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SEZON REMONTOWY W PEŁNI!

Lato w rytmie
walca

Rzgowska publiczność gorąco oklaskiwała 
na Festiwalu Czterech  Kultur występy 
grup folklorystycznych z Hiszpanii, Cypru 

i Ukrainy, a gospodarzem imprezy 
był Zespół Pieśni i Tańca 

„Rzgowianie”.

30-letnia Aneta Pytka-Go-
leniak zdobyła V miejsce 

na ogólnopolskich XII Zawo-
dach w Kulturystyce i Fitness 
w Sopocie. Kulturystka pochodzi 

z Giemzowa. Dłuższy czas 
korzystała z siłowni w Hali 

Sportowej im. Kobusa 
w Rzgowie. Tu ćwiczyła 

prezentację sceniczną tuż 
przed występami.
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Parafia rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława 
w Rzgowie wnioskowała 
o 100 tys. zł dotacji na remont 
i dostała 75 tys. zł od Sejmiku 
Województwa Łódzkiego. Dotacja 
ma pokryć wydatki na renowację 
elewacji północnej nawy głównej, 
na remont sklepienia i ścian 
prezbiterium. W sumie na zabytki 
z terenu Łódzkiego samorząd 
województwa przeznaczył w tym 
roku 5 mln zł. Dofinansowanie 
otrzymało 80 obiektów, w tym 
8 łódzkich, a pozostałe z całego 
regionu.

W kwietniu br. burmistrz Mateusz Kamiński 
podpisał z proboszczem Krzysztofem Flor-
czakiem umowę na dotację z środków gmi-
ny. Chodziło o kwotę 350 tys. zł na wsparcie 
remontu elewacji północnej oraz wnętrz naj-
cenniejszego rzgowskiego zabytku. Ponadto 
parafia otrzymała wsparcie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 
440 tys. zł. Kosztorys tegorocznego etapu prac 
opiewa na ponad 900 tys. zł.

Najciekawszy etap dotyczy oczywiście wnę-
trza zabytku, które zostaną odrestaurowywane 
pod kątem przywrócenia stanu z XVII wieku. 
Konserwatorzy planują m.in. usunąć elementy 
dekoracyjne wprowadzone podczas remontów 
w poprzednim stuleciu. Odsłonięcie pierwot-
nych malowideł w prezbiterium musi dać od-

powiedź na pytanie, w jakiej kolorystyce były 
utrzymane wnętrza świątyni w XVII w. Łódzcy 
konserwatorzy z Mosaiconu pracują równole-
gle nad uratowaniem stalli – dekoracyjnych 
siedzeń dla dostojników, które były już czę-
ściowo spróchniałe.

Choć kompleksowa rewitalizacja obiektu, 
obejmująca głównie jego wnętrze, potrwa jeszcze 
jakiś czas, to jest szansa na dokończenie więk-
szości tegorocznych prac przed uroczystościami 
jubileuszowymi 550-lecia erygowania parafii.

W. Kupisz, fot. WK, Mosaicon 

Małgorzata Rózga, wiceburmistrz Rzgowa, 
poinformowała, że Sejmik Województwa 

Łódzkiego udzielił samorządowi rzgowskiemu 

dotację na dofinansowanie małych projektów 
lokalnych na wsi.

„Zróbmy to razem z Gospodarzem”, 
czyli dzień otwarty świetlicy
Mieszkańcy Gospodarza otrzymają 10 tys. zł 
(wartość projektu 20,1 tys. zł). W ramach zada-
nia planuje się doposażyć świetlicę w zmywar-

ko-wypażarkę, piec konwekcyjny, grill gazowy 
oraz przenośny sprzęt nagłaśniający. Na zakoń-
czenie projektu przewiduje się wystawę starych 
sprzętów gospodarstwa domowego pod hasłem 
„Tradycja ma sens”.

„Bo gdzie jest jeszcze ludziom tak 
dobrze jak tu? Tylko w Kalinie!”
Wartość projektu: 20,5 tys. zł (dotacja 10 
tys. zł). W ramach zadania planuje się m.in. 
wykonać altanę oraz odpowiednio ją wyposa-
żyć, a także zorganizować spotkanie integra-
cyjne mieszkańców z atrakcjami dla dzieci.

„Jak dobrze mieć sąsiada”
To hasło przedsięwzięcia obejmującego po-
prawę funkcjonalności remizy OSP w Kalin-
ku. Wartość projektu: 20,1 tys. zł (dotacja 10 
tys. zł). Inicjatywa zakłada zmodernizowanie 
oświetlenia, zakup grilla gazowego oraz zor-
ganizowanie spotkania integracyjnego miesz-
kańców z atrakcjami dla dzieci. WK

2 lipca odbyło się posiedzenie jury kon-
kursu studenckiego na opracowanie 

koncepcji zagospodarowania terenu przy-
ległego do Gminnego Ośrodka Sportu, Tu-
rystyki i Rekreacji w Rzgowie. Przyznano 
dwie nagrody i jedno wyróżnienie. Pierw-
szej nagrody nie przyznano.

Dwie równorzędne drugie nagrody 
dla zespołów w składzie: Aleksandra Sob-
czyk, Marcin Depcik oraz Marta Koślaga, 
Katarzyna Kossakowska, Anna Sikora.

Wyróżniony został zespół w skła-
dzie: Katarzyna Branicka-Świątkowska, 
Aleksander Czyżkiewicz. Gratulujemy! 
Uroczystość wręczenia nagród, połączona 
z wystawą najwyżej ocenionych koncep-
cji projektowych odbędzie się w Rzgowie 
na początku października.

(WK)

Studenckie 
koncepcje 
ocenione

Sejmik dołożył 
do remontu kościoła

Będą pieniądze 
na działania lokalne
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Na sesji XI sesji Rady Miejskiej 
w Rzgowie, 26 czerwca, wice-
burmistrz Małgorzata Rózga 
przedstawiła sprawozdanie 
z miesięcznej działalności mię-
dzysesyjnej.

Referat inwestycji zajmował się 
następującymi sprawami:
1.  Trwają prace na budowie przedszkola w Gu-

zewie. Wykonano instalacje podtynkowe, 
tynki i posadzki. W chwili obecnej trwa 
przerwa w pracach do 10 lipca. Termin jest 
niezagrożony.

2.  Rozstrzygnięto przetarg na utwardzenie tere-
nu dla potrzeb żłobka samorządowego w bu-
dynku przedszkola publicznego w Guzewie 
przy ul. Edukacyjnej.

3.  Trwają prace związane z przebudową drogi 
w Grodzisku. Prace postępują zgodnie z har-
monogramem.

4.  Trwają prace budowlane na przebudowie 
drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości 
Kalinko. Wykonano nawierzchnie asfaltowe. 
Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

5.  Trwają prace na drodze powiatowej nr 2942 
E ul. Tuszyńska na odcinku od placu 500-le-
cia do rzeki Struga. Prace powinny być za-
kończone do końca lipca. Podjęto decyzję 
o wymianie kostki po zachodniej stronie 
ulicy. Stan kostki, która była przewidziana 
do przełożenia okazał się na tyle zły, że pod-
jęto decyzję o jej wymianie. Koszt prac do-
datkowych wynosi około 160 tys. zł.

6.  Trwają prace na ulicy Sucharskiego. Wykona-
no wpusty uliczne. Prawie zakończono prace 
związane z odwodnieniem liniowym ulicy.

7.  Podpisano umowę na przebudowę skrzy-
żowania w Guzewie. Wykonawca zgodnie 
z umową powinien rozpocząć prace do koń-
ca czerwca 2019 r. Ustalono termin przeka-
zania placu budowy 27 czerwca.

8.  W sprawie świetlicy w Starej Gadce podpisa-
no umowę z wykonawcą na kwotę 187 tysię-
cy zł. Przekazano plac budowy, Wykonawca 
rozpocznie prace do 15 lipca po dostawie 
okien na plac budowy.

9.  Trwają prace na budowie kanalizacji w Staro-
wej Górze i Starej Gadce, rozbudowie oczysz-
czalni ścieków oraz na budowie domu kul-
tury w Rzgowie. W chwili obecnej trwają 
prace kanalizacyjne na ulicy Inspektowej 
oraz Zamkowej w Starowej Górze. Roz-
strzygnięto przetarg na dostawę i montaż 
składanej trybuny dla domu kultury. Prace 
postępują zgodnie z harmonogramem. Przy-
gotowane są materiały niezbędne do podpi-
sania umowy na wykonanie mechaniki sceny.

10.  Przekazano plac budowy chodnika na uli-
cy Szczytowej. Planowane rozpoczęcie prac 
do 15 lipca.

11.  Rozstrzygnięto powtórzony przetarg 
na przebudowę ulicy Kusocińskiego. Pla-
nowane rozpoczęcie prac – po zakończeniu 
przebudowy ulicy Muszyńskiej.

12.  Trwają prace związane z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Rzgowie. Oddano 
do użytku nowy reaktor biologiczny i stację 
oczyszczania ścieków Huber. Uruchomio-
no nowy reaktor biologiczny. Trwają prace 
drogowe i prace związane z uruchomie-
niem suszarni osadu.

13.  Powtórnie ogłoszono przetarg na budowę 
oświetlenia ulicy Pogodnej w Bronisinie 
Dworskim.

14.  Przygotowano umowę na montaż ogro-
dzenia wokół boiska przy ul. Lucernianej 
w Starej Gadce. Prace będą wykonywane 
na przełomie lipca/sierpnia.

Ogłoszono postępowanie na utwardzenie tere-
nu przy kapliczce w Guzewie, którego rozstrzy-
gnięcie powinno nastąpić do końca czerwca.

Referat gospodarki komunalnej 
realizował następujące zadania:
1.  Zebrano pobocze ul. Granitowej na odcinku 

od miejscowości Konstantyna do ul. Strażac-
kiej w miejscowości Bronisin Dworski.

2.  Pracownicy referatu komunalnego brali 
udział przy organizacji imprezy Powitanie 
Lata w miejscowości Starowa Góra oraz 
w uroczystościach na Starym Rynku.

3.  Naprawiono przepust pod drogą gminną 
Trakt Napoleoński w Kalinie oraz poprawio-
no nawierzchnię drogi.

4.  Naprawiono próg zwalniający w miejscowo-
ści Babich.

5.  Udrożniono przepust pod ul. Centralną przy 
posesji nr 48 oraz udrożniono 2 kratki ście-
kowe na ul. Centralnej.

6.  Poprawiono nawierzchnię ul. Kamiennej 
na odcinku 800 m, zamontowano dodatko-

wy przepust na drodze dojazdowej do pól 
oraz oczyszczono przepust wzdłuż drogi 
na osadniki.

7.  Zamontowano dwa progi zwalniające 
na drodze gminnej ul. Młyńskiej w miejsco-
wości Gospodarz.

8.  Przycięto gałęzie drzew oraz usunięto krzaki 
na drodze dojazdowej do pól przy hydroforni 
w Czyżeminku. Prace wykonano w celu po-
prawienia dojazdu maszyn rolniczych do pól.

