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Delegacja z Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
odwiedziła siedzibę firmy Transfer Multisort 
Elektronik, która jest nowym inwestorem 
w gminie Rzgów i przygotowuje się do rozpo-
częcia budowy nowoczesnej hali magazynowej 
wraz z niezbędną infrastrukturą.

Andrzej Kuczyński, członek zarządu TME 
wraz ze swoimi współpracownikami, szczegóło-
wo przedstawiał burmistrzowi Mateuszowi Ka-
mińskiemu oraz przewodniczącemu RM Janowi 
Michalakowi i pozostałym gościom działalność 
spółki w jej dotychczasowej lokalizacji. Podczas 
wizyty, zostały także nakreślone dokładniejsze 
plany dotyczące nowych inwestycji w naszej 
gminie. Budowa nowego, najnowocześniejszego 
magazynu ma ruszyć wiosną przyszłego roku.

Dzięki wzajemnej współpracy, powstanie 
przyjazny dla mieszkańców obiekt, w którym 
pracę znajdzie kilkaset osób. Mimo wielko-
ści inwestycji, nie będzie ona uciążliwa dla 
mieszkańców. Przypominamy, że centrum 
logistyczne firmy TME powstanie na obsza-
rze 8 ha w okolicy ulicy Nasiennej w Rzgowie 
i na terenie Starej Gadki naprzeciw cmentarza 
wojennego. Pierwszy etap inwestycji ma być 
zrealizowany do końca 2020 roku. Do tego 
czasu ma powstać obiekt, który będzie miał 
30 tys. m2 powierzchni użytkowej. W następ-
nym etapie powierzchnia użytkowa centrum 
ma powiększyć się pięciokrotnie.

Inwestor zapowiada, że oprócz części słu-
żącej przedsiębiorstwu do prowadzenia dzia-
łalności biznesowej widzi również możliwość 
wybudowania przedszkola dla dzieci pracow-
ników firmy oraz wielu innych udogodnień 
służących także mieszkańcom naszej gminy.

Tekst i fot. JM

Z wizytą w TME

Rzgów po raz kolejny wygrał również 
Ligę Gmin „Dziennika Łódzkiego”. 
To zestawienie, które pokazuje, jak 

w minionej kadencji pracowały samorządy 
województwa łódzkiego. Gmina Rzgów była 
oceniana wśród 26 innych gmin miejsko-wiej-
skich. Wyprzedziliśmy Stryków i Uniejów.

Ranking powstał na podstawie obiektyw-
nych danych Głównego Urzędu Statystyczne-
go, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej.

Co z niego wynika? Mamy niemal najwięk-
sze dochody i jednocześnie niemal najmniejsze 
zadłużenie w województwie łódzkim. W Gmi-
nie Rzgów jest najwięcej firm w przeliczeniu 
na mieszkańca, a urzędnicy skutecznie pozysku-
ją dotacje zewnętrzne. Inwestorzy chętnie lokują 
u nas działalność, bo Rzgów ma 98% obszaru 
objętego miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego, chętnie osiedlają się też nowi 
mieszkańcy. Do swojego rozwoju dobrze wyko-
rzystujemy sąsiedztwo stolicy regionu – Łodzi.

Do sukcesu w tym rankingu z pewnością 
przyczynił się odważny, proinwestycyjny bu-
dżet i ważne decyzje o inwestycjach takich jak: 
budowa domu kultury, budowa oczyszczalni 
ścieków, budowa kanalizacji w Starowej Gó-
rze i Starej Gadce, budowa stacji uzdatnia-
nia wody, czy na przykład boiska w Kalinie. 
Do tego dochodzą inwestycje w drogi, chod-
niki, modernizacje świetlic i inne.

– Sukces w tego typu rankin-
gach bardzo cieszy, ugruntowu-
je przekonanie, że nasza praca 
w samorządzie ma sens, ale też 
motywuje do dalszego wysiłku 
na rzecz Gminy Rzgów i wszyst-
kich mieszkańców. To potwierdze-
nie, że podjęliśmy szereg dobrych 
decyzji i zmierzamy we właściwym 
kierunku, wyprzedzając przy tym 
naszych sąsiadów z województwa. 
Nie ustajemy jednak w wysiłkach, 
pracujemy tak jak dotychczas – 
mówi burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński.

A przed nami jeszcze ogło-
szenie wyników XVI edycji Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju 
Jednostek Samorządu Terytorialnego. Uroczy-
stość odbędzie się 15 października 2018 roku 
w sali kolumnowej Sejmu RP. Laureaci otrzy-
mają pamiątkowe statuetki.

Podstawą rankingu, opracowanego pod 
kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka, jest 
16 wskaźników, obejmujących trzy obszary 
rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochro-
ny środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie 
polskie miasta i gminy, a materiałem źródło-
wym są niezależne dane Głównego Urzędu 

Statystycznego. Wyniki rankingu odzwiercie-
dlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, roz-
wój polskich jednostek samorządu lokalnego 
i wskazują liderów w podziale na gminy wiej-
skie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta 
na prawach powiatu.

Gminę Rzgów będzie reprezentował bur-
mistrz Mateusz Kamiński. Trzymamy kciuki 
za dobry wynik również w tym rankingu!

Tekst i fot. UMR

Gmina Rzgów 
wysoko notowana!
Liderzy inwestycji – to naj-
nowszy ranking pisma sa-
morządu terytorialnego 
„Wspólnota”, a w nim Rz-
gów na 36 miejscu na któ-
re awansowaliśmy ze 114 
pozycji. Gdyby pod uwagę 
był brany rok 2018, byłoby 
jeszcze lepiej!

Coraz wyżej w krajowych rankingach inwestycji 
i lider regionalnej Ligi Gmin

Rozbudowa oczyszczalni ścieków – jedna ze sztandarowych inwestycji 
w ostatnim czasie w gminie Rzgów

2013–
2015

2014–
2016

2015–
2017 Miasto Województwo

Średnie wydatki 
inwestycyjne per 
capita 2015–2017

3 2 1 Dziwnów zachodniopomorskie 4502,43

2 1 2 Krynica Morska pomorskie 4027,90

5 4 3 Uniejów łódzkie 2048,45

8 14 4 Karpacz dolnośląskie 1954,78

275 13 5 Duszniki-Zdrój dolnośląskie 1739,09

— — —

12 10 34 Karlino zachodniopomorskie 1029,51

65 70 35 Bieruń śląskie 1013,68

195 114 36 Rzgów łódzkie 1010,46

145 102 37 Supraśl podlaskie 1002,70

91 20 38 Szczawno-Zdrój dolnośląskie 998,89

— — —

521 579 586 Nowe Brzesko małopolskie 101,20

579 583 587 Bieżuń mazowieckie 85,68

570 581 588 Jasień lubuskie 63,29

493 561 589 Osiek świętokrzyskie 48,18

582 586 590 Dobra zachodniopomorskie 25,58
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Podczas LIX sesji Rady 
Miejskiej w Rzgowie 26 
września 2018 r. podjęto 
następujące uchwały:

–  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom bezdom-
nym z terenu Gminy Rzgów;

–  w sprawie określenia szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania;

–  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Rzgów porozumienia mię-
dzygminnego z Miastem Łódź w sprawie 
wykonywania zadania publicznego polega-
jącego na świadczeniu usług w zakresie za-
opatrzenia w wodę dla mieszkańców Łodzi 
przez Gminę Rzgów;

–  w sprawie Statutu Gminy Rzgów;
–  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Rzgów na lata 2018–2038 
i w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów 
na rok 2018;

–  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na mo-
dernizację dróg powiatowych w 2018 roku;

–  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 
130/1 i dz. nr 130/2;

–  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części obrębu Huta Wiskic-
ka-Tadzin;

–  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla części wsi Prawda dz. nr 
239/2 i dz. nr 240/2;

–  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części wsi Czyżeminek rejon 
ul. Dojazdowej;

–  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym, na czas nieozna-
czony, umowy najmu lokalu użytkowego;

–  w sprawie wysokości ekwiwalentu pienięż-
nego dla członków ochotniczej straży po-
żarnej uczestniczących w działaniach ra-
towniczych lub szkoleniach pożarniczych 
organizowanych przez Państwową Straż Po-
żarną lub Gminę Rzgów;

–  w sprawie pozbawienia drogi gminnej do-
tychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej 
drogi z użytkowania.

Rzgowski stadion 
gotowy do gry

Radni na 59. sesji Rady Miejskiej w Rzgowie zo-
stali poinformowani o naprawie murawy na sta-
dionie im. H. Śmiechowicza. Jak poinformował 
burmistrz Mateusz Kamiński, wybrano najtań-
szego wykonawcę remontu, który jednocześnie 
zapewnił najkrótszy termin. Przypomnijmy, 
że wyjątkowa ulewa doprowadziła do podtopie-
nia stadionu kilka godzin przed rozpoczęciem 
obchodów Dni Rzgowa. Dzięki remontowi 
zawodnicy mogą trenować już od poniedział-
ku, 24 września. Remontem objęto zarówno 
płytę główną stadionu oraz boczne boisko. 
Naprawy kosztowały ok. 29 tys. zł. W związku 
z korespondencją samorządu z zarządem Cen-
trum Handlowego Ptak na temat zapobieżenia 
w przyszłości skutkom ulew, burmistrz otrzy-
mał pisemne zapewnienie, że powiększenie 
zbiornika retencyjnego oraz poprawa retencji 
na terenie handlowym nastąpi do końca roku.

Sprawozdanie z działalności 
burmistrza w okresie 
międzysesyjnym

Odbyły się zebrania wiejskie, na których de-
cydowano m.in. o przeznaczeniu funduszy so-
łeckich na rok 2019.

We wrześniu Referat Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie zajmował się takimi 
zagadnieniami jak:
•  Nadzorowanie budowy oczyszczalni ścieków 

w Rzgowie.
•  Przebudowa drogi w Hucie Wiskickiej.
•  Postępowanie na budowę oświetlenia na uli-

cy Sosnowej w Starowej Górze. Podpisano 
umowę z wykonawcą. Prace powinny być 
zakończone do końca października.

•  Umowa na budowę kanalizacji na ulicy Li-
terackiej w Rzgowie. Planowany odbiór prac 
do końca września 2018 roku.

•  Prace związane z budową kanalizacji w Starej 
Gadce i Starowej Górze. W trakcie realizacji 
są ul. Podłogowa, Tunelowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Modrzewiowa i Warzywna. Wy-
konawca przedstawił poprawiony harmono-
gram realizacji.

•  Umowa na budowę chodnika na ulicy Futry-
nowej w Starowej Górze.

•  Postępowanie na budowę dwóch ostatnich 
w b.r. wodociągów na ulicy Piecowej i w Czy-
żeminku. Przewidywane podpisanie umowy 
na początku października.

•  Postępowanie w znalezienie wykonawcy 
usunięcia kolizji na ulicy Gruntowej w Sta-
rowej Górze. Podpisanie umowy – początek 
października 2018.

•  Umowa na budowę oświetlenia na ulicy Pej-
zażowej w Konstantynie. Rozpoczęcie prac 
początek października.

•  Umowa na wykonanie prac w świetlicy 
w Bronisinie Dworskim.

•  Rozbiórka budynków gospodarczych w Ka-
linie (w miejscu, gdzie powstanie przedszko-
le).

•  Naprawa murawy na stadionie na ulicy Mu-
szyńskiej

•  Dobiegły końca prace związane z budową 
oświetlenia na ulicy Żwirowej (teren boiska).

•  Trwa przygotowanie przetargu na budowę 
przedszkola w Kalinie. Przetarg planowany 
na październik 2018 roku.

