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ukazuje się od kwietnia 1995

Jesteśmy w sieci Cittaslow

więcej na stronie 2

studuim zagospodarowania
przestrzennego dla gminy

Rzgów się bogaci!

więcej na stronie 3

Serial letnich remontów

Na niemal 600 gmin miejsko-wiejskich Rzgów zajmuje 24 miejsce w Polsce
i 3 w województwie pod względem zamożności gminy z kwotą 4246,11 zł
w przeliczeniu na mieszkańca. Tegoroczny ranking opublikował samorządowy
miesięcznik „Wspólnota”. W ubiegłym roku w tym zestawieniu Rzgów był
na 27 miejscu. Widać zatem awans świadczący o rozwoju. W województwie
łódzkim wyprzedza nas jedynie Stryków (4341,77 zł) i Kamieńsk (4291,21 zł).

Z

zestawienia wynika, że jedynie w 43 gminach w Polsce
dochody przekraczają 5 tys. zł na mieszkańca. To grupa
ośrodków o ustalonej pozycji – są wśród nich Warszawa czy
Sopot, 7 gmin wokół stolicy, ale także gminy o mocnej marce
turystycznej (Rewal, Mielno, Ustronie Morskie, Krynica Morska,
Dziwnów, Międzyzdroje, Łeba czy Karpacz) oraz stosunkowo
niewielkie gminy obdarzone surowcami naturalnymi, np.
węglem brunatnym lub miedzią. W tej kategorii mieści się
przynajmniej 15 zamożnych gmin. Najbardziej znanym przykładem jest Kleszczów, kilka gmin w Zagłębiu Miedziowym,
czy dwie gminy w zagłębiu węgla brunatnego koło Konina
i Turka. Na przeciwnym biegunie mamy natomiast 133 gminy
z dochodami poniżej 2300 zł na mieszkańca.
Wynik Rzgowa w tym kontekście jest bardzo dobry,
zwłaszcza że np. miasta na prawach powiatu od 20 miejsca

więcej na stronie 12

w dół nie przekraczają już 4 tys. zł. W naszej kategorii wyprzedzamy m.in. Łomianki, Krynicę-Zdrój, Hel, Ustkę, Swarzędz,
czy Nałęczów oraz ponad 500 innych gmin.
- Wyraźne widać, że liczba osób zamieszkujących Rzgów
stale wzrasta i rosną dochody podatkowe. Dzieje się tak
dlatego, że w naszym mieście osiedlają się ludzie doceniający dobre warunki do życia, spokój i bezpieczeństwo oraz
dobrą komunikację. Z tych samych względów Rzgów jest
doceniany przez przedsiębiorców. Marką Rzgowa jest więc
po prostu dobre życie! – skomentował wyniki rankingu
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.
O dobrej pozycji gminy świadczy również przyjęcie
Rzgowa do prestiżowej sieci miast Cittaslow.
Piszemy o tym na stronie 2

Dożynki 2017 Guzew – Babichy

więcej na stronie 16
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KO m u n i k at y
Nocna i świąteczna pomoc
medyczna dla gminy Rzgów
u Bonifratrów w Łodzi

Gmina dobra do życia i pracy
Podczas pierwszego dnia jubileuszu Rzgowa w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiciele miast działających pod szyldem „Cittaslow” złożyli oficjalny komunikat, że Rzgów pozytywnie przeszedł niełatwy
proces certyfikacji i dołączy - jako pierwsze miasto w województwie łódzkim
- do grona miejscowości w sieci „miast dobrej jakości życia”.
Strażach Pożarnych. Idee Cittaslow zakładają również
wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich
sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia
nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.
Stworzyliśmy nowe ramy współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez uruchomienie „Programu mikrodziałań dla
aktywnych mieszkańców”, którego zadaniem jest aktywizacja
ludzi do wspólnych przedsięwzięć. Służy to budowaniu więzi
międzyludzkich, buduje rzgowską tożsamość, a w konsekwencji
promuje gminę jako miejsce „dobrego życia” – podkreśla
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Krok po kroku…

P

rzypomnijmy, że na sesji 1 lutego br., z inicjatywy
burmistrza, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia gminy Rzgów do międzynarodowego stowarzyszenia „Cittaslow – międzynarodowa sieć miast dobrego
życia”. Po pół roku konsekwentnej pracy i starań udało się:
Jesteśmy w Cittaslow!
Idea zrównoważonego rozwoju, która jest przewodnim
motywem w obowiązującej „Strategii Rozwoju Gminy
Rzgów” prowadzi nas do grupy miast dobrego życia!
Międzynarodowa Sieć Cittaslow liczy 228 ośrdoków reprezentujących 30 krajów z całego świata i nadal się rozrasta.
Miasta Cittaslow przyjmują wspólne cele dla polepszania
jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego
życia. Stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe,
dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego
z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie
lokalnej wytwórczości i kuchni. Charakterystyczną cechą
miast Cittaslow jest również rozwijanie tradycji gościnności,
którą w gminie Rzgów z pewnością możemy się pochwalić!
Pierwsze miejscowości z Polski przystąpiły do sieci „miast
dobrej jakości życia” w 2006 roku, dzięki czemu powołano
Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow – Reszel, Biskupiec,
Bisztynek, Lidzbark Warmiński.

W

niedzielę, 1 października zacznie obowiązywać
nowa tzw. sieć szpitali. Wchodzą w życie także
zmiany, dotyczące nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej, której od października br. pomocy nie będą
udzielać już poradnie, a jedynie szpitale. Zmiany w tym
zakresie dotyczą również naszego powiatu i gminy.
Nocna i świąteczna pomoc medyczna dla gminy
Rzgów świadczona będzie od 1 października przez
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61 (I piętro, gabinet
nr 14, 14A, 17, 18 (wejście od ul. Łazowskiego).
Telefon: 42 687 50 54.

Nasze projekty
w Budżecie Obywatelskim
Województwa Łódzkiego

Co nam daje udział w Cittaslow
W ramach działalności Cittaslow planowane są liczne wydarzenia edukacyjne: lekcje, warsztaty, kampanie informacyjne,
gry, zabawy miejskie, integrujące lokalną społeczność oraz
promujące zasady dobrego życia, wydarzenia rekreacyjne dla
rodzin: rajdy rowerowe, w tym dla seniorów, pikniki, festyny,
koncerty, pokazy, spektakle, zawody sportowe, konferencje ,
święta kulinarne promujące lokalnych producentów żywności.
Członkowie Stowarzyszenia zapraszani są również do
uczestnictwa w lokalnych i międzynarodowych targach
turystycznych, organizowane są także wystawy twórców
ludowych i rzemiosła artystycznego, dba się o promocję
miast członkowskich. Przynależność do stowarzyszenia
daje szansę wspólnej promocji na Facebooku i w mediach
społecznościowych, popularyzowanie oferty turystycznej sieci
Cittaslow. Posiadanie rozpoznawalnej i dobrze kojarzącej się
marki wiąże się z integracją oraz ze wzrostem identyfikacji
mieszkańców z miejscem, w którym żyją.

Dobrego, miłego życia!
–– Gmina Rzgów stawia na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbając o zachowanie niepowtarzalnego charakteru chociażby przez odnowę najważniejszego zabytku
oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji, które wyrażają się
w działalności Kół Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczych
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O

d 1 października możemy głosować na zadania Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego. Jest już lista pozytywnie zweryfikowanych
zadań. W szczególny sposób interesujące są dla nas
dwa z nich: nr 300 i 303 w subregionie południowym.
Pierwsze z zadań to „Dzień sąsiada z gwiazdami - dobrosąsiedzki piknik kulturalno-sportowy
gmin powiatu łódzkiego -wschodniego w Rzgowie”.
Drugi projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa pieszych
na skrzyżowaniu DW714 z drogą powiatową 2922 w miejscowości Kalino. Zadanie obejmuje wykonanie przejścia
dla pieszych i chodnika w obrębie skrzyżowania. Realizacja
już w 2018 roku. Więcej informacji na stronie internetowej:
www.bo.lodzkie.pl/

Rada Miejska
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Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rzgów uchwalone
XL sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - 30 sierpnia 2017 r.

