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15 grudnia, w niedzielę, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie zaprasza 
na „Świąteczny Piknik 
z Mikołajem”. Gwiazdą pikniku 
będzie zespół Bayer Full.

Wcześniej na scenie zaprezentują się lokalne 
grupy artystyczne. Wystąpią: Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie, Grupa Wokalna „Sempre 
Cantare” Grupa Taneczna „Krasnale”, Grupa 
Wokalna „STARS” oraz formacja JumpStyle.

Zapowiada się też moc atrakcji dla naj-
młodszych. Na scenie zaplanowany został 
zimowy spektakl połączony z animacjami 
„ZIMA STWORA GŁODOMORA”. Konkur-
sy i animacje dla dzieci poprowadzą – grupa 
plastyczna „Collage” oraz Teatr NaCodzień. 
Swoimi pracami pochwali się Koło Rękodzie-
ła Artystycznego „Zasupłane”. Będą pokazy 
teatru ognia, pokaz żonglerski w wykonaniu 
Elfa, a animacje na szczudłach poprowadzą pan 
i pani Mróz oraz bałwan Olaf. Nasi goście będą 
mogli posilić się na stoisku gastronomicznym 
„Food Truck” i darmową zupą przygotowaną 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gospodarza.

Zapraszamy świątecznie.

PROGRAM ŚWIĄTECZNEGO 
PIKNIKU Z MIKOŁAJEM

12.45 – Grupa Wokalna „Sempre Cantare”
13.00 – Grupa Taneczna „Krasnale”
13.10 – Grupa Wokalna „Sempre Cantare
13.20 – JumpStyle
13.30 – Zespół Wokalny
13.40 –  zimowy spektakl połączony z anima-

cjami dla dzieci „Stwory Głodomory”
14.40 – Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
15.10 – Grupa Wokalna „Sempre Cantare”
15.15 – JumpStyle
15.30 – konkursy
15.50 – wystąpienie Burmistrza Rzgowa
16.00 – Koncert zespołu Bayer Full
17.00 – Pokaz „Taniec ognia”

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
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W środę, 30 października 
obradowała Rada Miejska 
w Rzgowie. Radni wysłuchali 
sprawozdań m.in. władz oraz 
na temat bieżącej działalności 
referatów magistratu. 
W okresie międzysesyjnym 
Mateusz Kamiński – burmistrz 
Rzgowa podczas dyżurów 
oraz poza nimi przyjął 25 
interesantów oraz wydał 23 
zarządzenia dotyczące różnych 
sfer działalności gminy.

Referat Inwestycji zajmował się 
następującymi zagadnieniami:

 1.  Zakończono prace na budowie przedszkola 
i żłobka w Guzewie. Obiekt został odebra-
ny przez sanepid oraz PSP. 30 października 
trwała kontrola PINB w Łodzi. Budynek 
żłobka został wyposażony w meble. Pozo-
stał do wykonania plac zabaw i wymiana 
bramy i ogrodzenia frontowego. Wykonano 
prace związane z zagospodarowaniem tere-
nu pętli w Guzewie.

 2.  Zakończono prace związane z przebudową 
skrzyżowania w Guzewie.

 3.  Świetlica w Starej Gadce. Zakończono pra-
ce budowlane objęte umową w obiekcie 
świetlicy. Planujemy wykonanie przyłącza 
kanalizacyjnego do obiektu oraz wykonanie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej.

 4.  Zakończono budowę kanalizacji podciśnie-
niowej. Trwają prace porządkowe. Wyko-
nawca wykona jeszcze prace objęte odrębną 
umową związane z wykonaniem dodatko-
wych przyłączy.

 5.  Trwają prace wykończeniowe w Domu 
Kultury. Zakres prac został powiększony 
o mechanikę sceny i dodatkową klimaty-
zację. Planowane zakończenie całości prac 
i wystąpienie o pozwolenie na użytkowa-
nie dla całego obiektu: listopad – początek 
grudnia 2019. W grudniu rozpoczną się 
odbiory sanepidu, PSP oraz PINB.

 6.  Zakończono prace związane z budową 
chodnika na ulicy Kusocińskiego.

 7.  Trwają prace związane z budową oświetlenia 
na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim. Od-
biór i uruchomienie oświetlenia – listopad 2019 r.

 8.  Podpisano umowę na wykonanie 7 wo-
dociągów. Prace powinny być zakończone 
do połowy grudnia 2019.

 9.  Rozstrzygnięto przetarg na utwardzenie te-
renu przy MOPS. Podpisanie umowy odby-
ło się 31 października 2019 r.

10.  Podpisano umowę na wykonanie naprawy 
skarpy na cieku Struga. Prace powinny być za-
kończone w pierwszej połowie listopada (ter-
min uzależniony od warunków pogodowych).

11.  Podpisano umowę na wykonanie koncepcji 
ronda.

12.  Podpisano umowę na wykonanie oświetle-
nia przy GPZ w Rzgowie.

13.  Ogłoszono postępowanie na wykonanie oświe-
tlenia terenu przy świetlicy w Czyżeminku.

14.  Rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie 
placu zabaw przy żłobku w Guzewie. Ter-
min zakończenia – koniec listopada 2019 r.

Referat Komunalny wykonywał 
następujące zadania:
 1.  Przeprowadzono przycinkę drzew i krza-

ków w pasach dróg gminnych w Rzgowie.
 2.  Wykonano frezowanie pni po wycince drzew 

przy ul. Ogrodowej i Letniskowej w Rzgowie 
oraz przy drodze powiatowej 2922E.

 3.  Wykorytowano i utwardzono odcinek 
250 m ul. Akacjowej w Starowej Górze.

 4.  Naprawiono barierki przy ul. Konspiracji 
w Konstantynie i na ul. Uczniowskiej w Sta-
rej Gadce.

 5.  Przygotowano drewno opałowe dla trzech 
podopiecznych MOPS. Drewno pochodziło 
z wycinki drzew przeprowadzonej w 2017 r.

 6.  Wykoszono tereny zielone na osiedlu przy 
ul. Nasiennej oraz w Kalinku.

 7.  Odkrzaczono oraz odmulono 550-metrowy 
odcinek rowu przy drodze powiatowej 2922E.

 8.  Naprawiono nawierzchnie ul. Tunelowej, 
Szklarniowej, Kasztanowej, Kuchennej

 9.  Utwardzono 50-metrowy odcinek ul. Ogro-
dowej oraz 80-metrowy ul. Południowej 
w Starowej Górze.

10.  Zamontowano barierki na chodniku 
przy ul. Nad Nerem oraz przy wjeździe 
do przedszkola w Guzewie.

Sąsiedzie, czas przyłączyć się do rury
Na XV sesji Rady Miejskiej dużo czasu poświę-
cono sprawie przyłączania się mieszkańców 23 
ulic w Starowej Górze i Starej Gadce do nowej 
kanalizacji, a więc zarazem do zmodernizowa-
nej oczyszczalni ścieków.

Obie te największe w tym dziesięcioleciu 
inwestycje w gminie Rzgów powstały – mniej 
więcej w połowie za pieniądze unijne. Niepokój 
samorządowców budzi terminowość wykona-
nia przez 1700 mieszkańców indywidualnych 
przyłączy do kanalizacji w ulicy – do końca 
przyszłego roku.

Jeśli nie przyłączą się do rury, trzeba będzie 
zwrócić pieniądze z dofinansowania unijnego 
i to z odsetkami! Takie są bezlitosne wymogi 

zrealizowanych umów. Tych 1700 podłączo-
nych w komplecie mieszkańców to cel obu 
strategicznych inwestycji.

Burmistrz Mateusz Kamiński poinformo-
wał o przyłączeniu blisko 600 osób. Co tydzień 
pracownik Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji informuje ratusz o postępach 
w podpisywaniu umów na indywidualne 
przyłącza. Mając umowę można przystąpić 
do wykonania przyłącza. Jest to jedyny wydatek 
mieszkańców, ponieważ kanalizację i podwoje-
nie możliwości oczyszczalni do 3 tysięcy me-
trów sześciennych na dobę – finansowo wzięły 
na siebie gmina i UE.

Z czego wzięło się czarnowidztwo? Wy-
konanie indywidualnego przyłącza to koszt 
od 600 złotych do kilku tysięcy, choć warunki 
budowy mogą być różne, na przykład dom po-
łożony daleko w głębi posesji to i koszt może 
sięgnąć incydentalnie 12 tysięcy złotych. Naj-
szybciej do rury przyłączają się właściciele no-
wych domów. Potencjalnie, ociągają się niektó-
rzy właściciele szamb. Tymczasem inwestycja 
miała właśnie za cel zasadniczy doprowadzić 
do likwidacji szamb w 23 ulicach, których 
opróżnianie wiąże się ze smrodem, czasem 
z zapychaniem wąskich ulic przez zaparkowane 
wozy asenizacyjne w akcji.

Na sesji i w kuluarach pojawiały się obawy, 
że nawet relatywnie niski koszt przyłączenia 
może być ponad możliwości samotnych cho-
rych, rencistów, najmniej uposażonych emery-
tów itp. Tymczasem, gmina nie jest instytucją 
parabankową, która pożycza mieszkańcom 
choćby na niski procent. Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska mógłby pożyczyć, 
ale na specjalnych warunkach: trzeba by wy-
łonić w przetargu jednego wykonawcę przyłą-
czy. Nierealne, przy takich rozmiarach gminnej 
kanalizacji.

Z sali padł rozsądny komentarz, że skoro 
posiadacze najmniej zasobnych portfeli biorą 
komercyjne kredyty na telewizor, lodówkę, 
pralkę automatyczną, to równie dobrze mogą 
pożyczyć teraz na przyłącze. O tej konieczności 
mówi się od lat, nie od wczoraj. Trzeba korzy-
stać z okazji, kiedy pożyczki bankowe są tanie, 
bo inflacja jest jeszcze niska.

Sołtysi i radni, pracownicy Referatu Inwe-
stycji oraz GZWiK od dłuższego czasu zachę-
cają słabiej zorientowanych do przyłączania 
się do rury, wyjaśniają procedury, przekonują, 
rozwiązują indywidualne problemy. Trzeba so-
lidarnie podporządkować się temu wymogowi. 
Upartych niestety czekają kontrole, w ostatecz-
ności nawet środki administracyjnego przymu-
su, zastosowane przez inne samorządy.

Inspektor nadzoru Bogdan Błaziński 
przypomina o kolejności czynności, związa-
nych z przyłączeniem się do kanalizacji. Gdy 
gmina uzyska pozwolenie na użytkowanie z Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go, właściciel posesji zwraca się do Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z wnio-
skiem o warunki techniczne podłączenia.

Z warunkami technicznymi trzeba zwrócić 
się do inspektora B. Błazińskiego pamiętając, 
że indywidualne przyłącze musi być wciąż 
odsłonięte (nieprzysypane ziemią). Wówczas 
przyjeżdża ekipa z GZWiK, która uruchamia 
studnię zaworową. Jeśli ścieki prawidłowo 
są odprowadzane, inspektor B. Błaziński spo-
rządza protokół odbioru sprawności przyłącza. 
Właściciel posesji z tym protokołem zwraca się 
do GZWiK o wydanie umowy na odbiór ście-
ków. Ilość nieczystości oblicza się na podstawie 
wody zużywanej w danym, indywidualnym go-
spodarstwie.

Włodzimierz Kupisz 
fot. Referat Inwestycji UM w Rzgowie

Pracowicie Pracowicie 
między sesjamimiędzy sesjami

Próba ciśnieniowa
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Regularnie podglądamy postępy prac 
na terenie budowy nowego Domu Kul-
tury. Najwięcej pracowników widać 

ostatnio w sercu obiektu, czyli na scenie i wi-
downi. Na scenie ułożono już parkiety, składa-
jące się z kwadratów. Parkiet nie jest jeszcze wi-

doczny w całej okazałości, bo folia zabezpiecza 
go przed zarysowaniem i zabrudzeniem.

W ścianach poukrywano już całe kilometry 
kabli oraz instalacji. Część fasady wewnętrznej 
sceny i widowni są już malowane. Na antresoli 
dobrze widoczna jest już przeszklona kabina 

operatorów dźwięku, oświetlenia i mechaniki 
sceny wraz z kurtyną oraz innymi częściami 
wyposażenia. Nieprzerwanie trwają prace nad 
tzw. mechaniką sceny. Pod tym określeniem 
kryje się mnóstwo elementów wyposażenio-
wych i wykończeniowych od oświetlenia, nagło-

śnienia po mechanizm kurtyny. Gotowe jest już 
piętro Domu Kultury, foyer, korytarze na piętrze 
i na parterze, a winda czeka na pasażerów…

Właśnie ruszyły prace parkietowe na wi-
downi, co umożliwi zainstalowanie 250 za-
kupionych foteli teatralnych: o miękkich sie-
dziskach i oparciach w kolorze czerwonym. 
Istnieje możliwość zapewnienia miejsca mak-
symalnie 300 widzom! Fotele są już zakupione: 
dają się składać, przesuwać w kierunku ścia-
ny, gdy dla potrzeb występu potrzebna będzie 
większa wolna przestrzeń dla artystów.

Przed ścianą frontową powstał brukowany 
dziedziniec, pod którym kryje się kanalizacja 
deszczowa z kratkami i spustami. Na dziedziń-
cu wyeksponowano drzewa ozdobne. Prace 
wykończeniowe we wnętrzu i na zewnątrz 
powinny zakończyć się na przełomie listopada 
i grudnia tego roku.

Nowa siedziba instytucji kulturalnych gminy 
Rzgów ma kształt litery L podstawą zwróconą 
do ul. Szkolnej. Jej architektura nawiązuje do bry-
ły przyległej Hali Sportowej. Dom Kultury po-
siada powierzchnię użytkową 2440 m2, kubaturę 
15760 m3. W najdłuższej części budynek nie prze-
kracza 59 m, a szerokość wynosi prawie 25 m.

