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W  lipcu minęły 
dwa lata ka-

dencji burmistrza 
Rzgowa. Pytamy 
o to, co się udało 
zrobić, jakie były 
najtrudniejsze pro-
blemy w tym czasie, 
i jakie są plany roz-
woju gminy.
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z Mateuszem 
Kamińskim – s. 4–5

2 LATA PRACY BURMISTRZA

Jak nas widzą?Festiwal tańca 
i radości!

INWESTYCJE 
W TOKU

„Rzgów Nasza Gmina” 
rozmawia z pierwszym 
wiceprezydentem 
Łodzi Tomaszem Trelą, 
który uczestniczy 
w wielu naszych 
uroczystościach, 
a także spotkać go 
można w rzgowskiej 
hali sportowej.

Czytaj – s. 13

Chciałbym 
wspólnie 
budować 
dobrobyt 
naszej 
gminy…

„

”

Czytaj – s. 10

Zapraszamy na Dni Rzgowa 2018!
25–26 sierpnia 25 sierpnia na stadionie im. 

Henryka Śmiechowicza odbę-
dzie się wielki koncert z udzia-
łem gwiazd, a 26 sierpnia ba-
wić się będziemy wspólnie na 
Pikniku Rodzinnym, zorgani-
zowanym w parku miejskim 
im. Adama Mickiewicza.

Szczegóły programu – s. 8–9

Dożynki Gminne • Kalinko 2018

Łódzkim okiem

Czytaj – s. 6

Czytaj – s. 17
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Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów.

W Urzędzie Miejskim w Rzgowie od-
było się spotkanie z mieszkańcami 
na temat projektu zmiany organi-

zacji ruchu na drogach powiatowych. Jego au-
torem jest mgr inż. Maciej Chojnacki. Celem 
projektu jest ujednolicenie oznakowania i po-
prawa bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzy-
stów na drodze.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, 
M. Chojnacki, a także przedstawiciel policji 
wysłuchali opinii oraz odpowiadali na pyta-
nia mieszkańców, a także radnych i sołtysów. 
Burmistrz podziękował wszystkim obecnym 
za przybycie, poświęcony czas oraz chęć mery-
torycznej pomocy w pracach nad projektem.

Najwięcej spostrzeżeń dotyczyło bezpie-
czeństwa dzieci na rowerach, jadących ze Sta-
rej Gadki przez ruchliwe skrzyżowanie z drogą 
krajową w Gospodarzu w kierunku SP w Gu-
zewie. Także ruchliwe skrzyżowanie z drogą 
powiatową w Guzewie jest uważane za jedno 
z bardziej niebezpiecznych w gminie. Miesz-
kańcy Prawdy skarżyli się na wielkie ciężarów-
ki, których kierowcy przejeżdżają tam tranzy-
tem na skróty.

Burmistrz Mateusz Kamiński poinformo-
wał, że w urzędzie prowadzone są działania, 
by wraz z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego, zakupiony właśnie szkolny bus, dowoził 
uczniów mieszkających w miejscowościach 

Stara Gadka, Guzew, Czyżeminek, Gospodarz, 
Prawda do podstawówki w Guzewie. Nowy 
szkolny bus w znaczącym stopniu poprawi 
bezpieczeństwo najmłodszych.

Zebrani domagali się częstszych kontroli 
obecnie obowiązujących prędkości. W takich 
sytuacjach najbardziej skuteczny jest nie-
oznakowany radiowóz z wideorejestratorem. 
W powiatowej komendzie jest tylko jeden 
taki pojazd. Przedstawiciel policji przygoto-
wał dodatkową prezentację, z której wynikało, 
że drogówka reaguje na każde telefoniczne lub 

internetowe zgłoszenie mieszkańców do wir-
tualnej mapy zagrożeń.

Postulaty i uwagi zgłoszone pisemnie 
przez obecnych na debacie będą analizowane 
podczas prac nad projektem przyszłoroczne-
go budżetu. Zostaną wykorzystane również 
w projekcie zmiany organizacji ruchu, który 
będzie teraz wysłany do zaopiniowania do Ko-
mendy Powiatowej Policji, Wydziału Ruchu 
Drogowego oraz do Starostwa Powiatowego 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W ramach ogólnopolskiej akcji upa-
miętniającej 74. rocznicę wybu-

chu powstania warszawskiego 1 sierpnia 
2018 r., o godz. 17.00 na terenie gminy 
Rzgów oraz województwa łódzkiego włą-
czone zostały syreny alarmowe w hołdzie 
dla heroicznego czynu zbrojnego AK 
oraz mieszkańców stolicy.

1 SIERPNIA 
ZAWYŁY SYRENY…

Zabiegamy o nowy 
ład na drogach 
powiatowych

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami gminy w sprawie organizacji ruchu na drogach w naszej gminie

Zgodnie z planami, gmina Rzgów kupiła 
23-osobowy, 5-tonowy autobus szkolny. 

Będzie on obsługiwał SP w Guzewie. Od 3 wrze-
śnia zacznie dowozić dzieci ze Starej Gadki, Go-
spodarza, Czyżeminka, Prawdy i Guzewa.

– Zakup autobusu poprawi bezpieczeństwo 
uczniów na przystankach – zapewnia Adam 
Stawiany z UM w Rzgowie.

Dostawa busa spodziewana jest 1 września 
br. W przetargu na dostawę autobusu uczest-
niczyły trzy firmy. Wygrał dostawca, który za-
proponował mercedesa sprintera 519,29 tys. zł. 
Gmina zatrudni kierowcę szkolnego busa.

Tekst i fot. UMR

Szkolny autobus

65 tys. zł z budżetu Szkoły Podstawowej 
im. Jana Długosza w Rzgowie przezna-

czono na malowanie, cyklinowanie, na połą-
czenie radiowęzłów podstawówki i dawnego 
gimnazjum, a także na nową sieć internetową, 
zgodną z RODO. W poprzednich latach za-
kres przygotowań do nowego roku szkolnego 
był znacznie mniejszy.

– Nie wchodząc w szczegóły techniczne, 
musieliśmy zgrać obydwa radiowęzły tak, aby 
od 3 września emitowały jeden komunikat 
do obydwu budynków – mówi Iwona Skalska, 
dyr. Szkoły Podstawowej. – Konsola z dawne-
go gimnazjum była kupiona około 2005 r. i ona 
jest sprawniejsza od znacznie starszego radio-
węzła z podstawówki.

Podobnie, jak w latach poprzednich prio-
rytet miało odświeżenie pomieszczeń dla 
pierwszych roczników. Konserwatorzy poma-

lowali cztery sale na parterze i piątą na piętrze. 
Jeszcze nie zapadła decyzja, czy w jednej z od-
nowionych sal będzie świetlica czy raczej gabi-
net terapeutyczny dla dzieci dysfunkcyjnych.

Podłoga na hallu i na salach gimnastycz-
nych błyszczy jak tafla lodu. W salach gim-
nastycznych podłogi zostały wycyklinowa-
ne, oczyszczone, a następnie polakierowane. 
W promieniach słońca błyszczą podłogi holu 
świeżo pokryte polimerami. Grażyna Kulecz-
ka, sekretarz szkoły zapewnia, że po umyciu 
nikt się tu nie poślizgnie. Powierzchnia gładka 
jak lustro jest antypoślizgowa.

Może jeszcze uda się zainstalować role-
ty zewnętrzne takich jak we Włoszech, które 
ograniczyłyby gorąco, zwłaszcza w przeszklo-
nych izbach od południowej strony.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Przed pierwszym 
dzwonkiem
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Burmistrz wystąpił 
o obniżenie pensji

Na LIV sesji Rady Miejskiej 27 czerwca Ma-
teusz Kamiński, burmistrz Rzgowa wniósł 
o obniżenie swego wynagrodzenia. Miało 
to związek z rozporządzeniem Rady Ministrów 
o 20-procentowym obniżeniu wynagrodzenia 
szefów samorządów lokalnych. Burmistrz ar-
gumentował, że nie chce złamać prawa, a kon-
kretnie ustawy o finansach publicznych.

Prawnik stwierdziła, że rozporządzenie 
rodzi mnóstwo wątpliwości, co do zgodności 
z Konstytucją RP, Europejską Kartą Samorzą-
du, narusza samodzielność jednostki samorzą-
du terytorialnego. Do uchwalenia rozporzą-
dzenia doszło m.in. z pominięciem konsultacji 
z komisją stałą ds. samorządu i w niezgodzie 
ze stanowiskiem Związku Miast Polskich.

Prawnik zadała radnym pytania, z jaką 
datą Rada Miejska ewentualnie przyjmie 
uchwałę zmieniającą wysokość wynagrodze-
nia oraz jaki będzie okres wypowiedzenia.

Radny Leszek Chwiałkowski zapropo-
nował przerwę dla uzgodnienia stanowisk 
klubów radnych. Po naradzie odbyło się gło-
sowanie: 2 radnych było za wprowadzeniem 
uchwały, zmieniającej wysokość wynagrodze-
nia burmistrza, a 12 radnych było przeciw-
nych. W tej sytuacji burmistrz M. Kamiński 
oświadczył, że będzie pobierał niższe wyna-
grodzenie, zgodnie z rozporządzeniem.

Zmiany w planie 
wydatków budżetowych

Obrady LV sesji Rady Miejskiej 12 lipca br. 
dotyczyły zmian w budżecie Gminy Rzgów 
na rok 2018. Z uwagi na bieżące potrzeby, do-
konano zmian w „Planie wydatków inwesty-
cyjnych na 2018 r.” Zwiększono środki m.in. 
na sfinansowanie zakupu busa do przewozu 
dzieci (50 tys. zł), na modernizację świetlicy 
wiejskiej w Bronisinie Dworskim (28,5 tys. zł), 
budowę placu zabaw w Czyżeminku, budowę 
siłowni zewnętrznej w Gospodarzu, Konstan-
tynie i Rzgowie. Łączna kwota zwiększenia 
wydatków budżetowych wyniosła 177,380 
tys. zł i o tyle samo zmniejszono plan wydat-
ków inwestycyjnych na 2018 rok, przesuwając 
środki z innych zadań.

Wyjątek 
wymaga wyjątku

24 lipca odbyła się nadzwyczajna LVI sesja 
Rady Miejskiej, zwołana z inicjatywy Mate-
usza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa. Cho-
dziło o terminy publikacji uchwał w dzienniku 

urzędowym. W obradach uczestniczyło 11 
radnych, władze gminy, urzędnicy, sołtysi oraz 
publiczność.

Rada dyskutowała nad projektem regula-
minu dofinansowania wymiany pieców wę-
glowych na urządzenia mniej szkodliwe dla 
środowiska naturalnego. Możliwość dofinan-
sowania do połowy kosztów takiego przedsię-
wzięcia z budżetu państwa (za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska) wywołała w gminie Rzgów duży odzew. 
Zebrano 74 deklaracje przystąpienia do pro-
gramu. Trzy osoby złożyły wnioski po termi-
nie, a więc znalazły się na liście rezerwowej.

Emocje wzbudziła propozycja zapisu 
o kontroli inwestycji przez urzędników. Oso-
by zmieniające ogrzewanie na niskoemisyjne 
muszą jednak być świadome, ze podlegają 3 
lata kontroli prawidłowości wykorzystania 
środków budżetowych. Nie można zachować 
starego pieca węglowego wstawiając nowy ko-
cioł. Stary trzeba natomiast zachować na zdję-
ciach, dokumentujących wymianę urządzeń.

Radni podjęli decyzję o odstępstwach 
od zakazu spożycia alkoholu w miejscach 
publicznych takich jak np. świetlice wiejskie 
w Gospodarzu, Starowej Górze i w Czyżemin-
ku, w remizach strażackich i na terenie rekre-
acyjnym w Starowej Górze podczas „Powitania 
Lata” i „Pożegnania Lata”. Odstępstwo można 
zastosować jedynie na ściśle określonych im-
prezach okolicznościowych, organizowanych 
przez gminę np. na dożynkach. W czasie Dni 
Rzgowa organizator wskaże ogródek piwny, 
w którym możliwe będzie spożywanie alko-

holu do 3,5 proc. Burmistrz podkreślał, że nie 
wolno tych miejsc mnożyć. – Wyjątek od zaka-
zu spożycia alkoholu w miejscach publicznych 
musi mieć charakter wyjątkowy – skonstatował 
Mateusz Kamiński.

Na koniec Rada Miejska w Rzgowie pod-
jęła decyzję o powołaniu komisji konkursowej 
dla wyłonienia zastępcy dyrektora Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Rzgowie. Na czele ko-
misji konkursowej stanie Małgorzata Rózga. 
Wszystkie trzy głosowania były jednogłośne.

Wspólne działania 
powiatowe na drogach

Podczas nadzwyczajnej LVII sesji, zorganizo-
wanej 10 sierpnia 2018 roku na wniosek bur-
mistrza Rzgowa, udzielono pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na mo-
dernizację dróg powiatowych w 2018 roku.

Nakłady finansowe z budżetu gminy na dro-
gi powiatowe wzrosną zatem w 2018 roku o 30 
tys. zł. Dzięki temu możliwa będzie przebudo-
wa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem 
w Hucie Wiskickiej, Tadzinie. Na prośbę bur-
mistrza radni zdecydowali również o zwięk-
szeniu środków na budowę chodnika przy ul. 
Futrynowej w Starowej Górze. Zasadniczą in-
westycję, związaną z budową chodnika wzdłuż 
ul. Szczytowej w Starowej Górze przeniesiono 
na 2019 rok. W tym roku przesuwane będą tam 
słupy telefoniczne, co ułatwi realizację inwesty-
cji w przyszłym roku.

Tekst i fot. W. Kupisz

12 lipca przypada ustanowiony Dzień Wal-
ki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W tym 

roku to święto państwowe było obchodzo-
ne po raz pierwszy. Z tej okazji, z inicjatywy 
Zarządu Gminnego PSL Rzgów i Brójce oraz 
Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Łódzkie-
go Wschodniego, 8 lipca została odprawiona 
w kościele parafialnym pod wezwaniem Miło-
sierdzia Bożego w Woli Rakowej msza święta 
w intencji mieszkańców wsi.

Ksiądz proboszcz Witold Bojo powiedział 
w czasie kazania, że w świadomości ogółu jest 
powiedzenie o chłopach „Żywią i bronią”, ale 
trzeba też pamiętać, że byli oni także bestialsko 
mordowani przez hitlerowskich okupantów 
za pomoc partyzantom i patriotyczną postawę.

W mszy świętej samorząd Rzgowa repre-
zentowała Małgorzata Rózga, zastępca bur-
mistrza, radny Marek Bartoszewski będący 
jednocześnie prezesem gminnego PSL, a li-
turgię słowa czytała Ewa Gładysz, wicestarosta 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Grze-
gorz Sabela, sołtys Przypusty. W mszy świętej 
uczestniczyły także radne powiatowe Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz i Edyta Waprzko.

Uroczysty charakter mszy nadały swoim 
występem panie z zespołu „Leśnianki” oraz 
poczty sztandarowe PSL z Koluszek, Rzgowa, 
Tuszyna, a także strażaków OSP z Kalina, Ste-
fanowa, Brójec, Pałczewa i Leśnych Odpadków.

* * *
12 lipca 1943 r. Niemcy rozpoczęli pacyfikację 
wsi Michniów w woj. świętokrzyskim. Łącznie 
ofiarą hitlerowców padły co najmniej 204 oso-
by, w tym 54 kobiety i 48 dzieci. Datę tych wy-
darzeń uznano za symboliczny dzień pamięci 
mieszkańców polskich wsi. Obecnie znajduje się 
tam Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich.

Tekst i fot. UMR

DZIEŃ WALKI 
I MĘCZEŃSTWA 
WSI POLSKIEJ

PRACOWITE 
LATO 
RADNYCH

Od końca czerwca 
do połowy sierpnia br. 
Rada Miejska w Rzgo-
wie – z uwagi na bieżące 
potrzeby gminy – obra-
dowała czterokrotnie. 
Sesje RM odbyły się 
27 czerwca, 12 i 24 lipca 
oraz 10 sierpnia
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Wywiad 
z burmistrzem 
Mateuszem 
Kamińskim

W lipcu minęły dwa lata Pańskiej 
kadencji na stanowisku burmistrza 
Rzgowa. Jaki to był czas?
– Przede wszystkim bardzo pracowity! Od po-
łowy 2016 roku – chociaż to tylko dwa lata, 
a nie pełna kadencja – udało się sporo zrobić. 
Ruszył wielki unijny projekt kanalizacyjny 
w Starowej Górze. W tym roku rozpocznie 
się także w Starej Gadce. Budujemy nareszcie 
dom kultury w Rzgowie. W lipcu budowlańcy 
zaczęli pracę na dofinansowanej ze środków 
unijnych rozbudowie oczyszczalni ścieków. 
A to tylko przykłady tych największych in-
westycji, które były planowane całymi latami. 
Cieszę się, że udało mi się skutecznie rozpo-

cząć to, o czym tak długo i tak wielu mówiło. 
Powinno się te zadania zakończyć w kolejnych 
latach.

