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Rzgowski żłobek 
w fazie wykończenia

Po przerwie powróciło 
Święto Ziemniaka…

Z obrad Rady Miejskiej: 
Stawki za wodę i ścieki

W nowym sezonie 
Zawisza w ofensywie
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Z zestawienia wynika, że jedynie w 43 gminach w Polsce 
dochody przekraczają 5 tys. zł na mieszkańca. To grupa 

ośrodków o ustalonej pozycji – są wśród nich Warszawa czy 
Sopot, 7 gmin wokół stolicy, ale także gminy o mocnej marce 
turystycznej (Rewal, Mielno, Ustronie Morskie, Krynica Morska, 
Dziwnów, Międzyzdroje, Łeba czy Karpacz) oraz stosunkowo 
niewielkie gminy obdarzone surowcami naturalnymi, np. 
węglem brunatnym lub miedzią. W tej kategorii mieści się 
przynajmniej 15 zamożnych gmin. Najbardziej znanym przy-
kładem jest Kleszczów, kilka gmin w Zagłębiu Miedziowym, 
czy dwie gminy w zagłębiu węgla brunatnego koło Konina 
i Turka. Na przeciwnym biegunie mamy natomiast 133 gminy 
z dochodami poniżej 2300 zł na mieszkańca.

Wynik Rzgowa w tym kontekście jest bardzo dobry, 
zwłaszcza że np. miasta na prawach powiatu od 20 miejsca 

w dół nie przekraczają już 4 tys. zł. W naszej kategorii wyprze-
dzamy m.in. Łomianki, Krynicę-Zdrój, Hel, Ustkę, Swarzędz, 
czy Nałęczów oraz ponad 500 innych gmin.

- Wyraźne widać, że liczba osób zamieszkujących Rzgów 
stale wzrasta i rosną dochody podatkowe. Dzieje się tak 
dlatego, że w naszym mieście osiedlają się ludzie docenia-
jący dobre warunki do życia, spokój i bezpieczeństwo oraz 
dobrą komunikację. Z tych samych względów Rzgów jest 
doceniany przez przedsiębiorców. Marką Rzgowa jest więc 
po prostu dobre życie! – skomentował wyniki rankingu 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. 

O dobrej pozycji gminy świadczy również przyjęcie 
Rzgowa do prestiżowej sieci miast Cittaslow.

Rzgów się bogaci!

Jesteśmy w sieci cittaslow

studuim zagospodaRowania 
pRzestRzennego dla gminy

seRial letnich Remontów

dożynki 2017 guzew – babichy
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na niemal 600 gmin mieJsko-wieJskich Rzgów zaJmuJe 24 mieJsce w polsce 
i 3 w woJewództwie pod względem zamożności gminy z kwotą 4246,11 zł 
w pRzeliczeniu na mieszkańca. tegoRoczny Ranking opublikował samoRządowy 
miesięcznik „wspólnota”. w ubiegłym Roku w tym zestawieniu Rzgów był 
na 27 mieJscu. widać zatem awans świadczący o RozwoJu. w woJewództwie 
łódzkim wypRzedza nas Jedynie stRyków (4341,77 zł) i kamieńsk (4291,21 zł).
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Jubileusz 
p e ł e n 
Radości

Ponad 120 milio-
nów złotych zain-

westuje w Rzgowie 
w centrum logistyczne 
firma Transfer Mul-
tisort Elektronik Sp. 
z o.o. z Łodzi. W pierw-
szym etapie ma tam 
powstać 500 miejsc 
pracy, a docelowo 
przewidywane jest 
zatrudnienie na po-
ziomie cztery razy 
wyższym. Będzie 
to jedna z najwięk-
szych inwestycji w wo-
jewództwie łódzkim 
i druga co do wielkości 
w Rzgowie. Właścicie-
le Transfer Multisort 
Elektronik Sp. z o.o. 
chcą współpracować 
w Urzędem Miejskim 
w Rzgowie, aby ich 
inwestycja nie tylko 
dawała dobrą pracę, 
ale także wnosiła war-
tość dodaną w życie 
lokalnej społeczności.

Czytaj – s. 2
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Nasze rzgowskie 
kobiety

Ze Rzgowa do Łodzi 
i z powrotem

Z obrad 
Rady Miejskiej

Terminarz rozgrywek 
piłkarskich na wiosnę

WIELKA INWESTYCJA 
NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i Andrzej Kuczyński, 
członek zarządu TME sp. z o.o.
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Na XXV uroczystej sesji Rady Miejskiej w środę, 13 lipca 
Mateusz Kamiński otrzymał zaświadczenie o wyborze 

na burmistrza od Mariusza Ruteckiego, przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie. 

Głos zabrał M. Rutecki:
 – „Witam wszystkich Państwa, w tym zgromadzonych przed 
monitorami komputerów i oglądających tę sesję online. Kiedy 
19 miesięcy temu, 9 grudnia 2014 r. wręczałem zaświadczenie 
o wyborze Konradowi Kobusowi przez myśl mi nie przeszło, 
że spotkamy się ponownie tak szybko. 
Niespodziewana śmierć burmistrza Konrada Kobusa - poza 
zwykłym ludzkim odruchem szoku, niedowierzania i smutku – 
wymusiła określone działania prawne przewidziane Kodeksem 
Wyborczym. Ich efektem były przedterminowe wybory. 

Chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. 
Dziękuję członkom Obwodowych i Miejskiej Komisji Wyborczej 
za zaangażowanie. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, a tu przede wszystkim pełnomocnikowi burmi-
strza Rzgowa d. s. wyborów i referendów – Pani Małgorzacie 
Rózdze i jej zespołowi za wszelkie działania, mające na celu 
prawidłowe funkcjonowanie wszystkich trybików tej machiny 
wyborczej. Dziękuję Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi, 
Panu sędziemu Tomaszowi Szabelskiemu oraz Dyrektor 
Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi – Pani 

Grażynie Majerowskiej-Dudek za wydatną pomoc i wsparcie 
merytoryczne przy organizacji tych wyborów.
Mateusz Kamiński w trakcie swojej kampanii wyborczej 
w jednym z wywiadów powiedział:
„Przede wszystkim chcę kontynuować to, co zostało zaczęte 
przez mojego zmarłego szefa.” 
Panie burmistrzu - gratuluję wyboru i życzę owocnej pracy na 
rzecz całej naszej społeczności oraz realizacji tego zamierzenia.

Następnie Mateusz Kamiński złożył ślubowanie przed 
Radą Miejską:

 – Obejmując urząd burmistrza Rzgowa uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy Rzgów.

Sala konferencyjna była tak pełna osób , które chciały 
pogratulować nowo wybranemu burmistrzowi oraz podzię-
kować Wojciechowi Skibińskiemu, pełniącemu dotychczas 
funkcję burmistrza, że wciąż trzeba było dostawiać kolejne 
krzesła. 

W krótkim wystąpieniu, burmistrz M. Kamiński powie-
dział: - Do końca tej skróconej kadencji będę miał na sercu 
słowa ślubowania. Wypełnię wolę mieszkańców - będę 
kontynuował linię przyjętą przez Konrada Kobusa. No cóż , 
przystępujemy do pracy.

Pośród wielu gratulacji, burmistrz M. Kamiński otrzymał 
życzenia pomyślnej misji dla dobra lokalnej społeczności 
gminy Rzgów od zaprzyjaźnionego regionu z Włoch. 
Gratulacje podpisali:

Moreno Bonard, Burmistrz Gminy San Bartolomeo, Gavino 
Fiori, Burmistrz Gminy Cavargna, Lino Mancassola, Dyrektor 
Orkiestry Corpo Musicale Santa Cecilia San Bartolomeo, 
Lino Mancassola, Dyrektor Zespołu Folklorystycznego 
Val Cavargna, Nilu Pozzi, Dyrektor Lokalnej Organizacji 
Turystycznej San Bartolomeo. 

Gratulacje i życzenia nadeszły również od Jarosława 
Bartosza, Przewodniczącego Rejonowej Administracji 
w Storożyńcu na Ukrainie, miasta zaprzyjaźnionego od 
wielu lat z gminą Rzgów.

TeksT i foT: Włodzimierz kupisz

Konferencja 
z przedsiębiorcami

Trzecia co do zamożności gmina w Łódzkiem – Rzgów – 
była gospodarzem konferencji pod tytułem „Kierunki 

rozwoju gminy Rzgów i regionu w perspektywie współpracy 
administracji publicznej z sektorem prywatnym”. 

28 czerwca w Urzędzie Miejskim w Rzgowie spotkali się 
Zbigniew Rau - wojewoda łódzki, poseł Joanna Kopcińska, 
samorządowcy, sołtysi, właściciele firm z gminy Rzgów oraz 
dziennikarze. Uczestnicy mówili o lokalnych przedsiębiorcach, 
którzy bez wsparcia państwa w latach 90. stworzyli podwa-
liny rodzimego kapitału. Z tego kapitału powstały centra 
handlowe, a także setki zaopatrujących je hurtowni i szwalni.

TeksT i foT: Włodzimierz kupisz

WaKacje W hali już za nami

Niezwykle ucieszyła nas 
frekwencja na wakacyj-

nych zajęciach w Gminnym 
Ośrodku Sportu, Turystyki 
i  Rekreacji w  Rzgowie. 
Rodzice zapisali 63 dzieci.

Podczas trzech tygodni 
zajęć od 27 czerwca do 
15 lipca dzieci skorzystały 
z różnych form aktywności. 
Gry zespołowe i zabawy 
prowadzone były przez animatora. Letnia szkółka tenisa 
ziemnego pozwalała rozpocząć bądź kontynuować tenisową 
przygodę. Zajęcia taneczne pozwalały na połączenie ruchu 
i muzyki. Dla odważnych były zajęcia na ściance wspinaczkowej. 
W pierwszym tygodniu zajęć dzieci uczestniczyły w spotkaniu 
z psychologiem zdrowia. Zajęcia sportowo-rekreacyjne zorga-
nizowała gmina Rzgów oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

TeksT i foT: radosłaW BuBas

szczątKi czerWonoarmisty

P odczas prac w parku 
im. Adama Mickiewicza 

w Rzgowie 24 czerwca 
znaleziono szczątki ludzkie. 
Chodzi o szkielet najpraw-
dopodobniej żołnierza ra-
dzieckiego, który zginął lub 
zmarł pod koniec II wojny 
światowej.

Świadczą o tym dwa gu-
ziki od munduru z sierpem 

i młotem. Zawiadomiono Komisariat Policji w Rzgowie, a ten 
przekazał materiały Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach. 
Szczątki spakowane, zgodnie z przepisami - do tekturowych 
kartonów, zostały oddane pracownikom firmy pogrzebowej, 
która zawiozła je do zbadania w Zakładzie Medycyny Sądowej 
w Łodzi. O znalezisku powiadomiono Ambasadę Rosji.

oprac. masz, Włok foT: maTeusz szczepaniak
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W ii turze głosoWania 3 lipca przedterminoWe Wybory na burmistrza rzgoWa 
Wygrał mateusz KamińsKi. uzysKał 1759 głosóW, podczas gdy jego KontrKandy-
data Wojciecha sKibińsKiego poparło 1105 mieszKańcóW. freKWencja Wyborcza 
Wyniosła 37,09 procent.

no cóż, przystępujemy do pracy
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Nowa pani dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury

Rzgowskie inwestycje 
duże i małe

Dwie ostatnie sesje 
poprzedniej Rady Miejskiej

Udana jesień piłkarskich 
drużyn Zawiszy
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• MATEUSZ KAMIŃSKI POWTÓRNIE ZOSTAŁ BURMISTRZEM

100-lecie odzyskania 
niepodległości str. 7–9

Jak nas widzą?

Rozmowa z Izabelą 
Witaszek – dyrektorem 
Departamentu 
Doradztwa dla Biznesu 
i Sektora Publicznego 
Łódzkiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego SA

str. 11

Rzgów otwarty
na fundusze 
europejskie

Mateusz Kamiński w wyborach sa-
morządowych zdobył 2829 głosów 
(55,75%) i został powtórnie burmi-
strzem Rzgowa na najbliższą 5-letnią 
kadencję. Kontrkandydaci: Justyna 
Łuczyńska otrzymała 1212 głosów 
(23,89%), a Jarosław Świerczyński – 
1033 głosy (20,26%)

Mandaty do Rady Miejskiej 
w Rzgowie uzyskali:
 1.  Kordian Skalski – zdobył 160 głosów 

(39,22%)
 2.  Rafał Kluczyński – zdobył 182 głosy 

(57,23%)
 3.  Ewa Tyll – zdobyła 141 głosów 

(34,99%)
 4.  Radosław Pełka – zdobył 199 głosów 

(54,82%)
 5.  Jarosław Świerczyński – zdobył 182 

głosy (70%)
 6.  Paweł Redzyna – zdobył 179 głosów 

(47,73%)
 7.  Stanisław Zaborowski – zdobył 194 

głosy (55,75%)
 8.  Zbigniew Cisowski – zdobył 238 

głosów (53,60%)
 9.  Kamila Kuźnicka – zdobyła 127 

głosów (33,87%)
10.  Marek Bartoszewski – zdobył 177 

głosów (53,80%)
11.  Zbigniew Waprzko – zdobył 200 

głosów (53,33%)
12.  Jan Spałka – zdobył 150 głosów 

(50,85%)
13.  Anna Tumińska-Kubasa – zdobyła 

159 głosów (80,30%)
14.  Przemysław Szczech – zdobył 209 

głosów (71,82%)
15.  Wiesław Gąsiorek (nie miał kontrkan-

dydatów)

Więcej – str. 2

NOWE 
OTWARCIE!

BYŁA MOC ATRAKCJI!