Obiekt jest już wyposażony w windę 8-oso-
bową o udźwigu 630 kg. Dom kultury ma mieć 
własne ogrzewanie – kotłownię gazową o mocy 
320 kW, wyposażoną w dwa kotły kondensacyj-
ne. W gmachu przewagę stanowi ogrzewanie 
podłogowe – jedynie w foyer i innych pomiesz-
czeniach grzejniki zainstalowano na ścianach.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej w Rzgowie 6 listopada br. 

podsumowano akcję wymiany starych pieców 
węglowych „kopciuchów” na niskoemisyjne 
źródła ciepła.

W II etapie wymiany pieców dla miesz-
kańców gminy Rzgów wykorzystano ok. 700 
tys. zł, przekazanych przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi. Za tę kwotę zlikwidowano 76 „kopciuchów”.

W ich miejsce zainstalowano 57 pieców ga-
zowych, 12 nowoczesnych pieców węglowych 

spełniających najostrzejszą normę ochrony śro-
dowiska, 6 pieców na biomasę i pompę cieplną.

Nie wykorzystano kilkudziesięciu tysięcy 
złotych, które trzeba było oddać funduszowi. 
Jednym z powodów było to, że gazu nie podłą-
czono kilkunastu odbiorcom na czas. Wina le-
żała po stronie gazowni. Niestety, dofinansowa-
nie przepadło z powodu przekroczenia terminu. 
Kilka osób zrezygnowało z realizacji umowy 
na wymianę pieców i nie zawiadomiło o tym 
magistratu. Z pieniędzy tych mogły skorzystać 
osoby z listy rezerwowej, ale już nie zdążyły.

Listopad należy do miesięcy, kiedy „kopciu-
chy” najbardziej zanieczyszczają powietrze. Gdy 
przyjdą pierwsze mrozy, w teren wyruszą miesza-
ne kontrole złożone z pracowników magistratu 
i policjantów. Będą reagować na bieżące skargi 
mieszkańców na sąsiadów, którzy wrzucają co po-
padnie do pozostałych jeszcze „kopciuchów”.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 
poprowadził Stanisław Zaborowski. Wzięli 
w nim udział: burmistrz Mateusz Kamiński, 
wiceburmistrz Małgorzata Rózga, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszew-
ski oraz urzędnicy zaangażowani w ochronę 
środowiska oraz pozyskiwanie funduszy ze-
wnętrznych, którzy odpowiadali na pytania 
radnych.

Tekst: Włodzimierz Kupisz

76 „kopciuchów” mniej76 „kopciuchów” mniej

RZGÓW

RZGÓW

Dom KulturyDom Kultury
wkracza na scenę…wkracza na scenę…
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Gmina Rzgów znalazła się 
w czołówce raportu opra-
cowanego przez ekonomi-

stów najlepszych polskich uczelni, 
zaprezentowanego podczas Euro-
pejskiego Kongresu Samorządów 
w Krakowie.

Najlepszą wiejską gminą zosta-
ły Dobra Szczecińska, Michałowice 
i Kleszczów. Tytuł najlepszej miejsko-
-wiejskiej gminy trafił do Konstanci-
na-Jeziornej, Łomianek i Rzgowa.

Ranking przedstawiający kon-
dycję finansową jednostek samorzą-
dowych w tym roku doczekał się już 
drugiej edycji. Wydawnictwo jest 
przygotowywane przez Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie oraz 
Krajową Radę Regionalnych Izb 
Obrachunkowych we współpracy 
z Instytutem Studiów Wschod-
nich – organizatorem Europejskie-
go Kongresu Samorządów w Kra-
kowie i Forum Ekonomicznego 
w Krynicy. Pracownicy Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krako-
wie analizują sytuację finansową 
wszystkich samorządów w Polsce 
w oparciu o dane z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej co daje podstawę 
do twierdzenia, że pokazuje najlep-
szych. Koncentrowano się na anali-
zie dochodów własnych, wydatkach 
inwestycyjnych oraz środkach unijnych pozy-
skanych do realizacji zadań.

Burmistrz Mateusz Kamiński na X Kongre-
sie Regionów we Wrocławiu otrzymał dyplom 
potwierdzający zajęcie przez Rzgów II miejsca 
w Rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu 
w kategorii miast i gmin do 50 tysięcy miesz-
kańców. Ranking sporządza magazyn „For-

bes”. Sukces jest tym większy, że jeszcze kilka 
lat temu Rzgów znajdował się w tym rankingu 
dopiero w drugiej dziesiątce najlepszych.

Miasta i gminy zostały podzielone na pięć 
kategorii według liczby mieszkańców – powy-
żej miliona; 300 tys. do 999 tys.; 150 tys. do 299 
tys.; 50 tys. do 149 tys. i poniżej 50 tysięcy. 
Po przeliczeniu na 1000 mieszkańców pod 

uwagę zostały wzięte: liczba reje-
stracji nowych spółek (po odjęciu 
upadłości i wykreśleń z rejestru); 
liczba zarejestrowanych spółek za-
granicznych; saldo migracji spół-
ek (przeniesione do miejscowości 
minus wyprowadzone z niej). Ten 
ostatni czynnik ma wagę trzy razy 
wyższą niż pozostałe. Dane dostar-
czył Centralny Ośrodek Informacji 
Gospodarczej.

Dwutygodnik „Wspólnota”, naj-
bardziej opiniotwórczy periodyk po-
święcony samorządom, nagrodzo-
ny Laurem Małych Ojczyzn przez 
Związek Gmin Wiejskich – opubli-
kował najnowszy ranking inwestycji. 
W kategorii „Inne miasta” (małe) 
Rzgów awansował w ciągu kilku lat 
ze 114. pozycji na jedenastą!

Autorzy rankingu przyjęli taką 
metodologię, aby pokazać inwesty-
cje w szerszym ujęciu czasowym. 
W przypadku małych miast wydatki 
inwestycyjne bywają rok do roku cy-
klicznie różne, bo np. zaspokojono 
jakąś potrzebę społeczną (w jednym 
roku wybudowano nowe przedszko-
le, więc w następnych latach nie 
ma już presji na wydawanie tak du-
żych pieniędzy na oświatę). Za pod-
stawę porównań przyjęto więc okre-
sy trzyletnie. W zestawieniu „Inne 

miasta” Rzgów w okresie 2014–2016 uplasował 
się na pozycji 114., w latach 2015–2017 na miej-
scu 36., a w okresie 2016–2018 na miejscu 11!

Średnia wydatków inwestycyjnych wynio-
sła w zaokrągleniu 1764 złote na statystyczne-
go rzgowiania. Dla porównania lider rankingu: 
Krynica Morska wydała 6723 złote.



Rzgów coraz wyżej w rankingach

W związku z sugestiami 
mieszkańców na temat 
jednego ze sposobów 
poprawy bezpieczeństwa 
na drogach w gminie 
Rzgów, burmistrz Mateusz 
Kamiński zorganizował 
we wtorek, 29 października 
spotkanie z przedstawicielami 
Inspektoratu Transportu 
Drogowego.

Uczestniczył w nim udział m.in. Kamil Macie-
jewski, naczelnik Delegatury Centralnej Woje-
wódzkiego Inspektoratu Drogowego w Łodzi. 
Z naszej strony w spotkaniu wzięli udział pra-
cownicy Referatu Komunalnego.

Burmistrz M. Kamiński poddał pod dysku-
sję ewentualny montaż urządzeń odcinkowego 
pomiaru prędkości na drodze krajowej nr 71 
w Gospodarzu, w Rzgowie na ul. Grodziskiej 
i w Starowej Górze na ul. Centralnej. Inspek-
torzy argumentowali, że bezzasadne jest insta-
lowanie pomiaru na Grodziskiej i Centralnej, 
bo na tych ulicach jest dużo skrzyżowań.

Urządzenie mogłoby się sprawdzić w Go-
spodarzu. W tym przypadku podniesiono te-
mat kosztów urządzenia, które może koszto-
wać w granicach 2 mln zł. Alternatywą byłoby 
przeniesienie używanego urządzenia z miejsca, 
gdzie pomiar zlikwidowano. To łączyłoby się 
z kosztem ok. 300 tys. zł. Takie rozwiązanie 
mogłoby zostać przedstawione Radzie Miejskiej 
przy opracowaniu przyszłorocznego budżetu.

Inspektorzy zaproponowali jako alternaty-
wę wyznaczenie punktu pomiarowego w Go-
spodarzu. Stawałby tam samochód inspekto-
ratu drogowego z radarem. Służba drogowa 
ma obiecane dofinansowanie na zakup takiego 
sprzętu w 2021 r.

Włodzimierz Kupisz 
fot. Rafał Woźniak

Odcinkowy 
pomiar prędkości?

NIEBEZPIECZNIE NA DROGACH

2014–
1016

2015–
2017

2016–
2018 Miasto Województwo

Średnie wydatki 
inwestycyjne (w zł) 

per capita 2016–2018

1 2 1 Krynica Morska pomorskie 6723,89

5 10 2 Świeradów-Zdrój dolnośląskie 4435,77

14 4 3 Karpacz dolnośląskie 3201,74

2 1 4 Dziwnów zachodniopomorskie 2767,63

106 15 5 Łeba pomorskie 2364,76

145 17 6 Chodecz kujawsko-pomorskie 2249,06

11* 7 7 Mielno zachodniopomorskie 2039,04

87 22 8 Osieczna wielkopolskie 1893,50

155 240 9 Byczyna opolskie 1812,58

260 55 10 Kłecko wielkopolskie 1807,82

114 36 11 Rzgów łódzkie 1764,28

13 5 12 Duszniki-Zdrój dolnośląskie 1758,67

144 29 13 Rajgród podlaskie 1732,17

149 28 14 Sieniawa podkarpackie 1731,56

27 12 15 Ożarów Mazowiecki mazowieckie 1709,12

242 109 16 Czempiń wielkopolskie 1707,33

90 115 17 Ujazd opolskie 1687,43

34 11 18 Podkowa Leśna mazowieckie 1682,41

71 30 19 Czyżew podlaskie 1678,79

11 8 20 Różan mazowieckie 1650,72

102 37 21 Supraśl podlaskie 1649,60

491 296 22 Mirsk dolnośląskie 1616,15

7 6 23 Kazimierz Dolny lubelskie 1616,02

123 60 24 Ścinawa dolnośląskie 1568,36

44 20 25 Kąty Wrocławskie dolnośląskie 1557,46

482 433 26 Łęknica lubuskie 1546,69

Harmonogram 
wywozu odpadów 

wielkogabarytowych
DATA OBSŁUGIWANY REJON

23.12. 
2019

Rejon1: RZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, 
Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, 
Jagiellończyka, Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, 
Nadrzeczna, Nowa, Rudzka, Łowmiańskiego, Księżycowa, 
Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka, 
Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka 
od nr 2 do nr 98, Katowicka

4.12. 
2019

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

3.12. 
2019

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

10.12. 
2019

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

11.12. 
2019

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

18.12. 
2019

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

5.12. 
2019

Rejon 7: STAROWA GÓRA: Wierzbowa, Centralna 
strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futry-
nowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kuchenna, Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, 
Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, 
Zamkowa, Żwirowa, Szklana, Akacjowa

19.12. 
2019

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

Odpady powinny być ułożone w jednym miejscu przy posesji 
i przygotowane do odbioru i transportu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą 

nie przyjmiemy odpadów pochodzących z prowadzonej 
przez Ciebie działalności gospodarczej. 

Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 7.00!

Zakladka 1 przod  12/9/18  7:54 PM  Page 1
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Pracownicy samorządowi 
w środę, 31 października 
uporządkowali otoczenie 
pomników i nagrobki 
zasłużonych dla gminy Rzgów. 
Właściciel gospodarstwa 
ogrodniczego Ryszard Turski 
ze Rzgowa ofiarował na ten cel 
doniczki z chryzantemami.

W imieniu władz złożono kwiaty i zapalono 
znicze w miejscu egzekucji patriotów w 1942 r. 
w Babichach, przed pomnikiem zamordowa-
nych i poległych w II wojnie światowej miesz-
kańców sołectwa Guzew Babichy i przy tabli-
cy Żołnierzy II Konspiracji w Konstantynie, 
na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu 
parafialnym. Ten monument został niedawno 
gruntownie odnowiony.

Kwiaty i lampki zanieśliśmy na mogiłę 
Konrada Kobusa. Burmistrz przegrał walkę 
z niespodziewaną chorobą nowotworową. 
Odszedł trzy i pół roku temu. Zakończył swą 
misję w wieku zaledwie 48 lat. Został pośmiert-
nie odznaczony medalem Wincentego Witosa. 
Pamiętamy, kiedy kilkusetosobowy kondukt 
żałobny przy dźwiękach orkiestry dętej ru-
szył w stronę rzgowskiej nekropolii. Składaniu 
trumny do grobu towarzyszyło wycie strażac-
kich syren dobiegające z remiz w całej gminie. 
Wkrótce grób byłego burmistrza Rzgowa uto-
nął w kwiatach…

Pozostawiliśmy światełka i kwiaty na na-
grobku Stanisława Bednarczyka, jednego z naj-
bardziej zasłużonych samorządowców naszej 
gminy. To był wieloletni radny, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Rzgowie minionej 
kadencji, działacz OSP. Był między innymi 
komendantem gminnym OSP, prezesem Po-
wiatowego Związku OSP RP. To głównie dzię-
ki jego staraniom strażnica OSP w Bronisinie 
Dworskim może być chlubą sołectwa Bronisin. 
Zawsze gotowy do poświęceń dla dobra lokalnej 
społeczności, rzecznik naszych interesów w po-
wiecie i województwie.

