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W tym roku, na zaproszenie GOSTiR, do wydarzeń organizowanych w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączył Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie. 
Dzięki tej współpracy, w ostatnią niedzielę stycznia w obu placówkach goście mieli 
co oglądać i przeżywać przy okazji zasilania 
skarbonek WOŚP Jurka Owsiaka. Relacja z WOŚP w Rzgowie – str. 16
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W świątecznym spektaklu wy-
stąpiły trzy pokolenia artystów 
amatorów, którzy wykazali się 
dużym profesjonalizmem i do-
skonałym kunsztem aktorskim.

8 stycznia w GOK koncertował 
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgo-
wianie” w około 70-osobowym 
składzie młodych i najmłod-
szych wykonawców.

„Rzgowianie” 
w akcji!
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W czwartek, 27 stycznia 2022 r. 
burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński w obecności pracowników 
podziękował swej zastępczyni 
Małgorzacie Rózdze za bardzo 
owocną współpracę. Pani wice-
burmistrz zrezygnowała z funkcji 
ze względów macierzyńskich. 
Na funkcję zastępcy burmistrza 
została powołana 14 lipca 2016 
roku i będzie ją pełnić formalnie 
do końca stycznia br.

Małgorzata Rózga przed awansem była 
szefową Referatu Ogólnego i zastęp-
cą kierownika Urzędu Stanu Cywil-

nego. Ze rzgowskim ratuszem jest związana już 
od 2006 roku. Jest bezpartyjna.

Małgorzata Rózga uzyskała tytuł magistra 
administracji 8 czerwca 2004 r. w Uniwersyte-
cie Łódzkim na Wydziale Prawa i Administra-
cji. Obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę 
magisterską pt. „Nietypowe formy zatrudnie-
nia i agencje pracy tymczasowej”.

W rzgowskim ratuszu – jako pełnomocnik 
burmistrza – organizowała wszystkie wybory 

od 2011 r. Była podinspektorem Referatu Bu-
dżetu i Finansów ds. opłaty targowiskowej. 
Pracowała jako inspektor ds. obsługi Rady 
Miejskiej. Była ławnikiem Sądu Rejonowego 
w Pabianicach – IV Wydział Pracy.

Urodziła się w Łodzi. Od prawie 12 lat 
mieszka z rodziną w Rydzynkach. Mąż Artur, 
synowie: Kacper i Szymon, a teraz rodzina się 
powiększy. Wolne chwile spędza z rodziną. 
Kibicuje synowi na meczach piłkarskich. Gdy 
rodzina już śpi, dużo czyta i to literaturę bardzo 
tematycznie zróżnicowaną: od poezji i książek 
podróżniczych po biografie, książki historycz-

ne i powieści obyczajowe. Wybór gatunku zale-
ży od aktualnego nastroju. Lubi gry planszowe.

M. Rózga pełniąc funkcję zastępcy bur-
mistrza miała wielkie zasługi w zdobywaniu 
zewnętrznego finansowania dla nowych żłob-
ków i przedszkola i organizacji tych placówek 
w Rzgowie i Guzewie. Ma bardzo dobry kontakt 
z pracownikami ratusza, Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, z gospodyniami wiejskimi oraz 
z członkami lokalnego koła Polskiego Związku 
Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Jako propa-
gatorka sportu i rekreacji, wielokrotnie wręczała 
puchary podczas imprez w GOSTiR. WK

Małgorzata Rózga 
rezygnuje z funkcji 

wiceburmistrza

Szanowni Państwo,
Z dniem 31 stycznia 2022 roku kończę moją pracę 
na stanowisku zastępcy burmistrza Rzgowa. Otwie-
ra się przede mną kolejny etap życia, w którym swo-
ją uwagę będę musiała w większym stopniu skupić 
na obowiązkach rodzinnych, a zawodowo powrócę 
do swoich obowiązków pracowniczych w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie sprzed 2017 roku.

W związku z powyższym, pragnę dziś podzięko-
wać Panu Burmistrzowi Mateuszowi Kamińskiemu, Przewodniczącym oraz radnym 
Rady Miejskiej w Rzgowie obecnej i poprzedniej kadencji, wszystkim kierownikom, dy-
rektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów, członkom organizacji 
społecznych, sołtysom, społecznikom, wszystkim samorządowcom, przedsiębiorcom, 
mieszkańcom oraz koleżankom i kolegom z Urzędu Miejskiego w Rzgowie za te blisko 
pięć lat współpracy oraz działania na rzecz rozwoju Gminy Rzgów. Dziękuję, że mogłam 
być częścią Waszego wspaniałego zespołu!

Czas pełnienia obowiązków zastępcy burmistrza był dla mnie bardzo intensywnym 
okresem pracy i rozwoju, często podejmowania trudnych decyzji, ale i poznawania wspa-
niałych, życzliwych ludzi, którzy są największym potencjałem Gminy Rzgów.

Wdrożenie trudnej, rządowej reformy oświaty polegającej na likwidacji gimnazjów, 
realizacja programu „Piękny uśmiech na lata”, Rzgowskie Betlejem, stworzenie pierw-
szego filmu promocyjnego Gminy Rzgów, wybranie i opatentowanie logo Gminy Rzgów, 
udział w tworzeniu projektu tronu Kazimierza Jagiellończyka, utworzenie pierwszych 
w województwie łódzkim mieszkań kryzysowych dla ofiar przemocy w rodzinie, utworze-
nie w Rzgowie filii koluszkowskiej Poradni psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzenie 
autobusu szkolnego dla obrębu edukacyjnego w Guzewie, promocja Gminy na szczeblu 
międzynarodowym poprzez przystąpienie do Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cit-
taslow, utworzenie pierwszych w Gminie żłobków samorządowych i dwóch punktów 
przedszkolnych oraz pozyskanie na ten cel kilku milionów złotych z budżetu państwa 
oraz środków unijnych to tylko niektóre z projektów, w które byłam osobiście zaangażo-
wana i z których jestem szczególnie dumna. Dziękuję Panu burmistrzowi za zaufanie, 
którym mnie obdarzał w codziennej pracy oraz przy realizacji wspólnych pomysłów. 
W okresie tych pięciu lat miałam też ogromny zaszczyt brać udział w wyborze wszystkich 
obecnych kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, lata 2017–
2021 to bowiem w Gminie Rzgów czas dużych zmian organizacyjnych i pokoleniowych.

Jeśli miałabym wskazać, co się nie powiodło, to z pewnością to, że przez ten okres 
wytężonej pracy na rzecz społeczności Gminy Rzgów nie wszystkim z Państwa, którzy 
zwracali się do mnie ze swoimi problemami, udało mi się pomóc. W swoich działaniach 
starałam się jednak zawsze kierować interesem gminnym i sercem.

Życzę wszystkim Państwu, a w szczególności mieszkańcom Gminy Rzgów, zgody, po-
myślności zawodowej i osobistej oraz aby Gmina Rzgów nie zwalniała w swoim rozwoju oraz 
pozytywnej transformacji i była dla Was zawsze miejscem dobrego życia. Życzę także wielu 
sukcesów w pracy Burmistrzowi Rzgowa i osobie, która zastąpi mnie w pełnieniu funkcji.

Nie przestawajcie marzyć, bo każdy sukces zaczyna się właśnie od marzeń!
Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Małgorzata Rózga

Zmiany, zmiany, zmianyZmiany, zmiany, zmiany
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Burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński przedstawił projekt, 
a Rada Miejska pod przewod-
nictwem Radosława Pełki 
przyjęła tegoroczny budżet 
w kwocie 92,8 mln zł. Na inwe-
stycje przeznaczono 25 mln zł, 
a dochody przewidziano w wy-
sokości 68,7 mln zł. Deficyt 
zostanie pokryty z obligacji 
gminnych i nadwyżki.

Podczas posiedzenia na temat budżetu jak 
bumerang powracało słowo „marzenia” 

na określenie potrzeb mieszkańców zgłoszo-
nych w ich wnioskach m.in. po zebraniach 
w sołectwach. W tym roku – jak powiedział 
burmistrz Mateusz Kamiński – te wnioski, czyli 
marzenia miały wartość 45 mln zł i pod wzglę-

dem wartościowym były niższe od zgłoszo-
nych w innych latach. W zderzeniu z re-
aliami, czyli skutkami pandemii, inflacji, 
galopujących cen materiałów budowlanych 
i usług, drożyzną w biurach projektów – in-
westycje w 2022 r. mają wartość 25 mln zł. 
Tylko tyle i aż tyle.

Niektóre tegoroczne inwestycje, podob-
nie jak w ubiegłych latach, mogą jednak 

liczyć na dofinansowa-
nie zewnętrzne.

Duże środki trady-
cyjnie są przewidziane 
na oświatę i wychowa-
nie. Dotychczas, żaden 
rząd nie zabezpieczył 
subwencji oświatowej 
w wysokości, pozwa-
lającej przynajmniej 
na pokrycie wydatków 
na wynagrodzenia.

