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Tegoroczny budżet 
zaproponowany 
przez burmistrza 
Mateusza 
Kamińskiego 
opiewa na niemal 90 
milionów złotych. 

Wydatki są zaplanowane na prze-
szło 59 mln zł, rok wcześniej była to 
kwota na poziomie ponad 52 mln zł. 
Patrząc z perspektywy historycznej 
to budżet rekordowy. Na sesji budże-
towej zyskał on poparcie wszystkich 
rzgowskich radnych.

Ogromna część tej kwoty będzie 
spożytkowana na inwestycje, w tym 
także współfinansowane przez Unię 

Europejską. Najwięcej pieniędzy zosta-
nie wydanych na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska (w tym jest 
kanalizacja i sanitacja wsi) następnie na 
oświatę i wychowanie, a trzecie miejsce 
na liście wydatków zajmuje transport 
i łączność, czyli np. drogi, bardzo waż-
ne i duże są również wydatki na rodzi-
nę i kulturę. 
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Najważniejsze z punktu widze-
nia mieszkańców gminy Rzgów były 
inwestycje w szeroko rozumianą in-
frastrukturę drogową, wodociągową 
i kanalizacyjną.

Za kwotę 2 500 000 zł wykona-
no modernizację największej stacji 
uzdatniania wody w Rzgowie na uli-
cy Górnej. Inwestycja powinna za-
pewnić dobrą jakość wody i ciągłość 
jej dostaw dla Rzgowa, a poprzez 
wodociąg spinający ze Starową Górą 
zabezpieczyć awaryjne dostawy wody 
dla tej miejscowości.

W roku 2017 w Rzgowie powstały 
sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącz-
nej długości ok 550 metrów bieżą-
cych oraz na terenie gminy sieci wo-
dociągowe o łącznej długości ok 2315 
merów bieżących. Najdłuższy wodo-
ciąg 1 254 mb. powstał w Grodzisku.

Pozostałe odcinki sieci realizowa-
no  przede wszystkim jako przedłuże-
nie istniejących wodociągów niezbęd-
nych do zaopatrzenia w wodę nowo 
powstających budynków mieszkal-
nych. 

cd. na str. 2

Od 4 lutego Zarząd 
Dróg i Transportu 
w Łodzi wprowadził 
nową siatkę  
połączeń. 

O korzystne zmiany dla miesz-
kańców gminy Rzgów zabiegał bur-
mistrz Mateusz Kamiński i pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
którzy skutecznie rozmawiali z łódz-
kim organizatorem transportu na te-
mat oczekiwanych zmian w komuni-
kacji miejskiej.

Pierwsze działania interwencyjne 
w sprawie dobrej komunikacji Urząd 

Miejski w Rzgowie podjął już w stycz-
niu ubiegłego roku, na trzy miesiące 
przed wprowadzeniem przez Łódź 
nowej siatki komunikacyjnej. Dzię-
ki determinacji władz Rzgowa od 4 
lutego liczba kursów autobusowych 
przejeżdżających dni powszednie 
przez Rzgów wzrosła aż do 49.

Linia 75B została zastąpiona liną 
56 kursującą z Łodzi przez Starową 
Górę, centrum Rzgora, do pętli przy 
ul. Rzemieślniczej. W wybranych 
kursach autobusy kończą bieg przy 
„Outlecie”.

cd. na str. 5

INWESTYCJE 2017 
Jaśniej na ulicach

W Starowej Górze Urząd Miej-
ski w Rzgowie zainstalował nowe 
lampy przy ul. Kasztanowej, Wie-
kowej i Mieszka II.

W Czyżeminku, podobnie jak 
przy Wiekowej i Mieszka II zainstalo-
wano aż po cztery lampy, natomiast 
w Kalinku na wysokości numeru 
38A jest jedna nowa lampa. Rów-
nież jedna lampa została założona 
przy ulicy Kamiennej w Rzgowie, 
natomiast przy ulicy Łąkowej - trzy.

AUTOR i FOTO: BM

Skutecznie w sprawie 
komunikacji
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W  końcu października podpisana 
została umowa z Zarządem Wo-

jewództwa Łódzkiego dofinansowa-
niu ze środków unijnych rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Rzgowie w wy-
sokości ok. 8 500 000 zł. Ogłoszenie 
przetargu na realizację tej inwestycji 
planowane jest na przełomie lutego – 
marca 2018 roku.

W roku 2017 przygotowano do re-
alizacji inwestycję współfinansowaną 
ze środków Unii Europejskiej dotyczącą 
budowy kanalizacji w Starowej Górze 
(22 ulice) i Starej Gadce. Ma tutaj po-
wstać prawie 17 km kanalizacji podci-
śnieniowej (około 300 studni). Umowa 
dotycząca realizacji została podpisana 
we wrześniu 2017 roku, a termin rozpo-
częcia prac na planowany jest marzec 
2018. Zakończenie inwestycji powinno 
nastąpić w sierpniu 2019 roku.

W ubiegłym roku oczyszczono tak-
że 1350 m rowów przydrożnych: przy 
ul. Krasickiego – 500 m, przy drodze 
powiatowej 2916E – 400 m, przy dro-
dze 2941 E – 100 m, przy ul. Młyńskiej 
– 50 m, przy ul. Warzywnej – 300 m.

Znaczącą cześć budżetu na rok 
2017 pochłonęły inwestycje związa-
ne z przebudową dróg powiatowych. 
Przebudowano ulicę Ogrodową w Rz-
gowie w zakresie budowy chodnika 
i odwodnienia na odcinku pomiędzy 
ulicą Polną i Południową oraz drogę 
powiatową nr 2941E (ul. Pejzażowa). 
Wybudowano odwodnienia ulicy Tu-
szyńskiej na odcinku od ul. Rzemieśl-
niczej do Strugi o długości 998 mb. 
Zakończenie także przebudowę drogi 
powiatowej w Kalinie (wykonanie od-
wodnienia na odcinku drogi zrealizo-
wanym w roku 2016).

Na ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie 
od ulicy Łąkowej do pasa drogi krajo-
wej położono nowy chodnik z kost-

ki betonowej. Przebudowano drogę 
powiatową nr 2912E w Romanowie 
na odcinku ok. 2 500 m. Na drodze 
powiatowej nr 1195E (ul. Rudzka) wy-
budowano chodnik, odwodnienie i za-
tokę autobusową, a w Prawdzie przy 
drodze powiatowej nr 3303E. pomię-
dzy rondem a ulicą Zachodnią zbudo-
wano chodniki i przystanki.

Dla przyszłych inwestycji drogo-
wych wykonano również projekty: 
przebudowy ulicy Łódzkiej, drogi po-
wiatowej nr 2909E w Kalinku, prze-
budowy skrzyżowania w Guzewie, 
projekt ścieżki rowerowej na ulicy 
Czartoryskiego, drogi powiatowej nr 
1233E ul. Nad Nerem, projekt chod-
nika na ulicy Strażackiej i Dworskiej 
w Bronisinie.

Znaczący udział w inwestycjach 
drogowych miała również przebudo-
wa dróg gminnych. W tym zakresie 
zrealizowano utwardzenie pętli auto-
busowej w Czyżeminku, wykonano 
odwodnienie powierzchniowe ulicy 
Nadrzecznej w Rzgowie, zbudowano 
chodnik na ulicy Dachowej w Starowej 
Górze, zakończono przebudowę ulicy 
Polnej w Rzgowie oraz prace związane 
z budową chodnika i odwodnienia uli-
cy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie.

Wykonano przebudowę ul. Żołnie-
rzy Września i Ks. Załuski w Rzgowie 
oraz chodnik na ulicy Wąwozowej 
w Rzgowie, a na ulicy Batorego w Sta-
rowej Górze jest wreszcie nakładka as-
faltowa.

Na drogach położonych na terenie 
gminy Rzgów wykonano1870 m na-
wierzchni tłuczniowej na ulicach: Wa-
rzywnej i Jaśminowej (Starowa Góra 
– 220 m), Kamiennej i Górnej (Rzgów 
– 1450 m), Przyszkolnej (Romanów – 
200 m na wniosek mieszkańców droga 
utwardzona destruktem).

Dla potrzeb przyszłych inwestycji 
gotowe są projekty przebudowy ulic 
i dróg gminnych: ul. Zielonej w Rzgo-
wie, chodnika w Czyżeminku, chodni-
ka wzdłuż ulicy Szczytowej w Starowej 
Górze, chodników wzdłuż ulicy Stadio-
nowej, Letniskowej i części ulicy Kuso-
cińskiego w Rzgowie, a także projekt 
pod ustawę ZRiD dla Czyżeminka III.

W zakresie bezpieczeństwa pu-
blicznego Gmina zrealizowała zadania 
wspierające działalność OSP na kwotę 
ponad 80 000 zł. Docieplono budynek 
OSP w Kalinie, w Guzewie doposażono 
jednostkę i wykonano prace budow-
lane. W Gospodarzu utwardzono plac 
w OSP, w Prawdzie i Bronisinie są dwa 
samochody strażackie, natomiast dla 
OSP Grodzisko kupiono agregat nowy 
prądotwórczy.

Z inicjatywy Burmistrza Rzgowa od-
było się w maju spotkanie z mieszkań-
cami dotyczące omówieniu projektów 
Stałych Organizacji Ruchu na drogach 
powiatowych nr 2909E, 2942E, 1195E. 
Spotkanie miało charakter roboczy. 
Podczas spotkania padło wiele uwag, 
które zostały przeanalizowane przez 
przedstawicieli zarządcy drogi, poli-
cji oraz zarządzającego ruchem, czyli 
starostę powiatu łódzkiego wschod-
niego.

Wspólnie z przedstawicielami za-
rządu dróg wojewódzkich, starostwa 
powiatowego w Łodzi wprowadziliśmy 
zmiany w organizacji ruchu na skrzyżo-
waniu drogi wojewódzkiej 714 z drogą 
powiatową 2922E. Dodatkowo wpro-
wadzono aktywne oznakowanie 
znakiem B-20 oraz pasy akustyczne 
na drodze 2922E przed wjazdem 
na skrzyżowanie z drogą nr 714.

