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do  Rzgowa!do  Rzgowa!

W piątek, 25 września 2020 roku, po ponad półwieczu, tramwaj „42” 
powrócił do Rzgowa. Punktualnie o godzinie 13.35 wjechał na potężnej 
naczepie do centrum miasta i zatrzymał się w rejonie mostu na Nerze. 
Pełnić będzie funkcję swoistego sentymentalnego pomnika 
i oryginalnego rzgowskiego minimuzeum. Czytaj – str. 10
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Nasz Mistrz Polski 
w kulturystyce!

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

75 LAT 
OSP PRAWDA
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Wanda Nebelska z Kalinka ukończy-
ła sto lat. Życzenia Jubilatce zło-
żył burmistrz Mateusz Kamiński, 

który w imieniu samorządu wręczył bukiet 
kwiatów i koc na zimne wieczory i noce. Były 
również upominki, łakocie od radnego Prze-
mysława Szczecha, sołtysa Józefa Zimonia oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich. Goście odśpiewali 
dwieście lat i wznieśli toast szampanem.

Jak żartuje syn pani Wandy – pan Marek 
ze Rzgowa, cierpiała na wszystkie możliwe 
choroby, ale żadna jej nie pokonała. Kontakt 
z nią jest utrudniony, bo ma kłopoty ze słu-
chem. Żaden aparat słuchowy jej nie pomaga. 
Rozpoznaje tylko osoby, z którymi się najczę-
ściej styka. Jeszcze do niedawna samodzielnie 
gotowała. Do 96. roku życia wykonywała sze-
reg czynności domowych. Gdy jednak pojawi-

ły się kłopoty z błędnikiem, 
ma kłopoty z poruszaniem. 
Siada więc w wózku inwa-
lidzkim. Czyta jeszcze drob-
ny druk.

Pani Wanda jest oto-
czona opieką. Syn Marek 
zagląda do niej średnio trzy 
razy dziennie. Najpierw rano 
przed godziną 6 robi jej śnia-
danie i dopilnowuje przy-
jęcia leków, po czym wraca 
do pracy w Rzgowie. Stulatkę 
odwiedza kuzynka, dwie są-
siadki, dwa razy w tygodniu 
jest u niej siostra zakonna. 
Jedyny kłopot z seniorką to, 
że jest uparta od dziecka…

Ż y c z y m y  z d r o w i a 
i wszystkiego najlepszego!

W. Kupisz

Gminę Rzgów tylko w ostatnich mie-
siącach odwiedzili: premier Mateusz 
Morawiecki oraz wicepremier Piotr 

Gliński. Jest sposobność, żeby premier odwie-
dził Rzgów 11 listopada w Święto Niepodległo-
ści. Jak do tego doprowadzić? Należy dołączyć 
do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowa-
nego pod honorowym patronatem prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 
Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez rząd 

masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której 
mieszkańcy dołączą do projektu.

Również nasza gmina może stać się czę-
ścią tego wielkiego, historycznego przed-
sięwzięcia, mającego na celu połączenie Po-
laków pod naszą flagą państwową, a także 
godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy 
Warszawskiej w 1920 roku. Aby spełnić za-
łożenia projektu, wystarczy zebrać odpo-
wiednią liczbę głosów – poparcia online. 
Możliwość oddania głosów poparcia tutaj: 
https://bialoczerwona.www.gov.pl. W trzech 
gminach, które 11 listopada 2020 roku o godz. 
23.59 osiągną największą procentowo liczbę 
głosów w stosunku do liczby mieszkańców gmi-
ny, przewiduje się udział premiera w uroczysto-
ści podniesienia flagi na maszt. W najbliższych 
dniach na stronie gov.pl/bialoczerwona dostęp-
ny będzie ranking, w którym można sprawdzać 
pozycję gminy w tej klasyfikacji. WK

200 lat, 200 lat, 
Pani Wando!Pani Wando!

Jak wygrać Jak wygrać 
wizytę wizytę 
premiera?premiera?

Reprodukcja obrazu Kossaka: „Szarża pod Rokitną”
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W czwartek, 24 września 2020 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rz-

gowie odbyło się uroczyste wręczenie medali 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznacze-
nie otrzymały 4 pary z gminy Rzgów, ich staż 
w małżeństwie to ponad pół wieku! W imieniu 

Prezydenta RP medale wręczył burmistrz Rz-
gowa Mateusz Kamiński.

Salę widowiskową GOK wypełnili najbliżsi 
uhonorowanych par. Uroczystość prowadziła 
Agata Nawrocka – kierownik USC UM w Rz-
gowie. Burmistrz wręczył jubilatom wyjątkowe 

medale, okazjonalne tabliczki oraz kwiaty. Nie 
zabrakło życzeń, wspólnego śpiewania sto lat 
oraz pamiątkowych zdjęć. Miłym zakończeniem 
był krótki występ wokalny w wykonaniu Marka 
Binkowskiego. Po części oficjalnej jubilaci oraz 
goście wzięli udział w poczęstunku. MT

Spotkanie 
jubilatów

Podczas środowej, XXVIII sesji 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
30 września 2020 r. najwięcej 
mówiono o zmianach 
wywołanych przez sytuację 
demograficzną w naszej 
gminie.

Żłobek pilnie potrzebny
Burmistrz Mateusz Kamiński powiedział, 
że pewna liczba rodzin planujących przenie-
sienie do naszej gminy, na razie zrezygnowała 
ze swych życiowych planów na wieść o braku 
wolnych miejsc w żłobku.

Jedyny publiczny 19-miejscowy żłobek 
w Guzewie rzeczywiście ma już komplet pod-
opiecznych. Budowa żłobka w Kalinie być może 
rozpocznie się w tym roku, ale najszybciej sytu-
ację poprawi stworzenie 14-miejscowego żłob-
ka na parterze budynku przy ul. Letniskowej. 
Być może uda się znów uzyskać rządowe wspar-
cie z programu Maluch+, dzięki czemu byłyby 
pieniądze na utrzymanie żłobka przez dwa lata.

Na piętrze budynku przy ul. Letniskowej 
odbywają się dyżury Spółki Wodnej i ODR, 
ale na parterze nadaje się do adaptacji na żło-
bek 110-metrowe mieszkanie. W minionych 

latach wykorzystywano je m.in. na potrzeby 
pogorzelca i lokum dla Gminnego Ośrod-
ka Kultury zanim powstała nowa siedziba tej 
placówki przy ul. Szkolnej. Mieszkanie byłoby 
w zasadzie trudne do wynajęcia ze względu 
na jego wielkość.

Radny Jarosław Świerczyński zabrał głos 
i zaproponował przeznaczenie całego budyn-
ku na potrzeby projektowanego żłobka. Dzię-
ki temu można by uniknąć remontu na raty. 
Burmistrz wyjaśnił jednak, że adaptacja piętra 
na potrzeby najmłodszych kosztowałaby bajoń-
skie sumy uwzględniając przepisy budowlane 

dla tego rodzaju placó-
wek. Na taki wydatek 
nas nie stać. Biorąc pod 
uwagę prognozy de-
mograficzne, niedługo 
w Przedszkolu Gmin-
nym w Rzgowie zacznie 
ubywać dzieci. Miejsce 
jednej grupy przedszko-
laków zajmą więc dzieci 
żłobkowe i to bez kosz-
townych inwestycji.

Harcówka też będzie
Burmistrz Mateusz Kamiński poinformował 
także, że harcerze ZHP zwrócili się do niego 
o pomoc w znalezieniu pomieszczenia dla 
harcówki. Dotychczasowe, w szatni w Szkole 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, 
zmieniło przeznaczenie. Nowa harcówka znaj-
dzie się w dotychczasowym magazynie Obro-
ny Cywilnej w budynku przy ul. Letniskowej. 
W związku z tym ten 
zostanie przeniesiony 
do ogrzewanego garażu 
bocznego w strażnicy 
OSP Rzgów. Kosztem 
25  tys. zł zostanie tutaj 
wyremontowana podłoga 
oraz wrota.

Oklaski dla 
naszego mistrza!
Rzgowianin Adrian Mar-
chewczyński zdobył tytuł 
Mistrza Polski w Kultury-
styce kat. Men’s Physiqe 

w federacji IFBB. W dniu sesji mistrz spotkał 
się w ratuszu z burmistrzem Mateuszem Ka-
mińskim, Radosławem Pełką – przewodniczą-
cym Rady Miejskiej oraz radnymi. Otrzymał 
od władz list gratulacyjny i upominek. Został 
także uhonorowany długimi brawami!

(Sylwetkę i sukcesy pana Adriana prezentu-
jemy na str. 13.)

Włodzimierz Kupisz, fot. UMR

O potrzebach dzieci i nie tylko…O potrzebach dzieci i nie tylko…
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
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Na początku września trwało układanie 
ścieralnej warstwy asfaltu na pozostałym 

do wyremontowania odcinku drogi w Gro-
dzisku od granicy Rzgowa w kierunku skrzyżo-
wania. Wykonawca skierował do akcji kombajn 
do asfaltowania, trzy walce, wielką ciężarówkę 
tak że roboty postępowały błyskawicznie.

Kończy się więc przebudowa drugiej części 
ulicy w Grodzisku od zmodernizowanego wcze-
śniej odcinka w kierunku ul. Glinianej i ul. Bajkał. 
Z punktu widzenia bezpieczeństwa najbardziej 
istotna na tej budowie była przebudowa skrętu 
z ul. Glinianej w kierunku Grodziska. Zainstalo-
wane 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.

Estetycznie prezentują się chodniki o łącz-
nej powierzchni 720 m2. Zjazdy z posesji, rowy 
odpływowe ze skarpami – obłożonymi prefa-
brykowanymi elementami betonowymi niczym 
się nie różnią od tych na wyremontowanym 
odcinku w zeszłym roku. To jest najdroższa 
w tym roku inwestycja drogowa w gminie Rz-
gów za 1 milion 517 tys. zł. Przetarg wygrał 
przedsiębiorca z Pabianic. Przypomnijmy – 
do zaciętej rywalizacji stanęło 7 oferentów.

Pobocza z destruktu asfaltowego zostały 
od nowa wyprofilowane i zagęszczone, a ich 
szerokość nie przekracza 0,8 m. Wykonawca zo-
bowiązał się do zasiania trawy na powierzchni 
1200 m2. Ponadto zainstaluje 100 m.b. podwój-
nych poręczy ochronnych o rozstawie co 2 m.

We wtorek, 8 września 2020 r. wykonaw-
ca rozpoczął rozkładanie tzw. wiążącej 

warstwy asfaltu na odcinku ul. Kusocińskiego 
od ul. Wąwozowej do ul. Pabianickiej. Na to zo-
stanie rozłożona wierzchnia, ścieralna warstwa 
asfaltu. To jedna z większych tegorocznych in-
westycji drogowych w gminie Rzgów. Zadanie 
obejmuje przebudowę ulicy Kusocińskiego 
w Rzgowie na łącznym odcinku od ul. Pabia-
nickiej (drogi wojewódzkiej) do ulicy Letnisko-
wej wraz z wykonaniem odwodnienia i ozna-
kowania ruchu.

