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W niedzielę, 2 maja w Dzień Flagi 
po mszy świętej na parkingu przed 
kościołem w Rzgowie wystawio-

ne zostały kotyliony w narodowych barwach, 
przygotowane przez pracowników GOK dla 
mieszkańców gminy.

Oficjalnie po raz pierwszy biel i czerwień 
jako barwy narodowe pojawiły się 3 maja 1792 r. 
w uroczystościach w rocznicę uchwalenia kon-
stytucji. Kobiety wystąpiły wówczas w białych 
sukniach z czerwonymi szarfami, a panowie za-
łożyli biało-czerwone szarfy. Dzień Flagi to jed-
no z najmłodszych świąt państwowych, które 
zostało ustanowione przez Sejm RP w 2004 r.

Majówka z biskupem 
Markiem Marczakiem
150 patriotycznych kotylionów i flaga polska 
szeroka na pół placu kościelnego – tak przy-
gotowani do świętowania byli przedstawiciele 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. Za-
dbali oni o to, aby rzgowianie chociaż w sym-
boliczny sposób mogli poczuć świąteczną at-
mosferę Dnia Flagi. U nas jego nieodłączny 
element stanowi msza święta w parafialnym 
kościele. Była to jedyna okazja, aby przekazać 
mieszkańcom świąteczne dekoracje.

Dyrektor GOK Joanna Papuga-Rakowska 
wraz z członkami Zespołu Pieśni i Tańca „Rz-
gowianie” – pomimo złej pogody – dzielnie 
obdarowywali parafian biało-czerwonymi ko-
tylionami. Dodatkowo GOK przyozdobił plac 
parafialny wspaniale powiewającą flagą.

Mieszkańcy z dumą przyczepiali do swoich 
kurtek biało-czerwone wstążki. Niestety, obo-
strzenia ograniczały liczbę osób przebywających 
w świątyni, a wśród 23 osób obecnych podczas 
mszy znalazła się m.in. wiceburmistrz Rzgowa 

Małgorzata Rózga. W tym roku na mszy obecny 
był biskup Marek Marczak. Odwiedził parafię 
przy okazji bierzmowania naszej młodzieży.

Iluminacja na moście
Samorząd Rzgowa zadbał by 2 maja w Dniu 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zabytkowy 
most tramwajowy na Nerze był iluminowany 
po zmroku biało-czerwonym światłem.

W. Kupisz, N. Pachulska, fot. UMR

Biało-czerwone akcenty

Biskup Marek Marczak Iluminacja na moście

W sobotę, 15 maja 2021 r. zmarł w szpitalu rzgowia-
nin Andrzej Polakowski (ur. 29 VII 1955 r). Został 
Człowiekiem Roku 2017 Województwa Łódzkiego 
w konkursie „Dziennika Łódzkiego” i „Expresu Ilu-
strowanego. Tytuł zdobył za działalność społeczną. 
Finalista otrzymał ten zaszczytny tytuł za odtwo-
rzenie i opiekę nad historycznym Starym Rynkiem 
w Rzgowie.

Wspomnienie i sylwetkę zasłużonego społecz-
nika oraz miłośnika historii Rzgowa przedstawimy 
w kolejnym wydaniu naszej gazety.

ODSZEDŁ ANDRZEJ POLAKOWSKI
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W czwartek, 6 maja 2021 r. 
odbyło się posiedzenie Komisji 
Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej w Rzgowie. Jej 
przewodniczący Stanisław 
Zaborowski zaprosił gości 
z jednostek organizacyjnych 
gminy, którzy przedstawili 
główne informacje o swojej 
działalności.

Sytuacja ze szczepieniami
Jarosław Nettik, dyrektor Gminnej Przychodni 
Zdrowia poinformował, że zaszczepiono ponad 
półtora tysiąca osób, w tym ok. 700 osób dru-
gą dawką. Dostępność szczepionek zmienia się, 
ale bez trudu można zaszczepić po 150 miesz-
kańców tygodniowo. Zespół szczepienny dzia-
łał nawet przez dwie soboty, ale na razie tej 
działalności poniechano, ponieważ lekarzowi 
i pielęgniarce trzeba dać wolne za przepraco-
wana sobotę.

GPZ w Rzgowie od 21 stycznia, czyli od włą-
czenia się do akcji szczepiennej – nie zmarno-
wała ani jednej dawki. Gdy zostaje coś wolnego, 
zgodnie z instrukcją Ministerstwa Zdrowia – za-
szczepiony zostaje każdy pełnoletni pacjent spo-
za listy oczekujących. Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszył się Mobilny Punkt Szczepień 
w Rzgowie na parkingu przy poczcie.

Wydarzenia artystyczne
Joanna Papuga-Rakowska, dyrektor GOK 
przedstawiła harmonogram wydarzeń artystycz-
nych do końca roku kalendarzowego. To, czy 
imprezy odbędą się – wciąż zależy od luzowania 
obostrzeń. 26 maja odbędzie się w plenerze hap-
pening artystyczny dla mamy i taty. Na Dzień 
Dziecka placówka przygotowuje koncert na wi-
downi ograniczonej do 150 widzów. Już od po-
łudnia będą odbywały się na zewnątrz różne 
animacje, m.in. malowanie na wielkich ścian-
kach. Sekcja teatralna przygotowuje Kabaret 
„Po trzeciej fali” (13 czerwca) oraz monodram 

„Shirley Valentine” (20 czerwca). Będzie wię-
cej wycieczek edukacyjno-krajoznawczych dla 
dzieci, których w okresie epidemicznym było 
mało, ale cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

W bibliotece lepsza 
dostępność książek
We wrześniu br. – GOK wspólnie z Gminną 
Biblioteką Publiczną przygotują X Narodowe 
Czytanie. Anna Malinowska, dyr. biblioteki 
wyraziła nadzieję, że czytelnicy odzyskają do-
stęp do czasopism i wejdą między regały, aby 
znaleźć samemu odpowiednie lektury. W tej 
chwili utrudnieniem jest obowiązek 14-dnio-
wego kwarantannowania zwróconych książek. 
Epidemia dla czytelników oznaczała poluzowa-
nie regulaminu – nie ma ograniczenia liczby 
wypożyczeń, a nawet ściślejszego przestrze-
gania terminu zwrotu, bo czasem czytelnicy 
chorują i przechodzą rekonwalescencję przez 
kilka miesięcy. Bibliotekarki przyjmują na te-
lefon zamówienia od osób samotnych niepeł-
nosprawnych lub chorych w podeszłym wieku. 
W takich sytuacjach zamówienia są dostarcza-
ne do domów, ale tylko w gminie Rzgów.

Planowane są wstępnie spotkania autorskie, 
a w placówce odbywają się lekcje biblioteczne 
z udziałem uczniów z placówek w gminie Rz-
gów. Po spotkaniu dzieci przechodzą na wi-
downię GOK, gdzie korzystają z projekcji fil-
mowych.

Włodzimierz Kupisz

O zdrowiu i kulturze 
Z OBRAD KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Profesor Zbigniew Rau, mi-
nister spraw zagranicznych, 
wykorzystał dzień poselski 
na odwiedzenie gminy Rz-
gów. W towarzystwie burmi-
strza Mateusza Kamińskiego 
obejrzał w Tadzinie budowę 
przedszkola ze żłobkiem 
na 70 miejsc. Obiekt ma kosz-
tować 2,143 mln zł, z czego aż 
1,739 mln zł pochodzi z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Była też okazja 
do zaprezentowania kom-
pleksu szkolno-rekreacyjnego 
z boiskiem sportowym i mia-
steczkiem ruchu drogowego.

W Tadzinie trwają w tej chwili prace przy kon-
strukcji dachu. Wykonawca wykorzystał tech-
nologię stropowych płyt strunobetonowych. 
Ich elementy powstają ze stali i betonu, a wy-
soka jakość gwarantuje dużą wytrzymałość 
i odporność na warunki atmosferyczne.

Jednokondygnacyjny budynek będzie miał 
powierzchnię użytkową 432 m2, a rozkład 

pomieszczeń będzie podobny jak 
w nowym przedszkolu i żłobku 
w Guzewie. Firma, która sta-
wia budynek, wybuduje także 
kanalizację, zamontuje insta-
lację wodociągową, energe-
tyczną i centralnego ogrze-
wania zasilaną przez pompę 
ciepła. Ponadto położy płytki 
i panele podłogowe, pomaluje 
pomieszczenia, zamontuje wypo-
sażenie kuchni i zmywalni. Elewacja 
zostanie pomalowana na kolor kremowy.

W tym roku zostanie wykonanych najwię-
cej prac – powstanie dach i ściany działowe, 
a wyposażanie obiektu rozpocznie się w przy-
szłym roku. Burmistrz Mateusz Kamiński prze-
widuje, że w 2022 roku najpierw powstanie 
grupa żłobkowa, a z początkiem roku szkolne-
go rozpoczną zajęcia grupy przedszkolne.

Otwieranie przedszkoli z oddziałami 
żłobkowymi jest związane z obecnością szkół 
podstawowych w tych samych sołectwach, 
co wynika ze strategii rozwoju gminy. W tych 
miejscowościach będzie odbywał się płyn-
ny przepływ dzieci ze żłóbka do przedszkola, 
a potem do szkoły. Dzięki rządowemu dofinan-
sowaniu powstanie również oddział żłobkowy 
w Rzgowie przy ul. Letniskowej, a w Guzewie 
powstało już przedszkole ze żłobkiem.

Poseł prof. Zbi-
gniew Rau chwalił 

na konferencji prasowej 
tę ideę. Powiedział, że wspól-

nym mianownikiem podnoszenia jakości ży-
cia jest połączenie funkcji wychowawczych, 
oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, a nawet 
ekologicznych.

W Guzewie niedawno oddano do użytku 
minioczyszczalnię ścieków dla przedszkola 
ze żłobkiem. W Guzewie i w Tadzinie zapla-
nowano pompy cieplne, a na dachu szkoły 
w Kalinie powstanie wkrótce instalacja foto-
woltaiczna.

W Tadzinie obiekt z przedszkolem i żłob-
kiem jest wznoszony w bezpośrednim sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Ja-
dwigi w Kalinie. Sołtys Kalina Stanisław Hoja 
oraz Andrzej Sabela – sołtys Huty Wiskickiej-
-Tadzina w rozmowie z ministrem podkreślali, 

że pomysł stopniowej rozbudowy wiejskiego 
centrum oświatowo-wychowawczo-sporto-
wo-rekreacyjnego, łączącego wiele funkcji jest 
konsekwentnie realizowany od 30 lat. Jeszcze 
nie zakończyła się kolejna inwestycja, a już 
lokalni działacze planują wybudowanie nowo-
czesnej bieżni przy boisku szkolnym.

W oprowadzaniu gościa uczestniczyli m.in. 
Miron Ossowski, specjalista ds. rozwoju gminy 
oraz Marek Derski, specjalista ds. pozyskiwania 
zewnętrznych funduszy – obaj ze rzgowskiego 
ratusza. W rozmowach uczestniczyła Edyta 
Waprzko, radna powiatu łódzkiego wschod-
niego. Minister Zbigniew Rau rozmawiał 
także z burmistrzem Mateuszem Kamińskim 
na temat rządowego dofinansowania inwestycji 
drogowych w gminie Rzgów.

Włodzimierz Kupisz

Poselska wizyta Poselska wizyta 
w gminie Rzgóww gminie Rzgów
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Jak poinformował Marek Derski, specjalista 
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, dopiero 

1290 osób przyłączyło się do nowej kanalizacji 
w Starowej Górze i Starej Gadce. Tymczasem, 
warunkiem skorzystania z unijnego dofinanso-
wania budowy tej kanalizacji było przyłączenie 
1700 posesji do końca listopada 2020 roku. Ten 
termin udało się z powodu pandemii przesu-
nąć do końca sierpnia tego roku.

