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Z dnia na dzień na pola wyruszyły już 
kombajny, potem przyszedł deszcz i rol-
nicy mieli chwilę przerwy, żeby opowie-

dzieć o tegorocznych żniwach w gminie Rzgów.
– Zacząłem w różnych miejscach i zebrałem 

pierwsze pszenżyto, pszenicę i owies – mówi Ja-
rosław Kluczyński, którego pola rozciągają się 
od Woli Zaradzyńskiej po Bronisin Dworski, 
Guzew, Gospodarz i Kalinko. Łącznie gospo-
daruje na powierzchni 150 ha, w tym na 140 ha 
ziemi dzierżawionej.

Wszędzie stosował nawozy, a najwięcej po-
tasu i fosforu oczywiście na najsłabszych gle-
bach. Nawozy w połączeniu z brakiem wody 
w marcu i maju nic nie pomogły. Plony wypa-
dły w granicach 3 ton z hektara, czyli o połowę 

niższe od przeciętnej. Na lepszych glebach jest 
po 6–6,5 tony z hektara. Tu nakłady na nawozy 
nie poszły na marne.

Pan Jarosław posiada własny kombajn wy-
sokiej wydajności (kosi 3 ha w ciągu godziny 
pracy). Ta maszyna wystarcza na całe gospo-
darstwo. Inni rolnicy wynajmują kombajny. 
Płaci się od 500 do 650 zł za skoszony hek-
tar upraw albo wynajmuje maszynę na czas. 
Godzina pracy kosztuje 980 zł – w tym cza-
sie kombajn kosi zboże na 2–2,5 ha. Stawkę 
1080 zł za godzinę płaci się za usługę połączoną 
z siekaniem słomy.

Piotr Juśkiewicz, gospodarzący na 20 ha 
(w tym 12 ha dzierżawy) żniw jeszcze nie roz-
począł. Jego rokowania na temat tegorocznych 

zbiorów są średnie: oziminy zwiastują dobry 
plon, jare wyglądają słabiej.

Rolnik z Kalinka Michał Owczarek, prze-
wodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako jeden 
z bardzo nielicznych zakończył już żniwa 
i to zaledwie w tydzień. Do zebrania miał zboża 
z 20 ha (w tym 12 ha dzierżawy). Ozime wy-
szły bardzo dobrze, jare słabo z powodu głów-
nie majowej suszy. Na lepszych glebach zebrał 
do 4,5 tony z hektara, podczas gdy w lepszych 
latach było to po 5,5 tony. Natomiast kiepska 
gleba w połączeniu z niedoborem opadów 

przekłada się w tym roku na fatalny plon w gra-
nicach 2 ton z hektara!

– W odróżnieniu od części innych gospoda-
rzy zainwestowałem w drogi materiał siewny 
i zastosowałem go na najlepszej glebie – pod-
kreśla gospodarz z Kalinka. – Jest to tzw. żyto 
hybrydowe uzyskane dzięki m.in. specjalnemu 
procesowi zapylenia. Żyto hybrydowe to żad-
na nowinka – jest uprawiane od czasów PRL. 
To dobra inwestycja, skoro mogłem zebrać 7,5 t/
ha. Osiągnąłem też bardzo dobry wynik ze zbio-
rów pszenżyta –7 ton z hektara.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Adam Stawiany, p.o. kier. Referatu Gospodarki 
Komunalnej UMR przypomina mieszkańcom 
gminy Rzgów o ustawowym obowiązku utrzy-
mania porządku przed posesją. Wystarczy krót-
ki spacer po centrum np. Rzgowa, żeby znaleźć 
zielsko wystające spomiędzy kostki brukowej, 
włazów kanalizacyjnych, kanalików deszczo-
wych, a także pod rynnami. Na chodnikach spo-
tkaliśmy wyrzucone butelki, opakowania po pa-
pierosach, no i niestety sporo psich odchodów. 
Najbardziej czystą uliczką okazała się ul. Wąska.

Warto podkreślić, że obowiązki właścicieli 
nieruchomości wynikają z Ustawy o utrzyma-

niu porządku i czystości w gminie. Trzeba usu-
wać chwasty, śmieci z chodników położonych 
wzdłuż własnej nieruchomości, bezpośrednio 
przy granicy posesji. Właściciele zapomina-
ją, że granicą odpowiedzialności za czystość 
na chodniku nie jest ściana domu, lecz także 
obrzeże działki. WK

Rozpoczęły się 
ŻNIWA

Zadbajmy 
o porządek!

APEL
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W piątek, 15 lipca 2022 r. Monika Paw-
lik, zastępca burmistrza Rzgowa wzię-

ła udział w pikniku przy grillu nad Strugą. 
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji 
przygotował go na zakończenie zorganizowa-
nych wakacji dla setki dzieci. Zorganizowany 
wypoczynek trwał trzy tygodnie. W programie 
były wycieczki krajoznawcze. GOSTiR wynajął 
autokar, więc przejazdy były bezpłatne. Orga-
nizator pokrył również koszty ubezpieczenia. 

Rodzice płacili jedynie z bilety wstępu. Opieka 
była zapewniona w godzinach 9–14.

Uczestnicy zwiedzili m.in. remizę OSP Rz-
gów i zapoznały się z wyposażeniem wozów 
ratowniczo-gaśniczych. Z tej jednej wyciecz-
ki skorzystało aż 94 dzieci! Największą frajdę 
zapewniało oczywiście zajęcie miejsca w kabi-
nie wozu bojowego. Można było przebrać się 
w stroje strażackie, a także skorzystać z ochło-
dy, jaką zapewniła kurtyna wodna. Uczestnicy 

otrzymali kalendarze strażackie. Na zakończe-
nie wizyty u strażaków cała ta gromadka prze-
maszerowała przez Rzgów na lody.

W kolejnych dniach organizatorzy zawieź-
li dzieci do Mandorii, Dobronianki (minizoo 
20 km od Rzgowa), do Orientarium w Ło-
dzi, na plac zabaw wodnych Lewityn w Pa-
bianicach, do Ogrodu Botanicznego w Łodzi 
i do kina w Pabianicach.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

FINAŁ WAKACJI Z GOSTiR

Choć wakacje w pełni chcemy pochwalić się dobrymi wynikami naszych ósmoklasistów ze rz-
gowskich szkół, którzy osiągnęli nieco lepsze średnie od rówieśników z powiatu, województwa 
oraz w porównaniu do notowań ogólnopolskich.

Dobre wyniki egzaminów 
ósmoklasistów

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022r. Podane w%

Kalino Guzew Rzgów Gmina 
Rzgów

powiat 
łódzki-

-wschodni

Wojewódz-
two łódzkie

Ogólno-
polskie

Polski 58 65 58 60 60 58 60

Matematyka 63 52 57 57 59 58 57

Angielski 70 72 73 72 68 66 67

Gminie Rzgów przyznano dofinansowanie 
w wysokości prawie 2 mln zł w III edycji Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład – Programu 
Inwestycji Strategicznych. Przyznania kwota 
ma charakter dedykowany. Należy ją wykorzy-
stać tam, gdzie można podnieść jakość życia 
na terenach po byłych państwowych gospo-
darstwach rolnych. Dofinansowanie zostanie 
przeznaczone na przebudowę infrastruktury 
ulic w osiedlu Gospodarz. WK

Dwa miliony 
na dawne PGR

GOSPODARZ

GMINA RZGÓW
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W poniedziałek, 11 lipca 2022 
roku pozytywnie zakończyły 
się próby szczelności nowej 
sieci kanalizacyjnej w osiedlu 
Gospodarz. Jak poinformował 
Bogdan Błaziński, inspektor 
nadzoru z Referatu Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
podczas drugiej próby szczel-
ność instalacji sprawdzano 
działanie studni zaworowych 
po ich uprzednim zalaniu.

Oczywiście, zamiast ścieków użyto do tego celu 
wody z podstawionego beczkowozu. Studnie 
prawidłowo się uruchomiły, czyli zassały wodę. 
Największa w tym roku inwestycja kanalizacyj-
na w gminie Rzgów jest realizowana na łącz-
nej długości około 1,6 km. Jest to kanalizacja 
podciśnieniowa i grawitacyjna. Wykonawca – 
firma z Kalisza ułoży łącznie kanalizację z rur 
o przekroju od 90 do 200 mm, zainstaluje 27 
studni zaworowych, stacje napowietrzania, 
studzienki rewizyjne oraz kable teletechniczne 
monitoringu, który na bieżąco wykryje niepra-
widłowości w instalacji.

Budowa nie jest zbyt 
uciążliwa dla mieszkań-
ców, ponieważ odbywa 
się metodą przewiertów 
sterowanych, czyli bez 
wykopów. Dzięki temu 
skraca się czas budo-
wy, a ekipy robotni-
ków i maszyny zajmują 
mniej miejsca na drodze 
niż w przypadku trady-
cyjnie prowadzonych 
robót ziemnych. Ponie-

działkowe próby szczelności w Gospodarzu 
były połączone z odbiorem dróg szutrowych 
po inwestycji. Uczestniczący w odbiorze Adam 
Stawiany, p. o. kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej UMR stwierdził, że wykonawca 
przywrócił stan pierwotny nawierzchni ulic – 
bez zastrzeżeń.

