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nakład 3700 egz.

Gdy w Rzgowie zbierano pie-
niądze w ramach Charytatyw-
nego Turnieju Piłki Halowej 
„Razem dla Ukrainy”, Maciej 
Pietraszczyk wylicytował 
„dzień w fotelu burmistrza”. 
Zwycięzca licytacji za ten 
wyjątkowy dzień w urzędzie 
przekazał kwotę 400 zł. Bur-
mistrz Mateusz Kamiński wraz 
z sekretarz gminy Ewą Pytką 
przekazali oficjalnie władzę 
w gminie w czwartkowy pora-
nek, 26 maja 2022 roku.

W fotelu burmistrza zasiadł Maciej Pietrasz-
czyk, 11-latek z gminy Rzgów. Nowy burmistrz 
został przedstawiony wszystkim kierownikom 
podczas porannego zebrania. Sekretarz gmi-
ny Ewa Pytka opowiedziała jednodniowemu 
burmistrzowi o funkcjonowaniu samorzą-
du i urzędu, a następnie wraz z Mironem 
Ossowskim, kierownikiem Referatu Rozwoju 
i Współpracy Społecznej UMR oprowadzili 
gościa po poszczególnych referatach i przed-
stawili pracownikom urzędu.

Nowy gospodarz miał okazję odwie-
dzić GZWIK gdzie podczas oprowadzania 
po obiekcie przez kierownika oczyszczalni 
Beatę Jasiukiewicz, poznał cały proces tech-
nologiczny tego zakładu. W urzędzie miej-

skim w towarzystwie burmistrza Mateusza 
Kamińskiego miał okazję nagrać wyjątkowy 
film dla wszystkim mam. Specjalną wizytę 
złożył w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie, 
bo właśnie tam pracuje mama Maćka. Dyrektor 
Przedszkola Publicznego w Rzgowie, Mariola 
Mikołajczyk serdecznie powitała „nowego” 
włodarza miasta. Maciek z towarzyszeniem 
kamery złożył życzenia mamie i wręczył wio-
senny bukiet kwiatów.

Podczas pracowitego dnia znalazł chwilę 
na odpoczynek i regenerację sił – na posiłek 
wybrał się do restauracji pod złotymi łukami. 
Na co dzień jest uczniem SP w Rzgowie, lubi 
grać w piłkę i czyni to 5 razy w tygodniu (!) 
podczas treningów w drużynie ŁKS. Póki co, 
nie widzi siebie na stanowisku urzędnika, ale 
miło będzie wspominał to wydarzenie…

WK

Gmina Rzgów zajęła V miejsce w woje-
wództwie łódzkim w konkursie prezesa 
GUS na najbardziej cyfrową gminę Naro-
dowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021.

Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny ufun-
dował naszej gminie 6 laptopów. 24 maja 
2022 r. zastępca burmistrza Monika Pawlik 
odebrała je uroczyście w siedzibie GUS w Ło-
dzi. Sprzęt o wartości 25,54 tys. zł przekazał 
wicedyrektor GUS w Łodzi Artur Mikulec.

Bardzo sprawne przeprowadzenie spisu 
to zasługa przede wszystkim Elżbiety Olszań-
skiej i Magdaleny Pankowskiej, pracownic 
UMR. We współpracy z sołtysami urzędniczki 

organizowały wyjazdowe dyżury w i poma-
gały we wprowadzaniu danych mieszkańców 
do cyfrowych formularzy spisowych. Nie spo-
sób w tym miejscu pominąć pozostałych bar-
dzo aktywnych członków Gminnego Biura Spi-
sowego, powołanego przez burmistrza – Iwonę 
Kluczak oraz Michała Sowę.

WK, fot. M.Tomaszewski

Jeden dzień w fotelu 
burmistrza dla Maćka

Dla cyfrowej gminyDla cyfrowej gminy

Laptopy 
od GUS
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Wartość inwestycji – 12,1 mln zł
Do najważniejszych przedsięwzięć należała bu-
dowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miej-
scowościami Guzew a Prawda, przebudowa ulicy 
Gruntowej w Starowej Górze; budowa kanalizacji 
na ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze, budowa 
żłobka na ul. Letniskowej; kontynuacja budowy 
żłobka i przedszkola w Tadzinie; zagospodarowa-
nie terenu w rejonie stawu w Guzewie Wykonano 

projekt ronda DK91/Rzemieślnicza w Rzgowie; 
instalację fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawo-
wej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie. Wykona-
no zbiornik w pompowni ścieków na ul. Piasko-
wej w Starowej Górze Wykonano oświetlenie ulic 
Krajobrazowej i Malowniczej w Konstantynie.

Wydatki na oświatę
Gmina wydała na oświatę oraz wychowanie 

17,893 mln zł (w tym dotacja na rzecz przed-
szkoli niepublicznych). Z budżetu państwa 
otrzymała na ten cel subwencję w kwocie prawie 
8,8 mln zł. Znaczna część środków na oświatę 
pochodziła z budżetu samorządowego. W gmi-
nie do jednostek oświaty publicznej i niepu-
blicznej uczęszczało 1350 dzieci i młodzieży.

Przedszkole Publiczne w Rzgowie przy uli-
cy Szkolnej 1, funkcjonuje od 1992 roku. Po-

siada 12 oddziałów, w tym 2 w Guzewie przy 
ul. Edukacyjnej 8. Łączna liczba dzieci uczęsz-
czających do placówki wynosi 300. Główne in-
westycje zrealizowane przez tę placówkę to wy-
posażenie II oddziału Punktu Przedszkolnego 
w Guzewie, w tym zakup mebli oraz pomocy 
dydaktycznych, doposażenie sal w niezbędne 
meble i pomoce dydaktyczne. Gmina dotuje 
publiczne oraz niepubliczne placówki oświato-
we, tj. przedszkola niepubliczne. Łączna kwota 
dotacji na ten cel wyniosła 2,347 mln zł.

Szlachetne zdrowie
Do Poradni POZ w Gminnej Przychodni Zdro-
wia w Rzgowie zapisanych było 5548 pacjen-
tów, w tym 1055 dzieci (stan na 31.12.2021 r.). 
Do Poradni POZ zapisało się 464 nowych 
pacjentów, natomiast 603 pacjentów zostało 
wypisanych z powodu śmierci, zmiany miej-
sca zamieszkania i in. Liczba porad i konsul-
tacji, których udzielili lekarze GPZ w Rzgowie 
w 2021 roku pacjentom zgłaszającym się do na-
szej placówki:

Lekarze POZ udzielili: 33 973 porad i kon-
sultacji; specjaliści – 6 253 porad i konsultacji; 
stomatolodzy przyjęli 1947 pacjentów. Wy-
konano 860 szczepień, z czego 650 stanowią 
szczepienia profilaktyczne dzieci. Udzielono 
621 porad i konsultacji, związanych z zakaże-
niem lub podejrzeniem zakażenia koronawiru-
sem. Dodatkowo w GPZ w Rzgowie w 2021 r. 
wykonano 2516 szczepień przeciw COVID-19.

Przychodnia kupiła m.in. tomograf oku-
listyczny (OCT) za prawie 93 tys. zł, system 
holterowski z rejestratorem za blisko 23 tys. zł, 
sprzęt komputerowy za 18,5 tys. zł, samochód 
osobowy za 79,7 tys. zł. Łączna kwota inwesty-
cji przychodni miała wartość prawie 250 tys. zł, 
która w całości została pokryta ze środków 
własnych przychodni.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

RAPORT O STANIE 
GMINY ZA 2021 ROK

Podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie przedstawiony został Raport 
o stanie gminy za 2021 rok. Jest to obszerny dokument, z którego podajemy kilka informacji.

To już pewne. Gmina Rzgów otrzymała w II 
edycji Rządowego Funduszu Polski Ład po-

nad 9,5 mln zł. To pieniądze na budowę dwukon-
dygnacyjnego budynku z szatniami na stadionie 

przy ul. Tuszyńskiej oraz na budowę drogi, któ-
ra umożliwiać będzie wygodny przejazd między 
Starą Gadką a Starową Górą – poinformował 
Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa.

Na budowę zaplecza socjalnego przy bo-
isku w Rzgowie przewidziano 5 mln 220 tys. zł, 
a na przebudowę ul. Usługowej i Śniadeckiego 
w Starej Gadce i Starowej Górze 4,37 mln zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych ma na celu zwiększenie 
skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne 
dofinansowanie inwestycji realizowanych przez 
samorządy. Program realizowany jest poprzez 
promesy inwestycyjne, udzielane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. WK

W piątek, 27 maja 2022 roku, z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego, Prezydent 

Andrzej Duda wręczył odznaczenia osobom 
zasłużonym w działalności lokalnej. Za wybit-
ne zasługi w działalności na rzecz społeczności 
lokalnej, za osiągnięcia w pracy na rzecz samo-
rządu terytorialnego w Polsce odznaczony zo-
stał m.in.: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

– Dzień Samorządu Terytorialnego to oka-
zja, by podziękować wszystkim Państwu za służ-
bę publiczną i ciężką pracę dla mieszkańców, 
dla Rzeczypospolitej – podkreślał prezydent 
RP Andrzej Duda.– Każdy z Państwa, budu-
jąc swoją małą ojczyznę na poziomie lokalnym, 
regionalnym, buduje także każdą cegiełką, którą 
na co dzień układa nasz wspólny dobrobyt, do-
brobyt całej Polski – akcentował.

Prezydent dziękował samorządowcom 
za ostatni czas. – Zdaliście egzamin. Zobaczyli-

śmy coś, co nazywa się prawdziwą solidarnością 
– mówił, dodając, że ludzie w spontanicznym 
odruchu serca, przez nikogo niewzywani po-
jechali na granicę, by pomagać przybyszom 
z Ukrainy. – Dziękuję Wam z całego serca 
i z całą mocą za to, że tak pięknie wykonujecie 
tę służbę na co dzień wraz ze swoimi mieszkań-
cami. Ogromnie jestem Wam za to wdzięczny – 
zaznaczał.

Andrzej Duda wskazywał, że w tej chwili 
zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa, 
z naszego sąsiedztwa, a także funkcjonowania 
reguł demokracji. – I za to Państwu ogromnie 
dziękuję, za to że umieliście wykorzystać wszyst-
kie swoje doświadczenia, obok serca, które ma-
cie, żeby pomóc w tej niezwykle trudnej sytuacji, 
w tej próbie dziejowej, jakiej Polska i Polacy zo-
stali poddani – mówił.

