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8 lipca 2021 r. w Rzgowie w Ptak Fashion 
City otwarto Mandorię – Tematyczny 
Park Rozrywki. Na otwarcie przyjecha-
li m.in. wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, 
Piotr Adamczyk – wicemarszałek wojewódz-
twa łódzkiego oraz Antoni Ptak, właściciel 
kompleksu handlowo-rozrywkowego.

Rzgów na festiwalu 
Cittaslow

str. 8

W ostatni weekend czerwca delegacja 
gminy Rzgów uczestniczyła w XII Festiwalu 
Miast Dobrego Życia Cittaslow, który tym ra-
zem odbywał się w gościnnych Bartoszycach 
w województwie warmińsko-mazurskim.

Kilkugodzinna nawałnica późnym wieczorem w środę, 
14 lipca 2021 r. spowodowała w gminie Rzgów wiele 
szkód materialnych i w przyrodzie. Straciliśmy wie-
kowe klony: jeden złamany zablokował na parę go-
dzin przejazd w Rzgowie w kierunku Pabianic i Łodzi 
na wysokości kościoła, drugi został wyrwany z korze-
niami niedaleko tronu króla Kazimierza Jagiellończyka. Szczegóły – str. 3
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Zmarła Marianna Bartoszewska, Hono-
rowa Obywatelka Gminy Rzgów (tytuł 
nadany w 2001 r.), współzałożycielka 

i wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Grodzisku Konstantynie.

Marianna Bartoszewska, z domu Lasoń 
ur. 23 kwietnia 1930 r. jako najmłodsza córka 
sołtysa w Bronisinie Dworskim. W czasie okupa-
cji w wieku 9 lat musiała ciężko pracować u nie-
mieckiej rodziny, która się tu osiedliła. Ukoń-
czyła Żeńską Szkołę Handlową i zdała maturę. 
Pracowała w Gminnej Spółdzielni w Wiskitnie. 
Tu została wybrana przewodniczącą młodzieżo-
wego koła „Wici”. Za przyśpiewki w dożynkach 
gminnych – nie takich, jakich oczekiwały władze 
– trafiła na kilkanaście godzin do aresztu.

Po zamążpójściu zamieszkała u męża 
w Grodzisku. Działała aktywnie w Społecz-
nym Komitecie Elektryfikacji, dzięki któremu 
wieś doczekała podłączenia prądu w 1958 r. 
W 1961 r. była jedną z założycielek KGW i zosta-
ła jego pierwszą przewodniczącą. Pod jej prze-

wodnictwem koło prężnie działało. Z inicjatywy 
Marianny Bartoszewskiej w latach 1976–1979 
powstał Społeczny Komitet Budowy Wodocią-
gu w Grodzisku, w którym aktywnie działała 
i była jego społeczną księgową.

W latach 1965–1969 była radną Gminnej 
Rady Narodowej. W początkach lat 70. była 
przez kilka kadencji aktywnym ławnikiem Sądu 
Rejonowego w Pabianicach. Pracując w Powia-
towym Związku Kółek Rolniczych jako lustra-
tor, docierała niejednokrotnie pieszo do więk-
szości wsi południowej części byłego powiatu 
łódzkiego. Pomagała kółkom rolniczym or-
ganizować działalność usługową, doradzała 
jak osiągnąć postęp techniczny na wsi, dzię-
ki czemu zaskarbiła sobie dużą popularność 
i wdzięczność mieszkańców. Już będąc senior-
ką, latami opiekowała się ciężko chorą, samotna 
siostrą. Do końca życia Marianna Bartoszewska 
zachowała witalność i poczucie humoru.

Opr. WK, fot. archiwum rodzinne, 
archiwum portalu rzgow.pl

1 lipca rozpoczęła się 3-miesięczna loteria 
Narodowego Programu Szczepień. Każdy 
zaszczepiony ma aż cztery szanse na wy-

granie cennych nagród, a wśród nich samocho-
du osobowego, hulajnogi elektrycznej i przede 
wszystkim wysokich nagród pieniężnych, 
których kwota może sięgnąć nawet miliona 
złotych. Mogą w niej wziąć udział tylko peł-
noletnie osoby w pełni zaszczepione, a więc te, 
które do 30 września 2021 przyjmą dwie dawki 

szczepionek Pfizer, Moderna i Astra Zeneca lub 
jedną dawkę szczepionki Johnson&Johnson. 
Do loterii można się zgłaszać do 4 paździer-
nika 2021 roku.

Dlaczego warto się szczepić? Przede 
wszystkim, by chronić zdrowie swoje i innych, 
uniknąć ciężkich powikłań po zarażeniu, przy-
czynić się do powrotu do normalnego życia 
i zatrzymania czwartej fali epidemii. Dodatko-
wym powodem jest szansa wygrania cennych 

nagród dla siebie i swojej gminy. W loterii 
Narodowego Programu Szczepień mogą także 
wziąć udział gminy, dla których zorganizowa-
no dwa konkursy. Każda zaszczepiona osoba 
wspiera więc również swoją gminę.

W ramach konkursu „Gmina na Medal 
#SzczepimySię” pierwszych 500 gmin z 67% za-
szczepionych mieszkańców otrzyma 100 000 zł. 
Natomiast ramach konkursu „Najbardziej Od-
porna Gmina” (podzielonego na 3 kategorie: 
dla gmin małych, średnich i dużych), małe 
gminy do 30 tys. mieszkańców mają szansę wy-
grania 1 mln zł. Najbardziej Odporna Gmina 
w Polsce otrzyma aż 2 mln zł.

Aby wziąć udział w loterii, trzeba się do niej 
zgłosić na stronie pacjent.gov.pl poprzez Inter-
netowe Konto Pacjenta lub dzwoniąc na bez-
płatną infolinię 989.

Loteria szczepionkowa:
wygraj sam albo z gminą

Odeszła 
Marianna 

BARTOSZEWSKA

https://rzgow.pl
https://pacjent.gov.pl
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Kilkugodzinna nawałnica 
późnym wieczorem w środę, 
14 lipca 2021 r. spowodowała 
w gminie Rzgów wiele szkód 
materialnych i w przyrodzie. 
Straciliśmy wiekowe klony: 
jeden złamany zablokował 
na parę godzin przejazd 
w Rzgowie w kierunku 
Pabianic i Łodzi na wysokości 
kościoła, drugi został wyrwany 
z korzeniami niedaleko 
tronu króla Kazimierza 
Jagiellończyka. W sumie 
w parku ubyło kilka drzew 
w różnym wieku oraz mnóstwo 
konarów z innych okazów.

– Braki prądu wystąpiły w Czyżeminku i Praw-
dzie. W Starowej Górze mieszkańcy ul. Hetmań-
skiej i ul. Inspektowej zgłosili wywrócone drze-
wa. W Rzgowie na rynku przy ul. Tuszyńskiej 
wichura złamała konary drzew – mówi Mate-
usz Szczepaniak z Referatu Gospodarki Ko-
munalnej w rzgowskim ratuszu. W Grodzisku 
na polach kukurydza jest położona na ziemi 
jakby walec po niej przejechał.

– W Kalinie wichura zniszczyła dach gara-
żu, strażacy przykryli go prowizorycznie plan-
dekami – poinformowała Anna Pachulska, 
przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich.

– W Czyżeminku około godziny 22 konar 
świerkowy wybił przednia szybę w toyocie yaris 
parkującej na podwórku posesji – mówi jego 
właścicielka pani Agnieszka. – Nawałnica była 
tak przerażająca, ze baliśmy się wyjść i sprawdzić 
uszkodzenia karoserii oraz inne szkody. W naszej 

miejscowości wicher przewró-
cił nawet trzy betonowe słupy 
energetyczne. W Starej Gadce 
rano było widać połamane, sta-
re świerki na prywatnych pose-
sjach. Został przewrócony nowy 
słup światłowodowy internetu.

– W Starowej Górze stare 
osiki i brzozy zostały połama-
ne, a jedno drzewo wyrwane 
z korzeniami przy ul. Wój-
towskiej – opowiada Kamila 
Kuźnicka z Rady Miejskiej 

w Rzgowie. – Jest uszkodzonych kilka paneli 
ogrodzenia przy siłowni na świeżym powietrzu, 
na które upadły złamane konary. Wzdłuż dro-
gi powiatowej woda przelewała się na posesje, 
bo opad był tak obfity, że początkowo kanaliza-
cja nie mogła przyjąć takiej ilości deszczówki. 
Na szczęście ocalały szklarnie i tunele ogrodni-
ków ze Starowej Góry.

– W nocnej i dziennej akcji ratowniczej 
15 lipca brało udział łącznie 50 do 60 druhów 
z 11 strażnic OSP w gminie Rzgów – mówi dh 
Adam Górecki, który koordynuje akcję razem 
z Katarzyną Berczak-Lato, sekretarzem gminy 
i Adamem Stawianym, p.o. kierownika Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej. – Statystycznie, 
najwięcej wezwań dotyczyło drzew powalonych 
na ulicach. Każdy zastęp dysponuje jedną, a cza-
sem dwiema lub trzema pilarkami. Jeśli wóz nie 
ma własnego oświetlenia pola pracy LED, po-
siada do dyspozycji agregat prądotwórczy. Naj-

większe szkody materialne to uszkodzona stodoła 
w Gospodarzu oraz zerwany dach garażu w Kali-
nie. Łączność działała raczej bez zarzutu – zda-
rza się oczywiście, że wśród drzew radiostacja za-
wodzi, ale już na otwartej przestrzeni słyszalność 
jest bardzo dobra. Jeszcze nie jesteśmy w stanie 
w pełni ocenić szkód, bo meldunki wciąż płyną 
do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej 
PSP w Koluszkach. Najważniejsze, że nie odno-
towano poszkodowanych pośród mieszkańców.