Gospodarz to tylko część większej budowy. 
Sieć gminnej kanalizacji powiększy się bowiem 
o siedem odcinków na ulicach Cegielnianej, 
Kaczeńcowej, Liliowej, Różanej i Kwiatowej 
w Gospodarzu, na ulicy Śniadeckiego w Starej 
Gadce (trwa tu układanie rury kanalizacyjnej) 
oraz na ulicy Jana III Sobieskiego w Starowej 
Górze (trwa budowa). Biorąc pod uwagę osta-
teczną liczbę 27 studni zaworowych, to w bie-
żącym roku do tej kanalizacji będzie mogło 
przyłączyć się prawie sto rodzin. Koszt kana-
lizacji w powyższych trzech miejscowościach 
podsumowano na 2 mln 440 tys. zł, z których 

1, 82 mln zł przyznano 
samorządowi rzgow-
skiemu z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Jeżeli chodzi o osie-
dle Gospodarz, to teraz 
nastąpi tzw. inwentary-
zacja inwestycji. Musi 
być ona przyjęta przez 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego.

fot. Bogdan Błaziński

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
przyznał dotację 207 jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Finansowania Służb Ratowniczych 
w łącznej wysokości 5 mln zł. Wśród jednostek, 
które uzyskały dofinansowanie – jest 8 działa-

jących w gminie Rzgów, które otrzymają łącz-
nie 250 tys. zł. Druhowie OSP zakupią sprzęt 
i wyposażenie do prowadzenia akcji w terenie, 
jak również ochronne wyposażenie strażaka. 
W ramach przyznanych dotacji kwota wspar-
cia wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych 
zadania, a więc do 25 tys. zł na jedną jednostkę.

Trzy sołectwa: Guzew-Babichy, Prawda i Kalino 
otrzymają dofinansowanie po 12 tys. zł w ramach 
programu „Sołectwo na Plus”. Umowę z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi na realizację programu 
podpisał burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Kalino otrzyma z budżetu samorządu wo-
jewództwa łódzkiego pieniądze na doposażenie 
sali OSP: stoły, klimatyzację, a także na orga-
nizację pikniku. Guzew-Babichy wyposaży 
plac zabaw i siłownię na świeżym powietrzu. 
Przybędą ławki, rowerek orbitrek, huśtawka, 
karuzela, stolik do gry w szachy. Zostanie zor-
ganizowany piknik dobrosąsiedzki. Natomiast 
sołectwo Prawda kupi kuchnię gazową, grill 
gazowy i zorganizuje piknik dla mieszkańców.

Wnioski z gminy Rzgów wpływają na każdą 
edycję tego konkursu. W tym roku trzy wyżej 
wymienione sołectwa złożyły wnioski i otrzy-
mały wsparcie.

Doposażenie 
Ochotniczych 
Straży 
Pożarnych 

Pieniądze 
dla sołectw

Zwycięzcą przetargu na wykonanie dodatko-
wych przyłączy do kanalizacji w Starowej Gó-
rze (ul. Inspektowa i ul. Frontowa) oraz w Starej 
Gadce (ul. Zdrojowa) został Janusz Żmiejewski 
z firmy TELE–EKO PPHU z Żuchlowa, gmina 
Niechlów w województwie dolnośląskim. In-
westycja ma kosztować prawie 454 tys. zł.

Umowa z wykonawcą obejmuje m.in. wy-
konanie kilku odcinków kanalizacji podciśnie-
niowej łącznie 37,5 m oraz 144 m kanalizacji 
grawitacyjnej, a także zainstalowanie 14 studni 
zaworowych, studni rewizyjnych, kabli monito-

ringowych (teletechnicznych). Wykonawca zo-
bowiązał się do połączenia projektowanego ka-
bla monitoringu z istniejącą siecią monitoringu.

– Podjęcie prac budowlanych jest uzależnio-
ne od dostarczenia z zagranicy studni zaworo-
wych Roediger. Dostawca obiecuje, że stanie się 
to w ciągu nie więcej niż ośmiu tygodni – za-
pewnia Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru 
w Referacie Inwestycji UMR.

fot. Mat Bud

Studnie, 
zawory 
i kable

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

STAROWA GÓRA

GMINA RZGÓW

GMINA RZGÓW

GOSPODARZ

Przybędzie 1,6 km 
kanalizacji
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Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do koń-
ca roku w ramach programu, finansowanego 
przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Pre-
zentacja zadania była elementem cyklu spotkań 
pod nazwą „Porozmawiajmy o Łódzkiem”, któ-
re tym razem odbyło się w gminie Lubochnia 
(pow. tomaszowski).

Projekt „Bezpieczni w sercu Polski” po-
wstał na potrzeby aktywizacji społecznej 
i integracji uchodźców wojennych z Ukrainy 
oraz Ukraińców posiadających Kartę Polaka, 
przebywających na naszym terenie. Program 
przewiduje zajęcia stacjonarne w Domu Kul-
tury w Moszczenicy dla grup 15-osobowych. 

Podczas zajęć prowadzonych przez pedagoga 
planowane są gry i zabawy integracyjne. Za-
planowano także warsztaty dotyczące kultury 
ludowej i rękodzieła. Dla uczestników zosta-
ną przygotowane dwie wycieczki autokarowe 
do Krakowa oraz do miniogrodu zoologiczne-
go „Dobronianka”. Organizatorzy dostosowali 

program do potrzeb i ograniczeń osób niepeł-
nosprawnych.

Inspektorka ds. obsługi Rady Miejskiej 
w Rzgowie poinformowała, że na dzień 
24 czerwca 2022 r. złożono 156 wniosków 
o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy. Rozpatrzono 144 wnioski na kwotę 
831 tys. 120 zł.

W.Kupisz 
fot. Stowarzyszenie BUD-UJ Razem

Młodzi strażacy z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z powiatu 
łódzkiego wschodniego – w sumie 

76 osób w tym 20 z gminy Rzgów – przebywa-
li na 12-dniowym obozie w Grecji. Ten pobyt 
szkoleniowo-wypoczynkowy był zorganizowa-

ny po raz piąty pod patronatem Powiatowego 
Związku OSP.

– Uczestnicy pochodzili z 5 gmin, a każdy 
samorząd dofinansowywał wyjazd „swoich” 
dzieci w kwocie kilkuset złotych na osobę – po-
informował Mirosław Sójka, sędzia zawodów 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Grec-
ki, opiekun grupy, a na co dzień prezes OSP 
Brójce i radny powiatowy. – Gminę Rzgów re-
prezentowali młodzi druhowie z OSP Bronisin 
Dworski, OSP Starowa Góra, OSP Kalinko oraz 
OSP Grodzisko.

– Szkolenie i zawody przedostatniego dnia 
pobytu odbyły się w urokliwym zakątku między 
Salonikami a Paralią. Młodzież była zakwa-
terowana w hotelu w pobliżu plaży szerokiej, 
długiej i pustawej przez sześć dni w tygodniu. 
Dzięki temu treningi i zawody nie mogły być 
uciążliwe dla turystów. Grupa nie miała ze sobą 
zbyt dużo normalnego ekwipunku strażackie-
go. Był na przykład składany tunel do biegów 
w hełmach. Zorganizowano sztafety z przeka-
zywaniem lekkiej, bo aluminiowej prądownicy. 
Nie zabrakło węży strażackich do treningów 
sprawnościowych i bojowych.

Czas treningów musiał być zaplanowany 
w takich godzinach, żeby uczestnicy nie ucier-
pieli z powodu wyjątkowo męczącego upału. 
Z powodu gorąca wycieczki najlepiej udawały 
się dopiero w godzinach przedwieczornych. 
W programie turystycznym zaplanowano 
chrzest uczestników, wycieczki krajoznawcze 
statkiem na Skiatos. Nagrodami w zawodach 
strażackich były m.in. przejażdżki na pontonie 
holowanym przez motorówkę. Grupa podró-
żowała dwoma autokarami. Przejazd trwał 26 
godzin.

– Ten obóz szkoleniowo-krajoznawczy 
to znakomita promocja Młodzieżowych Drużyn 
Strażackich na wsi w sytuacji, kiedy dzieci i mło-
dzież mają wiele możliwości rozwijania swoich 
zainteresowań – zauważa Mirosław Sójka. – 
Trzykrotny uczestnik naszych obozów Mateusz 
Popek w tym roku jedzie na olimpiadę młodych 
strażaków do 16. roku życia w Słowenii. Takie 
osoby już na stałe zwiążą się ze strażą pożarną.