Przed laty rzgowski społecznik Włodzi-
mierz Kaczmarek, pracownik Urzędu Miej-
skiego zainteresował się zapomnianymi na-
grobkami na cmentarzu parafialnym, które 

pragnie zachować dla przyszłych pokoleń. 
Znalazł sojusznika w osobie Stanisława Ku-
zika. Miejscowy kamieniarz bezinteresownie 
odnowił nagrobki Henryka Oprawki, a także 
małżeństwa Stefanii i Stanisława Grinków, 
przykrywając go od nowa trzema przyciętymi 
płytami kamiennymi z odzysku. Pomalował 
nieczytelne litery wykute w płycie nagrobnej.

– W starej części nekropolii katolickiej przy 
ul. Cmentarnej znajdują się zaniedbane nagrob-
ki osób, które mieszkały i pracowały w Rzgowie – 
mówi Włodzimierz Kaczmarek. – Zaintereso-
wał nas grób Stanisława Grinkego i jego żony 
Stefanii, którzy zmarli w latach 60. XX wieku. 
Jej mąż jest znany w lokalnym środowisku. Wie-
le osób do dzisiaj pamięta pracownika Urzędu 
Gminy w Rzgowie, który osiedlił się w okresie 
międzywojennym w Rzgowie. W tym okresie był 
sekretarzem gminy. Po II wojnie światowej peł-
nił dodatkowo funkcję kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego. W zapisach w kronice Gminnej 
Biblioteki Publicznej był jednym z wielu, którzy 
wystosowali apel do mieszkańców o przekazy-
wanie książek w celu stworzenia księgozbioru.

– Sekretarz Grinke był człowiekiem uczyn-
nym i uczciwym – podkreśla pan Włodzimierz. 
– Grinke mieszkał z żoną w kamienicy pana 
Stachowicza w rynku, byli małżeństwem bez-
dzietnym. To musiało być bardzo kochające sie 
małżeństwo, o czym świadczy niespełna półrocz-

ny odstęp w odejściu obojga bardzo związanych 
ze sobą małżonków. Z kolei Henryk Oprawko 
był zaraz po wojnie księgowym w rzgowskiej 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Pracownicy ratusza nie zapomnieli o cmen-
tarzu wojskowym na Grobowej Górze. W czasie 
Bitwy pod Łodzią w 1914 r. zginęło tu 2 tysią-
ce żołnierzy w mundurach dwóch zaborczych 
armii. Wielu z nich mówiło po polsku, wielu 
oficerów nosiło polskie nazwiska. Burmistrz 
Mateusz Kamiński poprosił naukowców 
do wydania opinii na temat sposobów ratowa-
nia pomnika przed obsunięciem ze skarpy.

Pamiętaliśmy o Żołnierzach II Konspiracji. 
Złożyliśmy doniczki z chryzantemami i zapa-
liliśmy znicze przed obeliskiem w Konstanty-
nie. Kamienna płyta nosi inskrypcję: „Uczest-
nikom II Konspiracji 1944–1956. Więźniowie 
Polityczni Okresu Stalinowskiego”. Każdego 
roku ubywa kombatantów z tamtych czasów, 
dlatego mieszkańcy i urzędnicy podtrzymują 
tradycję, pielęgnując pamięć o Żołnierzach II 
Konspiracji.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Zasłużeni na Wiecznej WarcieZasłużeni na Wiecznej Warcie



RZGÓW NASZA GMINA – listopad 2019 UROCZYSTOŚCI 7

Złota polska jesień towarzyszyła przez 
kilka godzin obchodom 101. rocznicy 
odzyskania Niepodległości w Rzgowie. 

Centralna uroczystość odbyła się w koście-
le parafialnym. Ksiądz proboszcz Krzysztof 
Florczak odprawił mszę w intencji Ojczyzny 
wskazując najważniejsze daty w dziejach Polski 
współczesnej: 1918 i 1989 r.

Podczas mszy burmistrz Mateusz Kamiń-
ski oraz Radosław Pełka, przewodniczący 
Rady Miejskiej złożyli biało-czerwone kwiaty 
przed tablicą „Poległym w obronie Ojczyzny 
Bohaterom Rzgowianom 1914–1920”. Tablica 
została ufundowana w X-lecie odzyskania Nie-
podległości.

W czasie mszy wysłuchaliśmy pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu Rzgowskiego Chó-
ru „Camerata” oraz Rzgowskiej Orkiestry Dę-
tej, działających w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Po zakończeniu nabożeństwa uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Kalinie przedstawili program 
patriotyczno-poetycki wzbogacony piosenkami.

Ostatnią część obchodów obejrzeliśmy 
w parku im. Adama Mickiewicza. Ta część wy-
darzenia rozpoczęła się od zaśpiewania hymnu 
państwowego przed pomnikiem „Twórcom od-
rodzonej Rzeczypospolitej Romanowi Dmow-

skiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Jó-
zefowi Piłsudskiemu i Wincentemu Witosowi”. 
W swoim przemówieniu wiceprzewodniczący 
RM Marek Bartoszewski określił ich trafnie 
Ojcami Narodu. Wiązanki kwiatów złożyli 
samorządowcy, delegacje partii politycznych, 
kombatantów, Gminnego Zarządu OSP, har-
cerze ZHP oraz przedstawiciele Spółki Leśnej.

Burmistrz Mateusz Kamiński nie krył 
dumy z tak licznej reprezentacji społeczeństwa. 
Był wdzięczny za przybycie licznym pocztom 
sztandarowym OSP, szkół, organizacji i par-
tii. Szczególnie ciepłe słowa wyraził pod ad-
resem kapłanów Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, któ-
rzy w okresie zniewolenia byli ostoją polsko-
ści, a teraz kultywują patriotyczne tradycje 
w rocznice odzyskania Niepodległości.

W uroczystościach wzięli udział radni RM 
w Rzgowie, członkinie Zarządu Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego Marta Stasiak oraz Klau-
dia Zaborowska-Gorzkiewicz i radna powia-
towa Edyta Waprzko. Uroczystości zakończył 
koncert Rzgowskiej Orkiestry Dętej.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Pamiętajmy, że miłość do Ojczyzny to nie 
slogan, to dar, który należy pielęgnować 

i przekazywać następnym pokoleniom. Tak 
brzmiało motto uroczystego apelu w Szkole 
Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Ka-
linie z okazji odzyskania niepodległości w pią-
tek, 8 listopada, punktualnie o godz. 11.11.

Rocznica odzyskania niepodległości, 
a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wiel-
kiego wydarzenia dla wszystkich Polaków, 
na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych 
uroczystości. Obchody tegorocznego Święta 
Niepodległości rozpoczęły się od wspólnego 
wykonania „Mazurka Dąbrowskiego” w ra-
mach akcji „Szkoła do Hymnu”.

Następnie odbył się uroczysty apel na pa-
miątkę 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Część artystyczna wprowadziła 
zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprze-
dzających datę 11 listopada 1918 roku. Ucznio-
wie klasy III, VI, VII i VIII recytowali piękne 
wiersze przeplecione śpiewem pieśni patrio-

tycznych, które wywołały ogromne wzruszenie 
na twarzach uczniów i nauczycieli. Przesłanie, 
które przekazali uczniowie i sposób interpreta-

cji wierszy, wywołało wśród uczestników uro-
czystego apelu chwilę zadumy i refleksji.

W pamięci zapadną nam wszystkim przed-
stawione wydarzenia z przed 101 lat, o które 
walczyli nasi pradziadkowie, a o których nie 
możemy zapomnieć. Stajemy w dzień Święta 
Niepodległości do uroczystego apelu, aby od-

dać hołd wszystkim Polakom i żołnierzom wal-
czącym o wolną i suwerenną Polskę. Dzień ten 
w naszej szkole stał się dla wielu lekcją historii. 
Uroczystość przygotowały: Barbara Kaczma-
rek, Renata Madej, Sylwia Kuta i Magdalena 
Mordka.

Sylwia Kuta, fot. Magdalena Sabela

Obchody w SP w Kalinie

Święto NiepodległościŚwięto Niepodległości

RZGÓW
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Mija pierwszy rok kadencji 
2018/2019, czas więc 
na pierwsze podsumowanie. 
Co udało się w tym czasie 
zrobić? Na czym koncentrował 
się Pan, rozpoczynając nową 
kadencję?

Z pewnością bardzo angażowały mnie moderni-
zacje drogowe. Dlatego chcę podkreślić, że w cią-
gu ostatnich 12 miesięcy poprawiliśmy znacznie 
stan dróg w naszej gminie. Co istotne, inwestycje 
były realizowane głównie na drogach powiato-
wych. A nie są to drogi, których utrzymanie jest 
ustawowym zadaniem gminy. Zgodnie z obowią-
zującym prawem powinien je budować, przebu-
dowywać i remontować samorząd powiatowy. 
Tych dróg jest jednak na terenie naszej gminy 
dużo i są one bardzo ważne dla naszych miesz-
kańców jako część sieci komunikacyjnej. Dlatego 
od lat nasza gmina współpracuje w tym zakresie 
z powiatem łódzkim-wschodnim. Intensywność 
tej współpracy w przeszłości zmieniała się. Bywa-
ło nawet, że to głównie my finansowaliśmy inwe-
stycje na drogach powiatowych. W ostatnich kil-
ku latach było znacznie lepiej. W mijającym roku 
z udziałem środków powiatu wyremontowali-
śmy część ulicy Tuszyńskiej od placu 500-lecia 
do cieku Struga, na tej ulicy wybudowaliśmy tak-
że fragment chodnika prowadzący do przystan-
ku, zmodernizowaliśmy skrzyżowanie w Guze-
wie, przebudowaliśmy dwa istotne odcinki drogi 
powiatowej w Romanowie i w Kalinku oraz ulicę 
Nad Nerem w Bronisinie Dworskim.

To oznacza, że współpraca z przedstawicielami 
powiatu układa się bardzo dobrze…

Tak i zależy mi na tym, żeby w kolejnych la-
tach tej kadencji kontynuować owocną współ-
pracę z włodarzami naszego powiatu. Wierzę, 
że wspólnie uda nam się także poprawić stan 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
Na dobry początek w tym roku zrealizowaliśmy 
wyniesione przejścia dla pieszych w okolicach 
szkół w Rzgowie i w Kalinie.

Ale w mijającym roku remontowane były 
również drogi gminne. Co udało się naprawić?

Oczywiście poprawiliśmy też stan dróg gmin-
nych. Zrealizowany został pierwszy etap prze-
budowy drogi w Grodzisku. Trwają prace nad 
pierwszą częścią budowy chodnika wzdłuż ulicy 
Kusocińskiego w Rzgowie. Na obie inwestycje 
otrzymaliśmy ponad milion złotych dofinanso-

wania z Funduszu Dróg Samorządowych. Przy-
gotowujemy też projekty asfaltowania, przebu-
dowy oraz brukowania dróg na następne lata. 
Po budowie kanalizacji szykujemy się już do sys-
tematycznej przebudowy dróg w Starowej Gó-
rze. To bardzo duże zadanie, które niestety nie 
może zostać zrealizowane z dofinansowaniem. 
Nie ma państwowych, ani unijnych programów 
dofinansowań na drogi wewnątrz osiedla miesz-
kaniowego, jakim faktycznie jest Starowa Góra.

Czyli, w tym przypadku Gmina Rzgów 
może liczyć wyłącznie na własne środki…

Wszystkie planowane inwestycje infrastruktu-
ralne analizujemy pod kątem ich realizacji przy 
wsparciu ze środków zewnętrznych. Uważam 
jednak, że w tym przypadku nie możemy cze-

kać na pojawienie się odpowiedniego progra-
mu. Mam pełną świadomość, że brak asfaltu 
i brukowych nawierzchni bardzo doskwiera 
mieszkańcom tej miejscowości. Chcę te ocze-
kiwania zaspokajać, ale dzisiaj stać nas na re-
alizację 2 dróg rocznie. Wiem, że mieszkańcy 
domów, przy drogach utwardzonych tłuczniem 
chcą, jak najszybszych inwestycji na swojej 
ulicy. Być może nawet osoba, która sprzeda-
wała im działkę zapewniała ich, że gminę stać 
na szybką budowę drogi. Takie zachwalanie 
dziś sprawia, że nowy nabywca działki czuje 
się zawiedziony. Nie pamięta, że obietnica czę-
sto pochodziła od sprzedającego działkę, a nie 
od rady miejskiej i burmistrza. To problemy, 
z którymi zmagam się niemal codziennie.

Gmina Rzgów, chociaż dość zasobna, to jednak 
musi sprostać zaspokajaniu różnych potrzeb, 
różnych mieszkańców, różnych terenów. 
Starowa Góra jest wyzwaniem…

Oczywiście, nie jesteśmy w stanie, w krótkim 
czasie zaspokoić wszystkich potrzeb drogowych 
jednej miejscowości. W Starowej Górze trzeba 
naprawiać błędy w planowaniu przestrzennym 
popełnione kilkanaście lat temu. Kiedyś do-
puszczono bowiem do szybkiej zabudowy Sta-
rowej Góry bez uprzedniego przygotowania in-
frastruktury lub podzielonej na uporządkowane 
etapy zabudowy tej miejscowości. Ta zaszłość 
ciągnie się za nami. Chcę się z nią zmierzyć, 
ale wiem, że przy prognozowanym budżecie 
będziemy mogli wydawać na drogi w tej jed-
nej, dużej, ale jednej miejscowości 2 milio-
ny zł rocznie. W przyszłym roku chciałbym, 
aby przebudowano ulicę Stropową i Tunelową. 
W następnych latach systematycznie powinno 
się utwardzać w pierwszej kolejności ulice łą-
czące ul. Centralną z ul. Zagłoby i z ul. Gra-
niczną. W ten sposób można stworzyć sieć dróg 
ułatwiających komunikację wewnątrz miejsco-
wości i wyjazd do Łodzi. Oczywiście przy wy-
bieraniu dróg do utwardzenia trzeba brać pod 
uwagę gęstość zabudowy na danej ulicy.