W razie niedotrzymania nowego terminu, 
gmina Rzgów będzie musiała zwrócić unijne 
pieniądze. To oznacza ogromną stratę dla bu-
dżetu samorządu. Ten niepotrzebny wydatek 
odczuwalibyśmy boleśnie przez całe lata w ten 
sposób, że będzie brakować na chodniki, nowy 
asfalt na ulicach czy oświetlenie.

Do mieszkańców, którzy nie spełnili tego 
obowiązku dotarły po raz kolejny imienne we-
zwania. Burmistrz wzywa w nich do niezwłocz-
nego przyłączenia nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Wyżej wyznaczony 
termin jest ostateczny i nieprzekraczalny. Aby 
spełnić obowiązek, należy złożyć w Gminnym 
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rzgo-
wie ul. Stawowa 11, wniosek o wydanie warun-
ków technicznych wykonania indywidualnego 
przyłącza kanalizacyjnego.

Po uzyskaniu warunków technicznych 
przyłącza kanalizacyjnego – należy kopię do-
kumentu dostarczyć w ciągu 14 dni do Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie pok. 7, listownie na ad-
res Urzędu Miejskiego w Rzgowie, plac 500-le-
cia 22 bądź mailowo: sekretariat@rzgow.pl

W przypadku niespełnienia obowiązku, zo-
stanie wydana decyzja nakazująca przyłącze-
nie do sieci kanalizacyjnej. Wykonanie decyzji 
podlega egzekucji w trybie przepisów Ustawy 
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji (tj. DzU z 2019 r., 
poz. 1438 ze zm.).

Burmistrz Rzgowa przypomina, że zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, właściciele nieruchomości zapew-
niają te oczekiwania przez przyłączenie nieru-
chomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe tylko wtedy, jeżeli posesja jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków, spełniającą wymagania określone 
w przepisach.

Jak powiedział Adam Stawiany, p.o. kierow-
nik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Rzgowie, na skwerze przy 
ul. Łódzkiej, w parku im. Adama Mickiewicza 
oraz na placu 500-lecia 22 wczoraj zostało po-
sadzone pół tysiąca aksamitek, begonii, dra-
gonów, szałwii i starców. Ażurowe jaja wielka-
nocne z tworzywa sztucznego stroją teraz aleje 

parkowe wykorzystane na kwietniki. W poło-
wie maja w parku pojawiły się także wiszące 
kwietniki z ozdobnymi roślinami.

fot. Adam Stawiany

Jaja „sadzone” 
w parku

RZGÓW

Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął 
6 maja br. uchwałę w sprawie dofinansowa-

nia wyposażenia boiska sportowego w Starowej 
Górze przy ul. Żwirowej. Dofinansowanie wy-
niesie 45 tys. zł ze środków UM w Łodzi z pro-
gramu Infrastruktura Sportowa+.

– Chciałbym podkreślić rolę Edyty Waprzko, 
radnej powiatu łódzkiego wschodniego w sta-
raniach o to dofinansowanie – mówi Miron 
Ossowski, specjalista ds. promocji i rozwoju 
gminy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Mię-
dzy innymi za te pieniądze mamy plan wyko-
nania dokumentacji technicznej oraz zainsta-
lowania przy ul. Żwirowej kontenerów – szatni 
z bieżącą wodą dla potrzeb zawodników. Prze-
widywana wartość całego projektu to 180 tys. zł.

fot. archiwum GOSTiR

W Starowej Górze przy ul. Piaskowej 
trwają roboty przy modernizacji 

przepompowni ścieków V1. Wykonaw-
ca Michał Zam browicz poinformował, 
że na zbudowanym w poprzednim etapie 
zbiorniku podciśnieniowym zamontowana 
została komora żelbetowa. Teraz rozpoczną 
się prace przy instalacjach i armaturze.

Jak dowiedzieliśmy się od Bogdana 
Błazińskiego, inspektora nadzoru z Refera-
tu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
wyposażenie obiektu pochodzi z importu 
z Niemiec. Zarówno wcześniej zamonto-
wana studnia zamówiona „na miarę”, jak 
i teraz instalacje i armatura pochodzą z wy-
sokiej półki co gwarantuje długą żywotność 
całej przepompowni ścieków V1 przy ul. 
Piaskowej. Wykonawca obiecuje zakończyć 
rozbudowę całej przepompowni do końca 
pierwszego półrocza bieżącego roku.

Rozbudowę przepompowni wymusi-
ła zakończona niedawno realizacja nowej 
kanalizacji w Starowej Górze. Obecny 
zbiornik o pojemności 8 m3 ścieków jest 
wyeksploatowany i już zbyt mały na nasze 
potrzeby. Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji pracuje w ruchu ciągłym. Nie 
można tak po prostu zbiornika wyłączyć 
z eksploatacji na kilka dni, żeby go wyre-
montować. W rezultacie inwestycji powstał 
drugi, większy zbiornik, który w razie awa-
rii umożliwi normalną pracę kanalizacji.

Ponieważ mamy do czynienia z kana-
lizacją podciśnieniową, ścieki są zasysane 
z przydomowych studni z posesji lub w uli-
cy na terenie rozciągającym się od strony 
Konstantyny w kierunku trasy katowickiej. 
Następnie, zgromadzone w zbiorniku przy 
ul. Piaskowej ścieki z przepompowni V1 
są tłoczone w kierunku oczyszczalni.

fot. Bogdan Błaziński

Kiedy start V1?
STAROWA GÓRA

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

Są pieniądze na boiskoSą pieniądze na boisko
STAROWA GÓRA

KonieczneKonieczne
 PODŁĄCZENIE PODŁĄCZENIE
do kanalizacjido kanalizacji

GMINA RZGÓW
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W końcu kwietnia rozpoczęła się wymiana 
oprawek sodowych na energooszczędne ledowe 
na 15 słupach oświetleniowych wzdłuż ul. Gro-
dziskiej w Rzgowie na odcinku od skrzyżowa-
nia do ul. Tylnej – poinformował Włodzimierz 
Kaczmarek, starszy specjalista ds. mienia ko-
munalnego i energetyki w rzgowskim ratuszu.

Zgodnie z zapisami umowy na konserwację 
oświetlenia na terenie Rzgowa, prace wykonuje 
PGE Dystrybucja z Pabianic.

To Urząd Miejski w Rzgowie wskazał 
do tegorocznej wymiany oświetlenia ulicznego 
drogę wojewódzką 714 ul. Grodziska odcinek 
od ul. Łódzkiej do ul. Tylnej.

Dobiega końca wprowadzanie nowej, stałej or-
ganizacji ruchu w Starowej Górze. Samorząd 
przeznaczył na ten cel 63,436 tys. złotych.

Jak powiedział Adam Stawiany, p.o. kie-
rownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Rzgowie, w ostatnich dniach 
zewnętrzny wykonawca maluje biało-czerwone 
pasy na przejściach dla pieszych na ul. Cen-
tralnej przy wjeździe od strony Konstantyny, 
na Pejzażowej i Centralnej/Topolowej. Jest 
to ostatni etap wprowadzania nowej, stałej orga-
nizacji ruchu na drodze 2941E. Przypomnijmy, 
że w grudniu 2020 r. wprowadzono tzw. aktyw-
ne oznakowanie przejść dla pieszych. Polega 
ono na tym, że sygnalizacja świetlna urucha-
mia się wraz ze zbliżaniem pieszego do zebry. 
Zamontowano wyspowe progi zwalniające.

Będzie tańsze Będzie tańsze 
oświetlenie oświetlenie 
ul. Grodziskiejul. Grodziskiej

Bezpieczniej Bezpieczniej 
na ul. Centralnejna ul. Centralnej

RZGÓW

STAROWA GÓRA

Burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił 
projekt uchwały w sprawie utworzenia 
drugiego punktu przedszkolnego Kor-

nelki II w Guzewie. Radni przyjęli w tej sprawie 
uchwałę podczas XXXV sesji RM w Rzgowie.

– Z dniem 1 września 2021 r. Kornelki II roz-
poczną działalność – mówi burmistrz Mateusz 
Kamiński. – Nowy punkt przedszkolny w Guze-
wie związany jest organizacyjnie z Przedszkolem 
Publicznym w Rzgowie. Zapewne Mariola Miko-
łajczyk, dyrektor Przedszkola Publicznego w Rz-
gowie skieruje do pracy w Guzewie nauczycielki 
powracające do pracy po dłuższej nieobecności.

Działalność Kornelków II jest finansowa-
na z budżetu naszego przedszkola w Rzgowie. 
Punkt przedszkolny funkcjonuje 5 dni w tygo-
dniu w godzinach od 8 do 13. W uzasadnio-
nych przypadkach, na życzenie rodziców – go-
dziny otwarcia punktu przedszkolnego mogą 
być zmieniane przez dyrektora przedszkola. 
Dzienny wymiar godzin zajęć nauczania, wy-
chowania i opieki może być wydłużony za zgo-
dą samorządu, czyli organu prowadzącego.

Do punktu przedszkolnego Kornelki II 
będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, 
zamieszkałe w gminie Rzgów. W ciągu roku 
mogą być przyjęte dzieci w miarę wolnych 
miejsc, a punkt działa bez przerw feryjnych.

Z ułożeniem nakładki asfalto-
wej na ul. Szczytowej w Staro-
wej Górze wykonawca musiał 
wstrzymać się na pewien czas 
z powodu inwestycji, związa-
nej ze światłowodem interne-
towym.

W ubiegłym tygodniu kombajn asfaltowy uło-
żył nakładkę z asfaltobetonu, a do końca robót 
pozostało już tylko wykonanie progów drogo-
wych, spowalniających ruch.

– Ulica Szczytowa stała się ulubionym skró-
tem od Trasy Górna do głównego skrzyżowania 
w Starowej Górze, bo kierowcy unikali w ten 
sposób korka przed zjazdem – mówi burmistrz 

Rzgowa Mateusz Kamiński. – Ulica Szczytowa 
to jest wąska, gęsto zamieszkana ulica, a z po-
wodu złych nawyków kierowców stała się wręcz 
niebezpieczna, szczególnie dla małych dzieci, 
które mogły wtargnąć na jezdnię. Dlatego na no-
wiutkim asfalcie pojawią się od razu wyniesienia 
spowalniające ruch.

– Przykręcane do nawierzchni progi spo-
walniające, związane były z ul. Szczytową 
przynajmniej od 10 lat – informuje Zbigniew 
Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji 
UMR. – Wiemy od mieszkańców, że kierowcy 
pokonywali często ul. Szczytową z bardzo nie-
bezpieczną prędkością. Kiedy planowaliśmy 
ułożenie asfaltowej nakładki, mieszkańcy wciąż 
popierali wyniesienia spowalniające ruch. Teraz 
bowiem przeszkody przyjmą postać wyniesień 
z kostki betonowej o grubości 8 cm. Zaprojekto-

wane trzy wyniesienia będą posiadały krawędzie 
od strony najazdowej i zjazdowej, zabezpieczone 
krawężnikami na solidnych ławach z betonu.