• RADA MIEJSKA W RZGOWIE VIII KADENCJI JUŻ OBRADUJE
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Zapraszamy na ferie 
w GOK i GOSTiR!

Orkiestra serc
pod parasolami

Trochę demografii… 
Jest nas już 9971!

Przygotowania Zawiszy 
do nowej rundy rozpoczęte!
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Gdy przodkowie garnki 
lepili w Grodzisku… str. 13

Jak nas widzą?

Rozmawiamy z Michałem 
Dudkiem, dyrektorem 
Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego 
Juniorów „Po Ziemi 
Łódzkiej”, członkiem 
zarządu Stowarzyszenia 
„Akcja dla Kolarstwa”:

str. 11

Wymarzone 
miejsce na start 
i metę wyścigu

Nasza
 prehisto

ria

W ub. roku budżet 
gminy zamknął 

się kwotą 89,7 mln zł. 
Tegoroczny, prawdo-
podobnie przez jakiś 
czas – w kolejnych 
latach – będzie trudny 
do pobicia.

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Rzgowie 
w 2018 r. budżet na po-
ziomie 103,5 mln zł zo-
stał przyjęty 12 głosami 
radnych przy dwóch 
głosach wstrzymują-
cych się od głosowania 
i jednym radnym nie-
obecnym.

PONAD 103,5 MLN ZŁOTYCHSzczegóły – str. 3

Informator 
finansowy 

str. 8–9

Rekordowy budżet 
Gminy Rzgów 2019

Urząd Miejski w Rzgowie z okazji święta miasta przygo-
towuje dla mieszkańców szereg atrakcji

W tym roku Dni Rzgowa potrwają od 25 do 27 sierp-
nia. W piątek odbędą się oficjalne uroczystości związane 
z obchodami 550. rocznicy nadania praw miejskich. W tym 
dniu zaplanowano m.in. uroczystą mszę świętą, odsłonięcie 
jubileuszowej tablicy oraz niespodziankę, która upiększy 
Rzgów i będzie atrakcją dla mieszkańców i turystów. Możemy 
jedynie zdradzić, że rzgowianie chętnie będą się przy niej 
fotografować. Posadzone zostanie również drzewo pamięci, 
a goście w asyście orkiestry dętej przemaszerują do Hali 
Sportowej w Rzgowie, gdzie zaprezentowany zostanie film 
promocyjny, występować będzie również Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”.

W sobotę impreza odbędzie się na stadionie w Rzgowie. 
Na scenie pojawi się iluzjonista, który poprowadzi program 
dla dzieci, a jedną z zabaw będzie malowanie twarzy. 
Prezentować się też będą lokalne zespoły działające przy 
GOK. Później będziemy bawić przy muzyce Cleo oraz 
gwiazdy discopolowej zespołu Weekend. Gości rozśmieszać 
będzie kabaret Smile. Konferansjerem będzie Adam Giza 
z TVP. Na zakończenie – dyskoteka, którą poprowadzi DJ 
Fresh oraz finałowy pokaz sztucznych ogni.

W niedzielę, w parku odbędzie wielki piknik rodzinny. 
Impreza podzielona zostanie na 6 stref tematycznych: 
kulinarne hokus-pokus, Alicja w Krainie Czarów, Piraci 
z Karaibów, tajemnica Egiptu, mega puzzle, dmuchane 
atrakcje, a wszystkie elementy będzie łączyć scena przed 
Urzędem Miejskim w Rzgowie.

– Kulinarne hokus-pokus to warsztaty trwające po pięć, 
dziesięć minut na rodzinę lub drużynę, w której jedno-
cześnie może uczestniczyć od 15 do 20 osób. Uczestnicy 
będą mogli przygotować lody ze świeżych owoców, 

suchego lodu, spaghetti molekularne, jadalną ziemię 
i błotko czekoladowe z dżdżownicami, grzybki bezowe 
wyglądające jak pieczarki, molekularny kawior owocowy, 
parujące i magiczne koktajle owocowe z suchym lodem. 
Będzie również konkurs na rozpoznawanie smaku warzyw 
i owoców z zamkniętymi oczami. W strefie Alicji w Krainie 
Czarów będą warsztaty cyrkowe, stawianie domków 
z kart, żonglowanie piłeczkami, kręcące talerze, wielkie 
bańki mydlane. W strefie Piratów z Karaibów, oprócz sa-
mej morskiej aranżacji, będzie żonglowanie maczugami, 
zabawy w tunelu animacyjnym, strzelanie z powietrznych 
armat, wciąganie flagi na czas, poszukiwanie zaginionego 
skarbu. Z kolei w strefie Tajemnicy Egiptu zaplanowano 
pokazy tańca z ogniem, labirynty z hieroglifami, a dzieci 
dowiedzą się m.in. jak powstawały mumie. Mega puzzle 
będą miały wymiary 2 na 3 metry i nie zabraknie wyjątko-
wej niespodzianki dla wszystkich – zapowiada Małgorzata 
Rózga, wiceburmistrz gminy Rzgów.

Ponadto zaplanowano pokaz systemu Krav Maga 
z udziałem instruktora Jarosława Kuny oraz pokaz sprzętu 
policyjnego. W niedzielny poranek można się wybrać 
również na zawody wędkarskie, organizowane w ramach 
Dni Rzgowa, które odbędą się przy zbiorniku wodnym 
przy ul. Zielonej o godz. 8.00. Każdy zawodnik powinien 
posiadać własną wędkę i siatkę. Po zawodach przewidziano 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Jak widać, w ostatni weekend sierpnia w Rzgowie 
będzie się sporo działo. Wszystkie atrakcje są oczywiście 
bezpłatne. Zapraszamy do wspólnego świętowania oraz 
radosnej zabawy w wyjątkowym roku jubileuszu 550-lecia 
naszego miasta. Do zobaczenia podczas Dni Rzgowa!

Redakcja

ZaprasZamy na wielkie święto 
nasZego miasta i gminy – 25-27 sierpnia!
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jUbileUsZ 70-lecia ZawisZy
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Kto spotyka w… 
mieście dzika! 

Gmina Rzgów 
w Łódzkiej Metropolii

Obradowali 
rzgowscy radni 

III Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Strażaków

str. 3

str. 5

str. 9

str. 15

Mieszkańcy zagłosowali 
na gwiazdy Dni Rzgowa

ROZRYWKA

Już wiemy, kogo chcie-
liby posłuchać miesz-
kańcy naszej gminy! 
Gminny Ośrodek Kul-
tury wraz z Urzędem 

Miejskim w Rzgowie 
w tym roku decyzję 
o wyborze gwiazdy 
święta miasta odda-

li w ręce mieszkańców.

Rozlicz PIT Rozlicz PIT 
w Gminie Rzgów!w Gminie Rzgów!

Nadjeżdża Nadjeżdża 
tramwaj-muzeumtramwaj-muzeum

str. 3str. 6 str. 10

W środę rano, 19 lutego 2020 r. pracownicy Referatu Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie odebrali pozwolenie 
na użytkowanie Domu Kultury przy ul. Szkolnej 5, wydane 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Koń-
czy to etap odbiorów technicznych w obiekcie. Pozwolenie 
dotyczy użytkowania instalacji gazowej wewnętrznej i ze-
wnętrznej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Czytaj – str. 16

PODATKI HISTORIA

Dom Kultury Dom Kultury 
wkracza na scenęwkracza na scenę!!

Jubileusz 5-lecia pracy burmistrza Rzgowa to okazja do podsumowania ostatnich lat w naszej gminie. Co się udało zrealizować, jak 
przebiegały zaplanowane inwestycje, jakie odnieśliśmy sukcesy i jak nam się żyło, pomimo trudnych warunków pandemii? – o tym 
piszemy w specjalnej wkładce wewnątrz numeru, a pierwszą stronę zilustrowaliśmy okładkami 
samorządowej gazety, która na bieżąco relacjonuje liczne wydarzenia w gminie Rzgów. DODATEK SPECJALNY – str. I–IV

Jak minąłJak minął
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Dom Kultury 
wkracza na scenę

Trzymajmy kciuki 
za naszą piękną Martę!

Pracowicie między 
sesjami Rady Miejskiej

Zawisza na ligowej 
huśtawce

str. 3

str. 4

str. 13

str. 15str. 11

Święto Niepodległości
11 LISTOPADA

Złota polska jesień towa-
rzyszyła przez kilka godzin 
obchodom 101. rocznicy 
odzyskania Niepodległości 
w Rzgowie. Centralna uroczy-
stość odbyła się w kościele 
parafialnym. Ksiądz proboszcz 
Krzysztof Florczak odprawił 
mszę w intencji Ojczyzny 
wskazując najważniejsze daty 
w dziejach Polski współcze-
snej: 1918 i 1989 r.

Jubileusz 550-lecia Jubileusz 550-lecia 
rzgowskiej parafiirzgowskiej parafii

str. 7

pierwszy rok pierwszy rok 
nowej kadencji?nowej kadencji?

Obszerny wywiad 
z burmistrzem Rzgowa 
Mateuszem Kamińskim.

 Czytaj str. 8–9
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Inwestujemy w drogi, 
chodniki i ścieżki rowerowe

Biesiady rodzinne 
i sąsiedzkie spotkania

Rada Miejska o potrzebach 
dzieci i nie tylko…

Trzeba będzie 
powalczyć…

str. 3

str. 4–5

str. 6–8

str. 15Dożynki pachnące chlebem – str. 9str. 11

Rolnicze święto plonów

Prawdziwi 
strażacy

Tramwaj Tramwaj 
„42”„42”
powrócił powrócił 
do  Rzgowa!do  Rzgowa!

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

str. 13

Nasz Mistrz Polski 
w kulturystyce!

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

75 LAT 
OSP PRAWDA
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Mimo epidemii trwają 
gminne inwestycje

Przed 1 XI – pamiętamy
o naszych bohaterach

Z obrad Rady Miejskiej:
Podatki bez zmian

Rozgrywki piłkarskie:
Na pokładzie Zawiszy

str. 3

str. 4–5

str. 9

str. 15str. 2str. 9

Dobrze Dobrze 
inwestujemy!inwestujemy!

Lektury 
w czasach 
pandemii

KoronawirusKoronawirus
w natarciu!w natarciu!

Pandemia przybiera na sile. Od 24 X cała Polska objęta została czerwoną strefą. Wprowadzono 
kolejne obostrzenia. Stosujmy się do zleceń epidemicznych! Chrońmy siebie i innych! Szczegóły – str. 7

str. 7

Nie tłoczmy się 
przed przychodnią

Czerwona strefa

GMINA NA „SZÓSTKĘ” W RANKINGU „WSPÓLNOTY”

Rozmowa z dyrektorem Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Rzgowie 
Jarosławem Nettkiem
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Zebrano ok. 20 litrów krwi.  
Ofiarowali najcenniejszy lek!

„Renówka” na 115. 
urodziny OSP Rzgów

Przymiarki do budżetu 
gminy na 2021 rok

Podsumowanie sezonu 
jesiennego w Zawiszy

str. 3

str. 9

str. 11

str. 15

ŚMIECIOWAŚMIECIOWA

W związku z tym, że wiosną przyszłego roku ogłoszony będzie nowy przetarg na odbiór odpadów 
z terenu gminy Rzgów, rozpoczynamy cykl publikacji na temat naszej polityki śmieciowej. Koszty 
tego typu usług rosną w szybkim tempie i chcemy się przygotować do jak najlepszej pozycji startowej 
w negocjacjach, by opłaty od maja 2021 roku drastycznie nie wzrosły. Szczegóły – str. 7

UWAGA! 
Nadciągają 
nowe ceny!

rewolucjarewolucja

MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ — WYWIAD Z MATEUSZEM KAMIŃSKIM55-LECIE PRACY-LECIE PRACY  
BURMISTRZABURMISTRZA
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W sobotę 18 wrzesnia Łódzki Urząd 
Wojewódzki z Wojewódzką Stacja 
Ratownictwa Medycznego, rzgow-

skim samorządem i OSP Kalino zorganizował 
akcją z udziałem szczepieniobusa. Furgonetka 
z namiotem stanęła przed wejściem do ratusza.

Ze szczepienia przeciw COVID-19 skorzy-
stało 18 dorosłych, w tym Zbigniew Cisowski, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzgo-
wie. Mieli możliwość przyjąć jednodawkowy 
preparat Johnson&Johnson bez konieczności 
wcześniejszych zapisów. Formalności w przy-
padku jednej osoby przeciętnie trwały nie 

dłużej niż kilka minut. Organizatorzy przygo-
towali poczęstunek dla szczepiących się, a także 
kawę, bo cały czas padało.

Mieszkańcy, którzy w sobotę przyjechali 
na zastrzyk tłumaczyli, że wcześniej brakowa-
ło im czasu i okazji, aby zaszczepić się, kogoś 
zniechęciło przekładanie terminu przez przy-
chodnie parę miesięcy temu, ktoś inny prze-
straszył się pogłosek o możliwej kilkusetzłoto-
wej opłacie za szczepienie. Większość wyrażała 
obawę, że czwarta fala może stać się również 
ich problemem.

Podczas akcji obecni byli: burmistrz Ma-
teusz Kamiński, prezes powiatowy i gminny 
OSP Dariusz Krzewiński, pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Rzgowie, druhowie ochotnicy 
ze strażnicy w Kalinie, a także policjanci.

WK

We wtorek, 21 września 
2021 r. wojewoda łódzki 
Tobiasz Bocheński wręczył 
Marii Depcik z Czyżeminka 
Brązowy Krzyż Zasługi 
za jej działalność społeczną 
i kulturalną na rzecz lokalnej 
społeczności.