N

ajważniejszym aktem, który miał zostać
podjęty na XL sesji 30 sierpnia 2017 r.
była uchwała w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rzgów.
Rada Miejska w Rzgowie mając na uwadze
ówczesny stan rozwoju przestrzennego gminy,
a także konieczność dostosowania dokumentu
programowego do aktualnych wymogów
prawnych, uchwałą nr XLV/413/2014 z dnia 28
kwietnia 2014 r. przystąpiła do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rzgów. W uchwale tej
określono jako granice zmiany - granice całej
gminy. Burmistrz Rzgowa zgodnie z art. 11
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym sporządził
projekt zmiany Studium oraz prognozę jego
oddziaływania na środowisko. Projekty obu
dokumentów sporządzono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
uwzględniając wymagania zagospodarowania
przestrzennego gminy. Po zakończeniu procedury uzgadniania i uzyskiwania opinii zostały
one przedstawione społeczności lokalnej
podczas wyłożenia do publicznego wglądu.
W celu dostosowania projektu studium do
obowiązujących przepisów przeprowadzono
analizę potrzeb i możliwości gminy a następnie zaktualizowano studium o jej wyniki.
Następnie ponowiono procedurę wyłożenia
studium do publicznego wglądu. Na tym
etapie procedury można było składać uwagi
do studium oraz prognozy oddziaływania na
środowisko. Wpłynęło ich 69, a każda z nich
została rozpatrzona przez Burmistrza Rzgowa
stosownym zarządzeniem. Ze względu na
wprowadzone zmiany w projekcie studium,
została ponowiona procedura wyłożenia
projektu do publicznego wglądu. Podczas
trzeciego wyłożenia wpłynęły 32 uwagi, każda
z nich została rozpatrzona przez Burmistrza
Rzgowa stosownym zarządzeniem. Wszystkie
nieuwzględnione bądź uwzględnione jedynie
częściowo uwagi, które wpłynęły podczas
drugiego i trzeciego wyłożenia do publicznego
wglądu zostały przedstawione do ponownej
oceny Radzie Miejskiej w Rzgowie.
Rada Miejska podzieliła stanowisko
Burmistrza w przedmiocie wszystkich złożonych uwag oraz przyjęła uchwałę w sprawie
jego uchwalenia. Kolejnym etapem jest
kontrola legalności z prawem podjętego
Studium dokonywana przez Łódzki Urząd
Wojewódzki w Łodzi.

„Programu ochrony środowiska
dla miasta i gminy Rzgów na
lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko
Program ochrony środowiska dla miasta
i gminy Rzgów na lata 2017-2020 z perspektywą
na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko został sporządzony w celu realizacji
polityki ekologicznej państwa. Program ochrony
środowiska jest podstawowym instrumentem
do realizacji zadań własnych (władze Miasta
i Gminy) i koordynowanych (podmioty szczebla
krajowego, wojewódzkiego, powiatowego oraz
podmioty gospodarcze) w zakresie ochrony
środowiska. Skutkiem realizacji Programu
będzie utrzymanie dobrego stanu środowiska
naturalnego oraz wdrożenie efektywnego
zarządzania środowiskiem w Gminie. Program
zawiera diagnozę stanu środowiska na terenie
miasta i gminy Rzgów, cele główne do osiągnięcia a także szczegółowe zestawienie zadań
i kierunków działań do realizacji. W programie
uwzględniono wszystkie aspekty ochrony
środowiska i zrównoważonego użytkowania
jego zasobów – od edukacji ekologicznej,
poprzez ochronę gleb, aż po problematykę
bezpieczeństwa ekologicznego.
Program uzyskał pozytywną opinię
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
Zgodnie z przepisami Burmistrz Rzgowa
zapewnił możliwość zapoznania się z projektem
dokumentu i wniesienie uwag i wniosków. We
wskazanym 21 dniowym terminie nie wpłynęły
żadne uwagi i wnioski od mieszkańców gminy.

„Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Rzgów
na lata 2017-2032”
Burmistrz Rzgowa wykonując ustawowy
obowiązek nałożony w art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym oraz realizując cele
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032 sporządził „Program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Rzgów na lata 2017-2032”.
Głównymi założeniami opracowywanego
programu są:
–– usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest,
–– minimalizacja negatywnych skutków
zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju,
–– likwidacja szkodliwego oddziaływania
azbestu na środowisko.
Powyższe zadania realizowane są na trzech
szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym
(samorząd powiatowy i samorząd gminny).
W odniesieniu do założeń krajowego
programu (POKzA) został opracowany gminy program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, w którym to założono
realizację zadań w zakresie:
–– przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu
i wyrobów zawierających azbest oraz
sporządzenia bazy danych,
–– okresowej weryfikacji oraz aktualizacji
zapisów przedmiotowego dokumentu,
–– wskazania kierunków działań na pozyskanie
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
–– określenia harmonogramu realizacji zadań
ujętych w niniejszym programie.
Ponadto umożliwiono mieszkańcom
zapoznanie się z projektem programu oraz
inwentaryzacją wyrobów zawierających
azbest poprzez wyłożenie dokumentacji do
wglądu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz
umieszczenie na stronie internetowej www.
bip.rzgow.pl .

Pomoc finansowa dla Gminy
Brusy
Z inicjatywy radnych powstała uchwała
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Brusy w 2017 r. w kwocie 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom
na usuwanie skutków zniszczenia ich mienia
powstałych w wyniku nawałnicy na terenie
Gminy Brusy. Akt został przyjęty jednogłośnie
przez radnych.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
oraz w budżecie gminy na rok 2017
Radni przyjmując uchwałę w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20172032 oraz w sprawie zmian w budżecie gminy
Rzgów na rok 2017 dokonali zmian.
Dochód gminy zwiększono o kwotę 15.000
zł po przez przyjęcie dofinansowań z województwa łódzkiego.
Zwiększono planu wydatków o kwotę
489.400,00 zł przeznaczając środki m.in. na:
1. Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej
w Rzgowie wraz z odwodnieniem droga

powiatowa Nr 2909E o kwotę 12.000,00 zł
2. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie
na odcinku od ulicy Południowej do ul.
Polnej- wykonanie nakładki asfaltowej- droga
powiatowa Nr 2909 o kwotę 60.000,00 zł
3. W.P.F.: Przebudowa budynku MOPS na ul.
Rawskiej 8 w Rzgowie o kwotę 105.000,00 zł
4. Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy
Gontowej w Starowej Górze o kwotę
15.000,00 zł
5. Zakup wyposażenia dla świetlicy w Starowej
Górze o kwotę 20.000,00 zł
6. Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy
wiejskiej w Gospodarzu o kwotę 15.000,00 zł
7. W.P.F.:Projekt i przebudowa drogi
w Romanowie wraz z chodnikiem III etap-droga powiatowa Nr 2912 E o kwotę
40.000,00 zł
8. Wykonanie projektu przebudowy drogi
powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem
w Bronisinie Dworskim o kwotę 4.400,00 zł
9. Wykonanie koncepcji odwodnienia ulicy
Glinianej w Rzgowie poprzez działkę 1661
w kierunku Strugi o kwotę 5.000,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków wyniosło
187.100,00 zł.
Deficyt w wysokości 19.367.923,00 zł, będzie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
zaciąganych kredytów w kwocie:3.525.338,00 zł,
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie:
13.263.555,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie: 805.303,00 zł, zaciąganych
pożyczek w kwocie: 1.773.727,00 zł.

Nadano nazwę ulicy
w Romanowie
Radni postanowili nadać nazwę
„Wypoczynkowa” ulicy w Romanowie - dla
drogi gminnej nr 106437E oznaczonej numerami
ewidencyjnymi działek 164, 165 i 166 o długości
2520 m i szerokości 3 m biegnącej w kierunku
południowym od granic wsi Wola Rakowa do
granic wsi Modlica wzdłuż gruntów wsi Pałczew.
Zasadność podjęcia takiej uchwały wynikała
z tego, iż do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek
o ustalenie nr porządkowego dla istniejącego
budynku znajdującego się przy tej drodze.
Przedstawione wyżej uchwały Rady Miejskiej znajdują się na stronie
www.bip.rzgow.pl w zakładce – Prawo miejscowe – Uchwały Rady.
oprac. Karolina Jardzioch / Urząd Miejski w Rzgowie
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wydarzenia
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Paczkomat ułatwia życie

N

a ulicy Rzemieślniczej pojawił się pierwszy w naszej
gminie Paczkomat. Pomysł instalacji Paczkomatów
powstał z myślą o potrzebach mieszkańców naszej gminy
oraz przedsiębiorców, którzy na jej terenie działają. Dla
wygody wysyłających i odbierających paczki wyznaczono
dodatkowo miejsca parkingowe przy Paczkomatach.
Pojawienie się tego rodzaju urządzenia jest bardzo
dobrą wiadomością dla zwolenników zakupów internetowych. Mieszkańcy Gminy Rzgów i przedsiębiorcy
zyskają szybką i tanią możliwość nadawania i odbierania
przesyłek o dowolnej porze dnia i nocy, 7 dni w tygodniu.
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Ostatnia
droga
Honorowego
Obywatela
Rzgowa

Po sąsiedzku i przyjacielsku

iejsk i
Zak ład
Komunikacyjny w
Pabianicach świętował
25-lecie istnienia. Z tej
okazji spółka zorganizowała
piknik, który był okazją do
podziękowania pracownikom. Prezes Jarosław
Habura podziękował także
przyjaciołom MZK – w tym
również władzom Rzgowa
za wieloletnią i dobrą współpracę. Pamiątkową statuetkę odebrała Małgorzata
Rózga, zastępca burmistrza, która przekazała prezesowi
MZK w prezencie specjalny zegar, który ma odmierzać
kolejnych 25 lat.

Ludzie
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Sto lat w aktywności!