Rok 2017 to kontynuowanie prac 
związanych z budową nowych linii 
oświetlenia. W ramach inwestycji do-

kończono budowę oświetlenia na: 
ulicy Cegielnianej w Gospodarzu oraz 
wybudowano oświetlenie na ulicy 
Kasztanowej w Starowej Górze. Łącz-
na długość nowo wybudowanych 
sieci oświetleniowych wyniosła około 
1 500 m. Wszystkie nowe linie wykona-
no jako oświetlenie ledowe.

Są również gotowe projekty oświe-
tlenia na ulicach: Pejzażowa, Gontowa, 
Pogodna i Granitowa.

Łączne nakłady na inwestycje zwią-
zane z oświetleniem wyniosły w roku 
2017 ok. 350 000 zł.

Na inwestycje związane z oświatą 
i wychowaniem Gmina Rzgów w roku 
2017 przeznaczyła kwotę ponad 1 450 
000 zł. W ich ramach rozpoczęto i za-
kończono następujące zadania: ada-
ptacja pomieszczeń w Szkole Podsta-
wowej w Guzewie za kwotę prawie 80 
tys. zł, w szkole w Kalinie zrealizowano 
docieplenie ścian całości obiektu oraz 
zmodernizowano kotłownię olejową 
(wymiana kotła wraz z infrastrukturą 
techniczną) za kwotę 230 000 zł.

W Szkole Podstawowej w Rzgowie 
rozpoczęto kompleksową moderniza-
cję systemu ogrzewania. W roku 2017 
wymieniono instalację c.o. w obiekcie 
i rozpoczęto budowę kotłowni gazo-
wej. Całość inwestycji zostanie zakoń-
czona w maju 2018. Całkowita wartość 
zadania wyniesie ca 990 000 zł.

W Guzewie rozpoczęto budowę 
przedszkola. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji – 2019 rok, zaś całko-
wity koszt przedsięwzięcia powinien 
zamknąć się w kwocie 2 000 000 zł.

W grudniu 2017 rozpoczęto pra-
ce związane z kompleksową przebu-
dową budynku, w którym siedzibę 
ma MOPS, inwestycja powinna być 
zakończona do końca czerwca 2018. 
Planowany koszt – 650 000 zł.

Znaczne środki o łącznej wysoko-
ści ok 750 000 zł gmina przeznaczyła 
na szeroko rozumianą infrastrukturę 
sportową i rekreacyjną. Największą in-
westycją zrealizowaną było wykonanie 
boiska na ulicy Żwirowej w Starowej 
Górze.

INWESTYCJE 2017

Wizualizacja nowego domu kultury Orlik
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Wybudowano także boisko piłkarskie 
typu „Orlik” wraz z podstawową infra-
strukturą socjalną oraz przygotowano 
projekt oświetlenia obiektu – planowana 
realizacja oświetlenia w roku 2018.

Ze środków inwestycyjnych zaku-
piono również wyposażenie siłowni 
dla hali sportowej w Rzgowie.

Ubiegły rok to także budowa placu 
zabaw na ulicy Nasiennej w Rzgowie, 
oświetlenie placu zabaw w Romano-
wie, doposażenie placu zabaw w Rz-
gowie, Grodzisku, Prawdzie, Starowej 
Górze, ogrodzeniem terenu pod przy-
szły plac zabaw w Konstantynie.

Już na przyszłość wykonano pro-
jekty pod place zabaw i siłownie ze-
wnętrzne w Czyżeminku, Konstanty-
nie, Gospodarzu i Rzgowie.

W ramach inwestycji związa-
nych z kulturą i ochroną dziedzictwa 
narodowego Gmina przeznaczyła 
w roku 2017 kwotę około 1 000 000 zł 
na inwestycje związane doposażeniem 
i budową świetlic. Ponadto rozpoczęto 
budowę świetlicy w Starej Gadce. In-
westycję rozpoczętą w roku 2017 Gmi-
na chciałaby zakończyć w roku 2019. 
W roku 2018 planowane jest zakoń-
czenie stanu surowego zamkniętego.

Inwestycje z zakresu kultury objęły 
również dofinansowanie modernizacji 

istniejących na terenie gminy obiek-
tów świetlicowych zlokalizowanych 
w Grodzisku, Hucie Wiskickiej, Gospo-
darzu, Rzgowie, Czyżeminku, Praw-
dzie, Kalinku i Romanowie i Starowej 
Górze.

Zainstalowano klimatyzację w świe-
tlicy w Starowej Górze oraz wykonano 
jej odwodnienie. Rozstrzygnięto prze-
targ i podpisano umowę na budowę 
Domu Kultury w Rzgowie. Planowane 
zakończenie inwestycji objętej umową 
nastąpi w sierpniu 2019 roku.

Zakres umowny pozwoli na prze-
prowadzenie w roku 2019 GOK oraz 
biblioteki do nowego obiektu. Ogól-
nie kwota środków przeznaczonych 
na ten dział wyniosła w roku 2017 
prawie 900 000 zł, z czego z funduszu 
sołeckiego wydano prawie 200 000 zł.

W przyjętym w 2017 roku studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny m.in. wydłużono pasy zabudowy 
na obszarze wiejskim do 100 metrów, 
zwiększono powierzchnię terenów in-
westycyjnych oraz terenów przezna-
czonych pod zalesienia. Ma to przy-
nieść w perspektywie długookresowej 
znaczące korzyści w postaci wpływów 
do lokalnego budżetu, zwiększenia 
obszarów odpowiadających za świeże 

powietrze w gminie oraz bardziej ra-
cjonalne wykorzystanie drzemiących 
w gminie potencjałów.

Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy to podstawowy dokument 
rozpoczynający długotrwały i złożony 
proces planowania przestrzennego.

Dzięki studium wytycza się obszary 
o konkretnym sposobie zagospodaro-
wania, w tym obszary mieszkalnictwa 
i inwestycji.

W 2017 roku uchwalono także pla-
ny miejscowe wraz z podstawowymi 
przeznaczeniami terenów objętych za-
kresem obowiązywania przyjętych do-
kumentów: Starowa Góra, ul. Żwirowa 
– przeznaczenie pod usługi publiczne, 
w tym kultury, sportu i rekreacji oraz inne 
usługi; Rzgów, ul. Letniskowa/Tuszyńska 
– tereny zabudowy usługowej; część 
miasta Rzgów rejon ul. Górnej; Rzgów, 
kwartał ulic Ustronna – Górna – Koper-
nika – Łódzka; tereny usług i mieszkal-
nictwa jednorodzinnego (przemiesza-
nie funkcji w zależności od położenia); 
Gospodarz – tereny usługowo-produk-
cyjne oraz usługowe z dopuszczeniem 
mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Przyjęto również uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzenia planów 
miejscowych dla: części miasta Rz-

gów dla działek nr 682/1, 682/2;części 
sołectwa Czyżeminek dla działek nr 
122/14, 125, 126/5, 151/1, 151/2, 152, 
153/1, 153/2 oraz części działki nr 139 
położonych w gminie Rzgów; części 
Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babi-
chy rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrow-
skiego, ul. Katowicka, droga przez 
wieś Guzew-Babichy, projektowana 
droga (przedłużenie ul. Krasickiego), 
droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew; 
części sołectwa Guzew-Babichy re-
jon ul. Edukacyjnej, droga przez wieś 
Guzew-Babichy, projektowana droga 
(przedłużenie ul. Krasickiego), droga 
na granicy Rzgowa i wsi Guzew; czę-
ści sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla 
działek nr 300/1 i 300/2 położonych 
w gminie Rzgów.

Dokonano także regulacji stanu 
prawnego dróg: ulic Cmentarnej, Za-
chodniej, Kopernika, Górnej, Bema 
i Południowej w Rzgowie; ulicy Jeży-
nowej i drogi przez wieś w Czyżemin-
ku; ulicy Pałacowej w Gospodarzu; 
drogi przez wieś w Grodzisku; drogi 
przez wieś w Hucie Wiskickiej; ulicy La-
skowej w Starej Gadce. Uregulowano 
również stan prawny dawnych grun-
tów Wspólnoty Wsi Guzew.

AUTOR: PZ, FOTO: BM

Na zdjęciach: budowa drogi powiatowej w Romanowie

Na zdjęciach: stacja pomp w Rzgowie
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Powołanie Komisji Konkursowej 
w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko kierownika Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej – Gminnej Przychodni 
Zdrowia w Rzgowie.

W związku ze złożoną przez Panią 
Elżbietę Solnicę rezygnacją z dniem 31 
grudnia 2017 r. z pełnienia funkcji kie-
rownika Gminnej Przychodni Zdrowia 
w Rzgowie istnieje ustawowy obowią-
zek przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko kierownika w podmiocie lecz-
niczym niebędącym przedsiębiorcą.

Konkurs na stanowisko kierownika 
w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą przeprowadza komisja 
konkursowa powołana przez właściwy 
podmiot.

Skład Komisji Konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko kierownika Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej – Gminnej Przychodni Zdrowia  
w Rzgowie wygląda następująco:

1) Małgorzata Rózga – przedsta-
wiciel podmiotu tworzącego; 

2) Katarzyna Berczak – Lato – 
przedstawiciel podmiotu tworzącego;

3) Lilla Perka – przedstawiciel 
podmiotu tworzącego;

4) Rafał Kluczyński – przedstawi-
ciel podmiotu tworzącego;

5) Radosław Pełka – przedstawi-
ciel podmiotu tworzącego;

6) Marek Skalski – przedstawiciel 
podmiotu tworzącego, lekarz;

7) Zbigniew Waprzko – przedsta-
wiciel Rady Społecznej Gminnej Przy-
chodni Zdrowia w Rzgowie.

Zmiany w budżecie 
Radni przyjęli uchwałę w spra-

wie zmian w budżecie na rok 2018 
zwiększając plan wydatków o kwotę 
68.500,00  zł na następujące inwesty-
cje:

1. droga powiatowa Nr 2912E w Ro-
manowie (przebudowa wjazdów) – 
kwota 20.000,00 zł.

