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Starostami tegorocznych 
Dożynek w Rzgowie zostali 
– Bogna Kluczyńska i Roman 
Gałkiewicz.

Pani Bogna Kluczyńska jest sołtysem sołectwa 
Rzgów 1. Mężatka i matka trzech synów: Barto-
sza (25 lat), Konrada (23 lata) i 8-letniego Karol-
ka. Na co dzień pracuje w biurze rachunkowym, 
ale pomaga także mężowi Jarosławowi w prowa-
dzeniu 150 ha gospodarstwa rolnego, będącego 
w większości w dzierżawie. Jest również honoro-
wym dawcą krwi i propagatorem krwiodawstwa.

Pan Roman Gałkiewicz ukończył Szko-
łę Podstawową w Rzgowie a następnie Tech-
nikum Mechaniczne w Łodzi i pracował przez 
rok w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 
w Łodzi. W 1991 r. ukończył Szkolę Chorą-
żych Pożarnictwa w Krakowie i rozpoczął pra-
cę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi JRG nr 3. Obecnie sprawuje 
społeczną funkcje sołtysa sołectwa Rzgów II. 
Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 
5 ha, produkując zboża. Ma żonę Elżbietę oraz 
dwóch synów.



We wtorek, 1 września 
o godz. 8 od mszy świętej 
w kościele parafialnym 
w Rzgowie rozpoczął się 
nowy rok szkolny oraz 
uroczystości, upamiętniające 
82. rocznicę wybuchu wojny. 
Liturgię sprawował ksiądz Ks. 
proboszcz Krzysztof Florczak.

Burmistrz Mateusz Kamiński oraz Włodzi-
mierz Kaczmarek z Urzędu Miejskiego złożyli 
biało-czerwone kwiaty przed tablicą, upamięt-
niającą mieszkańców gminy Rzgów, którzy zgi-
nęli lub zostali zamordowani w latach 1939–
1945. Następnie przedstawiciele środowiska 
kombatanckich, przedstawiciele Spółki Leśnej, 
samorządowcy m.in. radna powiatowa Edyta 
Waprzko, nauczyciele z uczniami przeszli 
na cmentarz przed grób nieznanego żołnierza. 
Tutaj złożono biało-czerwone kwiaty. To już 3 
lata minęły, jak władze samorządowe odsło-

niły odnowiony i zmodyfikowany pomnik. 
Został zachowany poprzedni kamień z orłem. 
Przybyła tablica z Krzyżem Walecznych oraz 
cztery płyty po obu stronach, upamiętniające 
czterech nieznanych z nazwiska kawalerzystów 
z Armii Łódź, poległych w kampanii wrześnio-
wej 1939 r.

Przechylenie się płyty kamiennej z orłem 
było powodem podjęcia w 2018 r. decyzji o od-

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

Podczas badania grobu odnaleziono but 
kawaleryjski, pas, drobne monety i wiele drob-
nych pamiątek takich jak medaliki, a także guzi-
ki z orzełkiem. Pośród szczątków nie znaleziono 
metalowych nieśmiertelników, noszonych przez 
wojskowych różnych formacji poza… ułanami. 
Modyfikacja i odnowienie grobu – miejsca pa-
mięci narodowej – zostały wykonane całkowicie 
na koszt Centrum Handlowego Ptak SA.

Czas pamięci 
oraz powrót 
do szkoły

DOŻYNKI GMINNE 2021DOŻYNKI GMINNE 2021
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W sobotę, 4 sierpnia 
2021 roku – na wniosek 
burmistrza Mateusza 
Kamińskiego – została 
zwołana XXXVIII sesja Rady 
Miejskiej, którą poprowadził 
wiceprzewodniczący rady – 
Marek Bartoszewski.

Radni przyjęli uchwałę, która otwiera 
drogę do złożenia wniosku przez gmi-
nę o dofinansowanie budowy biolo-

gicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. To z kolei 
umożliwi mieszkańcom złożenie wniosku 
do dofinansowanie ich indywidualnych instala-
cji. Przydomowe oczyszczalnie maja rację bytu 
tylko tam, gdzie nie ma możliwości doprowa-
dzenia sieci kanalizacyjnej. Przy rozproszonej 
zabudowie jednorodzinnej kanalizacja jest 
wydatkiem nieracjonalnym z ekonomicznego 
punktu widzenia.

Jak powiedziała obecna na sesji Magda-
lena Górska, kierowniczka Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
mieszkańcy będą mogli liczyć na zwrot połowy 
udokumentowanych kosztów budowy oczysz-
czalni – nie więcej jednak niż 7,5 tysiąca zło-
tych na jeden dom mieszkalny, zamieszkiwa-

ny przez maksimum 5-osobową rodzinę. Nie 
można liczyć na zwrot wydatku np. na projekt 
oczyszczalni.

Zadania związane ze szeroko rozumianą 
ochroną środowiska w tym wód powierzch-
niowych, należą do zadań własnych gminy. 
Inwestycje w obszarze gospodarki wodno-
-kanalizacyjnej są zapisane w dokumentach 
strategicznych, obejmujących najważniejsze 
działania realizowane w gminie Rzgów. Pozy-
skanie zewnętrznego dofinansowania pozwoli 
na ich przyspieszenie. Zachęcenie mieszkań-
ców do budowy przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków przyczyni się do popra-
wy jakości powietrza i wód powierzchniowych, 
a także ograniczy nielegalne wylewanie ście-
ków na pola i do rowów.

Kolejna podjęta przez radnych uchwała, 
dotycząca strategii rozwoju gminy 2021–2030 
wynikała ze zmian w ustawie o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju. Ich celem jest upo-
rządkowanie krajowego systemu dokumentów 
strategicznych i etapowego wprowadzania 
systemu zintegrowanych strategii: krajowej, 
wojewódzkiej i lokalnej. Ustawa wprowadziła 
podstawę prawną dla strategii rozwoju gminy.

Zmiany wynikają z konieczności powiąza-
nia celów i zadań gminy z nowo wyznaczony-
mi priorytetami, zawartymi w dokumentach 
nadrzędnych. Pomoże to m.in. w uzyskiwaniu 
wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz sko-

rzystaniu z nowych instrumentów polityki 
regionalnej, w szczególności w ramach nowej 
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 
na lata 2021–2027. W związku z powyższym, 
konieczne staje się opracowanie nowej stra-
tegii rozwoju gminy w horyzoncie czasowym 
lat 2021–2030 w oparciu o znowelizowane 
przepisy. Konsultacje społeczne mają odbywać 
się m.in. na zebraniach sołeckich i potrwają 
do końca września 2021 roku.

Radni wprowadzili zmiany w budżecie gmi-
ny. W dziale pomocy dla inwestycji drogowych 
powiatu łódzkiego wschodniego zagwaranto-
wano 30 tysięcy złotych na projekt przebudowy 
drogi w Kalinie. To droga powiatowa nr 2922E.

Adam Stawiany p.o. kierownika Referatu 
Gospodarki Komunalnej UM w Rzgowie poin-
formował radnych o kosztach i realnym terminie 
zakupu piaskarek za wygospodarowaną w bu-
dżecie kwotę 130 tys. złotych. W budżecie gmi-
ny przesunięto bowiem środki dzięki zmniejsze-
niu planu wydatków na bieżące na utrzymanie 
dróg gminnych (30 tys. zł), na konserwację rzeki 
Strugi (50 tys. zł), a także na konserwację, mo-
dernizację, budowę urządzeń odwadniających 
w Starowej Górze (50 tys. zł). W.Kupisz

Burmistrz Rzgowa ogłosił konsultacje 
społeczne projektu opracowania „Stra-
tegia rozwoju gminy Rzgów na lata 

2021–2030”. Konsultacje obejmują całą gminę 
i są skierowane do wszystkich mieszkańców 
gminy Rzgów. Konsultacje odbywają się od 19 
sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. w for-
mie elektronicznej i pisemnej składania uwag 
i opinii do projektu opracowania z wykorzy-
staniem formularza konsultacji społecznych, 
określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Formularz konsultacji społecznych 
można pobrać:
–  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Rzgowie w zakładce”Prawo 
miejscowe – Konsultacje Społeczne”

–  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie www.rzgow.pl w zakładce „Infor-
mator – Konsultacje społeczne”

–  w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-le-
cia 22, 95–030 Rzgów, pokój 23 (sekretariat 
Urzędu Miejskiego)

–  za pośrednictwem formularza elektroniczne-
go znajdującego się pod adresem

  https://e-awos.pl/konsultacjerzgow

Wypełniony formularz konsultacji projektu 
opracowania „Strategia rozwoju gminy Rz-
gów na lata 2021–2030” należy przekazać 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 
2021 r. do godziny 15.00:
1)  drogą korespondencyjną (liczy się data wpły-

wu do UM w Rzgowie) na adres: Urząd Miej-
ski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95–030 Rzgów

2)  drogą elektroniczną: sekretariat@rzgow.pl
3)  osobiście do Urzędu Miejskiego w Rzgowie 

(pod wskazany adres) p. 23 w godzinach 
pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwar-
tek, piątek 7.00–15.00, wtorek 9.00–17.00).



Jak poinformował Janusz Król, redaktor 
naczelny Pisma Samorządu Terytorialne-

go Wspólnota, Gmina Rzgów została laure-
atem w rankingu czasopisma pt. „Wydatki 
inwestycyjne samorządów”. Miasto Rzgów 
zajęło VI miejsce w kategorii „Małe miasta”.