Włodzimierz Kupisz, fot. uczestnicy

Na integracjęNa integrację
uchodźców Ukrainy

Junacy trenowali w Grecji

GMINA RZGÓW

Miron Ossowski – w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„BUD-UJ Razem”, do której należy gmina Rzgów – odebrał czek na 20 tys. zł 
na realizację projektu „Bezpieczni w sercu Polski”.
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W połowie lipca Rzgowski Chór 
„Camerata” przebywał w Krynicy 
Morskiej na warsztatach wokal-
nych, połączonych z wypoczyn-
kiem. Łaskawa pogoda w Krynicy 
pozwoliła na płynne połączenie 
i realizację zaplanowanych dzia-
łań, tj. przeprowadzanie prób 
nowych utworów przygotowy-
wanych na nadchodzące Dni Rz-
gowa oraz Dożynki 2022 z zaży-
waniem świeżego nadmorskiego 
powietrza i słońca.

Owocem naszych ćwiczeń był m.in. koncert 
piosenek w OW Jantar, który zakończył się 
owacją i bisami. W niedzielę zaśpiewaliśmy 
w kościele, co spotkało się z uznaniem ojców 
werbistów jak i mieszkańców Krynicy oraz 
wczasowiczów.

Już w drodze nad morze zwiedzaliśmy 
gotycki zamek krzyżacki w Malborku! Waż-
nym punktem pobytu na Mierzei Wiślanej 
było zwiedzanie Muzeum Stutthof w Sztuto-
wie – niemieckiego obozu koncentracyjnego 

i zagłady, działającego w latach 1939–45. Cie-
kawostką oraz atrakcją jest również przekop 
Mierzei Wiślanej w Skowronkach, łączący 
Bałtyk z Zalewem Wiślanym. Popłynęliśmy 
również statkiem do Fromborka, gdzie zwie-
dzaliśmy katedrę, a w niej miejsce pochówku 
najsłynniejszego astronoma Mikołaja Koperni-

ka. W Krynicy 
Morskiej zwie-
dziliśmy ciekawe zakątki – Pomnik Pierwszych 
Osadników przybyłych do miasteczka po II 
wojnie światowej.

Grupa chórzystów i osób towarzyszących 
(przesympatyczna i jakże zgrana!) – jak za-
wsze mając szczęście do pogody – powróciła 
do Rzgowa spełnio-
na, zregenerowana 
i pełna sił na nadcho-
dzący czas. Dumni, 
że mogliśmy godnie 
reprezentować gmi-
nę Rzgów, dziękuje-
my Radzie Miejskiej, 
burmistrzowi Rz-
gowa oraz dyrekcji 
GOK za wsparcie 
organizacji letnich 
warsztatów chóru 
Camerata.

PS Wszystkich, którzy kochają śpiew i ro-
dzinną atmosferę – zachęcamy już od sierpnia 
do wspólnego muzykowania w GOK! Warto 
być w chórze Camerata!

Chórzyści, dyrygent Izabela Kijanka 
fot. uczestnicy

W sobotni poranek 9 lipca 2022 r. społeczniczki 
z Kalina wyruszyły na wycieczkę do Wrocławia. 
Piękna pogoda i wspaniałe towarzystwo spra-

wiły, że podróż busem minęła bardzo szybko. 
Pierwszą atrakcją wycieczki była Panorama Ra-
cławicka. Widowiskowy obraz Bitwy pod zrobił 

na wszystkich ogromne wrażenie. Obejrzeliśmy 
również Rajskie Ogrody i Halę Stulecia. Naj-
więcej czasu spędziliśmy na tętniącym życiem 

wrocławskim rynku Starego Miasta, gdzie szu-
kaliśmy m.in. spiżowych krasnali. Ten wyjazd 
zapamiętamy na długo! (AP)

Rozśpiewana Krynica MorskaRozśpiewana Krynica Morska

Gospodynie z Kalina we WrocławiuGospodynie z Kalina we Wrocławiu

Warsztaty Cameraty z atrakcjamiWarsztaty Cameraty z atrakcjami
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W sobotę, 2 lipca 2022 roku Rada Sołecka, 
OSP Romanów i KGW zorganizowali piknik 
sąsiedzki. Udało się to zrobić za pieniądze 
z funduszu sołeckiego z budżetu gminy Rzgów. 
Na pikniku z mieszkańcami byli obecni m.in. 
zastępca burmistrza Monika Pawlik oraz radny 
Przemysław Szczech.

tekst i fot. WK

Integracja na piknikuIntegracja na pikniku

Jak poinformował Marek Binkowski z GOK 
w Rzgowie, 30 miejsc na sierpniowych półkolo-
niach letnich rozeszło się bardzo szybko. Liczba 
półkolonistów jest uzależniona od pojemności 
autokaru, który będzie ich woził na wycieczki. 
Koszt na uczestnika wynosi ok. 15 zł dziennie.

W drugiej połowie sierpnia (16–26 sierp-
nia) GOK organizuje akcję letnią „Wakacyjne 
inspiracje artystyczne”. Z Domem Kultury nie 
będzie nudy. Organizator zaprasza na spotkania 
z piosenką, tańcem, sztuką, w tym na spotkania 
o charakterze ludowym oraz wiele wycieczek:
17 sierpnia – Łódzkie ZOO wraz z Orienta-

rium – zwiedzanie z przewodnikiem.
18 sierpnia – „Łódzkie alpaki” – spotkanie 

z alpakami, karmienie, głaskanie, zabawy 
i spacer na terenie Ksawerowa.

19 sierpnia – Muzeum Miasta Pabianic – 
zwiedzanie wystawy i warsztaty „Kawa 
czy herbata”, zwiedzanie Dworu Kapituły 

Krakowskiej, spacer i zabawy w parku im. 
J. Słowackiego w Pabianicach.

W drugim tygodniu na podopiecznych GOK 
czekają następujące wycieczki:
23 sierpnia – Gminny Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Rzgowie.
24 sierpnia – Mandoria Park Rozrywki, zaba-

wy oraz film w kinie sferycznym „Zaczaro-
wany Globus”.

25 sierpnia – Dobronianka, obiekt rekreacyj-
no-wypoczynkowy z minizoo, zwiedzanie 
i zabawy.

26 sierpnia – Muzeum Kinematografii z Łodzi, 
warsztaty „Dzieci lubią nie tylko misie”.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w planowanych wydarzeniach organizacyjnych 
lub wynikających z aktualnej sytuacji epide-
miologicznej. tekst i fot. GOK

Komplet na półkoloniach GOKKomplet na półkoloniach GOK

RomanówRomanów

W Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w sobotę 9 sierpnia, w godz. 16–19 odbędzie się 
spotkanie konsultacyjne w związku z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2023–2027 dla gmin, należących do Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Zaproszenie na spotkanieZaproszenie na spotkanie
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sobota, 27 sierpniasobota, 27 sierpnia

MAJKA JEŻOWSKA na roc-
kowo? Jak najbardziej! Nową 
odsłonę artystki będzie można 
zobaczyć 27 sierpnia, podczas 
imprezy plenerowej, organizo-
wanej w ramach tegorocznych 
Dni Rzgowa. Jej koncerty prze-
znaczone są dla wszystkich, któ-
rym zależy na dobrej zabawie 
i muzyce. Może więc przyjść 
na nie każdy. Kultowe już pio-
senki uzyskały nowe brzmienia, 
dzięki przearanżowaniu utwo-
rów na rockową nutę. Spowodo-
wały niesamowite „zamieszanie” 
na rynku muzycznym, w tym 
na festiwalu Poland Rock 2019 
i wręcz niedowierzająco poru-

szyły publiczność. Rockowe aranże i energia wokalistki pory-
wają tysiące ludzi na koncertach w całym kraju.

Tego dnia na scenie wystąpi również, znany z ognistego 
temperamentu i niezwykłej przebojowości zespół „Power play”, 
który gdy tylko pojawia się na scenie, czaruje publiczność tak, 
że nogi same rwą się do tańca.

Mieszkańców bawić będą również „Moherowe berety”, czyli 
wesołe kobietki z Podlasia, które swoim muzycznym progra-
mem kabaretowym porywają publiczność do wspólnej zabawy.

Organizatorzy proponują również koncert rockowego 
zespołu „Pewex”, który na co dzień doskonali swój warsztat 
w Gminnym Ośrodku Kultury a naszym mieszkańcom dał się 
poznać podczas koncertu charytatywnego na rzecz pomocy 
Ukrainie.

Nie zabraknie oczywiście występów grup artystycznych 
GOK. Na swoje programy zapraszają ZPiT „Rzgowianie”, Rz-
gowski Chór „Camerata” oraz wokaliści sekcji wokalnej.

Impreza zakończy się dyskoteką prowadzoną przez znanego 
DJ „Świra”, który podczas swoich imprez w całej Polsce, prezen-
tuje najbardziej taneczną muzykę.

Tego dnia na mieszkańców gminy czekać będą również inne 
atrakcje. Do Rzgowa zawita najbardziej kolorowa impreza „Eks-
plozja Kolorów”, czyli popularna zabawa polegająca na wyrzu-
caniu w górę przez tysiące ludzi Kolorów Holi, które w efekcie 
tworzą wielką barwną chmurę. Będzie dużo pozytywnej energii 
oraz konkursy z nagrodami!