2. Polimer na korytarzach w Szkole 
Podstawowej im. J. Długosza w Rzgo-
wie – kwota 15.500,00 zł.

3. Radiowęzeł w budynku  Szkoły 
Podstawowej im. J. Długosza w Rzgo-
wie – kwota 20.000,00 zł.

4. Zakup komputerów do Szkoły 
Podstawowej im. J. Długosza w Rzgo-
wie – kwota 13.000,00 zł.

Zgoda na zawarcie w trybie bez-
przetargowym, na okres 10  lat, 
umowy najmu lokalu użytkowego

Lokal użytkowy o pow. 23,30 m2 
usytuowany w budynku gminnym, 
położonym w Rzgowie przy ulicy 

Rawskiej 8, na działce nr 1905 o pow. 
0,0861 ha obrębu Rzgów zostanie 
wynajęty w trybie bezprzetargowym, 
na okres 10 lat, operatorowi teleko-
munikacyjnemu, z przeznaczeniem 
na centralę telekomunikacyjną. Ww. 
lokal wraz z dwoma innymi pomiesz-
czeniami o pow. 29,77 m2 i 12,33  m2 
był przedmiotem umowy najmu 
z dnia 1.10.1997 r. zawartej na czas 
nieoznaczony. W związku z niezbęd-
nością pomieszczeń o pow. 29,77 m2 
i 12,33 m2 na realizację zadań wła-
snych gminy, Burmistrz Rzgowa wy-

powiedział dotychczasową umowę 
najmu, a Najemca zwolnił potrzebne 
gminie pomieszczenia, przenosząc 
centralę do jednego pomieszczenia 
o pow. 23,30 m2. Biorąc pod uwagę 
wysokie nakłady inwestycyjne, jakie 
poniósł operator telekomunikacyjny 
na przebudowę centrali i prace przełą-
czeniowe, oraz ciążący na nim prawny 
obowiązek zapewnienia ciągłości do-
stępu do sieci (numerów alarmowych) 
zasadnym jest zawarcie umowy najmu 
bez przetargu na okres 10 lat.

Przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części sołectwa 
Guzew-Babichy rejon części wsi Ba-
bichy położony w gminie Rzgów

Kolejna już uchwała jaka uzyskała po-
zytywną opinię doraźnej Komisji Pla-
nowania Przestrzennego Rady Miej-
skiej w Rzgowie została przedłożona 
przez Burmistrza. Miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego bę-
dzie opracowany zgodnie z obowiązu-
jącym Studium Gminy, który dla tego 
terenu określa zabudowę usługową, 
zabudowę produkcyjną i magazyno-
wą realizowaną na równorzędnych 
zasadach do ustalenia w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego. 

Zmiany w składzie Kolegium Re-
dakcyjnym gazety „Rzgów-Nasza Gmi-
na”.

W związku z rezygnacją dotychcza-
sowego redaktora naczelnego Włodzi-
mierza Kupisza, Burmistrz przedstawił 
uchwałę w sprawie powołania nowe-
go redaktora. Na tę funkcję zapropo-
nował Arkadiusza Grzegorczyka, a rad-
ni przyjęli ten akces.

Treść podjętych uchwał znajduje 
się na stronie www.bip.rzgow.pl.

AUTOR: Karolina Jardzioch 
Urząd Miejski w Rzgowie

FOTO: BM

XLVI SESJA RADY 
MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Na XLVI sesji w dniu 31 stycznia 2018 r. radni podjęli m.in. 

Redaktor Arkadiusz Grzegorczyk Głosowanie
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„Strategii rozwoju gminy Rzgów” 
przygotowana w Urzędzie Miejskim 
pod nadzorem burmistrza, a na-
stępnie przyjęta przez radnych jest 
podstawowym dokumentem długo-
falowej polityki, tworzącym niezbęd-
ną platformę współpracy, wszystkich 
zainteresowanych stron w szczegól-
ności: jednostek samorządu teryto-
rialnego (na poziomie gminy, powiatu 
oraz województwa), administracji rzą-
dowej, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, a przede wszystkim 
mieszkańców gminy Rzgów, którzy 
wypowiadali się o sytuacji i potrzebach 

Gminy. Ten niezwykle ważny dla roz-
woju Gminy Rzgów dokument ma nie-
zależne opinie, między innymi, rady 
biznesu, Łódzkiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego i organizacji rolniczych.

Opracowując „Strategię” w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie wzięto pod uwa-
gę, między innymi, możliwości dofi-
nansowania planowanych inwestycji 
ze środków unijnych w nowej per-
spektywie finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. Misja i wizja porząd-
kują przyszłość Gminy, wyznaczają 
ramy, w których ma być realizowana. 
Określenie misji i wizji przedsięwzię-

cia pozwala stworzyć fundamenty dla 
działań służących poprawie komfortu 
życia w gminie oraz jej rozwojowi.

Analiza sytuacji obecnej Gminy 
na podstawie m.in. dostarczonych 
przez Urząd Miejski informacji oraz 
sondaż opinii (ankiety oraz spotka-
nia warsztatowe) przeprowadzonego 
wśród mieszkańców, radnych i repre-
zentantów kluczowych instytucji, po-
zwoliło na zebranie danych i informa-
cji niezbędnych do opracowania misji 
i wizji Gminy Rzgów na najbliższe lata.

„Strategia Rozwoju Gminy Rzgów” 
została opracowana na podstawie 

istniejących zasobów, badań ankieto-
wych oraz wykorzystaniu wcześniej-
szych opracowań dotyczących gminy. 
Badanie ankietowe zostało przepro-
wadzone w ubiegłym roku.

Zapisy nowej „Strategii” odzwier-
ciedlają potrzeby Gminy Rzgów 
i są kompatybilne z dokumentem 
strategicznym, tj. Strategią Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020 oraz 
Strategią Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego 2015-2020.

„Strategia rozwoju gminy Rz-
gów” można znaleźć na stronie 
internetowej: http://bip.rzgow.pl/
news/e86e40153c64bc67f5358bc-
cf0333185_1/druk%207.pdf

AUTOR: BM

dok. ze str. 1

Większa liczba kursów do Rzgowa 
skutecznie zwiększy wygodę po-

dróżowania autobusami obsługiwany-
mi przez tabor MPK oraz daje możliwość 
korzystania z komunikacji na łódzkich 
biletach miesięcznych na kierunku 
dotychczas obsługiwanym przez PKS 
(autobus relacji Tuszyn-Rzgów-Łódź ul. 
Broniewskiego), co wymagało zakupu 
dodatkowego biletu miesięcznego.

Od 4 lutego pasażerowie ze Rzgowa 
oraz Starowej Góry uzyskali możliwość 
lepszej komunikacji także w week-
endy zarówno w stronę Rzgowa jak 
i do Łodzi. Linia 56 kursuje bowiem 
we wszystkie dni tygodnia, a nie jak 
było w przypadku linii 75 B, która ob-
sługiwała podróżnych tylko w dni ro-

bocze, natomiast w soboty i niedzielę 
była zawieszana.

Istotne jest również i to, że trasa auto-
busów linii 56 przebiega obok skrzyżowa-
nia przy „Białym Kościele” w Łodzi, który 
jest bardzo wygodnym punktem prze-
siadkowym. Stąd bowiem odjeżdżają tak-
że autobusy linii 52, a w pobliżu znajdują 
się przystanki linii autobusowych 72 i 69 
oraz tramwajowych 5, 6, 15 i 16.

Rozsądna propozycja władz Rzgo-
wa, aby wycofać linię 75B i wprowadzić 
większą liczbę kursów „56” pozwoliła 
„zaoszczędzić” łódzkiemu przewoźni-
kowi na taborze autobusowym, z któ-
rego brakiem się od pewnego czasu 
boryka. Z tego też względu Zarząd 
Dróg i Transportu w Łodzi stara się 
ograniczać kursowanie pojazdów MPK 
– Łódź do sąsiednich miejscowości.

Oprócz linii 56, mieszkańcy gminy 
Rzgów mogą także korzystać z linii 
50 A, B i C, kursującej z placu Niepod-
ległości w Łodzi do Starej Gadki (lina 

50A) oraz ul. Tuszyńskiej w Rzgowie 
(linia 50B) i „Outletu” (linia 50C).

AUTOR: BM

STRATEGIA DLA ROZWOJU 

SKUTECZNIE W SPRAWIE 
KOMUNIKACJI
Od 4 lutego Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi 
wprowadził nową siatkę połączeń
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Czujniki w sposób ciągły monitorują 
jakość powietrza i informują o nim 

świecąc odpowiednimi kolorami. Ich 
lokalizacja jest następująca: Urząd 
Miejski w Rzgowie; ul. Nasienna 15, Rz-
gów; ul. Katowicka 136, (P.P.H.U. FEMI), 
Rzgów; ul. Szeroka 2 (KIA Landcar), 
Starowa Góra; budynki Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Grodzisku, Bronisi-
nie Dworskim, Romanowie, Prawdzie, 
Kalinku, Guzewie, Starej Gadce, Kalinie 
oraz świetlice w Gospodarzu, Hucie 
Wiskickiej i Starowej Górze.

Dzięki danym pochodzącym z czuj-
ników będzie można określać źródła 
zanieczyszczeń powietrza oraz ich ro-
dzaj i na tej podstawie podejmować 
działania ograniczające i likwidujące 
tak zwaną niską emisję zanieczyszczeń.

Informacje o jakości powietrza 
na terenie gminy Rzgów można 
na bieżąco śledzić na mapach umiesz-
czonych pod adresem: https://map.
airly.eu/pl oraz w aplikacji mobilnej 
do do pobrania ze strony: https://airly.
eu/pl. Wiadomości o stanie powietrza 
w gminie Rzgów są dostępne także 
na stronie Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Pu-
blikowane tam dane wyraźnie mówią 
o dobrej jakości powietrza, którym od-
dychają mieszkańcy gminy.