Nasze władze samorządowe zostały za-
proszone do udziału w XIX Samorządowym 
Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie 
się 6 i 7 października 2021 w Katowicach. 
Ogłoszenie wyników rankingu i wręczenie 
wyróżnień nastąpi podczas Gali Inwestorów 
Samorządowych 6 października 2021 r.

Ranking „Wydatki inwestycyjne sa-
morządów” został opracowywany przez 
prof. dra hab. Pawła Swianiewicza na pod-
stawie danych ze sprawozdań budżetowych 
samorządów. Wydatki samorządów dzie-
lone są przez liczbę mieszkańców i zesta-
wione w formie rankingu. Z poprzednimi 
edycjami Samorządowego Forum Kapitału 
i Finansów można zapoznać się na stronie 
www.samorzadoweforum.pl

* * *
Jak podał portal forumbiznesu.pl, Rzgów za-
jął II miejsce w Rankingu Finansowym Sa-
morządu Terytorialnego. Tegorocznym suk-
cesem jest uhonorowanie Rzgowa mianem 
Przyjaznej Gminy 2021! oprac. WK

Nie tylko o pieniądzach 
na oczyszczalnie 
przydomowe

Konsultacje społeczne na temat 
strategii rozwoju gminy

Gmina Rzgów 
wysoko w kraju

https://rzgow.pl
https://e-awos.pl/konsultacjerzgow
mailto:sekretariat%40rzgow.pl?subject=
http://www.samorzadoweforum.pl
https://forumbiznesu.pl
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Na czas remontu przepustu na Nerze w Gro-
dzisku do odwołania zmianie ulega lokalizacja 
następujących przystanków autobusowych:

–  przy numerze 47B zostanie przeniesiony 
na przystanek przy DW 714 (naprzeciwko 
Grodzisko, ul. Wojewódzka 58).

–  przy OSP zostanie przeniesiony na przysta-
nek przy DW 714 (Grodzisko, ul. Wojewódz-
ka 58).

–  przy numerze 59A i 78 zostaną przeniesione 
na przystanek w Konstantynie przy nr 2.

–  przy nr 58 i 76 zostanie przeniesiony na przy-
stanek w Konstantynie przy nr 1.



Jak poinformował Bogdan Błaziński, inspektor 
nadzoru z Referatu Inwestycji UMR, pomyślnie 
zakończył się odbiór techniczny pięciu nowych 
odcinków wodociągowych. Bardzo sprawnie 
przebiegały roboty instalacyjne. Wykonawca – 
zamiast długich wykopów, zastosował metodę 
przewiertów sterowanych, czyli wybierał ziemię 
punktowo. W tym roku ułożono rury, wykona-
no uzbrojenie w postaci np. hydrantów i zasuw 
na ulicach: Lawendowa, Nadrzeczna i Wio-
senna w Rzgowie oraz w Starej Gadce na ul. 
Uczniowskiej i na ul. Szklanej w Starowej Górze.

W tegorocznym budżecie na wydatki zwią-
zane z budową wodociągów przewidziano 
300 tys. zł. Odebrana właśnie inwestycja obejmo-
wała 5 przedsięwzięć:
•  Rozbudowa sieci wodociągowej Rzgów, ul. Nad-

rzeczna – 79 m.b.
•  Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wio-

sennej w Rzgowie – 130 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 skorzysta z bieżą-
cej wody w domach, które już stoją albo znajdują 
się w trakcie budowy. Na wodę szczególnie nie-
cierpliwie czekali właściciele parceli na ul. Lawen-
dowej, gdzie błyskawicznie wyrastają nowe domy.

Ruszyły prace w nowej świetlicy w Starej Gadce. 
Zakres zamówienia obejmuje m.in. ocieplenie 
dachu o pow. 168 m2, montaż sufitów, wykona-
nie tynków wewnętrznych, gładzi gipsowych, 
foliowej izolacji przeciwwilgociowej i termicz-
nej ze styropianu, posadzek i parapetów.

Wykonawca zajmie się również wewnętrz-
ną instalacją wodociągową, centralnego ogrze-
wania, hydrauliczną w kotłowni, zakupem 
i montażem kotła gazowego i osprzętem bez-
pieczeństwa, a także wentylacją, kanalizacją, 
siecią c.o. i gazową.

– W przetargu na tę inwestycję brało udział 
sześć przedsiębiorstw – wygrała firma z Łodzi. 
Wartość tegorocznych prac wyniesie 422,5 tys. zł 

– poinformował Tomasz Zaniewicz, inspektor 
nadzoru z UMR.



W Koluszkach wojewoda łódzki Tobiasz Bo-
cheński podpisał umowę z Mateuszem Kamiń-
skim, burmistrzem Rzgowa na dofinansowanie 
przedszkola ze żłobkiem w Guzewie. Dofinan-
sowanie w wysokości 18,24 tys. zł z rządowego 
programu Maluch+2021 moduł 2 zostanie prze-
znaczone na wynagrodzenia pracowników pla-
cówki. W symbolicznym przekazaniu pieniędzy 
dla samorządów wziął udział Waldemar Buda, 
wiceminister ds. funduszy i polityki regionalnej.

Rozpoczęły się roboty przy montażu rur kana-
lizacji sanitarnej w Rzgowie przy ul. Nadrzecz-
nej. Choć wartość inwestycji 51,3 tys. zł nie jest 
duża, to do konkursu ofert przystąpiła aż sió-
demka przedsiębiorców. Wygrało przedsiębior-
stwo z Piotrkowa Trybunalskiego.

Jak poinformował Bogdan Błaziński, in-
spektor nadzoru z Referatu Inwestycji UMR, 
prace potrwają do końca września. Kanalizacja 
powstaje na odcinku 73 m i tutaj już nie poja-
wią się szamba. Plany przewidują wykonanie 
mechanicznie 85% wykopów. Instalacja o śred-
nicy 160 mm będzie wykonana z rur PVC, 
czyli tworzyw sztucznych dużej wytrzymało-
ści. Na ul. Nadrzecznej powstaje kanalizacja 
grawitacyjna z możliwością dalszej rozbudo-
wy. Inwestycja powstaje w części ze środków 
WFOŚiGW w Łodzi.

fot. Bogdan Błaziński

Trwa projektowanie, związane z modernizacją 
730-metrowej ul. Kasztanowej w Starowej Górze. 
Jak poinformowała Milena Łęgocka z Referatu In-
westycji rzgowskiego ratusza, inwestycja zostanie 
zrealizowana w systemie – zaprojektuj i wykonaj. 
Zwycięzca przetargu – Zakład Remontowo-Dro-
gowy sp. z o.o. Łodzi zlecił projekt podwykonaw-
cy. W przetargu wzięło udział 5 przedsiębiorstw. 
Ulica Kasztanowa jest drogą gminną, obecnie 
o nawierzchni tłuczniowej, a docelowo ma być 
asfaltowa. Po modernizacji ulica na całym odcin-
ku będzie posiadała szerokość 5,5 metra, chod-
nik po jednej stronie oraz wjazdy do poszczegól-
nych posesji. Deszczówka będzie odprowadzana 
do rowu. Koszt inwestycji: 1,673 mln zł.

Nadrzeczna 
bez szamb

Asfalt na Kasztanowej

GUZEW

RZGÓW

STAROWA GÓRA

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

Remont przepustu 
– inne przystanki

Pięć nowych 
wodociągów

Świetlica 
do wykończenia

GRODZISKO

GMINA RZGÓW

STARA GADKA

Wsparcie 
przedszkola 
i żłobka
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Wakacje to jedyna okazja wykonania 
niezbędnych remontów w szkołach 
i przedszkolu oraz dokończenia in-

westycji. Ostatnio, pojawił się dodatkowy wy-
datek. W Szkole Podstawowej w Kalinie lipco-
wa wichura zerwała jedną trzecią papy z dachu 
nad salą gimnastyczną. Na szczęście szkoła jest 
ubezpieczona.

– Wichura odsłoniła ocieplenie pod dachem, 
które w czwartek po południu 22 lipca zabezpie-
czyliśmy plandekami – poinformował Jarosław 

Marianowski, dyrektor placówki. – Plandeki 
zostały przymocowane workami z piaskiem, 
bo nie było do czego przybić gwoździ. Chciał-
bym w tym miejscu podziękować za pomoc 
i współpracę strażakom, a zwłaszcza druhowi 
prezesowi Dariuszowi Krzewińskiemu, pracow-
nikom Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz wy-
konawcom budowy po sąsiedzku – przedszkola 
ze żłobkiem.

– Według wstępnych wyliczeń usunięcie 
skutków nawałnicy w szkole w Kalinie może 

kosztować około 30 tys. zł – powiedział Zbi-
gniew Snelewski, kierownik Referatu Inwe-
stycji UMR.

Jak nam powiedziała Małgorzata Rózga, 
zastępca burmistrza Rzgowa, w Przedszkolu 
Publicznym w Rzgowie wymieniono drzwi 
wejściowe główne i pomalowano kuchnię oraz 
dwie łazienki. W SP w Kalinie w starej części 
placówki wykonano prace malarskie, połączo-

ne z wymianą drzwi do sal i futryn oraz wy-
mianą paneli podłogowych. W SP w Rzgowie 
wyremontowano pomieszczenia świetlicy, po-
malowano drzwi oraz parapety w pracowniach 
i na korytarzach, naprawiono rolety w pracow-
niach. Gmina Rzgów do końca września zain-
staluje również panele fotowoltaiczne w SP 
w Kalinie.

fot. OSP w Kalinie

Boom w branży budowlanej doprowadził 
do wzrostu cen materiałów i usług. Naj-
więcej, bo o połowę wzrosły ceny desek, 

chociaż wycinka drzew w kraju znacznie wzro-
sła w przeciągu roku.

