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strażnica, wodociąg…

Kabanos dziadunia, 
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Wotum Wotum 
zaufania zaufania 
i absolutorium i absolutorium 
dla burmistrzadla burmistrza

Efektowne obchody z okazji Dnia Dziecka, liczne pikniki, spotkania, zabawy, spektakle, warsztaty, 
zawody na deskorolce, wyścig kolarski i to tylko niektóre wydarzenia, o których piszemy w tym 
wydaniu gazety. Widać pewne oznaki powrotu do normalności i ożywienia 
także w naszej gminie, i oby tak dalej… Czytaj str. 7–9, 14
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DO NORMALNOŚCI…DO NORMALNOŚCI…
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W piątek, 25 czerwca 2021 r. 1087 na-
szych uczniów i przedszko-
laków rozpoczęło wakacje. 

Na koniec roku szkolnego 2020/2021 Szkoła 
Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie li-
czy 516 uczniów; SP im. św. Królowej Jadwigi 
w Kalinie – 152 uczniów, w tym 20 wychowan-
ków zerówki SP im. Kornela Makuszyńskie-
go w Guzewie – 157 uczniów, w tym 20 wy-
chowanków zerówki Przedszkole Publiczne 
w Rzgowie – 237 dzieci, a Punkt Przedszkolny 
w Guzewie – 25 dzieci.

Z powodów epidemicznych w żadnej pla-
cówce nie zorganizowano uroczystości, a roz-
danie świadectw oraz nagród odbywało się 
w małych grupach. Monika Łoboda, dyrek-
tor SP w Rzgowie zorganizowała pożegnanie 
ósmoklasistów w czwartek z udziałem bur-
mistrza. W piątek uczniowie pozostałych klas 
„Długosza”, podzieleni na grupy spotkali się 
z nauczycielami w sali widowiskowej GOK. 
Dyrektor szkoły Monika Łoboda odczytała li-
sty okolicznościowe ministra oraz burmistrza 
Rzgowa, w którym czytamy m.in.: „Dzięku-

ję Nauczycielom 
i Wam, Uczniom, 
że sprostaliście nad-
zwyczajnej sytuacji 
i przestawiliście się 
na naukę zdalną 
przez większą część 
roku szkolnego. 
Chciałbym Wam 
wszystkim życzyć, 
żeby zagrożenie 
epidemiologiczne 
i związane z nim 

przejście na naukę w domu przed komputerem 
już się nie powtórzyło”.

W SP w Guzewie była wiceburmistrz Mał-
gorzata Rózga, a w SP w Kalinie – Paulina Bie-
siacka z UMR. Dyrektor SP w Kalinie Jarosław 
Marianowski życzył ósmoklasistom szczęśliwej 
drogi ku dorosłości, uśmiechu losu, dostania 
się do wymarzonych. Dwojgu uczniom tej 
szkoły zostały przyznane nagrody (karty poda-

runkowe do EMPIKU) ufundowane, z inicja-
tywy przewodniczącej Rady Rodziców, przez 
firmę Ptak SA. za najwyższą średnią w szkole. 
Są to: Julia Sieruga z klasy IV i Laura Gałązka 
z klasy VI. Stypendia motywacyjne za wyni-
ki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało 
18 uczniów z klas IV–VIII.

Włodzimierz Kupisz, 
fot. Renata Furga, SP w Kalinie

Zakończenie 
roku szkolnego

Organizatorzy XIV edycji Ogólnopolskiego 
Programu Przyjazna Gmina poinformo-

wali, że Kapituła Programu pozytywnie oceniła 
przesłane przez Urząd Miejski w Rzgowie zgło-
szenie i jednogłośnie przyznała naszej gminie 
tytuł laureata w kategorii „Przy-
jazna Gmina 2021”.

Wysoko oceniono działa-
nia włodarzy Rzgowa, związane 
z wdrażaniem zasad liderów sa-
morządności. Doceniono kul-
tywowanie wartości samorzą-
dowych, prowadzenie procesów 
inwestycyjnych i proekologicz-
nych, kampanii informacyjnych, 
propagowanie zrównoważonego 
rozwoju oraz wspieranie pro-
społecznych działań mieszkań-
ców gminy Rzgów. Organizato-

rzy programu serdecznie gratulują władzom 
i wszystkim pracownikom, którzy przyczynili 
się do uzyskania tej prestiżowej nagrody!

Janusz Koralewski 
redakcja@forumbiznesu.pl

Rzgów został laureatem Rzgów został laureatem 
Programu Przyjazna GminaProgramu Przyjazna Gmina

WITAJ LATO!
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26 maja 2021 r. podczas XXXVI 
sesji Rady Miejskiej w Rzgowie 
burmistrz Mateusz Kamiński 
przedstawił raport o stanie 
gminy Rzgów za rok 2020. 
Dokument ten o objętości 
115 stron opublikowany jest 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej rzgowskiego ratusza. 
Przytaczamy niektóre, wybra-
ne z raportu dane:

Dochody bieżące wyniosły 73 mln 
718 tys. złotych, co przełożyło się 
na 106,1% planu rocznego

Największe inwestycje to:
–  budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzinie
–  dokończenie modernizacji drogi gminnej 

w Grodzisku
–  przebudowa drogi powiatowej w Starej Gadce
–  przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie
–  utwardzenie ul. Tunelowej w Starowej Górze
–  przebudowa monitoringu w kanalizacji

Największe pozyskane środki zewnętrzne na:
–  odbiór i oczyszczanie ścieków w celu popra-

wy jakości wód na Stawach Stefańskiego – 
2 mln 742 tys. zł z RPO WŁ 2014–2020

–  budowę kanalizacji z RPO – 1 mln 915 tys. zł 
– przebudowę drogi gminnej w Grodzisku 
etap II – 795 tys. zł z Funduszu Dróg Samo-
rządowych

–  Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową 
rodziców – Europejski Fundusz Społeczny 
RPO – 577 tys. zł

–  Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzinie 
– 1 mln 739 tys. zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – COVID

–  Rozbudowa kanalizacji – 1 mln zł

W raporcie rocznym czytamy, 
że w gminie Rzgów działa:
–  1876 mikroprzedsiębiorstw o zatrudnieniu 

do 9 osób,
–  75 małych przedsiębiorstw o zatrudnieniu 

10–49 osób,
–  10 średnich o zatrudnieniu 50–249 osób.

Z powodu pandemii 19 firm zwolniono 
z podatku od nieruchomości na kwotę 
łączną – 1 mln 362 tys. zł

Na 11 jednostek OSP na utrzymanie gotowości 
bojowej przeznaczono 580 tys. zł, a na wydatki 
inwestycyjne – 802 tys. zł

W zakresie ochrony środowiska:
–  podpisano porozumienie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie 
programu „Czyste Powietrze”

–  działa system monitoringu jakości powietrza 
oparty na 15 czujnikach

–  usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawie-
rające azbest z 30 nieruchomości

–  urzędnicy prowadzili edukację ekologiczną 
wśród mieszkańców

–  wykonano 85 przyłączy wodociągowych przez 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

–  145 przyłączy kanalizacyjnych

W Gminnej Bibliotece Publicznej odnotowano:
–  4632 odwiedzin
–  9318 wypożyczeń książek i czasopism
–  1396 nowości zakupiono
–  zorganizowano 7 wydarzeń dla 307 uczest-

ników

Gminny Ośrodek Kultury 
– zorganizował 170 warsztatów online
–  16 zorganizowanych form edukacji kulturalnej

Na 14 sesjach Rady Miejskiej 
podjęto 108 uchwał

14 sołectw otrzymało do dyspozycji 532 tys. zł 
z Funduszy Sołeckich

–  Gmina Rzgów zajęła II miejsce w Rankingu 
Samorządu Terytorialnego według dziennika 
Rzeczpospolita

–  Gmina zajęła VII miejsce w Rankingu Zrów-
noważonego Rozwoju JST w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich (wynik ogłoszony w Sejmie)

–  VI miejsce w Rankingu Inwestycji 2017–2019 
czasopisma Wspólnota – średnia wydatków 
inwestycyjnych wyniosła 2931 złotych na sta-
tystycznego mieszkańca (awans w ciągu kilku 
lat ze 114 miejsca).

Do raportu warto dodać, że wiele np. inwestycji 
przeprowadzono sprawnie dzięki przygotowa-
niu w latach poprzednich 58 planów zagospo-
darowania przestrzennego. To efekt mrówczej 
pracy urzędników, konsultacji z mieszkańcami 
oraz instytucjami.

Po przedstawieniu raportu burmistrz Mate-
usz Kamiński podzielił się z radnymi refleksją: 
„Identyfikujcie się z sukcesem!”

Włodzimierz Kupisz

W środę, 30 czerwca 2021 r. podczas 
XXXVII sesji Rada Miejska w Rzgo-

wie udzieliła burmistrzowi Mateuszowi Ka-
mińskiemu wotum zaufania i absolutorium. 

Włodarz gminy podczas prezentacji sprawoz-
dania z realizacji budżetu za rok 2020 przyznał, 
że tamten rok zaczął się bardzo źle z powodu 
pandemii, ale skończył się bardzo dobrze.

Dzięki elastycznej polityce kształtowania 
budżetu, pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
udało się wypracować prawie 11-milionową 
nadwyżkę. Burmistrz będzie proponował wy-
korzystanie tych pieniędzy w tym roku budże-
towym, aby dalej nie zadłużać gminy. Zadłuże-
nie pod koniec zeszłego roku wyniosło około 
27,6 miliona złotych co stanowiło około jednej 
trzeciej ubiegłorocznych dochodów gminy.

Burmistrz otrzymał korzystną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, a Komisja 
Rewizyjna RM pod kierunkiem Zbigniewa 
Waprzko udzieliła rekomendacji Mateuszowi 
Kamińskiemu za wykonanie budżetu. Po głoso-
waniu gratulacje złożył Radosław Pełka, prze-
wodniczący Rady Miejskiej.

Natomiast Mateusz Kamiński pogratulował 
wspólnego sukcesu radnym, wszystkim współ-
pracownikom, a w szczególności: swej zastęp-

czyni Małgorzacie Rózdze, sekretarzowi gminy 
Katarzynie Berczak-Lato i skarbnikowi Annie 
Czarnockiej.

Włodzimierz Kupisz

Inwestycje: prawie 
3 tys. zł na głowę

Wotum zaufania Wotum zaufania 
i absolutorium i absolutorium 
dla burmistrza dla burmistrza 

RAPORT O STANIE GMINY RZGÓW 2020
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Od początku tego roku wykonawca przed-
szkola ze żłobkiem w Tadzinie otrzymał 
630,8 tys. zł z puli 1,9 miliona złotych 

przewidzianych na budowę w tym roku – do-
wiedzieliśmy się od Zbigniewa Snelewskiego, 
kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie. Wartościowo – za nami jest 
jedna trzecia przedsięwzięcia zaplanowanego 
w tegorocznym harmonogramie.

– Do końca III kwartału harmonogram 
przewiduje m.in. wykonanie posadzek, izolacji 
od strony poddasza, ocieplenie ścian i wykona-
nie tynków zewnętrznych, instalacji centralnego 

ogrzewania, prace nad tynkami wewnętrznymi 
i okładzinami, na przykład glazurą – mów in-
spektor nadzoru Bogdan Błaziński ze rzgow-
skiego magistratu.