Jak dowiadujemy się od Adama Stawiane-
go, w związku z nawałnicą, członkowie sztabu 
zarządzania kryzysowego wraz z pracownikami 

Referatu Gospodarki Komunalnej dokonali ob-
jazdu gminy. Nawałnica objęła teren całej gmi-
ny. Najmniej ucierpiały miejscowości Kalino, 
Kalinko, Romanów, Tadzin, Huta Wiskicka, 
Bronisin Dworski. Duże strat w drzewostanie 
odnotowano w Parku Miejskim, na terenie 
cmentarza wojennego w miejscowości Stara 
Gadka oraz na ul. Łódzkiej w Rzgowie. Powa-
lone drzewa uszkodziły ogrodzenie na placu 
przy ul. Wójtowskiej oraz wyposażenie boiska 
na terenie rekreacyjnym przy ul. Centralnej 
w miejscowości Starowa Góra.

Drzewa tarasowały drogi w miejscowo-
ściach Starowa Góra ul. Wiekowa, Frontowa, 
Prawda ul. Jagodowa, na drodze powiatowej 
2916E oraz 3303E, w Rzgowie ul. Ogrodowa, 
ul. Literacka, ul. Łódzka, w miejscowości Czy-
żeminek przy ul. Wspólnej (w chwili objazdu 
jednostki OSP udrożniły wszystkie odcinki 
dróg). Najdłużej zablokowanym odcinkiem 
drogi był fragment drogi wojewódzkiej nr 714 
na odcinku do ul. Tuszyńskiej do pl. 500-le-
cia, gdzie uszkodzony przewód energetyczny 
uniemożliwiał przejazd samochodów. Dużo 
szkód nawałnica wyrządziła w infrastrukturze 
sieciowej. Powalone drzewa zniszczyły sieć 
energetyczną w miejscowościach Czyżeminek 
(okolice ul. Wspólnej uszkodzone dwa słupy 
energetyczne i 150 m sieci energetycznej oraz 
ul. Dojazdowej uszkodzona linia energetycz-
na), Stara Gadka ul. Zastawna (uszkodzony 
słup energetyczny). Służby komunalne przy-
stąpiły już do usuwania skutków wieczornej 
nawałnicy, które mogą potrwać najbliższy ty-
dzień.

•  SZKODY ORAZ AWARIE 
dotyczące problemów z dostawą energii 
elektrycznej należy zgłaszać na nr 991.

•  SZKODY W INFRASTRUKTURZE 
TELEKOMUNIKACYJNEJ 
należy zgłaszać na nr 510 100 100.

•  ZAGROŻENIA MIENIA ORAZ ŻYCIA 
wywołane skutkami nawałnic 
należy zgłaszać pod nr 112.

Włodzimierz Kupisz, fot. autor, 
Kamila Kuźnicka, OSP Stara Gadka
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Jak poinformował inspektor nadzoru Bog-
dan Błaziński ze rzgowskiego magistratu, 
w budowanym przedszkolu ze żłobkiem 

w Tadzinie trwa montaż instalacji ogrzewa-
nia podłogowego. Duża gabarytowo skrzynka 
pompy cieplnej będzie zamontowana na połu-
dniowej ścianie. To ekologiczne rozwiązanie 
pozwala czerpać ciepło z odnawialnego źródła 
energii, nawet zimą.

– Ogrzewanie podłogowe zasilane pompą 
ciepła jest częściowo wykorzystywane w przed-
szkolu ze żłobkiem w Guzewie i zostało również 
zaprojektowane dla potrzeb naszego żłobka w za-
adaptowanym budynku komunalnym w Rzgo-
wie przy ul. Letniskowej. Na budowie w Tadzinie 
ogrzewanie podłogowe z pompą ciepła to tylko 
jedno z szeregu najważniejszych elementów tej 
inwestycji. Do końca III kwartału harmonogram 
przewiduje m.in. wykonanie izolacji od strony 
poddasza, ocieplenie ścian i wykonanie tynków 
zewnętrznych, prace nad tynkami wewnętrzny-
mi i okładzinami, na przykład glazurą – mówi 
inspektor nadzoru Bogdan Błaziński ze rzgow-
skiego magistratu.

Przedszkola ze żłobkiem w Tadzinie jest za-
projektowane na 70 miejsc. Obiekt ma koszto-
wać 2,143 mln zł, ale aż 1,739 mln zł pochodzi 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Jednokondygnacyjny budynek będzie miał po-
wierzchnię użytkową 432 m2. Zaprojektowano 
taki sam rozkład pomieszczeń jak w nowym 

przedszkolu i żłobku w Guzewie. Burmistrz 
Mateusz Kamiński przewiduje, że w 2022 roku 
najpierw powstanie grupa żłobkowa, a wraz 
z początkiem roku szkolnego – rozpoczną zaję-
cia grupy przedszkolne. Otwieranie przedszkoli 
z oddziałami żłobkowymi jest związane z obec-
nością szkół podstawowych w tych samych so-
łectwach, co wynika ze strategii rozwoju gmi-
ny. W tych miejscowościach będzie odbywał 

się płynny przepływ maluchów, które pójdą 
do przedszkola, a potem do szkoły w tej samej 
miejscowości. Dzięki rządowemu dofinanso-
waniu powstaje oddział żłobkowy w Rzgowie 
przy ul. Letniskowej, powstało już w Guzewie 
przedszkole ze żłobkiem.

fot. Bogdan Błaziński

W budynku komunalnym 
w Rzgowie przy ul. Let-
niskowej trwają prace 

adaptacyjne na parterze – powstają 
tu pomieszczenia dla drugiego w gmi-
nie Rzgów Żłobka Publicznego. Jak 
poinformowała Milena Łęgocka z Re-
feratu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, w środku wykonywane 
są prace przy centralnym ogrzewaniu 
oraz nad rozprowadzeniem instalacji 
elektrycznej. Na zewnątrz został wy-
lany betonem podjazd dla wózków 
od strony ul. Letniskowej oraz schody 
z dwóch stron budynku.

Rampa podjazdu oplotła ścianę 
parteru i kończy się przy głównym wejściu 
od strony podwórka. Natomiast, obok obec-
nego wejścia po schodach do klatki schodo-
wej powstaje niezależne wejście do żłobka 
„od kuchni”. Na półpiętrze otwór drzwiowy 
został zamurowany i z klatki schodowej nie 
można już przejść do żłobka w budowie. W po-
mieszczeniach parteru są już nowe wylewki be-
tonowe. Na nich powstaną posadzki z ogrzewa-
niem podłogowym. Z uwagi na bezpieczeństwo 
małych podopiecznych, nie zostaną zachowane 
tradycyjne grzejniki.

Przetarg na adaptację parteru budynku 
w Rzgowie przy ul. Letniskowej wygrała firma 
Zambud II z Sieradza. Gmina zapłaci 479 tys. zł 
za te inwestycję. Termin ukończenia przebudo-
wy – listopad bieżącego roku.

Powierzchnia projektowanej placówki wy-
niesie około stu metrów kwadratowych łącz-
nie z kuchnią i zapleczem. Wykonawca zadba 
o nowe ogrodzenie frontowe z paneli stalowych 

na podmurówce, bramę i furtkę. Umowa z wy-
konawcą nie obejmuje natomiast wyposażenia 
żłobka ani planowanego placu zabaw.

– W wydatkach inwestycyjnych na ten rok 
przewidziano na rzgowski żłobek 600 tys. zł, ale 
samorząd pozyskał dofinansowanie zewnętrzne 
z dwóch źródeł. Już 21 października 2020 r. gmi-
na przystąpiła do negocjacji o jego dofinansowa-
nie w wysokości 407,5 tysiąca złotych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w kon-
kursie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Pie-
niądze te będzie można wykorzystać na pensje 
personelu żłobka oraz na wyposażenie projek-
towanego placu zabaw – poinformowała Mał-
gorzata Rózga, zastępca burmistrza. – Gmina 
otrzymała również 420 tys. zł dofinansowanie 
w ramach Programu Rządowego Maluch Plus 
na rok 2021. Z kolei pieniądze z tego źródła 
można wydać na prace budowlane oraz wypo-
sażeniowe. Pozostałe wydatki obciążą gminę 
Rzgów.

Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rz-
gowie – rajcy i mieszkańcy zapoznali się 
z czerwcowymi pracami, wykonanymi przez 
Referat Gospodarki Komunalnej UMR pod 
kierunkiem Adama Stawianego.

 1. Prace drogowe:
•  Naprawiono ulice w Starowej Górze (Ścien-

na, Wierzbowa, Jaśminowa, Kasztanowa, 
Zagłoby, Klonowa, Wójtowska, Frontowa

•  W Prawdzie: droga powiatowa 2916E 
od Prawdy do granicy gminy Rzgów.

•  W Czyżeminku: skrzyżowanie ul. Tęczo-
wej i ul. Głównej

•  W Gospodarzu: ul. Dębowa.
 2.  Pracownicy Referatu Gospodarki Komu-

nalnej pomagali przy organizacji Dnia 
Dziecka na placu zabaw w Starowej Górze 
przy ul. Centralnej.

 3.  Zmodernizowano odwodnienie na ul. 
Inspektowej w Starowej Górze. Zamonto-
wano 6 kratek odwadniających, ułożono 
200 m węża drenarskiego, wyprofilowano 
oraz utwardzono tłuczniem 200-metrowy 
odcinek drogi.

 4.  Zamontowano dwie ławki przy stawie 
w Kalinku.

 5.  Naprawiono pomost na stawie w Kalinku.
 6.  Zamontowano lustra drogowe na skrzy-

żowaniu ul. Żeromskiego i Kusocińskiego 
oraz przy ul. Granicznej.

 7.  Na drogach przelotowych w Starowej Górze 

– ze względu na kurz wprowadzono ogra-
niczenie prędkości do 20 km/h.

 8.  Wyczyszczono studzienkę kanalizacji desz-
czowej w Konstantynie oraz oczyszczono 
korytka betonowe w rowie odbierające 
wodę z kanalizacji deszczowej.

 9.  Wykoszono place zabaw w Kalinku, na ul. 
Nasiennej w Rzgowie, w Prawdzie, Czyże-
minku, Starej Gadce na ul. Uczniowskiej, 
w Starowej Górze przy ul. Wójtowskiej oraz 
przy ul. Centralnej.