Ułożenie asfaltowej nakładki wzbudzi-
ło duże zainteresowanie przedsiębiorców – 
w przetargu wzięło udział aż 8 wykonawców. 
Najkorzystniejsze warunki i cenę 178,5 tys. zł 
zaproponowała firma Instyle Doroty Daniel-
czyk z Nowego Bedonia w gminie Andrespol. 
Modernizacja ulicy na odcinku 620 m pole-
gała na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni, 
uzupełnieniu ubytków, odwodnieniu jezdni 
w postaci wpustów deszczowych z osadnikiem 
i odprowadzeniem do rowu odwadniającego, 
regulacji wysokości istniejących zjazdów oraz 
regulacji włazów studni kanalizacji sanitarnej, 
telekomunikacyjnej i obudów.

fot. UM w Rzgowie

Powstanie punkt 
przedszkolny

Nowy dywan z asfaltu 
na ul. Szczytowej

GUZEW

STAROWA GÓRA
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Dobre wieści od Majeczki 
Kwiatkowskiej z Woli Rakowej, 
na której leczenie oddali 
pieniądze mieszkańcy gminy 
Rzgów oraz 200 tysięcy innych 
darczyńców z całego kraju.

Rodzice wraz z dziewczynką powrócili miesiąc 
temu ze szpitala do domu. Maję poddano tera-
pii genowej, którą zniosła dobrze. Maja nabrała 
energii, ma humor i apetyt dopisuje. Rodzinę 
cieszy również to, że bez sprzeciwu przyjmuje 
gorzkie lekarstwa zalecone przez lekarza pro-
wadzącego, pod którego stałą opieką pozosta-
je. W szpitalu Majeczka bardzo stęskniła się 
za tatą. Po powrocie do domu całe popołudnie 
spędziła z nim na zabawie nowymi klockami. 
Wieczorem, oczywiście udana kąpiel z chlapa-
niem jak zwykle.

Maja cierpiała na SMA typu I, czyli rdze-
niowy zanik mięśni. Urodziła się z niską wagą. 
Bardzo słaby odruch ssania poskutkował pro-
blemami z jedzeniem. Lekarze stawiali różne 
diagnozy. Kiedy dziewczynka skończyła dwa 
miesiące, pojawiły się wyniki badań gene-
tycznych i najgorsze przypuszczenia zostały 
potwierdzone – rdzeniowy zanik mięśni typu 
pierwszego…

To najcięższa postać tej nieuleczalnej cho-
roby. SMA wyniszcza mięśnie, wprowadza 
małe dzieci w bezruch. Rodzice codziennie 
byli świadkami tego, jak choroba pozbawia ich 
córeczkę z sił. Maja przestała całkowicie ruszać 
nóżkami, a jej rączki słabły z dnia na dzień. 
Z każdym dniem dziewczynka bezpowrotnie 
traciła sprawność! Zanikały mięśnie, w tym 
te, odpowiedzialne za jedzenie i oddychanie… 
Dzięki ogólnopolskiej zbiórce około 9 mln zł 
dziewczynka rozpoczęła terapię genową. Nie-
zbędne jest jednak nadal prowadzenie inten-
sywnej rehabilitacji.

Jeden z najdroż-
szych leków na świecie 
podawany jest tylko 
raz w życiu, a jego 
koszt  przerasta ł 
wszelkie wyobraże-
nia. Niemożliwe sta-
ło się możliwe dzięki 
ogólnopolskiej zbiórce 
zakrojonej na ogromną 
skalę. – Do akcji wielo-
krotnie włączały się wszystkie 
koła gospodyń wiejskich z gmi-
ny Rzgów – mówi Anna Pachulska, 
przewodnicząca KGW w Kalinie. – Zorgani-
zowałyśmy akcję zbierania pieniędzy „od drzwi 
do drzwi”, piekłyśmy ciasta na każdy festyn 
charytatywny i na licytacje. Był także sportowy 
challenge, który podjęli wcześniej pracownicy rz-
gowskiego magistratu. Również strażacy z gminy 
Rzgów postanowili, że wesprą Maję i w niedzielę 
12 lipca 2020 roku podczas mszy świętych w ko-
ściele pw. św. Stanisław Biskupa i Męczennika 
w Rzgowie zbierali pieniądze.

– Mieszkańcy gmi-
ny nie zawiedli i tym 
razem wspierali”ma-
łą pszczółkę” z Woli 
Rakowej – poinfor-
mował wtedy Janusz 

Pacześniak, naczelnik 
OSP w Starowej Górze. 

– Przy okazji druhowie 
i druhny Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Kalinie, Gro-
dzisku, Bronisinie Dworskim 

i w Starowej Górze składają 
mieszkańcom serdeczne podzięko-

wanie za poparcie szlachetnej akcji.
– Niedzielna kwesta zorganizowana 

przez strażaków przyniosła 9815 zł – mówiła 
Agnieszka Woźna z rodziny Mai Kwiatkow-
skiej, współprowadząca kwestę. – Tydzień 
wcześniej prowadziliśmy zbiórkę w „Polro-
sie”, a jej efekt to 2005 złotych. Dwa tygodnie 
wcześniej w sobotę i w niedzielę mieszkańcy 
i przyjezdni wrzucili ponad 20 tys. zł do pu-
szek na terenie CH Ptak oraz po niedzielnym 

nabożeństwie. W czasie roztańczonego happe-
ningu z udziałem Zespołu Pieśni Tańca „Rz-
gowianie” przed siedzibą Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rzgowie – do puszki trafiło 1229 zł, 
a na rzecz Mai GOK zorganizował również 
dwa koncerty na scenie Domu Kultury. Akcja 
zataczała w gminie Rzgów coraz szersze kręgi. 
OSP w Kalinie licytowała na fb piłkę meczową 
i koszulkę klubową z autografami byłych piłka-
rzy RTS Widzew. W Rzgowie wystawiono także 
pojemnik w kształcie serca, gdzie zbierane były 
na rzecz akcji plastikowe nakrętki. W ciągu ko-
lejnych miesięcy w całym kraju udało się zebrać 
ogromne pieniądze na terapię genową dla Mai, 
której życzmy zdrowia i dużo uśmiechu!

Włodzimierz Kupisz

Majeczka Majeczka 
już w domu!już w domu!
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Na początku maja przedstawiciele Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzgowie – specjalista pracy socjal-

nej Olaf Gwardjan oraz druhowie z Ochotni-
czych Straży Pożarnych Gminy Rzgów rozwieź-
li paczki żywnościowe dla osób potrzebujących 
z naszej gminy. Żywność odebrano z siedziby 
Towarzystwa Pomocy im. św. Alberta w Pabia-
nicach, z którym współpracuje MOPS w Rz-
gowie.

Paczki żywnościowe dotarły do osób za-
kwalifikowanych w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa. W paczkach 
tych znalazły się m.in. takie produkty, jak 
mleko, makaron, dżem, olej, mąka, cukier, ser 
żółty, konserwy rybne i mięsne, przetwory wa-
rzywne.

Warto podkreślić, iż realizacja tego zadania 
odbyła się w oparciu o zawarte porozumienia 
o współpracy pomiędzy MOPS a wszystkimi 

jednostkami OSP gminy Rzgów. Dystrybucja 
żywności przebiegła bardzo sprawnie, a wspól-
ne przedsięwzięcie służb pomocy społecznej 
i druhów z OSP wywołało wdzięczny uśmiech 
i zadowolenie wśród potrzebujących.

MOPS w Rzgowie pragnie serdecznie po-
dziękować druhowi Dariuszowi Krzewiń-
skiemu, prezesowi Gminnego Związku OSP 
oraz wszystkim druhom OSP z gminy Rzgów 
za udział, zaangażowanie i poświęcony czas, 
zarówno w tegorocznej akcji, jak i w działa-
niach, które miały miejsce w 2020 r.

Chcemy również w imieniu włodarzy gmi-
ny podziękować firmie „Grot”, która od wielu 
miesięcy regularnie zasila swoimi wyrobami 
lodówkę społeczną, stojącą przy Urzędzie Miej-
skim w Rzgowie.

Aneta Łopyta, 
kierownik MOPS w Rzgowie

Jak poinformował dyrektor Radosław 
Bubas, niebawem rozpoczną się remonty, 
zmierzające do poprawienia funkcjonalno-

ści i estetyki otoczenia Hali Sportowej Gmin-
nego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Rzgowie oraz terenu sportowo-rekreacyjne-
go przy ul. Żwirowej w Starowej Górze. Trwają 
prace nad kosztorysem robót. Pieniądze na te 
prace zostały przesunięte w budżecie GOSTiR 
ze zwrotu składek ZUS, co wynikało z tarczy 
antykryzysowej.

Na terenie sportowo-rekreacyjnym przy 
ul. Żwirowej w Starowej Górze przewiduje się 
umocnienie skarp ażurowymi betonowymi 
i wybudowanie schodów na skarpie, która jest 
umocniona, ale do połowy wysokości. Ułoże-
nie kostki do wierzchołka skarpy zapobiegnie 
jej degradacji i zniszczeniom na boisku oraz 

poprawi estetykę obiektu. Ponadto boisko zy-
ska ogrodzenie panelowe od strony przyległych 
działek.

Dyrektor GOSTiR Radosław Bubas zapla-
nował także budowę dodatkowego piłkochwy-
tu i niwelację południowej skarpy. W efekcie 
powstanie ścieżka przełajowa wokół boiska. 
Na zakończenie prac przewidziany jest zakup 
ziemi oraz roślin do posadzenia na skarpach 
i wokół terenu. Przy Hali Sportowej w Rzgo-
wie remont obejmie umocnienia skarpy beto-
nowymi ażurami na powierzchni ok. 140 m2 
i naprawę istniejących obrzeży na długości 
60 m. Natomiast skwerek przy hali, który pełnił 
funkcję składowiska materiałów budowlanych 
na budowę GOK został oczyszczony i będzie 
obsadzony zielenią.

WK

Paczki żywnościowe Paczki żywnościowe 
dla potrzebującychdla potrzebujących

Będzie bezpieczniejBędzie bezpieczniej
  i zielono  i zielono

W drugim etapie do konkursu na mikrogranty 
zgłoszono 10 wniosków. Po przeprowadzeniu 
rozmów, operator wyłonił 10 zwycięskich pro-
jektów, których listę publikujemy poniżej:

Dodatkowe informacje na temat konkursu 
można uzyskać u operatora:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS, tel. 509 899 449, 

e-mail: opus@opus.org.pl
Biuro Projektu: 

Narutowicza 8/10, 90–135 Łódź
Koordynatorka: Aleksandra Wasilewska, 

tel. 504 298 590, awasilewska@opus.org.

Po I etapie ogólnopolskiego Festiwalu Kół Go-
spodyń Wiejskich „Polska od kuchni”, KGW 

w Kalinie i KGW w Rzgowie przeszły eliminacje 
w kilku kategoriach, m.in.: „Kobieta Gospodarna 
i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię”. W „Wy-
borach Miss Wdzięku” zakwalifikowała się Mag-
dalena Hoja-Mordaka, a w kategorii „Miss 
Wdzięku 45+” – Cecylia Agnieszka Modranka.

Kandydatka musiała przedstawić dwie foto-
grafie – portretową i z pełną sylwetką oraz z jakie-
go powodu jest rozpoznawalna – Cecylia zajmuje 
się kroniką KGW Kalino, a Magdalena ma na kon-

cie m.in. kwerendę fotografii archiwalnych naszej 
„małej ojczyzny”. Jej uczniowie zwyciężają w olim-
piadach i konkursach historycznych.

W kategorii „Konkurs artystyczny” gospo-
dynie wysłały „Kaliński walczyk” – piosen-
kę w wykonaniu Natalii Pachulskiej do słów 
Anny Pachulskiej. W „Konkursie kulinarnym” 
koło zaprezentowało zdjęcia z komentarzem 
do przygotowania kotletów mielonych z za-
smażaną kapustką według przepisu z książ-
ki pt. „Smaki ziemi rzgowskiej”. W kategorii 
„Kobieta gospodarna i wyjątkowa – opowiedz 
swoją historię” oraz w kategorii „Konkurs ar-
tystyczny” – zakwalifikowało się także Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Rzgowa.

