
Ponad 120 milio-
nów złotych zain-

westuje w Rzgowie 
w centrum logistyczne 
firma Transfer Mul-
tisort Elektronik Sp. 
z o.o. z Łodzi. W pierw-
szym etapie ma tam 
powstać 500 miejsc 
pracy, a docelowo 
przewidywane jest 
zatrudnienie na po-
ziomie cztery razy 
wyższym. Będzie 
to jedna z najwięk-
szych inwestycji w wo-
jewództwie łódzkim 
i druga co do wielkości 
w Rzgowie. Właścicie-
le Transfer Multisort 
Elektronik Sp. z o.o. 
chcą współpracować 
w Urzędem Miejskim 
w Rzgowie, aby ich 
inwestycja nie tylko 
dawała dobrą pracę, 
ale także wnosiła war-
tość dodaną w życie 
lokalnej społeczności.

Czytaj – s. 2

RZGÓW                 BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA

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

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

UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA 1995                    MARZEC 2018 – NR 265

Nasze rzgowskie 
kobiety

Ze Rzgowa do Łodzi 
i z powrotem

Z obrad 
Rady Miejskiej

Terminarz rozgrywek 
piłkarskich na wiosnę

WIELKA INWESTYCJA 
NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i Andrzej Kuczyński, 
członek zarządu TME sp. z o.o.

str. 3

str. 5

str. 8–9

str. 15



2 TEMAT MIESIĄCA RZGÓW NASZA GMINA – marzec 2018

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

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

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

Ponad 120 milionów złotych 
zainwestuje w Rzgowie 
w centrum logistyczne 
firma Transfer Multisort 
Elektronik Sp. z o.o. z Łodzi. 
W pierwszym etapie ma tam 
powstać 500 miejsc pracy, 
a docelowo przewidywane 
jest zatrudnienie na poziomie 
cztery razy wyższym. Będzie 
to jedna z największych 
inwestycji w województwie 
łódzkim i druga 
co do wielkości w Rzgowie. 
Właściciele Transfer Multisort 
Elektronik Sp. z o.o. chcą 
współpracować w Urzędem 
Miejskim w Rzgowie, aby ich 
inwestycja nie tylko dawała 
dobrą pracę, ale także wnosiła 
wartość dodaną w życie 
lokalnej społeczności.

Centrum logistyczne firmy Transfer Multisort 
Elektronik Sp. z o.o. powstanie na obszarze 8 
hektarów przy ulicy Nasiennej w Rzgowie. Do-
celowo zajmie ono powierzchnię równą poło-
wie Centrum Handlowego „PTAK”. Pierwszy 
etap inwestycji ma być zrealizowany do końca 
2020 roku. Do tego czasu ma powstać obiekt, 
który będzie miał 30 tysięcy metrów kwadra-
towych powierzchni użytkowej. W następ-
nym etapie powierzchnia użytkowa centrum 
ma powiększyć się pięciokrotnie.

Inwestor zapowiada, że oprócz części słu-
żącej przedsiębiorstwu do prowadzenia dzia-
łalności biznesowej widzi również możliwość 
wybudowania przedszkola dla dzieci pra-
cowników firmy oraz poprowadzenia ścieżki 
rowerowej dla osób, które będą chciały dojeż-
dżać do pracy tym środkiem lokomocji.

Ponieważ centrum logistyczne ma powstać 
w gminie przyjaznej ekologii, to konstrukcja 
i funkcjonalność obiektu ma być przyjazna dla 
otoczenia. Z tego też względu praca zostanie 
zorganizowana tak, aby w ciągu dnia do cen-
trum przyjeżdżało tylko kilka tirów, a ostatni 

z nich będzie opuszczał centrum TME najpóź-
niej kilkanaście minut po godzinie 22. Inwe-
stor zapowiada także, że do celów sanitarnych 
będzie używana woda deszczowa gromadzona 
w potężnych zbiornikach, a wszystkie urzą-
dzenia i maszyny zainstalowane w centrum 
do pracy będą zużywały jedynie prąd, przez 

co nie będzie negatywnych skutków dla po-
wietrza w gminie Rzgów. Także architektura 
nowego obiektu ma współgrać z otoczeniem.

TME jest pokoleniową firmą rodzinną, ist-
niejącą od 1990 roku z całkowicie polskim ka-
pitałem. Wszystko zaczęło się od niewielkiego 
sklepu z elementami elektronicznymi do serwi-
su i drobnej produkcji. W 1997 roku wybudo-
wano obecną siedzibę firmy przy ul. Ustronnej 
w Łodzi, czyli nowoczesne centrum logistyczne 
z magazynem, który już kilkakrotnie się po-
większył. Po zrealizowaniu inwestycji na te-
renie Rzgowa łódzka część firmy nie zostanie 
zlikwidowana ponieważ centrum logistyczne 
powstające w gminie jest jednym z elementów 
strategii rozwoju firmy. Aktualnie TME jest jed-
nym z największych globalnych dystrybutorów 
automatyki przemysłowej, komponentów elek-
tronicznych, elektrotechnicznych i wyposażenia 
warsztatowego. Obsługuje kilkadziesiąt tysięcy 
firm w 144 krajach wysyłając 4000 paczek dzien-
nie. Liczba oferowanych produktów, to aż 220 
tysięcy rozmaitych komponentów elektronicz-
nych. Firma zatrudnia ponad 700 osób w Łodzi 
i kilkunastu zagranicznych spółkach zależnych. 
W ciągu ostatniego miesiąca nowy oddział 
TME został otworzony w Chinach, a niebawem 
kolejna spółka zależna będzie uruchomiona 
w Atlancie w Stanach Zjednoczonych.

tekst i foto: Bogumił Makowski

WIELKA INWESTYCJA TME 
NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI

Rzgowskie akcenty 
na liście „Forbesa”
Właściciele firmy TME, którzy 
wybudują w Rzgowie centrum 
logistyczne znaleźli się na liście 100 
najbogatszych Polaków magazynu 
„Forbes”. Zajmują tam 78. miejsce 
z majątkiem na poziomie 590 mln zł.
Tradycyjnie wysoko notowany 
jest – na 16 miejscu – rzgowski 
potentat Antoni Ptak z aktywami 
o wartości 1,8 mld zł, a tuż przed 
nim, na miejscu 15 uplasowała 
się rodzina Furmanów (ok. 2 
mld zł), właściciele pabianickiego 
„Aflofarmu”, który posiada również 
zakład produkcji leków w Rzgowie.

Szanowni 
mieszkańcy 
gminy Rzgów. 
Drodzy Czytelnicy

Oddajemy do Państwa rąk 
świątecznie wydanie gazety 

samorządowej 
„Rzgów Nasza 
Gmina”, którą 
mam przyjem-
ność od tego 
numeru reda-
gować. Za pod-
stawowe cele 
lokalnego mie-
sięcznika uznaję 
informowanie 
o tym, co się w gminie dzieje, jakie 
zadania realizuje Urząd Miejski oraz 
jakie decyzje podejmuje Rada Miejska 
w Rzgowie. Równie ważna jest także 
funkcja promocyjna gazety, która – 
nawet przy ograniczonym zasięgu – 
może realizować najważniejszą misję 
tego typu wydawnictwa, czyli inte-
growanie społeczności lokalnej wokół 
najważniejszych wspólnych spraw, 
prezentowanie różnorodnych inicja-
tyw, a przede wszystkim budowanie 
poczucia dumy oraz przynależności 
do miejsca, w którym na co dzień 
żyjemy i pracujemy, ale jednocześnie 
z odwołaniem do naszego historycz-
nego dziedzictwa i tradycji.

Dlatego serdecznie zapraszam 
do współpracy przy tworzeniu ma-
gazynu mieszkańców gminy Rzgów, 
organizacje społeczne, instytucje, 
placówki oświatowe i kulturalne. 
Chcemy otworzyć łamy gazety 
samorządowej na szeroką informację 
o wszystkich naszych sprawach!

Z życzeniami przyjemnej lektury

Redaktor naczelny 
Miesięcznika 

„Rzgów Nasza Gmina” 
Arkadiusz Grzegorczyk
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Na XLVII sesji w dniu 28 lutego 
2018 r. podjęto następujące 
uchwały:

Zmiany w budżecie i pomoc finansowa 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Burmistrz w uchwale zmieniającej 
budżet na rok 2018 zaproponował 
następujące zmiany w zwiększenie 
wydatków:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu osobo-
wego w wersji oznakowanej dla KPP o 2.000 zł

2. Dofinansowanie jubileuszu 50. rocznicy za-
wodowego pożarnictwa w Koluszkach o 10.000 zł.

Powyższe wydatki pokryte zostały z pozy-
cji wykonanie usług promocyjnych dla Gminy 
Rzgów – kwota 12.000,00 zł

W ślad za zmianą w budżecie radni pod-
jęli uchwałę w sprawie udzielania pomocy 
finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie jubileuszu 50. rocznicy 
zawodowego pożarnictwa w Koluszkach oraz 
połączenia tej uroczystości z kampanią pod 
nazwą: „Pół wieku w służbie innym. Kam-
pania promująca ochronę przeciwpożarową 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego”.

Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego

Burmistrz Rzgowa przedstawił Radzie Miej-
skiej kolejne uchwały dotyczące przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na terenie 
gminy Rzgów, które uzyskały wcześniej po-
zytywną opinię doraźnej Komisji Planowania 
Przestrzennego Rady Miejskiej w Rzgowie.

Podjęto następujące uchwały:
1) przystąpienie do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla części miejscowości Stara Gadka gmina 
Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Szparago-
wej, ul. Katowickiej, granica z cmentarzem;

2) przystąpienie do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części m. Rzgowa (działki o nr ewid. 892, 

893, 894, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 897/1, 
897/2, 1202, 1203, 1204, 1205/2, 1205/1, 1166, 
1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 2179/1, 2179/2, 
2179/3, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2180, 2181, 
część działki nr 898 i 1201);

3) przystąpienie do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla części miejscowości Starowa Góra gmi-
na Rzgów działka 376 oraz część działki 367 
i 366/19;

4) przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla miejscowości Grodzisko gmina Rzgów 
(działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 
101/2, 101/3, 156/3, 157/3, 157/5, 157/7, 157/8, 
157/9, 158/1, 159/2, 159/3, 160/1, 161/1);

5) przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części m. Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz 
część wsi Gospodarz działka nr 246/4, droga 
bez nazwy. Granice objęte sporządzeniem miej-
scowych planów na stronie www.bip.rzgow.pl.

Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzgów 
na lata 2018–2020

Obowiązek podjęcia takiej uchwały wynika 
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie. Program plano-
wany jest w perspektywie kilkuletniej, to jest 
na lata 2018–2020. Stanowi on kontynuację 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie, przyjętego Uchwałą Nr IV/33/2011 Rady 
Miejskiej w Rzgowie z dnia 2 lutego 2011 r. 
W miarę potrzeb i zmiany sytuacji społecz-
nej cele i zadania programu uległy zmianom. 
Zaistniała potrzeba dostosowania do zmienia-
jącej się rzeczywistości społecznej, wymogów 
prawnych oraz określenia jego ram czasowych.