Ale było też wiele innych 
mniejszych inwestycji…
Mógłbym ich wymienić wiele. Mamy np. so-
lidnie wyremontowany budynek MOPS, gdzie 
już niedługo będą przyjmowani interesanci. 
W ub. roku udało się zrealizować, zapocząt-
kowany jeszcze przez burmistrza Kobusa, 
plan kapitalnego remontu stacji uzdatniania 
wody. Tak naprawdę była to niemal kompletna 
odbudowa, bo ich stan był naprawdę bardzo 
zły. Dzięki temu mamy lepszą wodę, właściwe 
ciśnienie w sieci i przy okazji także poprawę 
zabezpieczenia przeciwpożarowego. Ta in-
westycja była też ważna dla mnie osobiście, 
bo mojemu byłemu, zmarłemu szefowi bardzo 
na niej zależało.

Mieszkańcy pozytywnie odbierają 
inwestycje w infrastrukturę, drogi, 
chodniki, remonty, ale także w oświatę 
i poprawę bezpieczeństwa…
Fakt, że kontynuowałem, a także rozpoczą-
łem nowe, długo zapowiadane inwestycje, nie 

oznacza, że nie wykonujemy bieżących zadań. 
Nadal budujemy wodociągi, kolejne odcin-
ki oświetlenia, np. ul. Cegielnianą w Gospo-
darzu, czy też remontujemy ulice w Starowej 
Górze. Powstają chodniki w różnych częściach 
gminy, modernizujemy drogi zarówno gmin-
ne, jak i powiatowe, asfaltowe i gruntowe. 
W ub. roku zrealizowaliśmy z udziałem środ-
ków z powiatu główną drogę w Romanowie. 
W tym roku wyremontowaliśmy znaczną 
część ul. Tuszyńskiej, ul. Łódzką, a planujemy 
jeszcze drogę w Hucie Wiskickiej. To, że uda-
ło mi się zakończyć niektóre inwestycje i roz-
począć nowe, duże projekty, zachowując przy 
tym zakres mniejszych gminnych prac, cieszy 
mnie szczególnie. Obejmując stanowisko bur-
mistrza postawiłem sobie także dwa szczegól-
ne cele. Są one ważne, ale niezbyt spektaku-
larne. Postanowiłem zadbać o drogi gruntowe 
i o odwodnienia. Wiem, że dobra nawierzch-
nia dróg gruntowych posłuży nie tylko rol-
nikom i kierowcom, ale także rowerzystom, 
a nawet osobom uprawiającym bieganie, czy 
nordic-walking. Dlatego tłuczeń pojawił się 
np. na ul. Górnej w Rzgowie, a utwardziliśmy 
także ul. Warzywną w Starowej Górze, dzięki 
czemu jest dodatkowa, mniej ruchliwa, droga 
łącząca obie miejscowości. Podobne prace re-
alizowane były na innych drogach w Rzgowie, 
a ostatnio uporządkowaliśmy i utwardziliśmy 
ul. Jagodową w Prawdzie. To zupełnie nowa 
jakość w naszej gminie.

Czym się Pan kieruje, podejmując 
decyzje o realizowanych 
przedsięwzięciach?
Część, co oczywiste, jest kontynuacją, ale za-
cząłem też realizować własne pomysły. Zawsze 
podkreślałem, że ważne jest, aby z dobrego 
rozwoju gospodarczego gminy mogli korzy-
stać wszyscy mieszkańcy. Stąd pomysł budowy 
przedszkoli w Guzewie i Kalinie. Wprawdzie 
jego realizacja napotkała nieoczekiwane trud-
ności, ale myślę, że będzie to równie udany 
projekt jak przebudowa budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rawskiej. 
To bardzo ważne przedsięwzięcie, bo ze świad-
czeń przyznawanych przez tę instytucję korzy-
sta coraz więcej rodziców. W ostatnich latach 
w naszej gminie ubyło ośrodkowi podopiecz-
nych dotkniętych ubóstwem, ale przybyło 
osób pobierających świadczenia z programu 
„Rodzina 500+”, a ponadto doszło jeszcze 
dodatkowe zadanie – wyprawki dla uczniów 
z programu „Dobry start 300+”. Wyremonto-

wany budynek bardzo się przyda i od nowego 
roku osoby składające wnioski będą już korzy-
stały z nowych pomieszczeń i sprawnej obsłu-
gi w godnych warunkach.

Poprawa komfortu życia mieszkańców 
jest dla Pana chyba szczególnie ważna…
Wszystkie moje działania i plany zmierzają 
do poprawy jakości życia w gminie w różnych 
obszarach. Dla naszych najmłodszych miesz-
kańców staram się dbać o szkoły. Nasza baza 
oświatowa jest dość dobra, ale zawsze są jakieś 
potrzeby. Kiedy przyszedłem do pracy w urzę-
dzie, jeszcze jako zastępca burmistrza, zetkną-
łem się z problemem niedogrzania sal lekcyj-
nych w Kalinie. Dzisiaj mamy tam już nie tylko 
ocieplony budynek, ale także nową kotłownię 
i instalację c.o. Podobna modernizacja została 
wykonana także w kompleksie szkolno-przed-
szkolnym w Rzgowie. Budujemy także boiska 
do piłki nożnej i wielofunkcyjne, unowocze-
śniamy miejsca do rekreacji dla dzieci, a w Ka-
linie i w Guzewie także dla dorosłych. Staramy 
się to realizować z dofinansowaniem z fundu-
szy zewnętrznych, co wymaga sporo pracy, 
żeby je zdobyć. Dumny jestem też z projektu 
„Super Żak”, który honoruje najmłodszych 
ambasadorów naszej gminy. Wcześniej nasi 
zdolni uczniowie nie zawsze byli zauważani, 
teraz się to zmienia, a chciałbym, żeby ta na-
groda zyskiwała na prestiżu.

Dla komfortu życia mieszkańców 
istotna jest komunikacja miejska.
Poprawa funkcjonowania komunikacji miej-
skiej, szczególnie w kierunku Łodzi, to bardzo 
ważne zagadnienie ostatnich dwóch lat. Spo-
ro nad tym pracowaliśmy, bo w Łodzi trwała 
akurat rewolucja komunikacyjna, zmieniała 
się siatka i godziny połączeń. A my byliśmy 
tylko elementem tej zmiany. Ale udało się 
wynegocjować nową linię autobusową nr 56, 
która jeździ przez centrum Rzgowa. Mamy 
49 połączeń do Łodzi w ciągu doby, dogodne 
miejsca przesiadek i za rozsądną dla naszej 
gminy cenę.

Wspomniał Pan wcześniej 
o pozyskiwaniu funduszy, a łatwo 
zauważyć, że coraz częściej słyszymy 
o kolejnych dofinansowaniach 
i dotacjach.
Nie chodzi mi w tym przypadku tylko o licz-
bę i skalę, chociaż ta, ze względu na realizację 
wielkich projektów – kanalizacyjnego i rozbu-

CHCIAŁBYM WSPÓLNIE 
BUDOWAĆ DOBROBYT 
NASZEJ GMINY

Dwa lata w służbie dla Rzgowa
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dowy oczyszczalni ścieków – jest w tym roku 
naprawdę rekordowa. Proszę zwrócić uwagę 
na rodzaj wykonywanych projektów. Realizu-
jemy już teraz nie tylko przedsięwzięcia in-
frastrukturalne, ale także projekty docierające 
bezpośrednio do mieszkańców. Tak jest z dofi-
nansowaniem przy usuwania azbestu oraz wy-
mianie pieców. Przy wsparciu społeczników 
realizujemy też więcej drobnych projektów 
wspierających oddolne inicjatywy np. zawody 
piłkarskie, turniej szachowy, spotkania miesz-
kańców, przybliżające lokalne tradycje i hi-
storię. Tego dotąd w gminie nie realizowano 
w takiej skali. Teraz to robimy z powodzeniem, 
przy dobrej współpracy z lokalnymi grupami.

Po raz kolejny mamy wiosną i latem 
obfite opady, co sprawia spory kłopot…
Także w zakresie odwodnień udało się sporo 
zrobić przez ostatnie dwa lata. Kiedy rozpo-
czynałem pracę jednym z moich większych 
zmartwień było zalewanie działek w Sta-
rowej Górze. W tej miejscowości zniszczo-
no bardzo dużo rowów, więc wydawało się, 
że stoimy przed bardzo wielkim problemem. 
Gminne brygady dużo czasu musiały poświę-
cić na udrożnienie niektórych miejsc. Wielki 
kłopot sprawiło nam też np. szukanie takie-
go odważnego, który chciałby oczyścić rów 
w ulicy Dachowej. Na szczęście poszukiwania 
się powiodły. W efekcie tych prac, tej wiosny 
ze Starowej Góry przychodziło dużo mniej 
zgłoszeń o zalaniach. Oczywiście jeszcze nie 
uporaliśmy się ze wszystkimi kłopotami, 
bo rowy melioracyjne znajdują się na terenach 
prywatnych działek, co komplikuje sytuację. 
Oczywiście odwodnienia realizujemy nie tyl-
ko w Starowej Górze. Niebawem ukończymy 
prace na ul. Letniskowej w Rzgowie. Po ostat-
nich deszczach mogę zaryzykować twierdze-
nie, że odwodnienie ulicy Tuszyńskiej spełnia 
już swoją rolę. Na jego temat napisano bardzo 
dużo i oczywiście atakowano mnie. Po do-
kładnym zbadaniu przyczyn początkowych 
kłopotów funkcjonowaniu odwodnienia, uda-
ło się je usprawnić i dzisiaj z ulicy Tuszyńskiej 
i terenów centrów woda spływa o wiele lepiej. 
Teraz pracujemy nad projektem odwodnienia 
ulicy Glinianej. To duże i kosztowne zadanie, 
które zaczniemy w tym roku i w tej sprawie 
spotykam się z mieszkańcami. W pracach od-
wodnieniowych najważniejsza jest systema-
tyczność, którą mam w naturze i wierzę, że się 
uda.

Czas Pańskiej pracy, jako burmistrza, 
to także okres dobrej współpracy 
z Radą Miejską.
Od wyborów uzupełniających wspiera mnie 
większość radnych. To dużo daje i służy 
gminie. Wiem to, bo widziałem, jak wyglą-
dała praca, gdy większość w radzie działała 
na przekór burmistrzowi Kobusowi. Wiem 
też, jak sam przez trzy miesiące podczas jego 
choroby odczuwałem osobiście skutki złego 
nastawienia do burmistrza większościowego 
wówczas klubu. Wierzyłem, że prędzej czy 
później, to się zmieni. W większości samo-
rządów tak się dzieje. Wprawdzie w polskim 
ustroju samorządowym kierowanie gminą 
bez wsparcia rady miejskiej jest możliwe, ale 
taka sytuacja znacząco utrudnia rozwijanie 
gminy. Dużo trudniej pozyskiwać dofinanso-
wania z zewnątrz, gdy szansa pojawia się nie-
spodziewanie i trzeba szybko zadeklarować 
zainteresowanie w urzędzie marszałkowskim, 
ministerstwie, czy w funduszach ochrony śro-

dowiska. Gdy burmistrza wspiera większość 
i ma do niego zaufanie, to wykorzystywanie 
takich szans jest możliwe. Można też wtedy 
zrealizować projekty służące całej zbiorowości, 
a nie tylko mieszkańcom okręgów, z których 
zostali wybrani radni opozycji. Widocznym 
efektem wspierania mnie przez większość 
w radzie jest rozpoczęcie budowy domu kul-
tury, który rozwiąże poważne problemy loka-
lowe wszystkich naszych grup artystycznych, 
biblioteki, a po części także szkoły i ośrodka 
pomocy społecznej.

Co jeszcze, oprócz dobrej współpracy, 
jest istotne dla rozwoju gminy?
To wiele zagadnień. Przede wszystkim trze-
ba mieć plan i wiedzieć, co chcemy osiągnąć. 
Ja taki cel wyznaczyłem i systematycznie sta-
ram się go realizować. Chcę budować gminę 
dobrego życia dla mieszkańców w oparciu 
o idee Cittaslow, tak żeby rozwój szedł w parze 
z wygodnym funkcjonowaniem na co dzień. 
Dla rozwoju ważne są inwestycje, dlatego tych 
gminnych realizujemy bardzo dużo, rozwijają 
się lokalni przedsiębiorcy, w czym staramy się 
pomagać, ale udało się też pozyskać dużego 
inwestora – firmę TME, która umieści u nas 
duży zakład z nowej i bardzo obiecującej bran-
ży związanej z dystrybucją komponentów 
elektronicznych. Jednak przez zrównoważony 
rozwój rozumiem też np. dobrą współpracę 
z rolnikami, przedsiębiorcami, strażakami 
i innymi grupami społecznymi, rozwijanie 

bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkań-
ców, czy też projekty oświatowe albo kultu-
ralne. Ta oferta w ostatnich latach bardzo się 
wzbogaciła. Kiedyś brakowało w naszej gmi-
nie oferty dla małych dzieci lub dla seniorów, 
dziś jest sporo różnych zajęć do wyboru i pra-
cujemy nad tym, żeby ta oferta była jeszcze 
ciekawsza. Żeby rozwijać gminę potrzebna 
jest strategia – przygotowaliśmy ją, potrzebne 
jest studium – zostało uchwalone, potrzebne 
są plany zagospodarowania przestrzenne-
go i przygotowaliśmy ich rekordową liczbę, 
wreszcie potrzebni są ludzie, dlatego buduję 
jak najlepszy zespół.

Sporo było zmian personalnych 
w urzędzie i jednostkach podległych.
I myślę, że wszyscy zgodzą się, że były to zmia-
ny potrzebne i korzystne. Jestem bardzo za-
dowolony z pracy nowo zatrudnionych pra-
cowników urzędu, jak i nowych kierowników 
GOSTiR, MOPS, czy niedawno powołanego 
kierownika przychodni zdrowia. Zazwyczaj 
to dość młodzi ludzie, w pracę na rzecz naszej 
lokalnej społeczności wnoszą kreatywność, 
świeżość i inicjatywę, co bardzo cenię. Teraz 
będziemy szukać nowego kierownika domu 
kultury, mam nadzieję, że również uda nam 
się dokonać dobrego wyboru dla rozwoju tej 
instytucji w nowej siedzibie. Zmieniamy też 
styl pracy urzędników, staramy się przekazy-
wać mieszkańcom jak najwięcej informacji, 
prowadzimy konsultacje społeczne, słuchamy 
opinii, jesteśmy do dyspozycji na zebraniach 
wiejskich. Sam bardzo często spotykam się 
z mieszkańcami podczas różnego typu wyda-
rzeń, nie boję się słuchać i podejmować czasem 
nawet bardzo trudnych tematów. To wszystko 
służy naszej lepszej pracy.

Czy w ciągu tych dwóch lat wystąpiły 
trudności albo coś się nie udało?
Tak raczej nie było, ale rzeczywiście zdarzyło się 
kilka sytuacji kryzysowych. Wystarczy wspo-
mnieć zagrożenie, związane z budową spalarni 
przy ul. Wiekowej w Łodzi, co oddziaływałoby 
niekorzystnie na mieszkańców Starowej Góry. 
Albo projekt z budową domów kontenerowych, 
którego też obawiali się mieszkańcy. W takich 
sytuacjach staję po stronie mieszkańców, ne-
gocjuję z przedsiębiorcami i – jak się okazało 
– skutecznie. Czasem występowały większe 
trudności, czasem te trudności, jak na przykład 
w przypadku odwodnienia ulicy Tuszyńskiej 
były przez pseudoprasę i opozycję mocno na-
głaśniane, gdy tymczasem o działaniach gmi-
ny zmierzających do naprawienia sytuacji już 
nie wspominano. To oczywiście tworzyło zły, 
ale też nieprawdziwy obraz i generalnie psuje 
wizerunek naszej gminy. Zresztą w działaniu 
osób, które są moimi oponentami, a także osób 
nakłanianych do oczerniania mnie, widzę pew-
ną prawidłowość. Atakuje się mnie zazwyczaj 
za rzeczy niewykonalne, na które jako bur-
mistrz nie mam dużego wpływu.

