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Gaude Mater Polonia… (Ciesz się 
Matko-Polsko…”) zaśpiewał Rzgow-
ski Chór „Camerata” w rzgowskiej 

świątyni podczas mszy w intencji Ojczyzny, 
w czwartek, 11 listopada 2021 roku. Dyry-
gowała Izabela Kijanka. Kazanie o znaczeniu 
niepodległości wygłosił proboszcz ks. kanonik 
Krzysztof Florczak. Burmistrz Mateusz Kamiń-
ski i przewodniczący Rady Miejskiej Radosław 
Pełka, a także Zbigniew Waprzko, przewodni-

czący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej zło-
żyli wieniec z kwiatów w barwach narodowych 
przed tablicą okolicznościową w kościele.

Tegoroczne Święto Niepodległości w Rzgo-
wie uhonorowała również młodzież z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” GOK w malow-
niczych strojach staropolskich. Młodzi artyści 
utworzyli szpaler w kościele, a następnie usta-
wili się na skrzydle zgromadzonych uczestni-
ków uroczystości w parku, gdzie kwiaty przed 
pomnikiem Twórców Niepodległości złożyły 

reprezentacje samorządu na czele z burmi-
strzem Mateuszem Kamińskim i Radosławem 
Pełką – przewodniczącym Rady Miejskiej, 
przedstawiciele partii politycznych, zarząd 
Spółki Leśnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uroczystościach wzięło udział około 
200 mieszkańców. Obecni byli ponadto: Ma-
rek Bartoszewski – wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie, Joanna Papuga-Rakowska 
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który 
zorganizował uroczystość, Klaudia Zaborow-

ska-Gorzkiewicz, Marta Stasiak 
– członkinie Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, Edyta 
Waprzko – radna powiatowa, oraz 
sołtysi, kombatanci, duchowni. 
Podniosłym punktem uroczysto-
ści było odśpiewanie pełnej wersji 
hymnu państwowego. Burmistrz 
Mateusz Kamiński podziękował 
licznie zebranym za udział w reli-
gijnej oraz patriotycznej uroczy-
stości, podczas której panowała 
przepiękna pogoda.

Włodzimierz Kupisz

W 103. rocznicę W 103. rocznicę 
odzyskania odzyskania 
niepodległościniepodległości
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W piątek, 12 listopada w rzgow-
skim ratusza odbyło się spotka-
nie informacyjne z dr. Maciejem 
Dudziakiem z Agencji Wspie-
rania Ochrony Środowiska 
z Poznania. Tematem spotkania 
były zakończone konsultacje 
społeczne dotyczące projek-
tu strategii rozwoju Rzgowa 
w 7-letniej perspektywie.

Wzięli w nim udział: burmistrz Mateusz Ka-
miński, przewodniczący Rady Miejskiej Ra-
dosław Pełka, wiceprzewodniczący Marek 
Bartoszewski z 9 innymi radnymi, urzędnicy 
odpowiadający za rozwój gminy, gospodarkę 
komunalną, pozyskiwanie funduszy zewnętrz-
nych i za ochronę środowiska, a także dyrektor 
GOSTiR, a także sołtysi.

W ramach konsultacji zostało zgłoszonych 
60 projektów, co świadczy o średnim zaangażo-
waniu społecznym. Jednak są gminy, gdzie nie 

pojawił się żaden głos, a wnioski były absurdal-
ne jak np. sfinansowanie słupa energetycznego 
przy posesji konkretnego mieszkańca.

Raport z konsultacji zostanie ogłoszony pu-
blicznie zaraz po zakończeniu prac nad nim. 
Dyskusja z udziałem radnych oraz burmistrza 
z ekspertem – dr. Maciejem Dudziakiem do-
tyczyła elastyczności przyszłego dokumentu, 

czyli strategii rozwoju gminy Rzgów w tak 
długiej perspektywie 7  lat. Ramy inwestycji 
zostały określone na 260 milionów złotych, 
ale wynikają z szacunków. Nie wiadomo jak 
długo będą zamrożone fundusze unijne. Nie 
wiemy, jakie pojawią się nowe fundusze rzą-
dowe i na co będą przeznaczone. Planowane 
inwestycje stanowią pewien katalog, którego 

zawartości nie da się realizować jak bardziej 
sztywnego, całorocznego budżetu.

Strategia rozwoju po przyjęciu jej na szcze-
blu lokalnego samorządu podlega ocenie Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi. Co do zasady, 
urzędnicy marszałka województwa przyjrzą się 
planom inwestycyjnym, czy potencjalnie nie 
wykraczają poza zdolności budżetu. Najważ-
niejsza przy ocenie będzie zgodność poszcze-
gólnych zamierzeń z prawem środowiskowym 
czy też prawem budowlanym.

Przyjęcie strategii rozwoju gminy Rzgów 
nie oznacza, że samorząd nie może wprowa-
dzać istotnych zmian np. w sferze inwestycji 
w perspektywie 7-letniej. Jednak każda taka 
poważna zmiana oznacza powtórne konsulta-
cje dokumentu z Urzędem Marszałkowskim. 
Ustawowo trwa to 30 dni, ale trzeba liczyć 
się z tym, że może nastąpić spiętrzenie zmian 
w innych gminach, spowodowane istotnym 
niedoszacowaniem np. wzrostu cen usług i to-
warów branży budowlanej. To wydłuży czas 
oceny zmienionej w jakimś zakresie strategii.

Włodzimierz Kupisz

Podczas środowej sesji Rady 
Miejskiej w Rzgowie, 24 listo-
pada, omawiany był raport 
firmy Bielik Drony, dotyczący 
kontroli pieców z ziemi i z po-
wietrza. Loty powietrznych 
minilaboratoriów, czyli 6,5-ki-
logramowych dronów trwają 
od godz. 7 rano do godz. 21 
i na razie są opłacone do końca 
roku kalendarzowego.

Jak wyjaśniła Magdalena Górska, kierownicz-
ka Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie, akcja ma charakter prewen-
cyjny i pilotażowy, czyli gmina zdobywa wiedzę 
na temat trucicieli i negatywnych zjawisk, ale 
sprawcy zanieczyszczeń nie są jeszcze karani 
za wykroczenia. Kończy się na kategorycznych 
upomnieniach i na rozmowach uświadamiają-
cych o zagrożeniach.

Burmistrz Mateusz Kamiński powiedział, 
że trudno jest uniknąć popełnienia pewnych 
wykroczeń w zakresie ochrony środowiska, 
bo ta wiedza o szkodzeniu zmienia się na na-
szych oczach i zwykłemu człowiekowi trudno 
jest uważać się za eksperta. Jednak niewiedza 
nie może usprawiedliwiać jaskrawych przykła-
dów zanieczyszczania powietrza.

Jak zauważył Damian Rahman, właści-
ciel firmy Bielik Drony, dotychczasowe kon-
trole wykazały np. palenie papą z deskami 
rozbiórkowymi, nawet odchodami gołębimi 
oraz zafoliowaną tekturą. Pod innym adresem, 
za drzwiami kotłowni kontrolerzy znaleźli pla-
stikowe wyroby przygotowane do rozpalania 
ognia. W tym samym celu inni mieszkańcy 
używali benzyny, rozpuszczalników i che-
moutwardzaczy. W różnych firmach, gdzieś 
w kącie posesji znajdują się stare kotłownie wę-
glowe, w których pali się odpadami poproduk-
cyjnymi, podczas gdy dom lub budynek biu-
rowy jest zaopatrzony w… kotłownię gazową.

Nad jednym z zakładów poziom zanie-
czyszczeń w dymie z komina był tak duży, 
że zapchały dronowe sensory. Gdzie indziej 
unoszące się nad kominem drobiny popiołu 
z pieca sprawiają, że szybko zużywają się śmi-
gła dronów. Daje to wyobrażenie tego co może 
siedzieć w dymie. W dymie stwierdzano duże 
nagromadzenie tzw. pyłów zawieszonych, na-
wet trzy razy przekraczające dopuszczalne 
normy. To dowód na to, ze ktoś nie zadbał 
o czyszczenie komina od 10‒12 lat, podczas gdy 
powinno się to robić przynajmniej raz w roku!

Podczas jednej z kontroli w Gospodarzu, 
wypatrzono chmurę dymu z ogniska rozpalo-
nego w Guzewie na polach za szkołą i przed-
szkolem. Damian Rahman, właściciel firmy 
Bielik Drony zwrócił uwagę na to, że palenie 

ognisk w gminie Rzgów to zjawisko powszech-
ne. Mieszkańcy pozbywają się zeschłych liści, 
łęcin po wykopkach i chwastów i nie ma w tym, 
nic szkodliwego, chyba że bioodpady były 
wcześniej sztucznie nawożone. Poza tym za-
dymienie drogi publicznej może zakończyć się 
wystawieniem mandatu przez policję. Trzeba 
pamiętać, że dym z ogniska może przeszkadzać 
sąsiadom.

Choć szczyt sezonu grzewczego mamy 
jeszcze przed sobą, więc formułowanie ocen 
na tym etapie jest obarczone błędami. Jednak 
Damian Rahman stwierdził z całym przeko-

naniem, że kotłownie w licznych na naszym 
terenie szklarniach spełniają normy. Podczas 
kontroli urzędnicy i pracownicy Bielika Drony 
byli wpuszczani na posesje, a mieszkańcy z po-
korą znosili pouczenia. Zawsze jednak w dniu 
kontroli policyjny patrol jest przygotowany 
do asysty kontrolerom lub do interwencji. Da-
mian Rahman prezentując raport nie omieszkał 
zauważyć, że w gminie Rzgów nie było przypad-
ków ostrzelania dronów śrutem lub kamieniami 
z proc. Wręcz przeciwnie, potencjalni winowaj-
cy na widok unoszących się nad kominem dro-
nów przestawali palić. Włodzimierz Kupisz

Ważne spotkanie na temat 
strategii rozwoju gminy

Co w dymie siedzi…
to wisi w powietrzuto wisi w powietrzu
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Mieszkańcy 23 ulic w Starowej Górze i Sta-
rej Gadce powinni niezwłocznie przyłą-

czać się do nowej kanalizacji, a tym samym 
do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. 
Na razie zrobiło to 1388 osób, a docelowo po-
winno ich być 1700!

Obie te największe w ostatniej dekadzie in-
westycje w gminie Rzgów powstały w połowie 
za pieniądze unijne. Jeśli pozostali mieszkańcy 
nie przyłączą się do sieci, trzeba będzie zwrócić 
pieniądze z dofinansowanie i to z odsetkami! 
Takie są wymogi zrealizowanych umów.

