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Dwa tysiące widzów, a może i więcej obejrzało program sobotniego, pierw-
szego dnia Dni Rzgowa. Burmistrz Mateusz Kamiński w krótkim wystąpie-

niu podziękował ze sceny wszystkim strażakom, dzięki którym wypompowano 
wodę i utwardzono żwirem część stadionu od ul. Tuszyńskiej, która w dniu im-
prezy została zalana po oberwaniu chmury.
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• 450 uchwał
• 29 interpelacji
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4 lata kadencji Rady 
Miejskiej w Rzgowie 
podsumowuje 
przewodniczący RM 
Jan Michalak

Święto Rzgowa 
wygrało z pogodą!
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W niedzielę, 9 września, Jan Michalak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie wziął 
udział w dożynkach gminnych na zaproszenie 
władz miasta i gminy Brusy w powiecie choj-
nickim na Kaszubach. Władze miasta i gminy 
Brusy wyróżniły nasz samorząd zapraszając 
przedstawiciela Rzgowa na tegoroczne dożyn-
ki, jako przedstawiciela wszystkich gmin szcze-
bla podstawowego, które udzieliły wsparcia 
gminie Brusy po nawałnicy 11 sierpnia ub. r.

Jak wielkie zniszczenia przyniósł huragan, 
świadczy fakt, że zostało zniszczone 57% la-
sów na terenie gminy, która ma powierzchnię 
400 km2 i miała 90% powierzchni zalesionej. 
Straty w mieniu komunalnym zostały ocenio-
ne na 19 mln zł. Odpowiadając na apel władz 
samorządowych powiatu chojnickiego, samo-
rządy z całej Polski przekazały w formie pomo-
cy dla gminy Brusy 3 mln zł, z czego 50 000 zł 
przekazał rzgowski samorząd.

Przewodniczący Jan Michalak – z rąk bur-
mistrza Brus Witolda Ossowskiego odebrał 
podziękowania dla wszystkich samorządów 
gminnych i miejskich za tą pomoc. Na zakoń-
czenie części oficjalnej dożynek goście po-
sadzili drzewka przy obwodnicy miasta. Był 
to gest symboliczny, ponieważ obwodnica zosta-
ła oddana do użytku tuż przed nawałnicą, która 
zniszczyła przy niej wszystkie nowe nasadzenia. 
Szef RM w Rzgowie wspólnie z przewodniczą-
cym Rady Powiatu Chojnickiego Robertem 
Skórczewskim, reprezentującym samorządy 
powiatowe, posadził drzewko nr 5. Pobyt na Ka-
szubach był okazją poznania tamtejszych zwy-
czajów dożynkowych i porównania ich z naszy-
mi. Padało wiele pytań o ich porównanie, ale 
wspólnie stwierdzono, że najlepiej będzie, jeżeli 
przedstawiciele Brus skorzystają z zaproszenia 
i w przyszłym roku będą gośćmi na naszym 
Święcie Plonów.

Tekst i fot. JM

Brusy dziękują 
za pomoc

Rada Miejska w Rzgowie, która 1 grudnia 2014 
o godzinie 13.00 rozpoczęła pierwszą sesję mi-
jającej kadencji składała się z 3 kobiet i 12 męż-
czyzn. Średnia wieku wynosiła nieco ponad 54 
lata. Wśród radnych 12 osób po raz pierwszy 
odbierało zaświadczenia o wyborze na rad-
nych Rady Miejskiej w Rzgowie.

* * *
Przewodniczącym rady został Jarosław Świer-
czyński, a wiceprzewodniczącymi: Ewa Frycz-
ka oraz Radosław Pełka, który pełnił tą funkcję 
przez całą kadencję 2014‒2018. Na kolejnej 
sesji w dniu 9 grudnia 2014 radni wybrali 
przewodniczących komisji stałych. Przewod-
niczącą Komisji Rewizyjnej została radna Gra-
żyna Gałkiewicz, przewodniczącym Komisji 
Gospodarki, Budżetu i Finansów został radny 
Rafał Kluczyński, który pełnił tę funkcję przez 
całą kadencję, a komisja odbyła 24 posiedzenia. 
Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych 
został radny Leszek Chwiałkowski. Wszyscy 
przewodniczący rady i komisji byli z klubu 
Lepsza przyszłość w Twoich Rękach. W trakcie 
kadencji Komisja Rewizyjna odbyła 35 posie-
dzeń. Przewodniczącymi tej komisji byli kolej-
no: Grażyna Gałkiewicz, Leszek Chwiałkowski, 

Jan Michalak, ponownie Grażyna Gałkiewicz 
i Wiesław Gąsiorek. Komisja Spraw Społecz-
nych odbyła w trakcie kadencji 26 posiedzeń. 
Pracami tej komisji po radnym Chwiałkowski 
kierowali: Marek Marchewczyński i aktualnie 
– radny Stanisław Zaborowski.

Poza komisjami stałymi, w trakcie kaden-
cji 2014–2018 Rada Miejska powołała również 
komisje doraźne. Jest to doraźna Komisji Plano-
wania Przestrzennego, którą od 29 stycznia 2015 
roku kierowała radna Anna Tumińska-Kubasa. 
Drugą komisją doraźną jest Komisja Statutowa, 
którą od 26 sierpnia 2015 kierował radny Rado-
sław Pełka. Efektem pracy tych komisji są opinie 
dotyczące planów zagospodarowania przestrzen-
nego oraz projekt Statutu Rady Miejskiej w Rzgo-
wie. W 2016 roku nastąpiła zmiana na stanowisku 
przewodniczącego Rady Miejskiej – po odwoła-
niu Jarosława Świerczyńskiego, 1 czerwca 2016 
przewodniczącym został radny Jan Michalak.

* * *
W trakcie kadencji radni złożyli 29 interpela-
cji dotyczących różnych dziedzin życia gminy. 
Już na pierwszej sesji, w grudniu 2014 roku zo-
stały złożone 2 interpelacje, a w rekordowym 
roku 2015 radni złożyli 14 interpelacji.

Efektem pracy radnych mijającej kadencji 
jest m.in. uchwalenie Studium Zagospodaro-
wania Przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania w różnych miejscach gminy, 
oraz kilka programów i strategii, dotyczących 
różnych dziedzin życia, środowiska i gospo-
darki. Dokumenty te są podstawą do ubiegania 
się przez mieszkańców i władze naszej gminy 
o wszelkiego rodzaju dofinansowania na mo-
dernizację i budowę przeróżnych obiektów. 
W mijającej kadencji rozpoczęto również kilka 
ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji. 
Jest to m.in. budowa kanalizacji w Starowej 
Górze i Gadce Starej, rozbudowa oczyszczalni 

ścieków oraz budowa Domu Kultury w Rzgo-
wie oraz przedszkoli w Guzewie i Kalinie.

* * *
Kończąca się kadencja pokazała bardzo dobrą 
współpracę naszego samorządu z samorządem 
powiatowym. Dowodem tego jest m.in. uru-
chomienie w Rzgowie specjalistycznej przy-
chodni dla dzieci oraz duży wkład finansowy 
starostwa w koszty finansowania modernizacji 
dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

WYBORY 2018

Samorząd 
w pigułce
Jak do każdego podsumo-
wania, tak i do tego doty-
czącego podsumowania 
kadencji Rady Miejskiej 
w Rzgowie można podejść 
również statystycznie 
i podać, że w ciągu pra-
wie 4 lat radni spotkali 
się na 58 sesjach i podjęli 
450 uchwał, mniej lub 
bardziej obszernych, ale 
wszystkie równie ważne.

4 lata kadencji Rady Miejskiej w Rzgowie 
podsumowuje przewodniczący Jan Michalak

W NAJBLIŻSZYM WYDANIU 
NASZEGO MIESIĘCZNIKA, 

KTÓRY UKAŻE SIĘ W POŁOWIE 
PAŹDZIERNIKA, OPUBLIKUJEMY

INFORMATOR WYBORCZY
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RZGÓW
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Jak ograniczyć 
skutki nawałnicy?

Oberwanie chmury nad ranem 25 sierpnia 
br. spowodowało zalanie stadionu. Z powodu 
wody płynącej od wybrukowanego parkingu 
centrum handlowego, która nie mogła być 
przyjęta przez rów odpływowy i rzekę Strugę, 
zatopiła ona m.in. główny wjazd od ul. Tu-
szyńskiej. A tutaj o godz. 13 miało rozpocząć 
się Święto Rzgowa.

Przybyły na miejsce burmistrz Mateusz 
Kamiński zorganizował efektywną pomoc 
w postaci jednostek OSP ze Rzgowa, Grodziska 
i Starej Gadki. Do likwidacji rozlewiska użyto 
4 pomp pływających i 2 szlamowych, a główny 
wjazd utwardzono doraźnie żwirem. Do tych 
prac użyto komunalnej koparki. Udało się zła-
godzić konsekwencje zalania, ale przez cały 
dzień zdarzyło się kilkakrotnie, że samochody 
zniszczyły część mocno zawilgoconej murawy 
obiektu m.in. siatkę przeciw kretom i trawę.

W działaniach długofalowych należałoby 
rozważyć m.in. rozważyć pogłębienie Strugi 
i modernizację/budowę rowów odpływowych/
zbiornika retencyjnego w ścisłej współpracy 
z centrum handlowym.

Radni wyrazili zgodę na sfinansowanie na-
prawy stadionowej w kwocie około 42 tysięcy 
złotych z przeznaczeniem na płytę główną. 
Treningi Zawiszy miały zostać okresowo prze-
niesione na inne stadiony lub boiska np. w Ka-
linie i Guzewie. Rozważano także rozgrywanie 
u przeciwników meczy – pierwotnie zaplano-
wanych w Rzgowie.

Kolarski sukces

Gmina Rzgów niewielkim kosztem (8 tysięcy 
złotych) miała dużą promocję podczas XXV 
Międzynarodowego Wyścigu Rowerowego 
Juniorów po Ziemi Łódzkiej. U nas został ro-
zegrany III etap niepodległościowy, związany 
z okrągłą rocznicą odzyskania Niepodległości 
w 1918 r. Siedem okrążeń o łącznej długości 
113 km rozegrano w gminie Rzgów. Gmina 
skorzystała z reklamy swoich możliwości i wa-
lorów w katalogu wyścigu.

Obwodnica gazowa Łodzi 
w centrum Rzgowa?

Dyskusję pod koniec sesji wywołało wystąpie-
nie Krzysztofa Jabłońskiego w imieniu prawie 
stuosobowej grupy mieszkańców, protestują-
cych przeciwko planom przebiegu obwodnicy 
gazowej Łodzi przez gęsto zaludniony odcinek 
w centrum Rzgowa. Protestujący podnoszą, 
że biorąc pod uwagę wzrost ciśnienia gazu 
w istniejącej nitce rzgowskiej z 12 atmosfer 
do 55 w nowej obwodnicy wzrasta zagrożenie 
katastrofą w razie wybuchu. Mieszkańcy boją 
się spadku wartości działek, a jednocześnie 
przekonywali radnych, że inwestor nie pła-
ci wystarczających odszkodowań. Niepokój 
mieszkańców budzą niezapowiedziane wjazdy 
na ich działki ekip pracujących na zlecenie ga-
zowników.

Burmistrz obiecał zaproszenie na spotka-
nie z mieszkańcami ministra infrastruktury 
na temat takiego skorygowania planów, aby 
nowy gazociąg nie przebiegał przez duże sku-
pisko ludności. Protestujący usłyszeli, że Rada 
Miejska w Rzgowie może nie zgodzić się 
na proponowany przebieg obwodnicy gazowej 
Łodzi na miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego. Wiceprzewodniczący rady 
Radosław Pełka, który jest dowódcą jednostki 
ratowniczo-gaśniczej PSP w Łodzi uspoka-
jał, że ciśnienie gazu 55 atmosfer nie oznacza 
od razu realnego zagrożenie wybuchem.