Program zakłada podejmowanie komplek-
sowych działań ukierunkowanych zarówno 
na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jak 
również ochronę ofiar przemocy w rodzinie. 
Pozwala to na wypracowanie skuteczniejszych 
i bardziej efektywnych rozwiązań.

Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Rzgów w 2018 roku

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt wskazuje, że zapewnianie opieki bez-
domnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 
należy do zadań własnych gmin:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, 
w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 

zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdom-

nych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodar-
skich;

8) zapewnienie całodobowej opieki wete-
rynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt;

9) znakowanie psów i  kotów właściciel-
skich poprzez wprowadzenie mikroczipa;

10) działania o  charakterze informacyj-
nym i edukacyjnym.

Środki finansowe na realizację zadań okre-
ślonych w  programie na rok 2018  wynoszą 
486.956,15 zł.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Rzgów

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Rzgów jest analiza i przedstawienie 
działań możliwych do realizacji w związku 
ze zmniejszeniem zużycia energii finalnej oraz 
ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i gazów 
cieplarnianych do atmosfery. Opracowany do-
kument umożliwi gminie ubieganie się o do-
finansowanie na zadania z zakresu ochrony 
powietrza, efektywności energetycznej i od-
nawialnych źródeł energii m.in. wymiana ko-
tłów, zastosowanie kolektorów słonecznych, 
termomodernizacje budynków. W dokumen-
cie podane są konkretne propozycje działań 
ograniczających ilości wprowadzanych do po-
wietrza pyłów i gazów cieplarnianych, które 
to w rezultacie przyczynią się do poprawy ja-
kości powietrza na terenie gminy.

Istotą PGN jest osiągniecie korzyści eko-
nomicznych, społecznych i środowiskowych 
wynikających z działań zmniejszających emi-
sje gazów cieplarnianych. Plan dla Gminy Rz-
gów opracowano przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zmiana uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów

Przedmiotowa uchwała wprowadziła zmianę 
dni, w  które punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych będzie przyjmował 
odpady komunalne zbierane selektywnie 
od mieszkańców gminy.

Punkt czynny będzie:
a)  w okresie od 1  kwietnia do 31  paź-

dziernika od wtorku do soboty, w godzinach 
od 7.00 do 15.00,

b)  w okresie od 1  listopada do 31  mar-
ca, od poniedziałku do piątku, w  godzinach 
od 7.00 do 15.00.

Ponadto uchwała wprowadziła zmianę 
limitu ilości odpadów zielonych ulegających 
biodegradacji z  6 worków 120  l w  miesiącu 
na 80 worków 120 l w ciągu roku oraz zmianę 
co do odbioru popiołu przez cały rok.

Na sesji w dniu 28 lutego 2018 r. Radzie 
Miejskiej zostały przedstawione sprawozda-
nia stałych Komisji Rady oraz ich plany pracy, 
były to m.in.:

1) sprawozdanie z działalności Komisji 
Gospodarki, Budżetu i Finansów RM w Rzgo-
wie za rok 2017;

2) plan pracy Komisji Gospodarki, Budże-
tu i Finansów RM w Rzgowie na rok 2018;

3) sprawozdanie z działalności Komisji 
Rewizyjnej RM w Rzgowie za rok 2017;

4) plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Rzgowie na rok 2018. 

Treść uchwał oraz przedstawionych spra-
wozdań i planów pracy Komisji stałych Rady 
znajduje się na stronie www.bip.rzgow.pl.

Karolina Jardzioch 
Urząd Miejski w Rzgowie 

foto: BM

UCHWALONO PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY

XLVII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
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Współpraca między jednostkami samo-
rządu terytorialnego i lokalnymi orga-

nizacjami pożytku publicznego (OPP) to pod-
stawa sprawnie działającego społeczeństwa 
obywatelskiego. Gmina Rzgów jest realizato-
rem projektu „Wspieraj lokalnie” organizowa-
nego przez Instytut Wsparcia Organizacji Po-
zarządowych (IWOP), który łączy promocję 
rozliczania PIT-ów w obrębie lokalnego samo-
rządu z przekazywaniem 1% dla organizacji 
działających na tym samym obszarze. Jednost-
ki samorządowe otrzymują możliwość stymu-
lowania przychodów budżetowych i jednocze-
śnie mogą realizować obowiązek wspierania 
organizacji pozarządowych funkcjonujących 
lokalnie.

Dla nowoczesnych samorządów rozliczanie 
PIT-ów w regionie jest równie ważne jak zdoby-
wanie 1% podatku dla organizacji pożytku pu-
blicznego. Wychodząc naprzeciw tym oczeki-
waniom, projekt „Wspieraj lokalnie” pozwala: 
• Bezpłatnie korzystać ze specjalnie przygoto-
wanej wersji programu do rozliczeń podatku 
•  Zachować w regionie wpływy z PIT-ów po-

datników
•  Wspierać i promować lokalne organizacje 

pożytku publicznego
•  Zachować w regionie wpływy z 1%
•  Realizować politykę współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi
•  Budować wizerunek samorządu jako jed-

nostki wspierającej lokalną społeczność.

Co roku dzięki uczestnictwu w projektach 
IWOP-u organizacje pozarządowe zbierają kil-
ka milionów złotych z 1% podatku. Po przystą-
pieniu jednostki samorządowej do współpracy, 
kwota, którą zbierają OPP w danym regionie, 
znacząco wzrasta, co przynosi wymierne efek-
ty w finansowanych przez organizacje pro-
jektach. Rozlicz PIT w gminie Rzgów Odpo-
wiednia polityka informacyjna i zastosowanie 
przyjaznych mieszkańcom rozwiązań pozwala 
samorządom pozyskać dodatkowe, znaczące 
przychody budżetowe – zależnie od wielkości 
jednostki – sięgające nawet kilku milionów zło-
tych. Z budżetem Gminy jest bowiem jak z bu-
dżetem domowym. Jest w nim tylko tyle pie-
niędzy, ile zarobimy. W domu to nasze wypłaty, 
w samorządzie ważną pozycją są podatki, które 
każdy z nas płaci. Co miesiąc od naszych pen-
sji pobierany jest podatek dochodowy. Później 
musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 
Wypełniamy wtedy druki zwane PIT-ami. Nie 
każdy wie, ale część z tych naszych podatków 
przekazywanych jest później do Gminy jako 
ustawowy udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, czyli właśnie z PIT. To dla-
tego tak ważne jest, żebyśmy płacili podatki 
w tym miejscu, w którym rzeczywiście miesz-
kamy. To min. z tych pieniędzy możliwa jest 
później budowa dróg, utrzymywanie szkół 
i przedszkoli. Mieszkańcy naszej gminy mogą 
również zasilić budżet gminy bez meldun-
ku. Wystarczy uaktualnić adres zamieszkania 
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Wypeł-
nienie tych formalności wystarczy, żeby prawie 
38% naszego podatku wracało do gminy.

Darmowy program do rozliczenia podatku 
dochodowego dedykowany dla mieszkańców 
gminy Rzgów jest dostępny na stronach inter-
netowych: https://www.rzgow.pl/oraz https://
www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-rzgow

Aż 34 zawodników brało 
udział w gminnych eliminacja 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.

28 lutego 2018 r. w OSP w Rzgowie odbyły się 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Imprezę Honorowy Patronatem 
objął Burmistrza Rzgowa. Turniej rozegrany 
został w dwóch kategoriach wiekowych: I gru-
pa – uczniowie klas I–VI szkół podstawowych 
(18 osób), II grupa – uczniowie klas VII–VIII 
szkół podstawowych oraz gimnazjum kla-
sy II i III (16 osób). Eliminacje złożone były 
z dwóch etapów. Pierwszym z nich był test pi-
semny. Pięciu uczestników z poszczególnych 
grup wiekowych, którzy zdobyli najwięcej 
punktów w I części, odpowiadali ustnie m.in. 
ze znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Finaliści eliminacji
I grupa wiekowa:

1. Karol Walczak – SP w Rzgowie (kl. V),
2. Magdalena Kośka – SP w Guzewie (kl. VI),
3. Martyna Wilk – SP w Kalinie (kl. VI),
4. Maria Makuch – SP w Rzgowie (kl. II),
5. Adrian Kubiak – SP w Guzewie (kl. V).

II grupa wiekowa:
1. Miłosz Olban – SP w Rzgowie (kl. VII),
2. Natalia Olban – SP w Rzgowie (kl. gimnazjum),
3. Martyna Wypchło – SP w Kalinie (kl. VII),
4. Jerzy Walczak – SP w Rzgowie (kl. VII),
5. Dominik Zdyp – SP w Rzgowie (kl. gimnazjum).

Burmistrz Mateusz Kamiński wraz wice-
prezesem zarządu oddziału gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh. 
Wojciechem Gałkiewiczem przywitali wszyst-
kich uczestników, natomiast nagrody, ufun-
dowane przez Gminę Rzgów wręczyła Mał-
gorzata Rózga, Zastępca Burmistrza Rzgowa 

Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety z logo 
Gminy Rzgów, a laureaci: I miejsca – mini 
wieżę, II miejsca – czujnik tlenku węgla, III 
miejsca – torbę sportową. Młodzież statuują-
cą w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom” oceniało jury w składzie: dh 
Mateusz Kuzik – przewodniczący, dh Adam 
Jaworski – sekretarz, dh Szymon Kluka – czło-
nek. W czasie Turnieju młodzież miała okazję 
zapoznać się ze sprzętem, będącym na wypo-
sażeniu OSP w Rzgowie. Laureaci pierwszych 
trzech miejsc z obydwu grup wiekowych, będą 
reprezentować gminę Rzgów w eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się 23 marca br. 
w Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach. 
Gratulujemy laureatom i zapraszamy wszyst-
kich do uczestnictwa za rok. PZ

Z okazji przypadającego 1 marca Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie: Wło-
dzimierz Kaczmarek i Mateusz Szczepaniak, 
złożyli symboliczne biało-czerwone kwiaty 
i zapalili znicze przed obeliskiem w Konstanty-
nie. Kamienna płyta nosi inskrypcję: „Uczest-
nikom II Konspiracji 1944–1956. Więźniowie 
Polityczni Okresu Stalinowskiego”. Każdego 
roku ubywa kombatantów z tamtego okresu, 
dlatego zarówno mieszkańcy, jak i urzędni-
cy podtrzymują tradycję i pielęgnują pamięć 
o Żołnierzach II Konspiracji.

W trwającym od grudnia remoncie budynku 
MOPS wykonano już nowe ścianki działowe, 
wymieniono część stropu i ułożono elementy 
nowej instalacji elektrycznej. Finał robót bu-
dowlanych powinien nastąpić z końcem lata. 
W ramach inwestycji, drewniany strop nad po-
mieszczeniami będzie zastąpiony stropem typu 
teriva, będą nowe sanitariaty, a także nowa sto-
larka okienna i drzwiowa. Pomieszczenia ogrze-
ją nowoczesne dwupłytowe kaloryfery. W odno-
wionym budynku MOPS-u będą zamontowane 
klimatyzatory oraz system alarmowy.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
specjalistyczna firma dokonuje, ze względów 
bezpieczeństwa, pielęgnacyjnych cięć drzew 
rosnących przy drogach. Pilarze dokonują 
cięć przy drodze w Kalinku, w Rzgowie przy 
ulicy Rudzkiej i Ogrodowej. W sumie różnym 
zabiegom służącym bezpieczeństwu zostaną 
poddane 134 drzewa. Niektóre z nich były 
chore, a po nawałnicach które występowały 
w ostatnich czasach – osłabione i stwarzające 
realne niebezpieczeństwo dla osób poruszają-
cych się po drogach i ulicach.