Z podłączeniem ociągają się np. właści-
ciele szamb choć, posiadanie go nie zwalnia 
od konieczności przyłączenia się do kanaliza-
cji w ulicy, bo inwestycja miała właśnie za cel 
zasadniczy doprowadzić do ich likwidacji. Nie-
którzy tłumaczą się brakiem wykonawcy albo 
środków finansowych. Skoro jednak osoby na-
wet w trudnej sytuacji biorą komercyjne kredy-

ty na telewizor, lodówkę, pralkę automatyczną, 
to równie dobrze można postarać się o pienią-
dze na przyłącze. O tej konieczności mówi się 
od kilku lat, a koszt inwestycji to na ogół kilka 
tysięcy złotych. Gmina nie może partycypo-
wać w wydatkach prywatnych, ani tym bar-
dziej pożyczać pieniędzy. WFOŚiGW mógłby 
pożyczyć, ale trzeba byłoby wyłonić jednego 
wykonawcę, co jest nierealne przy rozmiarach 
gminnej kanalizacji.

W sytuacji, gdyby trzeba było oddać wie-
le milionów dofinansowania, należy liczyć 
się z konsekwencjami niepodłączenia się 
do sieci kanalizacyjnej, wynikającymi z Ustawy 
o zachowaniu czystości w gminie z 1996 roku, 
np. może to być:
1.  kontrola urzędnicza, wydanie administracyj-

nego nakazu przyłączenia się do kanalizacji 
zbiorowej

2.  w razie niezastosowania się – grzywna pie-
niężna

3.  w następnej kolejności – wykonanie indy-
widualnego przyłącza przez gminę na koszt 
właściciela posesji

4.  w razie konieczności komornik ściąga należ-
ność za jego wykonanie

Zatem przyłączenie do kanalizacji zbiorowej 
jest nieodwołalne, a kolejność czynności jest 
następująca: Gdy gmina uzyska pozwolenie 
na użytkowanie, właściciel posesji zwraca się 
do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji z wnioskiem o warunki techniczne pod-
łączenia, a z nimi trzeba zwrócić się do insp. 
Bogdana Błazińskiego w UMR, pamiętając, 
że indywidualne przyłącze musi być wciąż od-
słonięte Wówczas przyjeżdża ekipa z GZWiK, 
która uruchamia studnię zaworową. Jeśli ścieki 
są prawidłowo odprowadzane, sporządza się 
protokół odbioru. Właściciel posesji zwraca się 
wtedy do GZWiK o wydanie umowy na odbiór 
ścieków. Ilość nieczystości oblicza się na podsta-
wie wody zużywanej w danym gospodarstwie.

Prawie 10 mln zł przyznano Gminie Rzgów 
w ramach rządowego Programu Inwesty-
cji Strategicznych „Polski Ład”. 2 mln 280 

tys. zł umożliwi budowę kolejnych odcinków ka-

nalizacji sanitarnej, 1 mln 425 tys. zł – to pienią-
dze na przebudowę ul. Wąwozowej w Rzgowie, 
natomiast aż 6 mln 175 tys. zł wyniesie dofinan-
sowanie modernizacji ulic Ogrodowej i Szkolnej.

– Cieszę się, że moje starania o te pieniądze 
przyniosły skutek, bo posłużą one realizacji inwe-
stycji, które znacznie ułatwią życie wielu miesz-
kańców – mówi burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński. Prace nad dokumentacją projektową 
przebudowy ulic Wąwozowej, oraz Ogrodowej 
i Szkolnej wraz z przyległymi skrzyżowaniami 
trwają już od kilku miesięcy, a dzięki rządowym 
środkom drogowcy i ciężki sprzęt pojawią się 
tam najprawdopodobniej w przyszłym roku. 
Do skanalizowania za pieniądze z „Polskiego 
Ładu” przewidziano ulice Hetmańską, Ogro-
dową i Kanałową w Starowej Górze.

Tekst i fot. mt

Zaczął się remont na zewnątrz przychodni, 
a jednocześnie pracownicy komunalni wy-

cinali uschnięte drzewa.
– Pacjenci od dawna byli zaniepokojeni 

z powodu uschniętych konarów, które w każdej 
chwili mogły upaść na ludzi lub zaparkowane 
pojazdy – mówi dyrektor GPZ Jarosław Nettik. 
– Potencjalne zagrożenie stanowiła stara lipa – 
pusta w środku. Pozostałe drzewa również były 
w bardzo złym stanie, więc zostały usunięte.

– Na ich miejsce zakupimy na dniach praw-
dopodobnie klony szczepione, niskopienne, żeby 
w przyszłości nie było problemów z ciężkimi, 
rozłożystymi koronami nieodpornymi na wichu-
ry – zapowiada Adam Stawiany, p.o. kierow-
nik Referatu Gospodarki Komunalnej UMR. 
– Nowa zieleń pojawiła się już na parkingu 
wewnętrznym od strony DDP sióstr felicjanek.

– Na remont wszystkich zewnętrznych ele-
wacji budynku głównego przychodni mamy 
zarezerwowane w budżecie gminy 69 tys. zł – 
poinformował Zbigniew Snelewski, kierownik 
referatu Inwestycji UMR. – Blacha na pokryciu 
dachu jest skorodowana i też wymaga wymiany, 
podobnie jak obróbki blacharskie. 

Przychodnia 
będzie jak nowa

RZGÓW

RZGÓW

Konieczne 
podłączenie!!!

ŻEBY UNIKNĄĆ KŁOPOTÓW…

Będzie kanalizacja i trzy przebudowane ulice!Będzie kanalizacja i trzy przebudowane ulice!

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

Dostaniemy prawieDostaniemy prawie
10 mln zł!10 mln zł!
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Bez zastrzeżeń odbył się odbiór techniczny 
oddanej do użytku ul. Gruntowej w Sta-
rowej Górze – poinformował Zbigniew 

Snelewski, kierownik Referatu Inwestycji 
UMR. To droga gminna szczególna, bo nie 
posiada chodników, a na całym jej 510-me-
trowym odcinku obowiązują przepisy strefy 
zamieszkania, chroniące przede wszystkim 
bezpieczeństwo pieszych.

W związku z tym prędkość przejazdu jest 
ograniczona do 20 km/godz., a na jezdni zapro-
jektowano trzy progi zwalniające. Ulica Gruntowa 

niegdyś z nawierzchnią tłuczniową i gruntowymi 
poboczami – dziś jest całkowicie wybrukowana 
kostką betonową o rozmiarach 10 x 20 cm. Jezd-
nia jest ujęta w krawężniki betonowe.

Szerokość ulicy od 4 do 4,5 m, a całkowita 
powierzchnia wybrukowania wynosi 2723 m 
kw. Podczas budowy wykonawca użył maszyny 
do układania całych płatów nawierzchni z kost-
ki brukowej, co przyspiesza proces budowlany. 
Koszt inwestycji wyniósł 744 tys. zł. Wykonaw-
cą była Firma Transportowo-Usługowa Zdzi-
sława Jagiełły z Łodzi.

Prawdopodobnie na początku przyszłego 
roku nie będzie już stalowego 2700-litrowe-

go zbiornika z gazem LPG na posesji świetlicy 
wiejskiej w Gospodarzu.

– Już w ubiegłym roku miejscowe Koło Go-
spodyń Wiejskich wystąpiło do gminy o zastą-
pienie LPG gazem ziemnym – mówi inspektor 
Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru budow-
lanego w Referacie Inwestycji UMR. – Obecnie, 
gaz ziemny jest tańszy od LPG, ale w zmianie 
chodzi przede wszystkim o to, że wzrośnie kom-
fort korzystania z paliwa, gdyż nie trzeba będzie 

sprawdzać poziomu gazu w zbiorniku. Przyłącze 
gazowe zostanie wykonane kosztem 14 tys. zł, 
zapewne jeszcze do końca tego roku.

Na budowie przedszkola ze żłobkiem w Ta-
dzinie (obok szkoły w Kalinie) stan robót 

przekroczył tzw. stan surowy zamknięty. Wy-
próbowano kotłownię wyposażoną w ekolo-
giczną pompę cieplną. Gotowa jest instalacja 
ogrzewania podłogowego. Położono instalację 
wodociągową, energetyczną, a także grzewczą. 
Wylano posadzki i częściowo położono już pły-
ty podłogowe. Obecnie kończy się ocieplanie 
dachu 25-centymetrową warstwą styropianu.

W ubiegłym roku na inwestycję przezna-
czono 100 tys. zł (przy szacowanych kosz-
tach łącznych 2,5 mln zł). Największe prace 
w obiekcie przypadły na lata 2021/2022. Sa-
morząd rzgowski uzyskał duży zastrzyk pie-
niędzy z budżetu państwa. W Tadzinie powstał 
budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 
użytkowej 432 m2. Warunki umowy z wyko-
nawcą obejmują również budowę kanalizacji 
ze zbiornikiem, a także montaż wyposażenia 
kuchni i zmywalni.

Jak nas poinformowała Milena Łęgocka, in-
spektor nadzoru z Referatu Inwestycji UMR, 

w żłobku przy ul. Letniskowej zakończył się re-
mont. W środku rozpoczyna się meblowanie. 

Zainstalowano ostatnie elementy poręczy wej-
ścia i podjazdu dla wózków. Gotowy jest plac za-
baw, wybrukowany podjazd, zainstalowana bra-
ma z furtką oraz ogrodzenie z paneli stalowych 
na podmurówce, a także uporządkowano teren.

W budynku komunalnym przy ul. Letni-
skowej na parterze powstały pomieszczenia dla 
drugiego w gminie Rzgów żłobka publicznego. 
Uwagę zwraca estetyczny, ale przede wszystkim 
bardzo potrzebny podjazd dla wózków od stro-
ny ul. Letniskowej. Ta rampa oplata ścianę par-
teru i kończy się przy nowym, głównym wej-
ściu ze szczytu budynku.

Przetarg na adaptację parteru budynku 
w Rzgowie przy ul. Letniskowej wygrała firma 
Zambud II z Sieradza. Gmina zapłaci za te in-
westycję 479 tys. zł. Zambud II ukończył prze-
budowę w terminie. Powierzchnia placówki 
wynosi około 100 m2 z kuchnią i zapleczem. 
Żłobek ma dysponować 14 miejscami dla ma-
luchów. To już drugi żłobek publiczny w gmi-
nie Rzgów. Pierwszy działa od niedawna w bu-
dynku przedszkolnym w Guzewie.