– Pani Maria potrafiła integrować mieszkańców 
konsekwentnie i kreatywnie organizując przez 
40 lat jasełka – mówił o niej burmistrz Mate-
usz Kamiński w kuluarach Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego. – Co kilka lat w sposób natu-
ralny zmienia się skład osobowy dzieci w przed-
stawieniach, a ona wciąż potrafi zachęcić na-
stępne pokolenia do udziału w przygotowaniu 
widowisk.

Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku 
o Krzyż Zasługi, Maria Depcik wspólnie 
z mężem prowadziła gospodarstwo rolne. Do-

chowali się czwórki dzieci (trzy córki i jedne-
go syna). W 1982 roku wraz z siostrą Ksawerą 
(urszulanką) zainicjowała wystawianie jasełek, 
czyli tradycyjnego widowiska o Bożym Naro-
dzeniu, w których udział brały dzieci z okolicz-
nych miejscowości.

Pierwsze jasełka odbywały się w prywat-
nych domach, natomiast od kilku lat wysta-
wiane są w świetlicy wiejskiej w Czyżemin-
ku. Na początku lat osiemdziesiątych Maria 
Depcik działała aktywnie w Kole Gospodyń 
Wiejskich w Prawdzie. 10 marca 2007 roku 
zainicjowała i reaktywowała działalność KGW 
w miejscowości Czyżeminek, stając się jego 
przewodniczącą. Po reaktywacji koło liczyło 26 
członkiń. Pierwszą zrealizowaną inicjatywą no-
wej liderki była impreza z okazji Dnia Dziecka.

Głównym obszarem działalności Koła Go-
spodyń Wiejskich w Czyżeminku za czasów, gdy 
przewodniczyła mu Maria Depcik było m.in.:
*  kultywowanie lokalnych tradycji poprzez 

przygotowanie wieńców dożynkowych;
*  utrwalanie historii regionu poprzez prowa-

dzenie kroniki działalności KGW;
*  integracja społeczna poprzez organizowanie 

pielgrzymek do polskich kościołów i klasz-
torów;

*  promocja kultury i tradycyjnej kuchni regio-
nalnej poprzez współorganizowanie dożynek 
gminnych;

*  polepszenie lokalnej infrastruktury poprzez 
zainicjowanie modernizacji zabudowań świe-
tlicowych w Czyżeminku.

W 2017 roku Maria Depcik funkcję prze-
wodniczącej przekazała swojej córce Dorocie 
Garstce, która kontynuuje rodzinne tradycje. 
Pani Maria przez lata angażowała się w działal-
ność okolicznych chórów parafialnych, w tym 
w Kościele Miłosierdzia Bożego w Pabianicach 
oraz Woli Zaradzyńskiej. Od 1982 roku należy 
również do Koła Różańcowego tzw. Żywej Róży 
w Prawdzie. Maria Depcik swoją skromnością 
i wieloletnią aktywnością, wzbudza szacunek 
lokalnej społeczności i daje przykład młod-
szym pokoleniom godnych i odpowiedzialnych 
postaw obywatelskich.

Burmistrz Mateusz Kamiński obiecuje 
udostępnić salę widowiskową GOK na realiza-
cję następnych jasełek. Przedstawienie zostanie 
zarejestrowane i upublicznione w Internecie, 
aby zgodnie z duchem czasu poszerzyć krąg 
odbiorców i promować naszą „Małą Ojczyznę”.

Włodzimierz Kupisz

Szczepieniobus przed ratuszemSzczepieniobus przed ratuszem

Brązowy Krzyż Brązowy Krzyż 
Zasługi dla pani Zasługi dla pani 
Marii DepcikMarii Depcik
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Jak poinformowała 29 września, podczas 
środowej sesji Rady Miejskie jw Rzgowie 
Beata Jasiukiewicz, dyrektor Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, na mocy 
uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie z 20 stycz-
nia 2021 r. ustalona stawka dotacji przedmioto-
wej do 1 metr sześcienny wody sprzedanej dla 
I grupy taryfowej w roku 2021 wynosi 48 groszy.

W związku z powyższym wysokość stawek 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków od 1 października 
do 31 grudnia 2021 r. wyniesie:
•  dla pobierających wodę na cele socjalno-bytowe 

(gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, kul-
tury, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecz-
nej, administracji, gospodarstwa rolne i ogrod-
nicze, za wodę pobraną z publicznych studni 
i zdrojów ulicznych, na cele przeciwpożarowe, 
do zraszania ulic i publicznych terenów zielo-
nych) cena brutto wyniesie 3,34 zł za 1 m3 wody.

•  Dla odbiorców przemysłowych, prowadzą-
cych działalność cena brutto wynosi 3,91 zł 
za m3 wody.

•  Wszyscy zapłacą brutto 6,67 zł za 1 m3 odpro-
wadzonych ścieków.

Do opłat dolicza się 8-procentowy podatek 
od towarów i usług. WK

Ponieważ są już zaawansowane prace budow-
lane w siedzibie drugiego żłobka gminnego 
w Rzgowie przy ul. Letniskowej, burmistrz 
przedstawił na XL sesji projekt uchwały, regu-
lujący poziom opłat obecnie i od lutego 2023 r. 
gdy zostanie zrealizowany projekt dofinanso-
wania unijnego tejże placówki. Radni przyjęli 
tę uchwałę.

W przyjętej uchwale się ustalono opłatę 
miesięczną w wysokości 10% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, co obecnie zamknę-
łoby się w kwocie 280 zł. Jednak w okresie re-
alizacji projektu, współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny, opłata wynosi 
100 złotych. Za wyżywienie dziecka rodzice 
zapłacą 10 zł dziennie. Opłata za pobyt w wy-

dłużonym wymiarze wyniesie 40 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę.

Ten punkt w dyskusji wzbudził wątpliwość 
z uwagi na wysokość opłaty. Zastępca burmistrza 

Małgorzata Rózga przekonała radnych, że cho-
dzi o opłatę za ponad 10 godzin opieki. Niezwy-
kłe rzadko zdarza się, żeby rodzic nie odebrał 
dziecka w ciągu 10 godzin. Opłata ta również 
ma wpływać na rodziców, aby nie ograniczali 
czasu opieki nad swoimi pociechami w domu.

Radni uchwalili 30% ulgi za drugie i ewentu-
alnie trzecie dziecko zapisane do żłobka – z za-
strzeżeniem, że w okresie realizacji projektu unij-
nego – zniżki na rodzeństwo nie będą stosowane 
z uwagi na niską opłatę (100 zł). Ulga będzie 
stosowana od lutego 2023 roku. WK

Podczas ostatniej sesji RM Magdalena 
Górska, kierowniczka Referatu Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Rzgowie poinformowała, że od października 
do grudnia br. potrwają badania (z powietrza) 
zawartości dymu z kominów.

Jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisana 
umowa z firmą dronową z Nowego Bedonia. 
Wykonawca zapewni specjalistyczne drony 
na 26 dni lotów. Drony nadlecą w godzinach 
od 15 do 21 siedem dni w tygodniu i loty zosta-
ną wykonane po kilka razy w każdej z miejsco-
wości w gminie Rzgów. Aparatura gwarantuje, 
że jeden lot pozwala zbadać zawartość dymu 
z ok. 100 kominów.

Gmina zapłaci za usługę 50 tys. zł. W razie 
stwierdzenia zawieszonych w powietrzu szko-
dliwych pyłów PM1, PM 2.5, PM 10, cyjanowo-
doru, chlorowodoru oraz amoniaku, osobom 
palącym śmieciami i niedozwolonymi paliwami 
w piecach i kotłowniach grozi kara do 5 tys. zł. 

Efektem zaangażowania dronów będą próbki 
do analizy laboratoryjnej oraz nagrania wideo 
w jakości FullHD z wykonanych pomiarów.

Przedsięwzięcie ma doprowadzić do zmia-
ny złych nawyków, a w konsekwencji do popra-
wy jakości powietrza, którym oddychamy. Bur-
mistrz upoważni jedną lub dwie osoby z Urzędu 
Miejskiego do uczestniczenia w pomiarach.

W. Kupisz

Na sesji Rady Miejskiej zwołanej 25 sierp-
nia 2021 r. po raz pierwszy przyznano na-

grody pieniężne dla szczególnie uzdolnionych 
sportowców gminy Rzgów.

Aneta Grot, lekkoatletka otrzymało 
4 tys. zł brutto, Rafał Modranka, mistrz desko-
rolki, uczestnik międzynarodowych turniejów 
otrzymał 3 tys. zł, a zapaśnik Hubert Szczech, 
uczeń Szkoły Podstawowej w Kalinie – również 
3 tys. zł.

Do nagrody pretendował jeszcze jeden 
kandydat za osiągnięcia w modelarstwie samo-
lotowym i kosmicznym. Jak wyjaśnił radnym 
Stanisław Zaborowski, przewodniczący Komi-
sji RM ds. Społecznych kategoria modelarstwa 
sportowego nie była ujęta w regulaminie na-
grody.

Jak powiedziała radna Ewa Tyll, pomy-
słodawczyni nagród finansowych dla uta-
lentowanych sportowców, nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, aby poszerzyć listę dyscyplin 
sportowych w naszym regulaminie i zgłosić 
powtórnie do nagrody, a czas jest do stycznia 
przyszłego roku.

W. Kupisz

Burmistrz Mateusz Kamiński oraz Mi-
ron Ossowski pracownik UM w Rzgo-

wie – uczestniczyli w Forum Ekonomicznym 
w Karpaczu. Forum Ekonomiczne odbyło się 
w dniach 7–9 września 2021 r. i była to najważ-
niejsza tego typu konferencja w skali Europy 
Środkowo-Wschodniej z udziałem szerokiego 
grona specjalistów.

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych pn. 
„Rozwój domeną przedsiębiorczych – lokalne 
usługi dla firm” burmistrz Mateusz Kamiński 
odpowiadał na pytania Kazimierza Karolcza-
ka, przewodniczącego zarządu górnośląsko-za-
głębiowskiej metropolii. Mówił o zwolnieniach 
podatkowych dla przedsiębiorców w czasie 

pandemii oraz o doświadczeniach samorządu 
w pozyskiwaniu nowych inwestorów, podkre-
ślał znaczenie profesjonalizacji pracowników 
oraz instytucji samorządowych. Wypowiedział 
się także o indywidualnym podejściu do każ-
dego przedsiębiorcy i dopasowaniu oferty po-
mocy do specyfiki działalności gospodarczej, 
którą wykonuje. Burmistrz Rzgowa podkreślał 
strategiczne podejście gminy do tzw. zrówno-
ważonego rozwoju mówiąc, że ważne są zarów-
no nowe, jak również już istniejące inwestycje, 
które powinny być zgodne oczekiwaniami i po-
trzebami mieszkańców gminy.

Nowe stawki 
za wodę i ścieki

Opłaty w rzgowskim żłobku

Dron nadleci nad… 
kominy już za kilka

Przyznano 
nagrody dla 
uzdolnionych 
sportowców

O misji 
samorządu 
i pomysłach dla 
przedsiębiorców 

FORUM EKONOMICZNE W KARPACZU

Z OBRAD XL SESJI RM W RZGOWIE

Plac zabaw żłobka w GuzewiePlac zabaw żłobka w Guzewie
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Ochotnicza jednostka strażacka ze Starej 
Gadki odebrała nowy, lekki sa-

mochód ratownictwa technicznego 
marki Renault Master. Samo-
chód został zakupiony dzięki 
środkom gminy Rzgów oraz 
własnym OSP.

Na powitaniu nowego 
nabytku obecny był m.in. 
burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, radni rzgowscy 

oraz mieszkańcy Starej Gadki i okolic. Jednost-
ki które towarzyszyły uroczystemu powitaniu 
samochodu przyjechały ze strażnic: OSP Rz-
gów, OSP Starowa Góra, OSP Gospodarz, OSP 
Wola Zaradzyńska, OSP Łódź – Wiskitno oraz 
OSP Rąbień.

Nowy pojazd posiada na swoim wypo-
sażeniu m.in. średni zestaw hydrauliczny 

do uwalniania osób poszkodo-
wanych z samochodów, ze-

staw medyczny, podpo-
ry ratownicze i kliny 

do stabilizacji po-
jazdów na miejscu 
wypadków samo-
chodowych, pom-
py szlamowe oraz 
podręczny sprzęt 
burzący.

Jak poinformował Milena Łęgocka z nadzo-
ru budowlanego Referatu Inwestycji UMR, 
w budynku komunalnym przy ul. Letni-

skowej są już bardzo zaawansowane prace nad 
zaadaptowaniem parteru dla potrzeb 14-miej-
scowego żłobka publicznego.

Już miesiąc temu wywieziono z placu bu-
dowy rusztowania oplatające budynek. Teraz 
żłobek wyróżnia się w zabudowie ulicy piękną 
i nowoczesną elewacją. Rozpoczęły się robo-
ty przy wykończeniu podjazdu dla wózków 
i związane z brukowaniem podwórka oraz 
wjazdu od ul. Letniskowej. Stoi już metalowe 
ogrodzenie na podmurówce. Wejście do żłobka 
zyska daszek. Pojawią się balustrady sygnalizu-
jące finisz inwestycji. Wewnątrz, na posadzkach 
z ogrzewaniem podłogowym wkrótce pojawią 
się płytki. Z uwagi na bezpieczeństwo małych 
podopiecznych tradycyjne grzejniki już usu-

nięto. Niebawem rozpocznie się malowanie 
wnętrz. Powierzchnia placówki łącznie z kuch-
nią i zapleczem wyniesie około 100 m kw. Żło-
bek zajął pomieszczenia, do których kiedyś 
wprowadzano pogorzelców, a w ostatnich la-
tach korzystał z nich Gminny Ośrodek Kultury.