– W fachowym czasopiśmiennictwie można 
ostatnio przeczytać, że drewno nie trafia na ry-
nek wewnętrzny, ale przede wszystkim do Chin 
– mówi Zbigniew Snelewski, kierownik 
Referatu Inwestycji UMR. – Skutki tego 
widać w gminie Rzgów na przykładzie 
małych inwestycji, zaplanowanych 
na przykład w ramach funduszy 
sołeckich. Mieszkańcy zaplanowa-
li sobie na przykład budowę wiat 
do organizacji imprez integracyj-
nych, a tu ubiegłoroczne kosztorysy 
stają się nieaktualne. Koszt wiaty jest 
wyższy, więc zaplanowanych pieniędzy 
wystarczy na samą altanę, ale już na nic 
więcej. Być może trzeba będzie niektóre 
przedsięwzięcia przesunąć na przyszły rok.

Na naszym terenie problem z małymi inwe-
stycjami pojawił się nawet w przypadku plano-
wanej budowy zaplecza nowego boiska w Sta-
rowej Górze przy ul. Żwirowej. Zaprojektowany 
jest tutaj czteromodułowy pawilon z szatnią, 
umywalkami, sanitariatami, magazynem i po-
mieszczeniem biurowym. Jeden przetarg się 
już nie udał. Jak na rynku znalazłby się wyko-
nawca, to nie spełnia warunków przetargu. Jak 
są materiały to zbyt niskiej jakości.

– Mamy powód do zadowolenia, bo podpi-
saliśmy już większość umów z wykonawcami 
na większe inwestycje – twierdzi Zbigniew Sne-
lewski. – Przybyły w tym roku nowe zadania: 
projekty modernizacji w Rzgowie ul. Słonecz-
nej oraz drogi w Kalinku i tu nie ma zagrożeń. 
Na etapie projektowania jest wciąż remont ul. 
Podłogowej w Starowej Górze i tu również nie 
spodziewam się problemu z terminem zakończe-
nia przedsięwzięcia.



Jak poinformowała Beata Jasiukiewicz, dyrek-
tor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Rzgowie, 26 lipca 2021 r. rozpoczęła 
pracę nowoczesna przepompownia ścieków V1 
przy ul. Piaskowej w Starowej Górze. Niemiecki 
dostawca wyposażenia przeszkolił obsługę.

Jak dowiedzieliśmy się od Bogdana Bła-
zińskiego, inspektora nadzoru z Referatu In-
westycji UMR, wyposażenie obiektu pochodzi 
z importu z Niemiec. Zarówno wcześniej za-
montowana studnia zamówiona „na miarę”, 
jak i instalacje i armatura, użyte w ostatnim 
etapie modernizacji – pochodzą z wysokiej 
półki, co gwarantuje długą żywotność całej 
przepompowni ścieków V1 przy ul. Piaskowej 
w Starowej Górze.

W Szkole Podstawowej w Kalinie zakończył 
się odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej 
o mocy minimum 30,1 kW. Na dachu szkol-
nym zamontowano 82 moduły baterii słonecz-
nych firmy Sharp.

Jak poinformował inspektor nadzoru bu-
dowlanego Bogdan Błaziński z Referatu Inwe-
stycji UMR, lada dzień wykonawca przystąpi 
do modernizacji wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej oraz instalacji pom-
py cieplnej. Fotowoltaika będzie dostarczać 
prąd na bieżące potrzeby szkoły, a ewentual-
na nadwyżka zostanie oddana do sieci. Dzięki 
zakładanej akumulacji ciepła pochodzącego 

z odnawialnych źródeł energii – ciepła woda 
użytkowa popłynie m.in. do kranów i do na-
trysków. Ogrzewanie z odnawialnych źródeł 
energii jest obliczona na 175 osób w budynku 
(w tym 150 uczniów).

Wykonawcą robót jest spółka z o.o. GLSE 
z Łodzi. Koszt inwestycji wyniesie 225 tys. zł 
brutto. Według umowy, modernizacja szkoły 
potrwa do 29 października br., ale wykonawca 
chce zakończyć prace przed terminem.

Modernizacje 
w szkołach 
i przedszkolu

V1 już pompuje Prąd słoneczny 
powoli płynie…

STAROWA GÓRA KALINO

Małe inwestycje Małe inwestycje 
i duże problemyi duże problemy

Gmina RzgówGmina Rzgów
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Birety studenckie, dyplomy ukończenia 
żłobka, drobiazgi od gminy otrzymało 
jedenaścioro absolwentów Gminnego 

Żłobka w Guzewie. Burmistrz Mateusz Kamiń-
ski obecny na uroczystości stwierdził, że nad-
szedł czas babć aktywnych zawodowo i żłobki 
oraz przedszkola – takie jak w Guzewie – będą 
coraz bardziej potrzebne.

Monika Walaszczyk, dyrektorka żłobka 
wzruszona pożegnaniem pierwszego rocznika 
stwierdziła, że dzięki placówkom posiadającym 

grupy różnowieko-
we można oszczędzić 

dzieciom wiele stresu 
i łez, gdy przekraczają próg 

przedszkola. W gminie Rzgów 
już nikogo nie dziwi, że rodzice wybierają żło-
bek publiczny zamiast prywatnego, który jest 
tańszy, a oferuje przynajmniej równie atrak-
cyjną ofertę zajęciową. Wkrótce wybór będzie 
jeszcze większy, gdy ruszą grupy żłobkowe 
w Rzgowie przy ul. Letniskowej i w Tadzinie.

Uroczystość wręczenia biretów studenckich 
przerodziła się w piknik rodzinny, bo gospody-
ni zadbała o dmuchańce, basen z piłeczkami 
i bezpłatna watę cukrową. Na uroczystości byli 
obecni jeszcze: zastępca burmistrza Małgorza-
ta Rózga, Miron Ossowski – szef promocji 
gminy oraz Klaudia Zaborowska-Gorzkie-
wicz – członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz radna powiatowa.

WK

Starosto Powiatowe łódzkiego wschodnie-
go informuje, że w Wiśniowej Górze przy 
ul. Tuszyńskiej 56 (teren DPS) można 

bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny.
Wypożyczalnia działa w ramach projektu 

Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 
C.D” i czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.30–14.30.

Mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodnie-
go bezpłatnie mogą wypożyczyć niżej wymie-
niony sprzęt:
 –  łóżka elektryczne z materacem medycznym
–  koncentrator tlenu
–  pionizator statyczny
–  wózek inwalidzki ręczny specjalistyczny dla 

dzieci z niedowładem wielokończynowym

–  wózek – podnośnik, pionizator
–  poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
–  materac rurkowy przeciwodleżynowy z wen-

tylacją pneumatyczną
–  fotel sanitarny – krzesło toaletowe
–  wózek toaletowy transportowy
–  wózek specjalistyczny inwalidzki dla osób 

dorosłych
–  podnośnik kąpielowy – wannowy
–  podnośnik jezdny dla osób z niedowładem
–  schodołaz kroczący z krzesełkiem

Zainteresowani mogą zgłaszać się do ośrod-
ków pomocy społecznej na terenie swoich 
gmin lub bezpośrednio do DPS w Wiśniowej 
Górze. Tel. 42 213 23 41 (wew. 18)

Babcie 
potrzebują 
zastępstwa

Bezpłatne wypożyczanie 
sprzętu rehabilitacyjnego

Jak poinformował Zbigniew 
Snelewski, kierownik Referatu 
Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, budowa 
przedszkola ze żłobkiem 
osiągnęła już więcej niż stan 
surowy zamknięty, a pod 
względem wartościowym 
jest też powyżej połowy 
tegorocznego zakresu robót. 
Budynek jest ocieplony 
i z zewnątrz otynkowany.

Gotowe są podtynkowe instalacje elektryczne, 
alarmowa, domofonowa, internetowe i inne. 
Na posadzce jest już wylewka – na niej pojawi 
się dopiero gładź wyrównująca, kafelki lub pa-

nele podłogowe w zależności od przeznacze-
nia pomieszczenia. Została założona instalacja 
ogrzewania podłogowego. Wkrótce pojawią 
się ścianki działowe z kartongipsu. Ogrzewać 
wnętrza budynku jeszcze nie można, bo brakuje 
pompy cieplnej. Niebawem rozpocznie się rów-
nież malowanie elewacji. Kolorem dominującym 
ma być ciepła szarość i elementy w kolorach pa-
stelowych – na podobieństwo elewacji nowego 
przedszkola ze żłobkiem w Guzewie oraz Szkoły 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie.

Jak wyjaśnia inspektor nadzoru Bogdan 
Błaziński ze rzgowskiego magistratu, zainsta-
lowanie w Tadzinie pompy cieplnej to ekolo-
giczne rozwiązanie, pozwalające czerpać ciepło 
z odnawialnego źródła energii, nawet zimą. 
Ogrzewanie podłogowe zasilane pompą ciepła 
jest częściowo wykorzystywane w przedszko-
lu ze żłobkiem w Guzewie. Zostało również 

zaprojektowane dla potrzeb naszego 14-miej-
scowego żłobka w zaadaptowanym budynku 
komunalnym w Rzgowie przy ul. Letniskowej.