Jest kilka takich spraw, które 
są istotne dla mieszkańców, ale nie 
należą do kompetencji rady miejskiej 
i burmistrza.
Są to kwestie głównie związane z bezpieczeń-
stwem i organizacją ruchu na drogach kra-
jowych tj. przechodzącej przez Gospodarz 
drodze krajowej DK 71, krzyżującej się m.in. 
z ul. Tuszyńską i Żeromskiego drodze DK 
91 oraz drodze wojewódzkiej nr 714. Osoby, 
które są mi nieprzychylne zadają mi często 

pytania o to, co zrobiłem w sprawie prze-
budowy tych skrzyżowań i kiedy ta sprawa 
będzie załatwiona, choć doskonale wiedzą, 
że zarządcą tych dróg nie jestem. Wiedzą i to, 
że w przypadku skrzyżowania z drogą DK 71, 
przesłaliśmy do centrali Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad deklarację po-
niesienia kosztów projektu tego skrzyżowania. 
A w przypadku budowy chodnika przy ul. 
Grodziskiej, drogi rowerowej między Rzgo-
wem, Grodziskiem, Hutą Wiskicką i Kalinem, 
doskonale wiedzą też, że prowadziliśmy kilka-
krotnie rozmowy z podległym marszałkowi 
województwa Zarządem Dróg Wojewódz-
kich, i że z uzyskanych informacji wiadomo, 
że do czasu dokończenia Trasy Górna samo-
rząd województwa nie zamierza inwestować 
w tę drogę. W związku z tym Gmina Rzgów 
nic w tym zakresie nie może zrobić, a jednak 
starają się nieustająco obciążać mnie winą. Dla 
wszystkich wprowadzonych w błąd mieszkań-
ców sprecyzuję, że po dokończeniu Trasy Gór-
na planowane jest przekazanie obecnej drogi 
714 w zarząd powiatowi łódzkiemu wschod-
niemu lub gminom Rzgów i Brójce. A zatem 
przez kilka lat lepszych informacji na temat 
inwestycji wojewódzkich na tej drodze raczej 
nie usłyszymy. W przypadku dróg wojewódz-
kich i krajowych przebiegających przez gmi-
nę trzeba podejmować starania, wnioskować, 
prosić, pisać i ja to robię i będę robił. Warto 
jednak sobie uświadomić, jak to jest trudne. 
Np. burmistrz Tuszyna przez 8 lat starał się 
przebudowanie zjazdów na drodze krajowej 
DK 71. W tym czasie zmieniały się w kraju 
rządy, ministrowie, dyrektorzy w GDDKiA, 
a on prosił i czekał. Dopiero teraz otworzyła 
się możliwość zaprojektowania, a w kolejnych 
latach zbudowania tego, o co wnioskował.

Rok 2017 dedykowany był obchodom 
550-lecia Rzgowa, a czego możemy 
spodziewać się w Gminie Rzgów 
jeszcze w 2018 roku?
W ub. roku chodziło o to, by godnie, uroczy-
ście, ale też radośnie uczcić ten znamienity 
jubileusz naszego miasta i przez cały rok zre-
alizowaliśmy wiele przedsięwzięć dla miesz-
kańców, np. przygotowaliśmy nowe logo, 
mapę z kalendarium historycznym, czy cieka-
wie ilustrowaną bajkę o Rzgowie. Powstał pa-
miątkowy tron w parku, który cieszy się dużą 
sympatią mieszkańców i gości, wyprodukowa-
liśmy promocyjne filmy i zamontowana zosta-
ła nowoczesna iluminacja z choinką na święta. 
Oczywiście zwieńczeniem jubileuszu były wy-
darzenia wpisujące się w okazałe Dni Rzgowa 
z koncertami i atrakcjami dla dzieci, a przede 
wszystkim z uroczystością, podczas której 
w obecności wielu gości, zostaliśmy przyję-
ci do sieci miast Cittasow. A wszystko to dla 
budowania rzgowskiej tożsamości i sympatii 
do naszego miasta. Jeśli chodzi o urząd, oczy-
wiście pracujemy nad realizacją tegorocznego 
budżetu. Ogłaszamy kolejne przetargi na in-
westycje, borykamy się ze znalezieniem wy-
konawców, planujemy kolejne Dni Rzgowa, 
dożynki, obchody 100-lecia niepodległości 
Polski. Koncentruję się na pracy i bieżących 
zadaniach a przede wszystkim chciałbym że-
byśmy wszyscy razem budowali dobrobyt na-
szej lokalnej wspólnoty…

Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiał: Arkadiusz Grzegorczyk 
fot. UMR
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Dom Kultury wyrasta spod ziemi
Prace na budowie Domu Kultury prowadzo-

ne są na wysokości od 4,50 do 10,85 metra 
nad poziomem gruntu. Tam, gdzie pręty zbro-
jeniowe sięgają najwyżej, wkrótce zobaczymy 
żelbetowe ściany sali widowiskowej. W ciągu 
miesiąca spodziewane są transporty płyt stro-
powych ze Śląska do przykrycia parteru.

– Zamykamy literę L, w jaką układa się bry-
ła architektoniczna budynku – mówi Michał 
Chobot, kierownik robót z częstochowskiego 
przedsiębiorstwa. – Dlatego powstaje ostatni 
fragment wykopu pod ławy fundamentowe. 
Dom Kultury nie będzie miał piwnic, W mia-
rę postępów budowy podziemia głębokie na 2,5 
metra będą wypełnione ziemią i betonem. We-
dług moich szacunków zaawansowanie robót 
konstrukcyjnych wynosi obecnie 35 procent.

Jak twierdzi kierownik, w tej chwili roboty 
stają się coraz bardziej pracochłonne. Dlatego 
obecna średnia liczba 24 pracowników będzie 
wzrastać.

Za „płotem” z wysokich prętów zbrojenio-
wych można już dostrzec zarysy przyszłej sali 
widowiskowej i nieco niższy poziom widowni. 
Od strony Hali Sportowej widać już wąskie 
zakamarki korytarzy i zaplecza technicznego 
sceny. Pojedyncze, wolno stojące ściany sko-
śne nazywane przez budowlańców „żyletka-
mi” to elementy dekoracyjne przyszłej fasady 
Domu Kultury w Rzgowie.

Nowa siedziba instytucji kulturalnych 
gminy będzie miała kształt litery L podsta-
wą zwrócone do ul. Szkolnej. Jej architek-
tura ma nawiązywać do bryły Hali Sporto-
wej. W skrzydle zachodnim zaprojektowano 

na parterze pomieszczenia techniczne, salę 
muzyczną, salę spotkań, bibliotekę, pomiesz-
czenia socjalne, toalety, pomieszczenia go-
spodarcze oraz klatkę schodową. Na I piętrze 
zaprojektowano pomieszczenia biurowe, sale 
plastyczne oraz toalety.

Skrzydło wschodnie zaprojektowano jako 
parterowe w części południowej, a w części 
północnej 2-kondygnacyjne. Ta część budyn-
ku pełnić będzie funkcję reprezentacyjną. 
Zaprojektowano w niej teatr zawierający wi-
downię mobilną, scenę oraz zaplecze scenicz-
ne z garderobami oraz otwarte, wysokie foyer 
z antresolą pełniące również funkcję wysta-
wienniczą.

Dom kultury będzie miał powierzchnię 
użytkową 2440 m2, kubaturę 15 760 m3. Wy-
sokość budynku wyniesie 10,62 m. W naj-
dłuższej części budynek nie przekroczy 59 m, 
a szerokość wyniesie prawie 25 m. Zostanie 
wyposażony w windę 8-osobową o udźwigu 
630 kilogramów. Dom kultury ma mieć wła-
sne ogrzewanie – kotłownię gazową o mocy 
320 kW, wyposażoną w dwa kotły kondensa-
cyjne.

Przewidziano okładziny elewacji z pia-
skowca szlifowanego, wymiary 60 x 120 x 4 cen-
tymetry. Ocieplenie ścian zewnętrznych zosta-
nie wykonane z wełny mineralnej. Teren przed 
głównym wejściem ma być wyprofilowany, 

więc zbędna jest pochylnia dla wózków inwa-
lidzkich, wnętrze budynku ma być pozbawio-
ne progów dla tychże wózków inwalidzkich. 
Z uwagi na niepełnosprawnych, krawężnik 
zostanie obniżony między parkingiem a chod-
nikiem.

W tegorocznym budżecie gminy prze-
znaczono 5 mln zł na budowę domu kultury. 
Aby zmniejszyć koszty eksploatacji, na dachu 
zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych, 
które zapewnią energię elektryczną do zasile-
nia. Jeśli chodzi o roboty budowlane, do koń-
ca lipca 2019 roku budynek ma być gotowy 
do wyposażania.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Najwyższa Izba Kontroli zleciła pomiary 
poprawności wykonania zabezpieczenia 

przed hałasem autostradowym z trasy A1 dla 
mieszkańców gmin Rzgów i Nowosolna. Stało 
się to na skutek wniosku burmistrza Mateusza 
Kamińskiego i wójta Piotra Szcześniaka skie-
rowanego w tej sprawie do Najwyższej Izby 
Kontroli. Wykonawcą pomiarów jest niezależ-
ny Instytut Ochrony Środowiska.

Najwyższa Izba Kontroli chce zbadać czy 
ekrany akustyczne ustawione na odcinku tra-
sy A1 przebiegającej przez Rzgów i Nowosolną 
spełniają swoją rolę oraz czy badania poziomu 
dźwięku przy tej trasie były prawidłowo przepro-
wadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg i Au-
tostrad. Od wyników kontroli, które mogą być 
znane już jesienią może zależeć czy GDDKiA bę-
dzie musiała zadbać o dodatkowe zabezpieczenia 
mieszkańców gmin przed hałasem pochodzą-
cym z A1. O pomoc w zbadaniu poziomu hałasu 
wzdłuż autostrady A1 zabiegało u gmin stowa-
rzyszenie „A1 – budowa ekranów akustycznych”. 
Wniosek burmistrza i wójta do NIK był więc sku-
tecznym wzmocnieniem działań społeczników.

Tekst: UMR

8 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 
doszło do podpisania dwóch umów po-

między Witoldem Stępniem, marszałkiem 
województwa, wicemarszałkiem Dariuszem 
Klimczakiem, wicemarszałkiem Arturem Ba-
gieńskim, a burmistrzem Rzgowa Mateuszem 
Kamińskim i skarbnikiem Anną Czarnocką 
z drugiej strony.

Chodzi o sfinansowanie za 25 tys. zł agre-
gatu prądotwórczego i sprzętu hydraulicznego 
na doposażenie samochodu ratowniczego dla 
jednostki OSP w Starej Gadce. Druga umowa 
dotyczy 85 tys. zł na wsparcie budowy wie-
lofunkcyjnego boiska w Kalinie, którego koszt 
wyniesie w sumie 249 tysięcy złotych.

Doposażenie wozu strażackiego zostało 
sfinansowane ze środków województwa łódz-
kiego. Jest to część pomocy finansowej dla jed-
nostek samorządu terytorialnego przeznaczo-
nej na sprzęt, służący ratowaniu życia, zdrowia 
i mienia mieszkańców.

Kwota 85 tys. zł to dotacja celowa na bu-
dowę boiska w Kalinie przy szkole. Ta inwesty-
cja współfinansowana z budżetu Samorządu 
Województwa Łódzkiego – jest w 65% reali-
zowana ze środków własnych gminy Rzgów. 
Powstaje boisko o nawierzchni poliuretanowej 
typu sandwich (kanapka). Nazwa wywodzi się 
stąd, że nawierzchnia została zaprojektowa-
na z dwóch warstw o łącznej grubości 14–16 

milimetrów. Będzie przepuszczała wodę, bę-
dzie elastyczna, będzie antypoślizgowa. Na-
wierzchnia została zaprojektowana w kolorze 
ceglastym z wyraźnymi liniami i oznaczenia-
mi pól do gry w tenisa, siatkówki i koszyków-
ki, boisko wielofunkcyjne zostanie połączone 
chodnikiem z kostki z brukowanym parkin-
giem od strony szkoły.

Tekst W. Kupisz, fot. UMR
NIK bada 
hałas z A1

Wsparcie ze środków województwa



RZGÓW NASZA GMINA – lipiec-sierpień 2018  INWESTYCJE 7

Gmina Rzgów podpisała umowę z wy-
konawcą ze Skierniewic na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków. 9 lipca ekipa wy-
konawcza pojawiła się na placu budowy 
i rozpoczęła pierwsze roboty na budo-
wie bliźniaczego bloku biologicznego 
oczyszczania.

Wartość umowy to 16,36 mln zł brut-
to w ryczałcie, co oznacza, że kwota nie 
może ulec zmianie. Termin zakończenia 
prac ustalono na koniec września przy-
szłego roku. Wykonawca udzieli 40-mie-
sięcznej gwarancji na roboty budowlane 
oraz na zamontowane urządzenia.

Gmina Rzgów realizuje rozbudowę 
oczyszczalni w ramach projektu „Rozwią-
zanie problemu odbioru i oczyszczania 
ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią 
na problem czystości Stawów Stefańskiego 
w Łodzi” z poddziałania V.3.1 Gospodarka 
wodno-kanalizacyjna – ZIT, działania V.3 
Gospodarka wodno-kanalizacyjna, V  osi 
priorytetowej Ochrona środowiska, ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014–2020. Wielkość otrzymanego 
dofinansowania wynosi ponad 8,4 mln zł, 
czyli 51,58% kosztów całkowitych inwestycji.

Istniejąca oczyszczalnia została zapro-
jektowana na przepustowość ok. 1500 m 
sześciennych ścieków na dobę. Zapro-
jektowano drugi, bliźniaczy ciąg oczysz-
czania, aby podwoić jej wydajność. Plany 
obejmują wzniesienie budynku techno-
logicznego, budowę stacji zlewnej, ko-
mory osadu czynnego, osadnika wtórne-
go, przepompowni osadów ściekowych, 
budynku prasy i pompy ciepła, suszarni 
słonecznej, placu manewrowego, obiektu 
z zewnętrznym agregatem prądotwór-
czym i silosu na wapno.

Gmina Rzgów zakończyła pierwszy etap 
przebudowy ulicy Tuszyńskiej na odcinku 

od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej w Rzgo-
wie. Polegał on na położeniu nowej nawierzch-
ni na ulicy, na której wcześniej wykonano od-
wodnienie poprzez wybudowanie kanalizacji 

deszczowej. Drugi etap inwestycji w przygo-
towaniu. Wartość robót drogowych przepro-
wadzonych na ulicy Tuszyńskiej to niemal 
milion złotych. W ramach prac, oprócz poło-
żenia nowej nawierzchni ułożono wzdłuż ulicy 
1421 metrów krawężników i obrzeży, przeło-
żono i ułożono od nowa 2290 m kw. chodni-
ków i zjazdów, a także uporządkowano ponad 
tysiąc m kw. terenów zielonych wzdłuż ulicy, 

na której wymalowano poziome oznakowania. 
Zakres prac odwodnieniowych, które wykona-
no wcześniej kosztował ponad 1,8 mln zł.

Urząd Miejski w Rzgowie już planuje ko-
lejne inwestycje na ulicy Tuszyńskiej. Będą 
one polegały na wykonaniu odwodnienia 
na odcinku od Strugi do placu 500-lecia. 
W tym roku wykonano prace projektowe tego 
etapu robót.

