszać kompost, aby za-
pewnić odpowiednie napowietrzenie.

Segregujmy odpady!

Jak wykazały kolejne kontrole w terenie od-
dawanych odpadów przeprowadzone w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy, największym pro-
blemem jest właściwe segregowanie odpadów 
w gospodarstwach domowych (w szczególności 
tworzyw sztucznych, metali i odpadów ulegają-
cych biodegradacji).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej 
segregacji odpadów stawka od osoby wyniesie 
czterokrotność stawki podstawowej i wynosić 

będzie 112 zł od osoby miesięcznie w miesiącu 
w którym segregacja była nieprawidłowa.

Podjęte działania edukacyjne mają na celu 
nie tylko podniesienie świadomości ekologicz-
nej mieszkańców, ale przede wszystkim zmniej-
szenie masy odpadów zmieszanych, za które 
musimy zapłacić najwięcej, bo od 700 do 900 zł 
za tonę w Regionalnej Instalacji do Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych. Ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, nakła-
da na nas szereg obowiązków, między innymi 
uzyskanie odpowiednich poziomów recyklin-

gu, które wylicza się biorąc stosunek masy od-
padów zebranych selektywnie do ilości masy 
zebranych odpadów zmieszanych.

Dlatego, im więcej odpadów posegreguje-
my, tym wyższe poziomy recyklingu uzyska-
my mniej zapłacimy za odbiór tych odpadów, 
co przekłada się na wysokość stawki opłaty 
za odbiór odpadów na 1 mieszkańca.

To kolejne działania urzędu, którymi 
chcemy zmotywować mieszkańców do lep-
szej segregacji, która ma ogromny wpływ 
na ochronę środowiska oraz na stan zawar-
tości naszego portfela, zatem segregujmy 
odpady, bo to się naprawdę opłaca!

PODCZAS KONTROLI
W POJEMNIKACH

NA ODPADY ZMIESZANE
SPOTYKANE SĄ ODPADY:

– czysta tektura, zamiast w worku niebieskim 
na papier,

–  części roślin, takie jak na przykład gałęzie czy 
trawa, zamiast w worku brązowym na odpa-
dy zielone,

–  deski – nie stanowią odpadu komunalnego, 
są traktowane jako odpad budowlany, któ-
ry należy przekazać do podmiotu wpisane-
go do Rejestru Działalności Regulowanej 
(wykaz dostępny w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu),

–  butelki PET, zamiast w worku żółtym na two-
rzywa sztuczne

–  szkło czyste, zamiast w worku zielonym na szkło,
–  beton płyty chodnikowe, zamiast znajdować 

się w pojemniku na odpady budowlane,
–  złom i metale – zamiast w worku żółtym 

na metale i tworzywa,
–  folia rolnicza, zamiast zostać przekazana 

do podmiotu zajmującego się utylizacją folii 
rolniczej (wykaz dostępny w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu),

–  elementy mebli, zamiast zostać wystawione w ra-
mach odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Tego typu odpady znajdujące się 
w zmieszanych odpadach komunal-
nych nie tylko podnoszą koszty ich 

utylizacji, utrudniają proces zagospo-
darowywania odpadów, ale w sposób 

znaczący zmniejszają udział odpadów 
zbieranych w sposób selektywny.

Im więcej śmieci 
niesegregowanych, 
tym drożej!

UWAGA! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW:

Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych oraz segregowanych 
z rejonu rejon vi zaplanowany na 1 listopada 2021 r. został przeniesiony:

• komunalne – 3 listopada (środa)
• papier, plastik, szkło – 5 listopada (piatek)
• bio i popiół – 4 listopada (czwartek)

oraz w rejonie iv zamiast 11 listopada 2021:
• komunalne (pojemnik) – 9 listopada (wtorek)
• papier+plastik+szkło – 10 listopada (środa)
• bio+popiół – 12 listopada (piątek)
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Jerzy Krajewski (70 lat) 
obchodzi nieoficjalnie 55. 
rocznicę rozpoczęcia swojej 
aktywności piłkarskiej 
w Rzgowie. Po szkole 
podstawowej grał już stale. 
29 lipca 1965 roku został 
otwarty w Rzgowie stadion, 
dzięki staraniom m.in. Henryka 
Śmiechowicza, powszechnie 
rozpoznawalnego jako prezesa 
GLZS Zawisza oraz licznej 
rzeszy innych społeczników.