RZGÓW W PROJEKCIE 
„WSPIERAJ LOKALNIE” 

Pamiętamy!

MOPS będzie jak nowy

Cięcia były konieczne

Młodzież zapobiega pożarom

Warto płacić podatki 
i przekazać 1% 

w swojej gminie!

teksty i foto: BM



RZGÓW NASZA GMINA – marzec 2018  KOMUNIKACJA  5

Przetrasowanie linii MPK 
i dołożenie dodatkowych 
kursów zwiększyły 
atrakcyjność komunikacji 
zbiorowej.

Dodanie linii 56 jeżdżącej przez centrum Rz-
gowa ułatwia dojazd do Łodzi oraz powrót. 
Łączna liczba kursów wynosi aktualnie 49 
(więcej o niemal 1/3), a ostatni kurs linii 56 
(odjazd do Rzgowa o 22.42) pozwala na po-
wrót z kina, teatru czy od znajomych.

Mamy wybór

Od 4 lutego 2018 r. zostały wprowadzone 
w Łodzi i okolicach zmiany związane z funk-
cjonowaniem zbiorowego transportu. Dzięki 
zwiększeniu liczby kursów oraz optymalnemu 
rozłożeniu częstotliwości kursowania linii 50B 
oraz 56, mieszkańcy gminy Rzgów mogą jeszcze 
swobodniej korzystać z publicznego transportu. 
Linie MPK, które przejeżdżają przez centrum 
Rzgowa pozwalają dotrzeć do ważnych punk-
tów przesiadkowych w Łodzi, co istotne można 
do nich dotrzeć dwiema drogami dzięki okala-

jącej trasie obu. Dzięki linii 50B możemy doje-
chać m.in. do Ronda Lotników Lwowskich oraz 
pl. Niepodległości, linia 56 pozwala na prze-
siadkę przy ul. Kurczaki m.in. na autobus (52, 
70) oraz 75A i 75B i tramwajowe (5, 6, 11A i 15) 
jeżdżące ul. Rzgowską oraz na skrzyżowaniu 
przy „Białym Kościele” na 69A/69B czy 72.

Z przesiadką do celu…

Przesiadki z obu linii są wygodne pozwalając 
na zmianę środka transportu (nawet na pociąg) 
w czasie zaledwie kilku minut. Dzięki temu 
możemy dojechać w ważne punkty w mieście 
np. do szpitali, szkół średnich i wyższych czy 
do miejsc rozrywki. Aby dostać się do szpitala im. 
WAM można skorzystać z linii 50B i na Rondzie 
Lotników Lwowskich przesiąść się na tramwaje 
linii 15 lub 17. Chcąc do tego samego miejsca do-
jechać autobusem linii 56 wystarczy przesiąść się 
na tramwaje linii nr 15 przy pętli Kurczaki. Tak 
samo prosty dojazd będzie przydatny dla studen-
tów PŁ, którzy mogą korzystać z identycznego 
połączenia. Wykorzystując te same trasy dotrze-
my również do większości wydziałów UŁ, w tym 
do kampusu uniwersyteckiego, do Szpitala im. 
Sterlinga i Rydygiera oraz do CKD UM.

Mieszkańcy Rzgowa mogą bez problemu ko-
rzystać z komunikacji zbiorowej chcąc np. zała-
twić sprawy w Starostwie Powiatowym lub Urzę-
dzie Marszałkowskim. Dostanie się do Starostwa 
to zaledwie jedna przesiadka na tym samym 
przystanku, gdzie autobusem linii 50B dojedzie-
my do Ronda Lotników Lwowskich przesiadając 
się na linię 57 lub dojeżdżając 56 do krańcówki 
w Łodzi i zmieniając na tym samym przystanku 
linię również na 57. Urząd Marszałkowski do-
stępny będzie dzięki przesiadce z linii 50B na pl. 
Niepodległości na którąkolwiek z trzech przejeż-
dżających tam linii tramwajowych (6, 11A oraz 
11B) oraz poprzez zmianę linii z 56 na 6 i 11A 
przy ul. Kurczaki. Łączna częstotliwość kurso-

wania linii 11A i 11B to 6 minut, co znacząco 
zwiększa atrakcyjność takiego połączenia.

Obie linie pozwalają również wyjechać 
znacznie dalej poza obszar aglomeracji, dzięki 
położeniu blisko przystanków i dworców kole-
jowych. Autobusem linii 50B dojedziemy w oko-
lice przystanku kolejowego Łódź Pabianicka, 
skąd możemy kontynuować podróż do któregoś 
z dworców w Łodzi. Autobusem linii 56 dojedzie-
my w okolice dworca Łódź Chojny, skąd możemy 
podróżować po Łodzi lub pojechać nad morze, 
do Katowic, Krakowa czy Wrocławia. Do CKD 
możemy się dostać również pociągiem korzysta-
jąc z przesiadki na dworcu Łódź Widzew.

Opr. Jakub Bednarski

ZE RZGOWA DO ŁODZI I Z POWROTEM

    

  
      

                    
 

    
  
  



 


 


      
       
      
      
      
      
   
    
   
    
   
    
   
    
   
   
   
    

    
 

    
 

   
 

   
  

 

   
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 

  
 

  
   

 

   
 

   
 

   
   

 

   
 

   
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 

    
 

    
 

    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

    
  

 
       
 
    
                      

    

  
      

                   


     
  
   



 


 


 


        
        
        
         
        
       
    
     
     
    
    
    
    
     
    
    
    
     
      

   
  

 

   
 

  
 

   
 

 

   
 

    
 

   
 

   
   

 

   
 

 
   

 

   
 

   
 

   
 

 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

    
 

   
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

   
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

   
 

        
    
  

 
       
 
    
                      

      

  
      

                   


    
  
  



 


 


      
       
      
      
      
      
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
     
     
     
   
    

    
 

    
   

 

   
  

 

   
 

   
  

 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 

  
  

 

  
   

 

   
 

   
 

   
 

   
   

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
   

 

    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

              
    
  

 
       
 
    
                      

    
   

  
      

               
     

  
   



 


 


 


 


 


 


 


                
                  
                  
                  
                
              
             
        
        
        
        
        
        
         
        
        
        
        
        
        
         
        
        
        
         
          

  
 

    
   

 
 

  
 

 

   
  

 
  

  
  

 

  
  

  
  

 
 

   
  

 
 

  
  

 
 

  
 

  
 

  
  

 
 

  
 

  
 

 
  

  
 

 

  
  

 
  

  
 

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 

  
   

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
   

   
 

    
 

    
   

 
 

    
 

   
 

    
 

 
 

    
   

   
 

  
   

   
   

 

 
   

   
 

   
 

   
 

 
   

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
   

 
 

   
 

   
 

   
   

 
 

   
   

   
 

 

   
   

 
 

   
   

 
 

   
   

   
 

 
   

   
 

 
 

  
 

    
   

 

  
   

 
 

    
   

   
 

  
   

   
   

 

 
   

   
 

   
 

   
 

 
   

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
   

 
 

   
 

   
 

   
   

 
 

   
   

   
 

 

   
   

 
 

   
   

 
 

   
   

   
 

 
   

   
 

   
 

          
          

              
    
  

 
       
 
    
                      

Oprócz taboru MPK w gminie kursują również autobusy PKS foto: MT
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5 marca 2018 doradcy 
energetyczni z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
podpowiadali, jak uzyskać 
dotację na termomodernizację 
budynków mieszkalnych, 
modernizację źródeł 
ciepła oraz wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. 
Spotkanie z ekspertami 
WFOŚiGW zostało 
zorganizowane z inicjatywy 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Nawiązywało ono do działań wynikających 
z przygotowanego przez Urząd Miejski w Rz-
gowie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Rzgów”, który został przyjęty uchwałą 
przez radnych na sesji w ostatnim dniu lutego.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Rzgów”, jest dokumentem strategicz-
nym koncentrującym się na podniesieniu 
efektywności energetycznej, zwiększeniu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Celem tego dokumentu jest m.in.: wskazanie 
działań służących poprawie jakości powietrza 
w Gminie Rzgów, w tym także możliwości 
wykorzystywania energii odnawialnej. Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera infor-
macje o ilości wprowadzanych do powietrza 
pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gmi-
ny, podając jednocześnie propozycje konkret-
nych i efektywnych działań ograniczających 
te ilości, co w sposób oczywisty powinno 

przyczynić się do osiągnięcia korzyści eko-
nomicznych, społecznych i środowiskowych. 
Plan przygotowany w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie będzie także ułatwiał podejmowa-
nie decyzji o lokalizacji inwestycji przemysło-
wych, usługowych i mieszkaniowych. Doku-
ment dostępny jest w załączniku.

Kto może otrzymać dotację z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w jakiej 
wysokości oraz na jakie cele – na te pyta-
nia bezpłatnie odpowiedzą doradcy energe-
tyczni WFOŚiGW po telefonicznym lub 
mailowym skontaktowaniu się z nimi. 
Pierwszą okazją do zadawania pytań były 
konsultacje z doradcami, które z inicjatywy 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie zorganizowano 
5 marca. Nawiązywało ono do działań wynika-
jących z przygotowanego przez Urząd Miejski 
w Rzgowie „Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Gminy Rzgów”.

Podczas pierwszego spotkania z dorad-
cami mieszkańcy mogli uzyskać informa-
cję takie jak: kto może otrzymać dotację, 
w jakiej wysokości oraz na jakie zadania. 
Poniżej przedstawiamy pokrótce odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania oraz dane 
kontaktowe do doradców.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 
Z NIEODPŁATNEJ POMOCY 
DORADCÓW ENERGETYCZNYCH?

1) osoby fizyczne
2) przedsiębiorstwa
3) wspólnoty mieszkaniowe

NA JAKIE CELE/ZADANIA MOŻNA 
OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

1)  termomodernizacja budynków (np. docie-
plenie ścian, docieplenie dachu/stropoda-

chu, wymiana stolarki okiennej, wymiana 
drzwi zewnętrznych oraz garażowych)

2)  wymiana źródeł ciepła (zakup i montaż 
urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy cie-
pła, wykonanie lub modernizacja instalacji 
c.o. i c.w.u.)

3)  instalacja odnawialnych źródeł energii (wy-
konanie instalacji kolektorów słonecznych, 
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych 
itp.)

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Dotacja w ramach Programy wynosi do 40% 
– dodatkowo można uzyskać 10% kosztów 
w przypadku wymiany źródła ciepła przy jed-
noczesnej likwidacji kotła opalanego węglem 
oraz jego pochodnymi m.in. ekogroszkiem 
– dodatkowo można uzyskać 10% kosztów 
w przypadku wymiany źródła ciepła na urzą-
dzenia grzewcze, oparte o odnawialne paliwo 
takie jak pompy ciepła czy kotły na biomasę

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

30.09.2018 r. – szczegółowe informacje do-
tyczące składania wniosków można uzyskać 
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Łodzi przy ul. Dubois 118.