Prawie 196 tys. zł będzie kosztować wodociąg 
w ulicach: Irysowej (59 m), Okiennej (42 m) 

i Kwiatowej (240 m) w Starowej Górze, Pogodnej 
(220 m) w Bronisinie Dworskim i Cegielnianej 
(160 m) w Gospodarzu. To jedna z większych 
inwestycji w gminie Rzgów. Przedsięwzięcie 
jest technicznie złożone, np. w Gospodarzu – 
z przejściem pod ul. Pabianicką, czyli pod drogą 
krajową nr 71. Poza rurociągiem powstają hy-
dranty nadziemne lub podziemny w ul. Kwia-
towej w Starowej Górze, a także zasuwy żeliw-
ne. Niektóre wodociągi są w trakcie odbiorów 
technicznych. – W ciągu kilku tygodni będzie 
możliwe wykonanie indywidualnych przyłączy – 
zapewnia inż. mgr Bogdan Błaziński, inspektor 
nadzoru z Referatu Inwestycji UM w Rzgowie. 
W tegorocznym budżecie gminy Rzgów na roz-
budowę wodociągów zapisano 400 tys. zł.

Nowy wykonawca przystąpił do kontynu-
acji budowy guzewskiego przedszkola. 

Jednocześnie trwa inwentaryzacja poprzed-
niej fazy budowy. Parterowy budynek będzie 
miał 432 m2 pow. Wartość inwestycji to ok. 900 
tys. zł. Przetarg wygrała firma z Łodzi, która 
zobowiązała się oddać przedszkole do wypo-
sażania do końca tego roku. W obiekcie zapro-
jektowano trzy sale dydaktyczne z łazienkami. 
W budynku przewidziana jest wspólna sala 
do zajęć z rytmiki. Ma być oddzielona składa-
ną ścianką. Po złożeniu powstanie przestrzeń 
dla okolicznościowych uroczystości. W przed-
szkolu ma być również gabinet logopedyczno-
-lekarski.

Właśnie skanalizowano w Starowej Górze 
ul. Mieszka I na odcinku ponad 222 

metrów, trwają roboty w ul. Mieszka II na od-
cinku 162 metrów, a wkrótce robotnicy poja-
wią się na 123-metrowej ul. Mieszka III.

Na tych trzech ulicach 34 mieszkańców 
w ciągu kilku miesięcy będzie mogła podłączyć 
się do nowej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie 
będzie możliwe dzięki wybudowaniu 11 studni. 
W tym rejonie prace są prowadzone w techno-
logii przewiertów sterowanych, dzięki czemu 
można unikać kosztownego, czasochłonnego 
i kosztownego rozkopywania ulic na całej dłu-
gości. Ponadto system kanalizacji podciśnie-
niowej jest szczególnie przydatny na terenie 
obszarów wiejskich czy podmiejskich, wszę-
dzie tam gdzie kanalizacja grawitacyjna byłaby 
w wykonaniu i eksploatacji bardzo droga.

Gmina Rzgów realizuje projekt „Budowa 
kanalizacji na terenie gminy Rzgów” z pod-
działania V.3.1 Gospodarka wodnokanaliza-
cyjna – ZIT, działania V.3.Gospodarka wod-
nokanalizacyjna, V osi priorytetowej Ochrona 
środowiska, ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014–2020 za pośrednictwem Stowa-
rzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Umowa na realizację została podpisa-
na z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi 12 
kwietnia 2017, przyznano dofinansowanie: 
ponad 9,3 mln. zł. Całość kosztów realizacji 
projektu wynosi ponad 18 mln zł. Do IV kwar-
tału 2019 r. sieć kanalizacyjna w gminie Rzgów 
wydłuży się łącznie o ponad 14 tys. metrów! 
Do nowej kanalizacji przyłączy się około 1700 
mieszkańców.

Powstaje teren rekreacyjny na osiedlowej, 
ogrodzonej działce w Rzgowie przy ul. Na-

siennej. W jego skład wchodzi na razie wiata, 
a także plac zabaw. W planach jest siłownia 
na świeżym powietrzu, jak również boisko 
do siatkówki plażowej.

Utwardzenie terenu i ułożenie krawężnika 
kosztuje 17 tys. zł, wiata 8,5 tys. zł, a siłownia 
10,8 tys. zł. Na terenie rekreacyjnym przy ul. 
Nasiennej do treningów na świeżym powie-
trzu przewidziano orbitreka z biegaczem, wy-
ciąg z krzesłem, prasę nożną z wioślarzem dla 
użytkowników o wadze do 150 kilogramów!

Plac zabaw składa się z huśtawki potrójnej, 
karuzeli tarczowej i sześcianu sprawnościowe-
go. Oprócz tego zamówiono zestaw zabawowy 

o wym. 7,4x5,8 m z siatką do wspinania, 4 dasz-
kami, zjeżdżalniami i trapem. Dzieci ucieszą się 
pewnie najbardziej z przejścia rurą na górze.

Wkrótce rozpoczną się prace nad wyposa-
żaniem placu zabaw w Czyżeminku 34a oraz 
boiska do siatkówki plażowej w Starowej Górze.

Ulica Jagodowa w Prawdzie doczekała 
się utwardzenia tłuczniem. Apelowa-

li o to mieszkańcy. Udało się dzięki dobrej 
współpracy UM w Rzgowie i nadleśnictwa. 
Dzięki wycięciu drzew ze skraju ulicy Jago-
dowej udało się ją poszerzyć. Drogą można 
z powodzeniem bezpiecznie poruszać się, ale 
trzeba jeszcze wyprofilować pobocze i skarpę.

Odcinkiem utwardzonej drogi mogą także 
cieszyć się właściciele nowych nieruchomości 
przy ulicy Szklanej w Starowej Górze. Grunto-
wą drogę, która istniała tylko na planach naj-
pierw wytyczono, oczyszczono i wyrównano, 
a następnie utwardzono. Wzdłuż niej przygo-
towano ponad 200-metrowy rów pełniący rolę 
zbiornika retencyjnego dla wód opadowych.

W Konstantynie mieszkańcy powstającego 
osiedla będą mogli korzystać z odcinka drogi 
łączącego ul. Plenerową z ul. Pejzażową.

TUSZYŃSKA ODEBRANA

WKRÓTCE POPŁYNIE 
WODA W KRANACH

BUDOWA PRZEDSZKOLA 
W GUZEWIE TRWA

ROZPOCZĘŁA SIĘ 
ROZBUDOWA 
OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 
W RZGOWIE

NOWE PLACE ZABAW 
I SIŁOWNIE

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

„GRUNTÓWKI” NA TWARDO

SKANALIZOWANO 
KOLEJNE ULICE
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Grupy artystyczne Gminy Rzgów

Anna Cymmerman& Jacek Malanowski

Cezary Pazura

Grupy artystyczne Gminy Rzgów

After Party

Rail / Livero / Sempre Cantare 

Sławomir

Sław
om

ir

Cezary Pazura

After Party

15.00 - 

16.00 - 

17.00 - 

18.00 -  

18.30 -

19.30 -

21.30 -

Pokaz laserowy oraz dyskoteka z DJ na zakończenie imprezy!!

Dni Rzgowa 2018
Stadion miejski im. Henryka Śmiechowicza 
w Rzgowie

25.08.2018

Bezpłatna strefa zabaw dla dzieci

Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży
24.08 godz. 17.00 zbiornik wodny przy ulicy Zielonej
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Koncert Czterech Kultur to cy-
kliczna impreza organizowana 
w Rzgowie, skupiająca miło-

śników folkloru i tych, którzy dopiero 
próbują się z nim oswoić. Z inicjatywy 
Gminnego Ośrodka Kultury zaproszo-
no w tym roku zespoły z Serbii i z Indii, 
a gospodarzem imprezy był Zespół Pie-
śni i Tańca „Rzgowianie”.

Grupy tańczyły przemiennie, 
by ukazać widzom osobliwości kultu-
ry każdego kraju. Polski akcent w tym 
koncercie stanowiły krakowiaki i tań-
ce ze Spisza. Stopniowo rosły emocje 
i temperatura w hali GOSTiR. Studenc-
ka grupa z Serbii zachwycała wokalem 
i trzepotaniem rzęs urodziwych tance-
rek oraz precyzją tupania przystojnych 
chłopców.

Hinduskie popisy były finezyjne, 
niezwykle barwne i przypominały pro-
dukcje Bollywood. Charakterystycz-
ne brzmienie instrumentów i ciekawa 
wokaliza solisty naprowadziły widzów 

na właściwy trop i już po kilku sekundach 
cała widownia śpiewała „Szła dzieweczka…” 
w hinduskim stylu. Tancerze z wywodzący się 
z Ahmedabadu poprowadzili także krótką lek-
cję tańca angażując widzów. Subtelnie instru-
owali uczestników w uroczych pląsach i wtedy 
okazało się, jak dużo mieszkańców Rzgowa 
jest utalentowanych. Ten nasycony symboliką 
taniec utwierdził wszystkich w przekonaniu, 
że to osobna forma porozumiewania się bez 
słów. Na koniec były wspólne zdjęcia i podzię-
kowania.

Niech żałują Ci, którzy nie uczestniczyli 
w kulturalnym wydarzeniu. Nie zawsze moż-
na wybrać się do odległych krajów, by zapo-
znać się z ich kulturą. To była niepowtarzalna 
okazja, bo „świat” po raz kolejny przyjechał 
do Rzgowa.

Renata Furga 
fot. Tolek Patora

Uczta dla 
oczu i uszu

27 czerwca na budowie Domu Kultury 
w Rzgowie odbyła się uroczystość wmuro-
wania kapsuły czasu w ścianę powstające-
go obiektu. W uroczystości wzięli udział: 
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa, Jan 
Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz Anna Malinowska, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Dla tej ostatniej pla-
cówki w Domu Kultury będzie zarezerwo-
wanych 300 m2.

Podczas ceremonii wystąpił Rzgowski 
Chór „Camerata” oraz członkowie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”.

Oto treść Listu do przyszłości:
27 czerwca 2018 roku, w rok po 550. roczni-
cy nadania praw miejskich dla Rzgowa, gdy 
burmistrzem miasta był Mateusz Kamiński, 
a Rada Miejska z jej przewodniczący Janem 
Michalakiem liczyła 15 radnych składamy 
Rzgowską Kapsułę Czasu, która dla przy-
szłych pokoleń niech będzie świadectwem na-
szych dni.

W 2018 roku prezydentem Rzeczpospoli-
tej Polskiej był Andrzej Duda, Arcybiskupem 
Metropolitą Łódzkim ksiądz biskup Grzegorz 
Ryś, proboszczem parafii pod wezwaniem św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie 
był ksiądz kanonik Krzysztof Florczak, a Wo-
jewodą Łódzkim Zbigniew Rau.

Mateusz Kamiński został burmistrzem 
w wyniku wyborów w 2016 roku uzyskując 
1759 głosów na około 3000 osób głosujących.

W roku 2018 gmina Rzgów zajmowała 
66,33 km2 powierzchni, w jej skład wchodziło 
14 sołectw zamieszkiwanych przez 9874 osób. 
Wiele z nich przeniosło się z Łodzi i okolic 
do Rzgowa, bo to jest miejsce dobrego życia. 
Dowodem tego jest włączenie Rzgowa do sieci 
miast „CittaSlow”, co nastąpiło w 2017 roku.

W gminie Rzgów w 2018 roku były 3 
szkoły, jedno publiczne przedszkole, bibliote-
ka publiczna, Gminna Przychodnia Zdrowia 

i Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekre-
acji. W tym roku rozpoczęliśmy budowę no-
wego Domu Kultury, w którego murach dziś 
właśnie montujemy naszą „Rzgowską Kapsu-
łę Czasu”.

W 2018 roku w gminie Rzgów było13 Kół 
Gospodyń Wiejskich i 11 jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych, a prezesem zarządu 
oddziału gminnego ZOSP RP był druh Da-
riusz Krzewiński.

Walory Rzgowa doceniają nie tylko lu-
dzie, którzy osiedlają się w gminie, ale także 
przedsiębiorcy. W 2018 roku było tutaj oko-
ło 4000 podmiotów gospodarczych i ta liczba 
sukcesywnie się zwiększa. Dzięki pracy miesz-
kańców gminy plasuje się ona na wysokich 
miejscach w rankingach publikowanych przez 
specjalistyczne portale oraz Ministerstwo Fi-
nansów, które podaje że gmina Rzgów zajmu-
je 36 miejsce spośród wszystkich 2478 gmin 
w Polsce według wskaźnika dochodów na jed-
nego mieszkańca.

Dla potomnych, którzy w przyszłości 
otworzą naszą kapsułę czasu, wkładamy 
do niej pendrive z filmami o naszej gminie. Jest 
w kapsule czasu także powietrze ze Rzgowa, 
aby w przyszłości można porównać czy jego 
jakość jest wciąż bardzo dobra. Umieszcza-
my w niej również egzemplarz gazety „Nasza 
Gmina” oraz najczęściej używany w 2018 roku 
banknot – 100 złotych i monety 2 i 5 złotych.

Do przyszłych odkrywców naszej kapsuły 
czasu – apelujemy, abyście po zbadaniu jej 
zwartości porównali co się zmieniło w Rzgo-
wie, opisali gminę Rzgów Waszych czasów, 
dołożyli swoje eksponaty dla przyszłych poko-
leń i ponownie umieścili kapsułę, aby po la-
tach stała się dobrym świadectwem Waszych 
czasów.

Tekst: UMR 
fot. Włodzimierz Kupisz

KAPSUŁA 
CZASU, CZYLI 
POWRÓT DO 
PRZYSZŁOŚCI

Festiwal 
tańca 

i radości
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Oficjalny certyfikat włączenia Rzgowa do sieci 
Cittaslow – miast dobrego życia odebrała we 

Francji delegacja w składzie: Jan Michalak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, Anna Ma-
linowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz radny Leszek Chwiałkowski. Ceremonia była 
wstępem do Zgromadzenia Ogólnego Cittaslow, 
które odbyło się we francuskim mieście Mirande.

Wręczenie certyfikatów 12 miastom z całego 
świata to podniosły moment dla ich przedstawi-
cieli. Rzgów zaprezentował film promujący mia-
sto, w ocenie specjalistów bardzo profesjonalny 
i trafny. Aplauz polskiej 23-osobowej delegacji 
był widomym znakiem siły sieci miast polskich, 
do której dołączyły Rzgów i Sianów.

Bogaty program obejmował wystąpienia przed-
stawicieli władz sieci. Głos zabrali m.in. prezydent 
Cittaslow International – Stefano Pisani, burmistrz 
Mirande, Krajowy Koordynator Sieci Francuskiej, 
Pierre Beaudrain; wiceprezydenci: Arnoud Roden-
burg (Holandia), Hans Peter Thorbjorsen (Norwe-
gia), Bon Sohn (Korea Południowa) i Joan Manel 
Lourreiro Vall (Hiszpania). Poprzez głosowanie 
miast podjęto decyzje dotyczące zmian w statucie 
Cittaslow oraz zatwierdzono budżet za rok ubiegły.

Działalność polskiej sieci Citaslow podsumo-
wał w swoim wystąpieniu Józef Blank, burmistrz 
Nowego Miasta Lubawskiego. Uroczystości szcze-
gólną oprawę nadała prezentacja hymnu Citaslow 
podczas zgromadzenia. Przynależność do stowa-
rzyszenia nakłada na miasta deklarację ciągłego 
rozwoju poprzez realizację inicjatyw, poprawiają-
cych jakość życia mieszkańców, ale jednocześnie 
daje znakomite możliwości pokazania swoich wa-
lorów, aktywności i możliwości.

Wspaniała idea Cittaslow, miast dobrego życia, 
pojawiła się we Włoszech w 1999 roku, gdy cztery 
miasta zrzeszyły się, aby propagować kulturę życia 
spokojnego i przyjaznego środowisku. Do stowa-
rzyszenia należą miasta o liczbie mieszkańców po-
niżej 50 tysięcy, prowadzące politykę zorientowa-
ną na wspieranie ochrony przyrody, różnorodności 
kulturalnej, polepszenie kontaktów międzyludz-
kich, ułatwienie i uprzyjemnienie życia. Promuje 
się lokalną wytwórczość, rzemiosło i produkty spo-
żywcze. Miasta rozwijają się dzięki wykorzystaniu 
ich naturalnego położenia.

Do Cittaslow należy kilkadziesiąt miast z całego 
świata. Polska zajmuje w sieci drugie miejsce, jeśli 
chodzi o liczbę włączonych miast. Jednym z nich 
od 2017 roku jest Rzgów, pozytywnie oceniony pod 
względem infrastruktury, polityki społecznej, tkan-
ki miejskiej, gościnności, prowadzonych partnerstw 
i przemyślanego, zrównoważonego rozwoju.

