
S ą to salony i serwisy samochodów osobowych (Subaru, 
Toyota, Kia), terenowych (Autotraper), ciężarowych 

(Scania, Renault, DAF i Volvo), a także ciągników rolniczych 
(Kubota i John Deere).

Ze RZgowa tRafić do ResZty Polski

   Rzgowski salon Subaru jest drugim oddziałem w Polsce 
firmy Emily Frey Retail, potentata rynku samochodowego 
w Europie. Oferuje pełny zakres usług. Oprócz serwisu i 
salonu, prowadzona jest sprzedaż akcesoriów, a jeszcze 
więcej produktów dostępnych jest w sklepie internetowym.

- Ponadto w tym miejscu znajduje się centralny magazyn części 
i duża część (ok. 80 proc.) centralnego magazynu samochodów 
- mówi Krzysztof Sobociński z oddziału w Rzgowie. - Obecnie 
realizowany jest projekt centrum samochodów używanych 
Subaru na całą Polskę. W planach jest poszerzenie zakresu 
działalności. Należy podkreślić znakomitą lokalizację salonu. 
Firma się rozwija, m.in. dzięki współpracy z władzami gminy, 
którą sobie bardzo cenimy.

Jedna Z PieRwsZych stacJi dealeRskich 
w Polsce

   W Rzgowie od 1998 roku znajduje się siedziba firmy 
AMX Łódź - Autoryzowanego Dealera Toyoty, która powstała 
jako jedna z pierwszych stacji dealerskich w Polsce.  

- Firma AMX zapewnia kompleksową obsługę samocho-
dów Toyota w zakresie m.in. sprzedaży nowych i używanych 
samochodów oraz części i akcesoriów, serwisu mechanicznego 
i blacharsko-lakierniczego, wynajmu długoterminowego dla 
firm - mówi Marcin Zambrzycki, dyrektor oddziału w Rzgowie. 
- Naprawy blacharsko-lakiernicze wykonywane są według 

najnowszych technologii na specjalistycznych urządzeniach 
rekomendowanych przez Toyotę na całym świecie - zapewnia.

  
 Poza tym w siedzibie prowadzona jest sprzedaż samo-

chodów do firm i aut dostosowanych dla niepełnosprawnych. 
Klientom oferowana jest obsługa kredytowa, rejestracja i 
ubezpieczenie samochodu na miejscu.

więceJ niż komPleksowa obsługa

   Istniejący od 1994 roku w Starowej Górze salon i serwis 
Kia „Landcar” zajmuje się kompleksową obsługą pojazdów 
wszystkich marek.

- W zakres naszych usług wchodzi: sprzedaż samochodów 
nowych, odkupywanie i sprzedaż samochodów używanych, 
pośrednictwo kredytowe, agencja ubezpieczeniowa, serwis 
mechaniczny oraz serwis blacharsko-lakierniczy z bezgotówkową 
likwidacją szkód - mówi Michał Krzewiński z zarządu firmy. - 
Na miejscu dostępna jest także wypożyczalnia samochodów 
z możliwością wynajmu długoterminowego. Ponadto firma 
świadczy usługi pomocy drogowej.

   Posiada własną stację kontroli pojazdów, zajmuje się 
również regeneracją wtryskiwaczy, naprawami powypad-
kowymi samochodów ciężarowych, zarządzaniem flotami 
i sprzedażą części do samochodów wszystkich marek. To 
jedna z nielicznych firm dealerskich, świadczących tak szeroki 
zakres usług. Nieprzypadkowo firma powstała właśnie w 
gminie Rzgów. Stąd się wywodzą właściciele i tu inwestują. 
Istotna jest również znakomita lokalizacja przy trasie, a także 
bardzo dobra współpraca z lokalnym samorządem.
(dokończenie na str.5)

TeksT: Wojciech GrzeGorczyk

wybRane logo gminy 

W ramach konkursu wpłynęło 30 projektów logo gminy 
Rzgów. Pod względem formalnym, zakwalifikowano 30, 

które oceniono zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu 
o konkursie. Najważniejsze było oddanie charakteru gminy, 
oryginalność pomysłu;  walory estetyczne i marketingowe, czyli 
wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i 
zapamiętania, niezależność od nośnika i środka powielania oraz 
przekazu, łatwa czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie 
w wersji czarno-białej i barwnej. Komisja konkursowa powołana 
przez burmistrza Rzgowa, przyznała nagrodę główną 2000 
złotych  - Annie Bobrowskiej z Łodzi. (więcej na str. 4)

buRmistRZ o RefoRmie oświaty

naJstaRsZy ZaPisek o RZgowie

W 2017r. - Roku 550. 
Jubileuszu Rzgowa więk-

szość z nas zwraca uwagę przed 
wszystkim na 1476 rok, kiedy 
król Kazimierz IV Jagiellończyk 
nadał prawa miejskie Rzgowowi. 
Jednak druga co do ważności 
data to 10 lutego 1378 r.  Wtedy 
wieś Rzgów po raz pierwszy 
„ujrzała światło dzienne”, po-
nieważ została odnotowana 
w ówczesnych kronikach. Tego 
dnia Kapituła Krakowska nadała 
osadzie nad Nerem prawo 
średzkie. (więcej na str. 4)

auTor: Miron ossoWski / proj. anna BoBroWska

oprac. Włok

auTor: WłodziMierz kupisz / foT: jarosłaW MarianoWski

M ateusz Kamiński w wywiadzie dla gazety podkreśla, 
że obwody szkół na terenie gminy Rzgów nie uległy 

zmianie. Rodzice zawsze mogli i nadal mogą wybrać szkołę, 
do której będzie uczęszczać ich dziecko. Nowa ustawa zo-
bowiązuje każdy samorząd do przedstawienia siatki szkół 
na terenie danej gminy, w tym również do zaprezentowania 
obszaru, jaki swym zasięgiem obejmuje dana placówka. 
Dlatego i my przygotowaliśmy uaktualnioną informację. 
Ma ona znaczenie np. dla nowych mieszkańców, którzy nie 
wiedzą, gdzie zwyczajowo uczyły się dzieci z danego terenu. 
(więcej na str. 12)

ukazuje się od kwietnia 1995

BaBichy, Bronisin dw., czyżeminek, stara Gadka, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, huta wiskicka
kalinko, kalino, konstantyna, prawda, romanów, rzGów, starowa Góra, tadzin
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RZgów PRZyJaZny motoRyZacJi
bRanża motoRyZacyJna w gminie RZgów Jest baRdZo mocna i nadal 
się RoZwiJa. wZdłuż tRasy a1 na odcinku łódź-PiotRków tRybunalski 
funkcJonuJe wiele fiRm motoRyZacyJnych.



Docenienie potencjału niewielkich miast to trend XXI wieku, 
doskonale wpisujący się w założenia zrównoważonego rozwoju, 

który jest ideą przewodnią w aktualnie obowiązującej „Strategii 
Rozwoju Gminy Rzgów”. 

chcemy być miastem dobRego życia!

Międzynarodowa Sieć Cittaslow liczy 228 miast reprezentujących 
30 krajów z całego świata i nadal się rozrasta, podobnie jak coraz 
bardziej powszechne stają się idee zarządzania miastami w taki 
sposób, by ich mieszkańcom żyło się w nich dobrze, a miernikiem 
rozwoju gminy stała się też ocena jakości życia jej mieszkańców, 
a nie tylko rozwój gospodarczy.

Miasta Cittaslow przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości 
życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia. Stawiają 
na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie 
niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę 
zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej wytwórczość i kuchni. 
Charakterystyczną cechą miast Cittaslow jest również rozwijanie 
tradycji gościnności, z którą w gminie Rzgów z pewnością nie 
mamy najmniejszych problemów! Mogły przekonać się o tym liczne 
delegacje – z Ukrainy, Włoch, delegacje zespołów folklorystycznych, 
chórów, czy licznych gości dożynkowych.

Idea Cittaslow zakłada również wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii i nowatorskich sposobów zarządzania miastami. To 
pewna filozofia myślenia o zarządzaniu miastem i planowaniu jego 
rozwoju w taki sposób, aby w dynamicznym rozwoju nie zgubić 
gdzieś po drodze wartości nadrzędnej wszystkich tych działań, którą 
pozostać ma człowiek, jego dobro i życie. Być może brzmi to z lekka 
patetycznie, ale czy w głębi duszy wszyscy nie marzymy o tym, aby 
żyło się wolniej, żebyśmy czuli się podmiotem zainteresowania 
władz rodzimej gminy? Bezspornym trendem jest już wyludnianie 
się wielkich aglomeracji, które obok pewnych ułatwień oferują 
swoim mieszkańcom ogromną dawkę stresu, wyścig szczurów, 
problemy społeczne i wychowawcze oraz smog, o którym ostatnio 
zrobiło się tak głośno.Pierwsze miejscowości z Polski przystąpiły 
do sieci „miast dobrej jakości życia” w 2006 roku, dzięki czemu 
kilkanaście miesięcy później powołano Polską Krajową Sieć Miast 

Cittaslow – Reszel, Biskupiec, Bisztynek, Lidzbark Warmiński. Każde 
miasteczko przed przystąpieniem do sieci miast Cittaslow dokonuje 
samooceny w następujących obszarach: energia i polityka środowi-
skowa, polityka infrastrukturalna, polityka jakości życia miejskiego, 
rolnictwo, turystyka i rzemiosło, gościnność, świadomość, szkolenia, 
spójność społeczna i partnerstwo. Moim zdaniem nie będziemy 
mieli problemów w większości obszarów poddawanych ocenie, 
zaryzykuje wręcz stwierdzenie, że często nie doceniamy naszych 
zalet i potencjału, jaki tkwi w gminie Rzgów.

duża PRomocJa Za kilkaset euRo

Po spełnieniu wymagań stawianych miastom kandydującym 

do Cittaslow, ostatnim krokiem będzie powołanie pełnomocnika 
ds. Cittaslow w naszej gminie oraz uiszczenie jednorazowej opłaty 
w wysokości 600 euro. W kolejnych latach wysokość rocznej składki 
szacowanej w oparciu o liczbę mieszkańców Rzgowa wyniesie 
750 euro.

W ramach działalności Cittaslow planowane są liczne wydarzenia 
edukacyjne: lekcje, warsztaty, kampanie informacyjne, spotkania 
ze ślimakiem, pogadanki, gry, zabawy miejskie, integrujące lokalną 
społeczność oraz promujące zasady dobrego życia, wydarzenia 
rekreacyjne dla rodzin: rajdy rowerowe, w tym dla seniorów, pikniki, 
festyny, koncerty, pokazy, spektakle, zawody sportowe, konferencje 
, święta kulinarne promujące lokalnych producentów żywności. 
Członkowie Stowarzyszenia zapraszani są również do uczestnictwa 
w lokalnych i międzynarodowych targach turystycznych – w roku 2017 
targi takie odbywają się w Saturn w Chorwacji w dniach 1- 4 marca. 
Organizowane są także wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła 
Artystycznego (w tym roku w Prudniku), dba się o promocję miast 
członkowskich – w roku 2017 przykładem może być tutaj prezentacja 
Polskiej Krajowej Sieci Miast podczas Pikniku Europejskiego - w Ełku 
(RPO - rozkręcamy powszechny optymizm) – 10 czerwca. 

Przynależność do stowarzyszenia to również promocja sieci 
miast Cittaslow na Facebooku i mediach społecznościowych, oferty 
turystycznej sieci Cittaslow, wspieranie materiałami promocyjnymi 
tzw. kącików Cittaslow w miastach (wzajemna promocja) oraz wy-
miana myśli naukowej (współpraca min. z Politechniką Łódzką) i tzw. 

dobrych praktyk. Stowarzyszenie poszukuje aktywnie partnerów dla 
sieci Cittaslow: nacisk kładzie się np. na współpracę z instytucjami 
kultury i organizacjami pozarządowymi. 

Poszukiwanie środków zewnętrznych to również sfera zaintere-
sowań stowarzyszenia – już trwa praca nad wnioskami do Europy 
dla Obywateli, złożono wniosek do ministra sportu i turystyki, 
związany z pozyskaniem środków zewnętrznych. Przynależność do 
stowarzyszenia to jednak przede wszystkim doskonała promocja 
– w tym na arenie międzynarodowej oraz pozyskanie partnerów 
do współpracy i przyjaciół na całym świecie.

TeksT: MałGorzaTa rózGa / zastępca burmistrza 

foT.: WłodziMierz kupisz

na sesJi 1 lutego, Z inicJatywy buRmistRZa RZgowa, Rada mieJska PodJęła 
uchwałę w sPRawie PRZystąPienia gminy RZgów do międZynaRodowego stowa-
RZysZenia „cittaslow – międZynaRodowa sieć miast dobRego życia”.

Taki wpis pojawił się 10 lutego na stronie cittaslowpolska.pl: 
„Niewielkie miasteczko w województwie łódzkim to kolejny 

pretendent do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. Radni 
miejscy w Rzgowie podjęli 1 lutego br. decyzję o wszczęciu 
procedury przystąpienia do grona miast spod znaku ślimaka.

Kilkutysięczny Rzgów, kojarzony do tej pory z centami 
handlowymi, podjął pierwszy krok na drodze do stania 
się „miastem dobrej jakości życia”. Po uzyskaniu aprobaty 

Ministra Spraw Zagranicznych miasto przystąpi do prac 
nad samooceną, która stanowić będzie podstawę do jego 
certyfikacji.

Oprócz Nowego Stawu (woj. pomorskie) i Sianowa (za-
chodniopomorskie) to już trzecie polskie miasto, które ma 
szansę uzyskać pełnoprawne członkostwo w ruchu Cittaslow 
w roku 2017. Tym samym krajowa sieć może powiększyć się 
do 29 miasteczek.”

koleJny PRetendent do sieci cittaslow!

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

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

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

4. Przekaż 1 proc. podatku na rzecz GLKS Zawisza Rzgów. 
Podczas wypełniania PIT wpisz KRS: 0000401965 oraz 
cel: Dla GLKS Zawisza Rzgów.

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

6. Wsparcie dla rzgowskich harcerzy ZHP pod nr. KRS: 
0000283814, cel szczegółowy: Górna - Rzgów.

Dodatkowe fundusze to dla ZHP Rzgów nowe możliwości 
dzięki nim zbiórki będą jeszcze ciekawsze, uzupełnimy 
swój sprzęt biwakowy oraz wykształcimy młodą kadrę.

Najlepiej przekazać 1 proceNT poDaTku koMuś 
z gMiNy rzgóW:

auTor: WłodziMierz kupisz

Na zdj. Ślimak stanowi logo międzynarodowego 
stowarzyszenia Cittaslow

gRono miast sPod Znaku ślimaka

Na zdj. Plac zabaw w Rzgowie. Każdy powinien być podmiotem zainteresowania władz rodzimej gminy
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W styczniowym numerze „Gazety Rzgowskiej” ukazał się artykuł „Strach ma wielkie oczy” 
dotyczący ewentualnego powstania lądowiska w Starej Gadce. 

Rada sołecka i sąsiedzi  działki udostępnionej pod to przedsięwzięcie,  uważamy, że PO 
(autor tekstu) był nieobiektywny oceniając obie strony sporu, a w kilku kwestiach się myli lub 
po prostu mija z prawdą. Inwestor p. Dudkiewicz przedstawiony jest jako pasjonat lotnictwa, 
instruktor szybowcowy, człowiek otwarty na dialog, który chce ożywić i uatrakcyjnić życie 
naszej wsi, a nawet zabierać mieszkańców na loty. Ci zaś jak wynika z artykułu to zacofani, 
nieoświeceni i zawistni ludzie, którzy rzucają kłody pod nogi chcącemu realizować swe 
marzenia i pasje. Naszym zdaniem kilka kwestii należy wyjaśnić.

Jeśli dla kogoś atrakcją jest lotnictwo to kilkanaście km od Gadki znajduje się lotnisko sportowe 
gdzie może popatrzeć na samoloty, a nawet nimi polatać. Autor przytacza przykład lądowiska w 
Bychlewie i pisze: „ tam też odbywają się loty i nikomu to nie przeszkadza”. I właśnie tak powinno 
być. Tego typu przedsięwzięcia powinny powstawać tylko tam gdzie nikomu to nie przeszkadza. 
Być może lądowisko jest wystarczająco oddalone od zabudowań, a może istotne jest to, że lądują 
tam tylko ciche szybowce i przez to nie jest uciążliwe dla bychlewian.  