Gmina Rzgów podejmuje szereg 
działań w celu ograniczenia emisji szko-

dliwych substancji do powietrza m.in. 
termomodernizację budynków uży-
teczności publicznej, budowę chod-
ników, ścieżek rowerowych, budowę 
i przebudowę dróg, wymianę instalacji 
C.O. w budynkach gminnych, czyszcze-
nie ulic na mokro w okresach bezopa-
dowych, zapewnienie odbioru każde-
go rodzaju odpadów itp. Wszystkie te 

działania mają bezpośredni efekt eko-
logiczny tj. oszczędność energii, reduk-
cja emisji pyłu, redukcja emisji spalin, 
poprawa jakości powietrza – zmniej-
szenie ilości palonych śmieci w piecach. 
Wyróżnia się trzy główne źródła emi-
sji zanieczyszczeń do atmosfery: emi-
sję punktową, czyli emisję ze źródeł 
energetycznych i technologicznych, 

pochodząca głównie z dużych zakła-
dów przemysłowych emitujących pyły; 
emisję powierzchniową, czyli taką, któ-
ra związana jest z ogrzewaniem miesz-
kań w sektorze komunalno-bytowym 
oraz emisję liniową związaną z trans-
portem i szlakami komunikacyjnymi. 
Jedną z istotnych przyczyn złej jakości 
powietrza wskazuje się zwiększone 
natężenie ruchu drogowego, głównie 
w pobliżu tras przelotowych. Emisja 
ta szacowana jest na podstawie pomia-
rów natężenia i struktury ruchu dro-
gowego na ulicach miast. Natomiast 
spalanie paliw w gospodarstwach 
domowych oraz branża przemysłowa 
stosunkowo najmniejszymi emitera-
mi zanieczyszczeń do powietrza, co 
nie oznacza, że jest przyzwolenie na 
spalanie śmieci. Na terenie Gminy Rz-
gów zabrania się spalania odpadów na 
powierzchni ziemi oraz w instalacjach 
grzewczych budynków. Szczególnie 
niebezpieczne dla zdrowia jest spala-
nie odpadów z tworzyw sztucznych 
np. typu PET, worków foliowych, od-
padów z gumy czy lakierowanych ma-
teriałów. W wyniku spalania tego typu 
odpadów emitowane są rakotwórcze 
dioksyny, których toksyczny wpływ na 
zdrowie może objawić się dopiero po 
kilkudziesięciu latach np. w postaci 
chorób nowotworowych.

AUTOR: BM

Ubiegły rok to szeroki zakres prac 
konserwacyjnych Neru i Dobrzyn-

ki – dwóch rzek płynących przez teren 
Gminy Rzgów. Wojewódzki Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 
sprawujący pieczę nad rzekami woje-
wództwa łódzkiego wykonał na proś-
bę Burmistrza Rzgowa prace utrzyma-
niowe koryt rzek. W 2108 roku Gmina 
Rzgów planuje kontynuowanie tego 
rodzaju prac, głównie w Starej Gadce 
i na terenie Rzgowa.

W sierpniu ubiegłego roku 
WZMiUW w Łodzi zrealizował zadanie 
pod nazwą „Udrożnienie i zabudowa 
wyrw rzeki Dobrzynki” w miejscowo-

ściach Czyżeminek i Prawda, gdzie 
na długości 1785 metrów wykoszo-
no porosty, wykarczowano krzaki 
i odmulono dno. Ponadto zabudowa-
no wyrwy, dokonano naprawy opasek 
z kiszek faszynowych oraz oczyszczo-
no budowle wodne.

W dalszej kolejności przystapiono 
do konserwacji rzeki Ner. W okresie 
od sierpnia do listopada 2017 roku 
przeprowadzono prace w miejscowo-
ściach Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko 
Rzgów, Gospodarz oraz Stara Gadka 
(odcinek od ul. Zastawnej prawie do ul. 
Uczniowskiej). W ramach robót m.in. 
przycieto gałęzie, wykoszono skar-

py, hakowano roślinność z dna cieku 
i oczyszczono budowle wodne. W Sta-
rej Gadce ponadto odmulono dno oraz 

usunięto powalone konary drzew 
utrudniające swobodny spływ wody.

AUTOR i FOTO: Krzysztof Klimek

POWIETRZE POD KONTROLĄ

RZEKI DO REGULACJI

Na terenie gminy Rzgów zainstalowano system pomiaru jakości powietrza składający się z 15 czujników z moż-
liwością śledzenia stanu powietrza na dedykowanej stronie internetowej lub za pomocą mobilnej aplikacji.

Indeks jakości powietrza Zalecenia 

Bardzo dobry Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza 
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza 
powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. 

Umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza 
może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypad-
kach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych 
dzieci).

Dostateczny

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza 
stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, 
starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć ne-
gatywne skutki zdrowotne.

Zły Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz 
małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Bardzo zły Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdro-
wie.
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Urząd Miejski w Rzgowie rozpo-
czął akcję przekazywania miesz-
kańcom płóciennych ekologicz-
nych toreb z logo Gminy Rzgów 
na zakupy. W zamyśle burmistrza 
Mateusza Kamińskiego celem ak-
cji jest promocja proekologicznych 
zachowań, ale też dbałość o zasob-
ność mieszkańców gminy, którą 
może nieco nadwyrężać wprowa-
dzona w Polsce ustawa o opłatach 
za opakowania. 

- Po co płacić tyle pieniędzy za 
tak zwane reklamówki? Z powo-
dzeniem można używać różnego 
typu wielorazowych toreb czy ko-
szyków i dodatkowo ograniczać 
produkcję odpadów. My posta-
wiliśmy na płócienne torby, bo są 
lekkie, łatwo je schować do torebki 
albo do kieszeni kurtki. Te z logo 
Gminy Rzgów są też dość duże i 
solidne. Mam nadzieję, że dobrze 
się sprawdzą podczas codziennych 
zakupów – podkreśla burmistrz 
Mateusz Kamiński. Od 1 stycznia 
każdy klient w sklepie musi płacić 
za plastikową reklamówkę. Wyni-
ka to z wprowadzonej przez rząd 
nowelizacji ustawy o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opa-
kowaniowymi, która zaczęła obo-
wiązywać od 1 stycznia. Za każdą 
foliową siatkę trzeba teraz będzie 
zapłacić tzw. opłatę recyklingową. 
Rozporządzenie określa tę wartość 
na 20 groszy. Realna opłata może 
być jednak wyższa i wynosić nawet 
1 zł. Celem nowelizacji ustawy nie 

są jednak dodatkowe fundusze dla 
państwa, ale zniechęcenie do uży-
wania toreb foliowych, które długo 
się rozkładają, zanieczyszczając w 
ten sposób środowisko.

Urząd Miejski w Rzgowie suk-
cesywnie będzie przekazywał 
mieszkańcom gminy ekologiczne i 
bezpłatne torby. Pierwsze akcje kol-
portażu ekologicznych, tekstylnych 
toreb przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie była prze-
prowadzona w sklepie „Dan-Bol” 
oraz „Grot”. Torby otrzymali także 
wszyscy radni. Płócienne torby 
promujące Gminą Rzgów oraz eko-
logiczne wartości będą dostępne 
także w Urzędzie Miejskim. Docelo-
wo, torby mają trafić do wszystkich 
gospodarstw domowych w Gminie 
Rzgów. Jednocześnie warto rów-
nież przypomnieć, że nowelizacja 
odnosząca się do opłat za torby 
jednorazowe dotyczy tylko tzw. 
lekkich toreb z tworzywa sztucz-
nego, najczęściej dostępnych przy 
kasach. Nie obejmuje ona „bardzo 
lekkich toreb”, używanych z powo-
dów higienicznych do pakowania 
żywności sprzedawanej luzem.

AUTOR I FOTO: PZ

DRUGI
ETAP

NA
TUSZYŃSKIEJ

Jeszcze w tym roku ma się 
rozpocząć drugi etap prac na uli-
cy Tuszyńskiej i będzie on konty-
nuacją robót, które w ostatnim 
kwartale ubiegłego zakończyła 
Gmina Rzgów. Polegały one na 
odwodnieniu tej ulicy od rzeki 
Strugi do ulicy Rzemieślniczej w 
Rzgowie. Dzięki nowej i prawi-
dłowo wybudowanej kanaliza-
cji deszczowej wody roztopowe 
i deszczowe nie będą zalewały 
drogi i okolicznych posesji po-
nieważ zostaną one odprowa-
dzone szczelnym systemem do 
rzeki Strugi. Drugi etap to roboty 
typowo drogowe.

W ramach robót pierwszego 
etapu wykonawca wybudował 
blisko 900 metrów kanałów desz-
czowych, z czego niemal 800 jest 
krytych. Oprócz tego wybudo-
wano konieczne przy tego typu 
inwestycji studnie betonowe, 
wpusty deszczowe i przykanaliki 
do wpustów do kolektora głów-
nego oraz dwukomorowy osad-
nik. W miejscach kolizji z kana-
łem kanalizacji deszczowej firma 
wykonawcza przebudowała sieć 
i przyłącza gazowe.

Wartość zrealizowanej inwe-
stycji wynosi ponad 1 milion 800 
tysięcy złotych.

Drugi etap robót na ulicy Tu-
szyńskiej na tym samym odcinku 
najpierw przewiduje wykonanie 
projektu jej przebudowy, a na-
stępnie roboty budowlane. Prace 
projektowe już się rozpoczęły. Na 
przełomie pierwszego i drugiego 
kwartału powinien zostać ogło-
szony przetarg na roboty drogo-
we, które zostaną zrealizowane 
jeszcze w tym roku. Wartość tej 
inwestycji wyniesie około1 mln 
250 tysięcy.

Urząd Miejski w Rzgowie prze-
widuje także jeszcze trzeci etap 
robót odwodnieniowych na tej 
ulicy, który obejmie odcinek od 
Strugi do placu 500 lecie, ale ten 
będzie realizowany po zakończe-
niu II etapu, ale już w tym roku 
być może prace projektowe.

AUTOR: BM

BĄDŹ EKOLOGICZNY,
DBAJ O ŚRODOWISKO
– NA ZAKUPACH
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- Starałem się też, aby był to bu-
dżet sprawiedliwy, żeby uwzględ-
niał każde sołectwo naszej gmi-
ny. Wierzę, że to się udało – mówi 
burmistrz Kamiński. – Jest to bu-
dżet również pełen wyzwań, bo 
są w nim zaplanowane pieniądze 
na naprawdę duże inwestycje, jak 
dom kultury, rozbudowa oczysz-
czalni ścieków, budowa kanaliza-
cji w Starowej Górze i Starej Gadce, 
kontynuacja budowy przedszkola 
w Guzewie i rozpoczęcie budowy 
takiej placówki w Kalinie. Są też 
boiska (tartanowe w Kalinie i do 
piłki plażowej w Starowej Górze), 
place zabaw z siłowniami na świe-
żym powietrzu (w Konstatnynie, 
Gospodarzu i Czyżeminku). Roz-
pocznie się rekultywacja składo-
wiska odpadów. Są też niemałe 
pieniądze na renowację zabytków. 
To tylko przykłady, bo wszystkich 
zaplanowanych działań nie spo-
sób wymienić. Lista zadań do wy-
konania ma około 100 pozycji. 