Przedszkola ze żłobkiem w Tadzinie zostało 
zaprojektowane na 70 miejsc. Obiekt ma kosz-
tować 2,143 mln zł, ale aż 1,739 mln zł pocho-
dzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Jednokondygnacyjny budynek będzie 
miał pow. użytkową 432 m kw. Zaprojektowa-
no taki sam rozkład pomieszczeń jak w nowym 
przedszkolu i żłobku w Guzewie. Firma, która 
realizuje budynek, wybuduje także kanalizację 
i zainstaluje zbiornik na nieczystości, zamontu-
je instalację wodociągową. Umowa z wykonaw-
cą obejmuje położenie płytek i paneli podłogo-
wych, pomalowanie pomieszczeń, jak również 
wyposażenie kuchni i zmywalni.

Burmistrz Mateusz Kamiński przewiduje, 
że po wyposażeniu placówki – 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 
najpierw do żłobka, następnie do przedszkola, 
a potem do szkoły w tej samej miejscowości. 
Dzięki rządowemu dofinansowaniu powstaje 
oddział żłobkowy w Rzgowie przy ul. Letni-
skowej, a w Guzewie działa już przedszkole 
ze żłobkiem.

Włodzimierz Kupisz

Przedszkole 
w Tadzinie 
za półmetkiem
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W lipcu Rzgowski Chór „Camerata” 
przebywał na warsztatach wokal-
nych w Krynicy Morskiej. W uro-

kliwym miejscu, na Mierzei Wiślanej grupa 
promowała gminę Rzgów, przygotowując się 
jednocześnie do zaplanowanych koncertów.

Obecność grupy w odblaskowych czapecz-
kach, sygnowanych rzgowskim logo wzbudzała 
ogólne zainteresowanie i ciekawość podczas 
śpiewów i przemarszu ulicami miasteczka. Za-
chodzące słońce towarzyszące sesji zdjęciowej 
na plaży dodały blasku nowym, popielatym 
bluzom z haftem logo „Cameraty”, czy bielutkim 
koszulkom, które znakomicie podkreślały opa-
leniznę chórzystów. Nie jest bowiem tajemnicą, 
iż trafiliśmy na wspaniałą, słoneczną pogodę. 
Piosenki z naszego najnowszego repertuaru, 
które ćwiczyliśmy i zaprezentowaliśmy publicz-
ności podczas wieczorku kulturalno-integracyj-
nego w ośrodku – sprowokowały wspólne śpie-
wy, ogólną radość i burzę oklasków. Oczywiście 
ukoronowaniem koncertu stał się bis – piosenka 
promująca nasza gminę – „Bo tylko w Rzgowie”!

Przypadkowo, na naszym koncercie zjawi-
li się radny gminy Rzgów Zbigniew Waprzko 
z małżonką Edytą – radną powiatową, którzy 
spędzali urlop w tej samej miejscowości. Kolej-
nym ważnym i wielce wzruszającym wydarze-
niem był aktywny udział chórzystów w litur-

gii, którą uświetniali swym śpiewem w Domu 
Zakonnym Księży Werbistów. Ciekawostką jest 
fakt, iż Eucharystii tej przewodniczył brat mi-
sjonarz z Indonezji.

Rekreacyjno – turystyczną funkcję wypadu 
nad polskie morze spełnił rejs po Zalewie Wi-
ślanym do Fromborka – urokliwego miastecz-
ka, w którym żył i działał Mikołaj Kopernik. 

Tylko wytrwali wspięli się na Wieżę Wodną, 
aby podziwiać panoramę miasteczka.

Pełni wrażeń powróciliśmy do Rzgowa, 
aby po sezonie wakacyjnym przygotowywać 

się do zaplanowanych, kolejnych wydarzeń 
artystycznych. Radzie Miejskiej i burmistrzo-
wi Rzgowa dziękujemy za wsparcie wyjazdo-
wych warsztatów naszej grupy artystycznej 

GOK, tworzonej głównie przez mieszkańców, 
ale nie tylko. I pewnym jest, że WARTO BYĆ 
w CAMERACIE!



W ramach zajęć turystyczno-sportowych 
realizowanych ze współpracy z Urzę-

dem Miejskim w Rzgowie, 29 lipca 2021 roku 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzgowie pod 
opieką nauczycieli: Agnieszki Ruty i Marcina 
Łukaszewskiego wyruszyli do Rezerwatu Na-
tury Las Łagiewnicki oraz Ośrodka Sportowo-
-Rekreacyjnego w Arturówku.

Uczestnicy zajęć mieli okazję spacerować 
ścieżką edukacyjną rezerwatu, poznać histo-
rię Łagiewnik oraz drewnianych kapliczek 
przy ulicy Wycieczkowej. Sportową część za-
jęć stanowiła natomiast pełna emocji zabawa 
w parku linowym, który uczestnicy pokonali 
bez większych problemów. Zmęczeni, ale pełni 
wrażeń, uczniowie czekają już na kolejne zaję-
cia, na które zapraszamy w sierpniu.

Agnieszka Ruta

Grupa 38 młodszych artystów z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” pojechała 

na warsztaty taneczne do wsi Rzeczka w powie-
cie wałbrzyskim. Rzeczka jest malowniczo po-
łożona 750 metrów nad poziomem morza w do-

linie rzeki Walimki nieopodal masywu Wielkiej 
Sowy. Zajęcia prowadzili instruktorzy zespołu: 
Renata Furga oraz Jarosław Rychlewski, którzy 
w czasie wolnym od zajęć sprawdzają się coraz 
lepiej w roli przewodników turystycznych.

Podczas 13-dniowego sierp-
niowego turnusu, członkowie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgo-
wianie” ćwiczyli śpiew, taniec, 
jak również widowiskowe układy 
choreograficzne.

– Intensywnie pracujemy 
przed zbliżającymi się koncer-
tami – relacjonuje Renata Fur-
ga. – I zwiedzamy, co możliwe: 
ogród zoologiczny we Wrocławiu 
ze słynnym afrykarium, kopalnię 
złota w Złotym Stoku, sztolnie 
w Walimiu, spacerujemy po Gó-
rach Sowich, a także po niezwy-

kle malowniczej Kotlinie Kłodzkiej. Członkowie 
ZPIT „Rzgowianie” w wolnych chwilach odkry-
wali uroki i tajemnice tej krainy. W czasie wol-
nym od zajęć szukali również „złotego pociągu”.

Włodzimierz Kupisz, fot. Renata Furga

Turystycznie Turystycznie 
i sportowoi sportowo

Tańczyli, 
śpiewali 
i szukali 
„złotego 
pociągu”

„Camerata” „Camerata” 
w Krynicy Morskiejw Krynicy Morskiej

Koło Gospodyń Wiejskich Kalino wraz 
z mieszkańcami wybrali się od 13 do 15 

sierpnia na wycieczkę kulturoznawczą na Ma-
zury. Byliśmy w Wilczym Szańcu – wielkość 
bunkrów z czasów II wojny światowej zrobiła 
na nas ogromne wrażenie. Następnie zwiedzi-
liśmy zamek w Rynie. Jest to drugi co do wiel-
kości zamek krzyżacki w Polsce. Wieczorem 

uczestniczyliśmy w rycerskiej kolacji, która 
wprowadziła nas w klimat średniowiecznego 
świata. Mieliśmy też czas na poznanie rękodzie-
ła wsi z czasów XVIII wieku. Sztuka lepienia 
garnków glinianych, wytwarzania przedmiotów 
codziennego użytku i broni pokazały nam, jakie 
realia towarzyszyły mieszkańcom na co dzień. 
Nie mogło też zabraknąć chwili na odpoczynek 
duchowy – sanktuarium w Świętej Lipce pomo-
gło nam w tym. Na koniec dnia relaksowaliśmy 
się podczas wycieczki na jeziorze Śniardwy.

Anna Pachulska

Gospodynie na Mazurach

Chórzyści Rzgowskiego Chóru „Camerata”

i dyrygent Izabela Kijanka
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Na szczęście nie padało 
i po dłuższej przerwie 
powróciły radosne obchody 
Dni Rzgowa w formie pikniku 
miejskiego zorganizowanego 
przez GOK w parku 
im. A. Mickiewicza.

Zabawa rozpoczęła się od sobotniego 
spektaklu dla dzieci z udziałem Stwo-
ra Głodomora w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury. To był start dla 
najmłodszych, ale główne atrakcje czekały 
od godz. 18 w parku na pl. 500-lecia, gdzie 
przed magistratem przygotowano profesjonal-
ną scenę koncertową i nagłośnienie. Zebranych 
licznie rzgowian powitał burmistrz Ma-
teusz Kamiński, który powiedział, 
że z ogromna radością otwiera 
miejski piknik po trudnym 
czasie pandemii i wielu 
ograniczeń.

Życzenia dobrej za-
bawy szybko się spraw-
dziły, gdy na scenie 
pojawił się Miły Pan, 
czyli Piotr Kołaczyń-
ski, polski wokalista 
wykonujący muzykę 
z pogranicza gatunku 

disco polo i dance. Arty-
sta znany z kanału You 
Tube ma już na koncie 
kilka hitów, z których 
największe to „Królo-
wa” oraz „Małolatki”, 
zaśpiewane przy udzia-
le publiczności w Rzgo-
wie. Gwiazdą wieczoru 

była Izabela Trojanow-
ska dobrze znana kilku 
już pokoleniom fanów 
muzyki rozrywkowej. 
Estrada rozbrzmiewała 
znanymi przebojami, 

takimi jak „Wszyst-
ko, czego dziś chcę” 
czy „Podaj cegłę”. Dalszy 
ciąg zabawy wypełniła 
ogólna dyskoteka, którą 
poprowadził DJ Cebula.

Dwa dni rodzinnej Dwa dni rodzinnej 
rozrywki i zabawy!rozrywki i zabawy!