Przedszkola ze żłobkiem w Tadzinie jest 
zaprojektowane na 70 miejsc. Obiekt ma kosz-
tować 2 miliony 143 tysiące złotych, ale aż 
1 milion 739 tysięcy złotych pochodzi z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jed-
nokondygnacyjny budynek będzie miał po-
wierzchnię użytkową 432 m2. Zaprojektowano 
taki sam rozkład pomieszczeń jak w nowym 
przedszkolu i żłobku w Guzewie. Firma, która 

realizuje budynek, wybuduje także kanalizację 
i zainstaluje zbiornik na nieczystości, zamon-
tuje instalację wodociągową, energetyczną 
i centralnego ogrzewania zasilaną przez pompę 
ciepła. Ponadto położy płytki i panele podłogo-
we, pomaluje pomieszczenia, zamontuje wypo-

sażenie kuchni i zmywalni. Na koniec elewacja 
zostanie pomalowana na kremowy kolor.

Burmistrz Mateusz Kamiński przewidu-
je, że w 2022 roku najpierw powstanie grupa 
żłobkowa, a wraz z początkiem roku szkolne-
go – rozpoczną zajęcia grupy przedszkolne. 
Otwieranie przedszkoli z oddziałami żłobko-
wymi jest związane z obecnością szkół podsta-
wowych w tych samych sołectwach, co wynika 
ze strategii rozwoju gminy. W tych miejsco-
wościach będzie odbywał się płynny przepływ 
maluchów, które pójdą do przedszkola, a po-
tem do szkoły w tej samej miejscowości. Dzięki 
rządowemu dofinansowaniu powstaje oddział 
żłobkowy w Rzgowie przy ul. Letniskowej, po-
wstało już w Guzewie przedszkole ze żłobkiem.

Bardzo sprawnie przebiegają roboty wo-
dociągowe w gminie Rzgów. W tym 
roku ułożono rury, wykonano uzbrojenie 

w postaci np. hydrantów i zasuw na ulicach: La-
wendowa, Nadrzeczna i Wiosenna w Rzgowie. 
Jednak uruchomienie nowych odcinków wodo-
ciągu wymaga jeszcze prób oraz odbioru tech-
nicznego. Utrudnienia dla mieszkańców są nie-
wielkie, ponieważ wykonawca zamiast długich 
wykopów stosuje technologię przewiertów ste-
rowanych, czyli wybiera ziemię punktowo.

W tegorocznym budżecie gminy Rzgów 
na wydatki związane z projektowaniem i budo-
wą wodociągów przewidziano 300 tysięcy zło-
tych. Inwestycja obejmuje łącznie pięć odcin-
ków sieci. Jak to się przedstawia w szczegółach?
•  Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wio-

sennej w Rzgowie – 130 m.b.

•  Rozbudowa sieci wodociągowej Rzgów, ul. 
Nadrzeczna – 79 m.b.

•  Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawen-
dowej w Rzgowie – 245 m.b.

•  Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Gad-
ce, ul. Uczniowska – 75 m.b.

•  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Starowa Góra, ul. Szklana – 365 m.b.

W ten sposób kilkanaście rodzin, a może wię-
cej skorzysta od tego roku z bieżącej wody 

w domach jednorodzin-
nych, które już stoją albo 
są w trakcie budowy albo 
wkrótce wyrosną ich 
fundamenty. Jak mówi 
inspektor nadzoru Bog-
dan Błaziński z Referatu 
Inwestycji w rzgowskim 
ratuszu, tegoroczne inwe-
stycje wodociągowe mają 
charakter wydłużania ist-
niejącej instalacji wodocią-
gowej, aby nadążyć za za-

siedlaniem kolejnych posesji. Wody bieżącej 
jak dżdżu wypatrują na przykład właściciele 
parceli na ul. Lawendowej, gdzie błyskawicznie 
wyrastają nowe domy.

Jednym z warunków stawianych wyko-
nawcy jest prowadzenie przeglądów technicz-
nych nowych odcinków w okresie gwarancji. 
Przedsiębiorstwo, które realizuje inwestycję, 
musi ją dokończyć w ciągu czterech miesięcy 
od podpisania umowy.

fot. Bogdan Błaziński

Z myślą o naszych mieszkańców i dynamicznie rozwijających się 
technologiach mobilnych przeprowadziliśmy odświeżenie naszej 
strony internetowej. Nowa strona jest w pełni responsywna, co ma 
znaczenie przy korzystaniu z niej z urządzeń mobilnych takich jak 
smartfony czy tablety. Nowy portal dostosowany jest również do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapraszamy na www.rzgow.pl

Potrzebna bieżąca wodaPotrzebna bieżąca woda
GMINA RZGÓW

W rozbudowywanej przepompow-
ni ścieków V1 w Starowej Górze 

przy ul. Piaskowej na nowym, większym 
od poprzedniego zbiorniku podciśnienio-
wym – zamontowano żelbetową komorę. 
Dobiegają końca prace przy instalacjach 
i armaturze.

Jak poinformował Bogdan Błaziński, 
inspektor nadzoru z Referatu Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie, niebawem 
kanalizacja zostanie wyłączona z użytku 
na 3–4 godziny, aby podpiąć nowy zbior-
nik. Będzie to operacja pod względem tech-
nicznym i organizacyjnym bardzo złożona, 
bo użytkownicy będą normalnie korzystać 
z urządzeń sanitarnych w swych domach, 

a jednocześnie nie może padać. Wbrew 
bowiem obiegowym opiniom, deszczówka 
wpada do kanalizacji sanitarnej.

Stary zbiornik jest wyeksploatowany 
i zbyt mały, by przyjąć zwiększoną ilość ście-
ków. Nie można wyłączyć go z eksploatacji 
na kilka dni, żeby go np. wyremontować, 
bo nieczystości płyną bez przerwy. Dlatego 
zdecydowano o zainstalowaniu drugiego, 
większego zbiornika, który w razie awarii 
umożliwi prawidłową pracę kanalizacji. 
Koszty tej inwestycji to 798 tys. zł. Ma się 
zakończyć do końca czerwca 2021 roku.

fot. Bogdan Błaziński

Zanim 
wystartuje 

V1 

STAROWA GÓRA

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

Będzie ciepło Będzie ciepło 
i przytulniei przytulnie

TADZIN

Nowa strona internetowaNowa strona internetowa
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W Starej Gadce budowa świetlicy wiej-
skiej wkroczy w tym roku w decydu-

jący etap prac wykończeniowych.
Jak poinformował Zbigniew Snelew-

ski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, zakres zamówienia 
obejmuje m.in. ocieplenie dachu o pow. 
168 m2, montaż sufitów podwieszanych, 
wykonanie tynków wewnętrznych na stro-

pach żelbetowych i na ścianach, gładzi 
gipsowych na ścianach i sufitach, foliowej 
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ze 
styropianu, posadzek i parapetów.

Wykonawca zajmie się również we-
wnętrzną instalacją wodociągową, insta-
lacją centralnego ogrzewania, instalacją 
hydrauliczną w kotłowni, zakupem i mon-
tażem kotła gazowego z automatyka pogo-
dową i osprzętem bezpieczeństwa, wen-
tylacją, próbami szczelności, kanalizacja 
sanitarną, c.o. i instalacją gazową. Świetlica 
wiejska w Starej Gadce to budynek partero-
wy z poddaszem nieużytkowym nad czę-
ścią budynku, niepodpiwniczony. Świetlica 
jest zaopatrzona w mury ognioodporne. 
Kubatura obiektu to 1200 m3, a powierzch-
nia zabudowy – 358 m2.

Świetlica na 
ukończeniu

STARA GADKA

Na tej budowie największym wyzwaniem 
było połączenie dachu starego z nowym 

z zachowaniem idealnie takiego samego po-

ziomu – mówi Bogdan Błaziński, inspektor 
nadzoru przy rozbudowie strażnicy OSP Ro-
manów. Pieniędzy przeznaczonych na obecny 

etap powiększania remizy wystarczyło na po-
stawienie murów. Wystarczy też na dokończe-
nie dachu i uzyskanie stanu surowego zamknię-
tego, a więc będą jeszcze wkrótce okna i drzwi. 
Wykonawca czeka teraz na dostawę blachoda-
chówki w kolorze zastanej części dachu.

Tego placu budowy nie widać od ulicy. 
Z tyłu strażnicy OSP Romanów powstają czte-
ry pomieszczenia magazynowe w zabudowie 
parterowej na planie prostokąta. Inwestycja 
ma na celu również przebudowę istniejących 
pomieszczeń tak, aby wydzielić toalety dla nie-
pełnosprawnych, pomieszczenie socjalne z to-
aletą dla personelu, wydzielenie z części kuchni 
pomieszczenia zmywalni i korytarza do wyda-
wania posiłków.

– Projektuje się zaopatrzenie budynku w in-
stalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną, 
wodociągową oraz kanalizację sanitarną – po-
informował Bogdan Błaziński, inspektor nad-
zoru z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. – W projekcie wydzielono 10 miejsc 
parkingowych w odległości minimum 6 metrów 
od granic z sąsiednią działką. Wody opadowe 
odprowadzane będą na nieutwardzony teren 
stanowiący własność gminy. Dojazd do projek-
towanego budynku odbywać się będzie poprzez 
istniejący zjazd.

Przewiduje się wewnątrz budynku rozbu-
dowę instalacji elektrycznej, wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewa-
nia. Powierzchnia użytkowa budynku po roz-
budowie wyniesie 517,34 m2, w tym nowa po-
wierzchnia użytkowa to 50,56 m2.

fot. Bogdan Błaziński

W budynku komunalnym przy 
ul. Letniskowej trwają prace 
adaptacyjne na parterze – po-
wstają tu pomieszczenia dla 
drugiego w gminie Rzgów 
Żłobka Publicznego. Uwagę 
zwraca budowa fundamen-
tu dla podjazdu dla wózków 
od strony ul. Letniskowej. 
Ta rampa oplecie ścianę parte-
ru i skończy się przy głównym 
wejściu od strony podwórka.

– Natomiast, obok obecnego wejścia po schodach 
do klatki schodowej powstanie niezależne wejście 
do żłobka od strony zaplecza. Tędy będą docie-
rać dostawy, a jednocześnie ma to być wyjście 

ewakuacyjne – mówi Zbigniew Snelewski, kie-
rownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. Na półpiętrze otwór drzwiowy zo-
stał zamurowany i z klatki schodowej nie moż-
na już przejść do żłobka w budowie.

Wykopy od strony ul. Letniskowej i od po-
dwórka pozwalają prześledzić, że mur poni-
żej poziomu gruntu zyska rzadko spotykane 
ocieplenie z szarego styropianu. Wykonawca 
tłumaczy, że to materiał z górnej półki izolu-
jący idealnie od wilgotnej ziemi. Ociepla, nie 
chłonie wilgoci, a ją zatrzymuje. W pomiesz-
czeniach parteru są już nowe wylewki betono-
we. Na nich powstaną posadzki z ogrzewaniem 
podłogowym. Przetarg na adaptację parteru 
budynku w Rzgowie przy ul. Letniskowej wy-
grała firma Zambud II z Sieradza z 29-letnim 
doświadczeniem na rynku. Gmina zapłaci 
za tę inwestycję 479 tys. zł. Termin ukończenia 
przebudowy – listopad bieżącego roku.