10.  Uporządkowano częściowo plac przy OSP 
Gospodarz.

11.  Zamontowano trzy progi zwalniające 
na parkingu przy Hali Sportowej.

Żłobek 
coraz 
bliżej

RZGÓW

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

Ciepła Ciepła 
podłoga podłoga 
w przedszkoluw przedszkolu

TADZIN

Trwają prace 
komunalne

GMINA RZGÓW
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W końcu czerwca w siedzibie 
Polskiej Agencji Prasowej 
odbyła się oficjalna 
prezentacja wyników 
Rankingu Finansowego 
Samorządu Terytorialnego 
w Polsce 2020 oraz debaty 
medialne, poświęcone 
kondycji finansowej polskich 
jednostek samorządu 
terytorialnego i bieżących 
inwestycji w gminach.

Gmina Rzgów zajęła w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 wy-
soką, 12. pozycję na 642 gminy.

Ogłoszeniu wyników towarzyszyły debaty 
z udziałem władz samorządowych oraz przed-
stawicieli urzędów centralnych. Podczas dysku-
sji pod hasłem „Po pierwsze finanse. Jak bardzo 
pandemia wpłynęła na budżety JST?” Grzegorz 
Czarnocki, wiceprzewodniczący Krajowej Rady 
Regionalnych Izb Obrachunkowych, odnosząc 
się do wpływu pandemii na kondycje finanso-
wą samorządów, powiedział, że „twarde dane 
pokazują, że nastąpiło pewne załamanie w do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego, 
ale to załamanie nie jest drastyczne”.

– Jeśli patrzymy na zbiorcze wykonanie bu-
dżetu i dynamikę dochodu w stosunku do roku 
2019 – to ogólnie dynamika ta była dodatnia, 
dochody ogółem wzrosły o 9,5% – mówił Czar-
nocki. – Natomiast jedynym źródłem dochodu, 
które zostało niewykorzystane i którego dynami-

ka jest ujemna są udziały podatkowe. Jest lepiej 
niż się spodziewaliśmy, ale na pewno została za-
hamowana dynamika wzrostu dochodu, która 
cieszyła samorządowców – wskazał.

Ranking będzie promowany przez wysyłkę 
wersji książkowej do wszystkich gmin i powia-

tów w Polsce oraz rozpowszechniany wśród 
gości organizowanych przez Instytut Studiów 
Wschodnich wydarzeń – Forum Ekonomicz-
nego i Europejskiego Kongresu Samorządów.

Tomasz Dzbeński – koordynator Fundacja 
Instytutu Studiów Wschodnich

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grot 
ze Starowej Góry jako jedyny w Pol-
sce otrzymał tytuł Krajowy Mistrz 
Agroligi 2020 w kategorii „Firmy”. 

Nagrodę odebrali z rąk prezydenta RP Andrze-
ja Dudy – Dawid Grot i Dominik Grot, którzy 
podeszli na czerwonym dywanie. Na finał kon-
kursu w Pałacu Prezydenckim zostali zaprosze-

ni najlepsi rolnicy i przedsiębiorcy z sektora 
rolnego, a para prezydencka odwiedziła stoiska 
z produktami przygotowanymi przez tegorocz-
nych laureatów konkursu Agroliga

Prezydent RP Andrzej 
Duda w trakcie wydarze-
nia powiedział: – Dzięki 
Państwa pracy mamy zdro-
wą polską żywność, która 
jest doceniana na świecie. 
Rolnictwo jest fundamen-
tem polskiej gospodarki. 
To Państwo budujecie po-
tencjał polskiej wsi, czy-
nicie ją nowoczesną i za-
pewniacie bezpieczeństwo 
żywnościowe. Zależy mi, 
by wszyscy byli świadomi, 
że doceniamy Wasz trud 
i odpowiedzialność.

Uroczystość stanowi-
ła zwieńczenie 28. edycji 
ogólnopolskiego konkursu 
Agroliga, w którym wyróż-
niani są najlepsi polscy rol-
nicy i agroprzedsiębiorcy. 
Honorowym Patronatem 

Agroligę 2020 objęli: prezydent RP, minister 
rolnictwa i rozwoju wsi, prezes ARMiR, dy-
rektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
oraz prezes KRUS. Opr. WK

Wysokie miejsce 
Rzgowa w kraju

Kolejne laury dla „Grota”

PREZENTACJA WYNIKÓW DLA GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH ZA 2020 ROK

Lp. Nazwa Województwo W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Indeks Dystans

1 Poddębice Łódzkie 0,283 0,564 1 0,592 1 0,555 0,262 4,256 —

2 Konstancin-Jeziorna Mazowieckie 0,879 0,437 0,237 0,543 0,005 1 1 4,102 4%

3 Łomianki Mazowieckie 0,769 0,402 0,339 0,628 0,001 0,854 0,831 3,824 10%

4 Morawica Świętokrzyskie 0,48 0,609 0,632 0,648 0,209 0,885 0,359 3,822 10%

5 Brwinów Mazowieckie 0,732 0,636 0,387 0,455 0,12 0,822 0,627 3,779 11%

6 Choroszcz Podlaskie 0,644 0,629 0,505 0,568 0,113 0,836 0,46 3,752 12%

7 Halinów Mazowieckie 0,518 0,621 0,468 0,436 0,421 0,819 0,435 3,717 13%

8 Jelcz-Laskowice Dolnośląskie 0,661 0,632 0,375 0,636 0,044 0,956 0,378 3,681 14%

9 Stryków Łódzkie 0,865 0,877 0,471 0,394 0,045 0,885 0,133 3,67 14%

10 Brzeszcze Małopolskie 0,722 0,339 0,537 0,396 0,441 0,781 0,452 3,669 14%

11 Katy Wrocławskie Dolnośląskie 0,738 0,681 0,455 0,581 0,026 0,764 0,395 3,64 14%

12 Rzgów Łódzkie 0,719 0,785 0,380 0,514 0,010 0,704 0,517 3,629 15%

13 Busko-Zdrój Świętokrzyskie 0,42 0,463 0,585 0,341 0,418 0,992 0,337 3,556 16%

14 Września Wielkopolskie 0,61 0,507 0,612 0,584 0,028 0,863 0,349 3,553 17%

15 Piaseczno Mazowieckie 0,664 0,31 0,221 0,727 0,013 0,898 0,72 3,552 17%

16 Supraśl Podlaskie 0,626 0,588 0,498 0,502 0,128 0,682 0,516 3,539 17%

17 Jarocin Wielkopolskie 0,523 0,473 0,595 1 0,041 0,527 0,355 3,514 17%

18 Mikołajki Warmińsko-Mazurskie 0,626 0,55 0,651 0,597 0,227 0,745 0,114 3,51 18%

19 Kuźnia Raciborska Śląskie 0,484 0,492 0,393 0,505 0,404 0,965 0,25 3,492 18%

20 Żukowo Pomorskie 0,441 0,635 0,364 0,672 0,141 0,855 0,377 3,484 18%
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Z nami zawsze jest wesoło – twierdzą 
organizatorzy pókolonii w Gminnym 
Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji 

w Rzgowie. Wycieczki, zabawy oglądanie 
filmów i wiele innych atrakcji instruktorzy 
proponują na zajęciach wakacyjnych. Gmin-
ny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Rzgowie przygotował 60 miejsc na zajęcia 
wakacyjne. Wszystkie rozeszły się w jeden 
dzień. Atrakcyjne sposoby spędzenia czasu 
zaadresowane są dla dzieci w wieku od 7 lat.

WK, fot. GOSTiR 

LATO Z GOSTLATO Z GOSTiiRR

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie 
w ramach tegorocznych „Wakacyj-
nych Inspiracji Artystycznych” planu-

je organizację wycieczek do wielu ciekawych 
miejsc:
•  18.08.2021 r. – Muzeum Miasta Pabianic 

– warsztaty „Mały dendrolog, zwiedzanie 
dworu kapituły krakowskiej, spacer i zabawy 
w parku Juliusza Słowackiego w Pabianicach,

•  20.08.2021 r. – Ogród Botaniczny w Łodzi – 
zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych 
zakątków ogrodu, zdobycie ciekawych infor-
macji o roślinach jakie tam występują.

Ponadto dzieci wezmą udział w:
•  19.08.2021 r. – warsztacie organizowanym 

przez firmę „Będzie słodko”, na którym sami 
ozdobią wakacyjne ciasteczka oraz wysłucha-
ją prelekcji o historii powstania pierników.

W drugim tygodniu na naszych podopiecznych 
czekają następujące wycieczki:
•  23.08.2021 r. – Teatr Wielki – warsztaty te-

matyczne i zwiedzanie teatru,
•  25.08.2021 r. – Zatoka Sportu Politechnika 

Łódzka – zwiedzanie wystawy interaktywnej 
„Wyżej, szybciej, mocniej”, zabawy sportowe, 
spacer po obiekcie,

•  27.08.2021 r. – ZOO w Łodzi – zwiedzanie 
z przewodnikiem, prelekcja integracyjna 
„Bajkowe zwierzęta”.

Karta uczestnictwa, regulamin wydarzenia: 
https://rzgowkultura.pl/wpis/wakacyjne-zwie-
dzanie fot. Będzie Słodko

Upodobaliśmy sobie Podhale do ćwiczeń 
i ekspozycji tańca. Doskonale warunki, 

mili ludzie i doskonała kuchnia powodują, 
że chce się tu wracać. Przygotowania do pu-
blicznych występów trwają pełną parą.

Bazą warsztatów tanecznych Zespołu Pie-
śni i Tańca „Rzgowianie” jest Tatrzański Relax 
w Poroninie. Najstarsza, 37-osobowa grupa 
szlifuje formę do występów. Warunki do ćwi-
czeń były znakomite i udało się bez przeszkód 
realizować program. Wieczorami nasz śpiew 
z akompaniamentem akordeonisty Jarosława 
Rychlewskiego roznosił się po wsi przyciągając 
mieszkańców oraz turystów. Renata Furga

Wakacyjne zwiedzanie z GOK

„Rzgowianie” na Podhalu
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W ostatnich dniach czerwca, w altance 
na powietrzu – przy słodko-owo-
cowym poczęstunku spotkali się 

chórzyści Rzgowskiego Chóru „Camerata”, aby 
omówić dorobek artystyczny zakończonego 
właśnie sezonu artystycznego. Pandemiczny 
czas, choć nie sprzyjał grupowym ćwiczeniom 
– nie wykluczył wspólnych działań.