PIKNIK MIEJSKI W RZGOWIE
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Niedzielne popołudnie na pikniku miej-
skim stało pod znakiem atrakcji dla całych 
rodzin. Na scenie zaprezentowały się się znana 
formacje działające w GOK: Orkiestra Dęta 
Rzgów, Rzgowski Chór „Camerata” oraz Zespół 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” ale także nowe 
jak np. Kabaret GOK w programie „Po trze-

ciej fali”. Nie zabrakło także 
zespołu tanecznego „Po-
wer Fun” który działa przy 

GOSTIR. Prosto z Podhala 
przyjechał zespół „Pogwizda-

ni”, który na góralską zachęcał 
mieszkańców do wspólnej 

zabawy. Podczas całego 
pikniku do dyspozy-

cji uczestników była 
oczywiście strefa 
gastronomiczna 

oraz darmowy popcorn i wata cukrowa, a tak-
że gry i zabawy dla dzieci. Jedną z atrakcji była 
również wystawa królików rasowych.

Przy okazji święta Rzgowa pomyślano także 
o codziennych potrzebach mieszkańców, któ-
rzy na specjalnym stoisku pod hasłem „Dostęp-
ny urząd” mogli otrzymać informacje o pro-

gramach realizowanych w ramach ochrony 
środowiska oraz tego, jak np. załatwić sprawę 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Na pikniku 
miejskim było również wielu gości, jak choćby 
doradca wojewody łódzkiego Piotr Cieplucha.

Pogoda generalnie dopisała, Miły Pan i Iza 
Trojanowska rozśpiewali i roztańczyli rzgowska 

publiczność, rzgowskie zespoły zaprezentowały 
się na dużej, profesjonalnej scenie, dzieci mia-
ły swoje atrakcje, a mieszkańcy mieli okazję 
do wspólnej zabawy i integracji po dłuższej 
przerwie. Do zobaczenia za rok na kolejnych 
obchodach Dni Rzgowa!



W niedzielne przedpołudnie odbyły się tak-
że zawody w wędkowaniu na stawie przy 

ul. Zielonej w Rzgowie. Wydarzenie zaintereso-
wało 23 amatorów wędkarstwa spławikowego, 
głównie dzieci i młodzież. Sprawcą tego wyda-
rzenia było Amatorskie Koło Wędkarskie ze Rz-
gowa oraz Włodzimierz Kaczmarek pracownik 
magistratu i rzgowski społecznik. Zawody były 
jednym z akcentów Pikniku Miejskiego.

Aby zachęcić dzieci do uprawiania sportu 
nad wodą i na świeżym powietrzu, Burmistrz 
Rzgowa wraz z radnymi RM w Rzgowie prze-
znaczyli niezbędne środki finansowe na zakup 
upominków dla uczestników z tzw. funduszu re-
prezentacyjnego. Wędkarze otrzymali akcesoria 
wędkarskie od burmistrza Mateusza Kamińskie-
go oraz od Stanisława Zaborowskiego, przewod-
niczącego Komisji Spraw Społecznych RM.

A oto lista zwycięzców 
zawodów wędkarskich:
I miejsce – Adrian Mierzyński ze Rzgowa
II miejsce – Natalia Lato ze Rzgowa
III miejsce – Franciszek Kobyłecki ze Starowej 
Góry

Sponsorem kiełbasek na zawody był Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Grot ze Starowej Góry.

Piknikowe wędkowaniePiknikowe wędkowanie
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Na cmentarzu w Starej Gadce burmistrz 
Mateusz Kamiński i Włodzimierz 
Kaczmarek ze rzgowskiego ratusza 

zapalili znicz na grobie Ewy Widyk, łączniczki 
Powstania Warszawskiego.

Ewa Widyk żyła w latach 1926–1983. Po woj-
nie była cenionym nauczycielem liceum ogól-
nokształcącego oraz pedagogiem. W powstaniu 
zginęło i zostało zamordowanych po stronie 
polskiej 200 tysięcy ludzi, w tym 18 tysięcy bo-
haterskich powstańców Warszawy.

Tradycyjnie 1 sierpnia o godz. 17.00 w ra-
mach treningu systemu wykrywania i ostrzega-
nia oraz upamiętnienia 77. rocznicy Wybuchu 
Powstania Warszawskiego na terenie gminy 
Rzgów zawyły syreny alarmowe.

WK

Pięciotomowa seria „Opowieści niesa-
mowitych”, wydana przez Państwowy 
Instytut Wydawniczy gromadzi skarby 

europejskiej literatury grozy.
W części pierwszej „Opowieści niesa-

mowitych” znalazły się perełki literatury 
francuskiej, które wybrał i wstępem opatrzył 
Jerzy Parvi. Wątki nadprzyrodzone, motywy 
gotyckie i mistyczne, surrealizm, grozę, zja-
wiska osobliwe i nierealne odnajdą w niej mi-
łośnicy literatury balansującej na pograniczu 
snu i jawy.

W tomie drugim uroki fantastyki poka-
zali pisarze rosyjscy, sięgając do ludowych 
wierzeń i niepohamowanej fantazji. Aleksan-
der Puszkin, Nikołaj Gogol, Aleksiej Tołstoj 
i inni autorzy są gwarancją dobrej literatury 
i rozrywki wysokiej próby. Dla gustujących 
w literaturze niemieckiej przeznaczony jest 
tom trzeci serii, w którym m.in. Johann Wol-
fgang Goethe i Thomas Mann snują opowie-
ści w starych zamczyskach, gdzie ciemne siły 
i koszmary mają się znakomicie. Tom angiel-
ski otwiera John William Polidori nowelą 
„Wampir”. Zacni Edgar Allan Poe, Charles 
Dickens czy sam H. P. Lovecraft obiecują 

grobowe rekwizyty, wśród których niewin-
ne heroiny i demoniczne łotry pogrążają się 
w odmętach szaleństwa.

Zamykający cykl tom polski wydaje się 
być najmniej upiorny, chociaż wcale nie siel-
ski. Sceneria pogranicza, zwłaszcza Kresy, 
była częstym tłem dla opowieści z dreszczy-
kiem, kończących się najczęściej umoralnia-
jącym i racjonalnym finałem. Bohaterowie 
nowel – demoniczni staruszkowie (u Jana 
Barszczewskiego), eleganci w lakierkach 
(w „Narożnej kamienicy” Józefa Korzeniow-
skiego), widma („Niewidzialny” Sygurda 

Wiśniowskiego), a nawet tajemniczy biblio-
tekarze („Biblioman” Konstantego Górskiego) 
często popadają w błogą nirwanę po zażyciu 
popularnego naówczas laudanum. Pojawia-
jące się szyfrowane wiadomości z zaświatów, 
osobliwe głosy, halucynacje, spirytyzm, eksta-
tyczne wizje i majaki tworzą niepokojący na-
strój cytowanych nowel. Wśród autorów m.in. 
Bolesław Leśmian, Władysław Stanisław Rey-
mont, Bruno Schultz, Stanisław Lem.

Ta wspaniała panorama literatury grozy 
rodzimej i obcej jest do Państwa dyspozycji 
w bibliotece. Zapraszamy!

Anna 
Malinowska

Co nowego na półkach Co nowego na półkach 
biblioteki w Rzgowie?biblioteki w Rzgowie?

Dla uczczenia Powstania Dla uczczenia Powstania 
Warszawskiego 1944 rokuWarszawskiego 1944 roku

  O godzinie W 
zawyły syreny
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Gospodynie z Guzewa i Staro-
wej Góry wraz z burmistrzem 
Mateuszem Kamińskim i pra-
cownikami rzgowskiego ratusza 
reprezentowali naszą gminę 
na wojewódzkich dożynkach 
w Rogowie.

Guzewskie rogaliki na słodko zdobyły III 
miejsce w konkursie kulinarnym. 
Gratulujemy! Stoisko rzgowskie 
odwiedził m.in. wojewoda 
łódzki Tomasz Bocheński 
i dał się skusić naszymi 
smakołykami.

Dożynki  Woje-
wództwa Łódzkiego 
odbyły się 22 sierpnia 
na terenie Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiej-
skiego – Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego w Rogo-
wie. Na naszym stoisku Koło 
Gospodyń Wiejskich w Starowej 
Górze przygotowało słoneczny wieniec, 
ciasto w postaci okrągłego placka, nadziewa-
ne szpinakiem. Placek był przecięty na wiele 
części, a każda wywinięta na podobieństwo 
promienia słonecznego.

– My upiekłyśmy 
160 rogalików z tro-
chę nietypowego ciasta 
na drożdżach, bo kru-
chego – mówi Danuta 

Czekalska, przewodni-
cząca KGW w Guzewie. 

– Ciasto było z dodatkiem 
cukru, a nadzienie w trzech 

odsłonach – dżemowym, serowym, 
makowym, a na koniec rogaliki polałyśmy 

lukrem. Słyniemy także z rogalików nadziewa-
nych mięsem. Jednak w Rogowie III miejsce za-
pewniły nam rogaliki na słodko.

W.Kupisz, fot. UM w Rzgowie

Rzgowskie wypieki Rzgowskie wypieki 
na dożynkach w Rogowiena dożynkach w Rogowie

Sołectwo Guzew Babichy liczące 408 
mieszkańców po dłuższej przerwie 
ma sołtysa. Henryk Zaborowski na zebra-

niu wyborczym zyskał 25 głosów na 25 możli-
wych. Nowy sołtys ma 62 lata, żonę Zofię, córki 
Edytę, Katarzynę i Klaudię oraz sześcioro wnu-
cząt. Z wykształcenia jest monterem konstruk-
cji żelbetonowych. Przez 18 lat pracował jako 
drwal w lasach, ale zrezygnował z tego zajęcia 
kilka lat temu.