DO KOGO MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ 
O POMOC? – BEZPŁATNY PUNKT 
KONSULTACYJNY

Mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie korzystać 
z profesjonalnej pomocy doradców energe-
tycznych, którzy pomogą Ci dobrać właściwe 
rozwiązania dla Twoich potrzeb.

DORADCY ENERGETYCZNI 
W WFOŚiGW W ŁODZI

Anna Sicińska 42 663 41 44
Michał Ochota 42 663 41 41
Magdalena Jankowska-Kostrzewa 42 663 41 42
Grzegorz Leszczyk 42 663 41 43
doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Tekst i foto: BM

Przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza 
w Rzgowie trwa budowa kotłowni gazowej. 
Inwestycja wraz z całą infrastrukturą tech-
niczną to koszt ponad pół miliona złotych.

Kotłownia będzie się mieściła w niewiel-
kim budynku o powierzchni 35,5 metra kwa-
dratowego. W jego wnętrzu będzie się znajdo-
wało 8 gazowych kotłów grzewczych o łącznej 
mocy 880 kilowatów. Pracą urządzeń będą 
sterowały specjalne regulatory. Zewnętrzną in-
stalację będzie stanowiła kanalizacja technolo-
giczna wraz ze studnią schładzającą, instalacją 
energetyczną, gazową, wodociągową oraz cie-
płowniczą. Kotłownia będzie połączona z ist-
niejącymi instalacjami grzewczymi w szkole 

poprzez instalację ciepłowniczą poprowadzo-
ną z budynku nowej kotłowni gazowej do pod-
piwniczenia szkoły, gdzie znajduje się obecna 
kotłownia olejowa i stamtąd ciepło będzie roz-
prowadzone po całym gmachu.

Instalacja gazowa w kotłowni będzie 
wyposażona w bezpieczny system sygnaliza-
cyjno–odcinający na wypadek ewentualnej 
awarii, powodującej niedopuszczalny poziom 
gazu w pomieszczeniu.

Zakończenie wszystkich prac budowla-
nych i instalacyjnych, tak aby nowa kotłow-
nia była gotowa do podłączenia gazu przewi-
dziane jest na koniec czerwca br.

tekst i foto: BM

TERMOMODERNIZACJA 
TO PODSTAWA

SZKOLNA KOTŁOWNIA NA GAZ

Jak można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła?

Spotkanie konsultacyjne w UM cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców gminy
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Agencja ratingowa INC 
Rating wykonała badania 
2792 jednostek samorządu 
terytorialnego. Spośród nich 
zaledwie 319 uzyskało ocenę 
inwestycyjną mieszczącą się 
w przedziale pomiędzy AAA 
i BBB+. W tej grupie jest także 
Gmina Rzgów.

Badanie pre-ratingowe zostało wykonane 
na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapi-
tałowego. Zdaniem audytorów badających 
stan finansów i gospodarowanie nimi przez 
jednostki samorządu terytorialnego, uzyska-
nie oceny mieszczącej się w przedziale AAA 
i BBB+ świadczy o odpowiedzialnym i racjo-
nalnym zarządzaniu środkami publicznymi. 
Wysokie oceny inwestycyjne dokonywane przez 
wyspecjalizowane agencje ratingowe mogą być 
pomocne przy staraniach gmin o ewentualne 

kredyty, z których będą finansowane inwestycje. 
W budżecie na ten rok jednogłośnie przy-
jętym przez rzgowskich radnych, najwięcej 
pieniędzy zostanie wydanych na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska, następnie 
na oświatę i wychowanie, a trzecie miejsce 

na liście wydatków zajmuje transport i łącz-
ność, czyli np. drogi, bardzo ważne i duże 
są również wydatki na rodzinę i kulturę. Część 
inwestycji ma być współfinansowane przez 
Unię Europejską.

BM

Z przyjemnością odnotowujemy, że wielu 
mieszkańców Gminy Rzgów zostało no-

minowanych do udziału w plebiscycie Dzien-
nika Łódzkiego Człowiek Roku 2017. Rzec 
nawet można, że rzgowianie zdominowali 
pierwszy etap i bardzo pozytywnie wyróżnili 
się wśród wszystkich kandydatów z powiatu 
łódzkiego-wschodniego. Pełna lista zgłoszo-
nych osób wciąż jest dostępna na stronie orga-
nizatora www.dzienniklodzki.pl/czlowiekroku.

Byli wśród nich Andrzej Polakowski 
i Włodzimierz Kaczmarek, którzy wygrali 
eliminacje w swoich kategoriach w konkur-
sie powiatowym i reprezentowali nas również 
w wojewódzkim etapie plebiscytu.

Andrzej Polakowski, mieszkaniec Rzgowa 
i społecznik, otrzymał nominację w kategorii 
„Działalność społeczna i charytatywna”. Wy-
różniono go za odtworzenie i opiekę nad hi-
storycznym Starym Rynkiem w Rzgowie.

Włodzimierz Kaczmarek, także mieszka-
niec Rzgowa i prezes Orkiestry Dętej w Rzgo-
wie, został nominowany w dziedzinie „Kultu-
ra” za wieloletnie przewodniczenie orkiestrze, 
która w 2017 roku obchodziła 110. rocznicę 
swego powstania.

Jak można się dowiedzieć ze strony organi-
zatora, w plebiscycie Człowiek Roku mieszkań-
cy całego województwa wskazywali i wybierali 
osoby, które w minionym, 2017 roku, wyróżniły 
się szczególnymi działaniami w różnych dziedzi-
nach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się 
dla lokalnej społeczności. Głosowanie było pro-
wadzone w czterech kategoriach: kultura, dzia-
łalność społeczna i charytatywna, samorządność 
i społeczność lokalna oraz biznes. W Łodzi i po-
wiatach województwa łódzkiego osoby, na które 
oddano najwięcej głosów, nie tylko zdobyły tytuł 
Człowieka Roku, lecz także awansowały do wo-
jewódzkiego finału plebiscytu. Na zwycięzców 
czekały liczne nagrody. 

PZ (źródło: www.dzienniklodzki.pl) 
foto: UM Rzgów

WYSOKA OCENA RATINGOWA

CZŁOWIEK 
ROKU 2017

W 2017 roku Gmina Rzgów 
zajęła 12. miejsce wśród 
liderów samorządu w grupie 
gmin miejsko-wiejskich. 
To o 13 oczek wyżej niż rok 
wcześniej. W 2016 roku 
w tym samym rankingu 
zajmowaliśmy 25. miejsce.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego od lat 

przygotowywany jest pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału 
Administracji i Nauk Społecznych Politechni-
ki Warszawskiej.

„Podstawą rankingu, opracowanego pod 
kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka, jest 
15 wskaźników, obejmujących trzy obszary 
rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochro-
ny środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie 
polskie miasta i gminy, a materiałem źródło-
wym są niezależne dane Głównego Urzędu 
Statystycznego. Wyniki rankingu odzwiercie-
dlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, 

rozwój polskich jednostek samorządu lokal-
nego i wskazują liderów w podziale na gminy 
wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz mia-
sta na prawach powiatu” – czytamy na stronie 
www.terazpolska.pl

Zdaniem twórcy rankingu prof. dr hab. 
Eugeniusza Sobczaka na dynamiczny rozwój 
gmin duży wpływ ma położenie blisko cen-
trum lub rozwinięta turystyka. „Wysokie miej-
sce w rankingu nie bierze się znikąd. To także 
w dużej mierze zasługa fantastycznych samo-
rządów. Jeśli samorząd umie pozyskiwać inwe-
storów i kreować miejsca pracy, gmina może 
rozwijać się w sposób zrównoważony” – pod-
kreśla profesor Sobczak. (źródło: www.samo-
rzad.pap.pl)

Ranking jest opracowywany na podstawie 
15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. 
Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projek-
ty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób 
pracujących i bezrobotnych na 1 tys. miesz-
kańców, liczba podmiotów gospodarczych 
na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 
tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni ścieków, kanali-
zacji i wodociągów. Pod uwagę brane są rów-
nież wydatki na transport i dochody gminy 
oraz wykształcenie radnych.

– Ten awans to dla nas bardzo dobra 
wiadomość. Tutaj jesteśmy oceniani tak, jak 
wszystkie inne gminy w całej Polsce, na pod-
stawie obiektywnych kryteriów i bez emocji, 
czy też politycznej manipulacji. Ten ranking, 
w którym podskoczyliśmy aż o 13 miejsc 
do góry, pokazuje, w jak imponującym tem-
pie w ostatnim czasie rozwija się Rzgów. Tutaj 
widać, jak dużo prawidłowych decyzji pod-
jęliśmy, jak trafne są kierunki i działania do-
tyczące inwestycji, jak budujemy nasz kapitał 
społeczny i naszą gminę dobrego życia – mówi 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Stworzony przez ekspertów z Politechniki 
Warszawskiej ranking JST Zrównoważonego 
Rozwoju obejmuje 2478 samorządów. (pz)

GMINA RZGÓW CORAZ 
WYŻEJ W RANKINGU 
SAMORZĄDÓW

Włodzimierz Kaczmarek

Andrzej Polakowski

foto: UM Rzgów
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W okolicach Święta Kobiet, które 
tradycyjnie obchodzone jest 
8 marca, niejednokrotnie za-

stanawiamy się nad rolą naszych mam, 
sióstr, znajomych, czy sąsiadek w naszym 
życiu. Myślimy o naszych szefowych, 
koleżankach z pracy, nauczycielkach 
i mistrzyniach. My zwróciliśmy uwagę 
na kobiety w rzgowkim samorządzie 
i instytucjach podległych rzgowskiemu 
urzędowi, a także ze rzgowskim ratuszem 
współpracujące i nas reprezentujące. Nie-
które z nich prezentujemy na zdjęciach 
z naszego redakcyjnego archiwum.

Otóż okazuje się, że w gminie Rzgów 
zdecydowanie dużo jest kobiet na eks-
ponowanych i kierowniczych stanowi-
skach. Nie brakuje damskiej reprezen-
tacji zarówno w urzędzie, jak i wśród 
społeczniczek.

Prezentujemy niektóre ze znanych 
rzgowskich kobiet, a wszystkim Paniom 
z naszej gminy składamy najserdeczniej-
sze życzenia uśmiechów i radości!

Czy wiecie, że…
Gminę Rzgów zamieszkuje 9800 osób. Kobiet (5023) jest więcej niż mężczyzn (4686). Różnica wynosi więc 337 kobiet. 
Niemal idealne proporcje między liczbą kobiet a mężczyzn występują w Babichach 62:63, Hucie Wiskickiej 68:65, 
Prawdzie 123:120  i w Gospodarzu 213:213. (dane pochodzą z 2016 r.)