W wydatkach inwestycyjnych na ten rok 
przewidziano na rzgowski żłobek 600 tys. zł, ale 
samorząd pozyskał dofinansowanie zewnętrz-
ne z dwóch źródeł. Już 21 października 2020 r. 
gmina przystąpiła do negocjacji o jego dofinan-
sowanie w wysokości 407,5 tys. zł w ramach 
EFS w konkursie Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi. Pieniądze te będzie można wykorzy-
stać na pensje personelu żłobka oraz zapłacić 
za wyposażenie placu zabaw. Gmina otrzymała 
również 420 tys. zł dofinansowania w ramach 
programu Maluch Plus na rok 2021. Pieniądze 
z można było przeznaczyć na prace budowlane 
oraz wyposażenie. Pozostałe wydatki pokrywa 
gmina.

Gruntowa 
już gotowa

Ocieplają dach 
przedszkola

Gotowy żłobek 
przy Letniskowej

Gaz dla 
świetlicy

STAROWA GÓRA

PPozytywnie zakończył się odbiór techniczny wyremontowanej fasady bu-ozytywnie zakończył się odbiór techniczny wyremontowanej fasady bu-
dynku komunalnego przy ul. Długiej. Jak poinformował Zbigniew Sne-dynku komunalnego przy ul. Długiej. Jak poinformował Zbigniew Sne-

lewski, kierownik Referatu Inwestycji UMR – remont odbył się na wiosek lewski, kierownik Referatu Inwestycji UMR – remont odbył się na wiosek 
mieszkańca, a środki na ten cel – ok. 15 tys. zł były zapisane w budżecie gmi-mieszkańca, a środki na ten cel – ok. 15 tys. zł były zapisane w budżecie gmi-
ny. Kolor fasady nawiązuje do pierwotnej barwy ścian. W lśniącym nowością ny. Kolor fasady nawiązuje do pierwotnej barwy ścian. W lśniącym nowością 
domu wymieniono obróbki blacharskie, parapety oraz rury spustowe.domu wymieniono obróbki blacharskie, parapety oraz rury spustowe.

Budynek Budynek 
odnowionyodnowiony

RZGÓW TADZIN

Pozytywnie zakończył się odbiór tech-
niczny 5 nowych odcinków kanali-

zacji podciśnieniowej w Starowej Górze 
oraz Starej Gadce. Okres gwarancyjny 
ustalono na 5 lat od daty końcowego od-
bioru. Odcinki o łącznej długości 104 m 
kosztowały prawie 89 tys. zł. Inwesty-
cja poprawi jakość życia mieszkańców: 
w Starowej Górze w rejonie ulicy Gonto-
wa, Zagłoby i Frontowej, a w Starej Gadce 
przy ul. Usługowej i Zdrojowej.

fot. Bogdan Błaziński

Odcinek 
po odcinku

STAROWA GÓRA, STARA GADKA

RZGÓW

GOSPODARZ
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W sobotnie popołudnie, 6 listopada 2021 
roku w Prawdzie odbyło się zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze gminnego Związku 
Ochotniczej Straży Pożarnej RP. Prezesem or-
ganizacji został wybrany ponowie druh Dar-
iusz Krzewiński (na zdjęciu obok).

Uczestnicy wysłuchali sprawozdania 
za okres kadencji 2016‒2021. W tym czasie jed-
nostki wzbogaciły się o 13 nowych i używanych 
wozów strażackich, w tym duży, średnie i lek-
kie. Wymiana sprzętu była możliwa dzięki do-

finansowaniu z Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz wsparciu samorządu rzgowskie-
go. Gmina sfinansowała również doposażenie 
jednostek OSP w podręczny sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy.

Podczas ostatniej kadencji strażacy uczest-
niczyli w 262 akcjach, w tym 122 razy gasili 
pożary. Obecnie 220 druhów posiada upraw-
nienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, 93 może uczestniczyć w ratownictwie 
technicznym. Kierowców konserwatorów służy 
w gminie Rzgów – 54. Kadrę OSP tworzy 59 
dowódców i 28 naczelników, a 29 druhów jest 
przeszkolonych we współpracy z Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym.

Dh prezes ZOSP RP Dariusz Krzewiński 
wręczył pamiątkowe tabliczki z dedykacjami 

za zasługi dla OSP – członkom zarządu, burmi-
strzowi Mateuszowi Kamińskiemu, przewod-
niczącemu Rady Miejskiej Radosławowi Pełce, 
Mironowi Ossowskiemu oraz Włodzimierzowi 
Kaczmarkowi z UMR.

W skład nowego prezydium zarządu gmin-
nego ZOSP RP weszli:
•  Prezes dh Dariusz Krzewiński
•  Wiceprezesi: dh Tadeusz Olban, dh Jan Spałka
•  Komendant gminny dh Wojciech Gałkiewicz
•  Skarbnik dh Wojciech Pacholski
•  Sekretarz dh Justyna Pacześniak
•  Członkowie prezydium: dh Sebastian Sam-

borski, dh Adam Bednarczyk, dh Stanisław 
Gajdzicki

W.Kupisz, fot. M.Ossowski i R.Poradowski

Urzędowe kontrole palenia w piecach przy 
pomocy dronów rozpoczęły się w drugim 

tygodniu października i potrwają na pewno 
do końca roku, a dalej zobaczymy… Drony 
działają w parach – jeden rejestruje ewentual-
ne szkodliwe zawartości dymu, a drugi kamerą 
uwiecznia kontrole, które odbywają się niere-
gularnie, w różne dni w tygodniu i o różnych 
godzinach dnia i nocy.

Dotychczas zanotowano 102 adresy, pod 
którymi wykryte zostały pewne przekrocze-
nia, jednak nie oznaczało to palenia niedo-
zwolonych rzeczy (śmieci). Często wykrywane 

były pyły zawieszone, wskazujące np. na nie-
prawidłowe rozpalanie w piecach lub dawno 
nieczyszczony komin. W kilku przypadkach 

przekroczenie wywołało palenie drewna la-
kierowanego, kolorowych gazet oraz kartonów 
oklejonych taśmą, a w jednym przypadku papy.

Podczas kontroli urzędnicy sprawdzają, czy 
mieszkańcy posiadają certyfikaty używanego 
opału, czy w kotłowniach nie zalegają odpady 
i czy nie są palone śmieci. Ponadto wskazują, 

w jaki sposób rozpalać w piecach oraz infor-
mują o możliwościach dofinansowania wymia-
ny kotłów czy termomodernizacji budynków, 
a także przypominają o obowiązku spisu źródeł 
ogrzewania do CEEB.

Prowadzone przez Urząd Miejski w Rzgo-
wie działania mają być na razie przede wszyst-
kim formą edukacji o pomocy. Na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń można powie-
dzieć, że w miejscach skontrolowanych widać 
poprawę. Do końca roku, mamy nadzieję do-
trzeć do wszystkich posesji, gdzie stwierdzo-
ne będą nieprawidłowości i uciążliwości dla 
mieszkańców naszej gminy.

Magdalena Górska, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska UMR

Nowe władze gminnego 
zarządu OSP

Nieprawidłowości w kominach

W październiku odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród w plebiscycie Strażacy Roku 2021. 
Gala odbyła się w Centrum Dialogu im. Mar-
ka Edelmana w Łodzi. Jednostka OSP Rzgów 
zajęła I miejsce w powiecie łódzkim wschod-
nim w kategorii Jednostka OSP Roku oraz III 
miejsce w województwie łódzkim w kategorii 
Jednostka OSP Roku. Nagrodę odebrał druh 
Dariusz Śniady. fot. OSP

Rzgowska OSP najlepsza Rzgowska OSP najlepsza 
w powieciew powiecie
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We wtorek, 16 listopada 2021 r. w Ło-
dzi odbyła się XXVI gala wręczenia 
stypendiów dla szczególnie uzdol-

nionych uczniów i nagród dla nauczycieli. Miło 
nam poinformować, że tegoroczną stypendystką 
Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole zo-
stała Laura Gałązka, uczennica klasy 7 Szkoły 
Podstawowej w Kalinie i tym samym znalazła się 
w gronie 26 nagrodzonych uczniów szkół pod-
stawowych i średnich z województwa łódzkiego.

Laura Gałązka posiada wysokie i wszech-
stronne osiągnięcia pozaszkolne zdobyte 
na konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, 
a nawet międzynarodowych. Należą do nich: 
pierwsze miejsca w konkursach z języka pol-
skiego oraz tytuły Mistrza Ortografii, I, II i III 
miejsce z języka angielskiego, wysoki wynik 
w konkursach matematycznych, srebrny i brą-
zowy medal w karate, drugie miejsce w kon-
kursie recytatorskim, nagroda specjalna za pra-
cę plastyczną. Laura to również wolontariaszka 
akcji szkolnych m.in.: Pomoc rodzinom w po-
trzebie, Szlachetna paczka, WOŚP.

Laura jest pierwszą uczennicą w historii 
Szkoły Podstawowej w Kalinie, która za wyniki 
w nauce osiągnęła ocenę końcową na poziomie 
6,0 i utrzymuje ją od trzech lat. Prezentuje wy-
soką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Stara 
się zawsze służyć pomocą koleżankom i kole-
gom, dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje 
oraz innych.

Gratulujemy otrzymanego stypendium, 
a rodzicom składamy powinszowania!

Jarosław Marianowski, 
foto: Anna Gałązka, JM 

Skazana 
na sukces

W rzgowskim ratuszu odbyło się spotka-
nie burmistrza Mateusza Kamińskiego 

z Marią Nowakowską, która na potrzeby swego 
doktoratu, tropi detale architektoniczne w Ło-
dzi i w Rzgowie. Plonem tych badań jest folder 
turystyczny zatytułowany „Rzgów w detalu”, 
połączony z grą terenową oraz propozycją 
oryginalnego spaceru po naszym miasteczku.

Folder ukazał się właśnie w nakładzie 500 
egzemplarzy. Zawiera on sporo niezwykłości 
z przeszłości Rzgowa. Chodzimy obok nich 
i rzadko dostrzegamy. Mowa tu np. o zegarach 
słonecznych przy ul. Rawskiej, czy o sumikach 
i łątkach w drewnianym domu nieopodal. Rz-

gów należy do miasteczek, w których w latach 
50. XX w. powstały za prywatne pieniądze ka-
mienice i obiekty hotelarskie, jak np. Wir czy 
Jurand. To była sensacja, biorąc pod uwagę 
czasy stalinowskie, a więc urzędową niechęć 
do prywaciarzy wszelkiej maści. Z kolei na pla-
cu 500-lecia mamy brzdąca na słupie, który jest 
kopią bohatera chaplinowskiego filmu.

Burmistrz Mateusz Kamiński zaskoczył 
gościa opowieścią o pochodzeniu zadaszonych 
bram. Pochodzą z czasów, kiedy wielu rzgo-
wian zarabiało na życie transportem wapna 
z Sulejowa. Dach nad bramą wjazdową na po-
dwórko chronił wapno przed deszczem.

