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COVID-19 nie daje za wy-
graną i dezorganizuje nor-
malne życie. W warunkach 
obostrzeń sanitarnych 
uczciliśmy – jednak – jak 
co roku Święto Rzgowa 
w 553. rocznicę nadania 
praw miejskich przez króla 
Kazimierza Jagiellończyka 
20 sierpnia 1467 r. Była 
jubileuszowa wystawa 
w magistracie, a także 
piknik rodzinny w parku 
im. A. Mickiewicza.
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nakład 3300 egz.

Jeszcze pod koniec lipca burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński wraz z naczelnikiem jed-

nostki OSP Starowa Góra – druhem Januszem 
Pacześniakiem – odebrali promesę na zakup 
nowego średniego auta, który wygrała gmina 
Rzgów w konkursie „Bitwa o Wozy” podczas 
II tury wyborów prezydenckich.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
za prawie 800 tys. złotych zostanie w całości 
sfinansowany przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

W wywiadzie udzielonym stacji telewizyj-
nej TVN we wtorek, 28 lipca, burmistrz Mate-
usz Kamiński powiedział, że wóz będzie za-
budowany w ciągu kilku miesięcy, nie później 
jednak niż do końca roku. Wręczenie promesy 

jest okazją do zwrócenia uwagi na niezwykłą 
aktywność wyborczą mieszkańców całej gminy, 
a w szczególności największego sołectwa Staro-
wej Góry, w którym do urn poszło cztery piąte 
mieszkańców.

W tym roku jednostka OSP Starowa Góra 
wystąpiła o nowy samochód ratowniczo-ga-
śniczy, ale nie otrzymała dofinansowania. 
Stary wóz gaśniczy ma prawie 40 lat i jest 
już technicznie zawodny. To zmobilizowało 

mieszkańców sołectwa wokół wspólnego celu, 
jakim było zdobycie pieniędzy za rekordową 
frekwencję w czasie wyborów prezydenckich.

Jednak nic jeszcze nie jest przesądzone. 
W regulaminie konkursu „Bitwa o Wozy” jest 
zapisane, że ostateczną decyzję o miejscu sta-
cjonowania wozu podejmie komendant głów-
ny Państwowej Straży Pożarnej. Wiele jednak 
wskazuje na to, że jednostką, która otrzyma 
pieniądze na nowy wóz będzie jednostka z so-

łectwa, w którym była największa frekwencja 
w II turze wyborów prezydenckich.

– Podziękowania za najwyższą w starym 
województwie łódzkim należą się wszystkim 
mieszkańcom gminy Rzgów – podkreślił na-
czelnik OSP Starowa Góra Janusz Pacześniak.

Przypomnijmy, że wyższą frekwencję od-
notowano w gminie Nowosolna, ale ona zdo-
była wóz już w I turze wyborów.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Jak poinformował Włodzimierz Kaczmarek, 
społeczny opiekun historycznych miejsc 

w gminie Rzgów, za około miesiąc można spo-
dziewać się ustawienia zabytkowego tramwa-
ju nieistniejącej linii 42, równolegle do ulicy 
w rejonie skate-parku i zabytkowego mostu 
tramwajowego nad Nerem.

– Na krawędzi skweru mieszkańcy zauważy-
li zapewne pierwsze prace ziemne, poprzedzają-
ce ustawienie fragmentu torowiska – mówi W. 
Kaczmarek. – Termin transportu wagonu mo-
żemy określić tylko w przybliżeniu. Aby koszty 
maksymalnie obniżyć, czekamy aż specjalistycz-
na platforma przywiezie wagon zamówiony 
przez MPK w Niemczech. Platforma w drodze 
powrotnej przywiezie wagon 42 z Łodzi do Rzgo-
wa. Wagon przechodzi niezbędny remont przy-
stosowujący go do celów ekspozycyjnych.

Z powodu pandemii wszystko się wydłu-
żyło, ale nareszcie będzie! Cena zakupu tram-
wajowego wagonu motorowego 805N wyniesie 
ponad 10 tysięcy złotych, ale z kosztem remon-
tu z malowaniem, ustawieniem torowiska, 
transportem, podpięciem instalacji elektrycz-

nej – zamknie się kwotą 45 tysięcy złotych. 
W wagonie zostanie urządzona izba muzealna 
linii podmiejskiej 42 w tle historii naszej gmi-
ny. Starania o zakup starego tramwaju trwały 
od lat. Początkowo pojawił się pomysł ściągnię-
cia starego tramwaju, służącego jako letni do-
mek na działce, ale nie doszło do porozumienia 
z jego właścicielem. W końcu pozyskaliśmy 
egzemplarz tramwaju, który obsługiwał linię 
podmiejską 42 ponad 40 lat temu.

– W celu fachowego przygotowania ekspo-
zycji, prawdopodobnie nawiążemy także kon-
takt z Klubem Miłośników Starych Tramwajów 
w Łodzi, którego działacze byliby bardzo pomoc-
ni przy zredagowaniu części opisowej i fotogra-
ficznej ekspozycji – zapowiada Włodzimierz 
Kaczmarek, na co dzień starszy specjalista ds. 
mienia komunalnego i energetyki w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie. – Planujemy przygotowa-
nie filmu dokumentalnego, który będzie wyświe-

tlany wycieczkom oraz turystom. Proszę miesz-
kańców o udostępnienie w celu skopiowania 
– amatorskich filmów pokazujących tramwaj 42, 
jego zdjęć z dawnych czasów, biletów, migawek 
i innych pamiątek. Proszę zgłaszać się do mnie 
do Urzędu Miejskiego, pokój nr 11 na parterze. 
Najlepiej wcześniej umówić się pod numerem 
telefonu 42 214 12 33.

Wagon silnikowy będzie z pewnością wiel-
ką atrakcją turystyczną, zwłaszcza dla dzieci, 
które jeżdżą szynowcami bardzo rzadko. Dla 
starszych będzie to też gratka, bo wiele mał-
żeństw w gminie poznało się w 42 podczas do-
jazdów do szkół, uczelni, a także zakładów pra-
cy. Pojazd ten waży 17 ton, ma szerokość 2,40 
metra, a wysokość 3,60 metra. Stanie na szy-
nach z łódzkiego odcinku najstarszych torów.

Włodzimierz Kupisz
Wizualizacja izby pamięci 

tramwaju 42: Rafał Woźniak

* * *
Pod koniec dekady lat 70. do eksploatacji 
w łódzkim MPK zaczęto wprowadzać tram-
waje o znanej do dziś sylwetce: pierwsze dwa 
– oznaczone początkowo przez producenta 
jako 105NW – przybyły do Łodzi na począt-
ku 1977 r., otrzymały numery 460 i 459. Na-
stępne wozy przybyły wiosną 1978 r. i były 
oznakowane już jako 805N.

źródło: bit.ly/mpk-lodz

Nadjeżdża tramwaj linii 42

Prezent za 800 tys. zł Prezent za 800 tys. zł 
za frekwencjęza frekwencję

http://bit.ly/mpk-lodz
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We wtorek, 1 września o godz. 8 
od mszy w kościele parafialnym 
w Rzgowie rozpoczął nowy 
rok szkolny oraz uroczystości, 
upamiętniające 81. rocznicę 
wybuchu wojny. Liturgię 
sprawował nowy ksiądz 
wikary Jakub Hejduk, który 
zwrócił uwagę obecnych 
na piękny, ale jakże trudny czas 
powrotu do szkolnych ławek 
po kilkumiesięcznej, zdalnej 
nauce. Ks. proboszcz Krzysztof 
Florczak wygłosił słowo 
w związku z rocznicą najazdu 
na Polskę.

Burmistrz Mateusz Kamiński, radny Zbi-
gniew Waprzko oraz Włodzimierz Kaczma-
rek z Urzędu Miejskiego złożyli biało-czer-
wone kwiaty przed tablicą, upamiętniającą 
mieszkańców gminy Rzgów, którzy zginęli lub 
zostali zamordowani w latach 1939–1945. 
Następnie przedstawiciele środowiska kom-
batantów, samorządowcy, burmistrz Mateusz 

Kamiński i zastępca burmistrza Małgorza-
ta Rózga, nauczyciele z uczniami przeszli 
na cmentarz przed grób nieznanego żołnierza. 
Tutaj złożono biało-czerwone kwiaty.

To już dwa lata minęły, jak władze samo-
rządowe odsłoniły odnowiony i zmodyfiko-
wany pomnik. Został zachowany poprzedni 
kamień z orłem. Przybyła tablica z Krzyżem 

Walecznych oraz cztery płyty po obu stronach, 
upamiętniające czterech nieznanych z nazwi-
ska kawalerzystów z Armii Łódź, poległych 
w kampanii wrześniowej 1939 r.

Przechylenie się płyty kamiennej z orłem 
było powodem podjęcia w 2018 r. decyzji o od-
nowieniu grobu, którą w marcu tamtego roku 
poprzedziła ekshumacja. Odkryto szczątki 
czterech kawalerzystów z Armii Łódź, którzy 
prawdopodobnie polegli w czasie walk od-
wrotowych, prowadzonych na długim szlaku 
od linii Warty w kierunku stolicy. Pozwoliło 
to zweryfikować przekazy ustne o tym, że mo-
giła kryje szczątki od 4 do 7 żołnierzy kampanii 
wrześniowej 1939 r.

Podczas badania grobu odnaleziono but 
kawaleryjski, pas, drobne monety i wiele 
drobnych pamiątek takich jak medaliki, a tak-
że guziki z orzełkiem. Pośród szczątków nie 
znaleziono metalowych nieśmiertelników, no-
szonych przez wojskowych różnych formacji 
poza… ułanami. Modyfikacja i odnowienie 
grobu – miejsca pamięci narodowej – zostały 
wykonane całkowicie na koszt Centrum Han-
dlowego Ptak SA.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Podczas sesji 26 sierpnia podjęto uchwałę 
o zmianie wcześniejszych uchwał w spra-

wie tegorocznej pomocy rzeczowej dla powiatu 
łódzkiego wschodniego na modernizację dróg 
powiatowych. Zmiana wyniknęła ze zmniejsze-
nia środków własnych gminy w wysokości 24 
tysięcy złotych na projekt przebudowy w Rzgo-
wie ul. Ogrodowej i Szkolnej z odwodnieniem.

Tegoroczny udział gminy Rzgów w remon-
tach dróg powiatowych wynosi łącznie 1,72 
mln zł. i szczegółowo tak wygląda:
–  budowa przejść dla pieszych na drodze 

2941W w Starowej Górze – 100 tys. zł (trwa-
ją prace nad dokumentacją i konsultacje 
z mieszkańcami i starostwem na temat formy 
tych przejść)

–  poprawa bezpieczeństwa na drogach powia-
towych – 100 tys. zł

–  projekt przebudowy ul. Ogrodowej i Szkolnej 
z odwodnieniem w Rzgowie – 36 tys. zł

–  przebudowa drogi powiatowej 1195 w Starej 

Gadce – 800 tys. zł (inwestycja prawie zakoń-
czona).

–  przebudowa drogi powiatowej 2909E w Ka-
linku na odcinku około 900 metrów – 175 
tys. zł (inwestycja zakończona)

–  przebudowa drogi 2916 i stworzenie cią-
gu pieszo-rowerowego między Guzewem 
a Prawdą – 500 tys. zł (budowa już zaawan-
sowana)

–  koncepcja odwodnienia i projekt przebudo-
wy drogi 2922E w Kalinie – 54 tys,. zł

–  zaprojektowanie i budowa odwodnienia dro-
gi 1233E w Hucie Wiskickiej – 5301 zł

Jeżeli chodzi o nazwy ulic to radni potwierdzili 
nazwę:

–  ul. Janusza Kusocińskiego dla drogi gmin-
nej od ul. Pabianickiej od drogi krajowej nr 
91 na długości 1091 m. Nazwę nadano już 
w 1986 r., ale dokument w tej sprawie nie 
znalazł się w wykazie aktów prawnych przed 
27 majem 1990 r. Dlatego uchwała pierwot-
na straciła moc, ale jej mieszkańcy wciąż 
są zameldowani przy ul. Kusocińskiego, 
a więc nowa uchwała nie spowoduje zmian 
meldunkowych.