Burmistrz Kamiński 
podkreślił w swoim wystąpieniu, że jesteśmy 
w czołówce gmin miejsko-wiejskich, łożących 

proporcjonalnie bardzo dużo (12%) na komu-
nikację miejską.

Wyliczono, że pod koniec bieżącego roku 
zadłużenie gminy Rzgów osiągnie poziom 47,1 
mln zł, nieznacznie wzrośnie jeszcze w 2023 roku 
i potem zacznie spadać do 2040 roku, co prze-
widziano w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Zadłużenie jest wysokie, ale nie przekracza bez-
piecznego progu przewidzianego prawem.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 300 
tys. zł i rezerwę celową wysokości 220 tys. zł 
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Włodzimierz Kupisz

W rzgowskim ratuszu przygotowano spra-
wozdanie z realizacji w 2021 roku do-

tacji na prace konserwatorskie w zabytkowym 
kościele parafialnym. Wartość wszystkich robót 
wyniosła 592,6 tys. zł, z czego wartość dotacji 
od gminy to 230 tys. zł, a inne nakłady ze środ-
ków publicznych to 330 tys. zł (dotacja z budże-
tu województwa łódzkiego oraz z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sztuki), 
a wkład własny parafii to około 32,6 tys. zł.

Dotację gminy Rzgów na prace konserwa-
torskie świątyni wpisanej do rejestru zabytków, 
przyznała Rada Miejska w Rzgowie 31 marca 
2021 roku na wniosek parafii pw. św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika. Wcześniej, parafia 
złożył aktualizację ww. wniosku wraz doku-

mentacją, aktualizująca wartość kosztorysową 
projektu, którą ustalono ostatecznie na kwotę 
341,5 tys. złotych. Przeprowadzona kontrola 
formalna i merytoryczna wniosku wraz z jego 
aktualizacją nie wykazała nieprawidłowości.

Dofinansowanie samorządu dotyczyło re-
nowacji ścian i sklepień nawy głównej w ob-
rębie pierwszego przęsła kościoła parafialnego 
w Rzgowie. Na początku stycznia bieżącego 
roku parafia przedstawiła sprawozdanie z reali-
zacji remontu, w tym protokół potwierdzający 
odbiór prac przez właściwe służby konserwa-
torskie. Protokół potwierdza wykonanie zada-
nia, zgodnie z umową o udzielenie dotacji oraz 
pozwoleniem konserwatorskim.

WK

Renowacja świątyniZ PRAC KONSERWATORSKICH W RZGOWIE

PRZYJĘTO PRZYJĘTO 
BUDŻET BUDŻET 
GMINY NA GMINY NA 
2022 ROK2022 ROK

92,8 mln złotych92,8 mln złotych
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W latach 2014–2020 Gmina Rzgów w ra-
mach lokalnej strategii rozwoju reali-

zowanej przez Stowarzyszenie LGD BUD-UJ 
RAZEM pozyskała środki w łącznej wysokości 
381 743,43 zł. Pozyskane dotacje przyczyniły 
się do rozwoju miejsc rekreacji oraz poszerzy-
ły możliwości rozwoju kulturalnego dla miesz-
kańców naszej gminy.

Wykaz projektów realizowanych w ramach 
PROW 2014–2020:
•  Piknik rodzinny. Integracja pokoleń 

– 22 000 zł
•  Piknik z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości – 12 000 zł

•  EkoRodzina. Warsztaty ekologiczne 
– 5 500 zł

•  Doposażenie grupy wokalnej „Sempre Can-
tare” w sprzęt muzyczny – 6 086 zł

•  Doposażenie Orkiestry Dętej w Rzgowie 
w instrumenty muzyczne – 10 548 zł

•  Zakup strojów regionalnych dla Zespołu 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” – 10 286 zł

•  Integracja pokoleń.Piknik rodzinny z histo-
rią w tle – 10 500 zł

•  Ziemniak w tradycji kulinarnej regionu – 
jarmark integracyjny – 10 500 zł

•  Budowa placu zabaw wraz z siłownią ze-
wnętrzną w Konstantynie. Budowa siłowni 
zewnętrznej w Gospodarzu. Budowa siłowni 
zewnętrznej w Rzgowie – 80 133,58 zł

•  Budowa placu zabaw w Czyżeminku 
– 80 000,01 zł

•  Zakup wyposażenia kuchennego do świe-
tlic wiejskich położonych na terenie gminy 
Rzgów – 134 189,84 zł

Łączna kwota wsparcia 
dla gminy Rzgów to 381 743,43 złotych
Dodatkowo wsparcie otrzymali również rz-

gowscy przedsiębiorcy, którzy w sumie otrzy-
mali dotację na 6 projektów w wysokości po-
nad milion złotych. UMR

Doręczyciel Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
przypomina mieszkańcom naszej gminy 

o obowiązku zamieszczania numerów porząd-
kowych w miejscu widocznym na budynku lub 
ogrodzeniu przy bramie, a także o obowiąz-

ku posiadania skrzynek pocztowych, które 
w znaczny sposób rozwiązują problem dorę-
czania korespondencji do adresatów zamiesz-
kałych na terenie gminy.

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się 
na każdej posesji. Skrzynka powinna być wyko-
nana z materiału, który zapewni ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi, kradzieżą oraz 
zagwarantuje poufność umieszczanych w niej 
przesyłek oraz być zamykana na klucz. Powin-
na mieć też odpowiednie wymiary, by bez pro-
blemu można było w niej umieścić korespon-
dencję formatu A5 czy nawet A4.

Ceny skrzynek pocztowych spełniających 
wymienione wymagania zaczynają się już 
od 50 zł, a można je nabyć m.in. w Urzędzie 
Pocztowym. UMR

Skrzynka na listy 
z wytycznymi

RZGÓW POZYSKAŁ PONAD 380 TYS. ZŁOTYCH!

RZGÓW

Wspólne 
działanie 
popłaca!

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

Jak wynika z zapowiedzi MSWiA, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Rzgowie otrzyma dofinan-

sowanie nowego, ciężkiego wozu strażackiego. 
Jego zakup będzie efektem tzw. montażu finan-
sowego, na który złożą się pieniądze z resortu, 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, gminy Rzgów oraz stowarzyszenia 
OSP Rzgów. Nie wiadomo jeszcze, jakiej marki 
będzie samochód. Jego cena będzie oscylować 
wokół miliona złotych. Samochód zostanie na-
byty drogą przetargu publicznego. Ponieważ 

idzie o zamówienie rzędu kilkuset pojazdów 
w skali kraju, cena jednostkowa będzie na pew-
no niższa od rynkowej.

19 stycznia 2022 r. wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik 
zatwierdził zestawienie jednostek OSP prze-
widzianych do dofinansowania na zakup sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 r.

W wyniku powyższego 456 jednostek OSP 
otrzyma dofinansowania w łącznej wysokości 
175 215 tys. zł, w tym:
–  z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA 

oraz dotacji KSRG – 164 112 tys. zł;
–  ze środków pochodzących z odpisów z firm 

ubezpieczeniowych – 11 103 tys. zł.

Do jednostek OSP trafią 304 średnie samo-
chody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 
83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu 
wynosi ok. 383 mln zł. WK

Nowy wóz 
strażacki dla 
OSP Rzgów

SZANSA NA DOFINANSOWANIE
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28 stycznia w budynku komu-
nalnym przy ul. Letniskowej 
otwarto drugi w naszej gminie 
żłobek publiczny dla 14 ma-
luszków. Dzieci mają zapew-
nioną opiekę od 1 lutego br.

W otwarciu uczestniczyli m.in. wiceminister 
funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, 
wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr 
Adamczyk, burmistrz Mateusz Kamiński, za-
stępca burmistrza Małgorzata Rózga, przewod-
niczący Komisji Spraw Społecznych Stanisław 
Zaborowski, Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz 
– z zarządu powiatu łódzkiego wschodniego 
oraz Monika Walaszczyk, dyrektorka żłobków 
publicznych w Guzewie i Rzgowie.

Rada Miejska w Rzgowie ustaliła żłobko-
wą opłatę miesięczną w wysokości 10% mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, co obecnie 
zamknęłoby się w kwocie 280 zł. – Jednak 
w okresie realizacji projektu, współfinansowa-
nego przez Europejski Fundusz Społeczny, opła-
ta wynosi 100 zł – mówi Monika Walaszczyk, 
dyr. żłobka przy ul. Letniskowej w Rzgowie. 
– Za wyżywienie dziecka rodzice zapłacą 10 zł 
dziennie. Opłata za pobyt w wydłużonym wy-
miarze, czyli powyżej dziesięciu godzin wyniesie 
40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Wydano 600 tys. zł na przebudowę po-
mieszczeń, wyposażenie i umeblowanie żłob-
ka, a także na plac zabaw. Rzgowski samorząd 
uzyskał dofinansowanie zewnętrzne z dwóch 
źródeł. 407,5 tys. zł przyznał Urząd Marszał-

kowski w Łodzi w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Pieniądze te przeznaczono 
na pensje personelu oraz na wyposażenie placu 
zabaw. Gmina otrzymała również 420 tys. zł 
dofinansowania w ramach Programu Rządo-
wego Maluch Plus na rok 2021. Z kolei środki 
z tego źródła będzie można wydano na prace 
budowlane oraz wyposażenie. Pozostałe wydat-
ki obciążają budżet gminy.