Sprawozdanie burmistrza…

… z działalności międzysesyjnej od 27 czerw-
ca do 28 sierpnia rozpoczęło się od stwier-
dzenia, że wydał on 42 zarządzenia, dotyczą-
ce różnych sfer działalności. Ogłosił otwarty 
i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne 
stanowisko podinspektora ds. rolnych i gospo-
darki gruntami, na które wybrana została Pau-
lina Stanecka ze Starowej Góry.

17 sierpnia odbyło się uroczyste przeka-
zanie nowego wyposażenia dla OSP wartości 
99,6 tysiąca złotych, z czego 99% to dotacja 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest minister sprawiedliwości, a jeden 
procent to wkład własny gminy. Zakupio-
no m.in. torby medyczne z butlami powietrz-
nymi, defibrylatory, detektory napięcia, detek-
tory wielogazowe, bosak dielektryczny, latarki 
ręczne, pilarki spalinowe.

Powtórnie ogłoszono przetarg na prze-
budowę drogi powiatowej w Hucie Wiskic-
kiej – Tadzinie. Przetarg został rozstrzygnięty 
po dołożeniu środków na sesji nadzwyczajnej. 
Umowa została podpisana. Planowane rozpo-
częcie prac: początek września 2018.

Ogłoszono przetarg na budowę i dopo-
sażenie placów zabaw. Przetargi zostały roz-
strzygnięte. Podstawowe prace zakończono. 
Trwa doposażenie części placów z nadwyżek 
pozostałych po przetargach. Powtórzono 
przetarg na wykonanie siłowni zewnętrznych. 
Realizacja – do 15 października. Podpisano 
umowy i częściowo zrealizowano prace, zwią-
zane z utwardzeniem placów zabaw i terenów 
przy szkołach w Guzewie i Kalinie. Wykonano 
wiatę na placu zabaw na ulicy Nasiennej w Rz-
gowie. Podpisano umowę na budowę kanali-
zacji w ul. Literackiej w Rzgowie.

Zakończono budowę chodnika w Kalinku. 
Zmodernizowano OSP w Kalinku (wykonanie 
wejścia oraz montaż chłodni).

Trwa budowa kanalizacji w Starej Gadce 
i Starowej Górze (ul. Podłogowa, Tunelowa, 
Kasztanowa, Warzywna). Wykonawca przed-
stawił poprawiony harmonogram realizacji. 

Zakończono budowę kanalizacji w ulicach: 
Stropowej, Mieszka I i Mieszka II w Starowej 
Górze. Rozstrzygnięto przetarg na budowę 
chodnika na ulicy Futrynowej w Starowej 
Górze. Rozpoczęcie prac na początku wrze-
śnia. Ogłoszono przetarg na budowę chodnika 
na ulicy Szczytowej. Przetarg został unieważ-
niony z powodu braku środków. Ogłoszono 
drugi przetarg na wykonanie pompowni V1 
w Starowej Górze. Przetarg unieważniono 
z powodu braku środków.

Pięć wodociągów gotowych

Prace na budowie Domu Kultury i przy rozbu-
dowie oczyszczalni postępują zgodnie z har-
monogramem. Zakończono budowę pięciu 
wodociągów. Ogłoszono przetargi na budowę 
dwóch ostatnich w b.r. wodociągów w ulicy 
Piecowej i w Czyżeminku. Podpisano umowę 
na oświetlenia ul. Pejzażowej w Konstantynie. 
Rozpoczęto budowę oświetlenia ul. Żwirowej 
(teren boiska). Podpisano umowę na budowę 
świetlicy w Starej Gadce.

Referat Gospodarki Komunalnej utwar-
dził ul. Szklaną w Starowej Górze na odcinku 
130 m, wykonał rów odwadniający ul. Szklaną 
w Starowej Górze na długości 200 m, przygo-
tował słupy pod instalacje monitoringu wizyj-
nego na składowisku odpadów komunalnych. 
Zabezpieczono teren wokół składowiska po-
przez usypanie wału ziemnego.

Wykonano prace mające na celu ogra-
niczenie nielegalnego wyrzucania odpadów 
na działki przy składowisku, wysypał tłuczeń 
na 100-metrowym odcinku ul. Plenerowej 
w Konstantynie, naprawił ul. Zagłoby na od-
cinku od ul. Gontowej do ul. Kasztanowej, ul. 
Nową w Starowej Górze oraz ul. Inspektową.

Utwardzono destruktem pobocze ul. Gu-
zewskiej na odcinku od DK71 do granic Gu-
zewa. Wykonano przepust pod drogą gminną 
w Guzewie przy drodze S8.

W Referacie Gospodarki Przestrzennej 
i Rolnictwa zakończyła prace komisja ds. sza-
cowania szkód w uprawach rolnych w wyniku 
suszy. Komisja oszacowała straty w 33 gospo-
darstwach rolnych.

28 sierpnia został wyłożony do publiczne-
go wglądu projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części Rz-
gowa i części sołectwa Guzew – Babichy, rejon 
ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowic-
kiej, droga przez wieś Guzew-Babichy, projek-
towana droga (przedłużenie ul. Krasickiego), 
droga na granicy Rzgowa i wsi Guzew – część 
A. Z projektem planu można się zapoznać 
w pokoju 5 lub na stronie BIP. Uwagi do pro-
jektu planu należy składać do 2 października.

Tekst i fot. W. Kupisz

Na sesji 
o oberwaniu 
chmury i gazie
Pierwszą powakacyjną 
LVIII sesję Rady Miejskiej 
zdominował problem 
szkód na stadionie im. 
H. Śmiechowicza przed 
i w trakcie imprezy maso-
wej w ramach Dni Rzgowa.
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Referat Inwestycji UMR zajmował się 
następującymi zagadnieniami:
•  Dokonano wprowadzenia wykonawcy 

na inwestycję rozbudowy oczyszczalni ście-
ków w Rzgowie. Wyłoniono w trakcie postę-
powania inspektora nadzoru. Trwają inten-
sywne prace budowlane.

•  Powtórnie ogłoszono przetarg na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem 
w Hucie Wiskickiej, Tadzinie. Przetarg został 
rozstrzygnięty po dołożeniu środków na sesji 
nadzwyczajnej. Umowa została podpisana. 
Planowane rozpoczęcie prac wrzesień 2018.

•  Ogłoszono przetarg na budowę i doposażenie 
placów zabaw na terenie gminy Rzgów. Przetar-
gi zostały rozstrzygnięte. Podstawowe prace zo-
stały zakończone. Trwa doposażenie części pla-
ców z nadwyżek pozostałych po przetargach.

•  Powtórzono przetarg na wykonanie siłowni 
zewnętrznych. Realizacja potrwa do 15 paź-
dziernika.

•  Podpisano umowy i częściowo zrealizowano 
prace związane z utwardzeniem placów za-
baw i terenów przy szkołach w Guzewie i Ka-
linie. Wykonano wiatę na placu zabaw przy 
ulicy Nasiennej w Rzgowie.

•  Podpisano umowę na budowę kanalizacji 
na ulicy Literackiej w Rzgowie. Wykonawca 
planuje rozpoczęcie prac we wrześniu.

•  Zakończono prace związane z budową chod-
nika w Kalinku. Chodnik jest zakończony 
i odebrany. Zakończono prace związane 
z modernizacją OSP w Kalinku w zakresie 
obejmującym wykonanie wejścia oraz mon-
tażem chłodni.

•  Trwają prace związane z budową kanalizacji 
w Starej Gadce i Starowej Górze. W trakcie 
realizacji są ul. Podłogowa, Tunelowa, Kasz-
tanowa, Warzywna. Wykonawca przedsta-
wił poprawiony harmonogram realizacji. 
Zakończono budowę kanalizacji na ulicach: 
Stropowej, Mieszka I i Mieszka II w Starowej 
Górze.

•  Rozstrzygnięto przetarg na budowę chod-
nika na ulicy Futrynowej w Starowej Górze. 
Rozpoczęcie prac ma nastąpić na początku 
września. Ogłoszono przetarg na budowę 
chodnika na ulicy Szczytowej. Przetarg zo-
stał unieważniony z powodu braku środków.

•  Zakończono budowę pięciu wodociągów. 
Ogłoszono postępowanie na budowę dwóch 
ostatnich w br. wodociągów na ulicy Pieco-
wej i w Czyżeminku.

•  Ogłoszono postępowanie na wykonanie 
oświetlenia na ulicy Sosnowej w Starowej 
Górze.

•  Podpisano umowę na budowę oświetlenia 
na ulicy Pejzażowej w Konstantynie.

•  Podpisano umowę na wykonanie prac 
w świetlicy w Bronisinie Dworskim.

•  Trwają prace związane z budową domu kul-
tury w Rzgowie. Zakończono prace funda-
mentowe, trwają prace murowe. Prace postę-
pują zgodnie z harmonogramem.

•  Podpisano umowę na budowę świetlicy 
w Starej Gadce. Rozpoczęcie prac nastą-
pi po dostawie kratownic drewnianych 
na budowę. Wykonawca deklaruje rozpo-
częcie prac w połowie września. Zakres 
prac w br. ma obejmować wykonanie dachu 
i orynnowania.

Referat Gospodarki Komunalnej UMR 
wykonywał następujące zadania:
•  Wykonano utwardzenie 130 m ul. Szklanej 

w Starowej Górze i wykonano rów odwad-
niający o długości 200 m.

•  Przygotowano słupy pod instalacje moni-
toringu wizyjnego na terenie składowiska 
odpadów komunalnych. Prace maja na celu 
ograniczenie nielegalnego wywozu odpadów 
na sąsiednie działki.

•  Wytłuczniowano 100 m ul. Plenerowej w miej-
scowości Konstantyna. Zamontowano dwa 
progi zwalniające w miejscowości Prawda.

•  Naprawiono ul. Zagłoby na odcinku od Gon-
towej do Kasztanowej, ul. Nową w Starowej 
Górze oraz ul. Inspektową.

•  Zebrano i utwardzono destruktem pobocze 
na przy ul. Guzewskiej na odcinku od DK71 
do granic miejscowości Guzew.

•  Wykonano przepust pod drogą gminną 
w miejscowości Guzew przy drodze S8.

•  Zamontowano ławki na ul. Łódzkiej i przy 
budynku przychodni zdrowia. Zamontowa-
no stojak rowerowy na boisku w Starowej 
Górze.

•  Zamontowano barierki przy progach zwal-
niających w miejscowości Babich, a także 
zabezpieczające rów przy ul. Pejzażowej 
w Konstantynie na długości 500 m.

•  Wykorytowano i utwardzono gruzobetonem 
i kruszywem ul. Widokową w Konstantynie 
– odcinek 220 m.

•  Wykorytowano teren pod boisko do siatków-
ki przy ul. Nasiennej oraz przy ul. Żwirowej 
w Starowej Górze.

•  Umocniono prefabrykatami betonowymi 
rów przy ul. Literackiej w Rzgowie. Odcinek 
ok. 200 m.

Referat Gospodarki Przestrzennej 
i Rolnictwa UMR prowadził następujące 
sprawy:
•  Zakończyła prace Komisja ds. szacowania 

szkód w uprawach rolnych w wyniku suszy. 
Komisja oszacowała straty w 33 gospodar-
stwach rolnych. Protokoły zostały już prze-
kazane i potwierdzone przez wojewodę łódz-
kiego.

* * *
•  28.08.2018 r. został wyłożony do publiczne-

go wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części 
Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy, 
rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. 
Katowickiej, droga przez wieś Guzew-Babi-
chy, projektowana droga (przedłużenie ul. 
Krasickiego), droga na granicy Rzgowa i wsi 
Guzew –Babichy. Uwagi do projektu planu 
można składać do 2 października br.

Tekst i fot. UMR

17 sierpnia burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński podpisał z jednostkami OSP umowy 
o przekazaniu wyposażenia. Wartość sprzętu 
ostatecznie zakupionego to: 99 621 złotych, 
z czego 99% to dotacja ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

minister sprawiedliwości, a tylko jeden pro-
cent to wkład własny gminy Rzgów.