Jednak potrzeby w zakresie budowy 
dróg są też w innych miejscowościach…

Tak, przy czym warto zauważyć niezbyt po-
wszechnie znaną okoliczność. O ile drogi 
w mniejszych miejscowościach są, z pewnymi 
wyjątkami, w dobrym stanie, o tyle stan dróg 
w centrum Rzgowa pozostawia bardzo wiele 
do życzenia. Ulica Długa, Tylna, a spośród dróg 
powiatowych Ogrodowa, są w bardzo złej kon-
dycji. Także stan nawierzchni dróg w samym 
centrum, wokół pl. 500-lecia, jest zły lub bardzo 
zły. Te drogi są tak zniszczone między innymi 
dlatego, że brakuje w nich odwodnienia. W cen-
trum Rzgowa nie ma kanalizacji deszczowej. 
Z remontem tych dróg trochę się jednak wstrzy-
mujemy, ponieważ w części z nich znajduje się 
sieć gazowa, która jest przeznaczona do wymia-
ny. Czyli właściwie i gospodarnie będzie, gdy 

drogi te będziemy przebudować po wymianie 
gazociągu przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Mówiąc o drogach w Gminie Rzgów 
należy poruszyć jeszcze jedną kwestię. 
To tematyka dotycząca budowy rond…

Rzeczywiście, zajmujemy się tym od dłuższego 
czasu. Wielokrotnie jestem pytany przez rad-
nych i mieszkańców Starej Gadki, Gospodarza 
i Guzewa o kłopoty z wyjazdem z ulicy Cegiel-
nianej i Guzewskiej na drogę krajową DK 71. 
Podobne pytania dotyczą zjazdu z drogi krajo-
wej DK 91 w ulicę Rudzką. Mieszkańcy pytają 
też, co z tirami jeżdżącymi z nadmierną pręd-
kością po drodze wojewódzkiej 714. Oczywiście 
jako burmistrz, mógłbym powiedzieć, że jest 
to prawda, że od lat władze samorządowe woje-
wództwa i władze państwowe, nic lub niewiele 
robią, aby te problemy rozwiązać i na tym mo-
glibyśmy, jako samorząd gminny poprzestać. 
Bo poprawą płynności ruchu i bezpieczeństwa 
na drogach wojewódzkich i krajowych powinni 
się zajmować zarządcy tych dróg – Zarząd Dróg 
Wojewódzkich oraz Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Takie formalne podej-
ście jest jak najbardziej prawnie uzasadnione. 
Tym bardziej, że obaj wymienieni zarządcy byli 
wielokrotnie informowani przez gminę o po-
trzebie poprawy bezpieczeństwa na tych dro-
gach. Powinni więc sami działać. Są za te drogi 
odpowiedzialni. Oczywiście taka postawa, jak 
uczy doświadczenie, nie pomoże rozwiązać 
problemów. Dlatego też w tej kadencji chcę, 
o ile będzie to możliwe przedstawić najpierw 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, później Zarządowi Dróg Wojewódzkich 
propozycje współpracy na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa na skrzyżowaniach z zarządzanymi 
przez nie drogami. Mam nadzieję, że te starania 
przyniosą pożądany efekt. Wiem, iż w tej spra-
wie musimy uzbroić się w cierpliwość i konse-
kwentnie pracować. Wierzę, że uda się szybciej 
niż w gminie Tuszyn, gdzie podobne działania 
przyniosły efekt po… 10 latach. Wierzę, iż przy-

szedł lepszy czas dla takiej współpracy. Tym 
bardziej, że niektórzy nowi inwestorzy prywat-
ni rozważają możliwość współfinansowania 
rond na drogach krajowych.

Jakość dróg wiąże się generalnie z problemem 
skomunikowania Gminy Rzgów i powstających 
w niej inwestycji…

Patrząc na istniejący w naszej gminie stan dróg 
niewątpliwie nasuwa się jeszcze jeden wniosek. 
Teraz, po dokonaniu tylu remontów na drogach 
powiatowych, powinniśmy skupić się na działa-
niach strategicznych i realizacji większych pro-
jektów służących obsłudze inwestycji i jednocze-
śnie mieszkańcom kilku miejscowości. Podam 
przykład, ewentualna budowa ronda na skrzy-
żowaniu drogi powiatowej z Prawdy do Starej 

Gadki z drogą krajową DK 71 powinna być, o ile 
uda się zawrzeć stosowne porozumienie z GDD-
KiA, potraktowana priorytetowo. Nawet, gdy-
by z tego powodu trzeba było opóźnić budowę 
kilku chodników, czy też wymianę nawierzch-
ni asfaltowej, w miejscowościach, dla których 
to skrzyżowanie ma znaczenie strategiczne.

Podobne priorytety powinny 
obowiązywać w realizacji inwestycji…

Oczywiście realizacja przedszkola ze żłobkiem, 
z którego będą korzystać mieszkańcy z kilku 
miejscowości, powinna być realizowana jednak 
wcześniej, niż na przykład remonty elewacji szkół, 
które są potrzebne z powodów estetycznych. Ge-
neralnie uważam, że powinniśmy się skupiać bar-
dziej na inwestycjach służących większym gru-
pom mieszkańców. Takie inwestycje korzystniej 
poprawią jakość naszego życia i to jednocześnie 
w kilku miejscowościach, chociaż czasem może 
nam być przykro, że dana budowla budowana 
powstanie akurat w sąsiednim sołectwie.

W ciągu ostatniego roku udało się zakończyć 
bardzo duże i kosztowne inwestycje. 
Dlaczego ich realizacja była taka ważna?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończyliśmy 
najważniejszą inwestycję ekologiczną ostatnich 
kilku lat – rozbudowę oczyszczalni ścieków. 
Jest to duża, może rzadko odwiedzana przez 
mieszkańców, ale niezwykle ważna inwestycja. 
Planując rozwój trzeba przecież dbać o pod-
stawy. Dla naszej gminy, w której z roku na rok 
przybywa mieszkańców oraz zakładów pracy 
wytwarzających ścieki bytowe, powiększenie 
możliwości oczyszczania ścieków jest bardzo 
ważne. Buduje się coraz więcej domów. Widać 
to, szczególnie w Starowej Górze i w Konstan-
tynie, ale i w innych częściach gminy. Powstają 
nowe, nieoddziałujące znacząco na środowisko, 
ale duże inwestycje. Nowe magazyny logistycz-
ne, czy centrum rozrywki nie ingerują istotnie 
w środowisko, ale są nowym źródłem powsta-

Jak minął rok?Jak minął rok?
ROZMAWIAMY Z BURMISTRZEM RZGOWA MATEUSZEM KAMIŃSKIM 
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wania ścieków bytowych. Trzeba je oczyścić, 
aby zadbać o nasze środowisko. Przede wszyst-
kim naszą główną rzekę – Ner. Rozbudowa 
oczyszczalni właśnie temu służy i będzie nam 
służyć przez kolejnych co najmniej 20 lat. Wy-
budowana przy zakładzie nowoczesna suszar-
nia osadu pozwoli także dobrze wykorzystać 
ścieki i wyprodukować z nich nawóz. Co ważne 
projekt zrealizowaliśmy został w dużej części 
za pieniądze zewnętrzne. Pozyskaliśmy prawie 
8,5 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej 
na ten cel. Budowa oczyszczalni była ogrom-
nym wyzwaniem zarówno dla mnie, jak i mo-
ich współpracowników, ale cieszę się, że udało 
nam się zakończyć wieloletnie starania gminy 
o tę inwestycję.

Ale oczyszczalnia jest tylko częścią realizowanej 
przez Gminę Rzgów dużej inwestycji 
kanalizacyjnej. Ona też dobiega końca?

Bliźniaczą budową z tej dziedziny było wykona-
nie 14 kilometrów sieci kanalizacyjnej w Starej 
Gadce i w Starowej Górze. Ten projekt obejmo-
wał skanalizowanie 20 ulic i też był realizowany 
z unijnym dofinansowaniem. Teraz mieszkańcy 
mogą się już podłączać do nowej sieci. Nieste-
ty, inwestycja nie obejmowała utwardzenia 
ulic. Wielu mieszkańców zapewne oczekiwało, 
że zaraz po wybudowaniu sieci będzie budowa-
ne utwardzenie i odwodnienie ulicy. Niestety 
nie stać nas na to, aby od razu to zrobić. Kosz-
towałoby to więcej niż wybudowana kanaliza-
cja. To zadanie będę chciał w zrealizować w tej 
kadencji, ale nie ukrywam, że będzie to bardzo 
trudne. Teraz dla naszej gminy najważniejsze 
jest, aby mieszkańcy skorzystali z tej inwestycji 
i jak najszybciej podłączali się do kanalizacji. 
W Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kana-
lizacji w Rzgowie przy ulicy Stawowej wszyscy 
chętni są bardzo oczekiwani. Do końca przy-
szłego roku musimy podłączyć 1700 odbior-
ców, czyli ok. 400 domów. To ambitne zadanie, 
ale wierzę, że mieszkańcy nie zawiodą i wspól-
nie podołamy także temu zadaniu.

Mieszkańcy z zaciekawieniem i niecierpliwością 
czekają też na zakończenie budowy nowego domu 
kultury. To już bardzo, bardzo blisko…

Tak, trzecią ogromną inwestycją tego roku 
jest nowy budynek domu kultury i biblioteki. 
To długo oczekiwana i bardzo skomplikowa-
na inwestycja, dlatego nie obyło się bez pro-
blemów. Projekt ma już kilka lat. Od czasu, 
w którym powstawał znacznie zmieniły się 
standardy. Na przykład w projekcie nie prze-
widywano, że we wszystkich pomieszczeniach 
latem powinna być możliwość schłodzenia po-
wietrza. Zaplanowano tylko klimatyzację sali 
widowiskowej. Uznaliśmy, że trzeba uzupełnić 
ten brak. W pomieszczeniach na piętrze zain-
stalowano klimatyzację, a w bibliotece i w sa-
lach na parterze system schładzania powietrza. 
To niestety nieco wydłużyło realizację inwesty-
cji. Wyzwaniem było także nagłośnienie sali wi-
dowiskowej i sal muzycznych. W tym zakresie 
trzeba było skorzystać z pomocy konsultantów 
i po zgłoszonych przez nich uwagach także do-
konać pewnych zmian w projekcie. To także 
przedłużyło realizację. Wierzę jednak, że osta-
teczny kształt tej inwestycji spełni oczekiwania 
większości twórców i odbiorców kultury z na-
szej gminy oraz wszystkich naszych gości. Mu-
szę przyznać, że choć byłem tam już wiele razy, 
z zaciekawieniem czekam na finał tej budowy 
i otwarcie nowego domu dla rzgowskiej kultury.

A inwestycyjny rozmach ostatniego roku nie 
kończy się przecież na oczyszczalni, kanalizacji 
i domu kultury. Co jeszcze udało się wykonać?

Z dużych i szczególnie ważnych inwestycji koń-
czymy także przedszkole i nasz pierwszy pu-
bliczny żłobek w Guzewie. Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało nam 
na ten cel 570 tys. zł dofinansowania. Dotacja 
została przyznana na wniosek gminy Rzgów 
w konkursie „Maluch+” – 2019. Już w pierw-
szym kwartale przyszłego roku nowa placówka 
przyjmie dziewiętnaścioro dzieci poniżej 3 roku 
życia. Natomiast od września, czyli od nowe-
go roku szkolnego, zacznie też w tym budynku 
działać przedszkole. Formalnie przedszkole nie 
jest placówką opiekuńczą, a edukacyjną, dlate-
go zajęcia dla przedszkolaków mogą rozpocząć 
się dopiero od września. Sam z niecierpliwością 
czekam na ten moment, bo będzie on zakończe-
niem moich starań o stworzenie oferty opiekuń-
czej i edukacyjnej dla dzieci z zachodniej części 
naszej gminy. Wtedy zaczniemy realizować po-
dobny obiekt w Kalinie. Liczę, że w ciągu tej ka-
dencji zrealizuję moje marzenie, o tym aby przy 
każdej z naszych szkół powstało przedszkole 
ze żłobkiem. Dodam, że w Rzgowie chciałbym 
stworzyć żłobek w salach obecnego przedszko-
la, obecnie przeznaczonych dla najmłodszych 
dzieci. To bardzo realistyczny plan. Uważam, 
że po wybudowaniu nowych przedszkoli w Gu-
zewie i w Kalinie liczba dzieci w przedszkolu 
w Rzgowie zmniejszy się. Dzieci z tych części 
gminy zaczną korzystać z placówek, do któ-
rych będzie im bliżej. Wtedy zmniejszy się za-
potrzebowanie na sale przedszkolne w Rzgo-
wie. W części tych sal będzie można utworzyć 
żłobek. Dla gminy, w której przybywa nowych 
mieszkańców takie placówki są bardzo istotne. 
Bardzo liczę, że zdołamy je stworzyć.

Co oprócz inwestycji absorbowało 
Pańską uwagę przez ostatni rok?