Żłobek powstał na wyre-
montowanym parterze 
budynku komunalnego 
i zajmuje około stu 
metrów kwadrato-
wych powierzchni. 
Zajął pomieszczenia, 
do których kiedyś 
wprowadzano pogorzel-
ców, a w ostatnich latach 

korzystał z nich 
Gminny Ośrodek 

Kultury. Goście uczest-
niczący w otwarciu podziwiali wyposażenie, 
a zwłaszcza jakość wykonania łazienki dla 
maluchów. Burmistrz Mateusz Kamiński zapo-
wiadał otwarcie trzeciego żłobka publicznego 
w Tadzinie koło Szkoły Podstawowej w Kali-
nie. Powstaje on od fundamentów, podobnie 
jak działający, bliźniaczy obiekt przedszkolno-
-żłobkowy w Guzewie.

W ostatnich latach polityka państwa jest 
bardzo zbieżna z planami rzgowskich samo-
rządowców – państwo dokłada dużo pienię-
dzy do tworzenia sieci żłobków. To odciążenie 
rodziców, a więc zachęta do powrotu do pra-
cy. Jednocześnie dziecko płynnie przechodzi 
ze żłobka do przedszkola za ścianą, a potem 

podstawówki. Unika stresów wywoła-
nych zmianą otoczenia. Obec-

ność nowych żłobków 
i przedszkoli zachęca 

do przesiedlania się 
z miast do gminy Rz-
gów. Burmistrz nie 
wyklucza, że w za-

leżności od sytuacji 
demograficznej dwa 

pomieszczenia przed-

szkolne w Rzgowie przy ul. Szkolnej zostaną 
przeprofilowane i przeznaczone do adaptacji 
na kolejny żłobek.

Nowy żłobek przy ul. Letniskowej w Rz-
gowie wyróżnia się w zabudowie ulicy piękną 
i nowoczesną elewacją. Zwraca uwagę funk-
cjonalny podjazd dla wózków. Wewnątrz, do-
skonale spisuje się ogrzewanie podłogowe pod 
płytkami. Z uwagi na bezpieczeństwo małych 
podopiecznych tradycyjne grzejniki usunięto. 
Żłobek zajął pomieszczenia, do których kiedyś 
wprowadzano pogorzelców, a w ostatnich la-
tach korzystał z nich Gminny Ośrodek Kultury.

Włodzimierz Kupisz

Od 1 stycznia 2022 roku weszła w życie 
ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochot-

niczych strażach pożarnych, która porządkuje 
i gromadzi w jednym akcie prawnym rozpro-
szone dotychczas uregulowania, dotyczące 
ochotniczych straży pożarnych (OSP).

Aktem tym wprowadzono m.in. tzw. do-
datek emerytalny, czyli świadczenie ratow-
nicze dla strażaka OSP z tytułu wysługi lat 
w ochotniczej straży pożarnej. Warunkiem 
jego przyznania jest udokumentowanie czyn-
nego uczestnictwa w działaniach ratowniczych 
lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 
lat (w przypadku mężczyzn) oraz przez co naj-
mniej 20 lat (w przypadku kobiet). Przy nali-
czaniu okresu czynnego uczestnictwa nie bę-
dzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi 
lat w OSP.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału 
w działaniach ratowniczych jest dokumenta-
cja prowadzona przez Państwową Straż Po-
żarną lub pisemne oświadczenie 3 świadków. 
Co najmniej jednym z nich jest osoba, która 
pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona 
w urzędzie obsługującym organ administracji 

samorządowej w okresie, który ma potwierdzić 
bezpośredni udział wnioskodawcy w działa-
niach ratowniczych.

Oświadczenie, o którym mowa podlega 
weryfikacji przez właściwego wójta (burmi-

strza, prezydenta miasta) pod względem jego 
wiarygodności, a następnie jest przekazywa-
ne do właściwego komendanta powiatowe-
go (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 
w celu jego zatwierdzenia. Oświadczenie skła-

da się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń.

Świadczenie wypłacane będzie w wysoko-
ści 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytal-
no-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku 
życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku 
życia (w przypadku kobiet).

Ustawa zakłada również wprowadzenie 
legitymacji strażaka ochotnika, która będzie 
umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmoc-
niona zostanie także ochrona prawna druhów 
ochotników. Uregulowane zostały też kwestie 
odszkodowań dla strażaków ratowników OSP 
i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku 
na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP 
lub poniesienia szkody w mieniu w związku 
z udziałem w działaniach ratowniczych.

Zasłużonym druhom OSP prezydent RP 
będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk 
ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP 
otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Od-
znaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Spo-
łeczności Lokalnej”.

Więcej informacji dotyczących oświadczeń 
udzielać będzie pracownik Referatu Rozwoju 
i Współpracy Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, tel. 42 214 12 10.

fot. osp.pl

Świadczenie ratownicze dla OSPŚwiadczenie ratownicze dla OSP

Wiceminister otworzył Wiceminister otworzył 
żłobek w Rzgowieżłobek w Rzgowie

https://osp.pl
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W 2021 roku Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie realizował 
projekt „Najciekawsze budynki 
kultury w Polsce”, skierowany 
do członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy 
Rzgów. Dał on możliwość 
podróży do pięknych obiektów 
kultury, zgłębiania ich 
tajemnic a także poznawania 
dawnych zwyczajów 
i tradycji różnych regionów. 
W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rzgowie, na górnym holu, 
oglądać można wystawę 
fotograficzną relacjonującą 
wszystkie nasze wyprawy.

W czerwcu członkinie KGW w Rzgowie odby-
ły wycieczkę po Ziemi Kaszubskiej. Stacjonując 
we wsi Sarnowy odwiedziły Stary Browar oraz 
Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Zwie-

dzały również Centrum 
Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku, Dom 
Sybiraka, Dom Trapera 
z Kanady, Dom Powstańca 
Polskiego z Turcji, Chatę 
Kaszubską, kościółek św. 
Rafała, Dom do góry no-
gami oraz Bunkier Gryfa 
Pomorskiego. Podczas wy-
jazdu poznały historię, ję-
zyk i kulturę Kaszub od od-
ległych do współczesnych 
czasów.

Członkinie KGW Kalinko pojechały 
do Wrocławia. Na wstępie zwiedziły Hydropo-
lis – Centrum Edukacji Ekologicznej. Następ-
nie udały się na Stare Miasto gdzie podziwiały 
Ratusz, Ostrów Tumski oraz Katedrę św. Jana 
Chrzciciela. Na koniec pobytu w tym pięknym 
mieście udały się do najsłynniejszego i najstar-
szego w Polsce ZOO.

W sierpniu KGW Kalino wybrało się 
na wycieczkę kulturoznawczą na Mazury. 
Panie odwiedziły Wilczy Szaniec w Gierłoży, 
zamek w Rynie oraz sanktuarium w św. Lip-
ce, gdzie komturem był Konrad Wallenrod. 
Dużą atrakcją była, wprowadzająca w klimat 
średniowiecznego świata, rycerska kolacja. 
W Muzeum Ziemi Mazurskiej, grupa poznała 
również rękodzieła wsi z czasów XVIII i XIX 
wieku. Wycieczka zakończyła się relaksem 
podczas rejsu po jeziorze Śniardwy.

KGW Romanów wybrało się na wycieczkę 
w okolice Kotliny Kłodzkiej. Panie zwiedzały 
tam Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wia-
ry w Bardzie, Sanktuarium Królowej Rodzin 
w Wambierzycach z ruchomą szopką. Przema-
szerowały szlakiem Błędnych Skał i odwiedziły 
Kaplicę Czaszek. Dzień drugi pobytu przyniósł 
zwiedzanie Minieurolandu w Kłodzku oraz 
spływ pontonami Nysą Kłodzką.

Członkinie KGW Starowa Góra udały się 
na wycieczkę do Bochni. W programie znala-
zło się zwiedzanie nieczynnej już kopalni soli 
Bochnia, jak również zwiedzanie miasta a tam 
niezwykle ciekawego pod względem archi-

tektonicznym Rynku Sta-
rego Miasta oraz Bazyliki 
św. Mikołaja z drewnianą 
dzwonnicą. Odwiedziły 
archikatedrę Bocheńską, 
Dom Kultury w zabytko-
wej kamienicy oraz po-
dziwiały architekturę ze-
wnętrzną kopalni soli.