U nas działka, o której mowa łączy dwie gęsto zabudowane ulice : Lucernianą w Starej Gadce 
i  Ogrodników w Nowej Gadce. Biegnie prostopadle do nich, a więc tzw. korytarz powietrzny 
przebiega bezpośrednio nad budynkami mieszkalnymi. Trudno się zatem dziwić mieszkańcom, 
że obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale również o drastyczne obniżenie wartości okolicz-
nych gruntów. Bo kto zechce kupić ziemię np. pod budowę w 
sąsiedztwie lądowiska? Autor cytuje też jakiegoś anonimowego 
mieszkańca stwierdzającego: „jeden drugiemu zazdrości, że zarobi 
parę groszy” a jakaś znowu kobieta, że „i tak latają samoloty z 
łódzkiego lotniska”. Słowa o ludzkiej zawiści to słowa właściciela 
działki i jego niezbyt rzeczowy argument w tym sporze. Natomiast 
jeśli chodzi o samoloty   z Lublinka to odległość sprawia, że są 
zupełnie niesłyszalne i poza zasięgiem wzroku.

P. Dudkiewicz pytany dlaczego wybrał Gadkę a nie Konstantynę 
(której jest mieszkańcem ) stwierdził, że tam nie ma odpowied-
nich terenów i są linie energetyczne. Dziwne, że nie zauważył 
biegnących wzdłuż ew. lądowiska dwóch linii przesyłowych 

wysokiego napięcia z kilkudziesięciometrowymi stalowymi masztami. Autor artykułu pisze, że 
samolot, który zamówił lotnik pasjonata jest ultralekki i tu cytat ‘’cichutki’’. Nie informuje jednak 
ile silnik emituje decybeli?! Jakby nie było, to maszyna napędzana silnikiem spalinowym, a nie 
bezgłośny szybowiec. Ciekawi jesteśmy czy PO chciałby, żeby ten „cichutki” samolocik wzbijał 
się w przestworza nad jego domem…..pewnie nie bardzo, tym bardziej że w tej samej gazecie 
pisze o problemach związanych z hałasem. Skoro  nie potrzebuje on dużego terenu pod start 
i lądowanie to nie będzie problemu ze znalezieniem kawałka pola, oddalonego nieco bardziej 
od siedzib ludzkich.

Nie mamy nic przeciwko p. Dudkiewiczowi ani jego zainteresowaniom, ale niech je realizuje 
w sposób, który nie przeszkadza ani nie zagraża innym ludziom. Dziwi nas, że instruktor i pilot, 
czyli człowiek zapewne obyty i inteligentny z uporem pcha się na siłę tam, gdzie go nie chcą.

Ta sprawa jest dla nas bardzo ważna. Protest przeciwko tej inwestycji podpisało już ponad 150 
osób, a jesteśmy w stanie zebrać ich dużo więcej. Mamy nadzieję, że inwestor oraz właściciel działki 
wezmą pod uwagę zdanie mieszkańców. Argumenty o atrakcjach związanych z lądowiskiem są 
po prostu śmieszne w porównaniu z pragnieniem spokoju i bezpieczeństwa jakie każdy człowiek 
ma prawo mieć we własnym domu niezależnie kim jest i gdzie mieszka.

Z poważaniem 
Rada Sołecka  oraz mieszkańcy Starej Gadki        

TeksT: karolina jardzioch / urząd Miejski W rzGoWie

1 lutego na XXXi sesJi buRmistRZ RZgowa PRZestawił Radnym nastęPuJące PRoJekty uchwał: uZnać można, że naJważ-
nieJsZą Z nich była uchwała w sPRawie PRoJektu dostosowania sieci sZkół Podstawowych i gimnaZJów do nowego ustRo-
Ju sZkolnego, tZn. w nasZym PRZyPadku likwidacJi gimnaZJum oRaZ utwoRZenia ośmioletnich sZkół Podstawowych.

RefoRma oświaty

gmina przekształci gimnazjum w ośmioletnią szkołę podsta-
wową, czyli włączy go do  SP w Rzgowie. Pozwala nam na 

to lokalizacja obu szkół, które znajdują się w jednym budynku. 
Ze względu na braku pomieszczeń na utworzenie VII klas, które 
z mocy prawa będą funkcjonować już od 1 września 2017 r., 
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie zostanie 
włączone w struktury Szkoły Podstawowej im. J. Długosza. W 
zaproponowanym projekcie uchwały, nie dokonano żadnych 
zmian w granicach obwodów szkół podstawowych. Wszystko 
zostaje w dotychczasowym kształcie.    

PoRoZumienie komunikacyJne

Upoważniono burmistrza do zawarcia porozumienia 
międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji au-
tobusowej. Uchwała potrzebna była dla zapewnienia dalszego 
funkcjonowania komunikacji zbiorowej na trasie Guzew, Rzgów,  
Gospodarz obsługiwanej przez Miejski Zakład Komunikacji w 
Pabianicach. Gmina Rzgów z gminą miejską Pabianice podpiszą 
porozumienie w tym zakresie.

gmina kuPi dZiałki

Radni wyrazili zgodę na zakup dwóch działek w obrębie 
Guzew-Babichy. Nieruchomości stanowią część drogi dojaz-
dowej do istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej im. 
K. Makuszyńskiego w Guzewie oraz posłużą jako dojazd do 
projektowanego budynku przedszkola w Guzewie. Z uwagi na 
lokalizację pobliskiego rowu melioracyjnego, nie jest możliwe 
urządzenie drogi dojazdowej na gruntach będących własnością 
gminy. Uzgodniona z właścicielami cena nabycia nieruchomości 
to 50 zł/m kw. Razem koszt działek wynosi 3 800 zł.

W ślad za podjętą uchwałą na sesji w grudniu, dotyczącą 
pozbawiania kategorii drogi gminnej ul. Małej – drogi nr 106476E 
w Rzgowie i wyłączenia jej z użytkowania, radni przyjęli uchwałę 
o pozbawieniu nazwy tej ulicy. Nigdy przy tej ulicy nie istniały 
numery porządkowe, ani nie było adresów meldunkowych, 
zatem racjonalne było podjęcie tej uchwały.

oPieka nad beZdomnymi ZwieRZętami

Na sesji podjęto uchwałę w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy w 2017 roku. Celem programu jest 
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 
dla zwierząt, opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna 
sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie 
ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, jak również finansowanie. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane 
będzie poprzez odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt 
przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Daniel” z sie-
dzibą w Grudziądzu przy ul. Dworcowa 14 , 86 -300 Grudziądz 
(Schronisko – Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, 
Węgrowo 4, 86- 302 Grudziądz). Środki finansowe na realizację 
zadań określonych w programie na rok 2017 wynoszą 312,5 
tysiąca zł.

ZwięksZenie Planu wydatków w 2017 R.

1. Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie o 

kwotę 105 tysięcy zł
2. Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. Nadrzecznej 
w Rzgowie od nr 1 do nr 12 o ponad 7,5 tysiąca zł.
3. Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej 
od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie 
Dworskim o prawie 14,3 tysiąca zł.
4. Zakup pomp i mieszadeł dla GZWiK w Rzgowie o kwotę 7 
tysięcy zł.
Razem to wzrost wydatków o 133,8 tysiąca zł.

PokRycie ZwięksZenia Planu wydatków 
PochodZi Z nastęPuJących PoZycJi:

1. Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących 
własność Gminy Rzgów – kwota 70.000,00 zł
2. Obsługa prawna urzędu- wydatki bieżące – kwota 35.000,00 zł
3. W.P.F.: Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie – kwota 
28.817,00 zł.

Podczas sesji w dn. 1 lutego 2017 r. Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej Grażyna Gałkiewicz przedstawiła sprawozdanie 
z działalności komisji w roku 2016. Radni przyjęli także plan 
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 podzielony na II półrocza 
2017 roku. Do zadań Komisji Rewizyjnej należeć będzie bieżące 
kontrolowanie na zlecenia Rady Miejskiej, a także zaopiniowanie 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 i wypracowanie 
wniosku absolutoryjnego.

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

miesZkańcy o lądowisku

sesJa ważnych decyZJi
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auTor: Miron ossoWski 

TeksT: orGanizaTor

Proj. logo: Anna Bobrowska

w sali konfeRencyJneJ w uRZędZie mieJskim w RZgowie odbyło się uRocZyste RoZstRZygnięcie konkuRsu na logo gminy RZgów. 
wPłynęły PRace 30 autoRów. Za naJlePsZy uZnano PRoJekt anny bobRowskieJ. autoRka otRZymała nagRodę w wysokości  
2 tysięcy Złotych.

W uroczystości wręczenia trofeów wzięli udział: Mateusz 
Kamiński - burmistrz Rzgowa, Jan Michalak - prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie oraz Miron Ossowski 
– doradca burmistrza.

Zgodnie z założeniami konkursu, projekt logo gminy 
Rzgów powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, 
zarówno na przedmiotach codziennego użytku, jak też na 
materiałach promocyjnych i reklamowych oraz nośnikach 
elektronicznych i grafice internetowej. Projekty oceniono 
zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie: 
oddanie charakteru gminy, oryginalność pomysłu, walory 
estetyczne i marketingowe, wywoływanie pozytywnych 
skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania, niezależ-
ność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa 
czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji 
czarno-białej i barwnej.

Komisja konkursowa wyróżniła prace:
Bartosza Nowaka ze Rzgowa
Adama Wieczorka ze Rzgowa
Barbary Jagiełło-Chrebelskiej ze Rzgowa
Marcina Krzemińskiego i Michała Kardasa z Pabianic

Dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski z komisji konkursowej: 
Przyjęta forma pod względem estetycznym jest bardzo prosta, 
ale jednocześnie posiada pewną szlachetność, co gwarantuje 
jej dobrą rozpoznawalność. Zdaniem jury - autorce udało się 
sprowadzić znak do minimalnej liczby elementów, tworząc 
pod względem grafiki dzieło zamknięte i wewnętrznie  
spójne. Są to cechy mogące gwarantować osiągniecie 
jednego z podstawowych założeń funkcjonowania logo 
– rozpoznawalności.

Ks. Krzysztof Florczak: „Konkurs na logo gminy" uważam za 
cenną inicjatywę. Ten znak bowiem poszerza nasze rozumienie 
" małej ojczyzny", którą tworzymy jako gmina. Logo gminy 
uświadamia nam bowiem, że tą " małą ojczyznę" stanowi 
nie tylko moja miejscowość, ale i inne, których potrzeb nie 
wolno lekceważyć, które mają prawo harmonijnego rozwoju 
i korzystania z zasobów całej gminy. Wybrane logo zdaje 
się to właśnie wyrażać w sposób bardzo czytelny i prosty.”

Jan Michalak z komisji konkursowej: „Nie ukrywam że 
zwycięska praca otrzymała ode mnie maksymalne 30 punktów. 
Miałem możliwość dokładnego zapoznania się z pracami 
konkursowymi, ale pierwsze wrażenie było decydujące. 
Mnie urzekła uniwersalność tego projektu. Logo jest bardzo 
proste i łatwe do zapamiętania, a każdy może odczytywać 
go na swój sposób. Mnie te pięć okręgów kojarzy się ze 
stokrotką. Stokrotka zaś we wszystkich kulturach kojarzy 
się z młodością i radością. Chciałbym aby to logo właśnie 
wszystkim nam tak się kojarzyło.”

Małgorzata Rózga: „Projekt A.Bobrowskiej przykuł moją 
uwagę od samego początku, choć oceniłam go na równi 
z innym, wyróżnionym projektem. Pozytywne, wyraźne 
kolory (błękitny kolor zaczerpnięty z herbu w zestawieniu z 
biznesowym odcieniem granatu), prostota i elegancja formy, 
nie przesadzony, nowoczesny wzór to w mojej ocenie jego 
ogromne atuty. Zdecydowanie przekonuje mnie również 
uzasadnienie koncepcji projektu łączącego tradycję i współ-
czesność, tj. nawiązanie kolorami do herbu gminy, a kształtem 
do krzyża, który św. Stanisław nosił na piersi oraz symbolika 
wzoru - miasto Rzgów stanowi w nim środkowy krąg krzyża, 
który to kształt spaja kręgi pozostałe, oznaczające pozostałe 
miejscowości w gminie Rzgów.

Mogę podpisać się pod tezą, że miasto Rzgów jest mo-
torem rozwoju dla pozostałej części gminy i „promieniuje” 
pozytywnie na pozostałe miejscowości, spajając je admini-
stracyjnie, gospodarczo i kulturalnie, a rozkwit gospodarczy 
samego miasta, jak kręgi na wodzie, oddziałuje na pozostałe 
miejscowości w gminie.

Danuta Szymczak z komisji konkursowej: „Wybór swój 
uzasadniam prostą grafiką, łatwy do zapamiętania, nawią-
zujący kolorystycznie do barw i flagi Rzgowa.”

- Nowe logo przywołuje szereg skojarzeń, ale co ważne, 
wszystkie, które usłyszałem -  są pozytywne – mówił Mateusz 
Kamiński, burmistrz Rzgowa, który dla zachowania bezstron-
ności nie pracował w komisji konursowej. - Wprost nawiązuje 
do krzyża greckiego, który św. Stanisław przedstawiony w herbie 
naszej gminy ma w postaci klamry spinającej płaszcz na swojej 
piersi. Pojawiają się opinie, że logo jest podobne do znaku rodu 
Boromeuszy – a to przecież zacny ród, z którego pochodzi św. 
Karol Boromeusz. Są też skojarzenia z nitką i pętelką, co z kolei 
przywołuje na myśl naszą tradycję tekstylną i obecny u nas 
biznes modowy.

- Nie bez znaczenia jest konotacja z kielichem kwiatowym, bo 
kieruje nasze myśli w kierunku gminnych tradycji ogrodniczych 
– kontynuował burmistrz M. Kamiński. - Są też porównania z 
ringiem dróg szybkiego ruchu – a to właśnie oznacza nowo-
czesność i rozwój. Mnie najbliższe są skojarzenia geograficzne 
– w których stolica gminy – miasto Rzgów scala okalające ją 
miejscowości w jedność, a wszystkie części gminy się przenikają 
i współpracują. A zatem jeśli nasze nowe logo – które zostało 
zaprojektowane zgodnie z panującymi trendami graficznymi - 
kojarzy się z tradycją, bogactwem, nowoczesnością, rozwojem, 
jednością i współpracą – to ja jestem zadowolony.

Fot. Ryszard Poradowski / Na zdj. Burmistrz Mateusz Kamiński i Jan 
Michalak - przewodniczący Rady Miejskiej w towarzystwie Anny 

Bobrowskiej i wyróżnionych  projektantów rzgowskiego logo

naJstaRsZy ZaPisek o RZgowie 

W 2017 r. - Roku 550. Jubileuszu Rzgowa większość z nas zwraca uwagę przed wszystkim 
na 1476 rok, kiedy król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał prawa miejskie Rzgowowi. 

Jednak druga co do ważności data to 10 lutego 1378 r.  Wtedy wieś Rzgów po raz pierwszy 
„ujrzała światło dzienne”, ponieważ została odnotowana w ówczesnych kronikach. Tego dnia 
Kapituła Krakowska nadała osadzie nad Nerem prawo średzkie. Było ono wykorzystywało 
przez ponad tysiąc miast i mniejszych miejscowości.

Prawo średzkie było wczesną i konserwatywną odmianą prawa magdeburskiego. Zgodnie z 
nim w mieście rządził sołtys lub wójt dziedziczny wraz z ławnikami, a miasto posiadało ogra-
niczoną autonomię i ograniczone sądownictwo. Zapewniało prawo spadkowe kobietom.

Wójt Piotr ze Styrnowca 10 lutego kupił swój tytuł za 7 grzywien „na wieczne czasy”. Jednak 
sprawy potoczyły się wkrótce inaczej w myśl porzekadła, że nic nie trwa wiecznie. Kanonicy 
najprawdopodobniej chcieli uzyskać pełnię władzy nad kmieciami i w jakiś nieznany sposób 
wywarli nacisk na wójta. Piotr ze Styrnowca musiał odsprzedać wójtostwo plebanowi Andrzejowi, 
zamieszkałemu na targowisku w Pabianicach, 
cokolwiek by to znaczyło...