Przetarg wygrała firma z gminy Andre-
spol. Otrzyma za to wynagrodzenie w wyso-
kości 1 miliona 58 tysięcy złotych. Długość 
modernizowanego odcinka to 488,1 m. Zakres 
robót obejmował m.in. naprawy nawierzchni 
bitumicznej jezdni, jak również rozbiórkę ist-
niejącej konstrukcji drogi i wykonanie nowej.

Gotowe są pobocza, chodniki dla pieszych, 
wjazdy indywidualne do posesji. Wykonawca 
wybudował kanalizację deszczową, a zlecenie 
obejmowało również wykonanie studzienek 
ściekowych z przyłączami, które włączono 
do projektowanych oraz istniejących kanałów 
deszczowych w ulicy Kusocińskiego.

Do przebudowy zakwalifikowano istnie-
jący odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie 
skrzyżowania z ul. Reja. Częściowo do likwi-
dacji przeznaczono odcinek kanalizacji od ul. 
Pabianickiej do ul. Wąwozowej po wschodniej 
stronie ulicy.

Zadanie obejmuje odmłodzenie żywo-
płotów poprzez podcięcie gałęzi. Rów odpły-
wowy na odcinku 172,7 m został obudowany 
korytkami betonowymi prefabrykowanymi. 
Powierzchnia zieleńców wyniesie 655,6 m2.

Asfalt na szybkoAsfalt na szybkoUlica Ulica 
Kusocińskiego Kusocińskiego 
z dywanikiemz dywanikiem

RZGÓW GRODZISKO

Dopiero 1092 osoby przyłączyły się 
do nowej kanalizacji w Starowej Górze 
i Starej Gadce. Tymczasem, warun-

kiem skorzystania z unijnego dofinansowania 
budowy tej kanalizacji było przyłączenie 1700 
posesji do końca listopada tego roku. W prze-
ciwnym razie gmina będzie musiała zwrócić 
pieniądze. To oznacza ogromną stratę dla bu-
dżetu gminy Rzgów. Ten niepotrzebny wyda-
tek będziemy odczuwać przez całe lata w ten 
sposób, że będzie brakować na chodniki, nowy 
asfalt na ulicach czy oświetlenie.

Do mieszkańców, którzy nie spełnili tego 
obowiązku dotarły imienne wezwania. Bur-
mistrz wzywa w nich do przyłączenia nieru-
chomości do istniejącej sieci kanalizacji sani-

tarnej w terminie do 30 listopada 2020 r. Wyżej 
wyznaczony termin jest ostateczny i nieprze-
kraczalny. Aby spełnić obowiązek, należy zło-
żyć w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Ka-
nalizacji w Rzgowie ul. Stawowa 11, wniosek 
o wydanie warunków technicznych wykonania 
indywidualnego przyłącza kanalizacyjnego.

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

W doręczonym wezwaniu jest mowa o tym, 
że w przypadku niespełnienia obowiązku, zo-
stanie wydana decyzja nakazująca przyłącze-

nie do sieci kanalizacyjnej. Wykonanie decyzji 
podlega egzekucji w trybie przepisów Ustawy 
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (tj. DzU z 2019 r. poz. 
1438 ze zm.).

Burmistrz Rzgowa przypomina, że zgodnie 
z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, właściciele nieruchomości zapew-

niają zachowanie czystości i porządku przez 
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tyl-
ko wtedy, jeżeli posesja jest wyposażona w przy-
domową oczyszczalnię ścieków, spełniającą 
wymagania określone w przepisach odrębnych.

Oprac. Włodzimierz Kupisz

Czas przyłączyć się Czas przyłączyć się 
do kanalizacji!!!do kanalizacji!!!

Kolumny opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz
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Na budowie alei pieszo-rowerowej między 
Guzewem a Prawdą na prawie całej dłu-

gości jest już gotowa konstrukcja drogi. Pod-
budowa jest wykonywana z kruszywa kamien-
nego. Będziemy poruszać się po nawierzchni 
z betonu asfaltowego. Aleja dla rowerzystów 
i pieszych powstaje na odcinku 1129 metrów. 
Ma szerokość 2,5 metra.

Podobna powstała właśnie w Starej Gadce. 
Ciąg pieszo-rowerowy Guzew – Prawda jest 
wspólnym przedsięwzięciem finansowym gmi-
ny Rzgów oraz Starostwa Powiatowego Łódz-
kiego Wschodniego. Udział każdego partnera 
wynosi pół na pół. Do przetargu na aleję mię-
dzy Guzewem a Prawdą stanęło 10 firm. Wy-
grał Zakład Remontowo-Budowlany z Łodzi, 
proponując cenę prawie 597 tysięcy złotych. 
Budowa ma zakończyć się do końca paździer-
nika bieżącego roku.

W Starowej Górze kończy się generalna 
modernizacja ulicy Stropowej 590-me-

trowej długości. Inwestycja ma kosztować 
592,4 tys. zł. Do finiszu pozostały pra-
ce wykończeniowe i sprzątanie placu 
budowy, które opóźniły obfite deszcze.

Gmina zleciła wykonanie na-
wierzchni ulicy Stropowej z szarej 
i grafitowej kostki brukowej typu beha-
ton 8-centymetrowej grubości. To już 
kolejny w Starowej Górze przykład 
zastępowania asfaltu brukiem, który 
przepuszcza deszczówkę i utrudnia 
powstawanie kałuż po ulewie. Ulica 
ma charakter nieprzelotowy, a więc 
występuje tu tylko ruch lokalny. W wy-
niku przebudowy Stropowej, z uwagi 
na jej wąskość nie ma wydzielonego 
chodnika ani zjazdów z indywidual-
nych posesji.

Cały wspólny ciąg pieszo-jezdny 
łącznej szerokości 5,5 metra został 
wybrukowany w granicach własno-
ści gminy, czyli do linii ogrodzeń. 
Sprawnie przeprowadzany etap ma-
szynowego układania kostki bru-
kowej poprzedziła czasochłonna 
rozbiórka starej nawierzchni z płyt 
betonowych i podbudowy ulicy 
z kruszywa, a następnie stworzenie 
nowej. Wykonawca na koniec ustawi 
48 znaków drogowych. 

Odbył się końcowy odbiór techniczny nowej nawierzchni ul. Tunelo-
wej w Starowej Górze. To była ciekawa modernizacja. Zrezygnowa-

no z asfaltu na rzecz kostki betonowej. Jezdnię przykrywa pełna kostka, 
a w miejscu poboczy i chodników zastosowano kostkę ażurową, której 
otwory zasypano żwirem i piaskiem. To jedna z największych, tegorocz-
nych inwestycji drogowych w gminie Rzgów na kwotę prawie 850 tys. zł 
złotych za przebudowę ok. 600 m ul. Tunelowej.



Dla rowerzystów Dla rowerzystów 
i pieszychi pieszych

Porządki Porządki 
na ul. Stropowejna ul. Stropowej

Ażurowa TunelowaAżurowa Tunelowa

STAROWA GÓRA

STAROWA GÓRA

GUZEW/PRAWDA

Burmistrz Mateusz Kamiński oraz Miron 
Ossowski odpowiedzialny w ratuszu 
za promocję gminy Rzgów – uczestni-

czyli w Forum Ekonomicznym w Karpaczu 
(przeniesionym z powodu pandemii z Krynicy). 
Forum Ekonomiczne, które odbyło się w dniach 
8–10 września 2020 r. to najważniejsza tego typu 
konferencja w skali Europy środkowo-wchod-
niej z udziałem szerokiego grona specjalistów.

Na jednym z paneli dyskusyjnych pn. „Pań-
stwo i reformy” burmistrz Mateusz Kamiński 
odpowiadał na pytania Jacka Bańki, dzienni-
karza Radia Kraków. Mówiąc o 30-letnich do-
świadczeniach samorządu lokalnego, podkre-
ślił znaczenie profesjonalizacji pracowników 
oraz instytucji samorządowych. Wypowiedział 
się na temat centrów handlu odzieżą na naszym 

terenie, które się dywersyfikują. Właściciele re-
agują natychmiast na wszelkie mody i zjawiska 
na makrorynku gospodarczym. Obok tysięcy 
boksów z odzieżą, obuwiem, kosmetykami 
pojawiają się sieciowe supermarkety, rozwija 
się gastronomia, miasteczka zabaw dla dzieci 
itp. Dzięki temu centra są bardziej odporne 
na niekorzystne zjawiska na rynku w porów-
naniu z galeriami handlowymi w wielkiej Łodzi 
i innych miastach.

Burmistrz M. Kamiński nie unikał odpo-
wiedzi na trudne pytania. Mówił, że w gminie 
Rzgów nie pojawiają się wiatraki, bo takim 
inwestycjom nie sprzyja bardzo rozproszone 
budownictwo jednorodzinne. Z tych samych 
powodów budowa sieci kanalizacyjnej jest bar-
dzo kosztowna.

Pandemia wywołuje nowe zjawiska spo-
łeczne. Pracownicy korporacji w znacznej 
większości zgadzają się na zdalną pracę. Gene-
ralnie, mieszkańcy Łodzi czy Pabianic szukają 
możliwości przeniesienia na wieś, aby przestać 
funkcjonować w dużych skupiskach ludzkich. 
Trudno się więc dziwić, że gmina Rzgów są-
siadująca z wielkimi miastami – z miesiąca 
na miesiąc ma coraz liczniejszą rzeszę stałych 

mieszkańców co będzie przekładało się na wyż-
sze wpływy podatkowe do kasy gminnej.

Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wy-
powiadał się m.in. dr nauk humanistycznych 
Arkadiusz Adamczyk, mieszkaniec Bronisina 
Dworskiego. Ten historyk reprezentuje Instytut 
Współpracy Polsko-Węgierskiej.

W.Kupisz, fot. Miron Ossowski

O samorządzie O samorządzie 
i centrach handlu i centrach handlu 

RZGÓW NA FORUM EKONOMICZNYM W KARPACZU
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Po południu, w niedzielę, 20 września 
w Romanowie odbył się piknik rodzin-
ny. Dzieci bawiły się na czterech dmu-

chańcach i na placu zabaw. Pod nową wiatą 
rekreacyjną Koło Gospodyń Wiejskich pod 
przewodnictwem Edyty Binkowskiej przygoto-
wało taka obfitość słodkich wypieków, że moż-
na było dostać oczopląsu. Operatorzy grilla 
nastarczyli ogromne ilości kiełbasek, kaszankę 
i opiekane kajzerki. Grupa malarska „Collage”, 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Rzgowie zadbała o zajęcia plastyczne dla 
najmłodszych.