Wbrew pozorom ostatni rok w chórze 
był bardzo owocny w działania w sieci! 
To tam, na stronie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rzgowie znaleźć możemy kilka 
całkiem nowych produkcji Camerata – hi-
towych piosenek zaopatrzonych w zabaw-
ne filmiki, które jednak wymagały sporo 
pracy i zaangażowania naprawdę wielu 
osób. Co prawda, nie na żywo – ale efekt 
jest zaskakujący!

Najnowszą produkcję pt. „Camerata 
w rytm Afryki” ze szczególną dedykacją 
na rozpoczynający się sezon wakacyjny 
oglądać możemy już od 2 lipca. Gorąco 
polecamy i pozdrawiamy!

Izabela Kijanka

Uczestnicy zajęć turystyczno-sportowych 
realizowanych przy współudziale Urzę-

du Miejskiego w Rzgowie, 9 lipca wybrali się 
na pierwszą w tym roku wakacyjną wyprawę. 
Tym razem, pod opieką nauczycieli Agnieszki 
Ruty i Marcina Łukaszewksiego, podróżowa-
li pociągiem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
do Piotrkowa Trybunalskiego.

Miasto piwowarów przywitało turystów 
ze Rzgowa przepiękną pogodą, co sprzyjało 
zwiedzaniu oraz poznawaniu tajników produk-
cji marcepanów i regionalnego, bezalkoholo-

wego trunku z jałowca. Oprócz tego uczestnicy 
zajęć mieli okazję obejrzeć piotrkowską wieżę 

ciśnień, miejski pręgierz, 
zamek, w którym obra-
dował Wielki Sejm Ko-
ronny za czasów króla 
Zygmunta Starego oraz 
fragment szlaku filmowe-
go z ławeczką nawiązują-
cą do znanego, polskiego 
filmu „Vabank”. Zmęczeni, 
ale zadowoleni wyciecz-
kowicze wrócili do Rz-
gowa, obserwując przez 
okna pociągu ulewny 
deszcz. Kolejna wakacyjna 
wyprawa już niebawem.

Agnieszka Ruta

Starostwo z siedzibą w Łodzi przy ul. Sien-
kiewicza 3 ogłosiło konkurs fotograficzny 

„Lato w powiecie łódzkim wschodnim”. Kon-
kurs potrwa do 10 września 2021 r. Jego celem 
jest: zachęcenie mieszkańców do poznawania 
i odkrywania ciekawych miejsc na terenie 
powiatu, w tym zabytków, szlaków turystycz-
nych, rezerwatów przyrody, promocja walorów 

przyrodniczych, wszechstronna prezentacja 
powiatu w formie artystycznej dokumentacji, 
gromadzenie jej i archiwizowanie.

Przystępując do konkursu należy przesłać 
zdjęcia wraz z kartą zgłoszeniową na e-maila 
promocja@lodzkiwschodni.pl

Termin przesłania prac mija 10 września 
2021 r. o godz. 16. Ogłoszenie wyników nastą-
pi do 22 września 2021 r. Jedna osoba może 
przesłać maksymalnie 3 zdjęcia lub 1 kolaż 

zawierający kilka wyraźnych fotografii połą-
czonych w spójną całość. Fotografie konkur-
sowe powinny być zapisane w formacie JPG 
w jakości (rozdzielczości) zapewniającej ich 
czytelność przy publikacji – maksymalny roz-
miar zdjęć 10 MB. Do konkursu mogą zostać 
zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały 
uprzednio zgłoszone do innego konkursu, nie 

były nigdzie publikowane. Uczestnik zgłaszając 
dane zdjęcie, powinien odpowiednio je opisać, 
wskazując miejsce jego wykonania.

Nagrody rzeczowe za miejsce I – głośnik 
mobilny, miejsce II – słuchawki bezprzewodo-
we, miejsce III – Smartband wraz z materiała-
mi promocyjnymi powiatu. Regulamin konkur-
su: https://www.lodzkiwschodni.pl

WK, fot. przykładowe fotolotnicze.pl

Na tropie 
marcepanów

Zatrzymaj powiat w kadrzeZatrzymaj powiat w kadrze

„Camerata” „Camerata” 
w gorących w gorących 
klimatachklimatach

Konkurs

https://www.lodzkiwschodni.pl
http://fotolotnicze.pl
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W ostatni weekend czerw-
ca delegacja gminy 
Rzgów uczestniczy-
ła w XII Festiwalu 
Miast Dobrego Życia 

Ciitaslow, który tym razem odbywał się 
w gościnnych Bartoszycach w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Reprezen-
towali nas m.in. Małgorzata Rózga, 
zastępca burmistrza Rzgowa, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rzgowie 
z przewodniczącą Teresą Bara-
nowską oraz Klub Stowarzysze-
nia Honorowych Dawców Krwi 

w Rzgowie im. kpr. Wojtka z wiceprzewodni-
czącą Pauliną Nowak.

– Miałem okazję reprezentować gminę Rzgów 
na walnym zebraniu członków Międzynarodo-
wej Sieci Miast Dobrego Życia Ciitaslow – mówi 
Miron Ossowski, pełnomocnik ds. promocji 
i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. – 
Podczas obrad m.in. wspominaliśmy zmarłego 
w marcu tego roku Stanisława Harajdę zasłu-
żonego członka Komitetu Naukowego Cittaslow, 
czyli organu doradczego naszej organizacji.

– Na walnym zebraniu 
recertyfikowaliśmy miasta 
należące do sieci. Taki 
przegląd realizacji za-
łożeń rozwoju jest 
podejmowany raz 
na 5 lat. Rzgów pod-
da się samoocenie 
w 2022 roku.

W kuluarach była 
także okazja do roz-
mów o nowej dys-
cyplinie sportowej 
teqball z byłym pre-
zesem PZPN Mi-
chałem Listkiewi-

czem. Do gry potrzebny 
jest rodzaj stołu do tenisa 
z pleksi zamiast siatka. 
Można na tym stole grać 
w piłkę… nożną odbijając 
ją na drugą stronę sto-
łu, siatkówkę (jeden 
zawodnik przeciwko 
jednemu), a także w tenisa 
stołowego. Teqball to jedna dyscypli-
na sportu łącząca różne gry. Polska jest wicemi-

strzem świata w tej dyscyplinie. Po-
mysł prezesa Listkiewicza jest taki, 
żeby wypromować nową dyscyplinę 
sportu w miasteczkach Cittaslow.

W sobotę, 26 czerwca, 25 wy-
stawców na kiermaszu pokazywało 

osiągnięcia poszczególnych miaste-
czek. Zajęliśmy I miejsce w kategorii 
„Najlepszy wędzony produkt” za szyn-
kę wieprzową – dzieło Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Rzgowa oraz za ser kozi 
z Grosera w Grodzisku. Gospodynie 
ze Rzgowa przygotowały dla zwie-
dzających tort promocyjny oraz 

chleb 
według starej 

receptury na desce z du-
żego pniaka. Do chleba 
oczywiście tradycyjny 

smalec ze skwarkami. Jesienią bieżącego roku 
Rzgów będzie gospodarzem kolejnego walnego 
zebrania stowarzyszenia Cittaslow.

Włodzimierz Kupisz, fot. Zespół

Nie mogło Nie mogło 
zabraknąć Rzgowa!zabraknąć Rzgowa!
XII FESTIWAL MIAST DOBREGO ŻYCIA CITTASLOW
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We wtorek, 29 czerwca 2021 r. 
w Domu Kultury w Rzgowie 
odbyło się uroczyste 
pożegnanie 57 sześciolatków 
z Przedszkola Publicznego 
w Rzgowie. Jak nam 
powiedziała jego dyrektor 
Mariola Mikołajczyk, większość 
z nich 1 września odnajdzie 
się w Szkole Podstawowej im. 
Jana Długosza, a pozostali 
trafią do szkoły w Kalinie.

Na zakończenie dzieci 
wystąpiły w wielkim 
widowisku, w którym 

znalazł się polonez i balet, pio-
senki oraz wierszyki. Te ostatnie 
rozbawiały licznie zgromadzoną 
publiczność, czyli rodziców, ro-
dzeństwo oraz dziadków. Przez 
moment niektóre dzieci były 

onieśmielone wielkością sceny, kolo-
rowymi światłami reflektorów i liczną 
publicznością. Trema szybko jednak 
ustąpiła. Program artystyczny po-

wstał pod kierunkiem Iwony Sobań-
skiej, instruktorki rytmiki oraz nauczycielek 
przedszkolnych: Iwony Swędrak, Ewy Chmie-
lewskiej, Małgorzaty Szpotan oraz Anety Przy-
tulskiej.

Na pożegnanie dzieci otrzymały nagrody 
książkowe, piórniki, zestawy upominkowe 
i medaliony. Jedenaścioro rodziców, reprezen-
tujących wszystkie grupy ich dzieci – otrzyma-
ło podziękowanie za zaangażowanie w działal-

ność placówki. Absolwenci wyściskali dyrektor 
Mariolę Mikołajczyk, pozbawiając ja na mo-
ment oddechu, a ona wymieniła żółwika z nie-
zapomnianymi wychowankami.

Burmistrz Mateusz Kamiński przyznał, 
że pamiętał zalęknionych trzylatków po tym, 
jak zamknęły się drzwi za mamą, która pierw-
szy raz przywiozła je do przedszkola. Jednak 
dzieci dojrzały, dały radę w trudnym czasie 

pandemii, nauczyły się wiele, czego pięknym 
i zaskakującym zarazem podsumowaniem było 
roztańczone i rozśpiewane widowisko na za-
kończenie roku.

Włodzimierz Kupisz

Pożegnanie Pożegnanie 
przedszkolakówprzedszkolaków

NA KONIECNA KONIEC
„ŻÓŁWIK”…„ŻÓŁWIK”…
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Rzgowianka Iwona Makiewicz 
przekazała izbie pamięci 
w wagonie tramwajowym 
42 pamiątki po swoim ojcu 
Ryszardzie: świadectwo 
kwalifikacji zawodowych, 
pozwolenie na prowadzenie 
tramwaju oraz plakietkę 
informacyjną numeru 
motorniczego, którą zatykało 
się przy przedniej szybie 
kabiny. Wcześniej, pani 
Iwona podarowała 91-letni 
sztandar cechowy, także 
tramwajarską czapkę 
służbową.