Folder trafi do rąk pasjonatów historii pod-
czas wiosennego spaceru po Rzgowie. W roli 
przewodniczki wystąpi Maria Nowakowska, 
filolog polski i historyk sztuki, która przygoto-
wuje pracę doktorską na Uniwersytecie Łódz-
kim. Jak poinformował Miron Ossowski, spe-
cjalista ds. rozwoju i promocji gminy Rzgów, 
jest rozważany start w konkursie na mikrogrant 
Centrum Opus na realizację filmu na temat de-
tali rzgowskiej architektury, który byłby poka-
zany na premierze w GOK oraz w internecie.

W. Kupisz

W piątek, 12 listopada 2021 roku, w środku 
długiego weekendu, najmłodsi miesz-

kańcy sołectwa Gospodarz wraz z rodzicami 
mieli niecodzienną okazję skorzystać z sza-
lonych atrakcji w Parku Rozrywki Mandoria 
w Rzgowie. Organizacją tej wyjątkowej przy-
gody zajęli się sołtys Gospodarza Henryk Ga-
rusiński oraz mieszkanka sołectwa – Marlena 
Dyngus z pomocą radnego Rady Miejskiej 
w Rzgowie – Kordiana Skalskiego. Tym oso-
bom dzieci wraz z rodzicami złożyli serdeczne 
podziękowania w tym wyjątkowym dniu.

Atrakcja zasponsorowana została z fundu-
szu sołeckiego miejscowości Gospodarz przy 
wsparciu Zarządu spółki Ptak SA. Uczestnicy 
wyjazdu mogli oddać się niezapomnianej, ca-
łodniowej zabawie, zjeść wspólny obiad w ba-

jecznej restauracji w samym centrum parku, 
a na pamiątkę otrzymali pluszowe upominki 
z symbolem Mandorii.

Rada Sołecka Gospodarza

Rzgów pełen 
sumików, łątek 
i zadaszonych 
bram...

Dobra zabawa!

UczennicaUczennica
z Kalinaz Kalina

LauraLaura
GałązkaGałązka

GOSPODARZ W MANDORII
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Koncert patriotyczny „Wszystko dla 
Ojczyzny” w środę, 10 listopada 2021 
roku w Sali widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury osiągnął spektakularny suk-
ces. Około 130 artystów ze Rzgowskiej Orkie-
stry Dętej (dyrygent Jacek Rutkowski), Rzgow-

skiego Chóru „Camerata” (dyrygent Izabela 
Kijanka), Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 
(instruktor Renata Furga, kier. muzyczny Ja-
rosław Rychlewski) i ze Szkoły Muzycznej w 
Rzgowie zademonstrowało swoje umiejętności 
przed wypełnioną po brzegi, rozentuzjazmo-

waną widownią. Koncert poprowadzili: dyrek-
tor GOK Joanna Papuga-Rakowska oraz Marek 
Binkowski.

Koncert był planowany rok temu, ale 
epidemia pokrzyżowała plany. Teraz zespoły 
muzyczne mogły nareszcie wystąpić na profe-

sjonalnej scenie, tak długo wyczekiwanej. Bur-
mistrz Mateusz Kamiński zauważył, że udało 
się stworzyć bardzo udany spektakl w pięknej 
oprawie – obiekcie wzniesionym w całości za 
pieniądze lokalnych podatników, bo nasi arty-
ści zasługiwali na taką scenę. W.Kupisz

Koncert „Pieśni niepodległościowe – 
wspólne śpiewanie” został zorganizowany 
dla mieszkańców gminy w niedzielę, 14 li-
stopada 2021 roku w sali widowiskowej 
GOK.

Zaprezentowane zostały najpiękniejsze pieśni 
patriotyczne, których obecność na stałe wpi-
sała się w świadomość narodową Polaków, jak: 
„Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Ułani, 
ułani…” i wiele innych. Licznie zgromadzona 
publiczność wykazała się niezwykłą muzykal-

nością i chętnie dołączała do muzyków na sce-
nie i na widowni. Brawom i serdecznościom 
nie było końca.

Podczas koncertu wystąpiło pięciu znako-
mitych artystów Teatru Wielkiego w Łodzi:
• Agnieszka Makówka – mezzosopran
• Rafał Pikała – bas
• Krzysztof Marciniak – tenor
• Agnieszka Białek – (sopran), która była też 
gospodarzem koncertu.
• Akompaniował znakomity pianista i dyrygent 
Marcin Werner. GOK

NA PATRIOTYCZNĄ NA PATRIOTYCZNĄ 
NUTĘ…NUTĘ…

Operowa galaOperowa gala

ŚWIETNY WYSTĘPŚWIETNY WYSTĘP

W RZGOWSKIMW RZGOWSKIM

DOMU KULTURYDOMU KULTURY

I WSPÓLNEI WSPÓLNE
ŚPIEWANIEŚPIEWANIE
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W dniu symbolicznego jubileuszu 
rzgowski chór śpiewał i wzruszał 
w koncercie na żywo oraz na filmach 

zrealizowanych w GOK podczas pandemii, kie-
dy nie można było spotykać się z publicznością.

Program urodzinowego festiwalu Rzgow-
skiego Chóru „Camerata” składał się z utworów 
wykonywanych na żywo i ukazanych na fil-
mach: „Jedzie pociąg z Cameratą”, piosenka 
a cappella – „Choć burza huczy”, „Wiosna 
w Cameracie”, piosenka a cappella – „Pięk-
na nasza Polska cała”, „Niebo z moich stron 
w Cameracie”, piosenka a cappella – „Krako-
wiak”, „Jak się masz, Camerato?”, XIX-wieczna 
piosenka biesiadna a cappella – „Kurdesz”, no 
i wreszcie „Camerata w rytm Afryki”, stanowią-
ca tło muzyczne do wypoczynku chórzystów 
z drinkami pod palmami. Pomiędzy projek-

cjami a występami na żywo dyrygentka Izabe-
la Kijanka rozbawiała publiczność dowcipami 
i anegdotami o zespole.

Następnie chórzyści wystąpili w strojach 
nastolatków, strzelały confetti, na scenę wjechał 
tort kartonowy, piętrowy na białym obrusie. 
Niestety, tort nie był do zjedzenia ze względu 
na wysoką zawartość celulozy. Punktem kul-
minacyjnym koncertu były wystąpienia oko-
licznościowe, gratulacje, życzenia oraz morze 
kwiatów dla chórzystów.

W urodzinowym koncercie „Cameraty” 
wzięli udział m.in. burmistrz Mateusz Kamiń-
ski, Radosław Pełka – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie wraz z zastępcą Markiem 
Bartoszewskim, Stanisław Zaborowski – prze-
wodniczący Komisji ds. Społecznych RM, rad-
ny Jarosław Świerczyński. Klaudia Zaborow-
ska-Gorzkiewicz, członkini Zarządu Powiatu 
odczytała gratulacyjny list okolicznościowy 
od Andrzeja Opali, starosty powiatu łódzkie-
go wschodniego. Koncert oklaskiwała Anna 
Malinowska – dyrektorka Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Rzgowie i Danuta Szymczak, 
przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Kół 
i Gospodyń Wiejskich. Koncert prowadzili: 
Izabela Kijanka, dyrygentka „Cameraty”, dyrek-
torka GOK Joanna Papuga-Rakowska, i Marek 
Binkowski, kierownik muzyczny GOK.

Włodzimierz Kupisz

Osiemnastka Osiemnastka 
„Cameraty”„Cameraty”

W niedzielę 24 października 2021 r. 
Rzgowski Chór „Camerata” uczest-
niczył na zaproszenie Stowa-

rzyszenia Śpiewaczego „Harmonia” z Łodzi 
w festiwalu „XIII Łódzka Jesień Chóralna 
im. prof. H. Blachy”. To wyjątkowe wydarzenie 
muzyczne odbyło się w nowej sali koncertowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. 
im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Ideą festiwalu jest spotkanie chórów ama-
torskich regionu łódzkiego, zacieśnianie przy-
jaźni, wzajemne poznawanie repertuaru.

Po rocznej przerwie spowodowanej oczy-
wiście pandemią – wystąpiło aż 12 chórów! 
„RC Camerata” wykonał 3 pieśni – „Choć bu-

rza huczy”, „Piękna nasza Polska cała” i „Psalm 
47” („Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie…”) 
i… zebrał burzę oklasków!

Podczas festiwalu dało się zaobserwować 
zmiany pokoleniowe, mentalne oraz nowe trendy 
repertuarowe. Spotkaliśmy zaprzyjaźnione, dłu-
go już działające grupy z wiekowymi tradycjami, 
jednak wbrew pozorom – chóry rosną jak grzyby 
po deszczu; bo młodzi ludzie są coraz bardziej 
zainteresowani śpiewem wielogłosowym i wspól-
nym muzykowaniem. Zatem Rzgów jest całkiem 
w przodzie! A przecież powszechnie wiadomo – 
aby śpiewać w chórze – wystarczy odrobina ta-
lentu, trochę więcej chęci, a najwięcej – miłości 
do muzyki! Do tego jeszcze wspaniała, przyjazna, 
rodzinna atmosfera w RC „Camerata”, regularne 
spotkania na próbach i recepta na sukces gotowa!

Patronat honorowy nad festiwalem sprawo-
wała Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanow-
ska. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: 
„Radio Łódź” i „TOYA”. Izabela Kijanka

W sobotę 13 listopada b.r. Rzgowski 
Chór „Camerata” udał się do Kut-
na na koncert pt. „Śpiewamy dla 

Biało-Czerwonej” w ramach IV Kutnowskich 
Spotkań Chóralnych.

Zaproszenie wystosował Chór „Speranza” 
– od lat organizator wydarzenia w Centrum Te-
atru, Muzyki i Tańca, nad którym patronat ho-
norowy sprawował jak zwykle prezydent Kutna.

W uroczystym koncercie związanym tra-
dycyjnie z obchodami Święta Niepodległości 
uczestniczył po raz pierwszy Chór Miejski 
„Arce Cantores” z Gostynina. Rzgowski Chór 
„Camerata” występując już po raz czwarty i wy-
konując a’cappella cztery pieśni żołnierskie: 
Marsz I Brygady, Piechotę, Tam na błoniu i Wo-
jenko, wojenko wywołał aplauz publiczności!

Zarówno goście z Gostynina oraz gospo-
darze wykonali utwory z akompaniamentem, 
wszystkie grupy pokazały szeroki wachlarz 
możliwości – tak w doborze repertuaru, jak 
i wykonawstwie. Koncert zakończony wspól-
nym śpiewaniem pieśni żołnierskich wraz 
z publicznością stał się tradycyjnie pięknym, 
wzruszającym i patriotycznym wydarzeniem!