–  W Rzgowie powstała ul. Miasto Mody bie-
gnąca od ul. Żeromskiego na długości 640 
metrów.

–  W Romanowie radni uchwalili powstanie 
nowej ul. Borowikowej od drogi powiatowej 
2912E w kierunku zachodnim na długości 
150 m

–  W Starowej Górze powstała ul. Kwiatowa bie-
gnąca od drogi powiatowej 2941E – od ul. 
Centralnej w kierunku południowym na dłu-
gości 600 metrów.

To tylko niektóre z wielu zagadnień poru-
szonych podczas XXVII sesji Rady Miejskiej 
w środę, 26 sierpnia 2020 r.

Włodzimierz Kupisz

Czas nauki, czas pamięciCzas nauki, czas pamięci

Nowe drogi i nazwy ulic…Nowe drogi i nazwy ulic…

Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 
2020/2021 trzymamy kciuki za nauczy-
cieli i uczniów, aby wytrwali, aby uczyli 

się i pracowali w tym trudnym czasie — w miarę 
możliwości tak, jakby nic się nie działo.

Podwyższone standardy sanitarne to tylko 
dodatkowy obowiązek szkolny jak praca domowa. 
Trzeba szybko przywyknąć do nowej rzeczywisto-
ści. Nie warto się denerwować, bo tak naprawdę 
liczy się w nowym roku szkolnym rozwój Wa-
szego talentu, zainteresowań i zdobywanie kolej-
nych umiejętności, a jako ukoronowanie wszel-
kiego wysiłku — w końcu zasiądziecie na podium, 
zdobędziecie laury, o jakich nieśmiało marzyliście! 

Aby do tego dojść, musi to być solidarny wysiłek 
nauczycieli, rodziców i uczniów. Drodzy Ucznio-
wie — bądźcie dumą Waszych rodziców, spełnie-
niem oczekiwań Pedagogów.

Niech każda szkoła i placówka będzie dla Was 
miejscem otwartym i przyjaznym. Wszystko może 
się udać dzięki udanej współpracy z nauczycielami, 
wychowawcami i opiekunami. Samych sukcesów 
i wspaniałych przeżyć, nowych przyjaźni, satysfak-
cji z dobrego nauczania w nowym roku szkolnym!

życzą:
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa

Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza
Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej

Satysfakcji z dobrego nauczania

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
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W świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskic-
kiej zamontowano trzy klimatyzatory, 

na co gmina zarezerwowała ok. 18,3 tys. zł – po-
informował Bogdan Błaziński, inspektor nad-
zoru budowlanego z Referatu Inwestycji UMR.

Świetlica w sołectwa Tadzin-Huta Wiskicka 
systematycznie zyskuje coraz wyższy standard. 
Przeszła remont kapitalny. Wymieniono drew-
nianą podłogę, która w nieogrzewanej świetlicy 

wypaczyła się przez ponad 20 lat. Pomalowa-
ne zostały pomieszczenia łącznie z drzwiami. 
W kuchni została ułożona nowa terakota, 
a w szatni odnowiona lamperia. Zachowa-
no kasetony w dużej sali. W trakcie remontu 
udało się zachować bardzo dobrą akustykę, 
co ma znaczenie dla grających zespołów.

W ramach upiększania najbliższego otocze-
nia, posadzono krzewy ozdobne wokół świetlicy. 
Remont w ciągu minionych 4 lat – wraz z obec-
nym montażem klimatyzacji oznacza łączne 
koszty w wysokości kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych. Na tę kwotę składają się wydatki z fundu-
szu sołeckiego 2017 i 2018 r., a także z budżetu 
rzgowskiego samorządu. Ważna jest także praca 
społeczna mieszkańców. W sołectwie działa ak-
tywnie m.in. Koło Gospodyń Wiejskich.

Prawie 40 tys. zł kosztowała mo-
dernizacja instalacji elektrycznych 

w parterowej części Szkoły Podstawo-
wej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie.

– Stara instalacja aluminiowa 
wraz z oprawami jest demontowana, 
a w jej miejscu pojawią się miedziane 
kable i przewody – mówi Bogdan Bła-
ziński, inspektor nadzoru z Referatu 

Inwestycji UMR. – Zgodnie z przepisami, poza 
oświetleniem podstawowym wykonawca zapew-
ni oświetlenie ewakuacyjne, gwarantujące w ra-
zie zaniku napięcia – łatwe i pewne opuszczenie 
budynku. Automatycznie zadziała oświetlenie 
awaryjne, które rozjaśni drogę ewakuacyjną, 
a wszystko dzięki akumulatorom zamontowa-
nym w oprawach.

W Starowej Górze – po wprowadzeniu do ak-
cji maszyny układającej kostkę brukową, 

nabrał tempa remont ulicy Stropowej 590-me-
trowej długości. Inwestycja ma kosztować 592,4 
tys. zł. Jej zakończenie zaplanowano na koniec bm.

Cały wspólny ciąg pieszo-jezdny łącznej 
szerokości 5,5 m jest brukowany w grani-
cach własności gminy, czyli do linii ogrodzeń. 
Sprawnie przeprowadzany etap maszynowego 
układania kostki brukowej poprzedziła czaso-
chłonna rozbiórka starej nawierzchni z płyt 
betonowych i podbudowy ulicy z kruszywa, 
a następnie stworzenie nowej.

Wykonawca na koniec ustawi 48 zna-
ków drogowych. Przypomnijmy, że przetarg 
na przebudowę ul. Stropowej miał nieco-
dzienny przebieg. O zlecenie konkurowało aż 
19 przedsiębiorców!

fot. Stanisław Zaborowski, UMR

Po obu stronach ekspresowej S-8, wzdłuż 
drogi powiatowej 2916E między Prawdą 

a skrzyżowaniem w Guzewie trwają prace przy 
budowie alei pieszo-rowerowej. Podobna po-
wstała właśnie w Starej Gadce. Ciąg pieszo-ro-
werowy Guzew – Prawda jest wspólnym przed-
sięwzięciem finansowym gminy Rzgów oraz 
Starostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodnie-
go. Udział każdego partnera wynosi pół na pół.

Obecnie, aleja dla rowerzystów i pieszych 
powstaje na odcinku 1129 metrów. Aleja 
ma szerokość 2,5 m i została już wykorytowana 
na większej części odcinka. Będziemy poruszać 

się po nawierzchni z betonu asfaltowego. Podbu-
dowa jest wykonywana z kruszywa kamiennego.

Do przetargu na tę inwestycje stanęło 
10 firm. Wygrał Zakład Remontowo-Budow-
lany z Łodzi proponując cenę ok. 597 tys. zł. 
Budowa ma zakończyć się do końca paździer-
nika br. Przejeżdżając obok pracującego cięż-
kiego sprzętu budowlanego należy zachować 
szczególną ostrożność.

Klimatyzacja Klimatyzacja 
w świetlicyw świetlicy

Nowa instalacja Nowa instalacja 
w szkolew szkole

Maszynowo, Maszynowo, 
czyli szybkoczyli szybko

Kolejna aleja Kolejna aleja 
pieszo-rowerowapieszo-rowerowa

STAROWA GÓRA

STARA GADKA

HUTA WISKICKA

KALINO

Mieszkańcy 23 ulic w Starowej Górze 
i Starej Gadce powinni niezwłocznie 
przyłączać się do nowej kanalizacji, 

a więc zarazem do zmodernizowanej oczysz-
czalni ścieków. Na razie uczyniło to zaledwie 
965 osób (stan na 9 lipca), a docelowo powinno 
ich być 1700 do końca października tego roku!

Wielotygodniową przerwę w wykonywa-
niu przydomowych przyłączy kanalizacyjnych 
spowodowała epidemia koronawirusa – drob-
ni wykonawcy w obawie przed zarażeniem nie 
podejmowali się zleceń, a właściciele posesji 
początkowo obawiali się wpuszczać obcych 
ludzi z tych samych powodów.

Kanalizacja w Starowej Górze i Starej 
Gadce oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków 

to największe w tym dziesięcioleciu inwestycje 
w gminie Rzgów. Obie inwestycje powstały – 
mniej więcej w połowie za pieniądze unijne. 
Jeśli pozostali nie przyłączą się do rury, trze-
ba będzie zwrócić pieniądze z dofinansowania 
unijnego i to z odsetkami! Takie są bezlitosne 
wymogi zrealizowanych umów. Tych 1700 
podłączonych w komplecie mieszkańców to cel 
obu strategicznych inwestycji.

Po podpisaniu umowy na indywidualne 
przyłącze z Gminnym Zakładem Wodociągów 
i Kanalizacji, można przystąpić do jego wyko-
nania. Jest to jedyny wydatek mieszkańców, 
ponieważ kanalizację i podwojenie możliwości 
oczyszczalni do 3 tys. m3 na dobę – finansowo 
wzięły na siebie gmina i Unia Europejska. Wyko-

nanie indywidualnego przyłącza to koszt od 600 
złotych do kilku tysięcy, ponieważ warunki bu-
dowy mogą być różne. Na przykład, gdy dom 
jest położony daleko w głębi posesji, to i koszt 
może sięgnąć incydentalnie do 12 tys. złotych.

Najszybciej do rury przyłączają się właści-
ciele nowych domów. Potencjalnie, ociągają 

się niektórzy właściciele szamb. Tymczasem 
inwestycja miała właśnie za cel zasadniczy do-
prowadzić do likwidacji szamb w 23 ulicach, 
których opróżnianie wiąże się ze smrodem, 
czasem z zapychaniem wąskich ulic przez za-
parkowane wozy asenizacyjne w akcji.



Ostatni dzwonek! Ostatni dzwonek! 
Kanalizacja czeka!Kanalizacja czeka!
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Przebudowywana jest druga część ulicy 
w Grodzisku od zmodernizowanego od-

cinka od skrzyżowania z drogą powiatową 
w kierunku granicy administracyjnej Rzgowa 
przy ul. Glinianej i Bajkał.

– Z punktu widzenia bezpieczeństwa naj-
bardziej istotna była przebudowa skrętu z ul. 
Glinianej w kierunku Grodziska – mówi Ma-
teusz Kamiński, burmistrz Rzgowa. – Istnie-

jące tu zwierciadło nie do końca spełniało rolę, 
bo widoczność zasłaniało ogrodzenie. Gmina 
wykupiła więc fragment działki. Odcinek ogro-
dzenia przy kapliczce został rozebrany, a w miej-
sce skrętu pod kątem prostym powstał łagodny, 
półokrągły skręt z bardzo dobrą widocznością.

N a j w i ę k s z y  p o -
stęp prac widoczny jest 
na chodnikach, zjazdach, 
a także gotowe są rowy 
odpływowe ze skarpami – 
obłożonymi prefabryko-
wanymi elementami beto-
nowymi. Obecnie trwają 
prace nad dokończeniem 
podbudowy jezdni. Jazdę 
po nierównej, na razie 

żwirowej drodze ryzykują jedynie mieszkańcy 
pragnący dojechać do swoich posesji.

To będzie najdroższa do tej pory tegoroczna 
inwestycja drogowa w gminie Rzgów za 1 mln 
517 tys. złotych. Przetarg wygrał przedsiębiorca 
z Pabianic. Przypomnijmy – do zaciętej rywa-

lizacji stanęło 7 oferentów. Celem inwestycji 
było m.in. rozebranie starej jezdni szerokości 
5,5 metra i wybudowanie jej od nowa. Jest już 
obustronnie okrawężnikowana z chodnikiem 
szerokości 1,5 m z kostki betonowej szarej 
i czerwonej grubości 8 centymetrów.