W. Kupisz

Mikrogranty 
dla gminy 
Rzgów 
rozdzielone

Idą jak burza!Tytuł projektu Wnioskodawca Ocena Kwota

1
III Świętojańskiej 

spotkanie integracyjne 
mieszkańców wsi

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Prawdzie 43 4000

2 Rajd rowerowy po 
gminie Rzgów

Stowarzyszenie Akcja 
dla kolarstwa 38,5 4000

3

Rzgów w szczególe – to, 
co ciekawe i charaktery-
styczne w architekturze 

lokalnej

Centrum Inicjatyw 
na Rzez Rozwoju 

Regionalnego
38,5 4000

4 Jesteśmy Serca Biciem Fundacja Mamy serce 38 3500

5
2 Sportowy 

Piknik Rodzinny 
Zawisza Cup

Grupa nieformalna 
rodziców Zawiszaków / 
Klub Sportowy Kontra

37,5 2700

6

Krew musi krążyć! 
Za dobre uczynki 
dostaniesz dobre 

upominki

Grupa nieformalna 
Paulina / Fundacja 
Centrum Inwestycji 
Społeczno-Ekono-

micznych

34 2200

7 Rzgów 
idzie po formę

Grupa nieformalna 
The Stars / Fundacja 
Centrum Inwestycji 
Społeczno-Ekono-

micznych

34 2200

8
I Ogólnopolski Turniej 

Amatorskiej Piłki Nożnej 
Kobiet Rzgów Cup

Klub Sportowy 
Polska 34 2200

9
Halowy Turniej Walking 

Futbolu o Puchar 
Niepodległości

Walking Futbol 
Polska 31,5 2200

10 Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Guzewa

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Guzewie 28 2200

Dofinansowano w ramach lokalnego programu mikrograntów dla aktywnych mieszkańców: 
v edycja w gminie rzgów 2021, realizowanego przez centrum opus, finansowanego ze środków gminy rzgów. 

Fot. Panie z KGW Kalino na pamiątkowym zdjęciu
z jubileuszu 60-lecia powstania koła
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W województwie łódzkim gmina 
Rzgów należy do elitarnej grupy 
ośrodków (obok Aleksandrowa 

Łódzkiego, Złoczewa, Sulejowa) o dodatnim 
przyroście liczby mieszkańców. W gminie 
Rzgów notuje się jeden z najwyższych przyro-
stów migracyjnych. W 2015 r. gminę zamiesz-
kiwało 9684 kobiet i mężczyzn, w kwietniu 
2019 roku, gmina osiągnęła magiczną granicę 
10 000 mieszkańców. Po dwóch latach gmi-
na liczy 10 185 mieszkańców (dane na dzień 
14  maja 2021 r), co potwierdza stały trend 
wzrostowy mimo skutków pandemii.

Gdy przybywa 500 osób w 5 lat
Oznacza to wzrost o pół tysiąca osób przez 
pięć lat (w zaokrągleniu). Przyrost naturalny 
na naszym terenie jest taki sobie, czyli podob-
nie jak w reszcie kraju. W okresie porównaw-
czym od 1 stycznia do 20 kwietnia 2021 r. czyli 
w fatalnym okresie pandemii na 29 urodzeń 
przypadło 47 zgonów – wszystkich, nie tylko 
z powodu koronawirusa. Mimo tego liczba 
ludności gminy wciąż systematycznie wzrasta, 
co może wynikać tylko i wyłącznie z przyrostu 
zameldowań.

Ta paromiesięczna przewaga zgonów nad 
urodzinami jest zjawiskiem nowym, którego 
sprawcą jest pandemia. Wcześniej było inaczej. 
W latach 2015–2020 liczba zgonów na naszym 
terenie wyniosła łącznie 594, a liczba urodzeń – 
662. Przyrost naturalny był co prawda dodatni, 
ale w tym okresie przybyło tylko 68 mieszkańców.

Najwięcej zameldowań 
w Rzgowie i Starowej Górze
W rozpatrywanym okresie 2015–2020 całkowi-
ta liczba nowych zameldowań, przemeldowań 
lub ponownie zameldowanych wyniosła 1978. 
To zjawisko obserwowaliśmy przede wszystkim 
w Rzgowie oraz w Starowej Górze, gdzie było 
ich najwięcej. W tym samym czasie wymeldo-
wań było zaledwie 631. Różnica wynosi aż 1347 
osób. No, aż tylu „osadników” z ościennych 
miast nie było, ponieważ część z tych 1347 
przypadków wynika z przyczyn losowych, gdyż 
ludzie zameldowali się ponownie lub przemel-
dowali z sąsiednich miejscowości.

Mieszkańcy dużych ośrodków miejskich 
przeprowadzają się do nas uciekając od wiel-
komiejskiego hałasu, choć niejednokrotnie 
dalej pracują w Łodzi czy w Pabianicach. Ale 
cóż to się dzieje? Gmina Rzgów nie słynie prze-
cież z miejscowości letniskowych. Co prawda 
mieszkańcy korzystają z sąsiedztwa lasu rzgow-
sko-tuszyńskiego i Rudy Pabianickiej, dokąd 

spacerują i przemieszczają się na rowerach. 
Dolina Neru jest o tej porze roku bardzo ma-
lownicza, ale to wciąż nie powód wystarczający, 
żeby tylko z powodu lasu i rzeczki przeprowa-
dzać się i budować życie zupełnie od nowa!

Szczęśliwa mieszkanka nr 10 000
W kwietniu 2019 roku pani Katarzyna otrzyma-
ła od burmistrza Rzgowa w prezencie specjalny 
pakiet promocyjny. Zapytana wówczas o powo-
dy wyboru nowego miejsca zamieszkania pod-
kreśliła, że gmina Rzgów znajduje się w świet-
nej lokalizacji oraz robi wiele, aby mieszkańcy 
czuli się tutaj dobrze. Bardzo miło wspominała 
współpracę z Urzędem Miejskim w Rzgowie 
przy zakupie działki oraz budowie domu.

Niedawno, w programie telewizyjnym 
łódzkiej Trójki burmistrz Mateusz Kamiń-
ski mówiąc o rozwoju gminy powiedział, 
że już kilka lat temu zdał sobie sprawę z tego, 
że nie wszystko zależy od aktywności gospo-
darczej i od położenia drogowego. Wybiega-
jąc w przyszłość trzeba pamiętać o zasadzie 
zrównoważonego rozwoju. Dla mieszczuchów 
wybierających w naszej gminie nowe miejsce 
zamieszkania ważna jest szeroko rozumiana 
infrastruktura, do której byli przyzwyczajeni 
w swoich miastach.

Nie tylko „pałac kultury”…
W 2017 roku samorząd przystąpił do między-
narodowej sieci miast dobrej jakości życia, czyli 
„Cittaslow”. Dlatego zaplanowane inwestycje 
mają przede wszystkim służyć mieszkańcom. 
Gminny Ośrodek Kultury z salą widowiskową 

(300 foteli) i biblioteką dla tysiąca czytelników 
otrzymał nową siedzibę. Dziennikarze nazywa-
ją budynek pałacem kultury i nie ma w tym 
przesady. Być może już przyszłym roku w Sta-
rej Gadce zostanie otwarta piękna, przestronna 
świetlica wiejska.

W wielkim tempie realizowana jest inwesty-
cja m.in. spółki Toya, związana z rozszerzeniem 
dostępu do szybkiego internetu. W Rzgowie 
w budynku komunalnym przy ul. Letnisko-
wej pomieszczenia są adaptowane na kolejny 
po Guzewie Żłobek Publiczny. Od września b.r. 
zostanie uruchomiony kolejny punkt przed-
szkolny w Guzewie. W Tadzinie ukończono już 
dach nad przedszkolem ze żłobkiem.

Chociaż zajęcia sportowo-rekreacyjne sku-
piają się w Gminnym Ośrodku Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji w Rzgowie, to jednak samorząd 

zadbał o place zabaw i siłownie na świeżym 
powietrzu niemal we wszystkich sołectwach. 
Mamy dwa popularne boiska: Orlika w Rzgowie 
i oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią 
w Starowej Górze przy ul. Żwirowej. Przybywa 
alei pieszo-rowerowych. W sołectwach wyra-
stają kolejne wiaty do sąsiedzkiej integracji.

Osiedlający się w gminie Rzgów biorą też 
pod uwagę, że to świetne miejsce do prowadzenia 
biznesu i jego otoczenia. W gminie działa 2039 
podmiotów gospodarczych, w tym 517 spółek. 
Dla zaopatrzenia centrów handlowych pracuje 
armia drobnych dostawców. W miejsce wielkich 
przedsiębiorstw „ziemi obiecanej” w Łodzi po-
wstały m.in. u nas małe szwalnie.

Jak nas widzą poza granicami?
O przedsiębiorczości mieszkańców świadczą 
sukcesy przynoszące rozgłos w kraju. Gmina 
Rzgów zajęła II miejsce w Rankingu Finan-
sowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 
za 2019 rok (awans o jedną pozycję w sto-
sunku do poprzedniej edycji). Dwutygodnik 
„Wspólnota”, najbardziej opiniotwórczy pe-
riodyk poświęcony samorządom, nagrodzony 
Laurem Małych Ojczyzn przez Związek Gmin 
Wiejskich – w 2020 roku opublikował ranking 
inwestycji 2017–2019. W kategorii „Inne mia-
sta” (małe) Rzgów awansował w ciągu kilku lat 
ze 114 pozycji na szóstą!

Włodzimierz Kupisz

Dziękuję pani Elżbiecie Olszańskiej, inspektor 
ds. ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie za przygotowanie danych do niniejszej 
publikacji

Dlaczego Dlaczego 
przybywa nowych przybywa nowych 
mieszkańców?mieszkańców?

GMINA
DOBREGO ŻYCIA

Widzicie, że coś na terenie 
gminy wymaga szybkiej interwencji, 

jesteście świadkami awarii czy 
uszkodzenia – zgłoście to poprzez 

formularz na stronie rzgow.pl 
lub na adres: usterka@rzgow.pl

Postaramy się jak najszybciej 
rozwiązać problem.

Urząd Miejski w Rzgowie

ZGŁOŚ USTERKĘ, 
AWARIĘ, USZKODZENIE
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W niedzielę, 25 kwietnia 
telewizyjna „Trójka” 
wyemitowała o godz. 10.15 
program z cyklu „Budzi się 
ludzi” poświęcony gminie 
Rzgów. Znalazły się w nim 
migawki z Gminnego Ośrodka 
Kultury, poświęcone Zespołowi 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, 
cheerleaderkom, z Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Zakładu Przemysłu Mięsnego 
„Grot”, z Tematycznego 
Parku Rozrywki „Mandoria”, 
z przedszkola publicznego 
ze żłobkiem w Guzewie, 
a także z budowy przedszkola 
ze żłobkiem w Tadzinie, 
na którym wkrótce 
budowlańcy zawieszą wiechę.

Myślą przewodnią programu była prezenta-
cja wizji gminy przyjaznej dla osiedlających 
się młodych ludzi i przyjaznej dla biznesu. 
Burmistrz Mateusz Kamiński m.in. opowia-
da, że ludność gminy wzrosła z 9684 osób 
w 2015 roku do 10 197 w chwili obecnej. Nie 
jest to efekt zwiększenia liczby urodzeń, ale 
systematycznych wysiłków w celu zachęcenia 
mieszkańców wielkich miast do osiedlania się 
w gminie Rzgów.