Nowy obiekt w „Mieście Mody”.
W „Mieście Mody PTAK” uroczyście otwarto 15 września kolejną, halę targową.
Oznaczono ją literą „S”, ma 8 tysięcy metrów kwadratowych i jest to już
szesnasta hala w „Mieście Mody PTAK”. Rzgowskie miasto mody ma w sumie 500
tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i jest odwiedzane przez 7 milionów
osób z Polski i zza granicy.

W

uroczystości otwarcia brał udział wojewoda łódzki
Zbigniewa Rau, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego
Marek Mazur, senator Ryszard Bonisławski i starosta powiatu
Łódzkiego Wschodniego Andrzej Opala. Władze samorządowe Rzgowa reprezentowali radni oraz zastępca burmistrza
Małgorzata Rózga. Na uroczystości byli także obecni radni
powiatu łódzkiego wschodniego. Gospodarzami uroczystości byli twórcy Miasta Mody: Antoni Ptak wraz z małżonką
Agnieszką oraz przewodniczącego rady nadzorczej PTAK
S.A. Albert Ptak.
Uroczystość otwarcia hali „S” była preludium do trwającej
przez trzy dni imprezy modowej „PTAK PREMIERY”, na którą
przyjęły zaproszenie takie osobowości jak Maciej Zień, duet
Paprocki & Brzozowski, Maja Sablewska, Patrizia Gucci,
a także Edyta Górniak, która specjalnie przyleciała ze Stanów
Zjednoczonych, aby wystąpić z recitalem i zaprezentować
nową kolekcję ubrań swojego autorstwa.

Z

okazji setnej rocznicy urodzin Cecylii Rubinkiewicz,
mieszkającej w Rzgowie, okolicznościowe życzenia i listy na ręce jubilatki przesłał burmistrz Rzgowa
Mateusz Kamiński oraz premier Beata Szydło. Życzenia
w imieniu rzgowskiego samorządu złożyła zastępca
burmistrza Małgorzata Rózga oraz zastępca kierownika
USC Paulina Biesiacka.
Pani Cecylia miała 2 dzieci, syna i córkę, doczekała
4 wnuczek, 3 prawnuczek, 1 praprawnuka. Żyje tylko
córka Jadwiga, z którą jubilatka mieszka od 16 lat. Pani
Cecylia pochodzi z rejonu Gór Świętokrzyskich, w czasie
wojny straciła ojca. Jej mama przeżyła 93 lata. Przez 25 lat
pracowała jako kontroler jakości w Spółdzielni Pracy
Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi. Rodzinny przepis
na długowieczność, to jak mawiał jej tato – jedzenie
kiszonej kapusty... z cukrem dla osłody! Niewątpliwie
jest to sprawdzony i skuteczny sposób, bo dwie siostry
dostojnej Jubilatki cieszą się dobrym samopoczuciem
w wieku 91 i 97 lat. Rzgowska stulatka kocha zwierzęta,
a z zamiłowania jest zapalonym działkowcem.
W urodzinowym przyjęciu Pani Cecylii uczestniczył
także proboszcz rzgowskiej parafii wraz z wikarym oraz
zaprzyjaźniona siostra zakonna Krystyna, już emerytka,
ale wieloletnia misjonarka w Afryce.
Na zdjęciu: Cecylia Rubinkiewicz z córką chrzestną
(po lewej stronie) trzymającą bukiet kwiatów od
burmistrza Rzgowa, a na drugim planie Małgorzata
Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa.
Tekst: PZ Foto: UM Rzgów

W

wieku 91 lat odszedł od nas ś.p. Stanisław Drożdżecki, najstarszy Honorowy Obywatel Rzgowa. Jeszcze
niedawno, 25 sierpnia, w czasie jubileuszowych uroczystości z okazji 550 rocznicy nadania praw miejskich dla
Rzgowa, uczestniczył w odsłonięciu symbolicznego tronu króla Kazimierza Jagiellończyka.
Ś. p. Stanisław Drożdżecki urodził się w 1926 roku. Pod koniec wojny wraz z bratem został wywieziony do kopania
okopów pod Sulejowem. Po jej zakończeniu przez 2 lata i 4 miesiące służył w jednostce haubicoarmat w Strachowie
koło Bolesławca na Ziemiach Odzyskanych, a następnie ukończył szkołę podoficerską i został pisarzem kompanijnym. Służył także w kwatermistrzostwie i w finansach. Mimo namawiania do kontynuowania nauki w szkole
oficerskiej i kariery zawodowego żołnierza, wybrał powrót w rzgowskie, rodzinne strony i tutaj założył rodzinę.
W 1961 roku został członkiem Spółki Leśnej, a po ośmiu latach wybrano go na jej prezesa zarządu, którym był aż do 2016 roku.
Przez 47 lat zarządzania spółką dbał nie tylko o jej rozwój, ale także o to, aby spółka służyła interesom lokalnej społeczności.
W ostatnią ziemską drogę ś. p. Stanisław Drożdżecki został odprowadzony w sobotę 9 września ze rzgowskiego kościoła
parafialnego pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.
Tekst: PZ Foto: UM Rzgów

Pani Barbara odpoczywa

P

o trzydziestu latach pracy w Urzędzie
Miejskim w Rzgowie na emeryturę
odchodzi Barbara Marciniak. Poniedziałek,
11 września był ostatnim dniem jej pracy.
Barbara Marciniak pracowała

w Referacie Budżetu i Finansów. Zajmowała
się podatkami i ich windykacją i choć
windykacja potencjalnie nie musi zapewniać sympatii u podatników, to – jak
zapewnia Pani Barbara, nigdy nie spotkała

się z nieprzyjemnym potraktowaniem
przez interesantów. Jej zdaniem, recepta
na dobre relacje z petentami jest bardzo prosta – uśmiech i życzliwość oraz
cierpliwość w wyjaśnianiu spraw. Pani
Barbara podkreśla, że przez cały czas
pracy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
zawsze była bardzo dobra atmosfera
i cieszy się, że jej praca była doceniania.
Na pytanie o plany na emeryturze odpowiada, że najpierw chce trochę odpocząć,
złapać życiowego oddechu i refleksyjnie
popatrzeć na życie. A potem ma zamiar
więcej czasu poświęcić wnuczętom. Pani
Barbaro, dobrego życia na emeryturze!
Tekst: PZ Foto: UM Rzgów

ogłoszenie

Tekst: PZ Foto: UM Rzgów
Autor i fot.: PZ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi i Burmistrz Rzgowa
zapraszają na spotkanie informacyjne na temat:

Rzgowska rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1

września w kościele parafialnym pod
wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i
Męczennika w Rzgowie, w 78 rocznicę wybuchu
II Wojny Światowej została odprawiona msza
święta w intencji ofiar tej wojny.
Burmistrz Rzgowa, Mateusz Kamiński złożył
kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary II
Wojny Światowej na terenie gminy Rzgów.
Burmistrzowi podczas składania kwiatów
towarzyszył pracownik urzędu Miejskiego
w Rzgowie, Włodzimierz Kaczmarek. Po
mszy świętej burmistrz wraz z księdzem
Krzysztofem Florczakiem, proboszczem
rzgowskiej parafii; radną powiatową Klaudią
Zaborowską – Gorzkiewicz, radnym Rady

Miejskiej Wiesławem Gąsiorkiem, członkiem
Zarządu Gminnnego Ochotniczych Straży
Pożarnych Wojciechem Gałkiewiczem, byłym
radnym Rady Miejskiej Piotrem Salskim oraz
pracownikami Urzędu Miejskiego w Rzgowie:
Włodzimierzem Kaczmarkiem, Henrykiem
Garusińskim i Mieczysławem Bolonkiem, a
także mieszkańcami Rzgowa, złożyli kwiaty i
zapalili znicze na grobie nieznanego żołnierza
oraz na mogile pochodzącego z Guzewa
świętej pamięci Teofila Jurka, podporucznika
z 31. pułku Strzelców Kaniowskich, który
5 września poległ w walkach pod Mnichowem
w okolicach Sieradza.
Autor i fot.: BM

Obniżenia powszechnego wieku emerytalnego
od 1 października 2017.

P

odczas spotkania pracownik ZUS przedstawi warunki niezbędne do uzyskania
emerytury, wymagane dokumenty, sposób wyliczania wysokości świadczenia.