Dużą atrakcją będzie zapewne możliwość udziału w balono-
wym treningu pokazowym. Jeżeli warunki atmosferyczne po-
zwolą prezentacje odbywać się będą w godz. 17–21 a obejmować 
będą: pokaz sprzętu lotniczego i napełniania powłoki balonu 
oraz loty na uwięzi.

Będą stoiska gastronomiczne a lokalny producent mięs i wę-
dlin „Grot” zapraszać będzie, wykonywane przez jedną z finalistek 
programu MasterChefa, pokazy produktów kulinarnych QFP.

Nie zabraknie oczywiście atrakcji dla dzieci. Wśród nich 
„Święto latawca” czyli warsztaty budowania i puszczania lataw-
ców, pokazy strażackie, animacje, pokazy taneczne, dmuchań-
ce…, czyli cała moc dobrej zabawy.

Impreza odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia na Stadionie 
Miejskim im. Henryka Śmiechowicza przy ul. Tuszyńskiej 56! 
Zapraszamy od godz. 15.

Wydarzenie odbywać się będzie pod Honorowym Patrona-
tem Burmistrza Rzgowa. Organizatorem jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie. Partnerem głównym jest: Toyota Sabaj Łódź.

Pozostali partnerzy: GOSiR w Rzgowie, OSP Rzgów, Ptak 
Miasto Mody, Mandoria, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Grot”, 
Szkołą Tańca „JAST”, formacja taneczna „Czarne stopy”.



15.00 –  rozpoczęcie imprezy
15.10 –  występy zespołów działających 

przy GOK: Rzgowianie, Came-
rata, wokaliści grup GOSTiR 
oraz zaprzyjaźnionych formacji 
tanecznych

16.30 –  kabaret Moherowe Berety
17.30 –  koncert zespołu Power Play

18.30 –  koncert zespołu Pewex
20.00 –  koncert Majki Jeżowskiej
21.30 –  DJ Świru – dyskoteka
00.00 –  zakończenie

Dodatkowe atrakcje:
• lot balonem na uwięzi/balonowy tre-
ning pokazowy: 17–21 • „Święto lataw-

ca” • Eksplozja Kolorów Holi: wyrzuty 
kolorów zaplanowane zostały na godz.: 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20 • pokazy stra-
żackie • pokazy kulinarne i degustacja 
produktów firmy „Grot” • dmuchany plac 
zabaw • animacje dla dzieci • darmowa 
wata cukrowa • pokazy taneczne • stoiska 
gastronomiczne • KRA „Zasupłane”

Dni Rzgowa 2022
Planowany harmonogramPlanowany harmonogram
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Zapowiadamy najważniejsze punkty pro-
gramu pikniku rodzinnego w niedzielę, 
28 sierpnia w Parku Miejskim im. A. Mickie-
wicza w Rzgowie.

Impreza zostanie zainaugurowana o godz. 14.30 koncertem 
Rzgowskiej Orkiestry Dętej. O godz. 15 zatańczy 30-osobowy 
zespół folklorystyczny Stejarul Cajvana z zaprzyjaźnionego re-
gionu w Rumunii. Tych artystów podziwialiśmy już w Rzgowie 
w 2019 roku, a kilka tygodni temu gościli u nas na 115-leciu 
Rzgowskiej Orkiestry Dętej.

O godz. 15.30 zapraszamy na Big Ballon Show. Po raz pierw-
szy w Rzgowie obejrzymy pokaz, podczas którego zobaczymy 
powstawanie dużych balonów, do których będzie można… 

wejść. Nie zdradzamy na ra-
zie szczegółów tego widowi-
ska. Dzieciom jest dedyko-
wane balonowe szaleństwo 
– animator będzie skręcał 
balonowe figury. Podczas 
pikniku milusińscy będą też 
podchodzić na stanowisko 
malowani buzi antyalergicz-
nymi farbami. Wśród innych 
atrakcji znajdą się brokatowe 
tatuaże.

O godz. 16 wystąpi ilu-
zjonista Marek Corellio. Ten 
artysta poza granicami kraju 
gościł w Niemczech, Austrii, 
Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, Czechosłowacji, 
Bułgarii, Włoszech. W tym 
ostatnim kraju przez trzy lata 
współpracował z Agencją 
Artystyczną „Dorica Show” 
z Ancony. Bawił również 
naszych rodaków w Lon-
don i Toronto w Kanadzie. 
A że jesteśmy krajem nad-
morskim, czarował również 
na polskich promach: „Po-
merania”, „Silesia”, „Rogalin”, 
„Wilanów” i „Nieborów”. 
Bezpośrednim kontaktem 

i uśmiechem zawsze zjednywał sobie początkowo nieufną pu-
bliczność, która nagradzała go burzliwymi brawami

O godz. 16.30 zaprasza na koncert „The Postman” – zespół 
coverowy specjalizujący się w repertuarze Beatlesów oraz Czer-
wonych Gitar.

Podczas pikniku będzie można bezpłatnie korzystać z dmu-
chańców, symulatorów rajdowych, popcornu i waty cukrowej.

Uwaga! Również tego dnia o godz. 8 nad stawem przy ul. 
Zielonej odbędą się zawody wędkarskie metodą spławikową, 
zorganizowane przez Amatorskie Koło Wędkarskie w Rzgowie. 
Zainteresowanych zapraszamy z wędką i siatką na ryby. Jak zwy-
kle, będzie dużo nagród!

Włodzimierz Kupisz

atRakcje atRakcje 
pikniku pikniku 

RoDzinnegoRoDzinnego
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Z książką za pan brat

Rozstrzygnięty został ogólnoszkolny 
konkurs literacko-plastyczny „Twór-
czość Marii Konopnickiej oczami 

dzieci i młodzieży”, zorganizowany pod ho-
norowym patronatem burmistrza Rzgowa 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzgo-
wie oraz Szkołę Podstawową im. św. Królowej 
Jadwigi w Kalinie.

Na konkurs wpłynęło 61 prac od 59 uczest-
ników. Najliczniej reprezentowana była grupa 
dzieci w wieku przedszkolnym. Dziękujemy 
nauczycielom, którzy zachęcili do uczestnic-
twa w konkursie, łączącym literaturę i sztukę, 
popularyzującym czytelnictwo, kształtującym 
umiejętność pokazania własnych obserwacji 
i przemyśleń w formie plastycznej.

Prace na konkurs powstawały dzięki 
inicjatywie wspaniałych nauczycieli: Renaty 
Madej, Elżbiety Kowalik, Grażyny Maria-
nowskiej, Sylwii Kuty i Magdaleny Mordaki 
ze Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Ja-
dwigi w Kalinie; Agnieszki Gąsiorek ze Szkoły 
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gu-
zewie; Aleksandry Zielskiej z Przedszkola Pu-
blicznego w Rzgowie oraz Katarzyny Tłuczek 
i Klaudii Złotej z Niepublicznego Przedszkola 
„Świat Odkrywców” w Starej Gadce.

Dziękujemy rodzicom uczestników 
za wsparcie przedsięwzięcia, które rozwija 

kreatywność, wyobraźnię twórczą i wrażli-
wość. Objęcie konkursu honorowym patro-
natem burmistrza podniosło rangę wydarze-
nia i pozwoliło podkreślić kulturowy walor 
twórczości pisarki. Obchody Roku Marii 
Konopnickiej i 180. rocznicy jej urodzin sta-
nowią podkreślenie tak ważnej dla polskiej 
kultury osobowości, która od pokoleń edu-
kuje i zachwyca artyzmem.

Wyniki
Siedmioro jurorów, wśród których znalazło 
się dwoje plastyków, wybrało najpiękniejsze 
prace ilustrujące utwory Marii Konopnickiej 
i przyznało nagrody oraz wyróżnienia w czte-
rech kategoriach wiekowych:

Oto zwycięzcy:
Dzieci przedszkolne

1 miejsce – Karolina Gąsiorek (SP Guzew) – 
ilustracja do wiersza „Jaskółka”

2 miejsce – Idalia Budzyńska (Niepubliczne 
Przedszkole „Świat Odkrywców” w Starej 
Gadce)

3 miejsce – Antonina Jeziorna (Niepubliczne 
Przedszkole „Świat Odkrywców” w Starej 
Gadce)
Wyróżnienia: Bogna Szol, Martyna Kun-

ka, reprezentujące Przedszkole Publiczne 
w Rzgowie; Martyna Lerka, Gabriel Nowa-
kowski, Antoni Gural, Jakub Frymus z Nie-

publicznego Przedszkola „Świat Odkrywców” 
w Starej Gadce.

Dzieci ilustrowały „Żabkę Helusi” oraz 
„Co słonko widziało”.

Klasy I–III
1 miejsce – Katarzyna Kluska – ilustracja 

do utworu „Jabłonka”
2 miejsce – Julia Lasoń – ilustracja do utworu 

„O krasnoludkach i sierotce Marysi”
3 miejsce – Julia Bojanowska – ilustracja 

do utworu „Tęcza”
4 miejsce – Nina Pielesiek – ilustracja 

do utworu „Co słonko widziało”
Laureatki reprezentowały SP w Kalinie.