źródło: prezydent.pl

Gmina Rzgów 
otrzymała 
9,59 miliona 
złotych

Srebrny Krzyż 
Zasługi dla 
burmistrza

Mateusz KamińskiMateusz Kamiński
odznaczony przezodznaczony przez

prezydenta RPprezydenta RP

Druga edycja Polskiego ŁaduDruga edycja Polskiego Ładu

https://www.prezydent.pl
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Park im. Adama Mickiewicza 
w Rzgowie z dnia na dzień 
zmienia się w pachnący, 
ukwiecony ogród.

Jak poinformowała Magdalena Górska, 
kierowniczka Referatu Ochrony Środowi-
ska UMR, w tym roku gmina przeznacza 
140  tys. zł na ukwiecenie parku, renowację 
zieleni na rondzie i wzdłuż ulic Łódzkiej i Tu-
szyńskiej. To większe nakłady niż w poprzednim 
roku. W parku doniczki zawisły na słupach oraz 
stoją w alejkach i przy wejściu do urzędu. W do-
niczkach posadzono surfinie, pelargonie. wilce, 

kocanki, bratki, a na zieleńcu hortensje. Zamó-
wiono 25 betonowych donic z trawami ozdob-
nymi, pelargoniami i innymi roślinami wiszący-
mi. Ogrodnicy twierdzą, że posadzone krzewy 
ozdobne dobrze się przyjęły. Do lata ma być 
także całkowicie wymieniona zieleń na rondzie.

RZGÓW

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wice-
burmistrz Monika Pawlik poinformowała, 
że do 24 maja złożono 106 wniosków o świad-
czenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwa-
terowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 
Rozpatrzono 76 wniosków na 346 tys. zł. Kwota, 
na którą opiewają wnioski przekracza 545 tys. zł.

W chwili obecnej Urząd Miejski w Rzgowie 
czeka na kolejną transzę środków tak, aby móc 
jak najszybciej wznowić wypłatę świadczenia, 
z uwagi na to, iż miał do dyspozycji 368 tys. zł, 
które były przeznaczone na wypłatę świad-
czenia pieniężnego oraz jego obsługę. Należy 
przypomnieć, że ustawodawca wydłużył okres 
świadczenia z 60 do 120 dni.

Nie tylko 
park do 
ukwiecenia

Dla gości 
z Ukrainy

Gotowy jest już budynek no-
wego przedszkola ze żłobkiem 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej im. św. 
Królowej Jadwigi w Tadzinie. 
Hałdy kostki brukowej na za-
pleczu świadczą o tym, że po-
zostało jeszcze do wykonania 
m.in. utwardzenie terenu, po 
którym będą mogły bezpiecz-
nie podjechać wozy aseniza-
cyjne do opróżniania szamba.

Jak mówi Zbigniew Snelewski, kierownik Refe-
ratu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
te prace oraz odwodnienie gruntu na budowie 
pochłoną dodatkowe ćwierć miliona złotych. 
Wkrótce przetarg na założenie placu zabaw.

Powstające przedszkole będzie miało 3 od-
działy oraz 1 oddział żłobkowy dla 70 dzie-
ci. Przedszkole ze żłobkiem w Tadzinie pod 
względem elewacji, a przede wszystkim funk-
cjonalności i zastosowanego ogrzewania jest 
bliźniakiem przedszkola-żłobka w Guzewie. 
Natomiast w tym roku rozpoczął działalność 
14-osobowy  żłobek publiczny w Rzgowie przy 
u. Letniskowej 6 w zaadaptowanych pomiesz-
czeniach budynku komunalnego. W przypad-
ku obiektu w Tadzinie – w planowanym kosz-
cie inwestycji 2,75 mln zł, niezwykle istotne 
było uzyskanie dofinansowania w wysokości 
1,739 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Choć projektowanie i rozpoczęcie 
budowy miało miejsce w 2020 roku, to naj-
większe prace w obiekcie  wykonano w okresie 
pandemii. Burmistrz Mateusz Kamiński prze-
widuje najpierw otwarcie żłobka w ostatnim 
kwartale bieżącego roku.

Nowe przedszkole 
ze żłobkiem tuż, tuż…

TADZIN

Radni rzgowscy w towarzystwie 
burmistrzów oraz Włodzimierza 
Kaczmarka, starszego specjalisty 
ds. mienia komunalnego wzięli 
udział w przeglądzie placów 
zabaw w gminie. Jak poinformował 
Stanisław Zaborowski, 
przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych RM, radni opisali 
wszystkie usterki, ale większych 
szkód pozimowych nie ma.

Najczęściej uwagi dotyczyły wymiany desek 
ławeczkowych i szczebli. W Kalinku radni 
wskazali na konieczność wymiany ostrych płyt 
w urządzeniu głównym, ponieważ drewno się 

wystrzępiło. W Romanowie trzeba m.in. za-
montować uchwyty do równoważni, w Prawdzie 
pomalować ławki, w Przedszkolu Publicznym 
w Rzgowie odnowić stoliki i krzesła, dokrę-
cić szczebel przy zjeżdżalni na placu 500-lecia 
w Rzgowie, a na placu zabaw w Szkole Podsta-
wowej w Rzgowie należy wymienić dwie ławki.

W przeglądzie placów zabaw wzięli udział: 
burmistrz Mateusz Kamiński z zastępczynią 
Moniką Pawlik oraz Marek Bartoszewski, wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie.

fot. RM w Rzgowie

GMINA RZGÓW

Place zabaw 
w niezłym 
stanie

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

NA KWATERĘ I WYŻYWIENIE
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Burmistrz Mateusz Kamiński 
i proboszcz ksiądz kanonik 
Krzysztof Florczak podpisali 
9 maja kolejną umowę na do-
finansowanie wnętrza zabyt-
kowej świątyni rzgowskiej. 
W podpisywaniu dokumentu 
uczestniczył Miron Ossowski 
z UMR, specjalista ds. pozyski-
wania funduszy zewnętrznych 
i współpracujący w tym zakre-
sie z parafią.

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika kontynuuje w tym roku 
ratowanie najcenniejszego w gminie zabytku 
z 1630 r. Przedmiotem dotacji z budżetu gmi-
ny w łącznej wysokości 180 tys. zł będą prace 
konserwatorskie i roboty polegające na reno-
wacji sklepień oraz fasady. Dotacja na prace 
konserwatorskie to również realizacja wnio-

sków mieszkańców z zebrań wiejskich z tzw. 
funduszu sołeckiego: sołectwo Rzgów I – prze-
każe 35 tys. zł, Rzgów II – 40 tys. zł, Kalino – 
39,25 tys. zł; Huta Wiskicka – Tadzin – 15 tys. zł.

Wszystkie tegoroczne prace polegające 
na ratowaniu wnętrza świątyni mają wartość 
570  tys. zł, w tym udział finansowy Urzędu 
Marszałkowskiego wyniesie 75 tys. zł, Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– 301 tys. zł, a parafii – 13,5 tys. zł. Renowacja 
kościoła odbywa się pod nadzorem konserwa-
tora zabytków.

– Od kilku lat rzgowski kościół jest systema-
tycznie odnawiany, a teraz ma szansę na presti-
żową nagrodę w konkursie „Zabytek zadbany” 
– komentuje burmistrz Mateusz Kamiński. 

– Ta wiadomość bardzo cieszy, ponieważ ten re-
mont jest owocem wieloletniego, wspólnego wy-
siłku wielu mieszkańców naszej gminy, różnych 
urzędów i instytucji oraz samej parafii, która te 
prace koordynuje. Trzymajmy kciuki za powo-
dzenie w następnym etapie konkursu.

– Samo zgłoszenie naszej świątyni już nobi-
lituje i stanowi element promocji naszego dzieła 
przywrócenia kościoła do pierwotnych założeń 
– dodaje ksiądz kanonik Krzysztof Florczak.

Ale to nie koniec, bo parafia w Rzgowie 
otrzymała kolejny finansowe wsparcie w kwo-
cie 100 tys. zł dofinansowania na remont skle-
pienia nawy głównej zabytkowego kościoła 
parafialnego. Pieniądze te przyznali radni Sej-
miku Samorządowego z budżetu województwa 
łódzkiego.

Remont kościoła w toku
RZGÓW

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rz-
gowie, 23 maja 2022 roku, burmistrz 
Mateusz Kamiński poinformował o pracy 
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie.

W okresie międzysesyjnym realizowano nastę-
pujące zadania:
 1.  Zakończono i odebrano prace związane 

z wykonaniem stawu w Guzewie.
 2.  Przygotowywano materiały na przetargi 

dotyczące budowy oświetlenia na ulicy 
Łącznej w Kalinku, odwiertu studni w Ka-
linie, budowy wodociągów.

 3.  Powtórzono przetarg na przebudowę ulicy 
Łódzkiej w Rzgowie, Jedyna złożona oferta 
przekroczyła kwotę przewidzianą w budżecie.

 4.  Przetarg na budowę dodatkowych przyłą-
czy kanalizacyjnych – złożono jedną ofer-
tę, Kwota przekroczyła wysokość środków 
przewidzianych w budżecie o 180 tysięcy zł.

 5.  Przetarg na budowę kanalizacji na ulicy 
Wierzbowej w Starowej Górze. Nie wpły-
nęła żadna oferta.

 6.  Złożono cztery oferty na przebudowę drogi 
w Prawdzie. Komisja bada oferty.

 7.  Kontrola prac na budowie przedszkola 
ze żłobkiem w Tadzinie oraz ciągu pieszo-
-rowerowego Guzew – DK71 Gospodarz 
oraz stawu w Guzewie.

 8.  Zakończono odbiór techniczny ciągu pie-
szo-rowerowego. Wg komisji odbiorowej 
niezbędne jest dodatkowe wykonanie cie-
ku przykrawężnikowego przy zrealizowanej 
inwestycji.