Tekst i fot. Anna Malinowska

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie prezentuje wystawę prac ma-
larskich powstałych podczas jednodniowego pleneru malarskiego, 

który odbył się w już ósmy raz. Tym razem młodzi adepci sztuki mieli 
nie lada trudne zadanie, ponieważ tematem była rzgowska świątynia oraz 
otaczająca ją przyroda.

Na wystawie obejrzeć można było prace malowane farbami akrylo-
wymi, akwarelą, olejami oraz pastelami olejnymi. Autorami prac są dzie-
ci i młodzież z Pracowni Plastycznej GOK oraz Grupa „Collage”. Wysta-
wa była eksponowana na I piętrze Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy 
placu 500-lecia 22, który od wielu już lat udostępnia hol do prezentacji 
prac uzdolnionych mieszkańców.

Tekst i fot. Irmina Kuzik

Nasza świątynia 
w nowych barwach

RZGÓW W DOBOROWYM 
TOWARZYSTWIE CITTASLOW
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Biblioterapia jako element arteterapii, 
czyli leczenia z wykorzystaniem sztuki, 
na dobre zadomowiła się w bibliote-

kach, szkołach, przedszkolach, domach opie-
ki, szpitalach, pracowniach terapii zajęciowej 
– wszędzie tam, gdzie w edukacji i poradnic-
twie używa się wyselekcjonowanych materia-
łów czytelniczych. Książka jest nieocenionym 
wsparciem nauki, znakomitą pomocą terapeu-
tyczną, o czym świadczą liczne omówienia 
tematyki biblioterapeutycznej w światowej 
literaturze medycznej, psychologicznej, socjo-
logicznej, historycznej, pedagogicznej, biblio-
logicznej czy antropologicznej. Samo pojęcie 
„biblioterapia” ma swoje korzenie już w sta-
rożytności. Wówczas zaobserwowano dobro-
czynny wpływ literatury, dający pokrzepienie, 
ukojenie i spokój. Nie bez przyczyny nad wej-
ściem do biblioteki w Aleksandrii widniał na-
pis „Lecznica dla duszy”.

Wiele definicji biblioterapii wskazuje także 
na możliwości wykorzystania książek w pro-
gramach profilaktycznych. Literatura przed-
stawia odbiorcy różne warianty postępowania, 
prowadzi do przemyśleń, daje wsparcie i mo-
tywuje do zmiany postawy wobec siebie i oto-
czenia. Istotą jest właściwe dobranie tekstu, 
by osiągnąć zamierzony efekt.

Najmłodsi odbiorcy literatury są najw-
dzięczniejszym, lecz bardzo wymagającym 
audytorium. Prezentowane dzieciom utwory 
poddane są gruntownej analizie już na etapie 
wyboru. Baśnie, bajki i wiersze rozwijają wy-
obraźnię i fantazję, pozwalają na wyrażenie 
uczuć, wyzwalają emocje oraz uczą empatii, 
delikatności, wyrozumiałości i życzliwości.

Cykl lipcowych spotkań z poetą Dariuszem 
Staniszewskim, które Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rzgowie zaproponowała przedszkola-
kom z Przedszkola Publicznego w Rzgowie spo-

tkał się z życzliwością i wspaniałym odbiorem. 
W myśl hasła „Raz i dwa i trzy, teraz działasz 
Ty! ” dzieci w ślad za czytającym swe utwory au-
torem odtwarzały czynności bohaterów a także 
ich stany emocjonalne za pomocą min, gryma-
sów twarzy (np. bycie nadąsanym, ponurym, 
zadowolonym itp.). Przyswajały sobie właściwe 
zachowania dzięki uwypuklonym w wierszy-

kach kontrastach, uczyły się szacunku do zwie-
rząt i postaw proekologicznych. Po spotkaniu 
dzieci tworzyły swoją galerię ulubionych posta-
ci z przeczytanych wierszy – rysunki w formie 
albumu trafiły do wzruszonego autora.

Anna Malinowska, Dariusz Staniszewski 
– członkowie Koła Łódzkiego Polskiego To-

warzystwa Biblioterapeutycznego, fot. AM

Z książką za pan brat

Na tropach historii

W poprzednim wydaniu gazety pisaliśmy 
szerzej o tej oryginalnej rzgowskiej ini-

cjatywie, którą podjęli wspólnie strażacy, miesz-
kańcy i władze gminy.

Od mszy w intencji inicjatorów budowy 
pierwszej remizy OSP Rzgów rozpoczęły się 28 
czerwca uroczystości związane z odsłonięciem 
obok ratusza – granitowego kamienia z meta-
lową płaskorzeźbą i tablicą pamiątkową, który 
ma ją upamiętnić w świadomości przyszłych 
pokoleń. Jak mówił przed odsłonięciem sym-
bolicznego kamienia druh senior OSP Zenon 
Strycharski, ideę upamiętnienia remizy udało 
się zrealizować po kilkudziesięciu latach.

W uroczystościach wzięli udział m.in. 
Mateusz Kamiński – burmistrz Rzgowa, Jan 
Michalak – przewodniczący Rady Miejskiej, 
Radosław Pełka – wiceprzewodniczący RM, 
a także Krzysztof Supera – komendant powia-
towy PSP z siedzibą w Koluszkach.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak 
mówił w kazaniu, że ten granitowy głaz 
to miejsce symboliczne jak krzyż na Starym 
Rynku w miejscu, gdzie stał pierwszy ko-
ściół rzgowian. Remiza kryła nie tylko sprzęt 
ogniowych zastępów, ale była namiastką domu 
kultury. Tu była sala kinowa, sala taneczna, 
sala zebrań wiejskich. W jej wnętrzach kręco-

no filmy fabularne m.in. „Nowy Jork, czwarta 
rano”. Burmistrz Mateusz Kamiński wspomi-
na, że w przekazach rodzinnych zachowała 
się informacja o przedwojennym amatorskim 
teatrze, korzystającym z sali w strażnicy OSP. 

– Po opuszczeniu budynku przez strażaków, 
w starej remizie często zmieniało się przeznacze-
nie pomieszczeń: był tu bar, miejsce występów 
artystycznych, sklep spożywczy, zakład fryzjer-
ski, klub sportowy (siłownia), archiwum Urzę-
du Gminy, sklep z artykułami przemysłowymi, 
z farbami, który teraz został przeniesiony na ul. 
Grodziską – dodają inni mieszkańcy.

Stojący teraz w narożniku pl. 500-lecia, 
od strony ul. Rawskiej, okazały granitowy 
głaz został ofiarowany przez Jana Mielczarka. 
Metalowa płaskorzeźba przedstawia motywy 
strażackie m.in. topory, hełm, drabiny, któ-
re w artystycznej wizji oplatają głaz. Intencją 
pomysłodawców było również upamiętnienie 
wielkiego pożaru Rzgowa w 1917 roku. Ka-
mień ma wysokość 220 cm i szerokość 180 cm. 
Trzeba było użyć dźwigu, żeby przenieść go 
z platformy samochodowej na skwer. Teren 
wokół pamiątkowego głazu jest wyłożony 
płytkami granitowymi. Po zmierzchu granit 
z płaskorzeźbą mają być podświetlane.

3 października 1906 r. podczas uroczystego 
otwarcia strażnicy, odbyło się jej poświęcenie. 
W uroczystości uczestniczyli: okoliczni kapła-
ni, delegacje straży łódzkiej, pabianickiej, alek-
sandrowskiej, konstantynowskiej, tuszyńskiej 
oraz łódzcy dziennikarze. Po skończonym 

nabożeństwie odbył się pokaz umiejętności 
rzgowskiej drużyny ogniowej. Zwieńczeniem 
uroczystości był poczęstunek w sali nowej re-
mizy. Na sztandarze strażackim widniała już 
wówczas dewiza druhów: „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”.

Po ponad 70 latach siedziba OSP stała się 
za ciasna, aby pomieścić sprzęt i pełnić nowe 
funkcje. Dlatego w 1979 r. ukonstytuował się 
Społeczny Komitet Budowy Strażnicy OSP 
w Rzgowie na czele z Feliksem Bednarskim. 
Nowa remiza została oddana do użytku 30 
sierpnia 1987 r. Budowa zaplecza socjalnego 
strażnicy zakończyła się natomiast w 1999 r.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Biblioterapia, czyli 
książka na… receptę

Strażacki głaz odsłonięto w Rzgowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie organizuje spotkanie z Błażejem 
Torańskim, 6 września 2018 r., hala GOSTIR, godz. 17.00 (sala konferencyjna)
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Rozmawiamy z pierwszym 
wiceprezydentem Łodzi 
Tomaszem Trelą

Widzieliśmy Pana w czerwcu, 
rozdającego nagrody sportowe 
w Starowej Górze podczas plenerowej 
imprezy „Powitanie Lata”…
Doceniam wszelkie inicjatywy integrujące 
mieszkańców, dające szansę na wzajemne po-
znanie się, wspólne spędzenie wolnego czasu 
i dobrą zabawę. Bardzo je lubię i moim zda-
niem to świetny pomysł. Jestem przekonany, 
że uczestnicy są zadowoleni, bo impreza była 
przygotowana z rozmachem. Pozostaje tylko 
życzyć, aby nie zabrakło organizatorom zapału 
czy inwencji. Może warto pomyśleć o podob-

nych inicjatywach, bardziej kameralnych, ale 
częstszych spotkaniach dla mieszkańców.

Będąc gościem naszych imprez słyszał 
Pan zapewne o tym, że gmina Rzgów 
prowadzi w tej chwili równolegle 
trzy znaczące inwestycje o wartości 
ponad 50 mln zł: wznosi dom kultury, 
kanalizuje 23 ulice w Starowej Górze 
i Starej Gadce, powiększa istniejącą 
oczyszczalnię ścieków, co poprawi także 
jakość wody w Stawach Stefańskiego.
Inwestycje infrastrukturalne nie zawsze są do-
ceniane przez mieszkańców, bo są jakby mniej 
widoczne. Oczyszczalnia ścieków, to nie kino 
czy teatr, gdzie można pójść i miło spędzić czas. 
Co innego dom kultury, biblioteka, sala wido-
wiskowa – to są z kolei miejsca, gdzie będzie 
się toczyć życie w gminie, gdzie będzie można 
organizować koncerty, zapraszać ciekawych 
ludzi. Rzgów ma już piękną halę sportową, 
co tydzień gram tam w koszykówkę, to świetny 
obiekt. Każde miasto czy gmina ma określone 
potrzeby i priorytety, swoje postulaty zgłaszają 
mieszkańcy i to są jedyne powody, które po-
winny decydować o realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć. Mogę jedynie podziwiać roz-

mach i gratuluję władzom gminy Rzgów da-
lekowzroczności, bo „przejadanie” środków 
publicznych to droga donikąd. Inwestycje 
oznaczają zmiany, a rozwój zawsze oznacza, 
że będzie jeszcze lepiej…

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz, fot. UMŁ

Łódzkim 
okiem zza 
miedzy

W niedzielę, 29 lipca w parku im. 
A.  Mickiewicza w Rzgowie odbyła 

się wystawa fotograficzna, towarzysząca 
595. urodzinom Łodzi. Obok promocyjne-
go stoiska pojawił się rower z blenderem, 
na którym każdy mógł sobie ukręcić orzeź-
wiający koktajl. Organizatorzy przygoto-
wali około stu kilogramów owoców!

Łódź nazywają Miastem Czterech 
Kultur, Polskim Manchesterem, Ziemią 
Obiecaną, Stolicą Polskiej Kinematogra-
fii, HollyŁódź. Jak twierdzą organizatorzy, 
żadne z tych określeń nie oddaje bogactwa 
i niezwykłej atmosfery miasta.

Architektoniczne ślady przeszłości Ło-
dzi są widoczne na każdym kroku. Do dziś 

można podziwiać w centrum Łodzi eklek-
tyczne kamienice, dziesiątki pałaców, setki 
starych fabryk. Prowadzone na dużą skalę 
remonty łódzkich kamienic, modernizacja 
ul. Piotrkowskiej, rewitalizacja Księżego 
Młyna, starej elektrowni EC1 mają przy-
wrócić Łodzi dawny blask.

Autorem fotografii wchodzących 
w skład wystawy i prezentowanych w róż-
nych miastach naszego województwa, jest 
Paweł Augustyniak, którego prace ukazu-
ją industrialne pejzaże, a także urok miasta 
wraz ze zmieniającymi się porami roku, 
a nawet dnia.

Tekst i fot. W. Kupisz

25 lipca obchodzimy imieniny Krzysztofa.

Imię Krzysztof wywo-
dzi się z języka grec-
kiego i oznacza tyle, 
co „niosący Chry-
stusa”. Św. Krzysztof 
jest patronem siedzib 
ludzkich i grodów 
oraz chrześcijańskiej 
młodzieży, kierow-
ców, farbiarzy, flisa-
ków, introligatorów, 
modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, 
przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Oręduje 
w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego 
dorocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju 
pojazdy mechaniczne. W ikonografii święty Krzysztof 
przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jed-
nak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na bar-
kach niesie Dzieciątko Jezus, w ręku trzyma maczu-
gę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna 
z głową lwa. Jego atrybuty to m.in. dziecko królujące 
na globie, palma męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, 
sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła.

W Rzgowie św. Krzysztof jest patronem naszego 
księdza proboszcza Krzysztofa Florczaka. Dlatego 25 
lipca odbyła się w Jego intencji masza święta, po któ-
rej mieszkańcy mieli możliwość złożenia życzeń ka-
płanowi. Wśród przekazujących serdeczne, życzliwe 
i dodające otuchy słowa były dzieci, młodzież, mini-
stranci, siostry zakonne, przedstawiciele wieczerni-
ków i kół różańcowych, a w imieniu samorządu ży-
czenia złożył burmistrz Rzgowa. My również życzymy 
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w sprawowaniu 
kapłańskiej misji.

Tekst i fot. UMR
Źródło informacji o św. Krzysztofie www.brewiarz.pl

Każdy mógł coś ukręcić…
ŚWIĘTO 
KRZYSZTOFÓW

W sobotę, 30 czerwca, o godz. 13, odby-
ły się w Rzgowie uroczystości pogrze-
bowe wieloletniego kościelnego Jacka 
Sztandora.

Urodził się 17 maja 1967 r. w Zgierzu, 
a zmarł 23 czerwca br. w szpitalu w Sie-
mianowicach Śląskich. – Dosyć wcześnie 
się ożenił, bo w wieku nieco ponad 20 lat, 

pamiętam doskonale, bo to było na świę-
ta Bożego Narodzenia – wspomina Sta-
nisław Kuzik z kręgu najbliższych zna-
jomych. – Z zawodu był hydraulikiem. 
27 lat przepracował jako kościelny i gro-
bowy na cmentarzu rzymskokatolickim 
w Rzgowie. To było jego główne źródło 
utrzymania. Początkowo mieszkał w or-
ganistówce, dopóki nie zaczął budować 
rodzinnego domu przy ul. Wąwozowej. 
Pozostawił wdowę Elżbietę, osierocił 
troje dzieci: Justynę, Damiana i Annę.

– Jako pracownik kościelny był 
po prostu perfekcyjny, jeśli chodzi o obo-
wiązki zawodowe – twierdzi ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Florczak. – Wolał zro-
bić zawsze więcej niż mniej. Przejmował 
się każdym przypadkiem zaśmiecenia 
terenu przed cmentarzem, odpadkami 
rozsypanymi wokół pojemnika. Często 
myślałem, że pozostanie kościelnym aż 
do mojej emerytury za 14 lat. Dzięki tej 
myśli byłem spokojny o świątynię i jej 
otoczenie. Był uczynny, grzeczny, uczci-
wy i szczery. Nigdy nie miał nic do ukry-
cia, ale taki otwarty był tylko w kręgu 
ludzi, których dobrze znał. Wspólnie 
jedliśmy posiłki – to okazja, żeby dobrze 
poznać człowieka. Czasami, w obecności 
kogoś z zewnątrz, mógł sprawiać wraże-
nie małomównego lub skrytego.