Jednostka OSP Romanów (prezes Wło-
dzimierz Pytka) przygotowała pokaz sprzętu 
strażackiego. Rada Sołecka i sołtys Sławomir 
Domański wsparli Koło Gospodyń Wiejskich 
w organizacji pikniku. Dla dzieci przygotowa-
no ogromną liczbę torebek popcornu gratis, 
a wytwórnia waty cukrowej z trudem nadążała 
z obsługą długiej kolejki. Na kilku stoiskach 
prowadzono działalność dobroczyn-

ną i zbiórkę do puszek na lek 
dla Mai Kwiatkowskiej z sąsied-
niej gminy.

Na pikniku zjawili się m.in.: 
burmistrz Mateusz Kamiński, 
zastępca burmistrza Rzgowa 
Małgorzata Rózga oraz Rado-
sław Pełka – przewodniczący 
Rady Miejskiej. Była dobra za-
bawa, wspaniały relaks w po-
południowym słońcu schładza-
nym powiewami wiatru.

Włodzimierz Kupisz

Rodzinne i sąsiedzkie klimatyRodzinne i sąsiedzkie klimaty
ROMANÓW

Pierwszy Dzień Przedszkolaka odbył się już 
w 2010 roku z inicjatywy dyrektorów łódz-

kich przedszkoli. Przyjęto wówczas także myśl 
przewodnią projektu: „Zabawa, radość, eduka-
cja”. Z okazji święta przedszkolaków zastępca 

burmistrza Rzgowa Małgorzata Rózga złożyła 
życzenia wychowankom publicznych placówek 
w Rzgowie i Guzewie. Załącznikiem do życzeń 
było jajko-niespodzianka.

Oba przedszkola gminne pracują normal-
nie. Starsze dzieci najłatwiej oswoiły się z odka-
żaniem rączek, a także z częstym myciem buzi 
i dłoni, z zachowaniem dystansu sanitarnego, 

a także z noszeniem maseczek. Najmłodszym 
o wiele trudniej zrozumieć, dlaczego maseczka 
noszona na podbródku przed niczym nie chro-
ni. W Rzgowie było wczoraj na zajęciach około 
190 dzieci na 250 miejsc, a w Guzewie 16 na 25 
miejsc. To normalny odsetek nieobecności, gdy 
nadchodzi czas katarów i przeziębień.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przed-
szkolaka – przypadającego w tym roku 
w niedzielę, 20 września w wielu przedszkolach 
w Polsce organizowane są różne atrakcje, kon-
kursy, gry i zabawy. Punktem obowiązkowym 
obchodów jest wspólne odśpiewanie hymnu.

Hymn przedszkolaka
Wszyscy swoje święto mają, święto mają
Tańczą skaczą i śpiewają, i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają
Ref: Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj
To święto Ani, Basi i Krzysia
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami kto tylko chce
Ogród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka
Że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka
Ref: Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj
To święto Ani, Basi i Krzysia
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami kto tylko chce.

Słowa: Beata Lach, Mirosława Witecka
Muzyka: Urszula Pakuła

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Słodkie święto Słodkie święto 
przedszkolakówprzedszkolaków Już w październiku Gminny Ośrodek Kultury 

w Rzgowie po raz kolejny zaprasza na spek-
takl teatralny. Tym razem będzie to sztuka 
„Małżeński poker” opowiadająca o parze 
małżeńskiej, w której mężczyzna jest pewnym 
siebie zwolennikiem związku otwartego. Jego 
żona od lat boryka się z depresją spowodowaną 
zachowaniem męża.

Kobieta nie może się przełamać, aby po-
dobnie jak mąż, rozpocząć rozwiązłe życie. 
Z czasem jej się to udaje, jednak wtedy w męż-
czyźnie dochodzi do głosu duma i zazdrość. 

Idzie za tym różnica zdań, burzliwe kłótnie, 
operowanie słowem…czyli typowa wojna 
damsko-męska. Pomysł zaczerpnięty z książki 
Dario Fo i Franka Reme.

Na scenie wystąpi Grupa Teatralna 4+: 
Bożena Krawczyńska (reżyseria) oraz Tomasz 
Grzegorzewski (scenografia).

Zapraszamy serdecznie. Sobota, 17 paź-
dziernika 2020, godz. 18.00. Bilety w cenie 10 zł 
do nabycia na stronie www.kupbilecik.pl oraz 
w kasie GOK.



Damsko-męska walka Damsko-męska walka 
na deskach GOKna deskach GOK

„Wszystkie dzieci nasze są – integracja mieszkańców Romanowa” zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy 

w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
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Jednym z wydarzeń, towarzyszących ob-
chodom 553. rocznicy nadania praw miej-
skich Rzgowowi – była akcja krwiodawstwa 

w niedzielę rano, 30 sierpnia. Jak poinformo-
wał Marcin Bartoszek, prezes Klub Stowarzy-
szenia Honorowych Dawców Krwi w Rzgowie 
im. kpr. Wojtka, tym razem zarejestrowano aż 
72 dawców. Osoby zakwalifikowane do odda-
nia krwi, a było ich 58 – oddały aż 26,1 litra 
życiodajnego leku.

W trakcie zbiórki nie zabrakło różnych 
atrakcji. Wystąpiły czirliderki Power Fun Rz-
gów. Następnie rozegrano mecz piłki siatkowej: 
samorządowcy kontra Fiero Zawisza Rzgów. 
Na trybunach kibicowała zawodnikom m.in. 
Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza. Górą 
okazali się samorządowcy gminy Rzgów!

Odwiedzili nas radni z powiatu pajęczań-
skiego, z którymi spotkali się: burmistrz Rz-
gowa Mateusz Kamiński oraz Marek Barto-

szewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie. Goście chcieli poznać organizację 
krwiodawstwa na naszym terenie. Niedzielna 
akcja była pierwszą, która odbyła się w hali 
GOSTiR, a dawcy, obsługa i personel medycz-
ny nie byli zależni od kaprysów pogody.

Krwiodawcy dzielili się czekoladami 
i batonami z wychowankami domów dziecka. 
W tym celu zbiórkę czekolady prowadzono 
w drewnianej skrzyni przy szatni. Dzięki Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Kalinie oraz ofiarności 
sponsorów: Cukierni Nita, Hotelowi i Restau-
racji Eden, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego 
Grot udało się przygotować bogaty poczęstu-
nek dla białego personelu RCKiK w Łodzi oraz 
dla krwiodawców oraz wolontariuszy.

Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi w Rzgowie im. kpr. Wojtka za naszym po-
średnictwem pragnie podziękować wszystkim 
za przybycie i za oddanie tak cennego daru ja-
kim jest krew w obecnej sytuacji: w te wakacje 
dramatycznie brakuje krwi dla ofiar wypadków 
samochodowych. Wielkie podziękowania orga-
nizator kieruje do: Gminnego Ośrodka Sportu, 
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, Stowarzysze-

nia Honorowych Dawców Krwi im. św. Brata 
Alberta oraz Centrum Promocji i Rozwoju Ini-
cjatyw Obywatelskich OPUS. Mamy nadzieję, 
że będziecie z nami też w listopadzie!

W. Kupisz
fot. WK i organizatorzy

Paulina Nowak, najnowszy nabytek Koła Rę-
kodzieła Artystycznego „Zasupłane” przy 

GOK w Rzgowie zaprojektowała z „zasupłany-
mi” koleżankami gadżet Sieci Miasteczek Spo-
kojnego Życia Cittaslow. Ponieważ w konkur-
sie projektowym prezentowały się samorządy, 
a nie indywidualni autorzy, więc burmistrz Ma-

teusz Kamiński formalnie odebrał wyróżnienie 
na festiwalu Cittaslow w Działdowie i przekazał 
upominki Paulinie w rzgowskim ratuszu.

Wyróżniony podczas XI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Miasteczek Cittaslow projekt przed-
stawia symbol spokojnego życia Cittaslow – śli-
maka wykonanego metodą decoupage na de-
sce. Ideę pracy wyobrażają zdjęcia kojarzące się 
z puzzlami. (WK)

Na zdj. w Rzgowie: wyróżniona Paulina 
Nowak z burmistrzem M. Kamińskim

Fot. Mariusz Chachuła i dzialdowo.pl

Akcja Lato w Starowej Górze zakończyła się 
z końcem wakacji, jednak wspominać ją było 
można do końca września. W GOK odbył się 
wernisaż prac, które powstały podczas plene-
ru malarskiego „Wspomnienie z wakacji”. Jury 
w składzie: burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński, radny Stanisław Zaborowski, dyrek-
tor GOK Joanna Papuga-Rakowska oraz pla-
styk Ewa Majdzińska zdecydowali nagrodzić 
wszystkich uczestników warsztatów.



Rzgowscy dzielnicowi systematycznie spo-
tykają się z uczniami i przedszkolakami. 

W Publicznym Przedszkolu w Rzgowie poru-
szyli tematy bezpieczeństwa na drodze, wyja-
śniali jak ważną rolę odgrywają odblaski i apelo-

wali, aby pociechy zawsze miały przy sobie jakiś 
element odblaskowy. To przyczynia się do tego, 
że jesteśmy lepiej widoczni dla kierowców.

Na takich spotkaniach policjanci szczegó-
łowo omawiają niebezpieczeństwa, na jakie 
narażone są dzieci. Apelują o ostrożność i roz-
wagę. Przedszkolaki zawsze uważnie słuchają 
porad policjantów m.in. jak zachować się rów-
nież przy spotkaniu z bezpańskim psem albo 
obcą osobą. Dzielnicowi z Komisariatu Policji 

w Rzgowie swoją aktywnością i bliskim kon-
taktem z dziećmi budują ich zaufanie. Dzięki 
temu dzieci wiedzą, że w sytuacjach zagrożenia 
niezbędna jest pomoc funkcjonariuszy.

Każdego dnia przy placówkach oświato-
wych w powiecie łódzkim wschodnim moż-
na zauważyć radiowóz. Policjanci szczególnie 
zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów 
przez kierowców jak i pieszych.

Źródło: policja

Nasz ślimak wyróżniony Nasz ślimak wyróżniony 
na festiwalu Cittaslowna festiwalu Cittaslow

Wspomnienia z wakacji Wspomnienia z wakacji 
na wystawiena wystawie

Dzielnicowi 
w rzgowskim 
przedszkolu

Kolejny rekord – 26,1 litra krwi!Kolejny rekord – 26,1 litra krwi!
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Wyjątkowo wysoka frekwencja dopi-
sała na imprezie plenerowej z cy-
klu „Pożegnanie Lata” w Starowej 

Górze. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Grot” 
z trudem nadążał z dostawami wkładu do ogni-

ska i do grilla, a smażalnia placków ziemnia-
czanych pracowała bez wytchnienia.