 9.  Naprawiono źle wykonaną nawierzchnię 
asfaltową na ulicy Centralnej i Granicznej 
w Starowej Górze.

10.  Trwa realizacja inwestycji z funduszu so-
łeckiego.

11.  Kontynuowane są prace związane z budową 
kanalizacji w Gospodarzu.

12.  Usunięto kolizję energetyczna na skrzyżowa-
niu ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie.

13.  Ogłoszono postępowanie na projekt prze-
budowy ulicy Wójtowskiej.

14.  Przygotowano opis przedmiotu zamówie-
nia na wykonanie pozostałych projektów 
drogowych.

opr. WK

Największa w tym roku inwe-
stycja kanalizacyjna w gminie 
Rzgów została zrealizowana 
już w 75 procentach – poin-
formował Bogdan Błaziński, 
inspektor nadzoru z Referatu 
Inwestycji UMR.

Budowa nie jest zbyt uciążliwa dla mieszkań-
ców, ponieważ odbywa się metodą przewier-
tów sterowanych. Nie ma więc praktycznie 
wykopów. Dzięki temu skraca się czas budo-
wy, a ekipy zajmują mniej miejsca na drodze 
niż w przypadku tradycyjnie prowadzonych 
robót ziemnych. Łączna długość nowej sieci 

kanalizacyjnej, która zostanie położona w tych 
miejscowościach, wynosi około 1,6 kilometra. 
Będzie to kanalizacja podciśnieniowa i grawi-
tacyjna. – Umowa z wykonawcą – firmą z Kali-
sza – przewiduje oprócz ułożenia rur o przekro-
ju od 90 do 200 mm, zainstalowanie 27 studni 
zaworowych, stacji napowietrzania, studzienek 
rewizyjnych oraz kabli teletechnicznych monito-
ringu, który na bieżąco wykrywa nieprawidło-
wości w kanalizacji – mówi Bogdan Błaziński 
z Referatu Inwestycji.

Sieć gminnej kanalizacji powiększy się 
o siedem odcinków na ulicach Cegielnianej, 
Kaczeńcowej, Liliowej, Różanej i Kwiatowej 
w Gospodarzu, na ulicy Śniadeckiego w Sta-
rej Gadce oraz na ulicy Jana III Sobieskiego 
w Starowej Górze. – Biorąc pod uwagę liczbę 
27 studni zaworowych, to w przyszłości do tej 
kanalizacji będzie mogło przyłączyć się jeszcze 
prawie sto rodzin – wylicza Marek Derski, spe-
cjalista z Referatu Inwestycji UMR. Koszt kana-
lizacji w tych trzech miejscowościach wyniesie 
2,44 mln zł, z których 180 tys. zł przyznano 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Włodzimierz Kupisz, 
fot. Bogdan Błaziński

Inwestycje 
droższe niż 
szacowano

GMINA RZGÓW

Kanalizacja 
bez zbędnych 
wykopów
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W gminach Rzgów i Tuszyn jest realizowa-
ny projekt pn. „Razem posprzątamy świat”. 
W szkołach podstawowych w Rzgowie 
i Kalinie do akcji przystąpiło do tej pory 
6 wolontariuszy pod opieką nauczycielki 
Kamili Łapki.

Najbardziej aktywni uczniowie otrzymają 
od organizatora nagrody za najlepsze rezultaty 
w rankingu sprzątania, upominki na urodziny 
(akcja trwa cały rok). Aby zachęcić dzieci do ak-
cji, organizowane są warsztaty stacjonarne i wy-
jazdowe do gospodarstw ekologicznych i zagród 
tematycznych np. pszczelarskich w Lipce koło 
Brzezin i Besiekierach koło Łęczycy.

– Członkowie ekopatroli otrzymali przed 
sprzątaniem pakiety startowe w skład których 
weszły kije do zbierania śmieci, worki na śmie-

ci, plecaczki (worki), bidony, rękawiczki oraz 
odblaski – poinformowała Agata Kłos, prezes 
Fundacji Atelier of Skills, która przystąpiła 
do projektu. – Po pierwszym sprzątaniu eko-
patrole zebrały razem 18 worków śmieci m.in. 
papierków, plastiku, opakowań po napojach 
energetycznych. Sprzątano m.in. teren między 
podstawówką a sklepem nieopodal skrzyżowa-
nia w Kalinie.

Projekt pn. „Razem posprzątamy świat” 
jest realizowany z dotacji programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego 
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ra-
mach Funduszy EOG. Projekt będzie realizo-
wany do kwietnia 2023 roku.

WK, fot. Kamila Łapka

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”
Dla kogo:
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 
wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
1.  uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł – możliwe 

dofinansowanie do 30 tys. zł,
2.  uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodar-

stwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe 
dofinansowanie do 37 tys. zł,

3.  uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodar-
stwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe 
dofinansowanie do 69 tys. zł.

Na co:
Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotację można otrzymać m.in. na: docie-
plenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także 
dokumentację projektową, audyt energetyczny.

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE” TO WYMIANA 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA I OCHRONA PRZED WYSOKIMI KOSZTAMI OGRZEWANIA

Jeżeli chcesz poznać zasady programu to odwiedź Gminny Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” znajdujący się 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pokój nr 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.czystepowietrze.gov.pl lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118.

Ekopatrole Ekopatrole 
ze Rzgowa ze Rzgowa 
i Kalinai Kalina

Jak wykazały kolejne kontro-
le trzeba szczególnie zadbać 
o właściwą selekcję odpa-
dów w gospodarstwach do-
mowych, a w szczególności 
tworzyw sztucznych, metali 
i odpadów ulegających bio-
degradacji. Przypominamy, 
że w przypadku stwierdze-
nia niewłaściwej segregacji 
stawka od osoby wynie-
sie czterokrotność stawki 
podstawowej, czyli 144 zł 
od osoby miesięcznie.

1. Ograniczmy masę odpadów 
ulegających biodegradacji!
Jednym ze sposobów jest kompostowanie. 
Przypominamy, że dla osób kompostujących 
bioodpady w kompostowniku przydomowym 
opłata od osoby miesięcznie wynosi 27,00 zł/
od osoby. Właściciele nieruchomości, którzy 
chcą skorzystać z prawa do zwolnienia muszą 

zmienić deklarację o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Posiadanie kompostownika oznacza, 
że wszystkie odpady ulegające biodegradacji 
są w nim zagospodarowywane, co oznacza, 
że nie są wystawiane przed posesję worki 
brązowe. Po zmianie deklaracji o posiadaniu 
kompostownika należy kompostować w nim 
bio odpady przez cały czas.

2. Pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej UMR razem z firmą 
JUKO sprawdzają, jakie odpady 
znajdują się w pojemnikach 
na zmieszane odpady komunalne, 
czy właściciele nieruchomości, 
którzy zadeklarowali posiadanie 
kompostownika, nie wystawiają 
odpadów zielonych oraz jakie ilości 
są wystawiane do odbioru.
Podczas kontroli w maju stwierdzono m.in. na-
stępujące nieprawidłowości, dotyczące wysta-
wienia worków bio, pomimo zadeklarowanego 
kompostowania:
–  Rzgów II, 4 maja 2022 r. – wystawiono 532 

worki z bio, (14 przypadków wystawienia, 
łącznie 41worków),

–  Babichy, Czyżeminek, Guzew, Prawda – wy-
stawiono 191 worków z bio, (6 przypadków 
wystawienia, łącznie 16 worków);

–  Kalino, Bronisin Dworski, Huta Wiskicka, 
13 maja 2022 r. – wystawiono 292 worki z bio, 
(9 przypadków wystawienia – 28 worków),

–  Kalinko, Starowa Góra, 16 maja 2022 r. – 
wystawiono 963 worki z bio, (5 przypadków 
wystawienia – 20 worków),

–  Starowa Góra VIII 18 maja 2022 r. – wysta-
wiono 628 worków z bio, (3 przypadki wysta-
wienia, łącznie 10 worków),

–  Starowa Góra VII 19 maja 2022 r. – wysta-
wiono 393 worki z bio, (4 przypadki wysta-
wienia, łącznie 8 worków),

–  Stara Gadka, Gospodarz, 20 maja 2022 r. – 
wystawiono 319,5 worków z bio, (8 przypad-
ków wystawienia – 21 worków),

3. Informacje dotyczące odbioru 
odpadów na terenie gminy Rzgów:
a)  Średnia miesięczna masa jednego pojem-

nika ze zmieszanymi odpadami komunal-
nymi od maja do grudnia 2021 roku wyno-
siła 20,29 kg. Największa masa odpadów 
zmieszanych występowała w okresie let-
nim – ok. 140 ton miesięcznie. Najmniej-

sza masa występowała w okresie zimowym 
ok. 130 ton miesięcznie.

b)  W 2021 roku w ciągu miesiąca odbierano 
średnio z nieruchomości 87,5 kg odpadów, 
z czego 40% tej masy stanowiły odpady 
zmieszane. Pozostałe odpady zbierane 
selektywnie (bio, papier, plastik, popiół 
i tworzywa) stanowiły średnio po 10% 
masy odpadów, czyli około 8,75 kg odpa-
dów w ciągu miesiąca.

c)  Według stanu na 22 maja 2022 r. – właści-
ciele 1 486 posesji zadeklarowali kompo-
stowanie bioodpadów, co stanowi 36,78% 
nieruchomości.

Średnia miesięczna masa pojemnika z zmie-
szanymi odpadami komunalnymi od stycznia 
do kwietnia br. wynosiła 18,95 kg. Najwięk-
sza masa odpadów zmieszanych wystąpiła 
w marcu – ok. 128 ton, a najmniejsza w stycz-
niu – ok. 104 ton.

SEGREGUJMY 
ODPADY!

U W A G A !

ZMIANA 
TERMINU 
ODBIORU 

ODPADÓW
Rejon III z 17 czerwca 2022 r. na 

21 CZERWCA (wtorek)
• zmieszane odpady komunalne 

• bio, popiół • papier, plastik i szkło

Rejon VII z 16 czerwca 2022 r. na: 
20 CZERWCA (poniedziałek)

• zmieszane odpady komunalne 
• bio, popiół • papier, plastik i szkło

https://www.czystepowietrze.gov.pl
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Halinę i Stanisława GIERASIŃSKICH
Mariannę i Stanisława KANTORSKICH

Barbarę i Jerzego OWCZARKÓW
Danutę i Zygmunta PRZYBYŁÓW

Agata Nawrocka, kierowniczka Urzędu Stanu 
Cywilnego w Rzgowie powiedziała m.in.: – Do-

stojni Jubilaci. Bardzo dziękujemy, że przyby-
liście wraz z rodzinami na uroczystość. Kiedy 
przed ponad 50 laty przychodziliście do urzę-
du, żeby złożyć małżeńska przysięgę, mieli-
ście wspólne marzenia i plany. Przyrzekaliście 
wówczas, że uczynicie wszystko, aby Wasze 
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. 