W trakcie spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje podczas których eksperci
ZUS odpowiedzą na pytania związane z obniżonym wiekiem emerytalnym.
Dodatkowo spotkanie połączone będzie z możliwością:
–– założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS;
–– wyliczeniem prognozowanej emerytury w kalkulatorze emerytalnym;
–– złożenia wniosku o emeryturę bez konieczności wizyty w ZUS.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane przejściem na emeryturę.
Spotkanie odbędzie się 5 października br. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
Plac 500 – lecia 22, I piętro, sala nr 36.
Początek spotkania godzina 13.00.
Kontakt tel. 43 823 32 63; molask@zus.pl
Serdecznie zapraszamy!!!
Warto skorzystać !!!
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Edukacja - Pierwszy dzwonek
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Powitanie roku szkolnego w Guzewie

W

sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Guzewie zgromadzili się
uczniowie, licznie przybyli rodzice oraz nauczyciele. Uroczystego
rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 dokonał dyrektor
szkoły – Tomasz Drabczyński. W tym roku po raz pierwszy,
w związku z nową reformą oświaty, w podstawówce pojawiła się klasa siódma. Poza tym w klasie pierwszej, czwartej
i siódmej wdrażana będzie nowa podstawa programowa.
W szkole działa również oddział przedszkolny. Wobec
tego już w czasie wakacji zadbano o to, by placówka przygotowana została na przyjęcie dodatkowej liczby uczniów.
Dzięki staraniom dyrekcji szkoły w budynku pojawiły
się dwie nowoczesne pracownie, wyposażone w tablicę
multimedialną. Wszystko po to, by nauka odbywała się
w warunkach komfortowych.
Po przemówieniu dyrektora placówki oraz odczytaniu
listu minister oświaty Anny Zalewskiej, zostało przedstawione
społeczności szkolnej grono pedagogiczne powiększone
o nowych nauczycieli, bowiem do szkół podstawowych
wracają takie przedmioty jak: geografia, fizyka, chemia,
biologia i dodatkowy język obcy.
W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim wychowankom wielu sukcesów a nauczycielom satysfakcji z pracy.
Tekst i fot.: Agnieszka Juraszek

Ważne wyzwania po reformie
oświaty

Czwartego września
zabrzmiał pierwszy
dzwonek dla ponad
500 uczniów nowej,
ośmioletniej Szkoły
Podstawowej im.
Jana Długosza w Rzgowie z oddziałami gimnazjalnymi. Tych małych i tych
dużych, po wakacjach, które minęły bardzo szybko, powitał burmistrz
Rzgowa Mateusz Kamiński i pani dyrektor Iwona Skalska. Uroczysta
inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w hali GOSTiR w Rzgowie.

N

owy rok szkolny to wiele wyzwań, przede wszystkim
organizacyjnych, ponieważ reforma edukacji stała się
faktem, a to wiąże się z ogromnymi zmianami zarówno dla
dyrekcji, pracowników szkoły, ale także dla uczniów i ich
rodziców.
Dyrektorem naczelnym nowej, ośmioletniej szkoły
podstawowej została pani Iwona Skalska, a wicedyretorami
panie: Monika Łoboda i Agnieszka Kosińska. Sekretariat, który
do tej pory znajdował się w budynku szkoły podstawowej

został przeniesiony do budynku gimnazjum, gdzie znajdują
się również gabinety pani dyrektor Iwony Skalskiej i pani
wicedyrektor Moniki Łobody. Wicedyrektor Agnieszka Kosińska
swój gabinet ma w budynku dawnej szkoły podstawowej.
Wszystkie informacje dotyczące życia szkoły dostępne są na
stronie www.sprzgow.szkoly.lodz.pl oraz profilu Facebook.
Rok szkolny 2017/2018 wystartował. Wszystkim uczniom
życzymy samych sukcesów i edukacyjnych przygód przez
całe 10 miesięcy!
Tekst: Agnieszka Ruta

Kolejny rok nauki w szkole w Kalinie

Nowi uczniowie, nowe inwestycje

109

„pierwszaków” rozpoczęło
4 września naukę w szkołach w gminie Rzgów. W sumie do
gminnych szkół będzie w tym roku
uczęszczało 783 uczniów.
Najwięcej dzieci – 79, poszło do
pierwszej klasy w Szkole Podstawowej
im Jana Długosza w Rzgowie. W tej
szkole wakacje były przeznaczone na modernizację ogrzewania.
Wymieniono tutaj wszystkie podłączenia grzewcze, a 2323 żeliwne
żeberka kaloryferów zastąpiono
nowoczesnymi grzejnikami panelowymi. Kolejnym etapem ciepłowniczej inwestycji w rzgowskiej
szkole będzie budowa kotłowni
gazowej, której oddanie do użytku
zaplanowano już w przyszłym roku.
W Kalinie edukację szkolną rozpoczęło z nowym rokiem szkolnym 16
uczniów, a uczęszcza do niej w sumie
129 dzieci. W szkole trwają jeszcze

prace wykończeniowe związane
z dociepleniem budynku, a finał
tej inwestycji przewidziany jest
do końca września, jeszcze przed
nastaniem jesiennej aury. Efektem
tych robót będzie cieplejszy obiekt
szkolny, a także niższe rachunki za
jego ogrzewanie.
Guzewska szkoła podstawowa,
licząca 129 uczniów przyjęła 14
„pierwszaków”. Będą się oni uczyli w przestronniejszej placówce,
ponieważ zaadaptowano poddasze na pomieszczenia użytkowe, które będą wykorzystywane
na bieżące potrzeby edukacyjne.
W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły
rozpoczęto budowę przedszkola,
którego budynek w stanie surowym
ma być gotowy jeszcze przed końcem
roku. Po oddaniu tej inwestycji, będzie
to drugie przedszkole w naszej gminie.
Tekst i fot.: BM

N

owy rok szkolny w SP im. św.
Jadwigi rozpoczęła msza, odprawiona przez księdza proboszcza Krzysztofa Florczaka w kaplicy
w Kalinie. Następnie uczniowie,
rodzice oraz nauczyciele udali się
do szkoły. Oficjalną część rozpoczęto
wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem
hymnu państwowego. Minutą ciszy
została uczczona pamięć poległych
w II wojnie światowej w walce za
Ojczyznę, po czym nastąpiło powitanie zgromadzonych uczniów i gości
przez dyrektora szkoły Jarosława
Marianowskiego.
Na uroczystości rozpoczęcia
roku szkolnego gościł także przedstawiciel władz samorządowych

- przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie Jan Michalak, który przekazał społeczności szkolnej życzenia
powodzenia na rozpoczynający się
kolejny rok wytężonej nauki.
Dyrektor szkoły poinformował
uczniów i rodziców o zamianach,
jakie weszły w życie z początkiem
września oraz przedstawił zebranym
nauczycieli rozpoczynających pracę
w naszej placówce.
Miłym akcentem uroczystości
były życzenia od Rady Rodziców,
skierowane do Barbary Kaczmarek
i Elżbiety Kowalik z okazji jubileuszu
20–lecia pracy w szkole. My również
życzymy wielu sukcesów w kolejnych
latach działalności nauczycielskiej.
Autor S. Smolarek fot.: M. Wesołowska-Konkalec
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fotoreportaż - uroczystości oficjalne

7

Radosny jubileusz

Oficjalne obchody 550.
rocznicy nadania praw
miejskich dla Rzgowa –
było świątecznie, godnie,
atrakcyjnie i ciekawie.

J

ubileuszowe obchody rozpoczęły się
w najstarszym budynku w Rzgowie:
w kościele pod wezwaniem Świętego
Stanisława Biskupa i Męczennika, który
jest patronem naszego miasta. Mszy
przewodniczył ksiądz biskup Adam
Lepa. Po mszy, w parku im. Adama
Mickiewicz odbył się uroczysty apel straży
pożarnych poprzedzający odsłonięcie
symbolicznego tronu króla Kazimierza
Jagiellończyka, który nadał miejscowości
prawa miejskie. Autorem projektu tronu
jest Joanna Miller. Odsłonięcia dokonali:
Honorowego Obywatela Rzgowa –
Stanisław Drożdżecki, burmistrz Mateusz
Kamiński i przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie - Jan Michalak. Następnie,
osoby zaproszone oraz mieszkańcy
uczestniczący w obchodach pierwszego
dnia jubileuszu przeszły na Stary Rynek,
gdzie został posadzony dąb, będący
symbolem siły, szlachetności i mądrości.
Symbolicznego posadzenie dokonał ks.
biskup Adam Lepa, członek Zarządu
Województwa Łódzkiego –Joanna
Skrzydlewska, starosta Powiatu Łódzkiego
Wschodniego – Andrzej Opala oraz
Andrzej Polakowski – społeczny opiekun
Starego Rynku. Miejsce posadzenia dębu
jest wyjątkowe. Stary Rynek bowiem,
jako jeden z nielicznych w Polsce, jest
w kształcie trójkąta, a historycznie
stał tam pierwszy drewniany kościół
w Rzgowie z 1475 roku.
Trzecia część pierwszego jubileuszowego dnia odbyła się w hali sportowej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Interesujący wykład na temat dziejów Rzgowa wygłosił senator Ryszard
Bonisławski znawca historii regionu łódzkiego. Przedstawiciele miast
działających pod szyldem „Cittaslow”
przedstawili oficjalny komunikat, że
Rzgów pozytywnie przeszedł niełatwy
proces certyfikacji i jako pierwsze miasto
w województwie łódzkim dołączył
do grona miejscowości w sieci „Miast
dobrej jakości życia”. Gratulacje dla
Rzgowa z tytułu dołączenia do Polskiej
Krajowej Sieci Miast Cittaslow złożyli:
wiceburmistrz Olsztynka - Krzysztof
Wieczorek, burmistrz Lidzbarka – Maciej
Sitarek, burmistrz Działdowa - Grzegorz
Mrowiński, Karol Kijowski – pełnomocnik
ds. Cittaslow (Olsztynek), Joanna WrzosekDziemidowicz – Biuro ds. Cittaslow, Urząd
Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.A później były
gratulacje i życzenia dalszego rozwoju
przekazywane przez zaproszonych
gości oraz występ artystyczny zespołu
„Rzgowianie”.
Tekst i foto.: Bogumił Makowski
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fotoreportaż - koncert na stadionie
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Gwiazdy, fajerwerki
i tłumy na Dniach Rzgowa
Drugi dzień obchodów 550-lecia
nadania praw miejskich dla Rzgowa
upłynął pod znakiem festynu
„Dni Rzgowa” na stadionie miejskim.