Plenerową imprezę zorganizowali: radny 
Stanisław Zaborowski, sołtys Anna Wielgosz 
i Gminny Ośrodek Kultury pod dyrekcją Jo-

anny Papugi-Rakowskiej. Do tańca 
i do pieczenia kiełbasek w ognisku 
przygrywał zespół. Zorganizowano 
konkurs w obieraniu ziemniaków 
na czas, w którym nagrodą główną 
był worek kartofli. Surowiec od razu 
został przeznaczony na placki ziem-
niaczane. Na stołach biesiadnych 
królowała ludowa przekąska: kar-
tofel w kołderce z boczku pieczony 
w folii aluminiowej!

Najmłodsi oblegali urządzenia na placu 
zabaw, a wiele osób w różnym wieku ko-
rzystało z siłowni na świeżym powietrzu, 
ze stołu do piłkarzyków lub grało w piłkę.

W blasku ogniska rozpoznaliśmy 
szacownych gości: burmistrza Rzgowa 
Mateusza Kamińskiego, wiceburmistrz 
Małgorzatę Rózgę i profesor Małgorzatę 
Niewiadomską-Cudak, wiceprzewodni-
czącą Rady Miejskiej w Łodzi.

W. Kupisz

W środowe popołudnie, 16 września w par-
ku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie 

przysmażyło nie z tej ziemi – termometry 
wskazywały 28°C w cieniu! Mieszkańcy tłum-
nie przybywali na Piknik Rodzinny, a w zasa-
dzie na jego drugą część, której nie dało się zre-
alizować 30 sierpnia z powodu nadchodzącej 
nawałnicy.

Już od godziny 16 długie kolejki ustawia-
ły się do atrakcji takich jak stoiska z darmo-
wą watą cukrową i popkornem, do zjeżdżalni, 
dmuchańców i do nadmuchiwanych minipla-
ców zabaw.

Kolejki nie zabrakło nawet tam, gdzie sek-
cja cyrkowa rozpięła liny między drzewami. 
Młodzi cyrkowcy uczyli chodzenia po linie 
rozpiętej nad ziemią, na szczęście niezbyt wy-
soko, ale i tak emocji nie zabrakło!

Od godziny 18 centralna część parku zamie-
niła się w kino leżakowe, w którym rygorystycz-
nie przestrzegano dystansu sanitarnego. Na tele-
bimie obejrzeliśmy film animowany „Ups! Arka 
odpłynęła”, a następnie polski film fabularny 
„Carte Blanche”. W kinie letnim do dyspozycji 
było ponad 70 leżaków. WK

W kolejce W kolejce 
do spaceru do spaceru 
po liniepo linie

POŻEGNANIE LATA W STAROWEJ GÓRZE

Wspólne Wspólne 
 ognisko  ognisko 
i biesiadai biesiada

JESZCZE JEDEN PIKNIK 
W RZGOWSKIM PARKU…
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W niedzielę, 6 września o godz. 11.30 
w kościele parafialnym w Rzgowie 
ks. proboszcz Krzysztof Florczak od-

prawił dziękczynną mszę dożynkową. Ze wzglę-
du na obostrzenia sanitarne, rzgowski samorząd 
zrezygnował z dożynkowej imprezy masowej.

Uroczyste podsumowanie trudu rolników, 
hodowców, sadowników, ogrodników i pszcze-
larzy ograniczyło się w zasadzie do wnętrza 
świątyni i krótkiego występu Rzgowskiej Or-
kiestry Dętej na dziedzińcu. Zachowano jednak 
najważniejsze elementy ceremoniału Święta 
Plonów. Koło Gospodyń Wiejskich z Kalina 
przygotowało do poświęcenia wspólny, gminny 
wieniec dożynkowy. Oprawą artystyczną zajęli 
się: Rzgowska Orkiestra Dęta, Rzgowski Chór 
Camerata oraz Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie, 
działające w Gminnym Ośrodku Kultury. Mło-
dzi artyści w strojach ludowych wręczyli księdzu 
proboszczowi tradycyjne dary: m.in. pachnący 
chleb z tegorocznego zboża i płody ziemi.

Ks. K. Florczak podziękował rolnikom 
za trud. Cieszył się razem z nimi, że wiosen-
ne zapowiedzi suszy stulecia nie spełniły się, 
a ziemia wydała wspaniały plon, który jest 
najlepszą rekompensatą za wysiłek gospoda-
rzy. Na starościnę dożynek wybrano Monikę 
Gajdę, a starostą został Marcin Skrobiszewski, 
który zwrócił się do kapłanów: – Jako przed-
stawiciele tegorocznych dożynek parafialnych 
pragniemy bardzo serdecznie podziękować Panu 
Bogu za dar tegorocznych plonów i wszelkie ła-
ski związane z pracą żniw. Jest to dla nas wielki 
zaszczyt, że jako przedstawiciele polskiej wsi 
możemy dzisiaj dziękować Bogu za tegoroczne 
zbiory, za opiekę nad każdym z nas i za błogo-
sławieństwo w ciężkiej pracy na roli.

Natalia Pachulska z ZPiT Rzgowianie prze-
czytała słowa do tradycyjnej przyśpiewki obrzędo-
wej, która powstała specjalnie na dożynki 2020 r.:

Witamy Was wszystkich księżom się kłaniamy
Dziś z dożynkowym wieńcem 

do Was przybywamy
Smutne to dożynki nie będziemy świętować
Tylko za dobre żniwa Panu Bogu dziękować

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba
Bo Twojej pomocy całej Polsce trzeba

Czas pandemii i strachu przez wirusa to było

By w ludziach miłość, wiara na nowo ożyło
Wszędzie były zakazy do sklepu, kościoła

A dzieci w domu do nauki taka to życia szkoła
Panie Boże strzeż nas dzieci grzeszne Twoje
Od choroby-pandemii daj nam wiary zbroje

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba
Bo Twojej pomocy rolnikom potrzeba

Rolnik to człek twardy sam ciężko pracuje
Od świtu do nocy w Polskiej ziemi haruje

Bo ziemia to nasz majątek i pracować trzeba
Żeby w naszym kraju nie zabrakło chleba

Gospodarstwa małe są już na upadku
A nie ma chętnego by przejąć je po dziadku

Ludzie wolą jechać pracować do Unii

A nie w polu robić po dziadku i babuni
Chodź wiele trudności polski rolnik znosi

To tylko o pomoc Pana Boga prosi
A w tym naszym wieńcu żytko się ukryło

Żeby w naszych wioskach spokojnie się żyło
By wiara rolnika taką moc dziś miała
Żeby cała Polska razem się trzymała

Żniwa poszły szybko Bozia nam sprzyjała
Minęły dwa tygodnie ścierń tylko została
Nie traćmy nadziei nie zabraknie chleba

Jeśli zaufamy wielkim mocom nieba
Pobłogosław Panie z wysokiego nieba

Bo Twojej pomocy naszej Gminie potrzeba
Co roku prosimy o zgodę w rządzeniu

I ukazali nam się włodarze w wielkim olśnieniu
I w tej naszej gminie zgoda nam króluje

Burmistrz z Radą pięknie nam się Tu spisuje
Władze naszej gminy pomogą doradzą

Są w pierwszej Trójce to i grosika nam dadzą
Decyzje podejmują zgodnie jedna wola
Dotacje przyznali dla Naszego kościoła

Inwestycje idą przedszkola budują
Tu droga tam chodnik gminy nie zrujnują

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba
I za takiego księdza podziękować trzeba

Czcigodny Księże Proboszczu 
przyjmij podziękowania

Za Twoją pracę i serce składamy słowa uznania
Bóg zapłać za Eucharystię 

i wszystkie sakramenty
Ty dbasz o naszą świątynie i jej dokumenty
Dziękujemy ci za modlitwę i wiarę a łaska 

Pana niech Cię nie omija
A Duch Święty i Dobra Maryja 

niech Ci zawsze sprzyja.

– Dziś dziękujemy za tegoroczne plony w skrom-
niejszej oprawie niż zazwyczaj – powiedział 
podczas uroczystości burmistrz Mateusz Ka-
miński. – Cieszmy się tym, co dała nam przy-
roda. Wierzę, że za rok będziemy mogli uczcić 
pracę rolników, ogrodników i pszczelarzy także 
tradycyjną zabawą dożynkową.

W tegorocznych gminno-parafialnych do-
żynkach wzięli udział m.in.: Małgorzata Ró-
zga – zastępca burmistrza, Radosław Pełka – 
przewodniczący Rady Miejskiej z grupą rajców, 
radna powiatowa Edyta Waprzko, Joanna Pa-
puga-Rakowska – dyrektor GOK i dh Dariusz 
Krzewiński – prezes Powiatowego i Gminnego 
Związku OSP z grupą strażaków.

Włodzimierz Kupisz

Dożynki pachnące chlebem…Dożynki pachnące chlebem…

1 września metropolita łódzki, arcybiskup 
Grzegorz Ryś, mianował naszego księdza 
kanonika Krzysztofa Florczaka dziekanem 

dekanatu tuszyńskiego na kolejną 5-letnią ka-
dencję.

Ks. kanonik pochodzi z miejscowości Góra 
Św. Małgorzaty. Przez kilka lat był proboszczem 
w Karlinie, gm. Grabica. W 2013 r. trafił do Rz-
gowa po śmierci poprzedniego proboszcza ks. 
Tadeusza Malca. Można znaleźć wiele przy-
kładów na dobrą jego współpracę z lokalnym 
samorządem. Systematycznie udostępniał świą-

tynię, gdy GOK funkcjonował w ciasnym bu-
dynku, a dom kultury był dopiero w budowie.

Nigdy nie odmawia, gdy trzeba zorganizo-
wać zbiórki na pomoc charytatywną. Ostatnio, 
udało się zebrać 6 tysięcy na pomoc ofiarom 
wybuchu w Libanie, podczas gdy w łódzkich 
parafiach odzew bywał znikomy, bo zebrano 
na przykład kilkusetzłotową kwotę! 

We współpracy ze wspólnotą parafialną pod-
jął dzieło rewaloryzacji rzgowskiej zabytkowej 
świątyni, pochodzącej z XVII wieku. To dzieło 
ze względu na rozmach trzeba było podzielić 
na wiele lat. Jednak program, wspierany przez 
mieszkańców i samorząd, Ministerstwo Kultury 
oraz Łódzki Urząd Wojewódzki jest w trakcie 
realizacji. Świątynia zmieniła się od zewnątrz, 
a prace nad ołtarzem głównym otwierają pro-
gram rewaloryzacji wnętrza świątyni. WK

Gratulacje, Gratulacje, 
księże dziekanie!księże dziekanie!
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Na tropach historii

Rozstrzygnięto przetarg na remont po-
mnika w Starej Gadce na cmentarzu 
wojennym. Ze względu jednak na to, 

że Łódzki Urząd Wojewódzki może na ten cel 
przeznaczyć w tym roku 25 tys. złotych, zakres 
robót ograniczy się do wzmocnienia funda-
mentu. Zakład Adama Bednarczyka z Broni-
sina Dworskiego wykona te prace do połowy 
października br. Reszta – w następnych latach, 
bo program ratowania kamiennego monumen-
tu ma pochłonąć 160 tys. zł. I w tym przypadku 
liczymy na dotacje z województwa.