Zakres inwestycji przewidywał wybudowa-
nie zjazdów indywidualnych z posesji, co zosta-
ło połączone z wymianą przepustów rurowych. 
Łączna powierzchnia chodników to 720 m2. Po-
bocza z destruktu asfaltowego zostały od nowa 
wyprofilowane i zagęszczane, a ich szerokość nie 
przekracza 0,8 m. Wykonawca zobowiązał się 
do zasiania trawy na powierzchni 1200 m2. Na-
leży też zainstalować 100 m.b. poręczy ochron-
nych podwójnych o rozstawie co 2 m.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Burmistrz Mateusz Kamiński podpisał 
przetarg na budowę publicznego przed-

szkola w sołectwie Tadzin, w bezpośrednim 

sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. św. Ja-
dwigi Królowej Polski w Kalinie. Powstanie 
tam przedszkole 2-oddziałowe z 1-oddziało-
wym żłobkiem.

Pod względem funkcjonalności – rozkła-
du pomieszczeń i zastosowanej pompy ciepl-
nej będzie „bliźniakiem” przedszkola-żłobka 
w Guzewie. Kolorystyka elewacji będzie jednak 
inna, bo kremowa. Powstał nowy projekt pla-
cówki, spełniający inne wymagania niż obiekt 
w Guzewie. Jest już pozwolenie na budowę,

Choć na ten rok na tę inwestycję zarezer-
wowano 100 tys. zł (przy szacowanych kosz-
tach łącznych 2,5 mln zł, to obiekt powstanie 
w latach 2021–2022. Dopiero po rozstrzygnię-
ciu przetargu (24 września) dowiemy się, czy 
wyłoniony w nim wykonawca zacznie jeszcze 
w tym roku budowę fundamentów i ścian. 
Samorządowcy liczą na fundusze zewnętrzne 
na tę inwestycję m.in. od wojewody łódzkie-
go. Przedszkole-żłobek w Guzewie też powstał 
za pieniądze nie tylko z budżetu gminy.

Dla Kalina powstanie budynek jednokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem 
nieużytkowym pod dachem wielospadowym. 
Obiekt będzie miał wymiary: 28,75 x 16,65 m 
i wysokość 8,42 m. Powierzchnia zabudowy 
wyniesie 520,8 m2, a użytkowa – 432 m2. Wa-
runki przetargu obejmują także budowę kana-
lizacji ze zbiornikiem szczelnym, instalacji wo-
dociągowej, energetycznej, grzewczej, a także 
montaż wyposażenia kuchni i zmywalni.

WK, fot. Żłobek publiczny w Guzewie

Na łagodnym Na łagodnym 
zakręciezakręcie

Przedszkole Przedszkole 
ze żłobkiemze żłobkiem

GRODZISKO

KALINO

Samorządy regionu podpisały list intencyj-
ny w sprawie budowy nowej linii kolejo-
wej, obejmującej gminę Rzgów. Podczas 

spotkania, które odbyło się we wtorek w piotr-
kowskim starostwie, omówiono wspólną kon-
cepcję budowy nowej linii kolejowej biegnącej 
z Wielunia, przez Bełchatów, Piotrków Trybu-
nalski, Srock, Tuszyn, Rzgów do stacji Łódź 
Kaliska. Samorządowcy oraz przedstawiciele 
biznesu, podpisali list w którym wyrażają swoje 
głębokie poparcie dla tej inwestycji.

– Przede wszystkim cieszę się, że udało nam 
się spotkać w gronie wszystkich interesariuszy 
którzy podpisali list intencyjny. Chodzi nam 
o utworzenie połączenia Wieluń, Bełchatów, 
Piotrków. Natomiast jako samorządy ziemi 
piotrkowskiej, zaproponowaliśmy przebieg nowej 
lokalizacji przez gminy: Grabica, Wola Krzysz-
toporska i Moszczenica, kontynuując linię przez 
teren gminy Tuszyn oraz Rzgów do Łodzi Kali-
skiej – powiedział w rozmowie z dziennikarza-
mi starosta Piotr Wojtysiak. – Chcemy wspól-

nie z samorządowcami zaktywizować ten teraz 
z punktu widzenia gospodarczego. Dzisiaj wiemy, 
że na terenie gmin Grabica, Wola Krzysztopor-
ska czy Moszczenica, ale także na terenach gmin 
Tuszyn i Rzgów, są olbrzymie centra logistyczne 
i handlowe. Ponadto, chcemy skrócić naszym 
mieszkańcom czas dojazdu do stolicy regionu. 
Dotychczasowy dojazd przez Moszczenicę, Baby 
i Koluszki, zajmie więcej czasu niż nowa linia 
przez Srock, Tuszyn i Rzgów – dodał starosta.

Także w Moszczenicy przyklaskują nowe-
mu pomysłowi. – Kiedy dowiedzieliśmy się, 
że ma powstać nowa linia kolejowa łącząca 
Piotrków Trybunalski z Łodzią i ma przebiegać 
przez gminę Moszczenica, a stacja planowana 
jest w Srocku, to bardzo mnie to ucieszyło – po-
wiedział Marceli Piekarek, wójt Moszczeni-
cy. – Moja radość jest tym większa, że niemal 
wszystkie środki mają pochodzić z zewnątrz czy-
li z Unii Europejskiej. Ponadto wiadomo jaki jest 
stan dróg, a szczególnie DK 91/12. Jej stan jest 
beznadziejny, a kolej by rozwiązała ten problem, 

dlatego z niecierpliwością czekam na realizacje 
tego przedsięwzięcia – dodał Marceli Piekarek.

– W odróżnieniu choćby od Moszczenicy, 
do tej pory nie byliśmy połączeni żadną linią ko-
lejową. Obecna linia z Piotrkowa do Łodzi przez 
Koluszki, pozbawiała nas możliwości porusza-
nia się tym środkiem transportu – mówi Witold 
Małecki burmistrz Tuszyna i dodaje: – Oprócz 
połączeń komunikacyjnych związanych z prze-
mieszczaniem się ludności, na pewno będzie 
to miało wpływ na uatrakcyjnienie dużych tere-
nów inwestycyjnych które mamy przygotowane 
w okolicy węzła Tuszyn. Oczekujemy, że cała 
inwestycja, to dobra alternatywa dla ruchu dro-
gowego, co odciąży drogi krajowe, wojewódzkie 
czy powiatowe – dodał burmistrz Małecki.

– Szanse na powodzenie projektu są spore – 
zauważa poseł Grzegorz Lorek. – Nasz projekt 
wpisuje się w strategię rozwoju sektora energe-
tycznego kraju, i myślę, że z tych kilku miliardów 

euro które Polska ma otrzymać w najbliższej per-
spektywie budżetowej, mógłby otrzymać powiat 
bełchatowski, który wpisuje się także w program 
wykluczenia kolejowego. Przypomnę, że zarów-
no Wieluń i Bełchatów, nie maja połączenia ko-
lejowego – zaznaczył parlamentarzysta.

Swoje szanse w nowej linii kolejowej upa-
truje rzgowski biznes. – To przede wszystkim 
ogromna szansa na rozwój i pozyskanie nowych 
pracowników. My jako firma „Ptak” rozwijamy 
się bardzo prężnie. Wiosną 2021 roku otwieramy 
park rozrywki dla rodzin z dziećmi, we wrześniu 
oddajemy do użytku kolejną inwestycję. W pla-
nach mamy także zagospodarowanie całego te-
renu inwestycyjnego. Dzięki temu rozwijać się 
będzie także gmina, bo problem komunikacyjny 
dotyczy nas wszystkich, zarówno mieszkańców, 
jak i tych którzy prowadzą tutaj swój biznes – 
powiedziała Nina Ryszka z firmy Ptak.

piotrkowska24.pl, fot. Dariusz Kowalski

Pociąg do RzgowaPociąg do Rzgowa

W Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Łódzkiego, 21 sierpnia, odbyło się 

spotkanie po etapie podpisania przez zaintere-
sowane samorządy – listów intencyjnych, popie-
rających budowę nowej linii kolejowej na trasie 
Wieluń – Bełchatów – Piotrków Trybunalski – 

Łódź Kaliska, prowadzącej przez Srock, Tuszyn 
i Rzgów w ramach Programu Kolej Plus. W spo-
tkaniu uczestniczył burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński z pracownikami ratusza.

Spotkanie wynikało z Programu Uzu-
pełniania Lokalnej Infrastruktury Kolejowej 
Kolej+ do 2028 roku. 26 maja minister infra-
struktury poinformował o rozpoczęciu przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe naboru wniosków 
od samorządów do powyższego programu. In-
westycja ma przyczynić się do eliminowania 
wykluczenia komunikacyjnego. Zwiększy się 
atrakcyjność i możliwość rozwoju gospodar-
czego mniejszych regionów.

Na obecnym etapie planowania nie mówi 
się o harmonogramie inwestycji czy szczegó-
łach finansowych, choć wiadomo, że większość 
środków ma pochodzić ze źródeł zewnętrz-
nych m.in. z Unii Europejskiej.

Oprac. W. Kupisz, fot. UM w Rzgowie

Kolej na nasKolej na nas



RZGÓW NASZA GMINA – sierpień 20206 EDUKACJA

Po raz kolejny ósmoklasiści ze Szkoły Podsta-
wowej w Kalinie uzyskali bardzo dobry wy-

nik na egzaminie końcowym – dowiedzieliśmy 
się od Małgorzaty Rózgi, zastępcy burmistrza 
Rzgowa. Z uwagi na sytuację epidemiologicz-
ną w kraju, tegoroczny egzamin ósmoklasisty 
został odroczony i przeprowadzony dopiero 
w dniach 16–18 czerwca. Z pewnością na wy-
nik egzaminu rzutowała kilkumiesięczna nauka 
zdalna. W przypadku pewnej części uczniów 
była to sytuacja stresująca.

Uczniowie najstarszego rocznika SP w Kali-
nie uzyskali wynik:
•  język polski średnia w szkole – 71% wobec 

59% w kraju (aż o 12% lepiej!)
•  matematyka – 54% wobec 46% w kraju (o 8% lepiej)

•  języka angielski – 50% wobec 54% w kraju 
(o 4% słabiej)

W SP w Rzgowie egzamin ósmoklasisty zda-
wało 40 uczniów. Wyniku egzaminu dla szkoły 
przedstawiały się następująco:
•  język polski – 59%, czyli tak jak średnio w kraju
•  matematyka – 44%
•  język angielski – 55% (o 1% lepiej niż średnio 

w kraju)

W SP w Guzewie:
•  język polski – 57%
•  matematyka – 46%, czyli tak jak średnio 

w kraju
•  język angielski – 52%

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński wziął 
udział w czwartek, 30 lipca 2020 r. w uro-

czystym zakończeniu I roku w Żłobku Publicz-
nym Tuptusie w Guzewie. Wychowankowie, 
właściwie tegoroczni absolwenci 19-miejsco-
wego żłobka otrzymali drobne upominki w po-
staci książeczek, łakoci, ale przede wszystkim 
– chyba pierwsze w życiu dyplomy. To pamiąt-
ka wspaniałych, choć nielicznie spędzonych ra-
zem dni. Wiadomo, epidemia skomplikowała 
opiekę żłobkową nie tylko u nas, ale na całym 
świecie, niestety. WK

Warsztaty archeologiczne i interaktywna wy-
stawa „Wszystko jest liczbą” były głównymi 
atrakcjami wyprawy dla najmłodszych do Pa-
bianic w ramach akcji letniej, organizowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie.