9.  Naprawiono nawierzchnię ul. Warzywnej 
w Starowej Górze.

10.  Zamontowano 2 studnie oraz włazy na od-
wodnieniu ul. Szklanej.

11.  Posprzątano gałęzie po cięciu sanitarnym 
drzew na terenie GOSTiR.

Nie tylko niebezpieczna prędkość
Na sesji mówiono także o zagrożeniach w ruchu 
na ulicach w gminie. Wielu kierowców ignoruje 
na przykład zamknięcie ruchu na remontowa-
nym odcinku ul. Tuszyńskiej. Kierowcy wyjeż-
dżający z tzw. strefy zamieszkania na wprost 
albo w prawo w kierunku Łodzi i Pabianic czują 
się zagrożeni ze strony pojazdów wynurzających 
się z placu budowy. Dochodziło już do awantur 
z powodu ignorowania zakazu ruchu.

Nadkomisarz Robert Kieszek, komendant 
policji w gminach Rzgów i Brójce poinformo-
wał, że po zamknięciu ulicy Tuszyńskiej i wy-
znaczeniu objazdów, policjanci przez pierwsze 
trzy dni udzielili 50 pouczeń. Potem posypa-
ły się mandaty. Z powodu ogromnej liczby 
samochodów z rejestracją z innych rejonów, 
problem wciąż istnieje, bo kierowcy nie za-
wsze zwracają uwagę na oznakowanie. Pomimo 
obecności robotników na Tuszyńskiej, należy 
przestrzegać znaków drogowych; wyjeżdżający 
ze strefy zamieszkania muszą ustąpić jadącym 
ul. Tuszyńską od strony mostu na Strudze.

Radni zgłaszali po raz kolejny przekracza-
nie prędkości m.in. na ul. Centralnej w Sta-
rowej Górze. Padła nawet propozycja wpro-
wadzenia radarowego pomiaru prędkości. 
W innych miejscowościach proponowano 
budowę przejść dla pieszych na wyniesieniach 
ulicy lub innych ograniczników prędkości.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Poniedziałkowa, nietypowa, bo wakacyjna 
XII sesja Rady Miejskiej w dniu 15 lipca, 

została zwołana w związku z przesunięciami 
środków budżetowych. W obawie przed utra-
tą dofinansowania wojewody do mieszkań 
komunalnych w Bronisinie Dworskim, radni 
wyrazili zgodę na przeznaczenie dodatkowych 
30 tys. zł na remont. Gdyby nie ten zastrzyk 
gotówki, prac nie udałoby się przeprowadzić 
w tym roku, co wiązałoby się z utratą dofinan-
sowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie odpo-
wiadając na informację radnego na temat nie-
obecności robotników na placu budowy na ul. 

Kusocińskiego, odpowiedział, że rozpoczęcie 
budowy chodnika z odwodnieniem na 315-me-
trowym odcinku między ulicami Letniskową 
a Stadionową rozpocznie się dopiero na początku 
sierpnia. Warunkiem jest zaasfaltowanie ul. Tu-
szyńskiej i likwidacja związanego z tym objazdu.

Na kolejnej sesji, 21 sierpnia dyskutowana 
będzie sprawa dodatku dla wychowawców klas, 
który zgodnie z decyzją rządu od 1 września 
wyniesie minimum 300 złotych. Obecnie jest 

on procentowy i wynosi od około 101 do 177 zł. 
Porozumienie między rządem a strajkującymi 
nauczycielami zakończyło się m.in. wprowa-
dzeniem 1000-złotowego dodatku stażowego. 
Radni byli ciekawi, kto zapłaci za te zmiany 
finansowe. Obietnica bowiem powiększenia 
subwencji oświatowej, uwzględniająca rekom-
pensatę tych wydatków dla samorządów póki 
co nie jest poparta żadnym aktem prawnym.

Tekst i fot. WK

DUŻO PRACY, ALE 
HARMONOGRAMY 
NIEZAGROŻONE

Korekty 
finansowe 
na XII sesji RM
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Trwa przebudowa 334-metrowego odcinka 
ul. Tuszyńskiej w Rzgowie, stanowiącego 

fragment drogi powiatowej nr 2942E na odcin-
ku od parku im. Adama Mickiewicza do rzeki 
Strugi. Wykonawca sfrezował starą nawierzch-
nię jezdni na głębokość 7 cm. Zaawansowane 
są roboty przy wymianie krawężników.

Na przebudowywanym odcinku ul. 
Tuszyńskiej ruch jest zamknięty dla 
wszystkich pojazdów z wyjątkiem 
autobusów i aut należących do właści-
cieli posesji, które przejeżdżają waha-
dłowo (schemat objazdu poniżej). Prze-
jazdy są regulowane sygnalizacją świetlną.

Przypomnijmy, że przed rokiem na ul. Tu-
szyńskiej w Rzgowie rozłożono asfalt na 896-me-
trowym odcinku ulicy. Ma ona w tym miejscu 
szerokość 7,10 m. Ubiegłoroczny etap remontu 
kosztował 949 tys. zł. Remont tegoroczny powi-
nien zakończyć się pod koniec lipca. Starostwo 
z gminą podzielą się kosztami inwestycji: powiat 
łódzki wschodni zapłaci 300 tys. zł, a gmina Rz-
gów – 400 tys. zł.

Tuszyńska 
sfrezowana

RZGÓW

Zbliża się termin odbioru technicznego od-
wodnienia ulicy Sucharskiego w Rzgowie 

na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Broniewskiego.

– Najogólniej mówiąc odwodnienie przebie-
ga odcinkiem na powierzchni, a częściowo pod 
ziemią – poinformował Zbigniew Snelewski, 
kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie. – Nowinką jest uporządko-
wane odprowadzenie deszczówki z ul. Nowej 
do rowu odpływowego wzdłuż ul. Łódzkiej.

W rejonie skrzyżowania z ul. Nową wymie-
niono nawierzchnię bitumiczną na nawierzch-
nię z betonowej kostki. Szczelinę pomiędzy 
istniejącą jezdnią bitumiczną a krawężnikiem 
wypełniła tzw. masa zalewowa. Termin wyko-
nania prac odwodnieniowych – do końca lipca.

Pod koniec czerwca, kilka dni przed pla-
nowanym terminem, w Romanowie wy-

konawca rozłożył wierzchnią warstwę asfaltu 
– tzw. ścieralną. Dokończył chodnik – kostka 
brukowa powstała na łącznej powierzchni 656 
m2. Jest już rów odpływowy.

Nowa nawierzchnia powstała na odcinku 
długości 302 m, od drogi krajowej A1 do skrzy-
żowania w Romanowie. Zakres robót prze-
widzianych w zamówieniu obejmował m.in. 

budowę studzienek ściekowych, podbudowę 
drogi, ułożenie krawężników i obrzeży. Koszt 
całej inwestycji wyniesie 536,5 tys. zł. Inwesty-

cja zostanie zrealizowana wyłącznie ze środ-
ków gminy Rzgów.

Fot. UMR

Ulewy już 
niestraszne

Jazda po nowym 
dywaniku…

RZGÓW

ROMANÓW

W Grodzisku rozpoczęło się układanie 
wierzchniej warstwy asfaltu na dro-

dze gminnej od drogi wojewódzkiej nr 714 – 
od skrzyżowania w kierunku ul. Glinianej w Rz-
gowie. Pracuje kombajn do asfaltowania, cała flota 
walców drogowych, ciężarówek, ładowarek i in-
nego ciężkiego sprzętu. To I etap remontu drogi.

Aż 9 przedsiębiorstw rywalizowało w prze-
targu na remont kapitalny drogi gminnej 
w Grodzisku na odcinku 662 m od drogi woje-
wódzkiej nr 714 – od skrzyżowania do wyso-
kości – posesji 17 i 18 w Grodzisku. Przetarg 
wygrała spółka z o.o. Kral z Łodzi, oferując 
cenę 1,759 mln zł oraz 5-letni okres gwaran-
cji dla ulicy. Największe wrażenie w planie tej 
inwestycji robi 48-centymetrowej grubości 
konstrukcja jezdni z kruszywa kamiennego, 
cementu i betonu asfaltowego. Została zacho-
wana 5,5-metrowa szerokość jezdni.

Patrząc od strony skrzyżowania, po lewej 
stronie powstał nowy chodnik standardowej 
1,5-metrowej szerokości. Chodnik wyłożo-
no szarą kostką z czerwonymi elementami 
w kształcie rombów. Także wyjazdy z posesji 
są w kolorze szarym. Wykonawca dokończył 
już 53 przepusty pod zjazdami z posesji o łącz-
nej powierzchni 1300 m2. Rowy odpływowe 
zyskały umocnienia z elementów betonowych.

Umowa z wykonawcą została podpisana 
7 marca, a termin realizacji jest w warunkach 
przetargu określony na koniec września 2019 
roku. Utrudnienia dla mieszkańców i kierow-
ców skończą się jednak znacznie wcześniej.

Ostatnia 
warstwa asfaltu

GRODZISKO

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

Rozpoczyna się remont lokali socjalnych 
w budynku komunalnym w Bronisinie 

Dworskim przy ul. Strażackiej. Szeroki zakres 
prac obejmuje rozbiórkę drewnianego gan-
ka wraz z podłogą, usunięcie starych podłóg, 
posadzki z lastrika na korytarzu, demontaż 
stolarki okiennej i drzwiowej, krat stalowych, 

wykucie dodatkowego otworu okiennego, 
odgrzybienie ścian, zbicie tynków, a także 
rozbiórkę pieca kaflowego. Trzeba wykonać 
ławy pod nowe ścianki działowe, położyć 
rury kanalizacyjne. Powstanie nowa instalacja 
elektryczna, wodociągowa i gazowa, a także 
centralnego ogrzewania. Plany przewidu-
ją także montaż kotłów gazowych i szamba. 
Modernizacja pomieszczeń komunalnych 
na przyszłe lokale socjalne ma już zapewnio-
ne dofinansowanie Łódzkiego Urzędu Woje-
wódzkiego w wysokości 90 tys. zł. Na ostatniej, 
sesji radni zgodzili się na zwiększenie kwoty 
na remont tych mieszkań o 30 tys. zł, co było 
konieczne do szybkiego rozpoczęcia moderni-
zacji lokali.

Tekst i fot. WK

Komunalne 
lokale socjalne 
do remontu

BRONISIN DWORSKI
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Na budowie kolorowego przedszkola 
i żłobka w Guzewie panuje duży ruch. 

Tegoroczny zakres prac obejmuje roboty 
we wnętrzu. Bardzo zaawansowane są prace 
wodnokanalizacyjne, elektryczne, a w niektó-
rych, mniejszych pomieszczeniach pracownicy 
położyli już glazurę i terakotę. Na zainstalowa-
nie czekają drzwi wewnętrzne oraz urządzenia 
sanitarne. Trzeba będzie pomalować ściany 
wewnętrzne.