Młodym osadnikom nie chodzi jedynie 
o wieś spokojną z dala od zgiełku aglome-

racji, ale również o rozwiniętą infrastruktu-
rę – od miejsc w żłobkach i przedszkolach, 
ważne jest, że w każdym sołectwie działa plac 
zabaw, przybywa ścieżek rowerowych, siłowni 
na świeżym powietrzu i zadaszonych, wypo-
sażonych w odpowiedni sprzęt miejsc do spo-
tkań sąsiedzkich. Autorzy programu telewizyj-
nego przedstawią, jak jest realizowany dostęp 
do kultury, rozrywek, rozwijania umiejętności 
artystycznych, sportu, rekreacji.

Równolegle trwają starania o umożliwienie 
mieszkańcom dostępu do gazu, wodociągu, ka-
nalizacji czy też szybkiego Internetu. Samorząd 
rzgowski na wiele sposobów zachęca do roz-
wijania przedsiębiorczości, czego efektem jest 
dziś 2039 aktywnych podmiotów gospodar-
czych, w tym aż 517 spółek.

Włodzimierz Kupisz 
fot. Miron Ossowski

Spojrzenie Spojrzenie 
telewizyjnym telewizyjnym 
okiemokiem

JAK DOBRZE OBUDZIĆ SIĘ W GMINIE RZGÓW…
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

8 maja obchodzi się uroczyście 
dzień św. Stanisława, biskupa 
i męczennika, głównego 
patrona Polski i kościoła 
parafialnego w Rzgowie. 
Dla uczczenia patrona 
świątyni, w ołtarzu głównym 
jest opuszczany obraz św. 
Stanisława. Suma odpustowa 
zostanie odprawiona 
w niedzielę, 9 maja.

Stanisław biskup urodził się w Szczepanowie 
około 1030 roku. Ta data, jak i wiele innych 
szczegółów z jego życia jest niepewnych, nie-
jednoznacznych wobec ubóstwa źródeł pisa-
nych z tamtego okresu. Uczył się w szkole ka-
tedralnej. Możliwe, że również za granicą, być 
może w Paryżu. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1060 roku. W dwanaście lat później został 
biskupem Krakowa. Zapisał się w dziejach jako 
duchowny gorliwy, ale i bezkompromisowy. 

Konflikt, który wybuchł pomiędzy królem Bo-
lesławem a biskupem Stanisławem ma do dzi-
siaj niejasne podłoże. Być może chodziło o pu-
bliczna krytykę niemoralnego życia 
monarchy lub obronę pod-
danych przed jego su-
rowością. W każ-

dym razie sprawa miała tragiczny finał. Biskup 
został zabity przez drużynników królewskich 
lub nawet samego króla. Działo się to podczas 
mszy św., którą celebrował 11 kwietnia lub 8 

maja 1079 roku w kościele pw. św. Michała 
na Skałce. Ciało późniejszego świętego 

poćwiartowano. W kilka lat później 
przeniesiono je do katedry na Wa-
welu, gdzie spoczywa do dzisiaj.

Po dokonaniu zbrodni król 
musiał uciekać z kraju. Wydaje 
się, że został mnichem pokutni-
kiem w klasztorze benedyktyń-

skim w Osjaku. Biskupa Stanisława, 
jako pierwszego Polaka, ogłoszono 

świętym w Asyżu. Św. Stanisław jest 
patronem Polski, Rzgowa, archidiecezji 

gdańskiej, gnieźnieńskiej, krakowskiej, po-
znańskiej, warszawskiej, diecezji: chełmińskiej, 
lubelskiej, płockiej, sandomierskiej, a także tar-
nowskiej. Jan Paweł II nazwał go „patronem 
chrześcijańskiego ładu moralnego”.

Wiele pokoleń powtarzało legendę o zro-
śnięciu się rozsieczonego ciała św. Stanisława. 
Kult świętego odegrał w XIII i XIV wieku waż-
ną rolę historyczną jako czynnik kształtowa-
nia się myśli o zjednoczeniu Polski. Wierzono, 
że w ten sam sposób jak ciało św. Stanisława 
– połączy się i zjednoczy podzielone wówczas 
na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie.

Opr. WK

Hura! Wracamy do spotkań autorskich 
na żywo! Na początek Ewa Nowak, 
bardzo lubiana pisarka powieści dla 

młodzieży i dzieci, która bywa gościem w Rz-
gowie już od 10 lat! Na jej koncie ponad 60 ty-
tułów książek, które zachwycają, uczą, bawią 
i skłaniają do refleksji. Nowa seria książeczek 
ekologicznych była inspiracją i tematem spo-
tkania z najmłodszymi uczniami szkół pod-
stawowych w Rzgowie i w Kalinie.

Jeże, foki, trzmiele i pingwiny są gatun-
kami, które w zaśmieconym i zdewastowa-
nym przez człowieka środowisku mają coraz 
mniejsze szanse na przetrwanie. Nadanie 
imion ich przedstawicielom i pokazanie 
konkretnych problemów pozwalają dzieciom 
zrozumieć niepewny los różnych mieszkań-
ców ekosystemu, pełniących w nim bardzo 
ważne role. Niestety bezmyślne zachowania 
człowieka doprowadzają do ginięcia gatun-
ków, degradacji środowiska i kryzysu klima-
tycznego.

Nieumiejętne pomaganie także bywa tra-
giczne w skutkach, zatem koniecznością jest edu-
kacja, która opiera się na naturalnej wrażliwości 
dzieci, empatii i zdolnościach poznawczych. 
Zrozumienie zjawisk, które rządzą przyrodą 
oraz wyrobienie należnego jej szacunku skutkują 
poczuciem odpowiedzialności za otoczenie i po-
trzebą życia w harmonii z naturą. O tym właśnie 
mówią Elwirka, Eliasz, Miron i Reginka, bohate-
rowie serii Pomóż mi przetrwać.

Spotkanie z pisarką nie ominęło także 
szkoły podstawowej w Guzewie, gdzie szó-
stoklasiści otrzymali garść informacji o nietu-
zinkowych początkach jej kariery literackiej. 
Jakie wnioski? Otóż, zdaniem Ewy Nowak 
każdy ma szanse w życiu, a determinacja w re-
alizacji celów niechybnie prowadzi do zawo-
dowego sukcesu. Co jeszcze? Niezrażanie się 
niepowodzeniami i sumienność w codzien-
nym wypełnianiu obowiązków – oto klucz 
do satysfakcji. I najważniejsze – czytajcie 
książki! Efekt? Lepsza pamięć, wyższy poziom 
IQ, uwrażliwienie na otoczenie, bogate słow-
nictwo, redukcja stresu.

Rzesze wielbicieli książek już sami się 
o tym przekonali. Warto zatem wybrać 
się do biblioteki po nowości, które czekają 
na półkach i aktywizować mózg nie tylko 
w majowym Tygodniu Bibliotek, ale przez 
cały rok. Zapraszają pisarze i bibliotekarze.

Spotkania autorskie znów na żywo!Spotkania autorskie znów na żywo!
Anna 
Malinowska

Dzień św. StanisławaDzień św. Stanisława
ŚWIĘTO PATRONA POLSKI I NASZEJ GMINY
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3 maja obchodzimy podwójne 
święto: państwowe i religijne. 
Dziś obchodzimy 230. roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja oraz Maryi Królowej 
Polski. Burmistrz Rzgowa Ma-
teusz Kamiński oraz Radosław 
Pełka, przewodniczący Rady 
Miejskiej złożyli podczas mszy 
wiązankę biało-czerwonych 
kwiatów na ołtarzu maryjnym. 
Uroczysta mszę celebrował 
proboszcz ksiądz kanonik 
Krzysztof Florczak.

W kameralnym – ze względu na epidemię 
nabożeństwie – również wzięli udział m.in. 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Bartoszewski, radny Rafał Kluczyński, Edyta 
Waprzko – radna powiatu łódzkiego wschod-
niego oraz Wojciech Gałkiewicz, przedstawiciel 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja śpiewajmy razem ze Rzgowskim Chó-
rem „Camerata” – namawia Gminny Ośrodek 
Kultury. Specjalnie z okazji wielkiego, naro-

dowego święta 
chór przygoto-
wał patriotyczne 
pieśni opiewające 
waleczność naszych 
rodaków i wspaniały 
tryumf wolności! Wydarze-
nie można było śledzić profilu FB.

Witaj majowa jutrzenko – zwana też „Ma-
zurkiem 3 Maja” z uwagi na stylizowaną me-
lodię, napisana została do wiersza Rajnolda 
Suchodolskiego – uczestnika powstania listo-
padowego. Przywołanie chwil świetności Rze-

czypospolitej w wierszach wydanych w 1831 
roku było krzykiem sprzeciwu umierającego 
żołnierza – poety i patrioty wobec niewoli 
i rozbiorów. „Bartoszu, Bartoszu…” – znana 
jako „Krakowiak Kościuszki” lub „Krakowiak 
kosynierów” to dzieło Marcelego Skałkowskie-
go z 1837 roku – polskiego poety, działacza 
konspiracyjnego i powstańca.

Wspomniany Bartosz to postać praw-
dziwa – Bartosz Głowacki – kosynier, 

który podczas insurekcji kościusz-
kowskiej 1794 roku z narażeniem 

życia ochronił w walce grupę 
towarzyszy przed rosyjską ar-
matą nakrywając 
płonący lont własną 
czapką. Postać Bar-
tosza Głowackiego 

(nazwisko nadane 
od bohaterskiego czy-

nu) utrwalona została 
na płótnie „Panoramy Ra-

cławickiej” przez Jana Stykę 
i Wojciecha Kossaka w setną roczni-
cę tego wydarzenia. Świętujmy i śpie-
wajmy razem!

Natomiast dziś w samo południe 
na portalu społecznościowym GOK 
przygotowano filmową relację pt. „3 

Maja z Zespołem Pieśni i Tańca Rzgowianie”. 
Zespół uroczyście obchodzi wiosenne święto 
upamiętniające doniosłe wydarzenia państwo-
we. Konstytucja 3 Maja może nam się jawić 
jako fundament tradycji ustrojowej państwa 
polskiego. Stanowi dla Polaków świadectwo 
troski o dobro Ojczyzny w momencie zagro-
żenia naszej państwowości. Dzień ten obcho-
dzimy nie tylko wywieszając flagi na naszych 
domach, instytucjach publicznych. Najzwyczaj-
niej radujemy się, tańczymy, śpiewamy hymn 
i inne piosenki skomponowane na tę okolicz-
ność.

W. Kupisz, fot. GOK

Data 12 maja – Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek i Położnych nawiązuje 
do dnia urodzin Florence Nightingale – pre-
kursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, zało-
życielki pierwszej na świecie szkoły pielęgniar-
skiej w 1860 r. przy szpitalu św. Tomasza w Londynie.

Pomocnym w każdej chwili, wrażliwym i czujnym Pielęgniarkom 
i Położnym niosącym ulgę, pociechę, podtrzymującym na duchu. 
Zwracamy się do nich „Siostro”, bo przy szpitalnym łóżku są blisko 
jak rodzina przez 365 dni w roku, a nie tylko od święta zasługujecie 
na szczególny szacunek, wielkie podziękowania i życzliwość. 
Bądźcie z nami!

Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa
Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza

Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej

Druhnom i Druhom jednostek OSP w gminie Rzgów 
oraz Państwowej Straży Pożarnej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

składamy wyrazy najwyższego uznania za Wasze 
poświęcenie  w akcji zaangażowanie społeczne 

w trudnym czasie pandemii.
Życzymy wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej służbie 

tyle powrotów, ile wyjazdów ze strażnicy.
Niech św. Florian ma Was zawsze w opiece

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński
Zastępca burmistrza Małgorzata Rózga

Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka

4 maja w dzień 4 maja w dzień 
św. Floriana św. Floriana 
przypada przypada 
Międzynarodowy Międzynarodowy 
Dzień StrażakaDzień Strażaka

Witaj majowa Witaj majowa 
jutrzenko…jutrzenko…

W 230. ROCZNICĘ KONSTYTUCJI 3 MAJA

Z okazji święta Z okazji święta 
Pracownika Pracownika 
Służby ZdrowiaSłużby Zdrowia
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1.

  Przypominamy, że od maja 2021 wszys
tkie odpady komunalne (niesegrego
wane) zmieszane oraz segregowane 
są odbierane co dwa tygodnie zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów.

ZMIANA TERMINU 
ODBIORU ODPADÓW!

Informujemy, że odbiór odpadów 
komunalnych oraz segregowanych 

z rejonu VII (Starowa Góra) zaplanowany 
na 3 czerwca 2021 r. został zmieniony:

– odbiór odpadów komunalnych – 
na 7 czerwca,

– odbiór papieru, plastiku, szkła – 
na 1 czerwca,

– odbiór odpadów bio i popiołów – 
na 8 czerwca.

2.

 

 Od 1 maja 2021 r. właściciel nierucho
mości jest zobowiązany do wypo
sażenia nieruchomości w pojemnik 
na zmieszane (niesegregowane) odpa
dy komunalne we własnym zakresie.

Obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 Usta-
wy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (tj. DzU z 2020 r., 
poz. 1439 z późn. zm.), który stanowi, że wła-
ściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez:
1)  wyposażenie nieruchomości w worki lub 

pojemniki, przeznaczone do zbierania od-
padów komunalnych,

2)  utrzymanie tych pojemników w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym,

3)  utrzymanie w odpowiednim stanie sanitar-
nym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów.

Jaki pojemnik wybrać?
Uchwała nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej 
w Rzgowie z 27 listopada 2019 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Rzgów (Dz. Urz. woj. Łódź. 

2019.7004 Ogłoszony: 2019.12.14) określa w §9 
ust. 3 pkt 1:

Do gromadzenia zmieszanych (niesegre-
gowanych) odpadów komunalnych, uwzględ-
niając liczbę osób zamieszkujących daną 
nieruchomość, przewiduje się pojemniki o na-
stępujących pojemnościach:
a)  do 4 osób zamieszkujących daną nierucho-

mość pojemnik lub worek o pojemności 
do 120 l,

b)  powyżej 4 osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość pojemnik lub worek o pojemno-
ści do 240 l.

3.

  Rosnąca masa odpadów = wzrost 
ceny odbioru odpadów 
od mieszkańców!

Coraz więcej  danych 
pokazuje, że styl ży-
cia narzucony nam 
przez pandemię i loc-
kdown ma wpływ tak-
że na opłaty za wywóz 
śmieci. Jest ich po prostu 
coraz więcej, a co za tym 
idzie rosną koszty ich od-
bioru i ich zagospodarowania.
•  Większa masa odebranych od-

padów od mieszkańców dodatkowo 
wpływa na i tak rosnące koszty.

•  Duża ilość odpadów zmusza gminy do wpro-
wadzania podwyżek cen opłat za odbiór od-
padów od mieszkańców.

Jest to o tyle istotne, że obecnie wszystkie 
gminy podpisują już umowy w których rozli-
czają się od tony zebranych odpadów.

Wniosek: 
Im więcej produkujemy odpadów, 
tym więcej płacimy za ich odbiór 

i zagospodarowanie.

To, że odpadów przybywa widać gołym okiem. 
W życiu codziennym, a w szczególności pod-
czas robienia zakupów warto o tym pamiętać.

4.

  Kluczem do zmniejszenia ilości 
generowanych śmieci w domu 
są rozsądne i przemyślane zakupy 
produktów spożywczych. Poniżej 
przedstawiamy kilka propozycji, 
jak to zrobić i od czego zacząć:

•  Unikaj niepotrzebnych opakowań:
–  kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
–  kupuj artykuły codziennego użytku, takie 

jak proszek do prania czy woda mineral-
na w większych opakowaniach. Wystarczy 
ich na dłużej, a w konsekwencji powstanie 
mniej odpadów,

–  nie kupuj artykułów, które są niepotrzeb-
nie posiadają kilka opakowań,

–  staraj się wybierać żywność bez pla-
stikowych lub styropianowych opa-

kowań, nie pozwalaj pakować 
każdego artykułu spożywcze-
go do osobnej torebki, owoce 
i warzywa kupuj luzem.
–  zwróć uwagę na to, jak jest 

opakowany produkt, który 
kupujesz,

–  opakowanie powinno być 
wykonane minimalistycznie, 
by zużyć możliwie najmniej 
materiału.

•  Unikaj artykułów jednorazowych, a na zakupy 
zabierz ze sobą torbę wielokrotnego użytku.

•  Wykorzystuj produkty ponownie:
–  niepotrzebne ubrania, urządzenia, meble 

oddaj komuś, kto ich potrzebuje.
–  zepsute urządzenia, jeśli to możliwe, spró-

buj naprawić.
–  opakowania możesz użyć do przechowy-

wania różnych drobiazgów albo żywności.
–  używaj szklanych słoików i butelek ponow-

nie, które można stosować np. do przygo-
towywania domowych przetworów, ale 
równie dobrze nadają się do przechowy-
wania żywności.

•  Oszczędzaj papier i wykorzystuj ponownie 
kartony i ich wypełnienia, w których otrzy-
mujesz przesyłki i zakupy.

•  Nie marnuj żywności:
–  Kupuj tylko tyle ile naprawdę potrzebujesz, 

a nie będziesz musiał jej wyrzucać.
–  Kompostuj odpady biodegradowalne, któ-

re jest najbardziej przyjaznym w przyro-
dzie sposobem na zmniejszenie ilości od-
padów. Resztki z ogrodu czy kuchni mogą 
stać się ponownie użyteczne, jeśli zostaną 
poddane odpowiedniemu procesowi roz-
kładu.

–  Załóż własny kompostownik. Wrzucaj 
do niego również fusy od kawy i herbaty, 
a także papier.

•  Segreguj powstające odpady.

5.

  Niedopuszczalne jest mieszanie od
padów komunalnych z gospodarstwa 
domowego z odpadami z prowadzo
nej działalności gospodarczej.

Każdy podmiot prowadzący działalność go-
spodarczą zobowiązany jest podpisać indy-
widualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym 
do rejestru działalności regulowanej na odbiór 
odpadów powstałych w wyniku prowadzonej 
działalności.

W związku z powyższym właściciele nie-
ruchomości niezamieszkałych zobowiązani 
są do udokumentowania posiadania umowy 
na korzystanie z usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych poprzez okazanie ta-
kich umów i dowodów uiszczania opłaty za te 
usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie przypominamy, 
że przedsiębiorcom nie posiadającym 

umowy na odbieranie odpadów 
komunalnych grozi kara grzywny 

(art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Wykaz podmiotów z którymi można zawrzeć 
umowę jest dostępny w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
(www.bip.rzgow.pl) w zakładce Odpady Ko-
munalne (w punkcie 9).

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. DzU z 2020 r., poz. 
1439 ze zm.) Burmistrz Rzgowa informuje, 
że od zeszłego roku prowadzone są kontrole 
przedsiębiorców w zakresie posiadania aktual-
nych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach Gmina obowiązana jest 
prowadzić ewidencję umów zawartych na od-
bieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, w celu kontroli wykonywania 
przez właścicieli nieruchomości i przedsiębior-
ców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Co o zbiórce odpadów 
wiedzieć powinniśmy

Zakladka 1 przod  12/9/18  7:54 PM  Page 1
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Hubert Szczech ze Szkoły 
Podstawowej im. świętej 
Królowej Jadwigi w Kalinie 
zajął I miejsce w turnieju 
młodzików na Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego 
w Zapasach. Nasz 13-letni 
sportowiec wystąpił w stylu 
klasycznym w kategorii 
wagowej do 85 kg.

Sukcesu pogratulował mu burmistrz Mateusz 
Kamiński, który wręczył nastolatkowi stroje 
zapaśnicze z logo Gminy Rzgów oraz upomi-
nek – ważne do końca roku dwa karnety open 
Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekre-
acji w Rzgowie na wszystkie zajęcia, uprawnia-
jące również do skorzystania z siłowni.

– To tata zachęcił mnie 6 lat temu do obej-
rzenia podczas ferii zimowych pokazów zapa-
śniczych w hali GOSTiR w Rzgowie – opowia-
da utalentowany zawodnik Hubert Szczech. 
– Wtedy grupa zapaśników z PTC Pabianice 
z trenerem Mariuszem Łechtańskim przyjeżdża-
ła do Rzgowa. Jako jedyny z całej gminy Rzgów 
uczestniczyłem we wszystkich czterech pokazo-
wych treningach. Ze względu na brak chętnych 
nie udało się zorganizować grupy w Rzgowie.

– Trenuję cztery razy w tygodniu, średnio 
po półtorej godzin w ośrodku Pabianickiego 
Towarzystwa Cyklistów. Trzeba to połączyć 

z nauką w VIII klasie. Wkrótce czeka mnie 
start w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawo-
wych w Zapasach U-15 w Gomulinie w gminie 
Wola Krzysztoporska. To będą eliminacje do Mi-
strzostw Europy U-15.

Nasz sportowiec waży 81 kg przy wzro-
ście 183 cm. Nie ma idola w kręgach zapa-
śniczych. Próbuje sił w różnych dyscyplinach 
sportu, m.in. był reprezentantem wojewódz-
twa w sumo w 2020 roku Zajął trzecie miejsce 
na podium w kategorii powyżej 70 kg. Główną 
dyscypliną Huberta są zapasy w stylu klasycz-
nym, ale sporadycznie występuje również w za-
wodach zapaśniczych stylu wolnego. Parę dni 

temu bardzo ucieszyła go wiadomość, że rz-
gowski samorząd przeznaczy rocznie 10 tys. zł 
na nagrody pieniężne dla trzech najlepszych 
sportowców gminy Rzgów.

Do tej pory Hubert Szczech zdobył 14 zło-
tych medali, 6 srebrnych oraz 11 brązowych. 
W dniach 13–15 listopada 2020 r. w Kostrzy-
nie nad Odrą zajął V miejsce na Mistrzostwach 
Polski Młodzików w Zapasach w stylu klasycz-

nym w kategorii 75 kg. Natomiast, 20 lutego 
2021 r. w Radomiu, w I rzucie ligi zapaśniczej 
w zapasach w stylu klasycznym zajął I miejsce 
w kategorii 85 kg.

Na co dzień lubi grać na komputerze oraz 
słuchać rapera Qry. O ile pozwala trener, słu-
cha też muzyki podczas rozgrzewki i biegów.

Włodzimierz Kupisz

Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska 
w Rzgowie uchwaliła zasady przyzna-
wania nagród pieniężnych zawodnikom 

za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. Z inicjaty-
wą uchwały wystąpiła radna Ewa Tyll.