Uczestnicy gościli w pabianickim zabyt-
kowym Dworze Kapituły Krakowskiej. Wzięli 
udział w ciekawych zajęciach, zwiedzili zamek 
i poznali jego tajemnice związane z legendą 
o księżniczce Pabiance. Czas między warsztata-
mi spędzili na placu zabaw w parku im. J. Sło-
wackiego. Opiekę nad dziećmi sprawowali: 
Joanna Papuga Rakowska, Milena Nowińska 
i Marek Binkowski. GOK

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rz-
gowie zyskała nową świetlicę w pomieszcze-

niach po starej bibliotece gminnej. Ich łączna 
powierzchnia wynosi 137 m2. W tym jest duża 
sala oraz pokój spokojnej nauki. Świetlica prze-
szła remont adaptacyjny i dziś pachnie świeżymi 
farbami. Największą zmianą było wybicie otwo-
ru drzwiowego w wewnętrznej ścianie i zainsta-
lowanie drzwi wejściowych, aby umożliwić do-
stęp bezpośrednio ze szkolnego korytarza. Trwa 
ustawianie nowych mebli. Najwięcej problemów 
stworzył remont podłogi, która składała się aż 
z trzech warstw.

Jak poinformowała Agnieszka Kosińska, 
zastępca dyrektora szkoły, nowe meble do świe-
tlicy kosztowały ponad 2,6 tysiąca złotych, 
a malowanie i wymiana podłóg – ponad 29 
tysięcy zł. W szkole liczba 6 świetlic dla sze-
ściu grup świetlicowych nie uległa zmianie, ale 
przybyło pomieszczeń świetlicowych.

W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza 
trwa malowanie ścian i krat w pomieszczeniach 
szatni w budynku A. Wkrótce rozpocznie się 
zakładanie folii przeciwsłonecznej zewnętrz-
nej w budynkach A i B, w dużej sali gimna-
stycznej – od strony południowej, w także 
w małej sali gimnastycznej – strona zachodnia. 
Na to przedsięwzięcie jest zarezerwowanych 65 
tysięcy złotych. Termin wykonania – wrzesień.

W Szkole Podstawowej im. Kornela Maku-
szyńskiego w Guzewie pomalowano jedną kon-
dygnację, a w Szkole Podstawowej im. św. Królo-

wej Jadwigi – na parterze wymieniono instalację 
elektryczną na miedzianą oraz wprowadzono 
oświetlenie awaryjne, zasilane akumulatoro-
wo. Tak prezentuje się lista ważniejszych prac 
remontowych, poprzedzających otwarcie szkół.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W lipcu i sierpniu przybyło ponad 5 500 
podręczników i ćwiczeń na rok szkol-

ny 2020/2021. Nowości utworzyły wręcz hałdy 
na stolikach! A to jeszcze nie koniec dostaw 
do biblioteki w Szkole Podstawowej im. Jana 
Długosza w Rzgowie.

– Każda z tych książek musi być wpisana, 
opisana i wystemplowana zanim zostanie wy-
dana uczniom, a w szkole pracuje tylko jedna 
bibliotekarka – mówi Agnieszka Kosińska, 
zastępca dyrektora szkoły. – Podręczniki i ćwi-
czenia będą zamawiane również w paździer-
niku w związku z aktualizacją liczby uczniów 

w szkole w poszczególnych klasach. Ci uczniowie 
otrzymają książki później.

Problemem jest to, że w dalszym ciągu 
część uczniów nie rozliczyła się z podręczni-
ków z roku 2019/2020. Te książki muszą być 
wydane innym uczniom w nowym roku szkol-
nym, a w bibliotece ich nie ma.

Zbiory szkolnej biblioteki mimo tego są ilo-
ściowo przebogate: liczba woluminów w czerw-
cu przekroczyła 14 tys., w tym ok. 8 tys. podręcz-
ników. To mniej więcej połowa tego, co znajduje 
się na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu 
ósmoklasistyósmoklasisty

Zakończenie Zakończenie 
I roku żłobkowego I roku żłobkowego 
w Guzewiew Guzewie

Naukowa wyprawa Naukowa wyprawa 
do dworudo dworu

Nowa świetlica Nowa świetlica 
w starej bibliotecew starej bibliotece

Stosy podręczników już czekająStosy podręczników już czekają



RZGÓW NASZA GMINA – sierpień 2020 KULTURA I TRADYCJA 7

Granitowy głaz upamiętniający założe-
nie wsi Prawda przed 427 latami waży 
3 tony – dowiedzieliśmy się od Jana 

Spałki, radnego i sołtysa Prawdy. Granit po-
chodzi z kopalni żwiru w Babichach. Został 
ofiarowany przez górników na zbożny cel, 
bo na upamiętnienie jednej z najstarszych 
miejscowości w dzisiejszych granicach admi-
nistracyjnych gminy Rzgów

Uroczyste odsłonięcie obelisku z tablicą 
informacyjną przy wjeździe do Prawdy miało 
miejsce w sobotę, 15 sierpnia. Granitowy głaz 
– pamiątka dumnych dziejów miejscowości 

została ustawiona z inicjatywy Jana Spałki, 
popartej przez Komitet Organizacyjny Miesz-
kańców, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotni-
czą Straż Pożarną. Przed odsłonięciem obelisku 
burmistrz Mateusz Kamiński przypomniał, 
że historycznie Prawda należała do dóbr ko-
ścielnych – kapitulnych. I teraz po ponad 400 
latach ksiądz Wojciech Błaszczyk, proboszcz 
parafii rzymskokatolickiej w Woli Zaradzyń-
skiej poświęcił pamiątkę początków miejsco-
wości Prawda.

Uroczystość odsłonięcia obelisku zgroma-
dziła licznych uczestników, m.in. wiceburmistrz 

Małgorzatę Rózgę, a także Stanisława Zabo-
rowskiego, przewodniczącego Komisji Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie i Miro-
na Ossowskiego, szefa ds. promocji i rozwoju 
gminy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Wydarzeniu towarzyszył piknik integracyj-
ny z pokazami sprzętu strażackiego, którego 
ciekawostką był 42-letni wóz z… najnowszym 
wyposażeniem do akcji. Wyglądał, jakby wy-
jechał prosto z lakierni, szkoda że jego silnik 
czasem ma swoje humory… Dzieci nie tylko 
pasjonowały się służbą w ochotniczej straży 

pożarnej. Gdy dorośli grillowali, zorganizowa-
no konkursy i zabawy dla najmłodszych. Dzieci 
chętnie korzystały z urządzeń na bogato wypo-
sażonym placu zabaw. Piknikowi goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek w strażnicy, przygo-
towany przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Jak pisze Ryszard Poradowski, dzien-
nikarz i regionalista – miejscowość Prawda 
została założona w dobrach kapituły krakow-
skiej. Prawdopodobnie, wieś nieco wcześniej 
– przed 1593 r. utworzył jeden z zarządców 
„państwa pabiańskiego”, jak określano dobra 
kapitulne, późniejszy arcybiskup i prymas 

Polski Jan Latalski. Wspomniana data wyku-
ta została na głazie przy wjeździe do wsi. Pod 
koniec sierpnia samorząd wyda 80-stronicową 
książeczkę na 75-lecie OSP Prawda, w której 
znajdzie się sporo historycznej wiedzy na temat 
miejscowości.

Postawienie pamiątkowego obelisku 
to pierwsza w gminie tego typu inicjatywa, 
przypominająca imponującą historię miejsco-
wości. To oddolna inicjatywa sołectwa godna 
najwyższej pochwały i z całą pewnością zasłu-
gująca na naśladownictwo.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Stara PrawdaStara Prawda

W Starowej Górze na terenie rekreacyj-
nym przy ul. Centralnej 11 – w piątek, 

14 sierpnia 28 dzieci stanęło przy sztalugach 
podczas pikniku rodzinnego pod hasłem „Ma-
lowanie w plenerze – wspomnienie z wakacji”. 
Młodzi artyści malowali obrazy pod okiem ma-
gister sztuki Ewy Majdzińskiej oraz Joanny Pa-
pugi-Rakowskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rzgowie. Gdy młodzi twórcy two-
rzyli, rodzice i dziadkowie grali w tenisa, w pił-
karzyków, a rodzeństwo plastyków korzystało 
z placu zabaw i ze stołu do pingponga.

Tegoroczna Akcja Lato w Starowej Górze 
to cykliczna, kilkuetapowa impreza, organizowa-
na na podsumowanie wakacji. 
W tym roku organizatorzy za-
proszą jeszcze mieszkańców 21 
i 28 sierpnia w piątek, w godz. 
16–18 na teren rekreacyjno-
-sportowy przy ul. Centralnej 
11 w Starowej Górze.

Inicjatorem akcji jest 
Stanisław Zaborowski, prze-
wodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej, 

a w organizację przedsięwzięcia tradycyjnie 
angażują się: Gminny Ośrodek Kultury w Rz-
gowie, sołtys Anna Wielgosz, Rada Sołecka, 
KGW oraz OSP Starowa Góra. Patronat hono-
rowy nad tym wydarzeniem przyjął burmistrz 
Mateusz Kamiński.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie za-
prasza na spektakl teatralny pt.: „Sex 

w Toskanii”. Przedstawienie, które nie odbyło 
się w marcu, zostało zaplanowane 19 września 
2020 r. o godzinie 17. Niestety, ze względu 
na sytuację epidemiczną i zalecenia Minister-

stwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sani-
tarno-Epidemiologicznego, jednocześnie może 
być zajęta tylko połowa miejsc na widowni. 
Dlatego pierwszeństwo mają osoby, które zaku-
piły bilety na marcowy spektakl. W przypadku, 
kiedy na widowni zostaną wolne miejsca, GOK 
niezwłocznie uruchomi sprzedaż biletów w ka-
sie oraz na stronie www.kupbilecik.pl.



Sztuka z rekreacją Sztuka z rekreacją 
w Starowej Górzew Starowej Górze

Powrót spektaklu

http://www.kupbilecik.pl
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Między marzeniem a spełnieniem na-
stępuje czasem moment zderzenia 
z rzeczywistością. Dla Zespołu Pieśni 

i Tańca „Rzgowianie” zaplanowano w 2020 roku 
udział w festiwalu w Ohrid (Macedonia). Nie-
stety, ze względu na pandemię – plany 28-oso-
bowej wyjazdowej grupy młodych artystów i in-
struktorów błyskawicznie uległy zmianie.

Zamiast tego od 25 do 31 
lipca w Jarosławcu odbyły się 
krótkie warsztaty taneczne, 
połączone z promocją gminy 
Rzgów. Polskie plaże nie ustę-
pują urokiem tym w egzotycz-
nych krajach, ale temperatura 
wody nie zachęcała do kąpieli. 

Skupiliśmy się zatem na ćwiczeniach i prezenta-
cji folkloru w trudnym dla kultury czasie.

Na szczęście aura sprzyjała wieczornym 
spotkaniom integracyjnym przy ognisku. Śpie-
wy przy akompaniamencie akordeonu i gitary 
rozbrzmiewały w nadbałtyckim kurorcie, gro-
madząc przy ogniu przypadkowych turystów. 
Można rzec, że z pewnością wyobraźnia nas nie 

ograniczała, ale zdecydowanie utrudniały życie 
wymogi sanitarne dotyczące wirusa.

Mimo, że nie mogliśmy być „tak blisko” 
ze sobą i z widzami podczas warsztatów), to jed-
nak udało się zrealizować zamierzony plan. Nad 
poprawnością działań czuwali: Jarosław Rychlew-
ski i Renata Furga. Relacje również na stronie 
GOK w Rzgowie. Tekst i fot. Renata Furga

K to raz przyjaźni pozna moc, nie będzie 
trwonił słów – słowa tej piosenki ideal-

nie opisują atmosferę, jaka panowała podczas 
warsztatów kulturalno-edukacyjnych młodszej 
grupy „Rzgowian”, zorganizowanych na Podha-
lu. Z pewnością 13 dni to za mało, 
by zrealizować wszystkie zamierze-
nia, ale udało się bliżej poznać kulturę 
górali, ich gwarę, zwyczaje, produkty 
regionalne, posmakować potrawy. 
A przede wszystkim napawać się wido-
kiem Tatr z okien naszego pensjonatu.