TeksT:(opr. Włok)  
rys.: jan depczyński / 

na rys. doMnieMany WyGląd Gródka rycerskieGo W Grodzisku

gmina RZgów ma swoJe logo

r zgów, regionalny  finalista rywalizacji o tytuł „Świetlnej 
stolicy Polski”  w VIII edycji plebiscytu otrzyma nagrody 

warte 10 tysięcy złotych.  Dzięki głosowaniu mieszkańców i 
sympatyków do miasta trafią nowoczesne urządzenia AGD. 
Nagrody ufundowane przez organizatora akcji – Grupę 
Energa, zostaną przekazane potrzebującym w mieście. W 
etapie ogólnopolskim akcji Rzgów rywalizował o głosy z 15 
miastami, które brały udział w finałowej rozgrywce – były 
to m.in. Radom i Częstochowa. Ostatecznie największą 
ilość głosów zdobył Zamość, tym samym wygrał plebiscyt 
i zdobył tytuł „Świetlnej stolicy Polski”.

do RZgowa tRafi  
10 tysięcy Złotych
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TeksT: Wojciech GrzeGorczyk

w staRoweJ góRZe ZnaJdZie się także coś dla miłośników samochodów teRenowych, ale i włoskieJ gRacJi. Powstały  
w 1996 Roku autotRaPeR, a obecnie Jeden Z oddZiałów sPółki sobiesław Zasada automotive.

Z myślą o wielbicielach JaZdy teRenoweJ

To autoryzowany salon i serwis takich marek jak: Jeep, Alfa 
Romeo i Isuzu. Ponadto posiada autoryzację  serwisów: 

Dodge, Chrysler, Lancia  i Fiat Professional.

- Od samego początku istnienia firmy jesteśmy jedynym 
w województwie łódzkim autoryzowanym dealerem aut 
amerykańskich - podkreśla Magdalena Śpionek-Wilińska 
z Biura Zarządu oddziału Autotraper, Sobiesław Zasada 
Automotive. -

Ze względu na silne powiązanie z off-roadem firma, oprócz 
sprzedaży aut i profesjonalnego serwisu, oferuje także sprze-
daż akcesoriów i doposażenia terenowego podczas jazdy po 
nieutwardzonych drogach. 

Dodatkowo, poza salonem i serwisem ASO, Autotraper 
dysponuje również autoryzowanym Centrum Blacharsko-
Lakierniczym wielu marek, które oprócz typowych napraw 
blacharsko-lakierniczych - oferuje także prestiżową usługę Car 
Spa, polegającą na pokryciu karoserii oraz szyb samochodu 
specjalną powłoką kwarcową.  W salonie nie brakuje także 
usług związanych z wszelkiego rodzaju ubezpieczeniami.

 Być może wkrótce Autotraper powiększy się o kolejną 
markę.

- Zarząd Sobiesław Zasada Automotive planuje stworzenie 
salonu i serwisu Mercedes Van Pro w tej lokalizacji - mówi 
Magdalena Śpionek-Wilińska. - Firma w Starowej Górze działa 
od 1996 roku. Pod koniec ubiegłego roku weszła w skład Grupy 
Zasada, a od 2 stycznia stała się już oficjalnie oddziałem 
Sobiesław Zasada Automotive  Sp. z o.o. sp. k. Autotraper 
istnieje ciągle w świadomości, jako marka premium i chcemy, 
żeby tak było nadal, przy jednoczesnym utrzymaniu pasji 
off-roadowej wielu klientów i sympatyków firmy.

Autotrapera założył nieżyjący już Maciej Majchrzak - 
wieloletni zawodnik i niejednokrotny laureat Rajdowych 
Mistrzostw Polski oraz dwukrotny uczestnik słynnego Rajdu 

Dakar. Firma organizuje wraz z gminą imprezy off-roadowe, 
a dzięki lokalizacji przy głównej trasie i mocnemu, zgranemu 
zespołowi utrzymuje zainteresowanie i podziw zarówno dla 
amerykańskich samochodów terenowych, jak i niezwykle 
pięknych aut z włoską duszą marki Alfa Romeo.

salony i seRwisy PoJaZdów ciężaRowych

Przy trasie w Rzgowie swoją siedzibę ulokował jeden 
z czterech oddziałów Scan-Partner sp. z o.o. - dealera 
szwedzkich pojazdów ciężarowych marki Scania. Szwedzki 
potentat specjalizuje się w produkcji samochodów o masie 
całkowitej powyżej 18 ton. Firma w Rzgowie istnieje od 
2000 roku.

- Prowadzimy sprzedaż pojazdów nowych i używanych, 
a w autoryzowanym serwisie wykonujemy wszelkie napra-
wy gwarancyjne i pogwarancyjne - mówi Rafał Granosik, 
prokurent firmy. - Mieści się tutaj także centrum likwidacji 
szkód powypadkowych z lakiernią, specjalizujące się głównie 
w naprawach pojazdów ciężarowych.

- Pierwszy serwis Scania w Łodzi powstał w 1997 r., ale z 
uwagi na brak możliwości rozbudowy i ograniczenia ruchu 
ciężarówek w mieście, nie wiązaliśmy przyszłości z centrum 
miasta - wyjaśnia Andrzej Granosik, prezes zarządu Scan-
Partner sp. z o.o.

Serwisy w Łodzi Łodzi były jedynie etapem przejściowym. 
Branża transportu ciężarowego powinna być ulokowana 
poza centrum miasta. Rzgów, znakomicie skomunikowa-
ny, z przyjaznym nastawieniem do inwestycji już wtedy 
świetnie się do tego nadawał. Władze gminy również nie 
stwarzały problemów przy sprzedaży działki.

- Położenie przy  ruchliwym wyjeździe było jedynym 
rozsądnym rozwiązaniem - przekonuje Andrzej Granosik.

Rzgowski oddział firmy POLSAD powstał w 2002 roku. 
Od początku swojej działalności, specjalizuje się w sprze-
daży i serwisie samochodów ciężarowych Renault Trucks.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, 
wraz z rozwojem firmy poszerzyliśmy portfolio oferowanych 
produktów o kolejne światowe marki - mówi Izabella Grzelińska, 
dyrektor oddziału w Rzgowie. - Posiadamy autoryzację na 
sprzedaż i serwis wózków widłowych Unicarriers (dawniej 
Nissan Forklift), ciągników rolniczych i komunalnych oraz 
maszyn budowlanych japońskiej marki Kubota, a także 
jesteśmy autoryzowanym dealerem hiszpańskiej Ausy - 
wylicza dyrektor. 

- W Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów można wykonać 
pełną gamę badań technicznych motocykli, autobusów, 
ciągników rolniczych, przyczep, samochodów osobo-
wych oraz ciężarowych – dodaje I. Grzelińska. - Ufamy, 
że doświadczenia zyskane w trakcie działalności firmy 

pomagają nam w lepszym rozumieniu potrzeb naszych klientów.  
Dzięki zaufaniu, jakim obdarzają nas klienci, jesteśmy  
liderem w sprzedaży i serwisie oferowanych przez nas 
produktów.

W Rzgowie znajduje się także jedyny w naszym wo-
jewództwie salon i autoryzowany serwis samochodów 
ciężarowych marki DAF. Klient może kupić nowe lub 
używane auto i dokonać wszelkich napraw mechanicznych. 

Na terenie oddziału jest również duży magazyn części 
zamiennych dla holenderskiej firmy TB Truck & Trailer 
Service, który jest autoryzowanym dealerem marki DAF. 
Rzgowska firma oferuje także sprzedaż naczep marek 
Wielton, Krone i Schwarzmüller oraz agregatów chłod-
niczych Carrier. Ponadto posiada części do autobusów 
Solaris i Van Hool.

Holenderska firma Nijhof-Wassink dysponuje w 
Polsce pięcioma stacjami serwisowymi samochodów 
ciężarowych Volvo. Jedna z nich jest zlokalizowana w 
Rzgowie. Zakres prac i usług wykonywanych w stacjach 
serwisowych Nijhof-Wassink obejmuje przeglądy, naprawy 
gwarancyjne i pogwarancyjne. Są one wykonywane przy 
pomocy oprzyrządowania najnowszej generacji. W oddziale 
w Rzgowie prowadzi się sprzedaż oraz leasing nowych 
ciężarówek Volvo. W ostatnim czasie rozszerzono zakres 
usług o diagnostykę i naprawy naczep oraz przyczep.

- Tak szeroki zakres oferowanych usług oraz ich konsoli-
dacja pod jednym dachem w bezpośredni sposób przekłada 
się na satysfakcję naszych klientów oraz efektywność ich 
działalności - wyjaśnia Justyna Tokarczyk z marketingu 
rzgowskiego oddziału Volvo.

W magazynach Nijhof-Wassink znajduje się pełny zestaw 
oryginalnych części Volvo i akcesoriów samochodowych. 
Ponadto serwis w Rzgowie posiada autoryzację takich 
marek jak: Kögel, Wabco, Haldex, BPW, Knorr-Bremse 
oraz SAF-Holland.

RZgów ostoJą bRanży motoRyZacyJneJ 
w Regionie

Gmina Rzgów jest niekwestionowanym centrum handlu 
samochodami i usług motoryzacyjnych w naszym woje-
wództwie. Mnogość salonów i serwisów sprawia, że teren 
wzdłuż trasy do Łodzi śmiało można określić mianem "alei 
samochodowej". Pełen profesjonalizm firm dealerskich w 
świadczeniu usług i zgrane zespoły pracowników stanowią 
o renomie poszczególnych marek. Znakomita lokalizacja 
i dobra współpraca z władzami gminy pozwalają pozy-
tywnie patrzeć w przyszłość i jeszcze bardziej wzmocnić 
wizytówkę Rzgowa jako miasta przyjaznego kierowcom. 

RZgów PRZyJaZny motoRyZacJi (dalsZy ciąg Ze stR. 1)
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w latach 60. XX wieku, kiedy budowa tRasy PRZelotoweJ Z 
Południa Polski PRZeZ łódź i na Północ kRaJu była doPie-
Ro w Zamyśle, więksZość PoJaZdów, PoRusZaJących się na 
tym odcinku, musiała PRZeJeżdżać PRZeZ RZgów. widok aut, 
także tych ciężaRowych, był cZymś natuRalnym. 

przy placu 500-lecia 14 od 1966 roku przez 
dekadę funkcjonował szeroko znany 

warsztat naprawy ciężarówek. Wzmożony 
ruch samochodowy postanowił skwapliwie 
wykorzystać Tadeusz Lukas - znany rzgowski 
działacz społeczny, który założył spółkę 
produkującą wody gazowane.

- Ojciec ze współpracownikami rozwozili 
towar po Łodzi i okolicach - mówi Marek 
Lukas, syn Honorowego Obywatela Gminy 
Rzgów. - Mieli własny transport: Żuki, Nysy 
i Stary. - Ponieważ były to auta z demobilu, 
wymagały częstych napraw. A to stwarzało 
konieczność założenia warsztatu, w którym te 
pojazdy przywracano do działania. Wkrótce 
zrodził się z tego prawdziwy warsztat naprawy 
samochodów ciężarowych.

- Zbudowano pod jednym dachem trzy 
boksy, do których mogły wjechać autobusy 
- tłumaczy Marek Lukas. - Zaprojektowano 
także specjalny najazd do naprawy ciężaró-
wek, dzięki czemu można było bez przeszkód 
zajrzeć pod spód pojazdów. Oprócz garaży, 
warsztat składał się z blacharni i lakierni oraz 
zaplecza socjalnego. Stacją napraw kierował 
Kazimierz Madej z Grodziska, prawdziwa złota 
rączka i specjalista od mechaniki. Oprócz 
niego pracowali w niej także zawodowi 

blacharze i lakiernicy.

Zakład zajmował się również naprawą 
strażackich pojazdów. Uboczna działalność 
przy spółce produkującej wody gazowane, 
stała się nieodłączną częścią dnia codzien-
nego. W przypadku wszelkich awarii samo-
chodów w pobliżu Rzgowa i konieczności 
wykonania usług mechanicznych, kierowano 
się do warsztatu przy pl. 500-lecia.

- Mało kto w tamtych czasach jeździł 
nowym autem, a naprawa wiązała się z 
umiejętnym posługiwaniem się narzędziami i 
znajomością mechaniki. Dzisiejsze samochody 
opierają się głównie na elektronice - tłumaczy 
Marek Lukas. - Warsztat funkcjonował przez 
10 lat. Obecnie budynek, gdzie mieściła się 
stacja napraw, nie jest widoczny z ulicy i 
przeznaczony jest na potrzeby prywatne.

auTor: Wojciech GrzeGorczyk 
foT.:łukasz nieWiadoMski

11 lutego w babichach w gminie RZgów odbył się wyścig wRaków Pod honoRowym 
PatRonatem buRmistRZa RZgowa, któRy ZainauguRował seRię Pięciu Zawodów 
PaRsZywa wRak Race. w ZwiąZku Ze świętem Zakochanych PieRwsZa edycJa w tym 
Roku uPłynęła Pod hasłem „żelaZna miłość”.

Wielbiciele motoryzacji, a dokładniej zdeze-
lowanych maszyn - cudem przywróconych 

do działania, zebrali się w Babichach, aby wziąć 
udział w wyścigu swoich pojazdów. Do rywa-
lizacji przystąpiło 31 załóg z całej Polski. Byli 
wśród nich zarówno debiutanci, jak i weterani 
Parszywa Wrak Race.

- W edycji zimowej zawodnicy mieli do czy-
nienia z innym kształtem toru, który na dodatek 
był ośnieżony i oblodzony - mówi Roman Miller, 
organizator zlotu. - Załogi zostały podzielone 
na trzy grupy. W każdej z nich rozegrano po 
dwa starty eliminacyjne, a następnie po jednym 
wyścigu półfinałowym. Ostatnią częścią zawodów 
był wspólny finał dla wszystkich załóg. Kierowcy 
musieli w ciągu 10 minut wykonać jak najwięcej 
okrążeń 700-metrowej pętli.  

Zwyciężyła drużyna "Mega Paka Rudy" w 
składzie Arkadiusz Helbik i Tomasz Piechota. Duet 
startujący w Hondzie Civic zdobył 30 punktów. 
Drugie miejsce, z dorobkiem 29 punktów, 
zajął "JKN" Adam Dorcz, jadący Fiatem Punto. 
Na najniższym stopniu podium stanęli Piotr 

Szymoniak i Krzysztof Musiał z 
załogi "Bispol 1". Brązowi medaliści 
w "odrestaurowanej" Hondzie 
Civic zgromadzili 27 punktów.  

Trzy najlepsze drużyny otrzy-
mały ręcznie spawane Puchary 
Burmistrza Rzgowa w kształcie 
amorków, wykonane z amorty-
zatorów. Wręczył je Radosław 
Pełka, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie.  samo-
chodowych. Wyróżniono także 
najlepszą stylizację - tytuł ten 
przypadł załodze "Sexi Babajaga" 

Jacka i Dominiki Otorowskich, którzy wykazali 
się wielką pomysłowością przy odświeżeniu 
swojego Volkswagena Polo. 

Za największego pechowca wyścigu uznano 
"Auto od Nowa Tomki" Tomasza Trzecieckiego i 
Tomasza Kamieniaka. Zawodnicy po ściągnię-
ciu swojej Mazdy 323c z lawety, musieli zaraz 
wciągnąć ją z powrotem.

Emocji podczas wyścigów nie brakowało i 
dopingująca zawodników publiczność świetnie 
się bawiła.  Kibice i zawodnicy mogli skosztować 
wojskowej grochówki i kiełbaski z grilla. Nie 
zabrakło dla widzów grzanego piwa. W sklepiku 
z pamiątkami można było kupić gadżet związany 
z imprezą. Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
również wykupywanie miejsca w samochodzie 
terenowym z żelaznym taranem, który po każdej 
rundzie spychał unieruchomione auta z toru.

Kolejny wyścig tegorocznego sezonu za-
planowano 22 kwietnia.