Prowadzi 11,5-hektarowe gospodarstwo 
rolne, uprawia zboże, hoduje trzy klacze i trzy 
źrebice rasy zimnokrwistej. Szóstą kadencję 
pełni funkcję skarbnika OSP Guzew, czyli po-
nad 25 lat. Jest czynnym strażakiem ochotni-
kiem. Po ostatniej nawałnicy pracował z piłą 
spalinową przy uprzątaniu zwalonych drzew.

– Pomysł kandydowania na sołtysa przy-
szedł nieoczekiwanie – zapewnia Henryk Za-
borowski. – To coś nowego w moim życiu. Ko-
ledzy i radni widzieli we mnie sołtysa; prosili, 
żebym spróbował. Nie boję się nowych wyzwań, 
bo gdybym się bał, to bym odmówił kandydowa-
nia. Wkrótce zebranie wiejskie na temat fundu-
szu sołeckiego. Na razie nie upublicznię moich 
sugestii, bo nie chcę narzucać moich pomysłów 
bez szerszej dyskusji.

Najbliższa próba w pełnieniu funkcji soł-
tysa to wrześniowe zbieranie podatku rolnego. 
Nowy sołtys będzie czekał dwa dni na zainte-
resowanych w strażnicy OSP – położona jest 
blisko sklepu, więc liczy na to, że przy okazji 
zakupów odwiedzi go wiele osób podczas dy-
żuru. O podatku poinformuje na tablicy ogło-
szeniowej i za pomocą SMS.

Włodzimierz Kupisz

Kiedy nowy wóz strażacki za wysoką 
frekwencję wyborczą w gminie Rzgów 
zasilił jednostkę OSP Starowa Góra, 

dotychczasowy wóz bojowy został ofiarowany 
zaprzyjaźnionemu z naszym samorządem – re-
gionowi na Ukrainie (Starożyniec).

Na Ukrainie pojechała 5-osobowa delegacja 
z druhami OSP w składzie: Adam Bednarczyk, 
Rafał Gąsiorek i Jarosław Mirzejewski, jak 
również z radnym Stanisławem Zaborowskim 
i Włodzimierzem Kaczmarkiem ze rzgow-
skiego ratusza. Wóz bojowy został przekazany 
strażakom ze wsi Boniliw Pidhimyj, położonej 
30 km od Strarożyńca. Delegacja rzgowska spo-
tkała się z miejscowymi władzami, a w imieniu 
strony ukraińskiej podziękowania za samochód 
ratowniczo-gaśniczy Magirus Deutz złożył Ja-
rosław Bartosz, lokalny samorządowiec.

Rzgowianie przekazali życzenia w imieniu 
burmistrza Mateusza Kamińskiego i Rado-
sława Pełki, przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Rzgowie. Umowa partnerska ze Starożyńcem 
jest realizowana już od 15 lat. Jak obliczył Wło-
dzimierz Kaczmarek – w tym czasie jednostki 
OSP z gminy Rzgów przekazały ukraińskim 
partnerom siedem wozów! Ten ostatni – ze Sta-
rowej Góry – zastąpił mocno wysłużonego ziła.

W miejscowości, do której przekazano sa-
mochód, przyjęto rzgowską delegację z wiel-
ką gościnnością i serdecznością. Miejscowe 
dzieci ofiarowały gościom wzruszające ma-
lowidło. Nasz region partnerski na Ukrainie 
jest zamieszkiwany przez ludność, której część 
ma polskie korzenie.

W.Kupisz, fot. fb Jarosław Bartosz

Widzieli 
we mnie 
sołtysa…

Wóz strażacki 
ofiarowany 
Ukraińcom

GUZEW BABICHY
Henryk 

Zaborowski
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Przypominamy, że od maja 2021 wszyst-
kie odpady komunalne (niesegrego-
wane) zmieszane oraz segregowane 
są odbierane co dwa tygodnie zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów.

Firma JUKO zwraca się z prośbą o wysta-
wianie tylko pełnych worków ze szkłem.

Od dnia 1 maja 2021 roku właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do wy-
posażenia 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 (t.j. 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.
a)  do 4 osób zamieszkujących daną nieruchomość 

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

chomość pojemnik lub worek o pojemności 
do 240 l.

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 oraz stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

Kompostowanie w kompostowniku 
przydomowym jest jednym z sposobów 

na zapobiegniecie wzrostowi 
stawek opłat za odpady!

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. Co kilka 
miesięcy należy przemieszać kompost, aby zapewnić odpo-
wiednie napowietrzenie.

SEGREGUJMY
ODPADY!

Jak wykazały kolejne kontrole w terenie oddawanych 
odpadów przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy, największym problemem jest właściwe se-
gregowanie odpadów w gospodarstwach domowych 
(w szczególności tworzyw sztucznych, metali i odpa-
dów ulegających biodegradacji).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji 
odpadów stawka od osoby wyniesie czterokrotność 
stawki podstawowej i wynosić będzie 112 zł od oso-
by miesięcznie w miesiącu w którym segregacja była 
nieprawidłowa.

Podjęte działania edukacyjne mają na celu nie tylko pod-
niesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, ale 
przede wszystkim zmniejszenie masy odpadów zmie-
szanych, za które musimy zapłacić najwięcej, bo od 700,00 
do 900,00 zł/tonę w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, nakłada na nas szereg obowiązków, mię-
dzy innymi uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu.

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, któ-
ra ma ogromny wpływ na ochronę środowiska oraz 
na stan zawartości naszego portfela, zatem segreguj-
my 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

OBOWIĄZKIEM!

SEGREGACJA ODPADÓW
PRZYNOSI WYMIERNE

KORZYŚCI!

Bardzo ważne jest, aby odpady były segregowane już na eta-
pie tuż po zużyciu produktu, a więc przez bezpośredniego 
użytkownika. Prawidłowa segregacja pozwala na maksymal-
ny odzysk surowca. Dzięki selektywnemu zbieraniu odpadów 
zwiększa się poziom odzysku, w tym recyklingu. Recykling 

sprawia, że odpady mają szansę na ponowne zastosowanie 
jako surowiec do produkcji.

Korzyści z segregacji odpadów, to między innymi:
•  ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowi-

sko,
•  zwiększenie świadomości ekologicznej,
•  tańszy system selektywnej zbiórki odpadów,
•  zmniejszenie ilości odpadów, które zalegają na wysypiskach,
•  zmniejszanie ilości nielegalnych wysypisk,
•  pozyskanie surowców wtórnych, które z powrotem trafiają 

do nowych odbiorców.
•  oszczędzanie energii, surowców i pieniędzy dzięki powtór-

nemu wykorzystaniu materiałów.
•  mniej odpadów oznacza również lepsze warunki do życia dla 

ludzi, roślin i zwierząt.
•  wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodar-

ności,
•  ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka,
•  mniejsze zużycie surowców naturalnych,
•  oszczędność energii, wody, ropy, węgla,
•  zmniejszenie ilości wycinanych drzew,
•  znaczące zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza,
•  ograniczenie ścieków przemysłowych i odpadów przemy-

słowych
•  zminimalizowanie degradacji krajobrazu,

Właściwe stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach wiąże się z niższymi opłatami 
dla mieszkańców gmin. Osoby segregujące odpady ko-
munalne płacą co najmniej 2-krotnie niższą stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w stosunku do tych właścicieli nieruchomości, którzy 
nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbiera-
nia odpadów. Takie narzędzia mają zachęcić do selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych.

Każdego roku organizowanych jest wiele akcji, które 
mają za zadanie wywołać refleksję i wpłynąć na zachowania 
oraz myślenie producentów i konsumentów. Świadomość 
możliwości przetworzenia pewnych produktów zachęca 
do działania, a tym samym do ochrony środowiska.

Kontrole informacji zawartych w deklaracjach o wyso-
kości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi:
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie prowadzą 
kontrole ilości osób podanych w deklaracjach z ilością 
osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość 
w związku z powyższym mieszkańcy gminy Rzgów, 
którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie do-
konali aktualizacji danych dotyczących liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, muszą zgłosić 
się do pokoju nr 11 w celu złożenia rzetelnej deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

W przypadku nieskorygowania deklaracji w zakre-
sie faktycznej liczby osób zamieszkujących daną nieru-
chomość wszczęte będzie postępowanie podatkowe.

Postępowanie podatkowe zakończone będzie 
decyzją administracyjną o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Opłata może być 
naliczona za okres wsteczny, w zależności od okolicz-
ności nawet za okres 5 lat.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 Ustawy z 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) w przypadku 
zmiany danych, np. zmiany ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość (urodzenie dziecka, wprowadzenie się 
nowych osób, powrót z zagranicy, zgon mieszkańca lub 
zmiana innych danych zawartych w deklaracji), właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiła zmiana.

Informujemy również, że policja jest uprawniona 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
do wysokości 500 zł (art.10 ust. 2b Ustawy z 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU 
z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.) m.in. za:
1.  niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi,
2.  podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób za-

mieszkujących nieruchomość.

Zasady funkcjonowania systemu odbioru i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych
Zgodnie z założeniem Ustawy z 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system go-
spodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofi-
nansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia 
środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest 
pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła 
ona na realizację całości zadania, którym została obciążona 
gmina.