Wykorzystaliśmy wszystkie atu-
ty bazy treningowej w Murzasichlu: 
boisko, basen, szałas i karczma, któ-
ra służyła nam jako świetlica. Dzieci 
chętnie ćwiczyły taniec i śpiew, robiły 
same oscypki, słuchały prelekcji oraz 
wędrowały po górach, a swoje wraże-
nia przelewały na papier.

Przygoda w raptarium z pewnością zapadnie 
w pamięci każdego uczestnika warsztatów. Węże 
na szyi dziewcząt, zamiast korali, to osobliwe zja-
wisko. Podczas trwania obozu, słonko umilało 
nam każdy dzień, kształtowało nastroje i zmie-

niało kolor skóry. Pełni wrażeń, zadowoleni, 
wróciliśmy do Rzgowa. W podhalańskich warsz-
tatach kulturalno-edukacyjnych uczestniczyło 
32 młodych artystów z czworgiem opiekunów.

Tekst i fot. Renata Furga

Roztańczona ekipa Roztańczona ekipa 
powróciła z Podhalapowróciła z Podhala

„Rzgowianie” „Rzgowianie” 
nad Bałtykimnad Bałtykim
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W sierpniu GOK prowadził akcję let-
nią „Wakacyjne inspiracje artystycz-
ne, czyli dla każdego coś miłego”. 

Na miejscu odbywały się różnorodne warszta-
ty. Były spotkania taneczne, wokalne, teatralne, 
plastyczne i o charakterze ludowym. Nie zabra-
kło również zabaw na świeżym powietrzu.

Dzięki uprzejmości GOSTiR dzieci mogły 
korzystać z boiska „Orlik” i placu zabaw. Koło Rę-
kodzieła Artystycznego „Zasupłane” dwukrotnie 
zorganizowało warsztaty ekologiczne. Z okazji 
jubileuszu Rzgowa zorganizowane zostało spe-
cjalne spotkanie z redaktorem „Gazety Rzgow-
skiej” Ryszardem Poradowskim, który opowiadał 
o historii gminy. Ponadto w czasie wakacyjnych 
spacerów powstawały fotografie najbardziej cha-
rakterystycznych miejsc Rzgowa. Mieszkańcy 
mogli je oglądać 22 sierpnia podczas wystawy 
„Gmina Rzgów oczami dzieci” w Parku Miejskim.

Jednym z waż-
niejszych elementów 
wakacyjnych spotkań 
były wycieczki, na któ-
re uczestnicy zajęć jeź-
dzili w każdą środę 
sierpnia. Na początku 
odwiedzili Muzeum 
Miasta Pabianic. Tam 
wzięli udział zajęciach 
archeologicznych oraz 
warsztatach „Wszystko jest liczbą”. Kolejna wy-
cieczka to wizyta w Centrum Nauki i Techni-
ki w Łodzi. Tam uczestniczyli w warsztatach 
„Szpieg w butelce. Sekrety atramentu” oraz 
zwiedzali EC1. Było dużo wrażeń, dobrej za-
bawy i ciekawych nowych doświadczeń.

Trzeciego tygodnia wakacji uczestnicy 
akcji wakacyjnej GOK gościli na farmie kóz 

w Grodzisku. Na po-
czątku dzieci wzięły 
udział w warsztatach 
polegających na sa-

modzielnym wykonaniu i przyprawieniu kulek 
koziego twarogu. Podczas warsztatów plastycz-
nych własnoręcznie przygotowały maski z wi-
zerunkiem kozy. W czasie przerwy na drugie 
śniadanie z ochotą piły kakao z koziego mleka. 
Ostatni wakacyjny wyjazd to wizyta w Łodzi 
i przepiękna roślinność i widoki Ogrodu Bo-
tanicznego.

Podczas pikniku rodzinnego w Prawdzie 
instruktorzy GOK zorganizowali animacje dla 
dzieci. W jedną z niedziel przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury odbył się trzygodzin-
ny Maraton Zumby. Była masa pozytywnej 
energii, dobra muzyka i oczywiście zumba. 
W przerwach występowała Wiktoria Prądzyń-
ska z sekcji wokalnej. W sierpniu odbyły się 
również warsztaty plastyczne, zorganizowane 
przez grupę plastyczną „Collage”, a także plener 
malarski w Starowej Górze pod hasłem „Wspo-
mnienie z wakacji”.

1600 złotych na cel chary-
tatywny przyniosła 
zbiórka do puszek oraz 

sprzedaż obrazów i wyrobów rzemiosła arty-
stycznego, towarzysząca sobotnim warsztatom 
plastycznym przed Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Rzgowie. W wydarzeniu uczestniczy-
li m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
oraz zastępca burmistrza Małgorzata Rózga.

W sobotę, 22 sierpnia grupa plastyczna 
Collage wraz z GOK, grupą rękodzieła arty-

stycznego Zasupłane, z lokalnymi artystami 
niezrzeszonymi, GKP Husarią i GOSTiR zor-
ganizowała imponujący przegląd twórczości 
artystycznej, połączony z warsztatami plastycz-
nymi, podczas których wykorzystano najroz-
maitsze techniki manualne dla różnych grup 
wiekowych. Wydarzenie to stanowi kolejny 
etap święta Rzgowa, związanego z obchodami 
553. rocznicy nadania praw miejskich.

Organizatorzy przeprowadzili zbiórkę 
charytatywną na rzecz Mai, chorego dziecka 

z gminy Brójce. Ta zbiórka jest prowadzona 
bardzo intensywnie w naszej gminie i na różne 
sposoby.

Do współpracy przy organizacji warsztatów 
oraz wystawy udało się namówić wielu spon-
sorów np. gospodarstwo ogrodnicze Turskich. 
Wszystkich 13 Kół Gospodyń Wiejskich gminy 
Rzgów dostarczyło ciasta. Organizatorzy przy-
gotowali m.in. kiszkę ziemniaczaną faszero-
waną boczkiem oraz kiełbasę z grilla, a także 
owoce i napoje dla uczestników.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Fajne warsztaty, Fajne warsztaty, 
szlachetny celszlachetny cel

Atrakcje letniej Atrakcje letniej 
akcji GOKakcji GOK

Sfinansowano przez gminę Rzgów oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

W przeddzień 76. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego ‘44, burmistrz 

Mateusz Kamiński oraz Włodzimierz Kacz-
marek, społeczny opiekun miejsc pamięci – 
zapalili symboliczny znicz na grobie łączniczki 
powstańczej Ewy Widyk na cmentarzu w Starej 
Gadce. Ewa Widyk była po wojnie nauczycielką 
w liceum ogólnokształcącym. Zmarła w 1983 r.

WK, fot. Piotr Zdyb

Zawyły syreny – Godzina „W”
Dnia 1 sierpnia, o godz. 17.00 na terenie gminy 
Rzgów zawyły syreny alarmowe, by upamiętnić 
76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskie-

go, największego zrywu niepodległościowego 
w okupowanej Europie, w którym wzięło 
udział prawie 50 tys. osób. Powstanie obliczo-
ne na bardzo krótki okres obrony i walki trwało 
aż 63 dni i pochłonęło wiele ofiar, ale stanowi 

przykład determinacji i bezgranicznego odda-
nia sprawie patriotyzmu wolności.

Przy okazji rocznicy sprawdzono syreny 
w ramach treningu system ostrzegania, wy-
krywania i alarmowania.

Pamięci bohaterki 
Powstania Warszawskiego

Do Gminnej Biblioteki Publicznej 
wciąż zapisują się kolejni mieszkań-
cy gminy Rzgów, a w czasie wakacji 

dodatkowo ci, którzy odwiedzają rodziny lub 
spędzają tutaj urlop. Aby zapewnić dostęp 
do nowości – zakupiono 593 tytuły uzupeł-
niające księgozbiór, z którego korzysta 607 
czytelników.

Mimo zamknięcia biblioteki na czas prze-
prowadzki (13 stycznia – 29 lutego 2020 r.) 
oraz od 16 marca do 7 maja – z powodu epi-
demii – liczba wypożyczeń w ciągu tak krót-
kiego czasu otwarcia wynosi 4000 egzempla-
rzy. Natomiast liczba udostępnień na miejscu 
w czasie niespełna trzech tygodni pełnego 
otwarcia placówki i możliwości korzystania 
z czytelni to 1119 książek i czasopism.

Te liczby napawają optymizmem tym 
większym, że w rekordowym dniu 30 czerwca 
do biblioteki zajrzało 60 osób, wypożyczając 
135 książek, zapewne z myślą o sezonie wa-
kacyjnym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgo-
wie w czasie pandemii zorganizowała pracę 
wg wskazówek Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. Czytelnicy nie 

opuścili biblioteki, co jest bu-
dujące w sytuacji ogólnie nie-
pewnej i stresującej większość 
ludzi. Komunikat Biblioteki 
Narodowej o wzroście czytel-
nictwa o 39%, potwierdzają 
także bibliotekarze ze Rzgowa.

Czekamy na Czytelników 
także w sierpniu – biblioteka 
pracuje w stałych godzinach 
otwarcia. Zapraszamy.

Wakacje wspomagają czytelnictwoWakacje wspomagają czytelnictwo
Anna 
Malinowska
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Zarząd Województwa Łódzkiego zachęca 
koła gospodyń wiejskich, producentów 

i zakłady gastronomiczne z gminy Rzgów 
do poszerzenia Listy 150 Produktów Trady-
cyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Nasza gmina ma duże szanse w staraniach 
o wpisanie własnej specjalności w kategoriach: 
produktów mlecznych, mięsnych, wyrobów 
piekarniczych i cukierniczych, miodach i go-
towych daniach kulinarnych.

Przypomnijmy, że Zakłady Przetwórstwa 
Mięsnego „Grot” w Starowej Górze w kategorii 
Wędliny tradycyjne już zostały wpisane na rzeczo-
ną listę, a na szczeblu wojewódzkim w Konkursie 
Tygiel Smaków sukcesy odnosi Cukiernia Niciń-
skiego, teraz warto by powalczyć o umieszczenie 
na liście serów kozich z Grodziska, a także cytry-
nówki i pigwówki. Święto Ziemniaka w Starowej 
Górze uświadomiło, jaki potencjał mają nasze koła 
gospodyń wiejskich w kategorii: dania z kartofla.

Szansa dla cytrynówki i pigwówki

produkty tradycyjne

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza 
do dołączenia do grona 150 produktów tradycyjnych 

promujących region łódzki

Informacje dostępne na: 
www.lodzkie.pl/rolnictwo

Złóż wniosek o wpis na LPT już teraz:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Zapraszamy do kontaktu:
+48/ 42 291 97 67

Organizator Partner

sery i inne 
produkty mleczne 

produkty 
rybołówstwa 

gotowe dania 
i potrawy

oleje 
i tłuszcze 

mięso świeże 
oraz produkty 
mięsne

wyroby 
piekarnicze 
i cukiernicze

napoje 
alkoholowe 
i bezalkoholowe 

miody

orzechy, nasiona, zboża, 
warzywa i owoce 

napoje napoje napoje napoje napoje napoje 

sery i inne 
produkty mleczne 

mięso świeże 
oraz produkty 
mięsne

oleje 
i tłuszcze 

gotowe dania 
i potrawy

produkty produkty 
rybołówstwa rybołówstwa 

W czwartek, 20 sierpnia z okazji 553. 
rocznicy nadania Rzgowowi praw 
miejskich, 28 dzieci z półkolonii 

Gminnego Ośrodka Kultury oraz pracownicy 
ratusza obejrzeli okolicznościową wystawę fo-
tograficzną. Najmłodsi dostali upominki pro-
mujące gminę Rzgów, a także słodycze od bur-
mistrza Mateusza Kamińskiego oraz zastępcy 
burmistrza Małgorzaty Rózgi.