Izabela Kijanka 
fot. Jerzy Terlecki, Anna Sasik

XIII Łódzka XIII Łódzka 
Jesień ChóralnaJesień Chóralna

IV Kutnowskie IV Kutnowskie 
Spotkania ChóralneSpotkania Chóralne
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzgo-
wie wyruszyli 6 listopada na kolejną 
wyprawę w ramach zajęć turystycz-

no-sportowych, realizowanych we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Rzgowie. Tym razem 
była to prawdziwie szpiegowska misja z tajnym 
emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego 
w czasie II wojny światowej.

Uczestnicy wycieczki, pod opieką nauczy-
cieli Agnieszki Ruty i Marcina Łukaszewskie-
go, odwiedzili najpierw Muzeum Komunika-
cji, gdzie siedzieli za pulpitem sterowniczym 

tramwaju sprzed 100 lat, kasowali bilet zupeł-
nie analogowym kasownikiem i sprawdzali, czy 
nadają się na kierowcę autobusu.

Później wyruszyli śladami Jana Karskiego. 
W Parku Ocalałych zmierzyli się z grą tereno-
wą, w której musieli – jak na szpiega przystało 
– odczytać szyfr, znaleźć miejsce na podstawie 
współrzędnych geograficznych, rozwiązać rebus, 
ustalić, kim jest emisariusz i pracować z mapą. 
Nagrodą była możliwość spotkania ze sławnym 
kurierem Janem Karskim przy jego ławeczce 
w Parku Ocalałych. Agnieszka Ruta

Obozowe dzieci

Błażej Torański, pisarz i publicysta, go-
ścił w rzgowskiej bibliotece, aby opo-
wiedzieć o książce „Mały Oświęcim”, 

poświęconej jedynemu obozowi koncentra-
cyjnemu dla dzieci, który od 11 grudnia 1942 
do 18 stycznia 1945 roku funkcjonował przy 
ul. Przemysłowej na terenie łódzkiego getta. 
Większość dokumentacji przepadła, ale dzięki 
świadkom i uratowanym materiałom, autorzy 
podjęli próbę pokazania tragicznych losów 
dzieci, które osadzano w obozie za drobne 
przewinienia. Współautorka książki Joanna 
Sowińska-Bogacz w latach 2015‒2019 przepro-
wadziła dziesiątki rozmów z ocalałymi, tworząc 
pokaźną bazę manuskryptów, zdjęć i filmów. 
Takiego koszmaru nie da się zapomnieć…

W obozie umieszczano dzieci ze stygma-
tem „elementu aspołecznego”, często sieroty 

po aresztowanych członkach ruchu oporu. 
Bito je, głodzono, zamykano w ciemnicy 
i karano na przeróżne sposoby. Jeden z roz-
działów dotyczy Genowefy Pohl vel Eugenii 
Pol, wyjątkowo sadystycznej nadzorczyni. 
Osądzona i skazana dopiero w 1974 r. na 25 
lat więzienia, zwolniona na początku lat 90. 
XX w. wróciła do Łodzi, do końca swoich dni 
utrzymując, że padła ofiarą spisku.

Uwolnienie z obozu nie dało wytchnie-
nia dzieciom, które przeszły gehennę. Wygło-
dzone, chore, bez rodziny i środków do życia, 
długo zmagały się z wojenną traumą. Na wie-

le lat zatarto ślady miejsca kaźni, ale pamięć 
o obozie jednak przetrwała.

„Mały Oświęcim” wydawnictwa Prószyń-
ski i S-ka jest głosem katowanych dzieci tym 
cenniejszym, że ocalałych ubywa, a pamięć 
ludzka bywa zawodna.

Spotkanie z Błażejem Torańskim popro-
wadził red. Włodzimierz Kupisz, któremu 
składam ogromne podziękowanie za zaan-
gażowanie i pomoc.

„O kobietach nie tylko dla kobiet”

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie 
z dr hab. Urszulą Kicińską, adiunkt 
w Katedrze Historii Nowożytnej Uni-

wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która 
jest autorką monografii pt. „W tym osieroco-
nym stanie”. wydanej przez uczelnię w 2020 r. 
Omawia w niej sytuację kobiet, a zwłaszcza 
wdów, w erze nowożytnej. Rola kobiety 
w rodzinie, życie codzienne, aktywność 
społeczna i gospodarcza, regulacje prawne 
stanowiły o statusie ekonomicznym wdowy 
i miejscu kobiety w społeczeństwie. Wydanie 

książki poprzedzone zostało wnikliwymi ba-
daniami źródeł literackich i aktów normatyw-
nych, m.in. statutów, konstytucji, kontraktów 
małżeńskich, testamentów, korespondencji 
czy wyroków sądowych.

Brutalna to prawda, ale dopiero wdo-
wieństwo dawało kobiecie pełną zdolność 
prawną i uniezależniało od mężczyzny. Ko-
biety przedsiębiorcze, aktywne i ambitne 
ceniły sytuację pełnej swobody i niechętnie 
wchodziły w kolejne związki. Oprócz zarządu 

majątkiem istotną sferą aktywności kobiet był 
patronat kulturalny i edukacyjny. Wspomnieć 
należy także o wyjątkowej pobożności, a po-
wszechne wspieranie fundacji klasztornych 
i kościelnych nie było pozbawione pragma-
tyzmu, gdyż kobiety liczyły na majestatyczny 
pogrzeb i msze żałobne w ich intencji.

Bardzo dziękuję dr Urszuli Kicińskiej 
za przyjęcie zaproszenia oraz mistrzowskie 
podzielenie się swoją pasją, wiedzą i entu-
zjazmem.



Anna 
Malinowska

Dwa spotkania Dwa spotkania 
– dwa światy– dwa światy

Śladami Jana Karskiego…Śladami Jana Karskiego…
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Zgonie z tradycją, przed świętem 1 listo-
pada samorządowcy odwiedzili mo-
giły zasłużonych rzgowian. Burmistrz 

Mateusz Kamiński i Włodzimierz Kaczmarek 
zapalili znicze na cmentarzu parafialnym w Rz-
gowie.

Pokłonili się przed grobem Konrada Ko-
busa ze Rzgowa, przedwcześnie zmarłego 
burmistrza VII kadencji, wcześniej dyrektora 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Światełka pamięci pozostawili na nagrobku 
Stanisława Bednarczyka z Bronisina Dworskie-

go, prezesa Powiatowego Związku OSP RP, wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej, radnego 
II, III, V i VI kadencji, zmarłego w 2016 r. Znicz 
z szarfą gminy Rzgów zapłonął na grobie Ewy 
Widyk, uczestniczki Powstania Warszawskiego.

Kolejne znicze zapłonęły na grobach rad-
nych RM w Rzgowie. Samorządowcy odwiedzi-
li również pomnik poległych żołnierzy Wrze-
śnia 1939 r., cmentarz wojenny w Starej Gadce, 
a także pomnik pomordowanych we wsi Gu-
zew – mogiła w Babichach.

Pamięć Pamięć 
o zmarłycho zmarłych

W Dzień Wszystkich Świętych 
oraz Dzień Zaduszny trady-
cyjnie odwiedzamy groby 
bliskich. Jest to niezwykły czas 
zadumy i refleksji. O mogiłach 
zapomnianych, nieodwiedza-
nych przez nikogo również sta-
ramy się pamiętać.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również 
w tym roku, Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rzgowie zainicjował i zorganizo-
wał uporządkowanie oraz dekorację grobów 
osób pochowanych ze środków publicznych 
na Cmentarzu Parafialnym w Rzgowie. 
W przedsięwzięciu tym uczestniczyli również 
pracownicy referatu gospodarki komunal-
nej UMR, którzy dowieźli ziemię niezbędną 
do uformowania grobów.

Szczególne podziękowania 
należą się:
*  Panu Mariuszowi K. za zaangażowanie 

i ogromny wkład pracy, który woluntary-
stycznie posprzątał mogiły,

*  Państwu Violetcie i Ryszardowi Turskim 
za ofiarowanie po raz kolejny żywych kwia-
tów na groby,

*  Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Urzędu Miasta w Rzgowie 
za zbiórkę pieniędzy na zakup zniczy.

MOPS w Rzgowie

Zarząd Klubu Stowarzyszenie Hono-
rowych Dawców Krwi im. kpr. Wojtka 
w Rzgowie zaprasza na ostatnią w tym 
roku akcję honorowego krwiodawstwa 
12  grudnia 2021 roku w godz. 9–13 
do Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie. 
W trakcie zbiórki krwi zostaną wręczone 
odznaki dla zasłużonych krwiodawców. 
Oczywiście, na wszystkich krwiodawców 
czeka dużo niespodzianek. Serdecznie 
zapraszamy. Zarząd Klubu SHDK im. kpr. 
Wojtka w Rzgowie.

Po ciężkiej chorobie zmarła Halina Kaczmarek 
długoletnia przewodnicząca Koła Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów nr 9 Rzgowie. Uroczystość po-
grzebowa odbyła się sobotę, 6 listopada 2021 roku.

Gdy Halina Kaczmarek została liderką koła 
nr 9, liczebność grupy wzrosła szybko z 20 do 120 
osób. Wspominała, że najtrudniejszym zadaniem 
było znalezienie uniwersalnego sposobu na pogo-
dzenie zainteresowań tak licznej grupy. Z jednej 
strony były koronczarki i hafciarki realizujące swo-
je hobby w kole „Zasupłane”, a z drugiej śpiewacy 
należący do Rzgowskiego Chóru „Camerata”.

W tej sytuacji wymyśliła, że interesy ponad 
setki indywidualności można pogodzić w tury-
styce i zamiłowani do sztuki teatralnej. Odkąd 
gmina ufundowała wiatę za Orlikiem, pani Hali-
na organizowała często spotkania przy ognisku, 
a także zachęcała do wysiłku fizycznego na siłow-
ni na świeżym powietrzu. Będzie nam Pani Haliny 
bardzo brakowało…

Inicjatywa MOPS w Rzgowie

12 grudnia 
oddajemy 

honorowo krew

Pożegnanie 
Haliny 

Kaczmarek
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Kontrole danych zawartych 
w deklaracjach
Mieszkańcy gminy Rzgów, którzy w dotychczas 
złożonych deklaracjach nie dokonali aktualiza-
cji danych dotyczących liczby osób zamieszku-
jących daną nieruchomość, muszą zgłosić się 
do pokoju nr 11 w celu złożenia rzetelnej de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

W przypadku nieskorygowania deklaracji 
w zakresie faktycznej liczby osób zamieszku-
jących daną nieruchomość wszczęte będzie 
postępowanie podatkowe.