Na wyposażenie żłobka zostanie sporzą-
dzona oddzielna umowa. W tym roku planuje 
się także urządzić plac zabaw i przygotowano 
umowę z jego wykonawcą z Lublina. Został wy-
brany na drodze bezprzetargowej ze względu 
na wartość zlecenia. Urządzanie placu zabaw 
rozpocznie się, gdy tylko zostanie zamknięty 
etap budowlany.

W wydatkach inwestycyjnych na ten rok 
przewidziano 600 tys. zł na organizację żłob-
ka. Ponadto rzgowski samorząd pozyskał 
dofinansowanie zewnętrzne z dwóch źródeł. 
407,5  tys. zł przyznał Urząd Marszałkowski 

w Łodzi w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Pieniądze te będzie można prze-
znaczyć na pensje personelu oraz na wypo-
sażenie projektowanego placu zabaw. Gmina 
otrzymała również 420 tys. zł dofinansowania 
w ramach Programu Rządowego Maluch Plus 
na rok 2021. Z kolei środki z tego źródła będzie 

można wydać na prace budowlane oraz wyposa-
żenie. Pozostałe wydatki pokryje budżet gminy.

Termin ukończenia budowy samego żłob-
ka wyznaczono na listopad tego roku. To drugi 
żłobek publiczny w gminie – pierwszy działa 
w budynku przedszkolnym w Guzewie, a trzeci 
zostanie otwarty w przyszłym roku w Kalinie.

Bez zastrzeżeń odbył się odbiór technicz-
ny nowego wodociągu w Starowej Górze 

w ul. Akacjowej. W odbiorze brali udział poza 
wykonawcą z Grodziska: Beata Jasiukiewicz, 
dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji, Zbigniew Snelewski – szef Re-
feratu Inwestycji oraz Łukasz Fuks z Referatu 
Gospodarki Komunalnej UMR.

Jak zapewnia inspektor nadzoru budow-
lanego Bogdan Błaziński z Referatu Inwesty-
cji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, układanie 
222 m odcinka trwało niespełna dwa dni. 
W tym celu specjalnie sprowadzono maszynę 
do wykonywania przewiertów sterowanych 
metodą bezwykopową.

Chodzi o to, że zamiast wyko-
nywania pracochłonnego liniowego 
wykopu, maszyna przewierciła grunt 
pod rury. Uzgodniono z wykonawcą 
5-letni termin gwarancji. Gmina zapła-
ciła 56,5 tys. zł za budowę wodociągu 

o średnicy 110 mm z jednym węzłem hydran-
towym. Na ul. Akacjowej powstaje kilkanaście 
nowych domów jednorodzinnych, z których 
część już podłącza się do sieci wodociągowej.

Jak poinformował druh Janusz Pa-
cześniak, prezes OSP w Starowej 

Górze, jednostka otrzymała 25 tys. zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki w Wodnej 
w Łodzi. Pieniądze te zostaną prze-

znaczone na zakup 7 kompletów 
umundurowania bojowego, w tym 
na bluzy, spodnie, buty, hełmy, 

a także na rękawice. Zgodnie z zasadą 
dofinansowania, trzeba będzie dołożyć 
3 tys. zł tzw. gotowości bojowej, które 
zapewnia gmina Rzgów.



Mundury bojowe

RZGÓW

STAROWA GÓRA

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

Wóz strażacki 
dla OSP

STARA GADKA

Żłobek w ostatniej 
fazie wykończenia

Już płynie woda na Akacjowej

STAROWA GÓRA
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W niedzielę, 26 września 2021 r. 
Klub Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi w Rzgowie im. Kpr. 

Wojtka, Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki 
i Rekreacji oraz Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zorgani-
zowali zbiórkę krwi w Hali Sportowej GOSTiR.

Z 37 osób, 34 spełniły wymagania me-
dyczne i oddały łącznie 13,6 l krwi. Okazją 
do udziału w akcji był Światowy Dzień Serca. 
Akcji towarzyszyła zbiórka pieniędzy na opera-
cję 14-letniej Oliwki, dziewczynki z sąsiedniej 
gminy. Cierpi ona na przepuklinę oponowo-
-rdzeniową. Ratunkiem jest operacja, której 
koszt to 325 tys. zł.

WK

W Gminnym Ośrodku Kultury w Rz-
gowie, w piątek, 24 września 2021 r. 
podsumowano wakacyjny plener 

malarski w parku im. Adama Mickiewicza. 
Wzięło w nim udział 28 dzieci i dorosłych, 
głównie skupionych w grupie artystycznej 

„Collage”. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy z podziękowaniami. W spotkaniu 
przy sztalugach uczestniczyli: burmistrz Ma-
teusz Kamiński, Joanna Papuga-Rakowska, 
dyrektor GOK, a także Ewa Majdzińska – in-
struktor plastyki. WK

Spotkanie poplenerowe 
przy sztalugach w GOK

Paulina Nowak, wiceprezes Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi im. Kpr. Wojtka

Zebrano Zebrano 
13,6 litra krwi13,6 litra krwi

DZIEŃ SERCA W HALI GOSTIR

ZaproszeniaZaproszenia
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Starowa Góra była gospodarzem Święta 
Pieczonego Ziemniaka. Można było wy-
słuchać opowieści o dziejach i znaczeniu 

ziemniaków, pokibicować uczestnikom kon-
kursu sprawnościowego w kategorii np. obie-
rania bulw na czas i spożyć kartofelka prosto 
z ogniska.

Punktem kulminacyjnym święta było od-
słonięcie historycznej kopaczki konnej, wyre-
montowanej dzięki staraniom pracowników 
gminy Rzgów. Data Święta Pieczonego Ziem-
niaka zbiegła się z 75-leciem istnienia Kółka 
Rolniczego, którego siedziba znajdowała się 
niegdyś na obecnym terenie rekreacyjno-spor-
towym przy ul. Centralnej. Urzędnicy pomaga-
li mieszkańcom w spisie GUS.

W święcie wzięli udział m.in. burmistrz 
Mateusz Kamiński, Zbigniew Ciskowski, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny 
Stanisław Zaborowski, Klaudia Zaborow-

ska-Gorzkiewicz, członkini Zarządu Powia-
tu Łódzkiego Wschodniego, Danuta Szym-
czak, przewodnicząca kół gospodyń wiejskich 
w gminie Rzgów oraz mieszkańcy. Organizacja 

wydarzenia była możli-
wa dzięki starostwu, UM 
w Rzgowie, GOK, Zakła-
dom Przemysłu Mięsne-
go Grot, organizacjom 
społecznym Starowej 
Góry i wszystkim innym, 
zaangażowanym w orga-
nizację święta. Dzięku-
jemy Gościom i Miesz-
kańcom za liczny udział 
– do zobaczenia za rok!

W.Kupisz, 
fot. S.Zaborowski 

i R.Poradowski

Na pulsujących światłach, z włączonymi 
syrenami trzy wozy strażackie ze rzgow-

skiej remizy i OSP Stara Gadka oraz trzy radio-
wozy policyjne wjechały na podwórka przed-
szkoli publicznych w Rzgowie i Guzewie. Tak 
uczczono Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
w poniedziałek, 20 września 2021 r. Burmistrz 
Mateusz Kamiński przyjechał z koszami jajek 
niespodzianek dla wszystkich przedszkolaków 
z samorządowych placówek.

W Rzgowie i Guzewie burmistrz Mateusz 
Kamiński częstując słodyczami złożył 
życzenia maluchom i podzielił 
się własnymi wspomnie-
niami z czasów, gdy 
w miejscu dzisiejszego 
przedszkola rzgow-
skiego działała szkoła 
podstawowa. Po 1989 r. 
nastąpił niesłychany po-
stęp cywilizacyjny. Samo-

rządowi udało się zwielokrotnić liczbę miejsc 
przedszkolnych, a wielu mamom umożliwiło 
to szybszy powrót do pracy zawodowej. Wa-
runki opieki przedszkolnej są nieporównanie 
lepsze. Gmina Rzgów zdobywa dofinansowa-
nie m.in. państwa na rozwój sieci przedszkol-
nej, czego dowodem jest m.in. zaawansowana 
budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzinie.

Strażacy oraz policjanci zademonstrowali 
przedszkolakom możliwości sprzętu, można 
było wykonać także pamiątkowe zdjęcia w ka-

binach pojazdów. Dzieci były 
szczególnie wdzięczne 

za  przywiezienie 
ps a  t ropi ącego 
– owczarka nie-
mieckiego Szakala 
z Komisariatu Po-

licji w Tuszynie.
W.Kupisz, fot. autor 

i Sylwester Binkowski

W Konkursie na Najciekaw-
szą Kronikę Koła Gospodyń 
Wiejskich, KGW ze Starej 
Gadki zajęło III miejsce, na-
tomiast kronika KGW w Sta-
rowej Górze otrzymała wyróżnie-
nie. Gala nagrodzonych i wyróżnionych 

Kół Gospodyń Wiejskich 
miała miejsce w Hotelu 

Grzegorzewski w Tuszynie. 
Kronikarkom obu kół pod-

czas gali towarzyszył burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński.

WK, fot. KGW 

22 września 2021 roku o godz.14 w parafii pw. 
św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzgo-
wie zakończono dwugodzinne szczepienia, 
którym poddano 25 osób. Unikną one cięż-
kiego przebiegu COVID-19 nawet w przy-
padku zakażenia tym wirusem w przyszło-
ści. Zespół medyczny aplikował wszystkim 
zgłaszającym się jednodawkową szczepionkę.

Dzięki współpracy z proboszczem Krzyszto-
fem Florczakiem, mobilny punkt szczepień 
powstał doraźnie w sali katechetycznej (w po-
dwórku plebanii). Ze szczepienia przeciwko 
COVID-19 skorzystali dorośli, którzy do tej 
pory nie przyjęli ani jednej dawki. Punkt szcze-
pień zorganizował zespół medyczny ze Szpitala 
Zakonu Bonifratrów w Łodzi. WK

Dzień Przedszkolaka

Triumf naszych kronikarek

SZCZEPIENIA NA PLEBANII

CZEKOLADOWE JAJKA Z NIESPODZIANKĄ NA…

Ziemniak pieczony Ziemniak pieczony 
w Starowej Górzew Starowej Górze
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Rzgów zajął niedawno II miej-
sce w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego, 
a tegorocznym sukcesem jest 
uhonorowanie Rzgowa mianem 
Przyjaznej Gminy 2021! Tych wy-
różnień i coraz wyższych lokat 
w krajowych rankingach było 
w ostatnich latach sporo. 
Zobaczmy zatem, jak nas po-
strzegają obserwatorzy z ze-
wnątrz. Poniżej zamieszczamy 
fragmenty artykułu o naszej 
gminie, zamieszczonego na por-
talu forumbiznesu.pl

O dobrą jakość życia

Gmina Rzgów to świetne miejsce do prowa-
dzenia biznesu. Działa tu 2039 podmiotów 
gospodarczych, w tym 517 spółek. To także 
miejsce przyjazne dla mieszkańców. W 2017 
roku samorząd przystąpił do międzynarodo-

wej sieci miast dobrego życia, czyli „Cittaslow”. 
Inwestycje mają służyć mieszkańcom. GOK 
z salą widowiskową i biblioteką otrzymał nową 
siedzibę. Dziennikarze nazywają ten budynek 
pałacem kultury i nie ma w tym przesady.

Dwukrotnie zwiększono przepustowość 
oczyszczalni ścieków. Skanalizowano 23 ulice 
w Starowej Górze i Starej Gadce, do której łącz-
nie przyłączy się 1700 posesji.

W województwie łódzkim gmina Rzgów 
należy do elitarnej grupy ośrodków o dodat-
nim przyroście liczby mieszkańców. Notuje się 
tutaj jeden z najwyższych przyrostów migracyj-
nych. W kwietniu 2019 roku, gmina osiągnęła 
granicę 10 tys. mieszkańców. Po dwóch latach 
gmina liczy 10 208 mieszkańców, co potwier-
dza stały trend wzrostowy.

Rzgowianie tańczą i śpiewają

Młodzież może rozwijać zainteresowania w Zespo-
le Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, który działa od 36 
lat, występuje w kraju i za granicą, prezentując folk-
lor polski ludowych układów tanecznych i pieśni.

Z kolei Rzgowski Chór „Camerata”, który 
istnieje od 17 lat, nastawiony jest na różnorod-
ny repertuar złożony z pieśni i piosenek patrio-
tycznych, biesiadnych, okolicznościowych, pie-
śni kościelnych i kolęd. Chór występuje m.in. 
podczas obchodów świąt narodowych oraz Dni 
Rzgowa. „Camerata” posiada w dorobku dwie 
płyty: „Kolędy” i „Piosenki”. Chórmistrz orga-
nizuje co rok warsztaty w Rzgowie, w których 
udział biorą zaprzyjaźnione zespoły i śpiewają 
na 70 głosów pod batutą czterech dyrygentów.

Rzgowska Orkiestra Dęta jest związa-
na nierozerwalnie z naszą „małą ojczyzną” 
już od 114 lat! i bierze udział we wszystkich 
gminnych uroczystościach. Nawiązane zostały 
kontakty z włoskim zespołem Corpo Musica-
le z Dosseny koło Bergamo. Orkiestra współ-
pracuje z Domem Polskim w Czerniowcach 
na Ukrainie. W Rzgowie prowadzi działalność 
nie tylko artystyczną, ale również charytatywną.

Gdzie zrobić zakupy?
Gmina Rzgów słynie z obecności wielkiego Cen-
trum Handlowego Ptak. Całkowita powierzch-
nia ciągle rozwijającego się Ptak Fashion City 
wynosi 250 tys. m2, obejmuje hale targowe usy-
tuowane po obu stronach drogi krajowej nr 1. 
Pracuje tu bezpośrednio 7 tys. osób, a ok. 70 tys. 
jest związanych z centrum poprzez produkcję, 
dystrybucję i obsługę firm wynajmujących sto-
iska. W hali Expo odbywają się Międzynarodo-
we Targi Mody, Międzynarodowe Targi Tkanin 
i szereg innych wystaw. Masowo przyjeżdżają 
tu kupcy z Ukrainy, Białorusi, Rosji, krajów 
nadbałtyckich, a także innych krajów Europy.