Sekretarz gminy Katarzyna Berczak-Lato 
wraz z burmistrzem opowiadała o powstaniu Rz-

gowa oraz o herbie miasta z wizerunkiem świę-
tego biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Dzieci 
zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia w parku przy 
tronie króla Kazimierza Jagiellończyka, za pano-
wania którego pojawiło się miasto Rzgów.

Przypomnijmy, że pierwsze wzmianki 
o Rzgowie osadzie pochodzą z 1378 roku, kiedy 
istniała już wieś na prawie niemieckim średz-
kim. Utworzono wójtostwo. W konsekwencji 
starań właścicieli osady, czyli kapituły katedral-
nej krakowskiej, król Kazimierz Jagiellończyk 
nadał Rzgowowi prawa miejskie magdeburskie 
20 sierpnia 1467 r.

Odtąd rzgowianie podlegali staroście pa-
bianickiemu. Uzyskali prawo sprzedaży soli 
z żup Bochni i Wieliczki. We wtorki odby-
wały się w Rzgowie targi tygodniowe, a w dni 
św. Trójcy i św. Marcina ustalono jarmarki. 
Dzięki jarmarkom i targom ożywił się trans-
port, dlatego wprowadzono opłaty mostowe. 
W 1475 r. w Rzgowie stanął kościół drewniany 
pw. św. Stanisława. Ten święty widniał już wte-
dy w herbie miasta. 

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Uczciliśmy jubileusz!
553. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA RZGOWA
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Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych opon samochodowych z terenu gminy Rzgów

TERMIN ODBIORU OBSŁUGIWANY REJON

16.09.2020 Rejon1:  RZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, 
Rudzka, prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

22.09.2020 Rejon 2:  RZGÓW: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Reja, Ogrodowa, pl. 500-lecia, Polna, Południowa, 
Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana

17.09.2020 Rejon 3:  RZGÓW: Leśna, Nasienna, Stroma; STARA GADKA: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek, 
Zdrojowa; GOSPODARZ: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, Nowa, Różana, Pałacowa, Spacerowa, Zbożowa

24.09.2020 Rejon 4:  CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY, GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

9.09.2020 Rejon 5:  BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA

14.09.2020 Rejon 6:  KALINKO, STAROWA GÓRA: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Perłowa, Wójtowska, 
Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa; STARA GADKA: Śniadeckiego

16.09.2020 Rejon 7:  STAROWA GÓRA: Wierzbowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, 
Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, Szklana, Akacjowa

15.09.2020 Rejon 8:  GRODZISKO, KONSTANTYNA, STAROWA GÓRA: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa, 
Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

Zbiórka obejmuje odpady:
–  odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, łóżka, fotele, elementy stolarki, 

stoły, krzesła, drzwi bez elementów szklanych, panele, ramy okien-
ne bez szyb, dywany, wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery, grzejniki),

–  metale, złom,
–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, kom-

putery, monitory),

–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, dru-
karki, odkurzacze, miksery, grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne, 
suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki),

–  urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki, chłodziarki, 
klimatyzatory),

–  zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk),
–  baterie i akumulatory,
–  odzież, tekstylia.

Odpady powinny być ułożone w jednym miejscu przy posesji i przygotowane do odbioru oraz transportu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przyjmiemy 
odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 7.00!

W konkursie 
przeprowadzonym przez 
Centrum Opus czterej 
zwycięzcy organizatorzy 
otrzymają mikrogranty łącznej 
wartości 15 tysięcy złotych 
na wydarzenia w gminie 
Rzgów. Będą one zrealizowane 
– w zależności oczywiście 
od reżimu sanitarnego – 
zapewne jeszcze w tym roku.

– Amatorski Turniej Koszykówki Kobiet w Rz-
gowie zorganizuje grupa nieformalna Gotowe/
Fundacja „No to patrz!” – poinformował Miron 
Ossowski, główny specjalista w zakresie roz-
woju i promocji gminy. – Organizator planuje 
udział w rozgrywkach 10–14 drużyn nie tylko 
z naszego regionu. Pragnie, aby wzięły w nim 
udział dziewczyny, którym brakuje koszykówki 
i te, które chciałyby pograć, ale nie mają gdzie. 
Turniej stanowi propozycję dla tych zaintereso-
wanych, które uważają, że ich umiejętności nie 
są dostatecznie dobre. Dołoży również starań, 
by odbył się on możliwie w ekologiczny sposób, 
bez plastikowych butelek. Nawiążą się nowe 
kontakty, zachęci to wiele osób do czynnego 
i aktywnego uprawiania sportu. Do organizacji 

takiego przedsięwzięcia zainspirowała fundację 
grupa z Warszawy. Przy zapisach drużyn już 
po pierwszym dniu zabrakło miejsc – tak ogrom-
ne było zainteresowanie wydarzeniem.

W przerwie turnieju będą rozstawione 
również minikosze dla najmłodszych. W pla-
nach jest przeprowadzenie różnych konkursów 
dla publiczności i dostosowanie ich do różnych 
grup wiekowych. Uczestniczki rozgrywek będą 
zachęcane do przyjścia z rodzinami i znajomy-
mi. Będzie dużo dobrej zabawy i energii – za-
pewnia organizator.

Kolejna propozycją jest całodzienny Rajd 
Rowerowy Szlakiem Bitwy Łódzkiej 1914 r. 
Jego organizacji podejmie się Związek Harcer-
stwa Polskiego Chorągiew Łódzka. Rajd roz-
pocznie się na dworcu kolejowym w Kolusz-
kach, trasa biegnie przez Koluszki, Kaletnik, 
Gałkówek, Kalino, Stara Gadkę, gdzie na cmen-
tarzu wojennym przewidziany jest uroczysty 
apel uczestników.

A podsumowanie rajdu na ognisku planuje 
się w ogrodzie parafialnym w Rzgowie. Będzie 
tu czas przewidziany na gawędę patriotyczno-
-historyczną. Na trasie przejazdu ma działać 
około 30 wolontariuszy, w tym 4 kierowników 
tras i 4 osoby z zabezpieczenia logistycznego. 
Chorągiew ZHP zapowiada udział w imprezie 
około 200 osób, przy czym grupy kolarskie nie 
mogą liczyć więcej niż 8 osób.

Klub Stowarzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi w Rzgowie/Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi im. św. Brata Alberta zaproszą 
do udziału w akcji pt. Krwiodawca życie ra-
tuje – prezenty otrzymuje. Do tej pory akcje 
krwiodawstwa odbywały się obok magistra-
tu, ale zostaną prawdopodobnie przeniesione 
do Hali Sportowej GOSTiR. Całe przedsięwzię-
cie obsłuży około 20 wolontariuszy – członków 
klubu w ścisłej współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi Celem wydarzenia jest ustanowie-
nie kolejnego rekordu frekwencji i promocja 
krwiodawstwa. Do jak najszerszego udziału 
w akcji mają zachęcać: informowanie na stro-
nie internetowej rzgow.pl oraz w miesięczniku 
samorządowym „Rzgów Nasza Gmina”, inne 
zabiegi promocyjne oraz zgromadzenie atrak-
cyjnych gadżetów. Krew jest lekiem który nie 
ma ceny, banki krwi ciągle mają jej za mało. 
Krwi nie da się wyprodukować.

Organizatorzy chcą uświadomić dawców, 
żeby oddawanie krwi nie kojarzyło się z niemi-

łym ukłuciem, igłą, szpitalem, a przynosiło pozy-
tywne skojarzenia jak pomoc, wsparcie i dumę, 
że się pomaga! Organizatorzy pragną poprzez 
akcję stworzyć krąg ludzi, działających na zasa-
dzie wzajemnego zaufania i pomocy innym.

W parku im. Adama Mickiewicza lub przed 
Domem Kultury w Rzgowie odbędę warsztaty 
artystyczne zakończone wystawą malarską 
i rzeźbiarską. Organizacja zajmą się: Grupa 
Collage pracownicy Gminnego Ośrodka Kul-
tury, działacze Klubu Sportowego GKP Husa-
ria oraz pracownicy GOSTiR. Każdy uczestnik 
znajdzie coś dla siebie niezależnie od wieku. Jed-
nym z przewidzianych warsztatów pod kierun-
kiem instruktora jest rzeźbienie w linorycie lub 
ziemniaku. Efekt końcowy to odbitka drukarska 
na papierze. Cała praca twórcza uczestników 
ma przebiegać w oprawie muzycznej. Oczywi-
ście nie braknie dla nikogo np. farb akrylowych 
czy olejnych, a przewiduje się również pastele. 
Imprezie maja towarzyszyć także zabawy ru-
chowe. Przewidziano poczęstunek dla twórców.

Włodzimierz Kupisz

Mikrogranty rozdzieloneMikrogranty rozdzielone

Projekt dofinansowano w ramach lokalnego Programu Mikrograntów: Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców gminy 
Rzgów 2020 ze środków gminy Rzgów oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 realizowanego przez Centrum OPUS

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2019 r., poz. 2010 z późn. 
zm.) oraz zgodnie z §2 uchwały nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z 27 listopada 2019 r w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości 

i porządku na terenie gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz. 7004) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nierucho-
mości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porząd-

kowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
W związku powyższym informujemy, że do 30 kwietnia 2021 roku właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.
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Czy w stanie zagrożenia wirusem 
lecznica działa normalnie?
Tak, aczkolwiek wciąż obowiązują rygory sani-
tarne. W środku może przebywać tylko jedna 
osoba z pacjentem, w masce ochronnej. Musi 
zdezynfekować ręce. Na swoją kolejkę czekamy 
na zewnątrz bez względu na liczbę osób ocze-
kujących. Porównując czerwiec do czerwca 
zeszłego roku odnotowaliśmy spadek ruchu 
o około jedna piątą. Dramatu nie ma.

A jaka jest obecnie specyfika 
zachorowalności zwierząt?
Na początku krążyła bzdurna plotka o tym, 
że nasze zwierzęta domowe mogą przenosić 
wirusa. Ale to się da racjonalnie wytłumaczyć 
ludziom. Nie było żadnych próśb o eutanazję 
zwierząt w związku z epidemią.

A z czym są problemy?
Kleszcze to wielki problem w tym roku. Od-
notowujemy dwa do trzech zakażeń odklesz-
czowych tygodniowo. Niektórzy posiadacze 
zwierząt mają wiedzę o objawach, niektórzy – 
nie. Babeszjoza – wirusowa choroba, na którą 
poprzez kleszcze mogą zarazić się psy i koty 
– jest bardzo groźna dla naszych ukochanych 
czworonogów. Może powodować ciężką cho-
robę lub nawet zejście, gdy zostanie wykryta 
dopiero w zaawansowanym stadium.

Wirus babeszjozy atakuje układ krwionośny. 
Powoduje wymioty, osłabienie, apatię, anemię, 

krwawe oddawanie moczu, uszkodzenie narzą-
dów np. nerek. Pajęczaki – kleszcze są obec-
nie o tyle zdradzieckie, że nie występują tylko 
na pojedynczych drzewach, w lasach i na tere-
nach zakrzaczonych, ale również na zwykłej tra-
wie. Profilaktyka polega na tym, aby sprawdzić, 
czy kleszcz nie wkręcił się w nasze ciało (kleszcz 
wywołuje zapalenie mózgu lub boreliozę), 
a później dopiero oglądamy psa. W przypadku 
długiej sierści wypatrzenie kleszcza jest trudne. 
Wykorzystajmy to, że kleszcz po wypiciu krwi 

zwiększa swoją objętość i wtedy jest dobrze wi-
doczny. Leczenie zwierzęcia domowego może 
być efektywne pod warunkiem wczesnego zgło-
szenia się do lekarza weterynarii.

Czy w lecznicy są warunki 
do pomocy dzikiej zwierzynie, 
zranionej w wypadkach drogowych?
Leczenie poszkodowanych zwierząt z natu-
ralnego środowiska jest trudne i niefektywne. 
Wyleczona ofiara, ale z pourazowymi defekta-

mi – w swoim środowiska ma niewielkie szanse 
na przetrwanie. W tej sytuacji do rannego dzi-
ka wzywa się myśliwego, aby ulżył w cierpieniu.