W okresie od 28.08.2018 do 25.09.2018 Refe-
rat Gospodarki Komunalnej UMR wykonywał 
następujące zadania:
1.  Wykoszono pobocza na drogach gminnych 

oraz powiatowych położonych na terenie 
gminy.

2.  Wykonano odwodnienie drogi powiatowej 
w miejscowości Kalinko. Prace polegały 
na wykonaniu kanału krytego na odcinku 
70 m, wykonanie dwóch studni rewizyjnych 
oraz rowu na długości 260 m.

3.  Zamontowano wiatę przystankową na ul. 
Czartoryskiego w Starej Gadce.

4.  Wykonano przepust odwadniający pod ul. 
Kusocińskiego w miejscowości Rzgów.

5.  Oczyszczono i udrożniono rów od ul. Wą-
wozowej do cieku Struga.

6.  Pracownicy referatu komunalnego zorga-
nizowali przeprowadzkę MOPS-u z ul. Li-
terackiej do nowo wyremontowanych po-
mieszczeń przy ul. Rawskiej.

7.  Wykonano dodatkowe wejście na plac za-
baw w miejscowości Konstantyna.

8.  Naprawiono nawierzchnie ul. Okiennej 
w Starowej Górze.

9.  Uzupełniono słupki oraz siatkę na placu 
przy OSP Kalinko, odnowiono bramki oraz 
bramy wjazdowe na plac.

Tekst i fot. WK, UMR

Rada na finiszu kadencji, 
ale tempo pracy nie słabnie
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Rzgowski Dom Kultury rozrasta się w eks-
presowym tempie. Biblioteka gminna 
o powierzchni 300 m2 jest już przykryta 

stropem na parterze. Pracownicy zbroją naj-
wyższą, bo prawie 11-metrową ścianę sali wido-
wiskowej, powstającej równolegle z widownią.

Poprzykrywane są korytarze, sanitaria-
ty i zaplecze techniczne sceny z garderobą. 
Wzdłuż fasady stoi dziewięć „żyletek” jak wy-
konawcy nazywają murowane elementy deko-
racyjne, wzbogacające front Domu Kultury.

– W ostatnich dniach na budowie praco-
wało 20–27 robotników i kadry nadzorczej, 
a od poniedziałku liczba pracowników wyniesie 
średnio 30 – mówi Michał Chobot, kierownik 
robót z częstochowskiego przedsiębiorstwa.

Nowa siedziba instytucji kulturalnych 
gminy będzie miała kształt litery L podsta-
wą zwróconą 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, Będzie podobna do tej, pra-
cującej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Dom 
kultury ma mieć własne ogrzewanie – ko-
tłownię gazową o mocy 320 kW, wyposażoną 
w dwa kotły kondensacyjne.

Przewidziano okładziny elewacji z piaskow-
ca szlifowanego, wymiary 60x120x4 centymetry. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych zostanie wyko-
nane z wełny mineralnej. Teren przed głównym 
wejściem ma być wyprofilowany, więc zbędna 
jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, wnę-
trze budynku ma być pozbawione progów dla 
tychże wózków inwalidzkich. Z uwagi na nie-
pełnosprawnych, krawężnik zostanie obniżony 
między parkingiem a chodnikiem.

W tegorocznym budżecie gminy przezna-
czono 5 mln zł na budowę. Aby zmniejszyć 
koszty eksploatacji, na dachu zaplanowano 
montaż paneli fotowoltaicznych, które zapew-

nią energię elektryczną do zasilenia domu kul-
tury. Jeśli chodzi o roboty budowlane, do koń-
ca lipca 2019 roku budynek ma być gotowy 
do wyposażania. Dziś trudno jeszcze powie-
dzieć, czy na przyszły rok zostanie przewidzia-
ny pełny zakres dokończenia inwestycji wraz 
z wyposażeniem sceny i widowni, czy tylko 
w zakresie podstawowym, czyli że GOK prze-
prowadzi się jedynie do skrzydła parterowego. 
Zapewne odpowiedź na to przyniesie wkrótce 
projekt budżetu gminy Rzgów na 2019 r.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Rozpoczęły się prace murarskie przy budo-
wie dachu świetlicy wiejskiej w Starej Gadce. 
Umowa dotycząca kontynuacji tej inwestycji 
została podpisana 1 sierpnia z Przedsiębior-
stwem Budowlanym z Sieradza. Wartość umo-
wy to 299 tys. zł. Przypomnijmy, że realizowa-
ny budynek to świetlica wiejska o wymiarach 
26,3x19,44 metra, a wysokość wyniesie 9,64 

metra. Jego kubatura to 1200 m3, a powierzch-
nia zabudowy – 358 m2. Ma to być budynek 
parterowy z poddaszem nieużytkowym nad 
częścią budynku, niepodpiwniczony. Świetli-
ca będzie zaopatrzona w mury ognioodporne. 
Dach zaprojektowano wielospadowy o kącie 
nachylenia 45 stopni, 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 przewidziano umo-
wą na koniec listopada br.

Tekst i fot. WK

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiato-
wej w Hucie Wiskickiej. Prace prowadzone 
są na około 650-metrowym odcinku między 
drogą wojewódzką nr 714, a drogą wiodącą 
do Tadzina.

Polegają one na wymianie zniszczonej pod-
budowy jezdni oraz jej nawierzchni. Nowy asfalt 
zostanie położony na większej, niż dotychcza-
sowa, szerokości: 5,5 m. Powstanie odwodnie-
nie, częściowo kryte, a także szeroki na 1,5 m 
chodnik z szarej kostki brukowej oraz bruko-
wane wjazdy do posesji. Prace mają zakończyć 
się na przełomie listopada i grudnia, w wyzna-

czeniu dokładnego terminu zapewne weźmie 
udział pogoda…

Kontrakt z wykonawcą, firmą z Łodzi, opie-
wa na 1 mln 363 tys. zł. Część tych pieniędzy 
pochodzi z budżetu powiatu. W kolejnym etapie 
przebudowa „powiatówki” obejmie jej drugi od-
cinek – między drogą prowadząca do Tadzina, 
a Bronisinem Dworskim. Czy nastąpi to w przy-
szłym roku, będzie wiadomo po uchwaleniu 
gminnego budżetu.

Tekst: W. Kupisz 
Fot. Tomasz Zaniewicz

Ruszyła budowa dachu 
świetlicy w Starej Gadce

„Powiatówka” będzie jak nowa

Dom Kultury 
w ekspresowym 
tempie
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Trzy stoiska reprezentowały gminę Rzgów 
na wystawie w hotelu Ambasador Pre-

mium w Łodzi, towarzyszącej Międzynarodo-
wemu Kongresowi Biogospodarki z udziałem 
800 gości. Promowała się sama gmina Rz-
gów, Fabryka Kosmetyków Delia Cosmetics 
ze Rzgowa oraz Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go Grot ze Starowej Góry.

24 września ekspozycję odwiedził bur-
mistrz Mateusz Kamiński, który odbył roz-
mowy z partnerami biznesowymi naszego 
samorządu i odnowił kontakty z zaprzyjaźnio-
nymi gminami, które wystawiały się podczas 
Kongresu Biogospodarki.

Biogospodarka to najogólniej mówiąc 
wykorzystanie naturalnych zasobów odna-
wialnych w celu wytworzenia nowych dóbr. 
W przypadku naszych producentów przetwo-

rzonego mięsa i naturalnych kosmetyków cho-
dzi o odejście lub znaczne ograniczenie chemii 
w procesie technologicznym. Uczestnicy kon-
gresu odwiedzający wystawę to przedstawiciele 
świata polityki, mediów, nauki, przedsiębiorcy, 

samorządowcy. Łączy ich idea zrównoważone-
go rozwoju i gospodarki cyrkularnej. 

Wśród tematów poruszanych na kongresie 
były rozważania na temat działań gmin sprzy-
jających środowisku i osiąganiu celów biz-

nesowych, realizowanych z poszanowaniem 
środowiska i zasobów naturalnych. Gmina Rz-
gów jako członek stowarzyszenia miast dobrej 
jakości życia mieszkańców Cittaslow realizuje 
powyższe cele.

Burmistrz Mateusz Kamiński oraz Tomasz 
Drabczyński, dyrektor Szkoły Podstawo-

wej w Guzewie uczestniczyli w poniedziałek, 
24 września w konferencji prasowej zorgani-
zowanej przez prof. dr. hab. n. med. Tomasza 
Kostkę, prorektora ds. kształcenia Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi. Uniwersytet otrzymał 
695 tys. zł dofinansowania unijnego na dwulet-
ni program Akademii Młodego Odkrywcy, ad-
resowany do gmin Rzgów, Brójce i do łodzian. 
Całą uroczystość poprowadziła mgr Joanna 
Milczarek – dyrektor Biura Promocji.

Ideą tego programu jest rozwijanie chęci 
poznawczych i zainteresowań uczniów m.in. 
klas VI–VIII ze Rzgowa, Guzewa i Kalina 
Dzieci będą miały dostęp do warsztatów che-
micznych, przyjadą na zajęcia na światowym 
poziomie w Centrum Symulacji Medycznych. 
Będą mieli lekcje szycia chirurgicznego, będą 
ćwiczyć zdolności manualne i widzenia ste-
reoskopowego, wezmą udział w warsztatach 
z anatomii i rozwiną chęci poznawcze i zain-
teresowania w obszarze nauk przyrodniczych.

Burmistrz M. Kamiński zabierając głos 
na konferencji przyznał, że brakuje zajęć dla 

uczniów uzdolnionych i nietypowych lekcji, 
pozwalających odkrywać młode talenty nauko-
we. W ramach Akademii Młodego Odkryw-
cy dzieci z gminy Rzgów odwiedzą również 
Planetarium i Centrum Nauki EC1. Zajęcia, 
transport autokarowy, obiady i kanapki pod-
czas wypraw edukacyjnych będą bezpłatne. 
Przewidziane jest też spotkanie rodziców na-
szych uczniów z psychologiem Uniwersytetu 
Medycznego dr. Pawłem Rasmusem na te-
mat: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak 
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? Szkoła 
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 
w Guzewie jako pierwsza skorzysta już w paź-
dzierniku z udziału w nadzwyczaj interesują-
cych zajęciach w niecodziennych miejscach.

Konferencja zakończyła się zwiedzaniem 
Centrum Symulacji Medycznych, które odwie-
dzą w najbliższych latach uczniowie z gminy 
Rzgów i odbędą tu niektóre z zaplanowanych 
zajęć. Uczestnicy zobaczyli wykorzystywane 
w szkoleniu studentów: salę ratowników me-
dycznych z ambulansem (ale bez kół, bo nie 
są potrzebne na 12. piętrze), szpitalny od-
dział ratunkowy z fantomami podłączonymi 
do aparatury śledzącej funkcje życiowe, salę 
porodową, salę chirurgiczną do szkolenia 
anestezjologów i do zajęć z laparoskopii. Naj-
większe wrażenie zrobił fantom niemowlęcia 
z oprzyrządowaniem za 300 tysięcy złotych, 
który posiada niemal wszystkie funkcje ży-
ciowe: oddycha, płacze i odczuwa bodźce ze-
wnętrzne. Takie warunki szkolenia ma na ra-
zie tylko 6 ośrodków akademickich w Polsce!