AUTOR: PZ

Rekordowy budżet na 2018 rok 
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Rekordowy budżet na 2018 rok 



RZGÓW NASZA GMINA – styczeń-luty 201810  WYDARZENIA

W Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Ujeździe 22 stycznia 
uroczyście podpisano pierw-
sze umowy z terenu Lokalnej 
Grupy Działania „BUD-UJ RA-
ZEM” finansowanych ze środ-
ków PROW 2014-2020. Duża 
część środków skierowanych 
zarówno na podjęcie jak i roz-
wój działalności gospodarczej 
przypadła dla mieszkańców 
gminy Rzgów.

Podpisane umowy doty-
czyły beneficjentów, którzy 
złożyli swoje wnioski w nabo-
rach ogłoszonych w terminie: 
25.05 – 07.06.2017 r.:

- 1/2017 Podjęcie działal-
ności gospodarczej - 22 be-
neficjentów,

- 2/2017 Rozwój działalno-
ści gospodarczej – 15 benefi-
cjentów,

- 3/2017 Budowa siłowni i 
placów zabaw – 11 gmin.

Inicjatywom z gminy Rzgów 
przypadło aż 625 tysięcy  904 zło-
te, z czego dla przedsięwzięć in-
dywidualnych to kwota ponad pół 
miliona, dla projekt Budowa placu 
zabaw w Czyżeminku autorstwa 
Gminy Rzgów uzyskał dofinanso-
wanie  50 tysięcy 904 złote.  

Duża część środków skierowanych 
do projektodawców z terenu gminy 
Rzgów świadczy przede wszystkim o 
kreatywności naszych mieszkańców 
oraz o bardzo dobrym przygotowa-
niu merytorycznym wniosków. Takie 
wydarzenia są również argumentem 
przemawiającym za potrzebą uczest-
nictwa gminy w stowarzyszeniu, któ-
re umożliwia o aplikowanie środków 
europejskich nie tylko dla jednostki 
samorządowej, ale również repre-
zentantów sektora społecznego, go-
spodarczego jak i osób fizycznych z 
terenu gminy Rzgów.  

W trakcie uroczystości również 
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
odebrał umowę na dofinansowanie 
projektu pt. „Budowa placu zabaw 
w Czyżeminku”. Wartość przyznanej 
pomocy to 63,63% poniesionych 
kosztów kwalifikowanych operacji.    

W spotkaniu z beneficjentami 
uczestniczyli Marszałek WŁ Witold 
Stępień, Przewodniczący Sejmiku 
WŁ Marek Mazur, Wicemarszałek WŁ 
Dariusz Klimczak, Zastępca Dyrekto-
ra Departamentu Funduszu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich UMWŁ Włodzi-
mierz Wojtaszek, Naczelnik Wydziału 
Wdrażania i Kontroli Michał Kosmow-
ski, Naczelnik Wydziału Płatności 
Mirosława Jakiel oraz pracownicy 
obu wydziałów. Po części oficjalnej 
pracownicy Wydziału Płatności prze-
prowadzili szkolenie poświęcone 
rozliczeniom operacji z poddziałania 

19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność.

* * *
Inicjatorami  założenia Stowarzy-

szenia byli mieszkańcy gmin Ujazd 
i Budziszewice. To od ich nazw po-
wstał pierwszy człon nazwy naszego 
LGD  - „BUD-UJ”. W tym samym roku 
dołączyły jeszcze gminy Będków i 
Czarnocin. Sprzyjające warunki spra-
wiły, że w następnych latach do LGD 
przystępowały kolejne jednostki 
samorządu terytorialnego: w 2010 
r. gminy Moszczenica, Tuszyn oraz 
Grabica, w 2011 r. gminy Rzgów, Ksa-
werów, Pabianice, Wola Krzysztopor-
ska, Bełchatów, Rozprza, Gorzkowice, 
Kamieńsk i Gomunice  a także powiat 
piotrkowski. Ostatnim etapem roz-

rostu terytorialnego było przyjęcie 
do wspólnoty w 2012 r. gmin Łęki 
Szlacheckie, Ręczno, Masłowice, Ko-
drąb oraz Dobryszyce. Uzyskana w 
procesie łączenia i rozwoju spójność 
terytorialna a także ideologiczna po-
zwoliła Stowarzyszeniu do dziś sku-
tecznie działać „RAZEM”. Członkowie 
LGD „BUD-UJ RAZEM” reprezentują 
wszystkie sektory a więc sektor spo-
łeczny, gospodarczy i publiczny. Są 
wśród nich również zwykli mieszkań-
cy obszaru.

Wszystkie  działania Stowarzysze-
nia skupiają się na dążeniu do popra-
wy jakości życia mieszkańców obsza-
ru LGD „BUD-UJ RAZEM”  a także ich 
aktywizacji i rozwoju.

AUTOR I FOTO: PZ

(Źródło: www.buduj.eu)

Rzgów zgarnia kasę
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KWARTAŁ WYDARZEŃ

Z inicjatywy Mateusza Kamińskiego, 
Burmistrza Rzgowa w Urzędzie Miejskim 
spotkali się wójtowie gmin sąsiadujących 
w gminą Rzgów. Tematem były przedsię-
wzięcia, które mogłyby być realizowane 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2012-2027.

W styczniowym spotkaniu brali 
udział: Radosław Agaciak – Wójt Gmi-
ny Brójce, Henryk Gajda – Wójt Gminy 
Pabianice, Witold Małecki – Burmistrz 
Tuszyna oraz Adam Topolski – Wójt 
Gminy Ksawerów i jego zastępca Jaro-
sław Pinder. 

Zebrani uznali, że istotnymi inwesty-
cjami pomagającymi w integracji społecz-

ności sąsiadujących gmin powinny być 
drogi ułatwiające komunikację zarówno 
indywidualną jak i zbiorową. Podobną 
rolę integracyjną oraz podnoszącą także 
atrakcyjność turystyczną regionu mogą 
pełnić trasy rowerowe. W czasie spotka-
nia rozmawiano także o ewentualnych 
wspólnych inwestycjach w infrastrukturę 
wodociągową finansowanych ze środków 
unijnych, które w znaczy sposób mogłyby 
podnieść komfort życia mieszkańców są-
siadujących ze sobą gmin.

***
Pula środków z budżetu UE, jaką 

przyznano Polsce na dofinansowanie 
w ramach Funduszy Strukturalnych UE 
na lata 2014-2020, będzie o 10 mld EUR 
większa  w porównaniu do poprzedniej 

perspektywy finansowej (2007-2013) i ma 
się zamknąć w kwocie 82,5 mld EUR. Fun-
dusze te będą trafiały do beneficjentów za 

pośrednictwem 5 programów operacyj-
nych wdrażanych na szczeblu centralnym, 
16 regionalnych programów operacyjnych 
i jednego programu ponadregionalnego. 
Dla województwa łódzkiego przypadło 
w tej perspektywie 2,25 mld euro.

 AUTOR i FOTO: BM

O WSPÓLNYCH INWESTYCJACH 
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Rada Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego zaniepokojona roz-
przestrzenianiem się Afrykańskiego 
Pomoru Świń (ASF) na terenie kraju 
i w trosce o bezpieczeństwo produ-
centów trzody chlewnej w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim skierowała 
swoje stanowisko w tej sprawie Mi-
nistrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Wojewodzie Łódzkiemu.

Rada postuluje o podjęcie ra-
dykalnych i skutecznych działań 
w zwalczaniu tej bardzo niebez-
piecznej w skutkach choroby za-
kaźnej w celu przeciwdziałania 
niebezpieczeństwu dalszego roz-
przestrzeniania się wirusa ASF 
w gospodarstwach rolnych. 

ZANIEPOKOJENIE 
ASF
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Zespół muzyczny „Potok” z gmi-
ny Moszczenica był wykonawcą 
pięknych kolęd w góralskiej aran-
żacji, których wierni mogli wysłu-
chać w czasie mszy świętych i przed 
nimi odprawianych w kościele pod 
wezwaniem świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Rzgowie z 
okazji święta Trzech Króli. Tego dnia 
równie piękne koncerty kolęd dali 
„Rzgowianie” i „Sempre Cantare”.

Zespół muzyczny „Potok” z 
Moszczenicy jest wprawdzie z ni-
zinnego powiatu piotrkowskiego, 
ale specjalizuje się w muzyce gó-
ralskiej. Niewątpliwie kunszt i ta-
lent „Potoka” spowodował zachwyt 
Jana i Wiesławy Salskich, którzy 
mają duże zasługi w sprowadzeniu 
tego zespołu do Rzgowa. „Potok” 
śpiewał w czasie mszy, ale rzgowia-
nie mogli z nim pośpiewać także 
nimi.

* **
Niezwykle urokliwe jasełka za-

prezentowały w niedzielę, 21 stycz-
nia dzieci w świetlicy w Czyżemin-
ku. Na twarzach małych artystów 
widać było silne emocje związane 
z występem przed publicznością 
złożoną z rodziców, babć i dziad-
ków, którzy występy najmłod-
szych krewniaków obserwowali 
z równie wielkimi emocjami. Ich 
temperaturę podniosła wizyta Mi-
kołaja, który obdarował upomin-

kami wszystkich milusińskich naj-
młodszych i tych trochę starszych. 
Ponieważ  jasełka wypadły w Dzień 
Babci i Dziadka, więc dla swo-
ich najstarszych krewnych, dzieci 
przygotowały symboliczne serca. 
Na koniec niedzielnego spotkania 
w Czyżeminku gospodarze przygo-
towali słodki poczęstunek.

* * *
W niedzielne popołudnie 21 

stycznia 2018r Rzgowski Chór 
„Camerata” podejmował w koście-
le parafialnym pod wezwaniem 
świętego Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Rzgowie zaprzyjaźnio-
ne grupy chóralne: Chór „Radość 
Życia” z Piotrkowa Trybunalskiego, 

Chór Parafii św. Archaniołów Rafa-
ła i Michała z Aleksandrowa Łódz-
kiego, Stowarzyszenie Śpiewaczo 
– Muzyczne im. F. Chopina z Kon-
stantynowa  Łódzkiego, Towarzy-
stwo  Śpiewacze  im. Stanisława  
Moniuszki z Aleksandrowa  Łódz-
kiego, Chór „Gloria Trinitatis”  Parafii 
Trójcy Przenajświętszej z Pabianic, 
Chór „Speranza” z Kutna. Chóry ko-
lędowały koncertowo – prezentu-
jąc repertuar od kolęd polskich po-
przez ukraińskie , prawosławne do 
angielskich pastorałek. Śpiewano a 
cappella lub z towarzyszeniem for-
tepianu czy skrzypiec, nawet pu-
bliczność zaktywizowana organo-
wym akompaniamentem włączyła 

się do wspólnego wykonania zna-
nych kolęd – „Gdy śliczna Panna”, 
„Do szopy”, czy „Lulajże Jezuniu”. 