Panie z KGW Stara 
Gadka wyjechały na wy-
cieczkę do Wrocławia. Od-
wiedziły Gotycką Katedrę 
św. Jana Chrzciciela. Po-

dziwiały piękno Starego Miasta. Przemasze-
rowały Mostkiem Pokutnic, a na zakończenie 
dnia delektowały się piękną panoramą Wro-
cławia z 49. piętra Sky Tower. Efektem tej nie-
zwykłej wyprawy oprócz zdjęć jest dodatkowo 
utwór literacki pt.: „Bajka o Wrocławiu”.

KGW Bronisin udało się na wyjazd 
do Kłodzka i okolic. Zwiedziły Twierdzę Kłoc-

ko a następnie sanatorium z ogrodem i par-
kiem w Lądku Zdroju oraz Jaskinię Niedźwie-
dzią w Kletnie. Wjechały wyciągiem na Czarną 
Górę, a w Międzygórzu podziwiały wodospad 
Wilczki w masywie Śnieżnika (Sudety).

We wrześniu członkinie KGW Guzew 
udały się na Lubelszczyznę. W Pałacu Zamoj-
skich w Kozłówce otoczonym ukwieconym 
parkiem, podziwiały przepięknie i bogato 
zdobione komnaty oraz porcelanowe zastawy. 
W Lublinie zwiedziły wieżę zamkową, kapli-
cę Świętej Trójcy i zabytkowe kościoły Starego 
Miasta. Najbardziej zachwycające były ko-
lorowe i bogato zdobione stare kamieniczki. 
Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie 
Muzeum na Majdanku ukazującego losy więź-
niów niemieckiego obozu koncentracyjnego 
drugiej wojny światowej.

Członkinie KGW Gospodarz wyjechały 
na Podlasie. Tam zwiedzały wielokulturo-
we miasto – stolica województwa Białystok. 
Podziwiały piękny Pałac Branieckich – rezy-
dencję magnacką z epoki saskiej z XVI wieku 
(Polski Wersal), wjazdową Bramę Wielką oraz 
wspaniały park, w którym ogromne wrażenie 
sprawia16 rzeźb, z których 10 pochodzi z XVII 
wieku. Odwiedziły również Katedrę Białostoc-
ką pw. WNMP, Rynek Tadeusza Kościuszki 
z ratuszem. W Augustowie podziwiały zabytki 
techniki oraz dzieło inżynierii wodnej – Kanał 
Augustowski (101 km), Rynek Zygmunta Au-
gusta z jego pomnikiem (kolumną) i kościół – 
Bazylikę mniejszą NSJ w stylu neoromańskim. 
Ostatnim etapem wycieczki był rejs krajoznaw-
czy Doliną Rozpudy.

Joanna Rakowska, GOK

Niezwykłe podróże Niezwykłe podróże 
w świat kulturyw świat kultury

W
alentynki to dla niektórych świetna 
okazja do zorganizowania roman-
tycznej randki czy spędzenia wspól-

nie czasu. Zacznijmy zatem obchodzić je nie-
co wcześniej, bo już 11 lutego.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza za-
kochane pary (i nie tylko) na romantyczny 
wieczór z Akustycznym Koncertem Wa-
lentynkowym. O miłości zaśpiewają nasze 
wokalistki i wokaliści. Gościnnie wystąpi 
skrzypaczka Joanna Sikorska. To będzie mu-

zyczno-kulturalne serducho dla wszystkich 
Państwa od GOK-u, a w jego skład wchodzić 
będą m.in. takie utwory jak: Cykady na cyka-
dach, Byle jak, Listen to your heart czy Ostatni 
raz. To będzie pełna uczucia, pięknych melo-
dii i dźwięków, romantyczna muzyczna uczta.

Przygotowanie, akompaniament i prowa-
dzenie: Marek Binkowski.

Zapraszamy 11 lutego, godz. 18.00.
Wejściówki dostępne w GOK.

Projekt dla KGW Gminy RzgówProjekt dla KGW Gminy Rzgów
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Dedykowana pomoc dla 20 
rodzin to efekt zeszłorocznego 
finału Szlachetnej Paczki. Już 
po raz kolejny „Weekend Cu-
dów” zakończył się sukcesem, 
a „Szlachetna Paczka” znowu 
działała w Gminie Rzgów.

W sobotę rano, 11 grudnia 2021 r. wolonta-
riusze na czele z liderką Natalią Pachulską 
przyjmowali prezenty przygotowane przez 
darczyńców. 15 wolontariuszy pracowało 
w sztabie przez dwa dni. Magazyn mieścił się 
jak co roku w Szkole Podstawowej im. Maku-
szyńskiego w Guzewie. W pomoc przy no-
szeniu i transporcie darów zaangażowali się 
strażacy z OSP w Tuszynie oraz firma Uniq 

Logistic. Wielu darczyńców to zorganizowane 
grupy osób m.in. Szkoła Podstawowa im. św. 
Królowej Jadwigi w Kalinie, Szkoła Podstawo-
wa im. Makuszyńskiego w Guzewie, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie, Zespół 
Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana 

Szczepanika w Łodzi czy Publiczne Przedszko-
le w Rzgowie. Nie zabrakło również grup zna-
jomych, rodzin oraz firm prywatnych.

– W naszym rejonie średnio jedną paczkę przy-
gotowywało 30 osób o łącznej wartości ok. 5 tys. zł. 
To wspaniały rezultat, który był możliwy dzięki 
wolontariuszom i osobom zaangażowanym w two-
rzenie paczek – mówi Natalia Pachulska.

Szczególne podziękowania kierujemy 
do Wolontariuszy: Patrycji Samiec, Katarzyny 
Pierzchałki, Agnieszki Kozakiewicz, Magdale-
ny Hoja-Mordaki, Katarzyny Wysoczyńskiej, 
Agnieszki Paszkowskiej, Klaudii Zaborow-
skiej-Gorzkiewicz, Magdaleny Pach, Joanny 

Gwardy-Żurańskiej, Korneli Nowak, Bartosza 
Derczyńskiego, Mateusza Pachulskiego oraz 
Bartosza Samca. Wasza realna pomoc i praca 
z rodzinami dała im szansę na lepsze jutro!

Tekst i fot. Sztab Rejonu 
Rzgów, Tuszyn, Brójce

Szlachetna Szlachetna 
pomoc trwa!pomoc trwa!

Gmina Rzgów wzięła udział w Module 
IV programu PFRON „Pomoc oso-

bom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 
roku. W ramach programu pozyskano środki 

finansowe w kwocie 100.000 zł na wsparcie 
dla osób niepełnosprawnych z gminy Rzgów. 
Realizatorem programu był Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rzgowie.

Za pozyskane fundusze zakupiono żyw-
ność oraz środki ochrony osobistej, tj. ma-
ski, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, mydła, 
chusteczki nawilżane, które pracownicy 
MOPS rozdysponowali pośród 200 osób nie-
pełnosprawnych z gminy Rzgów.

Aneta Łopyta

Wsparcie 
z PFRON-u



RZGÓW NASZA GMINA – styczeń 20228 TRADYCJA I KULTURA

W sobotnie popołudnie, 
8 stycznia 2022 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury koncer-
tował Zespół Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie” w około 70-oso-
bowym składzie młodych i naj-
młodszych wykonawców.

Na początku programu widzowie mieli oka-
zje zapoznać się z filmem pokazującym, jak 
w ostatnich latach „Rzgowianie” radzili sobie 
bez wielkiej sceny z profesjonalnym zapleczem 
technicznym, jak dorastali artyści. To było 
wielkie przeżycie dla widowni zdominowanej 
przez rodziców, dziadków i przyjaciół.

Sobotni koncert kolęd i pastorałek przygo-
towali: Renata Furga, Jarosław Rychlewski, 
Marek Binkowski pod kierownictwem dyr. 
GOK Joanny Papugi-Rakowskiej. 
Na program złożyły się takie utwory 
jak: Grudniowe noce, Gdy się Chrystus 

rodzi w wykonaniu Marysi Polaczek, wzrusza-
jąca i znakomicie zinterpretowana Kolęda dla 
nieobecnych Julii Samiec, Jezusa narodzonego 

w interpretacji Zwariowanych Wariatek, Ma-
rio, czy Ty wiesz w wykonaniu Agaty i Kasi, 
Skrzypi wóz zaśpiewany przez Szymona Mu-
rasa, Pastorałko, nieś się biała wykonana przez 
Natalię Pachulską, Uciekali w interpretacji 
Kasi, Agaty i Mateusza, Już gwiazdeczka 
w wykonaniu Marysi Majdy, Jeszcze nie czas 

Natalii Pachulskiej, Od ser-
ca do ucha.

Pod koniec koncertu 
wykonawcy zaprezentowali 
najnowsze kostiumy zaku-
pione dzięki dofinansowaniu 
gminy. Burmistrz Mateusz 
Kamiński, a także Radosław 
Pełka, przewodniczący Rady 
Miejskiej byli pod wraże-
niem znakomicie przygoto-
wanego spektaklu. Publicz-
nie obiecali nie szczędzić 
na kulturę, choć tegoroczny 
budżet nie będzie nastrajał 
optymistycznie jak pokazu-
ją wstępne prognozy. Ale dla 
takich talentów warto!