Dzięki pozyskanym środkom jednostki 
OSP otrzymały wyposażenie i sprzęt niezbęd-
ny do udzielania pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu przestępstwa, które 
zagraża zdrowiu i życiu poszkodowanych. Za-
kupiono m.in. torby medyczne z butlami po-
wietrznymi, defibrylatory, detektory napięcia, 
detektory wielogazowe, bosak dielektryczny, 
latarki ręczne, pilarki spalinowe.

Zakupiony sprzęt z pewnością zwiększy 
możliwości prowadzenia akcji ratowniczych 
w zakresie ratowania życia i mienia ludzkiego 
oraz w sposób bardziej efektywny zakres udzie-
lania pomocy w czasie wypadków drogowych.

Wniosek gminy Rzgów został złożony 
w ramach VIII naboru wniosków na powie-
rzenie realizacji zadań ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Prio-
rytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytu-
cjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom oraz realizacja 
przez jednostki sektora finansów publicznych 
zadań, ustawowych związanych z ochroną in-
teresów osób pokrzywdzonych przestępstwem 

i świadków oraz likwidacją skutków pokrzyw-
dzenia przestępstwem na rok 2018. Zadanie 
jest współfinansowane ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
minister sprawiedliwości.

Tekst: Miron Ossowski, Fot. WK

OSP lepiej wyposażone do akcji

Lista trwających lub rozpo-
czynających się inwestycji, 
remontów i prac budowla-
nych jest w tym roku bardzo 
długa. To było bardzo pra-
cowite lato dla służb Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie.

Nie było wakacji 
na rzgowskich 
budowach
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Gołym okiem widać ogromne postępy 
na placu rozbudowy oczyszczalni ście-

ków, której możliwości przerobowe mają być 
podwojone. Roboty skupiają się na wykonaniu 

prac żelbetowych w komorach osadu czynnego. 
Powstają ściany zewnętrzne i ściany działowe.

W ogromnym, okrągłym osadniku wtór-
nym trwa zbrojenie płyty dennej. Ściana osad-

nika będzie miała wysokość 3 metrów, ale nad 
nią powstanie kołnierz, po którym będzie ob-
racała się karuzela, jak pracownicy budowy 
nazywają zgarniacz osadów.

– Na szczęście opady nic nam nie popsuły 
– mówi Jan Jaskuła, kierownik robót, który 
przed laty budował także starszą część rzgow-
skiej oczyszczalni w końcu lat 90. – Teraz spo-
dziewamy się wejścia na budowę podwykonaw-
ców, którzy odpowiadają za budowy suszarni 
osadów.

– Suszarnia będzie stanowiła ukoronowa-
nie całego procesu technologicznego – dodaje 
dyr. Beata Jasiukiewicz, dyrektor Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. – Dziś osa-
dy ściekowe przechodzą przez prasę do osadów, 
w efekcie czego uzyskują postać pasty, która 
jest wykorzystywana rolniczo. Po rozbudowie 
oczyszczalni osady będą trafiać na pola w posta-
ci suchej. Jak tylko zakończy się budowa bliźnia-
czego bloku biologicznego, stary zostanie podda-
ny remontowi kapitalnemu.

Wartość umowy to 16,35 mln zł, a termin 
zakończenia prac ustalono na koniec września 
przyszłego roku. Wykonawca udzieli 40-mie-
sięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz 
na zamontowane urządzenia. Niezależnie 
od uprawnień z tytułu rękojmi, wykonawca 
udzieli 5-letniej gwarancji na prace budowla-
ne i montażowe.

Gmina Rzgów realizuje rozbudowę oczysz-
czalni w ramach projektu pt: „Rozwiązanie pro-
blemu odbioru i oczyszczania ścieków w gmi-
nie Rzgów odpowiedzią na problem czystości 
Stawów Stefańskiego w Łodzi” ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO WŁ na lata 2014‒2020. Wiel-
kość otrzymanego dofinansowania ze środków 
pomocowych wynosi ponad 8,4 mln zł, czyli 
51,58% kosztów inwestycji.

Oczyszczalnia została zaprojektowana 
na przepustowość ok. 1500 m3 ścieków na dobę. 
Plany obejmują wzniesienie budynku tech-
nologicznego, budowę stacji zlewnej, komory 
osadu czynnego, osadnika wtórnego, przepom-
powni, budynku prasy i pompy ciepła, suszarni 
słonecznej, placu manewrowego, obiektu z ze-
wnętrznym agregatem prądotwórczym i silosu 
na wapno.

Umowa dotycząca kontynuacji budowy 
świetlicy wiejskiej w Starej Gadce – zosta-

ła podpisana 1 sierpnia z Przedsiębiorstwem 
Budowlanym z Sieradza. Wartość umowy 
to 299 tys. złotych. W przetargu uczestniczyły 
dwa podmioty. Zwycięski oferent zapewni 100 
miesięcy gwarancji.

– Spodziewamy się, że po sprowadzeniu 
wszystkich koniecznych materiałów budowla-
nych, wykonawca przystąpi do budowy we wrze-
śniu – mówi Zbigniew Snelewski, kierownik 
Referatu Inwestycji UM w Rzgowie.

Realizowany budynek to świetlica wiej-
ska o wymiarach 26,3x19,44 m, a wysokość 
wyniesie 9,64 metra. Jego kubatura to 1200 m 
sześc., a powierzchnia zabudowy – 358 m2. 
Świetlica będzie zaopatrzona w mury ognio-
odporne. Zaprojektowano dach wielospadowy 
kryty blachą.

Podstawowym przedmiotem inwestycji jest 
wykonanie kompletnego dachu na wybudowa-
nym w 2017 roku budynku, obejmującym m.in.: 
przygotowanie elementów konstrukcji drew-

nianych z tarcicy iglastej, zabezpieczonej przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem, montaż 
konstrukcji dachu i pokrycie go blachą w kolo-
rze grafitowym, obróbki z blachy, rynny i rury 
spustowe z blachy ocynkowanej, schody, wy-
murowanie kominów ponad dach, wykonanie 
odpowietrzenia kanalizacji ponad dach, izo-
lacje cieplne, przeciwdźwiękowe, przeciwwil-
gociowe, przeciwwodne. Powierzchnia dachu 
to ok. 463 m2. Zakończenie budowy przewi-
dziano na koniec listopada br.

Od 17 września nastąpiła zmiana adresu i sie-
dziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, znajdującego się obecnie przy ul. Literac-
kiej 2c – na ul. Rawską 8 w Rzgowie.

Trwa przeprowadzka. Na Rawskiej przy-
gotowywane są pokoje dla 11 pracowników 
MOPS. Sześciu pracowników socjalnych bę-
dzie przyjmować interesantów w indywidual-
nych boksach, które zapewnią prywatność roz-
mów. W wyniku remontu parteru, przybyło ok. 
50 m2 właśnie dla sali obsługi. Przeniesione zo-
staną działy: pomocy środowiskowej, księgo-
wość, a także kierownictwo – tel. 42 214 21 12.

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimenta-
cyjnych i innych (rodzinne, świadczenie 500 
Plus, „Dobry Start”, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, pomoc dla uczniów, do-
datki mieszkaniowe, energetyczne) pozostaje 
na razie w budynku OSP w Rzgowie przy ul. 
Nadrzecznej 1 (wejście z tyłu budynku, od par-
kingu straży) – tel. 42 227 18 76. Remont ka-
pitalny parteru MOPS to jedna z większych 
tegorocznych inwestycji w gminie Rzgów, 
wyceniona wstępnie na ok. 560 tys. zł. W bu-
dynku wylano nowe stropy na konstrukcji żel-
betowej, na posadzkach jest nowa terakota, 
a podwieszane sufity wyglądają estetycznie, 
zamontowano też klimatyzację. Na podwórku 
powstał podjazd, a wewnątrz toaleta dla osób 
niepełnosprawnych.

Burmistrz Mateusz Kamiński podpi-
sał umowę z wykonawcą na przebudowę 
651-metrowego odcinka drogi powiatowej 
w Hucie Wickickiej-Tadzinie. Wykonaw-
ca rozpocznie prace na początku wrze-
śnia. Przewidywany termin oddania drogi 
do użytku – połowa listopada br.

Wykonawca to łódzka firma, która 
w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą 
ofertę spośród trzech konkurentów. War-
tość inwestycji to 1 milion 363 tysięcy zło-
tych, ale część kosztów poniesie starostwo 
powiatowe.

Ze znalezieniem wykonawcy były pro-
blemy, związane z ogólną sytuacją na rynku 
usług budowlanych, na którym firmy dyk-
tują wyższe ceny, bo m.in. rosną koszty ma-
teriałów. Rzgowscy radni na nadzwyczajnej 
sesji wakacyjnej musieli przeznaczyć do-
datkową kwotę na sfinansowanie przebu-
dowy fragmentu drogi powiatowej.

Inwestycja obejmuje frezowanie starej 
nawierzchni asfaltowej i rozebranie podbu-
dowy drogi z kruszywa, wykonanie nowej 
podbudowy z kamienia łamanego na szero-
kości 5,5 metra. Umowa przewiduje budo-
wę 604 m2 chodnika szerokości 1,43 metra 
i grubości 6 cm. Chodnik ma być wykonany 
z szarej kostki brukowej, a wjazdy do pose-
sji z kostki w kolorze grafitowym. Ponadto 
zostanie wykonane odwodnienie ulicy oraz 
rów odpływowy z elementów betonowych.

Oczyszczalnia rośnie w oczach

Dalszy ciąg 
budowy 
w Starej 
Gadce

MOPS wraca na ul. Rawską 8

Będzie gładko 
w Hucie 
Wiskickiej-Tadzinie

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz



RZGÓW NASZA GMINA – wrzesień 20186 EDUKACJA

Od wspólnej modlitwy w kościele parafial-
nym rozpoczął się w gminie Rzgów 3  wrze-
śnia nowy rok szkolny. Burmistrz Mateusz Ka-
miński uczestniczył w uroczystości w Szkole 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, 
do której uczęszcza 540 uczniów z 27 oddzia-
łów. W zależności od rocznika w klasach jest 
od 18 do 28 osób, a do 25 uczniów w młod-
szych klasach.

W rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podsta-
wowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie wzię-
ła udział wiceburmistrz Małgorzata Rózga, 
a w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Guzewie – Miron Ossowski specjalista 
ds. rozwoju i promocji gminy w UMR.

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej 
w Guzewie reguluje do 20 września umowa 
z PKS. Po tym terminie zacznie jeździć nowy 
autobus, zakupiony przez gminę. Za kie-
rownicą usiądą emerytowani kierowcy łódz-
kiego MPK, a dzieciom w drodze do szkoły 
i z powrotem będzie towarzyszyć opiekunka. 3 
września szkolnego białego mercedesa można 
było zobaczyć przed rzgowskim ratuszem.

W Szkole Podstawowej im. św. Królowej 
Jadwigi w Kalinie uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele zostali przywitani przez dyrektora szkoły 
Jarosława Marianowskiego. W uroczystości 

wzięli udział: Jan Michalak i ksiądz proboszcz 
Krzysztof Florczak. Małgorzata Rózga, za-
stępca burmistrza Rzgowa odczytała list, który 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński skiero-
wał do społeczności szkoły w Kalinie. Wice-
burmistrz Małgorzata Rózga, przewodniczący 

RM Jan Michalak złożyli uczniom, nauczycie-
lom i rodzicom życzenia na nadchodzący rok.

140 uczniów Szkoły Podstawowej w Kalinie 
ma do dyspozycji nowo zbudowane wielofunk-
cyjne boisko z elastyczną nawierzchnią. Wkrót-
ce ruszy budowa siłownia na świeżym powie-

trzu. Szkole przybędzie niebawem pracownia 
przyrodniczo-biologiczna. Potrzebne jest też 
pomieszczenie gospodarcze, którego budowa 
jest rozważana na zapleczu sali gimnastycznej.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz 
Fot. SP w Guzewie, SP w Kalinie

KONIEC LABY… WITAJ SZKOŁO!