TeksT: Wojciech GrzeGorczyk

kRZyżówka dla autofanów

zapraszamy do odgadnięcia hasła w naszej krzyżówce, 
przygotowanej przez Wojciecha Grzegorczyka. Kto nadeśle 

prawidłowe hasło, otrzyma upominki, przygotowane przez 
Urząd Miejski w Rzgowie oraz firmy motoryzacyjne działające 
w gminie Rzgów. Kto odgadnie hasło krzyżówkowe, powinien 
nadesłać je do 20 marca b.r. na adres: redaktor@rzgow.pl  lub 
tradycyjnym listem z nagłówkiem: „Rozwiązanie krzyżówki 
dla autofanów” na adres:

Włodzimierz Kupisz
pok. nr 6
Urząd Miejski w Rzgowie

1. Inaczej nadwozie samochodu
2. Pojazd drogowy przeznaczony do transportu rzeczy
3. Patron kierowców
4. Dawna nazwa samochodu
5. Słynny rajd terenowy
6. Sebastien... - utytułowany francuski kierowca rajdowy
7. Obowiązkowa w każdym aucie
8. Koń... - pozaukładowa jednostka mocy
9. Zmiana tradycyjnego wyglądu samochodu
10. Urządzenie do magazynowania energii
11. Gottlieb... - XIX-wieczny niemiecki konstruktor i przemysłowiec
12. Spalinowy, elektryczny, parowy
13. Zdrobniale rodzaj dźwigni do podnoszenia ciężarów
14. Na tyle kół mają napęd pojady oznaczone AWD, 4WD 
lub 4x4
15. Leszek... - znany polski rajdowiec
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waRsZtat ciężaRówek 
PRZy Pl. 500-lecia to 
staRa histoRia

RaJd wRaków w 
oPaRach miłości
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auTor: izabela pyszka-Walczak, koordynator projektu “Bank Marzeń”

oprac. Włok

Z okazji 8 marca 
wszystkim Paniom:

Morza kwiatów przez cały rok
365 dni w roku z uśmiechem

Realizacji niezwykłych marzeń
Zadowolenia z brzydszej połowy
Szczęścia rodzinnego i pomyślności 

w pracy

Życzy burmistrz Mateusz Kamiński 
Jan Michalak, przewodniczący 

Rady Miejskiej
Koledzy zza biurek

W Rzgowie powstał nowy bank! Inicjatywa unikatowa na 
skalę kraju. Dlaczego? Ten bank nie ma nic wspólnego z 

instytucją, w której można otworzyć lokatę, założyć rachunek lub 
zaciągnąć kredyt. Nie jest również komercyjny – jego działanie nie 
jest nastawione na zyski materialne. Można jednak powiedzieć, 
że pozwala zainwestować długoterminowo, może nawet na całe 
życie! Jest to bowiem… „Bank Marzeń”, który służy nie tylko do 
gromadzenia – jak sama nazwa wskazuje – marzeń, ale przede 
wszystkim zachęca, by marzyć i mieć odwagę marzenia spełniać. 
A „klientami” są najmłodsi. Program zgromadził sto dziecięcych 
pragnień.

W grudniu, jak co roku w Szkole Podstawowej w Rzgowie, 
odbyły się jasełka i kiermasz bożonarodzeniowy. Uczniowie dzielili 
się opłatkiem. Zapewne niejeden raz padły życzenia: „Spełnienia 
marzeń!”. Właśnie w tej atmosferze, dyr. Iwona Skalska zainau-
gurowała przygotowany przez Radę Rodziców – „Bank Marzeń”. 
To był idealny moment, aby do tych życzeń dodać zachętę do 
ich realizacji. A taki jest podstawowy cel projektu – zachęcenie 
dzieci i młodzieży do wypowiedzenia swoich marzeń, co – we-
dług specjalistów – jest pierwszym krokiem do ich realizacji. My 
idziemy dalej – namawiamy, aby pomóc urzeczywistnić marzenia. 
Chcemy, aby „Bank Marzeń” stał się miejscem, w którym spotkają 
się marzyciele i ci, którzy te marzenia mogą pomóc spełnić. 

Tu pojawia się kolejny cel inicjatywy – realizując nawet naj-
drobniejsze pragnienia, dzieci budują poczucie własnej wartości w 
życiu. Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasze dzieci miały śmiałość 
realizować plany odważne i coraz większe! Po trzecie – liczymy, że 
inicjatywa wywoła wiele pozytywnych emocji. Zarówno w tych, 
którzy ziszczą swoje pragnienia, jak również w ich „pomocnikach”. 
Każdemu chętnemu dajemy szansę, aby stał się częścią czyjegoś 
marzenia, pomagając je spełnić. Kto kiedykolwiek tego doświadczył 
wie, jak niezwykłe i bezcenne to przeżycie!

Jak to można zrobić? W szkole pojawiła się Skrzynia Marzeń, 
do której dzieci wrzucają kartki. Swoje marzenia mogą zapisy-
wać pojedyncze osoby, jak i całe klasy. Raz w tygodniu kartki są 
umieszczane na tablicy przy wejściu do szkoły. Marzeń jest już na 
tyle dużo, że przestały się mieścić - trzeba je wieszać na zmianę. 
Aby jak najwięcej osób mogło marzenia przeczytać, zostaną 
opublikowane w Internecie na stronie Szkoły Podstawowej w 
Rzgowie. Będziemy poszukiwać również innych sposobów, aby 
dotrzeć z nimi do jak najliczniejszej grupy osób.

O Skrzynkę Marzeń postarała się Rada Rodziców i wyszukała 
do tego celu dużą czerwoną kasetkę pocztową, która wygląda 

tak, że równie dobrze mogłaby być dobrze rekwizytem w filmie 
o Harrym Potterze. Ma bajkowy kształt, jest duża i czerwona - 
wszystko po to, żeby rozbudzała dziecięce marzenia. Trafiają do 
niej kartki z bardzo różnymi pragnieniami. W projekcie założyliśmy, 
że marzeniami są zarówno wielkie plany - czasem wydaje się, 
że nierealne - ale również te mniejsze, nawet codzienne cele i 
pragnienia. Zatem pojawiają się marzenia powszednie, np. "Chcę, 
żeby nie było kartkówki", wiele jest szkolnych ("Chciałabym, aby 
w szkole można było się napić za darmo", "Chcę, żeby nie było 
prac domowych"), ale też odważniejsze ("Marzy nam się, żeby 
do szkoły przyszła Nela mała reporterka i opowiedziała o swoich 
przygodach", czy marzenie o spotkaniu idolki - piosenkarki pop, 
zdobycie jej autografu). 

Są marzenia indywidualne (np.  "Mieć pieska"), ale również 
wypowiadane przez kilka osób czy całe klasy ("Pojechać z klasą 
na basen", "Żeby był szybko następny biwak harcerski"). Są rów-
nież takie na całe życie ("Chciałabym w przyszłości mieć własne 
schronisko" czy "Zostać modelką!"). Wiele dzieci marzy o tym, 
żeby być bogatym. Jednym z najpopularniejszych marzeń jest, 
żeby na przerwach można było wychodzić na dwór. 

Namawiamy, żeby kartki były podpisane - często jest to 
konieczne do spełnienia marzenia. Ale zdarza się, że dzieci za-
pominają o tym - mimo to, kartki są wieszane i jeśli to możliwe, 
przyjmowane do realizacji.

Dotychczas udało się spełnić jedno pragnienie - chłopiec 
chciał, żeby podczas godziny wychowawczej klasa wychodziła 
na dwór. Przekazaliśmy je nauczycielce, która zaprosiła dzieci do 
wspólnego lepienia bałwana. Pracujemy nad kolejnymi marze-
niami - nad bezpłatnym napojem w szkole, wyjściem na basen, 
organizacją gry terenowej dla dzieci. Każde spełnione marzenie 
będzie miało swój symbol - wieszany nad tablicą projektu kwiat 
lub motyl origami.

„Bank Marzeń” jest wzorowany na „Marzycielach” – projekcie 
przeprowadzonym kilka lat temu przez instruktorów Hufca ZHP 
Łódź – Widzew. Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem 
inspirowanym tym projektem była wyprawa do Afryki na szczyt 
Kilimandżaro. Wtedy harcerze sfinansowali wyjazd wystawiając na 
licytację pojedyncze metry swojej wspinaczki pod górę. Zarówno 
ci, którzy dotarli na szczyt, jak i ci, którzy stali się „właścicielami 
metrów”, wspominają to do dzisiaj!

oprac.: Miron ossoWski 

gwiaZdy estRady na dni RZgowa

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

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

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

Objętość prac powinna wynieść minimum tysiąc zna-
ków ze spacjami i nie może przekraczać 7200 znaków ze 
spacjami, bo tyle mieści się na naszej stronie gazetowej. 

Liczymy na to, że uczestnicy dołączą zdjęcia archi-
walne z domowych zbiorów w postaci JPEG lub rysunki, 
szkice lub prace malarskie, nawiązujące do zgłoszonych 
wspomnień. Dopuszczalne są współczesne fotografie 
bohaterów lub opisywanych miejsc. 

Jesteśmy ciekawi np. wspomnień szkolnych I rocznika 
uczniów Gimnazjum im. Kazimierza IV Jagiellończyka, 
pierwszych powojennych roczników uczniów szkół na 
naszym terenie. Bardzo interesujące byłyby wspomnienia 
dawnych pracowników, właścicieli szklarni, z których słynęły 
Rzgów, Starowa Góra i Gospodarz od niemal półwiecza. 
Może odnajdzie się wspomnienia kogoś pracującego 
po wojnie w państwowym kombinacie szklarniowym w 
Gospodarzu? Może ktoś spisze relacje ludzi, którzy przez 
całe życie dojeżdżali do pracy i uczelni podmiejskim 
tramwajem?

Na autorów najciekawszych relacji z przeszłości czekają 
nagrody rzeczowe m.in. tablet i upominki ufundowane 
przez Urząd Miejski. Zaproszenie do pracy w komisji 
konkursowej przyjęli: Anna Malinowska, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Magdalena Mordaka – nauczycielka 
historii w Szkole Podstawowej w Kalinie, radny Kazimierz 
Łęgocki i Włodzimierz Kupisz, redaktor naczelny „Rzgowa 
Naszej Gminy”. 

Prace już można wysyłać drogą elektroniczną na 
adres: redaktor@rzgow.pl, składać na płytach CD lub w 
postaci wydruków, maszynopisów w Urzędzie Miejskim 
w pok. nr 6 w godz. 10-14. Czas nadsyłania prac mija z 
końcem marca. 

koNkurS WSpoMNieNioWy

TeksT: WłodziMierz kupisz

"Cleo", Joanna Klepko, kabaret Smile 
oraz zespół Weekend będą gwiazdami Dni 
Rzgowa w sierpniu. Święto naszej gminy 
będzie miało specjalną oprawę, ponieważ 
zbiegnie się z uroczystościami 550. Rocznicy 
nadania Rzgowowi praw miejskich.

„Cleo” czyli Joanna Klepko reprezento-
wała Polskę podczas 59 Konkursu Piosenki 
Eurowizji z utworem „My, Słowianie”. W 
2016 roku ukazał się solowy album artystki, 

zapowiadany przez singiel "Zabiorę nas".
Kabaret „Smile" został założony w 2003 

roku. Kabaret preferuje skecze obyczajowe, 
bazujące na humorze sytuacyjnym oraz 
na charakterystycznych postaciach. W 
pracy artystycznej szukają absurdów życia 
codziennego i przenoszą je na scenę. 

Weekend - Grupa została założona 
wiosną 2000 r. Najbardziej znany utwór 
zespołu to wypromowany w 2012 roku 

”Ona tańczy dla mnie”. Weekend kojarzony 
jest również z takimi kompozycjami jak 
„Za miłość mą”, „Jesteś zajebista”, „Na fali”, 
„Najarana Anka”, „Za każdą chwilę z Tobą”, 
„Moje miasto nigdy nie śpi”, „Bawidamek”.  
Dzięki 96 mln. odsłon w YouTube, utwór "Ona 
tańczy dla mnie" znalazł się w zestawieniu 
światowych hitów Top 100.

uwaga, Ptasia gRyPa

bank maRZeń beZ kaRtkówek!
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zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w 
sprawie zarządzenia środków 
związanych z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2091), każdy 
hodowca drobiu lub innych 
ptaków zobowiązany jest zgłosić 
hodowlę do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w formie 
pisemnej. 

Zakazuje się organizowa-
nia targów, wystaw, pokazów 
lub konkursów z udziałem 
żywych kur, kaczek, gęsi, in-
dyków, przepiórek, perlic, strusi, 
gołębi, bażantów i kuropatw, 

z wyłączeniem lotów trenin-
gowych lub lotów konkurso-
wych gołębi, sprzedaży ptaków, 
pojenia drobiu oraz ptaków 
utrzymywanych przez czło-
wieka wodą ze zbiorników, 
do których dostęp mają dzikie 
ptaki, wnoszenia i wwożenia na 
teren gospodarstwa, w którym 
jest utrzymywany drób, zwłok 
dzikich ptaków lub tusz ptaków 
łownych;

Nakazuje się odosobnienie 
drobiu lub innych ptaków w 
gospodarstwie, w szczególności 
w zamkniętych obiektach bu-
dowlanych lub innych miejscach, 
w sposób uniemożliwiający 

kontakt z drobiem lub innymi 
ptakami utrzymywanymi w 
innych gospodarstwach oraz 
ograniczający ich kontakt z 
dzikimi ptakami.

Nakazuje się przechowy-
wanie paszy dla ptaków w 
sposób zabezpieczający przed 
kontaktem z dzikimi ptakami 
oraz ich odchodami, wyłożenie 
mat dezynfekcyjnych przed wej-
ściami i wyjściami z budynków 
inwentarskich, w których jest 
utrzymywany drób, stosowanie 
odzieży ochronnej oraz obuwia 
ochronnego, przeznaczonych do 
użytku wyłącznie w danym bu-
dynku, oczyszczanie i odkażanie 

sprzętu i narzędzi używanych do 
obsługi drobiu przed każdym 
ich użyciem, dokonywanie 
codziennego przeglądu stad 
drobiu wraz z prowadzeniem 
dokumentacji zawierającej w 
szczególności informacje na 
temat liczby padłych ptaków, 
spadku pobierania paszy lub 
nieśności.

Nieprzestrzeganie po-
wyższych unormowań może 
skutkować odpowiedzialnością 
karno-skarbową!



u rząd Miejski ufundował wiele atrakcyjnych nagród dla 
zwycięzców w różnych dyscyplinach sportu i grach m. 

in. słuchawki, rakietki do tenisa stołowego, piłki tenisowe 
oraz piłki. W gronie gości oraz uczestników znaleźli się: 
Małgorzata Rózga – zastępca burmistrza, Zbigniew Cisowski 
– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radni Stanisław 
Zaborowski i Leszek Chwiałkowski. Gospodynią imprezy 
była sołtys Anna Wielgosz, a zawody i rozgrywki poprowadził 
Robert Świerczyński.

Niektóre konkurencje jak np. rzut piłką tenisową do 
kubłów ekologicznych oraz rzut wężem zorganizowali 
strażacy – ochotnicy. Ratownicy medyczni z OSP Starowa 
Góra obecni na sali zadbali, żeby jak najwięcej uczniów 
i dorosłych poznało zasady niesienia pierwszej pomocy 
ofiarom wypadków i w razie zasłabnięć. Na przygotowanych 
fantomach mieszkańcy, młodzież i dzieci mogli ćwiczyć 
zabiegi resuscytacyjne. Rozdawano maseczki jednorazowe 
używane przy resuscytacji do prowadzenia oddechu. Dla 
wszystkich przygotowano poczęstunek.

Dla najmłodszych dzieci sołtys Anna Wielgosz przygoto-
wała kącik zabaw, w którym znalazła się huśtawka, osiołek 
do skakania, piłka do skakania. Najmłodsze dzieci z dużym 
zainteresowaniem i ciekawością wypróbowywały ten 
sprzęt. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek.

Rozegrano następujące konkurencje i wyłoniono 
zwycięzców:
1. Tenis stołowy - juniorzy:

•	 Pierwsze miejsce - Jan Krawczyk
•	 Drugie miejsce - Mateusz Król
•	 Trzecie miejsce - Marcel Pawelec

2. Tenis stołowy - seniorzy:
•	 Pierwsze miejsce - Bartłomiej Roszczyk
•	 Drugie miejsce - Damian Król
•	 Trzecie miejsce - Wiktor Kondaszewski

3. Warcaby:
•	 Pierwsze miejsce - Damian Król
•	 Drugie miejsce - Radosław Rusek
•	 Trzecie miejsce - Klaudia Pacześniak

4. Szachy:
•	 Pierwsze miejsce - Kacper Król
•	 Drugie Miejsce - Mateusz Król
•	 Trzecie miejsce - Paweł Król

5. Rzut lotką:
•	 Pierwsze miejsce- Kacper Pióro
•	 Drugie miejsce - Jakub Krajewski
•	 Trzecie miejsce - Wojciech Gradowski

6. Łowienie ryb:
•	 Pierwsze miejsce- Weronika Król
•	 Drugie miejsce - Jakub Krajewski
•	 Trzecie miejsce - Anna Saar

7. Rzut do kosza:
•	 Pierwsze miejsce - Mateusz Król
•	 Drugie miejsce - Kacper Pióro
•	 Trzecie miejsce - Radosław Rusek

8. Rzut wężem strażackim:
•	 Pierwsze miejsce - Igor Pawelec
•	 Drugie miejsce - Ania Saar
•	 Trzecie miejsce - Kacper Pióro

9. Sadzenie ziemniaka, w którym uczestniczyli wszyscy 
najmłodsi uczestnicy: Julia Król, Julia Kucewicz, Igor 
Kucewicz, Tomek Mackiewicz. Otrzymali nagrody z rąk 
wiceburmistrz Małgorzaty Rózgi w postaci piłek i słuchawek.