Fot. WK, Anna Pielesiek-Kielma

Nasi na Kongresie 
Biogospodarki

Akademia Młodego Odkrywcy rzgowian

Od 20 września gminny 23-osobowy auto-
bus szkolny marki mercedes dowozi uczniów 
do podstawówki w Guzewie. Opiekę nad nimi 
sprawuje na zmianę troje pracowników szkoły. 
Rodzice złożyli dotychczas 75 wniosków o do-
wożenie dzieci. Na razie jest dużo słońca, więc 
dzieci wolą dojeżdżać rowerami tak, że śred-
nio od 50 uczniów wzwyż korzysta z trans-
portu. Część dzieci choruje. Inne są dowożone 
jeszcze przez rodziców. Pracownicy komunal-
ni oznakowali przystanki autobusu szkolnego.

WK

Rodzice i uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w Guzewie serdecznie dziękują Urzę-
dowi Miejskiemu i Radzie Miejskiej 
w Rzgowie za zakup busa służącego 
do przywozu i odwozu uczniów. Wyko-
nuje on codziennie cztery kursy rano 
i cztery po południu. Rozwiązuje to pro-
blem wielu rodzicom, którzy nie zawsze 
mogli przywieźć dzieci do szkoły i ode-
brać po skończonych lekcjach, ponieważ 
większość z nich pracuje zawodowo. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Mercedesem do szkoły w Guzewie

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz
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Obchodzimy Tydzień Miast Cittaslow, 
miast wysokiej jakości życia miesz-
kańców. Z tej okazji w środę, 19 

września gmina Rzgów zorganizowała piknik 
integracyjny dla 40-osobowej grupy opieku-
nów i podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ksawerowie. Siedmioro pod-
opiecznych domu pochodzi z gminy Rzgów.

Na pikniku przy ognisku burmistrz Ma-
teusz Kamiński powitał Adama Topolskiego, 
wójta Ksawerowa oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Arkadiusza Jędrzejczyka. Obie 
gminy ze sobą aktywnie współpracują.

Program poprowadził Mateusz Toma-
szewski. Dla gości z zaprzyjaźnionej gminy 
wystąpił Rzgowski Chór „Camerata” pod kie-
runkiem Izabeli Kijanki. Chórzyści zaśpiewali 
najlepsze utwory ze swego repertuaru m.in. 
„Rzgów nasze miasto” oraz „Bo tylko w Rz-
gowie”. Pani chórmistrz wystąpiła w podwój-
nej roli. W drugiej części pikniku wystą-
piła bowiem jako wokalistka obok Renaty 
Furgi i akordeonisty Jarosława Rychlewskiego 
w koncercie pieśni biesiadnej, który zachęcił 
obecnych do tańca.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Rada Sołecka Starowej Góry, sołtys, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 

Pożarna, Kółko Rolnicze zorganizowali w so-
botę, 29 września piknik rodzinny Pożegnanie 
Lata pod honorowym patronatem burmistrza 
Rzgowa. Piknik odbył się na boisku przy ul. 
Centralnej 11.

W imprezie uczestniczyli m.in.: Mateusz 
Kamiński, burmistrz Rzgowa oraz Jan Micha-
lak, przewodniczący Rady Miejskiej. Program 
poprowadzili: Mariusz Rutecki i Stanisław 
Zaborowski. Sołtys Anna Wielgosz i KGW za-
dbały o to, żeby niczego nie brakowało na sto-
łach. Dzięki sponsorom udał się grill, ogniska 
z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek.

Gospodarze zorganizowali konkursy dla 
uczniów i dorosłych na temat samorządu tery-
torialnego, gazety samorządowej „Rzgów Na-

sza Gmina”, przeszłości ziemniaka i jego dnia 
teraźniejszego. Uczestnicy z niedowierzaniem 
dowiedzieli się, że w Polsce uprawia się ponad 
120 gatunków kartofli. Najlepszych uczestni-
ków konkursów burmistrz Mateusz Kamiński 
wynagrodził 10 zestawami upominkowymi.

Wśród gości było wiele osób, które przyje-
chały z różnych zakątków, bo w Starowej Górze 
pozostawili rodziny i znajomych. Wspomnie-
niom nie było końca. Z podziwem patrzyli 
jak w ciągu ostatnich lat zmieniło się skrom-
ne boisko przy ul. Centralnej 11: pojawiła się 
siłownia na świeżym powietrzu i plac zabaw, 
pawilon gospodarczy, jeszcze niedokończona 
wiata, na której lada dzień przybędzie dach, 
brukowany fragment chodnika i monitoring 
z kamerami, które to wszystko mają na oku.

Sołtys Anna Wielgosz i Stanisław Zabo-
rowski rozdawali dzieciom i dorosłym odbla-
ski na ubrania i rękawy zapowiadając, ze bez 
odblasków nie wolno spacerować wieczoro-
wo-nocna porą po Starowej Górze. Odbijające 
światło reflektorów samochodowych kami-
zelki oraz opaski zostały ufundowane przez 
gminę Rzgów oraz Wydział Ruchu Drogowe-
go łódzkiej policji. Piknik zakończyła zabawa 
na świeżym powietrzu.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W niedzielę, 23 września, w Kalinie od-
była się impreza dla mieszkańców pod 

hasłem „Ocalić od zapomnienia – Kalino 
wczoraj i dzisiaj”. To efekt projektu współfi-
nansowanego z budżetu województwa łódz-
kiego i gminy Rzgów.

Rada Sołecka, gospodarz pikniku otrzyma-
ła dofinansowanie sprzętu multimedialnego 
z projektorem i wyposażeniem nagłaśniającym, 
dzięki któremu było możliwe przeprowadzenie 
prezentacji. Ideą projektu było spotkanie inte-
gracyjne rodzin, które dziś mieszkają w Kalinie 
i tych, które wyprowadziły się z miejscowo-
ści po ukończeniu studiów czy po ślubie albo 
w innych jeszcze okolicznościach życiowych.

Piknik rozpoczęto od otwarcia okolicz-
nościowej wystawy fotografii archiwalnej 
ze zbiorów rodzinnych, na których można 
było obejrzeć życie codzienne mieszkańców 
oraz życie rodzinne sprzed 100 albo 90 lat. 
Licznie zgromadzone dzieci wzięły udział 
w konkursie historycznym na temat przeszło-
ści Polski i regionu.

W imprezie wzięli udział m.in. burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, Jan Micha-
lak przewodniczący Rady Miejskiej, Miron 

Ossowski, szef promocji gminy, Edyta Wa-
przko – radna powiatu łódzkiego wschodnie-
go, Anna Pachulska – przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kalinie, sołtys Stani-
sław Hoja, a także Dariusz Krzewiński – pre-
zes Gminnego Związku OSP i zarazem prezes 
OSP Kalino.

Trudno wymienić wszystkie atrakcje przy-
gotowane m.in. przez gospodynie i druhów 
strażaków. W strażnicy stoły wypełnione były 
miejscowymi wędlinami, pieczystym i ciasta-
mi. Na dziedzińcu można było skosztować 
grochówki z kuchni wojskowej. Paliło się pod 
grillem. Milusińscy ustawiali się w kolejce 
po watę cukrową, bawiły się ze szczudlarzem, 
natomiast zespół dziecięcy „Cytrynki” przed-
stawił balet z szarfami, a wiele uciech czekało 
również przy gigantycznych nadmuchiwanych 
zabawkach.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Przy ognisku 
wspomnień 
czar…

Piknik rodzinny 
w Kalinie

Integracja i wspólna zabawa
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Załączniki 
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. (poz….) 
Załącznik nr 1 

Komisarz Wyborczy

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

Wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz wybory wójta, (burmistrza) zostaną prze-
prowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, sta-
wiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca 
głosuje. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nieposta-
wienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów, 
stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy 
(wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu). Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok na-
zwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje 
nieważność głosu.

W wyborach wójta (burmistrza):
•  jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata – głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając 

na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca 
głosuje. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie-
postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

•  jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata – głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce 
oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi 
kandydata stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Po-
stawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na wójta (burmistrza) nie uzyska więcej niż połowy ważnie 
oddanych głosów, w dniu 4 listopada 2018 r., również w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie przeprowadzone 
ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są takie jak w dniu 
pierwszego głosowania.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować 

w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony 
przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania 
korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza). 
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespon-
dencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 25 
października 2018 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu spo-
rządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru 
wyborców, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowa-
niem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza), jeżeli będzie ono przeprowadzane. 
Natomiast wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, 
może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 26 października 2018 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy (miasta).

WYBORY 
SAMORZĄDOWE

21 X 

2018
OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie 
z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza 
w wyborach Burmistrza Rzgowa zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-
deks wyborczy (DzU z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miej-
ska Komisja Wyborcza w Rzgowie podaje do wiadomości 
publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach 
na burmistrza w wyborach Burmistrza Rzgowa zarządzo-
nych na dzień 21 października 2018 r.

1.  KAMIŃSKI Mateusz Witold, lat 43, wykształcenie wyższe, 
nie należy do partii politycznej, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO 
DLA WAS

2.  ŁUCZYŃSKA Justyna Aleksandra, lat 38, wykształcenie 
wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Babichy, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3.  ŚWIERCZYŃSKI Jarosław Sławomir, lat 54, wykształcenie 
średnie, nie należy do partii politycznej, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 
W TWOICH RĘKACH

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Rzgowie
/-/

Izabela Szymczak
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie 

z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Miejskiej w Rzgowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (DzU z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie podaje do wiadomości publicz-
nej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Rzgowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1

1.  MAJDZIŃSKI Robert, lat 40, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  SKALSKI Kordian Piotr, lat 33, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

3.  MARCHEWCZYŃSKI Marek, lat 56, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 2

1.  KAMIŃSKI Tomasz Piotr, lat 23, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

2.  KLUCZYŃSKI Rafał, lat 46, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 3

1.  BEDNARSKA Wioletta Katarzyna, lat 46, zam. Rzgów, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  TYLL Ewa Małgorzata, lat 28, zam. Rzgów, 
zgłoszona przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

3.  TASIŃSKI Dariusz Stanisław, lat 53, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 4

1.  ŁUCZYŃSKA Justyna Aleksandra, lat 38, zam. Babichy, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  PEŁKA Radosław, lat 46, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 5

1.  ŁAZAREK Jacek Aleksander, lat 39, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

2.  ŚWIERCZYŃSKI Jarosław Sławomir, lat 54, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 6

1.  HAJDUK Piotr Andrzej, lat 68, zam. Stara Gadka, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  ŁĘGOCKI Kazimierz Bronisław, lat 76, zam. Stara Gadka, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

3.  REDZYNIA Paweł Jacek, lat 45, zam. Stara Gadka, 
zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 7

1.  PTAK-WŁODARCZYK Jolanta Regina, lat 59, zam. Starowa Góra, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  ZABOROWSKI Stanisław, lat 61, zam. Starowa Góra, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

3.  DUCHNICZ Beata Maria, lat 53, zam. Starowa Góra, 
zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 8

1.  FRANCZAK Grzegorz Franciszek, lat 41, zam. Starowa Góra, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  CISOWSKI Zbigniew Jan, lat 51, zam. Starowa Góra, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

3.  PIEKARSKI Piotr Paweł, lat 31, zam. Starowa Góra, 
zgłoszony przez KW OSP W STAROWEJ GÓRZE – Lista nr 17

4.  SOBCZAK Artur, lat 29, zam. Starowa Góra, 
zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 9

1.  SKALSKA Władysława, lat 60, zam. Starowa Góra, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  CHWIAŁKOWSKI Leszek Wojciech, lat 56, zam. Starowa Góra, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

3.  KRÓL Paweł Rafał, lat 37, zam. Starowa Góra, 
zgłoszony przez KW OSP W STAROWEJ GÓRZE – Lista nr 17

4.  KUŹNICKA Kamila, lat 35, zam. Starowa Góra, 
zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 10

1.  GALEWSKI Michał Przemysław, lat 39, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  CISOWSKA-KAROLCZAK Dorota Małgorzata, lat 52, zam. Grodzisko, 
zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