Wyróżnienia: Patryk Gąsiorek ze Szkoły 
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gu-
zewie („Małpa w kąpieli”); Leon Gąsiorowski 
(„Tęcza”), Michał Rybczyński („Pszczółki”) 
oraz Liliana Skupińska („W lesie”), reprezen-
tujący SP im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie.

Klasy IV–VI
1 miejsce – Natalia Piorun (SP Guzew) – ilu-

stracja do utworu „Kukułka”
2 miejsce – Kamil Gabara (SP Guzew) – ilu-

stracja do utworu „Bocian”
3 miejsce – Wiktoria Dubla (SP Kalino) – ilu-

stracja do utworu „Stefek Burczymucha”
Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Ko-

rona (SP Kalino) za ilustrację do utworu 
„Co słonko widziało”.

Klasy VII–VIII
Wyróżnienie otrzymał Mikołaj Pacholski 
ze Szkoły Podstawowej im Kornela Maku-
szyńskiego w Guzewie za wyjątkową inter-
pretację „Pieśni o domu”.

Anna 
Malinowska

Fani Konopnickiej nagrodzeni!Fani Konopnickiej nagrodzeni!

Z inicjatywy rzgowskiego samorzą-
du oraz Gminnej Biblioteki Publicz-
nej wydano 80-stronicową książkę 
pt. „Starowa Góra – wczoraj i dziś”. 
Ta promocyjna pozycja została przy-
gotowana z myślą m.in. o wielkiej uro-
czystości w Starowej Górze, na której 
przekazano jednostkom OSP w gmi-
nie siedem wozów strażackich.

Jak nam powiedział redaktor książki Ryszard 
Poradowski, dziennikarz i regionalista, książka 

wpisuje się w cały cykl opracowań dotyczących 
Rzgowa i sołectw gminy Rzgów, opowieści o stra-
żach pożarnych, kołach gospodyń i społecznikach 
zasłużonych dla poszczególnych miejscowości. 

W przypadku studiowania materiałów na temat 
Starowej Góry, Ryszard Poradowski odkrył, że tu-
tejsza straż ogniowa pojawiła się już w 1904 roku, 
a więc jest o rok starsza od OSP Rzgów.

Lokalna społeczniczka Zofia Krajewska 
powiedziała 27 lat temu, że z przedwojennej 
wsi liczącej 42 gospodarstwa rolne niemieckie 
i jedno polskie, stała się po wojnie najbardziej 

rozwiniętą w gminie wsią na przestrzeni 
mijającego wówczas pięćdziesięciolecia. 
Dziś Starowa Góra liczy prawie 2600 
mieszkańców.

Od początku pandemii korona-
wirusa, druhowie OSP Starowa Góra 
pomagali mieszkańcom w przetrwa-
niu najtrudniejszych chwil, roznosili 
po domach ulotki informacyjne, a spo-
łeczniczki z KGW szyły maseczki, które 
wspólnie ze strażakami przekazywały 
bezpłatnie sąsiadom. Książka zawiera 
imponującą dokumentację fotograficz-
ną dziejów miejscowości.

tekst i fot. W.Kupisz

O dziejach O dziejach 
Starowej GóryStarowej Góry

Na tropach historii
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Uczestnicy zajęć sportowo-tu-
rystycznych, realizowanych 
we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Rzgowie rozpoczęli 
wakacje podróżą do… krainy 
czarownic. Tuż po zakończeniu 
roku szkolnego pod opieką na-
uczycieli Agnieszki Ruty i Mar-
cina Łukaszewskiego wyru-
szyli na trzydniową wycieczkę 
w Góry Świętokrzyskie.

Wszyscy uczestnicy wyprawy zostali wyposaże-
ni w kamizelki odblaskowe, latarki oraz worki 
z logo gminy Rzgów, dzięki którym byli widoczni 
w czasie wycieczki, która obfitowała w atrakcje.

Pierwszym punktem programu była wizyta 
w opactwie cystersów w Sulejowie – Podklasz-

torzu, gdzie uczestnicy podziwiali średnio-
wieczny kościół, fragmenty murów obronnych 
oraz klasztor. W godzinach popołudniowych 
dotarli do Gospodarstwa Agroturystycznego 
„Pod Bukiem” w miejscowości Śniadka Dru-
ga, a w godzinach wieczornych eksplorowali 
teren wokół Zalewu Wilków w poszukiwaniu 
kwiatu paproci. Mieli również okazję w środku 
nocy odwiedzić kapliczkę Stefana Żeromskiego 
w Świętej Katarzynie.

Drugi dzień upłynął uczniom na górskich 
szlakach. Najpierw zdobyli Łysicę, pokonu-
jąc 614 m n.p.m, pijąc wodę ze źródełka św. 
Franciszka. Mieli również okazję podziwiać 
przyrodę Puszczy Jodłowej oraz usiąść na tzw. 
stołkach czarownic. Po południu wspięli się 
na Łysą Górę, (594 m n.p.m)., obejrzeli goło-
borze, z którego roztacza się przepiękny widok 
oraz zdobyli Święty Krzyż, gdzie mieści się ko-
ściół z relikwiami.

Po powrocie uczestnicy bawili się i rywa-
lizowali na boisku, gdzie odbyły się zawody 
w przeciąganiu liny, skokach przez skakankę 
oraz grze w piłkę nożną i ręczną. Wieczorem 
zorganizowano ognisko z pieczeniem kieł-
basek, a w późnych godzinach wieczornych 

nocną wyprawę po okolicy, z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa – uczniowie 
ubrani byli w kamizelki odblaskowe, każdy 
miał latarkę, a wszystkich ograniczała lina, 
wzdłuż której wędrowali. Ostatniego dania 
wyprawy uczestnicy pożegnali gospodarstwo 
„Pod Bukiem” i wyruszyli do Kielc, a po drodze 
odwiedzili rezerwat Kadzielnia. Tam pod czuj-
nym okiem przewodnika – grotołaza zwiedzili 
jaskinię, przemierzając skalne korytarze przy 
temperaturze zaledwie 10°C. Ostatnim punk-
tem programu była wizyta w Zagnańsku, gdzie 
uczestnicy podziwiali prawie 700-letni dąb 
Bartek. Zmęczeni, ale uśmiechnięci i gotowi 
na kolejne wycieczki, uczestnicy letniej wypra-
wy wrócili do Rzgowa w niedzielę wieczorem.

Agnieszka Ruta, Marcin Łukaszewski

Nieużywany komplet umundurowania motor-
niczego byłej linii tramwaju nr 42 został ofia-
rowany przez 59-letniego rzgowianina Sławo-
mira Kaźmierczaka. Ofiarodawca przekaże 
również służbową czapkę i buty. Pan Sławek 
przepracował w MPK 44 lata, z tego 35 lat jako 
motorniczy. Za kilka miesięcy idzie na eme-
ryturę. Z tego powodu postanowił przekazać 
pamiątki do tramwaju-muzeum w Rzgowie.

– Kiedy jeździłem w latach 80. tramwajem 
„42”, wypaliła się żarówka w sygnalizacji świetl-
nej na wysokości ul. Ogrodowej – wspomina Sła-
womir Kaźmierczak. – Tę sygnalizację urucha-
miał przejeżdżający tramwaj. Z powodu awarii 
nie zauważył go pan Kubicki powożący właśnie 
furmanką. Chociaż mogłem w tym miejscu je-
chać z prędkością tylko 10 kilometrów na go-

dzinę, to jednak sam, niespodziewany dźwięk 
uruchomionego hamulca szynowego spłoszył 
konia. Skończyło się na przestraszeniu zwierzę-
cia. Ja tymczasem poszedłem szukać telefonu 
u znajomych. Dwóch z nich – Zbyszek i Krzysztof 
wymieniło żarówkę w sygnalizacji, więc MPK nie 
musiało już nikogo wysyłać do Rzgowa.

– Innym razem, w nocy ciężarówka pozo-
stawiona nieroztropnie na torowisku w rejonie 
mostu na Nerze uniemożliwiała mi całkowicie 
przejazd. Tu była linia jednokierunkowa. Popro-
siłem o pomoc przypadkowego pasażera, który 
z tyłu wagonu pomagał mi cofać się grubo ponad 
trzy kilometry do ul. Skrajnej.

Jak wspomina pan Sławomir, zapamiętał 
mieszkańców Rzgowa jako bardzo wyrozumia-
łych i spokojnych pasażerów. Dotyczyło to sy-
tuacji, kiedy usterka uniemożliwiała dalszą jaz-
dę. Kiedy tylko było to możliwe, w sytuacjach 
awaryjnych zabierał pasażerów uszkodzonym 
pojazdem, aby mogli dojechać w kierunku Ło-
dzi, gdy sam musiał skręcić do zajezdni.