Powierzchnia projektowanej placówki wynie-
sie ok. 100 m2 łącznie z kuchnią i zapleczem. Wyko-
nawca zadba o nowe ogrodzenie frontowe z paneli 
stalowych na podmurówce, bramę i furtkę. Umowa 
z wykonawcą nie obejmuje natomiast wyposażenia 
żłobka ani planowanego placu zabaw, który także 
powstanie w tym roku. Placówka ma dysponować 
14 miejscami dla maluchów. To już drugi żłobek 
publiczny w gminie Rzgów. Pierwszy działa od nie-
dawna w budynku przedszkolnym w Guzewie.

– W wydatkach inwestycyjnych na ten rok 
przewidziano na rzgowski żłobek 600 tys. zł, ale 
samorząd pozyskał dofinansowanie zewnętrzne 
z dwóch źródeł – poinformowała Małgorzata Ró-
zga, zastępca burmistrza Rzgowa. – Już 21 paź-
dziernika 2020 r. gmina przystąpiła do negocjacji 
o jego dofinansowanie w wysokości 407,5  tys. 
złotych w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w konkursie Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi. Pieniądze te będzie można wykorzystać 
na pensje personelu żłobka oraz na wyposażenie 
projektowanego placu zabaw. Gmina otrzyma 
również 420-tysięczne dofinansowanie żłobka 
w ramach Programu Rządowego Maluch Plus 
na rok 2021. Z kolei pieniądze z tego źródła moż-
na wydać na prace budowlane oraz wyposażenio-
we. Pozostałe wydatki obciążą gminę Rzgów.

Od 14 czerwca 2021 r. obowiązuje tymczasowa 
organizacja ruchu w związku z remontem wia-
duktu drogowego w Rzgowie na drodze krajo-
wej 91, jezdnia lewa (wschodnia).

Ruch na ul. Rudzkiej w kierunku Łódź – 
Rzgów strona prawa, odbywa się wahadłowo 
lewą stroną i kierowany jest sygnalizacją świetl-
ną. Prace mają potrwać do 10 listopada 2021 r. 
W tym okresie będą występować utrudnienia, 
o których będziemy informować na bieżąco.

Adam Stawiany, fot. Mateusz Szczepaniak

Rozbudowa 
strażnicy OSP

Żłobek z wyższej półki

ROMANÓW

RZGÓW

Wahadło Wahadło 
na Rudzkiejna Rudzkiej

RZGÓW



RZGÓW NASZA GMINA – czerwiec 20216 INICJATYWY

Pod koniec maja w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
luszkach odbyło się oficjalne przekazanie 

jednostce rozpoznawczo-ratowniczego forda 
rangera oraz wozu operacyjnego kia sorento. 
Pandemia opóźniła uroczystość. Wozy wyjeż-
dżają do akcji już od grudnia ubiegłego roku.

W uroczystości wziął udział m.in. bur-
mistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz starszy 
brygadier Zbigniew Łyszkowicz, zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego PSP.

Gmina Rzgów przeznaczyła 20 tysięcy zło-
tych na zakup samochodu w ramach pomocy 
finansowej dla Komendy Powiatowej PSP po-
wiatu łódzkiego wschodniego w ramach Fun-
duszu Wsparcia PSP.

– Dzięki wsparciu finansowemu samorzą-
dów przy zakupie SLOp KIA Sorento i SLRr Ford 
Ranger udało się istotnie podwyższyć potencjał 
bojowy – mówi wicekomendant młodszy bry-
gadier Marcin Rzesiewski. – Kwoty średnio 
po 30 tysięcy złotych przekazały samorządy 

w naszym powiecie, samorząd powiatu, Ko-
menda Powiatowa PSP w Koluszkach, Komenda 
Wojewódzka PSP, a Michał i Dariusz Krzewiń-
scy – druhowie OSP, a jednocześnie właściciele 

firmy Landcar sprzedali kia sorento w bardzo 
promocyjnej cenie.

Oba nowe wozy PSP w Koluszkach koszto-
wały łącznie 287,5 tys. zł. W. Kupisz

W sobotę, 19 czerwca 2021 roku w Praw-
dzie odbyła się impreza integracyjna 

mieszkańców. Były ku temu dwie okazje: pik-
nik z okazji Dnia Dziecka oraz spotkanie świę-
tojańskie dorosłych, którego finał z pleceniem 
wianków i wodowaniem ich w Dobrzynce, za-
powiadany jest w środę, 23 czerwca o godz. 18.

Podczas bezwietrznej pogody, w sobotę 
temperatura w cieniu osiągnęła 31° Celsjusza, 
więc uczestnicy szukali cienia pod drzewami 
i pod wiatą. Dzieci oblegały kran, a później 
wodotrysk. Błyskawicznie rozchodził się arbuz 
prosto z chłodni oraz lody. Gospodynie z KGW 
serwowały różne wypieki. Długachna kolejka 
ustawiła się po gratisową watę cukrową.

Ponieważ głównym organizatorem wyda-
rzenia była OSP, więc strażacy demonstrowali 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy w lekkim wozie bo-
jowym ustawionym na placu zabaw oraz do-
glądali grilla kryjącego niewyczerpane pokłady 
kiełbasek i kaszanek. Instruktorzy z Gminne-
go Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka 
Sportu, Turystyki i Rekreacji przeprowadzali 
konkursy zręcznościowe, uczyli tańca. Były 
konkursy plastyczne oraz pokazy artystycznych 
umiejętności Koła Rękodzieła „Zasupłane”, 
działającego przy GOK. Dziecięcemu pikni-
kowi przyglądali się m.in. burmistrz Mateusz 
Kamiński, zastępca burmistrza Małgorzata 
Rózga oraz Jan Spałka, radny, sołtys i jeden 
z głównych organizatorów imprezy.

Po południu na terenie remizy OSP rozpo-
częła się impreza integracyjna mieszkańców 
przy grillu. Rozdano nagrody we wcześniej zor-
ganizowanych konkursach. Wydarzenie zostało 
przygotowane dzięki dofinansowaniu z mini-
grantu Centrum OPUS i od gminy Rzgów.

W. Kupisz 

Tropikalna 
zabawa

Dwa nowe Dwa nowe 
wozy strażackie wozy strażackie 

PRAWDZIWA ZABAWA

W niedzielę, 13 czerwca 2021 r. w Hali 
Sportowej GOSTiR w Rzgowie odbyła się 
kolejna akcja krwiodawstwa. Zgłosiło 
się 50 dawców, przez lekarską selekcję 
przeszło 40, którzy oddali łącznie 18 li-
trów bezcennego leku.

Jak poinformował organizator 
Marcin Bartoszek, prezes Klubu Sto-
warzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi w Rzgowie im. kpr. Wojtka, akcje 
współorganizowały: Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi, Sto-
warzyszenie Honorowych Dawców Krwi 

im. św. Brata Alberta, GOSTiR w Rzgowie 
oraz OPUS.

Koło Gospodyń Wiejskich z Kalina 
upiekło ciasta, słodkie niespodzianki do-
starczyła również cukiernia „Nita”, a re-
stauracja „Eden” przygotowała posiłek 
dla personelu oraz wolontariuszy. Gmi-
na Rzgów oraz TME ofiarowały gadżety. 
Przedsiębiorstwo Delia Cosmetics dało 
prezenty paniom, które honorowo odda-
ły krew. Krwiodawcy otrzymali pamiąt-
kowe, dedykowane tylko im koszulki.

W. Kupisz, fot. organizator

ODDALI 18 LITRÓW 
DROGOCENNEJ KRWI
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Właściwie, nie wiadomo jak 
najlepiej określić ten program: 
eksplozja śmiechu, implozja 
dobrego humoru, może 
wybuch wulkanu 
piosenki i tekstów 
kabaretowych 
w najlepszej 
interpretacji 
– wcale nie 
wyczerpują 
tematu.

W niedzielę, 13 czerwca 2021 r. 
po rocznym zatrzymaniu gospodarki 
z rozrywką wraz innymi usługami, Gmin-
ny Ośrodek Kultury zaprezentował po dwóch 
miesiącach prób wystrzałowy, zjawiskowy, 
wręcz olśniewający ładunek rozrywki w po-
staci programu „Po trzeciej fali”. Na scenie 
podziwialiśmy interpretacje znanych skeczów 
kabaretowych, monologów i piosenki w wyko-
naniu artystów – amatorów (z małymi wyjąt-
kami). Reżyser Bożena Flieger-Krawczyńska 
dokonała przeróbek popularnych tekstów bio-
rąc pod uwagę indywidualne talenty, ale i po-
tencjalne możliwości wykonawców.

Publiczność doznawała ataków śmiechu 
na każde pojawienie się Jerzego Murasa, ge-
nialnego artysty, na co dzień pracownika go-
spodarczego GOK, który w zasadzie bez słowa, 
samym pojawieniem się wywoływał paroksyzm 
śmiechu na widowni. Występował w przykrót-
kiej, nocnej koszulinie jako mąż-ofiara prze-
mocy małżeńskiej, w cylindrze i fraku hrabiego, 

w czap-
ce dżokejce i ka-
loszkach jako chłop, 
klient SPA obdarowany wraz z żoną vouche-
rem do tego przybytku nieziemskiego luksusu 
i towarzyskiego splendoru.

Lucyna Mróz-Cieślik zagrała monolog 
Hanki Bielickiej tak doskonale imitujący pra-
wykonania, że nie bez powodu zyskała przydo-
mek „czystej Bielickiej”. Niepodobna nie wspo-

m n i e ć 
o Bożenie 

Flieger-Krawczyń-
skiej, która na chwilę 
zapomniała, że jest 
reżyserką i zaśpiewała 
z partnerem kocią pio-
senkę. Proszę Państwa, 
miauczeć z sensem kilka minut, żeby bez 

słowa rozśmieszyć hurtowo 150 osób to wy-
czyn nie lada. Wcześniej to się udało tylko 

w broadwayowskim musicalu „Koty”.
Wiele łez ze śmiechu uwolnił skecz „Ma-

sarnia” z nazwą nowości rynkowej: kabanos 
dziadunia. Skeczowy humor świetnie uzupeł-
niały piosenki, wykonane m.in. przez naszą 
wschodzącą gwiazdę, niezwykle utalentowaną 
wokalnie Wiktorię Prądzyńską. Na scenie wy-
stąpiła w skeczu o kulisach typowego małżeń-
stwa jej mama – Katarzyna, z kolei duży talent 
komediowy.

Ponieważ ze względów sanitarnych wolno 
było sprzedać tylko połowę miejsc, więc zde-
cydowano się powtórzyć spektakl po dwóch 
tygodniach, kiedy będzie można wypełnić trzy 
czwarte miejsc.

Na scenie wystąpią:
•  Katarzyna Prądzyńska, pracownica GOSTiR
•  Katarzyna Cieślak ze Rzgowa, członkini gru-

py teatralnej

•  Ewa Majdzińska
•  Dorota Cisłowska ze Rzgowa
•  Lucyna Mróz-Cieślik z Ksawerowa, współpra-

cuje z GOK
•  Konrad Miśkiewicz z Łodzi, członek grupy 

teatralnej GOK
•  Jerzy Muras
•  Bożena Flieger-Krawczyńska
•  Marek Binkowski

•  Reżyseria – Bożena Flieger-Krawczyńska
•  Oprawa muzyczna – Marek Binkowski
•  Scenografia – plastyczka Ewa Majdzińska, 

na co dzień również pracownik administra-
cyjny GOK

•  Sufler, dyrektor GOK – Joanna Papuga-Ra-
kowska

•  Autorki kostiumów (krawcowe amatorki) – 
Dorota Cisłowska i Katarzyna Cieślak, pomysł 
kostiumów – Bożena Flieger-Krawczyńska

Włodzimierz Kupisz

Z życia dawnej wsi – to tytuł cyklu spotkań 
organizowanych na Kujawach, w którym także 
wzięła udział 56 osobowa grupa „Rzgowian”. 
Dzieci przeniosły się na chwilę w inny wymiar 
rzeczywistości, uczestnicząc w przedsięwzięciu 
związanym z promowaniem kultury ludowej. 
Nie można sobie wymarzyć piękniejszego miej-
sca do zatrzymania chwili w kadrze niż Skan-
sen w Kłóbce. W ciągu 
jednego dnia udało się 
połączyć edukację, pro-
mocję i relaks.