Nagrody są przewidziane dla osób zamiesz-
kałych w gminie Rzgów lub reprezentujących klu-
by sportowe mające siedzibę na naszym terenie. 
Jako uzasadnienie uchwały powołano się na usta-
wę o sporcie z 25 czerwca 2010 roku, stwarzającą 
samorządom możliwość przyznawania nagród 
i wyróżnień dla zawodników, reprezentantów 
gminy, osiągających najlepsze wyniki sportowe. 
Nagroda pieniężna może być przyznana za udział 
w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

Nagrody mają na celu wspieranie rozwoju 
osób szczególnie uzdolnionych sportowo oraz 
docenienie ich pracy na rzecz rozwoju lokal-
nego sportu. Nagrody będą jednorazowym 
świadczeniem pieniężnym. Łączna pula nagród 
w roku kalendarzowym nie przekroczy 10 ty-
sięcy złotych brutto. Każdego roku może być 
nagrodzonych maksymalnie trzech najlepszych 
sportowców z gminy Rzgów.

Wnioski w tym roku można składać 
do 15 czerwca, a w przyszłym roku do 31 stycz-
nia. Z wnioskiem może wystąpić klub sporto-
wy, trener, zawodnik, radny, rodzice lub opie-
kunowie prawni zawodnika niepełnoletniego. 
Nagrody przyznaje i określa ich wysokość 
burmistrz po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Spraw Społecznych po rozpatrzeniu wniosków.

Więcej szczegółów oraz formularz wniosku 
dołączony do uchwały Rady Miejskiej w Rzgo-
wie znajdziecie na: http://bit.ly/sport341

Włodzimierz Kupisz

Z życiem 
 za bary

Będą nagrody 
dla sportowców

HUBERT NAJLEPSZY I NIE SPOCZYWA NA LAURACH



RZGÓW NASZA GMINA – maja 202114 BEZPIECZEŃSTWO

W ostatnią niedzielę kwietnia, 
ok. 21.30 policjanci z Ogniwa Pa-
trolowo-Interwencyjnego z Komi-

sariatu Policji w Rzgowie zauważyli na stacji 
paliw w Starej Gadce gwałtownie wjeżdżające 
osobowe renault. Samochód nie zatrzy-
mał się na terenie stacji. Szybko 
pomknął na drogę krajową 91 
i pędził nadal z dużą pręd-
kością w kierunku Rzgowa.

Wzbudziło to podej-
rzenia mundurowych, któ-
rzy ruszyli w pościg. Do-
datkowo, kierowca renault 
popełniał szereg wykroczeń: 
jechał środkiem jezdni, prze-
kraczał linię podwójną ciągłą, nie 
sygnalizował skrętu, wyprzedzał na przej-
ściu dla pieszych, nie stosował się do sygnaliza-
cji świetlnej, jak również jechał po chodniku.

Kierowca nie reagował na wydawane przez 
policjantów polecenia, ale rzgowscy policjan-
ci zatrzymali nieodpowiedzialnego kierowcę 
w granicach administracyjnych Łodzi. Oka-
zał się nim 31-letni łodzianin. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila al-

koholu w organizmie. Do-
datkowo, prowadzący nigdy 

nie zdobył uprawnień do kie-
rowania pojazdami. Razem z nim 

podróżował 39-letni mieszkaniec Łodzi. 
Również nietrzeźwy.

Za skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 
łodzianinowi grozi nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności. Niezatrzymanie się do kontroli dro-
gowej oraz kierowanie samochodem w stanie 
nietrzeźwości to przestępstwo. Dodatkowo, 
mężczyzna odpowie za szereg popełnionych 
wykroczeń. Źródło: policja

W sobotę, 22 maja 2021 r. w OSP 
Gospodarz odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze. Wziął 

w nim udział burmistrz Mateusz Kamiński 
oraz radna Anna Tumińska-Kubasa. Prezesem 
OSP został wybrany Sławomir Głaszcz, a na-
czelnikiem Bartłomiej Głaszcz. W skład władz 
jednostki strażackiej weszli: skarbnik Witold 
Sabaciński, sekretarz Jadwiga Mikołajczyk oraz 
Konrad Krawiec (członek zarządu).

Do Komisji Rewizyjnej weszli: przewod-
niczący Henryk Garusiński, sekretarz Daria 
Zawadzka oraz członek Agnieszka Kirsz.

Po wyborach druhowie podziękowali bur-
mistrzowi Mateuszowi Kamińskiemu oraz 
Radzie Miejskiej w Rzgowie za przekazanie 
lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego renault. 
Za tablicę rejestracyjną o unikatowym nu-

merze ELW 00001 strażacy 
są wdzięczni p. Teresie Sochaczewskiej z Wy-
działu Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Nowy pojazd bojowy z częściowym wy-
posażeniem zakupił samorząd za 247 tys. zł 
a miejscowi druhowie wyłożyli 8 tys. zł ze swo-
ich środków na zakup m.in. hydraulicznych 
nożyc do cięcia karoserii. Ratowniczy renault 
stacjonuje w strażnicy w Gospodarzu od grud-
nia zeszłego roku.

WK

Ewa Tyll oraz Stanisław Zaborowski z Ko-
misji Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
w Rzgowie – w towarzystwie pracowni-

ków magistratu – dokonali całodniowego prze-
glądu 13 placów zabaw. Zwrócili szczególną 
uwagę na stan placów przyszkolnych i przed-
szkolnym. Przegląd był inicjatywą Komisji 
Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie.

Radni nie stwierdzili poważniejszych man-
kamentów, braków ani zniszczeń. Do stanu 
technicznego placów w Kalinku 50 i Grodzisku 
nie mieli żadnych uwag. Wśród usterek do usu-
nięcia znajdują się drobne naprawy, wymiana 
zużytych desek w ławkach, malowanie, po-
nowny montaż huśtawki ze Starej Gadki, która 
zniknęła, przykręcenie blatu w zabawce przy 
ul. Centralnej 11 w Starowej Górze. Trzeba 
wymienić zawartość piaskownicy dla przed-
szkolaków w Rzgowie.

Włodzimierz Kupisz, 
fot. Stanisław Zaborowski

W Starej Gadce miał 
2,5 promila za kółkiem

Zebranie 
w OSP 
Gospodarz

Przegląd placów zabawPrzegląd placów zabaw
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Zespoły piłkarskie 
Zawiszy ponownie wróciły 
do treningów i rozgrywek 
ligowych, choć terminarz 
spotkań musiał ulec zmianie, 
a sezon rozgrywek wydłużono 
do końca czerwca.

Dziewczyny wróciły go gry
Do gry przystąpił nareszcie zespół żeńskiej 
drużyny Zawiszy. W maju rozegrane zostały 
dwa spotkania, w którym zespół zanotował 
1 zwycięstwo i 1 porażkę. Zwycięsko wyszli-
śmy ze spotkania z łódzkim Kolejarzem (5:1), 
natomiast porażką zakończyło się spotkanie 
z Włókniarzem Konstantynów (0:2), którego 
piłkarki zapewniły już sobie awans na III-li-
gowy szczebel rozgrywek. Naszej drużynie 
pozostanie natomiast walka o drugie miejsce 
w tabeli, a bezpośrednim rywalem o to miejsce 
będzie zapewne SAOLS Róża Kutno.

O naszych piłkarkach było ostatnio także 
głośno dzięki ich występowi w publicznej tele-
wizji, w programie który przedstawiał walory 
Gminy Rzgów. Debiut przed kamerą zaliczyły 
trzy nasze zawodniczki, które przybliżyły wi-
dzom zagadnienia związane z żeńską piłką. 
Poruszono między innymi kwestię najlepsze-
go dla dziewcząt trenera pod względem płci. 
Okazuje się, że Ewa Szmitka, jako ich opiekun, 
jest najwłaściwszą osobą na tym stanowisku.

Żacy i trampkarze w formie
Podsumowanie wydarzeń związanych z ze-
społami młodzieżowymi rozpoczniemy tym 
razem od nieco innej kolejności niż zazwyczaj. 
Na pierwszy ogień pójdzie najmłodsza drużyna 
zgłoszona w tym sezonie do rozgrywek, a mia-
nowicie zespół Żaków z rocznika 2012. Za nimi 
pierwsza część rozgrywek, w ramach których 
rozegrali komplet ligowych spotkań. Swoje 
zmagania zakończyli 4 zwycięstwami i 1 re-
misem, notując w nich aż 90 zdobytych bra-
mek przy zaledwie 14 straconych! Przed nimi 
kolejna część rozgrywek i kolejne 5 gier, gdyż 
po dokonanym dodatkowym losowaniu w sie-
dzibie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej poznali 
już kolejnych rywali. Zachowując oczywiście 
w pamięci, że wyniki w tak młodych roczni-
kach to sprawa drugorzędna, cieszymy się 
bardzo z czynionych przed ten zespół stałych 
postępów. Wszystko wskazuje na to, że trener 
Robert Świerczyński kolejny już raz zebrał 
perspektywiczną kadrę, która dzięki sumien-
nej pracy będzie z dnia na dzień coraz lepsza. 
Uwadze nie może także umknąć forma pod-
opiecznych Marcina Rutkowskiego, czyli zespół 
Trampkarzy z rocznika 2006/07. Po sześciu 
rozegranych spotkaniach odnieśli oni komplet 
zwycięstw, strzelając 25 goli, a tracąc tylko jed-
nego. W tej fazie rozgrywek, aż cztery drużyny 
odniosły tych samo zwycięstw, a do końcowych 
rozstrzygnięć jeszcze daleko, gdyż do rozegra-
nia pozostało 9 kolejek. Prawdziwym spraw-

dzianem będą spotkania z współliderującymi 
zespołami, w tym szczególnie AKS-em SMS 
Łódź. Trzymamy kciuki, aby tych zwycięstw 
było jak najwięcej.

Młodziki i orliki do boju!
Kolejny zespół, który warto w tym momencie 
wyróżnić to Młodziki z rocznika 2009. Przyglą-
damy się tej drużynie od pewnego czasu i trzeba 
uznać, że sukcesywnie ich wartość rośnie. Nie 
są to tylko nasze odczucia, bo z podobnym uzna-
niem wypowiadają się trenerzy innych zespołów, 

którzy mieli okazję z nimi się zmierzyć. Potwier-
dzeniem takiego stanu rzeczy było spotkanie 
z liderującym w tabeli Widzewem Łódź. Rywale 
w dotychczasowych meczach nie zaznali ani jed-
nej porażki, a także ani jednego remisu. Rządzą 
i dzielą w lidze, a na swoim koncie zanotowali 
już prawie 150 zdobytych goli w 17 meczach. 
Rachunek jest prosty, średnio w lidze zdobywają 
po ponad 8 goli w każdym spotkaniu. Nieste-
ty w Rzgowie musieli się cieszyć tylko z dwóch 
goli, na które także dwoma odpowiedział nasz 
zespół. Mecz zakończył się wynikiem remiso-
wym 2:2. Przeciwnicy zeszli z boiska załamani, 
nie do końca wiedząc co się wydarzyło. Poka-
zuje to, że systematyczna praca (nasi zawodnicy 
oprócz zwykłych treningów mają także dodat-
kowe jednostki treningu ogólnorozwojowego 
i motorycznego) potrafi przynieść bardzo wiele 
pozytywów, a takie wyniki sprawiają, że warto 
pracować jeszcze ciężej. A być może kolejne ta-
kie spotkanie przyniesie już nasze zwycięstwo?

Podobnym wyczynem może pochwalić 
się drugi zespół Młodzików z rocznika 2008. 
Co prawda ostatnio zaczynają być królami re-
misów (3 z rzędu) to jednak jeden z nich sporo 
namieszał w tabeli. Już minimalnie (1:2) prze-
grane spotkanie z zawsze silnym ŁKS-em po-
kazało, że w drużynie drzemie spory potencjał. 
Natomiast w 5 kolejce udało się urwać punkt 
liderującemu zespołowi Łódzkiej Akademii 
Futbolu. Remis 1:1 spowodował, że przeciw-
nicy musieli opuścić pierwsze miejsce w tabeli 
na rzecz zespołu z Koluszek…który jednak 
z Zawiszą swojego meczu jeszcze nie rozegrał. 