Jak przypomina sobie Jerzy Krajewski, mimo 
otwarcia stadionu, warunki uprawiania spor-
tu były zupełnie inne niż teraz. Aby na boisku 
nie występować w pstrokaciźnie prywatnych 
koszulek i spodenek, kilkuosobowa ekipa 
przed meczem jeździła po stroje do Chojeń-
skiego Klubu Sportowego albo do klubu LZS 
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej. Pożyczano 
nie tylko stroje, ale przede wszystkim korko-

trampki, piłki, a także siat-
ki do bramek. To wszystko 
było w Zawiszy, ale począt-
kowo za mało w stosunku 
do żywiołowego wzrostu 
liczby grających.

Jubilat grał w jednej 
drużynie Zorza ze śp. Sta-
nisławem Czernikiem 
ze Rzgowa z ul. Mickie-
wicza i jego śp. bratem 
Zdzisławem, Andrzejem 
Majdzińskim (Rzgów, ul. 
Mickiewicza), Mirosławem 
Bikiewiczem z ul. Grodzi-
skiej, Gabrielem Tom-
czykiem z ul. Tuszyńskiej 
(z rodziny Tomczyków grał 
jeszcze brat). Amatorska 
drużyna Zorza w latach 
siedemdziesiątych zaczy-
nała rozgrywki od meczów 
z Kalinem, Grodziskiem i Guzewem. Nowicjusze 
ze Zorzy przegrali 7:3 z Kalinem. W klasie C grał 
podówczas Gospodarz, Stara gadka i Poddębina.

W Kalinie grali na polu koło kaplicy, gdzie 
było w miarę równo. W porównaniu z tymi 
warunkami na Zawiszy w Rzgowie były ideal-

ne warunki do gry. Amatorów z Zorzy nikt nie 
trenował. Podszkalał ich na własnym podwórku 
Stanisław Czernik grający już w I drużynie Za-
wiszy w A-klasie. Czerniaka pamięta się jako wy-
bitnego działacza sportowego. Zorza poza obo-
wiązkową jedenastką skupiała do 15 chłopaków.

W GLZS Zawisza popularność zyskiwały 
najróżniejsze dyscypliny sportowe. Uprawia-
no skok w dal, boks, podnoszenie ciężarów 
(podnosili w dawnej strażnicy OSP w Rzgowie, 
którą upamiętnia kamień z metalową płasko-
rzeźbą). Wtedy podnosili ciężary na przykład: 
Janek Pytka i Kasperowicz ze Starej Gadki. 
Wielu chłopaków wolało lekkoatletykę – rzut 
oszczepem, dyskiem. Miotaczem był prawie 
dwumetrowy Czesław Juśkiewicz (mieszka 
w Piotrkowie Trybunalskim). Jednocześnie 
w Zorzy sprawdzał się na bramce. Zresztą, cała 
męska część Juśkiewiczów grała w piłkę nożną.

Jerzy Krajewski w 1984 r. uzyskał upraw-
nienia sędziego, wkrótce koledzy zachęcili go 
do zdobycia uprawnień związkowych. Gwizdał 
mecze w Rzgowie jak nie było trzeciego linio-
wego – brał chorągiewkę i latał. W Czarnocinie 
przeżył chwilę grozy, bo kibic wyzwał go i odgra-
żał za jego zdaniem – niesprawiedliwie wskaza-
ny obustronny faul. Ukarał obie drużyny. Przed 
spełnieniem gróźb karalnych uchroniła go reak-
cja jakiegoś działacza sportowego, który pojed-
nawczo stwierdził: „Jesteśmy słabsi od Rzgowa”.