NASZE RZGOWSKIE KOBIETY
Piękniejsze oblicze gminy

Małgorzata Rózga, 
zastępca burmistrza Rzgowa

Grażyna Gałkiewicz,
radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Beata Jasiukiewicz, 
kierownik GZWiK w Rzgowie

Aneta Łopyta, 
kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Katarzyna Berczak-Lato, 
sekretarz gminy

Edyta Waprzko, 
radna powiatowa

Ewa Fryczka, 
radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Danuta Szymczak, 
przewodnicząca Gminnej 
Rady Kobiet KGW

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, 
radna powiatowa

Anna Tumińska-Kubasa, 
radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Iwona Skalska, 
dyrektor SP im. Jana Długosza
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Z okazji Dnia Kobiet odbył 
się w Hali Sportowej GOSTiR 
niezwykle uroczy koncert 
„Światowe przeboje we dwoje”, 
w wykonaniu duetu Anny 
i Romualda Spychalskich, ale 
okolicznościowe serdeczności 
trafiły się także mężczyznom.

W czasie koncertu, który odbył się 10 marca 
życzenia złożył Kobietom Jan Michalak, Prze-
wodniczący Rady w Rzgowie, Mateusz Ka-
miński, Burmistrz Rzgowa, z serdecznościami 
pośpieszyli także Wojciech Skibiński, dyrektor 
GOK i Romuald Spychalski, ale zanim to na-
stąpiło, duet Spychalskich zafundował widzom 

wycieczkę po muzycznych szlagierach. Po pio-
sence „Moja mama jest z miasta Yokohama” 
publiczność została uraczona „Filiozofią mał-
żeńską” oraz, między innymi „Besame mucho”, 
aby pod koniec brawurowo wykonywanego 
koncertu dowiedzieć się, że „Najwięcej wi-
taminy mają polskie dziewczyny” i są przy-
jaciele na zawsze, co pięknie po hiszpańsku 

wybrzmiało w piosence „Amigos para siem-
pre”. Ponieważ 10 marca jest ogłoszony Dniem 
Mężczyzny, być może na pamiątkę „40 mę-
czenników z Sebasty”, którzy właśnie tego dnia 
wspominani są w kościele, więc Małgorzata 
Rózga, Zastępca Burmistrza Rzgowa w imie-
niu piękniejszej części populacji także przeka-
zała serdeczności dla mężczyzn.

KONCERTOWE SERDECZNOŚCI DLA PAŃ

Izabella Kijanka, 
prowadzi chór „Camerata” w GOK

Siostra Asumpta, 
felicjanka, katechtka

Andżelika Świątek, 
trenerka w GOSTiR

Renata Furga, choreograf 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 

Chór „Camerata”

Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich 
w gminie Rzgów w towarzystwie starosty i burmistrza

Anna Wielgosz, jedna z kilku 
rzgowskich sołtysek.
Sołtys Starowej Góry

Anna Malinowska, kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej

PREZENTOWANE ZDJĘCIA POCHODZĄ Z ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE
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W poniedziałek 26 lutego 
dzieci z grupy „Słoneczka” 
z Przedszkola Publicznego 
w Rzgowie pod opieką 
wychowawcy, p. Ewy 
Rogalewicz odwiedziły 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Rzgowie.

Dla niektórych małych gości była to już kolej-
na wizyta, ale większość zagościła w bibliotece 
pierwszy raz. Przedszkolaki zwiedziły placów-
kę, z zainteresowaniem obejrzały księgozbiór, 
podzieliły się wrażeniami i opiniami na temat 
ulubionych książek. Garść praktycznych infor-
macji na temat zasad korzystania z biblioteki 
przydała się już tego samego dnia – dzieci nie 
zwlekały i z rodzicami przyszły po południu, 
żeby zapisać się i wypożyczyć książki. Kolorowe 
nowości, którymi dysponuje biblioteka są naj-
lepszym magnesem zachęcającym do czytania. 
„Słoneczka” obejrzały najpiękniejsze książki 
dla dzieci, książkę najgrubszą („chyba to nie-
możliwe do przeczytania”), najmniejszą, książ-
ki-zabawki oraz niezwykłą „Czarną książkę 
kolorów” Meneny Cottin, napisaną w języku 
Braille’a. Entuzjazm i radość najmłodszych 
sympatyków książek są dla bibliotekarzy wspa-
niałą motywacją do pracy, widomym znakiem 
użyteczności bibliotek, skarbnic wiedzy, które 
od tysięcy lat służą swoimi zbiorami.

Z postanowieniem szybkiego przyswo-
jenia sztuki czytania, ugruntowaną wiedzą 
o należnym książce szacunku, z uśmiechami 
na buziach, dzieci wróciły do przedszkola.

Składam podziękowanie p. Ewie Rogale-
wicz za zorganizowanie wycieczki.

Anna Malinowska

Biblioteka 
Gminna 

w Rzgowie 
poleca

Wanda: 
opowieść o sile 
życia i śmierci

Historia Wandy Rutkiewicz, 
autor: Anna Kamińska, 

Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
2017, s. 475 [2].

„Jeśli igram ze śmiercią, widocznie tego 
potrzebuję. Kocham przygodę i ryzyko, 
one są częścią mojego życia” – tak Wanda 
Rutkiewicz odpierała zarzuty lekkomyśl-
ności, niefrasobliwości, braku wyobraźni. 
Zdecydowała się zapłacić najwyższą cenę 
za możliwość realizacji uskrzydlającej ją pa-
sji. Przełom 2017/2018 obfituje w wiele wy-
darzeń w świecie alpinistów. Próby zdoby-
cia niedostępnych rejonów świata podczas 
zimy, w nieludzkich warunkach pogodo-
wych są chętnie komentowane, wypełniają 
przestrzeń publiczną, zajmują podczas ro-
dzinnych spotkań i rozmów, gdy w bezpiecz-
nych, ciepłych domach, na przysłowiowych 
kanapach zwykle krytykuje się niepotrzebne 
ryzyko, podejmowane przez śmiałków.

Anna Kamińska przegląda dokumenty, 
fotografie, archiwalia, pamiątki związane 
z Wandą Rutkiewicz; gromadzi wspomnie-
nia rodziny i znajomych. Na bazie zebranych 
materiałów powstaje przepiękna opowieść 

o pasji, niełatwym życiu, pokonywaniu 
słabości i niedomagań. Czytelnik poznaje 
kobietę pełną energii, obdarzoną fantazją 
i poczuciem (czarnego) humoru. Oto prób-
ka: „Tu leży Dziurek, ku swemu nieszczęściu 
umarł już na podejściu” – bohaterem rymo-
wanki był Jerzy Warteresiewicz. O Andrze-
ju Zawadzie z kolei: „Przechodnu, nie pluj 
w szczelinę, ja ginę”. Czekanie na zmianę 
pogody, spokojniejszy wiatr, znośniejszą 
temperaturę było nieodłącznym elementem 
górskiej wyprawy. Owocowało choćby zacy-
towaną twórczością.

Pasjonatom i entuzjastom takim jak 
Wanda Rutkiewicz ludzkość zawdzię-
cza wiedzę o możliwościach przetrwania 
w trudnych warunkach zewnętrznych. 
Granice wytrzymałości są wciąż testowane 
przez kolejnych śmiałków. Uszanujmy ich 
prawo do ryzyka. Pewnie właśnie to nie-
zbędne jest im do życia.

Anna Malinowska

Pierwszy krok
w stronę czytania…

Dzieci z wizytą w bibliotece foto: BG

Z książką za pan brat

Na tropach historii

W ubiegłym roku Rzgów 
świętował 550-lecie nadania 
praw miejskich. W lutym tego 
roku przypadła natomiast 
640. rocznica nadania osadzie 
prawa średzkiego, o czym 
świadczy zapis z 10 lutego 
1378 roku.

Generalnie Rzgów od wczesnego średniowie-
cza znajdował się na trasie lub w pobliżu głów-
nych szlaków komunikacyjnych i handlowych. 
I tak jest do dziś…

Do najważniejszych dróg – zwanych 
od XIII wieku publicznymi – i jednocześnie 
najstarszych należą w okolicach Łodzi: trakt 
łęczycko-krakowski, występujący w źródłach 
również jako toruńsko-krakowski, oraz ru-
sko-zachodniopomorski. Początek pierwszej 

z wymienionych dróg wiąże się z zakończe-
niem pod koniec X w. budowy terytorialnej 
państwa polskiego. Łęczyca, stolica jednej 
z podstawowych prowincji, uzyskała wtedy 
stałe połączenie z najważniejszymi ośrodkami 
w kraju. Na podstawie rozmieszczenia grodów 
kasztelańskich i komór celnych można przy-
jąć, iż wiodła z niej droga w kierunku zachod-
nim przez Spicymierz do Poznania i Gniezna; 
na północ przez Włocławek do Gdańska; 
na południe przez Rzgów, Tuszyn, Wolbórz, 
Sulejów, Żarnów do Krakowa.

W XIII wieku do Krakowa można było 
jeździć również przez Piotrków i Radomsko. 
Z Łęczycy na wschód jeżdżono natomiast przez 
Piątek i Łowicz. W XII – XIII w. Łęczyca uzy-
skała ponadto ważne połączenie z Małopolską 
i Rusią przez Brzeziny i Inowłódz. Najstarszy 
wariant szlaku łęczycko-krakowskiego omi-
jał Łódź; biegł on z Łęczycy przez Parzęczew, 

Kazimierz nad Nerem, Lutomiersk, Pabianice, 
Rzgów i Tuszyn do Wolborza. Może już w XII 
wieku, a w każdym razie nie później niż w dru-
giej połowie następnego stulecia, powstał nowy 
wariant, krótszy. Kierował się on na Zgierz 
i Łódź, a w Rzgowie łączył z poprzednim. Na-
leży dodać, iż w XIV wieku Zgierz awansował 
do roli znacznego węzła komunikacyjnego: 
przez Brzeziny miał połączenie z Inowłodzem 
i Rawą Mazowiecką, przez Stryków z Łowi-
czem, przez Kazimierz n. Nerem i Lutomiersk 
z Wartą oraz Sieradzem. Na starą metrykę 
szlaku rusko-zachodniopomorskiego wska-
zują przede wszystkim źródła archeologiczne. 
Do niedawna znano dokładnie jedynie odci-
nek tego szlaku, prowadzący z Lutomierska 
na wschód. Początkowo pokrywał się on z naj-
starszą drogą łęczycko krakowską, tzn. prowa-
dził przez Pabianice, Rzgów, Tuszyn i Wolbórz 
do Sulejowa. Opr. AG

OD WIEKÓW RZGÓW ZAWSZE NA SZLAKU
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Według nowego prawa wodnego każdy 
właściciel gruntu, przez który przebie-

ga rów melioracyjny jest właścicielem tego 
rowu i ma obowiązek dbać o jego czystość 
i drożność. Szczególnie dotyczy to rolników 
pobierających dopłaty bezpośrednie. Mogą 
oni bowiem spotkać się z konsekwencjami 
cofnięcia ich części.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej został zo-
bligowany przez Walne Zgromadzenie Przed-
stawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie 
do gruntownego czyszczenia wytypowanych 
rowów i nie pozostawiania drewna i gałęzi wy-
ciętych na działkach przyległych do tych rowów 
jeżeli właściciel nie uczynił tego wcześniej.

– Rowy melioracyjne powinniśmy trakto-
wać jako dobro wspólne wszystkich właścicieli 
gruntów, bo dzięki utrzymaniu ich w dobrym 
stanie unikamy zalewań gruntów i powodzi 
– mówi Zenon Wawrzyniak, przewodniczący 
Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie. 
– Właścicieli gruntów prosimy o współpracę 
z pracownikami wykonującymi renowację 
rowów i nieutrudnianie im wykonywania tej 
ciężkiej pracy, która służy wspólnemu dobru.