TeksT i foT.: WłodziMierz kupisz

w niedZielę 29 stycZnia RZgowska 
młodZież i dZieci Pożegnali feRie Zimo-
we na imPReZie sPoRtowo-RekReacyJ-
neJ w staRoweJ góRZe.

sPoRtowo 
i Ratunkowo 
w „staRówce”
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W grudniu ruszyły kontrole odprowadzania ścieków 
z nieruchomości prywatnych, a od marca sprawdzane 

będą również odpady. Dużym problemem są źle segregowane 
odpady z gospodarstw domowych. Dlatego też urząd przy 
pomocy firmy śmieciowej, sprawdzi jakość oddawanych 
odpadów. W przypadku niestosowania się do przepisów 
obowiązujących w gminie (segregacja tworzyw sztucznych, 
papieru, szkła, bioodpadów, popiołu i gruzu), mieszkańcy 
na swoim pojemniku na odpady zobaczą naklejkę upomi-
nającą, że odpady są zbierane niezgodnie z „Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie”. Jeśli będzie się 
to powtarzało regularnie, odpady nie będą odbierane.

to ZaowocuJe w PRZysZłości

Władze gminy apelują do mieszkańców o utrzymywanie 
czystości w swoim otoczeniu i przyłożeniu się do segregacji 
odpadów, co zaowocuje w przyszłości. Podkreślają również, 
że ceny odbioru odpadów od samego początku „rewolucji 
śmieciowej” nie uległy zmianie, a śmieci można dodatkowo 
oddawać bezpłatnie do PSZOK. W 2016 roku dodatkowo 
nacisk położony był na edukacje ekologiczną dzieci, mło-
dzieży oraz dorosłych, mającą na celu utrwalenie zasad 
prawidłowej segregacji odpadów. W zamian można było 
otrzymać atrakcyjne nagrody w postaci m. in. pojemników 
do segregacji. 

Mieszkańcy mieli 3,5 roku, aby nauczyć się prawidłowo 
segregować odpady i przez ten okres urząd nie przeprowadzał 
żadnych kontroli i nie nakładał na mieszkańców kar. Mimo 
tak długiego okresu, większość mieszkańców nie stosuje 
się w ogóle do obowiązujących zasad selektywnej zbiórki 
odpadów bądź podchodzi do nich lekceważąco. Zbyt duża 
ilość odpadów nadających się do segregacji a następnie 
do recyklingu - trafia do pojemnika na zmieszane odpady. 

Za co będZiemy słono Płacić?

Musimy sobie uświadomić, że Unia Europejska stawia 
przed nami kolejne, coraz większe wyzwania związane 
z gospodarką odpadami. Za kilka lat wszyscy będziemy 
zmuszeni do selektywnej zbiórki śmieci. W przeciwnym 
razie będziemy słono za to płacić. Nie powinniśmy czekać 
na ostatnią chwilę, ale już teraz podejmować odpowiednie 

działania, aby w przyszłości uniknąć przewidzianych kar.
Poniżej przypominamy zasady segregacji odpadów:
W ostatnim miesiącu pogłębił się również problem palenia 

śmieci w budynkach mieszkalnych. Z kominów wydobywa 
się ciemny dym o nieprzyjemnym zapachu. Palenie śmieci 
w piecach domowych jest zjawiskiem powszechnym. W okresie 
jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie i pozbywa się 
śmieci paląc je, a my coraz częściej oddychamy cuchnącym 
i trującym dymem.

Spalanie odpadów na świeżym powietrzu, w domowych 
kotłowniach i piecach jest surowo zabronione! Dopuszcza 
się jedynie spalanie siana, gałęzi i liści na zewnątrz, ale to 
nie może być uciążliwe dla sąsiadów. Spopielanie śmieci nie 
ma wpływu na zaoszczędzeniu na kosztach ogrzewania. 
Przecież wydajność energetyczna odpadów jest znikoma 
w porównaniu z węglem. Palenie nimi może być przyczyną 
uszkodzenia pieca, zapchania komina, co może skutkować 
cofnięciem się dwutlenku węgla do pomieszczenia i spo-
woduje zatrucie, zapalenie sadzy w kominie itp. 

Domowe kominy pozbawione są filtrów, dlatego produkują 
więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie. W dymie 
z kominów możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa. 
Zanieczyszczenia takie mogą powodować trudności w od-
dychaniu, podrażniać płuca, działać negatywnie na centralny 
układ nerwowy, a co może w konsekwencji objawić się 
w postaci chorób nowotworowych.

sPołecZne PRZyZwolenie

Z początkiem roku ruszył kolejny etap kontroli od-
prowadzania ścieków. Od początku grudnia 2016 r. do 8 
lutego skontrolowano około 450 posesji. W zdecydowanej 
większości właściciele nieruchomości udokumentowali 
odbiór nieczystości. Pozostali mieszkańcy zostali pouczeni 
o obowiązku usuwania nieczystości zgodnie z przepisami 
i o przechowywaniu potwierdzeń usługi, a w konsekwencji 
muszą się liczyć z powtórzeniem kontroli. Wylewanie nie-
czystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości 

jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do 
rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Działania takie 
stanowią wykroczenie, które podlegają karze grzywny 
nawet do 5000 zł.

W styczniu działania zostały wznowione i rozesłanych 
zostało kolejnych 550 wezwań. Do końca kwietnia prze-
widziane jest skontrolowanie całej gminy. Każdy właściciel 
zbiornika bezodpływowego musi przechowywać rachunki 
za usługi asenizacyjne. Nieczystości ciekłe z szamba należy 
usuwać z częstotliwością, zapewniającą niedopuszczenie do 
jego przepełnienia. Właściciel zaś przydomowej oczyszczalni 
ścieków ma obowiązek okazania na żądanie jej projektu 
i faktury za odbiór osadów.

Zdaniem urzędników, problem z nielegalnym odpro-
wadzaniem ścieków będzie istniał, dopóki będzie na to 
społeczne przyzwolenie. Problem nie jest nowy. Od wielu 
lat czeka na rozwiązanie. Największym zadaniem nie jest 
karanie, a przede wszystkim wpływanie na zmianę sposobu 
myślenia społeczeństwa. Aby walka z nielegalnym wylewa-
niem ścieków nie przypominała “walki z wiatrakami”, każdy 
powinien zacząć od siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czy nie przeszkadza nam wygląd zanieczyszczonych rowów 
w pobliżu naszych domów czy też unoszący się nieprzyjemny 
zapach. Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do 
zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba 
to siedlisko bakterii, wirusów tj. bakterii E. coli i salmonelli, 
które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. 

W okresie wiosenno-jesiennym nie należy jednak dać 
się zwariować i podejrzewać każdego, kto na wsi wyjeżdża 
na pole z beczką asenizacyjną, że wylewa ścieki bytowe. 
Od 1 marca do 30 listopada rolnicy mogą na swoje pola 
wywozić jedynie gnojówkę, gnojowicę i obornik, które 
są traktowane jako nawóz. Muszą jednak stosować się do 
przepisów ustawy o nawożeniu, która to nakazuje przeoranie 
wywiezionej gnojowicy do 48 godzin, aby jak najszybciej 
zneutralizować odór.

auTor: MaGdalena Górska

w ostatnich miesiącach PRoblemów Z utRZymaniem PoRZądku na teRenach 
PRywatnych w gminie PoJawiło się sPoRo, dlatego też dZiałania magistRatu 
PRZybRały na sile.

cZęść miesZkańców JesZcZe nie segReguJe

Worek zieloNy 
(SZKło)-120 l

Worek NiebieSki 
(PAPIeR)-120 l

WoReK żÓłty (tWoRZyWo SZtUCZNe NP. PlAStIK, 
MetAl, oPAKoWANIA WIeloMAteRIAłoWe) -120 l

Worek brązoWy (oDpaDy 
zieloNe ulegające 

BIoDeGRADACjI) -120 l

czarNy Worek 
(PoPIÓł) – 120l

Wrzucamy:
 + butelki i słoiki szklane po 
napojach i żywności,

 + butelki po napojach 
alkoholowych,

 + szklane opakowania po 
kosmetykach.

Nie wrzucamy:
 – porcelana i ceramika, szkło 
stołowe,

 – żarówki, lampy neonowe, 
fluorescencyjne i rtęciowe,

 – żarówki, reflektory, 
izolatory,

 – szkło żaroodporne, szkło 
okularowe, szyby samo-
chodowe i okienne, szkło 
stołowe,

 – doniczki, lustra,
 – ekrany i lampy telewizyjne.
 – fajans,
 – ekrany i lampy telewizyjne,
 – lustra, szyby samochodowe.

Wrzucamy:
 + gazety, książki, katalogi, 
zeszyty;

 + papierowe torby i worki;
 + papier szkolny, biurowy;
 + kartony i tekturę oraz zro-
bione z nich opakowania.

Nie wrzucamy:
 – kartony i tektura pokryta 
folią aluminiową (np. 
opakowania typu tetra 
pak po mleku, napojach);

 – tłusty i  zabrudzony 
papier (np. papierowe 
opakowania po maśle, 
margarynie, twarogu, 
kartony po mleku czy 
po napojach );

 – kalki; papier termiczny 
i faksowy;

 – tapety;
 – odpady higieniczne 
(np. waciki, podpaski, 
pieluchy).

 – ręczniki papierowe i zuży-
te chusteczki higieniczne

Wrzucamy:
 + puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach 
(np. typu PET),

 + puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. 
po szamponach, paście do zębów, proszkach i płynach do prania),

 + plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, 
kefirach, margarynach, oleju);

 + plastikowe zakrętki;
 + folia i torebki z tworzyw sztucznych, reklamówki
 + puszki po napojach, konserwach;
 + folię aluminiową
 + drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. 
zabawki, narzędzia).

 + opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

Nie wrzucamy:
 – butelki po olejach samochodowych;
 – opakowania po olejach silnikowych, smarach
 – styropian,
 – guma,
 – butelki z jakąkolwiek zawartością,
 – puszki po farbach
 – baterie,
 – opakowania po aerozolach, lekach,
 – opakowania po środkach chwasto- czy owadobójczych,
 – sprzętu AGD.

Wrzucamy:
 + liście, kwiaty
 + skoszona trawa, 
 + drobne gałęzie
 + trociny i kora dwrzew
 + odpady organiczne z kuchni 
(odpadki warzywne i owocowe 
np.obierki)

 + resztki jedzenia

Nie wrzucamy:
 – Odpady ulegające biodegradacji 
pochodzące z przyciętych lub 
ściętych krzewów i drzew (po-
chodzących z ogrodów i sadów) 
należy przekazać przedsiębiorcy, 
który odbierze je za dodatkową 
opłatą.

 – kości zwierząt
 – odchodów zwierząt
 – popiołu
 – płyt wiórowych
 – ziemi i kamieni

Wrzucamy:
 + zimny popiół bez do-
datku gwoździ bądź 
innych rzeczy umożli-
wiających rozerwanie 
się worka

Nie wrzucamy:
 – gorącego popiołu
 – popiołu z dodatkiem 
ostrych przedmiotów 
(np. gwoździ pocho-
dzących z palonych 
desek)
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PRZeZ więksZą cZęść Roku, ocZysZcZalnia ścieków w RZgowie nie może PRZyJąć wsZystkich ścieków, ZgRomadZonych  
w PRZydomowych sZambach w gminie RZgów.

nie tylko gZwik odbieRa ścieki

z tego powodu, burmistrz Rzgowa wydaje pozwolenia 
zainteresowanym firmom na wywóz nieczystości poza 

teren gminy. Ostatnio, tych zezwoleń wydano dużo więcej 
niż zwykle, gdyż władze Rzgowa dostrzegają jak duży to jest 
problem. Ponadto udzielenie pozwoleń większej liczbie firm 
stwarza  konkurencyjność. Adresy firm asenizacyjnych znajdują 
się w tabeli poniżej artykułu oraz na stronie Urzędu Miejskiego 
w zakładce "Odbiór śmieci i gospodarka odpadami".

dlacZego do nas są koleJki?

 Mamy oczyszczalnię biologiczną, która  
została zaprojektowana na przerobienie 1500 
metrów sześciennych na dobę. Biorąc po uwagą 
przepustowość oczyszczalni, ścieki dowożone 
taborem asenizacyjnym mogą stanowić 
około 10 procent. Zakład wykorzystuje ten 
limit, ponadto w okresach, gdy oczyszczalnia 
pracuje wydajnie, przyjmujemy większą ilość 
ścieków.  Ograniczone możliwości przerobowe 
oczyszczalni to główny powód dla którego 
zakupienie drugiego samochodu asenizacyj-
nego nie rozwiąże problemu odbioru ścieków 
z szamb przydomowych. 

   Mieszkańcy wybierają nasze usługi, bo 
jesteśmy najtańsi. Konsekwencją tego są 
jednak odległe terminy. Co się dzieje? Otóż, 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Samorządowy Zakład Budżetowy jest jednostką 

organizacyjną gminy Rzgów i nie zarabia na 
prowadzonej przez siebie działalności. Dlatego 
ma konkurencyjne ceny. Inne firmy ścieki 

wywożą do innych zlewni, na przykład do Łodzi czy Pabianic, 
ponosząc też większe koszty i muszą zarobić na prowadzonej 
przez siebie działalności.

ZaPisy 20. każdego miesiąca

   Aby uporządkować kolejkę zainteresowanych naszymi 
usługami, zapisy zaczynają się zawsze 20. każdego miesiąca i są 

prowadzone dopóty, dopóki są miejsca w następnym miesiącu. 
Ustalono jeden dzień na wniosek samych mieszkańców, którzy 
chcieli wiedzieć, od kiedy mają się zapisywać. Gdy zapisy odbywały 
się w sposób "niekontrolowany", zeszyt mieliśmy zapisany na 
trzy miesiące do przodu. Klienci dzwonili do nas chcąc zapisać 
się na usługę w styczniu, pierwszy zaś wolny termin był w 
marcu. Wykonujemy więcej usług, bo został zatrudniony drugi 
kierowca, jeździmy dłużej, a także często w soboty. 

Ponieważ jest to oczyszczalnia biologiczna, nie możemy 
pozwolić sobie na to, aby jednego dnia opróżnić 20 szamb, a 
drugiego tylko dwa. Musi zostać zachowana równomierność 
przepływu i odpowiednia proporcja ścieków z kanalizacji 
do ścieków dowożonych, które są „zagnite” i trudniejsze do 
oczyszczenia. Dopóki nie rozbudujemy sieci kanalizacyjnych 
i samej oczyszczalni, problem będzie istniał. Gmina jest na 
liście podstawowej w projektach pozakonkursowych, wdra-
żanych przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. 
W tym roku będzie ubiegała się o pozyskanie kolejnych 
środków, tym razem na rozbudowę oczyszczalni ścieków i 
sieci kanalizacji sanitarnej.

PamiętaJmy, ubikacJa to nie wysyPisko 
śmieci

Podsumowując, po raz kolejny apeluję do mieszkańców, by 
zwracali uwagę na to, co wyrzucają do toalet. Miesięcznie, tony 
odpadów trafiają do gminnej oczyszczalni ścieków, za które to 
my - mieszkańcy - musimy zapłacić więcej!