Włodzimierz Kupisz

„Rzgowianie” w akcji!„Rzgowianie” w akcji!
Pierwszy koncert w nowym roku w GOKPierwszy koncert w nowym roku w GOK
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W niedzielę, 16 stycznia na sce-
nie GOK wystawione zostały 
Jasełka przygotowane przez 
mieszkańców Czyżeminka. 
W świątecznym spektaklu wy-
stąpiły trzy pokolenia artystów 
amatorów, którzy wykazali się 
dużym profesjonalizmem i do-
skonałym kunsztem aktorskim.

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się 
wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym 
z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym 
Narodzeniu zwanych jasełkami. Po raz pierw-
szy inscenizacja z Czyżeminka została wysta-
wiona w sali widowiskowej GOK w Rzgowie. 
We wrześniu 2021 r. wojewoda łódzki Tobiasz 
Bocheński wręczył Marii Depcik z Czyżemin-
ka Brązowy Krzyż Zasługi za jej działalność 
społeczną i kulturalną na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

Pierwsze jasełka zorga-
nizowała w stanie wojen-
nym w 1982 r. w Prawdzie 

w mieszkaniu Heleny Ciesielskiej. Do kościoła 
w Rzgowie było daleko. Nie było jeszcze obec-
nej parafii w Woli Zaradzyńskiej. Siostra Ksa-
wera Ciesielska z zakonu urszulanek namówiła 
ją do organizacji domowej inscenizacji. Inicjator-
ki były już dobrze zorganizowane – spotykały się 
na kółku różańcowym, również w mieszkaniu.

Maria Depcik od urszulanek przyniosła 
teksty jasełek. Zrodziła się tradycja domo-
wych spektakli, na których śpiewało się rów-
nież kolędy. Wtedy garnęła się do inicjatorek 
liczna dzieciarnia, nie tylko z Prawdy, Czyże-
minka, ale nawet z Babich i Guzewa. W pró-
bach uczestniczyło ponad 20 dzieci! Dopiero 

w ubiegłej dekadzie jasełka przeprowadziły się 
do pięknej świetlicy w Czyżeminku, a w tym 
roku do przestrzeni wirtualnej – z powodu pan-
demii. Każdego roku już w okolicach listopada 
dzieci dopytują, kiedy wreszcie zaczną się pró-
by. Oczywiście, następuje zmiana pokoleniowa. 
Starsze dzieci rezygnują z występowania, ale 

nigdy nie brakowa-
ło chętnych wśród 
młodszych. W czasie 
prób tworzą się bli-
skie więzy. Weterani 
jasełek wołali do pani 
Marii „pani nauczy-
cielko”, choć praw-
dziwym pedagogiem 
nigdy nie była. Natu-
ralnie, robili to z sza-
cunku dla jej starań 
i pracy… GOK

Tuż przed świętami w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie harcerze 
Chorągwi Łódzkiej ZHP prze-
kazali burmistrzowi Mateuszo-
wi Kamińskiemu i przewod-
niczącemu RM Radosławowi 
Pełce Betlejemskie światełko. 
Co roku światło niesie ze sobą 
specjalne hasło. W tym roku 
jest to „Światło Nadziei”.

Tradycja ta jest kultywowano od 30 lat. Ze stro-
ny ZHP światełko przekazali zuchy i kadra 
Gromady Zuchowej Odkrywcy Nieznanych 
Lądów ze Rzgowa czyli Natalka, Marysia, Bar-

tek, Patryk, Antek i Franio oraz druhny: Karo-
lina, Weronika, Agnieszka i Izabela.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec 
odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskie-
go w Betlejem. Następnie Światło transportowa-
ne jest w latarni do Wiednia. W Austrii, w któ-
rej zrodziła się tradycja przekazywania ognia, 
ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas 
której Płomień jest przekazywany mieszkań-
com miasta i przedstawicielom organizacji 
skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje 
Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Pol-
ska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 
Harcerki i harcerze przekazują światło dalej 
na wschód, a także na północ Europy.



Jasełka z Czyżeminka Jasełka z Czyżeminka 
na wielkiej sceniena wielkiej scenie

Betlejemskie światło w rzgowskim ratuszuBetlejemskie światło w rzgowskim ratuszu
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Grudniowy czas był dla kalinowskich 
drugoklasistów okazją do zwiedzenia 
Kopalni Soli „Kłodawa” – najgłębszej 

podziemnej trasy turystycznej w Polsce. Począ-
tek przygody wstrzymał dech. Widowiskowy 
zjazd „klatką” górniczej windy z prędkością 

6 m/s na poziom 600 m pod ziemią wywołał 
sporo emocji. Po niezwykłym przeżyciu i wzię-
ciu głębokiego oddechu wszyscy mogli poczuć 
aromat soli kamiennej sprzed milionów lat. Mali 
turyści poznali historię kłodawskich złóż oraz 
zastosowanie tego minerału i przeszli wyrobi-

skami do podziemnej kaplicy św. Kingi, czyli 
opiekunki górników solnych. W grocie ucznio-
wie podziwiali unikatowe w skali światowej i je-
dyne w Europie złoża soli niebieskiej i różowej. 
Wszystkich kłodawskich niezwykłości pilnował 
Skarbek, którego postać wykuto w kamiennej 
ścianie. Przemierzając solne szlaki turyści dotar-
li do niezwykłej sali koncertowej, w której po-
bito rekord Guinnessa w kategorii najniżej od-
bywającego się koncertu muzycznego – w 2007 
roku zagrali tam kaliscy filharmonicy.

„Kłodawa” jest wciąż czynną kopalnią – 
można tam było spotkać pracowników (tzw. 
białych górników) i pozdrowić ich tradycyjnym 
„Szczęść Boże”. Ciekawostką jest to, że kło-
dawski minerał pochodzi z okresu permskie-
go sprzed ok. 250 mln lat. Tę samą, skruszoną 
i zapakowaną sól dzieci otrzymały w postaci 
upominków, dzięki czemu wspomnienie nie-
zapomnianej wycieczki utrzyma się w przygo-
towywanych potrawach.

Elżbieta Kowalik

Rok 2021 został pożegnany i podsumo-
wany. Pandemiczne okoliczności i zwią-
zane z nimi obostrzenia zakłóciły funk-

cjonowanie wielu instytucji, w tym bibliotek. 
Rzgowska placówka także odczuła skutki za-
leceń epidemicznych, bowiem przez pierwsze 
półrocze 2021 r. pracowała, udostępniając zbio-
ry wyłącznie na zewnątrz, a zwracane wolumi-
ny poddawano obowiązkowej kwarantannie.

7 czerwca ub. roku w pełni otwarto biblio-
tekę i uruchomiono czytelnię z zachowaniem 
dystansu społecznego oraz odpowiedniego 
limitu osób. Do biblioteki pozyskano 1522 
egzemplarze nowości oraz uruchomiono do-
stęp do bazy Legimi z ponad 60.000 książek, 
z czego cześć także jako audiobooki.

Czytanie na wiele sposobów
Ta możliwość chętnie wykorzystywana jest 
przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, 
a także przez rodziców, których pociechy 
chętnie słuchają twórczości dziecięcej. Oferta 
książek elektronicznych znakomicie uzupeł-
nia tradycyjny księgozbiór, choć trzeba przy-
znać, że siła przyzwyczajenia jest ogromna 
i większość czytelników wybiera książki 

w formie kodeksu. A co najchętniej czyta-
no w ubiegłym roku? Na Legimi: „Oskarże-
nie” R. Mroza, „Dlaczego rekiny nie chodzą 
do dentysty” Ch. Dreller i P. Schmitt, „Czuły 
narrator” O. Tokarczuk, „Zośka. Dopóki biło 
serce” A. Stryjewskiej, „Arystokratka na kró-
lewskim dworze” E. Boček, „Długi deszczowy 
tydzień” J. Broszkiewicz.

Ulubione audiobooki? „Behawiorysta” 
R.  Mroza, „Wyznanie J. Burton, „Kochan-
kowie miasta” A. Stryjewskiej. Bardzo chęt-
nie czytane są książki z dziedziny historii, 
biografii, psychologii i reportażu. Oto kilka 
przykładów często wybieranych publikacji: 
M. Kliszewski „Dobry od listopada”, T. Sny-
der „Czerwony książę”, D. Kaliński „Czerwona 
zaraza”, Z. Stankus” Jak się zostaje albinosem”, 
„Czuła przewodniczka. Ko-
bieca droga do siebie” N. de 

Barbaro, „Łódź. Miasto po przejściach” W. 
Górecki, „Nic nie zdarza się przypadkiem” 
T. Terzani, „Artyści w okupowanej Polsce” 
R. Piotrowski, „Upadły amant. Historia Igo 
Syma” M. Teler.