N

a wielkiej, pięknie oświetlonej estradzie występowały
nasze rodzimi artyści: chór „Camerata”, wokaliści z grupy
„Sempre Cantare” Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, Mateusz
Tomaszewski, a dla dzieci czekały liczne atrakcje. Przyjechały
też znane gwiazdy ogólnopolskie: Cleo, kabaret „Smile”
oraz zespół „Weekend”. Na zakończenie była dyskoteka
poprzedzona fajerwerkami. Zabawa była wspaniała, o czym
świadczyły ogromne tłumy rzgowian i gości, którzy na przyszli
na stadion świętować jubileusz miasta.
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fotoreportaż - piknik rodzinny w parku
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Rodzinne świętowanie
Niedziela, 27 sierpnia była
kolejnym wydarzeniem
jubileuszowych obchodów
550. rocznicy Rzgowa. Ten
dzień upłynął pod hasłem
„Piknik Rodzinny” i był
dedykowany dla całych
rodzin, a zwłaszcza
dla dzieci. Pod okiem
„króla” Kazimierza
Jagiellończyka, który
przysiadł na tronie, dzieci
opanowały park im. Adama
Mickiewicza.

P

iknikowych atrakcji było mnóstwo,
świetnie bawili młodsi i starsi. W „Strefie
Kulinarnego Hokus Pokus” odbywało się
dziecięce przygotowywanie lodów i sorbetów. Kapelusznik z „Alicji w Krainie Czarów”
czarował dzieci swoim towarzystwem
i chętnie zapraszał na drugą stronę lustra
czyli do wspólnych zdjęć. Piraci z Karaibów
wcale nie byli straszni i żartami wywoływali
u dzieci radosne uśmiechy. Była także „Strefa
Tajemnicy Egiptu” z piramidami i rodzinnym
konkursem mumifikowania. Instruktora
Jarosław Kuna i jego ekipa dała ciekawy
i dynamiczny pokaz systemu walki Krav
Maga.
W czasie niedzielnego pikniku dzieci
i młodzież z kółka teatralnego działającego
w ramach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dały ciekawe
przedstawienie, które zostało poprzedzone
uhonorowaniem nagrodami uczestników VII Pleneru Malarskiego w Rzgowie.
Organizatorem pleneru był Gminny Ośrodek
Kultury. Prace były eksponowane przed
Urzędem Miejskim, a w tym samym miejscu
uczestnicy „Pikniku Rodzinnego” mogli
przenieść się w czasie i oglądać wystawę
„Rzgów – zatrzymane w kadrze”, przygotowaną przez Klub Fotograficzny „Blenda”,
działający również przy GOK.
Przy okazji „Pikniku Rodzinnego” odbyła
się kolejna honorowa akcja krwiodawstwa.
Chętnych do oddania krwi było wielu, a przed
specjalistycznym autobusem ustawiła się
spora kolejka.

tekst i fot.: BM

tekst i fot.: BM
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Podziękowania burmistrza Rzgowa
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Szalejące maszyny na świąteczny początek
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Jest w orkiestrze siła…

Z
D

U

pominki oraz okolicznościowe listy otrzymał Rzgów od
gości, którzy wspólnie z nami świętowali 25 sierpnia 2017
roku rocznicę 550-lecia nadania praw miejskich. Serdecznie
dziękujemy za życzenia, gratulacje, wyrazy uznania oraz słowa
sympatii.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do przygotowania obchodów tego jubileuszu. Dziękuję moim
współpracownikom, w szczególności:
• mojej zastępczyni – Małgorzacie Rózdze,
• pani sekretarz Katarzynie Berczak-Lato,
• mojemu doradcy – Mironowi Ossowskiemu,
• panu Mateuszowi Tomaszewskiemu,
• pani Karolinie Jardzioch,
• pani Ewie Pytce,
• panu Sylwestrowi Bińkowskiemu,
• pani Katarzynie Rózdze,
• panu Zbigniewowi Snelewskiemu,
• panu Adamowi Stawianemu,
• panu Włodzimierzowi Kaczmarkowi
• pracownikom Referatu Komunalnego,
• pracownikom Referatu Ogólnego,
Słowa podziękowania za uświetnienie obchodów kieruję
w szczególności do:
• księdza biskupa Adama Lepy,
• księdza kanonika Krzysztofa Florczaka,
• marszałka województwa – Witolda Stępnia oraz członka
zarządu województwa – Joanny Skrzydlewskiej
• starosty łódzkiego wschodniego – Andrzeja Opali, wicestarosty
Ewy Gładysz oraz przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira
Sokołowskiego,
• senatora– RyszardaBonisławskiego,
• posła – Cezarego Grabarczyka,
• wójtów, burmistrzów zaprzyjaźnionych gmin,
• TVP Łódź,
• Orkiestry Dętej ze Rzgowa i pana Krzysztofa Gossa,
• ZPiT Rzgowianie i pani Renaty Furgi,
• Zespołu Sempre Cantare i pana Wojciecha Skibińskiego
• Chóru Camerata i pani Izabeli Kijanki,
• pana Jarosława Rychlewskiego,
• dyrektora Radosława Bubasa i pracowników GOSTiR w Rzgowie,
• pocztów sztandarowych jednostek OSP z gminy Rzgów oraz
pocztów PSL,
• szczególnie zaś do druha Szymona Kluki i druha Mateusza Kuzika
oraz prezesa gminnego ZOSP RP – Dariusza Krzewińskiego,
• młodych aktorów wraz z opiekunami, którzy przygotowali
przedstawienie dla dzieci,
• RMG,
• pana Andrzeja Polakowskiego,
• pana Wojciecha Januszewskiego,
• pana Jarosława Mirzejwskiego,
• Hort-Cafe,
• DronexVision,
• pani Joanny Miller,
• pana Romana Millera,
• pani Anety Stępień,
• pana Ryszarda Poradowskiego za przygotowanie pamiątkowej
publikacji,
• pana Adama Bednarczyka,
• pani Teresy Baranowskiej,
• pana Piotra Salskiego.
Dziękuję wszystkim radnym gminnym i powiatowym, którzy
uczestniczyli, a szczególnie tym, którzy byli obecni w pierwszym
dniu obchodów.
Bardzo gorąco dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy za
liczny i aktywny udział w jubileuszu Rzgowa!
Mateusz Kamiński / Burmistrz Rzgowa

wudniowy „Hell Race, Rajd 550-lecia” zapoczątkował
obchody 550. rocznicy nadania praw miejskich dla
Rzgowa. Zawodnicy przez dwa dni zmagali się na trasie
trudnego terenowego rajdu liczącego liczącego 100 kilometrów, którego finał nastąpił 20 sierpnia przed Urzędem

Miejskim w Rzgowie. Tutaj pojawili się zawodnicy w swoich
maszynach. Najlepsi w rajdowej rywalizacji zostali uhonorowani przez burmistrza Rzgowa, Mateusza Kamińskiego
okolicznościowymi statuetkami.
tekst: bm foto: MT i MK

Olek zwycięzca

W

ramach obchodów Dni Rzgowa, 27 sierpnia odbyły
się Zawody Wędkarskie, na zbiorniku wodnym
w Rzgowie przy ulicy Zielonej. Zwycięzcą zawodów został
6-letni Olek Pachulski ze Rzgowa, który złapał tylko 3 ryby,
ale za to jednego, okazałego amura i ta ryba właśnie
przeważyła o jego sukcesie młodego wędkarza. Olkowi
kibicował wiernie dziadek Tomasz. Pozostałe miejsca
zajęli; Hubert Pytka, Miłosz Kujawa, Mateusz Rakowski,
Krystian Bednarski, Adam Dutko, Natalia Olban. Najlepsi
zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody wędkarskie,
pozostali sprzęt wędkarski. Nagrody wręczał Burmistrz
Rzgowa, Mateusz Kamiński. Na koniec zawodów było
ognisko i pieczenie kiełbasek.

Prawda na małym ekranie
„Komisarz Alex” i ekipa filmowa realizująca X sezon serialu pod tym
samym tytułem pojawiła się w Prawdzie. Przy moście na rzece Dobrzynce
realizowano kolejny odcinek z udziałem głównych aktorów.

W

Autor: Włodzimierz Kaczmarek

Krew daje życie!

okazji jubileuszu 110-lecia działalności Orkiestry
Dętej w Rzgowie, marszałek województwa łódzkiego
uhonorował ją specjalną nagrodą. Wręczenie odbyło się 20
września w Filharmonii Łódzkiej w obecności Magdaleny
Gawin, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego podczas uroczystej inauguracji
sezonu kulturalnego 2017/2018 w województwie łódzkim.