3.  BARTOSZEWSKI Marek Kazimierz, lat 63, zam. Grodzisko, 
zgłoszony przez KWW MARKA BARTOSZEWSKIEGO – Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 11

1.  WAPRZKO Zbigniew, lat 52, zam. Kalino, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  MICHALAK Jan Hilary, lat 62, zam. Kalino, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 12

1.  SZCZECH Przemysław Łukasz, lat 39, zam. Kalinko, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  SADOWSKI Mariusz Józef, lat 48, zam. Kalinko, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 13

1.  GĄSIOREK Wiesław Stanisław, lat 71, zam. Guzew, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 14

1.  AGATKA Mariusz Piotr, lat 41, zam. Czyżeminek, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.  SPAŁKA Jan Marian, lat 57, zam. Prawda, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 15

1.  KOZIARSKI Janusz Antoni, lat 63, zam. Starowa Góra, 
zgłoszony przez KWW MATEUSZA KAMIŃSKIEGO DLA WAS – Lista nr 16

2.  TUMIŃSKA-KUBASA Anna, lat 43, zam. Gospodarz, 
zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – Lista nr 18

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Rzgowie
/-/

Izabela Szymczak

Rudzka

W
iekow

a
W

iekow
a

Zam
kow

a

Centralna

Centralna

Zagłoby

Kazimierza Wielkiego

Łokietka

Mieszka III

Mieszka I

M
ieszka II

Jana III Sobieskiego Zygmunta Wazy

Podłogow
a

Podłogow
a

O
grodow

a

Szczytow
a

H
etm

ańska

Zakładowa

Piętrow
a

R
olnicza

Sz
er

ok
a

Sz
er

ok
a

D
ział kow

a
Słom

iana
Ścienna

G
runtow

a

Piaskow
a

G
erbery

Kaflow
a

Kanałow
a

Ziołow
a

Kw
iatow

a

Konw
aliow

a

Irysow
a

Szk larniow
a

Szkla rniow
a

G
ontow

a

Zam
kow

a

Kasz tanow
a

Żw
irow

a

Frontow
a

Soł ecka

W
ójtow

ska

O
kienna

Szklana

Futrynow
a

Tunelow
a

Inspektow
a

Inspektow
a

P rogow
a

N
ow

a

Modrzewiowa Modrzewiowa

Klonow
a

Klonow
a

Sosnow
a

Perłow
a

Jana Pawła II

Jana Pawła II Jana Pawła II

Akacjow
a

Akacjow
a

Brzoskw
iniow

a

Stropow
a

Stropow
a

P
arterow

a

P
iecow

a

Zagłoby

G
ontow

a

Zagłoby

Szczytow
a

Sz
er

ok
a

Centralna

Południow
a

rz
.N

er

Widokowa

Pr
zy

ro
dn

ic
za

Krajobrazowa

Stefana

Dworska

Dworska

Dębowa

Strażacka

A
1

Przyszkolna

W
iś

ni
ow

a

Zbożowa Spacerow
a

Podleśna

Łanow
a

Kwiatowa

M
łyńska

M
łyńska

S8

Nowa

D
ębow

a

Jagodowa

Jagodowa

Cegielniana

G
uzew

ska

G
uz

ew
sk

a

Lipow
a

Klonowa

C
egielniana

KaczeńcowaR
óżana

Liliow
a

Uczniowska

Śniadeckiego

Nowa

O
gr

od
ni

kó
w

Rzemieślnicza

Lucerniana

Kom
bajnow

a

Zaułek

Ucz
nio

wsk
a

Zdrojow
a

O
gr

od
ni

kó
w

Ogrodnicza

Doja
zd

ow
a

Głów
na

Szparagowa

Laskowa
Zas

taw
na

ŚlusarskaLucerniana

Topolow
a

S8
S8

G
ra

bo
w

a

Ed
uk

ac
yj

na

Ed
uk

ac
yj

na

Granitowa

PogodnaCentralna
Pejzażowa

Widokowa

Wierzbowa

W
arzyw

na

W
yp

oc
zy

nk
ow

a

W
yp

oc
zy

nk
ow

a

Tęczowa

Jeżynowa

Dojazdowa

Grodziska

Łódzka

Tuszyńska

Pabianicka

Rzemieślnicza

rz.Ner

G
órna

Pabianicka

Kr
zy

w
a

 Ign acego Krasi cki ego

 Jarosława Dąbrowskiego

Katowicka

Mikołaja Reja

Janusza  Ku soc iń ski eg o

Wąwozowa

Letniskowa

Stadionowa

Przyrzeczna

Źródlana

Długa
Ogrodowa

OgrodowaKamienna

Łąkowa

Krótka

Literac ka

Literacka

W
ąska

Tylna

Wiosenna

Gliniana

Zielona

Zielona

Nadrzeczna

Nadrzeczna

W
schodnia

W
schodnia

prof. Łowmiańskiego

Żołnierzy  Września

Kazim
ierza Jagiellończyka

G
órna

W
ysoka

Nowa

Władysława Reymonta

mjr Sucharskiego
gen. Sikorskiego

Słoneczna

Graniczna

Łódzka

Łódzka

Łódzka

Rudzka

Brzozow
a

 Jana Kiepury

Sp
or

na

Zachodnia

Stawowa

Leśna

Stroma

N
as

ie
nn

a

Stefana Żeromskiego

Katowicka 

G
órna

Tuszyńska

Pasterniki

Stanisława Staszica

R
ydzow

a

Borowikowa

rz. Ner

rz. Struga

rz. Struga

rz. Ner

Szkolna

Polna

Katowicka

Rawska

Janusza K
usocińskiego

Słow
icza

Łąkowa

Księdza Załuski

Tuszyńska

Ba
jk

ał

 Mikołaja Kopernika

Przejazd

Pl.500lecia

Mickiewicza

Za
ra

ta
jk

a

Długa

Stary Rynek

Sm
ugow

a

Grodziska

Ustronna

Sałatow
a

Mikołaja Kopernika

Dolna

W
ładysław

a Broniewskiego

Kamienna

Literacka

Bo
ro

w
ik

ow
a

Cmentarna

K
at

ow
ic

ka

Katow
icka

A.Czartoryskiego

A.Czartoryskiego

Usługowa Usługowa

Królow
ej Jadw

igi

Stefana Batorego

Władysława Jagiełły

D
achow

a

Graniczna

W
ójtow

ska

Jana Pawła II
Jana Pawła II

Kasztanow
a

Plenerowa Malownicza

rz.
Ner

N
ad

 N
er

em

Oświatowa

Ba
jk

ał

Łą
cz

na

P
ała cow

a

W
sp

óln
a

Pr
zy

le
sie

S8

Stara Gadka

Bronisin Dworski

Kalino

Kalinko

Romanów

Gospodarz

Czyżeminek

Prawda

Rzgów

GuzewBabichy

Huta WiskickaTadzin

Grodzisko
Konstantyna

Stawowa

Kuchenna

Południow
a

Bolesław
a C

hrobrego

 Józefa Bema

Księżycowa

Janusza K
usocińskiego

Jaśm
inow

aStarowa Góra

okręg nr 13

okręg nr 15

okręg nr 11

okręg nr 10

okręg nr 9

okręg nr 8
okręg nr 7

okręg nr 6

okręg nr 5

okręg nr 4
okręg nr 3

okręg nr 1

okręg nr 2

okręg nr 14

okręg nr 12

rz.Ner

PODZIAŁ GMINY RZGÓW
NA OKRĘGI WYBORCZE

Załącznik do uchwały Nr XLIX/393/2018
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2018r.



RZGÓW NASZA GMINA – październik 2018  INFORMATOR WYBORCZY 9

OBWIESZCZENIE 
 

Burmistrza Rzgowa 
z dnia 21 września 2018 roku 

 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Rzgowa podaje do wiadomości wyborców 
informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i 
przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 
października 2018 r.: 

 
Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Rzgów I-ulice: Przejazd, Plac 500 - lecia, Rawska, Wąska, Polna, Południowa, Tylna, Tuszyńska 
od Placu 500 - lecia do ul. Ogrodowej (nr parzyste od 2 do 20 włącznie), Długa (nr od 12 do 44 
włącznie i od 11 do 43 włącznie), Grodziska od Placu 500 - lecia do ul. Południowej (nr od 2 do 
57 włącznie), Łódzka od rzeki Ner do Placu 500 - lecia (numery parzyste), Łódzka od granic 
Starowej Góry do rzeki Ner (nr parzyste od 4 do 44 włącznie), Graniczna, Ustronna, Mikołaja 
Kopernika od ul. Łódzkiej do ul. Wschodniej (nr od 1 do 18 włącznie), Józefa Bema, Słoneczna, 
Górna, Wschodnia, prof. Łowmiańskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Żołnierzy Września, 
Księdza Załuski, Dolna, gen. Sikorskiego, Władysława Broniewskiego, Nowa, mjr Sucharskiego, 
Władysława Reymonta, Wysoka, Nadrzeczna, Zielona od ul. Nadrzecznej do rzeki Ner (nr od 4 
do 14 włącznie), Grodziska (od nr 58 do końca), Wiosenna, Smugowa, Tuszyńska od ul. 
Ogrodowej na południe (nr parzyste od nr 22 do końca), Borowikowa, Krótka, Łąkowa, Rydzowa, 
Kamienna, Literacka, Szkolna, Gliniana, Ogrodowa, Zielona od rzeki Ner do ul. Grodziskiej, 
Bajkał 

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie 
ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

2 

Rzgów II-ulice: Guzewska, Tuszyńska od ul. Mickiewicza na południe (nr nieparzyste od 1 do 81 
włącznie), Krzywa, Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Stanisława Staszica, 
Katowicka na południe od rzeki Ner (nr od 69 do 142 włącznie), Janusza Kusocińskiego, Stefana 
Żeromskiego, Rzemieślnicza, Stadionowa, Letniskowa, Wąwozowa, Długa (nr od 2 do 10 
włącznie i od 1 do 9a włącznie), Zaratajka, Mickiewicza, Źródlana, Przyrzeczna, Pabianicka, 
Mikołaja Reja, Pasterniki, Łódzka od rzeki Ner do ul. Pabianickiej (numery nieparzyste), 
Nasienna, Stawowa, Cmentarna, Słowicza, Sporna, Jana Kiepury, Brzozowa, Zachodnia, Rudzka, 
Leśna, Stroma, Łódzka od granic Starowej Góry do rzeki Ner (nr nieparzyste od 1 do 75 włącznie), 
Katowicka od granic Starowej Góry do rzeki Ner (nr od 1 do 59 włącznie), Księżycowa Mikołaja 
Kopernika od ul. Katowickiej do ul. Łódzkiej 

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie, 
ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3 Stara Gadka Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Gadce, Stara Gadka 
ul. Lucerniana 41a, 95-030 Rzgów 