I dotrzymaliście danego słowa. 
Stworzyliście Państwo niepowta-
rzalne historie swoich rodzin, ale 
też stworzyliście historię naszej 
lokalnej społeczności. Dawaliście 
przykład swoja postawą i zaanga-

żowaniem. Dowodem na to, jak trudno jest osią-
gnąć taki sukces, jest fakt, że nieczęsto wręczamy 
medale, choć ślubów jest dużo.

Burmistrz Mateusz Kamiński składając 
życzenia również we własnym imieniu powie-
dział, że z powodu pandemii oficjalne Złote 
Gody przypadły nieco później i Jubilaci mają 
jeszcze dłuższy staż małżeński. Uroczystą 
dekorację zakończyło odśpiewanie „Stu lat”, 
a także życzenia i kwiaty od najbliższych oraz 
poczęstunek.

tekst i fot. W.Kupisz

Medale na Złote GodyMedale na Złote Gody

W niedzielę, 8 maja 2022 r. w na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński odznaczył w imieniu 
Prezydenta RP – Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 

Trudno się więc dziwić, że w pobliżu GOSTiR 
dramatycznie zabrakło miejsc do parkowania. 
Niektórzy przechodnie myśleli, ze w hali zaczę-
ły się jakieś międzynarodowe targi.

– Projekt ten organizowany jest od 27 lat – 
mówi Mariola Mikołajczyk, dyrektorka Przed-
szkola Publicznego w Rzgowie. – Dwanaście 
grup dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat 
prezentowało swoje taneczne umiejętności, 
w układach choreograficznych nawiązujących 
do bajkowych utworów. Dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności na najwyższym poziomie 
otrzymując gromkie brawa od licznej publicz-
ności. Kadra pedagogiczna wraz z pomocami 
nauczyciela przez wiele tygodni rzetelnie ćwi-
czyła układy taneczne, co zaowocowało pięknym 
występem małych artystów.

Od lat patronat honorowy nad tym przed-
sięwzięciem sprawuje burmistrz Rzgowa, Ma-
teusz Kamiński. Gośćmi honorowymi byli poza 
gospodarzem gminy: Monika Pawlik – zastęp-
ca burmistrza Rzgowa, Nina Ryszka – prezes 
zarządu Ptak SA, Klaudia Zaborowska-Gorz-
kiewicz – członkini zarządu powiatu łódzkiego 

wschodniego. Rzgowski samorząd dofinanso-
wał festiwal.

Prezes zarządu Ptak SA ufundował nato-
miast 325 biletów dla wszystkich dzieci na bez-
płatne wejście do Candy Parku z okazji Dnia 
Dziecka. Nagrody w postaci pięknych pucha-
rów dla każdej grupy przedszkolnej, ufundo-
wane zostały przez Piotra i Magdalenę Pie-
traszczyków ze Rzgowa.

opr. W.Kupisz, fot. organizator

Roztańczone przedszkolakiRoztańczone przedszkolaki
Od samego rana 13 maja, w Hali Sportowej w Rzgowie odbywał 
się Festiwal Twórczości i Tańca, zorganizowany przez Przedszkole 
Publiczne w Rzgowie. Na płycie zatańczyło łącznie około 300 
przedszkolaków, a na trybunach zasiadło 200 rodziców i dziadków. 

Na widowni rodzice i dziadkowie, a na parkiecie…Na widowni rodzice i dziadkowie, a na parkiecie…
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Grupa Teatralna „Miś Filiś” oraz 
młodzi artyści z sekcji wokalnej 
z Gminnego Ośrodka Kultury 
wystąpili 22 maja 2022 roku 
w spektaklu edukacyjnym „Od-
głosy Lasu i Mali Ekolodzy”.

Obrońcy przyrody na planecie Ziemia objawi-
li się w harcerskich mundurach, którym towa-
rzyszył chórek ślicznotek ubranych na biało. 
Akcja toczyła się wokół planety Ziemia, któ-
ra najpierw była kompletnie usłana śmiecia-
mi, a w końcu zakwitły na niej kwiaty. To był 
optymistyczny, szczęśliwy efekt starań ekolo-
gów, którzy pracowicie zbierali odpady, a po-
tem cierpliwie uczyli publiczność selektywnej 
zbiórki do kolorowych worów.

W sztuce padały hasła i dramatyczne 
stwierdzenia, przez które przebijał strach 
i trwoga przed zabiciem zielonej planety. Jak 

można było przeczytać w zapowiedzi przedsta-
wienia, „Człowiek dostał ziemię w dzierżawę, 
niszczył ją bezmyślnie, pastwił się nad glebą, 
wodą i powietrzem. To my ludzie zakłóciliśmy 
prawa dżungli, mórz, jezior i łąk.” Wicebur-

mistrz Rzgowa Monika Pawlik i Joanna Papu-
ga-Rakowska, dyrektorka GOK podziękowały 
młodym artystom i twórcom spektaklu za po-
mysł i wykonanie. Młodzi wykonawcy zostali 
uhonorowani słodką niespodzianką.

Scenariusz i reżyseria: Bożena Krawczyńska
Opracowanie muzyczne: Marek Binkowski
Scenografia: Ewa Majdzińska i Jerzy Muras

Kostiumy: Dorota Cisłowska
tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Nie wszystko 
na Ziemi stracone

W czwartek, 26 maja 2022 
roku w sali widowiskowej 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rzgowie odbył się koncert 
„W hołdzie dla Mam i Ojców”. 
Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie” pod kierunkiem 
Renaty Furgi i Jarosława Ry-
chlewskiego.

Mury Domu Kultury jeszcze nie słyszały tak 
burzliwych oklasków. Zespół w 116-osobowym 
składzie pokazał najlepsze tańce i piosenki 
ze swojego repertuaru. Widownia była całko-
wicie wypełniona – trzeba było dostawić ka-
napy z hallu, żeby artyści mieli gdzie odpocząć 
miedzy wyjściami na scenę.

Premierę koncertu poprzedziły cztery 
próby generalne. Renata Furga przekonała ar-
tystów do najwyższego wysiłku. Na scenie wi-
rowały spódnice, superdługie warkocze, kokar-
dy, wstążki, chłopcy odrywali się od podłogi 
i w półmroku „ginęły” ich nogi. To wszystko 

było okupione dosłownie strugami potu. Nie 
jest tajemnicą, żeby podołać wymaganiom 
Renaty Furgi, chłopaki jak jeden mąż trenują 
jeszcze dodatkowo na siłowni.

Na koniec artystom podziękował burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński i poczęstował arty-
stów słodyczami. tekst i fot. W.Kupisz

Koncert z najwyższej półkiKoncert z najwyższej półki
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Młodzi uczestnicy sekcji wo-
kalnej GOK, z okazji dni Mamy 
i Taty, przygotowali swoim ro-
dzicom specjalny prezent.

W piątek, 27 maja 2022 roku w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury obejrzeli-
śmy w dwóch częściach wyjątkową artystycz-
ną laurkę. Bukiety kwiatów zastąpione zostały 
upominkami, złożonymi z pięknych dźwięków, 
słów i melodii. Koncert upłynął pod hasłem 
Muzyczne całusy „Dzieci – Rodzicom”.

Opracowanie i przygotowanie wokalno-
-muzyczne koncertu – Marek Binkowski wraz 
z Angeliką Łysiuk (sekcja baletowa) i Pauliną 
Zduńczyk (sekcja tańca towarzyskiego).

Bezpośrednio przed pierwszym koncertem 
(godz. 15.30) w hallu placówki odbył się werni-

saż wystawy, przygotowanej, specjalnie z oka-
zji Święta Mamy i Taty przez sekcję plastyczną 
pod opieką Ewy Majdzińskiej. Obecny na kon-
cercie burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
mówił jak jest dumny z tego, że w nowocze-
snym Domu Kultury skupia się przyszłość wo-
kalno-taneczna całej gminy Rzgów. WK

Dla mamy i tatyDla mamy i taty
Wokalno-taneczna przyszłość RzgowaWokalno-taneczna przyszłość Rzgowa



RZGÓW NASZA GMINA – maj 202210 KULTURA I TRADYCJA

Z książką za pan brat

Związana ze Rzgowem prof. zw. dr hab. 
Agnieszka Salska zaszczyciła progi 
Gminnej Biblioteki Publicznej, pre-

zentując 13 maja na spotkaniu „Antologię 
wierszy Emily Dickinson”, nad którą praco-
wała przez kilka ostatnich lat.

Znana czytelnikom seria „Biblioteka Na-
rodowa” Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich wzbogaciła się o tom napisany i wyda-
ny z wielką starannością. Ogromny dorobek 
Pani Profesor, która swoją działalność na-
ukową związała z Uniwersytetem Łódzkim, 
obejmuje prace z dziedziny historii literatu-
ry, poezji i noweli amerykańskiej XIX wieku. 
Nagradzana była wielokrotnie za działalność 
naukową i dydaktyczno-organizacyjną Na-
grodami Rektora UŁ, Nagrodą MNiSW, Złotą 
Odznaką UŁ, Medalem UŁ w Służbie Spo-
łeczeństwu i Nauce, Medalem KEN, Złotym 
Krzyżem Zasługi. Dzięki cenionym pracom 
badawczym w różnych obszarach literatury 
amerykańskiej oraz rozlicznym kontaktom 
z zagranicznymi placówkami naukowymi 

Pani Profesor nadała polskiej amerykanistyce 
właściwą rangę. Jako nauczyciel akademicki, 
recenzentka w wielu pracach doktorskich, 
habilitacyjnych i profesorskich oraz promo-
torka 11 doktoratów przekazała swoją wiedzę 
rzeszom przyszłych naukowców, cenionych 
w środowisku. Wszechstronna działalność 
Profesor Salskiej została doceniona także 
przez grupę współpracowników z ośrodków 
badawczych na całym świecie, który w 2007 r. 
opublikowali i zadedykowali Jej tom studiów 
„Walking on a Trail of Words”.