Odpady komunalne w firmie = zawarcie 
umowy na ich odbiór:

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów 
komunalnych z gospodarstwa domowego 

z odpadami z prowadzonej 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 odbie-
rania 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)!

Wykaz podmiotów z którymi można zawrzeć umowę jest do-
stępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie (www.bip.rzgow.pl) w zakładce Odpady Komu-
nalne (w punkcie 9).

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 posiadania 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

https://bip.rzgow.pl
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W niedzielę, 1 sierpnia 2021 r. roze-
grano I Ogólnopolski Turniej Ama-
torskiej Piłki Nożnej Kobiet Rzgów 

Cup. Jego organizatorami były: Klub Sportowy 

„Kontra” i Gminny Ludowy Klub Sportowy Za-
wisza. Udział w turnieju był bezpłatny. Turniej 
był objęty Honorowym Patronatem Burmistrza 
Rzgowa Mateusza Kamińskiego.

W sześciogodzin-
nych  rozg r y w kach 
wzięło udział 10 dru-
żyn, w których walczyło 
86 zawodniczek. I miejsce 
zajęła drużyna Chrząszczyków 
z Warszawy. Warszawianki kopią 
piłkę nożną zespołowo ponad 20 lat, więc ich 
zwycięstwo było raczej oczywiste. Wygrały 
przed drużynami PTC Pabianice białe i PTC 
Pabianice fioletowe. Reprezentacja Rzgowa 
znalazła się na piątej pozycji.

Rzgowski turniej zorganizowany został 
w piątą rocznicę powstania drużyny piłkarskiej 
kobiet GLKS Zawisza Rzgów. Była to inicjaty-

wa Ewy Szmitki i Ewy 
Tyll. Ówczesny prezes 
Zawiszy Robert Świer-

czyński zaakceptował 
pomysł i w takich okolicz-

nościach żeńska drużyna roz-
poczęła treningi.

Turniej był wydarzeniem dla amatorskich 
kobiecych zespołów piłki nożnej z całej Polski. 
Dofinansowano go w ramach Lokalnego Pro-
gramu Mikrograntów: Program mikrodziałań 
dla aktywnych mieszkańców V edycja Rzgów 
2021, ze środków gminy Rzgów, którego ope-
ratorem jest Centrum Opus.

WK, fot. Ryszard Poradowski

Przecież kobiety grają 
w nogę od dawna…

W Babichach, w niedzielę 22 sierpnia 
została rozegrana II runda Mi-
strzostw Okręgu Łódzkiego Cross 

Country. Wyścigi trwały do późnego popołu-
dnia. Organizatorem był m.in. Łódzki Klub 
Motorowy, a partnerem imprezy gmina Rzgów. 
Trasa pokrywała się częściowo z pętlą z wy-
ścigów wraków oraz biegła nowymi wzgórka-
mi, dołami, wąwozami wśród piasków 
i chaszczy. Na garbach ziemnych 
zawodnicy efektownie odrywa-
li się od ziemi, aby po chwili 
opaść – aż uginały się mo-
tocyklowe resory. Rodzice 
wdrapali się na żwirowe 
grzbiety, żeby z tej „gale-
rii VIP-ów” lepiej obejrzeć 
zmagania swoich dzieci.

Jak poinformował Marek Bry-
gider, prezes klubu – wystartowało na mo-
tocyklach 120 zawodników. Na motocyklach 
ścigano się w klasie master – dzieci od 10 lat, 
dorośli w wieku nawet 60 lat! W klasie open 
wystartowały jednoślady o pojemności silnika 
od 125 do 450 centymetrów sześciennych. Za-
wodnicy mieli okazję rywalizować w dwunastu 
różnych klasach.

Podobny wyścig odbył się w Babichach 
5 maja 2019 r. Były to Mistrzostwa Polski Su-
per Enduro. Natomiast tegoroczna I runda 
Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Cross Country 
została rozegrana w Lipnie, a III zaplanowano 
w Kleszczowie.

Dodatkową atrakcją niedzielnych zma-
gać motorowych był Quad Młodzik o Puchar 
Burmistrza Rzgowa, impreza organizowana 
również przez Łódzki Klub Motorowy. Za-
wodnicy zgłosili się z rodzicami. Mamy prosi-
ły, żeby uważać na zakrętach, a ojcowie radzili 
zachować odstępy ze względu na zapylenie 
trasy. Młodzicy wystartowali na własnych 

quadach z napędem 
na jedną oś i z silni-
kami o pojemności 
do 250 cm sześc. Wy-
startowało łącznie 
9 zawodników. Naj-
młodszym z trudem 

przychodziło okieł-
znanie ciężkich po-
jazdów na wirażach. 
Tylko jeden quad 
zakopał się w piachu, 
ale wyjechał bez po-
mocy.

Od rana zawodnikom przyglądał się bur-
mistrz Mateusz Kamiński. Puchary zwycięz-
com wręczali: zastępca burmistrza Małgorzata 
Rózga oraz Radosław Pełka, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rzgowie.

Włodzimierz Kupisz, 
fot. autor oraz iStock

W Babichach rozegrano W Babichach rozegrano 
wyścigi motorowewyścigi motorowe
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Runda jesienna klasy 
okręgowej ruszyła 14 sierpnia, 
a Zawisza rozpoczął swoje 
rozgrywki z kilkoma zmianami 
w kadrze. Utrzymany 
został szkielet zespołu 
z poprzedniego sezonu, ale 
z drużyny odeszło czterech 
zawodników.

Ruszyły rozgrywki seniorskie
Przynajmniej dwa ubytki należy uznać za spore 
osłabienia zespołu, ale w tych przypadkach de-
cyzję podjęli sami zawodnicy, licząc na dalszy 
swój rozwój. Kostya Holovchenko trafił do IV-li-
gowego Włókniarza Zelów, Lucas Oliveira odna-
lazł się w Termach Uniejów, Dawid Rokuszewski 
znalazł zatrudnienie w Włókniarzu Pabianice, 
a Wiktor Bień zrezygnował z dalszego upra-
wiania piłki nożnej. W ich miejsce do zespołu 
dołączyło także czterech nowych zawodników.

Największe nadzieje związane są z trans-
ferem 26-letniego Michała Sitarza, mającego 
za sobą znaczną ilość występów w sieradzkiej 
Warcie. Zawodnik ten ma wnieść sporo do-
świadczenia w środku pola, mogąc występować 
na pozycji nr 6 lub 8, a ostatecznie też i w pierw-
szej linii formacji obronnej. Niestety w ostatnim 
sparingu przed ligowym startem nabawił się on 
niegroźnej, lecz wyłączającej go na kilka tygo-
dni, kontuzji. Do zespołu z UKS-u SMS Łódź 
dołączył także utalentowany 17-letni bramkarz 
Jakub Borys, który swoje doświadczenie w roz-
grywkach seniorskich zdobywał będzie pod 

okiem Przemka Kazimierczaka. Rywalizację 
w środku pola zwiększy Ukrainiec Roman Ata-
maniuk, który (choć na razie przede wszystkim 
na treningach) pokazuje bardzo duże zaawan-
sowanie techniczne. Kadrę uzupełnił zawodnik 
formacji obronnej Dawid Cheba, do niedawna 
zawodnik Juniorów Zawiszy. Kadra liczy obec-
nie 21 zawodników, jednak być może to nie 
koniec wzmocnień, szczególnie w przedniej 
formacji.

Rozgrywki rozpoczęły się od dużego fal-
startu, w trzech rozegranych spotkaniach dru-
żyna Michała Osińskiego nie zapisała na swoim 
koncie choćby punktu. Zawisza musiał uznać 
wyższość LKS-u Różyca, AKS-u SMS Łódź 
i Term Uniejów. Jednak w każdym z rozegra-
nych spotkań nie udało się rozpocząć ligowe-
go boju w najsilniejszym ustawieniu. Dalecy 
jesteśmy od szukaniu usprawiedliwienia dla 
poczynań pierwszego zespołu Zawiszy, jednak 
wierzymy, że z każdym kolejnym spotkaniem 
sytuacja w drużynie będzie coraz lepsza, a do-
robek punktowy szybko ruszy do przodu.

Reaktywowana po kilku latach drużyna 
rezerw także zaczęła swoje rozgrywki od fal-
startu. Na własnym obiekcie ulegli oni 1:2 (1:0) 
drugiej drużynie łódzkiego Kolejarza. Nasza 
drużyna jest jednak w fazie przebudowania 
i na pełne zgranie zespołu potrzeba jeszcze 
czasu. Do drużyny wciąż dołączają także nowi 
zawodnicy, którzy mają wnieść trochę senior-
skiego ogrania, co ma przełożyć się na łatwiej-
sze wejście w seniorskie rozgrywki zawodni-
kom z byłej drużyny Juniorów.

Rozgrywki kobiet

W ostatnim numerze pisaliśmy o piśmie Komi-
sji ds. Piłkarstwa Kobiecego ŁZPN, z którego 
można było wyczytać przypuszczalny skład IV 
ligi kobiet. Skończyło się jednak tylko na przy-
puszczeniach bo ostateczny (miejmy nadzieję) 
zestaw drużyn różni się od wskazanego w do-
kumencie. Na tą chwilę rozgrywki liczyć będą 
6 drużyn, a runda jesienna rozegrana zostanie 
w systemie mecz i rewanż. Wśród przeciwni-
czek znalazły się Kolejarz Łódź, SALOS Róża 
Kutno, FENIX Boczki Chełmońskie, UMKS 
Zgierz i KS Rekord Brzeziny. To już zdaje się 
trzecia zmiana zestawu zespołów, z którymi 
przyjdzie nam powalczyć o awans na wyższy 
poziom rozgrywkowy. Liga ruszyć ma 4 wrze-
śnia domowym meczem z UMKS-em Zgierz. 
Liczymy zatem, że tak bliska data startu ligi 
nie wpłynie na kolejne zmiany w terminarzu 
rozgrywek.