W 2017 roku na terenie gminy Rzgów 
odmulono i wykoszono oraz wykarczowano 
odpowiednio 7663 i 7703 metry bieżących ro-
wów melioracyjnych oraz dokonano licznych 
napraw melioracji podziemnej.

– Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, 
w jakich przyszło pracować jest to bardzo 
dobry wynik – uważa Zenon Wawrzyniak. – 
W 2018 roku wykonamy zadania na podob-
nym poziomie, dzięki dotacji w wysokości 
110 tys. zł z Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 
Liczymy też na wsparcie finansowe z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Fundusze na prace melioracyjne pocho-
dzą nie tylko z dotacji, ale także ze składek. 
Wprawdzie z jakością wydruków nakazów 
płatniczych był w ostatnim czasie kłopot, spo-
wodowany przez problemy z nowym progra-
mem komputerowym dla księgowości.

– Mogło się też zdarzyć, że ktoś otrzymał 
dwa lub nawet więcej nakazów i przepraszam 
za to. Mam nadzieję, że w przyszłości już taka 
sytuacja się nie powtórzy – zapewnia Zenon 
Wawrzyniak i przypomina, że płatność nale-
ży uregulować tylko raz, niezależnie od liczby 
otrzymanych wezwań. tekst i foto: BM

Prezes Gminnej Spółki Wodnej przyjmu-
je interesantów w czwartki od godz. 9.00. 
do 11.00. przy Letniskowej 6. Tam można 
się również zapoznać ze raportem wyko-
nanych prac w 2017 roku. Uwagi i pytania 
do prezesa można kierować także telefo-
nicznie pod nr 693 670 077.

WODNE 
PORZĄDKI

Przeboje: „Tonight” z musicalu „West Side 
Story”, „Plaisir d`amour” – „Jean-Paul-É-

gide Martini”, „Przetańczyć cała noc” z musi-
calu „My fair lady”, to utwory idealnie przypo-
minające o Walentynkach, które brawurowo 
zaśpiewała Aleksandra Olejnik podczas ma-
gicznego koncertu, który odbył się 11 lutego 
w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie.

Aleksandra Olejnik to absolwentka Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Pile 
w klasie skrzypiec, Szkoły Muzycznej II stop-
nia im. Karola Kurpińskiegow Kutnie w klasie 
śpiewu oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kie-
runku wychowanie muzyczne. Była solistką 
w Chórze Uniwersytetu Łódzkiego, Zespołu 
Pieśni i Tańca „Anilana” oraz przede wszyst-
kim Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”!

W czasie urokliwego koncertu nie zabra-
kło także utworów ludowych, które solistka 
wykonała razem z Zespołem Pieśni i Tańca 
Rzgowianie „Ej, przeleciał ptaszek” oraz „Ku-
kułeczka” wywołały owacje na stojąco! MT

Anna Wydra, sołtys 
z sołectwa Guzew-
Babichy, reprezentowała 
sołtysów z Gminy Rzgów 
na uroczystościach z okazji 
Wojewódzkiego Dnia Sołtysa, 
które odbyły się 11 marca 
w Teatrze Wielkim w Łodzi. 
Pani sołtys odebrała 
okolicznościowe odznaki 
oraz życzenia i gratulacje, 
przekazane przez władze 
Urzędu Marszałkowskiego 
i Sejmiku Województwa oraz 
Stowarzyszenia Sołtysów.

Podczas wojewódzkich uroczystości Dnia Soł-
tysa przedstawicielami czternastoosobowej 
grupy naszych gminnych sołtysów byli: Jan 
Spałka, sołtys Prawdy; Zofia Gruszka, sołtys 
ze Starej Gadki; Anna Wielgosz, sołtys w Sta-

rowej Górze i Zdzisław Wróblewski, sołtys 
Grodziska-Konstantyny. Rzgowskiej delegacji 
towarzyszył burmistrz Mateusz Kamiński.

Warto pamiętać, że zaangażowanie współ-
czesnych sołtysów w sprawy lokalnych spo-
łeczności jest bardzo cenne, ale tradycje tej 
funkcji sięgają już średniowiecza. Wówczas 
sołtysi byli swego rodzaju łącznikiem między 
mieszkańcami a władzą feudalną i pełnili wo-
bec niej funkcję służebną. Dziś sołtysi, których 
w całej Polsce jest około 40 tysięcy, są ważnymi 
partnerami burmistrzów i wójtów wspólnie 
z nimi działającymi na rzecz rozwoju.

– Serdecznie dziękuję w imieniu wszyst-
kich mieszkańców naszym społecznikom-pa-
sjonatom za pracę i zaangażowanie w nasze 
lokalne sprawy. To dzięki Państwa wsparciu 
miejscowości naszej gminy są coraz atrakcyj-
niejsze i coraz bardziej tętnią życiem. Wszyst-
kim Sołtysom Gminy Rzgów życzę dużo zdro-

wia i wszelkiej pomyślności – podkreślił w tym 
dniu burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, ini-
cjatorem Dnia Sołtysa w regionie był prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Jan Tobiasz. W 2009 
roku zwrócił się do ówczesnego Marszałka 
Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z pro-
pozycją corocznego obchodzenia tego święta 
11 marca. Inicjatywa spotkała się z poparciem, 
dlatego już od kilku lat w tym terminie w Pol-
sce obchodzony jest Dzień Sołtysa.

Obecnie w Sejmie RP ponownie procedo-
wany jest projekt ustawy o sołtysach i radach 
sołectw, który izba ta odrzuciła w styczniu 
2017 r. Ludowcy chcą nadać sołectwu osobo-
wość prawną. Ma to umożliwić pozyskiwanie 
przez nie grantów z urzędów marszałkow-
skich, starostw i innych źródeł, które obec-
nie nie są dla nich dostępne. Wzmocnieniu 
roli sołectw ma też przysłużyć się propozycja, 
zgodnie z którą będą one mogły działać po-
dobnie jak organizacje pożytku publicznego.

Przy tej okazji warto też przypomnieć, 
że w Gminie Rzgów mamy 14 sołectw. Orga-
nem uchwałodawczym w każdym z nich jest 
zebranie wiejskie. Sołtysi są natomiast organem 
wykonawczym, a wspierają ich rady sołeckie. 
Sołectwo jako jednostka pomocnicza rady gmi-
ny nie ma osobowości prawnej, nie może więc 
podpisywać żadnych umów czy podejmować 
zobowiązań, ale może proponować, zachęcać 
gminę do działania na swoim terenie. Bardzo 
ważne są działania sołtysów i rad sołeckich po-
dejmowane dla integracji czy reprezentacji inte-
resów danej społeczności lokalnej. To dzięki ich 
pomocy mogą się odbywać pikniki, dożynki, 
wycieczki i wiele innych wydarzeń przeznaczo-
nych dla mieszkańców określonej wsi. PZ

MAGICZNY WIECZÓR 
Z ALEKSANDRĄ OLEJNIK

ŚWIĘTO SOŁTYSÓW

Występ pani Aleksandry i gratulacje od burmistrza Rzgowa foto: MT

Reprezentacja sołtysów na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi foto: UMR
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Zadanie finansowane ze środków 
Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2016-2020

 
 

Punkty Konsultacyjne w Rzgowie 
dla osób i rodzin w kryzysie 

 

 

Izabela Kuminiak Centrum Progres 

co drugi poniedziałek w godz. 17.00-19.00 
w budynku aptecznym  

w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 11 
504 608 440, 508 365 097 

każdy czwartek w godzinach 14.00-17.00  
w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia  

w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 11 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2018 
Burmistrza Rzgowa z 15 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
KIEROWNIKA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W RZGOWIE

Burmistrz Rzgowa
ogłasza konkurs na stanowisko

kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –

Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
ul. Ogrodowa 11a, 95–030 Rzgów

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2)  posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiąz-

ków kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Rzgowie;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone 
studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferty składane przez kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2)  dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stano-

wiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą (w tym dyplom 
ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych – jeśli dotyczy, dokumenty 
potwierdzające staż pracy – świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne do-
kumenty potwierdzające staż pracy np. zaświadczenia o zatrudnieniu);

Dokumenty powinny być składane w oryginalne albo w kopiach poświadczonych za zgod-
ność z oryginałem przez notariusza;
3)  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4)  inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kan-

dydata;
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę 
właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić ory-
ginały tych dokumentów;
5)  informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą 

niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6)  oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zaj-

mowania stanowisk kierowniczych, w szczególności stanowiska kierownika podmiotu 
leczniczego;

7)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ce-
lach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Rz-
gowie.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza:
– swoje imię i nazwisko,
– adres,
– numer telefonu kontaktowego,
– adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie”.

Oferty należy złożyć osobiście, lub przesłać drogą listowną na adres:
Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95–030 Rzgów
do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. 
Oferty te zostaną zwrócone kandydatom bez otwierania kopert.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie do 13 kwietnia 2018 r. O terminie i miejscu przeprowadzenia indy-
widualnej rozmowy z kandydatem, z podaniem godziny zgłoszenia się na rozmowę, kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Podczas indywidualnej rozmowy kandydat jest zobowiązany do przedstawienia kon-
cepcji funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
– Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie.

Komisja konkursowa będzie oceniała również wiedzę i umiejętności kandydata związa-
ne z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym znajomość przepisów prawnych.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gmin-
nej Przychodni Zdrowia w Rzgowie będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 
pl. 500-lecia 22, 95–030 Rzgów, I piętro, pok. 34, w godzinach pracy tutejszej jednostki, tj.: 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7.00 do 15.00, wtorek w godz. od 9.00 do 
17.00, na podstawie pisemnego wniosku.

Burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński
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Turniej Piłki Nożnej Młodych 
Talentów rocznika 2010 i wyżej

W sobote, 3 marca w naszej hali sportowej 
odbył się turniej młodych talentów dla 

dzieci z rocznika 2010 i młodszych. Organi-
zatorem imprezy był GOSTiR w Rzgowie oraz 
lokalny klub sportowy GLKS Zawisza Rzgów. 
O godzinie 9.00 uroczystego otwarcia turnieju 
dokonał burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
oraz przedstawiciel Rady Miejskiej w Rzgowie 
Kazimierz Łęgocki. Po ciepłym przywitaniu 
zawodników rozpoczęliśmy zmagania sporto-
we. Do turnieju zapisało się 12 drużyn z całego 
województwa. Dzieci na boisku dawały z siebie 
wszystko, a kibice dzielnie dopingowali swoich 
faworytów. Około godziny 12.00 po rozegraniu 
fazy grupowej poznaliśmy ćwierćfinalistów: 
WNS ŁÓDŹ, SOKÓŁ ALEKSANDRÓW, 
MULUKS ŁASK, ZAWISZA RZGÓW 1, WI-
DZEW ŁÓDŹ, UAFES UNIEJÓW, VICTO-
RIA BIELAWY, ZAWISZA RZGÓW 2. W tej 
fazie rozgrywek mecze były bardzo wyrównane 

i emocje sięgały zenitu. Z trybun rozlegał się 
głośny doping, który motywował zawodników 
do jeszcze lepszej gry. Zawody zakończyły się 
o godzinie 16.00, a miejsca na podium zaję-
ły następujące drużyny: III miejsce SOKÓŁ 
ALEKSANDRÓW, II miejsce VIKTORIA BIE-
LAWY, I miejsce WNS ŁÓDŹ. Każda drużyna 
otrzymała pamiątkowe medale oraz dyplomy, 
a najlepsi otrzymali puchary, które osobiście 
wręczyli burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, 
dyrektor GOSTiR Radosław Bubas i przedsta-
wiciel Rady Miejskiej w Rzgowie Kazimierz 
Łęgocki.