Gdy w latach 90. Rzgów znalazł się w okrę-
gówce, Jerzy Krajewski sędziował kilka meczy 
na linii. Najbardziej lubił jednak sędziowanie 
na meczach młodzików, którzy byli bardzo 
zdyscyplinowani. Bez dyskusji przyjmowali 
karę w postaci 2 minut wykluczenia za niespor-
towe zachowanie albo wykluczenie za faul. Pan 
Jerzy zszedł z boiska po dokuczliwej kontuzji 
kolana. Stara się nie opuszczać meczów w Rz-
gowie. To czas spotkań ze znajomymi i wspól-
nych wspomnień…

Włodzimierz Kupisz

Przed i po 
ostatnim 
gwizdku…

W sobotę, 16 października 2021 r. 
w Gminnym Ośrodku Turystyki, Spor-

tu i Rekreacji odbył się turniej szachowy pod 
Honorowym Patronatem Burmistrza Rzgo-
wa. Do turnieju przystąpiło 140 uczestników 
z województwa łódzkiego w tym reprezentan-
ci KSz Dwie Wieże Rzgów. W ciągu 8 godzin 
zawodnicy w różnych kategoriach rozegrali 
9 rund z czasem 10 minut na każdego zawod-
nika. To była już IV edycja „Rzgowskiego Sza-
chowania”, dla części szachistów był to pierw-
szy poważny turniej szachowy, w jakim brali 
udział. Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów. Widzimy się 
za rok na kolejnym szachowaniu!

Nagrody otrzymali:
Kategoria Open

I – Mariusz Kowalczyk
II – Sylwester Bednarek
III – Kowkiel

Dzieci w wieku do 10 lat
I – Paweł Skrzypiec
II – Szymon Karolak
III – Oleh Nat

Juniorzy (od 11 do 14 lat)
I – Piotr Stępień
II – Michał Maczulski
III – Daniel Michalski

Juniorzy (od 15 do 18 lat)
I – Franciszek Bartosik
II – Michał Jędrzejczak
III – Michał Dyśko

Nagrody specjalne dla:
• Weronika Bukała
• Weronika Posuniak
• Grażyna Szamacińska
• Sławomir Szamaciński
• Konrad Kurpiński
• Stanisław Woszkowski

Nagrody specjalne 
dla mieszkańców gminy Rzgów

• Marta Zabłocka
• Przemysław Pietrzak
• Wiktoria Pietrzak
• Oliwier Jagielski-Sądkiewicz

Projekt dofinansowano w ramach Lokalnego 
Programu Mikrograntów: Program mikro-
działań dla aktywnych mieszkańców Rzgów 
2021 ze środków gminy Rzgów oraz Narodo-

wego Instytutu Wolności – Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
na lata 2021–2030 realizowanego przez Cen-
trum Opus. Turniej został objęty Honorowym 
Patronatem Burmistrza Rzgowa. Pula nagród 
wyniosła 3100 złotych.

Organizatorzy: Grupa Nieformalna „Za-
szachowani – Otwórzmy Rzgów na szachy”

Współorganizatorzy: Gmina Rzgów, GO-
STiR w Rzgowie, Klub Szachowy Dwie Wieże 
Rzgów, Łódzki Związek Szachowy.

GOSTiR

IV Wielkie IV Wielkie 
„Rzgowskie „Rzgowskie 

szachowanie”szachowanie”

TURNIEJ Z UDZIAŁEM

140 GRACZY
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W hali GOSTiR odbył się Amatorski Tur-
niej Koszykówki Kobiet Rzgów CUP 

2021. W turnieju wzięło udział 7 drużyn m.in. 
z Łodzi, Poznania, Gdyni, Ostrowa Wielkopol-
skiego, Pułtuska i Rzgowa. Turniej obserwowa-
li: burmistrz Mateusz Kamiński oraz Małgo-
rzata Rózga, zastępca burmistrza. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania tego 
wydarzenia, serdecznie dziękujemy.

Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce – Chyże Laski Poznań
2. miejsce – KNB Łódź
3. miejsce – KNB Rzgów
4. miejsce – Old Girls Ostrów Wielkopolski I
5. miejsce – 3-City Basket Gdynia
6. miejsce – Old Girls Ostrów Wielkopolski II
7. miejsce – Szpilki Pułtusk

GOSTiR

Rzgowianki pod koszem

Wielkimi krokami zbliża się ostat-
ni turniej z cyklu Walking Futbol 
Tour 2021. Będzie to Halowy Tur-

niej o Puchar Niepodległości.
Już w sobotę, 13 listopada 2021 roku w hali 

Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekre-
acji w Rzgowie zagrają panie i drużyny miesza-
ne. Na pewno zobaczymy Stars Łódź i gospo-
dynie turnieju – Zawiszę Rzgów.

Natomiast w niedzielę, 14 listopada 2021 r. 
rywalizować będą panowie. Swój udział w za-

wodach potwierdzili triumfatorzy Almelo City 
Cup – Rosomak ŁÓDŹ, zwycięzcy Charzyko-
wy Tur Cup 2021 – Szarża Charzykowianka 
Chojnice oraz Pozytywni WF Klub.

Więcej szczegółów na temat turnieju nie-
bawem. Zgłoszenia: kontakt@walkingfutbol.pl, 
informacje – tel. 690 990 278.

Partnerzy: Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Gmina Rzgów, 
Przejazdy24

GOSTiR

Wozy strażackie z remizy OSP 
Guzew w niedzielę, 10 paź-
dziernika 2021 r. jeździły 
po gminie Rzgów z włączo-
nymi syrenami. Obwieszczały 
zaczynający się w Guzewie 
strażacki piknik rodzinny, któ-
ry miał zachęcić nastolatków 
do przystąpienia do Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. 

W ramach wydarzenia odbyło się zwiedzanie 
kabiny wozu bojowego, pokazy sprzętu ratow-
niczo gaśniczego, konkursy sprawnościowe 
i zabawy. Przeprowadzono szkolenie w zakresie 
wiązania węzłów strażackich. Zapłonęło ogni-
sko, na grillu piekły się kiełbaski i kaszanki dla 
wszystkich gości oraz chlebki z masłem czosn-
kowym roztopionym na ruszcie.

Jednostka ochotnicza istnieje już 76 lat, 
remiza z roku na rok jest modernizowana, po-
dobnie jak park samochodowy. Potrzeba jak za-
wsze wymiany pokoleniowej strażaków, którzy 
muszą być bardzo sprawni. Impreza promująca 

aktywność w Młodzieżowej Drużynie Pożarni-
czej była możliwa dzięki mikrograntowi Opus 
oraz dofinansowaniu przez gminę. Przygoto-
wała ją OSP z prezesem Wojciechem Pachol-
skim, Rada Sołecka z sołtysem Henrykiem 
Zaborowskim oraz gospodynie z KGW Guzew.

Ćwiczenia i gry najmłodszych ogląda-
li m.in. burmistrz Mateusz Kamiński, Radosław 
Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego – Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz.

W.Kupisz

Turniej o Puchar 
Niepodległości

Młodzi, 
do straży 
wystąp!

RZGÓW GUZEW

Uczestnicy zajęć turystyczno-sportowych 
organizowanych we współpracy z Urzę-

dem Miejskim w Rzgowie, nie mogą narzekać 
na brak atrakcji. Tym razem wyruszyli koleją 
do Rogowa.

Z nowoczesnego składu ŁKA przesiedli się 
do urokliwego wagonu kolejki wąskotorowej, 
a na koniec siłą własnych mięśni rozpędzali 
drezyną. Uczniowie mieli również okazję zoba-
czyć zabytkowe wagony, lokomotywy, a nawet 
silniki kolejowe. Dodat-
kową atrakcją przygoto-
waną na ostatniej stacji 
kolejki wąskotorowej 
w Jeżowie było ognisko. 
Niedziela, 3 październi-
ka 2021 roku upłynęła 
pod znakiem kolejowych 
atrakcji, a prowadzący 
zajęcia już planują ko-
lejną, jesienną wyprawę.