Prac wykończeniowych po-
zostało sporo, bo parterowy 
budynek przedszkola posiada 
432 m2 powierzchni użytkowej. 
W placówce zaprojektowano trzy 
sale: pierwsza i trzecia mają po-
mieścić po 20 dzieci, a w drugiej 
czas ma spędzać 25 maluchów. 
Łazienki dla nich będą dostęp-
ne bezpośrednio z sal dydak-
tycznych, a z toalety skorzystają 
także osoby niepełnosprawne. 
Kilka miesięcy temu gmina Rz-
gów otrzymała rządowe dofinan-
sowanie w wysokości 570 tys. zł 

do stworzenia żłobka w budynku przedszkola 
dla 19 dzieci.

W budynku przewidziana jest wspólna sala 
do zajęć z rytmiki Ma być oddzielona od jednej 
z sal składaną ścianką. Po złożeniu powstanie 
duża sala dla okolicznościowych uroczystości. 
W przedszkolu ma być również gabinet logo-
pedyczno-lekarski.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Trwa rozruch reaktora biologicznego 
w rozbudowywanej oczyszczalni ście-
ków w Rzgowie. Dzięki najnowocze-

śniejszej technologii, zostanie odzyskane ciepło 
ze ścieków, które nawet zimą są ciepłe. Do od-
zyskiwania ciepła posłuży pompa cieplna.

Aby wyobrazić sobie pracę całego ciągu 
technologicznego, trzeba zacząć od reaktora 

biologicznego, który laikowi najbardziej koja-
rzy się z atomistyką, ale z atomem nie ma nic 
wspólnego. Reaktor biologiczny to ogromna 
betonowa budowla o kolistym kształcie, będą-
ca tak naprawdę basenem wypełnionym nie-
czystościami. Ścieki z kanalizacji i ze zlewni 
dla wozów asenizacyjnych trafiają do reaktora 
po wstępnym oczyszczaniu mechanicznym.

W reaktorze biologicznym brudna ciecz 
jest wprowadzana mieszadłem w ruch ob-
rotowy, napowietrzana i oczyszczana przez 
bakterie. Osad odsącza się na prasie i po takiej 
obróbce przyjmuje ono postać pasty. Następ-
nie trafia do suszarni. W tej chwili w pobliżu 
suszarni pojawiła się nowa prasa w oddzielnym 
budynku.

Ciepło odzyskane ze ścieków trafi 
do instalacji ogrzewającej posadzkę gigan-
tycznej suszarni osadów, która przypomina 
szklarnię. W tej chwili trwają przygotowa-
nia do wylania posadzki kryjącej instalację 
podgrzewającą.

– Pompy cieplne jako ekolo-
giczne źródła energii do podgrze-

wania domów to już żadna nowinka – mówi 
Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu 
Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. 
– Jednak odzyskiwanie ciepła ze ścieków to su-
pernowoczesna technologia.

Odparowane w suszarni osady z nieczysto-
ści – po dodaniu wapna są znakomitym nawo-
zem do upraw. W ubiegłym roku w starej części 

biologicznej oczyszczalni udało się uzyskać 105 
ton „pasty”, która jest używana do użyźnienia 
gleby i dostarczana bezpłatnie do gospodarstw 
rolnych. Dzięki najnowocześniejszej technolo-
gii, osady z nowej suszarni będą pozbawione 

w dużym stopniu wilgoci. Suszarnię będzie 
opuszczał więc granulat zamiast ściekowej 
mazi.

Pracownicy oczyszczalni z dumą poka-
zują nowy agregat prądotwórczy, który za-
sili cały obiekt w razie przerwy w dostawie 
energii. Agregat jest zautomatyzowany – 
będzie się włączać bez udziału człowieka. 
Do jego napełnienia potrzebne jest 700 li-
trów oleju napędowego. Następnie planuje 
się przebudować stary agregat – również 
na automatyczny, który trafi do stacji 

uzdatnia wody w Romanowie, gdzie 
jeszcze posłuży długie lata…

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Dobre tempo robót 
w przedszkolu i żłobku

Między reaktorem 
a szklarnią

GUZEW

RZGÓW – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
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Podobnie jak w całym 
kraju, w gminie Rzgów 
pojawiają się nielegalne, 
bardzo niebezpieczne, 
bo łatwozapalne wysypiska 
śmieci. Doprowadzić 
do ich likwidacji nie jest łatwo, 
bo powstają w sąsiedztwie 
legalnych zakładów 
oczyszczania lub na działkach 
osób fizycznych.

O tym problemie rozmawiano w rzgowskim 
magistracie. Udział w spotkaniu wzięli: starosta 
łódzki wschodni – Andrzej Opala, naczelnik 
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w starostwie – Zbigniew 
Burzyński, pracownik Powiatowego Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska – Sylwia Szol, 

dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Łodzi – Artur Owczarek, ko-
mendant powiatowy policji – insp. Krzysztof 
Dąbrowski, a także kapitan Mateusz Kotynia 
z Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Pod lupa inspektorów Urzędu znajdują się 
cztery wysypiska, figurujące na Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. W Rzgowie – poza 
działką formalnie przeznaczoną na działalność 
związaną z oczyszczaniem – jedna ze spółek 
gromadzi bezprawnie śmieci na sąsiedniej 
nieruchomości oraz po drugiej stronie ulicy! 
Rosną hałdy odpadów wielkogabarytowych, 
elektrośmieci, makulatury, tworzyw sztucz-
nych, odpadów biodegradowalnych i popiołu.

Rzgowscy inspektorzy przeprowadzili 
tu kontrole pod kątem stosowania przepisów 
ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu 
czystości oraz ustawy o odpadach. Burmistrz 
informował o nieprawidłowościach policję 
i straż w Koluszkach. W odpowiedzi na zarzuty, 

przedsiębiorca przedstawił m.in. argument, 
że po wprowadzeniu 

nowej ustawy o odpadach, Regionalne Insta-
lacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
oraz firmy przyjmują mniej odpadów.

Firma w Grodzisku – bez uprzedniego uzy-
skania pozwoleń i decyzji – przeniosła działal-
ność na drugą stronę ulicy. Tu wjeżdżają śmie-
ciarki, tu gromadzone są kontenery, ale przede 
wszystkim śmieci lądują zarówno na placu 
jak i poza ogrodzeniem – w polu! Właściciela 
firmy ukarano mandatem za zanieczyszczenie 
pasa drogowego. Po zaproszeniu do magistratu, 
właścicielka wyjaśniła, że wysypisko ma cha-
rakter tymczasowy do czasu zakupu maszyny 
do rozdrabniania odpadów budowlanych. Sta-
nie ona na działce stanowiącej siedzibę firmy.

Kolejne nielegalne składowisko odpadów, tym 
razem zielonych – powstało w Hucie Wis kickiej. 
Teren wysypiska jest w znacznej części zadrzewio-
ny, co stwarza zagrożenie pożarowe. Przedsiębior-
cę wezwano do rzgowskiego Urzędu Miejskiego. 
Wyjaśnił, że na działce zgromadził tylko trawę 
i liście. Już od początku 2019 r. zaprzestał przy-
wożenia odpadów. Zobowiązał się, że do końca 
sierpnia przerobi odpady na kompost.

Czwarte nielegalne wysypisko zostało zi-
dentyfikowane w Babichach. Urzędnicy usta-
lają właściciela nieruchomości i pochodzenie 
śmieci. Poza oględzinami w terenie, nie podjęto 
jeszcze żadnych czynności administracyjnych.

Starosta Andrzej Opala poinformował, 
że dwukrotnie nie dopuścił do zalegalizowania 
bezprawnego składowiska odpadów w Rzgo-
wie. Przedsiębiorca odwołał się do SKO i cze-
kamy na orzeczenie. Straż Pożarna uczulona 
na łatwą zapalność hałd śmieci, przeprowadza 
na miejscu nie tylko kontrole, ale również ćwi-
czenia jednostek PSP i pracowników wysypisk.

Burmistrz Mateusz Kamiński poinformo-
wał na konferencji prasowej zamykającej spo-
tkanie, że czekamy na zmianę przepisów. Przed 
laty ustawodawca nie przewidział powstawania 
nielegalnych gór śmieci na dużych obszarach. 
Niezbędne są nowe przepisy, umożliwiające sa-
morządom np. zaciągnięcie na preferencyjnych 
warunkach pożyczek z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gdyby w drodze tzw. wykonania zastęp-
czego, gmina zaangażowała się w likwida-
cję nielegalnych składowisk, koszt usunięcia 
i przekazania odpadów do utylizacji i do spa-
larni przekroczyłby milion złotych! Potrze-
ba na to zgody Rady Miejskiej oraz zmiany 
w WPF. Koszty likwidacji można by odzyskać 
od właścicieli śmieci w drodze sądowej egze-
kucji.

Tekst i fot. Magda Górska, 
Włodzimierz Kupisz

Do wtorku, 3 lipca, zostało podpisanych 
56 umów na odbiór ścieków – informuje 

Bartłomiej Garnys z Gminnego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Rzgowie.

– Do zakończenia wielkiej inwestycji kana-
lizacyjnej w Starowej Górze i Starej Gadce po-
zostały dwie z 23 zaplanowanych ulic – dodaje 
Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru Referatu 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Pięć 
tygodni temu odbyły się próby szczelności 
i uruchomienia zaworów nowej kanalizacji 
w ul. Usługowej w Starej Gadce. W Starowej 
Górze na ul. Zamkowej kończy roboty w na-
wierzchni ulicy. Trwają przygotowania do ska-
nalizowania ul. Inspektowej. Najwięcej posesji 

jest podłączonych w Starowej Górze w ul. Stro-
powej, w której kanalizacja była najwcześniej 
zrealizowana. Tutaj – z nowej kanalizacji ko-
rzysta już połowa mieszkańców.

Rzgów buduje kanalizację w gminie 
ze środków RPO WŁ na lata 2014–2020 za po-
średnictwem Stowarzyszenia Łódzki Obszar 
Metropolitalny, którego członkiem jesteśmy 
od chwili jego założenia, czyli od grudnia 
2014 r. Umowa na realizację przedsięwzięcia 
została podpisana w kwietniu 2017 r., przyzna-
ne zostało dofinansowanie w kwocie ponad 9,3 
mln zł. Całość kosztów – zgodnie z kosztory-
sem inwestorskim – wyniesie ponad 18 mln zł.

Realizacja projektu oznacza obniżenie za-
nieczyszczenia środowiska w gminie Rzgów, 
ograniczenie smrodu, towarzyszącego opróż-
nianiu szamb i poprawę stanu zdrowia miesz-
kańców. Zakończenie budowy kanalizacji prze-
widziano na koniec września 2019 r. Ostateczne 
rozliczenie całego projektu w Urzędzie Marszał-
kowskim w Łodzi zaplanowano do końca 2019 r.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Przybywa 
umów na odbiór 
ścieków

W czerwcu zakończyliśmy gminną część 
programu „100 tysięcy drzew na stu-

lecie województwa łódzkiego”. Gmina Rzgów 
łącznie otrzymała od organizatora – za po-
średnictwem Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego – 1209 sadzonek 
drzew i krzewów. Wśród nich znalazły się takie 
gatunki jak m.in. berberys, kalina koralowa, ja-
śminowiec, lipa, magnolia, tawuła, trzmielina, 
buk, dąb, forsycja, klon, tamaryszek, róża po-
marszczona, perukowiec, a także kasztanowiec.