Postępowanie podatkowe zakończone 
będzie decyzją administracyjną o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Opłata może być naliczona za okres 
wsteczny, w zależności od okoliczności, nawet 
za okres 5 lat.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 
Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 888 z późn. zm.) w przypadku zmiany da-
nych np. zmiany ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość (urodzenie dziecka, wpro-
wadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy, 
zgon mieszkańca lub zmiana innych danych 
zawartych w deklaracji), właściciel nierucho-
mości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, 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 utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
DzU z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) m.in. za:
1.  niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2.  podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby 

osób zamieszkujących nieruchomość.

Ograniczmy masę odpadów 
ulegających biodegradacji
W przypadku braku ograniczenia masy odpa-
dów ulegających biodegradacji, wzrośnie koszt 
odbioru odpadów, który będzie skutkować 
zwiększeniem stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi

Kompostowanie w kompostowniku przy-
domowym jest jednym z sposobów na zapo-
biegniecie wzrostowi stawek opłat za odpady!

Jak kompostować?
Kompostownik można kupić gotowy lub zrobić 
go samemu np. ze starych palet czy drewnia-
nych belek (bez dna), które wkopujemy w zie-
mię i uzupełniamy kolejnymi warstwami od-
padków. Stawiamy go w miejscu zacienionym, 

aby za szybko nie wysychał. Pierwszą warstwę 
możemy podsypać wartościową ziemią ogro-
dową – ze sklepu lub poprzedniego kompo-
stownika, jeśli taki prowadziliśmy. Na kolejne 
warstwy wrzucamy np. skoszoną trawę, chwa-
sty 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 drewno). Są również odpady, któ-
rych na kompost wyrzucać nie powinniśmy. 
Mowa tu w szczególności o kolorowych cza-

sopismach, kościach i resztkach mięsnych, czy 
zainfekowanych roślinach ogrodowych.

Jeśli chcemy przyspieszyć proces rozkładu, 
przesypujemy warstwy żyzną ziemią. Całość 
możemy przykryć workiem jutowym, co za-
pewni ciepło i odpowiednią wilgotność. W cza-
sie suszy podlewając rośliny nie zapominamy 
też o kompostowniku. Uważajmy jednak z ilo-
ścią wody, gdyż przelany kompostownik może 
zacząć gnić. Gdy tylko poczujemy nieprzyjem-
ny zapach, należy przełożyć kompostownik 
warstwami chłonącymi wilgoć, np. kulkami 

papieru czy wytłoczkami po jajach. Co kilka 
miesięcy należy przemieszać kompost, aby za-
pewnić odpowiednie napowietrzenie.

Segregujmy odpady!
Jak wykazały kolejne kontrole w terenie od-
dawanych odpadów przeprowadzone w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy, największym pro-
blemem jest właściwe segregowanie odpadów 
w gospodarstwach domowych (w szczególności 
tworzyw sztucznych, metali i odpadów ulegają-
cych biodegradacji).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej 
segregacji odpadów stawka od osoby wyniesie 
czterokrotność stawki podstawowej i wynosić 
będzie 112,00 zł od osoby miesięcznie w mie-
siącu w którym segregacja była nieprawidłowa.

Podczas kontroli w październiku i listo-
padzie w pojemnikach na odpady zmieszane 
spotykane były odpady:
–  czysta tektura, zamiast w worku niebieskim 

na papier,
–  części roślin, takie jak na przykład gałęzie czy 

trawa, zamiast w worku brązowym na odpa-
dy zielone,

–  butelki PET, zamiast w worku żółtym na two-
rzywa sztuczne

Tego typu odpady znajdujące się w zmiesza-
nych odpadach komunalnych nie tylko pod-
noszą koszty ich utylizacji, utrudniają proces 
zagospodarowywania odpadów, ale w sposób 
znaczący zmniejszają udział odpadów zbiera-
nych w sposób selektywny.

Ostatnie kontrole pokazały, że edukacja 
przynosi efekty. Nieprawidłowości jest już 
znacznie mniej niż jeszcze pól roku temu. 
Dziękujemy i zachęcamy do działań proeko-
logicznych.

Nieprawidłowo eksploatowane 
przewody kominowe grożą poża-
rem sadzy, jak i zatruciem tlenkiem 

węgla. Szczególnie niebezpieczne jest 
palenie wilgotnym drzewem, złej jakości 
węglem oraz materiałami odpadowymi 
czy śmieciami. Na nieczyszczone przewody 
kominowe wskazuje również fakt nadmier-
nego zadymienia.

Zaproś kominiarza
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy 
właściciel, zarządca budynku jest zobowiązany 
co najmniej raz w roku zlecić kontrolę okre-
sową stanu technicznego przewodów komino-
wych (dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych). Dodatkowo kominy spalinowe muszą 
być czyszczone przynajmniej 4 razy do roku.

Zaniechanie tego obowiązku oraz brak 
prawidłowej konserwacji komina może grozić 
mandatem w kwocie nawet 500 zł. W przy-
padku szkody, braku dokumentacji czyszcze-
nia i kontroli kominów firma ubezpieczeniowa 
może odmówić wypłaty odszkodowania. Warto 
również zainstalować w domu czujniki dymu 
i czadu.

Izabela Krauze

Co warto wiedzieć 
o zbiórce odpadów

Św. Mikołaj 
nie przeczyści 
komina!
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Jeżeli posiadasz do ogrzewania domu urzą-
dzenie, które jest wysoko emisyjne „kopciu-
cha” najlepiej wymień je jak najszybciej. Nie 

tylko trujesz sąsiadów ale również siebie i swoją 
rodzinę. Dym z komina zawiera pyły i inne za-
nieczyszczenia, które w negatywny sposób wpły-
wają na nasz organizm. Zgodnie z uchwałą an-
tysmogową dla województwa łódzkiego mamy 
czas na dokonanie wymiany takich urządzeń, 
jednak na wymianę pozostaje już coraz mniej 
czasu. Poniżej przedstawiamy harmonogram 
do kiedy należy dokonać wymiany urządzenia:

KOTŁY na paliwa stałe, których 
eksploatację rozpoczęto przed 
1 maja 2018 r.:
•  do 1.01.2023 r. kotły bezklasowe („kopciuchy”),
•  do 1.01.2027 r. o ile spełniają wymagania okre-

ślone dla klasy 3 i 4 wg normy dla kotłów grzew-
czych na paliwa stałe o mocy do 500 KW,

•  kotły spełniające wymagania klasy 5 wg we-
dług normy PN-EN 303‒5:2012, których eks-
ploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., bę-
dzie można użytkować do czasu tzw. śmierci 
technicznej urządzenia.

PIECE i KOMINKI na paliwa stałe, 
których eksploatację rozpoczęto 
przed 1 maja 2018 r.:
•  do 1.01.2022 r. jeżeli instalacja eksploatowana 

jest w budynku podłączonym do funkcjonu-
jącej sieci ciepłowniczej,

•  do 1.01.2025 r. należy wymienić na spełniają-
ce wymogi ekoprojektu w zakresie minimal-
nych poziomów efektywności energetycznej 
i norm emisji zanieczyszczeń lub dostosować 
aby zapewnić redukcję emisji pyłu do war-
tości nieprzekraczających wymogów ekopro-
jektu w zakresie norm emisji zanieczyszczeń.

Dodatkowo należy pamiętać, iż nie 
można opalać paliwami zakazanymi:
•  w których udział masowy węgla kamiennego 

o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 
15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej 
niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popio-
łu nie większej niż 12%,

•  węglem brunatnym oraz paliwami stałymi 
produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla,

•  mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz 
mieszankami produkowanych z ich wykorzy-
staniem,

•  zawierających biomasę stałą o wilgotności 
powyżej 20%.

Kto nie zastosuje ograniczeń, nakazów lub za-
kazów uchwały antysmogowej, podlega karze 
grzywny od 500 do 5000 zł (sankcje stosowane 
w przypadku naruszenia postanowień uchwały 
określone zostały w art. 334 Prawa ochrony śro-
dowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega 
ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych 
w uchwale sejmiku województwa przyjętej 
na podstawie art. 96, podlega karze grzywny).

Wymiana starego pieca węglowego jak 
i termomodernizacja budynku są inwestycja-
mi kosztownymi, dlatego osoby które planują 
wymianę pieca, termomodernizację budynku, 

wymianę okien mogą złożyć wniosek o dofinan-
sowanie przedsięwzięcia ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi 
w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze”
•  przeznaczony jest dla osób fizycznych, którzy 

są właścicielami lub współwłaścicielami bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wy-
dzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

•  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 go-
spodarstwie domowy m nie przekracza: 
1564 zł – w gospodarstwie wieloosobo-
wym, 2189 zł – w gospodarstwie jednooso-
bowym (Wymóg: zaświadczenie o wysoko-
ści dochodu wydane przez Twoją gminę).

Program przewiduje 
dofinansowania na:
•  źródło ciepła – demontaż nieefektywnego źró-

dła ciepła na paliwo stałe, wymianę, zakup, 
montaż nowego np. pompa ciepła, kocioł ga-
zowy i przyłącze gazowe,

•  instalację centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej,

•  wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
•  mikroinstalację fotowoltaiczną (tylko w przy-

padku wymiany źródła ciepła)
•  ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę 

drzwiową i okienną,
•  dokumentację (audyt energetyczny, doku-

mentacja projektowa).

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia za-
równo 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 wnio-
sków o dofinansowanie, tj. przed 15.05.2020 r.

Warunki dofinansowania
•  w ramach programu można dofinansować za-

kup i montaż jednego źródła ciepła do celów 
ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

•  w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny 
jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, 
w ramach programu nie udziela się dofinan-
sowania na zakup i montaż kotła na paliwo 
stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym

•  wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe 
musi być trwale wyłączone z użytku

Na przedsięwzięcia realizowane 
w budynkach, na budowę których 
po 31 grudnia 2013 r.:
–  został złożony wniosek o pozwolenie na bu-

dowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie 
projektu budowlanego

–  zostało dokonane zgłoszenie budowy lub 
wykonania robót budowlanych w przypad-

ku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę

Nie udziela się dofinansowania na ocieplenie 
przegród budowlanych, wykonanie stolarki 
okiennej i drzwiowej.
•  Nie udziela się dofinansowania na przedsię-

wzięcia, dla których wnioskowana kwota do-
tacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek 
nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których 
jest zakup i montaż źródła ciepła

•  Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lo-
kale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno 
na każdy lokal.