Kraina jak z bajki
Idea gigantycznego parku rozrywki w halach 
targowych to pomysł na dodatkową działalność 
poza handlową i sposób na przyciąganie klien-
tów. Mandoria otwarta 8 lipca 2021 r. to zwień-
czenie dopiero pierwszego etapu inwestycji, 
która będzie kontynuowana w najbliższych la-
tach. Park docelowo rozwinie się na powierzch-
ni 50 hektarów. W obecnym kształcie Mandoria 
z założenia jest podróżą w czasie do XVI-wiecz-
nych miast. Goście krainy z pogranicza bajki 
wędrują i szukają rozrywek w kilku dzielnicach, 
gdzie do dyspozycji mają m.in. plac, rynek, za-
tokę z portem, a także bank, suk, bazar, trzy 
restauracje, kawiarnię i bar.

forumbiznesu.pl

Różnego rodzaju przedsięwzięcia pro-
mocyjne kształtują wizerunek gminy 
Rzgów. Logo gminy Rzgów jest jedy-

nym, obok herbu i flagi gminy Rzgów, dopusz-
czonym do stosowania symbolem graficznym 
w komunikacji marketingowej, prowadzonej 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa 
to wyróżnienie wszelkiego rodzaju przedsię-
wzięć, w szczególności: kulturalnych, sporto-
wych, edukacyjnych, a także turystycznych. 
Uprawnionym do złożenia wniosku o objęcie 
wydarzenia patronatem jest w szczególności or-
ganizacje pozarządowe, ale również osoby fizycz-
ne odpowiedzialne za organizację wydarzenia.

Na szeroko rozumianą promocję gminy 
składają się również inicjatywy zgłaszane przez 
mieszkańców oraz społeczników, a realizowane 
na wniosek burmistrza. Przykładem może być za-
kup dawnego tramwaju i stworzenie izby 
pamięci w wagonie linii podmiejskiej 42, 
która niegdyś obsługiwała Rzgów. Stoi 
w uczęszczanym punkcie Rzgowa i wita 
wjeżdżających do miasta, jest odwiedzany 
przez wycieczki szkolne i turystów, a dzięki 
iluminacji zwraca uwagę także po zmroku.

Rolę promocyjnych wizytówek gmi-
ny stanowią powstałe w okresie ostatnich 
latach pomniki: tron króla Kazimierza 
Jagiellończyka, Pomnik Twórców Nie-

podległości 1918 roku w parku im. Adama 
Mickiewicza, pomnik dawnej strażnicy OSP 
w tymże parku oraz monument w Guzewie, 
poświęcony ofiarom II wojny światowej z sołec-
twa Guzew-Babichy. Ostatnio, na skrzyżowaniu 
w Prawdzie, na specjalnie stworzonym skwerze 
ustawiono głaz granitowy z tablicą informującą 
o najstarszych zapiskach o tej miejscowości.

Rzgów stawia na mieszkańca oraz na zrównoważony rozwój gminy

Jak nas Jak nas 
widzą widzą 
inni…inni…

Tradycja i współczesnośćTradycja i współczesność

5-LECIE BURMISTRZA5-LECIE BURMISTRZA
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Minęło 5 lat od pierwszych 
wyborów, w których mieszkańcy 
wybrali Pana na burmistrza 
Rzgowa. W jakim zakresie udało 
się zrealizować program rozwoju 
sformułowany pięć lat temu?
Udało się w znaczącym zakresie, a można na-
wet powiedzieć, że udało się dużo więcej niż 
wtedy planowałem. Zrealizowaliśmy wielkie 
inwestycje mające decydujący wpływ na teraź-
niejszość oraz przyszłość gminy Rzgów. Dwu-
krotnie powiększyliśmy oczyszczalnię ścieków, 
skanalizowaliśmy 23 ulice, aby poprawić jakość 
życia 1700 mieszkańców Starowej Góry i Sta-
rej Gadki, którzy w większości już podłączyli 
się do sieci. Wybudowaliśmy Dom Kultury 
z Gminną Biblioteką Publiczną. To obiekt je-
den z największych i najnowocześniej wyposa-
żonych w regionie z dużą sceną, która w razie 
potrzeby może być i kinem i teatrem. Uspraw-
niliśmy działalność Gminnej Przychodni Zdro-
wia oraz jej zaplecze, zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz budynku. Unowocześniliśmy halę 
sportową, mamy nowe place zabaw i siłownie 
w plenerze. Powstał pierwszy żłobek gminny, 
a dwa inne są zaawansowane w budowie. Tym 
samym poprawiamy znacząco sytuację mło-
dych rodziców. Mamy i babcie zwracamy ryn-
kowi pracy, a maluszkom oferujemy możliwość 
spędzenia czasu w przyjaznym miejscu.

Pańskim oczkiem w głowie 
od początku były remonty dróg, 
chodniki, prawda?
Modernizacje dróg wynikają najogólniej 
z troski o bezpieczeństwo, a dzięki współpracy 
ze starostwem i władzami województwa wiele 
przedsięwzięć jest współfinansowanych, a nie-
które zostały zrealizowane z pomocą państwa. 
Z roku na rok pozbywamy się dróg lub przy-
najmniej odcinków ulic, straszących sfatygo-
waną nawierzchnią. Znacząco poprawiliśmy 
standard ulic: Tuszyńskiej, Łódzkiej, Zielonej, 
Kusocińskiego z nowymi chodnikami w Rzgo-
wie, dróg w Grodzisku, Bronisinie Dworskim, 
Hucie Wiskickiej, Romanowie, Konstantynie, 
Kalinku i przede wszystkim powstały drogi 
w Starowej Górze – tam gdzie nie było w ogó-
le utwardzenia, chodzi np. o ul. Stropową czy 
Tunelową. Nowy chodnik na ul. Letniskowej 
w Rzgowie również wpłynął na poprawę bez-
pieczeństwa w poruszaniu się w tym rejonie. 
Wybudowaliśmy aleje pieszo-rowerowe ze Rz-
gowa w kierunku Rudy Pabianickiej i z Praw-
dy do Guzewa, którą w tym roku jeszcze prze-
dłużymy do Gospodarza. A tych przykładów 
mógłbym podać jeszcze więcej, bo przecież in-
westycje drogowe dzieją się cały czas. W planie 
mamy np. przebudowę ul. Ogrodowej, Słonecz-
nej, Łódzkiej oraz placu 500-lecia w Rzgowie.

Jak Pan ocenia w tej 5-letniej 
perspektywie współpracę 
z Radą Miejską?
To współpraca wymagająca. Dzisiejsza Rada 
Miejska jest inna niż ta, w której zasiadałem 
w latach 2002–2010. Są w niej na przykład 
radni z krótkim stażem w pracy społecznej. 
Każdy, nawet najtrudniejszy problem, chcie-
liby rozwiązać natychmiast, nie licząc się 
z ograniczeniami finansowymi i tym, że dla 
mnie jako burmistrza całej gminy ważna jest 

każda miejscowość i każdy mieszkaniec. Dla 
nich, jako przedstawicieli wybranych w kon-
kretnym okręgu, często liczy się tylko ta część 
gminy, z której kandydują. Bywa też, że niektó-
rzy radni patrzą na gminę, jak na biznes, a nie 
zwracają uwagi na fakt, że jej głównym celem 
jest przecież zaspokajanie potrzeb mieszkań-
ców. Część radnych nie stara się też tłumaczyć 
mieszkańcom, dlaczego jakaś sprawa nie może 
być natychmiast rozwiązana, tylko wskazują, 
że to sprawa burmistrza. Tymczasem od po-
czątku wiadomo, że problem w ogóle nie może 
być rozwiązany przez gminę. Dobrym przykła-
dem jest temat budowy ronda na drodze kra-
jowej DK 71 w Gospodarzu, czy przebudowy 
drogi wojewódzkiej 714 Rzgów – Tomaszów 
Mazowiecki. Od lat wiadomo, że bez zainte-
resowania ze strony zarządców tych dróg tj. 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad i Zarządu Dróg Wojewódzkich ronda 
na skrzyżowaniu z ul. Guzewską i Edukacyjną 
oraz budowy chodnika po południowej stronie 
ul. Grodziskiej nie będzie.

W tej kadencji objawiło się też dwóch nie-
słychanie podejrzliwych radnych. Wszystko 
chcą kontrolować… a przecież prawidłowość 
działania naszego urzędu jest na co dzień we-
ryfikowana przez kilka różnych instytucji Urząd 
Wojewódzki i Urząd Marszałkowski, RIO, PIP, 
Sanepid, Krajową Administrację Skarbową 
i inne. Ja też wielokrotnie już dowiodłem swojej 
uczciwości. Więc wolałbym, żeby ci radni sku-
piali się na rozwiązywaniu licznych problemów, 
a nie szukaniu nieprawidłowości, których nie 
ma. Wiele obowiązków, brak czasu nie pozwa-
lają radnym na dogłębną orientację zarówno 
w zmieniającym się prawie, jak i w zmianach 
potrzeb osób z danej okolicy, niestety ulegają 
też manipulacjom. Więc zarówno ja, jak i pra-
cownicy urzędu musimy zwracać więcej uwagi 
niż kiedyś na wyjaśnianie i jednocześnie wsłu-
chiwanie się w to, co bezpośrednio sygnalizują 
mieszkańcy. Jednocześnie skomplikowane prze-
pisy wymagają, żeby radnym jeszcze bardziej 
intensywnie tłumaczyć cel podejmowanych 
uchwał. To powoduje w niektórych przypad-
kach wywiązywanie się podczas sesji dyskusji, 
które w gruncie rzeczy spowodowane są bra-
kiem czasu po stronie radnych na dogłębne za-
poznanie się z materiałami na sesję. Podkreślam 
jednak, że współpraca z większością radnych 
układa się dobrze. Są tacy, którzy przedkładają 

własne projekty uchwał. Są osoby, które bardzo 
aktywnie działają w swoich sołectwach. Są oso-
by, które efektywnie współpracują z mieszkań-
cami i pomagają przygotowywać inwestycje 
drogowe i kanalizacyjne. Bardzo serdecznie 
dziękuję im za to wsparcie, dziękuję za wszyst-
kie konstruktywne rozmowy, za to, że dzielą się 
swoją wiedzą i doświadczeniem oraz dziękuję 
za zaufanie i słowa motywacji, które niejedno-
krotnie słyszę. Gdyby radni nadto podejrzliwi 
i populistyczni wykazywali więcej dobrej woli 
i zaufania dla specjalistów z ratusza – współ-
praca byłaby jeszcze bardziej udana.

Jakie według Pana były najbardziej 
doniosłe wydarzenia kulturalne 
w ostatnich pięciu latach?
Było ich naprawdę sporo, choć nasz ośrodek 
kultury przez dłuższy czas nie miał siedziby. 
Z przyjemnością wspominam obchody 550-le-
cia nadania praw miejskich Rzgowowi, mieli-

śmy wtedy wielu znamienitych gości, bardzo 
udały się koncerty i piknik. Później odbyło się 
dużo innych ciekawych spotkań np. kabareto-
wych i wokalnych, a ostatnio był nim np. kon-
cert operetkowy, który bardzo spodobał się 
słuchaczom GOK. Wiele imprez lokalnych 
było zaplanowanych w ostatnim czasie w no-
wym Domu Kultury, ale niestety, pandemia 
liczne z tych planów zaprzepaściła lub opóźniła. 
Wrócimy do nich. Po poluzowaniu obostrzeń, 
widzowie długo mogli wypełnić tylko połowę 
foteli na widowni. Więc cały czas czekamy 
na moment, w którym nasze zespoły i artyści 
w różnym wieku będą mogli zaprezentować się 
w swojej najpiękniejszej odsłonie. Czasu na szli-
fowanie umiejętności jest dużo. Dzięki oddaniu 
do użytku nowej siedziby GOK, mamy w tej 
chwili w regionie jedne z najlepszych warun-
ków do rozwijania talentów i kompetencji ar-
tystycznych – wokalnych, tanecznych, plastycz-
nych, rękodzielniczych, muzycznych i in. wśród 
naszych mieszkańców każdej grupy wiekowej.

Między przeszłością Między przeszłością 
a przyszłościąa przyszłościąRozmawiamy 

z burmistrzem 
Rzgowa
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Co dała do tej pory – z punktu 
widzenia statystycznego 
mieszkańca gminy – przynależność 
do Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Miasteczek 
Dobrego Życia Cittaslow?
Przede wszystkim możliwość uczestnictwa w fe-
stiwalach Cittaslow, z którego skorzystały do tej 
pory członkinie różnych Kół Gospodyń Wiej-
skich, grupa Collage, Zasupłane i Zespół Pieśni 
i Tańca Rzgowianie czy nasi lokalni Krwiodaw-
cy. Przy tej okazji nasze grupy często odnosiły 
sukcesy, nawiązywały się kontakty. Na festi-
walach mamy okazję wymiany doświadczeń, 
co dla mieszkańców może jest mniej widoczne. 
Zgodnie z ideą Cittaslow – poprawy jakości 
życia w miasteczkach, zmieniamy charakter 
gminy, która ma być wygodniejsza i bardziej 
przyjazna przede wszystkim dla mieszkańców. 
Dzięki przynależności do Cittaslow osiągnę-
liśmy bardzo wiele w promocji naszej gminy. 
Mimo tego, że krótko należymy do tej organi-

zacji, w jej raporcie zostaliśmy ocenieni bardzo 
wysoko – zdobyliśmy pierwsze miejsce! To też 
mobilizacja i motywacja, by „trzymać poziom”.