4 

Starowa Góra-ulice: Kazimierza Wielkiego, Łokietka, Wiekowa, Jana III Sobieskiego, Mieszka 
I, Mieszka II, Mieszka III, Zygmunta Wazy, Władysława Jagiełły, Stefana Batorego, Podłogowa, 
Piętrowa, Parterowa, Zakładowa, Południowa, Rolnicza, Śniadeckiego, Szeroka, Królowej 
Jadwigi, Ogrodowa, Szczytowa, Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Stropowa, Centralna od ul. 
Wiekowej do ul. Szerokiej (nr od 2 do 40 włącznie i od 1 do 31 włącznie), Działkowa, Słomiana, 
Ścienna, Okienna, Szklana, Kaflowa, Dachowa, Futrynowa, Tunelowa, Szklarniowa, Inspektowa, 
Progowa, Gontowa, Kuchenna, Nowa, Zamkowa, Akacjowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Sosnowa, Żwirowa, Frontowa, Jaśminowa, Wierzbowa, Zagłoby, Gruntowa, Piaskowa, 
Gerbery, Piecowa, Topolowa, Jana Pawła II, Graniczna, Kanałowa, Ziołowa, Warzywna, 
Kwiatowa, Konwaliowa, Irysowa, Sołecka, Wójtowska, Perłowa, Sałatowa, Brzoskwiniowa, 
Centralna od ul. Szerokiej do końca (od nr 44 do końca i od 35 do końca) 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starowej Górze, Starowa Góra 
ul. Kuchenna 2, 95-030 Rzgów 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

5 Guzew-Babichy, Czyżeminek, Prawda, Gospodarz Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie, 
Guzew ul. Edukacyjna 6, 95-030 Rzgów 

6 Bronisin Dworski, Huta Wiskicka-Tadzin, Kalino, Romanów, Kalinko 

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, 
Tadzin 24, 95-030 Rzgów 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

7 Grodzisko-Konstantyna Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku, Grodzisko 47a, 
95-030 Rzgów 

 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Rzgowa najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 

Burmistrz Rzgowa 
/-/ 

Mateusz Witold Kamiński 
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Burmistrz Mateusz Kamiński zaprosił 
w połowie września profesora Mar-
ka Lefika na oględziny stanu obelisku 

na cmentarzu wojennym w Starej Gadce. Pro-
fesor jest kierownikiem Katedry Geotechnik 
i Budowli Inżynierskich Wydziału Budownic-
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska Po-
litechniki Łódzkiej.

Od lat obelisk na wzgórzu cmentarnym 
grozi obsunięciem po większej ulewie. Zanika 
stopniowo ziemna „półka”, która kilkadzie-
siąt lat temu stanowiła wzmocnienie, rodzaj 
naturalnego fundamentu kamiennej budow-
li. Jak wspomina Włodzimierz Kaczmarek, 
społeczny opiekun miejsc pamięci narodo-
wej w gminie Rzgów, w 2010 r. wolontariu-

sze z Bundeswehry porządkujący nekropolię, 
dokonali drobnych napraw fasady obelisku. 
O tym, że pomnik kruszy się, świadczą dwa 
wielkie odłamy skalne, które dziś znajdują się 
na krawędzi ścieżki biegnącej w dół w kierun-
ku wejścia.

Ekspert z Politechniki Łódzkiej poprosił 
o udostępnienie archiwalnych planów obe-
lisku, które obok badań tzw. monitoringu 
geologicznego posłużą do wydania wstępnej 
opinii. Taka opinia stanie się podstawą do wy-
stąpienia do wojewody łódzkiego o podjęcie 
wspólnych działań, mających na celu ratowa-
nie obelisku. Być może trzeba będzie metodą 
podciśnieniową wtłoczyć beton do komory 
wewnątrz pomnika.

Między Rzgowem a Rudą Pabianicką 
w dniach 21–23 listopada 2014 r. miało miej-
sce krwawe starcie między Rosjanami bronią-
cymi podejść do Łodzi a atakującymi Niem-
cami. Niemiecka artyleria stała na polach 
nieopodal brzegu Neru ma polach należących 
do Starej Gadki, a okopy niemieckie ciągnęły 
się na obecnym wzgórzu cmentarnym.

Żołnierze carscy zaatakowali nocą. Do-
szło do krwawej bitwy na bagnety. Rosjanie 
odnieśli chwilowy sukces na tym odcinku 
frontu. Rano całe wzniesienie i okoliczne pola 
usłane były ciałami poległych. Zginęło dwa ty-
siące żołnierzy. Wielu strzelców, podoficerów 
i oficerów było Polakami w mundurach wojsk 
zaborczych. Poległych pogrzebano na miejscu 

i zbudowano pomnik. W nekropolii spoczy-
wają również szczątki żolnierzy Wehrmachtu 
z1939 roku oraz Rosjan i Niemców przenie-
sionych z parku Wolności w Pabianicach. 
Początkowo, niedaleko pomnika z tablicą pa-
miątkową „Pro Patria” znajdowała się kaplica 
prawosławna.

Obecny krzyż na wzgórzu cmentarnym 
jest niższy od pierwotnego, który uległ znisz-
czeniu.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
źródła: http://baedekerlodz.blogspot.com/ 

2016/11/cmentarz-wojenny-stara-gadka.html

Zagrożony obelisk na cmentarzu wojennym

Czwarta część cyklu „Głębia” to gratka dla 
miłośników fantastyki i gier komputero-
wych. Na finał epickiej historii zaprasza 
Marcin Podlewski. Dynamiczna powieść 
napisana z pasją i ekspresją. Emocjonu-
jący cykl doczekał się gwiezdnej bitwy 
wieńczącej dzieło. Batalia, która porywa 
rozmachem, duża dawka czarnego humo-
ru, nieoczekiwane zwroty akcji są stałymi 
elementami fabuły. Świat Wypalonej Ga-
laktyki został szczegółowo przemyślany 
i zjawiskowo opisany. Ubogacają go pory-
wające sceny kosmicznych zmagań, dra-
maty bohaterów. Niebanalne zakończenie 
zachwyca, choć świadomość ostatecznego 
zakończenia genialnego cyklu zasmuca.

Rewelacyjny cykl „Głębia” wyróżniony 
przez czytelników, to ukoronowanie karie-
ry pisarskiej Marcina Podlewskiego, który 
ma na swoim koncie wiele nominacji i na-
gród w konkursach literackich.

Sprawa kryminalna, którą z racji miejsca 
odnalezienia ofiary, rozwikłać muszą pol-
sko-słowackie służby. Tatrzańskie pejzaże, 
środek sezonu turystycznego i nietuzinkowy 
trup, malowniczo udekorowany skaryfika-
cjami, autorstwa mordercy-zwyrodnialca. 
To kolejna zagadka dla komisarza Wiktora 
Forsta, który sam obarczony problemami 
zdrowotnymi i nałogami, „rusza w pościg” 
za przestępcą. Remigiusz Mróz nie zna lito-
ści, gigantycznie doświadczając swoich bo-
haterów. Forsta też cudem zachowuje przy 
życiu, mimo rozlicznych przypadłości, które 
mu zafundował. Charakterologicznie trudna 
to postać i czasem nielubiana, ale cóż, takie 
prawo i wyobraźnia autora.

Powieść rozwiązuje wątki, które pojawiły 
się w poprzednich tomach cyklu, uzasadnia 
epizody i wyjaśnia zagadki w sposób dość za-
skakujący, ale dzięki temu interesujący. Dla 
miłośników kryminałów i gór.

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska

Marcin Podlewski

BEZKRES
Lubin, Warszawa: Fabryka Słów, 2018

Remigiusz Mróz

ZERWA
Poznań: Wydawnictwo Filia, 2018.

Głębia 
fantazji…

Kolejna „mroźna” 
zagadka
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W rzgowskim kościele ołtarz z Matką Boską 
ma pod względem architektonicznym 

swoje lustrzane odbicie – ołtarz z wizerunkiem 
św. Trójcy. Oba mają wymiary 700x340 cm. 
Oba zdobią po dwie pary kolumn korynckich. 
Ołtarze są jasnoszare ze złoceniami. Pochodzą-
cy z końca XIX w. lewy ołtarz można odróżnić 
po wizerunku św. Antoniego w nastawie, a pra-
wy po obrazie ze św. Klemensem w górnej czę-
ści ołtarza.

Barokowo-klasycystyczny ołtarz boczny 
z obrazem „Święta Trójca” powstał w XVIII w., 
a może nawet pod koniec XVII w. Znajduje się 
w prostokątnej, snycerskiej oprawie z moty-
wem wici i liści akantu. Bóg Ojciec, Chrystus 
i Duch Święty pod postacią gołębicy w srebr-
nych sukienkach kontrastują na tle wiśniowego 
pluszu. Nagi do pasa Chrystus ma uwidocznio-
ne rany na dłoniach. To obraz olejny na płótnie.

Na zwieńczeniu ołtarza św. Trójcy war-
to zatrzymać uwagę na obrazie z postacią 
św. Klemensa. Święty klęczy, modli się. Włosy 
ma krótkie, ale za to długą, siwą brodę. Kle-
mensa okrywa biało-szara szata o pionowych 
fałdach. Na ramionach czerwona, wzorzysta 
kapa. Po jego prawej stronie na rozłożonej 
kapie spoczywa tiara. To papieska korona, 
składająca się z trzech diademów, wysadzana 
kamieniami szlachetnymi i perłami. Postać 
świętego Klemensa otacza złota chmura. Wo-
kół anioły w wielobarwnych szatach. Z tyłu 

w tle widoczny krzyż. Dolny narożnik obrazu 
zdobią czerwone róże. Klemens to postać dziś 
mało znana. Jest świętym Kościoła rzymskoka-
tolickiego, ale również Cerkwi Prawosławnej. 
Podobnie, jak Stanisław biskup – był męczen-
nikiem. Wcześniej jednak w latach 91–101 
był czwartym biskupem Rzymu. To najstarszy 
znany z imienia pisarz starochrześcijański. Był 
uczniem apostołów Piotra i Pawła. Według le-
gendy cesarz Trajan kazał go wrzucić z kotwicą 
u szyi do morza. Ta wielce charakterystyczna 
kotwica znajduje się również na obrazie w rz-
gowskiej świątyni. Znajdziecie ją obok tiary.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

OŁTARZ 
ŚW. TRÓJCY ZE 

ŚW. KLEMENSEM

W sobotę, 22 września druhny i dru-
howie z jednostki OSP w Woli Za-
radzyńskiej świętowali jubileusz 

50-lecia jednostki. W uroczystości pod hono-
rowym patronatem wójta Adama Topolskiego 
wzięli udział m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, zaproszone poczty OSP w gminy Rz-
gów senator RP Maciej Łuczak, marszałek woje-
wództwa łódzkiego Witold Stępień, a także sta-
rosta powiatu pabianickiego Krzysztof Habura.

Były chwile wzruszenia, strażackie od-
znaczenia i podziękowania za to, co w służbie 
strażackiej najważniejsze – oddanie w ratowa-
niu ludzkiego życia.

Uroczysty jubileusz rozpoczął przejazd 
strażackich samochodów przez gminę. Re-
prezentacyjna kolumna pojazdów, w której 

wspólnie z naszymi druhami jechali strażacy 
z zaprzyjaźnionych jednostek, zainaugurowała 
rocznicowy program obchodów. Uroczystości 
na gminnym stadionie sportowym, poprze-
dziła okolicznościowa msza, którą wspólnie 
z proboszczem parafii w Woli ks. Robertem Ja-
śpińskim odprawili: ks. Stanisław Bracha (pro-
boszcz ksawerowskiej parafii, a w przeszłości 
członek drużyny OSP w sąsiedniej gminie) 
oraz strażacki kapelan ks. Jerzy Rzepkowski.

Podczas oficjalnej części ceremonii radni 
gminy Ksawerów uhonorowali jednostkę OSP 
tytułem „Zasłużony dla gminy”, a Zakłady 
Lotnicze nr 1 w Łodzi przekazały odrestau-
rowany ok. 100-letni zabytkowy, parowy wóz 
strażacki. Jednostka dostała również nowy, 
ciężki samochód bojowy (kosztował ponad 

1 mln zł), który zakupiono m.in. ze środków 
WFOŚiGW oraz Urzędu Gminy Ksawerów. 
Wóz bojowy przyjedzie do Woli Zaradzyńskiej 
ok. 20 października, kiedy dokończona zosta-
nie rozbudowa części garażowej strażnicy.