Pan Sławomir z dumą opowiada, że do tej 
pory jeździł 47 typami tramwajów. Z łezką w oku 
wspomina Rzgów sprzed kilku dekad, kiedy ruch 
uliczny zwłaszcza nocą był znikomy. Wtedy 
mógł pozostawić na noc tramwaj „zaparkowa-
ny” 50 m od rodzinnego domu przy ul Rudzkiej.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Na Łysej Na Łysej 
GórzeGórze

Tramwajowy mundur Tramwajowy mundur 
dla muzeumdla muzeum

U czarownic…U czarownic…
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Jak wykazały kolejne kon-
trole w terenie oddawanych 
odpadów przeprowadzone 
w ciągu ostatnich miesięcy, 
największym problemem 
jest właściwe segregowanie 
odpadów w gospodarstwach 
domowych – w szczególno-
ści tworzyw sztucznych, me-
tali i odpadów ulegających 
biodegradacji).

Warto pamiętać, że w przypadku stwierdze-
nia niewłaściwej segregacji odpadów stawka 
wzrasta czterokrotnie i wynosi 144 zł od osoby 
miesięcznie w miesiącu w którym segregacja 
była nieprawidłowa.

1. Korzyści z segregacji odpadów, 
to między innymi:
–  ograniczenie masy odpadów zanieczyszcza-

jących środowisko,
–  zwiększenie świadomości ekologicznej,
–  tańszy system selektywnej zbiórki odpadów,
–  zmniejszenie ilości odpadów, które zalegają 

na wysypiskach,
–  zmniejszanie ilości nielegalnych wysypisk 

i szkodliwości odpadów,
–  pozyskanie surowców wtórnych, które z po-

wrotem trafiają do nowych odbiorców,
–  oszczędzanie energii, surowców i pieniędzy 

dzięki recyklingowi,
–  lepsza jakość życia ludzi, roślin i zwierząt.
–  znaczące zmniejszenie zanieczyszczeń po-

wietrza,
–  zminimalizowanie degradacji krajobrazu,
– skracanie i zmniejszenie kosztów transportu 

odpadów,

Właściwe stosowanie przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wiąże się z niższymi opłatami dla mieszkańców.

2. 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 systemie przydomowym 
jest jednym z sposobów na obniżenie opłat 
za odpady!

Właściciele nieruchomości, którzy chcą 
skorzystać z prawa do zwolnienia muszą zmie-

nić deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Dla osób 
kompostujących bioodpady w kompostowni-
ku przydomowym opłata od osoby miesięcznie 
wynosi 27 zł/od osoby.

Posiadanie kompostownika oznacza, 
że wszystkie odpady ulegające biodegradacji 
są w nim zagospodarowywane, co oznacza, że nie 
wystwiane są przed posesję worki brązowe.

Ważna informacja!
Po zmianie deklaracji w zakresie posiada-
nia kompostownika należy kompostować 
w nim bioodpady przez cały czas.
Niedopuszczalna jest sytuacja zmiany de-
klaracji na kompostowanie przez okres zi-
mowy, a następnie rezygnacja z komposto-
wania na okres letni.

3. Kontrole w terenie
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunal-
nej UMR razem z firmą JUKO sprawdzają 
jakie odpady znajdują się w pojemnikach 
na zmieszane odpady komunalne, czy wła-
ściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali 
posiadanie przydomowego kompostownika 
nie wystawiają odpadów zielonych oraz jakie 
ilości bioodpadów są wystawiane do odbioru.

Podczas kontroli w maju oraz w czerwcu 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
– gruz w pojemniku,
– styropian budowlany w pojemniku,
– kołdra w pojemniku na odpady zmieszane,
–  sznurek rolniczy w pojemniku (wykaz firm 

odbierających odpady rolnicze jest dostęp-
ny na stronie www.bip.rzgow.pl)

–  czysta tektura, zamiast w worku niebieskim 
na papier,

–  butelki PET, zamiast w worku żółtym 
na tworzywa sztuczne,

–  trawa zamiast w brązowy worku na biood-
pady,

–  popiół, zamiast w worku szarym na popiół),
–  ziemia w pojemniku (ziemia nie jest odpa-

dem komunalnym),
–  butelki szklane zamiast w worku zielonym

Wskazówki:
–  wystawiamy worki z szkłem zapełnione 

w co najmniej 60% objętości worka.
–  nie wsypujemy popiołu do pojemnika (sza-

ry worek jest przeznaczony na popiół)
–  odpady takie jak np. części samochodowe 

nie stanowią odpadu komunalnego i po-

winny być zagospodarowane we własnym 
zakresie poprzez przekazanie do firmy 
wpisanej do Rejestru Działalności Regulo-
wanej dostępnej na BIP (www.bip.rzgow.pl)

Tego typu odpady znajdujące się w zmie-
szanych odpadach komunalnych nie tylko 
podnoszą koszty ich utylizacji, utrudniają 
proces zagospodarowywania odpadów, ale 
w sposób znaczący zmniejszają udział od-
padów zbieranych w sposób selektywny.

Ostatnie kontrole pokazały, że edu-
kacja przynosi efekty. Nieprawidłowości 
jest już znacząco mniej niż jeszcze pól 
roku temu.

INSTRUKCJA 
NA LATO I NIE TYLKO

SegregujmySegregujmy
odpady!odpady!

PRZYPOMINAMY, JAKIE ODPADY WRZUCAMY 
DO WORKA NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać: Nie należy wrzucać:

•  odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
•  nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
•  plastikowe opakowania po produktach spożywczych
•  opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
•  opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 

kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
•  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
•  aluminiowe puszki po napojach i sokach
•  puszki po konserwach
•  folię aluminiową
•  metale kolorowe
•  kapsle, zakrętki od słoików

•  butelek i pojemników z zawartością
•  plastikowych zabawek
•  opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych
•  opakowań po olejach silnikowych
•  części samochodowych
•  zużytych baterii i akumulatorów
•  puszek i pojemników po farbach i lakierach
•  zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Do pojemnika „Metale i tworzywa sztuczne” trafiają także: Tego nie wyrzucamy:

• butelki PET
• etykiety z folii termokurczliwej
• folia aluminiowa
• folia opakowaniowa
• foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu
• garnki, blachy do pieczenia
• kapsułki po kawie
• kartony po napojach
• koperty z folią bąbelkową
• metalowe nakrętki od słoików, kapsle
• nakrętki od słoików
• opakowania po jogurcie
• plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości
• produkty z biodegradowalnego plastiku
• produkty z gumy i kauczuku
• puszki po napojach, konserwach
• styropian
• tubki po paście do zębów
• woreczki foliowe

•  akumulatory, baterie, płyty CD czy DVD, 
zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, butle 
gazowe, amunicja, plastikowe pojemniki, 
w których przechowywano tłuste 
produkty, plastikowe zabawki, opakowania 
po farbach, lakierach i olejach, opakowania 
po aerozolach

Wskazówki:

•  opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy 
ich myć, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca

•  jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, 
należy ją zdjąć

•  z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – odedrzeć papier 
i wyrzucić go do pojemnika na papier

• aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników
• butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki

https://bip.rzgow.pl
https://bip.rzgow.pl
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Od jak dawna udziela Pani ślubów?
Jako kierownik USC działam od maja 2008 r., 
ale wcześniej od listopada 2006 r., po odejściu 
pani Bagińskiej, pracowałam jako inspektor 
w naszym USC. Swojego pierwszego ślubu 
udzieliłam dokładnie 10 maja 2008 r. Będę go 
pamiętać zawsze i ze względu na mój stres jak 
i na zaskoczenie, jakie wywołała u mnie liczba 
gości oraz roztrzęsienie młodej pary.

W 2019 r. czyli w roku jeszcze wolnym 
od pandemii w Rzgowie udzielono 
40 ślubów cywilnych. Czy w ubiegłym 
roku udało się dojść do zbliżonego 
wyniku, skoro dużo ceremonii odbywało 
się na świeżym powietrzu ze względów 
epidemiologicznych?
Koronawirus, którego już naprawdę mamy 
dosyć, spowodował bardzo duże zamieszanie, 
szczególnie na początki pandemii. W cza-
sie ścisłego lockdownu zostało odwołanych 
lub przełożonych około 10 ceremonii. Część 
z nich w ogóle się nie odbyła, bo związki nie 
przetrwały. Ale też wiele par żyjących dotych-
czas bez ślubu uświadomiła sobie, że jednak 
formalizacja związku jest dla nich ważna. 
I tak faktycznie widać to w ślubnych statysty-
kach. W 2020 roku zarejestrowano u nas tylko 
34 małżeństwa, a już w następnym roku 54. 
W tym roku mamy już 24, a „sezon ślubny” 
dopiero się zaczyna.

Ten trudny czas wymagał od nas dużej 
czujności, bo przepisy dotyczące ograniczeń 
i zaleceń sanitarnych zmieniały się z tygodnia 
na tydzień, więc trudno było ustalać szczegóły 
ślubu. Ze wszystkimi parami umawialiśmy się 
na ostateczny kontakt w tygodniu przed ślu-
bem, a i tak czasami było nerwowo. Najbardziej 
dotkliwe był ograniczenia w liczbie uczestni-
ków ceremonii.