Czy zostało już zrobione wszystko, 
żeby w sposób modelowy spełnić 
oczekiwania mieszkańców 
w zakresie możliwości uprawiania 
sportu i rekreacji przez GOSTiR? 
Czy w sołectwach jest już dość 
placów zabaw, a także siłowni?
Jeśli chodzi o GOSTiR to przekształcił się 
w prawdziwe centrum sportu i rekreacji, 
a z jego oferty korzysta bardzo liczna rzesza 
osób. W przypadku turniejów ogólnopolskich, 
możemy się pochwalić halą przed jeszcze szer-
szą publicznością. W tym obiekcie działa bar-
dzo popularna siłownia, udało się też otworzyć 
saunę. Jeśli chodzi o sport w GOSTiR, to osią-
gnęliśmy bardzo dużo. Na modernizację czeka 
stadion przy ul. Tuszyńskiej. Należy dokończyć 

zagospodarowanie zaplecza boiska w Starowej 
Górze przy ul. Żwirowej. W większości sołectw 
mamy place zabaw i siłownie na świeżym po-
wietrzu. Inne gminy mogą nas w tym dopiero 
naśladować. Czeka nas natomiast modernizacja 
najstarszego placu zabaw w rzgowskim parku.

Rok temu emocjonowaliśmy 
się wygraną wozu strażackiego 
za frekwencję, ale w ostatniej 
pięciolatce tego sprzętu w naszej 
gminie przybyło znacznie więcej, 
a i strażnice/świetlice wyglądają 
nowocześniej…
To prawda. Sprawy bezpieczeństwa i różnych 
potrzeb mieszkańców gminy są priorytetem. 
To bezdyskusyjne. Stąd, jeśli to tylko możli-
we, wspieram takie inicjatywy. Remontujemy, 
unowocześniamy, wyposażamy… Tych działań 
w różnych jednostkach miejskich i sołectwach 
było naprawdę dużo trudno byłoby wszyst-
kie wymienić i żadnej nie pominąć. Wspo-
mnę więc tylko o remoncie budynku MOPS 
i powstaniu parkingu dla interesantów przy 
ul. Rawskiej, stworzeniu miejsca dla porad-
ni psychologicznej czy remoncie szkół, które 
szczerze mówiąc wymagały dość dużych nakła-
dów organizacyjnych i finansowych.

Wielokrotnie podkreśla 
Pan w różnych rozmowach, 
że inwestycje, infrastruktura 
są ważne, ale zależy Panu również 
na relacjach społecznych, integracji 
mieszkańców, współpracy 
z różnymi środowiskami, ofercie 
dla mieszkańców na popołudnia 
i weekendy…
Zanim zostałem burmistrzem wielokrotnie 
słyszałem narzekania, że brakuje dodatkowych 
zajęć dla dzieci, że dorośli nie mają gdzie po-
ćwiczyć, że kluby przykładają zbyt mało uwagi 
do kształcenia młodzieży, że gminne obiekty 
popołudniami są zamknięte itp. itd. Zawsze 
chciałem to zmienić. Dziś moim zdaniem 
mamy dość szeroką ofertę dla wszystkich grup 
wiekowych. Jeśli tylko ktoś jest zainteresowany 
rozwijaniem umiejętności tanecznych, wokal-
nych, muzycznych, plastycznych, sportowych 
w różnych dyscyplinach, szachowych i innych 
to w ośrodku kultury, na hali sportowej czy 
na stadionie lub orlikach coś dla siebie znajdzie. 
W wakacje dla dzieci organizowane są zajęcia 
półkolonijne i plenerowe warsztaty. Wszystkie 
grupy artystyczne GOK mają możliwość wyje-
chania w atrakcyjny plener, by szlifować swoje 
umiejętności. Zwiększyliśmy też liczbę pikni-
ków, akcji plenerowych i koncertów. Mamy rów-
nież pokazy filmowe w naszym lokalnym kinie, 
bardzo chętnie korzystają z nich przedszkolaki 
i seniorzy. Oczywiście pandemia nie pozwala 
w pełni rozwinąć skrzydeł naszemu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury, ale ona przecież przeminie. 
Bardzo kibicuję i w miarę możliwości wspieram 
naszych lokalnych społeczników – krwiodaw-
ców, harcerzy, piłkarki, strażaków, artystki, koła 
gospodyń, seniorów… I muszę przyznać, że wie-
lokrotnie jestem pod wrażeniem inicjatyw, z któ-
rymi wychodzą do naszej lokalnej społeczności, 
prosząc mnie jedynie o patronat, promocję, czy 
inne drobne wsparcie. Ode mnie jak zawsze 
wielkie brawa „dla wszystkich, którym się chce”.

Jak Pan ocenia współrealizowany 
przez wiceburmistrz Małgorzatę 
Rózgę program rozwoju opieki 
żłobkowo-przedszkolnej 
i zdobywania dofinansowania 
zewnętrznego?
Pomoc młodym rodzicom to jeden z najważ-
niejszych punktów rozwoju społecznego gmi-
ny. Do tego, do czego odnoszę się powyżej 
warto dodać, że w dziedzinie opieki nad naj-
młodszymi korzystamy z dofinansowania unij-
nego i państwa – zarówno na budowę, moder-
nizację żłobka przy ul. Letniskowej w Rzgowie, 
jak i na współfinansowanie działalności. Już 
wkrótce pomoc w wychowaniu dzieci zapewni-
my dzięki placówkom w sieci działającym poza 
centrum gminy – również we wschodniej i za-
chodniej jej części. A dofinansowujemy jeszcze 
prywatne przedszkola.

Wiadomo, że w czasach pandemii 
kurczą się środki na wiele 
inwestycji. Czy jednak w dłuższej 
perspektywie będzie Pan lobbował 
na rzecz sztucznego zalewu 
rekreacyjnego?
Myślę o zbiorniku na Strudze na terenach re-
kreacyjnych za Orlikiem. Natomiast mówienie 
o sztucznym zbiorniku na Nerze miałoby sens 
pod warunkiem zdobycia zewnętrznego dofi-
nansowania. Naszej gminie brakuje terenów 
spacerowo-wypoczynkowych. Duże nadzieje 
pokładam w zagospodarowaniu obecnych sta-
wów w Guzewie (prace już się rozpoczynają) 
i w Kalinku. W kraju obserwuje się tendencję 
do tworzenia zbiorników rekreacyjnych nowe-
go typu – marzyłby mi się wodny plac zabaw 
za Orlikiem. Ważne jest dokończenie budowy 
świetlicy w Starej Gadce oraz funkcjonowanie 
naszej przychodni zdrowia. Musimy także do-
kończyć modernizację budynku MOPS.

Jakie są perspektywy wykupienia 
nieruchomości i wyburzenia 
fatalnego, brzydkiego sąsiedztwa 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
co pozwoliłoby na przykład 
powiększyć parking dla widzów 
i kibiców imprez GOSTiR?
Już wspólnie z Radą Miejską podjęliśmy de-
cyzję o wykupieniu tej nieruchomości. Trwają 
również i są mocno zaawansowane prace nad 
projektem parkingu przy GOK oraz dotyczące 
remontu ulic Ogrodowej i Szkolnej. Niebawem 
ta okolica znacząco się zmieni.

Które elementy Pańskiego planu 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
i kulturalnego gminy powinny 
znaleźć się w strategii rozwoju 
gminy w latach 2021–2030?
Na pewno rewitalizacja centrum Rzgowa, mo-
dernizacja stadionu Zawiszy, odnowienie placu 
zabaw w Rzgowie, tworzenie w różnych miej-
scowościach przestrzeni rekreacyjnych i spa-
cerowych dedykowanych młodym mamom 
z dziećmi, młodzieży i seniorom. Właśnie teraz 
takie miejsce tworzymy nad stawem w Guzewie.

Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz

Między przeszłością Między przeszłością 
a przyszłościąa przyszłością
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drogowedrogowe

W ciągu ostatnich pięciu lat, moder-
nizacje dróg – obok budowy Domu 
Kultury, rozbudowy wodociągów 

i kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków – miały 
charakter strategiczny i były jednocześnie naj-
bardziej kapitałochłonne. Remonty dróg na-
leży powiązać również z budową chodników 
i wjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej 
lub rowów odpływowych, czy ograniczników 
prędkości.

Inwestycje drogowe w niektórych przy-
padkach są realizowane w partnerstwie ze sta-
rostwem – wtedy koszty dzieli się pół na pół. 
W ciągu trzech ostatnich lat gmina Rzgów 
i Starostwo Powiatowe wspólnie sfinansowały 
inwestycje drogowe za 13 mln zł, z czego aż 
9,7 mln zł to wkład gminy. Część remontów 
została z przeprowadzona z dofinansowaniem 
rządowym.

Listę największych inwestycji drogowych 
otwiera ul. Tuszyńska w Rzgowie, na której 
w 2018 roku rozłożono asfalt na 896-metro-
wym odcinku o szerokości ponad 7 metrów. 
Nieco wcześniej ta ulica zyskała nowy chodnik 
i odwodnienie.

Kolejną dużą inwestycją drogową był I etap 
modernizacji ul. Łódzkiej, będącej odcinkiem 
drogi powiatowej 2942E. Remont objął odcinek 
od ronda do drogi krajowej do Łodzi. Na tym 
odcinku ul. Łódzka ma 5,75 m szerokości. Inwe-
stycja obejmowała m.in. przebudowę zjazdów 
do posesji, odmulenie rowów odpływowych 
i wymianę części rur oraz przebudowę poboczy.

Ciekawym zjawiskiem w ostatnich latach 
jest sięganie po rzadkie technologie, w któ-
rych odchodzi się od asfaltu na rzecz jezdni 
i chodników przepuszczających wodę. Sięgnię-
to po tę metodę po raz pierwszy w Starowej 
Górze na ulicy Tunelowej, która przepuszcza 

deszczówkę dzięki zastosowaniu betonowych 
płyt ażurowych na wierzchu i zakrytych nimi 
rowów z piaskiem. Remont 597-metrowego 
odcinka ul. Tunelowej kosztował 850 tys. zł 
i był tańszy w porównaniu z zastosowaniem 
klasycznej kanalizacji deszczowej.

Podobny pomysł został zrealizowany 
na 590-metrowym odcinku ul. Stropowej 
w Starowej Górze. Zamiast płyt ażurowych 
ułożono tutaj jednak kostkę brukową. Takie 
rozwiązanie było możliwe, ponieważ ulicą nie 
poruszają się ciężarówki. Innowacją podczas 
remontu było zastosowanie maszyny do ukła-
dania kostki brukowej, która przyspieszyła wy-
konanie nawierzchni. Inwestycja ta kosztowała 
592 tys. zł.

Zmodernizowane drogi pojawiły się w ca-
łej gminie. Remont odcinka 651 metrów drogi 
powiatowej Huta Wiskicka – Tadzin to jedna 
z trzech największych inwestycji drogowych 
w 2018 r. Na wspomnianym odcinku drogow-
cy ułożyli dwie warstwy asfaltu, stanowiące 
solidną podbudowę drogi. Koszt przebudowy 
drogi to 1,363 mln zł. Część kosztów przebudo-
wy drogi pokryło starostwo powiatu łódzkiego 
wschodniego.

Pojawiły się także nowe chodniki, 
np. w Bronisinie Dworskim przy ulicy Strażac-
kiej, gdzie ułożono 428 m o szerokości 1,5 m 
z szarej kostki betonowej. Koszt to 180 tys. zł.

Nowe chodniki powstały również na od-
cinku 561 m przy ul. Letniskowej w Rzgowie, 
co kosztowało 218 tys. zł i 215 m i w Kalinku 
za 107 tys. zł.

Budowa chodnika w Starowej Górze przy 
ul. Futrynowej. objęła odcinek 507 metrów 
(koszt 186 tys. zł). Wyremontowano także 
220-metrowy odcinek chodnika w Prawdzie 
za 35,5 tys. zł.

Inwestycje Inwestycje 
duże i małeduże i małe

Do Poradni POZ w Gminnej Przychod-
ni Zdrowia w Rzgowie zapisanych jest 
5606 pacjentów, w tym 1128 dzieci – 

poinformował nas Jarosław Nettik, dyrektor 
przychodni. W 2020 roku do Poradni POZ 
zapisało się 313 nowych pacjentów.

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
(POZ) zrealizowali ponad 30 tysięcy porad 
i konsultacji; natomiast lekarze specjaliści pra-
wie 5 tysięcy.

Po przejęciu zarządzania placówką w 2018 
roku przez nowego dyrektora uporządkowano 
terenu wokół przychodni, przeniesiono admi-
nistrację z budynku głównego, dzięki czemu 
przybyły trzy gabinety lekarskie, które wypo-
sażono w niezbędny sprzęt oraz meble.

Uruchomiono drugie okienko w rejestracji, 
zakupiono serwer, 4 komputery i zaczęto wy-
dawać e-zwolnienia. Dla usprawnienia obsługi 
pacjentów zaczęto umawiać wizyty u lekarzy 
na konkretną godzinę. Ponadto zakupiono 
głowicę do echokardiografii i pojawiły się ko-
mercyjne konsultacje lekarskie: ortopedy, kar-
diologa i dermatologa.

Kolejne lata stały pod znakiem inwestycji i za-
kupów sprzętu, m.in. aparatu do kardiotokografii 
(KTG), następnych 3 komputerów, a także pod-
pisanie umowy współpracy z „Gametą” na USG 
narządu rodnego i USG piersi. Wykonano także 
dokumentację przebudowy parkingu i założono 
nowe oświetlenie oraz klimatyzację w poczekalni 
na I piętrze budynku głównego GPZ.