– Niechętnie przystawał na propozy-
cję urlopu, bo już na zapas bał się braku 
zastępstwa. Wyjeżdżał na rodzinne wa-
kacje, ale jego pasją była praca, praca 
i jeszcze raz praca – wspomina ks. pro-
boszcz Krzysztof Florczak. – Nie miał 
hobby, sport go nie pociągał, a telewizję 
to raczej rzadko oglądał. Był natomiast 
niewymownie wrażliwy…

WK
Fot. Archiwum rodziny

WSPOMNIENIE 
ŚP. JACKA 
SZTANDORA

Łódź promowała się w Rzgowie

Jak nas widzą?
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Karta płatnicza staje się – poza 
gotówką – coraz częstszym 
„wyposażeniem” naszego 
portfela. W przypadku kradzieży 
karty złodziej, aby wypłacić 
pieniądze z bankomatu lub 
dokonać transakcji w sklepie 
musiałby znać nasz kod PIN. 
Wyjątkiem od tej reguły 
są transakcje na kwoty poniżej 
50 złotych metodą zbliżeniową 
(bez wprowadzania kodu PIN).

PIN to klucz do naszego skarbca
Aby kod PIN mógł być skuteczną obroną 
przed kradzieżą naszych pieniędzy musimy 

przestrzegać kilku zasad. Kod PIN możemy 
znać tylko my. To oznacza, że nie powinniśmy 
nikomu dawać naszej karty po to, aby wypłacił 
dla nas pieniądze z bankomatu lub zrobił za-
kupy. Kod musimy pamiętać. Nie powinniśmy 
go zapisywać, a jeśli musimy to w bezpiecznym 
miejscu, a cyfry kodu powinny być tak zapisa-
ne, aby nikt postronny nie mógł się domyślić, 
co one oznaczają. W żadnym wypadku nie 
przyklejajmy karteczek z kodem PIN do kar-
ty płatniczej, nie wkładajmy kodu zapisanego 
na karteczce do portfela, ani nie zapisujmy go 
w telefonie komórkowym, ponieważ w przy-
padku kradzieży wszystkie te przedmioty 
mogą znaleźć się w posiadaniu złodzieja.

Przestępca może również próbować od-
gadnąć nasz PIN, nie wybierajmy więc takich 

ciągów cyfr jak np. 1234 lub 1111, albo roku 
naszego urodzenia, który złodziej może znać, 
jeśli poza kartą ukradnie nam także dowód 
osobisty. Wtedy koniecznie pamiętajmy o za-
strzeżeniu naszego dokumentu w swoim ban-
ku lub pod ogólnopolskim numerem (+48) 
828 828 828, aby ustrzec się przed zaciągnię-
ciem na nasze konto kredytu w banku!

Chrońmy swój kod PIN
Nikt nie powinien widzieć jaki kod PIN 
wpisujemy na klawiaturze bankomatu, albo 
na terminalu w sklepie czy w restauracji. Cza-
sami przestępcy umieszczają w bankomatach 
kamery. Dlatego na wszelki wypadek, kiedy 
wpisujemy PIN na klawiaturze, powinniśmy 

tę klawiaturę zasłaniać drugą ręką. Podobnie 
powinniśmy się zachowywać w sklepie.

Nie traćmy karty z oczu nawet na chwilę
W restauracji nie powinniśmy dawać karty kel-
nerowi, aby użył jej gdzieś na zapleczu. Obec-
nie w restauracjach są przenośne terminale 
POS i obsługa umożliwia nam płacenie przy 
stoliku. Jeśli w restauracji nie ma przenośne-
go terminala powinniśmy dokonać płatności 
przy kasie, cały czas obserwując osobę, która 
ma naszą kartę w swoich rękach. Nie możemy 
dopuścić do sytuacji, w której tracimy kar-
tę z oczu nawet na chwilę, aby nie dopuścić 
do skopiowania danych z karty, za pomocą 
których przestępca mógłby dokonać płatności 
w Internecie.

Stracisz kartę – natychmiast ją zastrzeż
Posiadacz karty powinien ją natychmiast 
zastrzec w momencie kiedy zorientuje się, 
że ją zgubił lub mu ją ukradziono. Karty płat-
nicze można zastrzec w oddziale banku lub 
telefonując na infolinię banku, albo dzwoniąc 
pod ogólnopolski numer (+ 48) 828 828 828.

Robert Lidke

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
informuje, iż przystąpiła do realizacji 
przebudowy istniejącego gazociągu 

wysokiego ciśnienia na nowy gazociąg wy-
sokiego ciśnienia o średnicy 500 mm oraz 
maksymalnym ciśnieniu roboczym 5,5 MPa 
na odcinku od węzła Rąbień do stacji reduk-
cyjno-pomiarowej w Łodzi przy ul. Brze-
zińskiej, wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą do jego obsługi na terenie wo-
jewództwa łódzkiego.

Obecnie na podstawie zawartej umowy 
z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00–537 
Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy 
w Łodzi, ul. Targowa 18, 90–042 Łódź, opra-
cowywana jest przez PGNiG/GAZOPRO-
JEKT SA i TRACTEBEL ENGINEERING SA 
dokumentacja projektowa dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Przebudowa sieci gazo-
wej w ramach obwodnicy Łodzi”.

Inwestycja realizowana jest na terenie 
gmin: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów 
Łódzki, Ksawerów, Pabianice, Rzgów, gmina 
i miasto Łódź.

1. Podstawa prawna i zakres inwestycji
Inwestycja jest realizowana w oparciu o po-
wszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przed-
sięwzięcie to jest inwestycją celu publicznego.

Trasa nowego gazociągu w przeważającej 
części będzie przebiegała wzdłuż gazociągu już 
istniejącego, mieszcząc się w jego strefie ochron-
nej, która dla gazociągów wybudowanych przed 
2001 r. jest znacznie szersza niż obecnie.

Tym samym, w większości przypadków 
prowadzone inwestycje nie powodują dodat-
kowych ograniczeń prawnych dla właścicieli 
gruntów. Wybudowanie nowego gazociągu 
zmniejszy obecne ograniczenia nieruchomo-
ści, tym samy spowoduje uwolnienie dotych-
czas zajętych powierzchni.

Szerokość strefy kontrolowanej jest ustala-
na dla każdego nowo powstającego gazociągu. 
Według aktualnie obowiązujących przepisów 
wynosi 8 m – po 4 m na każdą ze stron od osi 
gazociągu (dla gazociągów wysokiego ciśnie-
nia o średnicy rury 500 mm). W strefach tych 
nie można wznosić obiektów budowlanych, 
urządzać stałych składów i magazynów oraz 
podejmować działań mogących spowodować 
uszkodzenia podczas użytkowania gazociągu.

2. Postępy w realizacji inwestycji
Proces realizacji inwestycji już się rozpoczął. 
Do właścicieli nieruchomości został wysłany 
ze strony firm działających na zlecenie PSG sp. 
z o.o. na adres wskazany w katastrze komplet 
materiałów informacyjnych o rozpoczęciu in-
westycji. W szczególności chodzi o pozyskanie 
tytułów prawnych do dysponowania nieru-
chomościami na cele budowlane, jak również 
tytułów prawnych, umożliwiających czasowe 
zajęcie nieruchomości w okresie wykonywa-
nia robót budowlanych oraz umożliwiających 
eksploatację gazociągu po jego uruchomieniu.

W kolejnej fazie procesu realizacji inwestycji 
ww. firmy (posiadający pełnomocnictwa do re-
prezentowania PSG), skontaktują się i odwiedzą 
bezpośrednio Właścicieli nieruchomości zloka-
lizowanych na trasie projektowanego gazociągu.

Właściciele zostaną poinformowani 
o szczegółach planowanego przebiegu projek-
towanego gazociągu przez ich nieruchomość, 
a także o warunkach, na jakich uzyskiwana 
będzie zgoda na wykonanie robót budowla-
nych.

3. Korzyści z realizowanej inwestycji
Efektem realizowanej inwestycji będzie 
zwiększenie bezpieczeństwa dystrybucji 
i zapewnienie niezawodności dostaw gazu 
ziemnego na terenie województwa łódzkiego.

Dzięki realizacji projektu dojdzie do zwięk-
szenia przepustowości systemu dystrybucyjne-
go, podniesiona zostanie atrakcyjność terenów 
pod nowe inwestycje oraz nastąpi zwiększenie 
możliwości transportu gazu w Gminie Rzgów 
i na terenie województwa łódzkiego.

Inwestycja ma na celu również poprawę 
właściwości eksploatowanej od kilkudziesięciu 
lat sieci gazowej. Istniejący gazociąg dystrybu-
cyjny wysokiego ciśnienia w rejonie aglomera-
cji łódzkiej należy poddać pilnej przebudowie. 
Wdrożenie nowoczesnych technologii, zastą-
pienie wyeksploatowanej infrastruktury sie-
ciowej materiałami odpowiadającymi zwięk-
szonym potrzebom zasilania w paliwo gazowe 
odbiorców z terenu województwa, w tym i Pań-
stwa Gminy, ewidentnie podniesie standardy 
bezpieczeństwa. Jako uchodzący za bezpieczny 
nośnik energii przy jego prawidłowym użyt-
kowaniu, gaz ziemny z racji swych walorów 
ekologicznych będzie miał coraz donioślejsze 
znaczenie dla codziennego funkcjonowania 
zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw 
domowych, zaś jego udział w ogólnym bilansie 
energetycznym będzie dynamicznie wzrastał.

W projekcie zastosowane będą atestowane 
i certyfikowane materiały najlepszej jakości oraz 
najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.

4.  Podstawowe etapy procesu 
inwestycyjnego

1.  Opracowanie dokumentacji projektowej 
gazociągu wraz z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji administracyjnych.

2.  Wytyczenie przez geodetów osi gazociągu i pasa 
montażowego, zajmowanego na czas budowy.

3.  Prace przygotowawcze pasa montażowego, 
tj. wycinka drzew i zdjęcie warstwy humusu.

4.  Rozmieszczenie rur wzdłuż trasy gazocią-
gu i roboty budowlano-montażowe.

5.  Porządkowanie terenu budowy i odbudowa 
systemów melioracyjnych.

6.  Wykonanie prób, testów, odbiorów.
7.  Zakończenie prac budowlano-montażo-

wych i oznakowanie trasy gazociągu.
8.  Wypłata odszkodowań.
9.  Przekazanie do eksploatacji na podstawie de-

cyzji administracyjnej o pozwoleniu na użyt-
kowanie.

Na etapie robót budowlanych wybrany przez 
Inwestora wykonawca zobowiązany będzie 
do przeprowadzania zaplanowanych prac 
w ściśle określonym zakresie, a po ich zakoń-
czeniu będzie miał obowiązek przywrócenia 
nieruchomości do stanu poprzedniego.

W przypadku zaistnienia lub wyrządze-
nia szkód spowodowanych budową sieci dys-
trybucyjnej na nieruchomości, w tym m.in.: 
powstałych w drzewostanie, uprawach rol-
nych, związanych z rekultywacją gruntów 
lub ze zmniejszeniem plonów w latach przy-
szłych, Inwestor zobowiąże się po wybudowa-
niu sieci dystrybucyjnej do wypłaty na rzecz 
Właściciela odszkodowania ustalonego 
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie, o którym mowa powy-
żej, zostanie wypłacone Właścicielowi prze-
lewem na rachunek bankowy podany przez 
Właściciela gruntu w terminie 30 dni od dnia 
ustalenia wysokości odszkodowania.

O dokładnej dacie rozpoczęcia i zakoń-
czenia robót, Przedsiębiorstwo Gazownicze 
lub podmiot działający na jego zlecenie w za-
kresie prowadzenia przedmiotowej inwestycji 
poinformuje Właściciela na piśmie z odpo-
wiednim wyprzedzeniem.

Ponadto przy realizacji prac budowla-
nych, PSG dołoży wszelkich starań, aby zmi-
nimalizować uciążliwości wynikające z reali-
zacji procesu budowlanego.

Liczymy na Państwa życzliwość oraz zrozu-
mienie dla inwestycji służącej podniesieniu jako-
ści życia Państwa i przyszłych pokoleń, a także 
współudział – jako kluczowych interesariuszy 
przedsięwzięcia – w rozwiązywaniu ewentualnych 
problemów, z którymi może się spotkać inwestor 
lub wszelkie służby działające w jego imieniu.

Polska Spółka Gazownictwa

Informacja dla mieszkańców 
w sprawie nowego gazociągu

Program jest 
realizowany z ini-
cjatywy Związku 
Banków Polskich 
przez Warszaw-
ski Instytut Ban-
kowości.

Edukacja bankowa (2)

Jak bezpiecznie 
korzystać z kart płatniczych
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W dniach 8–17 lipca Rzgowski Chór 
„Camerata” przebywał na warsztatach 

muzycznych w Łazach nad morzem. Szumiące 
morze i drzewa wokół tej spokojnej miejsco-
wości zachęcały do muzykowania i sprzyja-
ły ćwiczeniom przed kolejnymi koncertami 
„Cameraty”, czego najlepszym dowodem był 
czynny udział w niedzielnej mszy świętej dla 
mieszkańców i turystów w lokalnej kaplicy 
oraz koncert piosenek dla dorosłych i zorgani-
zowanych grup dziecięcych naszego ośrodka.

Oba występy wywołały aplauz, uznanie 
i wielkie brawa uczestników, proboszcz dzię-
kował rozśpiewanej, sympatycznej grupie 
ze Rzgowa, która uświetniła Eucharystię pie-
śniami i psalmami i zapraszał na przyszły rok. 
Dorośli słuchacze koncertu piosenek nucili 
je razem z nami, a dzieci z niedowierzaniem, 
szacunkiem i podziwem przyglądały się jak 
to możliwe, aby dorośli wspólnie integrowali 
się w śpiewie, który dodatkowo przysparza im 
tyle dumy, radości i satysfakcji!

Czuliśmy się bowiem ambasadorami na-
szego miasta, angażując się całkowicie i god-
nie je reprezentowaliśmy wykonując m.in. 
piosenki „Takie ładne oczy” czy „Tam nad 
Wisłą”. Największe brawa i bisy zebrały jednak 
„Bo tylko w Rzgowie” i „Konik”, w którym zin-
tegrowali się wszyscy obecni na koncercie!

Wróciliśmy do Rzgowa, pełni radości i za-
pału, przekonani, że droga, którą zmierzamy 
ma dobry kierunek. Aktywne śpiewanie to za-
jęcie dla każdego, kto ma choć trochę talentu 
i chce zaangażować się w tworzenie kultury 
naszej rzgowskiej społeczności.

Cel szczytny, a działanie pożyteczne. Tym 
bardziej, iż zbliżamy się wielkimi krokami 
do Jubileuszu 15-lecia założenia grupy, który 
„Camerata” obchodzić będzie już 1 grudnia br.

Radzie Miejskiej i burmistrzowi Rzgowa 
dziękujemy za wsparcie i możliwość uczest-
niczenia w letnich wyjazdowych warsztatach 
muzycznych.

Tekst: Izabela Kijanka, 
fot. H. Kuzik, M. Stefaniak

Saint Tropez, Monte Carlo, Monaco to tylko 
nazwy niektórych francuskich kurortów 

Lazurowego Wybrzeża, w których członkowie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” mogli po-
czuć atmosferę wielkiego świata w ciągu 10 dni.

Ogromne wrażenie zrobiło Cannes – fe-
stiwalowa stolica filmu. Spacer alejami gwiazd 
i pozowanie do zdjęć na czerwonym dywanie 
dodało każdemu z nas pewności siebie, nawet 
bez sukni wieczorowej i limuzyny. Kolejne tury-
styczne atrakcje dla 42-osobowej grupy także za-
tykały dech w piersiach. Jeden z najpiękniejszych 
kanionów w Europie, który oferuje niesamowite 
widoki – połączenie soczystej zieleni porastają-
cej jego zbocza ze szmaragdową taflą rzeki Ver-
don, w której młodzież mogła zażyć kąpieli.

Baza zgrupowania szkoleniowego była zlo-
kalizowana w Port Grimaud, zwanego „Wene-
cją Francji”. Miejsce z kompleksem basenów 
i bezpośrednim dostępem do morza tworzyło 
doskonałą bazę treningową i koncertową.

Lipcowe słońce nie szczędziło promieni 
i ćwiczenia mogły odbywać się dopiero wie-
czorami. Członkowie zespołu poznali francu-
skie zwyczaje, kulturę, kuchnię i integrowali 
się z innymi mieszkańcami Campingu Pairies 
de la mer.

Na fotografiach i filmach z tej podróży za-
braknie z pewnością zapachów perfum i sma-
ku sera, zapadną na długo w zmysłach uczest-
ników wyprawy do Francji.