Dużą wagę przywiązuję do ochrony środo-
wiska. W tym roku realizowaliśmy dwa pro-
gramy dla mieszkańców. Pierwszy z nich, 
to program usuwania azbestowych pokryć da-
chu. Drugi zaś, to program wymiany pieców, 
a w zasadzie źródeł ciepła na bardziej ekolo-
giczne. Oba programy były finansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Łodzi. Były to projekty, których dotychczas 
nasz urząd nie realizował. Były one bowiem 
skierowane bezpośrednio do mieszkańca. Do-
tychczas w ramach współpracy z WFOŚIGW 
nasza gmina skupiała się na realizacji progra-
mów inwestycyjnych – takich jak np. budowa 
hali sportowej czy stacji uzdatniania wody. 
Tam to urząd był inwestorem. Teraz trudność 
polegała na samej realizacji inwestycji i jej roz-
liczeniu, bo w przypadku programu azbesto-
wego i programu wymiany źródeł ciepła urząd 
jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację 
indywidualnych inwestycji mieszkańców. Rolą 
urzędu jest pomoc mieszkańcom w wykonaniu 
inwestycji. Jest to zarówno dla nas, jak i miesz-
kańców nowa sytuacja. Wiążą się z tym nowe 
wyzwania i również pewne trudności. Miesz-
kańcy nie są przecież profesjonalnymi kierow-
nikami budów, ani też osobami zawodowo 
rozliczającymi takie inwestycje. Nie mają też, 
co zrozumiałe, nawyków dobrego urzędnika. 
Nie są też przyzwyczajeni, że to, co zbudują 
dla siebie w domu będzie kontrolowane przez 
urzędników. Tymczasem, takie projekty są re-
alizowane ze środków publicznych i z założenia 
są kontrolowane. Tak jest nie tylko z projek-

tem PONE II, ale także z projektem „Czyste 
Powietrze”. Przedsięwzięcia te są dla obywateli, 
mają im ułatwić życie, ale obywatele muszą się 
liczyć z tym, że aby zapewnić uczciwość reali-
zacji i chronić nas wszystkich, jako podatni-
ków, przez nieuczciwymi osobami, wykonanie 
prac, musi być kontrolowane. Aby mieszkańcy 
byli do tego należycie przygotowani, urzęd-
nicy z naszej gminy, muszą ich o tym uprze-
dzić. To niewdzięczna rola, bo choć każdy lubi 
otrzymywać dofinansowanie, to nikt nie lubi 
być kontrolowany. Tymczasem takie programy 
to zakładają. My jednak, licząc się z ogromny-
mi potrzebami w tym zakresie, podjęliśmy się 
tej roli dla dobra naszych mieszkańców, ale li-
czymy na zrozumienie z ich strony.

W zakresie ochrony środowiska Gmina Rzgów 
jest aktywna także na innym polu ekologii.

O dobre środowisko dbamy na tyle, na ile pra-
wo pozwala nam zadbać o to, aby w naszym re-
jonie, także na granicach gminy nie powstawały 
niechciane inwestycje. Tam, gdzie mieszkańcy 
tego oczekują i jest to zasadne, walczymy o to, 
aby nie powstawało zbyt dużo masztów telefo-
nii komórkowej. Obecnie przeciwstawiamy się 
powstaniu dwóch masztów w okolicach Starej 
Gadki. Chodzi o inwestycje realizowane poza 
naszą gminą, a co za tym idzie nie mam bezpo-
średniego wpływu na ich wykonanie, ale robię, 
co mogę, żeby pomóc w tym przypadku naszym 
mieszkańcom. W ciągu ostatniego roku zabie-
gałem także o ograniczenie emisji hałasu z dróg 
krajowych przebiegających przez naszą gminę. 
Podjąłem w tym zakresie współpracę z Najwyż-
szą Izbą Kontroli i Urzędem Marszałkowskim 
w Łodzi. Liczę, że ta współpraca zaowocuje 
dziełem w postaci uzupełnienia ekranów na te-
renie naszej gminy. Chciałbym, aby mieszkańcy 
Kalinka i Romanowa to odczuli. Wszystko za-
leży jednak od decyzji marszałka województwa 
i działań GDDKiA. Będziemy je monitorować. 
W miarę możliwości staramy się zadbać o to, 
aby w naszej gminie nie powstawały nowe skła-
dowiska odpadów. W tym zakresie intensywnie 
współpracujemy z Wojewódzkim Inspektora-
tem Ochrony Środowiska w Łodzi. To ta insty-
tucja jest władna kontrolować przedsiębiorców 
z branży odpadowej. W naszej gminie sporo 
się w tym zakresie dzieje. Szczególnie od cza-
su, kiedy zorganizowaliśmy w naszym urzędzie 
spotkanie z przedstawicielami WIOŚ, państwo-
wą strażą pożarną, starostą i policją. Od tego 
czasu działający w gminie przedsiębiorcy mu-
szą bardziej przestrzegać przepisów. Oczywiście 
to nie gwarantuje, że nie będzie w tym zakresie 
naruszeń, ale na pewno sprzyja ograniczeniu 
potencjalnych zagrożeń.

Bo czasem działalność przedsiębiorstw może 
być radością, a czasem nie lada kłopotem 
dla mieszkańców i urzędników.

Mijający rok przyniósł nam faktyczne urucho-
mienie wcześniej przygotowywanych inwestycji 
w duże hale magazynowe. Mamy też zapowiedź 
powstania Mandorii. Rozwija się centrum han-
dlowe. To wszystko cieszy, bo w przyszłości 
będą nowe miejsca pracy i dochody dla gminy. 
Jednak jedną z dziedzin, w której byliśmy ak-
tywni w ostatnim roku, było przeciwdziałanie 
zalewaniu domów przez wodę powierzchniową 
pochodzącą z terenów nowych wielkich inwe-
stycji. Takie działanie wdrożyliśmy w Rzgowie 
w związku z realizacją magazynu przez jedną 
z firm. Inwestorom zawsze mówię, że powin-

ni zadbać o zagospodarowanie wód i że two-
rząc inwestycję, nie mogą stwarzać zagrożenia 
dla sąsiadów. To niedopuszczalne. Mówiłem 
to także zarządowi wymienionej spółki. Nie-
stety, w praktyce inwestor nie zastosował się 
do moich uwag. Dlatego musiałem zdecydo-
wanie zareagować i przeciwstawić się kontynu-
acji budowy prowadzonej kosztem sąsiadów. 
Wierzę, że zarząd tej spółki także to zrozumie. 
W przeciwnym razie będę zmuszony występo-
wać do instytucji kontrolnych i monitorować, 
w miarę możliwości, ich działania.

Podsumowując, sporo udało się zrobić, 
ale kłopotów też nie brakuje.

Jak widać, a i tak o wielu inwestycjach i dzia-
łaniach nawet nie wspomniałem. Dla mnie 
istotne jest to, że systematycznie realizuję to, 
co obiecałem mieszkańcom rok temu w czasie 
kampanii wyborczej. Z listy zamierzeń mogę 
już prawie odznaczyć: dokończenie dużych 
inwestycji związanych z budową kanalizacji, 
domu kultury, przedszkola, oczyszczalni ście-
ków, modernizację świetlic, parę dróg i chodni-
ków, rozwój oświetlenia, ale także rozwój bazy 
sportowej (mamy np. nową siłownię) i nową 
ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
bo w GOSTiR sporo się w tym zakresie dzieje, 
a nowy dom kultury stworzy kolejne możliwo-
ści. Tak jak obiecałem, dbając o rozwój infra-
struktury i inwestycji, zawsze staram się dbać 
o nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. 
Stąd z uwagą i szacunkiem realizuję także 
przedsięwzięcia upamiętniające ofiary II woj-
ny światowej, wydarzenia patriotyczne, czy też 
promujące lokalne tradycje jak choćby dożyn-
ki, a przed nami Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Ważna jest dla mnie dobra współpraca i dobry 
kontakt z mieszkańcami i to się udaje.

A dobry kontakt, lepsze relacje międzyludzkie 
i międzysąsiedzkie udaje się przecież budować 
również dzięki inwestycjom. Przykładem jest 
świetlica w Gospodarzu.

Tak remont tej świetlicy przyniósł wiele dobre-
go. Zintegrował lokalną społeczność. Tchnął 
nowego ducha w Koło Gospodyń i zainspi-
rował do działania innych mieszkańców. Sły-
szę, że po jesiennym dniu otwartym świetlicy 
wiejskiej w Gospodarzu, szykowana jest tam 
zabawa andrzejkowa. Podobnie jest też w in-
nych miejscowościach jak np. Kalinie i Kalin-
ku, gdzie dla wygody i integracji mieszkańców 
powstała m.in. altana czy zmodernizowano 
instalację elektryczną w remizie strażackiej. 
To przykłady bardzo ważnych dla mnie inicja-
tyw oddolnych, które dodatkowo zostały dofi-
nansowane z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Łódzkiego. Mam wrażenie, że coraz to 
lepsze efekty przynosi współpraca z Centrum 
OPUS i tzw. małe granty, które dają szansę roz-
woju działalności stowarzyszeniom i grupom 
nieformalnym działającym na terenie naszej 
gminy. To dobre wiadomości, które bardzo 
mnie cieszą i inspirują, bo widzę, że działania, 
które prowadzę mają sens i owocują.

Jakie są plany na kolejny rok kadencji? 

Bogate, ale opowiem o nich przy okazji prezen-
tacji nowego budżetu…

Dziękujemy za rozmowę
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska

Większość z nas lubi sensacyjne 
książki i filmy, więc jest okazja 
do zaprezentowania nowości wy-

dawniczej z naszej biblioteki, a historia jest 
niezwykła i pełna tajemnic.

Joan Stanley, tytułowa bohaterka powieści 
przez kilkadziesiąt lat mieszkała na przedmie-
ściach Londynu, żyjąc spokojnie i niespiesz-
nie aż do pewnego wiosennego poranka, 
kiedy została aresztowana przez agentów 
służb bezpieczeństwa pod poważnym zarzu-
tem szpiegostwa na rzecz Rosji. Dylematy 
moralne, które przychodzi rozstrzygać wraz 
z rozwojem sytuacji stanowią interesujący 

wątek powieści. Podejmowane decyzje Joan 
tłumaczy sytuacją, okolicznościami wojny, 
własną naiwnością, specyfiką czasów. Wraca 
wspomnieniami do lat młodości, a czytelni-
cy, śledząc losy bohaterki, mogą wyciągnąć 
własne wnioski na temat jej postępowania 
i dokonywanych wyborów.

Wspaniałe kreacje Joan Stanley w różnych 
latach swojego życia stworzyły Judi Dench 
oraz Sophie Cookson w ekranizacji powieści 
pod tym samym tytułem. Brytyjski szpieg 
KGB Melita Norwood, pierwowzór boha-
terki książki i filmu, została zdemaskowana 
i zatrzymana w 1999 r. jako niemal dzie-
więćdziesięcioletnia stateczna pani, która 
ów fakt skomentowała zdziwieniem: „Ojej, 
a już myślałam, że uszło mi to na sucho”. Jej 
nietuzinkowy życiorys zainspirował twór-
ców do pokazania go szerszej publiczności.

Autorka książki jest rodowitą Brytyj-
ką, prawniczką, która rozwija swój talent 
pisarski od kilkunastu lat, zbierając zna-
komite recenzje, co być może stanie się 
także zachętą do sięgnięcia po powieść. 
Serdecznie zachęcam.

* * *
JENNIE ROONEY
„Tajemnice Joan: 

Historia fascynującej kobiety szpiega” 
Katowice 2019. (s. 421)

Kobieta szpieg Kobieta szpieg 
w książce i na ekraniew książce i na ekranie

Harcerze ZHP w sobotnie przedpołu-
dnie, 9 listopada posprzątali kwaterę 
żołnierzy poległych w Bitwie Łódzkiej 

w listopadzie 1914 r. Dwa tysiące poległych po-
chowano w Starej Gadce w rejonie walk o miej-
scowe wzgórze. Kwaterę do uporządkowania 
wybrał Włodzimierz Kaczmarek z Urzędu 
Miejskiego, który przywiózł część narzędzi.

W mundurach państw zaborczych niemiec-
kich i rosyjskich walczyli liczni Polacy, m.in. 
rezerwista Władysław Bajerowicz z 225. Pułku 
Piechoty. Między innymi przed jego nagrob-
kiem druhny i druhowie zapalili znicze. Po-
rządkowana kwatera leży przy bocznej ścież-
ce. Nie była sprzątana podczas wcześniejszej, 
wrześniowej akcji z udziałem żołnierzy Bunde-

swehry i 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Ła-
sku. W grupie pracujących na historycznym 
cmentarzu druhen i druhów zastaliśmy m.in.: 
podharcmistrza Marcina Walczaka, Agniesz-
kę Deję-Wałęsińską, przyboczną Gromady 
Zuchowej „Odkrywców Nieznanych Lądów”, 
a także drużynową, samarytankę Martynę Stry-
charską. Kwaterę żołnierską sprzątali harcerze 
1. Rzgowskiej Drużyny Harcerskiej „Tajfun”, 
a także Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej 
„Obsydian”. W gminie Rzgów działa 80 harce-
rzy ZHP, najliczniejszą grupę stanowią zuchy.

* * *
Między Rzgowem a Rudą Pabianicką w dniach 
21–23 listopada 1914 r. miało miejsce krwawe 
starcie między Rosjanami broniącymi podejść 
do Łodzi a atakującymi Niemcami. 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. Doszło 
do krwawej bitwy na bagnety. Rosjanie odnie-
śli przejściowy sukces na tym odcinku frontu. 
Rano całe wzniesienie i okoliczne pola usłane 

były ciałami poległych. Poległych pogrzebano 
na miejscu i zbudowano pomnik. W nekro-
polii spoczywają również szczątki żołnierzy 
Wehrmachtu z 1939 r. oraz Rosjan i Niemców 
przeniesionych z parku Wolności w Pabiani-
cach. Początkowo, niedaleko pomnika z tablicą 
pamiątkową Pro Patria znajdowała się kaplica 
prawosławna. Nic nie ocalało również po ka-
plicy ewangelickiej. Obecny krzyż na wzgórzu 
cmentarnym jest niższy od pierwotnego, który 
uległ zniszczeniu.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Liczy się pamięć…
105 LAT BITWY POD RZGOWEM

NIEZWYKŁA HISTORIA 
OPARTA NA LOSACH 
MELITY NORWOOD
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W niedzielę, 3 listopada 
2019 r. w kościele 
parafialnym w Rzgowie 
odbyła się uroczysta msza 
dla uczczenia 550-lecia 
Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika. Obchody 
rocznicowe zaszczycili swą 
obecnością: arcybiskup 
metropolita łódzki Grzegorz 
Ryś, burmistrz Mateusz 
Kamiński oraz Radosław 
Pełka, przewodniczący Rady 
Miejskiej.