W 2019 roku przychodnia uzyskała najlep-
szy wynik finansowy w 20-letniej działalności, 
dzięki czemu mogły być zrealizowane kolejne 
plany. Powstał parking na 23 miejsca postojowe 
oraz monitoring wizyjny terenu wokół obiektu, 
a klimatyzację zainstalowano w całej przychod-
ni. Podpisano umowę z nową firmą na badania 
laboratoryjne i wydłużono czasu pracy punk-
tu szczepień do 5 dni w tygodniu. Zakupiono 
nowy aparat USG (170 tys. zł), tomograf oku-
listyczny (92 tys. zł), Holter (22 tys. zł) oraz 
nowy samochód do przewozu lekarzy i pielę-
gniarek na wizyty domowe.

Oczekiwana Oczekiwana 
zmiana zmiana GPZGPZ

Jedną z najbardziej popu-
larnych inicjatyw minionej 

pięciolatki jest program mikro-
działań dla aktywnych miesz-
kańców w gminie Rzgów

O przyznanie mikrograntów 
mogą ubiegać się:
–  Mieszkańcy gminy działający 

w formule grup nieformalnych/
samopomocowych (min.3 
osoby), którzy składać będą 
wnioski o realizację inicjatyw 
lokalnych samodzielnie lub 
za pośrednictwem lokalnych 
organizacji pozarządowych.

–  Nowe organizacje działające od 30 miesięcy
–  Organizacje pozarządowe działające na tere-

nie lub na rzecz mieszkańców gminy Rzgów, 
w tym lokalne podmioty ekonomii społecznej.

Program realizowany jest wspólnie przez gmi-
nę Rzgów, Fundację Strefa, Centrum Promo-
cji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, 
a współfinansowany ze środków gminy Rzgów 

i przez Narodowy Instytut Wolności z Progra-
mu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Maksymalna kwota mikrograntów to 5 tys. zł.

Najciekawsze realizacje to m.in. Rzgowskie 
szachowanie, Świętojańskie spotkania w Praw-
dzie czy zadania realizowane przez OSP w Gu-
zewie oraz w klubie GLKS Zawisza Rzgów.

Miron Ossowski

Mikrogranty dla wszystkich Mikrogranty dla wszystkich 
aktywnych mieszkańcówaktywnych mieszkańców

Nie tylko Dom Kultury, oczyszczalnia ścieków, 
budowa kanalizacji i nakłady na oświatę
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Z książką za pan brat

Trzy odsłony cotygodniowe miał wakacyjny 
plener plastyczny w Starowej Górze, którego 
motywem przewodnim było „Wspomnienie 
z wakacji”. Ostatnie spotkanie urozmaicone zo-
stało minikoncertem uroczych „Zwariowanych 
wariatek”, balonowymi animacjami i ogni-
skiem. Nagrody wręczyli: burmistrz Mateusz 
Kamiński, Radosław Pełka, przewodniczący 

Rady Miejskiej w Rzgowie oraz radny Stani-
sław Zaborowski. W plenerze wzięło udział 50 
uczestników, a nagrody otrzymały następujące 
osoby: Patrycja Cieroszewska,

Laura Ostrzyniewska, Zuzanna Galińska, 
Marcelina Kiecana, Amelia Kiecana, Andrzej 
Ostrowski, Eryk Łutgan, Jagoda Rakowska, 
Barbara Szymczak, Kajetan Antczak. GOK

Dziesiąta, jubileuszowa odsłona akcji 
Narodowego Czytania zgromadziła 
kilka tysięcy instytucji, organizują-

cych to wydarzenie czytelnicze. W roku 2021 
wybór padł na „Moralność pani Dulskiej”, 
pełną temperamentu i bezlitosnej prawdy 
życiowej tragifarsę Gabrieli Zapolskiej. Życie 
mieszczańskie autorka pokazała bez kurty-
ny, ośmieszając „kołtuństwo”, które uczyniła 
trzonem sztuki. Zróżnicowane charaktero-
logicznie postaci ujęła w ramy satyryczne-
go obrazka i przydzieliła im role, które dały 
plastyczny spektakl, niepozostawiający wiele 
wyobraźni, raczej wprost ukazujący fatalne 
ułomności i skazy.

W rzgowskiej edycji Narodowego Czyta-
nia 10 września 2021 r. wzięła udział rekor-
dowa liczba czytających, bo aż 17 osób. Sło-
wo wstępne należało do burmistrza Rzgowa 
Mateusza Kamińskiego, wprowadzającego 
widzów w arkana realiów i czasów, w któ-
rych sztuka powstawała. List prezydenta, wy-
stosowany na tę okoliczność odczytał uczeń 
klasy siódmej Oskar Salski. Akt pierwszy za-
prezentowali uczniowie ósmej klasy Szkoły 
Podstawowej w Rzgowie. Archaiczny język, 
naszpikowany nieużywanym od lat słownic-
twem był dużym wyzwaniem zwłaszcza dla 
najmłodszych lektorów, choć ci znakomicie 

poradzili sobie z tekstem. Ogromne brawa 
należą się czytającym: Zosi Kalinowskiej, 
Kamili Juśkiewicz, Sandrze Pietraszczyk, 
Julii Nowak, Filipowi Wysockiemu i Ala-
nowi Pachowi.

Akt II odczytali: Waleria Kowalska – 
Aniela Dulska, Joanna Papuga-Rakowska – 
Juliasiewiczowa, Małgorzata Rózga – Mela, 
Edyta Najgebauer – Hesia, Kamila Kuźnicka 
– Hanka oraz Jerzy Muras w roli niesfornego 
Zbyszka. W akcie trzecim aktorskimi inter-
pretacjami popisali się: Małgorzata Sabela 
w roli tytułowej Dulskiej, Anna Salska jako 

Juliasiewiczowa, Sylwia Kuta jako Mela, po-
nownie Edyta Najgebauer – Hesia, Magda-
lena Mordaka jako nieszczęsna Hanka, Anna 
Hoja w roli ciotki Tadrachowej oraz Zdzisław 
Sabela – Zbyszko. Dramat rozgrywający się 
w rodzinie Dulskich został wspaniale, aktor-
sko zaprezentowany przez uczestników spek-
taklu. Niemy i ogłupiony tyranią żony Dolski 
pojawił się nieco symbolicznie, ale jego wirtu-
alna obecność dobitnie podkreśliła przegniłą 
atmosferę opisanej przez Zapolską miesz-
czańskiej kamienicy. Oprawę muzyczną wy-
darzenia stanowiły utwory skrzypcowe, które 
zaprezentowała niezastąpiona Izabela Kijan-
ka z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

Przygotowaniem wydarzenia zajęli się 
pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. 
Wszystkim osobom, które zaangażowały 
się w realizację Narodowego Czytania 2021 
składam ogromne podziękowanie. Za rok 
„Ballady i romanse”, z którymi spróbujemy 
się zmierzyć.

fot. GBP i Stanisław Hoja

Anna 
Malinowska

Zapolska rozpisana Zapolska rozpisana 
na wiele głosówna wiele głosów

„Wspomnienie z wakacji” 
– wyniki konkursu

Narodowe
czytanie

ANIELA, ZBYSZKO, HESIA, MELA, FELICJAN I INNI
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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 podniesienie 
świadomości ekologicznej miesz-
kańców, ale przede wszystkim 
zmniejszenie masy odpadów 
zmieszanych, za które musimy 
zapłacić najwięcej, bo od 700 
do 900 zł/tonę w Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania Od-
padów Komunalnych. Ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, nakłada na nas szereg 
obowiązków, między innymi uzyska-
nie odpowiednich poziomów recyklingu.

Dlatego, im więcej odpadów wysegre-
gujemy, tym wyższe 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 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.

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 środowisko,
•  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 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 gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 

w stosunku do tych właścicieli 
nieruchomości, którzy nie 
wywiązują się z obowiązku 
selektywnego zbierania od-
padów. Takie narzędzia mają 
zachęcić do selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych.

Każdego roku organizo-
wanych jest wiele akcji, które 

mają za zadanie wywołać reflek-
sję i wpłynąć na zachowania oraz 

myślenie  producentów i konsumen-
tów. 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 go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata może 
być naliczona za okres wsteczny, w zależności od oko-
liczności 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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Walczmy wspólnie 
o czyste powietrze
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www.....………………………………………….…..

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska

UM W RZGOWIE
TEL. 42 214 11 32

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, 
którego celem jest poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych.

Program skierowany jest 
do osób fizycznych, które są:
–  właścicielami/współwłaścicielami 

budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego lub wydzielonego w ta-
kim budynku lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

–  wydzielonego w takim budynku 
lokalu mieszkalnego z wyodręb-
nioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 
2 grupy beneficjentów:
–  uprawnionych do podstawowego 

poziomu dofinansowania – osoby, których 
roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

–  uprawnionych do podwyższonego poziomu 
dofinansowania – osoby, których przeciętny 
średni miesięczny dochód na osobę w gospo-
darstwie domowym nie przekracza:

–  1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
–  2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

WYMÓG:
zaświadczenie o wysokości dochodu

wydane przez gminę

Program przewiduje dofinansowania na:
–  źródło ciepła: wymianę, zakup, montaż,
–  instalację centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej,
–  wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
–  mikroinstalację fotowoltaiczną,
–  ocieplenie przegród budowlanych,
–  stolarkę drzwiową i okienną,
–  dokumentację (audyt energetyczny, doku-

mentacja projektowa).

Terminy:
•  Realizacja programu 

– lata 2018–2029 r.
•  Podpisywanie umów 

do 31 grudnia 2027 r.
•  Zakończenie wszystkich 

prac objętych umową 
do 30 czerwca 2029 r.

Dofinansowanie obejmuje przedsię-
wzięcia zarówno w trakcie realizacji, 
jak i zakończone, pod warunkiem 
poniesienia pierwszego kosztu mak-
symalnie 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, ale nie 
wcześniej niż przed datą wskazaną 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinan-
sowanie, tj. przed 15 maja 2020 r.

Informację o dotacjach w Programie Czyste 
Powietrze można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie, pokój 7, telefonicznie 42 214 11 32 
oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

Izabela Krauze

Złóż wniosek Złóż wniosek 
o dotacjęo dotację
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W niedzielę, 19 września w rzgow-
skim Skate Parku odbyły się XII 
Mistrzostwa Rzgowa w Jeździe 

na Deskorolce o Puchar Burmistrza Rzgowa. 
Pogoda tego dnia nie rozpieszczała, jednak za-
wodnicy nie zawiedli. Prawie 30 osób wzięło 
udział w tegorocznych zawodach.

O godzinie 14.00 rozpoczęły się zapisy, 
a już o 15.00 wystartowały przejazdy punkto-
wane. Nad przebiegiem imprezy czuwali: Łu-
kasz Jędrzejczak (sędzia), Rafał Modranka 

(sędzia), Paweł Madaliński (komentator), Ewa 
Tyll (koordynator wydarzenia) oraz niezastą-
piona pani Maria, nasza pomoc medyczna.

Zawody odbywały się w dwóch kategoriach 
wiekowych: kategorii do lat 16 oraz Open.

W kategorii do lat 16 nagrody zdobyli: 
Piotr Sobieszek, Oliwier Marczak i Wiktor 
Ogrodowczyk.

W kategorii Open najlepsi okazali się: Ja-
kub Owczarek, Bartosz Maciejewski, Robert 
Hajdys oraz Igor Pękala.

Oceniany był również Best Trick – tu naj-
lepszy okazał się Jakub Owczarek.

Po zakończeniu przejazdów i ogłoszeniu 
zwycięzców zostały rozdane nagrody, które 
wręczał burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
oraz dyrektor GOSTiR Radosław Bubas.

Zapraszamy na kolejne mistrzostwa, któ-
re tradycyjnie odbędą się za rok na przełomie 
września i października. Dziękujemy firmie 
Nervous za wsparcie imprezy. Gratulacje dla 
wszystkich zawodników.

GOSTiR

9 listopada w godz. 9–12 
planowana jest w Rzgowie 
impreza edukacyjno-
sportowa dla 250 uczniów 
szkół podstawowych. 
W związku z tym burmistrz 
Mateusz Kamiński spotkał 
się w czwartek, 16 września 
2021 r. z Arturem Partyką, 
srebrnym medalistą w skoku 
wzwyż olimpiady w Barcelonie 
w 1996 r., prezesem Fundacji 
Klub Polskiej Lekkiej Atletyki 
oraz z Pawłem Januszewskim, 
specjalistą biegu na 400 m 
przez płotki, mistrzem Europy 
z 1998 roku.

Znani lekkoatleci, a wśród nich również 
Sebastian Chmara, halowy mistrz 
świata w wieloboju 1999 r. przygotują 

warsztaty z pokazem filmu dokumentalnego 
oraz pogadanką na temat lekkoatletyki w Pol-
sce i na świecie w sali kinowej GOK, a następ-
nie poprowadzą rozgrywki lekkoatletyczne 
w hali sportowej GOSTiR. Celem imprezy jest 
popularyzacja olimpijskich dyscyplin sporto-
wych, a przede wszystkim zachęcenie dzieci 
do młodzieży do uprawiania sportu.

Magnesem dla uczniów ma być udział zna-
nych postaci polskiej lekkoatletyki. Dla uatrak-
cyjnienia wydarzenia, goście przyjadą z po-
chodnią olimpijską z Londynu. Będzie można 
porozmawiać z gwiazdami sportu, wziąć udział 
w błyskawicznym quizie na temat pochodzenia 
barw kółek w logo olimpiady i rozróżniania po-
jęć: „olimpijczyk” „olimpiada” oraz „igrzyska”.