Posadzone zostały one w Starowej Górze, 
Guzewie, Starej Gadce, Prawdzie i w Gospo-
darz. Drzewa i krzewy posadzone zostały przez 
miejscowych społeczników oraz radnych i soł-
tysów. Część drzew i krzewów została rozdana 
mieszkańcom podczas imprezy „Powitanie 
Lata w Starowej Górze”.

Magda Górska, główny specjalista ds. 
ochrony środowiska UM w Rzgowie, 

fot. Anna Wydra i Stanisław Zaborowski

Zadrzewianie 
na stulecie Łódzkiego

Groźne i kosztowne śmieci

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W GZWiK GMINA RZGÓW
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Czwarty, ostatni etap XXVI Wyścigu Ko-
larskiego po Ziemi Łódzkiej został ro-
zegrany w sobotę, 20 lipca w Rzgowie. 

Zwyciężył Polak Jakub Byczkowski. To mistrz 
Polski startujący w barwach UKS Moto Agbud 
Stelweld Jelcz Laskowice. W dekoracji mistrza 
uczestniczył burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński.

IV etap po gminie Rzgów był zdominowa-
ny aktywnością drużyny litewskiej, która długo 
likwidowała próby ucieczek innych zawodni-
ków. Zawodnicy i organizatorzy bardzo sobie 
chwalili malowniczy krajobraz na trasie, wyjąt-

kowo liczne ostre zakręty, dobrą pracę służby 
porządkowej: policji, druhów strażaków oraz 
grupy motocyklowej, która pilotowała kolarzy. 
Imprezę zabezpieczały cztery ambulanse me-
dyczne, w tym jeden na motocyklu.

Z trybuny na ciężarówce zmaganiom mło-
dych zawodników przyglądały się tuzy kolar-
stwa: Mieczysław Nowicki i Jan Kudra. 69-letni 

M. Nowicki to kolarz szosowiec, dwukrotny 
medalista olimpijski. Po zakończeniu kariery 
sportowej założył własną firmę. W 1995 r. był 
dyrektorem Wyścigu Solidarności i Olimpij-
czyków.

82-letni Jan Kudra zdobył tytuł mistrza 
Polski na szosie, był triumfatorem Tour de 
Pologne. Pozostaje bardzo sprawny fizycz-
nie. Uważa, że nie ma dla roweru konku-
rencji w uprawianiu zdrowego trybu życia 
na świeżym powietrzu. Jeszcze pokonuje trasy 
do 50 km na ukochanej wyścigówce.

Jak twierdzi Michał Dudek, dyrektor im-
prezy Wyścig po Ziemi Łódzkiej Juniorów, 
to jeden z dwóch największych wyścigów w ka-

tegorii junior w Polsce. W wyścigu udział wzię-
ły ekipy zagraniczne m.in. z Niemiec, Ukrainy, 
Rosji, Estonii, Białorusi czy Litwy, a także naj-
większe ekipy klubowe krajowe i ekipa repre-
zentacji Polski. To już kolejna edycja tego wy-
ścigu, który w 2007 roku wygrywał sam Michał 
Kwiatkowski. Przynosi nam wielką satysfakcję 
organizowanie tego wyścigu, bo robimy go dla 
przyszłych mistrzów

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

30-letnia Aneta Pytka-
Goleniak zdobyła V miejsce 
na ogólnopolskich XII 
Zawodach w Kulturystyce 
i Fitness w Sopocie.

Kulturystka pochodzi z Giemzowa. Dłuższy czas 
korzystała z siłowni w Hali Sportowej im. Kon-
rada Kobusa w Rzgowie. Tu ćwiczyła prezentację 
sceniczną tuż przed występami. Do skorzystania 
ze rzgowskiej siłowni w Hali Sportowej zachęciła 
ją mama, która wcześniej korzystała tu z zajęć 
pilates, jogi, a także zumby. Pani Aneta w tej 
siłowni wracała do kondycji zaraz po urodze-
niu dziecka. Na co dzień mieszka w Warszawie, 
gdzie prowadzi salon kosmetyczny.

Duża była konkurencja w Sopocie?
Wyjątkowo duża, bo na ogół w mojej kategorii 
wzrostowej (163 cm) bywało od 5 do 10 kan-
dydatek, a tym roku rywalizowało aż 17 dziew-
czyn. Niedługo po zawodach w Sopocie wystar-

towałam w Pucharze Bałtyku w Jastarni, gdzie 
zajęłam IV miejsce. Mam nadzieję, że w następ-
nych eliminacjach stanę już na podium.

Co jest oceniane 
u zawodniczek?
Ja rywalizowałam w kategorii 
bikini fitness, w której decy-
dująca jest proporcja ciała. 
Im szersze barki i pupa tym 
większa szansa na sukces. 
Ekipa licząca ok. 5 sę-
dziów zwraca uwagę 
jak bardzo sylwetka jest 
zbliżona do kształtu 
klepsydry. Nie ma jed-
nak jednego standardu. Ni-
gdy do końca nie wiadomo, 
co się spodoba sędziom.

Czy w kulturystyce po-
trzebna jest specjalna dieta?
Nie ma cudów: pozwalam sobie 
na słodką ucztę najwyżej raz w ty-
godniu – w towarzystwie mojego 
męża Sławomira albo rodziców. 
Nigdy w życiu nie narzekałam 

na sylwetkę. Od lat staram się za-
chować wagę 56 kilogramów. Przed 
zawodami w Sopocie i Jastarni przez 
miesiąc przestrzegałam restrykcyj-
nej diety, dzięki której waga spadła 
do 51 kg. Przed startami liczy się je-
dzenie bogate w białko i węglowoda-
ny, które wpływają na masę mięśnio-
wą. Do zawodów przygotowuje mnie 
koleżanka trenerka Małgorzata Flis. 
Na co dzień jem wszystkiego po tro-
chu. Trzeba tylko unikać alkoholu.

Jaka panuje atmosfera podczas 
zawodów bikini fitness 
o randze ogólnopolskiej?
W Sopocie był luz, dzięki temu, 
że proporcje pomiędzy dziewczynami 
po licznych startach, a tymi począt-
kującymi były wyrównane. Bez pro-
blemu nawiązywałyśmy kontakt. Dwa 
lata temu tych doświadczonych było 
więcej, wyraźnie tworzyły zamknięty 
krąg towarzyski. Wyczuwało się, że li-
czy się przede wszystkim sukces, a jest 
to przecież również świetna zabawa.

Rozmawiał Włodzimierz Kupisz, 
fot. autor i archiwum zawodniczki

Młodzi kolarze 
w Rzgowie

Mistrzyni fitness i… muskułów

NA TRYBUNACH DAWNI MISTRZOWIE: 
JAN KUDRA I MIECZYSŁAW NOWICKI
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Rzgowska publiczność gorąco oklaskiwa-
ła na Festiwalu 4 Kultur występy grup 
folklorystycznych z Hiszpanii, Cypru 

i Ukrainy, a gospodarzem imprezy był Zespół 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Festiwal 4 Kultur 
zagościł w Rzgowie w ramach XXXIII Między-
narodowych Warsztatów Folklorystycznych, 
zorganizowanych przez Centrum Kultury 
Młodych w Łodzi.

Wystąpił cypryjski Yenibogazici Munici-
pality Folk Dance Group, prezentujący piękno 
tańców i kultury Północnego Cypru. W swoich 

prezentacjach artystycznych 
p r z e d s t a w i a -

j ą  obr z ę dy, 
t r a d y c y j n e 
tańce i zwy-
czaje związa-
ne z kulturą 

biesiadowania 
i  w sp ól ne go 

spędzania czasu. 
Zespół składa się 

z młodzieży oraz do-
rosłych tancerzy, których 
przygotowują zawodowi 
choreografowie i instruk-

torzy.
Z Ukrainy przyjechała 

Usmiszka – grupa niezwykle 
utalentowanych młodziut-
kich artystów z Bilozerska 
z Regionu Donieckiego. 

Ten zespół taneczny po-
wstał w 1986 r. Tańce 

przeplatane są solowymi i wyczynowymi popi-
sami młodych wykonawców. W grupie jest 120 
dzieci w wieku 5–17 lat. Usmiszka kilkakrotnie 
wygrał Grand Prix Ukrainy. Liderami grupy są: 
Olena i Igor Golik.

Tańce hiszpańskie flamenco przedstawiła 
Patrycja Licha. Regularnie kształci się pod-
czas kilkumiesięcznych pobytów w Andaluzji 
oraz w Polsce u Mateo El Gallito i Marty 
Dębskiej. Pobierała lekcje u 24 hisz-

pańskich nauczycieli. 
Tancerka f lamenco 

konsekwentnie poszuku-
je własnego stylu osadzone-

go pomiędzy puro flamenco, 
wywodzącego się z tradycji 
andaluzyjskich bario a fla-
menco nuevo. Jest artystką 
świadomą swojego ruchu, 
która poprzez taniec chce 
podzielić się emocjami 
i swoją filozofią życia oraz 
zapoznać widza z wielo-

wymiarowością kultury 
hiszpańskiej.

Tekst i fot. 
Włodzimierz Kupisz

Rzgowscy samorządowcy zostali zapro-
szeni na galę 33. Międzynarodowych 
Warsztatów Folklorystycznych w Aka-

demii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wystąpiły ze-
społy, które podziwialiśmy w Rzgowie na Fe-
stiwalu 4 Kultur oraz inne grupy z Białorusi, 
Serbii i z Łodzi: Zespoły Pieśni i Tańca – Ani-
lana i Łódź. Kulminacyjnym punktem widowiska 

na wybiegu Centrum Promocji Mody ASP był 
międzynarodowy polonez w wy-
konaniu 120 tancerzy. Białorusini 
zaśpiewali bez akcentu „Szła dzie-
weczka do laseczka”, a później porwali 
widzów do tańca. Turcy z Cypru przy-
gotowali – poza standardowym tańcem 
z sierpami – taniec ze szklaneczkami wody 
na głowach.

Warsztaty folklory-
styczne zostały zorgani-
zowane przez Centrum 
Kultury Młodych i Wi-
dzewskie Domy Kultury pod patronatem pre-
zydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Na sukces 

wydarzenia na skalę województwa złożyli się 
sponsorzy m.in. firma „Grot”. Podziwiana przez 
publiczność grupa Usmiszka z Rejonu Doniec-
kiego na Ukrainie, została zaproszona w ra-
mach wymiany międzypaństwowej ze środków 
rządowych RP.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Folkowa gala w ASP

Widowisko 
czterech kultur
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Zakończyły się zajęcia wakacyjne zorga-
nizowane przez GOSTiR oraz Gmin-
ną Komisję do spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Rzgowie. W tym 
roku w trzytygodniowym programie waka-
cyjnym uczestniczyło blisko 70 osób. Zajęcia 
sportowo-rekreacyjne obejmowały różne dys-
cypliny sportowe, takie jak: piłka nożna, koszy-
kówka, siatkówka, badminton, rugby tag, tenis 
stołowy, zbijak, taniec i wiele, wiele innych.