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się 
powieści L. Riley, N. Sparksa, K. Hannah, 

J. Jax, W. Chmie-
larza, B. A. Pa-
ris, M. Stachuli, 
Ch. Link. Mimo 
pandemicznych 
ograniczeń udało 
się zorganizować 
spotkania autor-
skie. Zaproszeni 
goście: Anna Stry-
jewska, Urszula 
Kicińska, Błażej 

Torański i Wojciech Górecki podzielili się 
z publicznością własnymi refleksjami na te-
mat własnego pisarstwa i planów na przy-
szłość. Także najmłodsi mogli spotkać się 
w Rzgowie z pisarzem. Na kilka poranków 
autorskich z bardzo lubianą Ewą Nowak do-
tarło 320 uczniów szkół gminy Rzgów.

Wycieczki, spotkania, nowości
W wycieczkach do biblioteki i lekcjach bi-
bliotecznych połączonych z wyświetleniem 
filmu przez pracowników GOK w Sali wido-
wiskowej uczestniczyło ponad 100 uczniów. 
Kontakt z autorem na żywo to bezcenne do-
świadczenie, którego byliśmy przez długi czas 
pozbawieni ze względu na ograniczenia pan-
demiczne. Wiele aktywności przeniosło się 
do świata wirtualnego. Tak też wyglądał wieczór 
poetycki zorganizowany we współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Rzgowie, który zo-
stał nagrany i odtworzony online dla publiczno-
ści zebranej przed ekranem komputera.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 
otrzymała w grudniu 7800 zł na zakup no-
wości wydawniczych w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2021–2025. Zakupiono 262 nowości, które 
trafiły na półki, odmładzając księgozbiór 
i podnosząc atrakcyjność samej biblioteki. 
Akcje promujące literaturę dziecięcą i czy-
tanie dla najmłodszych skutkują stabilnym 
zainteresowaniem książkami dla młodych 
czytelników. Biblioteka w Rzgowie przystąpiła 
także do konsorcjum Legimi proponując czy-
telnikom kody dostępu do bazy ponad 60 tys. 
tytułów z możliwością uruchomienia audio-
booków. „Internetowa biblioteka” w smartfo-
nie czy tablecie daje szanse kontaktu z lite-
raturą w wielu sytuacjach i w nowej formie.

Plany na 2022 r. to działania, które tra-
dycyjnie podejmowane są w bibliotece, jak 
opisane powyżej, ale także rajd rowerowy 
„Odjazdowy bibliotekarz” i organizacja Kon-
ferencji Biblioterapeutycznej wraz z warsz-
tatami. Czy realia i pandemia pozwolą? 
Zobaczymy. Zapraszamy do korzystania 
z księgozbioru tradycyjnego i online. Do zo-
baczenia w bibliotece!



Anna 
Malinowska

Rok w biblioteceRok w bibliotece

600 metrów pod ziemią600 metrów pod ziemią
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W sobotę, 22 stycznia, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rzgowie od-
był się koncert z okazji Dnia Bab-

ci i Dziadka. Było to wielkie przeżycie dla 
młodych artystów, którzy wystąpili na scenie. 
To również wielka radość i duma dla ich babć, 
dziadków oraz rodziców, którzy zasiedli na wi-
downi. To także ogromna satysfakcja dla Mar-
ka Binkowskiego – instruktora sekcji wokalnej, 
który przygotował i poprowadził koncert.

Dumna powinna być również Angelika 
Łysiuk. Jej małe baletnice po raz pierwszy wy-

stąpiły na scenie. Młodzi artyści znakomicie 
przygotowali się do wydarzenia, w które wło-
żyli dużo serca, zaangażowania i pracy. Powstał 
cudowny, muzyczny prezent dla najbliższych. 
Widać było, że niezwykle udany, bo oklaskom 
nie było końca…

Przed koncertem odbył się wernisaż wy-
stawy „Dla Babci i Dziadka”. Dzieci z sekcji 
plastycznej kierowanej przez Ewę Majdzińską 
namalowały portrety swoich babć i dziadków. 
Wystawę będzie można oglądać do 4 lutego.

GOK, fot. Piotr Trebaczyk

Dla Babci i DziadkaDla Babci i Dziadka
artystyczny prezent
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Przypominamy, 
że od stycznia 2022 roku, 
zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Rzgowie, 
zostały ustalone 
nowe stawki opłat 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

•  Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn 
nowej stawki opłaty, czyli 36,00 zł miesięcznie 
od osoby i danych w dotychczasowej dekla-
racji, złożonej do Burmistrza Rzgowa, doty-
czącej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

•  Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wnosi się do dnia 10-go 
każdego następnego miesiąca za miesiąc po-
przedni (np. za miesiąc styczeń opłatę wno-
simy do 10 lutego).

•  Wpłat dokonujemy na numer konta banko-
wego:

13 1240 3435 1111 0010 5073 5708
(w tytule przelewu należy wskazać 

numer deklaracji)

Wpłat dokonywać można także w kasie UMR 
(bez dodatkowych opłat), w placówkach 
pocztowych, w placówkach banku lub za po-
średnictwem usług bankowości elektronicznej.

•  W przypadku gdy właściciel nieruchomości 
nie będzie wypełniać obowiązku zbierania od-
padów komunalnych w sposób selektywny na-
liczona zostanie stawka opłaty podwyższonej, 
która wynosi trzykrotność stawki podstawo-
wej, to jest 144 zł od osoby miesięcznie. Opłata 
ta zostanie naliczona za każdy miesiąc, w któ-
rym mieszkaniec nie będzie zbierał odpadów 
w sposób selektywny, a podstawą do jej zapłaty 
będzie wystawiona decyzja administracyjna.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak prze-
prowadzania segregacji lub stwierdzenie nie-
prawidłowości w jej prowadzeniu skutkować 
będzie odebraniem odpadów jako zmie szanych 
i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których 
nie dopełniono obowiązku. Segregacja musi 

być zgodna z aktualnymi wymaganiami okre-
ślonymi w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku Gminy Rzgów.

W związku ze zmianą wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
mieszkańcy nie mają obowiązku składania no-
wych deklaracji, a w przypadku wcześniejszego 

uiszczenia opłaty za 2022 rok należy dokonać 
dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

•  Dla osób kompostujących bioodpady 
opłata od osoby miesięcznie wynosić bę-
dzie od stycznia 2022 r. – 27 zł/os., czyli 
tak jak dotychczas.



Nowe stawki za odbiór 
odpadów

Fundacja „Atelier of Skills” zaprasza star-
szych i młodszych mieszkańców gmin 

Tuszyn, Rzgów i Brójce do udziału w konkur-
sie plastycznym. Przedmiotem konkursu jest 
stworzenie plakatu zachęcającego do sprzą-
tania swojej okolicy i podejmowania działań 
pro-ekologicznych. Zwycięska praca zostanie 
wykorzystana do stworzenia plakatu informu-
jącego o projekcie „Razem posprzątamy świat”, 
a laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

Praca musi zostać wykonana samodzielnie 
w płaskiej technice (farby, kredki, plastelina, 
bibuła, itp.) w formacie A4, a jej skan/zdjęcie 
należy przesłać do 12.02.2022 r. na adres: atlie-
rofskills@gmail.com lub oryginał dostarczyć 
za pośrednictwem poczty/kuriera na adres sie-
dziby Fundacji: Modlica 93a, 95–080 Modlica. 
Regulamin konkursu znajduje się na profilu 
projektu na Facebooku.

Projekt pn. „Razem posprzątamy świat” 
ma na celu zintegrowanie mieszkańców trzech 
gmin: Tuszyn, Rzgów i Brójce wokół tematu 
ekologii.

W ramach projektu mieszkańcy stworzą 10 
tzw. EKO PATROLI, czyli rodzinnych, sąsiedz-
kich lub przyjacielskich grup, których zadaniem 
będzie zbieranie porzuconych śmieci z lasów, 
łąk, czy terenów publicznych. Członkowie EKO 
PATROLI otrzymają pakiet startowy, w skład 
którego wejdą worki na śmieci, kij do zbierania 
śmieci, rękawiczki, bidon i opaska odblaskowa. 

Każdy patrol będzie dokumentował swoją pra-
cę, a zdjęcia będą upubliczniane w mediach 
społecznościowych. Na zakończenie projektu 
najbardziej aktywne grupy zostaną nagrodzo-
ne, a wszyscy otrzymają upominki. Rekrutacja 
EKO PATROLI rozpocznie się w marcu 2022 r.

Ponadto od maja 2022 r. będą realizowane 
warsztaty o tematyce ekologicznej skierowane 
zarówno do starszych, jak i młodszych miesz-
kańców gmin: Tuszyn, Rzgów i Brójce. Podczas 
warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznają 
sposoby dawania starym rzeczom nowego 
życie, dowiedzą się ja ograniczyć produkcję 
odpadów w swoim gospodarstwie domowym 
oraz jak tworzyć ekologiczne kosmetyki z tego, 
co można znaleźć w domu i na łące. Odbędą 
się także jednodniowe wyjazdy do gospodarstw 
ekologicznych lub zagród edukacyjnych.