A.Ruta, 
M.Łukaszewski

Jesienna wyprawaJesienna wyprawa

mailto:kontakt%40walkingfutbol.pl?subject=
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W poprzednim wydaniu ga-
zety sprawozdanie zakończy-
liśmy na wygranym meczu 
z ŁKS-em III Łódź, obecnym 
liderem Klasy okręgowej. 
W czterech kolejnych ligowych 
spotkaniach Zawisza konty-
nuował dobrą serię, odnosząc 
dwa zwycięstwa i dwa remisy.

Wyniki seniorów coraz lepsze
Zwycięstwa odniesione zostały w meczu do-
mowym nad Włókniarzem Zgierz (4:1) oraz 
w meczu wyjazdowym nad rezerwami Sokoła 
Aleksandrów (3:1). Remisem natomiast zakoń-
czyły się spotkania z UKS-em SMS Łódź (0:0) 
i w ostatnim rozegranym pojedynku z Nerem 
Poddębice (2:2). Zwycięstwo w tym ostat-
nim spotkaniu wymknęło się naszej drużynie 
w ostatnich minutach meczu, kiedy to po rzucie 
karnym goście doprowadzili do wyrównania. 
Sytuacja z odgwizdaną „jedenastką” pokazała, 
jak wiele jeszcze pracy przed panami ubranymi 
na czarno. Decyzja co do karnego zmieniana 
była dwukrotnie. Pierwotnie sędzia główny za-
decydował o faulu i wskazał na jedenasty metr 
boiska, aby za chwilę swoją decyzję odwołać 
i pokazać wznowienie dla Zawiszy. To nie był 
jednak koniec zamieszania bo po nagłej kon-
sultacji z sędzią bocznym ponownie wskazano 
na rzut karny. Co więcej tuż przed tą sytuacją 
arbiter zakomunikował o 5 minutach doliczo-
nego czasu gry. I nie byłoby w tym nic dziwne-
go gdyby nie fakt, że zamieszkanie z karnym 
trwało dobre 4–5 minut, a tuż po golu dla ze-

społu z Poddębic i wznowieniu gry z środka 
boiska odgwizdano koniec spotkania. Słuszne 
pretensje do sędziego mieli zarówno zawodni-
cy gospodarzy i gości.

Szkoda dwóch straconych punktów, któ-
rych uzyskanie ostatecznie mogło sprawić, 
że Zawisza ex aequo znalazłby się na 4. miej-
scu ligowej tabeli. A tak jeden dopisany punkt 
pozwolił na uplasowanie się o trzy oczka niżej, 
na 7 pozycji. Do zakończenia rundy jesiennej 

pozostały trzy spotkania, z GLKS-em Sarnów 
oraz silnymi Włókniarzem Pabianice i GKS-em 
Ksawerów. Natomiast na piątej rundzie Zawi-
sza zakończył udział w rozgrywkach okręgo-
wego pucharu Polski. Zbyt silnym do przejścia 
zespołem okazał się zgierski Boruta, który jako 
ówczesny wicelider IV ligi pokonał w Rzgowie 
Zawiszę 2:0. Być może nasza drużyna posta-
wiłaby większy opór gdyby mogła skorzystać 
ze wszystkich podstawowych zawodników. 
Na przeszkodzie stanęły jednak dzień w środ-
ku tygodnia i godzina meczu oraz obowiązki 
służbowe podopiecznych Michała Osińskiego.