Z dokumentacji przetargowej wynika, 
że ze względu na wypłukiwanie przez wodę 

gruntu ze skarpy przed pomnikiem, należy 
skorygować przebieg głównej alei w jej górnej 
części. Wykonawca powinien odtworzyć istnie-
jące wcześniej schody terenowe i mur oporowy 
przed monumentem. Skarpę należy wzmocnić 
geowłókniną i udrożnić system odwodnienia.

Na naprawę czeka też mur fundamentowy. 
Planowanie zakresu remontu jest utrudnione, 
gdyż brakuje dokumentacji technicznej z pierw-
szego okresu istnienia nekropolii. Prace zwień-
czy umieszczenie dwóch bloków kamiennych, 
na których będzie się składać kwiaty i znicze.

W okresie powojennym prace nad porząd-
kowaniem historycznej nekropolii rozpoczęły 
się w 1994 r. – w 80-lecie bitwy. W porządko-
waniu biorą od tej pory grupy młodzieży nie-
mieckiej i polskiej, ostatnio grupy wojskowych 
Bundeswehry oraz jednostki lotniczej w Łasku, 
a także lokalnych drużyn harcerskich. Cmen-
tarz wojenny znajduje się w wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków i jest jednym z najcenniejszych 
obiektów turystycznych w gminie Rzgów.

Na wycinkę uschniętych konarów, przycin-
kę drzew, uprzątnięcie konarów i gałęzi od stro-
ny cmentarza w Starej Gadce Łódzki Urząd 
Wojewódzki przekaże w tym roku 15 tys. zł.

* * *
Między Rzgowem a Rudą Pabianicką w dniach 
21–23 listopada 1914 r. miało miejsce krwawe 
starcie między Rosjanami broniącymi podejść 

do Łodzi a atakującymi Niemcami. Niemiecka 
artyleria stała na polach nieopodal brzegu Neru 
ma polach należących do Starej Gadki, a okopy 
niemieckie ciągnęły się na obecnym wzgórzu 
cmentarnym. Żołnierze carscy zaatakowali 
nocą. Doszło do krwawej bitwy na bagnety. Ro-
sjanie odnieśli przejściowy sukces na tym od-
cinku frontu. Rano całe wzniesienie i okoliczne 
pola usłane były ciałami poległych. Poległych 
pogrzebano na miejscu i zbudowano pomnik.

– Na Grobowej Górze spoczywa dwa tysią-
ce zabitych w bitwie pod Łodzią w 1914 roku 
– mówi Włodzimierz Kaczmarek z Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie. – Wiele ofiar tej bitwy 

to Polacy siłą wcieleni do armii niemieckiej i ro-
syjskiej, do armii zaborców. Tablica informacyj-
na przed wejściem do nekropolii powstała sta-
raniem gminy Rzgów według projektu Andrzeja 
Daszyńskiego z Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej „Pro Patria”, która organizuje na Górze Gro-
bowej spacery edukacyjne.

W nekropolii w Starej Gadce spoczywa-
ją również szczątki żołnierzy Wehrmachtu 
z 1939 r. oraz Rosjan i Niemców przeniesio-
nych z parku Wolności w Pabianicach. Począt-
kowo, niedaleko pomnika z tablicą pamiątkową 
Pro Patria (łac. Za Ojczyznę) znajdowała się ka-
plica prawosławna. Obecny krzyż na wzgórzu 
cmentarnym jest niższy od pierwotnego, który 
uległ zniszczeniu.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Cmentarz wojenny – remont etapami

W piątek, 25 września 2020 roku, 
po ponad półwieczu, tramwaj po-
wrócił do Rzgowa. Punktualnie 

o godzinie 13.35 wjechał na potężnej naczepie 
do centrum miasta i zatrzymał się w rejonie 
mostu na Nerze. Tu już wcześniej przygotowa-
no fragment torowiska, na które wjechał wagon 
motorowy. Pełnić będzie rolę swoistego senty-
mentalnego pomnika i niewielkiego muzeum 
Rzgowa.

Operacja przewiezienia do Rzgowa z za-
jezdni MPK w Łodzi (przy ul. Tramwajowej) 
wspomnianego tramwaju była dość skompli-
kowana. Otóż, 17-tonowy wagon, opatrzony 
nr. 42, jaki posiadały niegdyś tramwaje kursu-
jące do grodu nad Nerem, przyjechał na spe-
cjalistycznej platformie z torowiskiem, służącej 
do transportu szynowców. W takim transporcie 
specjalizuje się firma „Panas” ze Zwierzyńca. 
Zanim tramwaj znalazł się na przygotowanym 
wcześniej torowisku, trzeba było zmontować 
specjalne szyny, po których zjechał z naczepy. 
Cała operacja trwała około 2 godzin.

Skomplikowane było też przyjęcie tej nie-
typowej „przesyłki” w naszym mieście. Ekipa 
pracowników pod kierunkiem Włodzimierza 
Kaczmarka i Adama Stawianego z Urzędu 
Miejskiego musiała zdemontować latarnię, 
znak drogowy i ławkę, by cały zestaw „Volvo” 
z naczepą mógł ustawić się w pobliżu przygo-
towanego torowiska. Z kolei pracownicy MPK 

w Łodzi przymocowali tramwaj do toru. Wiel-
kie podziękowania za pomoc przy demontażu 
lampy należą się rzgowskiej firmie EL SERWIS 
Elektroenergetyka.

Całej operacji przyglądało się wielu rzgo-
wian. Z sentymentem wspominali tramwaje, 
z których korzystali przez lata, będące wów-
czas nie tylko środkiem transportu i dojazdu 
do szkół czy fabryk Łodzi, ale i miejscem na-

wiązywania kontaktów i przyjaźni trwających 
do dziś. Jak wspominają rzgowianie, to właśnie 
w tramwaju na linii Rzgów – Łódź rodziły się 
sympatie, a nawet dozgonne miłości.

Z nietypowego powrotu tramwaju zadowo-
lony był szczególnie Włodzimierz Kaczmarek, 
pasjonat starego Rzgowa i inicjator całej akcji, 
która zapoczątkowana została kilka lat temu 
przy wsparciu samorządu. Zwolennikiem po-

wrotu tramwaju w takiej właśnie formie był 
też m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Dziś widać że tramwaj cieszy się dużym za-
interesowaniem mieszkańców Rzgowa. Przy-
chodzą z dziećmi aby go oglądać ze wszystkich 
stron. Według zapowiedzi Włodzimierza Kacz-
marka będzie można w niedługim czasie w wa-
gonie usiąść na miejscu motorniczego i poczuć 
jakby się go prowadziło. Planowane jest też pre-
zentowanie dla zwiedzających w wagonie fil-
mów edukacyjnych o historii linii tramwajowej 
42 i miasta Rzgowa.

Tekst i foto W. Kupisz

Tramwaj „42” powrócił do Rzgowa!Tramwaj „42” powrócił do Rzgowa!
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W sobotę, 29 sierpnia wczesnym po-
południem od uroczystego apelu 
przed strażnicą OSP Prawda ob-

chodzono 75. jubileusz powstania jednostki. 
Sztandar jednostki został udekorowany Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Na fron-
tonie remizy została odsłonięta granitowa 

tablica pamiątkowa „W hołdzie 
strażakom, założycielom i współ-
twórcom OSP Prawda”.

Na apelu podniesiono na maszt 
flagę państwową i odśpiewano 
hymn. Ksiądz proboszcz Wojciech 
Błaszczak oraz kapelan straży ks. 
Adam Stańdo odprawili okolicz-
nościową mszę.

Punktem kulminacyjnym uro-
czystości było wręczenie Janowi 
Spałce Złotego Medalu „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa”. Srebrny Me-
dal otrzymali: Mirosław Leszek, 
Edward Nowak, Wiesław Suli-
kowski, Damian Nowak, Mariusz 
Kotlicki, Jacek Bilarus i Piotr 
Spałka. Na Brązowy Medal zasłu-
żyli: Sebastian Bieniek, Dominik 
Bieniek, Piotr Kłuba, Andrzej 

Kluczak, Sławomir Hans, Marcin Wiśniew-
ski, Łukasz Leszek, Daniel Jurga, Koło Go-
spodyń Wiejskich, w którego imieniu medal 
odebrała przewodnicząca Anna Leszek.

Część oficjalną uroczystości zamknęła de-
filada druhów ochotników z pocztami sztan-
darowymi. Wiesław Leszek – prezes OSP 

Prawda podziękował za przybycie 
licznym jednostkom strażackim – 
także spoza gminy Rzgów, sponso-
rom, a Kołu Gospodyń Wiejskich 
za przygotowanie imponującej bie-
siady, jak również mieszkańcom. 
Zagrała Rzgowska Orkiestra Dęta, 
a wśród muzyków wystąpił jej pre-
zes Włodzimierz Kaczmarek.

W uroczystości udział wzięli 
m.in. Mateusz Kamiński, bur-
mistrz Rzgowa, zastępca burmi-
strza Małgorzata Rózga, przewod-
niczący Rady Miejskiej – Radosław 

Pełka, wiceprzewodniczący RM Marek Barto-
szewski i Zbigniew Cisowski z grupą radnych, 
Miron Ossowski – szef promocji gminy, Joanna 
Papuga-Rakowska – dyrektor GOK, Krzysztof 
Czułno – wiceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP, młodszy brygadier PSP 
Cezary Wochna, a także Dariusz Krzewiński 
– prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego 
ZOSP RP. Funkcję dowódcy uroczystości peł-
nił Jan Spałka.

Włodzimierz Kupisz
fot. autor i Ryszard Poradowski

75. urodziny OSP Prawda

Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Prawdzie i Urzędu Miejskiego w Rzgo-

wie ukazała się kolejna z serii książek o druhach 
z różnych jednostek OSP w gminie Rzgów. Ale 
to nie tylko opowieść o gaszeniu i o niesieniu 
pomocy potrzebującym, ale również pierwsza 
próba opisania dziejów tej niewielkiej wsi oraz 
społecznych postaw.

Bo właśnie społecznikowskie zacięcie 
mieszkańców Prawdy było absolutnie potrzeb-
ne, aby zbudować świetlicę w trudnych latach 
60., kiedy materiały budowlane można było 
skombinować albo wystarać się albo po prostu 
zdobyć… To społecznikowskie postawy miesz-
kańców Prawdy sprawiły, że miejscowość zelek-
tryfikowano 5 lat przed znalezieniem się w pla-
nie państwowych inwestycji na tym terenie!