W okresie wakacyjnym w Szkole Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie 
w związku z wymogami RODO zlikwidowano 
sieć Wi-Fi, którą zastąpiono nową siecią kom-
puterową. Przewodowy internet został dopro-
wadzony do wszystkich sal dydaktycznych 
i pomieszczeń administracyjnych. W związku 
z powyższym zaistniała potrzeba powstania 
pomieszczenia serwerowni, na którą wydzie-
lono i zaadoptowano część pomieszczenia 
na pierwszym piętrze. Całość inwestycji wy-
niosła ponad 20 tys. zł.

Doposażono również pracownię kompu-
terową w 4 kompletne stanowiska pracy dla 
uczniów, tj. komputery z oprogramowaniem, 
stoliki i krzesła za cenę 15 tys. zł. Poza tym 
w budynku oraz na terenie szkoły trwały drob-

ne prace naprawcze i porządkowe. W lipcu 
zostały wznowione prace przy budowie przed-
szkola, na otwarcie którego wszyscy niecierpli-
wie oczekują.

Tomasz Drabczyński

W Przedszkolu Publicznym w Rzgowie koń-
czą się ostatnie przygotowania do otwarcia. 
Już drugi rok z rzędu w placówce będzie pod 
opieką 10 grup – 250 milusińskich. Już drugi 
rok zostali przyjęci trzylatkowie. Pomalowane 
są wszystkie sale i halle, łącznie z wynajmo-
wanym pomieszczeniem dla 25 sześciolatków 
w Szkole Podstawowej.

– Nowinką jest zakupienie telewizorów i od-
twarzaczy DVD, które będą służyły do programu 
edukacyjnego „Język angielski dla wszystkich” – 
mówi dyrektor Mariola Mikołajczyk. – W celu 
rozszerzenia wiedzy naszych podopiecznych, 
kupiliśmy za około 18 tysięcy złotych tablicę in-
teraktywną z oprogramowaniem. Nawet na pla-
cu zabaw pojawił się akcent edukacyjny – dwu-
stronna… tablica do pisania i rysowania kredą.

Z placu zabaw zniknęły wyeksploatowane 
urządzenia. Placówka zakupiła w ich miej-
sce m.in. prostopadłościan wspinaczkowy, tor 
zręcznościowy. Najpóźniej do połowy wrze-
śnia powinny przybyć trzy domki ogrodowe. 
Na liście rezerwowej przyjęć czeka kilkoro 
dzieci. Ich rodzice złożyli dokumenty po ter-
minie. Jeśli chodzi o sześciolatków korzystają-
cych z sali w podstawówce, to mają one wła-
sną szatnię, a na obiady będą przechodzić 
do przedszkola.

Tekst i fot. WK

Internet 
w Guzewie

Multimedialne 
przedszkole

Nasz szkolny mercedes Rzgów Kalino Guzew
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Marzena Jach i Grzegorz Jaszczyk, 
starostowie Dożynek Gminnych 
w Kalinku wręczyli symboliczny 

bochen chleba gospodarzowi gminy – bur-
mistrzowi Mateuszowi Kamieńskiemu, który 
zapewnił, że będzie on sprawiedliwie dzie-
lony i będzie się starał, by nigdy go nie zbra-
kło. Tegorocznym dożynkom w naszej gminie 
przyglądali się członkowie zaprzyjaźnionych 
gmin z Ukrainy, we Włoszech i z Rumunii. Ich 
zespoły folklorystyczne i orkiestra dęta z Bar-
tolomeo Val Cavargna uświetniły program ob-
chodów Święta Plonów.

Trzynaście Kół Gospodyń Wiejskich 
z gminy Rzgów w przyśpiewkach przedstawiło 
publicznie swoją opinię – w sumie korzystną 
– o burmistrzu i oczekiwaniach, jeśli chodzi 
lokalne inwestycje. Gospodynie wręczały wła-
dzom wspaniałe, kolorowe i bogate wieńce 
dożynkowe z owoców, ziół, świeżych kwiatów 
ozdobnych, syropów owocowych, miodów 
i innych płodów ziemi.

Podziękowanie za rolniczy trud złożył 
w okazjonalnym liście premier Mateusz Mo-

rawiecki. Przeczytała go na estradzie Justyna 
Łuczyńska. Osobiście, życzenia gospodarzom 
z gminy Rzgów złożyli przedstawiciele obu izb 
parlamentu: senator Ryszard Bonisławski, 
poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, a tak-
że Cezary Grabarczyk, b. wicemarszałek Sej-
mu VII kadencji i były minister infrastruktury. 
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, radna 
powiatu łódzkiego wschodniego przeczyta-
ła wspólny list od Witolda Stępnia, marszał-
ka województwa łódzkiego i Marka Mazura, 
przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Łódzkiego. W pamięci utkwił w szczególności 

fragment: „Polski Gospodarz, jak żaden inny 
potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością, 
dzięki czemu produkowana w naszym kraju 
żywność jest zdrowa i ceniona w całej Euro-
pie. Tradycja polskiej wsi objawia się nie tylko 
w procesie produkcji, ale także w niespoty-
kanym nigdzie indziej przywiązaniu do zie-
mi. Stąd podziwiane przez kolejne pokolenia 
obrzędy dożynkowe, mające na celu podkre-
ślenie wyjątkowości gospodarowania na roli”. 
W liście od Krzysztofa Andrzejewskiego 

i Grzegorza Franczaka – dyrekcji Łódzkiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa warto było 
wysłuchać takiej pięknej frazy, skierowanej 
do rolników gminy Rzgów: „Wasza ciężka pra-
ca i poświęcenie sprawiają, że obok wielkiego 
postępu i rozwoju, będących znakiem czasu, 
możemy cieszyć się wartościami dawnymi, 
prawdziwymi, wynikającymi z wielopokole-
niowej tradycji. (…) Jedynie człowiek, który 
ziemię kocha, czuje ją wszystkimi zmysłami, 
jest w stanie zachować ją dla przyszłych poko-
leń oraz z dumą nazywać siebie rolnikiem”.

Bardzo ciepłe słowa pod adresem rolni-
ków i na temat współpracy z gminą Rzgów po-
płynęły od Andrzeja Opali, starosty łódzkie-
go wschodniego i jego zastępcy Ewy Gładysz. 
Od 2014 nakłady na naszą gminę wzrosły 
6-krotnie. Na uroczystości Dożynek Gmin-
nych w Kalinku obecna była również delegacja 
zaprzyjaźnionej gminy Rzgów z Wielkopolski.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Podziękowanie za rolniczy trud
DOŻYNKI 2018 W KALINKU

Na dożynkach w Kalinku goście dopisali i tradycyjnie bardzo efektownie zaprezentowały się panie z Kół Gospodyń Wiejskich w naszej gminie
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Dwa tysiące widzów, a może i więcej obej-
rzało program sobotniego, pierwszego 

dnia Dni Rzgowa. Burmistrz Mateusz Kamiński 
w krótkim wystąpieniu podziękował ze sceny 
wszystkim strażakom, dzięki którym wypom-
powano wodę i utwardzono żwirem część sta-
dionu od ul. Tuszyńskiej, która w sobotę rano 
została zalana po oberwaniu chmury. Bez tych 
starań goście nie dotarliby do estrady, wesołego 
miasteczka, do kramów z jedzeniem i piciem.

Rzgowska publiczność z radością przyjęła 
piosenkę „Argentyna” z musicalu „Evita” w in-
terpretacji gwiazdy Święta Rzgowa – znanej 

łódzkiej śpiewaczki i sopranistki o międzyna-
rodowej sławie Anny Cymmerman. Na rzgow-
skiej scenie zaśpiewał z nią tenor Jacek Ma-
lanowski, pianista, kompozytor i aranżer. 
Szerokiej publiczności dał się poznać jako naj-
młodszy członek „Trubadurów”.

W wielogodzinnym, sobotnim bloku 
programowym mieliśmy okazje podziwiać 
również występy naszych zespołów artystycz-
nych. Chórmistrz Izabela Kijanka tradycyjnie 
dyrygowała Rzgowskim Chórem „Camerata”, 
który zaśpiewał piosenkę „Staruszek świat” 
z repertuaru Anny Jantar, „Takie ładne oczy”, 
wiązankę pieśni o Wiśle, a podczas drugiego 
wyjścia na scenę nie mogło zabraknąć bie-
siadnej, radosnej piosenki „Tylko w Rzgowie” 
do rozśpiewania publiczności.

Jak co roku, również Zespół Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie” uświetnił swoimi występami Dni 
Rzgowa. Na początku były tańce łowickie, póź-
niej polka Borucianka, a na koniec „Polka fi-
nisz”. Na koniec „Krasnale” i młodsi „Rzgowia-

nie” zapląsali we wspólny tańcu „Everybody”. 
Z dobrym przyjęciem spotkał się występ zespo-
łu „Zumbabki”, który jest związany ze świetlicą 
wiejską w Starowej Górze i tańczy od roku.

Publiczność na stadionie rozbawił kaba-
retowym występem Cezary Pazura. O godz. 
19.30 wysłuchaliśmy koncertu znanego już 
w Rzgowie zespołu „Rail” oraz zespołów cove-
rowych „Sempre Cantare” i „Litero”. Gwiazdą 
wieczoru był oczywiście Sławomir, na którego 
występ zjechali licznie fani disco polo. Noc-
nym akcentem finałowym widowiska był po-
kaz świateł laserowych oraz dyskoteka.

Włodzimierz Kupisz 
Fot. WK, Rafał Woźniak

Święto Rzgowa 
wygrało z pogodą!



RZGÓW NASZA GMINA – wrzesień 2018  DNI RZGOWA 2018 9

Niedzielny „Piknik Rodzinny – integra-
cja pokoleń”, czyli dalsza część Dni Rz-

gowa takze zaczął się od zaklinania pogody, 
bo mżawka i bardzo pochmurne niebo za-
trzymały potencjalnych uczestników w domo-
wych pieleszach. Jednak malownicza Grupa 
Cyrkowa „Klaunik” w krótkim czasie zachęci-
ła do odwiedzin parku. Czekały tu liczne urzą-
dzenia do zabawy, a wkrótce wyjrzało słońce…

– Organizacja pikniku wpisała się w ideę 
tzw. dobrego życia, ponieważ w roku 2017 gmi-
na Rzgów przystąpiła do międzynarodowej or-
ganizacji Cittaslow – mówi Miron Ossowski, 
szef promocji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 
– Docenienie potencjału niewielkich miast 
to trend XXI wieku, doskonale wpisujący się 
w założenia zrównoważonego rozwoju dla po-
lepszania jakości życia mieszkańców, co wpisuje 
się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Impreza odbyła się w godzinach 13.00–
18.00. W trakcie trwania pikniku zapewniono 
uczestnikom program rozrywkowo-edukacyj-
ny dla dzieci, który realizację zagwarantowa-
li: klauni, akrobaci, ekwilibryści i żonglerzy. 
– Świetną promocją gminy oraz całego obsza-
ru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 
„BUD-UJ RAZEM” był występ grupy tanecznej 
ze Szkoły Podstawowej w Guzewie oraz Rzgow-
skiej Orkiestry Dętej. Podczas pikniku dzieci 
mogły korzystać bezpłatnie ze strefy rozrywki 
składającej się z 2 urządzeń pneumatycznych 
(tzw. wesołe miasteczko) oraz dwóch urządzeń 

mechanicznych bungee. Dodatkowo do dys-
pozycji najmłodszych był: punkt plastyczny 
na wyposażeniu, którego były kredki, mazaki, 
kartony, plastelina, a także punkt malowania 
buziek, obsługiwany przez dwie osoby. Swoimi 
pracami pochwaliło się również Koło Ręko-
dzieła Artystycznego „Zasupłane” z GOK.

Rzgowska publiczność z aplauzem przy-
jęła występ Andrzeja Rybińskiego, gwiazdy 
niedzielnego „Pikniku Rodzinnego”. Gitarzy-
sta i wokalista przygotował bogaty repertuar 
nowych i starych przebojów.