Rozgrywki młodzieżowe
W ostatni weekend sierpnia ruszyły rozgrywki 
młodzieżowe. W tym terminie wśród zgłoszo-
nych drużyn zadebiutować miały dwa zespo-
ły, jednak ostatecznie na boisku zameldowali 
się tylko Juniorzy Młodsi z rocznika 2006/07. 
W letniej przerwie do drużyny Marcina Rut-
kowskiego dołączyło trzech nowych zawodni-
ków, którzy mają być nie tylko uzupełnieniem, 
ale przede wszystkim wzmocnieniem już i tak 
silnego zespołu. Efekt mogliśmy zobaczyć już 
w pierwszym wyjazdowym pojedynku, w któ-
rym 6:3 (2:2) pokonana została SALOS Róża 
Kutno. Liczymy, że ten sezon okaże się jeszcze 
lepszy od poprzedniego. Drugi zespół, któ-
ry miał rozpocząć swoje rozgrywki, a którym 
są Trampkarze z rocznika 2008, na prośbę 
przeciwnika przełożył swój mecz na późniejszy 
termin. Pozostałe drużyny w większości zain-
augurują swoje rozgrywki w pierwszy weekend 
września. Niektóre z nich szlifują swoją for-
mę w spotkaniach kontrolnych, a niektóre jak 
drużyna Orlików z 2012 w silnie obsadzonych 
turniejach. Ostatnio zajęli oni 3 miejsce w roz-
grywkach o Puchar Prezydenta Miasta Bełcha-
tów. Ich rywalami były Piotrkovia Piotrków 
Trybunalski, Funinio Łask, WKS Wieluń, GKS 
Bełchatów, Hattrick Bełchatów, KKS Koluszki, 
Włókniarz Moszczenica oraz Stadion Śląski 
(zwycięzca turnieju).

Piknikowy weekend Zawisza Cup

Pierwszy weekend września zapowiada się nie-
zwykle intersująco i bardzo pracowicie, bo so-
botę 4 września zaplanowano drugą odsłonę 
Sportowego Pikniku Rodzinnego Zawisza Cup 
2. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło o godz. 14.00, 
ale w samo południe rozległ się pierwszy gwiz-
dek rozpoczynający nowy sezon piłkarski IV ligi 
kobiet, w którym zespół Zawiszy podjął UMKS 
Zgierz. Natomiast na zakończenie pikniku ko-
lejna dawka piłkarskich emocji i mecz Juniorów 
Młodszych, którzy zmierzyli się z Metalowcem 
Łódź. To nie koniec sobotnich zmagań, gdyż 
jako pierwsi tego dnia na boisku zameldują się 
zawodnicy Trampkarzy z rocznika 2008, którzy 
zagrali z FA Łódź Południe. Dodatkowo na Or-
liku przy hali sportowej zaprezentował się ze-
spół Orlików z rocznika 2012 w meczu z Miazgą 
Brójce. Natomiast w niedzielę przewidziano dwa 
spotkania: Zawisza 2010 z SP Widzew, a po po-
łudniu Zawisza 2009 z Metalowcem Łódź.

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZE

Decyzją Zarządu GLKS Zawisza tegoroczne 
Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2020 
odbędzie się 9 września o godzinie 18.00 
(pierwszy termin) w sali konferencyjnej hali 
sportowej Gminnego Ośrodka Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji w Rzgowie przy ulicy Szkolnej 5.

Nabór do drużyny 
rocznika 2014–2015

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 
ogłaszamy nabór do nowej drużyny z rocz-
nika 2014–2015. Jednocześnie zapraszamy 
także wszystkie dzieci, urodzone w latach 
2006–2013 do wstąpienia w szeregi Zawiszy. 
Zapewniamy zarówno trening czysto pił-
karski, jak i zajęcia ogólnorozwojowe oraz 
motoryczne, prowadzone przez wykwalifi-
kowaną kadrą. Wszelkich informacji udzie-
lamy mailowo, telefonicznie lub poprzez 
prowadzony na bieżąco profil na Facebo-
oku. Zapraszamy! Dołącz do Zawiszy!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Piłka znowu 
w grze…
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Zorganizowały w niedzielę, 8 sierpnia: 
Rada Sołecka, KGW, OSP oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie. Druho-

wie zademonstrowali bogate wyposażenie ra-
towniczo-gaśnicze średniego i lekkiego wozu. 
Na fantomie pokazali publiczności jak udzielić 
pomocy przedmedycznej.

Dzieci przeżywały emocje podczas wciąga-
nia w siodełku na wysokość, podczas zjazdów 
na linie, zjeżdżania na dmuchańcu. Można 

było skorzystać z darmowej waty cukrowej 
oraz łakoci z napojami na szwedzkim stole. 
Nawet najmłodsi konkurowali w laniu wody 
do celu, a strażacy na zmianę z rodzicami 
w pocie czoła pracowali nad odpowiednim ci-
śnieniem w hydronetkach. Ponieważ panowała 
ciepła pogoda, druhowie ustawili deszczownię. 
Dopisała tak liczna publiczność z najdalszych 

stron Grodziska i sąsiednich miejscowości, 
że ciężko było znaleźć wolne miejsce do za-
parkowania. W pikniku integracyjnym wzięli 
udział: burmistrz Mateusz Kamiński oraz Kata-
rzyna Berczak-Lato – sekretarz gminy Rzgów. 
Późnym popołudniem mieszkańcy i goście in-
tegrowali się przy ognisku.

WK

W niedzielne popołudnie 
uczestnicy zajęć turystyczno-
sportowych realizowanych 
z Urzędem Miejskim 
w Rzgowie wybrali się śladami 
Napoleona Bonaparte oraz 
kulinarnych atrakcji.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzgowie pod 
opieką nauczycieli: Agnieszki Ruty i Marcina 
Łukaszewskiego 22 sierpnia 2021 r. wyruszy-
li Szlakiem Napoleońskim prosto do Kalina, 
gdzie w siedzibie OSP czekała na nich nie-
spodzianka. Pod okiem Anny Pachulskiej – 
przewodniczącej KGW oraz innych członkiń, 
uczestnicy zajęć przystąpili do kulinarnego za-
dania, jakim było przygotowanie i upieczenie 
placków ziemniaczanych.

Obierali, tarli, mieszali i smażyli, żeby 
później zjeść ze smakiem przygotowane przez 
siebie smakołyki. Dodatkową atrakcją tego 
popołudnia było ognisko, nad którym czuwał 
Wojciech Pachulski, pilnując, żeby każda kieł-
baska była należycie upieczona. Młodzi adepci 
sztuki kulinarnej już zapowiedzieli, że chętnie 
wrócą do kuchni w Kalinie i przygotują jeszcze 
niejedno danie. Zmęczeni wędrówką, ale syci 
wrócili o zmroku do Rzgowa.

Dziękujemy pani Annie Pachulskiej 
za przyjęcie i zapewnienie kulinarnej przygody.

Agnieszka Ruta

Większość mieszkańców Romanowa wzię-
ła udział w pikniku rodzinnym pod 

wiatą w niedzielę, 22 sierpnia 2021 r. Impreza 
miała charakter koszyczkowy.

Miejscowi przedsiębiorcy zapłacili za dmu-
chaną zjeżdżalnie dla najmłodszych, a druho-
wie OSP podstawili trzy wozy strażackie.

Można było zapoznać się z wyposażeniem 
gaśniczo-ratowniczym, przymierzyć ubrania 
bojowe, kaski, zrobić selfie w kabinie samo-

chodu strażackiego. Biesiadnicy sięgali po kieł-
baski z grilla, a wśród wypieków wyróżniał się 
piaskowiec z nadzieniem jagodowym. Takie 
ciasto gwarantuje zwycięstwo w każdym kon-
kursie ciastkarskim!

Z zaproszenia na biesiadę skorzystali m.in. 
burmistrz Mateusz Kamiński, zastępca bur-
mistrza Małgorzata Rózga, Radosław Pełka 
– przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie 
oraz radny Przemysław Szczech. WK

Pod takim hasłem Gminny Ośrodek Kultu-
ry pod kierunkiem dyrektor Joanny Papu-

gi-Rakowskiej zorganizował plener malarski 
w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie. 
W końcu lipca malowały dzieci, burmistrz Ma-
teusz Kamiński oraz grupa plastyków amato-
rów Collage, działająca przy GOK.

Najczęstszym motywem prac była przy-
roda, parkowe lampy oświetleniowe oraz plac 
zabaw. Ośmioletnia Basia zaczęła tworzyć 

jak profesjonalistka od szczegółowego szkicu 
lampy retro. Dzieci korzystały z porad pra-
cowników Domu Kultury oraz rodziców. Ci 
podpowiadali stosowanie różnych technik ma-
larskich, ale najczęściej trzymali palety i mie-
szali farby. Prace z pleneru zostały nagrodzone 
prezentami w postaci akcesoriów i materiałów 

malarskich i zostaną wystawione we wrześniu 
na zbiorczej wystawie w GOK. Od pewnego 
czasu młodzi plastycy tworzą pełną scenografię 
do wrześniowego spektaklu o Pszczółce Mio-
dzi. Powstało już 60 pszczół – elementów deko-
racji. Wydarzenie zapowiada się interesująco.
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