Oprócz zajęć sportowych, prowadzona była 
także profilaktyka w zakresie zdrowia, kultu-
ry osobistej oraz przeciwdziałania patologiom 
i uzależnieniom.

W każdą środę organizowany był wyjazd 
dla uczestników. W pierwszym tygodniu zaję-
cia urozmaicone były o wyjazd do kina na film 
„Pokémon: Detektyw Pikachu”. W kolejną śro-
dę wybraliśmy się do Candy Parku, gdzie dzieci 

mogły się wyszaleć na wielkich 
dmuchańcach. W ostatnim ty-
godniu pojechaliśmy na pływal-
nię i tam do dyspozycji dzieci 
była zjeżdżalnia wodna oraz 
basen rekreacyjny.

Na koniec, ostatniego 
dnia odbyło się ognisko inte-
gracyjne z kiełbaskami, przy 
którym uczestnicy mogli wy-
mienić się wrażeniami z całych półkolonii. 
O bezpieczeństwo oraz dobrą zabawę pod-
czas zajęć zadbała trójka naszych instrukto-
rów, w składzie: Andżelika Olesiak, Damian 
Słomczyński i Mariusz Matecki. Mamy na-
dzieję, że wszyscy świetnie się bawili podczas 
tych 3 tygodni zajęć. Życzymy udanych i ak-
tywnych dalszych wakacji!

Ewa Tyll, GOSTiR

Dzielnicowy z Komisariatu Policji 
w Rzgowie wraz z przewodnikiem 
psa z tuszyńskiego komisariatu zawi-

tali do przedszkola w Starowej Górze. Każde 
spotkanie ze stróżami prawa to lekcja edukacji 
z wakacyjnego bezpieczeństwa.

W Niepublicznym Przedszkolu Lalibu po-
ciechy mogły dowiedzieć się od policjantów, 
jak dbać o swoje bezpieczeństwo szczególnie 
w okresie letniego wypoczynku. Policjanci szcze-

gólnie uświadamiali najmłodszych jak zachowy-
wać się nad wodą albo w sytuacji, kiedy dziecko 
może się zgubić czy oddalić od rodziców.

Wielką radość przedszkolakom sprawiła 
obecność psa służbowego „Kory”, która zapre-
zentowała swoje umiejętności wraz ze swoim 
przewodnikiem asp. sztab. Grzegorzem Kiślem. 
Sierż. sztab. Przemysław Frankowski zaprezen-
tował wyposażenie, jakim na co dzień posłu-
guje się policjant oraz możliwości radiowozu 
policyjnego. Spotkanie z mundurowymi cieszy-
ło się wielkim zainteresowaniem przedszkola-
ków i sprawiło im wiele radości, a do tego była 
to cenna lekcja bezpieczeństwa. W spotkaniu 
uczestniczyło: około 70 osób.

Źródło: Powiatowa Komenda 
Policji w Koluszkach

Warsztaty edukacyjno-kultu-
ralne dla 37-osobowej grupy 
najmłodszych (Krasnale) 

młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca Rz-
gowianie odbyły się w tym roku w Jaro-
sławcu w terminie 3–15 lipca.

Niesprzyjającą aurę wykorzystali-
śmy na ćwiczenia taneczne i wokalne 
w świetlicy Ośrodka Wczasowego Bar-
ka. Kilka słonecznych dni udało się 
wykorzystać na kąpiele morskie i pla-
żowanie oraz wycieczki krajoznawcze.

Podczas warsztatów dzieci brały 
udział w zajęciach przygotowanych 
przez GOK w Rzgowie oraz uczestniczyły 
w imprezach i wydarzeniach proponowanych 
przez gminę Jarosławiec. Lato z Polsatem oraz 
festiwal kolorów przyciągnął swoją ofertą także 
dzieci ze Rzgowa. Niezwykła integracja, nauka 
samodzielności, doskonalenie umiejętności 

tanecznych i wokalnych realizowano w przy-
jaznej atmosferze.

Widok opalonych i zadowolonych dzieci 
po zakończonych warsztatach był największą 
satysfakcją dla instruktorów GOK.

Tekst i fot. Renata Furga

W dniach 4–14 lipca Rzgowski Chór 
„Camerata” przebywał na warsz-
tatach w Rewalu nad Bałtykiem. 

Godnie reprezentowaliśmy gminę Rzgów i dzia-
łalność chóru, koncertując oraz doskonaląc 
podczas codziennych prób repertuar na wystę-
py na nadchodzące Dni Rzgowa oraz dożynki.

Dwukrotnie śpiewaliśmy podczas mszy św. 
w lokalnej parafii pw. Najświętszego Zbawicie-
la, a minikoncert piosenek z płyty jubileuszo-
wej 15-lecia „Cameraty” wykonaliśmy w miej-
scu zakwaterowania, wywołując zaskoczenie, 
radość i wdzięczność słuchaczy.

Nie brakowało również wrażeń artystycz-
nych. Odwiedziliśmy bowiem Wioskę Artystycz-
ną Janowo – oddaloną o 8 km – XVIII-wieczną 

osadę zaopatrzoną w letnią scenę, galerię sztuki 
i księgarnię. Obejrzeliśmy tam premierę Teatru 
Komedii Impro (grupy IMPRO Atak) – spektakl 
improwizowany, dość nowe zjawisko artystycz-
ne, w którym widz decyduje o przebiegu akcji. 
Przy okazji podziwialiśmy zachód słońca i lo-
kalne atrakcje, takie jak widok latarni morskiej 
w Niechorzu wieczorową porą, zwiedzaliśmy 
zakątki Rewala. Wspaniała, rodzinna atmosfera 
towarzyszyła integracji rozśpiewanej, pogodnej 
grupy w przyjaznym ośrodku.

Tekst i fot. Izabela Kijanka

Wakacje 
z mundurem

Pogoda 
w kratkę, ale 
z przytupem

Słońce Rewala dla „Cameraty”!

Półkolonie sportowe z GOSTiR
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska

Trwające wakacje nastrajają do zapre-
zentowania interesujących książek dla 
dzieci. Prawdziwa historia niedźwie-

dzia brunatnego, który w 1942 r. został przy-
garnięty przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopa-
trywania Artylerii w 2. Korpusie Polskim pod 
dowództwem gen. Władysława Andersa in-
spirowała twórców od wielu lat. Autorzy pio-
senek, książek, gier komputerowych i planszo-
wych dedykowali niezwykłemu bohaterowi 
swoje utwory. Upamiętniony na licznych po-
mnikach w Polsce, we Włoszech i w Wielkiej 
Brytanii niedźwiedź Wojtek stał się symbolem 
losów polskich żołnierzy, ludzi walecznych, 
odważnych, ofiarnych, którzy oddawali życie 
w obronie wartości. Dzielny kapral Wojtek 
pokonał długi szlak bojowy z Iranu przez Irak, 

Syrię, Palestynę, Egipt aż 
do Włoch, wzbudzając 
niemałą sensację wśród 
ludzi. Lubił podróżować 
w szoferce, towarzyszył 
żołnierzom podczas pra-
cy i w czasie wolnym. Jak 
na niedźwiedzia przysta-
ło, to prawdziwy łasuch. 
Gustował w słodkich 
owocach, syropach, marmoladzie, miodach 
i… piwie. Był ufnym, łagodnym zwierzęciem 
o niespotykanym charakterze.

Eliza Piotrowska, poetka, pisarka, ilustra-
torka, tłumaczka książeczek z serii „Tupcio 
Chrupcio” autorka lubianej serii o cioci Jadzi 
i wielu innych książek oraz Łukasz Wierzbic-

ki, podróżnik, redak-
tor, pisarz, autor m.in. „Afryki 

Kazika” uznali, że zdumiewający żywot wy-
jątkowego niedźwiedzia jest wspaniałym ma-
teriałem edukacyjnym. Napisali przepiękne 
książki o wartościach, uczuciach i emocjach. 
Trudny temat wojennej tułaczki przekazali 
w sposób nie budzący lęków i strachu. Nie-
zapomniana lekcja historii dla najmłodszych.

* * *
PIOTROWSKA ELIZA 

Wojtek: żołnierz bez munduru 
Poznań, Wydawnictwo Święty Wojciech, 2018.

WIERZBICKI ŁUKASZ 
Dziadek i niedźwiadek 

Konstancin-Jeziorna, Pointa! Wydawnictwo, 2016.

Jak niedźwiedź Wojtek został 
żołnierzem…

Przy okazji obchodów Dnia Walki i Męczeń-
stwa Wsi Polskiej warto przypomnieć kilka 

historii z terenu gminy Rzgów.

*
Represje rozpoczęły się zaraz po wkroczeniu 
Niemców 7 września 1939 r. Z jednej strony 
były one wymierzone przeciwko ludności ży-
dowskiej, a z drugiej przeciw bogatszym gospo-
darzom, których przesiedlano do Generalnej 
Guberni, a ich domy zajmowali Niemcy.

**
W Rzgowie w trakcie niedawnej ekshumacji 
pod Grobem Nieznanego Żołnierza odkryto 
prawdopodobnie szczątki czterech kawalerzy-
stów z Armii Łódź, którzy mogli polec w czasie 

walk odwrotowych, prowadzonych na długim 
szlaku od linii Warty w kierunku stolicy. Wo-
bec braku nieśmiertelników nie można było ich 
zidentyfikować.

***
Dopiero wiele lat po zakończeniu II wojny świa-
towej odkryto szczątki żołnierza Teofila Jurka 
z Guzewa. 29-letni Teofil Jurek z 31. Pułku Strzel-
ców Kaniowskich bronił linii umocnień w rejonie 
Warty. Zanim poległ, zdążył oddać z karabinu 
91 strzałów w kierunku wroga. Wiemy o tym, 
bo po odnalezieniu szczątków strzelca, eksplo-
ratorzy odkopali na jego stanowisku strzeleckim 
taką właśnie liczbę łusek. Pośmiertnie, Teofil Ju-
rek został awansowany do stopnia podporuczni-
ka. Rada Miejska w Rzgowie upamiętniła tę po-
stać nadając skwerowi w Guzewie imię bohatera. 
We wrześniu tego roku zostanie odsłonięta tabli-
ca pamiątkowa Teofila Jurka i innych poległych 
w czasie wojny żołnierzy z Guzewa-Babich.

****
Innym poległym w kampanii wrześniowej 
wojskowym, związanym ze Rzgowem był pod-
porucznik obserwator Mieczysław Bykowski 
(ur. 7 XII 1914 r. – zm. 4 IX 1939 r.). Ukoń-
czył Szkołę Podchorążych Rezerwy, został 
mianowany podporucznikiem 15 październi-
ka 1936 r. i skierowany do 31. Pułku Piechoty. 
Ochotniczo zgłosił się do lotnictwa i po ukoń-

czeniu kursu obserwatorów w CWL-1 w Dę-
blinie w 1938 r. został przydzielony do 1. Pułku 
Lotniczego w Warszawie. W wojnie obronnej 
1939 r. wziął udział w składzie 212. Eskadry 
Bombowej latającej na samolotach PZL 37 Łoś.