B.Chmiela/Echo Gminy Ksawerów
(skróty i opr. WK)

Ciekawostki 
o naszym kościele (5)Jubileusz OSP u sąsiadów
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Obrót bezgotówkowy przynosi 
korzyści konsumentom, 
przedsiębiorcom, administracji 
publicznej i całej gospodarce. 
Z najnowszego badania 
przeprowadzonego przez 
Instytut IBRIS dla Polskiego 
Standardu Płatności wynika, 
że 19% Polaków w ogóle 
nie nosi przy sobie gotówki, 
33% osób przez 26 rokiem 
życia przyznaje, że korzysta 
tylko z elektronicznych form 
rozliczania. Aby promować 
płatności przelewem, 
telefonem i kartą, 18 września 
zainaugurowano drugą edycję 
kampanii społecznej „Warto 
Bezgotówkowo”, pod patronatem 
honorowym Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii 
i Ministerstwa Finansów.

– Celem kampanii, zainicjowanej przez Ko-
alicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mi-
kropłatności, koordynowanej przez Warszaw-
ski Instytut Bankowości, jest upowszechnianie 
wiedzy o korzyściach bezgotówkowych form 

płatności wśród osób indywidualnych oraz firm 
i  instytucji akceptujących płatności. Będziemy 
zachęcać Polaków do aktywnego korzystania 
z płatności bezgotówkowych. Dla konsumentów 
i dla  przedsiębiorców oznaczają one  oszczęd-
ność czasu, większe bezpieczeństwo i wygodę 
– mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes 
Związku Banków Polskich, Przewodniczący 
Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego 
i Mikropłatności.

Banki od dłuższego czasu współpracują 
z sektorem publicznym, np. poprzez umożli-
wienie składania za pośrednictwem systemów 
bankowości elektronicznej wniosków w  ra-
mach rządowych programów Rodzina 500 
plus, Dobry Start, czy powołanie Bankowego 
Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Podczas tygodnia płatności bezgotów-
kowych, w terminie 15–19 października br., 
klienci mogą liczyć na szereg akcji promocyj-

nych, które będę na bieżąco ogłaszane na spe-
cjalnej stronie internetowej kampanii: www.
wartobezgotowkowo.pl.

– W ciągu ostatniego roku, dzięki współpra-
cy pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości 
i Technologii oraz KIR i Fundacją KIR na Rzecz 
Rozwoju Cyfryzacji Cyberium ponad połowa 
urzędów administracji publicznej została wypo-
sażona w terminale płatnicze – mówi Dariusz 
Marcjasz, Wiceprezes Zarządu KIR.

Od września br. program jest kontynu-
owany przy wsparciu Fundacji Polska Bezgo-
tówkowa i został wydłużony do 31 sierpnia 
2021 r.. W tym czasie urzędy nie ponoszą 
kosztów terminali POS i obsługi transakcji. 
Żadnych opłat nie ponoszą również klienci 
urzędów.

– Chcemy zaapelować do Polaków, abyśmy 
16 października wspólnie zorganizowali naro-
dowy dzień płatności bezgotówkowych. Aby 
płacić bezgotówkowo na co dzień potrzebujemy 
jednak więcej terminali. Przez pierwsze siedem 
miesięcy w ramach Programu Polska Bezgotów-
kowa zainstalowano już 70 tys. terminali w ca-
łej Polsce – mówi Paweł Widawski, wiceprezes 
Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Do kampanii Warto Bezgotówkowo może 
się przyłączyć każdy. Wystarczy zarejestrować 
się na stronie internetowej inicjatywy – www.
wartobezgotowkowo.pl

Program sektorowy „Bankowcy dla Edu-
kacji” to jeden z największych programów 
edukacji finansowej w Europie. Jest on realizo-
wany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków 
Polskich przez Warszawski Instytut Bankowo-
ści. Jego celem jest edukowanie uczniów, stu-
dentów i seniorów w zakresie podstaw prak-
tycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, 
bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpie-
czeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Więcej na www.bde.wib.org.pl

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

Edukacja bankowa (4)

Polska coraz bardziej bezgotówkowa

Już od października w Rzgowie przy ul. Li-
terackiej 2c działa oddział koluszkowskiej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w której będzie można odwiedzić z dzieckiem 
psychologa, pedagoga i neurologopedę. Wice-
starosta Ewa Gładysz, burmistrz Mateusz Ka-
miński, Jan Michalak, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie oraz Aleksandra Balce-
rak, dyrektor Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej podpisali 13 września porozumienie 
w sprawie bezterminowego użyczenia na ten 
cel budynku przy ul. Literackiej 2c, z którego 
wyprowadza się nasz MOPS.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom śro-
dowiska lokalnego, mając na uwadze dobro 
dzieci i młodzieży, Zarząd Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego we współpracy z władzami samo-
rządowymi Rzgowa porozumiał się w sprawie 
otwarcia placówki, dzięki której dzieci podlega-
jące opiece psychologiczno-pedagogicznej będą 
miały ją na miejscu – powiedziała wicestarosta 
Ewa Gładysz.

– Oddział poradni posiada 83,6 m2. Po-
mieszczenia są wyremontowane, a co naj-
ważniejsze filia poradni położona jest z dala 
od miejskiego hałasu, co będzie sprzyjać dia-
gnozowaniu dzieci. Gmina nie ponosi kosztów 
eksploatacyjnych użyczonego budynku np. prą-
du, ciepła i wody.W placówce będą realizowane 
diagnozy, terapia pedagogiczna i logopedyczna, 
a także będą prowadzone konsultacje psycholo-
giczne. Dzieci, rodzice i nauczyciele skorzysta-

ją od 1 października z wielospecjalistycznego 
wsparcia dotyczącego m.in. rozwiązywania 
problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, 
zapobiegania i rozwiązywania problemów 
w nauczaniu i wychowaniu, pomocy w karierze 
szkolnej i zawodowej. Będę w Rzgowie pełnić 
dyżury, na których można omówić istotne spra-
wy – mówi Aleksandra Balcerak, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Otwarcie oddziału poradni w Rzgowie 
wynika również z gwałtownego przyrostu 
od 2013 roku w całym kraju liczby uczniów 
wymagających pilnego zdiagnozowania defi-
cytów rozwojowych i podjęcia terapii.

Szczegółowy harmonogram pracy spe-
cjalistów w Rzgowie zostanie udostępniony 
na stronie www.ppp-koluszki.pl

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje 
pozarządowe, przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego oraz przedsiębior-
ców zainteresowanych dotacjami z funduszy 
europejskich na bezpłatne konsultacje.

W szczególności zapraszamy osoby fi-
zyczne planujące rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz przedsiębiorców. Spotkanie 
z ekspertami zaplanowano 23 października 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 
22 w sali posiedzeń Rady Miejskiej – pokój 36 
na 1 piętrze, w godzinach od 11.30 do 14.00.

W trakcie dyżuru będzie można dowie-
dzieć się na co aktualnie można pozyskać 
wsparcie z funduszy europejskich i jakie 
są warunki jego otrzymania, czy planowane 
przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia 
z funduszy europejskich, jakie są zasady ubie-
gania się o dotację. Eksperci przedstawią tak-
że ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych 
z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczę-
cie i rozwój działalności gospodarczej, a także 
kierunki wsparcia w ramach nowej perspek-
tywy finansowej 2014–2020 dla podmiotów 
gospodarczych, samorządów oraz III sektora, 
czyli m.in. organizacji pozarządowych.

Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Infor-
macyjnego pełnić będą specjaliści Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europej-
skich w Brzezinach. Marek Derski

Wszystko 
o funduszach UE

Dzieci będą miały specjalistów 
w Rzgowie
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Proboszcz w tańcu, poezja zaangażowa-
na w bulwy, pełna fantazji workowa su-
kienka kartoflanka, przeliczanie metra 

pyrów na 3 centymetry pyrów, dobrze wysma-
żone kulki z boczku z farszem ziemniaczanym, 
wywołująca ekstazę smakową sałatka śledzio-
wa na bazie kartofla to tylko pierwsze z brzegu 
akcenty Dnia Ziemniaka, świętowanego w so-
botę 6 października w Starowej Górze.

W imprezie w wypełnionej po brzegi sali 
świetlicy wiejskiej uczestniczyli: burmistrz Rz-
gowa Mateusz Kamiński i Jan Michalak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej, zastępca burmi-
strza Małgorzaty Rózgi i Miron Ossowski, szef 
promocji gminy. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: Andrzej Opala, starosta powiatu 
łódzkiego wschodniego, wicestarosta Ewa Gła-
dysz, radne powiatowe Klaudia Zaborowska-
-Gorzkiewicz i Edyta Waprzko, Zbigniew Ga-
bara z Regionalnego Związku Rolników, Kółek 

i Organizacji Rolniczych w Łodzi, a także 
ksiądz Mariusz Szcześniak – proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Łodzi.

Głównym bohaterem całego święta były 
niewątpliwie panie ze wszystkich trzynastu kół 
gospodyń wiejskich gminy Rzgów pod kie-
runkiem Danuty Szymczak, przewodniczącej 
Gminnej Rady Kobiet Kół i Gospodyń Wiej-
skich. Gospodynie przygotowały dla gości trzy-
naście stołów szwedzkich z około stu potrawami 
z ziemniaków na zimno i na gorąco. W organi-
zacji święta pomogli druhowie z OSP Rzgów.

Humor nakręcały: Renata Furga i Izabela 
Kijanka, które wystąpiły w przezabawnym du-
ecie chłopki przebranej w worek z kartoflami 
(prawdziwymi zamiast guzików!) i miastowej 
kobiety. Były liczne konkursy z nagrodami, 
często ładnie opakowanymi albo udającymi 
biżuterię. W konkursie na najszybsze obieranie 
kartofli najlepsza okazała się wicestarosta Ewa 

Gładysz. W konkursie na najdłuższą obierkę 
radny Marek Bartoszewski walczył do pierw-
szej krwi i został natychmiast profesjonalnie 
opatrzony przez sołtys Annę Wielgosz ze Sta-
rowej Góry, na co dzień pielęgniarkę.

Nikt na sali nie wiedział, kto jest najwięk-
szym na świecie producentem pyrów (Chiny 
z Indiami). Ciężko też było przeliczyć trzy 
centymetry kartofli z puli metra ziemniaków 
dostarczonych właśnie do sklepu.

Jury jednogłośnie uznało, że wszystkie 
koła gospodyń wiejskich zajęły równorzędne 
pierwsze miejsce. A oto wyróżnione potrawy:
• Stara Gadka – zupa ziemniaczana
•  Starowa Góra – ziemniak zapiekany z pa-

rówką w środku, podawany z sosem
•  Prawda – własnoręcznie wykonane chipsy 

ziemniaczane
•  Czyżeminek – pączki z ziemniaka i prażuchy
•  Romanów – sałatka ziemniaczana w zale-

wie octowej

• Kalino – ziemniaki rolowane z boczkiem
• Kalinko – pierogi ziemniaczane z serem
•  Grodzisko – przysmak grodziski, czyli 

ziemniaki w waflu
•  Gospodarz – ziemniak zapiekany z bazylią 

i serem
•  Bronisin Dworski – kluski żelazne i sałatka 

z Syberii
• Huta Wiskicka – roladki z ziemniakiem
• Guzew – sałatka ziemniaczana
•  Rzgów – ziemniak w płynie, czyli najlepsze 

naleweczki z ziemniaka
W sekcji muzycznej programu zaangażował 

się akordeonista Jarosław Rychlewski, p.o. dy-
rektor GOK w Rzgowie. Wielu przezabawnych 
doznań dostarczyły recytacje, czasem czytanie 
własnej poezji ziemniaczanej w wykonaniu go-
spodyń. Publiczność brawami nagradzała wy-
stępy kapeli z Moszczenicy i Amatorskiego Ze-
społu Śpiewaczego „Leśnianki” z gminy Brójce.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Możesz oddać swój głos na projekty 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu Województwa Łódzkiego 
na 2019 rok! Na realizację projektów 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
władze województwa łódzkiego 
przeznaczyły 8 mln złotych.