Spośród wielkiego dorobku Pani Profesor 
nie sposób nie wymienić dwutomowej „Histo-
rii literatury amerykańskiej XX wieku”, której 
egzemplarz w 2004 r. autorka przekazała w da-
rze rzgowskiej bibliotece. Na piątkowym spo-
tkaniu nie zabrakło opowieści i ciekawostek 

na temat słynnej poetki. Wiodąca spokojne 
życie w komfortowych warunkach Dickin-
son nie była obojętna na los ojczyzny targanej 
bratobójczą wojną, która przypadała na szczy-
towy okres jej twórczości. Autorka ok. 1800 
wierszy, świadoma rozgrywającego się dra-
matu, przelewała na papier głębokie poczu-
cie straty, które towarzyszyło jej przez całe 
dorosłe życie. Niewielkie grono przyjaciółek 
zawężało się z biegiem lat, na co zapewne na-
łożyły się potwierdzone problemy psychiczne 
– depresja, ataki lęku i izolowanie się poetki.

Prof. Agnieszka Salska nakreśliła obszary 
tematyczne w których poruszała się Dickin-
son i przybliżyła problemy, z jakimi mierzyła 
się przez całe życie ta uduchowiona, wrażliwa 
kobieta. Recytacja 13 utworów poetki w ory-
ginale i w tłumaczeniu wraz z ich fachowym 
omówieniem dopełniły wieczoru. Dziękuję 
wszystkim zebranym gościom za przybycie, 
a za piękną recytację składam serdeczne po-
dziękowania Pani Burmistrz Monice Pawlik, 
Pani Walerii Kowalskiej i Pani Sylwii Kucie.



Anna 
Malinowska

W kręgu poezji amerykańskiejW kręgu poezji amerykańskiej

Na tropach historii

W herbie miasta i gminy Rzgów 
widnieje postać św. Stanisława 
ze Szczepanowa – biskupa krakow-
skiego i męczennika, zamordowa-
nego na polecenie króla Bolesława II 
Szczodrego (Śmiałego) w 1079 r.

Kanonizacja Stanisława ze Szczepanowa została 
przeprowadzona w 1253 roku. Wiele pokoleń 

powtarzało legendę o zrośnięciu się rozsieczo-
nego ciała św. Stanisława. Kult świętego odegrał 
w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako 
czynnik kształtowania się myśli o zjednocze-
niu Polski. Wierzono, że w ten sam sposób jak 
ciało św. Stanisława – połączy się i zjednoczy 
podzielone wówczas na księstwa dzielnico-
we Królestwo Polskie. Jako jeden z patronów 
Polski Św. Stanisław Biskup Męczennik jest 
również patronem parafii w Rzgowie. W nie-
dzielę, 8 maja 2022 roku, jak co roku w samo 
południe, w kościele parafialnym odprawiona 
została msza święta odpustowa, podczas której 
zagrała Rzgowska Orkiestra Dęta. Sumę za-
kończyła tradycyjnie uroczysta procesją wokół 
świątyni. WK

Święto patrona Święto patrona 
gminy i parafiigminy i parafii
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Wieniec z niebiesko-białych 
kwiatów od mieszkańców i samo-
rządowców gminy Rzgów był wi-
doczny na trumnie biskupa Ada-
ma Lepy. W sobotę, 7 maja 2022 
roku śp. biskup senior został po-
żegnany podczas mszy w łódzkiej 
archikatedrze. W uroczystościach 
wzięli udział licznie zgromadzeni 
wierni i księża. Obecni byli przed-
stawiciele władz wojewódzkich 
i miasta, a także przedstawiciele 
innych łódzkich kościołów: maria-
witów i kościoła ewangelicko-re-
formowanego. Trumna spoczęła 
w grobowcu rodzinnym na cmen-
tarzu Kurczaki. Biskup Lepa zmarł 
27 kwietnia. Miał 83 lata.

– Biskup Adam Lepa był obecny w doniosłych 
wydarzeniach w Rzgowie – wspomina burmistrz 
Mateusz Kamiński. – Śladem jego obecności jest 
posadzony przez niego dąb na Starym Rynku. 
Tak podkreślił swoja obecność podczas uroczy-
stości upamiętniających 550-lecie nadania praw 
miejskich, jubileusz erygowania parafii pw. św. 
Stanisława Biskupa Męczennika oraz 30. rocz-
nicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Łodzi.

– Śp. biskup Adam Lepa uczestniczył również 
w tradycyjnym – tak przecież ważnym dla na-
szej lokalnej społeczności – odpuście na świętego 
Stanisława, podczas którego posadził lipę przed 
świątynią – dodaje ksiądz kanonik Krzysztof 
Florczak, proboszcz rzgowskiej parafii.

Liturgii przewodniczył arcybiskup Konrad 
Krajewski, jałmużnik papieski. Homilię wygłosił 

arcybiskup senior Władysław Ziółek. Hierarcha 
przypomniał całą prowadzącą do kapłaństwa 
drogę, lata nauki i pracę ks. Adama Lepy. Wspo-
minał lata, kiedy był proboszczem łódzkich pa-
rafii św. Urszuli Ledóchowskiej i Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, przywoływał czas, 
kiedy był wykładowcą łódzkiego seminarium 
duchownego, którego był także rektorem oraz 

lata pracy ze studentami w duszpasterstwie aka-
demickim.. Przypomniał, że biskup Adam Lepa 
był pierwszym biskupem urodzonym w Łodzi 
i dla Łodzi przeznaczonym. Wspomniano także 
o pasjach biskupa Lepy. Jedną z nich był media. 
Podkreślał, że był lubianym, życzliwie przyjmo-
wanym przez wiernych pasterzem.

Włodzimierz Kupisz, fot. UM w Rzgowie

W Kalinie, w środę, 4 maja w Kaplicy 
pw. św. Floriana, z okazji święta 
patrona strażaków odbyła się msza, 
którą sprawował ks. Jakub Hejduk.
Zgromadzonym strażakom z gminnych jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, życzenia 

bezpiecznych powrotów z akcji i wytrwałości 
w pełnieniu służby, złożył prezes powiatowy 
ZOSP RP – druh Dariusz Krzewiński. Podzię-
kował za bezustanną gotowość do ratowania 
życia, zdrowia i mienia drugiego człowieka. 
W uroczystościach wziął udział burmistrz 

Rzgowa Mateusz Kamiński, radna powiatowa 
Edyta Waprzko, radny Zbigniew Waprzko, ko-
mendant gminny OSP Wojciech Gałkiewicz, 
sołtys wsi Kalino i jednocześnie strażak Stani-
sław Hoja. Ceremoniał poprowadził komen-

dant OSP Kalino Krzysztof Kauc. Wszystkim 
strażakom życzymy zdrowia, wszelkiej po-
myślności, zapału i niech św. Florian czuwa 
nad Wami!

tekst i fot. Magdalena Mordaka

Pożegnanie Pożegnanie 
ks. biskupa ks. biskupa 
Adama LepyAdama Lepy

Msza za druhów Msza za druhów 
w kaplicy św. Florianaw kaplicy św. Floriana

Biskup wielokrotnieBiskup wielokrotnie
gościł w naszej gminiegościł w naszej gminie
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Burmistrz Rzgowa przypomina, że do czwar- 
 tku, 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy 
budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków (CEEB). Deklaracje można 
je składać:
 *  bezpośrednio na stronie www.gunb.gov.pl
 *  osobiście, w wersji papierowej w pokoju nr 7 

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
 *  listownie, wysyłając deklarację do UMR

Więcej informacji na temat składania deklara-
cji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie pod nr tel. 42 214 11 32.

Jednocześnie przypominamy, że w przy-
padku, gdy głównym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem 
lub paliwami węglopochodnymi i ww. źródło 
zgłoszone jest do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB) możliwe jest uzy-
skanie dodatku osłonowego w podwyższonej 
kwocie, który jest elementem rządowej Tarczy 
Antyinflacyjnej Obsługę wniosków o wypłatę 
dodatku osłonowego realizuje MOPS w Rzgo-
wie przy ul. Nadrzecznej 2, tel. 42 227 18 76.

WK

Przypominamy o obowiązku przyłącze-
nia nieruchomości do istniejącej sieci 
sanitarno-kanalizacyjnej. Jeżeli istnieje 

sieć kanalizacyjna, to posiadanie zbiornika 
bezodpływowego – spełniającego wszystkie 
przewidziane prawem wymagania – nie zwal-
nia z obowiązku podłączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej. Posiadanie przydomo-
wej oczyszczalni ścieków stanowi jedyny wyją-
tek od wskazanego obowiązku.

Poza oczywistymi korzyściami dotyczący-
mi ochrony środowiska, wykonanie przyłącza 
to dla właściciela nieruchomości konkretne 
oszczędności. Przekazywanie ścieków do sieci 
kanalizacyjnej jest bowiem tańsze niż ich wy-
wóz przez wyspecjalizowane firmy. Ponadto, 
wraz ze wzrostem liczby podłączonych do ka-
nalizacji mieszkańców, zmniejsza się koszt jed-

nostkowy obsługi sieci, przekładający się na niż-
sze opłaty za odprowadzanie ścieków. W końcu 
ważnym aspektem jest wzrost wartości takiej 
nieruchomości i poprawa komfortu życia jej 
mieszkańców, bo nie trzeba już pamiętać o tym, 
aby nadzorować i regularnie opróżniać szambo 
czy przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jeśli nieruchomość, pomimo technicznych 
możliwości, nie zostanie przyłączona do istnie-
jącej kanalizacji, to burmistrz jest zobowiąza-
ny wydać decyzję administracyjną nakazującą 
właścicielowi wykonanie przyłącza. Decyzja 
ta podlega egzekucji administracyjnej. Do-
datkowo właściciel podlega karze grzywny, 
a postępowanie w sprawie toczy się według 
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia.



Pilne! Tylko do 30 czerwca!

Uwaga! To ważne!

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z 17 MAJA 2022 R.