Mieszkańcy naszej gminy decydują się 
na leczenie operacyjne lub inne 
kosztowne swoich pupili?
Tak, zwierzęta cierpią jak my na ciężkie cho-
roby przewlekłe: na cukrzycę, nowotwory, 
na schorzenia alergiczne. W tym ostatnim 
przypadku sygnałem ostrzegawczym są poja-
wiające się zmiany skórne: wyłysienia, otwie-
rające się rany, silny świąd itd. Alergie mają 
charakter pokarmowy, ale mogą być spowo-
dowane przez pyłki roślinne. Rzadziej kłopoty 
sprowadza ukąszenie pchły.

Zdarzają się egzotyczni pacjenci?
Najczęściej są to papugi, szczygły syberyjskie 
i kanarki. Nie słyszałem, aby ktoś w gminie 
Rzgów hodował węże albo jaszczurki. Takie 
przypadki musiałbym odesłać do wyspecjalizo-
wanej lecznicy w Łodzi lub lekarza weterynarii, 
leczącego zwierzęta w ogrodzie zoologicznym.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Zwierzaki w czasach 
pandemii ROZMOWA Z DOKTOREM WETERYNARII 

ADAMEM KRAJEWSKIM, PROWADZĄCYM 
PRZYCHODNIĘ DLA ZWIERZĄT W RZGOWIE

Pierwszy zaalarmował nas radny Stanisław 
Zaborowski, społeczny opiekun terenu 

sportowo-rekreacyjnego przy ul. Centralnej 
11 w Starowej Górze. Na wiosnę nie zaziele-
niły się trzy wiekowe brzozy przy ogrodzeniu 
wewnętrznym. Zaledwie parę dni temu rad-
ny znalazł około stu głębokich na 5–7 centy-
metrów otworów w drzewach na wysokości 
do dwóch metrów.

Po włożeniu do środka patyczków otwory 
były podejrzanie regularne jak po wiertarce 
prowadziły do rdzenia drzew i spowodowały 
obumarcie bardzo starych brzóz.

Sprawcę obumarcia starych drzew pierwsza 
odkryła jednak sołtys Anna Wielgosz. Na jej 
zdjęciu – na podziurawionym pniu – najwyraź-
niej żeruje czarny robak. Jednak prawdziwym 
twórcą „dziurek” jest zaledwie kilkumilimetro-
wy owad – ogłodek brzozowiec, a dokładniej 
samica tego gatunku – przekonuje Maja Boruk 
z Nadleśnictwa Pomorze.

Matki już tak mają w zwyczaju, że chcą 
zapewnić swojemu potomstwu, jak najlepsze 
warunki do rozwoju. Po złożeniu jaj w chod-
niku macierzystym, wygryza ona rząd tzw. 
otworów wentylacyjnych, tworząc widoczne 
na zdjęciu „podziurkowane” podłużne wzor-
ki. Ogłodki podobnie jak korniki, są zaliczane 
do szkodników owadzich. Na pierwszy rzut 
oka nawet je przypominają. Aby rozróżnić 
ogłodka od kornika niezbędna jest dobra lupa 
czy mikroskop, chyba że przyłapiemy drania 
na gorącym uczynku! I tu ważną rolę zaczy-
na odgrywać znajomość gatunków drzew, 
bo to one są przeważnie pierwszym tropem 
do rozpoznania gatunku owada. Na przykład 
kornika drukarza spotkacie głównie na świer-
ku, a ogłodka brzozowca na brzozie.

Drugim tropem do pełnego stwierdzenia, 
z którym szkodnikiem mamy do czynienia jest 
żerowisko. Niektóre gatunki owadów, mogą 
występować na kilku gatunkach drzew, nato-
miast każdy gatunek owada ma swój nietypowy 
„wzorek”, który „rzeźbi” odpowiednio w korze, 
łyku czy drewnie i to na jego podstawie może-
my określić sprawcę szkód.

Oprac. Włodzimierz Kupisz
fot. Włodzimierz Kupisz, Anna Wielgosz

W środę, 19 sierpnia uczestnicy akcji wa-
kacyjnej GOK gościli na farmie kóz 

w Grodzisku. Na początku dzieci wzięły udział 
w warsztatach polegających na samodzielnym 
wykonaniu i przyprawieniu kulek koziego twa-
rogu, które później mogły zabrać do domu. 
Podczas warsztatów plastycznych własnoręcz-
nie przygotowały maski z wizerunkiem kozy.

W czasie przerwy na drugie śniadanie 
z ochotą piły kakao z koziego mleka. Wy-
cieczkowicze oprowadzeni również zostali 
po gospodarstwie, podczas którego mogli sa-
modzielnie karmić króliki. Wizyta w na farmie 
zakończyło się konkursem – wyścigami w ska-
kaniu w workach. Najlepsi, w nagrodę otrzy-
mali wędzone kozie sery. Bardzo serdecznie 
dziękujemy gospodarzom farmy, państwu Mo-
nice i Waldkowi Lasoniom za miłe przyjęcie.

Opiekunami dzieci na wycieczce byli: Joan-
na Papuga Rakowska, Marek Binkowski, Milena 
Nowińska i Dawid Grzelczak. GOK

Głodek Głodek 
podgryza podgryza 
wiekowe wiekowe 
brzozybrzozy

Z wizytą Z wizytą 
na koziej farmiena koziej farmie

STAROWA GÓRA

STAROWA GÓRA
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizu-
je kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje 

polskiebazarek.pl. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich pro-
duktów, a konsument płaci bez marży dokładnie tyle, ile proponuje rolnik.

Departament Wsparcia Rolników Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Warszawa, ul. Wspólna 30, tel. 22 623 15 78, faks 22 623 21 44, www.gov.pl/web/rolnictwo

W Starowej Górze w piątek, 28 sierpnia 
w godz. 9–13 została przeprowadzona 

wśród kierowców akcja prewencyjno-informa-
cyjna. Policjanci ze rzgowskiego komisariatu, 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Miron 
Ossowski – szef promocji gminy oraz Mateusz 
Tomaszewski z Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-

wania Problemów alkoholowych rozdali m.in. 
sto jednorazowych alkomatów. W jednorazowy 
alkomat dmucha się 10 sekund, a wynik uzy-
skujemy na kolorowej skali.

Na parkingu przy gospodzie w Starowej 
Górze firma KIA Landcar ze Starowej Góry 
zaproponowała na miejscu bezpłatne spraw-
dzenie auta pod kątem funkcjonowania świateł 
i innych elementów, mających wpływ na bez-
pieczeństwo jazdy.

Poza tym były rozdawane kamizelki odbla-
skowe z logo gminy Rzgów, które po zmroku 
chronią przechodniów, rowerzystów oraz kie-
rowców opuszczających kabinę. Do tego w ra-
mach akcji rozdawano kierowcom broszury 
komisji ds. problemów alkoholowych.

WK, fot. UM w Rzgowie

Zamiast mandatu Zamiast mandatu 
gratisygratisy

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do 
udziału w Konkursie Nagroda Gospodar-

cza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”. 
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 
stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla pod-
miotów, które wniosły znaczący i trwały wkład 
w unowocześnienie i rozwój gospodarczy woje-
wództwa łódzkiego. Zapraszamy do zgłaszania 
swoich kandydatur w 5 kategoriach poprzez 
stronę: biznesnaplus.lodzkie.pl/kategorie-nagrod

1.  Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności
2.  Debiut Roku
3.  Lider Innowacji
4.  Edukacja dla Biznesu
5.  Projekt przyszłości

Termin zgłoszeń: 30 września 2020 r. 
Laureatów poznamy 30 listopada 2020 r.
Kontakt: magdalena.dmochowska@lodzkie.pl, 

tel. 42 291 97 57

Za budowę wizerunku ŁódzkiegoZa budowę wizerunku Łódzkiego

MOPS 
w Rzgowie 
poszukuje

OSÓB CHĘTNYCH DO PODJĘCIA PRACY
W CHARAKTERZE OPIEKUNKI

ŚRODOWISKOWEJ
Praca od zaraz! Kontakt: 42 213 09 29

http://biznesnaplus.lodzkie.pl/kategorie-nagrod
mailto:magdalena.dmochowska%40lodzkie.pl?subject=
http://www.przeciwpijanymkierowcom.pl
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Pierwszy zespół Zawiszy 
przeszedł przez okres bardzo 
dużych zmian. W zasadzie 
ostatnie tak gorące okienko 
transferowe miało miejsce kilka 
lat temu. Już w trakcie przerwy 
zimowej zespół opuścił jeden 
z ważniejszych zawodników 
drużyny Bartosz Bronka.

Choć pierwotnie deklarował rozbrat z piłką 
to ostatecznie wylądował w zespole beniamin-
ka Klasy okręgowej – KAS-ie Konstantynów. 
Następnie rezerwowy bramkarz Adrian Olej-
nik powędrował na ławkę do IV-ligowej Pogo-
ni Zduńska Wola (okazało się jednak, że i tam 
nie dogadał i ostatecznie wylądował w IV lidze 
w zespole z Wielkopolski), do IV ligi wybrał 
się także Marcin Cander, decydując się na grę 
dla zespołu Termy Ner Poddębice. Swoich sił 
w IV lidze próbował także Brazylijczyk Caio, 
ale Skalnik Sulejów zrezygnował z transferu, 
a zawodnik pod koniec sierpnia trafił do A-kla-
sowej Luciąży Przygłów. Marcin Olejnik wy-
brał ligowego rywala GKS Ksawerów, Robert 
Piotrowski Włókniarza Pabianice, a Maciek 
Konewka LKS Różycę. Darek Dolewka zdecy-
dował się na grę w A-klasowej Iskrze Dobroń, 
Olek Michalski również w A-klasowej Jutrzen-
ce Bychlew. Na dalszą grę w sezonie 2020/21 
nie zdecydowali się wychowanek klubu Maciej 
Bartłomiejczyk, a także Przemysław Różycki, 
Damian Marcioch i Damian Szulc. 
Kolejna dwójka w osobach 
Krzyśka Borowskiego 
i Rafała Kujawskie-
go pier wotnie 
także zrezygno-
wała z grania, 
jednak osta-
tecznie trafili 
odpowiednio 
d o  G L K S -
-u Sarnów i Ja-
giellonii Tuszyn.

Jak widać dru-
żynę opuściła znacz-
na część zawodników, 
a Zarząd Zawiszy stanął przed 
ciężkim wyzwaniem budowy tak naprawdę 
nowego zespołu w oparciu o zawodników, któ-
rzy pozostali w kadrze. Czasu na jej właściwe 
zbudowanie nie było jednak zbyt wiele. Decy-
zje Łódzkiego Związku Piłki Nożnej o kształcie 
Klasy okręgowej zapadły pod koniec czerwca, 
mniej więcej w tym samym czasie wskazano 
pierwszy weekend sierpnia jako start roz-
grywek. Tak naprawdę zawodnicy mogli li-
czyć na krótkie urlopy, a na przygotowania 
do nowego sezonu mieli około trzech tygodni. 
Nie zapominajmy, że ten szczebel piłkarski 
to przede wszystkim poziom amatorski, gdzie 
zawodnicy wiążą grę w piłkę z pracą. Ryzykow-
ne w tej chwili byłoby stwierdzenie, że kadra 
zespołu jest już zamknięta. Obecnie liczy ona 
około 23–24 zawodników, uwzględniając wy-
chowanków Zawiszy dołączonych do pierw-
szego zespołu. W czasie pandemii zarząd Za-

wiszy uznał, że zasadnym będzie zbudowanie 
zespołu z zawodników młodszego pokolenia, 
dążących do osiągnięcia sukcesów oraz otwar-
tego na nowe wyzwania. Na pewno jest to ry-
zykowne posunięcie, mogące jednak przynieść 
więcej korzyści niż trwanie przy obecnym 
systemie. Niestety, co trzeba jasno i wyraźnie 
napisać, w tej chwili nikt nie da nam gwarancji, 
że w obecnej sytuacji ten sezon zostanie dokoń-
czony zgodnie z planem. To tylko utwierdziło 
w przekonaniu, że najwyższa pora na spo-

kojne budowanie zespołu, który 
systematycznie wzmacnia-

ny przyniesie profity 
w przyszłości.