M. Bykowski wyleciał 4 września 1939 r. 
z lotniska polowego Kuciny koło Aleksandro-
wa Łódzkiego na bombardowanie niemieckiej 
kolumny zmotoryzowanej w rejonie Wielu-
nia. Łosie latały bez eskorty, więc stały się ła-
twym celem niemieckich myśliwców. Samolot 
z ppor. Mieczysławem Bykowskim na pokła-
dzie został zestrzelony nad wsią Patok koło 
Drużbic. Z 4-osobowej załogi uratował się 
na spadochronie jedynie pilot, który ranny zo-
stał odwieziony do szpitala i przeżył. Lokalne 
władze administracyjne i partyjne w latach 70. 
nie chciały latami zgodzić się na umieszczenie 
nazwisk polskich lotników na grobie na cmen-
tarzu w Drużbicach.– M. Bykowski dopiero 
w 2007 r. doczekał upamiętnienia.

*****
Co roku, przy pomniku w miejscu straceń 22 
Polaków w koło Babich w lesie rzgowskim od-
bywa się uroczystość patriotyczno-religijna. 

Koło Babich Niemcy zamordowali osoby z kon-
spiracji, oskarżone o sabotaż oraz pocztowców, 
którzy życiem przepłacili przechwytywanie 
donosów do niemieckich władz okupacyjnych. 
Zbrodnia w lesie rzgowskim została odkryta 
przypadkiem w kwietniu 1945 roku, gdy za-
raz po okupacji rozpoczęto ekshumacje, przez 
miejsce straceń przewinęły się tysiące osób, po-
szukujących szczątków zaginionych krewnych. 
Udało się rozpoznać szczątki 6 osób, w tym 
łódzkich pocztowców.

Śledztwo wykazało, że pośrednimi świad-
kami egzekucji było małżeństwo Łuczyńskich 
z Babich, którzy o świcie, latem 1941 r. wybrali 
się na grzyby. Las był otoczony przez żandar-
merię niemiecką w czarnych mundurach.

Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hi-
tlerowskich w latach 1967–1979 udokumen-
towała zamordowanie 22 Polaków. Jednak lasy 
rzgowskie i tuszyńskie kryją szczątki znacznie 
większej liczby ofiar, głównie robotników ży-
dowskich, którzy zmarli w efekcie niewolniczej 
pracy przy kopaniu torfu na opał.

Włodzimierz Kupisz, fot. UMR

Ślady walki i męczeństwa
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Małgorzata Rózga, wiceburmistrz Rzgowa 
w niedzielę, 23 czerwca przekazała do-

wód rejestracyjny i kluczyki do nowiutkiego 
średniego wozu gaśniczego OSP Stara Gadka. 
Samochód strażacki zabudowany na podwoziu 
MAN został kupiony w ubiegłym roku w więk-
szej części przez gminę Rzgów, a także przy 
dużym udziale WFOŚiGW w Łodzi. Pojazd 
o wartości 900 tys. zł został przekazany druhom 
OSP z okazji 100-lecie tutejszej straży pożarnej.

W uroczystości jubileuszu wzięli 
udział m.in.: poseł Cezary Grabarczyk, Piotr 
Cieplucha – dyrektor Wydziału Zdrowia, Ro-

dziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego, prezes łódzkiego oddziału 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Wojciech Miedzianow-
ski, brygadier Krzysztof Supera, – komendant 
Państwowej Straży Pożarnej w powiecie łódz-
kim wschodnim, Dariusz Krzewiński – prezes 
powiatowego i gminnego zarządu OSP, Marek 
Bartoszewski – wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie z grupą radnych, Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz – członkini Zarzą-
du Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także 
Edyta Waprzko – radna powiatowa.

Uchwałą prezydium zarządu oddziału WZ 
OSP RP w Łodzi, z okazji stulecia jednostki 
ochotniczej straży w Starej Gadce przyznano 
medale i wyróżnienia.

Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” odznaczeni zostali: Tomasz Biniek 
i Lucjan Śmiechowicz, srebrnym: Arkadiusz 
Śmiechowicz, Marcin Okoń i Zbigniew Haj-
duk, a brązowym: Jarosław Mirowski, Seba-
stian Samborski, Andrzej Socha, Leszek Deląg, 
Marcin Hajduk, Grzegorz Chachuła, Krzysztof 
Nowak.

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: 
Jacek Kubasa, Florian Romanowski, Mariusz 
Biniek, Adam Jaworski, Gniewomir Wyrzyc, 
Wojciech Kurowski, Krzysztof Marek.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W niedzielę, 14 lipca obchodzo-
no w Rzgowie Dzień Walki 

i Męczeństwa Wsi Polskiej. Uroczy-
stość rozpoczęła się o godz. 11 przed 
ratuszem od zbiórki pocztów sztan-
darowych. Przybyli m.in. Małgorzata 
Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa, 
Marek Bartoszewski – wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej, Dariusz Klim-
czak – wiceprezes PSL, wicestarosta 
Ewa Gładysz i Dariusz Krzewiński – 
prezes powiatowej i gminnej OSP.

O godz. 11.30 została odpra-
wiona msza w intencji mieszkań-

ców wsi w kościele parafialnym pw. 
św. Stanisława Biskupa Męczennika 
w Rzgowie. Władze złożyły wiązanki 
kwiatów przed tablicą, upamiętnia-
jącą poległych mieszkańców pod-
czas II wojny światowej. Kolumna 
ludowców, strażaków i mieszkańców, 
którą zamykało 6 wozów strażackich 
– przeszła przez Stary Rynek na te-
reny rekreacyjne za Orlikiem, gdzie 
zakończono uroczystość poczęstun-
kiem.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

100-lecie OSP 
w Starej Gadce

Pamięci wsi pomocnej i bohaterskiej

100 LAT JEDNOSTKI OSP 
W STAREJ GADCE

7 lutego 1919 r. zarząd ochotniczej 
straży postanowił wybudować szopę 
i wieżę ćwiczeń na obecnej posesji 
Lucerniana 51/53. Za materiał po-
służyły belki i deski ze starego domu 
zakupionego za 2200 marek. Przez 

całe dziesięciolecia działalność straży 
była w części finansowana z docho-

dów z zabaw fantowych.
W 1951 r. powstała nowa remiza, 

a w 1959 r. zostaje podłączony do niej 
prąd i jednostka zostaje wyposażona 
w motopompę. W 1960 r. w remizie 
stoi beczkowóz marki ZIS. W 1987 r. 
jednostka zostaje wyposażona w ga-

śniczego stara 25, ofiarowanego przez 
zakładową straż pożarną „Alby”, a ko-
menda PSP dokłada drabinę DW-10. 
W 1988 r. rozebrano starą strażnicę 

i rozpoczęto budowę nowej, którą póź-
niej rozbudowywano i modernizowa-
no. W 1999 r. zostaje zakupiony lekki 
wóz ratowniczy lublin 2, pozostający 

do dziś na wyposażeniu OSP.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskiej został ustanowiony świętem 
państwowym 29 września 2017 roku. 

Święto formalnie jest obchodzone 
12 lipca w rocznicę pacyfikacji Mich-
niowa. Polskich wsi spacyfikowanych 

przez Niemców było 900 – w ten 
sposób stosowano odpowiedzialność 
zbiorową za pomoc partyzantom, 
za leczenie i ukrywanie chorych 
i rannych żołnierzy podziemia. 

Święto ma przypominać o patrio-
tycznej postawie i być hołdem dla 

ofiar poniesionych przez mieszkań-
ców polskich wsi w czasie II wojny 

światowej.

RZGÓW NASZA GMINA – czerwiec 2019

SUPERMAN NA JUBILEUSZ



RZGÓW NASZA GMINA – lipiec 201912 WYDARZENIA

Rzgów i 20 innych miasteczek zapre-
zentowało się w Górowie Iławeckim 
podczas festiwalu Cittaslow. Przez 

kilka godzin można było degustować, rozma-
wiać, wymieniać doświadczenia, przepisy ku-
linarne na potrawy regionalne i poznawać inne 

gminy należące do sto-
warzyszenia Cittaslow, 
promujących ideę miast 
dobrego życia.

Potem przyszedł czas 
na rozstrzygnięcie kon-

kursów. W rywalizacji 
na najładniejsze stoisko Rz-

gów zajął I miejsce. To wspól-
ny sukces samorządowców, 

Koła Gospodyń Wiejskich w Gu-
zewie i artystów z Grupy Collage.

A co prezentowały na stoiskach inne mia-
steczka? Były to lokalne wyroby rękodziel-

ników, artystów ludowych, 
lokalne potrawy, miody, po-
widła, sery, twarogi, warzywa 

i owoce, napoje. Do tego mate-
riały promujące gminy oraz licz-

ne wydarzenia kulturalne.

Opr. WK, fot. Miron Ossowski

W dniach 12–15 lipca przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rzgowie – Radosław 

Pełka, Radosław Bubas – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz 
Rzgowska Orkiestra Dęta przebywali z wizytą 
na zaproszenie władz gminy Cajvana w pół-
nocnej Rumunii, około 40 km od granicy ukra-
ińskiej.

– Gmina Rzgów podpisała list intencyjny 
o współpracy dwa lata temu – mówi Włodzi-
mierz Kaczmarek, wieloletni prezes Rzgow-
skiej Orkiestry Dętej. – Burmistrz i deputowani 
rady gminy Cajvana powitali nas chlebem i solą. 

Daliśmy dwa koncerty przed około 600-osobo-
wą publicznością rumuńską. Nasz półgodzinny 
występ był jednym z punktów programu regio-
nalnego festiwalu folklorystycznego. Nasze wy-
stąpienie było wzbogacone recitalem rzgowskich 
wokalistów Agaty Juśkiewicz oraz Mateusza 
Tomaszewskiego. W niedzielę przeszliśmy ko-
rowodem przez Cajvanę, aby zobaczyli nas 
wszyscy mieszkańcy.

Suczawa to nie tylko miasto wojewódzkie, 
ale również miasto w historycznej prowincji 
Mołdawii. W województwie mieszka około 
ćwierci tysiąca Polaków, zrzeszonych w Związ-

ku Polaków w Rumunii. W Suczawie znajduje 
się Dom Polski. Rzgowska delegacja licząca 30 
osób podróżowała do Cajvany autokarem przez 
Słowację i Węgry. Po drodze zwiedzili kopal-
nię soli w Kaczycach, a także wpisany na listę 

UNESCO monastyr w Woronet na Bukowinie. 
Samorząd Rzgowa zaprosił przedstawicieli ru-
muńskiej gminy Cajvana do rewizyty podczas 
dożynek w przyszłym roku.