Te i mnóstwo innych ciekawostek znalazł 
Ryszard Poradowski, lokalny dziejopis i dzien-

nikarz. Książka zawiera na 80 stronach mnó-
stwo kolorowych zdjęć, ilustracji, map, które 
do tej pory znajdowały się rozproszone w pry-
watnych zbiorach albo kronikach OSP Prawda. 
Książka pt. Strażacka sztafeta pokoleń” na pew-
no będzie kolportowana w sobotę, 29 sierpnia 
podczas uroczystości 75-lecia miejscowej jed-
nostki strażackiej.

Tekst i fot. W. Kupisz

Bogdan Migdał, prezes zarządu Centrum 
Handlowego „Ptak”, w imieniu firmy prze-

kazał strażakom ochotnikom z OSP Prawda pre-
zent na 75-lecie jednostki. Jest to piła spalinowa, 
która tnie m.in. cienką blachę w halach magazy-
nowych, dachy, a nawet lekkie ścianki działowe.

Piła kosztowała 5800 zł. Posiada precyzyj-
ną regulację głębokości cięcia. Jednostka OSP 
Prawda miała dotychczas na wyposażeniu 
dwie piły spalinowe do cięcia drewna i trzecią 
do betonu oraz stali. Prezent znacznie rozsze-
rzył możliwości techniczne druhów strażaków 
z Prawdy. WK

Prawdziwi 
strażacy

Prezent na urodziny
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W  związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym chcemy przypomnieć kilka 
zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w obrębie swoich nieruchomości, 
o których należy pamiętać szczególnie w tym okresie, a zarazem zwracamy się z prośbą 

o stosowanie się do nich. To od nas samych zależy, czy otaczające nas środowisko będzie zdro-
we i przyjazne. Szczególnie docenić należy mieszkańców naszej gminy, gdzie zarówno chodniki 
wzdłuż drogi oraz pobocza są dobrze utrzymane i uporządkowane. Wszyscy wiemy, że zadbana 
nieruchomość nie tylko cieszy oko właściciela, ale poprawia również wizerunek całej społeczności 
lokalnej. Zadbajmy w miarę naszych możliwości o nasze budynki i zieleń wokół posesji. Zróbmy 
wszystko, aby nasze miasto i gmina lśniły czystością i porządkiem, były wyjątkowe i stały się 
przykładem dla innych. Z góry dziękujemy za współpracę! Urząd Miejski w Rzgowie

Szanowni Mieszkańcy Szanowni Mieszkańcy 
Gminy RzgówGminy Rzgów

Właściciele, współwłaściciele, użytkownicy 
wieczyści, zarządcy wspólnoty mieszkanio-
wej oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty włada-
jące nieruchomością posesji mają obowiązek 
dbać o czystość i porządek na chodnikach 
przed swoimi domami. Powinność ta doty-
czy wszystkich nieruchomości bez względu 
na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, 
bez względu czy jest to dom jednorodzinny, 
sklep, czy też działki niezagospodarowane.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach do obowiąz-
ków właścicieli nieruchomości należy m.in. 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położo-
ną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Przez powyższe należy rozumieć, 
że droga/chodnik przed posesją po-
winny być pozbawione zanieczyszczeń 
i śmieci, liści, chwastów, błota, śniegu 
i lodu. Gdy spadnie śnieg, właściciel powi-
nien odśnieżyć chodnik tak, by umożliwić 
pieszym swobodne poruszanie się po nim. 
Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika. 
Nie wolno natomiast zgarniać go na jezdnię! 
Oblodzone chodniki powinny zostać posy-
pane solą lub piaskiem. Zwisające sople lodu 

z dachów, balkonów należy strącić tak, aby 
nie stanowiły zagrożenia dla przechodniów. 
Dużym niebezpieczeństwem są również li-
ście, które po deszczu są śliskie i mogą dopro-
wadzić do upadku, tak samo potłuczone szkło 
czy też inne śmieci zalegające na chodnikach, 
dlatego należy je na bieżąco uprzątać.

Za skutki wypadku, spowodowa-
nego nieuprzątnięciem chodnika 
odpowiedzialny jest właściciel nie-
ruchomości. W przypadku złamania nogi, 
ręki lub innego uszczerbku na zdrowiu, spo-
wodowanego oblodzonym, nieuprzątniętym 
chodnikiem, odpowiedzialność za to ponosi 
właściciel posesji, na którym spoczywa obo-
wiązek utrzymania go w odpowiednim sta-
nie i porządku. Każda osoba, która wskutek 
nieodśnieżonego, nieposypanego chodnika 
np. złamała rękę, oprócz odszkodowania, 
może dochodzić swoich praw na drodze sądo-
wej i zażądać zwrotu kosztów leczenia, a nawet 
renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa.

Właściciele muszą pamiętać, że gmina 
ma prawo sprawdzić, czy obowiązki porząd-
kowe, które na nich ciążą są wykonywane 
w sposób należyty i prawidłowy. Nieuprząt-
nięcie chodnika może doprowadzić do wyda-
nia decyzji administracyjnej nakazującej wy-
konanie obowiązku, a nawet otrzymania kary 
grzywny. Organem uprawnionym do kontroli 
jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.



OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI 
wynikające z zapisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzyma-
niu 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 Rzgo-
wie 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 nieru-
chomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunal-
nych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym 
porządkowym 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.

We wtorek, 6 października w Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. Szkolnej 7 w Rzgo-
wie rozpocznie się szkolenie przedsiębiorców 

na temat nowych form wsparcia dla biznesu. 
Formuła tych warsztatów przewiduje oczywi-
ście rozmowy bezpośrednie. 

W związku z utrzymującym się wysokim 
poziomem zachorowań, spowodowanych 

pandemią COVID-19, podejmuję decyzję o pro-
wadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącz-
nie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach 
rolnych przydzielonych im do realizacji, z wyko-
rzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju 
od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywia-
dów bezpośrednich przez rachmistrzów spi-
sowych w terenie będzie przesłana odrębnym 
komunikatem.

W związku z powyższym – do odwołania 
– spis rolny realizowany będzie wyłącznie me-
todami:

•  samospisu internetowego, poprzez formularz 
spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.
gov.pl (przejdź do wypełnienia samospisu);

Samospis internetowy jest metodą obo-
wiązkową. Przez Internet można się spisać 
od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, 
którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub 
maja trudności z wypełnieniem formularza 
mogą skorzystać również z metody:
•  samospisu przez telefon, dzwoniąc na infoli-

nię spisową (tel. 22 279 99 99)
Przez infolinię spisową można się spisać 

od 1 września do 30 listopada 2020r.
•  bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy 

lub urzędzie statystycznym.


Warsztaty o wsparciu Warsztaty o wsparciu 
dla biznesudla biznesu
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Rzgowianin Adrian Marchewczyń-
ski zdobył tytuł Mistrza Polski w Kul-
turystyce kat. Men’s Physiqe w federacji 

IFBB. – Jestem megaszczęśliwym człowiekiem 
i cieszę się, że mogłem zaprezentować się 
w swojej najlepszej odsłonie – powiedział mistrz 
po odniesieniu szalonego sukcesu. Lata pracy 
nad własną sylwetką, a także dojrzałością za-
wodnika nie poszły na marne. Pan Artur ma 26 
lat. Jest magistrem dietetykiem sportowym.

Adrian Marchewczyński trenował 9 lat 
pod okiem Emila Konarskiego. Mistrzowski 
tytuł to efekt całorocznych, codziennych tre-
ningów po 3 godziny – pisaliśmy na portalu 
rzgow.pl zaraz po tym jak wywalczył tytuł wi-

cemistrza. Rzgowianin pracuje 
nad swoją piękną muskulaturą 
i sylwetką w łódzkiej siłowni 
MC – Fit Łódź. Jego podsta-
wowe wymiary to – obwód 
bicepsu 46 cm, a klatki pier-
siowej – 125 cm.

– Od najmłodszych lat fascynowa-
ła mnie piękna rzeźba ciała, a ideałem był Ar-
nold Schwarzenegger – przyznał w wywiadzie 
na portalu rzgow.pl mistrz ze Rzgowa. – Aby 
uzyskać efekt na scenie, trzeba poddać się reżi-
mowi treningów, które muszę pogodzić z pracą 
zawodową (prowadzenie restauracji) i studiami 
magisterskimi z zakresu dietetyki. W tym spo-

rcie życie planuje się z kilku-
miesięcznym wyprzedzeniem. 
Z trenerem uzgadniam dietę, 
cel treningów i miejsce startu 
w zawodach. Jesienią założy-
liśmy, że na Mistrzostwach 
Polski w Kielcach znajdę się 
w pierwszej trójce i to udało 
się zrealizować.

Kulturystyka wymaga 
bezwzględnego przestrze-
gania diety. Rok zawodnika 
dzieli się na trzy podstawo-
we okresy: budowy masy 
mięśniowej, co wymaga diety 
wysokokalorycznej wartości 
7 tysięcy kalorii na dobę dla 
wyczerpujących treningów, 
okresu redukcji (3 tysiące 
kalorii dziennie przy zbijaniu 
tkanki tłuszczowej przed za-
wodami) i okres wyciszający. 
W tym ostatnim treningi od-
bywają się już w zwolnionym 
tempie.

Okres budowy muskula-
tury wymaga więcej kalorii 
niż dieta żołnierza na poli-

gonie! Dzienna porcja wynosi bowiem 1 ki-
logram świeżego, chudego mięsa drobiowego, 
wołowiny czy ryby. Po przyrządzeniu mięso 
oczywiście gubi do jednej trzeciej wagi, ale 
i tak dla przeciętnego człowieka są to wielkie 
ilości. A przecież to nie wszystko: dziennie 
trzeba jeszcze zjeść 6 jaj w dowolnej postaci!

Dla urozmaicenia posiłków dochodzą jesz-
cze gotowe specjały ze sklepów z odżywkami 
np. białko serwatkowe czekoladowe do owsian-
ki na pierwszy posiłek, kompleksy witamin, 
aminokwasy BCAA metabolizujące się bezpo-
średnio w mięśniach, wykorzystywane podczas 
intensywnych ćwiczeń na siłowni.

Koktajle proteinowe są cennym źródłem 
białka, ale spożywane poza dietą Schwarze-
neggera z nas nie zrobią, jak twierdzi Adrian 

Marchewczyński. Stanowią jednak składnik 
zbilansowanej diety kulturysty. które jest pod-
stawowym budulcem naszego organizmu. Kto 

intensywnie trenuje, ma zdecydowanie 
zwiększone zapotrzebowanie na białko.