Pod koniec czerwca 
natomiast zespół „Rzgo-
wianie” pojechał autoka-
rem w składzie 43-osobo-
wym z Renatą Furgą oraz 
Jarosławem Rychlew-
skim. Ponieważ wyjazd 
nastąpił w piątek, pracują-
cy zawodowo artyści po-
jechali prywatnym autem 

i dołączyli do grupy. Program XIV Ogólnopol-
skiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych 
„Z przytupem” obejmował występ 7 zespołów 
liczących łącznie 250 artystów. Tak dużo ludzi 
w strojach ludowych robiło wielkie wrażenie 
na publiczności. Zespoły występowały nie tylko 
w amfiteatrze, ale również tworzyli w miejscowo-
ści różnobarwny korowód. GOK, WK

Kabanos dziadunia Kabanos dziadunia 
z czystą Hanką z czystą Hanką 
BielickąBielicką

„Rzgowianie” na Kujawach „Rzgowianie” na Kujawach 
i w Zakrzewiei w Zakrzewie
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W niedzielę, 30 maja 
2021 r. w Starowej 
Górze cały dzień 
trwały poszuki-
wania symbo-
licznego kwiatu 
paproci, arty-
styczne występy 
dziecięce, ani-
macje plastycz-
ne, rozgrywki 
sportowe, mecze 
tenisa ziemnego 
i piłki nożnej. Z bar-
dzo entuzjastycznym 
przyjęciem młodszej i star-
szej widowni spotkał się wy-
stęp zespołu Czarne Stopy 
z intrygującymi, hiphopowy-
mi układami tanecznymi.

Na placu przy ul. Centralnej stanęły 
wozy bojowe OSP. Druhowie opo-
wiadali o możliwościach sprzętu, 

zwłaszcza syren i sygnałów świetlnych, a tak-
że rozdawali najmłodszym cukierki, wręczali 
wielkie pluszaki. Gmina ufundowała bezpłat-
ne zjazdy ze zjeżdżalni – dmuchańca i watę 
cukrową. Było nieco odpustowych straga-
nów i kiermasz truskawek prosto z plantacji. 
Z placu zabaw i siłowni na świeżym powie-

trzu skorzystało wiele dzieci. Oblegany był 
stół do piłkarzyków.

Bogaty i barwny program obchodów 
Dnia Dziecka przygotowali: Gminny Ośro-
dek Kultury w Rzgowie pod kierunkiem dy-
rektor Joanny Papugi-Rakowskiej, instruk-

torzy Gminnego Ośrodka 
Sportu, Turystyki i Re-

kreacji, Stanisław Za-
borowski – przewod-
n i c z ą c y  Kom is j i 
Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej oraz 
Rada Sołecka z soł-
tys Anną Wielgosz, 
Kółko Rolnicze, Koło 
Gospodyń Wiejskich. 

Liczne nagrody, dy-
plomy i upominki 

wręczyli: burmistrz Ma-
teusz Kamiński, Stanisław 

Zaborowski i dyr. J. Papuga-
-Rakowska. W pikniku uczest-

niczyli również: przewodniczący 
Rady Miejskiej Radosław Pełka, a także radna 
Ewa Tyll – przyjechała, żeby m.in. odebrać 
nagrodę za rywalizację sportową.

Imprezę zakończyło ognisko z pieczeniem 
kiełbasek przekazanych przez Zakład Prze-
mysłu Mięsnego „Grot” w Starowej Górze.

Włodzimierz Kupisz

Moc atrakcji Moc atrakcji 
w Starowej Górzew Starowej Górze

Maraton artystyczny Maraton artystyczny 
z okazji Dnia Dzieckaz okazji Dnia Dziecka

8 DZIEŃ DZIECKA
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Od rana od godz. 10 do godz. 18.15 Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie zorganizował 
dwa bloki animacji artystycznych i wystę-
pów dla młodszej i starszej publiczności. 
Przygotowano pokazy filmowe bajek, na-
ukę rzemiosła artystycznego pod kierun-

kiem pań z koła „Zasupłane”, a nawet naukę 
akrobatyki pod okiem Siergieja Kowalenki, 
instruktora z Artii Akademii Artystycz-
nej z Łodzi. Podczas koncertu „Rzgowian” 
i grupy wokalnej GOK pt. „Dzieci dzieciom” 
– na widowni pojawili się włodarze gminy: 
burmistrz Mateusz Kamiński oraz Małgo-
rzata Rózga, zastępca burmistrza.

Gwoździem programu był występ Ze-
społu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, zwłaszcza 
krakowiaczek i polka borucianka przygoto-
wane przez najmłodszą grupą. Wiktoria Prą-
dzyńska zaśpiewała „Wiosnę tuż, tuż”. Kilka-
krotnie mieliśmy okazję podziwiać występy 
Zwariowanych Wariatek, a w szczególności 
ich wykonanie „Siema, ściema” i „Nie z tej 
ziemi” – wspólne wykonanie z Igą Cisłowską.

Włodzimierz Kupisz

Jak co roku przy ul. Zie-
lonej  w Rzgowie 
odbyły się zawody 

wędkarskie dla dzieci 
i młodzieży. To jedno 
z wydarzeń upamiętnia-
jących Międzynarodowy 
Dzień Dziecka. Chyba w ca-
łej powojennej historii zbior-
nika przeciwpożarowego przy 
ul. Zielonej nie zdarzyła się taka 
ryba podczas zawodów dziecięcych: Bartek 
i Olek Kubasowie wyciągnęli amura o wa-
dze 2 kilogramów i 32 dekagramów. Łącznie 
ci dwa chłopcy złowili 2,77 kg ryb. Drugie 
miejsce zajęła Natalia Łączyńska (1,4 kg ryb) 
i Oliwia Cichosz (0,97 kg ryb).

W zawodach wzięło udział blisko 30 osób, 
a młodziutcy zawodnicy wędkowali na 10 sta-
nowiskach. Wśród ryb dominowały karasie 
srebrzyste, a także karasie czerwone, bardziej 
typowe dla przydomowych oczek wodnych. 
Po rywalizacji wszystkie ryby wróciły do stawu.

Nagrody dla wszyst-
kich wędkarzy: wędki, 
kołowrotki, spławi-
ki, podpórki, siatki 
łącznej wartości 600 
złotych ufundował 
Urząd Miejski w Rz-

gowie. Wszystkie dzieci 
otrzymały również świnki 

oszczędnościowe, koszulki, 
piórniki z kredkami, maskotki, 

znaczki odblaskowe i inne drobiazgi 
z promocji gminy.

Nagrody wręczyli: burmistrz Mateusz 
Kamiński, Radosław Pełka – przewodniczący 
Rady Miejskiej, Stanisław Zaborowski – prze-
wodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej. Gospodarzem zawodów był Włodzi-
mierz Kaczmarek. Na zakończenie połowów 
zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, ofiarowanych przez Zakład Przemysłu 
Mięsnego „Grot” w Starowej Górze.

WK

W niedzielę, 
13 czerwca 
2021 r. Ro-

dzinny Piknik z okazji 
Dnia Dziecka w Czyże-
minku zgromadził ogrom-
ną rzeszę uczestników. Miejsca 
do zaparkowania niektórzy 
szukali pół kilometra od miej-
sca wydarzenia, bo równolegle 
w świetlicy trwała zewnętrzna 
uroczystość.

Instruktor, który przy-
jechał prosto z Wiel-
kiej Brytanii uczył 
dzieci na boisku 
gry w krykieta, 
który do złudze-
nia przypomina 
przedwojennego, 
polskiego palanta. 
Kolejki ustawiały się 
do zjazdów z dmuchańca. 
Chociaż pięć osób jednocześnie malowało 
małe buzie, chętne w ogonku przestępowały 
z nogi na nogę z niecierpliwości. Do malu-
jących przyłączyła się też na krótko Renata 

Furga, szefowa Zespołu 
Pieśni i Tańca „Rzgo-
wianie”, która do Czy-
żeminka przywiozła 

swoje wnuczki.
Dzieci miały do wy-
boru plac zabaw, pił-

karzyki,  stolik 
z ciastami i cu-
kierkami, ogni-
sko z kiełbaska-
mi i kaszanką. 

Milusińscy pod-
grzewali na dodatek 

kolorowe pianki, które 
szybko wyszły. W końcówce 

imprezy dzieci otrzymały 
gratisowe lody.

Organizatorem wy-
darzenia był sołtys Woj-

ciech Rydygier oraz Mariusz 
Agatka z Radą Sołecką i Kołem 

Gospodyń Wiejskich w Czyżeminku 
z Dorotą Garstką na czele. Koszty organizacji 
Dnia Dziecka w Czyżeminku zostaną pokryte 
z funduszu sołeckiego.

Włodzimierz Kupisz

Olbrzym z ZielonejOlbrzym z Zielonej

Piknik w CzyżeminkuPiknik w Czyżeminku

Maraton artystyczny Maraton artystyczny 
z okazji Dnia Dzieckaz okazji Dnia Dziecka
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Maksymilian Baruch w swojej 
monografii na temat dawnych 
dóbr kapituły krakowskiej 
z 1903 roku podaje, że Prawda 
to „wieś nad Dobrzynką, 
pomiędzy Rzgowem 
a Czyżeminem położona, którą 
wymienia się po raz pierwszy 
w aktach sądowych 1593 r.”

Wiek XVI uznać trzeba za epokę znacznego 
rozwoju dóbr pabianickich, a administracja 
kapitulna założyła w tamtym czasie co najmniej 
17 nowych osad. W pierwszej połowie stule-
cia powstały m.in.: Huta Dłutowska, Mogilno, 
Mierzączka, Giemzów, Klucze, a w drugiej – 
Brojce, Brus, Dębisko, Guzew, Karpin i Prawda.

O tej ostatniej miejscowości nie ma zbyt 
wielu informacji, ale Baruch pisze np., że jesz-
cze w końcu XVIII wieku dużo zwierzyny 
gnieździło się w borach kapitulnych, głównie 
zaś w kniei redzeńskiej i przytacza następujący 
opis rzgowskiego plebana: Za wsią Prawda, po-

czynają się lasy duże, gdzie są doły na zwierza 
z Pabianic wykopane i tam się łapią”. W roku 
1797 mieszczanie pabianiccy zanoszą prośbę 
do rządu pruskiego o zwolnienie ich od obowiąz-
ku noszenia listów, w zamian za co deklarują 
się dobrowolnie przyjmować udział polowaniach 
na wilki, na co departament wyraził swą zgodę.

Opowiadania o niedźwiedziach, plądru-
jących po lasach pabianickich Baruch uważa 
za utwór ludowej fantazji, gdyż w aktach ni-
gdzie nie ma wzmianki o tak grubym zwierzu. 
Jednak bory włości kapitulnej w tym rejonie 

obfitowały w wilki, lisy, kunice; nie brakło 
i dzików, nie mówiąc już o wszelakim ptactwie 
i drobniejszej zwierzynie myśliwskiej.