Wcześniej mundur tramwajarski – 
fabrycznie nowy przekazał rzgowia-
nin Andrzej Michałek, emerytowany 
motorniczy linii tramwajowej nr 42. 
Ten mundur nosi teraz manekin 
w kabinie motorniczego. W Dzień 
Dziecka odbyło się inauguracyjne 
zwiedzanie historycznego tramwaju, 
a burmistrz Mateusz Kamiński, pra-
cownik ratusza Włodzimierz Kaczma-
rek oraz Andrzej Michałek opowiadali 
o historii komunikacji podmiejskiej. 
Izba pamięci będzie udostępniania 
przede wszystkim wycieczkom szkol-
nym, ale także turystom. Zwiedzają-
cy poczują się jak w tramwaju, wejdą 
np. do kabiny zarezerwowanej dla 
motorniczego.

Zachował się film 
z podróży z lat 70. Bę-
dzie on wyświetlany 
na ekranie multime-
dialnym w pojeździe 
– zapowiada  Włodzi-
mierz Kaczmarek, po-
mysłodawca stworzenia 
izby. Aby ją uatrakcyjnić 
dla odwiedzających nasze miasto i gmi-
nę, wagon tramwajowy jest od zmierz-
chu iluminowany. Dzięki instalacji 

zmierzchowej, zapalają się także światła po-
zycyjne tylne i przednie. Wagon został objęty 
monitoringiem miejskim.

Wagon motorowy został kupiony w łódz-
kim MPK. Przeszedł remont, zachowano otwie-
rane drzwi i dawne oświetlenie. Przetranspor-
towano go na wielkiej platformie i ustawiono 

na ułożonym specjalnie dla 
niego fragmencie toro-
wiska. Mieszkańcy mają 
okazję współuczestniczyć 
w organizowaniu izby, 
dostarczając zdjęcia, do-
kumenty, pamiątki zwią-
zane z linią podmiejską 
42, np. bilety czy migaw-
ki, które najwcześniej 
wzbogaciły nasze zbiory 
muzealne. Archiwalia, 
których właściciele nie 
będą chcieli zostawić, 
zostaną skopiowane 
i umieszczone w mini-

muzeum na szynach.
O szczegółach można dowiedzieć się 

u Włodzimierza Kaczmarka w Urzędzie Miej-
skim w pok. nr 11 lub pod nr tel. 42 214 12 33.

W.Kupisz

Podobno słaby reżyser może nakręcić 
poprawny, a nawet znakomity film, je-
śli tylko dysponuje wybitnym scenariu-

szem. Odwrotna sytuacja raczej nie zachodzi 
– nie pomoże talent reżysera, jeżeli scenariusz 
jest fatalny. Ile jest prawdy w tym starym po-
rzekadle filmowców?

Na to i wiele innych pytań próbował od-
powiedzieć Kajetan Dziuda, który w ramach 
praktyk studenckich odbywanych w rzgow-
skiej bibliotece poprowadził zajęcia wprowa-
dzające do sztuki pisania scenariusza. Laików 
zadziwia sformalizowany charakter takiego 
tekstu. Dla przejrzystości i czytelności sce-
nariusza opracowano specjalne formuły i za-
sady, których scenarzysta musi przestrzegać. 
Format fizyczny, układ graficzny i styl są ści-
śle określone, choć z uwagi na dominację 
Hollywood przeważa amerykański sposób 
tworzenia. Aby tekst był jak najmniej kło-
potliwy w odbiorze, wszak chodzi o zdoby-
cie zainteresowania producenta i reżysera, 
przyjmuje się obowiązującą regułę, według 

której jedna strona tekstu odpowiada jednej 
minucie filmu.

Kulisy pracy scenarzysty omawia bardzo 
szczegółowo Robert Mckee w książce „Story”, 
kopalni cennych wskazówek, porad i zaleceń. 
Zaproszeni na spotkanie uczniowie klas VII 
i VIII Szkoły Podstawowej w Rzgowie otrzy-
mali do wglądu gotowy scenariusz autorstwa 
naszego gościa, który ambitnie rozpoczyna 
przygodę w świecie filmu. Mimo pewnej ko-
styczności zasad, pożądana jest atrakcyjność 
tekstu, stąd preferuje się obrazujący styl pisa-
nia, prezentujący zarówno fabułę, jak i sposób 
opowiadania.

Sami autorzy scenariuszy, tak jak pisa-
rze, dzielą się nieformalnie na „architektów” 
i „ogrodników”. „Architekci” mają ustalo-
ny i przemyślany plan wydarzeń, a „ogrod-
nicy” przeciwnie – tworzą żywiołowo i spon-
tanicznie. Który sposób jest lepszy? Trudno 
rozstrzygnąć, ale wiadomo, że niezbędnym 
wsparciem warsztatu i ciężkiej pracy są talent 
i zacięcie artystyczne, czego życzymy wszyst-
kim pisarzom.

Dziękuję Pani Małgorzacie Lipskiej 
za wprowadzenie do tematu, a Kajetanowi 
za poprowadzenie ciekawych zajęć.



Anna 
Malinowska

Sekrety filmowego Sekrety filmowego 
scenariuszascenariusza

Nowe eksponaty do Nowe eksponaty do 
tramwaju-muzeumtramwaju-muzeum
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Gdy czuł się jeszcze nieco lepiej, 
nie opuścił żadnej ważnej rocz-
nicowej uroczystości w Rzgowie. 
Jan Gos przemawiał bez wzglę-
du na pogodę. Przez samorzą-
dowców był przedstawiany jako 
najstarszy żyjący kombatant 
w gminie Rzgów. W sobotę, 26 
czerwca 2021 roku w samo po-
łudnie odbyła się w rzgowskim 
kościele parafialnym msza świę-
ta, a po jej zakończeniu pogrzeb 
na miejscowym cmentarzu.

Jan Gos, jak wspomina jego wnuk Miłosz 
Srebrzyński, urodził się bardzo dawno 
temu – 25 czerwca 1925 roku w Grodzisku. 

W mroźną, lutową noc z 12 na 13 lutego 1941 
roku wraz z najbliższymi członkami rodziny 
został wywieziony i przetrzymywany pod go-
łym niebem w przejściowym obozie niemiec-
kim w Łodzi przy ul. Łąkowej. Pędzono ich 
w czasie wielkiego mrozu przez pola w świetle 
silnych reflektorów i w wielkim pośpiechu.

Z powodu drastycznych warunków uwię-
zienia nie pamiętał nawet, jak go wydostano 
z kolejowego, strzeżonego transportu. Gdy 
odzyskał świadomość, przygarnęli go przy-
padkowi ludzie, którzy załatwili pracę w tar-
taku w Kłaju koło Bochni. Tułaczka trwała 
do kwietnia 1945 r., gdy wrócił do miejsca za-
mieszkania, do Kalinka.

Odbył zasadniczą służbę wojskową. W woj-
sku dokończył szkołę podstawową, bo w Rz-
gowie była ówcześnie szkoła 4-klasowa – jak 

wspomina wnuk 
Miłosz Srebrzyń-

ski. Jan Gos ożenił się 
z Janiną, z którą przeżył 

wspólnie aż 62 lata. Konsekwencją 
wypędzenia i uwięzienia przez Niemców był 
ośmiokrotny pobyt w szpitalach oraz wielorot-
ne wyjazdy do sanatoriów.

Jan Gos był społecznikiem. Publikował ar-
tykuły w „Rzgowie Naszej Gminie”, ale nigdy nie 
pisał o swoich okupacyjnych przeżyciach. Pisał 
na rocznicę Katynia, poruszał aktualne proble-
my, jak oskarżenie Polaków z misji wojskowej 
w Iraku, kiedy stanęli przed sądem za rzekomą 
zbrodnię wojenną na ludności cywilnej we wsi, 
w której zostali zdradziecko zaatakowani.

Należał do Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych. Działał w komisji 

rewizyjnej w rzgowskim kole, należał do ko-
misji rozdzielającej zapomogi dla członków 
związku, był skarbnikiem koła. Działał w OSP, 
w którym otrzymał stopień dowódcy plutonu.

Działał w Radzie Sołeckiej w Rzgowie, kan-
dydował na radnego w 1988 r. Z tego okresu 
zachowały się postulaty: konieczność wykona-
nia odprowadzenia ścieków ze Rzgowa, przy-
spieszenie wyznaczania działek budowlanych, 
które miało zachęcić ludzi do samodzielnego 
starania się o rozwiązanie problemów miesz-
kaniowych. Przepracował 35 lat w Łódzkich 
Zakładach Cewek Przędzalniczych „Cetech” 
w Łodzi przy ul. Pabianickiej 119/131.

Jan Gos zmarł w szpitali 20 czerwca br.

Włodzimierz Kupisz, 
fot. Z archiwum rodziny

Honory dla 
kombatanta 

NIE MA JUŻ WŚRÓD NAS ŚP. JANA GOSA

W sobotę, 3 lipca na Zamku w Unie-
jowie odbywał się półfinał woje-
wódzki Festiwalu Kół Gospodyń 

Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Gminę Rzgów 
reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich 
z Kalina oraz Rzgowa. Wydarzenie miało 
na celu integrację i wsparcie lokalnych spo-
łeczności oraz promocję polskich produktów 
i dziedzictwa kulinarnego.

Na festiwalu przygotowano Jarmark pro-
duktów regionalnych, podczas którego można 
było zaopatrzyć się w świeże, pachnące, sezo-
nowe warzywa i owoce, wysokiej jakości wy-

roby spożywcze lokalnych producentów oraz 
piękne rękodzieła regionalnych rzemieślników. 
Można było również spróbować lokalnych 
przysmaków, które przygotowały koła gospo-
dyń wiejskich z województwa łódzkiego.

Podczas Edycji Wojewódzkiej Festiwalu 

przeprowadzone zostały również Półfinały 
Wojewódzkie konkursów. Niestety nasz repre-
zentantki nie zajęły premiowanych miejsc, ale 
znając ambicję to pewnie w tym konkursie nie 
powiedziały ostatniego słowa, w końcu kolejna 
edycja już za rok.

Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 
2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie. 
Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzy-
gnięte zostaną konkursy i wyłonione laureatki 
nagród głównych.

fot. Natalia Pachulska

Smaki Ziemi Smaki Ziemi 
RzgowskiejRzgowskiej

NA FESTIWALU KGW W UNIEJOWIE
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Stres egzaminacyjny już 
za nami, trwają upragnione 
wakacje, ale pamiętajmy, 
że dla absolwentów szkół 
podstawowych proces starania 
się o miejsce w wymarzonej 
szkole ponadpodstawowej 
jeszcze się nie zakończył. 
Z początkiem lipca ukazały 
się w całym kraju wyniki 
egzaminów kończących 
ośmioletni proces nauki 
w szkole podstawowej, 
które mogą przesądzić 
o zakwalifikowaniu się 
do konkretnej placówki 
oświatowej.

I tak, w Gminie Rzgów, z języka polskiego naj-
lepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Kali-
nie, której uczniowie uzyskali średnią na pozio-
mie 63% (przy średniej krajowej 60%). Szkoły 
w Guzewie i Rzgowie niewiele jednak ustępują 
wynikami swoich absolwentów – obie szkoły 
uzyskały średnią 62% z języka polskiego.

W jeszcze bardziej korzystnym świetle 
przedstawiają się wyniki średnie z egzaminu 
z języka angielskiego – tutaj liderem okazała się 
Szkoła Podstawowa w Guzewie, której ucznio-
wie napisali egzamin na imponującą średnią 
76% (przy średniej krajowej 66%). Uczniowie 
w Kalinie uzyskali z języka obcego średnią 
70%, a ze Rzgowa – 68%.

Najtrudniejsza, jak zwykle okazała się „kró-
lowa nauk”, czyli matematyka. Z tym wymaga-
jącym przedmiotem najlepiej poradzili sobie 
uczniowie ze szkoły w Kalinie uzyskując śred-
nio 53% (przy średniej krajowej 47%). Ucznio-
wie pozostałych szkół uzyskali 46% (Guzew) 

i 45% (Rzgów). Na odnotowanie 
zasługuje też fakt, że niektórym 
uczniom z Guzewa i Rzgowa 
udało się „rozbić bank” z języka 
angielskiego i uzyskać maksymal-
ny wynik – 100%!

Z poziomem nauki w naszych 
szkołach jest więc dobrze, a nawet 
bardzo dobrze, ale oczywiście nie 
spoczywamy na laurach i już dziś do-
pingujemy przyszłych ósmoklasistów 
do wzmożonej i systematycznej pracy 
w nadchodzącym roku szkolnym.

Absolwentom gratulujemy bardzo do-
brych wyników, zwłaszcza po tak trudnym 
okresie nauki zdalnej i życzymy, aby od-
naleźli swoje nazwisko na liście przyjętych 
do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Gratulujemy też nauczycielom, bo prze-
cież są współautorami powyższych sukce-
sów, życząc wszystkim udanych wakacji!

Od 1 lipca do 30 listopada 2021 
roku można składać wnioski 
o świadczenie z rządowego pro-
gramu Dobry Start (tzw. 300 
plus). Od tego roku przyznawa-
niem i wypłatą tych świadczeń 
zajmuje się ZUS. Wnioski można 
złożyć wyłącznie elektronicznie 
– za pomocą portalu Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS, bankowości elektronicznej 
lub portalu Emp@tia. Świadcze-
nia trafią wyłącznie na rachunki 
bankowe.



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” 
organizuje konkurs pt. „Najciekawsza kronika Koła Gospodyń 
Wiejskich”. Celem konkursu jest promocja działalności społecz-

no-gospodarczej i kulturalnej KGW, popularyzowanie dokumentacji 
działań podejmowanych przez KGW, kształtowanie poczucia przy-
należności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności 
i umiejętności twórczych członkiń KGW.

Termin nadsyłania kronik mija w poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r. 
Liczba kronik zgłoszonych do konkursu nie może przekroczyć 
dwóch z danej gminy.

Wiktoria Adamczyk
specjalista ds. projektów, promocji, 

aktywizacji i informacji, tel. 44 719 22 29

Posiadanie czworonoga to przede 
wszystkim ogromna odpo-
wiedzialność, która wiąże 

się z obowiązkami, jakie prawo 
nakłada na właściciela. Pa-
miętajmy, że niewłaściwe 
trzymanie psa może mieć 
tragiczne skutki. Nigdy 
nie wiemy jak zareaguje 
nasz pupil na widok obcej 
osoby czy gromadki biega-

jących dzieci, gdy nie będzie 
prowadzony przez nas 

na smyczy bądź wy-
biegnie z otwartej 
posesji. Bardzo waż-
ne jest, aby zwierzę 

było pod właściwą 
opieką swojego wła-
ściciela do czego zobo-
wiązuje artykuł 77 Ko-
deksu Wykroczeń: „Kto 
nie zachowuje zwykłych 
lub nakazanych środków 

ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia, podlega 
karze grzywny do 250 zło-
tych albo karze nagany”.

Kolejne zagrożenie stwarzają psy biegające 
wolno na terenie otwartych posesji. Takie psy 
w każdej chwili mogą wybiec na ulicę i zbli-
żyć się do każdego przechodnia. Pamiętajmy 
również o dzieciach, które przyjeżdżają w od-
wiedziny i nie znają okolicy, sąsiadów oraz 
ich pupili. Pamiętajmy, że w przypadku braku 
nadzoru nad zwierzęciem nie chodzi jedynie 
o fakt, że może ono kogoś zaatakować, ale 
także o bezpieczeństwo psa. Policjanci apelu-
ją do właścicieli i opiekunów psów o niewy-
puszczanie zwierząt bez nadzoru. Ważne jest 
również zabezpieczenie posesji i mieszkań, 
a przypadki psów biegających luzem, wypro-
wadzanych bez smyczy czy kagańca należy 
zgłaszać mundurowym.

Źródło: policja

Policjanci w swojej codziennej służbie wie-
lokrotnie słyszeli na swój widok słowa ro-

dziców:,, Bądź grzeczny, bo pan policjant cię 
zabierze”. W ten sposób dorośli straszą dzieci 
mundurowymi, a to może mieć konsekwencje. 
Jak zachowa się dziecko w sytuacji zagrożenia, 
gdy będzie potrzebowało pomocy? Czy poprosi 
wówczas o pomoc policjantów?

Uczmy nasze dzieci zasad bezpieczeństwa 
i zaufania do służb publicznych, zamiast wzbu-
dzać w nich lęk, ponieważ w przyszłości może 
to mieć negatywne skutki. Tak nauczone dziecko 
raczej nie zwróci się o pomoc do napotkanego 
policjanta. Małe dzieci nie odróżniają prawdy 
od fikcji, nie wiedzą, co to żart. Jeśli słyszą, że mają 
się bać policjanta, to potem się go boją. Dziecko 
uczy się od dorosłych, jak należy zachowywać 
się w różnych sytuacjach. Pomyślmy o tym, po-
nieważ niejednokrotnie to właśnie policjant jako 
pierwszy dociera na miejsce groźnych wydarzeń.

Źródło: policja

Jest dobrze!

300 zł na podręczniki 
i przybory szkolne

Pilnujmy 
swojego psa

Nie straszmy
dzieci policjantem!

Konkurs na kronikę
Koła Gospodyń Wiejskich

ZNAMY JUŻ WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTÓW Z NASZYCH SZKÓŁ!
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Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynę-
ło 206 wniosków w związku z realizacją 

projektu, polegającego na zakupie i montażu 
instalacji z zakresu odnawialnych źródeł ener-
gii (panele fotowoltaiczne)

To przedsięwzięcie w ramach RPO Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Obec-
nie trwa weryfikacja poprawności złożonych 
deklaracji OZE.Jednym z warunków przystą-
pienia do programu było wykonanie dokumen-
tacji technicznej instalacji fotowoltaicznej. Fir-

ma zewnętrzna wybrana przez Urząd Miejski 
w Rzgowie, na podstawie wypełnionej dekla-
racji OZE, wykonała indywidualne projekty 
techniczne instalacji fotowoltaicznej. Projekty 
te można odebrać w Urzędzie Miejskim w Rz-
gowie w pokoju nr 7.

Informacje o programie dostępne na stro-
nie: https://bip.rzgow.pl/artykul/734/18102/
odnawialne-zrodla-energii-dofinansowanie

Anna Płusajska 
fot. przykładowe Stilo Energy

Już ponad 200 wniosków 
na panele fotowoltaiczne

Wymień 
kopciucha!

NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ…
o g ł o s z e n i e

NABÓR WNIOSKÓW 
W RAMACH PROGRAMU 

„EkoOczyszczalnia – Instalacja 
przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków”
Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Rzgowa w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na budowie 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/dobę, w celu umożliwienia oczyszczenia 
ścieków bytowo-gospodarczych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
dla mieszkańców Gminy Rzgów ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
ogłasza nabór wniosków wśród mieszkańców Gminy Rzgów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Burmistrz Rzgowa zastrzega, że projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowy o dofinansowanie na realizację projektu oraz 
otrzymania przez Gminę Rzgów dofinansowania na jego realizację.

Wysokość dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania netto, jednak nie więcej niż 7,5 tys. zł 
na jedną instalację PBOŚ; koszt kwalifikowany efektu ekologicznego nie może przekroczyć 2,5 tys. zł na 1 RLM (1RLM 
= 1 mieszkaniec). Pozostałe koszty, tj. 50% kosztów inwestycji netto + 8% VAT ponosi Beneficjent – mieszkaniec. 
Ponosi on także wszystkie pozostałe niezbędne koszty niekwalifikowane (badania chłonności podłoża i pomiarów geo-
dezyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej nadzoru inwestorskiego oraz inne, niewymienione koszty) związane 
z zakupem i montażem wybranej instalacji.