TeksT i foT.: BeaTa jasiukieWicz
dyrekTor GMinneGo zakładu WodociąGóW i kanalizacji

Na zdj. Oczyszczalnia w Rzgowie. Główny problem nie tkwi w liczbie samochodów asenizacyjnych,    
kierowców - tylko w ograniczonych możliwościach przerobowych oczyszczalni ścieków.

wykaZ fiRm odbieRaJących niecZystości ciekłe 

URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 

PLAC 500 – LECIA 22, 95 – 030 RZGÓW 
Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe  

Lp. Nazwa 
przedsiębiorcy 

Adres Kod Poczta Telefon Adres e-mail NIP REGON 

1 Józef Szczepaniak – 
Usługi Asenizacyjne 

Starowa Góra, 
ul. Futrynowa 13 95-030 Rzgów 602-635-867 - 729-104-20-00 471155114 

2 

Przedsiębiorstwo 
Transportowo-
Usługowe 
„Szambelan”  
Jarosław Skiba 

ul. Nowowolska 56 92-200 Pabianice 042 213-71-98 biuro@ptuszambelan.pl 731-100-73-15 470281532 

3 
Zakład Robót 
Sanitarnych „Sanator-
Bis” Sp. z o.o. 

ul. Kwasowa 2 95-100 Zgierz 042 712-55-57 biuro@sanator-bis.pl 7322176393 362403217 

4 „Feka-Mirko” 
Mirosław Kopytowski ul. Malinowa 17 95-070 Aleksandrów 

Łódzki 602-465-151 feka-mirko@interia.pl 947-104-36-86 101299400 

5 GZWIK Rzgów ul. Stawowa 11 95-030 Rzgów 042 214-11-91 gzwikrzgow@neostrada.pl 
 

728-242-17-78 472941487 

6 „EKO-BUK”  
Józef Bukowski 

Bukowiec,  
ul. Zachodnia 21 95-006 Brójce 608-337-060 - 728-234-61-43 472527233 

7 „EWDAM”  
Ewelina Jaworek Helenów 1 95-035 Ozorków 795-000-111 ph_ewdam@wp.pl 7321938966 100081863 

8 
Wywóz nieczystości 
płynnych Wojciech 
Rodakowski 

ul. Czahary 43/45 m.2 93-478 Łódź 602-670-032 - 7291056539 470000272 

9 
Jakub Dąbrowski 
Zakład Usług 
Asenizacyjnych 

Wiśniowa Góra  
ul. Oficerska 22 lok.4 95-020 Andrespol 600-254-044 dabrowski000@wp.pl 7262495377 100753854 

10 „ROL-TRANS” 
Zbigniew Nastarowicz ul. Józefów 99 93-615 Łódź 600-215-965 - 7291249540 471140390 
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RoZmowa Z buRmistRZem mateusZem kamińskim na temat RefoRmy oświaty

RodZice nadal mogą wybRać sZkołę

PRZedsZkole ZaPRasZa 

W iosną rusza nabór do Przedszkola 
Publicznego w Rzgowie na rok szkolny 

2017/2018. Szczegółowy terminarz rekrutacji 
zostanie podany na stronie internetowej 
przedszkola, ale już teraz zapraszamy do 
zapoznania się z naszą ofertą.

Przedszkole Publiczne w Rzgowie jest 
jedyną publiczną placówką oświatową o tym 
charakterze na terenie gminy Rzgów. Mieści się 
na spokojnym, oddalonym od trasy szybkiego 
ruchu terenie, otoczonym zielenią. Usytuowanie 
placówki w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły 
podstawowej, gimnazjum, boiska Orlik i hali 
sportowej GOSTiR umożliwia nam ścisłą, cenną 
współpracę oraz korzystanie z infrastruktury 
tych jednostek organizacyjnych.

Nasza placówka zapewnia możliwość korzy-
stania z usług w godzinach 6-18, w tym 5 godzin 
bezpłatnych w ramach realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego. 
Koszt płatnej godziny ponadprogramowej 
wynosi 1 zł brutto. Od stycznia 2017 r. dzieci 
sześcioletnie mają prawo do bezpłatnego 
pobytu w całości zadeklarowanych godzin. 

Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia 
dzieciom bogatą ofertę dydaktyczno – wy-
chowawczo – opiekuńczą. Wszystkim grupom 
wiekowym zapewniamy bezpłatne zajęcia z 
religii, języka angielskiego i rytmiki.

Dzieci objęte są również bezpłatną opie-
ką logopedyczną i psychologiczną. Nasi 
podopieczni mają możliwość korzystania 
z gimnastyki korekcyjnej oraz warsztatów 
plastycznych. Dzieci objęte są również opieką 
stomatologiczną. Przedszkolaki systematycz-
nie myją zęby po posiłkach, we wszystkich 
klasach zorganizowane są kąciki, w których 
przechowywane są przybory do mycia zębów.

Placówka posiada obecnie dziewięć 
oddziałów, sale są wyremontowane i no-
wocześnie urządzone. W ostatnich latach 
budynek został rozbudowany o trzy nowe 
sale zabaw dla dzieci. Oprócz doskonale 
wyposażonych sal dydaktycznych nasze 
przedszkole posiada nowocześnie wyposażoną 
kuchnię, w której przygotowywane są dla 
dzieci smaczne i zdrowe posiłki: śniadania, 
obiady i podwieczorki.

Przedszkole posiada własny, ogrodzony 
ogród z bezpiecznym dla dzieci placem zabaw, 
który w ostatnim roku przeszedł gruntowna 
modernizację.

W przypadku, gdy pogoda uniemożliwia 
wyjścia z dziećmi do ogrodu, codziennie mają 
one możliwość korzystania z hali sportowej 
GOSTiR. Nasze przedszkolaki otrzymują więc 
dawkę ruchu, potrzebną do harmonijnego 
rozwoju zgodnie z warunkami określonymi 
w podstawie programowej.

Dzięki współpracy z kierownictwem 
ośrodka mamy możliwość organizowania 
na terenie hali sportowej różnych imprez 
okolicznościowych. Za nami już Pasowanie na 
przedszkolaka, Bal Jesieni, Mikołajki, Festiwal 
Piosenki „Podróż w kosmos", Spotkanie z 
Mikołajem. W tym roku szkolnym czeka nas 
jeszcze Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, 
Bal Wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka 
oraz Festiwal Tańca „Bajkowe tańce".

W przedszkolu raz w miesiącu organi-
zowane są również zdrowe śniadania, w 

czasie których przedszkolaki samodzielnie 
komponują kanapki z ulubionych – zdro-
wych produktów. Przedszkole współpracuje 
również z Biblioteką Szkolną oraz Poradnią 
Psychologiczno- Pedagogiczną w Koluszkach 
z filią w Tuszynie, która wspiera przedszkole 
w udzielaniu pomocy psychologiczno – pe-
dagogicznej dziecio oraz współorganizuje 
spotkania z psychologiem dla wszystkich 
zainteresowanych rodziców.

Przedszkolaki corocznie biorą udział w 
akcjach charytatywnych takich, jak: Szlachetna 
Paczka, Góra Grosza, zbiórki kapsli, darów 
dla bezdomnych zwierząt ze schroniska. 
Przedszkole to nie tylko budynek i oferta 
dydaktyczna, ale przede wszystkim ludzie, 
którzy w nim pracują. Nasza kadra – wysoko 
wykwalifikowani nauczyciele oraz personel 
administracyjno-obsługowy to grono życz-
liwych osób, dla których najważniejsze jest 
dobro dzieci, nad którymi sprawują opiekę. 
W swą pracę wkładają serce i zaangażowanie.

TeksT: VioleTTa klonoWska

W ostatnim czasie pojawiły się uwagi wprowadzające 
w błąd i powodujące zamieszanie wokół reformy oświaty 
w gminie Rzgów. Czy mógłby Pan wyjaśnić istotę tego 
nieporozumienia?

Dezinformacja i emocje wśród rodziców głównie 
odnośnie rejonów szkół są dość duże. A zupełnie jest to 
niepotrzebne. Rada Gminy miała ustawowy obowiązek ustalić 
w drodze uchwały - granice obwodów publicznych szkół 
podstawowych na terenie gminy. Konieczność podjęcia tej 
uchwały miała związek z wprowadzaną reformą edukacji. 
Należy jednak stwierdzić jednoznacznie, że obwody szkół 
na terenie gminy Rzgów nie uległy zmianie.

Czy obowiązuje więc ścisła rejonizacja?
Rodzice zawsze mogli i nadal mogą wybrać szkołę, do 

której będzie uczęszczać ich dziecko. Rejonizacja natomiast 
zawsze była, jest i zapewne będzie obowiązywać w polskiej 
oświacie. Także nowa ustawa zobowiązuje każdy samorząd 

w Polsce do przedstawienia siatki szkół na terenie danej 
gminy, w tym również do zaprezentowania obszaru, jaki 
swym zasięgiem obejmuje dana placówka. Dlatego i my 
przygotowaliśmy uaktualnioną informację. Ma ona znaczenie 
np. dla dyrektorów szkół, żeby mogli oszacować, ile dzieci 
powinno pojawić się w pierwszej klasie, a ile mniej więcej 
przyjdzie do ósmej. Albo na przykład dla nowych mieszkań-
ców, którzy nie wiedzą, gdzie zwyczajowo uczyły się dzieci 
z danego terenu. Bo zazwyczaj wybiera się jednak szkołę, 
która znajduje się najbliżej domu. Nie ma natomiast ani 
takiej potrzeby, ani planu, żeby "zagęszczać" którąkolwiek 
ze szkół. Proszę o informację, jeśli ktoś miałby jakiekolwiek 
kłopot z zapisem dzieci do szkół podstawowych w gminie 
Rzgów.

Nie jest jednak tajemnicą, że sporo dzieci z naszej gminy 
uczy się poza granicami obwodów szkolnych. to chyba 
jednak może rodzić problemy natury organizacyjnej… 

Nie, bo to jest zjawisko powszechne, a więc dotyczy, na 
przykład sąsiednich gmin. Mogę podać wiele przykładów 
dzieci, które mieszkają w Rzgowie, a jeżdżą do szkoły w 
Łodzi albo z Rydzynek do Guzewa. Mamy dzieci, które 
mieszkają w Babichach, a przyjeżdżają do Rzgowa i takie, 
które z Prawdy dojeżdżają do Pabianic itd. Uczniowie ze 
Starowej Góry mają rejon w Rzgowie, ale często uczą się w 
Łodzi. A zatem nie było, nie ma i nie będzie raczej problemu 
z zapisem - jeśli chodzi o ten poziom szkoły. Nie będziemy 
też tego celowo utrudniać.

Czy reforma oświaty była poprzedzona spotkaniami 
z rodzicami, na których wyjaśniano wszystkie proble-
matyczne zagadnienia?

Takie spotkanie odbyło się m. in. w Starej Gadce, a 
zorganizowaliśmy je na życzenie  rodziców uczniów za-
mieszkałych przy ul. Lucernianej. Wzięli w nim udział m.in. 
radny Kazimierz Łęgocki i sołtys Urszula Gruszka. Była tam 
również wiceburmistrz Małgorzata Rózga. Jednogłośnie 
postanowiono, że dzieci z tej ulicy będą uczęszczać do 
podstawówki w Rzgowie. 

jak organizacyjnie będzie wygłądał 1 września w 
Szkole Podstawowej im. jasna Długosza w Rzgowie? 
Czy VII-klasiści wejdą na lekcje głównym wejściem przez 
obecne gimnazjum?

Między podstawówką a gimnazjum drzwi wewnętrzne 
są teraz zamknięte, a 1 września zostaną otwarte. Dzisiejsze 
dwie klasy VI przejdą na zajęcia do byłego skrzydła gim-
nazjalnego. W szkole w Kalinie VII-klasiści będą uczyć się 
m.in. w obecnej pracowni muzycznej. Także dyrektor pod-
stawówki w Guzewie przygotowuje nowe pomieszczenie 
lekcyjne. Ósmych klas w tym roku nie będzie. Zgodnie z 
ustawą, obecni gimnazjaliści z klas pierwszych i drugich 
będą kontynuować naukę w klasach gimnazjalnych w 
Szkole Podstawowej w Rzgowie. Reforma oświaty jest dla 
nas pewnym wyzwaniem, ale nie czyni wielkiego kłopotu 
czy kosztów. W tym roku na przykład na naszym terenie 
nie wymusza zakupu nowych mebli szkolnych. 

Czy coś się zmieni w zakresie transportu uczniów 
do szkół?

Gmina będzie w dalszym ciągu dowozić dzieci swoim 
autobusem do szkoły w Kalinie. Pozostali uczniowie ko-
rzystają z dobrze rozbudowanej na terenie naszej gminy 
komunikacji publicznej. Jestem przekonany, że reforma 
edukacji w naszej gminie przebiegnie łagodnie i bezpro-
blemowo. Pracujemy nad tym wspólnie z panią burmistrz 
i dyrektorami szkół w całej gminie. 

oby wszystko się powiodło!
Wszystkie osoby, które mnie trochę lepiej znają, wiedzą, 

jak bardzo cenię wiedzę i jak dużo uwagi przykładam do 
kształcenia najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 
Zależy mi zarówno na tym, żeby pielęgnować talenty 
uczniów i rozwijać ich zainteresowania, jak i na tym, aby 
pojawiała się ciekawa oferta zajęć dodatkowych i by dzieci 
mogły się uczyć w jak najlepszych warunkach.  Uważam, że 
przez ostatnie 2 lata, dzięki wysiłkowi wielu osób, udało się 
sporo w tym zakresie zmienieć. Nasze placówki są bardziej 
aktywne, wiecej się w nich dzieje, odnoszą sukcesy w skali 
województwa. Poprawia się też szkolna infrastruktura – co 
w szczególności odczuli uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Kalinie, ale w innych placówkach też czynimy 
niezbędne inwestycje. A jeśli chodzi o reformę edukacji, to 
proszę się nie martwić – moja zastępczyni, pani Małgorzata 
Rózga czuwa, abyśmy byli dobrze przygotowani.  

TeksT i foT.: WłodziMierz kupisz
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3 lutego do malowniczej Rajczy zjechały 32 ekipy 
z Polski i Słowacji. Trzydniowa impreza obfitowała 

w wydarzenia edukacyjne, kulturalne i sportowe. Była to 
znakomita możliwość promocji naszej gminy. 

 Już po raz kolejny ZPiT „Rzgowianie”, działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie - otrzymał 
zaproszenie do udziału w międzynarodowej imprezie 
w Rajczy. Członkowie ZPiT „Rzgowianie” stanęli dwukrot-
nie na podium. Zajęliśmy II miejsce w kategorii „Stoisko 

promocyjne” oraz III miejsce w kategorii „Barwny korowód”. 
Integracja i współpraca między gminami była zdumie-
wająca. Zacieśniliśmy więzi pomiędzy grupą z sąsiedniej 
gminy Brójce, jak również z zespołem ludowym „Ziemia 
Rajczańska”. Zyskaliśmy wielu nowych przyjaciół, a nasze 
koncerty na scenie owacyjnie oklaskiwała międzynaro-
dowa publiczność.

TeksT i foT.: renaTa furGa, Wojciech skiBiński

aRtyści Z ZesPołu Pieśni i tańca „RZgowianie” ucZestnicZyli w XXv 
międZynaRodowym naRciaRskim RaJdZie chłoPskim w RaJcZy.

RaJcZańskie sukcesy 
tanceRZy Z ZPit „RZgowianie”

W dniach 26 – 31 stycznia Rzgowski 
Chór „Camerata” realizował projekt 

kulturalny pod nazwą „ Chóry w Operze 
Narodowej Stanisława Moniuszki”, skierowany 
do członków chóru.

Chórzyści z „Cameraty” stąpali po deskach 
wielkiej sceny łódzkiej opery. Zapoznali się 
z różnymi tajemnicami Teatru Wielkiego, 
o których nie ma się pojęcia wybierając się na 
spektakl. Projekt składał się z trzech etapów.

Pierwszym z nich były prezentacje i wy-
kłady dotyczące życia i twórczości Stanisława 
Moniuszki - twórcy polskiej Opery Narodowej, 
wpływu i znaczenia jego dzieł dla następ-
nych pokoleń Polaków w świetle wydarzeń 
historycznych. Celem było także zapoznanie 
chórzystów z formą muzyczną jaką jest opera.

Dyrygent chóru i realizator projektu - 
Izabela Kijanka - jako były wykładowca szkoły 
muzycznej, wprowadziła uczestników w ma-
giczny świat twórczości jednego z najbardziej 
znanych twórców pieśni patriotycznej.

Moniuszko - osadzając akcję swych dzieł 
takich jak „Hrabina”, „Verbum nobile”, „Straszny 
dwór” czy „Halka” w polskich realiach, krzewił 
miłość ojczyzny w sercach często wątpiących, 
spragnionych wolności w czasach zaborów 
rodaków, podnosił ich na duchu, prowadząc 
światopoglądowo - polityczną walkę.

To właśnie wtedy, w połowie XIX wieku, 
po upadku powstania listopadowego czy 
styczniowego – domy szlacheckie były 
schronieniem dla polskich twórców, pod-
sycających przez 123 lata rozbiorów wiarę 

w odzyskanie niepodległości.
Drugi etap projektu to wyjazd na spektakl 

„Halka” w Teatrze Wielkim w Łodzi, której 
wystawienie związane było z jego 50 – le-
ciem, przypadającym właśnie w styczniu. 
Dobre przygotowanie do odbioru dzieła, 
znajomość libretta, a także motywów mu-
zycznych pozwoliły chórzystom „Cameraty” 
na lepsze zrozumienie i zaobserwowanie 
praktyk wykonawczych elementów chóral-
nych w operze. Rzgowski Chór „Camerata” 
wykorzystuje bowiem w swoim repertuarze 
pieśni pochodzące z tego właśnie dzieła. ( 
np. Ojcze z niebios...).