Wszystkim drużynom dziękujemy za wspa-
niałe widowisko, które mogliśmy oglądać w mi-
nioną sobotę. Życzymy wielu sukcesów sporto-
wych i zapraszamy na kolejne Turnieje, które 
niebawem będą organizowane przez GOSTiR.

Izabella Stępień, foto: GOSTiR

24 lutego w GOSTiR zorganizowano Mistrzo-
stwa Rzgowa w tenisie stołowym. Patronat 
honorowy nad zawodami objął burmistrz Ma-
teusz Kamiński, który oficjalnie otworzył tur-
niej. Jeszcze nigdy w swojej historii nasza hala 
nie zgromadziła tak dużej liczby miłośników 
tenisa stołowego – w sumie aż 90 zawodników. 
Mistrzostwa były rozgrywane w trzech kate-
goriach: junior młodszy (do 13 roku życia), 
junior starszy oraz senior.

W najmłodszej kategoria zwyciężył Kacper 
Latocha, drugie miejsce zajął Szymon Zajda, zaś 
trzecie miejsce Oskar Lipa. W kategorii junior 
starszy zwyciężył Michał Przybył, przed Kacprem 
Dybałą i Jakubem Zochniakiem. W kategorii 
senior bezkonkurencyjny był Damian Selerski, 
który w finale pokonał Michała Uzarczyka. Trze-
cie miejsce na podium zajął Adam Marczak. 
Wszystkich laureatów uhonorował dyrektor GO-
STiR w Rzgowie Radosław Bubas. Najmłodsi do-
stali medale, juniorzy starsi pamiątkowe statuetki 
i okleiny do rakietek, zaś seniorzy puchary i vo-
uchery ufundowane przez Gminę Rzgów.

 tekst i foto: GOSTiR

Marcin Bartoszek z Grodziska 
przygotowuje się do startu 
w Mistrzostwach Świata Służb 
Mundurowych w Korei 
Południowej. No co dzień 
pan Marcin jest zawodowym 
strażakiem pracującym 
w Jednostce Ratowniczo 
Gaśniczej nr 9 w Łodzi. Rok 
temu z sukcesami startował 
w XVII Mistrzostwach Strażaków 
i Policjantów w Los Angeles.

W Stanach Zjednoczonych w biegu na 400 
metrów zajął 6 lokatę, zaś na 800 metrów był 
dziewiąty, natomiast polska drużyna biegaczy 

zajęła w sztafecie cztery razy sto metrów IV 
miejsce. Na dłuższym dystansie, bo cztery razy 
400 m drużyna pana Marcina zameldowała się 
na mecie na VI miejscu. Pozycja w pierwszej 
dziesiątce na świecie to są całkiem dobre lokaty.

25-letni strażak sportowiec z gminy Rz-
gów podkreśla, że bardzo trudno było za-
kwalifikować się na imprezę sportową w Los 
Angeles. Przed Koreą Południową trenuje 
równie ciężko i nie może się doczekać ry-
walizacji z najlepszymi funkcjonariuszami 
różnych służb z całego świata, tym bardziej, 
że wielu z nich jest zawodowymi sportowca-
mi. Wyjazd Polaka do Stanów Zjednoczonych 
był możliwy dzięki lokalnym przedsiębior-
com: Antoniemu Ptakowi, Józefowi Grotowi 
oraz Dariuszowi Krzewińskiemu. Burmistrz 
Mateusz Kamiński i Urząd Miejski w Rzgo-

wie też mieli swój udział w zorganizowaniu 
wyjazdu do Los Angeles.

– Nie ukrywam, że i w tym roku liczę 
na wsparcie – mówi Marcin Bartoszek. – Obie-
cuję, że będę się starał jak najlepiej zaprezento-
wać na mistrzostwach zarówno naszą gminę, 
jak i Polskę, gdyż reprezentacja naszego kraju 
w lekkoatletyce to zaledwie 4 sportowców.

Marcin twierdzi, że sport i praca w straży po-
żarnej łączą się i uzupełniają. Sport pasjonował go 
odkąd tylko sięga pamięcią, a strażakiem chciał 
być od dziecka. Sprawność fizyczna bardzo po-
maga mu w pracy, a z kolei służba wymaga stałej 
dobrej kondycji fizycznej i odporności na zmę-
czenie, bo akcje strażackie czasami trwają wiele 
godzin. Dlatego też często można spotkać pana 
Marcina trenującego na trasie z Kalinka do Rz-
gowa, w Rzgowie lub jego rodzinnym Grodzisku.

Marcin Bartoszek na co dzień trenuje 
w Rudzkim Klubie Sportowym, ma na swoim 
koncie wiele osiągnięć sportowych, a wśród 
nich także VI miejsce na dystansie 800 m i 1500 
metrów na Europejskich Igrzyskach Strażaków 
i Policjantów w Andaluzji w czerwcu 2016 roku.

BM

Korea Południowa czeka 
na strażaka z Grodziska

Marcin prezentuje kolekcję swoich medali

Nie tylko futbol
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Jak co roku, w trakcie 
trwania zimowej przerwy 
pomiędzy rozgrywkami 
zespoły młodzieżowe Zawiszy 
przenoszą się na halę, 
gdzie oprócz treningów 
przygotowujących do rundy 
rewanżowej, rywalizują 
również w turniejach. Obecny 
rok przyniósł nam wiele 
sukcesów w rozgrywkach pod 
dachem, co jest znakomitym 
prognostykiem przed 
nadchodzącą wielkimi krokami 
inauguracją piłkarskiej wiosny 
na zielonych boiskach.

W poprzednim numerze „Naszej Gminy” 
wspominaliśmy o bardzo dobrych występach 
zespołu młodzików (rocznik 2006/07) m.in. 
w Krakowie, czy też Zgierzu. Podopieczni 
Marcina Sikorskiego nie zamierzają zwal-
niać tempa, do swojego okazałego dorobku 
dołożyli trzy kolejne zwycięstwa! Najpierw 
nasi zawodnicy okazali się bezkonkurencyjni 
na własnym podwórku, wygrywając Turniej 
Młodych Talentów, organizowany przez rz-
gowski GOSTiR. Pierwszy zespół Zawiszy wy-
grał wszystkie spotkania i bezapelacyjnie zwy-
ciężył w całych rozgrywkach, natomiast nasza 
druga drużyna miała tego dnia trochę mniej 
szczęścia, i ostatecznie zajęła siódme miejsce. 
Tydzień później doczekaliśmy się drugie-
go tryumfu młodzików, tym razem podczas 
turnieju w Godzianowie. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że były to roz-
grywki dla graczy z rocznika 2004! W starciu 
z przeciwnikami o dwa lata starszymi nasi 
gracze ponownie okazali się najlepsi. W tych 

rozgrywkach w naszych barwach gościnnie 
wystąpił syn trenera, Dawid Sikorski, który 
z 10 bramkami został najskuteczniejszym za-
wodnikiem. W pierwszą sobotę marca zwycię-
żyliśmy w kolejnym turnieju w Godzianowie, 
tym razem jednak rywalizując z rówieśnika-
mi. Oprócz sukcesu drużynowego nasz zespół 
zdobył dwie indywidualne nagrody. Najlep-
szym zawodnikiem został uznany Miłosz Ka-
miński, a najładniejszą bramkę zdobył Wiktor 
Chachuła. Inauguracja rundy wiosennej zapla-
nowana jest na 7 kwietnia. Tego dnia o godz. 
11 zagramy na wyjeździe z Kolejarzem Łódź. 
Od przyszłego sezonu zostaną stworzone dwie 
ligi wojewódzkie D1 Młodzik, aby mieć szansę 
zagrać w barażach o awans nasi gracze muszą 
zająć jedno z pierwszych dwóch miejsc w ta-
beli. Pierwszą lokatę zajmuje UKS SMS Łódź 
z kompletem zwycięstw jesienią, jednak nasza 
strata do drugiej pozycji wynosi 8 punktów, 
w związku z czym jest jeszcze szansa, aby po-
walczyć o czołówkę. Liczymy na bardzo udaną 
wiosnę w wykonaniu podopiecznych Marcina 

Luty miesiącem sukcesów 
drużyn młodzieżowych

Mecz żaków (rocznik 2010) 
z Włókniarzem Pabianice

na turnieju halowym w Łasku

Żeński zespół Zawiszy Fiero z nowym szkoleniowcem Stanisławem Czapnikiem
podczas meczu sparingowego z Kotanem Ozorków

Zwycięski zespół Zawiszy z trenerem Marcinem Sikorskim i kierownikiem Adrianem Pogodą
podczas turnieju w Rzgowie
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Klasa okręgowa

Zawisza Rzgów – GKS Bedlno 24 marca (sobota), 15:00
LKS Rosanów – Zawisza Rzgów 30 marca (piątek), 16:00
Zawisza Rzgów – PTC Pabianice 7 kwietnia (sobota), 16:00
Andrespolia Wiśniowa Góra
– Zawisza Rzgów 15 kwietnia (niedziela), 11:00
Zawisza Rzgów – Widzew II Łódź 21 kwietnia (sobota), 17:00
Stal Głowno – Zawisza Rzgów 25 kwietnia (środa), 17:00
Zawisza Rzgów – Górnik Łęczyca 28 kwietnia (sobota), 17:00
Włókniarz Konstantynów Łódzki
– Zawisza Rzgów 5 maja (sobota), 17:00
Zawisza Rzgów – Włókniarz Pabianice 12 maja (sobota), 17:00
Zawisza Rzgów – ŁKS II Łódź 19 maja (sobota), 17:00
UKS SMS Łódź – Zawisza Rzgów 23 maja (środa), 17:00
Zawisza Rzgów – Termy Uniejów 26 maja (sobota), 17:00
Sokół II Aleksandrów Łódzki
– Zawisza Rzgów 2–3 czerwca
Zawisza Rzgów – GLKS Sarnów/Dalików 9 czerwca (sobota), 17:00
Orzeł Parzęczew – Zawisza Rzgów 17 czerwca (niedziela), 16:00

Klasa A gr. I

Zawisza II Rzgów – GLKS Dłutów 25 marca (niedziela), 11:00
Zawisza II Rzgów – Start Łódź 31 marca (sobota), 11:00
GKS Ksawerów – Zawisza II Rzgów 78 kwietnia
Zawisza II Rzgów – Jutrzenka Bychlew 15 kwietnia (niedziela), 11:00
Włókniarz II Pabianice – Zawisza II Rzgów 21–22 kwietnia
Zawisza II Rzgów – AMII Nowosolna Łódź 29 kwietnia (niedziela), 11:00
Sparta Łódź – Zawisza II Rzgów 6 maja (niedziela), 16:00
Kolejarz Łódź – Zawisza II Rzgów 12 maja (sobota), 15:00
Zawisza II Rzgów – MKS 2000 Tuszyn 20 maja (niedziela), 11:00
Orzeł Piątkowisko – Zawisza II Rzgów 26 maja (sobota), 17:00
Zawisza II Rzgów – Burza Pawlikowice 3 czerwca (niedziela), 11:00
Iskra Dobroń – Zawisza II Rzgów 9 czerwca (sobota), 16:00
Zawisza II Rzgów – AKS SMS Łódź 16 czerwca (sobota), 17:00

Sikorskiego i już teraz zapraszamy wszystkich 
kibiców Zawiszy na mecze młodzików, aby 
dopingować ich w walce o ligę wojewódzką!