Dofinansowaniem w ramach Programu objęte są zadania realizowane na nieruchomościach:
a)  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. DzU z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy, rozumianym 
jako data zawarcia umowy dofinansowania z Funduszem,

b)  niezabudowanych, dla których trwa proces budowlany, a ich użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy 
od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 30 września 2022 r. Za datę zakończenia zadania uznaje się 
datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania;

Z dofinansowania budowy PBOŚ wyłącza się:
a)  budowę PBOŚ, które zostały wykonane przez Beneficjenta końcowego, przed terminem złożenia wniosku o jego 

dofinansowanie przez Beneficjenta pośredniego,
b)  budowę PBOŚ dla obsługi budynków mieszkalnych, w których jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza 

lub będą wynajmowane pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 30% powierzchni użytkowej tych budynków,
c)  obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie 

z wymogami rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lipca 2018 r. 
w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (DzU z 2018 r., poz. 1586),

d)  obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie budowy zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego,

e)  obszary, dla których, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta pośredniego, jest przewidziana budowa zbiorczego 
systemu odprowadzania ścieków w perspektywie do 2026 r., ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych planów 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

Okres realizacji projektu planowany jest od momentu pozyskania środków 
przez gminę z WFOŚiGW w Łodzi do 30 listopada 2022 r.

BARDZO WAŻNE!
Przedmiotem dofinansowania jest realizacja robót budowlano-montażowych związanych z budową PBOŚ oraz zakup, 
dostawa i montaż wyłącznie nowych instalacji PBOŚ, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie 
zgodnie z przepisami budowlanymi (instalacje PBOŚ mają posiadać znak CE i certyfikat zgodności z normą zgodne 
z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą, którą dostarcza producent lub dystrybutor).

Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Referat Ochrony 
Środowiska, pokój nr 7 lub telefonicznie: 42 214 11 32.
Osoby do kontaktu: Rafał Kluczyński, Anna Płusajska, Magdalena Górska

Wniosek można pobrać ze strony www.bip.rzgow.pl zakładka jak załatwić sprawę/ochrona środowiska/EkoOczysz-
czalnie – dofinansowanie lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu.

Nabór trwa od 21 lipca do 21 września 2021 r.
Pod uwagę będą brane wnioski prawidłowo wypełnione i podpisane.

Wnioski złożone po terminie i źle/nie wypełnione nie będą uwzględniane w naborze. 
Mogą zostać przeniesione na listę rezerwową.

Od 1 stycznia 2022 roku – zgodnie Uchwałą Antysmogową Województwa Łódz-
kiego – wszystkie montowane kominki i piece powinny spełniać wymagania, 
dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji, określone w rozporzą-
dzeniu komisji (EU) 2015/1185.

https://bip.rzgow.pl
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1.

  Przypominamy, że od maja 2021 
wszystkie odpady komunalne 
(niesegregowane) zmieszane oraz 
segregowane są odbierane co dwa 
tygodnie zgodnie z harmonogra-
mem odbioru odpadów. Firma JUKO 
zwraca się z prośbą o wystawianie 
tylko pełnych worków ze szkłem.

2.

 

 Od dnia 1 maja 2021 roku właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany 
do wyposażenia nieruchomości 
w pojemnik 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 porządkowym miejsc gromadzenia od-
padów.

Jakiej pojemności 
pojemnik?
Uchwała nr XVI/160/2019 
R a d y  M i e j s k i e j 
w Rzgowie z 27 listopada 
2019 r. w sprawie Regula-
minu 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 zmiesza-
nych (niesegregowanych) 
o d p a d ó w  ko m u n a l nyc h 
uwzględniając liczbę osób za-
mieszkujących 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.

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

i zagospodarowanie.

3.

  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 od-
bioru odpadów, które mogą być zagospodarowane poprzez 
kompostowanie. Oddawana obecnie przez mieszkańców 
gminy 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 odbywać się 
częściej niż zbiórka pozostałych frakcji. W przeciwnym razie 
mieszkańcy będą narażeni na problemy ze zwierzętami, pta-
kami, gryzoniami, owadami i nieprzyjemnymi zapachami. 
A to nie zachęca do segregowania frakcji bio.

4.

  Kompostownik przydomowy jest 
jednym z sposobów na zapobie-
gniecie wzrostowi stawek opłat 
za odpady!

Kompostowanie cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem wśród właścicieli gospodarstw 

i przydomowych ogródków. Gminy 
zachęcają mieszkańców do zakła-

dania przydomowych kompo-
stowników w celu ogranicze-

nia składowania odpadów 
biodegradowalnych.

Ponad połowę do-
mowych odpadów sta-
nowią odpady organicz-
ne. Zamiast wyrzucać 
do pojemników na od-
pady mieszane możemy 
wykorzystać je jako kom-

post w swoich ogródkach 
oraz na działkach. Kompost 

możemy produkować samo-
dzielnie.

Z jednej strony mamy więc 
pewność pielęgnacji naszych ro-

ślin, 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 najtańszym 
i naturalnym materiałem do użyźniania gleby. Ponadto eli-
minuj 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.

5.

 
 Segregujmy 
odpady!

Jak wykazały kontrole w terenie oddawanych 
odpadów przeprowadzone w ciągu ostatnich 

dwóch miesięcy, największym problemem 
jest właściwe segregowanie odpadów 

w gospodarstwach domowych (w szczególności 
tworzyw sztucznych, metali i odpadów 

ulegających biodegradacji).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej 
segregacji odpadów stawka od osoby wyniesie 
czterokrotność stawki podstawowej i wynosić 

będzie 112,00 zł od osoby miesięcznie 
w miesiącu w którym segregacja była 

nieprawidłowa.

Podjęte działania edukacyjne mają na celu nie tylko podnie-
sienie świadomości ekologicznej mieszkańców, ale przede 
wszystkim zmniejszenie masy odpadów zmieszanych, za któ-
re musimy zapłacić najwięcej, bo od 700 do 900 zł/1 tonę 
w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, nakłada na nas szereg obowiązków, między innymi 
uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu, które wyli-
cza się biorąc stosunek masy odpadów zebranych selektywnie 
do ilości masy zebranych odpadów zmieszanych.

Dlatego, im więcej odpadów wysegregujemy, tym wyż-
sze poziomy recyklingu uzyskamy mniej zapłacimy za odbiór 
tych odpadów, co przekłada się na wysokość stawki opłaty 
za odbiór odpadów na 1 mieszkańca.

To kolejne działania Urzędu, którymi chcemy 
zmotywować mieszkańców do lepszej 
segregacji, która ma ogromny wpływ 

na ochronę środowiska oraz na stan zawartości 
naszego portfela, zatem segregujmy odpady, 

bo to się naprawdę opłaca!

Warto selekcjonować odpady – wokół nas będzie czyściej, 
większy będzie odzysk surowców wtórnych, wysypiska śmieci 

będą mniejsze i łatwiejsze w recyklingu, a każdy z nas odczuje 
w portfelu mniejsze opłaty za wywóz odpadów.

Segregowanie odpadów jest już obo-
wiązkiem i przynosi wymierne korzyści!
Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce 
wtórne, które po przetworzeniu zyskają drugie życie w takiej 
samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy 
zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów 
wywożonych na składowiska odpadów.

Bardzo ważne jest, aby odpady były segregowane tuż 
po zużyciu produktu, a więc przez bezpośredniego użytkow-
nika. Prawidłowa segregacja pozwala na maksymalny odzysk 
surowca. Dzięki selektywnemu zbieraniu odpadów zwiększa 
się poziom odzysku, w tym recyklingu. Recykling sprawia, 
że odpady mają szansę na ponowne zastosowanie jako su-
rowiec do produkcji.

* * *
Właściwe stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach wiąże się z niższymi opłatami dla 
mieszkańców gmin. Osoby segregujące odpady komunalne 
płacą co najmniej 2-krotnie niższą stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w stosunku do tych wła-
ścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów. Takie narzędzia mają 
zachęcić do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Świadome zakupy mogą stać się bardzo ważnym ele-
mentem w ograniczaniu liczby odpadów. Istotne jest przy-
gotowanie listy zakupów, sporządzonej na podstawie posia-
danych już produktów oraz ich planowanego zastosowania. 
W sklepie warto zadać sobie pytanie „czy naprawdę tego 
potrzebuję?”. Uniknięcie zakupu przedmiotu lub produktu, 
do którego nie jesteśmy przekonani, zmniejsza prawdopodo-
bieństwo szybkiego wyrzucenia go. Podczas zakupów zwracaj 
również uwagę na materiały wchodzące w skład produktu 
oraz jego opakowania.

Wybieraj takie, które z łatwością można będzie 
recyklingować lub ponownie z niego skorzystać 

z niego ponownie – w swojej postaci lub jako 
surowca wtórnego.

Co o zbiórce odpadów 
wiedzieć powinniśmy
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SEGREGUJMY
ODPADY.

BĄDŹMY EKO!
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W ostatnim numerze 
napisaliśmy o 11. miejscu 
w tabeli i ta pozycja nie uległa 
już zmianie po ostatniej serii 
spotkań. Pierwszej drużynie 
Zawiszy udało się zgromadzić 
45 punktów w 34 rozegranych 
meczach, co na pewno nie jest 
zadowalającym wynikiem.

Biorąc jednak pod uwagę zmiany poczynione 
w zespole przed minionym sezonem, liczbę 
kontuzji oraz fakt i chęć ogrywania zawodni-
ków dopiero zbierających doświadczenie w se-
niorskich rozgrywkach należy uznać, że nie 
do końca jest to stracony rok.

W rozgrywkach przewinęła się grupa po-
nad 25 zawodników, a swoje minuty złapali na-
wet 16-letni zawodnicy, jak choćby rzgowianin 
Krzysiek Kapuścik. Średnia wieku poszczegól-
nych jedenastek na pewno była jedną z niż-
szych w lidze. Przed nowym sezonem na pew-
no nie obędzie się bez zmian w kadrze zespołu 
i to w obu kierunkach. Już teraz prowadzone 
są rozmowy z potencjalnymi nowymi zawod-
nikami, a ich finalizacja nastąpi zapewne w naj-
bliższych czasie. Na pewno do drużyny dołączy 
kilku wyróżniających się juniorów, którzy roz-
poczną swoją seniorską przygodę z piłką nożną.

Start treningów
Trener Michał Osiński oficjalne wznowienie 
treningów wyznaczył na 20 lipca, ale już kilka 
dni wcześniej cześć zawodników rozpoczęła 
mały rozruch przed bardziej intensywni za-

jęciami. Przed nimi około miesięczny okres 
przygotowań do nowego sezonu, w trakcie 
którego rozegrane zostaną trzy spotkania kon-
trolne. Pierwszym z nich będzie test z ostatnim 
ligowym rywalem – KAS-em Konstantynów, 
który rozegrany zostanie w niedzielę 25 lipca.