Wielką atrakcją była także możliwość 
wejścia na deski teatru, za kulisy, podejrzenie 
pracy scenografów i obsługi technicznej, 
charakteryzatorów i garderobianych, przygo-
towań do spektaklu solistów, artystów chóru 
i orkiestry. Każdy przez moment mógł wczuć 
się w klimat wysokiej sztuki wokalnej, taki 
zresztą był zamysł i przeznaczenie projektu.

Ostatnim elementem programu eduka-
cyjnego była analiza wybranych fragmen-
tów muzycznych stosowanych przez chór 
„Camerata’ w wykonywanych utworach. 
Zapewne owoce całego przedsięwzięcia 
będą dojrzewały w uczestnikach przez 
dłuższy czas w postaci świadomego odbioru 
podobnych dzieł i ich interpretacji i już na 
zawsze pozostawią w nich niezapomniane 
wrażenia. I właśnie dla takich chwil - jak 
powiedziała jedna z chórzystek – „warto 
być w Cameracie”.

TeksT i foT.: izaBela kijanka

W  Hali Sportowej w Rzgowie otwarto wy-
stawę fotografii pt. „Polska w obiektywie 

gospodyń wiejskich”. To fotodokumentacja 
zorganizowanych, turystycznych wyjazdów 
pań z Kół Gospodyń Wiejskich z ośmiu miej-
scowości naszej gminy.

Ćwierć tysiąca fotografii pokazanych 
na wystawie przynosi autorkom zaszczyt 
i artystyczną satysfakcję. Prace te nie są 
bowiem efektem bezmyślnego pstrykania, 
lecz przemyślanego ustawiania ekspozycji, 
zwracania uwagi na kierunek padania światła 
i kadrowania, co widać szczególnie na sesjach, 
zorganizowanych w Wieliczce i Kazimierzu 
Dolnym. Gospodynie zostały przeszkolone 
przez Antoniego Patorę, instruktora fotografii 
z GOK-u, który prowadzi z sukcesami fotokoło 
„Blenda”.

W wernisażu wzięli udział: burmistrz 
Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza 
Małgorzata Rózga, przewodniczący Rady 
Miejskiej - Jan Michalak, radna powiatu 
łódzkiego wschodniego Edyta Waprzko. 
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.

TeksT: WłodziMierz kupisz foT.: Michał salski

chóR cameRata na deskach teatRu wielkiego w łodZi gosPodynie Po dRugieJ 
stRonie obiektywu

1 lutego w środę w hallu Urzędu Miejskiego na piętrze 
odbył się wernisaż wystawy pt. „Zima w malarstwie 

dzieci”. Na ekspozycji można oglądać 60 prac wykonanych 
w różnych technikach przez dzieci z Pracowni Plastycznej 
Irminy Kuzik w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie. 
W połowie miesiąca wystawa została przeniesiona do 
Hali Sportowej w Rzgowie.

W otwarciu wystawy wzięli udział: Małgorzata Rózga, 
zastępca burmistrza, Katarzyna Berczak-Lato - sekretarz 
gminy, Jan Michalak - przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie, radni Ewa Fryczka, Grażyna Gałkiewicz, Leszek 
Chwiałkowski i Edyta Waprzko - radna powiatowa.

TeksT i foT.: WłodziMierz kupisz

Zimowe otwaRcie
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cieszyć się, że młodzież czyta cokolwiek, czy jednak 
promować twórczość wyższych lotów? Oto jest pyta-

nie, które nurtuje bibliotekarzy od zarania dziejów. Polska 
sekcja stowarzyszenia non-profit IBBY, od kilkudziesięciu lat 
upowszechniająca, wzorem międzynarodowej organizacji-
-matki, najlepsze, wartościowe książki dla dzieci i młodzieży, 
promuje wydawnictwa o najwyższych standardach literackich 
i artystycznych, pomagając w ten sposób bibliotekarzom 
w wyborze właściwej literatury dla bibliotek. Doroczny 
konkurs na Książkę Roku mobilizuje autorów i wydawnic-
twa do wysiłków, bowiem taka nagroda, a nawet sama 
nominacja nobilituje twórców i popularyzuje nazwisko.

Dla biblioteki standardem jest zakupienie i promowanie 
tak wyróżnionych książek. Bywa jednak tak, że obszar 
wartościowej literatury nie zawsze pokrywa się z obszarem 
pożądanych przez czytelnika hitów. Bardzo trudne jest 
proponowanie „Krabata”, jeśli okrzyknięty i sfilmowany 
„Zmierzch” wyzierał z każdego kąta w galeriach handlo-
wych. Trochę szkoda, że bibliotekarza ocenia się głównie 

po statystykach wypożyczeń, co czyni pokusę, by wymie-
niony „Zmierzch” znalazł się na półkach bibliotecznych 
i to w kilku egzemplarzach. Bywa niestety i tak, że dobra 
decyzja o znakomitym zakupie nie musi przełożyć się na 
wskaźniki efektywności. 

Współczesna literatura młodzieżowa często przedsta-
wia świat jako system nieuporządkowany, nieomal chaos, 
w którym bohaterowie nie ponoszą konsekwencji swoich 
czynów (Harry Potter). Literatura uniwersalna porusza 
życiowe problemy i zagadnienia, pokazując następstwa, 
często tragiczne dokonywanych wyborów. Takie przecież 
jest życie i znakomitym rozwiązaniem byłoby poznanie 
starych prawd z książek, zanim młody człowiek zacznie 
eksperymentować na własnym życiu. 

Te przemyślenia podsumuję słowami wybitnego pisarza 
Marka Twaina „Człowiek, który nie czyta dobrych książek, 
nie ma przewagi nad kimś, kto nie umie czytać…”

TeksT: anna MalinoWska / Gminna Biblioteka publiczna w rzgowie

Ojciec Brown: Detektyw w su-
tannie/ G. H. Chesterton. 

Zakrzewo: Wydawnictwo 
Replika, 2016.-347, [2].

Spod pióra znakomitego 
klasyka literatury angielskiej 
wyszedł zbiór przewybornych 
opowiadań z ojcem Brownem 
w roli głównej, przodkiem 
dzisiejszych księży-detekty-
wów, którzy często bywają 
bohaterami powieści i seriali. 
Szczery, przemiły i taktowny 
człowiek posiada niezwykły 
dar rozwiązywania zagadek 
kryminalnych. Niezawodna 
intuicja i przenikliwość 
prowadzą jego dedukcję 
zawsze na właściwe tory. 
Pełne wdzięku i humoru 
opisy sytuacji są znakomitym 
uzupełnieniem dialogów. 
Tytułowy ksiądz Brown zwykle 
pojawia się w opowiadaniu 

trochę przypadkowo, niby 
od niechcenia i wykorzy-
stując zdobytą w konfesjo-
nale wiedzę o zawiłościach 
ludzkiej natury oraz swój 
nieprzeciętny intelekt - od-
krywa tajemnice zbrodni. 
Nieprzypadkiem znany ze 
swych dość ortodoksyjnych 
poglądów i głębokiej wiary, co 
wyłożył czytelnikom w swo-
im monumentalnym dziele 
„Ortodoksja”, autor obsadził 
w głównej roli katolickiego 
księdza. Dał w ten sposób 
wyraz swoim sympatiom i 
zakomunikował poglądy, ko-
mentując ówczesne stosunki 
społeczne, choć oszczędził 
czytelnikowi nadmiernego 
moralizowania. Był znanym 
sympatykiem Polski, którą 
odwiedził w 1927 roku, co 
przydało mu przychylności 
i sympatii wśród Polaków.

1. Natalia Niemen „Nagroda pocieszenia”, 
Wydawnictwo Literackie, 2016. Wywiad-
rzeka, w którym artystka rozlicza się 
z mediami, piętnującymi ją bezpodstawnie 
przez wiele lat. Wskazuje na hipokryzję 
krytyków, którzy otwarcie potępiają ar-
tystów, otwarcie przyznających się do 
swojej wiary chrześcijańskiej, jednocześnie 
pozwalając na aktywne wyrażanie poglądów 
antyreligijnych.

2. Piotr Zychowicz „Sowieci”, Dom Wydawniczy 
Rebis, 2016. Kolejna znakomita książka 
młodego historyka, w której autor stawia 
szokującą tezę: bolszewizm był gorszy od 
nazizmu, a Stalin gorszy od Hitlera. Swoją 
tezę uzasadnia mocnymi argumentami.

3. Ewa Woydyłło „Ludzie, ludzie…”, 

Wydawnictwo Literackie, 2016. Psycholog 
robi przegląd ludzkich charakterów, barwnie 
opisując przywary, słabostki i ułomności. 
Zwierciadło osobowości, skłaniające do 
zadumy, rozważenia i być może zmiany 
zachowań, które bywają trudne dla otoczenia.

4. Mariusz Szczygieł „Projekt: prawda”, Dowody 
na Istnienie, 2016. Eksperyment, literacki 
kolaż, próba stworzenia kompozycji, zło-
żonej z tekstów współczesnych Mariusza 
Szczygła i wydanej w 1959 roku powieści 
Stanisława Stanucha pod tytułem „Portret 
z pamięci”.

5. Emmanuel Carrere „Królestwo”, 
Wydawnictwo Literackie, 2016. Znakomita 
powieść o początkach chrześcijaństwa. 
Niegdyś gorliwie wierzący, obecnie sceptyk, 

autor próbuje zrozumieć fenomen głębokiej, 
szczerej wiary.

6. Krzysztof Masłoń „Od glorii do infamii”, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2015. Autor ze-
stawia sylwetki pisarzy XX wieku, zdolnych, 
genialnych, którzy zapisali się w pamięci 
czytelników jako niezłomni strażnicy 
wartości z tymi, którzy swoim niegodnym 
postępowaniem sami zepchnęli się na dno.

7. Isabel Allende „Japoński kochanek”, Muza, 
2016. Podróż w przeszłość szanowanej 
rodziny, losy emigrantów i ich trudna walka 
z uprzedzeniami i stereotypami.

8. Jeffrey Deaver „Panika”, Prószyński Media, 
2016. Mistrz manipulacji proponuje kolejny 
kryminał z bohaterką Kathryn Dance, która 
ma zadanie powstrzymania przebiegłego 
przestępcy.

9. Adam Lang „Nagroda pocieszenia”, 

Wydawnictwo Literackie, 2016. Coś dla 
młodzieży. Po „Kluczach”, docenionych 
przez młodą publiczność, nominowanych do 
Nagrody Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku”, 
Adam Lang proponuje powieść napisaną 
lekkim stylem, okraszoną znakomitym 
humorem, poruszając problemy, które 
dotykają młodych ludzi, rozpoczynających 
naukę w nowej szkole.

10. Marta Obuch „Francuski piesek”, 
Wydawnictwo Filia, 2016. Kryminalna 
komedia omyłek, poprawiająca nastrój 
w zimowe, przydługie wieczory. Plastycznie 
nakreślone postaci z charakterem, zabawne 
dialogi i tajemnica starego siedliska tworzą 
pikantną mieszankę i wywołują uśmiech 
na twarzy czytelnika.

TeksT: anna MalinoWska

TeksT i foT.: anna MalinoWska

Jak PRZekonać młodego cZytelnika do tak ZwaneJ „dobReJ liteRatuRy”? Jak wes-
PRZeć w wyboRZe cZytelnika, któRy ZasłysZał w JedneJ Z PoPulaRnych sieciowych 
księgaRni, że oto bestselleRem ostatnich dni Jest Powieść mocno RoZReklamowa-
na, ale niekoniecZnie waRtościowa. Jak ZmieRZyć się Z modą na okReśloną tematy-
kę – wamPiRiadą?

nasZa RecenZJa

10 intRyguJących nowości w gbP

Półki beZ wamPiRów?

29 stycznia w świetlicy w Czyżeminku na jasełkach 
zabrakło miejsc stojących. Część gości i rodziców 

małych aktorów oglądała widowisko z szatni! Przyjezdni 
kierowcy przecierali oczy ze zdziwienia. Po rozpoczęciu 
programu w otoczeniu świetlicy parkowało tyle aut co 
bez mała przed łódzkim teatrem!

Można śmiało powiedzieć, że do świetlicy weszło grubo 
ponad sto osób. Przyjechał chór z Rydzynek z sąsiedniej 
gminy. Wśród gości zasiedli: Małgorzata Rózga, zastępca 
burmistrza i radny Jan Spałka. 

Haliną Depcik, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Czyżeminku opowiadała mi, że pierwsze jasełka 
w Czyżeminku zorganizowała w stanie wojennym w 1982 r. 
w Prawdzie w mieszkaniu Heleny Ciesielskiej. Do kościoła 
w Rzgowie mieli daleko, nie było jeszcze obecnej parafii 
w Woli Zaradzyńskiej. Siostra Ksawera Ciesielska z zakonu 
urszulanek namówiła panią Halinę do organizacji domowych 
jasełek. Były już dobrze zorganizowane – spotykały się na 
kółku różańcowym, również w mieszkaniu. Od urszulanek 
przyniosła teksty jasełek. Zrodziła się tradycja domowych 
spektakli, na których śpiewało się również kolędy. Wtedy 
garnęła się dzieciarnia, nie tylko z Prawdy, Czyżeminka, 
ale nawet Babich i Guzewa. W próbach uczestniczyło 
ponad dwadzieścioro dzieci! Dopiero 9 lat temu jasełka 
przeprowadziły się do pięknej świetlicy w Czyżeminku.

Ewenement tej oddolnej inicjatywy polega na tym, że 
dzisiaj, w dobie komputerów, telewizji 3D, smartfonów, 
ściany wspinaczkowej i tenisa w Hali Sportowej w Rzgowie 
- są wciąż chętni do udziału w religijnych spektaklach.

Już w listopadzie najmłodsi dopytują, kiedy wreszcie 
zaczną się próby. Oczywiście, następuje zmiana pokole-
niowa. Starsze dzieci rezygnują z występowania, ale nigdy 
nie brakowało chętnych wśród młodszych. W czasie prób 
i przed nimi tworzą się bliskie więzy. Weterani jasełek wołają 
na przewodniczącą „pani nauczycielko”, ale co ze mnie 
za nauczycielka – śmieje się czyżemińska społeczniczka. 
Jednak robią to z szacunku dla jej wysiłków. Długie próby 
to nie są spotkania aniołeczków. Lubią na nich pobrykać, 
podokazywać, pohałasować, zachowują się po prostu 
naturalnie.

TeksT i foT.: WłodziMierz kupisz

35 lat Jasełek w cZyżeminku
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Działanie grupy entuzjastów spotkało się z uznaniem społe-
czeństwa Rzgowa.

dZiałali naJPieRw beZ boiska i bieżni

   Początki działalności były bardzo trudne; nie istniała baza 
sportowa, brak było podstawowego sprzętu. Jako pierwsze, przy 
poparciu lokalnych władz, powstało boisko do siatkówki, a władze 
powiatowe Zrzeszenia LZS pomogły skompletować stroje oraz 
sprzęt. Znacznie trudniej było zbudować boisko do piłki nożnej 
oraz bieżnię lekkoatletyczną. Mimo braku tych podstawowych 
obiektów, młodzież rzgowska próbowała uprawiać i te dyscypliny.

Stadion próbowano budować już w latach 40., ale pomimo 
dużego społecznego zaangażowania były to próby nieudane. 
Do przełomu doprowadził ówczesny przewodniczący LZS 
Henryk Śmiechowicz, który niezrażony niepowodzeniami swoich 
poprzedników, przekonał społeczeństwo do idei budowy sta-
dionu i zdobył poparcie decydentów.  Projekt stadionu wykonał 
społecznie rzgowianin inż. Kazimierz Chrabelski. W budowę duży 
wkład pracy wniosło całe społeczeństwo Rzgowa. Uroczyste 
otwarcie stadionu, które odbyło się 29 lipca 1956 roku, to bardzo 
ważne wydarzenie w historii naszej społeczności, otwierające 
nowy rozdział w działalności LZS-u.

stadion Powstał w dużym stoPniu  
w cZynie sPołecZnym

   Wszyscy zainteresowani otrzymali przyzwoite warunki 
do uprawiania sportu. Można było przeprowadzać regularne 
treningi, rozgrywać mecze piłkarskie oraz organizować zawody 
lekkoatletyczne. Rzgów stał się wkrótce sportowym centrum 
ówczesnego powiatu łódzkiego  i jednym z ważniejszych 
ośrodków województwa. Z małego koła LZS Rzgów przekształcił 
się w wielosekcyjny klub sportowy, w którym nie tylko piłka 
nożna odgrywała kluczową rolę. Najpierw jednak doszło do 
zmiany nazwy zrzeszenia. Na 10-lecie swojej działalności LZS 
Rzgów, nawiązując do istniejącej przed wojną na naszym terenie 
organizacji, przyjął nazwę LZS „Zawisza”. 