BURMISTRZ RZGOWA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, 
położonej w Guzewie, stanowiącej własność gminy Rzgów

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia Cena brutto 
wywoławcza

Wadium
a)  wysokość
b)  termin 

wniesienia
wg ewidencji 

gruntów
wg księgi 
wieczystej

1 244/3 obręb 
Guzew-Babichy LD1P/00028171/8 0,0800 ha 103 197 zł 10 400 zł 

17.06.2022 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przedstawionej w ta-
beli odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95–030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, pok. 37, 
w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki 
Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 5, tel. 42 214 11 42. Ogło-
szenie o przetargu zamieszczono na stronie www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Czyżeminek.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z 17 MAJA 2022 R.

BURMISTRZ RZGOWA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
położonej w Czyżeminku, stanowiącej własność gminy Rzgów

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia Cena brutto 
wywoławcza

Wadium
a)  wysokość
b)  termin 

wniesienia
wg ewidencji 

gruntów
wg księgi 
wieczystej

1 96/12 LD1P/00061877/0 0,0824 ha 141 923,55 zł 14 200 zł 
17.06.2022 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przedstawionej w tabeli 
odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95–030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, pok. 37, 
w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki 
Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 5, tel. 42 214 11 42. Ogło-
szenie o przetargu zamieszczonego na stronie www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Czyżeminek.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z 17 MAJA 2022 R.

BURMISTRZ RZGOWA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, 
położonych w Czyżeminku, stanowiących własność gminy Rzgów

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia Cena brutto 
wywoławcza

Wadium
a)  wysokość
b)  termin 

wniesienia
wg ewidencji 

gruntów
wg księgi 
wieczystej

1 96/9 obręb 
Czyżeminek LD1P/00061877/0 0,0858 ha 147 779,58 zł 14 800 zł 

17.06.2022 r.

2 96/10 obręb 
Czyżeminek LD1P/00061877/0 0,0847 ha 145 884,15 zł 14 600 zł 

17.06.2022 r.

3 96/11 obręb 
Czyżeminek LD1P/00061877/0 0,0835 ha 143 817,75 zł 14 400 zł 

17.06.2022 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przedstawionych w ta-
beli odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95–030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, pok. 37, 
w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki 
Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 5, tel. 42 214 11 42. Ogło-
szenie o przetargu zamieszczono na stronie www.rzgow.pl, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Czyżeminek.

Trzeba złożyć deklarację 
w sprawie ogrzewania

Przyłącz swój dom 
do sieci kanalizacyjnej!

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY RZGÓW!
CZY PAMIĘTACIE, ŻE DO 30 CZERWCA BR. TRZEBA ZŁOŻYĆ 

DEKLARACJĘ O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW (CEEB). 

https://www.gunb.gov.pl
https://rzgow.pl
https://bip.rzgow.pl
https://rzgow.pl
https://bip.rzgow.pl
https://rzgow.pl
https://bip.rzgow.pl
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Rzgowska Orkiestra Dęta została założona 
w 1907 r. wraz z oddziałem Straży Ogniowej. 
Jednym z głównych organizatorów był syn za-
łożyciela straży Adolf Schittenhelm. Aktywność 
orkiestry została przerwana w 1914 r., kiedy 
działania Niemców sprawiły, że straciła 16 z 24 
posiadanych instrumentów. Po odzyskaniu 
niepodległości – do rozwoju zespołu muzycz-
nego przyczynił się Tyliński, właściciel cegielni 
w Gospodarzu. Zakupiono nowe instrumenty, 
a trzon orkiestry w okresie II RP tworzyła ro-
dzina Schittenhelmów: Gustaw, Otto i Marian.

Orkiestra to ludzie
Po wojnie kapelmistrzem był Stanisław Juśkie-
wicz, który zapewnił odnowę i rozkwit zespołu. 
Mógł polegać na takich muzykach jak: bracia Jan 
i Józef Siotorowie, Czesław Siotor, Antoni Salski, 
Kazimierz Sznajder, Tadeusz Górski. Dołączyli 
też młodsi: Mieczysław Czernik, Józef Bednar-
ski, Henryk Makiewicz, Edward Kruczkowski, 
Kazimierz Błaszczyk i rodzina braci Kuzików 
z Giemzowa. W latach 80. zmarło kilku zasłu-
żonych członków orkiestry. Rolę prowadzącego 
objął Władysław Siotor. Orkiestra została umun-
durowana. W 1995 r. zdobyła I miejsce w Woje-
wódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych. W GOK 
powołano szkołę dla przyszłych orkiestrantów. 
Młodzież uczył dyrygent Zdzisław Warchocki.

Grają z nut i z serca
W 1998 r. dyrygentem orkiestry został Krzysz-
tof Goss, były dyrygent Orkiestry Wojskowej 

w Łodzi. Pod jego batutą orkiestra koncer-
towała w kościołach w Rzgowie i Wiskitnie, 
w centrach handlowych, zbierając pieniądze 
dla potrzeb dzieci. Orkiestra co rok organizuje 
dla swoich muzyków wycieczki krajoznaw-
cze m.in. Kołobrzegu, Ostródy, w Bieszczady 
i do Otmuchowa.

W 2000 r. zespół założył po raz pierwszy 
galowe stroje strażackie, w których występuje 
na uroczystościach w gminie Rzgów i w powie-
cie łódzkim wschodnim.

Muzycy od 1997 roku biorą aktywny udział 
w kwestach WOŚP Jurka Owsiaka oraz współ-
uczestniczą w innych akcjach charytatywnych. 
Gdy tylko zima dopisuje, orkiestranci organi-

zują kuligi dla dzieci. Organizowali koncerty 
kolęd, włączali się do obchodów Dnia Dziecka, 
żegnają swoją grą zmarłych kolegów strażaków 
oraz zasłużonych mieszkańców gminy Rzgów.

Muzyka nie zna granic
W 2001 r. orkiestra rozpoczyna współpracę 
ze swym odpowiednikiem w Caronno Pertu-

sella (okolice Mediolanu) z Włoch. W sierp-
niu Włosi przyjechali na nasze dożynki oraz 
wspólne koncerty. Rozwój Rzgowskiej Orkie-
stry Dętej to efekt wielkiej pracy społecznej jej 
prezesa Włodzimierza Kaczmarka. W czerwcu 
2002 r. rzgowianie koncertują we Włoszech, 
biorą udział w audiencji u papieża Jana Pawła II 
w Watykanie, zakończoną odegraniem przez or-
kiestrantów „Sto lat”. Muzycy zwiedzają Como 
nad jeziorem w pobliżu granicy szwajcarskiej.

W 2003 roku rzgowianie gościli francu-
skich tancerzy, śpiewaków i muzyków. To była 
kontynuacja obustronnych kontaktów kultu-
ralnych, zapoczątkowanych 10 lat wcześniej 
z inspiracji mera Saint-Nicolas du Pelem. 
W sierpniu 2005 r. zespół muzyczny ze Rzgowa 

przebywał w Czerniowcach na Ukrainie na za-
proszenie Obwodowego Towarzystwa Kultury 
Polskiej im. Mickiewicza. We Lwowie złożono 
kwiaty na płycie Orląt Lwowskich.

W takt drugiego stulecia
Jubileusz stulecia orkiestry został zaakcentowany 
wydaniem książki Marty Kosielskiej pt. „100 lat 
orkiestry dętej w Rzgowie”, która ukazała się w na-
kładzie 1000 egz. Orkiestra nawiązała kontakty 
kulturalne z miejscowością włoską San Batrolo-
meo Val Cawargna. Rzgowianie znów koncerto-
wali we Włoszech, a Włosi przyjechali z rewizytą 
na Święto Rzgowa w 2011 roku. Na 110-lecie or-
kiestry Brązowym Krzyżem Zasługi udekorowany 
został Stanisław Przytulski oraz Aleksander Siotor 
za upowszechniania muzyki orkiestr dętych.

W lipcu 2019 r. w ramach wymiany kul-
turalnej, Rzgowska Orkiestra Dęta koncertuje 
w Cajvana w Rumunii. Z okazji 550-lecia rz-
gowskiej parafii orkiestra uświetniła występa-
mi uroczystości z udziałem m.in. arcybiskupa 
Grzegorza Rysia.

3 czerwca 2022 roku będzie okazja, żeby 
przy 115-leciu szerzej podsumować ich dzia-
łalność i posłuchać najnowszego repertuaru.

oprac. Włodzimierz Kupisz
źródło: „Złota Księga 

Rzgowskiej Orkiestry Dętej”

Jest moc i siła Jest moc i siła 
od 115 lat!od 115 lat!

3 czerwca 2022 r., w piątek o godz. 16 msza w kościele parafialnym 
w Rzgowie zainauguruje obchody 115-lecia orkiestry dętej, która 
działa w ramach Gminnego Ośrodka Kultury. O godz. 16.50 nastąpi 
przemarsz orkiestry do GOK przy ul. Szkolnej 7, a potem goście 
wysłuchają koncertu. W programie przewidziano także wręczenie 
nagród, przedstawienie historii zespołu, jak również odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy z okazji 10-lecia współpracy polsko-włoskiej. 

Dzieje Rzgowskiej Orkiestry DętejDzieje Rzgowskiej Orkiestry Dętej

W SKŁAD ORKIESTRY WCHODZĄ OBECNIE:
Jarosław Mirzejewski, Stanisław Przytulski, To-
masz Sochaczewski, Mateusz Tomaszewski, Ka-
zimierz Sójta, Rafał Banaszkiewicz, Małgorzata 
Juśkiewicz, Jarosław Kuna, Katarzyna Kuna, Kamil 
Świerczyński, Marcin Piech, Włodzimierz Kaczma-
rek, Mariusz Defiński, Agata Juśkiewicz, Marcin 
Madaj, Aleksander Siotor, Tomasz Kałuziński, 
Oskar Mirzejewski, Sebastian Sądkiewicz, Łucja 
Ślusarz, Martyna Pawłowska, Maria Rutkowska, 
Gabriela Rutkowska, Marcel Mirzejewski, Krzysz-
tof Janiak, Jacek Rutkowski
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Na Turnieju Charytatywnym 
Caritas „Razem dla Ukrainy” 
rozegrano mecze piłki halowej. 
Zwyciężyła drużyna ukraińska 
przed drużyną Księży i Futsal 
Widzew. Po licytacjach, zbiór-
kach, Caritas zebrała łącznie 
do puszek ponad 11 tys. zł.