W bogatym programie kulturalnym zna-
lazła się prezentacja książki autorstwa Haliny 
Tańskiej-Bednarczyk pt. „Bianka w krainie 
Grunów”. To debiut książkowy autorki z Broni-
sina Dworskiego, z wykształcenia pani inżynier.

„Piknik rodzinny – integracja pokoleń” 
przyczynił się do aktywizacji mieszkańców, 
popularyzacji lokalnej kultury i wzmocnił 
więzi mieszkańców. Ten projekt to świetna 
promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że impreza miała 
charakter niekomercyjny i ogólnodostępny. 
Piknik to świetna okazja do integracji wielo-
pokoleniowej, a także zacieśnienia relacji ro-
dzinnych. Do zobaczenia za rok na kolejnych 
Dniach Rzgowa.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W niedzielę, 26 sierpnia podczas 
Pikniku Rodzinnego w Rzgowie 

mieszkańcy naszej gminy oraz sąsiednich 
miejscowości z chęcią rejestrowali się 
jako potencjalni dawcy szpiku kości. Ak-
cję przeprowadzili lokalni wolontariusze: 
Magdalena Hoja-Mordaka, Bogna Klu-
czyńska, Klaudia Zaborowska-Gorzkie-
wicz oraz Daniel Morawiak.

Mimo że tego typu wydarzenie odbyło 
się w Rzgowie po raz pierwszy, cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Wolon-
tariuszom, w ciągu kilku godzin udało się 
zarejestrować w sumie 27 potencjalnych 
dawców! Jest to o tyle istotne, że według 
statystyki WMDA (Światowej Organiza-
cji Dawców Szpiku) co 35 sekund ktoś 
na świecie zapada na raka krwi, a każda za-
rejestrowana osoba to potencjalny bliźniak 
genetyczny, który może uratować życie 
pacjenta potrzebującego przeszczepienia. 
W Polsce co godzinę stawiana jest komuś 
diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. 
Dla wielu chorych jedyną szansą na wy-
zdrowienie jest przeszczepienie komórek 
macierzystych krwi lub szpiku.

Podczas organizacji takich akcji bardzo 
ważna jest pomoc wolontariuszy, którym 
serdecznie dziękuję za pomoc przy organi-
zacji Dnia Dawcy Szpiku w Rzgowie.

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz 
Wolontariuszka i organizatorka 

Dnia Dawcy Szpiku

PIERWSZA 
AKCJA DNIA 
DAWCY SZPIKU

Piknik 
Rodzinny 
w parku
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Błażej Torański, publicysta, dziennikarz 
był gościem Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Rzgowie. Absolwent Wy-

działu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego, pracujący dla wielu periody-
ków m.in. „Wprost”, „Rzeczpospolitej”, „Gaze-

ty Bankowej”, współautor (wraz z Marcinem 
Jakubem Szymańskim) publikacji „Fabry-
kanci. Burzliwe dzieje rodów łódzkich prze-
mysłowców”, autor książki „Knebel. Cenzura 
w PRL-u”, która posłużyła za kanwę spotkania.

Gość zdefiniował hasło „cenzura”, nawią-
zał do spotkań i rozmów, które odbył zbiera-
jąc materiały. Interesująco i z dużą swobodą 
mówił o złożoności pracy dziennikarskiej 
i trudnościach, jakie się z jej wykonywaniem 
wiążą. Uciążliwe ograniczenia, które narzuca-
ją żurnalistom pracodawcy, poprawność po-
lityczna i sytuacja są w pracy dziennikarskiej 
codziennością, a przynajmniej działo się tak 

w latach PRL-u, gdy cenzura była naturalnym 
elementem życia. Pisarze, poeci, dziennikarze, 
satyrycy, rysownicy, którzy wypowiedzieli się 
na kartach książki podkreślali siłę autocenzu-
ry, obecnej w pracy artystycznej i twórczej.

W 1975 roku Kazimierz Orłoś, skazany 
na kilkunastoletnią nieobecność na polskim 
rynku wydawniczym tak pisał w liście otwar-
tym na zjazd pisarzy: „Doskonale zdajemy so-
bie sprawę z tego, co będzie, a co nie będzie 
wydrukowane. Nauczyliśmy się języka alu-
zji i tylko w tym języku umiemy przemycać, 
od czasu do czasu, prawdę. Istniejący system 
cenzury jest trzystopniowy: zaczyna się od nas 

samych, by kolejno trafić na stół redakcyjny 
i w końcu do Urzędu Kontroli Prasy”.

Dziękuję autorowi za przyjęcie zaprosze-
nia, uczestnikom za zaangażowanie w dysku-
sję, a Dyrekcji Hali GOSTiR za gościnę.

Tekst: Anna Malinowska, Foto: GBP

Z książką za pan brat

Na tropach historii

Cieszyliby się nasi ułani spoczywają-
cy w Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Rzgowie, gdyby wiedzieli, jak została 

uczczona pamięć o nich po 79 latach…
Uroczysta msza w kościele parafialnym, 

przemarsz przez miasto i składanie wieńców 
na ich odnowionym grobie przerodziły się 
w wielką uroczystość religijno-patriotyczną 
z udziałem kilkuset mieszkańców, komba-
tantów, delegacji PSL, PiS, Spółki Leśnej oraz 
gości z zaprzyjaźnionych gmin w Rumunii, 
we Włoszech i na Ukrainie.

Cieszyliby się pewnie nasi bohaterowie, 
gdyby słyszeli wspaniałe głosy śpiewaków 
z chóru „Camerata”, utwory wykonane przez 
orkiestry dęte, gdyby widzieli stroje artystów 
z naszej gminy i tak wielu cudzoziemców. 
Byliby dumni, gdyby widzieli flagi państwo-
wą i gminną, powiewające na wietrze oraz 
sztandary szkół. Byliby na pewno zadowoleni 
z tego, że nowy wygląd tego miejsca pamięci 
narodowej to efekt starań społecznych oraz 
pomocy sponsora.

Przy odnowionym Grobie Nieznanego 
Żołnierza burmistrz Mateusz Kamiński po-
wiedział: – Zgromadziliśmy się na rzgowskim 
cmentarzu, by oddać hołd poległym 79 lat 
temu polskim żołnierzom. W tym roku stajemy 
tu wraz z delegacjami z innych państw: Ukra-
iny, Włoch i Rumunii. Nasi zagraniczni przy-
jaciele chcą także oddać hołd ludziom, którzy 
wtedy poświęcili swoją młodość i marzenia 
dla ratowania pokoju w Europie. Z tego powo-
du, że jesteśmy tu razem, tegoroczne obchody 

w naszej gminie mają szczególny charakter. Ten 
monument to symbol pamięci kilku już pokoleń 
mieszkańców gminy Rzgów o ofiarach Września 
1939 r. W tym roku dzięki wspólnej inicjatywie 

parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, 
redakcji „Gazety Rzgowskiej”, spółki Centrum 
Handlowe „Ptak” oraz Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie udało się odnowić nasze miejsce pamięci 

narodowej. Chciałbym szczególnie podziękować 
księdzu proboszczowi Krzysztofowi Florczako-
wi, redaktorowi Ryszardowi Poradowskiemu, 
Bogdanowi Migdałowi, prezesowi zarządu CH 
„Ptak” SA, Włodzimierzowi Kaczmarkowi 
oraz Milenie Łęgockiej, która zaprojektowała 
na nowo ten pomnik. Chociaż jest w całości 
odnowiony, to odnowiony z zachowaniem cen-
tralnego elementu z poprzedniej mogiły – gła-
zu z orłem w koronie i Krzyżem Walecznych. 

To zaś w takim połączeniu symbolizuje konty-
nuację pamięci pokoleń naszych mieszkańców 
o poległych bohaterach. To bowiem nasi kom-
batanci, rówieśnicy pochowanych tu żołnierzy, 
na przełomie wieków zdecydowali o postawie-
niu tego pamiątkowego głazu. Odnawiając 
grób, uszanowano ten ważny gest pamięci…

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W hołdzie Bohaterom Września 1939 roku

Spotkanie 
bez żadnej… 
cenzury
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Rozmowa z wicemarszałek 
Joanną Skrzydlewską, 
członkiem zarządu 
województwa

– Bardzo często goszczę w Rzgowie, nie tylko 
dlatego, że leży tak blisko Łodzi. Do tego mia-
sta kilka lat temu przeniosła się moja znajoma 
i kiedy zapytałam ją o to, jak ocenia decyzję 
o przeprowadzce powiedziała, że ani trochę 
nie żałuje. Ceni sobie ciszę, spokój i bliskość… 
wszystkiego. Myślę, że to, wraz z rozwiniętą 
(i dalej rozwijającą się!), zadbaną infrastruktu-
rą czynią Rzgów miejscem zdecydowanie war-
tym uwagi. Nie bez powodu przecież to mia-
sto odebrało niedawno certyfikat Cittaslow, 
przyznawany miejscom, w których dobrze się 
żyje. Najbardziej kojarzące się ze Rzgowem 
miejsce, czyli Centrum Hadlowe „Ptak” przy-
ciąga do tej okolicy mnóstwo osób. Miałam 
przyjemność gościć na jednym z organizowa-

nych przez centrum pokazie mody i wypełnio-
na co do jednego miejsca przestrzeń mówiła 
sama za siebie. Władze Rzgowa podejmują 
wiele inicjatyw i aktywnie ubiegają się o do-
finansowania na realizację różnych przedsię-
wzięć. W połowie lipca podpisaliśmy wspólnie 
kolejne dwie umowy dotacyjne. Tym razem 
województwo pomoże gminie w budowie 
wielofunkcyjnego boiska przy szkole podsta-
wowej w Kalinie i sfinansuje zakup sprzętu dla 
jednostki OSP w Starej Gadce. Z uwagą przy-
glądam się postępom w budowie rzgowskiego 
Domu Kultury i z niecierpliwością czekam 
na zakończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej 
w Gospodarzu, które powinno nastąpić wkrót-
ce. W Urzędzie Marszałkowskim, w sekreta-
riacie często można usłyszeć, że przyszło ko-
lejne zaproszenie do Rzgowa. I to prawda, tych 
wydarzeń w gminie odbywa się bardzo dużo, 
a ja żałuję, że nie mogę brać udziału w każ-
dym z nich. Zastanawiałam się, która z ostat-
nich rzgowskich inicjatyw najbardziej zapadła 

mi w pamięci. Oczywiście nie mogę nie doce-
nić wszystkich inwestycji i imprez, ale pierw-
sza rzecz, która przyszła mi do głowy to nie-
dawne przeniesienie biura pomocy prawnej 
z pierwszego piętra na parter, żeby ułatwić 
dostęp osobom z niepełnosprawnościami. 
Z pozoru drobna rzecz, ale uczyniła wielką 
różnicę. Uwielbiam występy Zespołu Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”! Za każdym razem mam 
wrażenie, że ten zespół składa się w połowie 
z talentu, a w drugiej połowie z uśmiechu. 
Są fantastyczni i mocno trzymam kciuki za ich 
kolejne sukcesy.

Wysłuchał: W. Kupisz

RZGÓW to miejsce 
zdecydowanie warte uwagi

5 września delegacja z gminy Rzgów 
złożyła kwiaty w miejscu ostatniego 
spoczynku podporucznika Teofila Jurka 
w Sieradzu Męce. 29-letni Teofil Jurek 
z 31. Pułku Strzelców Kaniowskich bro-
nił linii umocnień w rejonie Warty pod-
czas kampanii wrześniowej 1939 r. Za-
nim poległ, zdążył oddać z karabinu 91 
strzałów w kierunku najeźdźców. Teo-
fil zginął od odłamka innego pocisku, 
a jego szczątki zostały odkryte w 2015 r. 
dzięki determinacji poszukiwaczy pa-
miątek historii. Uroczysty pogrzeb z ce-

remoniałem wojskowym odbył się w Sie-
radzu 21 listopada 2015 r. Rodzina po 76 
latach dowiedziała się o miejscu i oko-
licznościach śmierci jednego z trzech 
braci z Guzewa, poległych w czasie II 
wojny światowej. To historia jak żywcem 
wyjęta z filmu „Szeregowiec Ryan”.