Podobnie jak pierwszy zespół, drużyna 
rezerw w minionym okresie rozegrała kolejne 
cztery spotkania i tym samym zakończyła je-
sienne rozgrywki. A odniesione wyniki punk-
towo były dokładnie takie same jak zespołu 
z Klasy okręgowej. W pierwszym meczu odnie-
śli oni kolejne bardzo wysokie zwycięstwo, tym 
razem nad rezerwami Startu Brzeziny (8:0). 
Następnie w meczu na szczycie B klasy, roze-
granym w Łodzi, odnieśli remis z liderującymi 
rezerwami AKS-u (1:1). Po remisie przyszło 
zwycięstwo nad Milanem II MSMS Łódź (5:0), 

a w ostatniej kolejce kolejny podział punktów 
w derbowym meczu z Husarią (1:1). Tym sa-
mym debiutujący w seniorskich rozgrywkach 
zespół w tej rundzie odniósł pięć zwycięstw, 
trzy remisy i jedną porażkę. Wydaje się, że tych 
punktów mogło być trochę więcej gdyż w kil-
ku spotkaniach zabrakło przysłowiowej kropki 
nad „i”. Mamy jednak nadzieję, że wyniki run-
dy rewanżowej będą jeszcze lepsze oraz jed-
nocześnie pozwolą na włączenie się do walki 
o promocję na wyższy poziom rozgrywek.

Dziewczyny ciągle zadziwiają
Piąta kolejka rozgrywek, rozegrana na wy-
jeździe, przyniosła co prawda pierwszą stratę 
punktów i remis 1:1 z Rekordem Brzeziny, ale 
to byłoby na tyle jeśli chodzi o potknięcia na-
szych dziewczyn. W kolejnym meczu wróciły 
one na zwycięską ścieżkę, odnosząc następne 
trzy zwycięstwa. Nie każde z nich było łatwe 
do odniesienia, ale to tym bardziej pokazuje 
jaką siłą dysponuje w swojej lidze zespół Za-
wiszy. Najpierw doszło do pojedynku rewan-
żowego z UMKS-em Zgierz, który zakończył 
się wysokim zwycięstwem 7:1. Następnie, jak 
się później okazało, najtrudniejszym meczem 
okazał się pojedynek z drużyną łódzkiego Ko-
lejarza, w którym o korzystny rezultat drże-
liśmy do samego końca. W ostatnich minu-
tach zespół podwyższył jednak prowadzenie 
i trudne spotkanie zakończyło się wynikiem 
3:1. Kolejny popis umiejętności i strzeleckie-
go instynktu nastąpił w meczu z tegorocznymi 
debiutantkami z Boczków Chełmońskich. Out-
siderki ligowej tabeli nie będą dobrze wspomi-
nały spotkań z naszą drużyną, gdyż wynik dru-
giego meczu był jeszcze wyższy od pierwszego. 
Licznik zatrzymał się na 16 strzelonych golach, 
bez strat po naszej stronie. Choć takie zwycię-
stwo bardzo cieszy, to należą się także słowa 
uznania dla rywalek, które nie zniechęcają się 
i dalej wytrwale uczą się piłkarskiego rzemio-
sła. Runda jesienna żeńskiego zespołu zakoń-
czy się 7 listopada, wobec czego do rozegrania 
pozostają jeszcze dwie kolejki, najpierw z Salos 
Różą Kutno, a następnie z Rekordem Brzeziny.

Młodzież ze zmiennym szczęściem
Drużyny młodzieżowe także powoli zmierzają 
do końca swoich jesiennych rozgrywek. Nie-
którzy takiego końca wypatrują chyba szybciej 
niż pozostali bo i osiągane wyniki zaczęły być 
poniżej oczekiwań. Na pewno dużo lepszej 
drugiej części rundy spodziewali się zawod-
nicy Juniorów Młodszych z rocznika 2006/07. 
Wydaje nam się, że powietrze zeszło z nich 
po nieznacznej porażce z liderem tabeli Borutą 
Zgierz. Choć spotkanie zakończyło się wyni-

kiem 2:3 to równie dobrze taki wynik mógłby 
być zanotowany na korzyść naszej drużyny.