Znamy już też skład Klasy okręgowej, która 
w tym sezonie docelowo ma liczyć 16 zespołów. 
W łódzkiej Grupie I oprócz Zawiszy zagrają: 
GKS Ksawerów, MUKS Włókniarz Pabianice, 
LZS Różyca, UKS SMS Łódź, AKS SMS Łódź, 
Górnik Łęczyca, KAS Konstantynów Łódz-
ki, Termy Uniejów, Victoria Rąbień, Sokół II 
Aleksandrów Łódzki, GLKS Sarnów/Dalików, 
Iskra Dobroń, ŁKS III Łódź, Włókniarz Zgierz 
i Ner Poddębice. Znamy także rywala, z którym 
rozpoczniemy zmagania z sezonie 2021/2022. 
W roli gospodarza podejmiemy wymagający 
zespół LZS-u Różyca, który poprzedni sezon 
zakończył na drugiej pozycji, ustępując tylko 
rezerwom Widzewa. Co ciekawe tylko zespół 

Zawiszy dwukrotnie postawił się wiceliderowi, 
raz wygrywając a raz remisując. Nie ukrywa-
my, że powielenie takich wyników przyjmiemy 
z dużym zadowoleniem. Mamy także nadzieję, 
że ten sezon uda się rozegrać zgodnie z założo-
nym planem, bez przekładania kolejek lub ich 
kumulowania w krótkim okresie czasu.

Trzecia drużyna seniorów
Nowy sezon piłkarski przyniesie także powięk-
szenie grona zespołów seniorskich Zawiszy. 
Postanowiono, że drużyna Juniorów, która do-
tychczas rywalizowała w I lidze wojewódzkiej 
zostanie zgłoszona do B klasy, jako najniższego 
poziomu rozgrywek. Pozwoli to po pierwsze 
na wzmocnienie zespołu zawodnikami trochę 
starszymi, a przede wszystkim płynnej wymia-
nie zawodników pomiędzy pierwszą drużyną 
a zespołem rezerw. Należy przy tym wskazać, 
że obecna jakość byłego już zespołu juniorów 

powinna pozwolić na osiąganie wyników, które 
finalnie mogą spowodować dołączenie do dru-
żyn bezpośrednio zainteresowanych awansem 
na kolejny poziom.

Rozgrywki kobiet
Mimo, że nie znamy jeszcze oficjalnego termi-
narza ani też zestawu drużyn, które wystąpią 
w nowym sezonie w IV lidze kobiet to kilka 
informacji można było wyczytać z przesłanego 
Protokołu dotyczącego posiedzenia Komisji ds. 
Piłkarstwa Kobiecego ŁZPN, które to odbyło się 
na koniec czerwca. Punkt 2 tego dokumentu 
wskazuje, że do rozgrywek IV ligi oprócz nasze-
go zespołu zgłosiło się dodatkowo pięć drużyn. 
Wśród nich znalazły się Kolejarz Łódź, AKS 
SMS Łódź, Milan Club Polonia Łódź, UMKS 
Zgierz i KS Rekord Brzeziny. Mamy nadzieję, 
że taki zestaw utrzyma się aż do startu rozgry-
wek. Co prawda nie jest to taka liczba drużyn, 
która pozwoli rozegrać znaczną liczbę spotkań, 
ale jednym z pomysłów było rozegranie dwóch 
spotkań w rundzie z tym samym przeciwni-
kiem. Jednak na ostateczne rozstrzygnięcia 
musimy jeszcze zaczekać. Oby tych pojedynków 
było jak najwięcej gdyż ostatnia runda raczej nie 
przypominała prawdziwych ligowych zmagań.

Dodatkowo przetarciem nowego sezonu 
piłkarskiego będzie I Ogólnopolski Turniej 
Amatorskiej Piłki Nożnej Kobiet zorganizowa-
ny z okazji 5-lecia kobiecego zespołu w struk-
turach rzgowskiego Zawiszy. Turniej swoim 
patronatem objął burmistrz Rzgowa, a środki 
na jego realizację pozyskano z dofinansowania 
w ramach Lokalnego Programu Mikrogran-
tów, czyli działań dla aktywnych mieszkańców 
Rzgowa. Obecnie trwa kompletowanie dru-
żyn, a start zawodów wyznaczono 1 sierpnia 
o godz. 10.00, oczywiście na obiekcie przy ulicy 
Tuszyńskiej. Zapraszamy!

Młodzież na wakacjach
Lipiec, jak już się utarło w poprzednich latach, 
to miesiąc wakacyjny dla zespołów młodzieżo-
wych. Na pierwszych treningach spotkają się 
dopiero w sierpniu, a część z nich wyjedzie także 
na obozy piłkarskie, aby jak najlepiej przygoto-
wać się do nowego sezonu. Decyzjami trenerów 
do rozgrywek zgłoszono 5 zespołów z roczni-
ków 2006/07, 2008, 2009, 2010/11 i 2012.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Bilans sezonu, 
a nowy tuż, tuż…

W końcu czerwca w rzgowskim ratuszu 
burmistrz Mateusz Kamiński spotkał 

się z przedstawicielami Polskiego Futnetu (siat-
konoga): Michałem Kłosińskiem i Marcinem 
Skrydalewiczem.

M. Kłosiński jest trenerem polskiej repre-
zentacji kobiet w siatkonodze, a jednocześnie 
zawodnikiem męskiej reprezentacji. M. Skry-
dalewicz to prezes Stowarzyszenia Polski Fut-
net. Rozmowa dotyczyła rozwoju dyscypliny 
sportowej – siatkonogi na naszym terenie. 
Ma to związek z rozegraniem w Hali Sportowej 
GOSTiR – Mistrzostw Polski Kobiet w Siatko-
nodze, w których rzgowska drużyna Fiero Za-
wisza wywalczyła mistrzowski tytuł.

Goście na spotkaniu powołali się na przy-
kład Czech, gdzie siatkonoga bije rekordy po-
pularności. Działa tu topowa liga, jest mnóstwo 
klubów i zawodników. Rozmowa w rzgowskim 
ratuszu dotyczyła również współpracy partner-
skiej między naszym samorządem a Stowarzy-
szeniem Polski Futnet.

W dniach 8–10 października br. w Hisz-
panii, w mieście Burriana zostaną rozegrane 
Mistrzostwa Świata w Siatkonodze. Z uwagi 
na aktywność rzgowskiego klubu, planowa-
ne są u nas treningi przygotowujące do gry 

w Hiszpanii. Rzgów ma być miastem – part-
nerem reprezentacji Polski. W przyszłym roku 
przypada stulecie narodzin siatkonogi jako od-
rębnej dyscypliny sportowej.

W.Kupisz, fot. Miron Ossowski

Siatkonoga podbija Rzgów
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W czwartek rano, 8 lipca 
2021 r. w Rzgowie w Ptak 
Fashion City przy ul. Miasto 
Mody otwarto Mandorię – 
Tematyczny Park Rozrywki. 
Na otwarcie przyjechali m.in. 
wojewoda łódzki Tobiasz 
Bocheński, Piotr Adamczyk – 
wicemarszałek województwa 
łódzkiego oraz Antoni Ptak, 
właściciel kompleksu handlowo-
rozrywkowego.

Wstęgę przecięli m.in. Małgorzata 
Rózga, zastępca burmistrza Rz-
gowa oraz Radosław Pełka, prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie. Goście 
na telebimie obejrzeli i wysłuchali życzeń bur-
mistrza Mateusza Kamińskiego, który prze-
bywał na urlopie.

Idea gigantycznego parku rozrywki to po-
mysł na niepewną przyszłość handlu w halach 
w obecnym kształcie. Inwestorzy muszą myśleć 
z wieloletnim wyprzedzeniem o nowych sposo-
bach przyciągania klientów. Mandoria otwar-
ta 8 lipca to zwieńczenie dopiero pierwszego 
etapu inwestycji, która będzie kontynuowana 
w najbliższych latach. Park docelowo rozwinie 
się na powierzchni 50 hektarów.

W obecnym kształcie Mandoria z założenia 
jest podróżą w czasie do XVI-wiecznych miast, 
w 30 lat po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa 
Kolumba. Goście krainy z pogranicza bajki wę-
drują i szukają rozrywek w kilku dzielnicach, 
różniących się wyglądem oraz funkcjami. 
Do dyspozycji mają m.in. plac, rynek, zatokę 
z portem, a także bank, suk, bazar, trzy restau-
racje, kawiarnię i bar.

Można pożeglować statkiem 
po wzburzonym morzu, wskoczyć 
do jednej z wielu wirujących beczek, 
na strzelnicy strzelić z muszkietu. 
Większość urządzeń rozrywkowych 
jest obliczona dla dzieci o wzroście 
powyżej 90 cm oraz dla dorosłych. 
Na każdym kroku gościom towarzy-
szą przyjaźni mieszkańcy Mandorii 
w strojach z epoki renesansu.

Z okazji otwarcia Tematycznego 
Parku Rozrywki Mandoria, wice-
burmistrz Małgorzata Rózga wraz 
z Radosławem Pełką, przewodni-

czącym Rady Miejskiej wręczyli Antoniemu 
Ptakowi obraz pt. „Domy bajeczne”, który wy-
szedł spod ręki Anny Wawrzyniak ze rzgow-
skiej, artystycznej Grupy Collage, działającej 
przy Gminnym Ośrodku Kultury.

W uroczystości wzięli ponadto udział: sta-
rosta powiatu łódzkiego wschodniego Andrzej 
Opala, wicestarosta Ewa Gładysz, Marek Bar-
toszewski – wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Rzgowie z grupą radnych, sołtysi, panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzgowie oraz go-
ście – włodarze gmin i miast z Warmii i Mazur.

Włodzimierz Kupisz, fot. główne Ewa Tyll, 
pozostałe zdjęcia Ryszard Poradowski

Podróż do Podróż do 
krainy fantazjikrainy fantazji

MANDORIA W RZGOWIE