W tym wydarzeniu uczestniczy-
li także dziadkowie oraz babcie , 
których wśród licznie zgromadzo-
nej publiczności nie brakowało, a 
którym koncert w tym wyjątko-
wym dniu dedykowano, a także 
Burmistrz Rzgowa, przedstawiciele 
Rady Miejskiej, rzgowskich instytu-
cji i organizacji, radne powiatowe, 
proboszcz parafii.

AUTOR I FOTO: BM

BOŻONARODZENIOWE
REMINISCENCJE

OGŁOSZENIE
Przedszkole Publiczne

w Rzgowie zawiadamia,
że rekrutacja

do przedszkola
odbywać się będzie

w dniach
15.02 - 16.03.2018 r.

Dokumenty wymagane
przy postępowaniu

rekrutacyjnym dostępne 
są na stronie

http://pprzgow.manifo.
com/

w zakładce 
 „Rekrutacja

na rok szkolny 2018/2019”
oraz w placówce

w godzinach 7-16
(poniedziałek - piątek).

Serdecznie zapraszamy!
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PROFILAKTYKA
W GMINIE RZGÓW

Zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości w Rzgowie działa Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach jej działań jest opraco-
wywany Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania problemów alkoholowych i 
narkomanii. Program pozwala finansować bezpłatne pozalekcyjne zajęcia profilak-
tyczne dostępne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzgów. W ubiegłym roku Ko-
misja podjęła decyzję o realizacji kilkunastu istotnych propozycji programowych, a 
w szczególności były to:

- zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne Szkole Podstawowej w Kalinie 
(Barbara Kaczmarek)

- zajęcia sportowe w szkołach podstawowych w Kalinie, Guzewie i Rzgowie 
(Krzysztof Chrzanowski, Mariusz Matecki)

- zajęcia teatralne w szkołach podstawowych w Rzgowie i Kalinie, (Agnieszka 
Ruta, Irmina Kuzik oraz Sylwia Kuta, Małgorzata Sabela)

- zajęcia fotograficzne Szkole Podstawowej w Rzgowie (Beata Ways)
- warsztaty edukacyjno-turystyczne SP Rzgów (Anna Pikala, Agnieszka Kosińska)
- nauka gry na gitarze SP Rzgów (Weronika Lipnicka)
- zajęcia turystyczno-krajoznawcze w szkołach podstawowych w Rzgowie, Kali-

nie i Guzewie (Agnieszka Pokorska – Salska, Teresa Głąb)
- redakcja Młodej Generacji SP Rzgów (Agnieszka Ruta)
- zajęcia turystyczno-krajoznawcze SP Rzgów/SP Guzew/SP Kalino (Agnieszka 

Pokorska Salska, Teresa Głąb)
- zajęcia taneczne Szkoła Tańca JAST SP Guzew
- zajęcia ruchowe KOREKTYW SP Guzew
- zajęcia w Gminnych Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (ferie zi-

mowe, sport to zdrowie, wakacje 2018)
Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach mogą się zgłaszać do pedago-

gów szkolnych udzielających wszelkich informacji: SP Rzgów Edyta Waprzko oraz 
Anna Pikala, SP Kalino Marta Wesołowska – Konkalec, SP Guzew Edyta Waprzko.

Na terenie Gminy działają także dwa bezpłatne punkty konsultacyjne, których 
działalność opiera się na  pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współ-
uzależnionym, doświadczającym i stosującym przemoc w rodzinie, będącym w 
trudnej sytuacji życiowej, w kryzysie itp. Centrum Progres jest otwarte w każdy 
czwartek w godz 14.00-17.00 w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie 
przy ul. Ogrodowej 11, natomiast Izabela Kuminiak przyjmuje w co drugi ponie-
działek w godz. 17.00-19.00 w Budynku Aptecznym przy ulicy Ogrodowej 11a tel. 
508365097.

Obydwa punkty w szczególności zajmują się:
- udzieleniem pomocy konsultacyjnej i porad
- udzielaniem informacji na temat dostępnych form pomocy
- zwiększaniem świadomości społecznej w zakresie problematyki uzależnień
- treningiem umiejętności i zachowań konstruktywnych
- dialogiem i rozwiązywaniem problemów w relacjach partnerskich, rodzinnych 

itp.
- wczesną interwencją dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoak-

tywnymi.
Gmina Rzgów jak co roku uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na 

rodzinę” w ramach której organizowane są pikniki, konkursy i inne wydarzenia 
dla rodzin z terenu Gminy. W tym roku planowana jest również akcja skierowana 
dla kierowców, mająca na celu zwiększenie świadomości konsekwencji jazdy pod 
wpływem alkoholu.

AUTOR I FOTO: MT

ZIMOWY WERNISAŻ
Członkowie Grupy „Collage” oraz 

dzieci uczęszczające na zajęcia do Pra-
cowni Plastycznej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rzgowie pokazali 31 stycz-
nia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 
swoje prace na otwartej właśnie wy-
stawie „Zima w Malarstwie”.

Na wernisażu prace młodych ar-
tystów oglądał burmistrz Mateusz 
Kamiński, radni z przewodniczącym 
Janem Michalakiem na czele, radne 

powiatowe: Edyta Waprzko i Klaudia 
Zaborowska.

Przewodniczący Jan Michalak 
stwierdził, że podziwiać trzeba nie 
tylko młodych artystów, ale podzięko-
wania należą się także ich rodzicom, 
którzy znajdują czas, aby przywozić 
swoje dzieci na zajęcia plastyczne. 
Burmistrz Mateusz Kamiński dodał, że 
pasja członków grupy „Collage” i dzie-
ci z pracowni plastycznej pokazuje, że 
można interesująco spędzać czas bez 
komputera i smartfona.

AUTOR: BM

ŚWIĘTO
BABĆ I DZIADKÓW

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wy-
jątkowe daty w kalendarzu, jedne z 
najmilszych i najsympatyczniejszych 
dni w roku. Na to ważne stycznio-
we popołudnie najmłodsi uczniowie 
kalinowskiej szkoły zaprosili swoich 
najukochańszych dziadków. Pod kie-
runkiem wychowawczyń: Katarzyny 
Cieciorowskiej, Renaty Madej, Elżbiety 
Kowalik i Grażyny Marianowskiej oraz 
przy akompaniamencie Barbary Kacz-
marek mali artyści wystąpili w przed-
stawieniu pod tytułem „Pyza na pol-
skich dróżkach”. Fascynująca wyprawa 
po kraju rozpoczęła się od wizyty u wy-
śmienitej gospodyni Kaliny z… Kalina. 
To stąd Pyza wyrusza na górski szlak, by 
spotkać tańczących górali. W kolejnych 
etapach jej wędrówki odwiedziła daw-
ną stolicę Polski, gdzie mogła usłyszeć 
hejnał mariacki i przywitać się ze Smo-
kiem Wawelskim. Wędrując wzdłuż kró-

lowej polskich rzek, główna bohaterka 
dotarła do Warszawy, gdzie przywitała 
ją tamtejsza kapela. Muzycy opowie-
dzieli Pyzie legendę „O Warsie i Sawie”. 

Po wielu przygodach 
podróżniczka wreszcie 
dotarła nad Bałtyk, by 
wypocząć i skosztować 
pysznych ciasteczek 
przygotowanych przez 
najmłodszych akto-
rów. Wielkiej wędrów-
ce Pyzy towarzyszyły 
śpiewy i tańce regio-
nalne.

Po tak niezwykłej 
wyprawie nadszedł 

czas obdarowywania. Na dziadków cze-
kały prezenty samodzielnie wykonane 
przez ich wnuków. Towarzyszyły temu 
życzenia: „Z  Wami nie jest straszny 
świat! Babciu i Dziadku żyjcie nam sto 
lat!” Do dziecięcych życzeń dołączyli się 
przybyli do Kalina goście: Burmistrz Rz-
gowa, Mateusz Kamiński oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Rzgowie, Jan 
Michalak. Był to wspaniały dzień, pełen 
wzruszeń, radości i wspólnej zabawy.

Kochanym Babciom i drogim Dziad-
kom jeszcze raz życzymy samych pięk-
nych chwil w życiu i tego, aby zawsze 
byli dumni ze swych wnuków. Serdecz-
ne podziękowania kierujemy do dyr. 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie 
za wypożyczenie strojów ludowych 
oraz Rady Rodziców za przygotowanie 
słodkiego poczęstunku.

AUTOR: Elżbieta Kowalik;
FOTO: Magdalena Mordaka

OGÓLNOPOLSKIE LAURY Z HISTORII
Dziewiętnastu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kalinie wzięło udział w 

ogólnopolskim konkursie historycznym pod nazwą: „Polskie Państwo Pod-
ziemne 1939-1945”. Historycy z Kalina wspaniale poradzili sobie z trudnymi 
zagadnieniami. Tytuł laureata otrzymał Jakub Kawka – uczeń klasy VI. W kate-
gorii praca plastyczna, laureatką została Andżelika Kosiada – uczennica klasy 
V. Serdeczne gratulacje otrzymują również: Martyna Wilk, Cezary Polaczek, Se-
bastian Próbka, Jakub Mielcarz, Marcel Dróżdż, Nikola Pach, Martyna Wypchło, 
Aleksandra Szymańska, Piotr Nowak, Krystian Defiński, Izabela Kawka, Dawid 
Dubla, Julia Chlipała, Wiktoria Jaszczyk, Karol Stempel, Eryk Sierakowski i Mar-
cin Wójt. 

AUTOR I FOTO: Małgorzata Mordaka
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OD POCZĄTKU 2016 R. 
NA TERENIE CAŁEJ POLSKI 
FUNKCJONUJE SYSTEM 
NIEODPŁATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ. PODSTAWĄ 
PRAWNĄ FUNKCJONOWANIA 
SYSTEMU NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ JEST 
USTAWA Z DNIA 5 SIERPNIA 
2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ ORAZ 
EDUKACJI PRAWNEJ 
(T.J. DZ. U. Z 2017 R. 
POZ. 2030).