•  Budynek musi być oddany do użytkowania
•  Na realizację przedsięwzięcia jest 30 miesięcy 

od momentu złożenia wniosku.
•  Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat 

od daty zakończenia przedsięwzięcia

* Koszt kwalifikowany pod warunkiem złoże-
nia wniosku o dofinansowanie obejmującego 
ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury 
lub równoważnego dokumentu księgowego) 
i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.
Informację o Programie Czyste Powietrze 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rz-
gowie, pokój nr 7, telefonicznie 42 214 11 32 
jak i na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi:
•  https://www.wfosigw.lodz.pl
•  https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana- 

dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
•  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze



Wymień „kopciucha”

Koszty kwalifikowane na jakie można uzyskać dotację i wysokości kwot:

Dokumentacja Podstawowy poziom dofinansowania 
Część 1. programu

Podwyższony poziom dofinansowania 
Część 2. programu

Lp. Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność 
dofinansowania 

(procent faktycznie 
poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania 

(procent faktycznie 
poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji (zł)

1 Audyt energetyczny 100% 1000 100% 1000
2 Dokumentacja projektowa 30% 600 60% 1200
3 Ekspertyzy 30% 150 60% 300

Ocieplenie przegród budowlanych, 
stolarka okienna i drzwiowa

Podstawowy poziom dofinansowania 
Część 1. programu

Podwyższony poziom dofinansowania 
Część 2. programu

Lp. Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność
dofinansowania 

(procent faktycznie 
poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania 

(procent faktycznie 
poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji (zł)

1 Ocieplenie przegród budowlanych 30% 45 zł za m2 60% 90 zł za m2

2 Stolarka okienna 30% 210 zł za m2 60% 420 zł za m2

3 Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za m2 60% 1200 zł za m2

Źródła ciepła, przyłącza, 
instalacje, wentylacja

Podstawowy poziom dofinansowania 
Część 1. programu

Podwyższony poziom dofinansowania 
Część 2. programu

Lp. Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność 
dofinansowania 

(procent faktycznie 
poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania 

(procent faktycznie 
poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji (zł)

 1 Podłączenie do sieci ciepłowniczej 
wraz z przyłączem 50% 10 000 75% 15 000

 2 Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000

 3
Pompa ciepła powietrze/woda 

o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej

45% 13 500 60% 18 000

 4 Pompa ciepła typu powietrze/
powietrze 30% 3 000 60% 6 000

 5
Gruntowa pompa ciepła 

o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej

45% 20 250 60% 27 000

 6 Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000

 7

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe 
i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy 
kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, 

dokumentacja projektowa) Dotyczy 
budynków, które nie są przyłączone 

do sieci dystrybucji gazu

45% 6 750 75% 11 250

 8 Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000
 9 Kocioł na węgiel* 30% 3 000 60% 6 000
10 Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 60% 12 000
11 Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 60% 12 000

12 Kocioł na pellet drzewny 
o podwyższonym standardzie 45% 9 000 60% 12 000

13 Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000

14 Instalacja centralnego ogrzewania 
oraz instalacja ciepłej wody użytkowej 30% 4 500 60% 9 000

15 Wentylacja mechaniczna 
z odzyskiem ciepła 30% 5 000 60% 10 000

16 Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 50% 5 000

SKORZYSTAJSKORZYSTAJ

Z DOTACJI!Z DOTACJI!

https://www.wfosigw.lodz.pl/
https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze
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Wtorek, 9 listopada 2021 r. był 
w Rzgowie prawdziwym świę-
tem sportu dla uczniów klas 
IV–VII szkół podstawowych 
ze Rzgowa, Kalina i Guzewa. 
Zorganizowanie akcji Hooop 
Spoort było możliwe dzięki 
współpracy rzgowskiego sa-
morządu z Fundacją Klub Pol-
skiej Lekkiej Atletyki w Łodzi. 
Udział w przedsięwzięciu był 
bezpłatny.

W hali GOSTiR warsztaty edukacyjno-sporto-
we poprowadzili m.in. Artur Partyka – mistrz 
i rekordzista Polski w skoku wzwyż, zdobywca 
brązowego (1992) i srebrnego (1996) meda-
lu olimpijskiego w Barcelonie i Atlancie oraz 

prezes Fundacji Klub Polskiej Lekkiej Atlety-
ki, która zorganizowała akcję Hooop Spoort. 
Przyjechały również inne sławy, m.in. Paweł 
Januszewski, specjalista biegu na 400 m przez 
płotki, mistrz Europy z 1998 roku. Przyjechał 
do nas również Sebastian Chmara, halowy 
mistrz świata w wieloboju 1999 r.

Część – teoretyczna, czyli pokaz filmów do-
kumentalnych o dziejach olimpiad i lekkoatle-

tyce, konkurs wiedzy o zainicjowały wydarze-
nie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury. Sportowa rywalizacja w hali GOSTiR 
rozpoczęła się od zapalenia znicza od pochod-
ni olimpijskiej z Londynu, z którą przybiegł 
Artur Partyka w asyście kapitanów i kapitanek 

drużyn. Rozgrzewkę z udziałem około 130 
uczniów oraz minirozgrywki sportowe popro-
wadziły gwiazdy lekkiej atletyki, wykwalifi-
kowani trenerzy i instruktorzy lekkiej atletyki 
oraz organizatorzy rekreacji sportowej.

Włodzimierz Kupisz

W GOSTiR zapłonął 
znicz olimpijski

Młody zapaśnik ze Rzgowa odniósł kolej-
ny sukces. X Mistrzostwa Młodzików 

w Zapasach w stylu klasycznym odbywały się 
w dniach 12‒14 listopada na matach w SP nr 2 
w Zalasewie (gmina Swarzędz), gdzie walczyło 
w sumie 225 zawodników z 48 klubów z całej 
Polski.

Hubert Szczech podczas tych zawodów 
zdobył tytuł Mistrza Polski Młodzików w zapa-
sach w stylu klasycznym w kategorii do 85 kg. 
Od prawie 7 lat trenuje w Klubie PTC Pabia-
nice, cztery razy w tygodniu po około półtorej 
godziny.

Jak wspomina Hubert Szczech: – Pierwsze 
trzy treningi miałem w lutym 2015 roku kiedy 
zapaśnicy z Pabianic przyjechali do nas na po-
kazy w czasie ferii zimowych. Moimi trenerami 
byli Mariusz Łechtański, Bogusław Bandzierz, 
Waldemar Sawosz, a obecnie Grzegorz Szyszka 
– wielokrotny mistrz Polski – najbardziej uty-
tułowany zawodnik PTC.

Jak dotąd były to jego najważniejsze zawo-
dy w życiu. Podczas rywalizacji zawsze może 
liczyć na wsparcie kolegów z klubu, trenera 
oraz rodziców. Hubertowi najwierniej kibicuje 
rodzeństwo, siostra Zuzia (9 lat) i brat Norbert 
(3 lata). W treningi na co dzień jest zaangażo-
wana cała rodzina, przede wszystkim rodzice, 
babcia Basia i ciocia Magda.

Hubert w 2021 roku otrzymał od rzgow-
skiego samorządu nagrodę pieniężną, która 
przyznawana jest dla najlepszych sportowców 
gminy Rzgów. Czekamy na kolejne sukcesy 
i trzymamy kciuki! MT

Kolejny sukces 
Huberta 
Szczecha!

W sobotę rano, 13 listopada 2021 roku 
w hali sportowej GOSTiR w Rzgowie 

rozpoczął się dwudniowy Turniej o Puchar 
Niepodległości w mało znanej odmianie gry 
w piłkę Walking Futbol Polska. Gra jest jesz-
cze tak mało znana, że podczas rozgrzewki 

komentator cały czas przypominał zasady gry. 
To samo robił podczas meczu po każdy po-
prawnym bądź niepoprawnym zagraniu.

Pierwszy dzień turnieju o Puchar Niepod-
ległości w Rzgowie za nami. Dziś grały dziew-
czyny i kobiety dojrzałe, dla których końcowy 
wynik nie jest tak bardzo ważny, jak możliwość 
grupowej rekreacji, choć oczywiście były emo-
cje i wspaniały doping.

Klasyfikacja końcowa:
1. Klub Sportowy Kontra/Drużyna Fiero
2. Stars Łódź
3. Fiero Zawisza Rzgów

W niedzielę o Puchar Niepodległości zagrali 
mężczyźni. Wygrali faworyci – Rosomak Łódź, 
choć zwycięstwo nie przyszło im łatwo. W ostat-
nim meczu turnieju, „czerwono-czarni” musie-
li uznać wyższość debiutującej w rozgrywkach 

ekipy DejaVu Łódź (0:2), która w klasyfikacji 
końcowej zajęła drugie miejsce. Na najniższym 
stopniu podium uplasowali się Pozytywni WF 
Klub. Warto przypomnieć, że Rosomaki mie-
siąc temu wygrali największy turniej walking 
futbolu w Europie – Almelo City Cup.

Wszystkie odmiany tej gry łączy jeden 
główny przepis – zawodnicy nie mogą biegać. 
Walking futbol to sport dla każdego i w każdej 
wersji jest tak samo interesujący. „Chodzimy 
za piłką, chodź z nami” – można było przeczytać 
popularne już hasło na banerach organizatora.

Najważniejsze reguły to zakaz biegania, 
kontakt minimalny, nieumyślny. Półokrągłe 
pole karne istnieje tylko dla bramkarza. Pił-
ka jest w grze tylko do wysokości głowy lub 
bramki. Rzut karny – krok z dostawu, podanie 
do zawodnika, nigdy prosto do bramki. Pro-
motorką Walking Futbol w naszej gminie jest 
przede wszystkim Ewa Szmitka.

Impreza odbywa się pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Rzgowa. Partnerzy 
turnieju: gmina Rzgów, Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, 
Przejazdy24, GOSTiR Rzgów.

Włodzimierz Kupisz

Turniej piłki… zmodyfikowanej
WALKING FUTBOL, CZYLI…
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Siódma pozycja, którą wska-
zywaliśmy poprzednio, została 
utrzymana także na zakończe-
nie rundy jesiennej. W ostat-
nim okresie pierwszy zespół 
Zawiszy rozegrał trzy kolejne 
spotkania, w których zdobył 
4 punkty. Niestety kolejny raz 
musimy stwierdzić, że liczba 
zdobytych oczek powinna być 
zdecydowanie wyższa.

Okazje były blisko

O ile wyjazdowe spotkanie z zajmującym ostat-
nie miejsce w ligowej tabeli GLKS Sarnów za-
kończyło się zgodnie z planem (wygrana 3:1), 
to dwie kolejne potyczki powinny zakończyć 
się lepszymi wynikami. Przedostatnia kolejka 
spotkań to emocjonujący i pełen zwrotów akcji 
mecz z Włókniarzem Pabianice. Goście to dru-
żyna, która przed startem nowego sezonu typo-
wana była jako jedna z tych do awansu, jednak 
ten oddalił się w bardzo szybkim tempie. Za-
wisza w tym pojedynku tracił po prostu głupie 
bramki, ale determinacja naszych zawodni-
ków pozwoliła na prowadzenie 3:2. Ostatecz-
nie jednak spotkanie zakończyło się remisem 
3:3. W samej końcówce byliśmy świadkami 
ogromnej kontrowersji z niepodyktowaniem 
rzutu karnego dla rzgowian, a Kuba Pańczak 
w wyniku nieprzepisowego starcia na boisku 
wytrzymał zaledwie kilka minut.