* * *

Uporządkowano otoczenie 
pamiątkowego głazu
Ogromny kamień na skrzyżowaniu odnotowu-
jący najstarszy zapisek o wsi Prawda z 1593 r. 
zyskał ostatnio brukowane otoczenie. To za-

toczka i fragment chodnika z nowymi metalo-
wymi słupkami oraz betonowymi krawężnika-
mi i obrzeżami.

– Uporządkowanie otoczenia pamiątkowego 
głazu, odsłoniętego w sierpniu 2020 roku wyko-
nano z inicjatywy radnego Jana Spałki – mówi 
Zbigniew Snelewski, kierownik Referatu Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Początko-
wo prace miały być wykonane tylko za pieniądze 
z funduszu sołeckiego w wysokości 28 602 zł, ale 
nie wystarczyło. Burmistrz Mateusz Kamiński 
przedstawił więc projekt uchwały dofinansowania 
obywatelskiej inicjatywy z budżetu gminy wysoko-
ści 22 tys. zł i Rada Miejska przyjęła tę uchwałę.

– Dzięki środkom z funduszu sołeckiego 
i wsparciu Urzędu Miejskiego w Rzgowie porząd-
kujemy ten ważny fragment naszej wsi – powie-
dział jednemu z portali sołtys i jednocześnie 
radny Prawdy Jan Spałka. – Na tym skrzyżowa-
niu zatrzymuje się wielu podróżnych, zaś turyści 
zaglądający do naszej wsi i okolicznych lasów 
chętnie fotografują się przy głazie z tablicą odno-
towującą pierwszą historyczną wzmiankę o Praw-
dzie. W przyszłości pojawi się tu zieleń i ławeczki, 
by turyści mogli odpocząć. WK, AG

Tegoroczny Tydzień Bibliotek został 
zwieńczony cyklem spotkań autor-
skich z Ewą Nowak, o których pisali-

śmy w poprzednim miesiącu. Wśród ostatnio 
zakupionych nowości nie mogło zatem za-
braknąć pozycji jej autorstwa. A co ponadto?

* * *
Przygody detektywa Blomkvista 
Astrid Lindgren, która 13-letniemu boha-
terowi trudne zadanie, aby wpaść na trop 
przestępstwa w Lillköping – mieście bardzo 
uczciwych ludzi.

* * *
W konwencji kryminału pozostaje J. S. Mon-
roe, proponując najnowszą powieść dla doro-
słych odbiorców Zapomnij, jak się nazy-
wam. Utrata pamięci, kłamstwa i manipulacje 
to nieodłączne elementy thrillerów dla czytel-
ników o mocnych nerwach.

* * *
Tragedie na przemian z komediami rozgry-
wają się w kolejnej proponowanej nowości. 
Tym razem rzecz dotyczy spadku, który moż-
na śmiało nazwać balastem. Oto kolejna po-
wieść Filipa Zawady Zbyt wiele zim minę-
ło, żeby była wiosna, w której pojawia się 

dziadek przekazujący wnukowi fatalne wzor-
ce wbrew zwyczajom utrwalonym w polskiej 
tradycji.

* * *
Jacek Dukaj w powieści Imperium chmur 
łączy świat Zachodu ze światem Wschodu 
wysyłając emisariusza Kraju, Którego Nie 
Ma do dziewiętnastowiecznej Japonii.

* * *
Dwutomowe Szlacheckie gniazdo Mo-
niki Rzepieli opisuje życie chłopów i szlachty, 
wzajemne relacje ludzi z odmiennych środo-

wisk oraz mezalianse i skandale. Jak mawia 
jeden z bohaterów powieści: „synogarlica nie 
dla wróbla, a magnackie córki nie dla drob-
nego szlachcica”.

* * *
Szwajcaria. Podróż przez raj wymy-
ślony Agnieszki Kamińskiej zrzuca woal 
doskonałości i ideału, którym ten niewielki 
kraj jest nakryty. Ojczyzna fioletowej kro-
wy dopiero w 1971 r. pozwoliła kobietom 
uczestniczyć w wyborach. Teraz decyzje na-
wet w drobnych sprawach oddane jest w ręce 

mieszkańców, a obowiązujące regulacje 
i przepisy często zadziwiają turystów.

* * *
Ambicja, która splata się z chęcią rywalizacji 
stanowi treść przygodowej opowieści Scotta 
Ellswortha Ponad światem. Wspinaczka, 
obłęd i zabójczy wyścig o himalajskie 
szczyty. Miłośnicy gór nie pojawili się w XXI 
wieku, zdobywając szczyty w świetle jupi-
terów i w czasach całodobowych transmisji 
internetowych. Ich codziennością były raczej 
samotność, wielomiesięczne odcięcie od świa-
ta, a czasem brawurowe działania na granicy 
życia i śmierci. I o tym jest ta książka.

* * *
Trylogię ciemnej gwiazdy rozpoczyna Czar-
ny Lampart, Czerwony Wilk Marlona 
Jamesa, który wyposażył bohatera w rodzaj 
doskonałego węchu. Moc, tajemnice, upiory, 
wiedźmy, królowe, potężni wrogowie. Ot, 
fantastyka na sposób odrobinę niedelikatny.

* * *
W konwencji „Czarnego lamparta…” pozo-
staje polska pisarka fantasy Paulina Hendel 
proponując cykl Zapomniana Księga 
w czterech tomach. Świat po apokalipsie, 
czyli epidemie i zarazy! Na szczęście to tylko 
wyobraźnia autorki, która zbiera wspaniale 
recenzje od fanów fantastyki.

* * *
Ta książka pozwoli docenić bezpieczeństwo 
i dostatek, w których obecnie żyjemy. Nina 
Majewska-Brown proponuje kronikę rodziny, 
opowiedzianą przez Annę Odi, która przyszła 
na świat i pierwsze lata życia spędziła w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz. Wspomnienia pod 
tytułem Ostatnia więźniarka Auschwitz 
przenoszą czytelników w tragiczne czasy II woj-
ny światowej. Poruszająca historia o ludziach, 
którzy całe życie poświęcili na pielęgnowanie 
pamięci o ofiarach bestialstwa nazistów.

Hity z naszej bibliotekiHity z naszej biblioteki
Anna 
Malinowska

Stara Stara 
PrawdaPrawda
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W sobotę, 15 maja 2021 r. zmarł 
w szpitalu rzgowianin Andrzej 
Polakowski (ur. 29 VII 1955 r). 
Został Człowiekiem Roku 2017 
Województwa Łódzkiego w kon-
kursie „Dziennika Łódzkiego” 
i „Expresu Ilustrowanego. Tytuł 
zdobył za działalność społeczną. 
Finalista otrzymał tytuł Człowie-
ka Roku za odtworzenie i opiekę 
nad historycznym Starym Ryn-
kiem w Rzgowie.

O kilka słów na temat Zmarłego popro-
siliśmy Marię Polakowską: – Mąż 
pracował na budowach w Bułgarii 

i Czechosłowacji. Potem prowadził własną dzia-
łalność gospodarczą. Specjalizował się w urzą-
dzaniu wnętrz: wykonywał boazerie, meble 
kuchenne, szafy m.in. dla rzgowskiego ówcze-
snego jeszcze Urzędu Gminy. Od 2007 roku był 
na rencie inwalidzkiej. Jego największą pasja 
życiową była historia, zwłaszcza regionalna. 
Był zauroczony pięknie odnowioną i odrestau-
rowaną kapliczką w Czyżeminku, dokąd jeź-
dził do swojego kolegi. To było bodźcem do jego 
dalszej, społecznikowskiej pasji. Zafascynował 
go rzgowski Stary Rynek, unikatowy w Polsce, 
bo trójkątny. Stał tu stary, żelazny krzyż z lat 
60. XX wieku, przypominający rzgowianom 
i turystom, że w tym miejscu powstała pierwsza, 
niewielka, drewniana świątynia, wyznaczająca 
jednocześnie najstarsze centrum osady.

Andrzej Polakowski działał w społecz-
nym komitecie, zamierzającym wznieść nowy 
krzyż, który miał powstać z jego inicjatywy. – 
Wchodziłem w skład tego komitetu – opowia-
da dziś Janusz Nędzi, absolwent architektury 

Politechniki Łódzkiej, który zaprojektował 
krzyż z postumentem. – Razem z Andrzejem 
Polakowskim, Henrykiem Jodłowskim i Stani-
sławem Makiewiczem przez około rok zbiera-
liśmy pieniądze na to przedsięwzięcie. Jeżdżąc 
po wszystkich miejscowościach, odwiedzając 
dom po domu zebraliśmy ponad 20 tysięcy 
złotych. Jeden przedsiębiorca dał jednorazowo 
półtora tysiąca złotych. Potem już ludzie sami 
przyjeżdżali do nas ofiarowując kolejne datki.

Przedsięwzięcie zrealizowano również 
z pieniędzy, zbieranych przez strażaków OSP 
z gminy i członków Zespołu Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie”. W rezultacie wykonano obecny 
krzyż ze stali nierdzewnej wysoki na 6,5 m. 
Oryginalny postument kompozycyjnie miał 
nawiązywać do trójkątnego kształtu rynku, 
a tablica informować o najstarszych dziejach 
tego miejsca. W zamyśle komitetu było rów-
nież uporządkowanie okolicznej zieleni.

Na przełomie lat 2012–2013 Andrzej Po-
lakowski powiedział na łamach „Gazety Rz-
gowskiej”. – W przyszłości chcielibyśmy dopro-
wadzić do uporządkowania tego zapomnianego 
nieco fragmentu miasta i lepszego niż dotąd 
oznakowania ważnego szczególnie dla turystów. 
Chcielibyśmy, by miejsce to oficjalnie nazywało 
się Stary Rynek, bo dziś znajdujące się tu domy 
stoją przy ulicy Rawskiej. Nowy, murowany ko-
ściół istniejący do dziś powstał w XVII stuleciu. 
Tzw. Nowy Rynek, czyli dzisiejszy plac 500-le-
cia, wydzielony został znacznie później, co miało 
związek z rozwojem osady.

Jak pisał Ryszard Poradowski w „Gazecie 
Rzgowskiej” w 2012 r. – ciekawe były również 

okoliczności powstania krzyża w latach 60. 
ubiegłego wieku. Inicjatywa rzgowian była 
niemile widziana przez ówczesne władze, więc 
krzyż powstał nielegalnie. Wykonał go Ignacy 
Bednarski z ul. Tuszyńskiej, z materiału udo-
stępnionego przez Wacława Banasiaka. Pod 
osłoną nocy krzyż przewieziono na Stary Rynek 
i wkopano w ziemi. W transporcie zaprzęgiem 
konnym pomagali m.in.: Henryk Fijałkow-
ski, Stanisław Fijałkowski i Stanisław Salski. 
Ogrodzenie wykonał również I. Bednarski, przy 
finansowym wsparciu miejscowego KGW. Nie-
co później, również nocą krzyż został poświę-
cony przez proboszcza ks. Jana Jachimka.

Uroczyste poświęcenie nowego krzyża 
na Starym Rynku z udziałem biskupa – 18 maja 
2013 r. było wielkim wydarzeniem w życiu 
Andrzeja Polakowskiego. Pamiątkowe po-
dziękowanie od ówczesnego burmistrza Jana 
Mielczarka i od księdza proboszcza za dopro-
wadzenie przedsięwzięcia do szczęśliwego za-
kończenia – wisi wciąż na honorowym miejscu 
w pokoju w domu Polakowskich. – Metalowy 
krzyż ze Starego Rynku po odnowieniu trafił 
na róg ulic Górna/Nadrzeczna, a ten który się 
tu znajdował – po renowacji stanął na cmenta-
rzu cholerycznym z połowy XIX wieku w rejonie 
ulicy Księżycowej – wspomina Włodzimierz 
Kaczmarek, wielki miłośnik historii regional-
nej i pamiątek przeszłości w gminie Rzgów.