W skład rzgowskiej delegacji wcho-
dzili: burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński, radna powiatowa Klaudia Za-
borowska-Gorzkiewicz, radny Rady 
Miejskiej w Rzgowie Wiesław Gąsio-
rek, sołtys Anna Wydra, Łukasz Fuks 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, a tak-
że Wojciech Kurowski, członek rodziny 
żołnierza. Na cmentarzu delegacja zło-
żyła wiązankę kwiatów na kamiennym 
monumencie, pod którym znajdują się 
szczątki 162 żołnierzy polskich pole-
głych w rejonie Sieradza.

Pośmiertnie, Teofil Jurek został 
awansowany do stopnia podporuczni-
ka. 29 sierpnia br. Rada Miejska w Rz-
gowie upamiętniła tę postać, nadając 
skwerowi w Guzewie imię podporuczni-
ka Teofila Jurka. Być może w przyszłości 
powstanie pomnik poległych w czasie 
wojny żołnierzy z Guzewa Babich.

Tekst: Włodzimierz Kupisz 
Fot. Archiwum/WK

KWIATY 
DLA PPOR. 
TEOFILA JURKA 
Z GUZEWA

Jak nas widzą?

Ołtarz przyścienny św. Mikołaja po stronie 
północnej pochodzi z połowy XVIII w. 

Ołtarz posiada elementy architektoniczne w po-
staci kolumn korynckich. Zwieńczony jest trój-
kątnym szczytem. Ołtarz północny posiada 
w trójkątnym zwieńczeniu obraz „Serce Jezuso-
we”. Ołtarz jest pomalowany w kolorze jasnose-
ledynowym i białym, a ornamenty są złocone.

Święty Mikołaj jest namalowany farbami 
olejnymi na płótnie, a cały ołtarz został zbu-

dowany i wyrzeźbiony z drewna, następnie 
polichromowanego.

W powszechnej świadomości św. Mikołaj 
kojarzy się z workiem prezentów na Boże Na-
rodzenie, a wcześniej na Mikołajki (6 września, 
święto patronalne). Święty Mikołaj, biskup 
Miry, według legendy uczynki cały majątek 
rozdał biednym, został pierwowzorem postaci 
rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany 
jest jako starzec z okazałą brodą, często w in-
fule, z pastorałem, z workiem prezentów i pę-
kiem rózg w ręce.

Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, 
który popadł w nędzę, postanowił sprzedać 
swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy 
biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił 
przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpa-
dły one do pończoch i trzewiczków, które owe 
córki umieściły przy kominku do wysuszenia. 
Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu 
były kominki, narodził się zwyczaj wystawia-
nia przy nich bucików lub skarpet na prezenty. 
Tam, gdzie kominków nie używano, św. Miko-
łaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę 
śpiącego dziecka.

W niektórych krajach św. Mikołaj został 
bożonarodzeniowym dziadkiem np. Père Noël 
we Francji, a Julemand w Norwegii.

Choć bezpośrednich korzeni obdarowy-
wania się prezentami najczęściej doszukujemy 
się w rzymskich Saturnaliach, to w przypadku 
Słowian postać świętego Mikołaja wyraźnie 
wywodzi się z kultu Welesa, bóstwa związane-

go z ziemią, zaświatami i magią, a u Germa-
nów analogicznie z Odynem.

Zarówno w Rosji, jak i w Grecji św. Mi-
kołaj często jest przedstawiany na ikonach. 
W Rosji św. Mikołaj był również otoczony 
kultem jako patron uciśnionych i skrzywdzo-
nych, ale przejętą z Zachodu postać rozdającą 
dzieciom prezenty nazwano Dziadkiem Mro-
zem, ze względu na podobieństwo do bajko-
wej postaci nazywanej Moroz Krasnyj Nos. 
Zgodnie z tradycją, rozdaje on prezenty wraz 
ze Śnieżynką.

W tradycji bizantyńskiej jego odpowied-
nikiem jest święty Bazyli, który obdarowuje 
prezentami dzieci w dniu 1 stycznia.

Opracowanie/internet: WK
Fot. Włodzimierz Kupisz

Ciekawostki o naszym kościele (4)

Ołtarz św. Mikołaja

Św. Mikołaj ze rzgowskiej świątyni Kolumny korynckie – element ozdobny ołtarza
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Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i mebli, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych 

z terenu gminy Rzgów

TERMIN ODBIORU OBSŁUGIWANY REJON

 1.10.2018
Rejon1:  RZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza Załuski, 

Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, Rudzka, prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, 
Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

 2.10.2018
Rejon 2:  RZGÓW: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, 

Reja, Ogrodowa, pl. 500-lecia, Polna, Południowa, Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, 
Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana

14.09.2018
Rejon 3:  RZGÓW: Leśna, Nasienna, Stroma; STARA GADKA: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, 

Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek, Zdrojowa; GOSPODARZ: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, 
Nowa, Różana, Pałacowa, Spacerowa, Zbożowa

 4.10.2018 Rejon 4:  CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY; GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; 
RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

 3.10.2018 Rejon 5:  BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA

28.09.2018
Rejon 6:  KALINKO, STAROWA GÓRA: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, 

Kanałowa, Sołecka, Perłowa, Wójtowska, Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa; 
STARA GADKA: Śniadeckiego

27.09.2018
Rejon 7:  STAROWA GÓRA: Wierzbowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, 

Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, 
Zamkowa, Żwirowa, Szklana, Akacjowa

26.09.2018 Rejon 8:  GRODZISKO, KONSTANTYNA, STAROWA GÓRA: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, 
Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa, Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

Zbiórka obejmuje odpady:
–  odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, tapczany, łóżka, 

fotele, elementy stolarki, stoły, krzesła, drzwi bez elemen-
tów szklanych, panele, ramy okienne bez szyb, dywany, 
wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle toaleto-
we, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery, 
grzejniki),

–  metale, złom,
–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewi-

zory, komputery, monitory),

–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, 
radia, drukarki, odkurzacze, miksery, grzejniki elektryczne, 
czajniki elektryczne, suszarki, kuchenki elektryczne, zmy-
warki),

–  urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki, 
chłodziarki, klimatyzatory),

–  zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 
sztuk),

–  baterie i akumulatory,
–  odzież, tekstylia.

Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek wysta-
wienia ww. odpadów przy punktach odbioru odpadów ko-
munalnych. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą 
odpowiadać rodzajom wymienionym powyżej lub będą 
niekompletne (dot. elektrycznych i elektronicznych), wyko-
nawca – firma JUKO ma prawo nie odebrać takich odpadów.

Przypominamy, że przez cały rok, od wtorku do soboty 
w godzinach od 7.00 do 15.00 (w poniedziałek – nieczynne) 
można bezpłatnie oddać do PSZOK, ul. Ogrodowa 115 w Rz-
gowie, selektywnie zebrane odpady komunalne: opakowa-

nia z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania z drewna, opakowania z metalu, opakowania 
ze szkła, odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne 
gałęzie), popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony, tworzywa sztuczne, papier, metale, żarówki/
świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, farby, kleje, środki 
ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe, odpady remonto-
we i budowlane.



Odpady powinny być ułożone w jednym miejscu przy posesji i przygotowane do odbioru oraz transportu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przyjmiemy 
odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 7.00!

Około 120 mieszkańców gminy Rzgów 
i okolic przyszło 11 września wieczorem 

na spotkanie informacyjne nt. dofinansowa-
nia wymiany pieców i termomodernizacji 
domów jednorodzinnych ze środków m.in. 
NFOŚ. W ubiegłym tygodniu został zatwier-
dzony nowy rządowy program priorytetowy 
o budżecie 103 mld zł, rozłożony na 11 lat.

Zainteresowanie programem „Czyste 
Powietrze” było tak duże, że trzeba było do-
stawić kilkanaście krzeseł. Trudno się dziwić 
zainteresowaniu, skoro tylko w województwie 
łódzkim jest do wykorzystania 700 mln zł.

Szczegóły programu przedstawiła Mał-
gorzata Skupińska, doradca energetyczny 
z WFOŚiGW z Łodzi. Zaczęło się od czarnej 
statystyki: jeden zapchany komin zatruwa są-
siadów w promieniu ok. 70 m. W skali kraju 
45 tys. osób umiera z powodu złego powietrza. 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” do-
tyczy nie tylko całorocznych domów już użyt-
kowanych, ale również w budowie od począt-
ku tego roku. Właściciel domu może liczyć 
na wsparcie od 7 do 53 tys. zł. Z dofinansowa-
nia/pożyczki mogą korzystać właściciele do-
mów, w których jest prowadzona działalność 
gospodarcza na powierzchni nie większej niż 
30% powierzchni całkowitej ogrzewanej.

Dopuszczone jest samowykonanie in-
stalacji, ale w tym przypadku trzeba mieć 
uprawnienia np. budowlane, elektryczne, hy-
drauliczne itd. Wysokość dofinansowania jest 
powiązana z dochodami osoby wchodzącej 
w skład gospodarstwa domowego. Przy do-
chodach 600 zł netto na osobę, możliwe jest 
uzyskanie nawet do 90% kosztów inwestycji. 
Przy dochodach powyżej 1600 zł na osobę 
można zdobyć dotację na pokrycie do 30% 

kosztów. Jednak na resztę wydatków moż-
na wziąć pożyczkę w wysokości do 60 tys. zł 
z Banku Ochrony Środowiska o zmiennym 
oprocentowaniu nie mniejszym od 2%.

W przypadku uzyskania pieniędzy z pro-
gramu „Czyste Powietrze” trzeba liczyć się 
z dwiema kontrolami: podczas sprawdzaniu 
zgodności wniosku ze stanem faktycznym 
i po zakończeniu inwestycji. Jeśli zmieniamy 
kocioł centralnego ogrzewania na ekologicz-
ny to musimy mieć pisemny dowód zezłomo-

wania starego. W domu mogą być dwa źródła 
ogrzewania np. gazowe i na ekowęgiel, ale oba 
muszą spełniać najwyższe standardy.

Wnioski do wypełnienia są dostępne 
na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
od połowy września. Trudno dziś prognozo-
wać, ile będziemy czekać na ich rozpatrzenie. 
Wiadomo, że te prawidłowo wypełnione do-
czekają realizacji najszybciej.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Ograniczyć złe powietrze
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W połowie sierpnia przybył gminie Rz-
gów kolejny tak oczekiwany teren 

sportowy w Kalinie. Zgodnie z najnowszymi 
standardami bezpieczeństwa, nawierzchnia 
boiska jest elastyczna. Przypomnijmy, że 18 
lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 
doszło do podpisania umowy pomiędzy Wi-
toldem Stępniem, marszałkiem województwa, 
a burmistrzem Rzgowa Mateuszem Kamiń-
skim w sprawie dofinansowania w wysokości 
85 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Sa-
morządu Województwa Łódzkiego.

Koszt budowy boiska wyniósł w sumie 
249 tys. zł. Jest to więc przedsięwzięcie prawie 
w 66 procentach zrealizowane ze środków wła-
snych gminy Rzgów. Miejscowa podstawówka 
ma już boisko trawiaste do piłki nożnej. Nowy 
obiekt posiada nawierzchnię poliuretanową 
typu sandwich (kanapka). Nazwa wywodzi się 
stąd, że nawierzchnia została zaprojektowana 
z dwóch warstw o łącznej grubości 14‒16 mi-
limetrów. Będzie przepuszczała wodę, będzie 
elastyczna, a także antypoślizgowa.