Prawdzie kręcono sceny, w których oprócz tytułowego
bohatera pojawili się również aktorzy, m.in. Krystian
Wieczorek, grający komisarza Piotra Górskiego - policjanta
wydziału zabójstw łódzkiej policji. Ekipa filmowa nagrywała
13 odcinek serialu pod roboczym tytułem „Trzeci człowiek”.
Filmowców odwiedzili pracownicy Urzędu Miejskiego
w Rzgowie (Miron Ossowski oraz Mateusz Szczepaniak),
którzy przekazali materiały promocyjno-informacyjne
o gminie Rzgów dla serialowej ekipy. Mamy nadzieję, że
gmina coraz częściej będzie odwiedzana przez filmowców,
albowiem koniecznie należy przypomnieć, że Rzgów i okolice
ma filmowe tradycje. Spośród szeregu obrazów, które były
realizowane na terenie Gminy Rzgów wystarczy choćby
wymienić np. „Nowy Jork 4 rano” czy „Ogniomistrz Kaleń”.
***
„Komisarz Alex” to serial kryminalny, emitowany od 3 marca
2012 na antenie TVP1. Akcja serialu rozgrywa się w Łodzi,

a głównym tematem są zagadkowe sprawy kryminalne. Cykl
oparty jest na austriacko-niemieckim serialu Komisarz Rex
oraz włoskiej wersji serialu Il commissario Rex.

Autor i fot.: BM

Tańczyć i śpiewać każdy może…

Z

espół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
oraz Rzgowski Chór „Camerata”
działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Rzgowie ogłaszają nabór
do grup tanecznych i wokalnych
oraz chóru.

K

olejna akcja poboru krwi zorganizowana w Rzgowie jest już za
nami. W niedzielę, 27 sierpnia podczas pikniku rodzinnego zbiórka krwi
odbyła się w specjalnym ambulansie
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa. Do oddania tego
bezcennego leku zgłosiło ponad. 20
osób, jednak po wstępnych badaniach
przeprowadzonych przez lekarza nie
wszyscy mogli w tym dniu oddać krew
ze względów zdrowotnych. Ogółem
krew oddało 14 osób, co daje ponad 6
litrów życiodajnej tkanki.
W akcję włączyli się również Druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej
gminy. Taką postawę należy chwalić,
ponieważ w swych działaniach pokazują,
że Strażak to osoba, która bez względu

na porę dnia jest gotowa nieść pomoc
innemu człowiekowi.
Serdecznie dziękujemy honorowym
dawcom krwi za najcenniejszy dar
ofiarowany drugiemu człowiekowi
oraz wszystkim Strażakom OSP za to, że
niosą pomoc nie tylko na dźwięk syreny
alarmowej. Dziękujemy tym, którzy
poświęcili w niedzielne popołudnie
kilkanaście minut ze swojego dnia, by
wziąć udział w akcji krwiodawstwa. Wasz
czas może oznaczać wiele lat czyjegoś
życia w zdrowiu.
Pozytywny jest jednak fakt, iż wiele
osób oddało krew po raz pierwszy w
życiu. Mieszkańcy Rzgowa i pobliskich
miejscowości zasilają szeregi honorowych
krwiodawców już od kilku lat. Pierwsza
tego typu akcja odbyła się w czerwcu

Jeśli chcesz tańczyć lub śpiewać
w Zespole Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
– przyjdź, zobacz, posłuchaj… A jeśli
Ci się spodoba - zostań.
Więcej informacji pod nr. tel:
42 214 13 12 lub 512 108 489.

Gdy jednak marzysz o karierze w chórze, to „Camerata” zaprasza młodych
i dorosłych do wspólnego śpiewania.
Przyjdź i zaśpiewaj i przekonaj się…
Więcej informacji pod nr tel:
42 214 13 12 lub 600 250 715.

Marszałek województwa, Witold Stępień umotywował
przyznanie okolicznościowej nagrody dla rzgowskiej orkiestry dętej także jej osiągnięciami w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury
oraz szczególnym zaangażowaniem w pracę na jej rzecz.
W działalności orkiestry bardzo istotny jest również aspekt
zbliżania pokoleń poprzez działalność artystyczną i aktywność
kulturalną pozwalającą młodzieży poznawać rodzimy folklor.
Nagrodę dla rzgowskiej orkiestry odebrali z rąk Witolda
Stępnia: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz prezes
orkiestry Włodzimierz Kaczmarek, a także Aleksander
Siotor, najdłużej grający w orkiestrze, bo od 1957 roku
i Wojciech Skibiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
przy którym działa orkiestra..W czasie uroczystości
w Filharmonii Łódzkiej uhonorowano także inne osoby
działające na rzecz popularyzacji kultury.
Tekst i fot.: BM

2013 roku, od tego czasu do naszego
miasta ambulans RCKiK przyjechał już
20 razy. Podczas tych akcji oddano
ponad 150 litrów krwi.
Zapraszamy już na kolejną Akcję
Poboru Krwi, która odbędzie się już
15 października 2017 r. w godzinach
od 10:00 do 13:00 na parkingu przed
Urzędem Miejskim w Rzgowie. Krew jest
szczególnie potrzebna, aby zostać dawcą
trzeba być między 18, a 65 rokiem życia.
Osoba oddająca krew musi być zdrowa,
wypoczęta, rano przed oddaniem krwi
powinna zjeść lekkie śniadanie oraz
wypić dużo płynów. Przy oddawaniu
krwi do rejestracji konieczny jest dowód
osobisty. Oddanie krwi to dar, którego
nie można niczym innym zastąpić.
tekst i foto: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

Autor: Izabella Stępień / GOSTiR
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Serial letnich remontów
W okresie wakacyjnym przeprowadzono w Rzgowie i na terenie gminy
szereg większych i mniejszych inwestycji.
Lista realizowanych oraz podjętych w lipcu i sierpniu
zadań przez Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie
jest długa:
1. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w Romanowie. Umowę podpisano
z firmą „Erbedim” z Piotrkowa Trybunalskiego. Koszt ca
1 500 000 zł.
2. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę
kanalizacji w ulicach Dolna, Wysoka i Słowicza w Rzgowie.
Umowę podpisano z firmą „Wod Kan” z Konina na kwotę
ca 235 000 zł.
3. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę
odwodnienia na ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie . Umowę
podpisano z firmą „Budmel” ze Strykowa na kwotę ca
1 828 000 zł.
4. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na przebudowę ulicy Pejzażowej. Umowę podpisano z firmą ZRD
z Łodzi na kwotę ca 742 000 zł.
5. Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji w Starowej
Górze i Starej Gadce. Zadanie zostało podzielone na
dwie części. Podział wynikał przede wszystkim z posiadania dwóch pozwoleń na budowę. Zadanie pierwsze
będzie realizowało konsorcjum firm którego liderem
jest firma WUPRINŻ z Poznania za kwotę brutto ca 15
614 000 zł. Zadanie pierwsze, które obejmuje budowę
kanalizacji na ulicy Stropowej w Starowej Górze będzie
realizowało konsorcjum firm, którego liderem jest firma
„BINSTAL” z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę brutto
ca 1 324 000 zł.
6. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą
BONEX na zakup samochodu bojowego dla OSP Bronisin
na kwotę brutto 375 000 zł.
7. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na modernizacje budynku świetlicy w Gospodarzu z firmą Dagmar
z Tuszyna na kwotę 105 500 zł.
8. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą
pana Włodzimierza Pietrzyka z Karpina na docieplenie
szkoły podstawowej w Kalinie na kwotę brutto 78 200 zł.
9. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą
CLIM TEAM z Aleksandrowa Łódzkiego na wykonanie
klimatyzacji w budynku świetlicy w Starowej Górze na
kwotę 28 500 zł. Zadanie zakończone.
10. Zlecono wykonanie projektu oświetlenia działki w Starowej
Górze przy ulicy Żwirowej. Koszt projektu 7 380 zł.
11. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą
Dagmar z Tuszyna na kwotę 25 300 na wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni dla potrzeb budynku na ulicy
Literackiej. Prace zakończono. Warunkiem uruchomienia