Drugą drużyną, która zanotowała znaczną 
obniżkę formy, jest ta z 2008 rocznika. Nieste-
ty osiągane ostatnio wyniki były na pewno dla 
nich bardzo bolesne, jednak zwieszanie głowy 
nic nie da. Do rozegrania pozostały jeszcze 
dwa spotkania, w których na pewno mogą po-
walczyć o komplet punktów. Zwycięską passę 
kontynuuje za to zespół z rocznika 2009, który 
z takim samym dorobkiem punktowym jak 
zespół Jagiellonii Tuszyn, lideruje w swojej li-
dze. Liczba zwycięstw obecnie wynosi siedem 
na siedem rozegranych spotkań i o ostatecz-
nym układzie tabeli może zadecydować ostat-
nie ligowe spotkanie. Dlaczego napisaliśmy, 
że może zadecydować? Dlatego, że doszły 
do nas słuchy, że być może uda się rozegrać 
mecz z GKS-em Ksawerów, na ten moment 
zakończony walkowerem, o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze. Jeśli uda się to spo-
tkanie rozegrać i dodatkowo odnieść w nim 
zwycięstwo oraz także zwycięstwo w ostatniej 
kolejce z drużyną PTC Pabianice to Zawisza 
może zostać samodzielnym zwycięzcą ligi.

Dobrą formę kontynuuje Młodzik z rocz-
nika 2010, który obecnie plasuje się na trzeciej 
pozycji w tabeli. Prawdziwa weryfikacja aktu-
alnych umiejętności przyszła w meczu z Aka-
demią Widzewa Łódź. Była to dla nas sroga 
lekcja futbolu, zakończona porażką 0:5. Jednak 
jak się uczyć to tylko od tych najlepszych. Poza 
tym nikt za parę lat nie będzie takich wyników 
pamiętał, a prawdziwą wartością będzie ta jak 
dany zawodnik mocno rozwinie swoje umiejęt-
ności. Także i w ich przypadku do rozegrania 
pozostały dwa spotkania, w których podobnie 
jak w roczniku 2008 liczymy na komplet punk-
tów. Mocną przeprawę w ligowych zmaganiach 
ma za sobą drużyna Orlików z rocznika 2012. 
Nowa rozlosowana grupa pozwoliła na roze-
granie spotkań z bardzo silnymi rywalami. 
Trenerzy najczęściej umawiali się na podwójne 
mecze, tak aby jak największa liczba zawodni-
ków mogła sprawdzić swój potencjał oraz ro-
zegrać większą liczbę minut.

Na zakończenie naszego sportowego spra-
wozdania nawiążemy do przeprowadzonych 
naborów w najmłodszych grupach. Wszystko 
wskazuje na to, że drużyna z rocznika 2014–15 
nie będzie „ostatnią” w Zawiszy. Coraz więcej 
zgłoszeń napływa od rodziców dzieci urodzo-
nych w 2016 roku i jeśli ten trend zostanie 
utrzymany to ten rok zamkniemy dwunasto-
ma zespołami, które na trening wyjdą w ko-
szulkach ze znanym w całym województwie 
rycerzem.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Niezły jesienny Niezły jesienny 
sezon…sezon…
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W niedzielę 3 październi-
ka, w świetlicy wiejskiej 

w Czyżeminku odbyły się warsz-
taty malarskie dla dorosłych pod 
hasłem „Raczkujący Matejko”. 
Ćwiczenia plastyczne zorgani-
zowane przez Grupę Collage, 
sfinansowane zostały z mikro-
grantów OPUS.

Zajęcia dla dorosłych ar-
tystów stawiających pierwsze 
kroki w malarstwie zostały 
przeprowadzone przez instruk-
torkę Wiktorię Defińską. Było 
dużo kreatywnej pracy w ka-
meralnym gronie. Dziękujemy 
za obecność, za odwagę w prze-
kraczaniu granic i twórczą ener-
gię. Efektem warsztatów będzie 
wystaw prac w GOK w Rzgowie.