Czy ślub na świeżym powietrzu 
(lokalizacyjnie) jest jedyną alternatywą 
dla tradycyjnego zawarcia związku?
Śluby organizowane poza urzędem nie ozna-
czają konieczności ślubu „na świeżym po-
wietrzu” chociaż jest to najczęściej wybierana 
forma. Ślub może się odbyć w dowolnym miej-
scu poza lokalem USC, musi jednak zarówno 
organizacja ceremonii jaki i miejsce spełniać 
określone wymagania oraz trzeba pamiętać, 
że dany kierownik może działać tylko na te-
renie swojej gminy. I tak wymagane jest aby 
została zachowana uroczysta forma oraz bez-

pieczeństwo wszystkich uczestników uroczy-
stości. W naszej gminie są to zazwyczaj lokalne 
restauracje i sale weselne, ale był ślub w parku 
miejskim i też jest to dobre miejsce, bo nasz 
park jest bardzo reprezentacyjny. Decydując 
się na ślub poza lokalem trzeba też pamiętać, 
że udzielający ślubu kierownik ma ze sobą 
dokumenty, które nie mogą ulec zniszczeniu, 
więc trzeba się liczyć, że przy kaprysach po-
gody trzeba będzie znaleźć zadaszone miejsce. 
Jest też kwestia dodatkowych kosztów za taką 
formę ceremonii. Zgodnie z rozporządzeniem 
jest to tysiąc złotych.

Poza lokalem USC mogą też odbywać się 
śluby dla osób pozbawionych wolności oraz 
dla osób, dla których dotarcie do urzędu jest 
fizycznie niemożliwe ze względu na stan zdro-
wia. W takiej sytuacji nie pobierana jest opła-
ta dodatkowa za ślub poza lokalem. I jest też 
oczywiste, że nie będzie to wtedy restauracja 
czy inne wynajęte miejsce tylko miejsce prze-
bywania osoby.

Czy urzędnik USC może przyjechać 
udzielić ślubu np. w domu osoby 
niepełnosprawnej ruchowo lub 
w zakładzie karnym?
Poza lokalem USC mogą też odbywać się śluby 
dla osób pozbawionych wolności oraz dla osób, 
dla których dotarcie do urzędu jest fizycznie 
niemożliwe ze względu na stan zdrowia. W ta-
kiej sytuacji nie jest pobierana opłata dodatko-
wa za ślub poza lokalem. I jest też oczywiste, 
że nie będzie to wtedy restauracja czy inne wy-
najęte miejsce tylko miejsce przebywania osoby.

Kto nie może wziąć ślubu cywilnego? 
Podobno dotyczy to osób np. z upośle-
dzeniem umysłowym.
W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wy-
mienionych zostało sześć przeszkód do zawar-
cia małżeństwa: wiek, ubezwłasnowolnienie, 
pokrewieństwo i powinowactwo, choroby 
psychiczne oraz niedorozwój umysłowy, po-
zostawanie w stosunku przysposobienia oraz 
pozostawanie w związku małżeńskim W przy-
padku choroby psychicznej i niedorozwoju 
umysłowego przepis daje jednak możliwość, 
w niektórych przypadkach, oceny sytuacji 
przez sąd. Przyjmując zapewnienie do ślubu 
zawsze pytamy przyszłych małżonków czy 
wiedzą jakie są przeszkody i czy rozumieją 
treść podpisywanego dokumentu. To jest ten 
moment kiedy możemy obserwować zacho-

wanie osoby zamierzającej wstąpić w związek 
małżeński. Dotychczas zdarzyło mi się dwa 
razy mieć wątpliwości co do stanu zdrowia 
psychicznego jednego z przyszłych małżon-
ków i wymagało nie lada wysiłku ustalenie, 
czy podejrzenia są słuszne, bo mamy przecież 
ochronę danych osobowych. Na szczęście było 
to tylko specyficzne zachowanie, nie związane 
z żadną chorobą psychiczną.

Ile kosztuje ślub cywilny i czy ze względu 
na bardzo trudną sytuację materialną 
obojga narzeczonych można uniknąć tej 
opłaty lub ją ograniczyć?
Ślub bez względu na to czy jest cywilny czy kon-
kordatowy kosztuje 84 zł i jest to opłata skarbo-
wa za sporządzenie aktu małżeństwa i zawsze 
musi być wpłacana do urzędu na terenie, któ-
rego odbędzie się ślub. W przypadku trudnej 
sytuacji materialnej jest możliwe zwolnienie 
z tej opłaty na podstawie przesłanek, określo-
nych w ustawie o opłacie skarbowej. Wymagany 
jest wniosek oraz wykazanie istnienia powodów 
do zwolnienia z opłaty skarbowej.

Ilu urzędników w Rzgowie 
może dziś udzielić ślubu cywilnego?
Obecnie ślubów udzielamy we trzy. Staramy 
się zmieniać, ale zdarzało się, że pracowałyśmy 
jednocześnie we dwie w różnych miejscach. 
W wyjątkowych sytuacja ślubu może udzielić 
burmistrz, ale jest oczywiste, że przy takiej licz-
bie obowiązków nie zdarza się to często. Po raz 
pierwszy udzielił ślubu w 2017 r. Dotychczas 
udzielił trzech ślubów. Połączył jedno małżeń-
stwo w poniedziałek wielkanocny.

Na kiedy można najwcześniej 
zarezerwować datę ślubu?
Terminy ślubów przyjmujemy z półrocznym 
wyprzedzeniem i bardzo tego przestrzegamy, 

żeby nie przyjmować wcześniej. Dzięki temu 
dajemy wszystkim równe szanse na rezerwację 
wymarzonego terminu. Zdarzało się, że para 
rezygnowała ze ślubu, ale zapominała poin-
formować o tym USC i zwolnić termin, czę-
sto bardzo oblegany. Ale też warto pamiętać, 
żeby telefonu do urzędu w sprawie terminu 
nie zostawiać na ostatnią chwilę, bo może 
się okazać, że jest za mało czasu albo już nie 
ma wolnego terminu. Zgodnie z prawem trzeba 
również poczekać miesiąc od dnia podpisania 
dokumentów do ślubu (zapewnień o których 
mówiłam wcześniej) do dnia udzielenia ślubu. 
Jest to czas, w którym mogą pojawić się infor-
macje, że do śluby jednak z jakiegoś powodu 
nie powinno dojść. Jest możliwe skrócenie tego 
terminu na wniosek oraz za dodatkową opłatą 
skarbową, ale tylko z ważnych (obiektywnie) 
względów.

Jak często kobiety przyjmują podwójne 
nazwisko? Czy zdarzyło się, że mąż 
przyjął nazwisko żony, bo swoje miał 
np. w jakimś stopniu ośmieszające?
Zmiany nazwiska przez przyszłych małżonków 
są tak popularne, ze już nawet nie skupiamy 
na tym uwagi. Z moich obserwacji, zazwyczaj 
na podwójne nazwisko decydują się kobiety, 
które wykonują zawody związane z koniecz-
nością przepisywania dyplomów (zawody me-
dyczne) lub mają duży dorobek zawodowy lub 
naukowy. Ale to nie są wyłączne powody. Zda-
rzają się też panowie, choć dużo rzadziej, którzy 
zmieniają nazwisko. Tu też powody są różne, 
czasem nazwisko jest w ich ocenie ośmieszające, 
czasem jest symbolicznym odcięciem od prze-
szłości, a czasem „nie komponuje się” z imie-
niem przyszłej żony, a chcą mieć wspólne.

Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz
fot. autor

Sezon ślubny Sezon ślubny 
w pełni…w pełni…

Rozmawiamy z Agatą Nawrocką,Rozmawiamy z Agatą Nawrocką,
kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego w Rzgowiekierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego w Rzgowie
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Piotrków Trybunalski był gospodarzem 
tegorocznych obchodów powiatowych 
Święta Policji Państwowej, które przypada 

24 lipca. Uroczystości zorganizowano we wtorek 
(12 lipca) na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotr-
kowskiej. Wzięła w niej udział m.in.: Monika 
Pawlik, zastępca burmistrza Rzgowa oraz przed-
stawiciele powiatu łódzkiego wschodniego.

Z tej okazji na lotnisku Aeroklubu Ziemi 
Piotrkowskiej zorganizowano obchody dla 
sześciu jednostek z naszego regionu: Komen-
dy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunal-
skim oraz komend powiatowych z Tomaszowa 

Mazowieckiego, Rawy Mazowieckiej, Brzezin, 
Opoczna i łódzkiego wschodniego.

Na uroczystości pojawili się m.in. posłowie, 
samorządowcy oraz przedstawiciele innych 
służb mundurowych. Całość odbyła się według 
ceremoniału policyjnego. Rozpoczęto od od-
śpiewania hymnu państwowego i wciągnięcia 
polskiej flagi na maszt. Następnie wmaszero-

wały poczty sztandarowe w asyście kompania 
honorowej policji.