instalacji jest wykonanie przyłącza przez gazownię w Łodzi.
12. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą Rinstal
z Grodziska na budowę wodociągu na ulicy Jaśminowej
w Starowej Górze na kwotę 13 250 zł.
13. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą
CEZDROG z Moszczenicy na budowę chodnika na ulicy
Wąwozowej w Rzgowie za kwotę ca 95 000 zł.
14. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą
Chantal II wykonanie docieplenia ścian OSP Kalino na
kwotę ca 60 000 zł.
15. Rozstrzygnięto przetarg i udzielono zlecenia firmie
Kuźmar z Łodzi na wykonanie schodów p.poż. dla OSP
Kalino za kwotę 14 500 zł.
16. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą
„MAL BRUK” z Łodzi na utwardzenie pętli autobusowej
w Czyżeminku za kwotę ca 64 000 zł.
17. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą
„MAL- BRUK” z Łodzi na wykonanie chodnika i przystanków
autobusowych w Prawdzie na ca kwotę 37 700 zł.
18. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą
ERBEDIM na wykonanie nakładki na ulicy Batorego
w Starowej Górze za kwotę 119 310 zł.
19. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą p.
Ewy Cłapy na budowę wodociągu w ulicach Plenerowej,
Krajobrazowej i Widokowej w Konstantynie na kwotę
96 000 zł.
20. Referat inwestycji przygotowuje postępowania przetargowe
na rozbudowę oczyszczalni, remontu MOPS i budowę
kotłowni gazowej dla szkoły podstawowej i przedszkola.
Ponadto, w okresie wakacyjnym, Referat Komunalny
UM w Rzgowie realizował szereg prac na terenie maista
i gminy: Zakończono utwardzenie ul. Górnej w miejscowości
Rzgów, na odcinku od ul. Bema do ul. Granicznej. Długość
utwardzonej drogi to 1350 m. Przeprowadzono wycinkę
krzewów wchodzących w pas drogowy ul. Ogrodowej
w miejscowości Starowa Góra oraz ul. Górnej w miejscowości
Rzgów. Wyrównano nawierzchnię drogi gminnej Romanów
- Pałczew. Wymieniono wiaty przystankowe na pętli przy ul.
Rzemieślniczej. Ze względu na liczbę pasażerów korzystających z tego przystanku ustawione zostały 2 wiaty, które
kolorystycznie i gabarytowo nawiązują do wiat ustawionych
na ulicy Muszyńskiej. Wymieniono wiatę przystankową
w miejscowości Gospodarz przy skrzyżowaniu drogi krajowej
nr.71 z ul. Pałacową. Zamontowano także dwa stojaki na
rowery przy parkingu od strony zatoki autobusowej.
Systematyczna rozbudowa i modernizacja infrastruktury
stanowi jeden z najważniejszych priorytetów strategii rozwoju
gminy Rzgów – nowoczesnej i przyjaznej dla mieszkańców.

Na zdj. Zmodernizowana pętla w Czyżeminku.

Na zdj. Trwają prace przy przebudowie drogi łączącej Romanów
z Wolą Rakową w gminie Brójce. Roboty prowadzone
są na odcinku ponad 2,5 kilometra trasy. Przewidywany
czas zkończenia inwestycji to koniec października.

Na zdj. Powstał nowy chodnik przy ul. Ogrodowej w Rzgowie

Na zdj. Prace przy odwodnieniu ul. Tuszyńskiej w Rzgowie
Tekst: PZ FOTO: bm

Pięknieje nam kościół z dnia na dzień

W

szybkim tempie posuwają się prace remontowe na kościele rzgowskiej parafii
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.
Na końcowy efekt tegorocznych zabiegów,
będących pierwszym etapem remontu świątyni,
trzeba będzie poczekać do końca października.
Jego przeprowadzenie jest możliwe dzięki
finansowemu wsparciu rzgowskiego samorządu, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotychczas na całej wieży kościelnej położono nowy tynk, który właśnie jest pokrywany
specjalną warstwą zawierającą szklane włókno.
Będzie ona zabezpieczała mury wieży przed
zanieczyszczeniami i wpływami atmosferycznymi. Przed tynkowaniem usunięto stary tynk,
a następnie zamontowano 80 metalowych
prętów, których zadaniem jest zabezpieczenie
murów wieży przed pękaniem. W ostatnim
tygodnia września wieża zostanie pomalowana.

Krzyż, który był zwieńczeniem kościelnej
wieży został zdemontowany i powróci na
nią po gruntownym odnowieniu w pracowni
konserwatorskiej.
W tegorocznych planach ekipy z Pracowni
Konserwatorskiej „Mosaicon” z Łodzi jest
jeszcze wyremontowanie dachu kościoła,
będącego najstarszym zabytkiem w Rzgowie.
Już widać częściowo położoną specjalną dachówkę, szczególnie przeznaczoną do krycia
obiektów sakralnych. Ponadto wzmocniono

konstrukcję dachu, a efektem prac dekarskich
będzie nie tylko ładniejszy wizualnie dach,
ale również jego doskonałe zabezpieczenie
przed przeciekaniem.
Ekipa zajmująca się konserwacją świątyni,
kierowana przez Krzysztof Dworczaka chce
także jeszcze we wrześniu rozpocząć montaż
nowych zegarów na kościelnej wieży, a na
początku października założyć na niej nowe
żaluzje.
tekst i foto: bogumił makowski
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Na zdj. Drużyny Husarii i Zawiszy przed derbowym pojedynkiem w okręgowym Pucharze Polski.
Na zdj. Zwycięski mecz rezerw ze Startem Łódź (4:3). fot.: Krzysztof Fintzel

fot.: Krzysztof Fintzel

Na zdj. Patryk Przybylski, Michał Łągiewczyk i Michał Madejski walczą o piłkę z zawodnikami Andrespolii.

Na zdj. Łukasz Modranka pokonuje bramkarza Husarii, Rafała Stachurskiego.

fot.: Krzysztof Fintzel

fot.: Krzysztof Fintzel

Na zdj. Radość po bramce Damiana Marciocha w meczu z Andrespolią Wiśniowa Góra. fot.: Krzysztof Fintzel

Bardzo dobry start w rozgrywkach zarówno ligowych, jak i pucharowych, zanotowała pierwsza drużyna, której do pełni
szczęścia i kompletu zwycięstw zabrakło jedynie trzech punktów w zremisowanym meczu z Andrespolią Wiśniowa Góra.

P

o nieudanej walce o utrzymanie w IV lidze w poprzednim
sezonie, zarząd Zawiszy postanowił utrzymać w drużynie
jak najwięcej zawodników, aby możliwie jak najszybciej
powrócić w szeregi czwartoligowców. Część zawodników
zdecydowała się jednak na opuszczenie klubu. Najdotkliwszą
stratą będzie z całą pewnością odejście kapitana i najlepszego
strzelca zespołu, Łukasza Wiśniewskiego, który nie chciał
występować w klasie okręgowej i przeniósł się do LKS-u
Kwiatkowice. W błękitno-białych barwach nie zobaczymy już
również podstawowego bramkarza Krystiana Wawrzyńskiego,
który wybrał grę dla PTC Pabianice. Podobną drogę obrał
Marcin Kaczmarkiewicz. Zawiszę opuścili jeszcze Bartosz
Socha (Sparta Łódź) oraz Przemysław Szubert (Stal Głowno).
Na ich miejsce udało się jednak sprowadzić wartościowych
zawodników, którzy już od pierwszego spotkania świadczą o
sile zespołu. Do drużyny Michała Osińskiego dołączyli Adam
Niewiadomski (rocznik 1999, bramkarz, poprzednio UKS SMS
Łódź – CLJ), Damian Marcioch (1996, pomocnik, Widzew Łódź),
Patryk Przybylski (1995, pomocnik, Andrespolia Wiśniowa
Góra), Marcin Cander (1995, pomocnik, Pilica Przedbórz)
oraz trójka młodzieżowców urodzonych w roku 2000 z WNS
Szkoła Gortata: Rafał Kujawski (obrońca), Arkadiusz Benduski
(pomocnik) i Michał Abramczyk (pomocnik). Dodatkowo do
pierwszego zespołu z rezerw dołączyli Adrian Owczarek i
Sylwester Pacześ, a treningi wznowił Dominik Gałkiewicz.
Podopieczni Michała Osińskiego już od początku sezonu
chcą pokazać, że będą się liczyć w walce o najwyższe cele.
W 1. kolejce rozgromiliśmy na wyjeździe GKS Bedlno 7:0, a
formą strzelecką błysnął Patryk Olszewski, który czterokrotnie
pokonał golkipera rywali. Dwie bramki dołożył Jakub Perek, a
jedną nowy nabytek, Patryk Przybylski. Dwie następne serie
gier przyniosły dwa kolejne zwycięstwa. Najpierw u siebie z
LKS-em Rosanów 3:0 (dwa gole Damiana Marciocha, jeden
Patryka Olszewskiego), a następnie na wyjeździe z PTC Pabianice