28 marca 1469 roku Kapituła Krakow-
ska w swych dobrach w Rzgowie 
zdecydowała się zbudować kościół. 

Lokalizację wspierał i promował sam Jan Dłu-
gosz. Projekt poparł prymas Jan Gruszczyński, 
arcybiskup gnieźnieński. Gruszczyński był 
bardzo wpływowym doradcą króla Kazimie-
rza Jagiellończyka w sprawach państwowych 
i prywatnych – pełnił funkcję królewskiego 
sekretarza. Akt fundacyjny rzgowskiego ko-
ścioła, wtedy jeszcze drewnianego nosi datę 3 
października 1469 r.

Historia Kościoła i Rzgowa splatała się 
w ciągu wieków. Stworzenie parafii – poza 
aspektem czysto religijnym, przyczyniło się 
do rozwoju cywilizacyjnego mieszkańców i po-
wstania nierozerwalnych więzi międzyludz-
kich, kulturowych i obyczajowych. Rzgów je-
dynie różnicą kilku lat jest młodszy od parafii.

W niedzielnych uroczystościach wzięły ak-
tywny udział: Rzgowska Orkiestra Dęta, Rzgow-
ski Chór „Camerata” i Zespół Pieśni i Tańca „Rz-
gowianie”. Środek kościoła szczelnie wypełniły 
poczty sztandarowe OSP oraz poczet PSL. Me-
tropolita łódzki poświęcił nowy sztandar parafii 
ufundowany przez Grażynę i Zbigniewa Gał-

kiewiczów. Arcybiskup Grzegorz Ryś poświę-
cił także obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu Ufam 
Tobie”, który peregrynował nie tak dawno po na-
szych domach. W stallach zasiadła m.in. Bożena 
Klass, stulatka, żywa legenda Rzgowa i skarbnica 
wiedzy o przeszłości miasta. Z zawodu była na-
uczycielką. Dziś mieszka w Pabianicach.

W uroczystości wzięła udział liczna gru-
pa duchowieństwa z dekanatu i spoza niego. 
55-lecie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 
Stanisława Biskupa Męczennika była okazją 
do wręczenia księdzu arcybiskupowi drob-
nych prezentów, wśród których była makieta 
naszego zabytkowego kościoła z 1630 r., szata, 
laurki i rysunki dziecięce, kwiaty, rękodzieło 
itp. Msza zakończyła się uroczystą procesją 
eucharystyczną z Najświętszym Sakramentem.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak trzy 
lata temu podjął wielkie dzieło remontu hi-
storycznej świątyni. Jemu i Radzie Parafialnej 
udało się pozyskać na razie ponad 2 miliony 
złotych od samorządu rzgowskiego, od Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
Kiedy tak wspaniali goście przyjechali na uro-
czyste obchody, zobaczyli kościół o odnowio-

nej fasadzie, z nowym dachem, z odrestauro-
wanym prezbiterium, ze wspaniałymi stallami 
XVIII-wiecznymi, które w ostatniej chwili ura-
towano przed szkodnikami drzewnymi.

Abp Grzegorz Ryś dopiero dwa lata jest 
metropolitą łódzkim. Jego niedzielne, dyna-
miczne kazanie z humorystycznymi akcentami, 
nieoczekiwanymi zwrotami narracji, licznymi 
przypomnieniami zmuszającymi do koncen-
tracji – stanowiło bardziej monodram, w in-
nych miejscach dialog z wiernymi. To kazanie 
nie tylko głosiło Słowo Boże… Metropolita nie 
od dziś znany jest z wielu zaskakujących idei. 
W tym roku w archidiecezji utworzył Między-
narodowe Diecezjalne Seminarium Misyjne dla 
Nowej Ewangelizacji Redemptoris Mater. Jest 
od dawna zaangażowany na rzecz ekumenizmu 
i dialogu międzyreligijnego. Był pomysłodawcą 
zorganizowanego w 2011 r. spotkania chrześci-
jan, żydów i muzułmanów w intencji pokoju 
pod nazwą „Echo Asyżu w Krakowie”. Wszedł 
w skład kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława 
Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan 
i Żydów „Przymierze”. Człowiek doprawdy nie-
pospolitego formatu…

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Do Rzgowa nadeszła korespondencja 
z gminy partnerskiej – miasta Starożyniec 

na Ukrainie. Miejscowe władze przysłały po-
dziękowania dla ks. Krzysztofa Florczaka, pro-
boszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Sta-
nisława Biskupa Męczennika za zebranie 5 tys. zł 
na naprawy dachów po przejściu nawałnicy.

Osobne podziękowania partnerski region 
na Ukrainie przysłał burmistrzowi Mate-
uszowi Kamińskiemu oraz Włodzimierzowi 
Kaczmarkowi, koordynatorowi akcji chary-
tatywnej, pracownikowi rzgowskiego ratusza. 
Swoją wdzięczność darczyńcom z naszej para-

fii wyrazili: proboszcz oraz parafianie Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Starożyń-
cu. Jest nam szczególnie miło, że dwa ostatnie 
listy z podziękowaniami są napisane w języku 
polskim. W rejonie Starożyńca naszymi part-
nerami są bowiem środowiska polonijne.

Jubileusz parafii Jubileusz parafii 
z udziałem arcybiskupaz udziałem arcybiskupa

Wdzięczność 
mieszkańców 
Starożyńca
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Listopad był bardzo pracowity dla rzgow-
skiej Cameraty. W sobotę, 9 listopada chó-

rzyści wzięli udział w III Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznej „Matecznik” – Artystycznych 
Spotkaniach Amatorskich Zespołów Wokal-
nych Seniorów w Szadku, podczas których 
otrzymali wyróżnienie. Jest to bardzo duży 
sukces, bowiem w przeglądzie udział wzięło aż 
15 zespołów i chórów z całego województwa 
łódzkiego.

W niedzielę, 10 listopada Rzgowski Chór 
Camerata wraz z Chórem Speranza oraz To-
warzystwem Śpiewaczym im. S. Moniuszki 
z Aleksandrowa Łódzkiego uatrakcyjnili Ga-
lowy Chóralny Koncert Pieśni Patriotycznych 
w Kutnie. 11 listopada, chórzyści uczestni-
czyli w obchodach 101. rocznicy odzyskania 
Niepodległości w kościele parafialnym pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgo-
wie. Wszystkim dziękujemy za wsparcie oraz 
wspólne świętowanie.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

Zanim uczniowie klasy pierwszej SP im. św. 
Królowej Jadwigi w Kalinie zostali przyję-

ci do społeczności szkolnej, trafili do Krainy 
Kredkolandii, gdzie musieli wykonać szereg za-
dań dla Króla Kredkosa i jego żony. Uczniowie 
wykazali się wiedzą na temat Polski, rozwiązali 
kilka zagadek przyrodniczych, i zaprezentowali 
artystyczne umiejętności.

Doniosłym momentem było złożenie przy-
sięgi na sztandar szkoły. Ślubowanie pierwszo-
klasistów wzbudziło wiele emocji. Kolorowym 
ołówkiem aktu pasowania dokonał dyrektor 
Jarosław Marianowski. Tym samym pierwszaki 
zostały włączone do społeczności uczniowskiej 
SP w Kalinie. Nie obyło się bez upominków 
i w wyśmienitych humorach wszyscy udali się 
na słodki poczęstunek. Ślubowanie uczniów klas 
pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko 
dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, 
dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, 
z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły 
niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na dłu-
go pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Grażyna Marianowska, 
fot. Jadwiga Zauder

Sąsiedzi firmy Gealan 
w Rzgowie podzielili się 
z nami zdjęciami wykonanymi 
po deszczu, na których 
widać wodę przelewającą się 
na posesje z wyżej położonego 
zakładu. Deszczówka 
wlewa się do piwnic, garaży 
i do magazynów, zalewa 
podwórka.

Wokół inwestycji polegającej na wzniesieniu 
hali i zbiornika retencyjnego zagęszcza się at-
mosfera. – Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie porównali stan faktyczny z wydaną opinią 
środowiskową oraz pozwoleniem budowlanymi 
i dostrzegamy rażące odstępstwa, co jeszcze 
nigdy nie miało miejsca w zakresie inwestycji 
w gminie Rzgów – podkreślił na konferencji 
burmistrz Mateusz Kamiński. – Odstąpienie 
od planów stanowi wyniesienie nad teren o po-
nad 2 m podstawy hali. Można się domyślać, 
że firma chce ją ustawić na płaszczyźnie sta-
rego zakładu, co ułatwi transport wewnętrzny. 
Wody opadowe z nowej hali spłyną w kierunku 
zbiornika retencyjnego przy ul. Zachodniej. Pro-
blem w tym, że został on otoczony ze wszystkich 
stron skarpami, których nie ma w planach! Dno 
znajduje się zaledwie 60 cm pod powierzchnią 
gruntu pierwotnego. Ten zbiornik o pojemności 
2 tys. m3 będzie po prostu za płytki. Samorząd 
rzgowski prowadzi politykę wielkiej przychylno-

ści dla przedsiębiorców, ale nie możemy dopu-
ścić, aby zmiany w stosunku do dokumentacji 
spowodowały niedogodności dla mieszkańców, 
a zwłaszcza szkody w mieniu. Zarówno urząd 
jak i sąsiedzi przedsiębiorstwa wystąpili pod 
koniec października z wnioskiem o kontrolę 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-

wiska. Władze samorządowe poprosiły również 
o sprawdzenie inwestycji przez powiatowego in-
spektora nadzoru budowlanego.

Alternatywą dla głębszego zbiornika reten-
cyjnego byłoby wykonanie odwodnienia wzdłuż 
ul. Kiepury do ul. Cmentarnej. Można by prze-
dyskutować sprawę, a nawet na koszt gminy spo-

rządzić projekt odwodnienia, ale za samą insta-
lację musiałby zapłacić inwestor. Ponieważ stara 
część zakładu jest także podtapiana wraz z za-
mieszkanymi, sąsiednimi posesjami, więc swego 
czasu zarząd Gealana obiecywał wybudowanie 
zbiornika retencyjnego dla tamtej części przed-
siębiorstwa. Ale póki co to były tylko słowa…

Włodzimierz Kupisz
fot. archiwa prywatne i UM w Rzgowie

To nie jest miłość 
nad rozlewiskiem…

Kolejny sukces „Cameraty”Kolejny sukces „Cameraty”

Ślubowanie 
w Krainie 
Kredkolandii

Zapraszamy do udziału Zapraszamy do udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Zapobiegajmy Plastycznym „Zapobiegajmy 

pożarom”. W konkursie pożarom”. W konkursie 
udział mogą wziąć nie tylko udział mogą wziąć nie tylko 
przedszkola i szkoły z gminy przedszkola i szkoły z gminy 

Rzgów, ale również osoby Rzgów, ale również osoby 
dorosłe. Regulamin dostępny dorosłe. Regulamin dostępny 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gminnym Ośrodku Kultury 

i na stronie aktualności: i na stronie aktualności: 
www.rzgów.pl.www.rzgów.pl.
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Tomasz Niciński prowadzący cukiernię 
Nita w Rzgowie wrócił z łódzkich XII 
Międzynarodowych Targów Żywności 

Ekologicznej i Naturalnej Natura Food z Perłą 
– certyfikatem naturalnego produktu regional-
nego. Perła została przyznana za minitartę owo-
cową Tomasza Nicińskiego w konkursie na naj-
lepszy polski regionalny produkt żywnościowy.

Co Pańska firma pokazała 
na targach w hali Expo?
Były to m.in. minirożki Malinowy Sen. Wygląd 
tych ciastek i ich nazwa wystarczyły, żeby skusi-

ła się na degustację Karolina Bielawska – Miss 
Polski. Pani Karolina wchodziła w skład jury 
oceniającego ekologiczne przysmaki razem 
z Grzegorzem Schreiberem – marszałkiem wo-
jewództwa łódzkiego. Członkowie komisji oce-
niającej na każdym stoisku nie tylko kosztowali 
wyroby, ale również wypytywali o receptury, 
tradycje każdej firmy i inne ciekawostki o pro-
ducentach i ich produktach. Obok minirożków 
z ciasta francuskiego, delikatnie listkujące-
go, ręcznie wykonanego, rozpływającego się 
w ustach pokazaliśmy tradycyjne wypieki od cia-
sta drożdżowego, sernika krakowskiego po ja-
błecznik na cieście kruchym oraz makowiec.

Jak dużą cukiernią jest „Nita”?

Jesteśmy małą firmą rodzinną, w której dzia-
łam z mamą Krystyną i jedną ekspedient-
ką – Magdą spoza rodziny. Jesteśmy w dwóch 
miejscach – od 15 lat zakład cukierniczy 
i 30-metrowy sklep działają w centrum Rzgo-
wa, a 40-metrową cukiernię otworzyłem w hali 
„Ptak Moda”. W obu cukierniach można także 
napić się kawy z ekspresu. Nie przewiduję du-
żego rozwoju produkcji, bo to ma być zawsze 
ręczna produkcja z sezonowych owoców, mąki 
o odpowiedniej zawartości glutenu. Podstawa 
to świeże mleko i jaja. Do wyrobów używam 
wieloowocowej marmolady od jednego, spraw-
dzonego producenta.

Długie są tradycje cukierni?
Mija już 40 lat, odkąd rodzice stworzyli cukier-
nię. Ja mam 28 lat, jestem czeladnikiem cu-
kiernictwa, skończyłem łódzką szkołę gastro-
nomiczną z tytułem technika żywienia. Kiedy 
słyszę pytanie o to, ile mam lat doświadczenia 
odpowiadam bez zająknięcia, że dwadzieścia. 
Tyle bowiem czasu podpatrywałem przy pracy 
rodziców: Krystynę i Jana. Samodzielną firmę 
założyłem w styczniu 2017 r.