Zielony, ogrodzony, bardzo zadbany skwer 
z metalowym krzyżem cieszy oko i przypomina 
o najstarszych dziejach Starego Rynku.

Włodzimierz Kupisz 
fot. archiwum rodzinne

RZGOWSKI 
SPOŁECZNIK

ODSZEDŁ ANDRZEJ POLAKOWSKI

Dzień Dziecka był okazją do inauguracyj-
nego zwiedzania tramwaju zamienianego 

w izbę pamięci przy skateparku. Izba pamięci 
jest poświęcona historii nieistniejącej już linii 
podmiejskiej „42” do Łodzi, a jednocześnie 
dziejom gminy Rzgów.

Pierwszymi zwiedzającymi były rodziny 
z dziećmi, pojawiły się też zorganizowane gru-
py z przedszkola oraz ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Długosza w Rzgowie. Oprowadzała 
zgrana grupa przewodników – burmistrz Ma-
teusz Kamiński, Włodzimierz Kaczmarek, 

pracownik ratusza i zarazem regionalista 
oraz emerytowany motorniczy Andrzej 
Michałek. Nie tylko opowiadali o po-
czątkach tramwaju, który nie poruszał 

się dzięki trakcji elektrycznej, ale sypał 
iskrami z komina, które wywołały wielki 

pożar Rzgowa. Na zgliszczach domów powstały 
głównie murowane budynki.

Przy okazji święta rozdano mnóstwo cia-
stek i cukierków. Już wkrótce wnętrze tram-
waju będzie znów udostępnione do oglądania 
i do robienia pamiątkowych zdjęć. Tramwaj, 
który powrócił do Rzgowa – odbywa swoistą po-
dróż sentymentalną: rzgowianie jeżdżąc tą linią 
do szkół, do pracy i do urzędów poznawali w dro-
dze przyszłych współmałżonków i przyjaciół.

Włodzimierz Kupisz 
fot. Mateusz Szczepaniak

Tramwaj muzealnyTramwaj muzealny
SENTYMENTALNA PODRÓŻ
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Od 1 stycznia 2022 
roku – zgodnie Uchwałą 
Antysmogową Województwa 
Łódzkiego – wszystkie 
montowane kominki 
i piece powinny spełniać 
wymagania, dotyczące 
efektywności energetycznej 
i wielkości emisji, określone 
w rozporządzeniu komisji (EU) 
2015/1185.

Uchwała zakazuje również spalania paliw naj-
gorszej jakości. Przewidziane zostały przepisy 
przejściowe dające czas na dostosowanie się 

do nowych regulacji m.in. wyeliminowanie 
z eksploatacji tzw. kopciuchów i kotłów na pa-
liwo stałe klasy 3, 4 i 5.

W związku z powyższym przypomina-
my mieszkańcom o możliwości skorzystania 
z dotacji programu Czyste Powietrze na wy-
mianę starego pieca węglowego i termomo-
dernizację domu. Stary piec węglowy możemy 
zastąpić m.in. pompą ciepła powietrze/woda, 
kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem 
na pellet drzewny (z wyselekcjonowanych 
trocin i wiórów drzew iglastych). Dokonując 
wymiany, źródła ciepła jest możliwe również 
wykonanie ocieplenie budynku, wymiana sto-
larki okiennej jak i drzwiowej. Szczegółowe 
informację można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Rzgowie pok. 7 po uprzednim telefo-

nicznym umówieniu wizyty (tel. 42 214 11 32) 
jak i na stronie internetowej NFOŚiGW https://
czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze.

Minister klimatu i środowiska Michał 
Kurtyka w rozmowie z PAP, poinformował, 
iż od 1 stycznia 2022 nastąpią zmiany w pro-
gramie Czyste Powietrze. Nie będzie można 
otrzymać dotacji na zakup pieca węglowego, 
zostaną również zwiększone progi dochodowe 
w programie, by więcej osób mogło skorzystać 

z wyższego dofinansowania do termomoderni-
zacji. W połowie roku 2021 do programu mają 
również przystąpić banki, które oferować będą 
kredyty termomodernizacyjne.

Dbajmy o nasze środowisko, nie trujmy sie-
bie i innych. Nie spalajmy odpadów, szkodzą 
one nam wszystkim.

Izabela Krauze
Plakat z uchwałą antysmogową – 

Rafał Kluczyński

W tym roku wpłynęło 40 wniosków 
od mieszkańców gminy Rzgów, związa-

nych z zadaniem pn. „Usunięcie i unieszkodli-
wianie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Rzgów w 2021 roku”, z czego 15 wnio-
sków dotyczy samego odbioru wyrobów zawie-
rających azbest, a 25 demontażu i odbioru.

Dotacja, o jaką rzgowski samorząd wystąpił 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opiewa 
na kwotę 62.592 zł.

W maju nasza gmina podpisała umowę 
z wybraną firmą REVOL Sp. z o.o. sp. k. Roz-
poczęto pierwsze demontaże i odbiory elemen-
tów zawierających azbest. Prace zakończą się 
w listopadzie 2021 roku.

Agata Kijewska, inspektor 
ds. ochrony środowiska

Wymień 
kopciucha!

Azbest w odwrocie

NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ…

CZEGO DOTYCZY DEKLARACJA?

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
oraz niemieszkalnych.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZŁOŻYĆ 
DEKLARACJĘ?

W formie elektronicznej, czyli przez internet 
jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. 
Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu 
oraz pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również 
to, że deklarację można złożyć nie wychodząc 
z domu.

W formie papierowej – wypełniony dokument 
można będzie wysyłać listem albo złożyć 
osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie 
z lokalizacją budynku)

NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK 
ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub 
zarządcy budynku, w którym znajduje się 
źródło ciepła i spalania paliw.

W JAKIM TERMINIE TRZEBA 
ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 
12 miesięcy w przypadku budynków 
już istniejących.

W przypadku nowo powstałych obiektów 
będzie to termin 14 dni od uruchomienia 
nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

1 LIPCA 2021
obowiązek składania deklaracji do

CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) przez wszystkich właścicieli lub zarządców budynków. 

Wynika on z ustawy z 21 listopada 2009 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (DzU z 2021 r., poz. 554).
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1.

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

2.

 

 Od 1 maja 2021 r. właściciel nie-
ruchomości jest zobowiązany do wy-
posażenia nieruchomości w pojem-
nik we własnym zakresie.

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

znaczone do zbierania odpadów komunalnych,
2)  utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sani-

tarnym, porządkowym i technicznym,
3)  utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządko-

wym miejsc gromadzenia odpadów.

Jakiej pojemności pojemnik?
Uchwała nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z 27 
listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy Rzgów (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 
2019.7004 Ogłoszony: 2019–12–14) określa w §9 ust. 3 pkt 1: 
Do gromadzenia zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 
komunalnych uwzględniając liczbę osób zamieszkujących 
daną nieruchomość przewiduje się pojemniki o następują-
cych pojemnościach:
a)  do 4 osób zamieszkujących daną nieruchomość pojemnik 

lub worek o pojemności do 120 l,
b)  powyżej 4 osób zamieszkujących daną nieruchomość po-

jemnik lub worek o pojemności do 240 l

3.

  Rosnąca masa odpadów = 
wzrost ceny odbioru odpadów 
od mieszkańców!

Coraz więcej danych pokazuje, że styl życia narzucony nam 
przez pandemię i lockdown ma wpływ także na opłaty za od-
pady. Jest ich po prostu coraz więcej, a co za tym idzie rosną 
koszty ich odbioru i ich zagospodarowania.
•  Większa masa odebranych odpadów od mieszkańców do-

datkowo wpływa na i tak rosnące koszty.
•  Duża ilość odpadów zmusza gminy do wprowadzania pod-

wyżek cen opłat za odbiór odpadów od mieszkańców.
Jest to o tyle istotne, że obecnie wszystkie gminy pod-

pisują już umowy w których rozliczają się od tony zebranych 
odpadów.

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

i zagospodarowanie.

To, że odpadów przybywa widać gołym okiem.
W życiu codziennym, a w szczególności podczas robienia za-
kupów warto o tym pamiętać.

4.

  Kluczem do zmniejszenia ilości 
generowanych śmieci w domu 
są rozsądne i przemyślane zakupy 
produktów spożywczych. Poniżej 
przedstawiamy kilka pomysłów 
od czego zacząć:

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

do prania czy woda mineralna w większych opakowa-
niach. Wystarczy ich na dłużej, a w konsekwencji po-
wstanie mniej odpadów opakowaniowych,

–  nie kupuj artykułów, które są niepotrzebnie zapa-
kowane w kilka opakowań,

–  staraj się wybierać żywność bez 
plastikowych lub styropiano-
wych opakowań, nie pozwalaj 
pakować każdego artykułu 
spożywczego do osobnej 
torebki, owoce i warzywa 
kupuj luzem,

–  zwróć uwagę na to jak jest 
opakowany produkt, któ-
ry kupujesz. Opakowanie 
powinno być zrobione tak 
by wykorzystać możliwie naj-
mniej materiału,

•  Unikaj artykułów jednorazowych
–  na zakupy zabierz ze sobą torbę wielokrot-

nego użytku
•  Wykorzystuj produkty ponownie

–  niepotrzebne ubrania, urządzenia, meble oddaj komuś, 
kto ich potrzebuje,

–  zepsute urządzenia, jeśli to możliwe, spróbuj naprawić,
–  opakowania po zużytych produktach możesz użyć 

do przechowywania różnych drobiazgów albo żywności,
–  używaj szklanych słoików i butelek ponownie. Możesz 

stosować je do przygotowywania pysznych domo-
wych przetworów, ale równie dobrze sprawdzają się 
do przechowywania żywności np. porcji zupy pozostałej 
po obiedzie, sałatki czy mięsa

•  Oszczędzaj papier
–  wykorzystuj ponownie kartony i ich wypełnienia, w któ-

rych otrzymujesz przesyłki i zakupy
•  Nie marnuj żywności

–  kupuj tylko tyle ile naprawdę potrzebujesz nie będziesz 
musiał jej wyrzucać,

–  kompostuj odpady biodegradowalne. Kompostowanie 
jest najbardziej przyjaznym w przyrodzie sposobem 
na zmniejszenie ilości odpadów. Resztki z ogrodu czy 
kuchni mogą stać się ponownie użyteczne, jeśli zostaną 
poddane odpowiedniemu procesowi rozkładu,

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

•  Powstające odpady segreguj

5.

  Rosnąca masa odpadów ulegających 
biodegradacji = wzrost ceny odbioru 
odpadów od mieszkańców!

Statystyki pokazują, że ilość zbieranych odpadów ulegających 
biodegradacji rośnie w zawrotnym tempie z roku na rok.

Wprowadźmy zmiany mające na celu ograniczenie ilości 
odbioru odpadów, które mogą być zagospodarowane poprzez 
kompostowanie. Oddawana obecnie przez mieszkańców gmi-
ny Rzgów ilość bioodpadów znacząco powiększa ich masę 
oraz powoduje znaczne zwiększenie kosztów ich odbioru.