Grupa Collage

W sobotę, 16 października w Gospodarzu 
odbyła się impreza integracyjna pod ha-

słem „Dzień otwarty świetlicy wiejskiej”. Dwa-
dzieścia gospodyń miejscowego KGW pod kie-
runkiem przewodniczącej Grażyny Ratajskiej 
przez dwie doby piekło, gotowało, smażyło 
najrozmaitsze potrawy, trzymając się kanonu 
kulinarnych tradycji Gospodarza.

Punktem kulminacyjnym było symboliczne 
przekazanie nowego wyposażenia przez burmi-
strza Mateusza Kamińskiego na ręce przewodni-
czącej KGW. Była to szafa chłodnicza, kosa spali-
nowa oraz odkurzacz do liści. To jeden z ostatnich 
akordów rozłożonego na lata przedsięwzięcia, 
jakim był remont i modernizacja świetlicy oraz 
zagospodarowanie otoczenia. Teraz mieszkańcy 
czekają już tylko na podłączenie gazu.

Przekazane wyposażenie o wartości ok. 10 
tys. zł sfinansowano z budżetu województwa 
łódzkiego. Rzgowscy samorządowcy pomo-
gli KGW wysłać wniosek w ramach projektu 
„Sołectwo na Plus”. Dotację przyznano na 603 
projekty, na kwotę prawie 6 mln zł.

W dniu otwartym w świetlicy w Gospo-
darzu uczestniczyli ponadto: inż. Bogdan Bła-
ziński z UMR, Mariola Mikołajczyk – dyrektor 
Przedszkola Publicznego w Rzgowie, członkini 
KGW, a także Radosław Pełka, przewodniczący 
Rady Miejskiej i radna Anna Tumińska-Kubasa.

W.Kupisz

Z pędzlem w dłoni…Z pędzlem w dłoni…

Dom Kultury w Rzgowie zaprasza na kon-
cert z okazji Święta Niepodległości 11 li-

stopada, o godz. 18.00 – Zaśpiewajmy Wspól-
nie Pieśni Niepodległościowe!

Usłyszymy w nim przepiękne pieśni le-
gionowe i partyzanckie, które wszyscy dobrze 
znamy: „Legiony to…”, „Maszerują strzelcy 
maszerują”, „Rozkwitały pąki białych róż”, 
„Przybyli ułani pod okienko”, „O mój rozmary-
nie…”, „Wojenko, wojenko”, „Piechota” i wiele 
innych. Mamy nadzieję, że wspólnie je zaśpie-
wamy. Przed koncertem publiczności rozdane 
zostaną specjalnie przygotowane śpiewniki.

W koncercie weźmie udział 5 znakomitych 
artystów Teatru Wielkiego w Łodzi:

Agnieszka Makówka – mezzosopran, Ra-
fał Pikała – bas, Krzysztof Marciniak – tenor, 
Agnieszka Białek – sopran, która będzie też 
gospodarzem koncertu. Akompaniować będzie 
znakomity pianista, akompaniator, dyrygent 
Marcin Werner. GOK

Lekcja patriotyzmu
PIEŚNI NIEPODLEGŁOŚCIOWE W WYKONANIU 
ŚPIEWAKÓW OPEROWYCH

Dla gospodyń w GospodarzuDla gospodyń w Gospodarzu

21.11.2021 19.00
GOK w Rzgowie, ul. Szkolna 7 
Bilety: 58 zł na kupbilecik.pl

Z przyczyn niezależnych od organizatora spektakl 
„Spotkanie w parku” zostaje przesunięty. 

Nowy termin to 28 listopada 2021, godz. 18.00. 
Bilety zakupione na kupbilecik.pl można zwracać 

lub przebukować na nowy termin pod adresem 
kupbilecik.pl/zwrot/

Uwaga!Uwaga!
ZmianaZmiana
terminuterminu

https://www.kupbilecik.pl/
https://www.kupbilecik.pl
https://www.kupbilecik.pl/zwrot/