Dużą ilość halowego grania mają za sobą 
również zawodnicy z pozostałych roczników 
Zawiszy. Największy sukces osiągnęła grupa 
Bartka Bronki, która w turnieju rocznika 2009 
w Pabianicach zajęła drugie miejsce. Bardzo 
dobrze na turnieju w Godzianowie zapre-
zentowali się również gracze orlików (rocz-
nik 2008) oraz żaków (rocznik 2009, grupa 
Roberta Świerczyńskiego), którzy zakończyli 
rozgrywki na, odpowiednio, szóstym i czwar-
tym miejscu. Dodatkowo nagrodę za naj-
ładniejszą bramkę zdobył Jura Turianytsia. 
Kolejnego dnia w Łasku zaprezentowała się 
młodsza część grupy żaków – zawodnicy uro-
dzeni w roku 2010. Tam udało nam się zająć 
ostatecznie miejsce w środku stawki (siódme). 
Obie części zespołu Roberta Świerczyńskie-
go brały udział w ogólnopolskich zawodach 
Termy Cup 2018, rozgrywanych w Uniejowie. 
11 lutego wystąpili gracze rocznika 2009, a 18 
lutego zawodnicy rok młodsi. W bardzo silnie 
obsadzonych turniejach wprawdzie nie uda-
ło nam się zakwalifikować do ćwierćfinałów, 
jednak oba zespoły zaprezentowały się bardzo 
dobrze. 3 marca w II Halowym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Komendanta Straży Miej-
skiej w Pabianicach zaprezentowali się gracze 
Marcina Rutkowskiego, trampkarze (rocznik 
2004/05). Ostatecznie, po niezłym występie, 
zajmujemy czwarte miejsce.

Treningi rozpoczęła nowa grupa rocznika 
2011 i młodszych. Opiekunem zespołu został 
Zbigniew Wyciszkiewicz. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich chłopców i dziewczynki 
urodzone w tych latach do rozpoczęcia swojej 
piłkarskiej przygody. Aktualny harmonogram 
i miejsce prowadzenia treningów można uzy-
skać poprzez kontakt telefoniczny z Prezesem 
Zawiszy Robertem Świerczyńskim (nr tel. 505 
128 168) lub przez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl

Nadejście nowego roku przyniosło zmia-
ny również w żeńskim zespole Zawiszy Fiero. 
Nowym opiekunem drużyny został Stanisław 
Czapnik. Nasze Panie w lutym zaprezentowały 
się zarówno na hali, jak i na boisku. W tur-
nieju „pod dachem” w Ślesinie po trzech re-
misach w grupie nie udało się zakwalifikować 
do dalszego etapu, i ostatecznie rzgowian-
ki zakończyły rozgrywki na szóstej pozycji. 
W kolejnym tygodniu piłkarki Zawiszy Fiero 
zmierzyły się w meczu sparingowym z Kota-
nem Ozorków. Do zespołu dołączyło kilka 

nowych zawodniczek, a pierwsze wiosenne 
granie o punkty czeka nas na przełomie marca 
i kwietnia.

Kolejne mecze sparingowe w okresie przy-
gotowawczym mają za sobą gracze pierwsze-
go i drugiego zespołu. Podopieczni Micha-
ła Osińskiego rywalizują przede wszystkim 
z wyżej notowanymi zespołami z czwartej ligi, 
co oczywiście przekłada się uzyskiwane wyni-
ki. W większości spotkań górą są przeciwni-
cy, jednak udało nam się również zanotować 
zwycięstwo z czwartoligową Pilicą Przedbórz 
(3:2). Początek ligowych zmagań zaplanowano 
na 24 marca. O godz. 15 na Stadionie Miejskim 
im. Henryka Śmiechowicza będziemy podej-
mować GKS Bedlno. Rezerwy po porażkach 
z przedstawicielami klas okręgowych Sokołem 
II Aleksandrów Łódzki i Polonią Piotrków 
Trybunalski notują remis 2:2 z KAS-em Kon-
stantynów Łódzki (łódzka klasa B) oraz dwa 
zwycięstwa z zespołami z łódzkiej klasy A: LZ-
S-em Justynów (3:0) oraz z GLKS-em Dłutów 
(9:2). Zdecydowanym liderem strzelców jest 
Łukasz Modranka, który do meczu z Dłuto-
wem zdobył aż osiem bramek. Pierwszy mecz 
rundy rewanżowej zaplanowano na 25 marca. 
Na Stadionie Miejskim zmierzymy się wła-
śnie z GLKS-em Dłutów. Pierwszy gwizdek 
zabrzmi o godz. 11. Terminarze rozgrywek 
pierwszego i drugiego zespołu zamieszczamy 
w osobnym artykule, natomiast harmonogra-
my gier zespołów młodzieżowych oraz druży-
ny Zawiszy Fiero są jeszcze w trakcie przygoto-
wywania. W celu zapoznania się z terminami 
meczów zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej www.zawiszarzgow.pl

Podobnie jak w poprzednich latach zachęca-
my do przekazywania 1% swoich podatków 
na rzecz Zawiszy. Na mocy podpisanego 
porozumienia w tym roku zbieramy środki 
pochodzące z naliczonego podatku także 
z Fundacją Sportowcy Dzieciom, której ce-
lem jest, podobnie jak w przypadku naszego 
Stowarzyszenia, popularyzacja sportu, kul-
tury fizycznej i aktywności ruchowej wśród 
polskich dzieci oraz młodzieży. Aby prze-
kazać 1% podatków na rzecz Klubu należy 
w odpowiednim miejscu w formularzu PIT 
wpisać nr KRS 0000457030 oraz cel: GLKS 
Zawisza Rzgów (356). Serdecznie dziękuje-
my za każde udzielone wsparcie!

Kamil Poros 
foto: Robert Świerczyński, Edyta Łuczak

 Drużyna żaków (rocznik 2009)
z trenerem Bartoszem Bronką

zajmuje drugie miejsce
na turnieju w Pabianicach

Nowa grupa rocznika 2011
i młodszych z trenerem
Zbigniewem
 Wyciszkiewiczem

Terminarze rozgrywek
runda wiosenna sezonu 2017/18
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Tradycyjnie, jak co roku, wraz ze Szkołą 
Podstawową w Rzgowie 21 marca, o go-

dzinie 9.00 pożegnaliśmy zimę. Dzieci wraz 
z wychowawcami i pracownikami GOSTiR 
wybrali się na spacer ulicami Rzgowa, prezen-
tując swoje Marzanny. Zawitali także do Urzę-
du Miejskiego, gdzie włodarze gminy często-
wali wszystkich cukierkami. Mimo mroźnej 
pogody dzieci licznie uczestniczyły w rajdzie, 
a Marzanny przez nie przygotowane prezen-
towały się okazale. Spacer zakończyło ogni-
sko i poczęstunek, zorganizowane na terenie 
rekreacyjnym GOSTiR, gdzie wszystkie kukły 
spłonęły, oficjalnie żegnając zimę.

Izabella Stępień, foto: UMR

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji 
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie 

i Biblioteka Publiczna zorganizowały 21 mar-
ca Wieczór Poezji pt. „Lato”. Wiersze, których 
motywem przewodnim było lato recytowali: 
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa; Mał-

gorzata Rózga, zastępca burmistrza; Rado-
sław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Rzgowie Anna Tumińska – Kubasa; 
Izabela Kijanka, szefowa chóru „Camerata”, 
Iwona Skalska i Jarosław Marianowski, dy-
rektorzy szkół w Rzgowie i Kalinie; uczniowie 
szkoły w Kalinie oraz dyrektor GOK – Woj-
ciech Skibiński i Anna Malinowska, kierow-
nik Biblioteki Gminnej. Rzgowski Dzień 
Poezji, który odbył się 21 marca jest kontynu-
acją cyklu rozpoczętego przed 2 laty, wówczas 
tematem przewodnim była „Wiosna”.

tekst i foto: BM

16 ROZMAITOŚCI

Oddawanie krwi jest bezinteresownym, 
szlachetnym działaniem na rzecz ratowa-
nia zdrowia i życia drugiego człowieka.

W Rzgowie po raz kolejny odbędzie 
się honorowa akcja krwiodawstwa. Chętni 
będą mogli oddać ten cenny lek w niedzie-
lę, 15 kwietnia, w godz. od 10.30 do 13.00 
w Ambulansie Honorowego Krwiodaw-
stwa, na parkingu przy Urzędzie Miejskim.

KTO MOŻE ODDAĆ KREW?
•  Zgłaszający się musi posiadać przy sobie 

dokument ze zdjęciem, potwierdzający 
tożsamość i numer PESEL.

•  Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi 
powinien być zdrowy, wypoczęty, wy-
spany oraz po spożyciu lekkostrawnego 
śniadania i wypiciu około 1,5 litra pły-
nów w ciągu ostatnich 24 godzin.

•  Osoba pełnoletnia, powyżej 50 kg.

Pamiętajmy, że chwila poświęcona na od-
danie krwi może przełożyć się na czyjeś 
zdrowie lub życie.

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

KREW 
RATUJE 
ŻYCIEPOWITANIE 

WIOSNY

Poezja w rytmie pór roku

Marzanno, Marzanno już nie chcemy ciebie, niech świeci nam słonko na wiosennym niebie…

Pięknie i smacznie przygotowane stoły 
były ozdobą wielkanocnego spotkania 
w Centrum Handlowym „PTAK”. Tę kuli-
narną atrakcję, składającą się z lokalnych 
potraw świątecznych przez kilka dni przy-
gotowały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Rzgowie.

Na doroczne spotkanie z okazji Świąt 
Wielkanocnych zostali zaproszeni przedsię-
biorcy działający w CH „PTAK”, samorzą-

dowcy z sąsiednich gmin, strażacy, przedsta-
wiciele starostwa łódzkiego. Gminę Rzgów 
reprezentował burmistrz Mateusz Kamiński 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan 
Michalak wraz z radnymi, którzy złożyli 
świąteczne życzenia wszystkim obecnym 
na uroczystym spotkaniu. Z wielkanocnym 
błogosławieństwem przybył ksiądz Andrzej 
Partyka, dyrektor Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej. tekst i foto: BM

Wielkanocnie w Mieście Mody

Radosnych Świąt
Wielkanocnych

życzy
Redakcja

15 kwietnia, godz. 10.30-13.00
parking przy Urzędzie Miejskim