Włodzimierz Kupisz, fot. UMR

Rzgowska orkiestra 
zagrała w Rumunii

Podpisano umowę na budowę oświe-
tlenia LED na prawie kilometrowym 

odcinku ul. Pogodnej w Bronisinie Dwor-
skim. Do przetargu przystąpiło trzech wy-
konawców z Łodzi, Zgierza i z Grabowa, 
a ta ostatnia przedstawiła najkorzystniejszą 
ofertę proponując wykonawstwo za 115 tys. 
złotych i 10-letni okres gwarancji. Inwe-
stycja polega na podpięciu do istniejące-
go słupa na ul. Pogodnej – podziemnego 
zasilania do 17 nowych słupów oświetle-
niowych, które mają stanąć na prefabry-
kowanych, betonowych fundamentach. 
Oprawy oświetleniowe zostaną zamonto-
wane na wysokości 8 m. Inwestycja ma się 
zakończyć do końca września br. Według 
wyliczeń ekspertów, lampy LED zużywają 
od 50 do 70% mniej energii niż ich od-
powiedniki z żarówkami sodowymi, więc 
będą oszczędności.

Tekst i fot. WK

Będzie jaśniej 
na ul. PogodnejRzgowskie stoisko 

najładniejsze 
na festiwalu
Cittaslow
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Rozpoczęły się pierwsze 
rozmowy, które 
mają doprowadzić 
do zorganizowania 
wojewódzkich dożynek 
pszczelarskich w Rzgowie 
w 2021 r. Dla gminy Rzgów 
byłaby to znakomita 
promocja. W naszej gminie 
znajduje się ponad 20 
większych pasiek, a pozostała 
część pszczelarzy posiada 
po 2–4 ule i nie jest nigdzie 
zarejestrowana, więc ich liczba 
jest trudna do oszacowania.

Pasja włókiennika 
i eksportera odzieży
Wielkim promotorem tej inicjatywy jest 
mieszkaniec Starowej Góry, mistrz pszczelar-
ski, 63-letni Zdzisław Berent, którego pasieki 
rozrzucone są w 11 lokalizacjach w promie-
niu 20 km od rodzinnego gospodarstwa 
pszczelarskiego. Mistrz jest prezesem 
Rejonowego Koła Pszczelarzy nr 1 
w Łodzi. – Jestem w zasadzie pszczela-
rzem w pierwszym pokoleniu, a moje 
wykształcenie, czyli pomaturalne 
studium włókiennicze jest komplet-
nie niezwiązane z pszczelarstwem. 
W latach 1992–2010 prowadziłem 
dwie firmy eksportujące polską 
odzież do Czech i na Bał-
kany. Sprawy zawodowe 
nigdy nie przeszkadzały 
mi jednak w zajmowa-
niu się pożytecznymi 
owadami – opowiada 
Zdzisław Berent.

Ojciec Zdzisława – 
Stanisław jako dziecko, 
w czasie okupacji pod-
patrywał pracę w pa-
siece u Jagusi Płachty 
w Tychowie koło Czar-
nocina. Jednak gospody-
ni nie zdradzała zbyt wie-
lu tajemnic pszczelarstwa. 
Ojciec nie miał wiedzy, któ-
rą mógłby po latach przekazać 

Zdzisławowi, któremu 
w bardzo młodym 
wieku zamarzyła się 
pasieka.

Kupił 
pierwszą 
rójkę 
od nestora

– W wieku 13 lat przeczytałem 
wszystkie książki pszczelarstwie, jakie 
były na półce w bibliotece gromadzkiej – przy-
znaje Zdzisław Berent. – Jako uczeń nie po-
siadałem pieniędzy na zakup pszczelej rodziny 
ani co gorsze: nie miałem u kogo terminować. 
Nikt nie traktował poważnie moich planów. 
Pomógł mi przypadek albo łut szczęścia. Moja 
mama usłyszała w ośrodku zdrowia, że lokalny 
nestor pszczelarstwa Franciszek Niewiadomy 

– z uwagi na swój podeszły wiek – potrzebuje 
pomocnika. Przyjął mnie. To u niego zda-
łem pierwszy egzamin polegający na wy-
konaniu tzw. sztucznego roju.

– Ta rójka to była nowa rodzina 
pszczela uzyskana w wyniku po-

działu starej. Tę rójkę otrzy-
małem potem w prezencie. 
Miałem też drugą rodzinę 
pszczelą, którą po prostu kupi-
łem od Franciszka Niewiado-

mego. Jeden tylko Stanisław 
Kurzawa, mój dziadek 
wierzył, że moja pasja 
nie jest chłopięca fanabe-
rią. To on sprezentował 
mi deski na pierwszy ul. 
Takie były początki mojej 
pasieki, złożonej z dwóch 
uli w pierwszym roku 
terminowania u mistrza. 
Systematycznie ją powięk-
szałem. Od 1976 r. działam 
w Rejonowym Kole Pszcze-

larzy nr 1 w Łodzi, którym 
obecnie kieruję. W 1982 r. 

zdobyłem tytuł mistrza pszcze-
larskiego.

Najlepszy 
pożytek 
z miasta

Chemizacja rol-
nictwa, zaorywanie 
zakrzaczonych, za-

drzewionych miedz 
doprowadziło do tego, 

że brakuje tzw. pożytków 
dla pszczół, czyli miejsc 

gdzie zdobywają pożywienie. 
Pojawiło się nowe zjawisko – „wę-

drujących” pasiek. Ule przenoszone są tak, 
aby owady miały dostęp do kwitnących roślin 
w odległości 2–3 kilometrów od wylotek. Trud-
no w to uwierzyć, że najlepszy pożytek owady 
znajdują w mieście lub na przedmieściach. 
Tu kwitnie wiele roślin, które nie są sztucz-
nie nawożone. Owady zaś uwielbiają miejską 
bioróżnorodność. Stąd pomysły lokowania uli 
na dachach nawet wysokich biurowców! Od kil-
ku miesięcy 5 uli dostarcza miód z pasieki poło-
żonej w Łodzi na dachu Centrum Handlowego 
„Sukcesja” na wysokości ponad 20 metrów!

Gdy na jakimś terenie wyfruną owady 
z dwóch różnych pasiek, może zabraknąć po-

karmu. W takim przepszczelonym terenie, jak 
powiada Zdzisław Berent, pszczoły z jego ula 
wyprodukują tak mało miodu, że wystarczy 
tylko na potrzeby wykarmienia rodziny pszcze-
lej jesienią i zimą. Czasem nadwyżka miodu 
dla człowieka wynosi 5–10 kilogramów z ula, 
bywają jednak tłuste sezony jak 2017/2018, gdy 
z jednego ula można było uzyskać nawet powy-
żej 40 kg miodu. Już dziś wiadomo, że sezon 
2018/2019 będzie słabszy.

Aby powiększyć populację pszczół o naj-
lepszych, wyselekcjonowanych cechach, czło-
wiek hoduje pszczele matki. W pracowni Zdzi-
sława Berenta larwy trafiają do inkubatorów. 
W środku, w plastikowych pudełeczkach – ma-
tecznikach – w warunkach regulowanej tempe-
ratury i wilgotności – z larw wyrastają królowe 
matki, które mają przyklejony kolorowy znacz-
nik, który pozwalają je odróżnić od robotnic.

Poza inkubatorami w gospodarstwie pa-
siecznym pracuje oczywiście cały ciąg techno-
logiczny, pozwalający odwirować miód z ramek 
i pozbawić go naturalnych zanieczyszczeń, a na-
stępnie rozlać do słoików. W pracowni w części 
magazynowej stoją szklane gąsiory z pitnymi 
miodami. Może niebawem Starowa Góra za-
słynie z nowego produktu regionalnego…

Ważne dla łasuchów
Laik uważa, że robi dobry zakup decydując 
się zawsze na miód o płynnej konsystencji. 
Tymczasem proces krystalizacji jest naturalny 
i świadczy o wysokiej jakości miodu i jego ak-
tywności biologicznej. W zależności od rodzaju 
miody ulegają szybko krystalizacji (rzepako-
wy, z drzew owocowych, mniszek. Najdłużej 
krystalizują: akacjowy, gryczany i spadziowy. 
Właściwości chemiczne miodu pod wpływem 
krystalizacji nie zmieniają się – a tym samym 
nie traci on swoich własności leczniczych 
czy odżywczych. Skrystalizowany produkt 
może występować w postaci od twardej masy 
do konsystencji kremu.

Zdzisław Berent przestrzega, żeby w okre-
sie jesienno-zimowym unikać kupowania mio-
dów płynnych. Mogą one być podgrzane przed 
postawieniem na półce sklepowej i to obniża 
ich aktywność biologiczną. Prezes Z. Berent 
za naszym pośrednictwem zachęca wszystkich 
pszczelarzy do udziału w bezpłatnych szkole-
niach, organizowanych m.in. przez Rejonowe 
Koło nr 1 w Łodzi.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

MISTRZ PSZCZELARSKI ZDZISŁAW BERENT

Starowa Góra 
miodami 
słynąca…
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Światowy Dzień Deskorolki, 21 czerwca, 
GOSTiR świętował w rzgowskim skatepar-

ku. Tego dnia pogoda była dosyć kapryśna, 
więc zawody zostały opóźnione. Mimo nie 
najlepszych warunków pogodowych stawi-
ło się jednak liczne grono miłośników jazdy 
na deskorolce.

Na zawodników czekały trzy konkurencje: 
„Best Trick” na rurce i murku, „Best Trick” 
na schodkach oraz największa liczba kickfli-
pów i heelflipów – i tutaj padła szokująca liczba 
trzycyfrowa!

Wszystkie konkurencje prze-
prowadzone zostały w kategorii 
open, a oceniane były przez rz-
gowskiego skejtera Rafała Modran-
kę. Na koniec, najlepszym zawodnikom 
zostały wręczone nagrody rzeczowe. Po zakoń-
czeniu zawodów uczestnicy zaproszeni byli 
na wspólne ognisko przygotowane przez GO-
STiR, gdzie można było zjeść pyszne kiełbaski.

Następne zawody już jesienią – tym razem 
o Puchar Burmistrza Rzgowa.

Tekst i fot. Ewa Tyll – GOSTiR

Kilkanaście dni temu 23-letni 
Jędrzej Hasiura, mieszkaniec 
Starowej Góry, zdobył 
w biegu na 3000 metrów 
z przeszkodami brązowy 
medal na Mistrzostwach Polski 
w Lekkoatletyce w Lublinie. 
Pod koniec sierpnia weźmie 
udział w Mistrzostwach 
Polski Seniorów open 
w Radomiu. Zajęcie któregoś 
z miejsc na podium powinno 
otworzyć mu drogę do kadry 
narodowej.

Jaka była droga do lekkoatletyki?
Jako dziecko rozpoczynające edukację w podsta-
wówce, bardzo mnie pasjonował tenis ziemny. 
W Zakopanem organizowano wówczas „Waka-
cje z tenisem”. Prowadził je trener Bartłomiej 
Ptak. Moja starsza siostra cioteczna Hania 
już miała wcześniej kontakt z ta dyscypliną. 
Na korcie podawałem jej piłki. Zajęcie mało 
ekscytujące, ale ja na to nie zwracałem uwagi. 
Najważniejsze, że wkrótce miałem sposobność 
poćwiczyć uderzenia. Byłem konsekwentny. 
Trenowałem później na kortach ŁKS. Przygoda 
z tenisem trwała 8 lat. To drogi sport. Za ty-
dzień intensywnych treningów w hali z trene-
rem trzeba było zapłacić 2 tys. zł. Któregoś dnia 
na wycieczce rowerowej z tatą zatrzymaliśmy się 
przed Rudzkim Klubem Sportowym.. Weszliśmy 
do środka. Tata rozpoznał w trenerce Katarzynie 
swoją nauczycielkę wf z czasów szkolnych. Pod-
czas rozmowy z nią przyznałem, że uwielbiam 
biegać i skakać wzwyż. Dostałem zaproszenie 
na trening testowy.