Renata Furga

Podczas zgrupowania w Bocheńcu (6–20 
lipca) udało nam się skorzystać z pięknej 

pogody i kąpieli w Zalewie Bolmin. Nowa 
„Aquatica” oferowała sztuczną plażę, park lino-
wy, baseny, amfiteatr i inne wirtualne atrakcje. 
Zachwycaliśmy się także obiektami w Muzeum 
Ziemi Kieleckiej oraz zamku w Chęcinach. Za-
jęcia taneczne i wokalne zaplanowano tak, aby 

móc wykorzystać autokar i zwiedzić wszystko 
w okolicy, np Jaskinię Raj, muzeum zabawek 
oraz fabrykę cukierków w Kielcach.

Ośrodek „Ptaszyniec” w Bocheńcu, ma-
lowniczo położony z zapleczem rekreacyj-
no-sportowym spełniał nasze oczekiwania, 
a warunki sprzyjały integracji. m.in. przy 
codziennym ognisku i szkoleniu. Dzieci 
pobudzały swoją wyobraźnię, przelewając 
na kartony wspomnienia z wycieczek (konkurs 
plastyczny) oraz sprawdzały pamięć, biorąc 
udział w quizach dotyczących zwiedzania. Wa-
runki i pogodę wykorzystaliśmy maksymalnie.

Renata Furga

„Rzgowianie” na Lazurowym Wybrzeżu
Mądre dzieci nie 
nudzą się nigdy

„Rzgowianie” i „Krasnale” – warsztaty w Bocheńcu

Morze, Łazy i śpiew…
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W kościele rzgowskim na ołtarzu bocz-
nym z figurą Chrystusa, na zasuwie 

znajduje się obraz św. Rocha namalowany 
przez warszawskiego artystę Henryka Piąt-
kowskiego na początku ubiegłego stulecia.

Św. Roch został przedstawiony podczas 
modlitwy, boso – w brązowym habicie, w pele-
rynie ozdobionej muszlami. Święty jest wsparty 
na kiju, na którym u góry wisi gliniana butelka 
podróżnego. Na prawo od św. Rocha zobaczymy 
półnagiego starca na słomie i chłopca w tle. Po-
stacie są uchwycone na tle pagórkowatego pejza-
żu. Z prawej strony obrazu widnieje biało-czarny 
pies z kromką chleba w pysku. W narożnikach 
ołtarza warto zwrócić uwagę na kolumny korync-
kie, które unoszą wysoki, profilowany gzyms. Na-
stawę ołtarza wypełnia obraz św. Teresy.

Na gzymsie na osiach kolumn – na wyła-
manych odcinkach gzymsów siedzi para anio-
łów „silnym poruszeniu” jak można prze-
czytać o nich w dokumentach Archiwum 
Archidiecezjalnego w Łodzi. Ołtarz św. Rocha 
600x270 cm pokryty jest snycerskim, zło-
conym i srebrzonym ornamentem, a całość 
utrzymana w dominującym kolorze jasnozie-
lonym. Anioły otrzymały żółte szaty.

Św. Roch urodził się w XIV w. w Mon-
tpellier (południowa Francja). Jego rodzice 
byli zamożni. Kiedy przez długi czas nie mieli 
dziecka, uprosili sobie syna modlitwą i jałmuż-
nami. Roch stracił rodziców w młodym wieku. 
Wówczas, idąc za radą Ewangelii: Jeśli chcesz 
być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i roz-
daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie – 
pieszo, z kijem podróżnym w ręku udał się 
z pielgrzymką do Rzymu. W miasteczku wło-
skim Acquapendente zastał epidemię dżumy.

Zatrzymał się tam, aby zarażonym spie-
szyć z pomocą, nie bacząc, że sam naraża się 
na śmiertelne niebezpieczeństwo. W nagrodę 
za to heroiczne poświęcenie dla bliźnich Bóg 
miał go obdarzyć łaską uzdrawiania. Nawie-
dzał kościoły, opiekując się chorymi i ubogimi. 
Zjednało mu to sławę świętego.

W drodze powrotnej do Francji w Piacen-
zy znowu zastał epidemię dżumy. Przy po-
słudze chorym zaraził się. Znalazł się jednak 
pewien zamożny człowiek, który się nim zajął. 
Kiedy Roch wyzdrowiał, udał się dalej na pół-
noc. Gdy jednak znalazł się już nad Jeziorem 
Wielkim w miasteczku Angera, pochwycili go 
żołnierze i uwięzili biorąc go za szpiega. Pod-
dano go torturom.

Wycieńczony, po pięciu latach więzienia 
Roch zmarł w lochu. Jest pewne, że zmarł 
przed rokiem 1420, gdyż wtedy pojawia się 
jego pierwszy żywot i pierwsze ślady jego kul-
tu. Kult św. Rocha rozszedł się szybko po Eu-
ropie. Częste epidemie, które dziesiątkowały 
ludność i wyludniały osady, sprzyjały rozwo-
jowi czci patrona od zarazy. Św. Roch jest pa-
tronem; aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rol-
ników, szpitali i więźniów. Uważany jest także 
za opiekuna zwierząt domowych.

Roch o imię męskie pochodzące z języka 
germańskiego, znaczy „kruk”. Obecnie imię 
to nadawane jest bardzo rzadko. Najbardziej 
kojarzy się ze słynną wypowiedzią imć pana 
Zagłoby o Rochu Kowalskim na kartach „Po-
topu” Henryka Sienkiewicza. Imieniny Rocha 
najczęściej obchodzone są 16 sierpnia i 17 li-
stopada. Roch to mężczyzna żyjący tu i teraz, 
który cieszy się codziennością, i potrafi odna-
leźć przyjemność w najdrobniejszych rzeczach.

Opr. i fot. Włodzimierz Kupisz
Źródła: Wydawnictwo Pallottinum, kalbi.pl

Znamy szczegółowy program tegorocznych 
Dożynek Gminnych w Kalinku 2 wrze-

śnia. Święto rozpocznie się od mszy w koście-
le parafialnym o godz. 11.30. Zagra orkiestra 
z San Bartolomeo Val Cavargna z zaprzyjaź-
nionej gminy w północnych Włoszech.

Jak co roku będziemy świadkami malow-
niczego przejazdu korowodu dożynkowego 
wozami konnymi. Kulminacja uroczystości 
nastąpi o godz. 13.30, gdy władze samorzą-
dowe podziękują rolnikom za ich całoroczny 

trud, a starostowie dożynkowi wręczą sym-
boliczny chleb jako ukoronowanie zbiorów. 
Koła Gospodyń Wiejskich przekażą wieńce 
dożynkowe. Atrakcją święta plonów gmi-
ny Rzgów będzie zapewne masowy przelot 
gołębi pocztowych. Na scenie wystąpi m.in. 
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Jed-
nym z wydarzeń artystycznych święta bę-
dzie niewątpliwie występ naszych przyjaciół 
z Włoch: Zespołu Folklorystycznego i Or-
kiestry Dętej, która w tym roku obchodzi 
swoje 55-lecie. W sumie przyleci 50-osobo-
wa grupa Włochów. Nasi przyjaciele nie zdo-
łają przylecieć do Polski jednym samolotem 
– główna grupa wyląduje więc na Okęciu, 
a pozostali w Modlinie.

– Artystów z Włoch przywieziemy do OSP 
Kalinko wozami konnymi m.in. pięknymi do-
rożkami – zapowiada Włodzimierz Kacz-
marek, muzyk i zarazem prezes Rzgowskiej 

Orkiestry Dętej. – Wspólnie z muzykami 
włoskimi wykonamy popularnego marsza. 
Włosi będą mieli swój namiot ze stołem de-
gustacyjnym. Przywiozą ze sobą regionalne 
specjały m.in. sery, wina i potrawy charakte-
rystyczne dla ich gminy w prowincji Como. 
Gmina San Bartolomeo Val Cavargna jest 
mniej zaludniona w porównaniu z naszą gmi-
ną, bo liczy niewiele ponad tysiąc mieszkań-
ców. Położona jest w regionie atrakcyjnym pod 
względem turystycznym. Tu znajduje się prze-

cież najgłębsze we Włoszech jezioro, nad któ-
rego brzegami kupili wakacyjne domy m.in. 
Brad Pitt, George Clooney oraz Madonna.

Będziemy mieli również znamieni-
tych gości z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Moszczenicy, czyli kapelę Tolka Gałązki. 
Pierwszy koncert po reaktywacji zespołu 
w styczniu 2012 r. odbył się podczas XX Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy przed publicznością Gminnego Ośrodka 
Kultury. Od tego momentu kapela występuje 
na terenie całego kraju.

Obecnie w Kapeli Sołtysa Tolka Gałązki 
grają: Krzysztof Sala (akordeon), Ireneusz 
Chorąży (gitara), Piotr Grzanek (bęben), 
Adam Kawnik (banyo), Henryk Sipiński (gi-
tara basowa), Piotr Chorąży (skrzypce), Jerzy 
Korytkowski (tarka), Michał Król (saksofon).

Tekst: Włodzimierz Kupisz 
Fot. UMR

Ciekawostki o naszym kościele (3)

Ołtarz św. Rocha Dożynki
z włoskimi

smakami

Zakończył się kolejny etap remontu rzgowskiego kościoła. Zosta-
ła odnowiona większa część elewacji, jest dachówka na dachu 
i założono miedziane rynny, które pięknie błyszczą w słońcu

Jubileusz 55-lecia Corpo Musicale Bartolomeo val Cavargna. Pobyt naszej delegacji w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2018 r.
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Zajęcia wakacyjne zorganizowane przez 
GOSTiR oraz Gminną Komisję ds. Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych w Rz-
gowie trwały trzy tygodnie, a uczestniczyło 
w nich 70 osób. Celem zajęć sportowo-rekre-
acyjnych było stworzenie dzieciom możliwości 
rozwoju swoich umiejętności pod okiem wy-
kwalifikowanych instruktorów, przygotowanie 
do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze 
fizycznej oraz aktywnego wypoczynku.

Wśród chłopców dominowała piłka noż-
na. Dziewczęta natomiast chętnie brały udział 
w różnorodnych torach przeszkód. Dużym 
powodzeniem cieszyła się ścianka wspinacz-
kowa, która w każdym tygodniu była wręcz 
oblegana przez dzieci.

W każdy czwartek organizowany był wy-
jazd dla uczestników. W pierwszym tygodniu 
zajęcia urozmaicone były przez wyjazd do Leo 
Parku, gdzie dzieci mogły szaleć na ogromnych 
zjeżdżalniach, toczyć bitwy na armatkach pneu-
matycznych, brać udział wyścigach na torze 

gokartowym oraz skakać na profesjonalnych 
trampolinach. W kolejny czwartek wybraliśmy 
się do kina na film pt. „Bella i Sebastian”.

W ostatni tygodniu pojechaliśmy na basen. 
Tam wodnym szaleństwom nie było końca. 
Do dyspozycji dzieci był basen dydaktyczno 
– rekreacyjny oraz zjeżdżalnia wodna. Na każ-
dym z wyjazdów czuwała nasza trzyosobowa 
kadra, dbająca o bezpieczeństwo i dobrą zaba-
wę wszystkich dzieci. Podsumowaniem aktyw-
nych wakacji było ognisko integracyjne z pie-
czeniem przysmaków i zabawami. Oprócz zajęć 
sportowych realizowana była profilaktyka w za-
kresie zdrowia, higieny, kultury osobistej oraz 
przeciwdziałaniu patologiom i uzależnieniom.

Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom waka-
cyjnym dzieci nauczyły się nowych form ru-
chu oraz udoskonaliły posiadane już wiado-
mości z dziedziny sportu i kultury osobistej. 
Doświadczenie zdobyte podczas zajęć z pew-
nością przydadzą się im w przyszłości.

Tekst i fot. Izabella Stępień, GOSTiR

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Re-
kreacji w Rzgowie, jak co roku z okazji 

Światowego Dnia Deskorolki, przygotował 
dla wszystkich fanów „deski” kilka atrakcji. 
Ponad 40 uczestników spotkało się w rz-
gowskim skateparku. Zawody rozpoczęły się 
„best trick’em” na popularnych schodkach. 
Ewolucje wykonywane były na najwyższym 
poziomie i oklaskiwane przez zgromadzo-
ną publiczność. Drugą konkurencją były 
wyścigi na stworzonym torze, a czterech 

najlepszych skaterów rozegrało fascynujący 
wyścig finałowy. Zawody zostały przepro-
wadzone w dwóch kategoriach wiekowych: 
do lat 16 i w kategorii open. Na zakończenie 
„Dnia Deskorolki” dyrektor GOSTiR w Rz-
gowie Radosław Bubas wręczył zwycięzcom 
cenne nagrody, a wszystkich uczestników 
zaprosił na rozgrywane jesienią Mistrzostwa 
Rzgowa w Jeździe na Deskorolce.

Tekst i fot. GOSTiR

Z inicjatywy rady sołeckiej Kalinka, odbyło się 
spotkanie integracyjne pt. „Poznaj swojego są-
siada”, finalizujące projekt dedykowany terenom 
wiejskim. Dzięki wsparciu finansowemu Samo-
rządu Województwa Łódzkiego oraz Gminy 
Rzgów dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kalinku zakupiono kurtynę powietrzną oraz 
zestaw nagłaśniający. Zakupy zrealizowano w ra-
mach projektu „Poprawa funkcjonalności remizy 
OSP w Kalinku jako forma integracji społecznej”.

Spotkanie integracyjne, które odbyło się 
28 lipca było okazją do zaprezentowania no-
wych urządzeń. Wydarzenie miało wyśmie-
nitą oprawę kulinarną jak i muzyczną, co nie 
byłoby możliwe gdyby nie świetna współpra-
ca Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich 

oraz OSP w Kalinku. Tradycyjny piknik ro-
dzinny przygotowany przez OSP, połączo-
ny z loterią fantową odbył się również przed 
strażnicą w Grodzisku.

Tekst i fot. UMR

Wspinaczka i pływalnia najpopularniejsze

Dzień ewolucji 
w skateparku

Poznaj 
swojego 
sąsiada

Na początku lata GOSTiR zorganizował 
„Sobótkowy Piknik Piłkarski” dla ro-

dzin. Rozgrywki zostały podzielone na różne 
kategorie wiekowe – od przedszkolaków, aż 
po młodzież szkolna. Każda grupa rozegrała 
mecz ze swoimi rodzicami oraz uczestniczyła 
w konkursach z nagrodami.

Na drugim boisku odbywały się konku-
rencje sprawnościowe dla najmłodszych. Pa-
sja, z jaką dzieci uczestniczyły w konkursach 
była niesamowita. Na zakończenie dnia, zgod-
nie z tradycją, rozpalono ognisko, na którym 
uczestnicy imprezy piekli kiełbaski.

Tegoroczne Sobótki jako rywalizacja spor-
towa dzieci i rodziców, w połączeniu z zacho-
waniem tradycji palenia ognisk, w najdłuż-
szym dniu w roku, to dobra i ciekawa forma 
spędzania czasu dla całych rodzin. Liczba 
uczestników oraz ich zaangażowanie spowo-
dowały, że GOSTiR w Rzgowie planuje, iż So-
bótki w takiej formie zagoszczą u nas na stałe. 
Dziękujemy zawodnikom, uczestnikom kon-
kursów oraz ich rodzicom za udaną imprezę.

Tekst i fot. Robert Świerczyński

Sobótkowy 
Piknik Piłkarski
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Rozgrywki ligowe coraz bliżej. 
Pierwszy zespół Zawiszy 
na boisku zamelduje się już 
15 sierpnia, pozostałe drużyny 
rozpoczną sezon w kolejnych 
tygodniach.

Tegoroczna przerwa letnia przyniosła sporo 
zmian w strukturach klubu, również w kon-
tekście roszad personalnych. Jedną z ważniej-
szych informacji jest nawiązanie ścisłej współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Więcej Niż Sport 
(występującym w rozgrywkach jako WNS 
Szkoła Gortata). Na bazie tego porozumienia 
do Zawiszy trafią najzdolniejsi wychowanko-
wie akademii. Kilku z nich już teraz wzmocni-
ło pierwszy zespół, a pozostali będą ogrywać 
się w rezerwach. Następstwem tej decyzji była 
również zmiana trenera drugiego zespołu. No-
wym szkoleniowcem został Michał Wyszkow-
ski, który do tej pory z sukcesami prowadził 
drużyny młodzieżowe oraz zespół seniorski 
w Stowarzyszeniu. Decyzja o zmianie opieku-
na rezerw była jedną z najtrudniejszych, jaką 
musiał podjąć obecny zarząd w swojej działal-
ności. Dotychczasowy trener, którym był Jerzy 
Rutkowski, prowadził zespół przez 3,5 roku. 
Pod jego wodzą pierwsze trzy sezony „dwój-
ka” występowała w klasie okręgowej, a w kam-
panii 2017/18 w klasie A. Zarówno zarząd, jak 
i trener, wielokrotnie podejmowali próby ścią-
gania nowych graczy do drużyny, jednak nie 
przynosiło to oczekiwanych skutków.