Wręczono odznaczenia oraz awanse 
na wyższe stopnie policyjne. Po czym do zgro-
madzonych przemówili przybyli goście.

– Podjęliście wyzwa-
nie tej misji na rzecz dru-
giego człowieka. Możecie 
być dumni, bo ja jestem 
z was dumny pomimo 
tych przeciwności, jakie 
nas od stulecia otaczają 
– mówił do munduro-
wych nadinsp. Sławomir 
Litwin, komendant wo-
jewódzki policji w Łodzi. 
– Jestem pod ogromnym 
wrażeniem, jak sprostali-
ście ostatnim zadaniom, 
jakie na nas nałożono. 
Czy to w zakresie zadań związanych z pande-
mią, czy wyjazdami na granicę z Białorusią 
i Ukrainą. Dziękuję wam oraz waszym rodzi-
nom, bo niejednokrotnie to oni trudy tej służby 
odczuwają każdego dnia.

Święto było także okazją do podziękowa-
nia oraz złożenia życzeń funkcjonariuszom. 
W imieniu samorządowców oraz własnym 
do mundurowych zwrócił się prezydent Piotr-
kowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. 
– Gratuluję Państwu przyznanych awansów, 

wyróżnień, które są potwierdzeniem Waszej 
codziennej, rzetelnej służby dla mieszkańców. 
Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę, 
pomiędzy samorządami a policją jestem prze-
konany, że możemy czuć się bezpiecznie. Podsta-
wą każdej współpracy jest zaufanie, a wy takie 
zaufanie posiadacie, zarówno ze strony samo-
rządowców, jak i mieszkańców.

Uroczystość zakończyła defilada kompanii ho-
norowej policji wraz z pocztami sztandarowymi.

źródło: piotrkow nasze miasto

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, 
prezes OSP Rzgów druh Stanisław Gaj-
dzicki oraz dh Kamil Muras, skarbnik 

jednostki, podpisali w ratuszu umowę dotacyjną 
na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego dla OSP Rzgów. W podpisaniu doku-
mentu uczestniczyli również: Ewa Pytka, sekre-
tarz gminy Rzgów, Miron Ossowski – kierownik 
Referatu Rozwoju i Współpracy Społecznej 
Dorota Szafrańska, współpracująca na co dzień 
ze strażami pożarnymi.

Jeżeli chodzi o zakup, 
to oferta dotyczy samo-
chodu scania P 460 4x4. 
Koszt to ok. 1,308 mln zł 
z czego:
–  300 tys. zł to dofinan-

sowanie z Komendy 
Głównej PSP

–  200 tys. zł to dofinanso-
wanie z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi

–  807,49 tys. zł to środki 
pochodzące z budżetu 
gminy Rzgów.

Pojazd, który planuje się zakupić będzie speł-
niał wymagania polskich przepisów o ruchu 
drogowym z uwzględnieniem wymagań doty-
czących pojazdów uprzywilejowanych.

Cechy pojazdu:
•  Napęd na obydwie osie.
•  Liczba miejsc łącznie z kierowcą – 6 (w ukła-

dzie 1+1+4).
•  Pojemność zbiornika wody – min. – 7000 l.

•  Pojemność zbiornika środka pianotwórczego 
– min. 10% pojemności zbiornika wody.

•  Autopompa dwuzakresowa (min. 5200 l/min. 
przy ciśnieniu 0,8 MPa oraz 390 l/min. przy 
ciśnieniu 4 MPa).

•  Ręczny dozownik środka pianotwórczego 
w autopompie.

•  Linia szybkiego natarcia – min. 60 m na zwi-
jadle

•  Działko wodno-pianowe o regulowanej wy-
sokości i regulowanym kształcie strumienia.

• Obrotowy maszt oświetleniowy.
• Wyciągarka o napędzie elektrycznym.

W przygotowaniu jest umowa zakupu, która 
będzie zrealizowana do końca roku. Dostaw-
cą będzie firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne 
sp. z o.o., założona w 1992 roku. Od początku 
swojej działalności skupia się na produkcji po-
jazdów specjalnych. Obecnie największą część 
stanowią samochody pożarnicze, które razem 
z pojazdami wojskowymi stanowią 95% pro-
dukcji. Rocznie, fabrykę opuszcza ponad 200 
pojazdów pożarniczych. Montaż odbywa się 
w nowoczesnym zakładzie w Bielsku-Białej, 
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej (KSSE).

tekst i fot. W.Kupisz

Ciężki wóz dla OSP Rzgów

Awanse 
POLICJANTÓW

PiotrkówPiotrków
TrybunalskiTrybunalski
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Miron Ossowski, kierownik 
Referatu Rozwoju i Współpracy 
Społecznej UMR potwierdził, 
że w Rzgowie na przełomie 
listopada i grudnia zostaną 
powtórzone warsztaty lekko-
atletyczne z udziałem gigan-
tów lekkiej atletyki. To impreza 
masowa dla kilkuset uczniów, 
popularyzująca dyscypliny lek-
koatletyczne oraz pobudzająca 
do aktywności sportowej.

W związku z tym wydarzeniem 
naszymi gośćmi w rzgowskim 
ratuszu byli: Artur Partyka, 
skoczek wzwyż, olimpijczyk 
z Seulu, Barcelony i Atlanty 
oraz 12-krotny mistrz Polski. 
Towarzyszył mu Paweł Janu-
szewski, mistrz Europy w bie-
gu na 400 m w 1998 roku oraz 

Katarzyna Machaj z biura or-
ganizacyjnego fundacji.

Rozmowy z burmistrzem Ma-
teuszem Kamińskim, wicebur-

mistrz Moniką Pawlik, Radosławem 
Bubasem, dyrektorem Gminnego Ośrod-

ka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Mironem 
Ossowskim dotyczyły wstępnych ram orga-
nizacji sportowego wydarzenia dla kilkuset 
uczniów z gminy Rzgów.

Punktem kulminacyjnym pierwszych 
warsztatów lekkoatletycznych w Rzgowie było 
użycie prawdziwej pochodni olimpijskiej, in-
augurującej zawody, konkurs wiedzy sportowej 
i promocję lekkoatletyki w specjalnie przygoto-
wanym filmie dokumentalnym. Ten scenariusz 
powtórzy się zapewne i w tym roku.

Włodzimierz Kupisz, fot. Miron Ossowski 
i Fundacja Klub Polskiej Lekkiej Atletyki

W Rzgowie do tej pory rozegrano trzy mistrzo-
stwa Polski w siatkonodze kobiet (futnet), ostat-
nie 5 marca br. Reprezentacja Futnet poinformo-
wała, iż z wielką dumą może ogłosić, że właśnie 
przedłużyła współpracę z gminą Rzgów.

Rzgów od 2021 roku jest miastem part-
nerskim kobiecej reprezentacji Polski Futnet. 
Rzgów wspierał kadrę w przygotowaniach 
i udziale w mistrzostwach świata w Hiszpanii. 
Natomiast w tym roku zawodniczki z logo gmi-
ny Rzgów polecą m.in. na turniej Esterel Futnet 
Cup do Francji. Całoroczne centrum przygoto-
wań kobiecej kadry niezmiennie znajduje się 
w rzgowskim GOSTiR.



Polski Futnet wciąż ze RzgowemPolski Futnet wciąż ze Rzgowem

ZNÓW ZAPŁONIE ZNÓW ZAPŁONIE 
POCHODNIA POCHODNIA 
OLIMPIJSKAOLIMPIJSKA
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GGMMIINNNNYY  OOŚŚRROODDEEKK  KKUULLTTUURRYY  WW  RRZZGGOOWWIIEE

4 WRZEŚNIA

OSP Stara Gadka
PROGRAM DOŻYNEK:

11:00
zbiórka uczestników Dożynek Gminnych

przed Urzędem Miejskim w Rzgowie

11:30
msza św. w Kościele Parafialnym

pw. św. Stanisława B. M. w Rzgowie

12:30
uroczysty przejazd korowodu dożynkowego

14:00
ź powitanie gości i otwarcie Dożynek Gminnych

ź wręczenie chleba przez Starostów Święta Plonów
ź wręczenie pucharów dla zwycięzców lotów maratońskich gołębi 

pocztowych
ź lot gołębi Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Rzgów

ź przekazanie wieńców dożynkowych w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich
z Gminy Rzgów

ź Zespół Pieśni i Tańca ”Rzgowianie”
ź wspólne biesiadowanie i zabawa taneczna

DOŻYNKI
GMINNE 2022

Kwitnący R zgów!
W tym roku park, skwery i alejki ukwiecone przez wykonawcę ze-
wnętrznego na zlecenie Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie dają przykład wyjątkowej dbałości o wygląd miasta. 
Sprawdziliśmy w centrum, czy prywatni właściciele posesji też upięk-
szają je od strony ulicy. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy 
sprawić, że w Rzgowie jest na czym oko zawiesić… fot. WK