Zachęcamy do poznania bliżej propozycji 
rekomendowanych zadań, gdyż już od 1 paź-
dziernika rozpoczęło się głosowanie. W tego-
rocznej edycji będą Państwo mogli zagłoso-
wać na maksymalnie 4 zadania: Jedno zadanie 
wojewódzkie oraz trzy zadania z puli subre-
gionalnych (można zagłosować na wybrane 
projekty z różnych subregionów, niezależnie 
od miejsca zamieszkania).

Głosy mogą Państwo oddawać:
• do 22 października 2018 r. poprzez: zło-

żenie karty do głosowania w wyznaczonych 
punktach do głosowania. Pełna lista punktów 
w załączniku do artykułu. W tym roku po raz 
pierwszy można głosować w Urzędzie Miej-
skim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, I piętro.

• przekazanie wypełnionej karty do gło-
sowania pocztą na adres korespondencyjny 
Urzędu Marszałkowskiego WŁ.

• do końca października 2018 r. elektro-
nicznie za pośrednictwem strony bo.lodzkie.pl.

Więcej informacji jak głosować: https://
bo.lodzkie.pl/glosowanie. Wyniki głosowania 
będą znane pod koniec listopada 2018 r.

Szczególnej uwadze polecamy zadanie 
zgłoszone przez mieszkankę naszej gminy pt. 

„Turystyka aktywna”. To zadanie z numerem 
299 w subregionie wschodnim. Zadanie polega 
na organizacji 18 jednodniowych autokarowych 
wycieczek edukacyjno-turystycznych – każdej 
po 50 os. dla mieszkańców powiatów: łódzkiego-
-wschodniego, brzezińskiego, tomaszowskiego. 
Zdecyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo 
mają osoby działające w lokalnych organizacjach, 
społecznicy i członkowie ich rodzin (KGW, 
OSP), kluby seniora, lokalne organizacje, koła, 
zrzeszenia itp. Przewidziane są dwa kierunki 
wyjazdów według preferencji: Uniejów i okolice 
(baseny) lub Spała i okolice (spływ i zwiedzanie).

Celem projektu jest wzrost tożsamości re-
gionalnej i edukacja.

Głosować można elektronicznie lub wy-
pełniając papierową kartę do głosowania, któ-
rą można dostarczyć do UM w Rzgowie.

Każdy głos się liczy, osoby niepełnoletnie 
również mogą głosować za zgodą rodziców.

Wejdź na bo.lodzkie.pl/glosuj-online!
Wybierz kod zadania 299!
Wypełnij formularz!

Oddaj głos! 
Pamiętaj, oddaj swój głos 

– BO Ty tu rządzisz!

Zachęcamy do głosowania w budżecie obywatelskim

Poproszę trzy centymetry… ziemniaków
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Cały świat, a w szczególności Polska oszala-
ła na punkcie siatkówki. Także w Rzgowie 

w sobotę 29 września, w naszej hali można było 
oglądać ją w najwyższym wykonaniu. Grand 
Prix Rzgowa w siatkówce kobiet zgromadziło 
najlepsze amatorskie drużyny pań z naszego 
regionu. W pierwsza faza turnieju to rozgryw-
ki toczące się w dwóch grupach, gdzie dwie 
najlepsze drużyny awansowały do półfinałów. 
Rozgrywki były bardzo zacięte i wyrównane.

Najlepszą drużyna okazał się zespół 
o wdzięcznej nazwie: „mi…mi”, która w fina-
le pokonała „DT Manekin” Łódź. Na trzecim 
miejscu uplasowała się ekipa „Wyborowe” wy-
grywając w małym finale z drużyną „Libero 
VIP” Aleksandrów Łódzki.

Na zakończenie turnieju Radosław Bubas, 
dyrektor GOSTiR w Rzgowie wręczył pamiąt-
kowe puchary trzem najlepszym drużynom.

Tekst i fot. Izabella Stępień

Gracja pod siatką

IX Mistrzostwach Rzgowa w Jeździe na De-
skorolce 30 września zgromadziły w skate-
parku najlepszych z najlepszych. Zawody były 
rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych 
– do lat 16 i w kategorii open i w dwóch konku-

rencjach. Pierwsza z nich to najlepszy przejazd 
po parkurze, polegający na wykonaniu szeregu 
różnych ewolucji w określonym czasie. Druga 
konkurencja to Best Trick, czyli wykonanie 
najtrudniejszego i najefektowniejszego triku 
na wskazanej wcześniej przeszkodzie.

Najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk burmi-
strza Rzgowa puchary oraz nagrody rzeczowe.

Kategoria Open: Dominik Ronduda, Hu-
bert Libiszewski, Michał Wolski

Kategoria młodzieżowa: Bartosz Macie-
jewski, Jakub Szucharzewski, Daniel Godson 
Best Trick: Krzysztof Racinkowski i Mateusz 
Krzemiński

Za rok jubileuszowa dziesiąta edycji. Już 
dziś zapraszamy do udziału i do kibicowania 
najlepszym rajderom na naszym rzgowskim 
skateparku.

Tekst i fot. Izabella Stepień

Burmistrz Mateusz Kamiński i Jan Mi-
chalak, przewodniczący Rady Miejskiej 

pogratulowali Marcinowi Bartoszkowi brązu 
zdobytego w biegu na 400 metrów na Euro-
pejskich Igrzyskach Strażaków i Policjantów 
na Gibraltarze. Pan Marcin jest 26-letnim 
strażakiem zawodowym z Grodziska. Pra-
cuje w IX Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
na łódzkim Złotnie.

– To była wielka, siedmiodniowa impreza 
sportowa służb mundurowych, nie tylko straża-
ków i policjantów, ale również pracowników Stra-
ży Granicznej, Służby Celnej i Służby Więziennej 
– łącznie na gibraltarską Skałę przyleciało pra-
wie 4 tysiące zawodników, reprezentujących 33 
kraje – opowiada Marcin Bartoszek. – W ry-
walizacji uczestniczyli biegacze, lekkoatleci i pły-
wacy. Niektóre starty odbywały się w obiektach 
na terenie trzech pobliskich miast w Hiszpanii. 

Ekipa z Polski liczyła 19 spor-
towców. Poza brązowym 
medalem, zająłem jesz-
cze IV miejsce w biegu 
na 200 metrów. Zaled-
wie trzy setne sekundy 
dzieliły mnie od zna-
lezienia się w finale 
tej konkurencji.

Największy był 
sukces drużynowy pol-
skiej reprezentacji: złoto 
w sztafecie 4x400 m oraz 
srebro w sztafecie 4x100 m.

M. Bartoszek powrócił do Gro-
dziska 26 września. Jednak temperatura ponad 
30°C w cieniu, panującą podczas startów na sta-
dionie gibraltarskim – stanowiła duże obciąże-
nie nawet dla młodego i wysportowanego czło-

wieka. Nasz sportowiec znalazł 
trzy dni na zwiedzanie. 

Choć odwiedził Gibral-
tar po raz drugi w ży-
ciu, znów podziwiał 
panoramę gigantycz-
nego portu oceanicz-
nego. Najczęściej te 
niezwykłe widoki 
są przesłonięte chmu-

rami. Na turystycznym 
szlaku Polacy oczywiście 

spotkali namolne małpy, 
które żebrzą o smakołyki. Jed-

nej pani porwały nawet torebkę 
z perfumami za 350 euro. Nie do odzyskania…

Sukcesy strażaka z Grodziska w Gibralta-
rze to efekt żmudnych całorocznych treningów 
5–6 razy w tygodniu, które trzeba pogodzić 

z pracą w straży pożarnej i życiem rodzinnym. 
Nawet na służbie – między jednym wyjaz-
dem do akcji a drugim – M. Bartoszek stara 
się szlifować kondycję w siłowni w jednostce. 
Strażaka z Grodziska przygotowuje do startów 
trener Tomasz Goworski z Rudzkiego Klubu 
Sportowego.

Wyjazd na igrzyska był możliwy dzięki za-
angażowaniu instytucji i firm. Gmina Rzgów 
zapłaciła za strój sportowy zawodnika, a Cen-
trum Handlowe Ptak i Mat-Poż sponsorowały 
przelot, wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu.

Marcina Bartoszka czekają teraz same 
przyjemności: komendant miejski PSP w Ło-
dzi zaprasza na spotkanie gratulacyjne, które 
będzie okazją do wręczenia specjalnej nagrody.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Marcin Bartoszek wrócił z medalami z Gibraltaru

Ale jazda!
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Lider zatrzymany

W ostatnim okresie do miana najważniejsze-
go wydarzenia zaliczyć można było spotka-
nie pierwszej drużyny Zawiszy z rezerwami 
łódzkiego Widzewa. Do momentu rozegra-
nia naszego wspólnego meczu zespół z Łodzi 
zajmował pierwsze miejsce w ligowej tabeli 
z kompletem siedmiu zwycięstw, a nasza dru-
żyna mogła się poszczycić 5 zwycięstwami 
z rzędu! W każdej kolejce jedenastka rezerw 
Widzewa zasilana jest zawodnikami II-ligowej 
kadry i nie inaczej było także tym razem. Nasi 
zawodnicy pokazali jednak, że w ligowej tabeli 
nieprzypadkowo zajmują miejsce tuż za re-
zerwami dwóch łódzkich ekip i wielkim za-
angażowaniem oraz determinacją wywalczyli 
w tym trudnym pojedynku 1 punkt. Swoją grą 
sprawili bardzo miłą niespodziankę zgroma-
dzonym kibicom, bo pewnie większość z nich 
za murowanego faworyta stawiało zespół Wi-
dzewa.

Kilka dni wcześniej z zawodnikami, którzy 
do tej pory rozegrali mniejszą liczbę minut, 
Zawisza pokonał IV-ligowego Borutę Zgierz 
4:2 i awansował do kolejnego etapu Okręgo-
wego Pucharu Polski. Co prawda losowanie 
kolejnej rundy nie okazało się dla nas szczę-
śliwe, gdyż nasz zespół trafił na bardzo silne-
go III-ligowca Sokół Aleksandrów Łódzki. 
Na dzień pisania tego artykułu podopieczni 
Sławomira Majaka zasiadają na fotelu lidera 
rozgrywek. Nasza drużyna zapowiada jednak 
walkę i w tym meczu i miejmy nadzieję, że ko-
lejna niespodzianka nie jest niemożliwa.

Dla kibiców będzie to także kolejna zna-
komita okazja do obejrzenia w akcji zawodni-
ków ogranych na wyższym poziomie rozgryw-
kowym, a także sposobność do porównania 
poziomu obecnej III ligi z tą sprzed kilku lat, 
kiedy to właśnie Zawisza występował na tym 
szczeblu.