5:1 (dwukrotnie Patryk Olszewski, po jednej bramce Piotr
Grzejdziak, Michał Abramczyk i Sylwester Pacześ). Czwarta
kolejka przyniosła hitowe starcie z innym spadkowiczem z
IV ligi, Andrespolią Wiśniowa Góra, która podobnie jak my
sezon zaczęła od trzech wygranych. W pojedynku lidera z
wiceliderem tabeli padł remis 1:1. Bramkę dla Zawiszy zdobył
Damian Marcioch, popisał się również bramkarz Mikołaj
Raźny, który obronił rzut karny. Po czterech meczach jesteśmy
na czele klasy okręgowej z 10 punktami na koncie. Dobrze
zaprezentowaliśmy się również w rozgrywkach okręgowego
Pucharu Polski, gdzie przeszliśmy bez większych problemów
dwie rundy. Najpierw pokonaliśmy amatorski zespół Podpórka
na Bayern (złożony z doświadczonych graczy z wyższych
lig) 4:1 po trafieniach Patryka Olszewskiego i Kuby Perka
(obaj po dwa gole). Druga runda przyniosła bardzo ciekawe
wydarzenie, jakim były derby Rzgowa z B-klasową Husarią.
Na Stadionie Miejskim im. Henryka Śmiechowicza
zdecydowanie górą był Zawisza, wygrywając 6:0. Trener
Michał Osiński dał pograć w tym spotkaniu głównie młodym
zmiennikom (średnia wieku pierwszej jedenastki wyniosła
19 lat!), którzy wykorzystali swoją szansę. Do siatki trafiali
Łukasz Modranka i Michał Abramczyk (obaj dwukrotnie) oraz
Marcin Cander i Nikolas Karczewski.
Rozgrywki rozpoczął również drugi zespół. W zespole
Jerzego i Marcina Rutkowskiego pojawiło się kilku nowych
zawodników, będących w wieku młodzieżowca, którzy bardzo
dobrze rokują na przyszłość. Sezon zaczęliśmy od dwóch
wyjazdowych pojedynków. Najpierw ulegliśmy innemu spadkowiczowi z klasy okręgowej, GLKS-owi Dłutów, 3:6 (bramki
debiutantów Łukasza Garbacza i Tomasza Włoskowicza, a
także jeden gol samobójczy), a następnie pokonaliśmy Start
Łódź 4:3 (dwukrotnie trafił Nikolas Karczewski, po jednym razie
Marcin Cander i Tomasz Włoskowicz). Cel występów drugiego zespołu pozostaje niezmienny od kilku lat – ogrywanie

młodych zawodników w kontekście występów w pierwszej
drużynie oraz zapewnienie spokojnego utrzymania w lidze.
Nieudany początek sezonu zaliczył zespół żeński.
Reprezentantki Zawiszy Fiero najpierw uległy 0:2 Kotanowi
Ozorków w I rundzie okręgowego Pucharu Polski, a następnie
w dwóch pierwszych kolejkach ligowych przegrywamy na
wyjeździe z Różą Kutno 0:4 oraz u siebie z PTC Pabianice
0:2. Mamy nadzieję, że kolejne występy naszych Pań będą
już dużo lepsze i doczekamy się pierwszego gola, a także
pierwszych punktów w obecnych rozgrywkach.
W chwili tworzenia artykułu rozgrywek nie rozpoczęły
jeszcze drużyny młodzieżowe Zawiszy. W obecnym sezonie
będziemy się emocjonować występami aż pięciu zespołów w
rozgrywkach prowadzonych przez ŁZPN. W ligach rywalizować
będą gracze z rocznika 2004/05 (klasa C2 Trampkarz), 2006/07
(D2 Młodzik) oraz 2008 (E2 Orlik). W formule turniejowej,
podobnie jak wiosną obecnego roku, zagrają zawodnicy
grupy F1 Żak, czyli piłkarze urodzeni w latach 2009 i 2010.
Dzięki znakomitej frekwencji na treningach zarząd zgłosił
dwa zespoły, dzięki czemu jeszcze więcej młodych graczy
będzie miało okazję do występów w rzgowskich barwach.
Dwie najstarsze grupy po raz kolejny odwiedziły ośrodek
w Kleszczowie, gdzie na przełomie sierpnia i września w
doskonałych warunkach szlifowały formę podczas obozu
sportowego.
Bieżące informacje, kadry poszczególnych zespołów
oraz terminarze rozgrywek wraz z aktualnymi tabelami
można znaleźć, jak zawsze, na naszej stronie internetowej
www.zawiszarzgow.pl. Zachęcamy również do odwiedzania
naszego profilu na Facebook’u, gdzie zamieszczane są również zdjęcia ze spotkań rzgowskiego Zawiszy. Zapraszamy
również do dopingowania naszych zawodników zarówno na
Stadionie Miejskim im. Henryka Śmiechowicza, jak i podczas
meczów wyjazdowych.
Autorzy: Krzysztof Fintzel i Kamil Poros

Terminarz rozgrywek piłkarskich
Klasa okręgowa
Widzew II Łódź – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Stal Głowno
Górnik Łęczyca – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Włókniarz Konstantynów Łódzki
Włókniarz Pabianice – Zawisza Rzgów
ŁKS II Łódź – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – UKS SMS Łódź

9 września (sobota), 11:00
13 września (środa), 17:00
16 września (sobota), 17:00
23 września (sobota), 16:00
30 września/1 października
7/8 października
14 października (sobota), 15:30

III liga kobiet
ULKS MOSiR Sieradz – Zawisza Fiero Rzgów
Zawisza Fiero Rzgów – Błętkitni Dmosin
Wojownik Skierniewice – Zawisza Fiero Rzgów
Zawisza Fiero Rzgów – MKS Expom Krośniewianka
Kaja Opoczno – Zawisza Fiero Rzgów

10 września (niedziela), 13:00
16 września (sobota), 17:00
24 września (niedziela), 12:00
30 września (sobota), 16:00
8 października (niedziela), 13:00

D2 Młodzik (rocznik 2006/07)
Zawisza Rzgów – Kolejarz Łódź
9 września (sobota), 17:00
Zawisza Rzgów – LKS Świnice Warckie
16 września (sobota), 14:00
Włókniarz Pabianice – Zawisza Rzgów
23/24 września
Zawisza Rzgów – UKS SMS Łódź
30 września/1 października
ŁKS II Łódź – Zawisza Rzgów
8 października (niedziela), 14:00
Zawisza Rzgów – Termy Ner Poddębice
14/15 października

C2 Trampkarz (rocznik 2004/05)
Zawisza Rzgów – UKS SMS II Łódź
10 września (niedziela), 14:30
Bzura Ozorków – Zawisza Rzgów
16 września (sobota), 11:00
Zawisza Rzgów – Sport Perfect II Łódź
24 września (niedziela), 16:30
SP Widzew 2004 Łódź – Zawisza Rzgów
30 września/1 października
Zawisza Rzgów – MUKS Akademia Tuszyn
7/8 października
Metalowiec Łódź – Zawisza Rzgów
14/15 października
Klasa A
Zawisza II Rzgów – GKS Ksawerów
Jutrzenka Bychlew – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – Włókniarz II Pabianice
AMII Nowosolna Łódź – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – Sparta Łódź
Zawisza II Rzgów – Kolejarz Łódź

10 września (niedziela), 11:00
16 września (sobota), 17:00
24 września (niedziela), 11:00
30 września (sobota), 16:00
7/8 października
15 października (niedziela), 11:00

E2 Orlik (rocznik 2008)
Zawisza Rzgów – Jutrzenka Bychlew
10 września (niedziela), 17:30
Zawisza Rzgów – WNS Szkoła Gortata Łódź
17 września (niedziela), 16:00
Warta Sieradz – Zawisza Rzgów
24 września (niedziela), 13:00
Zawisza Rzgów – UKS SMS Łódź
30 września/1 października
UKS Pabianice – Zawisza Rzgów
7/8 października
Zawisza Rzgów – SAP Andrespolia
14/15 października
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Święto plonów 2017
Od mszy świętej w kościele parafialnym pod wez–
waniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
w Rzgowie oraz podziękowań za plony rozpoczęły
się 3 września Dożynki Powiatowo – Gminne Guzew –
Babichy.

P

otem odbył się uroczysty i bardzo barwny przejazd jedynego w regionie
dożynkowego korowodu z zaprzęgami konnymi do OSP w Guzewie. Wzdłuż
trasy liczącej 5 kilometrów niezwykły orszak wzbudzał duże zainteresowanie
mieszkańców.
W Guzewie nastąpiło oficjalne otwarcie Dożynek Powiatowo – Gminnych 2017.
Tutaj od starostów Święta Plonów bochny chleba otrzymali: burmistrz Rzgowa
Mateusz aKamiński oraz starosta powiatu łódzkiego wschodniego Andrzej Opala.
- Za wspaniały dar waszych rąk, za owoce waszej pracy pragnę w imieniu
wszystkich mieszkańców gminy Rzgów serdecznie podziękować słowami Świętego
Jana Pawła II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które
z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były
gotowe tej ziemi strzec i bronić” – powiedział burmistrz Mateusz Kamiński, zwracając
się do rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy.
Panie z kół gospodyń wiejskich w gminie Rzgów przekazały okazałe wieńce
także innym zaproszonym gościom. Dożynki były również okazją do uhonorowania pucharem właścicieli zwycięskich gołębi w lotach maratońskich. Były także
upominki dla kół gospodyń wiejskich. Później scenę opanowali artyści, a swoje
umiejętności zaprezentowali „Gałkowianie” oraz „Rzgowianie”.
W czasie dożynek zwiedzano wystawę, a zakończeniem niedzielnego święta
plonów, w którym udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Łodzi, Rady Powiatu, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz gmin
sąsiadujących ze Rzgowem, było wspólne biesiadowanie i zabawa z udziałem
zespołów muzyczno-wokalnych.

tekst i fot.: Bogumił Makowski