Korzysta Pan z bardzo starych, 
niepublikowanych receptur?
Tak, ale zmodyfikowanych jednak z duchem 
czasu. Przecież nigdzie nie kupię mąki ani 
margaryny, które były w użyciu przed wiekiem. 
Asortyment moich naturalnych wyrobów dyk-
tuje sezon na poszczególne owoce. Choć przez 
cały rok są łatwo dostępne mrożone owoce, 
bułki z jagodami czekają na wysyp świeżych 
jagód, bułki truskawkowe na wysyp truskawek, 
czekam cierpliwie na pojawienie się na planta-
cjach rabarbaru, borówek, malin i śliwek. Taka 
jest filozofia wytwarzania zdrowych produktów.

Na odcinku 150 m naliczyłem 
w Rzgowie cztery cukiernie. 
Trudno działać w warunkach 
takiej konkurencji?
Chyba pan nie policzył warzywniaków, które też 
oferują ciastka… Ekologiczny, smaczny wyrób, 
w gablocie często jeszcze ciepły, ponad 15 lat wal-
ki o klienta w konkretnym miejscu, do którego 
się przyzwyczaił to wszystko złożyło się na suk-
ces. W zakładzie pracuję od zmierzchu do świtu, 
ale często też staję za ladą w cukierni, mielę i pa-
rzę kawę, rozmawiam z klientami. Tak tworzą się 
więzi, zaufanie i wzajemna sympatia…

Dziękujemy za rozmowę.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Marta Skwierczyńska – finalistka Miss 
Polski' 2019 już 8 grudnia zawalczy o ty-

tuł najpiękniejszej Polki. Będziemy ją śledzić 
na scenie i zaciskać mocno kciuki podczas re-
lacji telewizji Polsat. Gala finałowa Miss Polski 
to wyjątkowy dzień nie tylko dla uczestniczek 
i ich rodzin oraz znajomych. Konkurs obcho-
dzić będzie swoje 30-lecie.

Jednocześnie trwają wielkie przygotowania 
do tego wydarzenia! Jednym z nich była oficjal-
na sesja wizerunkowa, w której uczestniczyła 
21-letnia Marta Skwierczyńska ze Rzgowa. 
Przypomnijmy, że w czerwcu zdobyła tytuł II 
wicemiss Ziemi Łódzkiej – zakwalifikowała się 
finałowej gali wyborów Miss Polski.

Konkurs dla najpiękniejszych z pięknych 
odbył się w Teatrze „Dom” w Łodzi. Łącznie 
200 młodych pań przewinęło się przez dwa ca-
stingi, na których wyselekcjonowano 15 kandy-
datek do wyborów Miss Ziemi Łódzkiej.

– Przydała się zaprawa z zespołu „Rzgowia-
nie” i szkół tańca – ruch sceniczny miałam tak 
opanowany, że zawsze ustawiali mnie w pierw-

szym rzędzie – opowiada Marta. – Na zgru-
powaniu przed galą finałową trenowałyśmy 
od świtu do zmroku…

Laureatka 12 lat tańczyła w Zespole Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”, ale zaczynała w „Kra-
snalach”. W ten sposób nauczyła się poruszać 

na scenie z gracją i szybko opanowywać róż-
ne układy choreograficzne. Marta od dziecka 
tańczyła hip hop. Szlifowała choreograficzne 
umiejętności w szkołach tańca w Łodzi i Pa-
bianicach aż do 19. roku życia.

Marta zapytana o wymiary podaje: wzrost 
175 cm, talia 74 cm, biodra 94 cm, od talii 
do ziemi – 113 cm, biust 89, waga 58 kg.

– Kiedy miałam około 10 lat, po raz pierw-
szy założyłam szpilki mojej mamy Marysi i sio-
stry Mileny – przyznaje wicemiss Ziemi Łódz-
kiej. – Bez tej zaprawy trudno byłoby uczyć się 
ruchu scenicznego w późniejszych latach.

Marta jeszcze przed konkursem skończyła 
zaocznie Policealną Szkołę Techników Denty-
stycznych. Jej hobby to makijaż dzienny i wie-
czorowy.

Włodzimierz Kupisz
Fot. WK, Marta Macha Photography, 

Dorota Tyszka

„Malinowy Sen” „Malinowy Sen” 
kusi smakiem…kusi smakiem…

PIĘKNA RZGOWIANKA W KONKURSIE MISS POLSKI

Trzymajmy kciuki za Martę!
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W Hali im. Konrada Kobusa rozegra-
no Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w Piłce 

Siatkowej Drużyn Amatorskich. Organizato-
rami turnieju byli: GOSTiR oraz Starostwo Po-
wiatowe. W rozgrywkach wzięło udział 12 dru-
żyn. Miejsca na podium zdobyli goście z Łodzi.

W turnieju uczestniczyło 
12 zespołów:
 1. AKS Guzew
 2. Guzew Volley Team

 3. Speedwey
 4. Bad Boys Blue
 5. Squad
 6. Promilki
 7.  Izba Administracji Skarbowej (IAS) – Po-

wiat Łódzki
 8. KS Libero Czarnocin – Powiat Piotrkowski
 9. Proteo – Łódź
10. UĆ Torpeda – Łódź
11. Fuks
12. Bioeden.eu – Łódź

Zawody przebiegały sprawnie, a zawodnicy 
reprezentowali wysoki poziom i było to wi-

dać podczas finałów, kiedy walka toczyła się 
o każdą piłkę. Ostatecznie, najlepsze miejsca 
zdobyli: I miejsce – BIOEDEN, II miejsce – 
PROTEO, III miejsce – ŁÓDŹ TORPEDA.

W uroczystym rozdaniu pucharów oraz 
nagród wzięli udział: Mateusz Kamiński – 
burmistrz Rzgowa, Marta Stasiak i Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz – członkinie Zarzą-
du Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Ra-
dosław Bubas – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu, Turystyki Rekreacji w Rzgowie.

Izabella Stępień, WK, fot. GOSTiR

Emocje 
pod 
siatką

PIŁKA SIATKOWA

Amatorzy grający w sekcji tenisa stołowe-
go Miejskiego Klubu Sportowego Rzgów 

odnoszą znaczące sukcesy. Zdobyli II miejsce 
na Drużynowych Mistrzostwach Polski Ama-
torów w Poczesnej koło Częstochowy.

To nie wszystko, bo w 15-osobowej sek-
cji trenuje trzech niepełnosprawnych. Jeden 
z nich – czternastolatek Mikołaj Słoń przywiózł 
z Gdańska dwa medale z Mistrzostw Polski 
Szkół Specjalnych za debla i grę indywidualną.

– Gram w ping-ponga od szóstego roku ży-
cia – mówi 63-letni Michał Rechciński, mene-
dżer sekcji amatorskiej. – Tradycje tenisa stoło-
wego jako zorganizowanej dyscypliny sportowej 
sięgają w Rzgowie początków lat 60. ubiegłego 
stulecia. Sekcja, wtedy jeszcze w barwach Klu-

bu Sportowego Zawisza – trenowała najpierw 
na jednym stole w budynku dzisiejszego MOPS 
przy ul. Rawskiej 8. Ale już wtedy graliśmy 
w I lidze.

Z powstaniem stołowego sportu teniso-
wego w gminie Rzgów związane są nazwiska 
dwóch zawodników. Michał Rechciński zali-
cza do nich Tadeusza Salskiego, kierownika 
sekcji pingpongowej. Jednak w świadomości 
większości mieszkańców zapisał się z innego 
powodu: odniósł bowiem wielki awans zawo-
dowy, ponieważ 18 listopada 1998 r. został se-
kretarzem Urzędu Miasta Łodzi.

Po Tadeuszu Salskim, kierownikiem sekcji 
pingpongowej został Kazimierz Siutowicz, 
prawdziwy człowiek-orkiestra, łączący roz-
liczne pasje i funkcje. Grał w tenisa stołowe-
go od samego początku. Przez 18 lat kierował 
Gminnym Ośrodkiem Kultury, był radnym 
Rady Gminnej. W 2010 r, gdy odchodził 
na emeryturę, działał w Radzie Sportu Powia-
tu Łódzkiego i Gminy Rzgów. W roku przejścia 
na emeryturę miał 66 lat, a wciąż grał w piłkę 
nożną i w tenisa stołowego wykazując niewia-
rygodną sprawność fizyczną. Mało tego. Śpie-

wając w Rzgowskim Chórze „Camerata”, od 16 
lat zwraca uwagę słuchaczy swym wyrazistym 
głosem.

Michał Rechciński zapewnia, że za czasów 
Tadeusza Salskiego oraz Kazimierza Siutowicza, 
tenis stołowy w gminie stał na najwyższym po-
ziomie. Reprezentacja dwukrotnie zawalczyła 
o wejście do ekstraklasy, ale w eliminacjach zaj-
mowała pechowo dopiero trzecie miejsce. Skąd 
w naszym rejonie zainteresowanie tym sportem? 
Moda na grę w amatorskich sekcjach przyszła 
z… Niemiec, gdzie w tenisa stołowego gra się 
nawet w klubach przyfabrycznych. Dziś gramy 
w II lidze łódzkiej, liczącej aż 600 zawodników! 
To niewątpliwie najliczniejsza liga w kraju.

Rzgowska, amatorska sekcja tenisa stoło-
wego z kilkoma zawodnikami niepełnospraw-

nymi to sytuacja wyjątkowa. Praca szkoleniow-
ca z zawodnikiem niepełnosprawnym wymaga 
poświęcenia wiele czasu, a więc i cierpliwości. 
Gracz amator przeciętnie trenuje dwa razy 
w tygodniu i do tego dochodzą turnieje. Nie-
pełnosprawny znacznie dłużej skupia uwagę 
trenera.

Dla sportowca kategorii młodzieżowej 
z niewielkim deficytem intelektualnym – ping-
pong jest wspaniałą terapią psychologiczną, 
bo zmusza do maksymalnego skupienia na wy-
konywanej czynności. Z kolei dla młodziutkie-
go sportowca z ułomnością, polegającą na trud-
ności z poruszaniem – ruchliwa gra w tenisa 
jest perfekcyjną terapią kończyn, bo je uspraw-
nia jak najlepszy, regularny masaż.

W.Kupisz, fot. Zbigniew Goździk

Gdy ping-pong 
jest terapią

TENIS STOŁOWY

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Długo-
sza w Rzgowie zdobyli I miejsce i tym sa-

mym zostali mistrzami powiatu łódzkiego 
wschodniego w kategorii U8 podczas tur-
nieju, który odbył się w Wiśniowej Górze.

Reprezentacja naszej szkoły w tej ka-
tegorii wiekowej zagrała w następującym 
składzie: Kacper Fret, Kuba Góralczuk, 
Filip Kaczmarek, Michał Kunka, Adrian 
Saktura, Bartosz Sochaczewski oraz Wik-
tor Świerczyński. W decydującym spo-
tkaniu chłopcy zmierzyli się z reprezen-
tacją Szkoły Podstawowej w Justynowie. 
Po bardzo emocjonującym i zaciętym 
spotkaniu mecz zakończył się wynikiem 
2:0 dla naszego zespołu.

Bramki zdobyli: Kuba Góralczuk oraz Ad-
rian Saktura. Zawody odbyły się w ramach XX 
edycji turnieju Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku”. Dziękuję Rodzicom uczniów, 
na których zawsze mogę liczyć i są oni nieoce-
nionym wsparciem podczas zawodów spor-
towych. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
wymienionym uczniom i tradycyjnie życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.

Krzysztof Chrzanowski

Nasi najlepsi 
w powiecie

PIŁKA NOŻNA
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Opisywana w ostatnim 
numerze wyjazdowa wygrana 
nad GKS Ksawerów miała 
być pozytywnym bodźcem 
przed kolejnymi trudnymi 
spotkaniami końcówki rundy 
jesiennej. Do rozegrania 
pozostały wtedy cztery 
spotkania, w tym te 
najważniejsze ze Stalą Głowno 
i rezerwami Widzewa Łódź. 
Komplet spotkań dopełniły 
pojedynki z Włókniarzem 
Pabianice i KKS Koluszki.

Czołówka coraz dalej…

I już pierwsze rozegrane spotkanie ostudziło 
nasze oczekiwania. Porażka 1:2 z Włókniarzem 
Pabianice na własnym boisku na pewno chluby 
nie przynosi, a szkoda szczególnie przestrzelo-
nego rzutu karnego. Kolejny mecz i wysoka po-
rażka 5:0 ze Stalą w Głownie. Fakt, że kardynal-
ny błąd w tym meczu popełnił sędzia główny, 
a nie pomogła nam także czerwona kartka dla 
Maćka Bartłomiejczyka otrzymana już w pierw-
szej połowie meczu. Na kolejny mecz z Widze-
wem jechaliśmy pełni obaw o końcowy wynik. 
Już przed meczem wiadomo było, że nie w peł-
ni sił jest Bartek Bronka (poza kadrą meczową) 
oraz Marcin Olejnik (rozpoczął mecz na ławce) 
i do tego brak wykluczonego Bartłomiejczyka. 
Pierwsza połowa to zdecydowana przewaga 
łodzian i tylko duże szczęście naszego zespołu, 
że wynik remisowy utrzymał się do końca tej 
części gry. Druga połowa to już zupełnie inna 
gra naszego zespołu. To Zawisza wyglądał lepiej 
i to nasi zawodnicy częściej stwarzali zagrożenie 
pod bramką Widzewa. Decydujący cios zadali-
śmy na 10 minut przed zakończeniem meczu, 
kiedy to w zamieszaniu podbramkowym naj-
przytomniej zachował się Rafał Kujawski, usta-
nawiając wynik tego spotkania. I znów odżyły 
nadzieje na w miarę dobre zakończenie rundy 
i znów zostały one bardzo szybko zniwelowane.