I tak do kadry 
zespołu trafili 
Dawid Osoj-
ca (rocznik 91 
– z klubu ligi 
okręgowej Ma-
zowsze Stężyca), 

Damian Bedy-
nek (95, okręgo-

wa Wisła Jabłonna), 
Patryk Przybylski (95, 

okręgowy Start Brzeziny), 
Daniel Suskiewicz (99, IV-ligowi 

Zjednoczeni Stryków), Eryk Bomba (00, 
IV-ligowa Cuiavia Inowrocław), Igor Pyć (01 
– rezerwy ŁKS-u Łódź), Kamil Górski (03, mł. 
Ursus Warszawa), Lucas Giovani Oliveira (98, 
A-klasowa Jagiellonia Tuszyn), Jakub Pańczak 
(01, rezerwy Widzewa Łódź), Jakub Konopka 
(02, Stowarzyszenie ŁKS), Patryk Chudobiński 
(02, mł. Metalowiec Łódź). W kadrze znaleźli się 
dodatkowo powracający z wypożyczenia Seba-
stian Awierianow (01) oraz trzej wychowanko-
wie Zawiszy – Patryk Kubas, Krzysztof Kapuścik 
i Mateusz Strycharski (wszyscy 2004), a także 
dwaj młodzieżowi zawodnicy Patryk Lorenc 
i Kacper Kalas (03 i 04, obaj Łodzianka Łódź).

Początek sezonu okazał się bardzo ciężki, 
w zasadzie na 6 rozegranych ligowych spotkań 
plus 2 pucharowe zespół ani razy nie wystąpił 
w takiej samej wyjściowej jedenastce. Już sam 
początek rozgrywek i pierwszy mecz z rezer-

wami KS Kut-
no przyniósł 
trzy kontuzje 
naszych zawod-
ników, dodatkowo 
kolejny ukarany został 
czerwoną kartką. Drugie 
spotkanie i następna czerwona kartka, wyklu-
czająca z gry innego zawodnika. Na pewno po-
tencjał tej drużyny jest dużo wyższy niż wska-
zują na to wyniki. Dodatkowo na naszą korzyść 
udało się rozstrzygnąć oba spotkania pucharo-
we, najpierw po rzutach karnych wyelimino-
wany został zespół Kotana Ozorków (regula-
minowy czas gry 2:2), a następnie po dogrywce 
pokonaliśmy Włókniarza Zgierz (5:4).

Drugi zespół seniorski, który reprezentują 
zawodniczki Zawiszy, ma za sobą dużo spokoj-
niejszy okres przygotowawczy. Start ligi zapla-
nowano dopiero na 6 września, więc i czasu 
na szlifowanie swojej formy znacznie więcej. 
Zespół ten jest już po próbie generalnej, którą 
stanowiło spotkanie pucharowe. Niestety wyżej 
notowany rywal Astoria Szczerców nieznacznie 
przechylił szalę tego meczu na swoją korzyść, 
wygrywając 3:2. W nowym sezonie trenerka 
zespołu Ewa Szmitka ma do swojej dyspozycji 
obecnie około 30 zawodniczek o bardzo szero-
kim przekroju wiekowym. Pokazuje to, że ko-
biecy futbol ma się dobrze, a i perspektywy 
dalszego rozwoju rysują się jasnych barwach.

Sezon 2020/2021 w liczbach
W rozpoczętym już przez zespoły seniorskie 
sezonie 2020/2021 Zawiszę w rozgrywkach 
ligowych reprezentować będzie 9 zespołów, 
natomiast prowadzonymi treningami objęte 
zostanie 10 grup. Pierwsza drużyna Zawiszy 
pod wodzą trenera Michała Osińskiego kolejny 
rok rywalizować będzie w Klasie Okręgowej, 
żeński zespół Ewy Szmitki uczestniczyć będzie 
w rozgrywkach nowo utworzonej okręgowej IV 
ligi. Kolejnemu trzeba poświęcić trochę więcej 
miejsca bo będzie to „nowy nabytek” Zawi-
szy – juniorska drużyna występująca w woje-
wódzkiej lidze A1, której trenerem jest Tomasz 

Kowalski. Zespół ten został „wchłonięty” przez 
nasze Stowarzyszenie na drodze porozumienia 
ze Stowarzyszeniem WNS Łódź, z którym do-
bra współpraca trwa już ładnych kilka lat.

W ubiegłym sezonie wywalczyli oni awans 
z II do I ligi wojewódzkiej, choć trzon zespołu 
stanowią chłopcy urodzeni w latach 2003 i 2004 
(liga Junior A1 to chłopcy urodzeni w latach 
2002). Ich przeciwnicy w rozpoczynającym się 
sezonie to w zasadzie najlepsze drużyny nasze-
go województwa takie jak Widzew i ŁKS Łódź, 
AKS i UKS SMS Łódź, Warta Sieradz, GKS 
Bełchatów czy Pelikan Łowicz. Można będzie 
zatem przyjrzeć się bezpośredniemu zapleczu 
rozgrywek seniorskich. Celem takiego zabiegu 

była chęć posiadania ciągłości szkoleniowej 
w ramach posiadanych w Zawiszy 

zespołów, a drużyna ta wypeł-
niła lukę pomiędzy senio-

rami a rocznikiem 2006. 
Pozwoli to także na posia-
danie szerokiego zaplecza 
dla pierwszego zespołu, 
w którym ogrywać będą 
się mogli chłopcy z rocz-

ników 2002 i młodszych. 
Następni w kolejce to zespół 

rocznika 2006/07 pod wodzą 
trenera Marcina Rutkowskiego, 

występujący w lidze C1 Trampkarz, dalej 
zespół rocznika 2008 grający w lidze Młodzika 
D1, którego szkoleniowcem jest Zbigniew Wy-
ciszkiewicz. Drużyna rocznika 2009 pod stera-
mi trenera Damiana Bedynka występować bę-
dzie w lidze Młodzika D2, a zespół z rocznika 
2010, jako podopieczni trenera Roberta Świer-
czyńskiego, w lidze Orlików E1. Dwie ostatnie 
ligowe to drużyna rocznika 2011 pod wodzą 
Sebastiana Jankowskiego w lidze Orlik E2 
oraz zespół rocznika 2012 pod opieką Roberta 
Świerczyńskiego, dla których zaplanowano roz-
grywki turniejowe. Dziesiąty zespół to taka na-
sza kuźnia talentów pod batutą trenera Michała 
Osińskiego, w której ćwiczą zawodnicy którzy 
dołączyli do Zawiszy w trakcie trwania sezonu, 
a także ci urodzeni w latach 2013 i 2014.

Walne Zebranie Stowarzyszenia
Na 22 września r., na godzinę 18.00 zaplano-
wano coroczne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia, na którym omówiona zostanie 
działalność w 2019 roku.

Nabór do Zawiszy
Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu ogłasza-
my kolejny nabór do zespołów młodzieżowych. 
Tym razem zapraszamy przede wszystkim 
dzieci urodzone w latach 2013 i 2014. Gwaran-
tujemy dobrą zabawę oraz prawidłowy rozwój 
fizyczny pod okiem wykwalifikowanej kadry. 
Wszelkich informacji udzielamy mailowo, te-
lefonicznie lub poprzez prowadzony profil fa-
cebookowy. Zapraszamy!

DOŁĄCZ DO ZAWISZY!
tel. 505 156 296, zawisza.rzgow@wp.pl

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Kadrowa rewolucja w ZawiszyKadrowa rewolucja w Zawiszy
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Piknik Rodzinny, który w tym roku za-
stąpił tradycyjne Dni Rzgowa, zgro-
madził wielu mieszkańców. Burzliwe 
oklaski zebrały występy na estradzie 

przed ratuszem różnych grup wiekowych Ze-
społu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, przygotowa-
ne przez Renatę Furgę. Koncertował Rzgowski 
Chór „Camerata” pod kierunkiem Izabeli Ki-
janki, a także Rzgowska Orkiestra Dęta (dyry-
gent Jacek Rutkowski). Zaśpiewała Wiktoria 
Prądzyńska (kier. muzyczny Marek Binkowski). 
Blok programów artystycznych powstał pod 
kierunkiem Joanny Papugi-Rakowskiej, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

Burmistrz Mateusz Kamiński losował 
na scenie zdjęcia z fotobudki, za które można 
było otrzymać upominki. Dzieci i młodzież 
mieli zapewnioną m.in. watę cukrową i prażo-
ną kukurydzę gratis. Wolontariusze prowa-
dzili zbiórkę pieniędzy na najdroższy 
lek świata za 9 mln zł dla ciężko 
chorej, małej Mai z sąsiedniej 
gminy. Od sponsorów zgroma-

dzono m.in. ciasta, które rozdawano w zamian 
za wpłaty do skarbonek. W alejach zorganizo-
wano sprzedaż balonów, wielkich przytulanek, 
kiełbasek i mięsa z grilla, artykułów do szkol-
nych wyprawek.

O godz. 16.45 wystąpiła gwiazda wieczoru, 
czyli zespół VOX. To artyści najwyższej próby. 
Od 41 lat tworzą zgrany zespół, który zachwy-
ca harmonią głosów i energią sceniczną. Przez 
lata działalności zespół występował na scenie 

z wieloma artystami światowego formatu. 
Podczas niedzielnego koncertu usłyszeliśmy 
szlagiery VOX, cieszące się ogromnym zain-
teresowaniem i uznaniem publiczności w każ-
dym wieku. Wśród gości świątecznego Pikniku 
spotkaliśmy m.in. Małgorzatę Rózgę, zastępcę 
burmistrza Rzgowa, Mirona Ossowskiego – 
szefa promocji gminy, radnych Stanisława Za-
borowskiego i Annę Tumińską-Kubasę.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
fot. 1–7 Miron Ossowski

Radosny Piknik Rodzinny!

Ani strugi deszczu, ani zimny wiatr, ani niebo całkowi-
cie zasnute chmurami nie przeszkodziło w niedzielę 

rano, 30 sierpnia – przeprowadzić zawody dzieci i mło-
dzieży w wędkowaniu na stawie przy ul. Zielonej w Rzgo-
wie. Sprawcą tego wydarzenia było tradycyjnie Amatorskie 
Koło Wędkarskie ze Rzgowa oraz Włodzimierz Kaczma-
rek. Zawody były jednym z akcentów Pikniku Rodzinnego.

Aby zachęcić dzieci do uprawiania sportu nad wodą 
i na świeżym powietrzu, Rada Miejska w Rzgowie przezna-
czyła na zakup upominków dla uczestników 700 złotych 
z funduszu reprezentacyjnego. Wędkarze otrzymali akce-
soria wędkarskie od burmistrza Mateusza Kamińskiego 
przewodniczącego Rady Miejskiej Radosława Pełki oraz 
od Stanisława Zaborowskiego, przewodniczącego Komi-
sji Spraw Społecznych RM.

WK, fot. UM w Rzgowie

Świąteczne wędkowanie pod chmuramiŚwiąteczne wędkowanie pod chmurami

Jednym z wydarzeń, towarzyszących obchodom jubileuszu Rzgowa 
była akcja krwiodawstwa. Tym razem zarejestrowano 72 dawców, 
zakwalifikowano 58 osób, które oddały 26,1 litra życiodajnego leku!

O tej cennej inicjatywie napiszemy szerzej w kolejnym wydaniu 
naszej gazety. 

Padł kolejny Padł kolejny 
rekord!rekord!