Młodzi piłkarze naszego wschodniego sąsiada 
grali ofensywnie. Ich akcje były błyskawiczne, 
przemyślane i skoncentrowane. Drugie, co było 
dobre na turnieju to… sernik tradycyjny z bia-
łą polewą czekoladową, który mógłby wygrać 
każdy konkurs cukierniczy! Wspaniałego 
efektu finansowego całej akcji nie byłoby bez 

licznych atrakcji. Można było wylicytować pa-
miątki z autografami abp. Konrada Krajewskie-
go, jałmużnika papieskiego oraz arcybiskupa 
łódzkiego Grzegorza Rysia. Na zewnątrz Hali 
GOSTiR, gdzie rozegrano turniej można było 
skorzystać ze zjazdu z dmuchańca, pokopać pił-
kę do bramki, a dzieci mogły obejrzeć wyposa-
żenie samochodu z OSP Bronisin Dworski. Gdy 
niektóre przerwy między meczami wypełniały 
licytacje, niespodziewanie na płycie pojawił się 
zespół rzgowskich cheerleaderek Power Fun 
ze swoimi oryginalnymi układami choreogra-
ficznymi. W turnieju występujących oklaskiwa-
li m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
oraz radna powiatowa Edyta Waprzko, która 
z Irminą Kuzik współorganizowała wydarzenie.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Witold Rusek, reprezentujący 
barwy Klubu Szachowego „Dwie 
Wieże” z naszej gminy zdobył tytuł 
wicemistrza Polski dzieci do lat 
6! Na Mistrzostwach Polski Dzieci 
do lat 6 i 7 w Poroninie Witek zdobył 
II miejsce po 9 zaciętych partiach

Do złota zabrakło naprawdę niewiele – Wi-
told oraz Jan Szumiec zdobyli po 8 punktów, 
a o pierwszym miejscu zadecydowała punk-

tacja pomocnicza, która była na korzyść prze-
ciwnika. Warto dodać, że nasz klubowicz jako 
jedyny pokonał późniejszego Mistrza Polski. 
Dodatkowo Witold Rusek wypełnił normę 
na III kategorię szachową.

Grający w Mistrzostwach Polski Dzieci 
do lat 7 Franciszek Rusek, brat Witka po nie-
ciekawym starcie zaliczył świetny finisz (5/6 
pkt), co pozwoliło mu zająć bardzo dobre 27. 
miejsce na 60 startujących zawodników.

Wspaniałe starty Witolda i Franciszka 
przełożyły się na Klasyfikację Drużynową Mi-
strzostw Polski Dzieci do lat 6 i 7, w której Klub 
Szachowy Dwie Wieże Rzgów zajął II miejsce.

Ogromne gratulacje dla Rodziców, Trene-
ra, ale przede wszystkim Witolda i Franciszka, 
którzy z wielką pasją i zaangażowaniem wal-
czyli na 64 polach o każdy punkt! Gratulujemy 
wspaniałych wyników oraz życzymy kolejnych 
sukcesów!

źródło: KSz „Dwie Wieże”

Uczestnicy zajęć sportowo-
turystycznych realizowanych 
we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Rzgowie wyruszyli 
w niedzielę, 8 maja 2022 roku 
na kolejną wycieczkę, tym razem 
w poszukiwaniu bohaterów filmów 
animowanych sprzed lat.

Tym razem uczniowie pod opieką nauczycieli 
Agnieszki Ruty i Marcina Łukaszewskiego, 
wędrowali z mapą w poszukiwaniu bajkowych 
postaci, ich wizerunków oraz pieczątek ukry-

tych w różnych częściach Łodzi. Uczestnicy 
wyprawy dotarli do wszystkich bajkowych bo-
haterów ukrytych w różnych zakątkach miasta.

W Parku Źródliska przywitał ich wróbelek 
Ćwirek, na Zdrowiu Maurycy i Hawranek, przy 
Łódzkim Domu Kultury Zaczarowany Ołówek, 
a przy Aquaparku Fala, pingwin Pik Pok, nie 
zabrakło Misia Uszatka i Plastusia. Pieczątki 
na specjalnie przygotowanych arkuszach Łodzi 
bajkowej przypieczętowały niedzielną wyprawę.

tekst i fot. Agnieszka Ruta 
i Marcin Łukaszewski

W turnieju zwyciężyła Ukraina 

Nasz zawodnik 
„Dwóch Wież”

„Razem dla Ukrainy”„Razem dla Ukrainy”

Wicemistrz PolskiWicemistrz Polski
do lat 6do lat 6 Wyprawa 

szlakiem 
bajkowym
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W tym roku przypada kolejna 
znacząca rocznica funkcjonowa-
nia Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego „Zawisza”. Wiek jak 
najbardziej zasłużony, a historia 
jeszcze bardziej znakomita.

Trochę historii

5 maja 1947 roku, na specjalnym zebraniu 
społeczności Rzgowa, zdecydowano utworzyć 
na naszym terenie organizację sportową o na-
zwie LZS Rzgów. Inicjatorami pomysłu była 
grupa przedwojennych działaczy i sympatyków 
sportu: Feliks Śmiechowicz (kierownik szkoły 
w Rzgowie), Henryk Śmiechowicz (twórca har-
cerstwa na terenie Rzgowa), bracia Brunon i Ka-
zimierz Stachowiczowie, Lucjan Cegiełka, Jan 
Warzywoda, Leszek Gałkiewicz, Stefan Brze-
ziński oraz bracia Stefan i Tadeusz Lukasowie.

Już 75 lat, najpierw w ramach wspomnia-
nego LZS, a później już jako GLKS „Zawisza”, 
na terenie Gminy Rzgów krzewiona jest kultura 
fizyczna, kształtowane są pozytywne cechy cha-
rakteru i osobowości w środowisku dzieci, mło-
dzieży i dorosłych oraz rozwijane są i były różne 
dyscypliny sportu. Należy zaznaczyć, że najwięk-
sze sukcesy klub odnosił nie w sekcji piłkarskiej, 
a w dyscyplinach, które dziś nie są już dalej pro-
wadzone. A były to na przykład: lekkoatletyka, 
tenis stołowy czy podnoszenie ciężarów. Wśród 
tych konkurencji mieliśmy w swojej historii na-
wet mistrzów Polski w zawodach LZS! 11 czerw-
ca w trakcie obchodów 75-lecia, a także w trakcie 
kolejnej odsłony Pikniku Sportowo-Rodzinnego 
postaramy się przybliżyć sylwetki tych, którzy 
zapisali się w historii Zawiszy.

Rozgrywki seniorów w pełni
A teraz trochę informacji bieżących. Poprzedni 
artykuł zakończyliśmy relacją z dwóch pierw-
szych ligowych spotkań. Od tamtego czasu 
pierwszy zespół Zawiszy rozegrał siedem ko-
lejnych pojedynków, które szczególnie w po-
czątkowej fazie przyniosły bardzo dobre wyniki. 
Najpierw wywalczony został komplet punktów 
na trudnym terenie w Uniejowie. Nasz zespół 
pokazał ogromną wolę walki i początkowo 
niekorzystny wynik 2:0 dla gospodarzy zdołał 
odwrócić na 2:3. Następnie do naszego konta 
dopisaliśmy trzy punkty w meczu z KAS-em 
w Konstantynowie oraz bez większych proble-
mów na boisku w Rzgowie zwyciężona została 
drużyna Iskry Dobroń (3:0). Kolejne spotkanie 
to skromne, ale czwarte z rzędu zwycięstwo nad 
Victorią Rąbień (0:1). To ostatnie pozwoliło 
na przełamanie impasu w konfrontacji właśnie 
z tą drużyną. Często byliśmy chwaleni za grę 
przeciwko temu zespołowi, ale nie przekładało 
się to na punkty w tabeli. Tym razem może gra 
nie była najlepsza dla oka kibica, ale najważniej-
sze było zwycięskie przełamanie. I tak licznik 
meczów bez porażki zatrzymał się na liczbie 4.

W kolejnym tygodniu przyszło nam się 
zmierzyć z ŁKS III Łódź i o tym spotkaniu na-

leżałoby jak najszybciej zapomnieć, choć głowy 
w piasek chować nie zamierzamy. Widać jed-
nak, jak wiele dzieli zespoły czy zawodników, 
których różnią dwa poziomy rozgrywkowe. 
Dlaczego dwa? Otóż w naszym przypadku 
zdarzyło się tak, że rezerwy ŁKS miały wolny 
weekend i aż 7 zawodników zagrało w druży-
nie, z którą przyszło nam się wtedy zmierzyć. 
Co z tego, że momentami gra nie wyglądała źle, 
skoro każdy błąd zawodników Zawiszy był bez-
litośnie wykorzystywany przez przeciwników.

Rehabilitacja po tym meczu miała przyjść 
w następnej kolejce z UKS SMS Łódź, ale final-
nie nie udało się i choć Zawisza przez większość 
czasu prowadził grę to bramki zdobywali rywale. 
W ostatnim rozegranym meczu zespół Michała 
Osińskiego zremisował 1:1 w Zgierzu z Włóknia-
rzem i po 25 kolejkach plasuje się na ósmym miej-
scu. Do końca rozgrywek pozostało 5 gier i wydaje 
się, że miejsca 6–8 będą celem w tym sezonie.

Panie mogą świętować…
W rozgrywkach IV ligi kobiet odbyły się czte-
ry kolejne spotkania. Osiągane wyniki nie były 
może już tak wysokie i przekonywujące jak 
choćby w rundzie jesiennej, ale nasz zespół 
nie zwykł tracić punktów. W dalszym ciągu 
po stronie porażek widnieje liczba 0, a liczba 
zwycięstw wzrosła do siedemnastu! Zachowu-
jąc chronologię gier, dziewczyny zremisowały 
w Łodzi z Kolejarzem 2:2, zwyciężyły Rekord 
Brzeziny 3:2 i UMKS Zgierz 2:0 oraz ponownie 
już w Rzgowie zremisowały 1:1 z Kolejarzem. 
Do końca rozgrywek pozostało jedno spotka-
nie i może… przyjdzie czas na świętowanie! 
Na pewno na początku z wygrania ligi i świet-
nie rozegranego sezonu, a następnie z uzyskanej 
promocji na wyższy poziom rozgrywkowy. Czy 
drużyna z niego skorzysta to już temat na inną 
rozmowę, niemniej jednak ten sezon można 
będzie zaliczyć do bardzo udanych w ramach 
kobiecych rozgrywek. Co więcej, dziewczyny 
coraz mocniej i pewniej zerkają w stronę innych 
dyscyplin związanych z piłką jak np. siatkonoga.