I jak poszło?
Wyśmienicie! Po rozgrzewce były stumetrowe 
dystanse, później sprawdzian na 1000 metrów 
w czasie co najmniej 3 minuty 30 sekund. Tym-
czasem, wystarczyły mi 2 minuty 10 sekund. 
W tym okresie wciąż ochoczo poprawiałem 
kondycję. W czasie wakacji biegałem po 6–8 ki-
lometrów bez planu treningowego. Startowałem 
w biegach ulicznych na 10 kilometrów i osiągną-
łem czas 43,5 minuty. Spróbowałem też półma-
ratonu tam, gdzie teraz zbudowali Trasę Górna. 
W RKS zacząłem od 5 treningów tygodniowo, 
z czasem doszedłem do 7 i zacząłem wynikami 

doganiać innych zawodników. Ukoronowaniem 
tego wysiłku było 5. miejsce w biegu na 800 me-
trów po przyjęciu bardzo agresywnej taktyki. 
Ten sukces odniosłem na Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Suwałkach w 2016 roku.

Daje się pogodzić studia 
z nadzwyczajnym wysiłkiem 
sportowym?
W tym roku postawiłem na sukces w sporcie, 
a to pociąga spore wydatki na fizjoterapeutów, 
na psychologa sportowego, na zakup bieżni lek-
koatletycznej w domu. Nic nie przychodzi łatwo, 
ale powiem krótko: jest we mnie energia. Jestem 
po III roku studiów informatycznych. Przede 
mną praca inżynierska. Teraz w czasie wakacji 
odbywam 3-miesięczny staż w firmie TomTom 
w Łodzi. Dołączyłem do zespołu, pracującego 
przy mapach nawigacyjnych. Muszę pracować 
przynajmniej 4 godziny dziennie.

Czy bieg po brązowy medal w Lublinie 
sprawdził maksymalną wydolność 
organizmu?
Tak się składa, że w miejscu odbywania stażu 
powstawały jeszcze niedawno zegarki do biega-
nia. To urządzenia nieodzowne dla lekkoatlety: 
z GPS, pomiarem przebytej odległości, prędko-
ści i tętna. Teraz używam zegarka innej firmy, 
ale funkcje są takie same. Trener otrzymuje 
informacje o możliwościach mojego organi-
zmu i na tej podstawie buduje plan treningu, 
rozpisywany na następne tygodnie. Śpię z zegar-
kiem. Gdy rano wstaję, mam tętno spoczynko-
we w granicach 39 uderzeń na minutę, podczas 
spokojnego biegu wzrasta ono do 120 uderzeń 
na minutę, a podczas maksymalnego wysiłku 
tętno osiąga wartość od 168 do 174 uderzeń. 
O szybszym biegu mówimy wówczas, gdy prze-
bycie 1000 metrów zajmuje około 3 minut 40 
sekund. W Lublinie pokonałem 3000 metrów 

z przeszkodami w czasie 9 minut i 10,73 se-
kundy. O zwycięstwie zdecydowały setne części 
sekundy i przyjęta taktyka: atak 200 m przed 
metą, przed ostatnim rowem z wodą i przed 
ostatnią przeszkodą drewnianą. Wyprzedziło 
mnie dwóch zawodników, ale trzeciego udało 
mi się wyprzedzić.

Często wpada się do tego rowu z wodą?
Sucha stopą trudno byłoby ukończyć bieg z 35 
przeszkodami. Głębsza woda czeka na początku 
rowu, zaraz za belką. Jeśli tu się wpadnie, traci 
się niepotrzebnie energię.

Gratulujemy medalu i życzymy 
kolejnych sukcesów na bieżni.

Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz
fot. archiwum prywatne zawodnika

Lekkoatleta, który śpi 
z zegarkiem do tętna

Deska, moja miłość!
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Pierwszy w historii wspólny 
piknik zawodników 
trenujących w Zawiszy 
oraz ich rodziców odbył się 
w niedzielę 30 czerwca. Tego 
dnia postanowiono oficjalnie 
pożegnać zakończony 
niedawno sezon rozgrywkowy 
2018/2019. Formuła pikniku 
kiełkowała już od dawna, 
aż w końcu udało się go 
zrealizować. I bez wątpienia 
był to najlepszy z możliwych 
pomysłów.

Ideą takiego spotkania było przede wszystkim 
scalenie całego środowiska związanego z Zawi-
szą, począwszy od samych zawodników, trene-
rów i kierowników poszczególnych zespołów, 
rodziców najmłodszych i tych trochę starszych 
zawodników, aż do władz Gminy Rzgów.

Mimo wakacji w pikniku udział wzięło ok. 200 
osób, z czego prawie połowę stanowili zawod-
nicy i zawodniczki Zawiszy! Gościliśmy władze 
Rzgowa – burmistrza Mateusza Kamińskiego 
i wiceburmistrz Małgorzatę Rózgę, a także 
miejskich radnych: przewodniczących RM Ra-
dosława Pełkę i Marka Bartoszewskiego oraz 
Annę Tumińską-Kubasę, Stanisława Zaborow-
skiego oraz Jarosława Świerczyńskiego. Obecny 
był także wiceprezes Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej Tomasz Salski.

Piknik zainaugurowany został… podaniem 
chłodnika litewskiego, przygotowanego spe-
cjalnie na tą okazję przez wspierający Zawiszę 
Dworek Amber. Przy panujących warunkach 
atmosferycznych był on przysłowiowym strza-
łem w dziesiątkę, a serwowany był jakżeby ina-
czej przez samego właściciela i zarazem obecne-
go członka Zarządu Zawiszy Michała Kopcika.

Kolejnym punktem programu było wręcze-
nie pamiątkowych pucharów dla drużyn, które 
w tym roku zwyciężyły w swoich rozgrywkach 
ligowych, a także odznaczeniem pozostałych 
zawodników, którzy jak pisaliśmy już wcze-

śniej zostali nagrodzeni za włożony trud oraz 
grę dla Zawiszy. Puchary ufundowane zostały 
przez Łódzki Związek Piłki Nożnej, a wręczył 
je Tomasz Salski. Musiał zabrać ze sobą aż trzy 
takie statuetki bo zwycięzcami swoich lig zo-
stali zawodnicy rocznika 20008, 2009 i 2010.

Po oficjalnej części pikniku wszyscy goście 
zaproszeni zostali do degustacji przygotowa-
nych potraw i smakołyków, wspólnych roz-
mów, a także do gier i zabaw prowadzonych 
przez kolejnego członka zarządu Zawiszy Ewę 
Szmitkę. Jak się okazało, pierwsza gra – po-

pularny zbijak, przyciągnął do zabawy liczne 
grono rodziców i zawodników. W zażartej 
walce z młodymi adeptami futbolu rodziców 
do boju poprowadził prezes Zawiszy Radosław 
Kubas, dzielnie walczący na szpicy swej dru-
żyny. Niestety dobrze wytrenowana młodzież 
tak wymęczyła starszyznę, że do kolejnych 
konkursów stawały już tylko młode rzgowskie 
lwy, wspierane od czasu do czasu przez trene-
rów czy kierowników drużyn. W trakcie jednej 
z takich zabaw testowi poddany został kierow-
nik drużyny 2011 rocznika Dariusz Fret, który 
dowcipami może sypać non stop, ale chcieli-
śmy także sprawdzić, czy taka sztuka uda mu 

się w trakcie biegania za piłką. Okazało się, 
że nie ma na niego silnych i nawet uganianie się 
za piłką nie stoi na przeszkodzie opowiedzenia 
kolejnego dowcipu!

W imieniu prezesa klubu oraz wszystkich 
członków zarządu dziękujemy w szczególno-
ści wszystkim przybyłym na Stadion Miejski 
w Rzgowie! Dziękujemy także sponsorom, fir-
mom: Oskroba, Dworek Amber, Fiero! Pizza 
oraz Grot, a także rodzicom za przygotowanie 
wyśmienitych wypieków i sałatek. Miło nam, 
że byliście tego dnia z nami!

Rozwój piłki kobiecej
Czy ktoś jeszcze nie słyszał, że kobieca piłka 
nożna na stałe zagościła w powiecie łódzkim 
wschodnim? Dla tych, do których jeszcze ta in-
formacja nie dotarła informujemy o istnieniu 
takiej drużynie w strukturach rzgowskiego Za-
wiszy! Kobieca drużyna Zawiszy Fiero Rzgów 
od trzech sezonów występuje w seniorskich 
rozgrywkach III ligi. Zespół złożony w dużej 
mierze z byłych piłkarek Kolejarza Łódź i pań 
rozpoczynających dopiero przygodę z futbolem 
jest solidnym zespołem środka tabeli i z sezonu 
na sezon osiąga coraz lepsze wyniki. W nad-
chodzących rozgrywkach również będziemy 
mogli kibicować sympatycznym piłkarkom, 
liczymy że ponownie przyniosą nam wiele 
pozytywnych emocji i jeszcze lepsze wyniki. 
Zespół ten jest otwarty na kolejne zawodnicz-
ki.. Niezależnie od umiejętności klub zapra-
sza na otwarte treningi w każdą środę o 18.30 
na Orliku przy Hali Sportowej w Rzgowie. 
Szczegółowych informacji udziela kierow-
niczka zespołu Ewa Szmitka, tel. 508 084 572. 
Zachęcamy także do odwiedzania oficjalnego 
profilu zespołu na facebooku https://www.fa-
cebook.com/FieroZawiszaRzgow, gdyż oprócz 
talentów piłkarskich, dziewczyny prezentują 
też duży talent literacki.

Start przygotowań 
pierwszego zespołu
W połowie lipca ruszyły przygotowania pierw-
szego zespołu do kolejnego sezonu w klasie 
okręgowej. Okres przygotowawczy będzie znacz-

nie krótszy od tego w przerwie zimowej, stąd 
i większa jego intensywność. Zawodnicy pod 
okiem trenera Michała Osińskiego trenować 
będą na własnych obiektach, a urozmaiceniem 
zajęć będą rozgrywane mecze kontrolne. Dwa 
z nich już za nami, w pierwszym Zawisza poko-
nał 6:1 zespół sieradzkiej klasy okręgowej Tęczę 
Brodnia, w drugim zremisował 2:2 z ligowym 
rywalem Termami Uniejów. W drużynie testo-
wanych jest wielu zawodników i – co może na 
tą chwilę cieszyć – zdobyli oni do tej pory więk-
szość sparingowych goli. O ich przydatności do 
drużyny jak zawsze zadecyduje opiekun zespołu.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Rodzinnie i sportowo 
na zakończenie sezonu

PIKNIK ZAWISZY