Jeszcze gorszy w ostatecznym rozrachunku 
był wyjazdowy mecz z GKS Ksawerów, zakoń-
czony zwycięstwem gospodarzy 1:0. Jak w tym 
pojedynku doszło do straty punktowej zasta-
nawiamy się po dziś dzień. Ciągłe ataki Zawi-
szy, nawoływanie i mobilizacja zawodników 
z Ksawerowa do choć trochę lepszej gry i jeden 
błąd naszej obrony, który zniweczył starania 
o ogranie aktualnego lidera klasy okręgowej. 
Tak naprawdę nie kojarzymy sytuacji, w której 
broniący naszej bramki Przemek Kazimierczak 
zmuszony byłby do większego wysiłku. Jednak 
piłka nożna to gra błędów. Porażka w tym spo-
tkaniu przerwała także całkiem dobrą serię 8 
gier bez przegranej. Pokazuje to, że drużyna 

Zawiszy małymi krokami zostawiła gorszy po-
czątek sezonu za sobą. Przed zespołem okres 
roztrenowania i ocena mijającej rundy.

Rezerwy na hali
Drużyna rezerw, która swoje jesienne rozgryw-
ki zakończyła trochę wcześniej niż pierwszy 
zespół, rozpoczęła okres mniej intensywnych 
treningów, ale zakończonych miłym akcentem, 
jakim były rozgrywki halowe, a dokładnie roz-
grywki Pucharu Polski w futsalu. W zgierskiej 
hali przyszło im powalczyć i z drużynami 
czysto amatorskimi, ale także i z takimi, które 
mają za sobą kilka ładnych lat piłki halowej jak 
np. Hurtap Łęczyca. Była zatem okazja do spró-
bowania swoich sił w innej formule, a rozgryw-
ki te stanowiły także przetarcie przed Młodzie-
żowymi Mistrzostwami Polski w piłce halowej.

Skandal po meczu
Żeński zespół Zawiszy nie miał sobie równych 
także i w dwóch ostatnich meczach rundy je-
siennej. W spotkaniu wyjazdowym 5:2 pokona-
ny został zespół Salos Róża Kutno, a w ostatniej 
kolejce przyszło nam się zmierzyć w Rzgowie 
z Rekordem Brzeziny. Jak się okazało, rywaliza-
cja sportowa była najmniej ważną częścią tego 
spektaklu. Z reporterskiego obowiązku mecz 
przerwany został przy wyniku 12:0 z powodu 
zdekompletowania drużyny przyjezdnej. Naj-
gorsze wydarzyło się już po zakończeniu tego 
spotkania. Wiele już o zachowaniu piłkarek 
z Brzezin zostało napisane w mediach spo-
łecznościowych, na portalach internetowych 
czy zostało wypowiedziane w audycjach ra-
diowych i nie bardzo chcielibyśmy kolejny raz 
je piętnować. Niemniej jednak zaprezentowane 
zachowanie nie może być akceptowane na żad-
nym poziomie piłkarskich rozgrywek.

Wyrażenie swojego żalu, złości czy nieza-
dowolenia nie może być dokonywane poprzez 
namalowanie swastyk, ani też poprzez naba-
zgranie w szatni bluźnierstw i wulgaryzmów. 
Naprawdę ciężko znaleźć słowa na uzasad-
nienie takiego zachowania. Sporo pracy wy-
chowawczej czeka włodarzy klubu z Brzezin, 
aby chociaż w części przywrócić dobre imię 
drużyny, choć trzeba przyznać, że ich reakcja 

była szybka i zdecydowana. Wierzymy też, 
że wybrana przez Rekord forma naprawienia 
popełnionego błędu okaże się skuteczna i zde-
cydowanie wyeliminuje takie postępowanie. 
Jesteśmy pewni, że żadna z drużyn Zawiszy na-
wet by nie pomyślała o tak fatalnych formach 
wyrażania swojego niezadowolenia. Przykła-
dem i potwierdzeniem tych słów jest na pewno 
ogół działań podejmowanych np. przez nasze 
liderki IV ligi. Warto brać z nich przykład!

Młodzież ze zwycięstwami
Juniorzy Młodsi z rocznika 2006/07 zakończyli 
rozgrywki na 4. pozycji, a w dwóch ostatnich 
spotkaniach pokazali na ile ich stać i ile sporto-
wej jakości zostało uwolnionej po nienajlepszej 
środkowej części rundy. W spotkaniach z KS 
Kutno i Sokołem Aleksandrów strzelili łącznie 
18 bramek, tracąc zaledwie 2 gole. Na odpoczy-
nek muszą jednak jeszcze zaczekać, gdyż trener 
Rutkowski zaplanował kolejne gry kontrolne 
na przysłowiowe „ogranie” zawodników, któ-
rzy na boiskach spędzili mniej czasu. Swoje hu-
mory poprawili także zawodnicy Trampkarzy 
z rocznika 2008, którzy także zakończyli swoje 
rozgrywki dwoma zwycięstwami. Najpierw nad 
GLKS Dłutów (4:2), a następnie nad SP Wi-
dzew (2:0). Ostatecznie pozwoliło to na zajęcie 
miejsca w środku tabeli, na miejscu szóstym. 
Nie inaczej niż dwoma zwycięstwami ligę za-
mknęła drużyna młodzików z rocznika 2010. 
Pokonali wysoko Orła Piątkowisko (7:2) i mi-
nimalnie Pogoń Zduńską Wolę (6:5) i uplaso-
wali się ex aequo na drugiej pozycji. Natomiast 
drużyna z rocznika 2013 ma za sobą inten-
sywny czas z grami sparingowymi. Pozostałe 
drużyny poświęcają się poprawie swoich umie-
jętności na treningach. Niedługo część z nich, 
zwłaszcza tych najmłodszych, przeniesie się 
na rzgowską halę.

Rocznik 2009 w barażach
Dobre ligowe występy drużyny rocznika 2009 
pozwoliły na zajęcie pierwszego miejsca w ta-
beli oraz zapewniły prawo udziału w meczach 
barażowych o awans do ligi wojewódzkiej. Zło-
żyło się na to 8 ligowych zwycięstw, 24 zdobyte 
punkty i tyle samo zdobytych bramek. W ostat-

nich trzech meczach zespół 
nie stracił nawet gola! Na-
szym pierwszym rywalem 
w walce o awans na poziom 
wojewódzki była drużyna 
Łódzkiej Akademii Futbolu, 
która równie bezapelacyjnie 
wygrała rozgrywki Grupy 3 
ligi Młodzika D1. I niestety 
w obecnej chwili okazała się 
zbyt silnym przeciwnikiem 
dla naszego zespołu, wy-
grywając oba mecze bara-
żowe odpowiednio 3:0 i 2:0. 
To i tak dla drużyny rocz-
nika 2009 było to napraw-
dę dobre półrocze, a stały 
rozwój zawodników jest 

widoczny od dłuższego czasu. Mamy nadzieję, 
że wyzwoli to w nich jeszcze większe zaangażo-
wanie, a w walce o rozgrywki wojewódzkie nie 
powiedzieli jeszcze ostatniego słowa!

Rocznik 2012 o Puchar Prezydenta
Do kolejnej, już III edycji halowych rozgrywek 
o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi zaproszo-
na została drużyna Zawiszy z rocznika 2012. 
Do tego typu turniejów zapraszane są najlepsze 
zespoły w danym okręgu, a o sile tej imprezy 
stanowiła choćby grupa, do której rozlosowa-
ny został nasz zespół. Zmierzyliśmy się w niej 
z zespołami ŁKS Łódź, Boruty Zgierz, UKS 
SMS Łódź czy Progresu Konstantynów. Dla 
części naszych zawodników był to w zasadzie 
debiut w halowym graniu, a mimo to pokaza-
li się z bardzo dobrej strony. Część gier była 
bardzo wyrównana, a o wynikach decydowały 
pojedyncze bramki. Cieszy nas fakt, że któryś 
z zespołów Zawiszy jest zapraszany do tego 
typu rozgrywek, co pokazuje że szkolenie w na-
szym klubie stoi na wysokim poziomie.

Nabór 2016
Liczba zgłoszeń do drużyn z roczników 2013 
i 2014/2015 okazała się tak duża, że zmuszeni 
byliśmy do utworzenia kolejnej drużyny z rocz-
nika 2016. Obecnie zespół liczy tylko kilku za-
wodników, ale czekamy na Wasze zgłoszenia 
i rozpoczęcie swojej przygody z Zawiszą. Szcze-
gółowych informacji udzieli trener Robert 
Świerczyński, pod nr tel. 505 156 296.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Runda jesienna Runda jesienna 
zakończonazakończona
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W poniedziałki i środy w GOK od-
bywają się zajęcia baletowe. Pro-
gram obejmuje podstawy tańca 

klasycznego, zabawy rytmiczno-taneczne, 
krótkie układy choreograficzne, improwizację 
ruchową, gimnastykę rozciągającą „techniką 
barre au sol”.

Celem zajęć jest:
–  wyrobienie u dzieci nawyku utrzymania 

prawidłowej postawy ciała oraz poruszania 
się z gracją i wdziękiem,

–  rozwinięcie poprawnej koordynacji rucho-
wej, muzykalności, wyrazu scenicznego, 
poprawa sprawności fizycznej

–  nauka zapamiętania tańca oraz zespoło-
wego działania i sprawnego poruszania się 
w przestrzeni.

Zajęcia prowadzi będzie Angelika Łysiuk – 
absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej 
im. Feliksa Parnella w Łodzi, absolwentka 

Akademii Muzycznej im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie – spe-
cjalność: pedagogika baletu oraz 
studiów podyplomowych – kie-
runek: teoria tańca.

Przez wiele lat była peda-
gogiem tańca klasycznego, tań-
ca historycznego oraz wiedzy 
o tańcu w Ogólnokształcącej 
Szkole Baletowej im. F.  Parnel-
la w Łodzi. Artystka zespołu 
baletowego Teatru Wielkiego 
w Łodzi oraz Teatru Muzyczne-

go w Łodzi. Założycielka i pedagog Aka-
demii Tańca w Pabianicach, uczestniczyła 
w wielu kursach, warsztatach i seminariach 
z zakresu tańca, współpracuje z różnymi 
ośrodkami kultury na terenie całego kraju.

OK, fot. przykładowe Szyk Szczecin

Można spróbować 
prawdziwego baletu!