Do najważniejszych sekcji „Zawiszy” można było zaliczyć 
sekcję lekkoatletyczną, kolarską, podnoszenia ciężarów i tenisa 
stołowego. W każdej z wymienionych dyscyplin nasi zawodnicy 
odnosili niemałe sukcesy. 

PiłkaRski awans do iii ligi w 2011 R.

   Dyscyplina, z którą nierozerwalnie do dnia dzisiejszego 
kojarzy się „Zawisza”  - jest piłka nożna. Od samego początku 
utworzenia LZS-u cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem 
miejscowej ludności. Jednak wyniki na miarę oczekiwań przyszły 

dopiero w późniejszych latach. Co prawda nasza drużyna bardzo 
szybko zaliczyła awanse z najniższej Klasy „C” do Klasy „A”, ale o 
kolejne było już znacznie trudniej. 

Dopiero w 1983 roku nastąpił awans do Klasy okręgo-
wej, a na kolejny IV-ligowy szczebel rozgrywek trzeba było 
poczekać do roku 2008. Największy -  jak do tej pory sukces 
- przyszedł niedługo później, bo w roku 2011, kiedy to dru-
żyna Zawiszy wywalczyła awans do III ligi. Był to ogromny 
sukces dla Rzgowa. Sukces,  o który w rozgrywkach seniorskich  
w następnych latach będzie bardzo trudno. Po trzech  
sezonach spędzonych na III-ligowym szczeblu od 2014  
roku pierwsza drużyna „Zawiszy” ponownie toczy boje  
w IV lidze. 

usPoRtowienie ucZniów to PRioRytet

   Piłka seniorska to jednak tylko część przeszłej i obecnej 
działalności Klubu. Już w końcówce lat 70. zaczęto myśleć o 
szkoleniu dzieci i młodzieży, aby w kolejnych latach jeszcze lepiej 
rozwijać miejscowe talenty. Dzisiaj na skutek obranej polityki 
obecnego Zarządu klubu oraz niewątpliwie dzięki zaangażowa-
niu gminnych władz, nacisk na rozwój kultury fizycznej wśród 
najmłodszych sportowców stał się priorytetem w działalności 
„Zawiszy”. Na efekty nie trzeba było długo czekać, w chwili 
obecnej pod szyldem „Zawiszy” trenuje około 200-osobowa 
grupa, w tym ponad połowę stanowią dzieci i młodzież. I śmiało 
można stwierdzić, iż nie jest to grupa zamknięta.

   Jednocześnie w 1998 roku na Walnym zebraniu LZS „Zawisza” 
przekształcony został w Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” 
w Rzgowie. Członkowie Koła LZS „Zawisza” postanowili prze-
kształcić swoją organizację w samodzielny, pełnoprawny klub 
sportowy. Uchwalono Statut nowej organizacji oraz wybrano 
Zarząd i Prezesa Klubu, którym został Ryszard Siotor. W tym 
samym roku klub uzyskał także osobowość prawną. 

Dodatkowo, Rada Miejska w Rzgowie uchwałą z dnia 26 sierpnia 
2007 nadała stadionowi w Rzgowie imię Henryka Śmiechowicza, 
budowniczego stadionu i wieloletniego Przewodniczącego 
LZS „Zawisza”.

    Mamy nadzieję, że ta bardzo okrojona historia naszego 
klubu niektórym przypomniała o początkach sportu w Rzgowie, 
innym zaś przybliżyła lub pokazała drogę jaką przeszła sportowa 
wizytówka naszej gminy, jaką jest „Zawisza”.

W kolejnym numerze postaramy się przybliżyć listę hono-
rowych Przewodniczących i Prezesów „Zawiszy”. 

auTor: krzyszTof finTzel 
TeksT i foT.: radek BuBas 

GosTir

w dniu 5 maJa 1947 Roku utwoRZono oRganiZacJę sPoRtową o naZwie lZs-RZgów. 
inicJatoRami była gRuPa PRZedwoJennych dZiałacZy i symPatyków sPoRtu:  
feliks i henRyk śmiechowicZowie, bRunon i kaZimieRZ stachowicZowie, lucJan 
cegiełka, Jan waRZywoda, lesZek gałkiewicZ, stefan bRZeZiński oRaZ stefan  
i tadeusZ lukasowie.

sZach – mat w gok-u g minny Ośrodek Kultury w Rzgowie, 
ul. Rawska 8 zaprasza w każdy 

czwartek w godz. 18.00 – 20.00 na 
partyjkę szachów. Szachy to najbardziej 
popularna  strategiczna gra planszowa 
na świecie. W szachy grają dzieci, grają 
dorośli, grają całe rodziny. Królewska gra 
wszechstronnie rozwija umysł, rozwija 
wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pa-
mięć, uczy logicznego myślenia, rozwija 
zdolności koncentracji.

Umiesz grać w szachy? Chcesz się 
nauczyć grać w szachy? Przyjdź do nas! 
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dzieci, 

młodzież i dorosłych, do  Królewskiej 
Gry - Szachy w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rzgowie.

 –
Dzieci grając  w szachy zaczynają 

planować, chciałyby, aby każdą partię 
udało się zakończyć wygraną  przez 
zamatowanie króla przeciwnika. W 
szachach nie zawsze jednak się wygry-
wa, dlatego królewska gra uczy także 
trudnej sztuki przegrywania, tolerancji 
oraz wytrwałości w dążeniu do celu. 
Grając w szachy rozwijamy dodatkowo 
umiejętność podejmowania decyzji 
oraz uczymy się szacunku dla rywala. 

Zasady gry w szachy można poznać w 
krótkim czasie, a korzyści jakie wynikają 
z treningu są długotrwałe. Trenować 
może każdy i każdy też w szachach może 
znaleźć pasję dla siebie, ze względu na 
ich uniwersalność i wielowymiarowość. 
Zachęcamy zatem do udziału w zajęciach 
szachowych poprzez świetną zabawę, 
rozrywkę i czerpanie przyjemności z gry.

ZawisZa ma Już 70 lat!

Specyficzny dźwięk odbijanej piłeczki ping–pongowej 
zna chyba każdy. Prawie każdy próbował swoich sił w tej 

sympatycznej dyscyplinie sportu, ale tylko nieliczni opanowali 
tę grę na poziomie zawodników biorących udział w turnieju o 
puchar Burmistrza Miasta Rzgowa.

11 lutego na listy startowe wpisało się 39 zawodników. 
Imprezę otworzył burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński – życząc 
zawodnikom zarówno sukcesów sportowych, jak i dobrej 
zabawy. Po losowaniu grający zostali podzieleni na dziewięć 
grup, w których rywalizowali każdy z każdym. Awans do kolejnej 
fazy zapewniało pierwsze i drugie miejsce. Dalsza część gry 
odbywała się systemem pucharowym.

 Nie zawiedli faworyci i po niespełna siedmiu godzinach gry 
poznaliśmy najlepszych. W kategorii Junior pierwsze miejsce 
zdobył Mateusz Kwiatkowski, na kolejnych uplasowali się 
Michał Czech i Krystian Defiński. W kategorii open rywalizacja 
stała na bardzo wysokim poziomie. Najlepiej poradził sobie 
Jan Molenda – weteran tej dyscypliny, niegdyś czołowy polski 
tenisista. Drugie miejsce wywalczył Adam Marczak, trzecie 
zeszłoroczny triumfator Przemysław Przesmycki.

Nagrody w postaci pamiątkowych pucharów oraz bonów 
na zakup sprzętu sportowego, w imieniu burmistrza, wręczała 
sekretarz gminy Katarzyna Berczak-Lato. W zawodach starto-
wało wielu zawodników z terenu gminy,  co pokazuje, że tenis 
stołowy jest cały czas niezwykle popularną i lubianą dyscypliną. 
Najwyżej sklasyfikowany zawodnikiem z naszej gminy był 
Jarosław Bartłomiejczyk, zakończył rywalizację na ćwierćfinale.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację turnieju: burmistrzowi 
Mateuszowi Kamińskiemu, prowadzącemu zawody Robertowi 
Świerczyńskiemu oraz Michałowi Rechcińskiemu, Romanowi 
Wasiakowi i Piotrowi Wrońskiemu.  Bardzo cieszy, że mamy 
tak wielu prawdziwych pasjonatów tej dyscypliny. Już teraz 
zapraszamy na kolejne zawody oraz inne wydarzenia sportowe.

o PuchaR buRmistRZa  
RZgowa w tenisie stołowym

TeksT: MałGorzaTa rzepkoWska /  
Wojciech skiBiński 

foT.: izaBela kijanka
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auTor: kaMil poros, sekreTarz Glks zaWisza rzGóW

jako pierwszy piłkarską wiosnę rozpocznie tradycyjnie 
nasz czwartoligowy zespół (11 marca o godz. 15 w 

Rzgowie z LKS-em Kwiatkowice). Przerwa zimowa to jak 
zwykle czas ruchów transferowych. Na pewno jednak 
żadnej rewolucji kadrowej w pierwszej drużynie nie bę-
dzie. Niewykluczone jednak, że w wyjściowej jedenastce 
inauguracyjnego spotkania zobaczymy nowe twarze. 
Jednocześnie, na odkrycie wszystkich kart jest jeszcze 
za wcześnie, gdyż trener Michał Osiński w dalszym ciągu 
kompletuje kadrę na rundę wiosenną, dlatego też osta-
teczną listę graczy opublikujemy w kolejnym numerze 
„Naszej Gminy”.

Zawodnicy mają za sobą kilka gier towarzyskich, po-
niżej komplet wyników dotychczasowych spotkań wraz 
ze strzelcami bramek:

21.01. ŁKS Łódź (CLJ) – Zawisza 2:1 (J. Perek)
28.01. Polonia Piotrków (IV liga) – Zawisza 1:3 (J. Perek – 2, 
B. Bronka)
04.02. Termy Ner Poddębice (IV liga) – Zawisza 2:2 (P. Szubert, 
Ł. Wiśniewski)
11.02. Boruta Zgierz (klasa okręgowa) – Zawisza 2:3  
(J. Perek – 2, M. Kaczmarkiewicz)
18.02. Warta Sieradz (IV liga) – Zawisza 2:0

Równie solidnie do nowej rundy przygotowują się 
rezerwy i juniorzy naszego klubu. Wspólnie trenują 
cztery razy w tygodniu, a w weekend rozgrywają mecze 
sparingowe. Pierwsze spotkanie rundy wiosennej drugiej 
drużyny odbędzie się w Łodzi z tamtejszym UKS-em SMS, 
19 marca (niedziela) o godz. 11. 

Do tej pory zespół rozegrał cztery mecze sparingowe:
28.01. GKS Ksawerów – Zawisza II 3:4 (J. Soszyński, Ł. 
Modranka, testowany – 2)
05.02. Sokół II Aleksandrów – Zawisza II 2:2 (B. Janasiak, Ł. 
Modranka)
11.02.   Zawisza II – Włókniarz Konstantynów Łódzki 1:2 (K. 
Jakubiec)
18.02. Zawisza II – Włókniarz Zelów  2:2 (Ł. Wiśniewski, K. Kmieć) 

Zespół żeński oraz drużyny młodzieżowe, głównie z 
powodu zimowej aury, trenują i grają przede wszystkim 
na obiektach pod dachem. Przed nimi jeszcze ponad 
miesiąc przygotowań, inauguracja rundy wiosennej 
zaplanowana jest na pierwszy weekend kwietnia. W 
minionym miesiącu zawodniczki uczestniczyły w trzech 
turniejach halowych. 14 stycznia rywalizowały w bardzo 
silnie obsadzonych ogólnopolskich rozgrywkach Konin Cup 
2017. Dość powiedzieć, że zwycięzcą zostały zawodniczki 
Medyka POLOmarket Konin, aktualne mistrzynie Polski i 
uczestniczki 1/16 Ligi Mistrzyń UEFA.

Rzgowianki w grupie wygrały jedno spotkanie i 
zanotowały dwie porażki (m.in. właśnie z piłkarkami z 
Konina). Występ przeciwko reprezentantkom Polski był na 
pewno bezcennym i niezapomnianym doświadczeniem 
dla naszych zawodniczek. W lutym rywalizowaliśmy 
jeszcze w Zduńskiej Woli i Ślesinie. W pierwszym turnieju 
zajmujemy szóste miejsce (jedno zwycięstwo oraz po trzy 
remisy i porażki, indywidualnie tytuł najlepszej bramkarki 
zdobyła Martyna Nowakowska), a w drugim ocieramy się o 
podium, ostatecznie kończąc zawody na czwartej lokacie.

Na hali rywalizowały również zespoły młodzików 
i orlików. Ci pierwsi w turnieju o Puchar Komendanta 
Straży Miejskiej w Pabianicach zajęli piątą lokatę (po 
dwa zwycięstwa, remisy i porażki). Zawodnicy rocznika 
2006/07 w styczniu rywalizowali na turnieju w Łodzi, gdzie 
wystawiliśmy dwie drużyny. Zespół „białych” zakończył 
rozgrywki na drugiej pozycji, a „niebiescy” zostali sklasy-
fikowani na szóstym miejscu. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został uznany Mateusz Bogusz. Kilka dni później 
podopieczni Marcina Sikorskiego wyjechali na tygodniowy 
obóz do Kleszczowa, gdzie rozegrali dwa halowe sparingi, 
notując zwycięstwo z Coerver Coaching 7:6 oraz porażkę 
z Omegą Kleszczów 11:12.

Pozostałe dwie młodzieżowe drużyny żaków (rocznik 2008 
oraz 2009/10) również regularnie trenują na hali. Zajęcia 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych 
adeptów futbolu. ŁZPN na początku lutego prowadził 

konsultacje z klubami w sprawie organizacji rozgrywek 
wspomnianych wcześniej roczników. W rozmowach brał 
udział m.in. Robert Świerczyński - prezes GLKS Zawisza 
Rzgów. PZPN zasugerował, aby odejść od obecnego for-
matu ligowego, a wprowadzić organizację całodniowych 
turniejów towarzyskich. Efekty tych spotkań będą znane 
już niebawem, ale jest duże prawdopodobieństwo, że 
wiosną będziemy się emocjonować występami dwóch 
kolejnych zespołów Zawiszy w rozgrywkach prowadzo-
nych przez ŁZPN.

Na koniec informacja dla wszystkich członków i 
sympatyków GLKS Zawisza Rzgów. Tegoroczne Walne 
Zgromadzenie Członków Klubu zostało zaplanowane 
przez zarząd na pierwszą połowę kwietnia. Przypominamy 
o konieczności uiszczania wpłat składek członkowskich. 
Można ich dokonywać osobiście w siedzibie klubu, po 
wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną: 
605-121-334 lub poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl. 
Istnieje również możliwość wpłaty na konto bankowe 
podane na stronie internetowej www.zawiszarzgow.pl, 
podając w tytule przelewu imię i nazwisko członka, za 
którego dokonywana jest wpłata. Zgodnie z zapisami 
statutu klubu, brak wpłaty będzie skutkował usunięciem 
z listy członków.

teRminaRZe RoZgRywek na naJbliżsZy 
miesiąc

iv liga
Zawisza Rzgów – LKS Kwiatkowice  11 marca (sobota), 15:00
Zjednoczeni Bełchatów – Zawisza Rzgów 18/19 marca
Zawisza Rzgów – Jutrzenka Warta 25 marca (sobota), 15:00
Pilica Przedbórz – Zawisza Rzgów 1 kwietnia (sobota), 16:00

klasa okRęgowa

UKS SMS Łódź – Zawisza II Rzgów 19 marca (niedziela), 11:00
Orzeł Parzęczew – Zawisza II Rzgów  25/26 marca 
Zawisza II Rzgów – Polonia Andrzejów 2 kwietnia (niedziela), 11:00

iii liga kobiet

Kotan Ozorków – Zawisza Fiero Rzgów 2 kwietnia (niedziela), 15:00

Sparing z Wartą Sieradz, o piłkę walczą Michał Madejski i Piotr Grzejdziak. /  Źródło zdjęcia: www.lodzkifutbol.pl

Wskazówki trenera Marcina Sikorskiego przed sparingiem 
na obozie w Kleszczowie / Fot.: Adrian Pogoda

okRes PRZygotowawcZy Powoli dobiega końca, Za Zawodnikami i ZawodnicZkami ZawisZy PRawie dwa miesiące ciężkich  
tReningów, któRe maJą ZaPRocentować w RoZgRywkach ligowych.

ostatnie dni PRZed Rundą wiosenną
RZGÓW NASZA GMINA • luty 201716 sPoRt