Boisko wielofunkcyjne powstało na grubej 
podbudowie o głębokości około 30 cm, wyko-
nanej z betonu i żwiru. Zainstalowano słupki 
z siatkami do piłki siatkowej i tablice z ko-
szami do koszykówki. Nawierzchnia została 
wykonana w kolorze ceglastym z wyraźnymi 
liniami i oznaczeniami pól do gry w tenisa, 
siatkówki i koszykówki. Nowe boisko o wy-
miarach 19x35 m zostało podniesione w po-
równaniu z otoczeniem, aby nie było zalewane 
po obfitych deszczach. Niezależnie od tego za-
projektowano system odwodnieniowy z trze-
ma studniami na nadmiar deszczówki.

Cały obiekt posiada bardzo wysokie ogro-
dzenie ze sznurkowej siatki, która powstrzyma 
piłki przed wypadaniem poza teren. Boisko 
zostało połączone chodnikiem z kostki z wy-
brukowanym parkingiem od strony szkoły.

Tekst i fot. WK

PO DRUGIEJ 
STRONIE SIATKI 
W KALINIE

W sobotę, 18 sierpnia mieliśmy kolarskie 
święto w gminie Rzgów. Burmistrz Ma-

teusz Kamiński objął bowiem patronat nad III 
etapem 25. Jubileuszowego Międzynarodowe-
go Wyścigu Kolarskiego Juniorów „Po Ziemi 
Łódzkiej”. W Komitecie Honorowym impre-
zy marszałka województwa Witolda Stępnia, 
znalazła się także Małgorzata Rózga, zastępca 
burmistrza Rzgowa.

III Etap Niepodległości po Ziemi Rzgow-
skiej został zorganizowany z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. W ciągu ponad 
dwóch godzin uczestnicy wykonali 7 okrążeń 
trasy Rzgów, Kalinko, Kalino, Tadzin, Bronisin 
Dworski, Grodzisko, Rzgów. Do przejechania 
mieli łącznie 113 kilometrów. Poruszali się 
ze średnią prędkością znacznie powyżej 40 ki-
lometrów na godzinę.

Burmistrz M. Kamiński zapytany przez 
sprawozdawcę radiowego o opinię na temat 
wyścigu powiedział, że bardzo ucieszyła go 
obecność mieszkańców śledzących przejazdy 

przez kolejne miejscowości. Wyścig „Po Ziemi 
Łódzkiej” po raz pierwszy zawitał do Rzgowa. 
Najstarsi mieszkańcy pamiętają natomiast 
przejazdy Wyścigu Pokoju przez naszą gminę. 
Tym razem aura trochę nie sprzyjała wielkie-
mu wysiłkowi zawodników: było parno i dusz-
no, grzmiało, ale na szczęście na części trasy 
spadł tylko przelotny deszcz.

W III etapie 25. Jubileuszowego Między-
narodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów 
„Po Ziemi Łódzkiej” wzięło udział 90 zawodni-
ków. Jak zapewniał Michał Dudek, rzecznik wy-
ścigu do sobotniej rywalizacji przystąpiło poza 
Polakami z całego kraju – 45 młodych sportow-
ców z Rosji, Estonii, Białorusi i Ukrainy.

Organizacja imprezy była bez zarzutu. 
Ruch zamykali i zabezpieczali peleton licz-
ni policjanci z Komendy Powiatowej Policji, 
a przed kolarzami śmigali członkowie Grupy 
Motocyklowej APC Moto Pasja na pojazdach 
z pulsującymi światłami. Grupa ta wspiera 
fundacje na rzecz dzieci chorych. Powstała 
z myślą o zabezpieczeniu imprez masowych, 
wyścigów kolarskich, biegów i koncertów. Ko-
mentatorem radia wyścigu był Tadeusz Skorek.

Dla Rzgowa rozstrzygnięcie III etapu wy-
ścigu było także znakomitą okazją do promo-
cji naszej gminy.

* * *
Wyścig był rozgrywany m.in. w naszej gmi-
nie oraz w powiecie łaskim. Organizatorami 
wyścigu byli: Stowarzyszenie „Akcja dla Ko-
larstwa” APC oraz Łódzki Okręgowy Związek 
Kolarski. Celem imprezy była popularyzacja 
sportu kolarskiego. W wyścigu uczestniczy-
li ekipy juniorów, zawodników urodzonych 
w latach 2000‒2001. Każdy zawodnik posiadał 
ważną licencję na 2018 r.

Oprócz tego Gminny Ośrodek Sportu, Tu-
rystyki i Rekreacji w Rzgowie zorganizował 
dla amatorów – dzieci z naszego terenu mini-
wyścig kolarski wzdłuż placu 500-lecia. Ta do-
datkowa rywalizacji odbyła się po pierwszym 
okrążeniu wyścigu sportowców.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Kolarskie święto gminy Rzgów

Gminny Ośrodek Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie
ul. Szkolna 5, tel. 42 213 30 08

www.gostir.rzgow.pl

Rozkład zajęć stałych GOSTiR
jesień 2018

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

16.00–17.00
Cheerleaderki (4–6 lat)

Prowadząca:
Angela

17.00–18.00
Cheerleaderki (7–10 lat)

Prowadząca:
Angela

19.00–20.30
Krav Maga

Prowadzący:
Jarek

16.00–19.00
Ścianka wspinaczkowa

Prowadząca:
Iza

17.30–18.30
Aerobic

Prowadząca:
Asia

18.30–19.30
TBC (zajęcia aerobowe)

Prowadząca:
Asia

17.30–19.00
Joga

Prowadząca:
Mariola

18.30–19.30
Cheerleaderki (7–10 lat)

Prowadząca:
Angela

19.30–21.00
Zumba (zajęcia od 19.09!)

Prowadząca:
Angela

zajęcia od 20.09!
15.00–16.15

Zajęcia 
ogólnorozwojowe 

dla przedszkolaków 
(rocznik 2012 i 2013)

Prowadzący:
Robert

19.30–20.30
Tabata

Prowadzący:
Marcin

16.00–17.00
Judo

dla dzieci
w wieku szkolnym

Prowadzący:
Bartek

18.00–19.30
Bachata

Salsa Solo
Prowadząca:

Patrycja
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Ruch w sieci internetowej, tak 
jak ruch drogowy, wymaga 
od nas przestrzegania reguł 
bezpieczeństwa. Nikt rozsądny 
nie przechodzi przez ulicę 
przy czerwonym świetle. Jeśli 
nie ma sygnalizacji, to przed 
przejściem należy się dobrze 
rozejrzeć. Podobnie nikt nie daje 
nieznanej osobie swojego portfela 
z pieniędzmi. A właśnie tak często 
robimy w Internecie, kiedy nie 
przestrzegamy podstawowych 
zasad bezpieczeństwa 
i przelewamy swoje pieniądze 
na konta oszustów lub też dajemy 
im dostęp do naszych wrażliwych 
danych.

Bezpieczny komputer – to podstawa
Jeśli decydujemy się robić zakupy w sieci, 
to też musimy zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo. Przede wszystkim nasz komputer musi 

być bezpieczny. Na bezpieczeństwo naszego 
komputera składają się dwa elementy: nasze 
zachowanie w sieci i zainstalowane oprogra-
mowanie. Jeśli nie prowokujemy losu i nie 
wchodzimy na podejrzane strony, to jest wy-
soce prawdopodobne, że sami nie ściągniemy 
do swojego komputera złośliwego oprogramo-
wania, które może ułatwić kradzież. Nie po-
winniśmy też sami instalować na komputerze 
oprogramowania z nieznanych źródeł czy nie-
legalnych kopii programów.

Ważny program antywirusowy
Jeżeli ostrożnie zachowujemy się w sieci, mamy 
legalne oprogramowanie, to jeszcze potrzebny 
będzie nam strażnik naszego komputera, czyli 
program antywirusowy. Co ważne, nasz pro-

gram antywirusowy musi być na bieżąco aktu-
alizowany przez dostawcę. Koszt takiego roz-
wiązania to kwota ponad 100 zł w skali roku. 
Istnieje także darmowe oprogramowanie an-
tywirusowe, które można ściągnąć z internetu. 
Do nas należy decyzja, które oprogramowanie 
wybrać. Najlepszym wyjściem jest skorzysta-
nie z rady kogoś, kto już od dawna korzysta 
z komputera. Niektóre banki proponują swo-
im klientom oprogramowanie antywirusowe. 
Często można z niego korzystać przez kilka 
miesięcy, a potem kupić je po promocyjnej ce-
nie. Tak „uzbrojeni” możemy przystąpić do za-
kupów w internecie.

Nie ufaj linkom, załącznikom 
i wyszukiwarkom
Ważne jest to jak dotrzemy na taką stronę. 
Należy unikać wchodzenia na daną witrynę 
z linków, które otrzymujemy w wysyłanych 

do nas wiadomościach elektronicznych, ani 
też nie powinniśmy wchodzić na stronę kli-
kając w znaleziony w wyszukiwarce adres. 
Może się bowiem okazać, że ktoś chce nas 
zwabić na stronę o podobnej nazwie. Dlatego 
za każdym razem powinniśmy sami wpisy-
wać w przeglądarkę adres sklepu czy serwisu, 
a nawet banku, w którym mamy konto. Przede 
wszystkim należy stwierdzić, czy przy nazwie 
witryny, na której chcemy robić zakupy, wid-
nieje napis https zamiast http. Powinniśmy 
także widzieć symbol kłódki, który oznacza 
bezpieczne połączenie internetowe. Aby wy-
eliminować to ryzyko należy kliknąć w sym-
bol kłódki na witrynie i wyświetlić informacje 
na temat certyfikatu bezpieczeństwa danej wi-
tryny. Jeśli zamierzamy po raz pierwszy kupić 
coś u danego sprzedawcy w Internecie, to war-
to sprawdzić jego dane kontaktowe i identyfi-
kacyjne. Brak numeru telefonu, adresu e-mail 
lub adresu firmy powinien wzbudzić czujność. 
Warto też sprawdzić, jakie formy płatności 
proponuje. Jeżeli jest to jedna metoda płat-
ności z góry za dany towar, to taka transak-
cja może być ryzykowna. Serwisy cieszące się 
uznaniem zwykle oferują możliwość zrealizo-
wania zakupu na kilka sposobów np. z uży-
ciem karty płatniczej, czy za pośrednictwem 
różnych banków jako szybkie i bezpośrednie 
płatności.

Robert Lidke

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

Edukacja bankowa (3)

Bądźmy bezpieczni w sieci

Wkrótce na terenie gmin Rzgów ruszy 
modernizacja linii elektroenergetycz-

nej 220 kV Janów – Rogowiec. Pełna nazwa 
przedsięwzięcia to: „Modernizacja linii 220 
kV Janów – Rogowiec oraz Rogowiec – Piotr-
ków”. Jest to inwestycja celu publicznego, zle-
cona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
– państwową spółkę odpowiedzialną za prze-
syłanie prądu do wszystkich regionów kraju. 
Wykonawcą jest SPIE Elbud Gdańsk SA.

Wybudowana w 1947 roku linia Janów 
– Rogowiec jest bardzo istotna dla bezpie-
czeństwa energetycznego aglomeracji łódz-
kiej. Zapewnia jej połączenie z elektrownią 
w Bełchatowie. Mimo, że ponad 70-letnia 
infrastruktura jest na bieżąco konserwowana 
i remontowana, niektóre jej elementy kwalifi-
kują się do wymiany. – Mamy podnieść bezpie-

czeństwo dostaw energii elektrycznej do Łodzi 
i miejscowości znajdujących się w jej sąsiedz-
twie. Nie zmieniamy przy tym przebiegu linii 
ani jej napięcia – tłumaczy Katarzyna Dahlke, 
kierownik projektu.