Powiat Łódzki Wschodni na mocy 
wyżej wymienionej ustawy realizuje za-
danie zlecone z zakresu administracji 
rządowej, polegające na udzielaniu nie-
odpłatnej pomocy prawnej.

W 2018 r. w powiecie łódzkim 
wschodnim funkcjonować będą trzy 
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Punkty zostały zlokalizowane w taki 
sposób, aby umożliwić wygodny do-
stęp do nieodpłatnej pomocy prawnej 
wszystkim mieszkańcom powiatu łódz-
kiego wschodniego. Osoby korzystające 
z pomocy mogą udać się do dowolnego 
punktu i nie są zobowiązane do zacho-
wania zasad rejonizacji.

LOKALIZACJA 
I HARMONOGRAM 

DZIAŁANIA PUNKTÓW 
NIEODPŁATNEJ 

POMOCY PRAWNEJ

1. Punkt na terenie gminy An-
drespol, zlokalizowany w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wi-
śniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, 
ul. Tuszyńska 64, działający przez 2 dni 
w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Wtorek 10.00 14.00
Środa 12.00 16.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni 
ustawowo wolne od pracy punkt nie bę-
dzie czynny.

2. Punkt na terenie gminy Ko-
luszki, zlokalizowany w budynku Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach,95-040 
Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, dzia-
łający przez 5 dni w tygodniu w sposób 
następujący:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Poniedziałek 9.00 13.00

Wtorek 12.00 16.00
Środa 9.00 13.00

Czwartek 9.00 13.00
Piątek 9.00 13.00

W dni ustawowo wolne od pracy 
punkt nie będzie czynny

3. Punkt na terenie gminy No-
wosolna, zlokalizowany w budynku 
Gminno Parkowego Centrum Kul-
tury i Ekologii w Plichtowie, 92-701 
Plichtów, Plichtów 21, działający przez 
1 dzień w tygodniu:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Piątek 12.00 16.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni 
ustawowo wolne od pracy punkt nie bę-
dzie czynny.

4. Punkt na terenie gminy Rz-
gów, w budynku Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie,95-030 Rzgów, Plac 500-le-
cia 22, działający przez 3 dni w tygodniu 
w sposób następujący:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Poniedziałek 10.00 14.00

Czwartek 11.00 15.00
Piątek 10.00 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni 
ustawowo wolne od pracy punkt nie bę-
dzie czynny.

5. Punkt na terenie gminy Tu-
szyn, zlokalizowany w budynku Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, Plac Wła-
dysława Stanisława Reymonta 1, działa-
jący przez 4 dni w tygodniu w sposób 
następujący:

dzień tygodnia od godz. do godz.
Poniedziałek 8.00 12.00

Wtorek 8.00 12.00
Środa 11.00 15.00

Czwartek 8.00 12.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni 
ustawowo wolne od pracy punkt nie bę-
dzie czynny.

KOMU MOŻE BYĆ 
UDZIELANA NIEODPŁATNA 

POMOC PRAWNA 

Nieodpłatna pomoc prawna, zgod-
nie z ustawą, przysługuje osobie fizycz-
nej zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających zwrócenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zosta-
ło przyznane świadczenie z pomo-
cy społecznej na podstawie ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej i wobec której w tym 
okresie nie wydano decyzji o zwro-
cie nienależnie pobranego świadcze-
nia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej 
Rodziny, o której mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du-
żej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie, 
o którym mowa w ustawie z dnia 
24  stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego, lub

4) która posiada ważną legitymację 
weterana albo legitymację weterana 
poszkodowanego,o których mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granica-
mi państwa, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub 
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski 

żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazła się w sy-
tuacji zagrożenia lub poniosła straty, 
lub

8) która jest w ciąży.
Osoba ubiegająca się o nieodpłatną 

pomoc prawną zobowiązana jest udo-
kumentować swoje uprawnienia zgod-
nie z art. 4 ust. 2 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej 
oraz okazać dokument stwierdzający 
tożsamość na żądanie osoby udzielają-
cej pomocy prawnej.

NA CZYM BĘDZIE 
POLEGAĆ 

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna, zgod-
nie z ustawą, obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej 

o obowiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej uprawnieniach 
lub o spoczywających na niej obo-
wiązkach, lub

2) wskazaniu osobie uprawnionej spo-
sobu rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego, lub 

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w sprawach, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 2,z wyłącze-
niem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym 

lub sądowym i pism w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwol-
nienie od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postę-
powaniu sądowo administracyjnym.

JAKIEGO ZAKRESU 
PRAWA DOTYCZYĆ BĘDZIE 

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA

Uprawnieni, zgodnie z ustawą, będą 
mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia dzia-

łalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem 

spraw podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej,

9) kobietom w ciąży, nieodpłatna 
pomoc prawna udzielana jest 
w zakresie związanym z ciążą  i uro-
dzeniem dziecka, w szczególności 
praw rodzicielskich i uprawnień pra-
cowniczych.

Pomoc nie będzie obejmowała:
1) spraw podatkowych związanych 

z prowadzeniem działalności gospo-
darczej

2) z zakresu prawa celnego, dewizowe-
go, handlowego

3) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

KTO BĘDZIE UDZIELAŁ 
NIEODPŁATNEJ POMOCY 

PRAWNEJ

W 2018 r. w punktach nieodpłatnej 
pomocy prawnej zlokalizowanych na 
terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
pomocy prawnej będą udzielać radcy 
prawni lub adwokaci. 

Więcej informacji nt. zasad udzie-
lania nieodpłatnej pomocy prawnej na 
stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.
pl/pl/ 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ
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15 stycznia pierwszy zespół Zawiszy 
rozpoczął okres przygotowawczy przed 
rundą wiosenną sezonu 2017/18.

Na pierwszych zajęciach stawiła się 
większość podopiecznych trenera Mi-
chała Osińskiego, którzy jesienią wy-
stępowali w koszulce z rycerzem na 
piersi. Szkoleniowiec zaplanował cztery 
jednostki tygodniowo (plus gra kontrol-
na w weekend), które będą się odbywały 
na hali, sztucznym boisku CHKS-u Łódź 
oraz na siłowni. Już dzisiaj wiadomo,  że 
kilku graczy wiosną nie zagra w barwach 
Zawiszy. Najbardziej odczuwalna będzie 
strata najlepszego strzelca, Patryka 
Olszewskiego, który pomyślnie przeszedł 
testy w Lechii Tomaszów Mazowiecki 
(III liga gr. I), i w rundzie rewanżowej 
będzie pomagał tomaszowianom w walce 
o awans. Najprawdopodobniej na boisku 
nie zobaczymy też Janusza Dziedzica, 
który przegrał z kontuzją, jakiej nabawił 
się w jednym z ostatnich ligowych 
występów w 2017 roku. W najbliższych 
sparingach swoje szanse w linii ataku 
dostaną  na pewno młodzi piłkarze Za-
wiszy (m.in. Nikolas Karczewski i Łukasz 
Modranka), jednak  z całą pewnością 
należy się spodziewać wzmocnień w tej 
formacji. Jeśli chodzi o te bardziej pozy-
tywne informacje, czyli o zawodników, 
którzy dołączą do Zawiszy, to na zaję-
ciach pojawili się nasi byli gracze, który 
z całą pewnością będą dużymi wzmoc-
nieniem. Standardowo nie będziemy po-
dawać nazwisk testowanych piłkarzy, do-
póki nie będą już oficjalnie zawodnikami 
Zawiszy. Przed wznowieniem rozgrywek, 
zaplanowanym na weekend 24/25 marca, 
rozegramy osiem meczów kontrolnych. 
Zmierzymy się kolejno z ŁKS-em Łódź 
(CLJ, 27.01 g. 16:00 w Łodzi przy ul. 

Minerskiej), GKS-em II Bełchatów (IV 
liga, 3.02 g. 12:00 w Bełchatowie), Polo-
nią Piotrków Trybunalski (piotrkowska 
klasa okręgowa, 10.02 g. 12:00 w Toma-
szowie Mazowieckim), Borutą Zgierz (IV 
liga, 10.02 g. 18:00 na obiektach CHKS-
-u Łódź), Włókniarzem Zelów (IV liga, 
17.02), Pilicą Przedbórz (IV liga, 24.02), 
Termami Nerem Poddębice (IV liga, 
3.03) oraz Włókniarzem Konstantynów 
Łódzki (łódzka klasa okręgowa, 10.03).

Treningi wznowili również zawodni-
cy drugiego zespołu. Od początku roku 
jedynym szkoleniowcem pozostał Jerzy 
Rutkowski, który w poprzedniej rundzie 
prowadził drużynę wspólnie z synem 
Marcinem. Ten drugi objął od stycznia 
grupę trampkarzy (rocznik 2004/05). Na 
pierwszych zajęciach brakowało kilku 
graczy, jednakże liczymy, że w kadrze  na 
rundę wiosenną znajdzie się co najmniej 
15 osób. W dalszym ciągu drzwi  do re-
prezentowania rezerw są otwarte, zapra-
szamy wszystkich chętnych na treningi 
(kontakt z trenerem Jerzym Rutkowskim 
– 502668724). W okresie przygotowaw-
czym zawodników czekają, podobnie jak 
graczy pierwszego zespołu, cztery trenin-
gi w tygodniu oraz sparing  w weekend. 
Ogółem zaplanowano sześć gier kontro-
lnych. Naszymi przeciwnikami będą: So-
kół II Aleksandrów Łódzki (łódzka klasa 
okręgowa, 27.01), KAS Konstantynów 
Łódzki (łódzka klasa B gr. II, 17.02), LZS 
Justynów (łódzka klasa A gr. II, 24.02), 
GLKS Dłutów (łódzka klasa A gr. I, 3.03), 
Termy Uniejów (łódzka klasa okręgowa, 
10.03) oraz Kotan Ozorków (łódzka klasa 
A gr. III, 18.03). Inauguracja rozgrywek 
ligowych klasy  A gr. I została zaplanowa-
na, na weekend 24/25 marca, podobnie 
jak start klasy okręgowej.