Dla młodzieży shake prote-
inowy to znany napój. Osobom 

bez wiedzy o rzeźbieniu ciała 
trzeba wytłumaczyć, że pod-
stawowym składnikiem takich 

koktajli jest białko dostarczane 
pod postacią mleka, jogurtu natural-

nego, kefiru albo mleka sojowego. Uzupeł-
nieniem są dodatki owocowe lub warzywne 
oraz produkty zbożowe np. płatki owsiane. 
Dzięki temu koktajl jest cennym źródłem nie 
tylko białka, ale także węglowodanów, witamin 
i składników mineralnych.

Zanim zawodnik z zadatkami na greckie-
go boga ukaże się na scenie, przechodzi jeszcze 
kolejną kwalifikację. Sędziowie mogą go nie 
dopuścić do zawodów ze względu na brak for-
my, źle przeprowadzona redukcję tkanki mię-
śniowej itp. szczegóły, których laik nie ogarnie. 
Tuż przed występem zawodnik zjada ostatnie 
sto gramów żelków zawierających cukry pro-
ste albo wypija colę. Wszystko to w połączeniu 
z ćwiczeniami ma służyć wyżyłowaniu mięśni, 
wyeksponowaniu każdej żyłki na bicepsie. Aby 
świetnie się zaprezentować przed komisja sę-
dziowską podczas prezentacji, trzeba jeszcze 
zbrązowić ciało opalaczem w sprayu, produ-
kowanym specjalnie z myślą o kulturystach.

Ponieważ pan Adrian musi maksymalnie 
skupiać się na treningach, poznał dziewczy-
nę o podobnych zainteresowaniach – Martę 
Borkowską. Razem trenują. Ona uprawia bi-
kini fitness. Dla rzgowianina taka kulturystka 
to ideał kobiecego piękna i wspaniałej figury.

Włodzimierz Kupisz 
fot. ze zbiorów mistrza

Nasz mistrz Polski 
w kulturystyce

Jeszcze pod koniec sierpnia w Biurze Stowa-
rzyszenia Lokalnej Grupy Działania „BU-

D-UJ RAZEM” podpisaliśmy kolejne umowy 
z grantobiorcami na operacje pt. „Organizacja 
festynów, pikników, koncertów, imprez promu-
jących obszar LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Tytuł projektu naszej mieszkanki Pauliny 
Nowak to „Integracja pokoleń. Piknik rodzin-
ny z historia w tle”. Wartość zadania to 10,5 
tys. zł. Piknik zostanie zorganizowany na prze-
łomie maja/czerwca 2021 roku we współpracy 
z GOSTiR w Rzgowie oraz UM w Rzgowie.

W ramach projektu „Organizacja festynów” 
dwunastu grantobiorców zorganizuje nastę-
pujące wydarzenia: Impreza plenerowa „Folk 
Festival 2020”; „Plenerowy festyn integracyjny 
mieszkańców gminy Odrąb”; „Dziecko w świe-

cie tradycji”; Pokoleniowa Biesiada w gminie 
Gomunice; „Integracja pokoleń. Piknik rodzin-
ny z historią w tle”; „Piknik z Reymontem”; 
„Dzień Pszczoły”; „Śladami dziedzictwa przy-
rodniczego i historycznego ziemi piotrkowskiej 
poprzez organizację rajdu rowerowego”, orga-
nizacja imprez integrujących społeczność gmi-
ny Grabica, tj. plenerowego festynu dla dzieci 
na ludowo i imprezy pn. „Ożywiamy tradycję – 
kiszenie kapusty; organizacja imprezy kultural-
nej; organizacja rajdu rowerowego po gminie 
Pabianice oraz imprezy „Łączymy pokolenia 
w rytmie folkloru; Cudze chwalicie swego nie 
znacie – rajd rowerowy promujący teren LGD 
„BUD-UJ RAZEM”. Kwota pomocy na realiza-
cję całego projektu to prawie187,5 tys. zł.

(WK), fot. Miron Ossowski

Kolejne umowy Kolejne umowy 
na granty!na granty!
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Z okazji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, 
Urząd Statystyczny w Łodzi zaprasza 

wszystkich chętnych z województwa łódzkiego 
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym 
pt. „Portrety wsi. PSR 2020”. Celem konkursu 
jest promocja i popularyzacja wiedzy na temat 
statystyki publicznej, w szczególności Powszech-
nego Spisu Rolnego oraz prezentacja i promo-
wanie walorów artystycznych polskiej przyrody.

Konkurs przeprowadzony zostanie 
w dniach 1 września – 31 października 2020 r.

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody:

1.  miejsce – smartfon (nagroda o wartości 
do 2000 zł),

2.  miejsce – smartwatch (dwie nagrody o war-
tości do 1250 zł każda),

3.  miejsce – czytnik e-book (trzy nagrody 
o wartości do 500 zł każda).

Dodatkowo każdy Laureat otrzyma zestaw gadże-
tów promujących Powszechny Spis Rolny 2020.

Więcej o konkursie: 
https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursFOTO

Fot. przykładowe: PolskieKrajobrazy.pl

W GOK ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAJĘCIA SEKCJI ZAINTERESOWAŃ 
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Mimo że pierwsze spotkania już za nami, informujemy, że nabór do sekcji trwa nadal. 
Zapraszamy do zapisów, poniżej przedstawiamy terminy spotkań poszczególnych grup:

• SEKCJA BALETOWA: poniedziałki i środy: godz. 16.00 (4–5 lat), 
godz. 17.00 (6–7 lat), godz. 18.00 (8–9 lat);

• PLASTYKA: poniedziałki i czwartki: godz. 14.00 (klasy I–III), godz. 16.00 (klasy IV–VIII),
• TANIEC TOWARZYSKI: wtorki: godz. 16.00 (5–7 lat), godz. 17.00 (8–12 lat), 

godz. 18.00 (12–15 lat), godz. 19.00 (dorośli),
• ZAJĘCIA TEATRALNE: czwartki, godz. 18.00 (od 01 października).

Smartfon za fotkę z sielską wsiąSmartfon za fotkę z sielską wsią

Prawdziwy chleb, tradycyjne wędliny, ekolo-
giczne warzywa i owoce, przetwory z boró-
wek, kosmetyki barberskie do pielęgnacji brody 
i włosów, a także wieczne pióra z drewna, ma-
skotki dziergane z filcu i wiele innych produk-
tów regionalnych będzie można znaleźć na Bio-
bazarze Ptak, który po raz pierwszy odbędzie 
się w sobotę, 26 września w Ptak Markecie.

Organizatorzy jeszcze przyjmują zgłosze-
nia od lokalnych wystawców zainteresowanych 
współpracą. Biobazar to nowa inicjatywa, ma-
jąca na celu wspieranie lokalnych producentów 
oraz promocję zdrowego stylu życia. Co so-
botę wybrani wystawcy w godzinach 10–18 
zaoferują swoje specjały. Opłata za wynajęcie 
powierzchni jest symboliczna i wynosi 1 zł. 
Producenci zainteresowani współpracą mogą 
zgłaszać się do Sylwii Pięt (s.piet@ptak.com.pl).

– Lokalnym wystawcom oferujemy nowocze-
sną przestrzeń handlową, umożliwiającą atrak-
cyjne wyeksponowanie produktów. Doskonale 
rozumiemy, że małym podmiotom trudniej ry-
walizować na rynku z dużymi graczami. Inicju-
jąc Biobazar chcemy te szanse nieco wyrównać 
– tłumaczy Nina Ryszka, prezes zarządu Ptak 
Holding. – Od kilku lat obserwujemy rosnącą 
świadomość społeczeństwa na temat zdrowego 
odżywiania. Aktualnie ważne jest nie tylko to, 
co jemy, ale też wysoka jakość produktów i spo-
sób ich pozyskiwania. Wierzymy, że Biobazar 
w Ptak Outlet ułatwi prowadzenie zdrowszego 
i bardziej ekologicznego życia.

Powierzchnia wystawiennicza dla produk-
tów znajduje się na terenie Miasta Mody Ptak 
przy ul. Kusocińskiego 22.

oprac. WK

Ekologiczni wystawcy Ekologiczni wystawcy 
w „Ptaku” za… złotówkęw „Ptaku” za… złotówkę
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Po ciężkim początku 
rozgrywek, o którym pisaliśmy 
w poprzednim numerze, 
przyszło małe przełamanie 
z zespołami, które zajmują 
dużo wyższe ligowe pozycje.

Zwycięstwo rodzi się w bólach
Na własnym boisku udało się zatrzymać kro-
czący od zwycięstwa do zwycięstwa Start 
Brzeziny (0:0), a także zainkasować 3 punk-
ty z mocnym zespołem z Różycy (3:1). Na-
stępne trzy spotkania to remisy z zespołami 
UKS SMS Łódź i KKS Koluszki oraz porażka 
w wyjazdowym meczu z AKS SMS Łódź. Te 
dwa wskazane remisy pozostawiły spory nie-
dosyt w naszej drużynie. Przynajmniej jedno 
z nich powinno zakończyć się naszym zwy-
cięstwem. Te wyniki pokazują, że do zapre-
zentowania pełni umiejętności jeszcze trochę 
brakuje, ale praca wykonywana na treningach 
powoli przynosi zamierzony skutek. Niestety 
największą bolączką początku sezonu okazują 
się kontuzje zawodników. Można już naliczyć 
przynajmniej pięciu zawodników, którzy zosta-
li wyłączeni z gry na dłuższy czas. Co gorsza, 
z zespołu wypadają podstawowi zawodnicy, 
co na pewno wpływa na jakość gry Zawiszy. 

W rozgrywkach pucharowych, po wyelimino-
waniu Włókniarza Zgierz, drużyna prowadzo-
na przez Michała Osińskiego znalazła swojego 
pogromcę w IV-ligowym zespole Ner Poddębi-
ce, ulegając w Rzgowie 2:3.

Panie wystartowały
Kobiecy zespół Zawiszy ma za sobą dopie-
ro dwa ligowe spotkania. W pierwszym nie-
znacznie (2:3) uległ Włókniarzowi Konstan-
tynów, w drugim zanotował już przekonujące 
zwycięstwo (6:2) nad drużyną UKS Piotrcovia. 
Kobiece rozgrywki ulegają kolejnym zmianom, 
bo oprócz wspomnianej wcześniej reorganiza-
cji ligi, przemianom poddają się poszczególne 
zespoły. I tak z piłkarskiej mapy żeńskiej piłki 
zniknęła drużyna Kotana Ozorków, która prze-
szła pod skrzydła Sokoła Aleksandrów. Nasze 
dziewczyny rozgrywki ligowe miały rozpocząć 
właśnie od meczu z ozorkowiankami, jednak 
po opisanych wyżej zmianach, spotkanie prze-
łożono na późniejszym termin.