W gminie Rzgów wykonawca zmoderni-
zuje ok. 3,5-kilometrowy odcinek linii i wy-
mieni dwa słupy. Pozostałe słupy otrzymają 
nowe zabezpieczenie antykorozyjne. Wymie-
nione i uzupełnione zostaną uszkodzone ele-
menty, naprawiane będą fundamenty słupów, 
wymieniane poszczególne łańcuchy izolatoro-
we. Na niektórych odcinkach przeprowadzona 
zostanie także regulacja zwisów przewodów. – 
Prace zaplanowaliśmy tak, aby w jak najmniej-
szym stopniu ingerować w życie właścicieli 
nieruchomości – tłumaczy Katarzyna Dahlke. 
– Po zakończeniu prac uporządkujemy teren 

i pokryjemy ewentualne szkody. W najbliższym 
czasie planowane są spotkania przedstawicieli 
Wykonawcy z właścicielami działek, na których 
prowadzone będą roboty. Podczas indywidual-
nych rozmów omawiane będą warunki wejścia 
na teren nieruchomości, sposób prowadzenia 
prac i zasady wypłaty odszkodowań. Rozpoczę-
cie prac modernizacyjnych planowane jest jesie-
nią 2018 r. Budowa nowych słupów rozpocznie 
się w kwietniu 2019 r.

Inwestor: 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

Fot. PSE

Więcej informacji o inwestycji 
można znaleźć na stronie 

www. liniajanowrogowiecpiotrkow. pl

Ponieważ w ciągu roku 
nie było dodatko-

wych konkursów Na-
rodowego Funduszu 
Zdrowia na nowe 
dyżury lekarzy spe-
cjalistów, Jarosław 
Nettik, kierownik 
Gminnej Przychodni 
Zdrowia w Rzgowie zaprosił do współpracy 
nowych lekarzy, którzy rozszerzają istnieją-
cy zakres usług specjalistycznych. Do czasu 
nowego konkursu NFZ, konsultacje są od-
płatne, ale pacjenci zarejestrowani w rz-
gowskiej przychodni płacą mniej.

KONSULTACJE ORTOPEDYCZNE
(od września 2018 r.)

•  prof. dr hab. med. Piotr Kozłowski 
koszt wizyty – 130 zł 
(dla pacjentów GPZ w Rzgowie – 90 zł)

•  lek. med. Łukasz Kalinowski 
koszt wizyty – 120 zł 
(dla pacjentów GPZ w Rzgowie – 90 zł)

Lekarze ortopedzi w razie potrzeby 
wykonują badanie USG narządu ruchu

•  USG bioderek u niemowląt, koszt – 70 zł

KONSULTACJE DERMATOLOGICZNE
(od września 2018 r.)

•  lek. med. Małgorzata Putala-Pośpiech 
koszt wizyty – 100 zł 
(dla pacjentów GPZ w Rzgowie – 80 zł)

Modernizacja 
energetyczna 
w gminie 
Rzgów

DYŻURY LEKARZY 
SPECJALISTÓW
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Rekordowy, pod względem liczby zgło-
szonych do rozgrywek drużyn, sezon 
rozpoczął się już na dobre. Przypomi-

namy, że w tegorocznych rozgrywkach organi-
zowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej 
„Zawiszę” reprezentują 3 zespoły seniorskie 
oraz 6 młodzieżowych. Każda z tych drużyn 
miała już szanse przynajmniej raz zaprezento-
wać się na boisku.

Przyjęło się, że wizytówką każdego klubu 
jest zespół seniorski, występujący w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej i to właśnie on po-
winien swoją postawą i osiąganymi wynika-
mi wskazywać drogę pozostałym drużynom. 
I zdecydowanie, na moment obecny, zespół 
prowadzony przez trenera Michała Osińskiego 
wywiązuje się z tego zadania na pewno więcej 
niż dobrze. Po 5 rozegranych kolejkach klasy 
okręgowej (stan na 11/09/2018) pierwszy ze-
spół na swoim koncie ma 4 zwycięstwa, a tyl-
ko raz musiał uznać wyższość swojego rywa-
la. Z 12 punktami plasujemy się na 3 pozycji 
tuż za rezerwami łódzkich klubów Widzewa 
i ŁKS, które w tym sezonie mocno korzystają 
z usług zawodników ogranych na dużo wyż-
szym poziomie rozgrywkowym.

Dwie pozostałe drużyny seniorskie czyli 
III-ligowa żeńska drużyna Zawiszy Fiero oraz 
A-klasowe rezerwy rozegrały odpowiednio 
jedną oraz trzy ligowe kolejki. Panie wywalczy-
ły na wyjeździe remis z silną drużyną PTC Pa-
bianice, a ich koledzy w swoich meczach zdo-
byli 1 punkt. Przed obiema drużynami jeszcze 
wiele ligowych pojedynków i na pewno także 
wiele szans na poprawienie swoich zdobyczy 
punktowych. Zarówno w jednym, jak i dru-
gim zespole nastąpiło kilka kadrowych zmian, 
w związku z tym musimy dać im trochę czasu 
na odpowiednie wprowadzenie nowych za-
wodników czy zawodniczek i poukładanie gry.

Zespoły młodzieżowe natomiast zaliczyły 
mały falstart. Mamy jednak nadzieję, że już 

wkrótce wezmą oni przykład z pierwszego ze-
społu Zawiszy oraz zaprezentują pełnię swo-
ich, niemałych już umiejętności. Choć trzeba 
pamiętać, że dla dwóch drużyn były to pre-
mierowe ligowe spotkania i na pewno „strach 
przed nieznanym” trochę spętał im nogi. 
Z drugiej strony wiemy jak dzielnych zawodni-
ków mamy w swoich szeregach i wcale nie bo-
imy się o ich sportową przyszłość. Kolejny raz 
zaznaczymy, że przed nimi przede wszystkim 
czas nauki i podnoszenia swoich umiejętności.

W ostatnim czasie pięć z naszych drużyn 
stanęło przed obiektywem, a efekty naszej pra-
cy można zobaczyć na zamieszczonych zdję-
ciach. W następnym numerze gazety zapre-
zentowane zostaną kolejne zespoły.

Zapraszamy także do śledzenia naszej stro-
ny internetowej www. zawiszarzgow. pl oraz 
fanpage’a na Facebooku, na których na bieżąco 
zamieszczane są aktualne wyniki, terminarze 
i inne wiadomości dotyczące codziennej działal-
ności klubu. Do zobaczenia na meczu Zawiszy!

Tekst: Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Rozgrywki ligowe 
już w pełni!

DOŁĄCZ 
DO ZAWISZY
GLKS Zawisza Rzgów ogłasza 
nabór chłopców i dziewcząt 
do nowo powstałej drużyny 
rocznika 2011/2012 oraz nabór 
uzupełniający do wszystkich 
prowadzonych grup młodzieżowych. 
Gwarantujemy profesjonalne 
treningi oraz świetną zabawę!

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 505 128 168.
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Przyśpiewki 
z humorem

Mixer ze rzgowskimi smakami

Przynosimy wieniec pięknie ukwiecony
dla pana marszałka całkiem wypełniony
Kalino dziś głośno jedzie na dożynki
od pana marszałka ma fajne upominki
dzisiaj pośpiewamy w rytmie disco polo
i potańcujemy niech nogi nas bolą

A gmina pomaga i granta nam dała
aby na wyborach wieś dobrze głosowała
dwa lata minęły, burmistrz nam się stara
no i na facebooku wszystko nam utrwala
wszędzie zdjęcia robi jak gmina pięknieje
każdemu z radości gębusia się śmieje

Budują boiska, drogi rowerowe
a nasze przedszkole w dwa lata gotowe
i Michalak radny dobrze się sprawuje
dla naszego koła ciągle coś kupuje
pamięta o straży by się rozwijała
a co najważniejsze by kasa spływała

Bo my mamy salę najpiękniejszą w gminie
róbcie tu imprezy szczęście was nie minie
prezes nasz jest gminny no i powiatowy
nasz Krzewiński strażak jakby zawodowy!
a straż w Kalinie to superchłopaki
prezes i komendant to są przystojniaki

Sołtys nasz Stanisław z radą współpracuje
wieś go wciąż popiera i bardzo szanuje
mamy też Edytę radną powiatową
do działań z sołtysem zawsze nam gotową
a szkoła w Kalinie wygląda wspaniale
bo nasz pan dyrektor dba o nią wytrwale

My tylko chwalimy nie ma co narzekać
aby gorszych czasów nigdy nie doczekać
bo wybory idą a zgoda buduje
ta niezgodna rada gminę nam zrujnuje
musimy już kończyć proszę się nie gniewać
ale nam w Kalinku wszystko wolno śpiewać

Kartka WRZESIEŃ 
z kalendarza 

4 września 1939 r. zginął w powietrznej walce 
pilot wojskowy ppor. Mieczysław Bykowski, 
ur. w 1912 r. w Łodzi, ale mocno związany 
ze Rzgowem, gdzie wychowywał się u dziad-
ków. Walcząc podczas kampanii wrześniowej 
w 212. Eskadrze Bombowej, atakuje kolumny 
niemieckie nacierające w kierunku Warsza-
wy. Ostrzelany przez Luftwaffe polski „Łoś” 
z ppor. M. Bykowskim spada w płomieniach 
i rozbija się rejonie wsi Patoki koło Drużbic.

Źródło: Rzgów. Trzy kolory

Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
były tradycyjnie towarzyszyły Dniom Rzgowa. 
Rywalizację wygrał Hubert Pełka ze Rzgowa, 
następne miejsca zajęli: Miłosz Kujawa, Piotr 
Tyrkiel, Marta Tyrkiel. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i nagrody wędkarskie, które wręczał 
burmistrz Mateusz Kamiński wraz z wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej Radosławem 
Pełką i radnym Stanisławem Zaborowskim.

Uczestnicy zawodów otrzymali upominki 
wędkarskie. Na koniec było ognisko z piecze-
niem kiełbasek, które przekazał przedsiębior-
ca Józef Grot z ZPM „Grot” ze Starowej Góry.

Tekst i fot. Włodzimierz Kaczmarek

Dorośli i młodzież przekonali się w piątek, 
7 września, że głośne, publiczne czytanie 

„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego do naj-
łatwiejszych nie należy. Język literacki po 94 
latach zmienił się nie do poznania.

Gmina Rzgów i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rzgowie przyłączyły się do organiza-
cji Narodowego Czytania, które miało miejsce 
w parku Miejskim im. A. Mickiewicza. Frag-
menty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego 

przeczytała młodzież ze Rzgowskiego Studia 
Teatralnego, a także m.in. burmistrz Mateusz 
Kamiński oraz wiceburmistrz Małgorzata Ró-
zga (na zdjęciu).

Do czytania zgłosili się także: Anna Ma-
linowska, dyrektor GBP oraz osoby spośród 
publiczności. Ogólnopolska akcja czytania 
przebiega pod patronatem Prezydenta RP An-
drzeja Dudy i Pierwszej Damy.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Pół żartem, pół serio…

Uśmiech pełen kultury, 

czyli „Camerata” znów 

wypadła śpiewająco…

Na zdjęciu: Izabela Kijanka, dyrygent, która 13 września w imieniu rzgowskiego Chóru „Came-
rata” odebrała nagrodę marszałka województwa łódzkiego w dziedzinie kultury. Marszałek 
Witold Stępień wręczył wyróżnienia podczas gali Regionalnego Kongresu Edukacji Kulturalnej 
w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina fot. UMR

Kiełbaska pod rybkę

Podczas Mixera Regionalnego na ul. Piotrkowskiej w Łodzi panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Bronisina Dworskiego promowały powiat łódzki wschodni i częstowały gości tra-
dycyjnymi wyrobami z wędzarni, podawały wyszukane przekąski mięsne z farszem grzybo-
wym, galantyny, pieczyste, klopsiki, a na deser było ciasto z owocami i karmelowe ciasteczka.

Tekst i fot. WK

Dożynki Powiatowo-Gminne 2018 
odbyły się w tym roku w Kolusz-
kach, a Gminę Rzgów reprezento-
wały panie z KGW w Romanowie

„Przedwiośnie”… w końcu lata

Tradycją jest, że – przekazując 
dożynkowe wieńce – panie z KGW 
przyśpiewują włodarzom gminy 
i regionu. Prezentujemy tekst 
tegorocznej przyśpiewki z Kalina:

Dożynkowy 
korowód

Fot. UMR