Przez cały okres trwania projektu będziemy 
monitorować stan powietrza w różnych miej-
scach trzech gmin i informować o wynikach 
pomiaru na naszym profilu na Facebooku: 
https://www.facebook.com/Razem-posprząta-
my-świat-106654455236063 Udział w projekcie 
jest bezpłatny.

Projekt pn. „Razem posprzątamy świat” 
realizowany jest z dotacji programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowane-
go z Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.

fot. pruszkow.pl

„Razem posprzątamy świat”„Razem posprzątamy świat”
PAMIĘTAJ

O USUNIĘCIU AZBESTU
Burmistrz Rzgowa przypomina o rozpoczęciu przyjmowania wniosków 
o dofinansowanie kosztów, związanych z usunięciem wyrobów zawiera-
jących azbest, znajdujących się na terenie gminy Rzgów.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok. nr 7 
do 28 lutego 2022 r.

Formularz wniosku wraz z załącznikami są do pobrania w Biuletynie 
Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.rzgow.pl w zakładce: menu 
tematyczne/jak załatwić sprawę/ochrona środowiska/dofinansowanie – 
usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest lub w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie pok. 7, osoba do kontaktu – Agata Kijewska.

Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny

https://www.facebook.com/Razem-posprz%C4%85tamy-%C5%9Bwiat-106654455236063
https://www.facebook.com/Razem-posprz%C4%85tamy-%C5%9Bwiat-106654455236063
https://www.pruszkow.pl
https://bip.rzgow.pl
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12 lutego 2022 r., godz. 18.00
Rety, co za kabarety!

Kabaret Dobry Humor zaprasza na kolejne, 
pełne humoru, żartów, tańca i zabawy widowi-
sko muzyczno – kabaretowe „Co ludzie powie-
dzą… na to? Rety co za kabarety”. Wydarzenie 
zaplanowane zostało na 12 lutego 2022 roku 
o godz. 18.00 w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rzgowie (Szkolna 7).

Bilety w cenie 15 zł dostępne na stronie: 
kupbilecik.pl

16 marca 2022 r., godz. 12.00
Spoko Loko w widowisku

muzycznym dla dzieci

W niedzielę, 6 marca o godz. 12.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Rzgowie odbędzie się 
widowisko muzyczne, podczas którego dzieci 
razem z zespołem „Spoko Loko” będą mogły 
i śpiewać takie piosenki jak: „Tańce Połamań-
ce”, „Ciu ciu ła”, „A ram sam sam” i wiele, wiele 
innych.

Bilety na stronie: kupbilecik.pl

20 marca 2022 r., godz. 17.00
Babski Przekret

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl 
komediowy „Babski przekręt”. Będzie to nie-
samowita historia czterech nietuzinkowych 
kobiet, które otrzymują zlecenie, by ukraść 
słynny obraz Mona Lisy. Wszystkie są wście-
kłe i zdeterminowane, żeby dokonać kradzieży 
i i odegrać się na ludziach, którzy je skrzyw-
dzili. Czy im się to uda? Czy znajdą wspólny 
język przy takiej różnicy charakterów? Czy 
otrzymają obiecane 100 milionów dolarów? 
I co zamierzają zrobić z tak niewyobrażalną 
i niedorzeczną sumą pieniędzy?

Występują: Małgosia Lewińska, Ewa Kuklińska, 
Laura Samojłowicz, Joanna Chułek.

Bilety na stronie: kupbilecik.pl
Zamówienie grupowe: 730 065 387

Imprezy w GOK

Niecałe trzy dni trwały zapisy na ferie zimowe 
w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Re-
kreacji w Rzgowie. Przygotowano 80 miejsc dla 
dzieci, ale limit na zajęcia został błyskawicznie 
wyczerpany.

Kolejna zbiórkę krwi w niedzielę, 
13 lutego 2022 r. w godz. 9–13 

w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie 
zapowiada Marcin Bartoszek, prezes 
Klubu Stowarzyszenia Honorowych 

Dawców Krwi w Rzgowie im. kpr. 
Wojtka. W 2021 roku w Rzgowie 
zebrano ponad 100 litrów krwi!

Komplet Komplet 
na feriach na feriach 
zimowych zimowych 
w GOSTiRw GOSTiR

13 lutego 
ZBIÓRKA KRWI

Zapraszamy!

https://www.kupbilecik.pl
https://www.kupbilecik.pl
https://www.kupbilecik.pl
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W ramach porozumienia 
o współpracy, podpisanego 
pomiędzy gminą Rzgów 
a Warszawskim Instytutem 
Bankowości i Związkiem 
Banków Polskich od 19 
września 2018 r. publikujemy 
informacje o programie 
sektorowym „Bankowcy dla 
Edukacji”.

Jego celem jest edukowanie uczniów, studen-
tów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej 
wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, banko-
wości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa 
i obrotu bezgotówkowego.
Oto list w tej sprawie przesłany do Rzgowa 
przez organizatorów akcji:

Szanowny Panie Burmistrzu
W imieniu Zarządów Związku Banków Pol-

skich oraz Fundacji Warszawski Instytut Banko-
wości, z okazji jubileuszu 5-lecia realizacji Pro-
gramu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, 

pragniemy złożyć na ręce Pana 
burmistrza szczególne wyrazy 
podziękowania i uznania dla Pana 
urzędu – jego władz oraz pracowników za wie-
loletnie wspieranie tej wyjątkowej inicjatywy, 
ukierunkowanej na podnoszenie poziomu wie-
dzy ekonomicznej i kompetencji cyfrowych Polek 
i Polaków.

Dziś, Program „Bankowcy dla edukacji” 
to szczególny rodzaj partnerstwa publiczno-

-prywatnego. W ramach blisko 
15 dedykowanych projektów 

edukacyjnych dotarliśmy do po-
nad 2 milionów bezpośrednich od-

biorców – dzieci, młodzieży, a także 
studentów i seniorów. Jesteśmy dumni, 

że Program spotkał się z bardzo życzliwym 
przyjęciem w wielu środowiskach, a nasze dzia-
łania poparło ponad 400jednostek samorządu 
terytorialnego, co było jednym z fundamentów 
wspólnego sukcesu tej inicjatywy. W skali kra-
ju, w realizację działań zaangażowało się 6000 
szkół z ponad 17 000 nauczycieli, a uczniowie 

– również z Państwa regionu – mają szansę, 
uczestniczyć w lekcjach z zakresu zarządzania 
finansami osobistymi i bezpieczeństwa w cyber-
przestrzeni, jak i wielu innych inicjatywach.

To wszystko nie byłoby jednak możliwe gdy-
by nie Państwa wkład i istotna rola w integrowa-
niu lokalnych społeczności wokół tak ważnych 
zagadnień jak edukacja ekonomiczna i cyfrowa. 
Dziękujemy za otwartość na udostępnienie swo-
ich kanałów informacyjnych do popularyzowa-
nia wiedzy z zakresu finansów, bankowości czy 
cyberbezpieczeństwa wśród mieszkańców. Mamy 
nadzieję, że wypracowany potencjał będziemy 
dalej wspólnie wykorzystywać, szczególnie w ob-
liczu rodzących się nowych wyzwań ekonomicz-
nych i społecznych na czele z obszarem gospo-
darki 4.0. Wierzymy, że stały dialog i efektywne 
relacje instytucji zaufania publicznego z obywa-
telami są bardzo pożyteczne i potrzebne. Wyniki 
badań pokazują bowiem, że w kwestii poziomu 
wiedzy finansowej i kultury ekonomicznej mamy 
jeszcze razem bardzo wiele do zrobienia dla na-
szego społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku
Prezes Fundacji Warszawski Instytut 

Bankowości Prezes Związku Banków Polskich 
Waldemar Zbytek 

Krzysztof Pietraszkiewicz
fot. https://kef.edu.pl

5 lat programu 
„Bankowcy 
dla Edukacji”

PODZIĘKOWANIA DLA GMINY RZGÓW

Z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. wzrósł 
o 10 procent fundusz płac samorządowych 
pracowników niepedagogicznych w szkołach 
podstawowych i przedszkolach w gminie Rz-
gów. Decyzje o regulacji płacy poszczególnych 
pracowników podejmuje dyrektor placówki.

Regulacja wynika z układu zbiorowego 
i dotyczy prawie 60 pracowników na naszym 
terenie. W środę, 2 lutego 2022 r. porozumienie 
w niniejszej sprawie podpisali: burmistrz Rz-
gowa Mateusz Kamiński oraz Marian Trębacz, 
prezes Zarządu Oddziału ZNP Łódź-Górna.