W przypadku braku ograniczenia masy 
odpadów ulegających biodegradacji, wzrośnie 

koszt odbioru odpadów, który będzie skutkować 
zwiększeniem stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi!

Poza tym zbiórka odpadów ulegających 
biodegradacji – zwłaszcza odpadów 

kuchennych i trawy – musi od-
bywać się częściej niż zbiórka 

pozostałych frakcji. W prze-
ciwnym razie mieszkańcy 

będą narażeni na pro-
blemy ze zwierzętami, 
ptakami, gryzoniami, 
owadami i nieprzyjem-
nymi zapachami. A to nie 

zachęca do segregowania 
frakcji bio. Przetwarzający 

ją widzą dodatkowy problem 
– frakcji bio nie można, nawet 

w niewielkim stopniu, zmieszać 
z pozostałymi rodzajami odpadów, 

bo wiązałoby się to z ich zanieczyszczeniem, 
a więc i z utratą wartości jako ewentualnego surowca. Jeśli 
materiał ulegający biodegradacji znajduje się w worku kilka 
dni, staje się bezużyteczny, a w skrajnych przypadkach uciąż-
liwy lub wręcz nieprzydatny do jakiegokolwiek zagospoda-
rowania. Słaba jakość odpadów biodegradowalnych pojawia 
się w dużej mierze w zabudowie wysokiej, w której na domiar 
złego liczba pojemników bywa zbyt mała w stosunku do licz-
by korzystających z nich mieszkańców. Tymczasem odpady 
ulegające biodegradacji muszą być jak najszybciej przekazy-
wane do specjalistycznych instalacji, w których trzeba je prze-
twarzać, najlepiej na wysokiej jakości kompost.

Kompostowanie w kompostowniku 
przydomowym jest jednym z sposobów 

na zapobiegniecie wzrostowi stawek 
opłat za odpady!

Kompostowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
wśród właścicieli gospodarstw i przydomowych ogródków. 
Gminy zachęcają mieszkańców do zakładania przydomowych 
kompostowników w celu ograniczenia składowania odpadów 
biodegradowalnych.

Ponad połowę domowych odpadów stanowią odpady 
organiczne. Zamiast wyrzucać do pojemników na odpady 
mieszane możemy wykorzystać je jako kompost w swoich 
ogródkach oraz na działkach. Kompost możemy produkować 
samodzielnie.

Z jednej strony mamy więc pewność pielęgnacji naszych 
roślin, z drugiej pozytywnego działania na rzecz środowiska. 
Kompost stosowany w ogrodzie wzbogaca glebę w próchnicę, 
która sprawia, że ta staje się przewiewna i pulchna. Jest nie 
tylko bogatym źródłem materii organicznej, ale też najtań-

szym i naturalnym materiałem do użyźniania gleby. Ponadto 
eliminuj zagrożenie przenawożenia lub zatrucia środowiska.

Jak kompostować?
Kompostownik można kupić gotowy lub zrobić go samemu 
np. ze starych palet czy drewnianych belek (bez dna), które 
wkopujemy w ziemię i uzupełniamy kolejnymi warstwa-
mi odpadków. Stawiamy go w miejscu zacienionym, aby 
za szybko nie wysychał. Pierwszą warstwę możemy podsypać 
wartościową ziemią ogrodową – ze sklepu lub poprzedniego 
kompostownika, jeśli taki prowadziliśmy. Na kolejne war-
stwy wrzucamy np. skoszoną trawę, chwasty po wypieleniu 
ogrodu, zgrabione liście i drobne gałęzie, resztki owoców, 
skorupki jaj, odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego, 
a nawet popiół z ogniska (pod warunkiem, że palimy drew-
no). Są również odpady, których na kompost wyrzucać nie 
powinniśmy. Mowa tu w szczególności o kolorowych czaso-
pismach, kościach i resztkach mięsnych, czy zainfekowanych 
roślinach ogrodowych.

Jeśli chcemy przyspieszyć proces rozkładu, przesypujemy 
warstwy żyzną ziemią. Całość możemy przykryć workiem ju-
towym, co zapewni ciepło i odpowiednią wilgotność. W czasie 
suszy podlewając rośliny nie zapominamy też o kompostow-
niku. Uważajmy jednak z ilością wody, gdyż przelany kompo-
stownik może zacząć gnić. Gdy tylko poczujemy nieprzyjemny 
zapach, należy przełożyć kompostownik warstwami chłoną-
cymi wilgoć, np. kulkami papieru czy wytłoczkami po jajach. 
Co kilka miesięcy należy przemieszać kompost, aby zapewnić 
odpowiednie napowietrzenie.

W ten sposób, już po około pięciu lub sześciu miesią-
cach możemy uzyskać produkt gotowy do wykorzystania 
w naszych uprawach. Dojrzały kompost poznajemy po ciem-
nobrunatnej barwie i jednolitej strukturze (bez fragmentów 
roślin) oraz miłym zapachu świeżej ziemi.

6.

  Niedopuszczalne jest mieszanie 
odpadów komunalnych z gospodar-
stwa domowego z odpadami z pro-
wadzonej działalności gospodarczej.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobo-
wiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Przypominamy, że w przypadku prowadzenia działalno-
ści gospodarczej należy posiadać indywidualną umowę na od-
biór odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej.

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

Jednocześnie przypominam, 
że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy 

na odbieranie odpadów komunalnych grozi 
kara grzywny (art. 10, ust. 2 ww. ustawy)!

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

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

Co o zbiórce odpadów 
wiedzieć powinniśmy

SEGREGUJMY ODPADY.
BĄDŹMY EKO!
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23 czerwca ok. godz. 11 nasi mieszkańcy dopin-
gowali uczestników XXXII Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczy-
ków. W gminie Rzgów rozegrano premię specjalną 
Pamięci Andrzeja Syski na odcinku 13,6 kilometra. 
Samorząd rzgowski jest współorganizatorem tego 
wydarzenia.

Na trasie obok rzgowskiego ratusza 
burmistrz Mateusz Kamiński powitał 
specjalnych gości: Piotra Ciepluchę 

– doradcę wojewody łódzkiego, Waldema-
ra Krenca – szefa komitetu organizacyjnego 
XXXII wyścigu, a zarazem przewodniczącego 
Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Ziemia 

Łódzka oraz Mieczysława Nowickiego – le-
gendę polskiego kolarstwa szosowego, dwu-
krotnego medalistę olimpijskiego.

Premia specjalna Pamięci Andrzeja Sys-
ki miała przypomnieć działacza sportowego, 
przez wiele lat organizatora wyścigów młodzi-
ków w województwie łódzkim. Bardzo dobrze 
układała się mu współpraca z władzami Rzgo-
wa. Zmarł w wieku 67 lat. Został pochowany 
w Łasku-Kolumnie w marcu tego roku.

Kolarze podczas środowej premii specjal-
nej dotarli do Rzgowa 4 minuty przed zaplano-
wanym czasem! Przelecieli jak burza przez cen-
trum. Ruch wstrzymali policjanci z drogówki, 
strażacy OSP z naszej gminy. Kolumnę kolarzy 
otwierała imponująca, długa kolumna wozów 
organizatorów, furgonetek poszczególnych ekip 
zawodników, mediów, a zamykały ambulanse. 
Na trasie przejazdu, zawodników dopingowa-
li m.in. pracownicy magistratu z flagą Rzgowa.

Kolarze wyruszyli 23 czerwca o godz. 10.30 
z Pabianic z rogu ulic Waltera-Janke i Nawroc-
kiego, w gminie Rzgów pojawili się od strony 
Sereczyna, przejechali Prawdę, Guzew, Babichy, 
Rzgów, Kalinko i obrali kierunek: Modlica-Tu-
szyn. W sumie oglądaliśmy 162 zawodników, 
tworzących 27 ekip z 13 krajów.

W środę przed południem kolarze przeje-
chali 75 km z Pabianic do Łodzi bardzo okręż-
ną, mniej ruchliwą, lecz malowniczą trasą. Cze-
kał ich sprint na ul. Piotrkowskiej. Po południu 
pokonają 97-kilometrową trasę między Kut-
nem a Płockiem. W czwartek będą się ścigać 
między Koluszkami a Sieradzem (191,6 km). 
Trzeci dzień będzie najbardziej męczący, bo gó-
rzysty w drodze z Tomaszowa Mazowieckiego 
do Kielc (210 km). Wszystko rozstrzygnie się 
na płaskiej, 165-kilometrowej trasie między 
Ostrowem Świętokrzyskim a Stalową Wolą.

Włodzimierz Kupisz

W poniedziałek, 21 czerwca 2021 
r, na skateparku w Rzgowie od-
był się Dzień Deskorolki. Im-

preza ta cieszy się dużym powodzeniem. 
Prawie 30 zawodników zmagało się tego 
dnia o cenne nagrody rzeczowe. Zawodnicy 
oceniani byli przez: Piotra Klimka i Rafała 
Modrankę.

Nad uczestnikami czuwała współpra-
cująca z GOSTiR od lat Pani Maria, nasza 
pomoc medyczna. Na szczęście obyło się 
bez kontuzji.

Zawody odbywały się w trzech katego-
riach. W kategorii młodzieżowej najlepszym 
okazał się Piotr Sobieszek lat 16. W pozo-
stałych konkurencjach nagrody zdobyli: Mi-

kołaj Banasiewicz (rurka flat) oraz Jakub 
Misiak (sekcja w dół). Nagrody wręczali 
burmistrz Mateusz Kamiński oraz dyrektor 
GOSTiR Radosław Bubas.

Kolejne zmagania na skateparku w Rz-
gowie już we wrześniu. Gorąco zapraszamy!

Izabella Stępień 

Kolarze przemknęli Kolarze przemknęli 
przez Rzgówprzez Rzgów

Duża 
frekwencja 

w Dniu 
Deskorolki

W niedzielę, 20 czerwca 2021 roku, w Hali 
Sportowej GOSTiR trwały zmagania 

10 drużyn na II Mistrzostwach Polski Kobiet 
w Siatkonodze w Rzgowie. Mecz finałowy z Blo-

kers Łódź zakończył się zwycięstwem Fiero Zawi-
sza Rzgów w piątym secie! Rzgowskiej drużynie 
kibicowali na miejscu m.in. burmistrz Mateusz 
Kamiński oraz wiceburmistrz Małgorzata Rózga.

Całe mistrzostwa stały na bardzo wysokim 
poziomie, a finał był prawdziwym futnetowym 
widowiskiem, Zawiszanki odniosły zwycięstwo 
nad Blokerkami po pięciosetowym pojedynku, 
pełnym efektownych smeczów, świetnej gry 
w odbiorze i pięknych rozegrań – donosi FUT 
NET.

WK

FUTBOL PRZY SIATCE
FIERO ZAWISZA RZGÓW MISTRZYNIAMI POLSKI W SIATKONODZE!!!
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Ostatni weekend maja 
przyniósł długo oczekiwane 
przełamanie. Domowe 
spotkanie z Orłem Parzęczew 
i jedyna w tym meczu bramka 
zdobyta przez Dawida Osojcę 
pozwoliła na złapanie oddechu 
po serii mniej udanych 
potyczek. W tym spotkaniu nie 
liczył się styl i piękne. Liczyły 
się natomiast tylko 3 punkty, 
które miały być dopisane 
do naszego konta.