W spotkaniu w rzgowskim ratuszu wzięli 
udział m.in. Joanna Papuga-Rakowska, dyrek-
tor GOK, Radosław Bubas, dyrektor GOSTiR, 
Miron Ossowski odpowiedzialny za promocję 
gminy oraz Katarzyna Machaj, przedstawiciel-
ka organizatorów wydarzenia. WK

Znani sportowcy 
zorganizują u nas zawody

Na deskorolce o Puchar 
Burmistrza Rzgowa

W rzgowskimW rzgowskim
skateparkuskateparku
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Zanim przejdziemy do relacji 
z ostatnich spotkań pierwszej 
drużyny kilka słów o kolej-
nym wzmocnieniu zespołu. 
Do kadry na zasadzie wolnego 
transferu dołączył dobrze zna-
ny w Rzgowie Marcin Cander. 
Zawodnik ten, po dwóch dosyć 
krótkich przygodach na IV-
-ligowych boiskach w Nerze 
Poddębice i Polonii Piotrków 
Trybunalski, ponownie dołą-
czył do Zawiszy.

Wyniki seniorów znacznie lepsze
Pisaliśmy ostatnio o ligowym falstarcie 
i na szczęście mamy go już za sobą, choć do-
robek punktowy mógł być jeszcze wyższy. 
Przełamanie przyszło w meczu wyjazdowym 
z Górnikiem Łęczyca. Zawisza pokazał w nim 
skuteczny futbol, nie pozwalając gospodarzom 
na zbyt wiele. Do bramki beniaminka udało 
się trafić aż sześciokrotnie, bez żadnej straty 
bramkowej po stronie naszej drużyny. Kolejne 
spotkanie to także mecz na wyjeździe i bardzo 
emocjonujący pojedynek z Iskrą Dobroń, za-
kończony kolejnym zwycięstwem 3:2.

W następnej kolejce podjęliśmy na wła-
snym boisku Victorię Rąbień i powinien być 
to mecz z gatunku „musimy go wygrać”. Jed-
nak jak to w piłce bywa niczego nie można być 
pewnym i zamiast kolejnych trzech punktów 
do swojego dorobku dopisaliśmy okrągłe 0. 
Tak naprawdę już pierwsza połowa tego spo-
tkania powinna zamknąć emocje w tym me-
czu. Zawisza wypracował sobie przynajmniej 
trzy dogodne sytuacje, które powinny, a nawet 
musiały zostać zamienione na bramki. Niestety 
żaden ze strzałów nie znalazł drogi do siatki. 
Po przerwie dwa szybkie ciosy zadali goście, 
na które udało nam się odpowiedzieć tylko jed-
nym trafieniem i porażka 1:2 stała się faktem.

O kolejną zdobycz punktową zespół musiał 
walczyć w grach z KAS Konstantynów i ŁKS 
III Łódź. Jak się okazało, wypadek przy pracy 
w meczu z Victorią Rąbień został szybko zapo-
mniany, a Zawisza zdołał pokonać obu przeciw-
ników. Najpierw 2:1 z zespołem popularnych 
Kasiarzy, a następnie 2:0 w Łodzi. Szczególnie 
to drugie spotkanie zostało rozegrane na nie-
złym poziomie, choć kolejny raz w niepełnym 
zestawieniu kadrowym. Zawisza do swoich 
zwycięstw dołożył jeszcze jedno w rozgrywkach 
okręgowego Pucharu Polski, eliminując na wy-
jeździe Ner Poddębice (1:0). Tym samym nasz 
zespół awansował do kolejnej IV rundy, a na-
szym przeciwnikiem będzie Włókniarz Zgierz.

Drużyna rezerw, po małej 
wpadce na początku rozgrywek, 
wyraźnie przyspieszyła tempo zdo-
bywania punktów. W kolejnych 
czterech spotkaniach zanotowali 
3 zwycięstwa i 1 remis, pokonując 
6:2 AMII II Łódź, 6:3 Metalowiec 

Łódź, remisując 1:1 z GKS Ksawe-
rów i w ostatnim meczu wysoko wygrywając 
ze Stowarzyszeniem ŁKS Łódź 12:2. Wynik 
z 5 kolejki powinien być przynajmniej o kilka 
goli wyższy, jednak druga połowa meczu przy-
niosła ogromną niemoc strzelecką. Gości albo 
broniły na zmianę słupki z poprzeczką, albo 
nasze strzały kierowane były wprost w bramka-
rza lub były niecelne. Do rozegrania pozostały 
jeszcze cztery kolejki, mamy więc nadzieję, 
że dodatni bilans bramkowy będzie stale rósł.

Dziewczyny na fali
Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy żeń-
ska drużyna Zawiszy. I jakby tego było mało, 
to każda z wygranych została odniesiona 
w bardzo dobrym stylu. Jako pierwszy do Rz-
gowa przyjechał zespół UMKS Zgierz i nie-
stety tego wyjazdu nie będzie wspominał zbyt 
miło, gdyż pojedynek ten zakończył się bardzo 
wysokim naszym zwycięstwem 10:0. Drugim 
zespołem, który zawitał na stadion przy ul. Tu-
szyńskiej był łódzki Kolejarz. Wynik był trochę 
niższy, ale także wysoki, bo 7:1.

W trzeciej kolejce, w pierwszym wyjaz-
dowym spotkaniu, zmierzyliśmy się Fenixem 
Boczki Chełmońskie. Zwycięstwo 13:0 to też 
z pewnością najwyższa wygrana w historii ko-
biecej piłki nożnej w Rzgowie. Natomiast ko-
lejny pojedynek z SALOS Różą Kutno miał być 
prawdziwym testem naszych możliwości w tego-
rocznych rozgrywkach. Zaczęło się nie najlepiej, 
bo od wyniku 0:2 po pierwszym kwadransie gry. 
Nasze dziewczyny jednak nie odpuściły i jeszcze 
w pierwszej połowie wyszły na prowadzenie 4:3, 
ostatecznie zwyciężając 6:3. Bilans pierwszych 
czterech gier prezentuje się wyśmienicie, gdyż 
z kompletem 12 punktów i 36 zdobytymi bram-
kami otwieramy ligową tabelę, mając jednocze-
śnie 6 punktów przewagi nad drugim w stawce 
Rekordem Brzeziny. Z tym rywalem zmierzymy 
się w kolejnej, piątej już kolejce IV ligi kobiet.

Rozgrywki młodzieżowe
Rozgrywki młodzieżowe ruszyły pełną parą, 
a każda z drużyn ma za sobą po kilka roze-
granych spotkań. Juniorzy Młodsi z rocznika 
2006/07 na swoim koncie uzbierali 12 punktów 
w 5 meczach i obecnie plasują się na drugiej 
pozycji w tabeli. Bez punktu wyszliśmy tylko 
ze spotkania z zespołem Metalowca Łódź, ale 
pojedynek był bardzo zacięty. Zespół z roczni-

ka 2008 nie najlepiej wszedł w nowe rozgryw-
ki, a po dwóch porażkach nastąpiła zmiana 
na stanowisku trenera. Prowadzącego do tej 
pory drużynę Zbigniewa Wyciszkiewicza za-
stąpił Jacek Szewczyk, który już w pierwszym 
spotkaniu zdobył komplet punktów.

Kolejna drużyna z rocznika 2009, mimo 
przeciągającego się impasu ze znalezieniem 
nowego opiekuna, bardzo dobrze odnalazła się 
w rozgrywkach Młodzika D1. Za nami 4 kolej-
ki, choć tylko 3 rozegrane i zakończone zwycię-
stwami. Jedno spotkanie na ten moment zakoń-
czyło się walkowerem, gdyż na zmianę terminu 
nie wyraził zgody GKS Ksawerów. Szkoda, 
że nasi gminni sąsiedzi zapominają, że najlepszą 
rywalizacją jest mecz. Jednocześnie nasza proś-
ba o rozegranie tego spotkania w sportowym 
duchu na razie pozostaje bez odpowiedzi… 
Z końcem września rolę trenera tej drużyny 
przejął Piotr Czaplarski, doświadczony trener 
zespołów młodzieżowych, jak i seniorskich.

Jeszcze lepszą formę zaprezentował zespół 
z rocznika 2010, stawiający pierwsze kroki 
w grach 9-osobowych. W pierwszych dwóch 
spotkaniach zanotował on dwa zwycięstwa, 
strzelając łącznie 14 goli, przy tylko 2 straco-
nych. Już za chwilę próba generalna ich moż-
liwości, gdyż przyjdzie im się zmierzyć z Aka-
demią Widzewa Łódź.

Ostatni zgłoszony do rozgrywek zespół 
Orlików z rocznika 2012 przeplata mecze li-
gowe z rozgrywkami turniejowymi. Wyniki 
napawają optymizmem i kolejny przypomina-
my, że walczą oni z rocznikiem o rok od siebie 
starszym, mającym często przewagę fizyczną. 
To jednak ich nie zraża, a zdobyte doświadcze-
nie na pewno zaprocentuje. Pozostałe drużyny 
szlifują swoje umiejętności, aby sprawdzić się 
w meczach sparingowych lub turniejach. Do-
datkowo bardzo zakończył się nabór zawodni-
ków z roczników 2014 i 2015. Pierwotnie o sile 
najmłodszej utworzonej grupy stanowiły dzie-
ci z roczników 2013 i 2014, jednak po ostat-
nich zgłoszeniach całą grupę podzielono 
na tę z rocznika 2013 i nową z rocznika 2014 
i 2015. Cieszy nas okazane zainteresowanie 
i fakt, że z roku na rok Zawisza przyciąga coraz 
to więcej młodych adeptów futbolu. Wszystko 
wskazuje na to, że rok 2021 będzie rekordo-
wym pod względem liczby zawodników.

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZE

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2020, 
tak jak pisaliśmy w poprzednim numerze, od-
było się 9 września w sali konferencyjnej hali 
sportowej GOSTiR w Rzgowie. Kolejny już raz 
zarówno członkowie stowarzyszenia, jak i ko-
misja rewizyjna pozytywnie ocenili bieżącą 
działalność klubu i udzieliły zarządowi Zawiszy 
absolutorium. Dziękujemy za okazane zaufanie.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

ZAWISZA ZAWISZA 
w ofensywiew ofensywie
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Koła Gospodyń Wiejskich 
z gminy Rzgów spotkały 
się w sobotę, 25 września 
2021 r., aby świętować Dzień 
Ziemniaka. Na tę okoliczność 
panie przygotowały 
okolicznościowe stoły 
zastawione najbardziej 
wyszukanym jadłem 
powstałym głównie z kartofli. 
To wszystko było przystrojone 
wrzosami, kompozycjami 
z kwiatów, ziół, a także warzyw 
i winogron.

Po dwóch latach przerwy spowodowanych epi-
demią, udało się powrócić do tradycji ziemnia-
czanych świąt. Taneczno-wokalną oprawę Jar-
marku Integracyjnego w Bronisinie Dworskim 
przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Rzgo-
wie pod kierunkiem dyr. Joanny Papugi-Ra-
kowskiej, Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 
pod kierunkiem Renaty Furgi i Jarosława Ry-
chlewskiego. Wspólnie z Renatą Furgą śpiewa-
ła Izabela Kijanka.

Dzień Ziemniaka nie mógł obyć się bez 
tradycyjnej degustacji. To zadanie powierzono 
specjalnie powołanej komisji konkursowej. Ko-
misja uznała za najlepsze w swojej klasie:
•  Paluszki ziemniaczane KGW z Kalinka
•  Prażoki z kapustą KGW z Gospodarza
•  Placki ziemniaczane z drożdżami KGW 

z Huty Wiskickiej
•  Zapiekankę ziemniaczana z mięsem KGW 

z Prawdy,
•  Placek ziemniaczany z mięsem mielonym 

KGW ze Starowej Góry
•  Zupę ziemniaczaną z KGW ze Starej Gadki
•  Kugiel ziemniaczany z cebulą, boczkiem i że-

berkami, a także róże z ziemniaków z KGW 
z Romanowa

•  Zupę wołową z makaronem z ziemniaków 
gotowanych (bataty) KGW z Czyżeminka

•  Gulasz węgierski z ziemniakami KGW z Gu-
zewa

•  Kluski żelazne łyżka kładzione, okraszone 
boczkiem KGW z Kalina

•  Kuleczki zapiekane z sosem czosnkowym 
z KGW z Bronisina Dworskiego.

W tradycyjnej konkurencji obierania ziemniaków 
w taki sposób, żeby uzyskać najdłuższą obierkę 
– zwyciężył Piotr Cieplucha, doradca wojewo-
dy łódzkiego. W konkurencji ścierania kartofla 
na placki ziemniaczane zwyciężyła Magda Pola-
czek. W odróżnieniu od rywalek ścierała klęcząc 
i znacznie je wyprzedziła. Wobec obfitości dóbr 
na stołach, nie zużyto tegoż ciasta na placki ziem-
niaczane. Po części gastronomicznej wystąpiła ka-
pela „Dobrzanie” z Pabianic, gwiazda wieczoru.

W Jarmarku Integracyjnym w Bronisi-
nie Dworskim wzięli udział ponadto: Miron 
Ossowski – specjalista ds. rozwoju i promocji 
gminy, Radosław Pełka – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie, radni Kamila Kuźnicka, 
Zbigniew Waprzko, Przemysław Szczech, Da-
nuta Szymczak – przewodnicząca KGW w gmi-
nie Rzgów, Krzysztof Marciniak – tenor, solista 
Teatru Wielkiego w Łodzi, Klaudia Zaborow-
ska-Gorzkiewicz oraz Marta Stasiak – członki-
nie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
i druh Dariusz Krzewiński – prezes Zarządu 
Powiatowego i Gminnego ZOSP.

Włodzimierz Kupisz

Dzień Dzień 
ZiemniakaZiemniaka

BronisinBronisin
DworskiDworski