Drużyna rezerw ma natomiast za sobą se-
rię słabszych wyników. Jednakże ostatni remis 
1:1 z zespołem AKS-u SMS Łódź być może 
pozwoli na uwierzenie w swoje umiejętności 
i odwrócenie złej karty. W poprzednim sezo-
nie zespół kilkukrotnie pokazał dużo lepszą 
grę, czekamy zatem na przeniesienie jej także 
i na ten sezon.

Młodzieżowcy na fali

Początek młodzieżowych rozgrywek dla więk-
szości zespołów Zawiszy był najdelikatniej 
mówiąc niezbyt dobry. Jednak tak jak pisali-
śmy w ostatnim numerze gazety kwestią cza-
su było poprawienie osiąganych wyników. 
W obecnym czasie większość z nich zdołała 
już uzbierać na swoim koncie sporo punk-
tów, choć ich rozgrywki nie wkroczyły nawet 
w środkową fazę. W ostatni weekend niemoc 
przełamał w końcu zespół Trampkarzy (rocz-
niki 2004/05) – zwycięstwo 4:1 w Krośniewi-
cach, regularnie punktują zespoły Młodzików 
(2006/07) – wygrane z Włókniarzem Pabia-
nice 5:0 i Orłem Parzęczew 9:2 oraz Orlików 
(2008) – wygrane z Feniksem PSA II Łódź 
4:3 i Startem Łódź 12:2. Pierwsze szlify i do-
świadczenie zbierają zespoły z roczników 2009 
(na zdjęciu) i 2010, w każdym meczu będąc 
równorzędnym rywalem da swoich przeciwni-
ków. Kolejny raz jednak jak mantrę będziemy 
powtarzać, że szczególnie dla najmłodszych 
drużyn występujących w rozgrywkach organi-
zowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej 
osiągane wyniki nie są najistotniejszą kwestią. 
Liczy się przede wszystkim dobra zabawa i cią-
głe podnoszenie swoich umiejętności.

Debiut najmłodszej grupy

Skoro jesteśmy przy zespołach młodzieżowych 
to nie sposób nie wspomnieć o najmłodszym 
narybku Zawiszy z roczników 2011 i 2012, któ-
rzy mają już za sobą pierwszy oficjalny turniej, 
który odbył się na obiekcie PTC Pabianice. 
Podopieczni trenera Zbigniewa Wyciszkiewi-
cza (na zdjęciu) pokazali się w nim z jak naj-
lepszej strony, a osiągnięte wyniki był napraw-
dę godne podziwu. Jeśli dalej w takim tempie 
będą oni poprawiać swoje umiejętności to do-
czekamy się kolejnej ciekawej drużyny Zawi-
szy. Choćby takiej jak np. zespół z rocznika 
2010, który swoją grą wywarł spore wrażenie 
na trenerach innych drużyn. Drużyna prowa-
dzona przez Roberta Świerczyńskiego co rusz 
zapraszana jest na okolicznościowe turnieje 
jak np. ostatnio do Tomaszowa czy Rozprzy, 
a dodamy że w ligowych pojedynkach mierzy 

się z drużynami z 2009 rocznika. Pokazuje to, 
że praca z zespołami młodzieżowymi zmierza 
w dobrym kierunku choć oczywiście zawsze 
istnieje wiele rzeczy, które mogłyby być zro-
bione jeszcze lepiej.

Dziewczyny też zwycięskie

Śmiało można napisać że Zawisza Fiero 
to drużyna niewątpliwie najpogodniejsza, 
najbardziej ambitna i podchodząca do upra-
wianego sportu z dużą dozą realizmu i obiek-
tywizmu. Ale jednocześnie nie odpuszczająca 
i co najważniejsze w swojej grze także zwycię-
ska. Nasze Panie plasują się obecnie w środku 
tabeli, mając na swoim koncie 2 zwycięstwa, 
1 remis i 1 porażkę. Potrafiły dzielnie stawić 
czoło teoretycznie silniejszym drużynom, 
jak choćby dziewczynom z PTC Pabianice. 

Na swoim koncie mają także wysokie zwycię-
stwo 8:1 nad debiutującą w lidze Grabką Gra-
bica. Mam nadzieję, że ten pozytywny zapał 
będzie im towarzyszył jeszcze bardzo długo, 
a my jako kibice będziemy mogli się cieszyć 
z kolejnych zdobyczy punktowych i awansów 
w tabeli. Chciałbym jednocześnie zaprosić 
wszystkich do śledzenia profilu facebookowe-
go tej drużyny, z uwagi na zamieszczane tam 
relacje z rozegranych spotkań. A konkretnie 
na formę tych relacji. To na pewno innowacja 
w „dziennikarskim” opisywaniu wydarzeń. Je-

śli kiedykolwiek ogłoszony zostanie konkurs 
na najlepszy przekaz ze spotkania piłkarskie-
go to Zawisza Fiero wygrywa taki konkurs 
w przysłowiowych cuglach.

Inicjatywy sympatyków 
Zawiszy

Po zeszłorocznych turniejach organizowanych 
wspólnie z nieformalnymi grupami, które ze-
chciały wspólnie z Zawiszą wystąpić o wspar-
cie w ramach „Grantu na lepszy start” także 
i w tym roku mamy okazję realizować podob-
ny projekt. Tym razem trójka rodziców zawod-
ników z rocznika 2006/07 w osobach Adriana 
Pogody, Grzegorza Biedrzykowskiego i Mariu-
sza Chachuły postanowiła wspólnie z naszym 
klubem przygotować wniosek o przyznanie 
wsparcia w ramach II edycji Programu Mikro-

działań dla aktywnych mieszkańców Gminy 
Rzgów. Wniosek pozytywnie przeszedł dwie 
oceny, w tym między innymi przygotowaną 
prezentację multimedialną i został wybrany 
do otrzymania wsparcia. Całość pozyskanych 
środków zostanie przeznaczona na dalszy roz-
wój zespołów młodzieżowych. Dziękujemy 
tym samym rodzicom za okazane zaintereso-
wanie oraz współpracę z klubem. Pamiętajmy, 
że wszyscy razem stanowimy o sile Zawiszy!

Tekst: Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

ZAWISZA W GRZE

Na górnym zdjęciu – drużyna rocznik 2009, poniżej – rocznik 2011
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„Kartoflane” 
strofy i rymy

KARTOFELEK

Niech dziś każdy zapamięta
Ziemniak się doczekał święta
Szarobury niepozorny
Na owady nieodporny
Ledwo z ziemi wykiełkuje
Już go stonka konsumuje
Gdy oszuka on owada
To swój owoc w bulwę składa
Kiedy mgła zasnuwa pola
Zbiera go się wprost do wora
Dalej kolej jego taka
że trafia do warzywniaka
Kiedy go się zliftinguje
To całkiem nieźle smakuje
Trzeba trochę popracować
Wiele potraw wyczarować
I kopytka i kartacze
Dziś na stole tu zobaczę
Frytki, kiszka ziemniaczana
Placki, baba lukrowana
Zaryzykuję stwierdzenie
że warzywo jak marzenie

Autorka: Halina Pacześ 
z KGW Starowa Góra

SERCE Z ZIEMNIAKA

Serce to dla nas
Symbol miłości
A w średniowieczu –
Uczuciowości, myśli
Rozumu i namiętności.
Różne serduszka
Nosić lubimy:
Z bursztynu, srebra
I modeliny.
A mnie spotkała
Przyjemność taka:
Dzisiaj dostałam
Serce z ziemniaka!
I to miłosne
Piękne wyznanie
Jutro w sałatce
Zjem na śniadanie!

Elżbieta Pertyńska 
Czyżeminek

Zakończyły się prace nad oświetleniem typu 
LED boiska w Starowej Górze przy ul. Żwiro-
wej. Urządzenia przeszły już pozytywnie etap 
kontroli. W nocy nad boiskiem jest jasno jak 
w dzień. Powstało łącznie 8 masztów, z czego 
połowa odpowiada za oświetlenie murawy, 
a reszta za teren. Przedsięwzięcie kosztowało 
ok. 100 tys. zł. Teraz rozpoczną się prace na ul. 
Pejzażowej w Konstantynie. Podpisana jest 
także umowa z wykonawcą oświetlenia ul. So-
snowej w Starowej Górze. WK

4 października obchodzony był Światowy 
Dzień Zwierząt. Pracownicy Urzędu Miej-

skiego i mieszkańcy gminy Rzgów często an-
gażują się w ratowanie bezdomnych, wyrzu-
conych z gniazda czy okaleczonych stworzeń.

Urzędnicy rzgowscy nie zostawili bez po-
mocy łabędzia zaplątanego w linię energetycz-
ną przy stawie w Kalinku. Ptak trafił najpierw 
do kliniki weterynaryjnej, a potem do Osady 
Leśnej w Kole.

Aktywnie szukali również nowych domów 
dla szczeniaków. Pieski miały ok. 6–8 tygo-

dni. Właścicielami były osoby starsze, którym 
trzeba było pomóc znaleźć nowe miejsca dla 
maluchów.

W Czyżeminku pani Alicja znalazła po-
rzucone przez matkę trzy małe wiewiórki. 
Ponieważ nie wiedziała, jak je karmić zawia-
domiła urząd o rudych sierotkach. Niebywa-
le ruchliwe zwierzaczki zostały odwiezione 
do Osady Leśnej Koło.

Pasażerka autobusu poinformowała o bo-
cianie, który wypadł z gniazda w okolicach 
strażnicy OSP w Kalinku. Ptak z niemałym 
trudem został pochwycony w polu kukurydzy 
i odwieziony do osady w Kole.

WK

W piątek, 28 września przedszkolaki oraz naj-
młodsi uczniowie szkół podstawowych z gminy 
mieli okazję pobawić się w Gigantycznym Parku 
Dmuchańców w Rzgowie. W samo południe od-
było się uroczyste otwarcie Parku Rozrywki. Tak 
więc na mapie regionu łódzkiego pojawiło się 
nowe, wyjątkowe miejsce dla najmłodszych: Can-
dy Park – największy park dmuchańców, otwarty 
w Mieście Mody Ptak w Rzgowie. Fot. JM

Pół żartem, pół serio…

Nawet w zwykłym ziemniaku 

wyczuwam potencjał promocyjny, 

a w pieczonym na pewno…

Na zdjęciu: Miron Ossowski, specjalista ds. promocji i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 
podczas Święta Ziemniaka w Starowej Górze fot. UMR

Świętowały na łapach i na nogach

Dnia 3-go października 1906 roku, po-
wyższa straż (w Rzgowie – przyp. red.), 

po kilkakrotnem okazaniu swej sprawności 
i poświęceniu przy gaszeniu ognia, obcho-
dziła uroczyste poświęcenie i otwarcie swoje 
ku ogólnemu pożytkowi. Ceremonia odbyła 
się nader uroczyście. (…) Rano o godzinie 10-
ej straż zebrała się przy swoim budynku. Pre-
zes straży, ks. P. Załuska, budynek poświęcił 
i oddał go w posiadanie drużynie. Po odegra-
niu hymnu „Boże coś w Polskę”, straż udała 
się do kościoła. (…) Po skończonem nabożeń-
stwie odbyła się próba, podziwiana przez wi-
dzów i zdjęcie fotograficzne straży…

Źródło: ks. P. Załuska, „Rżgów dawny i teraźniejszy”, 1907. 
Foto: Archiwum OSP Rzgów

Tę właśnie fotografię prezentujemy po 112 
latach…

Kartka z kalendarza PAŹDZIERNIK

Jasność widzę…

CANDY PARK OTWARTY!

Przy okazji Dnia Ziemniaka nie 
mogło zabraknąć twórczości po-
etyckiej na cześć tego popularnego 
warzywa. Oto dwie próbki smako-
witych wierszyków.