Rozwiały się czarne chmury
Tak też się stało, a kolejne mecze rozwiązały 
zarówno worek bramkowy, jak i punktowy. 
W kolejności z kwitkiem odprawione zostały 
drużyny GLKS-u Dłutów (6:0), PTC Pabiani-
ce (10:0), Sokół II Aleksandrów (1:0) i GLKS 
Sarnów (4:2). Zwycięską serię zatrzymała, 
podobnie jak na zakończenie rundy jesien-
nej, drużyna KAS Konstantynów. W ostatnim 
meczu sezonu Zawisza zanotował porażkę 1:4. 
Tym samym w ostatnich sześciu rozegranych 
spotkaniach zespół zdobył 15 punktów, no-
tując bilans bramkowy 23:6. Przed ostatnimi 
meczami 34. kolejki zespół Michała Osińskiego 
znalazł się na 11 miejscu ligowej tabeli. Jeden, 
pełny miesiąc gier bardzo mocno zmienił naszą 
pozycję. Było to o tyle istotne, że co rusz poja-
wiały się rozbieżne informacje co do wyglądu 
łódzkiej klasy okręgowej w przyszłym sezonie. 
Pewnym jest, choć w sumie taką mamy na-
dzieję, że kolejne rozgrywki będą liczyły po 16 
zespołów w każdej z klas. Mogło zdarzyć się za-
tem i tak, że z ligi spadnie więcej niż 4 drużyny. 
Na całe szczęście te rozważania przestały nas 
w pewnym momencie interesować, a młody 
zespół Zawiszy skupił się na swojej pracy i po-
prawianiu punktowego dorobku. Przed zawod-
nikami zasłużony odpoczynek po naprawdę 
zwariowanym i bardzo intensywnym sezonie.

Znany jest planowany start i koniec nowego 
sezonu. Inaugurację wyznaczono na drugi pełny 
weekend sierpnia (14–15), a zakończenie na po-
łowę listopada (13–14). Wychodzi więc na to, 
że poza spotkaniami pucharowymi, tylko jeden li-
gowy pojedynek rozegrany zostanie w środku ty-
godnia, a pozostałe w terminach weekendowych.

Dziewczyny na medal
Tak jak zapowiadaliśmy kobiecy zespół Zawiszy 
zrobił wszystko, aby w swojej lidze ostatecznie 

uplasować się na drugim miejscu. Dwa kolejne 
spotkania zakończyły się wyjazdowym zwy-
cięstwem nad UKS Piotrkovia (2:0) i remisem 
u siebie z Różą Salos Kutno (4:4). Tym samym 
kutnianki nie zdołały dogonić naszego zespo-
łu i z 4-punktową przewagą zakończyliśmy 
rozgrywki na drugim miejscu. Jeszcze lepszy 
wynik zawodniczki Zawiszy odniosły w rozgry-
wanych w dniu 20 czerwca w Rzgowie II Mi-
strzostwach Polski Kobiet w siatkonodze. Nasza 
reprezentacja nie miała sobie równych w turnie-
ju, a finałowy pojedynek zakończony 5 setami 
był przysłowiową wisienką na torcie. Zespół 
w składzie: Ola Kurczewska, Agnieszka Jarczak, 
Asia Sadowska, Mariola Kopytowska i Roksana 
Oraczewska osiągnął finał i po 5 grach Puchar 
Mistrzostw Polski powędrował do zawodniczek 
Zawiszy, co niewątpliwie jest dużym sukcesem!

Zespoły młodzieżowe kończą sezon
Dobiegają końca w zasadzie wszystkie rozgryw-
ki zespołów młodzieżowych. Najstarsza drużyna 
juniorów do rozegrania ma jeszcze tylko jedno 
spotkanie w wojewódzkiej lidze juniorów z Le-
chią Bełchatów. Odnieśliśmy zwycięstwo 4:0 nad 
UKS II SMS Łódź, zanotowaliśmy trzy remisy: 
1:1 na wyjeździe z Wartą Sieradz oraz w Rzgowie 
2:2 z UKS Galewice i 1:1 z GKS Bełchatów oraz 
przegraliśmy 0:1 w Radomsku z RKS.

Kolejny zespół z rocznika 2006/07 zakoń-
czył już swoje zmagania. Passę 8 zwycięstw 
(nr 7 to 4:3 w Kutnie, nr 8 to 10:1 z Nerem 
Poddębice) przerwała drużyna SAP Andre-

spolia (0:3). Następnie przytrafiła się kolejna 
porażka z zespołem Metalowca Łódź (0:5), re-
mis ze Sport Perfectem Łódź (0:0), zwycięstwa 
z Włókniarzem Konstantynów (5:0) i MKS 
Expom Krośniewianką (3:0) oraz na zakoń-
czenie wysoka porażka z liderem AKS SMS 
II Łódź (1:8). Osiągnięte rezultaty dały osta-
tecznie 4. miejsce w ligowej tabeli. Na pewno 
wytłumaczeniem na słabszą końcówkę były 
kontuzje wykluczające z gry kilku zawodników, 
a także wąska kadra, ale do drużyny już teraz 
zgłaszają się nowi zawodnicy.

Zakończenie sezonu mają już także za sobą 
zespoły młodzików z rocznika 2008 i 2009. Ci 
starsi uplasowali się na 5. pozycji z 13 zdobyty-
mi punktami. Po serii trzech remisów przyszły 
trzy zwycięstwa: 2:1 nad Włókniarzem Pabiani-
ce oraz z takim samym wynikiem z LKS Różyca 
oraz 11:0 z żeńskim zespołem PTC Pabianice. 
Rozgrywki zakończyli… oczywiście remisem 
3:3 z silnym KKS Koluszki. Okazało się, że nasza 
drużyna przysłowiowo urwała punkty zarówno 
liderowi, jak i wiceliderowi tabeli. Trzeba przy-
znać, że ta runda okazała się udana dla pod-
opiecznych trenera Zbigniewa Wyciszkiewicza.

Młodszy zespół młodzików zakończył 
swoje rozgrywki także na 5. pozycji. Po bar-
dzo dobrym meczu i remisie 2:2 z Widzewem 
Łódź drużyna zanotowała jeszcze dwie po-
rażki z UKS SMS Łódź (1:3) i PTC Pabianice 
(1:4), choć ten mecz powinien zakończyć się 
zgoła innym wynikiem. W trzech pozostałych 
spotkaniach zwycięsko wychodzili oni z po-
jedynków z Miazgą Brójce (2:0), Kolejarzem 

Łódź (2:0) i Metalowcem Łódź (4:1). Dodat-
kowo na zakończenie sezonu drużyna udała 
się na turniej do Uniejowa, który rozgrywany 
w upale, przyniósł sporo emocji. W meczu 
o wejście do finału w rzutach karnych ulegli-
śmy KKS Kalisz, a w meczu o III miejsce po se-
rii „jedenastek” przegraliśmy z UKS Piotrcovia. 
Nagrodą była wizyta na termalnych basenach 
piknik dla zawodników.

Zespół Orlików z rocznika 2010 po za-
kończeniu pierwszej części rozgrywek w dru-
giej trafił na dużo słabszych przeciwników 
i w 4 rozegranych spotkaniach zdobył komplet 
punktów. W pierwszym meczu pokonali oni 
AKS SMS Łódź 6:2, w drugim MSP Andrzeja 
Kretka 7:0, w trzecim Sport Perfect Łódź 10:1, 
a w ostatnim Milan Club Polonia 12:0! Druga 
drużyna Orlików z rocznika 2011/12 trafiła 

na zespoły Jagiellonii Tuszyn, MUKS Juniora 
Rokiciny, Jutrzenki Bychlew, Victorii Rąbień 
i AP Będków. Na swoim koncie zanotowali dwa 
zwycięstwa i trzy porażki, zbierając cenne do-
świadczenia. Ich młodsi koledzy w rozgrywkach 
żaków nie ukończyli jeszcze sezonu. Z pięciu 
zaplanowanych spotkań nowej grupy rozegrali 
trzy, notując dwa zwycięstwa i remis. Wiemy 
już też, że drużyna Sport Perfectu Łódź odmó-
wiła rozegrania spotkania, tak więc pozostaje 
jedynie mecz z KKS Koluszki. Żaki wzięły także 
udział w miniturnieju zorganizowanym przez 
GKS Bełchatów. Na świetnie przygotowanej 
murawie zmierzyli się z zespołami gospodarzy 
i AKS SMS Łódź. Były to stojące na wysokim 
poziomie sprawdziany, za które pochwały dla 
naszych zawodników spłynęły także od rywali.

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

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Ligowe rozgrywki 
dobiegły końca
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Właściciele psów 
i kotów, zamieszka-
li w gminie Rzgów 

mogą skorzystać 
z możliwości wykonania bezpłatnych za-
biegów sterylizacji/kastracji swoich zwie-
rząt, jak również mogą je bezpłatnie zaczi-
pować. Akcja realizowana jest przez Urząd 
Miejski w Rzgowie do 31 grudnia 2021 r. 
lub do wyczerpania środków finansowych.

Informacje pod nr tel. 42 214 12 09

Bezpłatne zabiegi 
dla psów 

i kotów

Pierwsze 
prawo jazdy 
w Kalinie
16 czerwca w Miasteczku Ruchu Drogowego, 
który znajduje się przy Szkole Podstawowej 
w Kalinie, po raz pierwszy, odbył się egza-
min na kartę rowerową. Przystąpiło do niego 
22 uczniów. Wszyscy zdali! – poinformował 
Jarosław Marianowski, dyrektor SP.

Część praktyczną – jazdę na rowerze prze-
prowadzili st. post. Dawid Ryżanek oraz asp. 
Michał Kwiecień – policjanci z Komendy Po-

wiatowej Policji. Uczniowie klas 4–6 zdający 
egzamin wykazali się bardzo dobrą umiejęt-
nością jazdy rowerem zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego i zdobyli pierwsze prawo 
jazdy, czyli kartę rowerową.

Policjantom dziękujemy za przeprowadze-
nie egzaminu, a uczniom gratulujemy i życzy-
my bezpiecznego poruszania się po drogach.

Barbara Kaczmarek, fot. Magdalena Sabela

Tradycja i jeszcze raz tradycja. Krótka 
prelekcja przed – i ćwiczenia piosenek 
na okoliczność Nocy Świętojańskiej 

to program Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowia-
nie”. Już od tej pory wiemy, po co dziewczęta 
stroiły się niegdyś w przepiękne wianki i szu-
kały kwiatu paproci.

Kultywujemy tradycje całymi rodzinami. 
Ojcowie rano zerwali kwiaty, a mamy pospla-
tały je w przepiękne wianki. Dzieci znalazły 
kwiat paproci, a właściwie paprotki w konkur-
sie ogłoszonym przez GOSTiR. Wieczór był 
uroczy: najpierw – sesja zdjęciowa, później 
pląsy i przyśpiewki i na koniec ognisko z kieł-

baskami. A wszystko odbyło się w altanach 
za halą sportową, a tam płynie strumyk Struga, 
gdzie tradycyjnie wianki w Noc Świętojańską 
odpłynęły…

Renata Furga
fot.: Piotr Trębaczyk, Magda Mikołajczyk, 
NatPhoto Kamila Kopczyńska Fotografia

Wiły wianki
nad Strugą

W dniach 9–11 czerwca 2021 r. uczniowie 
klasy II, III i IV Szkoły Podstawowej 

w Kalinie – pod opieką nauczycieli Renaty 
Madej, Sylwii Kuty, Grażyny Marianowskiej 
i Małgorzaty Sabeli udali się na wycieczkę 
do Kotliny Kłodzkiej.

Jaskinie i złoto