Po zakończeniu rundy jesiennej za-
wodniczki Zawiszy Fiero przeniosły się 
z zielonego boiska na halę, gdzie wystę-
powały w nowym przedsięwzięciu, jakim 
była Liga Futsalu Kobiet – Futsaliga. Z ra-
dością informujemy, że nasze panie po kil-
ku weekendach intensywnych gier zostały 
trzecią drużyną rozgrywek! Dodatkowo 
najlepszą bramkarką została uznana za-
wodniczka Zawiszy Fiero – Agnieszka 
Walak, a w czołówce najlepszych strzel-
czyń znalazła się Paulina Leżak. Kolejny 
sukces przyszedł już w następnym tygo-
dniu, kiedy to nasze piłkarki wybrały się 
na turniej do Konina, gdzie rywalizowa-
ły m.in.  z mistrzyniami Polski (Medyk 
Konin). W meczu z najlepszą drużyną 
w kraju (w barwach której grało kilka re-
prezentantek kadry narodowej) górą były 
rywalki, jednakże w kolejnych pojedyn-
kach zawodniczki ze Rzgowa odniosły dwa 
zwycięstwa, i awansowały do dalszej fazy 
rozgrywek. Ostatecznie w bardzo silnie 

obsadzonym turnieju zajmujemy znako-
mite  V miejsce. Ogromne brawa i gratula-
cje dla naszych zawodniczek! Oby sukcesy 
na hali były dobrym prognostykiem przed 
zbliżającą się rundą rewanżową.

Początek roku przyniósł sporo zmian 
jeśli chodzi o zespoły młodzieżowe. Ze 
swojej pracy trenerskiej zrezygnował 
Robert Górski (dotychczasowy opiekun 
grup trampkarzy  i orlików), w związku 
z czym zarząd był zmuszony do zatrud-
nienia nowych trenerów dla dwóch ze-
społów. Nowym szkoleniowcem drużyny 
rocznika 2004/05 został Marcin Rutkow-
ski, dla którego będzie to nowe wyzwanie 
w swojej trenerskiej karierze. Nasz były 
zawodnik do tej pory pracował z junio-
rami oraz seniorami (rezerwy), teraz 
obejmuje stery  w zespole 13 i 14-latków, 
którzy w przeciągu 2-3 lat będą powoli 
wchodzić w dorosły futbol. Największym 
wyzwaniem będzie z całą pewnością nie-
zbyt liczna kadra, która jesienią liczyła 

PRZYGOTOWANIA 
DO RUNDY WIOSENNEJ ROZPOCZĘTE

Na zdj. Starcie dwóch drużyn Zawiszy podczas turnieju 
o Puchar Dyrektora GOSTiR w Rzgowie.

Na zdj. Radość po bramce żaków podczas turnieju w Wiśniowej Górze.
(fot. Edyta Łuczak).

Na zdj. Drużyna młodzików wraz z trenerem Marcinem Sikorskim odbiera 
medale i puchar za zajęcia II miejsca na turnieju w Zgierzu.
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wprawdzie 17 zawodników, jednak część 
z nich nie uczęszczała regularnie na za-
jęcia. Wszystkich chętnych (urodzonych 
w latach 2004 i 2005) serdecznie zapra-
szamy na treningi (kontakt do trenera 
Marcina Rutkowskiego – 501662104). 
Nowego szkoleniowca doczekała się rów-
nież grupa orlików (rocznik 2008), a zo-
stał nim Zbigniew Wyciszkiewicz. Nieco 
starszym kibicom tej osoby przedstawiać 
nie trzeba, dla tych młodszych kilka zdań 
o nowym trenerze. Wyciszkiewicz to re-
prezentant Polski (3 występy w kadrze) 
oraz trzykrotny mistrz Polski (dwukrot-
nie z Widzewem i raz z ŁKS-em Łódź). 
Oprócz tego jest również dwukrotnym 
zdobywcą Superpucharu Polski (raz 
z Widzewem i raz z Polonią Warszawa).  
W swojej karierze występował w takich 
klubach, jak wspomniane przed chwi-
lą Widzew Łódź, ŁKS Łódż i Polonia 
Warszawa, a także m.in. w Odrze Opole, 
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Piotrco-
vii Piotrków Trybunalski, Stali Głow-
no, czy też w belgijskim Royal Antwerp 
i amerykańskim New Jersey Falcons. 
Ogółem rozegrał 261 meczów w Ekstra-
klasie, w których zdobył 29 bramek. Swo-
ją znakomitą karierę zakończył w Zawi-
szy Rzgów, gdzie  w sezonie 2005/06 (jako 
grający trener, wspólnie ze Sławomirem 
Chałaszkiewiczem) zdobył trzecie miej-
sce w łódzkiej klasie okręgowej. Po dwu-
nastu latach powraca do naszego klubu 
aby przekazywać swoją wiedzę i umie-
jętności najmłodszym adeptom futbo-

lu. Ciągły napływ nowych zawodników 
oraz chęć zapewnienia jak najlepszych 
warunków dla młodych piłkarzy skłoniły 
zarząd Zawiszy do otworzenia kolejnych 
dwóch nowych grup. Podjęto decyzję  
o powołaniu trzeciej grupy dla chłopców 
i dziewcząt urodzonych w latach 2009/10. 
Dotychczas w tych rocznikach prowadzi-
liśmy dwa zespoły (jeden z nich Robert 
Świerczyński, a drugi Bartosz Bronka), 
jednak ogromne zainteresowanie spo-
wodowało konieczność utworzenia trze-
ciej drużyny. Jeszcze kilka lat temu były 
problemy, aby  w Rzgowie skompletować 
jedną grupę z dwóch lub nawet trzech 
różnych roczników,  a niektóre osoby 
mówiły, że jest to niemożliwe w tak ma-
łym mieście. W związku  z ogromnym 
zapotrzebowaniem ogłaszamy również 
nabór do nowego zespołu rocznika 2011  
i młodszych! Szczegóły tuż po zakończe-
niu ferii zimowych, a w chwili obecnej 
więcej informacji na ten temat udzie-
li prezes Robert Świerczyński (nr tel. 
505128168), pytania można zadawać też 
również poprzez e-mail: zawisza.rzgow@
wp.pl. Informacje znajdą się również na 
naszej stronie internetowej www.zawi-
szarzgow.pl, która w najbliższych dniach 
wznowi swoją działalność po przerwie 
technicznej.

Podopieczni Marcina Sikorskiego 
(rocznik 2006/07) po zakończeniu rozgry-
wek ligowych nie mieli dłuższej przerwy 
w treningach. Zajęcia odbywały się zarów-
no w grudniu, jak i styczniu. W ostatnich 

tygodniach reprezentanci grupy młodzi-
ków osiągnęli sporo sukcesów w rozgryw-
kach halowych, chociaż o jednym z turnie-
jów powinniśmy raczej napisać, że odbył 
się pod dachem. Mowa o krakowskim 
Oshee Cup 2018, który został rozegrany na 
sztucznym boisku zadaszonym balonem. 
W stolicy Małopolski nasz zespół rywa-
lizował z rówieśnikami z całej Polski, na 
tle których zaprezentowaliśmy się znako-
micie. Dwudniowe rozgrywki kończymy 
na 4. pozycji, po drodze pokonując m.in. 
świetną krakowską szkółkę AS Progres, 
która w swojej krótkiej historii (akademia 
założona w 2012 roku) osiągnęła znaczące 
sukcesy na arenie ogólnopolskiej (wice-
mistrzostwo Polski juniorów młodszych 
w sezonie 2015/16, 3. miejsce w tej samej 
kategorii rok wcześniej, obecnie ścisła 
czołówka w Centralnej Lidze Juniorów). 
Dość powiedzieć, że w fazie finałowej tre-
ner Marcin Sikorski nie mógł skorzystać ze 
wszystkich zawodników, których zabrał do 
Krakowa  (z powodu chorób i kontuzji), 
a nam i tak udało się zdobyć tak świetne 
miejsce. Ogromne gratulacje dla zawodni-
ków i szkoleniowca, jesteśmy dumni z tak 
wspaniałych wyników naszego zespołu na 
poziomie ogólnopolskim. Przed wyjazdem 
do Krakowa rywalizowaliśmy dwukrotnie 
na turniejach halowych w Zgierzu. Pierw-
sze rozgrywki kończymy na drugim miej-
scu (dodatkowo nagroda indywidualna dla 
najlepszego bramkarza – Marcela Loren-
towicza), a w drugim zajmujemy siódmą 
lokatę. Sporo halowego grania mają rów-

nież za sobą gracze z grupy żaków (rocznik 
2009/10), którzy jeszcze przed Świętami 
Bożego Narodzenia wystąpili na dwóch 
turniejach. W obu nasi reprezentanci mel-
dują się na podium. Najpierw zajmujemy 
drugie miejsce w silnie obsadzonych za-
wodach w Wiśniowej Górze,  a następnie 
w rozgrywkach o Puchar Dyrektora GO-
STiR w Rzgowie jedna z naszych drużyn 
zajmuje trzecią lokatę. Trenerom oraz 
zawodnikom składamy gratulacje za osią-
gnięte miejsca i bardzo dobre występy.

Na koniec kilka informacji dotyczących 
Stadionu Miejskiego im. Henryka Śmie-
chowicza. Z niecierpliwością czekamy na 
realizację zadania ujętego w budżecie na 
2018 r. pt.: „Modernizacja boiska na sta-
dionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie”, 
które będzie polegało na adaptacji nieuży-
wanej do tej pory przestrzeni stadionu na 
boisko o wymiarach 50x20 m. Nowa mu-
rawa zajmie teren dotychczas nieużywany 
(przestrzeń pomiędzy bocznym boiskiem 
a płotem od ul. Tuszyńskiej). Plac będzie 
użytkowany przede wszystkim przez ze-
społy młodzieżowe Zawiszy, dzięki temu 
na Stadionie Miejskim będzie możliwość 
prowadzenia treningu dla trzech czy na-
wet czterech grup jednocześnie. Trzeba 
pamiętać, że za chwilę powitamy w klubie 
następną drużynę rocznika 2011, gdyż za-
interesowanie dzieci rozpoczęciem trenin-
gów w Zawiszy jest bardzo duże.

AUTOR: Krzysztof Fintzel, Kamil Poros
 Zarząd GLKS Zawisza Rzgów

Na zdj. Zespół młodzików na ogólnopolskim turnieju 
Oshee Cup 2018 w Krakowie, 

zakończony IV miejscem Zawiszy.

Na zdj. Pierwsza drużyna rozpoczęła 
treningi przed rundą wiosenną 

sezonu 2017/18.
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