Zespół rezerw, występujący w rozgryw-
kach B-klasy, również zanotował wiele bardzo 
dobrych wyników. Dość powiedzieć, że w sied-
miu rozegranych spotkaniach na 21 możliwych 
punktów zdobył 16, notując pięć zwycięstw, 
jeden remis i jedną porażkę. Zwycięsko wy-
szliśmy z potyczek z Kolejarzem Łódź, AMII 
II Łódź, Metalowcem Łódź, ŁKS oraz Startem 
Brzeziny. Punktami podzieliliśmy się z rezer-
wami GKS Ksawerów, a porażką zakończyło 
się spotkanie z AKS II SMS Łódź, który już 

teraz wywalczył promocję do A-klasy. Zgodnie 
z regulaminem rozgrywek ŁZPN bezpośredni 
awans wywalczą dwie pierwsze drużyny. Obec-
nie na drugim miejscu plasuje się nasz zespół, 
który posiada 8 punktów przewagi nad kolej-
nym w tabeli zespołem z Brzezin. Do końca 
rozgrywek pozostały trzy spotkania, także jeden 
wywalczony w nich punkt zapewni nam awans.

Młodzież z dobrymi wynikami
Zespoły młodzieżowe, na co wskazują osiągane 
wyniki, nie chcą być gorsze od swoich starszych 
kolegów i koleżanek. Niektóre z nich są wręcz 
niedoścignione w liczbie zwycięstw w stosunku 
do liczby rozegranych spotkań. Choć jak mantrę 
powtarzamy niezbyt duże przywiązanie do re-
zultatów, szczególnie w tych najmłodszych gru-
pach, to jednak ze statystycznego punktu widze-
nia oraz dalszych możliwości, np. awansu do lig 
wojewódzkich niektóre wyniki przytoczyć na-
leży. Najlepszym bilansem pochwalić się może 
rocznik 2009, występujący w lidze Młodzika D1. 
Komplet zwycięstw i tylko dwie kolejki do końca 
zapewniły wygranie ligi i oczekiwanie na rywa-
la w barażach o ligę wojewódzką. Zespół w tyle 
pozostawił inne drużyny z naszego regionu: Ja-
giellonię Tuszyn, GKS Ksawerów, Włókniarza 
i PTC Pabianice, Jutrzenkę Bychlew, Miazgę 
Brójce czy łódzkiego Metalowca. Tym samym 
zawodnicy powtórzyli swój wynik z rundy je-
siennej. Oby tegoroczna przygoda skończyła się 
na wymarzonym awansie!

Kolejną już rundę dobre wyniki notuje ze-
spół z rocznika 2010. Obecnie z 36 punktami 
plasuje się na 3 miejscu za drużynami Akade-
mii Widzewa i Włókniarza Pabianice. Szkoda, 
że ci ostatni nie chcieli zagrać fair play o dru-
gie miejsce w tabeli, odmawiając przełożenia 
meczu. Zawisza osłabiony kilkoma zawodni-
kami na ostatnią chwilę kompletował swoją 
kadrę, co przełożyło się na końcowy rezultat. 
To w ostatnim czasie już druga taka sytuacja 

z odmową zmiany terminu meczu, nad czym 
bardzo ubolewamy. Stoimy jednocześnie na sta-
nowisku, że rozstrzygnięcie danego pojedynku 
powinno odbywać się w zgodzie z zasadami 
fair play i w duchu rywalizacji sportowej, a nie 
poprzez szukanie wymówek i usprawiedliwień.

Bardzo blisko miejsca premiującego 
do udziału w barażach o ligę wojewódzką jest 
też zespół Juniorów Młodszych z rocznika 
2006/07. Przez długi czas pozostawali niepo-
konani, ale w ostatnim meczu słabsza pierwsza 
połowa przesądziła o pierwszej stracie punk-
tów, akurat z drużyną z którą toczyć będziemy 
bezpośrednią walkę o zajęcie pierwszego miej-
sca. Jednak jak mawiał znakomity polski trener 
– „dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”.

Kolejna odsłona pikniku
11 czerwca na Stadionie Miejskim w Rzgowie 
odbędzie się kolejna odsłona rodzinnego pikni-
ku sportowego. Kolejny raz będzie więc okazja 
do wspólnego spędzenia sobotniego popołu-
dnia w gronie zawodników, rodziców, działaczy 
i wszystkich osób, którzy z Zawiszą są już zwią-
zani od lat. W tym roku piknik zostanie połą-
czony z obchodami 75-lecia Zawiszy. Wszystko 
wskazuje na to, że oficjalne uroczystości i sam 
piknik poprzedzi mecz ligowy silnego rocznika 
2012 z równie silną drużyną ze Zduńskiej Woli. 
Kolejny raz będzie także okazja do posmakowa-
nia wypieków i słodkości przygotowanych przez 
opiekunów naszych zawodników, a także kolej-
ny raz możemy spodziewać się dania-niespo-
dzianki przygotowanej przez Dworek Amber. 
O zaplanowanym przebiegu, zarówno obcho-
dów 75-lecia, jak i pikniku będziemy informo-
wać poprzez media społecznościowe i plakaty.

W imieniu obecnego Zarządu GLKS Za-
wisza serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy w jakikolwiek sposób są lub byli 
związani z Zawiszą. Miejsca dla nikogo nie 
zabraknie, a klub dołoży wszelkich starań, 
aby to spotkanie było okazją do wymiany 
wspomnień, do przybliżenia działalności 
poszczególnych osób w bogatej historii klu-
bu, a także ich czysto sportowych osiągnięć. 
Do zobaczenia na pikniku!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

GODNY JUBILEUSZGODNY JUBILEUSZ
75 lat funkcjonowania GLKS „Zawisza”75 lat funkcjonowania GLKS „Zawisza”

Strzałem w dziesiątkę okazała się organizacja 
turnieju dzikich drużyn piłkarskich na boisku 
Orlik. Licznie dopisała publiczność, co też było 
zasługą pięknej pogody.

Zarejestrowało się sześć drużyn z gminy 
Rzgów, z Pabianic, a także mieszana łódzko-
-pabianicka. Rozegrano łącznie 15 meczów. 
W klasyfikacji finałowej zajęły:

I miejsce Pędzące Banany
II miejsce Kalinko FC
III miejsce Wesołe Menele

Puchary najlepszym trzem drużynom wręcza-
ła Izabella Stępień z GOSTiR w Rzgowie. Dla 
wszystkich zespołów przewidziano dyplomy. 

tekst i fot. WK, fot. GOSTiR Rzgów

Pędzące Banany były najlepsze…Pędzące Banany były najlepsze…
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Od mszy świętej w kościele parafialnym roz-
poczęły się niedzielne uroczystości związane 
ze 117. rocznicą utworzenia straży ogniowej 
w Rzgowie. Strażacy ze Rzgowska Orkiestrą 
Dętą i zaproszonymi gość przeszli ze świąty-
ni na plac przed remizą. Miało miejsce bardzo 

ciekawe wydarzenie – na sztandar jednostki 
przyrzeczenie złożyli członkowie Młodzieżo-
wej Drużyny OSP Rzgów. WK

(Szersza relacja z tej uroczystości ukaże się 
w kolejnym wydaniu naszej gazety)

W sobotę 28 maja, Urząd Miejski oraz Ama-
torskie Koło Wędkarskie w Rzgowie zaprosiły 
dzieci i młodzież do udziału w zawodach węd-
karskich z okazji Dnia Dziecka. Zawody ob-
serwowali m.in. burmistrz Mateusz Kamiński 
oraz Stanisław Zaborowski, przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
w Rzgowie.

Impreza miała miejsce tradycyjnie przy 
zbiorniku wodnym przy ul. Zielonej w Rzgo-
wie. Jak poinformował organizator Włodzi-
mierz Kaczmarek, zawody odbyły się metodą 
spławikową. Każdy uczestnik zgłosił się z wła-
sną wędką i siatką na ryby. W zawodach brała 
udział duża grupa dzieci, choć pogoda z powo-
du wiatru nie sprzyjała połowom.

Zawody wygrała Nadia Bednarska ze Rz-
gowa, która złowiła najwięcej ryb ze znaczną 
przewagą nad Weroniką Tararuj, trzecie miej-
sce zajął Ziemowit Piątkowski, pozostałe miej-
sca zajęli Kamila Juśkiewicz, Mateusz Jałocha, 
Alicja Kaźmierczak, Oliver Paschke. Po podli-
czeniu wyników i wypuszczeniu ryb do stawu, 
dzieci i młodzież otrzymali upominki i dyplo-
my od organizatora. Na koniec zawodów od-
było się ognisko z pieczeniem kiełbasek, które 
sponsorowały ZPM „Grot”. WK

2 tys. zł z funduszu sołeckiego w Gospodarzu 
przeznaczono na zakup 14 par kijków nordic 
walking. Grupa pasjonatów zdrowego stylu 
życia i zgrabnej figury w wieku od 10 do 70 lat 
skrzyknęła się pod kierunkiem Marleny Dyn-
gus, która na co dzień pracuje w korporacji 
przy obsłudze zamówień międzynarodowych, 
a w czasie wolnym prowadzi grupę Nordic 
Walking Gospodarz, posiada stosowną licencję 
i uprawnienia instruktorki.

Zwolennicy kijków z Gospodarza i z okolicy 
umawiają się w każdą środę przy świetlicy o godz. 
18.30. Zajęcia polegają na integracji sąsiedzkiej, 
no i oczywiście na doskonaleniu techniki i umie-
jętności wspierania się kijkami i na spacerach 
krajoznawczych na przykład do Rezerwatu Przy-
rody „Modlica” po drugiej stronie drogi ekspre-
sowej S7 albo nad Stawy Stefańskiego. Naturalnie, 
wszystkie trasy są dostosowywane do wieku i siły 
uczestników. WK, fot. Henryk Garusiński

A w Gospodarzu… 
zapanowała kijkomania

V Zawody Wędkarskie 
w Rzgowie

117 lat OSP Rzgów!117 lat OSP Rzgów!
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