Młodzież ze zmiennym szczęściem
Nowa drużyna Zawiszy z rozgrywek Juniorów 
na razie w większości musi uznawać wyższość 
swoich rywali, choć na swoim koncie ma już 
zwycięstwo z wyżej notowanym zespołem 

GKS-u Bełchatów. 
Do wyrównania 
liczby rozegra-
nych spotkań 
pozostały dwa 
zaległe spotkania, 
jest więc i szansa 
na poprawienie 
swojej lokaty. Ko-
lejnej drużynie czyli 
Trampkarzom (rocznik 
2006/07) bliżej do ligo-
wej czołówki niż do dolnych 
rejonów tabeli, w bardzo silnej lidze 
uzbierali już 12 punktów, a trzeba przyznać 
że mogło ich być trochę więcej. Na wyróżnienie 
zasługuje też opiekun tej drużyny, czyli Marcin 
Rutkowski, który podniósł swoje kwalifikacje 
kończąc kurs trenerski UEFA A. Tym samym 
dołączył do posiadającego do tej pory najwyż-
sze uprawnienia Michała Osińskiego – trenera 
pierwszego zespołu. Następny w kolejności ze-
spół rocznika 2008 to na ten moment ligowy 
średniak, który jednak do drugiego w tabeli 
ŁKS Łódź traci zaledwie 3 punkty. Drużyna 
w przerwie pomiędzy sezonami przeszła spore 
zmiany, większe każde zwycięstwo cieszy tym 
bardziej. Podobnie w rozgrywkach radzi sobie 
zespół rocznika 2009, na ten moment zajmu-
jący 5 pozycję w tabeli z jednym meczem ro-
zegranym mniej od ligowych rywali. Zespół 
rocznika 2010 rozpoczął swoje rozgrywki 
od mocno zaskakującej porażki z Jagiellonią 
Tuszyn (4:5), ten wynik mocno podrażnił 
nasz zespół, który następnie odniósł 3 ligowe 
zwycięstwa. Szczególnie warte odnotowania 
jest ostatnie z nich, w którym Zawisza poko-
nał Włókniarza Pabianice 22:0, a wyczynem 
godnym najlepszych światowych snajperów 
popisał się Marcel Łuczak, zdobywca 10 bra-
mek. Bardzo dobrze w swoich rozgrywkach 
radzi sobie także zespół rocznika 2011. Zespół 
ten, pomimo znacznych ubytków przed star-
tem sezonu, odniósł dwa ligowe zwycięstwa 
zdobywając w każdym z nich, z chirurgiczną 

precyzją, po 12 bramek. Trzeba też zaznaczyć, 
że w tym zespole z dużym powodzeniem radzą 
sobie wyróżniający się zawodnicy 2012 rocz-
nika. A z kolei właśnie ta drużyna doskonale 
radzi sobie w przewidzianych dla niej rozgryw-
kach turniejowych. W pierwszym, zorganizo-
wanym na naszym stadionie, nie dali żadnych 
szans pozostałym rywalom. W kolejnym, 
rozegranym w Pabianicach XIII Memoriale 
im. Sebastiana Rzeźniczaka zajęli ostatecznie 
2 miejsce, ustępując jedynie drużynie Widoku 
Skierniewice. Najlepszym strzelcem tego tur-
nieju został zawodnik Zawiszy Kacper Fret.

Piknik rodzinny Zawiszy
20 września odbyła się kolejna odsłona ro-
dzinnego pikniku. Środki na cel pozyskała 
grupa rodziców zawodników Zawiszy, któ-
rzy z własnej inicjatywę zrealizowali projekt 
w ramach Lokalnego Programu Mikrogran-
tów dla Aktywnych Mieszkańców w Gminie 
Rzgów. W tym dniu dopisała także pogoda, 
tak więc całemu piknikowi towarzyszyła zaba-
wa i wspólne biesiadowanie przy suto zastawio-
nych stołach. Trzeba przyznać, że opiekunowie 
naszych zawodników do perfekcji opanowali 

przygotowywanie pysznych wypieków 
oraz różnego rodzaju sałatek. 

Na pewno podziękowania 
należą się także firmom 

Oskroba oraz Grot 
za podzielenie się 
własnymi produk-
tami, a także sali 
weselnej Dworek 
Amber za przygo-
towanie pysznego 
żurku.

Walne zebranie 
stowarzyszenia

22 września odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawcze 

członków Zawiszy. Kolejny już raz 
obecni na spotkaniu przyznali obecnemu Zarzą-
dowi absolutorium za wykonaną pracę, tym ra-
zem za 2019 rok. Jednym z pierwszych punktów 
porządku obrad było także wręczenie Złotej Od-
znaki ŁOZPN trenerowi Jerzemu Rutkowskie-
mu, jako zasłużonemu dla łódzkiego piłkarstwa. 
Odznaka ta jest podsumowaniem zarówno ka-
riery zawodniczej, jak i kariery trenerskiej. Jako 
zawodnik Pan Jerzy to wychowanek Łódzkiego 
Klubu Sportowego, choć większość kibiców ko-
jarzy go z występami dla Włókniarza Pabianice 
(ówczesny poziom 2 i 3 ligi). W swoim dorobku, 
o czym nie wszyscy muszą wiedzieć, ma także 
występy dla dwóch fińskich zespołów. Jako tre-
ner związany z Włókniarzami Pabianice i Kon-
stantynów i przez wiele lat z naszym Zawiszą.

Nabór trwa
W dalszym ciągu zapraszamy do wstąpienia 
w szeregi naszych młodzieżowych drużyn, 
nabory zarówno dla najmłodszych sportow-
ców, ale także do pozostałych drużyn wciąż 
są otwarte. Wszelkich informacji udzielamy 
mailowo, telefonicznie lub poprzez prowadzo-
ny profil facebookowy. Zapraszamy!

DOŁĄCZ DO ZAWISZY!
zawisza.rzgow@wp.pl

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Trzeba powalczyć…Trzeba powalczyć…
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Z książką za pan brat

Kolejna odsłona Narodowego Czyta-
nia odbyła się w Rzgowie w piątek 
11 września 2020 r. w plenerze, przy 

ul. Szkolnej 7, gdzie od kilku miesięcy miesz-
czą się siedziby Gminnej Biblioteki Publicz-
nej i Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, 
organizatorów wydarzenia. Wybitny dramat 
romantycznego poety Juliusza Słowackie-
go „Balladyna” wybrzmiał wyrecytowany 
przez zaproszonych gości. W role, które 
z niedoścignionym talentem stworzył autor 
dramatu, wcielili się zaproszeni goście. Ma-
teusz Kamiński oraz Jarosław 
Marianowski jako Kir-
kor i Pustelnik – Po-
piel III pochylili się 
nad losem Polski. 
Katarzyna Ber-
czak-Lato, jako 
Goplana, „dziw-
ne stworzenie 
z mgły i galare-
ty”, nieprzytom-
nie zakochała się 
w Grabcu. A w roli 
pięknego Grabca Ma-
rek Bartoszewski, po mi-
strzowsku zaprezentował się jako 
młodzieniec, za którym panny uga-
niają się tłumnie. Kolejna scenę, 
w której siostry Alina i Ballady-
na konkurują o księcia Kirkora, 
wspaniale odegrali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. św. Kró-
lowej Jadwigi w Kalinie. „Mali-
nowa scena”, kończąca się śmiercią 
Aliny, została pięknie przedstawiona 
przez uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Guzewie.

Triumfująca zabójczyni szykuje się do ślu-
bu, a całą sprawę komentują mieszkańcy wio-
ski. Scena ta przypadła w udziale uczniom 
kasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Długosza w Rzgowie, którzy znakomi-
cie poradzili sobie z dziewiętnasto-
wiecznym tekstem.

W rolę Balladyny, miotanej wy-
rzutami sumienia po dokonanej 
zbrodni, wcieliła się Małgorzata Ró-
zga, ujawniając swój talent aktorski. 
Grabiec, jako król dzwonkowy rozpoczy-
na rządy od wydania serii zaleceń i miano-
wania ministrów. Marek Bartoszewski, wy-
wołany spontanicznie do tej sceny, potwierdził 
swoją wrażliwość i sprawność sceniczną.

Balladyna zakrada się do wieży z niecnym 
zamiarem zabicia kolejnej ofiary. W roli tej 
profesor Agnieszka Salska, uzbrojona w nóż, 
od którego ginie nieszczęsny Grabiec. Wale-
ria Kowalska w roli załamanej Goplany od-
dała rozpacz i udrękę nimfy, królowej jeziora 
Gopło, jednej z fantastycznych bohaterek 
dramatu. Droga do władzy została usłana 
trupami – ofiarami Balladyny. Marek Bin-
kowski, jako gnieźnieński poseł wita króla 
– Balladynę, zasiadającą na tronie. Finało-
wa scena na zamku w Gnieźnie to sąd nad 
zbrodniarzami, w którym wyroki wydaje 
król. Dialog Balladyny i Kanclerza odegrali 
Joanna Papuga-Rakowska i Marek Bin-
kowski. Dramat zwieńczony jest epilogiem, 
w którym Izabela Kijanka jako Wawel ocenia 
rządy króla.

Spotkanie podsumował Mateusz Ka-
miński, podkreślając trudność tekstu, któ-

ry z biegiem lat staje się coraz 
większym wyzwaniem dla 

kolejnych pokoleń. Aby 
ułatwić widzom zro-

zumienie dramatu, 
w roli narratora, 
komentującego 
kolejne sceny 
wystąpiła Iza-
bela Kijanka, 

która także za-
dbała o podkład 

muzyczny – frag-
menty utworów Ludwi-

ga van Beethovena i Clau-
de’a Debussy. Profesor Agnieszka 

Salska podkreśliła powiązania utwo-
ru z literaturą angielską, bowiem 
Juliusz Słowacki inspirował się 
wspaniałą twórczością Szekspira, 
zwłaszcza „Makbetem”. W „Balla-
dynie” odnaleźć można także echa 

czarodziejskiej atmosfery rodem 
z „Liliji” i „Świtezia” Adama Mickie-

wicza, a także bezpośrednie nawiązanie 
do ballady Aleksandra Chodźki „Maliny”, 

której bohater urządza konkurs zbierania ma-
lin, aby pojąć za żonę zwyciężczynię.

Narodowe Czytanie – wspólna lektura 
klasyki w samo południe, przy pogodzie, jak 

na zamówienie, dzięki zaangażowaniu arty-
stów – wspaniałych Czytelników okazało 
się sukcesem, za który bardzo dziękuję 
wszystkim osobom, które włączyły się 
w realizację wydarzenia.

Kolejna edycja Narodowego 
Czytania już za rok. „Moralność Pani 

Dulskiej”, tragifarsa Gabrieli Zapolskiej 
doczekała się wielu odsłon i ciągle obec-

na jest w teatrach i na ekranach kin. Już 
zgłosili się pierwsi chętni do spektaklu, który 
zaprezentujemy za rok.

Fot. GBP

„Balladyna” na wiele głosów!„Balladyna” na wiele głosów!
Anna 
Malinowska

Frekwencja dopisała. Była pełna obsada dramatu Juliusza Słowackiego w rzgowskim wydaniu…