W następnym meczu z KKS Koluszki kolejny 
raz na własnym boisku nie potrafiliśmy po-
konać drużyny zajmującej miejsce w dolnej 
części tabeli. Choć zaczęło się wszystko zgod-
nie z planem od bramki Damiana Marciocha 
to kolejne minuty gry nie przyniosły większego 
zagrożenia pod bramką gości, a już samych cel-
nych strzałów było jak na lekarstwo. Co gorsza 
po jednej z kontr to zespół z Koluszek cieszył 
się ze zdobytej bramki i ostatecznie zdobytego 
w Rzgowie jednego punktu. Po serii opisanych 
spotkań Zawisza ostatecznie wylądował na 4 
miejscu ligowej tabeli, co nie jest na pewno sa-
tysfakcjonującym wynikiem. Zwykło się ma-
wiać, że dopóki piłka w grze… jednak strata 
10 punktów do liderującej Stali Głowno może 
okazać się zbyt duża do odrobienia.

Końca dobiegła także przygoda z kolejny-
mi etapami rozgrywek Pucharu Polski. Nieste-
ty nie udało się naszemu zespołowi awanso-
wać do wojewódzkich potyczek, choć szansa 
na to była bardzo duża. Wylosowany zespół 
rezerw ŁKS wydawał się przeszkodą, którą 
byliśmy w stanie pokonać. Wszystko układało 
się dobrze do ok. 80 min meczu, czyli do mo-
mentu wyrównującego gola dla gości (prowa-
dzenie dla Zawiszy strzałem z rzutu wolnego 
zapewnił Przemek Różycki). Podstawowy czas 
gry zakończył się zatem wynikiem remisowym. 
Kolejne 30 minut okazało się dla nas zabójcze, 
nasi rywale w dogrywce aż 3-krotnie zdołali 
umieścić piłkę w bramce i to oni zapewnili so-
bie awans do kolejnego etapu gier.

Zawodniczki Zawiszy Fiero na zakończe-
nie rundy jesiennej uplasowały się natomiast 
na 5. pozycji. I choć wyniki tej rundy były na-
prawdę więcej niż dobre to jednak po ostatnich 
dwóch meczach odczuwamy pewien niedosyt. 
W ostatnich spotkaniach mierzyliśmy się z ze-
społami znajdującymi się w dolnych rejonach 
tabeli i mocno wierzyliśmy, że przyniosą nam 
one komplet punktów. Sześć punktów przy 
pozostałych zanotowanych wynikach dawa-
ły realną szansę na wysokie czwarte miejsce 
i tylko jednopunktową stratę do trzeciego 
Kotana Ozorków. Niestety na przeszkodzie 
stanął zespół Włókniarza Konstantynów, któ-
ry w Rzgowie wygrał 1:0. Tak więc z 6 oczek 

udało się zdobyć tylko 3 (po zwycięstwie 4:1 
na Górnikiem Łęczyca) i zadowolić musieliśmy 
się 5. miejscem. Mimo wszystko jednak to była 
dobra runda w wykonaniu naszych dziewczyn, 
a na wiosnę może być jeszcze lepiej.

Silna młodzież i dwaj mistrzowie
Dobiegły też końca wszystkie rozgrywki mło-
dzieżowe. Najtrudniej określić miejsce tramp-
karzy (rocznik 2006/07), którzy pomimo 
zakończenia rundy nie rozegrali ostatecznie 
jednego ze spotkań, w którym rywalem miał 
być zespół LZS Justynów. Po kilku próbach 
znalezienia odpowiedniego terminu godzi-
na spotkania została z systemu usunięta i tak 
naprawdę nie wiemy, czy nasz zespół otrzyma 
walkowerem 3 pkt, czy też nagle ktoś jednak 
nakaże rozegranie tego pojedynku. Gra toczy 
się o 2 lokatę, gdyż liderujący Widzew był poza 
zasięgiem pozostałych drużyn. Zespół Młodzi-
ków (rocznik 2008) zaliczył chyba zbyt mocne 
zderzenie z piłką graną na dużo większym niż 
dotychczas boisku, kończąc rozgrywki na 8 
pozycji. Zwycięstwa przeplatane były poraż-
kami i ciężko mówić o ustabilizowaniu formy. 
Co jednak należy zauważyć lider tej ligi żeńska 
drużyna UKS SMS Łódź jedyne punkty w roz-
grywkach straciła dopiero w spotkaniu z naszą 
drużyną. Oby był to dobry prognostyk przed 
rozgrywkami wiosennymi.

Czas pochwalić tych, którzy na to najbar-
dziej zasłużyli. Zadziwiać nie przestaje drużyna 
Orlików z rocznika 2010. To już kolejna runda, 
w której zespół ten walczy z zawodnikami o rok 
starszymi i nadal nie ma na niego silnych. Do-
piero ostatnie spotkanie przyniosło pierwszą 
i jedyną ligową porażkę (poprzedziło ją 11 zwy-
cięstw z rzędu), a bramka dająca mistrzostwo 
ligi padła na 3 minuty przed zakończeniem 
meczu, to jednak nie zmienia faktu, że mamy 
do czynienia z bardzo silną grupą zawodni-
ków. Oprócz ligowych spotkań zespół ma już 
za sobą także liczne sprawdziany z teoretycz-
nie jeszcze silniejszymi drużynami jak choćby 
Lechią Tomaszów, AKS SMS Łódź czy tez ŁKS 
Łódź, w większości których gra była więcej niż 
tylko zadowalająca.

Drugi zespół czyniący stałe postępy to dru-
żyna Orlików rocznika 2009. To już drugie 

z rzędu zwycięstwo całej ligi. A w całych jesien-
nych rozgrywkach również tylko jedna zano-
towana porażka, przy pozostałych 12 zwycię-
stwach i jednym remisie. Całą ligę zdominowały 
tak naprawdę dwa zespoły, Zawisza oraz Włók-
niarz Pabianice. Korespondencyjny pojedynek 
trwał aż do ostatniego naszego meczu, w któ-
rym pokonaliśmy na wyjeździe 6:4 Jagiellonię 
Tuszyn, zapewniając sobie tym samym zwycię-
stwo w rozgrywkach. Jak widać zatem nie było 
to dziełem przypadku ani też szczęśliwych i ko-
rzystnych wyników, a nasi zawodnicy własną 
postawą sami wypracowali swoją pozycję.

Następnym zespołem, który także zakoń-
czył już rozgrywki ligowe jest Orlik 2011 rocz-
nika. To kolejna drużyna, która podjętą decyzją 
przed startem lig zgłoszona została do rozgry-
wek dla starszego rocznika. Jeden rok więcej 
treningów to w tym wieku bardzo dużo, widać 
to było szczególnie w sile poszczególnych za-
wodników. Przełożyło się to na wyniki, które 
raz były lepsze, a raz gorsze. Najważniejsze jed-
nak w tym wszystkim było to jak szybko zawod-
nicy przyswajają piłkarską wiedzę i jak szybkie 
robią postępy. Mamy nadzieję, że to w głównej 
mierze rodzice zawodników wytrzymają ciężki 
czas nieco gorszych wyników, które zupełnie nie 
są w tym momencie istotne, a uwierzą w pro-
wadzone szkolenie ich pociech, co z całą pew-
nością przyniesie wymierne korzyści w nieda-
lekiej przyszłości. To samo dotyczy następnego 
zespołu trenującego pod szyldem Zawiszy – Ża-
ków z rocznika 2012. Najkrócej stażem trenu-
jąca grupa, która do tej pory sprawdzała swoje 
umiejętności tylko i wyłącznie w rozgrywanych 
turniejach. Przed nimi czas treningów, spokoj-
nej nauki piłkarskiego rzemiosła i na pewno 
też spora dawka kolejnych sprawdzianów z ich 
rówieśnikami. Mocno trzymamy kciuki za ich 
dalszy rozwój bo opiekujący się tymi drużyna-
mi trenerzy dają gwarancję ciągłych postępów 
i co najważniejsze spędzania wspólnego czasu 
z duża dawką zabawy.

Cykl turniejów halowych
Wspólnie z GOSTiR w Rzgowie zorganizowa-
ny zostanie cykl Turniejów Młodych Talentów. 
Jako pierwsi, już 23 listopada, zaprezentują się 
najmłodsi, czyli zawodnicy urodzeni w roku 
2012. Następnie 30 listopada na boisko wy-
biegnie rocznik 2010, a cały cykl 7 grudnia za-
mkną zespoły rocznika 2011. Wśród zaproszo-
nych zobaczymy m.in. zespoły CRI Pabianice, 
Sokerka Łódź, Jagielonii Tuszyn, Włókniarza 
Konstantynów, SAP Wiśniowa Góra, KKS Ko-
luszki, Włókniarza Pabianice, SAF Widzew, 
Football Academy czy GKS Ksawerów. Zapra-
szamy kibiców występujących zawodników 
na liczne przybycie i głośny doping.

Futsalowe problemy
Mimo, że rozgrywki futsalowe przyciągają na rz-
gowska halę coraz większe grupy kibiców to jed-
nak sama drużyna po niezłym początku sezonu 
znacznie obniżyła swoje loty. Sytuacja w tabeli 
robi się mało komfortowa, a wiadomo, że im 
bardziej się chce z takiego dołka wydostać tym 
prościej o kolejne błędy. Łatwych spotkań też już 
raczej nie będzie, a każde kolejne będzie bardzo 
istotne w kontekście zachowania ligowego bytu. 
Być może pierwsze od dłuższego czasu zwycię-
stwo pomoże w odwróceniu niekorzystnej karty.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Ligowa huśtawka…
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Składniki
• 1 filet z piersi kurczaka
• 8 pieczarek i jedna papryka czerwona
• jeden mały brokuł i pół kalafiora
• 15 dag fasolki i jedna cukinia
• 2 cebule i 2 ząbki czosnku
• torebka kaszy bulgur

Przygotowanie
Na patelni, na rozgrzanym oleju podsma-
żamy cebulę, czosnek i pieczarki. Następnie 
dodajemy pozostałe pokrojone warzywa 
(kalafior, brokuł, fasolkę), podsmażamy, 
a na końcu dodajemy cukinię i paprykę 

oraz przyprawy. Przykrywamy pokrywką 
i dusimy kilka minut, Na drugiej patelni 
podsmażamy otoczony przyprawami filet 
z kurczaka pokrojony w drobną kostkę, 
podlewamy sosem sojowym i krótko sma-
żymy. Kaszę bulgur 16 minut. Na koniec 
łączymy wszystkie składniki i delikatnie 
mieszany. Potrawa najlepiej smakuje prze-
studzona. Smacznego!

Źródło: 
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej” 

wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

Filet z kurczaka 
z warzywami 
i kaszą bulgur

Rzgowskie smaki

Gorący posiłek mięsno-warzywny 
na chłodne dni polecają panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Guzewie

Pół żartem, pół serio…

Na zdjęciu: Marek Bartoszewski, wieloletni działacz społeczny i samorządowy, który po raz 
pierwszy został radnym w 1984 roku! Od 1990 roku przewodniczący Rady Gminy, następnie 
Rady Miejskiej w Rzgowie (do 2014 r.), a obecnie jej wiceprzewodniczący. To już 35 lat dzia-
łalności w samorządzie rzgowskim, społecznej aktywności w gminie i rodzinnym Grodzisku, 
a także w strukturach PSL fot. UMR

W listopadzie tradycyjnie odwołujemy 
się w naszym kalendarzu do wydarzeń 

z czasów I wojny światowej. W rejonie Rzgo-
wa rozegrała się jedna z największych bitew 
manewrowych, nazywana operacją łódzką, 
która rozpoczęła się 11 listopada 1914 roku. 
Walki pomiędzy armiami niemiecką i rosyj-
ską trwały do początku grudnia, a po obu 

stronach stanęło w sumie ponad 
650 tys. żołnierzy wielu naro-
dowości. W piątek 20 listopada 
Niemcy zdobyli Rzgów, który był 
już częściowo zniszczony na skutek 
ostrzału artyleryjskiego. Zasadni-
cza batalia wielkich miała miejsce 
w okolicach Rzgowa i Starej Gad-
ki, gdzie do dziś pozostał dawny 
cmentarz wojenny. Straty po obu 
stronach szacowano na ok. 200 
tys. żołnierzy, którzy pochowa-
ni zostali na wielu cmentarzach 
w okolicach Łodzi.

Fot. UMR

Kartka 
z kalendarza 
LISTOPAD

Kolejna akcja krwiodawstwa w Rzgo-
wie w niedzielę, 17 listopada pozwoliła 

zgromadzić prawie 12 litrów życiodajnego 
leku. Do ambulansu Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłosiło się 
30 osób, z których krew oddało 26, a wiele 
z nich po raz pierwszy. Mieszkańcy Rzgowa 
i pobliskich miejscowości zasilają szeregi ho-
norowych krwiodawców.

Zapraszamy na kolejną akcję krwiodaw-
stwa, która odbędzie się 26 stycznia (niedziela) 
2020 r. w godzinach od 10 do 13 na parkin-
gu Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Aby zostać 
dawcą, trzeba być w wieku od 18 do 65 lat. 
Osoba oddająca krew musi być zdrowa, wy-
poczęta, rano przed oddaniem krwi powinna 
zjeść lekkie śniadanie oraz wypić dużo płynów. 
Przy oddawaniu krwi – do rejestracji koniecz-
ny jest dowód osobisty. Oddanie krwi to dar, 
którego nie można zastąpić niczym innym. 
Serdecznie dziękujemy honorowym dawcom 
krwi za najcenniejszy dar ofiarowany drugiemu 
człowiekowi.

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

Cenna krew 
daje życie

W sobotę, 16 listopada, rzgowianie obej-
rzeli występ kabaretu „Moherowe Be-

rety”. Nazwa mogłaby sugerować program sa-

tyry politycznej. A tu nikt ze sceny nawet nie 
zająknął się politycznie. Na spektakl śmiechu 
zaprosił GOK. Tekst i fot. WK

Desant „Moherowych 
beretów” rozbawił do łez

Trzeba z młodymiTrzeba z młodymi
naprzód iść!naprzód iść!