W tym miejscu zarząd pragnie serdecz-
nie podziękować trenerowi Jerzemu Rutkow-
skiemu za 3,5 roku pracy z drugim zespołem. 
Jednocześnie informujemy, że szkoleniowiec 
nie opuszcza naszego klubu, od września zo-
stanie opiekunem jednego z nowych rocz-
ników. Pierwsze zajęcia pod wodzą Michała 
Wyszkowskiego (któremu pomaga doskonale 
znany w Rzgowie Krzysztof Dutkiewicz) odby-
ły się na obiektach łódzkiego CHKS-u. Patrząc 
na wysoką frekwencję (ponad 20 osób na każ-
dym treningu) jesteśmy spokojni o dalszy los 
zespołu. Za nami pierwszy sparing, w Dłuto-
wie zwyciężyliśmy z tamtejszym GLKS-em 3:2 
po bramkach Tomasza Włoskowicza, Bartosza 
Tyla i Łukasza Garbacza. Start ligi zaplano-
wano na 25/26 sierpnia, na inaugurację czeka 
nas od razu derbowe starcie z MKS-em 2000 
Tuszyn. Gospodarzem tego spotkania będą 
rywale, jednak ze względu na remont boiska 
w Tuszynie mecz odbędzie się najprawdopo-
dobniej w Gutowie Małym.

Pierwszy zespół rozpoczął przygotowania 
10 lipca. Trzon drużyny z poprzedniego se-
zonu nie ulegnie zmianie. Na chwilę obecną 
wiemy, że klub opuszczą Dominik Gałkie-
wicz, Michał Abramczyk, Sebastian Maszta-
kow i Adam Niewiadomski. Wypożyczenia 
pozostałej dwójki zawodników (odpowiednio 
z Warty Sieradz i UKS-u SMS Łódź) nie zosta-
ną przedłużone. W innych drużynach trenują 
Piotr Grzejdziak, Arkadiusz Telesiewicz, Ro-

bert Piotrowski oraz Patryk Olszewski (wraca-
jący z wypożyczenia do Lechii Tomaszów Ma-
zowiecki) i na tą chwilę bliżej im do transferów 
niż pozostania w Rzgowie. Ofensywa Zawiszy 
zostanie solidnie wzmocniona, nowymi za-
wodnikami klubu zostali Adrian Krzemiński 
i Przemysław Różycki. Obaj mają bogate CV, 
pierwszy grał już w naszych barwach w sezonie 
2012/13 (14 meczów i 1 gol w III lidze). Drugi 
to były gracz m.in. Warty Sieradz, ŁKS-u Łódź 
i Term Neru Poddębice, w barwach których 
grał w III i IV lidze. Co do pozostałych testo-
wanych piłkarzy, standardowo nie będziemy 
podawać ich nazwisk, jednak możemy się spo-
dziewać nawet pięciu kolejnych nowych twa-
rzy w rzgowskich barwach.

Dodatkowo treningi po ciężkich kontu-
zjach wznowili Marcin Cander i Dariusz Do-
lewka, i jeśli nie będą mieli problemów zdro-
wotnych to z całą pewnością będą dużymi 
wzmocnieniami. Przerwa pomiędzy sezona-
mi przebiega bardzo burzliwie w strukturach 
ŁZPN. Najpierw podjęto zaskakującą decyzję 
o powiększeniu klasy okręgowej do 18 ekip, 
w związku z czym utrzymali się wszyscy spad-
kowicze z poprzednich rozgrywek. Po kilku 
dniach dostaliśmy informację, że GKS Bedlno 
zmienia okręg z łódzkiego na skierniewicki, 
przez co w „okręgówce” zostało 17 drużyn. 1 
sierpnia do mediów trafiła jednak jeszcze jed-
na wiadomość, o wycofaniu się z ligi Górnika 
Łęczyca, z powodu braku wystarczającej ilości 
piłkarzy. ŁZPN jest zatem zmuszony do stwo-
rzenia nowego terminarza rozgrywek dla szes-
nastu drużyn. Pierwotnie mieliśmy rozpocząć 
sezon 15 sierpnia w Rosanowie, jednak prak-
tycznie na pewno ulegnie to zmianie. Nowy 
harmonogram gier znajdzie się na stronie 
www.zawiszarzgow.pl zaraz po publikacji przez 
ŁZPN. Do tej pory rozegraliśmy trzy sparingi 
(dwa przegrane, z Widzewem II Łódź i Włók-
niarzem Zelów i jeden zremisowany, 2:2 z Bo-
rutą Zgierz) oraz grę wewnętrzną. Na ostatni 
weekend przed startem rozgrywek trener Mi-
chał Osiński zaplanował mecz, jednak sparing-
partner jest jeszcze w trakcie ustalania.

W sezonie 2018/19 Zawisza będzie repre-
zentowany w rozgrywkach ŁZPN aż przez 
9 zespołów! Oprócz trzech seniorskich ekip 
(dwóch męskich w klasie okręgowej i kla-
sie A oraz jednej żeńskiej w III lidze kobiet) 
będziemy mieli sześć grup w zmaganiach 

młodzieżowych. W formule ligowej Rz-
gów reprezentować będą gracze urodzeni 
w latach 2004/05 (w klasie C1 Trampkarz), 
2006/07 (D1 Młodzik), 2008 (E1 Orlik) oraz 
2009 i 2010 (oba zespoły w kategorii E2 Or-
lik). Dodatkowo ŁZPN organizuje rozgrywki 
w formacie turniejowym, do których zgłoszo-
na została ekipa złożona z zawodników uro-
dzonych w 2011 roku (F2 Żak). To jednak nie 
wszystko, jak już wcześniej wspominaliśmy, 
od września ruszy nowa grupa, do której za-
praszamy dziewczęta i chłopców urodzonych 
w latach 2012 i młodszych. Więcej informa-
cji na ten temat udzieli prezes Robert Świer-
czyński (tel. 505 128 168 lub e-mail: zawisza.
rzgow@wp.pl). Inauguracja rozgrywek mło-
dzieżowych zaplanowana jest na weekend 
8/9 września, w związku z czym jest jeszcze 
trochę czasu na zbudowanie odpowiedniej 
formy. Grupa rocznika 2006/07 przygotowy-
wała się m.in. na obozie w Niepołomicach, 
gdzie w doskonałych warunkach trenowała 
ze szkoleniowcami pracującymi na co dzień 
w akademii VFL Wolfsburg. Za nami już czte-
ry sparingi, wygrane 4:0 z Grabką Grabica 
(rocznik 2005, bramki Paweł Grudziński – 
dwie, Gabriel Krzychowicz i Mateusz Bogusz) 
oraz 4:3 ze Startem Brzeziny (gole Oliwiera 
Hilta, Adriana Gieracha, Juliana Jabłońskiego 
i Pawła Grudzińskiego), a także dwa mecze 
z Radomiakiem Radom (porażka 2:5 i remis 
2:2, trafienia Oliwiera Hilta, Szczepana Kuzika 
oraz dwa Adriana Gieracha).

Na dzień dzisiejszy Związek opubliko-
wał terminarze klasy A, III ligi kobiet oraz lig 
młodzieżowych C1 Trampkarz i D1 Młodzik, 
które zamieszczamy w obecnym numerze 
„Naszej Gminy”. Dokładne dni oraz godziny 
rozegrania spotkań będą podane na stronie 
www.zawiszarzgow.pl po ich ustaleniu przez 
kluby. Znajdą się tam również harmonogramy 
gier pozostałych grup, po ich opublikowaniu 
przez ŁZPN. Pierwsze spotkania na Stadionie 
Miejskim im. Henryka Śmiechowicza zostaną 
rozegrane najwcześniej na początku września. 
A wszystko to z powodu długo wyczekiwa-
nego remontu murawy, który został przepro-
wadzony dzięki funduszom z Urzędu Miasta. 
Główne boisko będzie zatem w dużo lepszym 
stanie, niż w poprzednim sezonie. W związku 
ze zbliżającym się Świętem Rzgowa apelujemy 
również do mieszkańców o zadbanie o na-

wierzchnię podczas tego wydarzenia. Pamię-
tajmy, że służy on przede wszystkim najmłod-
szym piłkarzom gminy. W poprzednim roku 
członkowie zarządu wraz z pracownikami 
klubu wyciągnęli z murawy kilka kilogramów 
potłuczonego szkła. Na szczęście kilkudniowa 
żmudna praca nie poszła na marne i żaden 
gracz Zawiszy nie doznał urazu. Prosimy za-
tem, aby w tym roku każdy uczestnik Święta 
Rzgowa zadbał o porządek na terenie stadio-
nu, który jest przecież obiektem miejskim, 
a zatem jest dobrem wszystkich mieszkańców.

Tekst: Kamil Poros

Zespół młodzików po sparingu z Radomiakiem 
Radom podczas obozu w Niepołomicach

fo
t. 
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Przygotowania do nowego 
sezonu piłkarskiego

Klasa A gr. I
MKS 2000 Tuszyn – Zawisza II Rzgów 25/26.08
Kolejarz Łódź – Zawisza II Rzgów 2.09, 15:00
Zawisza II Rzgów – GLKS Dłutów 8/9.09
Start Łódź – Zawisza II Rzgów 15/16.09
Zawisza II Rzgów – Sparta Łódź 22/23.09
AKS SMS Łódź – Zawisza II Rzgów 29/30.09
Zawisza II Rzgów – Jutrzenka Bychlew 6/7.10
AMII Łódź – Zawisza II Rzgów 13.10, 15:00
Zawisza II Rzgów – KAS Konstantynów Łódzki 20/21.10
Orzeł Kazimierz – Zawisza II Rzgów 27.10, 15:00
Zawisza II Rzgów – Orzeł Piątkowisko 3/4.11
Iskra Dobroń – Zawisza II Rzgów 10/11.11
Zawisza II Rzgów – Włókniarz II Pabianice 17/18.11

III liga kobiet
PTC Pabianice – Zawisza Fiero Rzgów 1/2.09
Astoria Szczerców – Zawisza Fiero Rzgów 8/9.09
Zawisza Fiero Rzgów – Grabka Grabica 15/16.09
UKS SMS III Łódź – Zawisza Fiero Rzgów 22.09, 11:00
Zawisza Fiero Rzgów – Błękitni Dmosin 29/30.09
Górnik Łęczyca – Zawisza Fiero Rzgów 6/7.10
Zawisza Fiero Rzgów – Kolejarz Łódź 13/14.10
Włókniarz Konstantynów Łódzki – Zawisza Rzgów 21.10, 17:00
Zawisza Fiero Rzgów – Kotan Ozorków 27/28.10
Piotrcovia Piotrków Trybunalski – Zawisza Fiero Rzgów 3/4.11
Zawisza Fiero Rzgów – Róża Kutno 10/11.11

C1 Trampkarz (rocznik 2004/05)
Zawisza Rzgów – Bzura Ozorków 8/9.09
Sokół Aleksandrów Łódzki – Zawisza Rzgów 15/16.09
Zawisza Rzgów – Iskra Dobroń 22/23.09
Termy Ner Poddębice – Zawisza Rzgów 29/30.09
Zawisza Rzgów – Włókniarz Pabianice 6/7.10
Witonianka Witonia – Zawisza Rzgów 13/14.10
Zawisza Rzgów – Iskra Głowno 20/21.10
KS Kutno – Zawisza Rzgów 27/28.10

D1 Młodzik (rocznik 2006/07)
Zawisza Rzgów – AKS SMS Łódź 8/9.09
Jutrzenka Bychlew – Zawisza Rzgów 15/16.09
Zawisza Rzgów – Włókniarz Pabianice 22/23.09
Zawisza Rzgów – PTC Pabianice 29/30.09
WNS Szkoła Gortata Łódź – Zawisza Rzgów 6/7.10
Zawisza Rzgów – Orzeł Piątkowisko 13/14.10
Metalowiec Łódź – Zawisza Rzgów 20/21.10

TERMINARZ
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Jarosław Rychlewski od początku lipca pełni 
obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Rzgowie. Objął tę funkcję po rezygnacji 
z pracy dotychczasowego dyrektora tej insty-
tucji. Mieszkańcy gminy Rzgów znają Jarosła-
wa Rychlewskiego między innymi z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, z którym jest 
związany od 30 lat. Tekst i fot. UMR

Już ponad sto kompletów listewek rekla-
mowych naszej gminy trafiło do intere-

santów, którzy odbierali tablice rejestracyjne 
w Wydziale Komunikacji starostwa łódzkiego 
wschodniego w rzgowskim ratuszu. Listewki 
są dobrze widoczne po zamontowaniu nowej 
tablicy. Do tej pory na listewkach reklamowały 
się zazwyczaj salony samochodowe.

– Pomysł gratisowych listewek z logo gminy 
i miniaturką magistratu rzgowskiego to oryginal-
ny pomysł – mówi Miron Ossowski, szef pro-
mocji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Gadżet 
jest dodawany na życzenie interesanta. Zamówi-
liśmy pięćset kompletów listewek za 2 tys. zł. Jeże-
li zabraknie tych gadżetów, zostaną zamówione 
kolejne.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Na wniosek mieszkańców Prawdy złożo-
ny w UMR, łódzka firma wyremontowała 
180-metrowy odcinek ulicy na wysokości po-
sesji od 46 do 56a. Z budżetu gminy wyasy-
gnowano na ten cel ponad 35,5 tysiąca złotych.

Naprawa chodnika była niezbędna na sku-
tek zdewastowania go przez ciężarówki, m.in. 
te wyjeżdżające z przedsiębiorstwa. Jezdnia 
w tym miejscu ma szerokość 5,5 metra. Mamy 
nadzieję, że chodnik będzie tylko dla pieszych 
i będzie im służył przez długie lata.

W. Kupisz, Fot. Mariusz Rutecki

20 sierpnia 1467 roku 
to jedna z najważ-
niejszych dat w dzie-
jach Rzgowa. Tego 
dnia król Kazimierz 
Jagiellończyk nadał 

osadzie prawa miejskie magdeburskie. Sam 
władca, wielce zasłużony dla historii grodu 
nad Nerem, prawdopodobnie przejeżdżał 
przez Rzgów, m.in. w 1463 i 1475 roku.

Portret wg Jana Matejki

Tylko z nami te… 
rzgowskie numery

PRAWDZIWY 
chodnik

Zielony Rzgów 
na wesoło

Pół żartem, pół serio…

Przyda się taneczna rozgrzewka 

przed Dniami Rzgowa…

Klomb pospolity, zwyczajny

Kwietnik na podłożu… granitowym

Kwiaty energetyczne, 
czyli kwitnące lampiony…

W poprzednim wydaniu pokazaliśmy burmistrza Rzgowa, jak wodził poloneza w Lidzbarku, 
a w tym numerze prezentujemy zastępcę burmistrza Małgorzatę Rózgę (pierwsza z prawej) 
w egzotycznym, hinduskim pląsie podczas festiwalu tańca fot. UMR

Kartka z kalendarza    LIPIEC    SIERPIEŃ

29 lipca 1956 roku uroczyście oddano do użytku stadion sportowy 
przy ul. Tuszyńskiej, który 26 sierpnia 2007 roku otrzymał imię Henryka 
Śmiechowicza, współtwórcy obiektu i zasłużonego dla Rzgowa działacza 
społecznego. Tekst i fot. UMR

KADRY

Zmiany w GOK

Fot. UMR

W Rzgowie zabawa! 
Miła to sprawa!

Na stadion idziemy,
Całą gminą świętować będziemy!

W Rzgowie dobre życie mamy
I na festyn zapraszamy!

* * *
Z okazji 551. rocznicy 

nadania praw miejskich dla Rzgowa
Najlepsze życzenia 

wszystkim mieszkańcom Gminy
składają

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński
Zastępca Burmistrza Małgorzata Rózga

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michalak