MOPS w Rzgowie informuje, że od stycznia 
2022 r. można składać wnioski o dodatek 
osłonowy, który ma zniwelować rosnące 
ceny energii, gazu i żywności. O doda-
tek ubiegać się może każdy, istotne jest 
jedynie kryterium dochodowe. Świadcze-
nie przysługuje za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przecięt-
ny miesięczny dochód w przeliczeniu na człon-
ka gospodarstwa domowego nie przekracza 
odpowiednio kwoty:
•  w gospodarstwie jednoosobowym – 2100 zł
•  w gospodarstwie wieloosobowym – 1500 zł
Dochód gospodarstwa ustala się na podstawie 
dochodów osiągniętych w:
•  2020 r. – wnioski złożonego do 31 lipca 2022 r.
•  2021 r. – wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 paź-

dziernika 2022 r.

Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, 
dodatek osłonowy będzie przyznany w wyso-
kości różnicy między kwotą dodatku a kwotą 
o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie 
w kwocie niższej niż 20 zł. Wysokość dodatku 

osłonowego uzależniona jest od liczby osób 
w gospodarstwie domowym oraz stosowanego 
w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
•  gospodarstwo jednoosobowe – 400 lub 500 zł
•  gospodarstwo 2-, 3-osobowe – 600 lub 750 zł
•  gospodarstwo 4-, 5-osobowe – 850 lub 

1 062,50 zł
•  gospodarstwo 6 i więcej osobowe –1 150 lub 

1 437,50 zł
Wnioski należy złożyć do 31 października 2022 r. 
Złożone po tej dacie pozostaną bez rozpoznania.

Wniosek można składać:
•  osobiście w MOPS w Rzgowie w Dziale 

świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i po-
zostałych, ul. Nadrzeczna 1, 95–030 Rzgów 
(budynek straży pożarnej);

•  elektronicznie za pośrednictwem ePUAP
•  listownie na adres MOPS w Rzgowie, ul. Raw-

ska 8, 95–030 Rzgów;
•  poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce 

podawczej MOPS w Rzgowie, ul. Rawska 8.

Wnioski można pobrać ze strony: https://
mopsrzgow.bip.wikom.pl/strona/ogloszenia 
lub bezpośrednio w MOPS w Rzgowie.

Numer infolinii – 22 369 1444

Regulacja płac pracowników Regulacja płac pracowników 
niepedagogicznychniepedagogicznych

Dodatek osłonowy

https://kef.edu.pl/
https://mopsrzgow.bip.wikom.pl/strona/ogloszenia
https://mopsrzgow.bip.wikom.pl/strona/ogloszenia
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Krzyżówka z sentencją

Poziomo: 1. imię lub krople, 8. pójdźka albo choinówka, 9. oszust, 10. bimetal 
zastępujący miedź, 11. z irytacją o dolegliwości, 13. cyrkowy błazen, 14. krycie 
dachów, 18. ciągnięcie zysków ze zwodzenia ludzi, 20. autor Fausta, 22. dobra 
zawsze w cenie, 23. wnęka z sekretami, 25. klitka, ciasne pomieszczenie, 26. gra 
twarzą. 29. dziesiątkowała Europę, 30. sercowa lub oskrzelowa, 33. przepływa 
przez Międzyrzec Podlaski, 34. środek słodzący, E-420, 37. człowiek nieobyty, 
mało inteligentny, 38. jeleń z północy, 39. uznanie zagranicznego dyplomu lub 
tytułu naukowego, 41. filcowy kapelusz z szerokim rondem, 44. Kawka lub Tysz-
kiewicz, 45. miasto, w którego pobliżu jest Stonehenge, 47. kierunek filozoficzno-
-teologiczny, 48. miasto-okręg w stanie Alaska, 49. głośna małpa, 50. lapidarność.

Pionowo: 2. w mit. gr. mistrzyni tkania i haftu, 3. szkolny trójkąt, 4. oficerska 
promocja, 5. góralka afrykańska, 6. samolot z podwójnymi skrzydłami, 7. kraj 
na Półwyspie Indochińskim, 12. sos z zasmażki, 14. wyznaczenie, mianowanie, 
15. stolica Karyntii nad jeziorem Wörthersee, 16. naczynie z uchwytem, 17. samo-
chód z Maranello, 19. mieszkańcy Półwyspu Indyjskiego, 21. zbiór przypowieści 
żydowskich, 24. stolica Afganistanu, 26. haftowany kilim z płótna, 27. pierwszy 
premier III RP, 28. miejscowość w Indiach, znana z wielowiekowych świątyń, 
31. obcy wyraz z objaśnieniem, 32. tropikalne komary, 35. czasem warto je po-
nieść, 36. jakiś człowiek, pewna osoba, 39. część statku wystająca poza górny po-
kład, 40. śnieżyca z wiatrem, 41. przeciwnik bolszewika, 42. przeciwnik radykała, 
43. duży ptak wodny, 46. śliwka chińska.

► Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu czytane kolejno 
od 1 do 55 utworzą rozwiązanie krzyżówki

Poziomo: 1. sznurowa lub strażacka, 
5. nudziarz, zrzęda, 10. drugie imię 
Marii Skłodowskiej-Curie, 11. me-
chaniczne pianino.

Pionowo: 2. godło Związku Polaków 
w Niemczech, 3. zimne albo ciepłe, 
4. jezioro koło Augustowa, 6. ko-
lejowy wał, 7. rzeka nad którą leży 
Garwolin, 8. syn Montecchiego, 9. 
torbacz z eukaliptusa.

► Rozwiązaniem krzyżówki jest 
hasło, które tworzą litery z oznaczo-
nych żółtym kolorem pól

PANORAMA NA FERIE

Krzyżówka 
mała
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W tym roku, na zaproszenie 
GOSTiR, do wydarzeń organi-
zowanych w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy dołączył Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie. Dzięki tej 
współpracy, w ostatnią nie-
dzielę stycznia w obu placów-
kach goście mieli co oglądać 
i przeżywać przy okazji zasi-
lania skarbonek WOŚP Jurka 
Owsiaka. W wydarzeniu wzięli 
udział m.in. burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński oraz Rado-
sław Pełka – przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Już o godz. 10, tradycyjnie już Rzgowska 
Orkiestra Dęta (dyrygent Jacek Rutkow-
ski, prezes Włodzimierz Kaczmarek) i Rz-

gowski Chór „Camerata” (dyrygentka Izabela 
Kijanka) zagrały i zaśpiewały podczas mszy. 
Orkiestrę podziwialiśmy również na dziedziń-
cu kościelnym.

W tym samym czasie w Hali Sportowej 
GOSTiR wystąpiły po raz pierwszy tej niedzieli 
bajecznie kolorowe i roztańczone cheerleader-
ki. W turnieju piłkarskim na hali chłopcy grali 
wspólnie z tatusiami. Bramki bronił z poświę-
ceniem radny Jarosław Świerczyński, a Robert 
Świerczyński był trzema w jednym, czyli ko-
mentatorem sportowym, trenerem i obrońcą.

Zarówno przed kościołem, jak i w hali 
w Domu Kultury żniwowali kwestarze. Z po-
wodu odwołania koncertu zespołu „Pewex” 
(kwarantanna) i z powodu odwołania (orkan) 
nauki rozpalania w piecu w ramach programu 
„Czyste Powietrze” było mniej osób, ale widać 
było, że ci, którzy dopisali – wrzucali więcej 
do skarbonek. Bo było niemało atrakcji.

W ten ziąb strażacy rozpalili grille na ze-
wnątrz i wydawali przepyszne kiełbaski, Mar-
cin Bartoszek, prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi im. Kaprala Wojtka w Rzgowie 
częstował kawą i gadżetami, Paulina Nowak 
z GOSTiR przydźwigała tort orkiestrowy, 
Justyna Daniel na czele Grupy Collage pro-
wadziła warsztaty z zakresu m.in. malowania 
doniczek. Koło Gospodyń Wiejskich w Rzgo-
wie przygotowało grochówkę na perfekcyjnie 
zrumienionym boczku, jakiej nie powstydziliby 
się wojskowi kucharze.

Wielkim sukcesem okazała się loteria fan-
towa – każdy los w cenie „co łaska” wygry-
wał. Fantów przygotowano kilkanaście pudeł 
od książek po figury anioły i kaski dla rowe-
rzystów. Uczestnicy grali namiętnie jakby byli 
w kasynie w Monte Carlo. Na siłowni wyci-
skano sztangę – bagatela 40 razy po 40 kilo 
na dzień dobry!

Po południu na terenie placówki GOK 
odbywały się animacje artystyczne (in-
struktor Ewa Majdzińska) oraz warsztaty 
taneczno-ruchowe Zespołu Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie” (instruktorzy Renata Furga i Ja-
rosław Rychlewski). W gminie Rzgów zebrano 
w niedzielę w sumie 16 tysięcy 564 złotych 
38 groszy. Zuchy i harcerze zebrali łącznie 
5813,09 zł, a kwota jest sumą zbiorki w GO-
STiR oraz w Mandorii.

Włodzimierz Kupisz

Zagrała Zagrała 
orkiestra sercorkiestra serc

WOŚP w RzgowieWOŚP w Rzgowie