Czy nasi zawodnicy zdetronizują kolejnego 
pretendenta? Całkiem dobrze radzi sobie rów-
nież zespół Orlików, złożony z zawodników 
2011 i 2012 rocznika. W 5 grach zanotowali 
3 zwycięstwa i 2 porażki. W ostatnim spotka-
niu z drużyną PTC Pabianice na nic zdały się 
umiejętności piłkarskie naszych zawodników, 
zdecydowanie wygrały warunki fizyczne prze-
ciwników. W tym wieku nawet rok różnicy 
naszych małych piłkarzy może zadecydować 
o przebiegu danych zawodów.

W przypadku następnej drużyny musimy 
wykazać się pokorą i zrozumieniem. Mowa 
tu o Orlikach z rocznika 2010, którzy przy-
zwyczaili nas do wielu zwycięstw i kolejnych 
sukcesów w lidze. Tym razem jednak zespół 
notuje słabsze wyniki, ale też przygotowywa-
ny jest już do rozgrywek na boiskach 9-oso-
bowych. Do drużyny włączono także wyróż-
niających się zawodników z 2011 rocznika, 
tak więc przed trenerem Sebastianem Jan-

kowskim nowe wyzwania, a pewne elementy 
piłkarskiego rzemiosła wypracowywać musi 
w nowej formule. To jednak kolejny etap, 
w którym zawodnicy podnoszą swoje umiejęt-
ności, które znając ich potencjał, zaprocentują 
już w niedalekiej przyszłości. Na koniec kilka 
słów o zespole Juniorów, występujących w I li-
dze wojewódzkiej. Rozegrali oni dopiero dwa 
spotkania, gdyż w międzyczasie przytrafiła się 
przymusowa pauza, wynikająca z nieparzystej 
liczby drużyn oraz jednego przełożonego poje-
dynku. W pierwszym rozegranym meczu przy-
jęli lekcję piłki od drużyny ŁKS-u Łódź (1:6), 
a w drugim zanotowali wyjazdowe zwycięstwo 
nad Ceramiką Opoczno (1:0). Do rozegrania 
pozostało 6 kolejek i tym samym przed nami 
wiele zmagań z silnymi zespołami juniorskimi.

Dołącz do zespołów Zawiszy
Kolejny już zapraszamy wszystkie dzieci, 
urodzone w latach 2011, 2012, 2013, 2014 
i 2015 do wstąpienia w szeregi Zawiszy. Na-
bór uzupełniający prowadzi także zespół 
rocznika 2006/07, 2008, 2009 i 2010. Za-
pewniamy zarówno trening czysto piłkarski, 
jak i zajęcia ogólnorozwojowe oraz moto-
ryczne, prowadzone przez wykwalifikowa-
ną kadrą. Wszelkich informacji udzielamy 
mailowo, telefonicznie lub poprzez prowa-
dzony na bieżąco profil facebookowy. Za-
praszamy! Dołącz do Zawiszy!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Powrót na boisko!

W niedziele, 20 czerwca odbędą się II Mi-
strzostwa Polski Kobiet w Siatkonodze 
Rzgów 2021. Podobnie jak przed rokiem 
Rzgów będzie gościł zespoły z całego kra-
ju, walczące o miano najlepszej futnetowej 
drużyny w Polsce. Tytułu mistrzowskiego 
będą bronić zawodniczki Blokers Łódź. 
W pierwszych mistrzostwach wzięło udział 
50 zawodniczek, reprezentujących barwy 
12 drużyn.

II Mistrzostwa 
Polski 

w Siatkonodze

20 CZERWCA 2021 W RZGOWIE
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Zainstalowano dwie pary ażurowych 
schodów metalowych, prowadzących 
do drzwi wagonu tramwajowego. Ten 

historyczny szynowiec jest adaptowany 
na potrzeby izby muzealnej linii podmiej-
skiej „42” i dziejów gminy Rzgów.

– Wycieczki szkolne w kabinie będą czu-
ły się jak w prawdziwym tramwaju – moż-
na wejść np. do kabiny zarezerwowanej dla 
motorniczego, którego rolę odgrywa od nie-
dawna manekin w autentycznym mundurze 
MPK z lat 90. XX wieku – mówi Włodzi-
mierz Kaczmarek. – Zachował się film z po-
dróży tramwajem „42” z lat 70., który będzie 
wyświetlany na ekranie w pojeździe.

Tramwaj jest już w nocy iluminowa-
ny. Zachowano w nim otwierane drzwi 
i dawne oświetlenie. Pojazd – izba pamię-
ci został objęty monitoringiem miejskim, 
aczkolwiek cenne wyposażenie będzie 
przenoszone do niego dopiero w terminie 
umówionych wizyt wycieczek.

– Dziś wydaje się, że ten 44-letni tram-
waj to zbyt „nowy” zabytek, ale za 10 lat 
to będzie już kosztowny unikat, dlatego 
chcemy, aby służył jako izba muzealna 
przez długie lata – mówi burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński.

Mieszkańcy mają okazję współuczest-
niczyć w organizowaniu izby, dostarczając 
zdjęcia, dokumenty, pamiątki związane z li-
nią podmiejską 42, na przykład bilety czy 
migawki. Jeżeli właściciele nie zechcą rozstać 
się z archiwaliami, zostaną one skopiowane 
i umieszczone w minimuzeum na szynach.

Szczegóły w Urzędzie Miejskim w pok. 
nr 11 lub pod nr tel. 42 214 12 33.

Włodzimierz Kupisz

Ażurowe 
schodki 
do izby 

muzealnej 
„42”

W niedzielę, 20 czerwca, o godz. 18 Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie zaprasza na ko-
lejne spotkanie teatralne. Będzie to monodram 
ukazujący historię pragnącej cieszyć się życiem 
kobiety zatytułowany „Shirley Valentine” w wy-
konaniu Bożeny Flieger-Krawczyńskiej. To spek-
takl, który uwalnia nadzieję, wyzwala energię 
i motywację do dalszego działania aby wyrwać 
się z monotonności życia codziennego…

Na rzgowskiej 
scenie

Od 31 maja powrót 
do normalnych zajęć
W poniedziałek, 31 maja 2021 r. Gminny Ośrodek Sportu, 
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie wznawia normalne zajęcia, 
których kalendarz publikujemy poniżej. Od piątku, 28 maja 
udostępniona zostaje siłownia, która pracuje:

poniedziałek – piątek od 7.30 do 22.30
sobota od 9.00 do 18.30

niedziela od 15.00 do 20.30

Przypadające 27 maja święto jest okazją do tego, 
aby złożyć najlepsze życzenia wszystkim Pracow-
nikom Samorządowym, a w szczególności Urzę-
du Miejskiego w Rzgowie, Gminnego Ośrodka 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie, 
Żłobka Gminnego w Guzewie, Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Rzgowie, troszczącym się 
o realizację potrzeb mieszkańców.

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 
składamy wszystkim Pracownikom Samorzą-
dowym w Gminie Rzgów najserdeczniejsze ży-
czenia oraz podziękowania za trud oraz ciężką 
pracę dla dobra lokalnej społeczności. Służba pu-
bliczna nie zawsze bywa zadaniem łatwym. Po-
trzeba wiele cierpliwości i zrozumienia, by spro-
stać oczekiwaniom społeczeństwa. Każdy dzień 
stawia przed Wami bardzo odpowiedzialne za-
dania. Niech to święto będzie okazją do podkre-
ślenia Waszej roli, zaangażowania i wysiłku, jaki 
wkładacie w wypełnianie swoich zawodowych 
obowiązków. Życzymy, aby wysiłek ten był stale 
doceniany przez społeczeństwo, a także dużo sił 
i zapału do pracy, wielu sukcesów oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Mateusz Kamiński
Zastępca burmistrza Małgorzata Rózga

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Radosław Pełka

DzieńDzień
PracownikaPracownika
SamorządowegoSamorządowego

GOSTiR

INFORMUJE

Wzruszający koncert 
„Dla Mamy i Taty” 
odbył się 26 maja 

w sali widowiskowej 
GOK

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
16.00–17.00 

cheerleaderki 
grupa 3–6 lat (Angela)

9.00–10.00 
aktywny poranek 

(Paulina)

16.00–17.00 
cheerleaderki 

grupa 3–6 lat (Angela)

9.00–10.00 
aktywny poranek 

(Paulina)

16.00–17.00 
time for run 

(5–7 lat) (Paulina)

9.30–10.30 
tenis ziemny

zajęcia dla dzieci (Hanna)

16.00–16.50 
17.00–17.50

ścianka wspinaczkowa (Iza)

16.00–16.50 
ścianka wspinaczkowa 

(Iza)

16.00–17.00 
karate

grupa 6–10 lat (Łukasz)

16.30–17.30 
szkółka piłkarska 

gostirek (5–6 lat) (Ewa)

17.00–18.30 
zajęcia cyrkowe 
dla dzieci (Artur)

10.30–11.30 
tenis ziemny

zajęcia dla dzieci (Hanna)

16.00–17.00 
karate 

grupa 6–10 lat (Łukasz)

16.30–17.30 
szkółka piłkarska 

gostirek (5–6 lat) (Ewa)

17.00–18.00 
cheerleaderki 

grupa 7–10 lat (Angela)

17.30–18.30 
krav maga 

grupa 5–7 lat (Jarek)

19.00–20.00 
płaski brzuch sexi pupa 

(Paulina)

11.00–12.00 
muay thai 

zajęcia dla dzieci (Robert)

17.00–18.00 
cheerleaderki 

grupa 7–10 lat (Angela)

17.00–17.50
ścianka wspinaczkowa 

(Iza)

17.00–18.00 
karate

grupa 11–15 lat (Łukasz)

18.30–19.30 
krav maga 

grupa 8–11 lat (Jarek)

19.15–20.15 
boks 

(Bernard)

17.00–18.00 
karate 

grupa 11–15 lat (Łukasz)

18.00–19.00 
fitnes
(Asia)

17.30–18.30 
muay thai 

zajęcia dla dzieci (Robert)

19.00–20.00 
zdrowy kręgosłup 

(Karolina)

17.30–18.30 
krav maga 

grupa 5–7 lat (Jarek)

18.00–18.50
ścianka wspinaczkowa 

(Iza)

18.00–19.00 
cheerleaderki 

grupa 11–15 lat (Angela)

18.00–19.00 
cheerleaderki 

grupa 11–15 lat (Angela)

19.00–20.00 
tabata 

(Marcin)

18.00–19.00 
płaski brzuch sexi pupa 

(Paulina)

18.00–19.00 
zdrowy kręgosłup 

(Karolina)

20.00–21.00
crossfit 
(Marcin)

19.00–20.00 
zumba 

(Angela)

18.30–19.30 
krav maga 

grupa 8–11 lat (Jarek)

19.15–20.45 
joga 

(Mariola)

19.00–20.00 
bachata salsa solo 

(Patrycja)

20.00–21.00 
boks 

(Bernard)

ROZKŁAD ZAJEĆ GOSTiR

GOSTGOSTiiR RZGÓWR RZGÓW
UL. SZKOLNA 5UL. SZKOLNA 5
95–030 RZGÓW95–030 RZGÓW

TEL. 42 213 30 08TEL. 42 213 30 08


