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W drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski 
Ład gmina Rzgów otrzymała ponad 9,5 mln 
wsparcia na budowę zaplecza sportowego 
na stadionie przy ulicy Tuszyńskiej oraz prze-
budowę ul. Usługowej i Śniadeckiego od Starej 
Gadki do Starowej Góry. Uroczystość wrę-
czenia promes dla samorządowców powiatu 
łódzkiego-wschodniego odbyła się 11 czerwca 
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

Promesę odebrał burmistrz Mateusz Kamiń-
ski. W uroczystości udział wzięli: Piotr Gliński 
– minister kultury i dziedzictwa narodowego, 
Waldemar Buda – minister rozwoju i technolo-

gii, Zbigniew Rau – minister spraw zagranicz-
nych, Tobiasz Bocheński – wojewoda łódzki, 
Włodzimierz Tomaszewski – poseł na Sejm RP. 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych ma na celu zwiększenie 

skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne 
dofinansowanie inwestycji realizowanych przez 
JST. Program realizowany jest poprzez promesy 
inwestycyjne udzielane przez BGK.

tekst: MT, fot. RW

W poniedziałek, 27 czerwca 2022 roku roz-
poczęła półkolonie najliczniejsza do tej pory, 
bo stuosobowa grupa dzieci. Jak powiedziała 
Izabella Stępień z Gminnego Ośrodka Sportu, 
Turystyki i Rekreacji, do tej pory liczba wypo-
czywających w ten sposób sięgała liczby 70!

Dzieci mają pięcioro opiekunów. Półkolo-
nie potrwają trzy tygodnie. Część dzieci będzie 
korzystać z zorganizowanych atrakcji całe trzy 

turnusy, inne – krócej. GOSTiR wynajął auto-
kar, więc przejazdy są bezpłatne. Organizator 
pokrył również koszty ubezpieczenia. Rodzice 
płacą jedynie z bilety wstępu. Opieka jest za-
pewniona w godzinach 9–14.

Półkolonie zaczęły się poniedziałek od spo-
tkania integracyjnego w Hali Sportowej oraz 
na Orliku. Wtorek był dniem zwiedzania re-
mizy OSP Rzgów i zapoznania z wyposażeniem 

wozów ratowniczo-gaśniczych. Z tej wycieczki 
skorzystało aż 94 dzieci! Największą frajdę za-
pewniało 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. Polewanie 
było tak intensywne, że dzieci przebierały się 
w rzeczy zabrane na taką okoliczność z domu. 
Uczestnicy otrzymali kalendarze strażackie. 

Na zakończenie cała ta gromadka przemasze-
rowała przez Rzgów na lody.

W najbliższych dniach organizatorzy za-
wiozą dzieci do Mandorii, Dobronianki (mi-
nizoo 20 km od Rzgowa), do Orientarium 
w Łodzi, na plac zabaw wodnych Lewityn 
w Pabianicach, do Ogrodu Botanicznego w Ło-
dzi i do kina w Pabianicach.

tekst i fot. W.Kupisz

Ruszyły półkolonie w GOSTiR

Ponad 9,5 mln zł Ponad 9,5 mln zł 
dla gminy Rzgówdla gminy Rzgów
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Burmistrz Mateusz Kamiński powiedział, 
że już po raz szósty przedstawia sprawoz-
danie z wykonania budżetu. W 2021 r. było 

bardzo trudno przewidzieć sytuację na rynku. 
Udało się jednak zrealizować większość zamierzeń 
bez konieczności wyemitowania obligacji. Zmia-
ny w budżecie zaproponowane przez burmistrza 
w ciągu roku były aprobowane przez radnych.

– W sprzyjającym okresie udało nam się 
zrealizować wielkie inwestycje takich jak: ka-

nalizacja w 23 ulicach i powiększenie wraz 
z modernizacją oczyszczalni ścieków czy bu-
dowa Domu Kultury. Dziś to by nie wyszło. 
Jesteśmy jednak wciąż postrzegani jako gmina 
przyjazna dla prowadzenia działalności go-
spodarczej – podkreślił burmistrz Mateusz 
Kamiński. – Jeżeli chodzi o największe pod 
względem wartościowym wydatki 27,37% 
na oświatę i wychowanie oraz 24,19% na ro-
dzinę, są to wyniki porównywalne z innymi 

samorządami. Jeżeli jednak chodzi o skomu-
nikowanie gminy, to wyprzedzamy innych ska-
lą wydatków: 11,04% na transport i łączność. 
Bardzo sprawnie realizowane były inwestycje 
z funduszy sołeckich.

Gdy podczas wizualizacji wystąpienia poka-
zana została mapa gminy Rzgów widać dokład-
nie, że inwestycje mniej więcej równo rozkła-
dają się na całym terenie. To zamierzony efekt. 
Punktem kulminacyjnym oceny ubiegłego 
roku budżetowego było przedstawienie bardzo 
zbieżnych i z pozytywną oceną – sprawozdań 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie. 
Wynikało z nich zachowanie tzw. równowagi 
budżetowej w ciągu roku. Dochody i wydatki 
były prawidłowo realizowane. Deficyt wyniósł 
na koniec roku 3 mln 818 tys. zł, zadłużenie 

zatrzymało się na poziomie 27 mln 443 tys. zł, 
czyli 22% rocznych dochodów ogólnych.

W dyskusji podniesiono też, że najwięk-
szym nowym inwestorem w gminie jest TME 
– centrum handlu komponentami elektronicz-
nymi. Budowa rzgowskich magazynów tej firmy 
była możliwa dzięki sprawnie przygotowanemu 
planowi zagospodarowania przestrzennego. Po-
dobnie nasz wielki inwestor jakim jest Ptak SA 
rozwija się, nie wyprowadza się z inwestycjami, 

lecz lokuje na miejscu wielkie pieniądze w usłu-
gi turystyczne (Mandoria) czy deweloperkę 
(osiedle domów jednorodzinnych na sprzedaż). 
Szuka też nowych dziedzin aktywności.

Burmistrz Mateusz Kamiński podkreślał, 
że wpływy z udziału w podatku PIT przestają 
wzrastać tak dynamicznie, jak jeszcze w 3 lata 
temu. Jest to związane z reformą podatkową 
państwa. Natomiast udział we wpływach z po-
datku CIT nadal znacznie rośnie, gdyż duże 
przedsiębiorstwa w naszej gminie rozwijają się 
dynamicznie. Po zapoznaniu obecnych z zawar-
tością sprawozdania RIO i Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Rzgowie, radni głosowali 
nad uchwałą – 7 „za”, 3 wstrzymało się, a 5 było 
nieobecnych. Radni udzielili burmistrzowi wo-
tum zaufania. Rada zatwierdziła sprawozdanie 
finansowe za 2021 rok. W związku z nieobec-

nością jednej trzeciej składu rady, radni nie byli 
w stanie skutecznie wypowiedzieć się w spra-
wie udzielenia absolutorium. Nie podjęto także 
uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

Po zakończeniu sesji, pracownicy Urzędu 
Miejskiego złożyli podziękowanie burmistrzo-
wi za sprawne i godne naśladownictwa zarzą-
dzanie. Zastępca burmistrza Monika Pawlik 
złożyła gratulacje i wręczyła bukiet kwiatów.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

PODSUMOWANIE 
BUDŻETU ZA 2021 ROK

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Rzgowie odbyło się podsumowanie wykonania 
ubiegłorocznego budżetu gminy Rzgów. Dochody zrealizowano w 110,25%, wydatki w 90,62%, 

a nadwyżka wyniosła 11 milionów 416 tysięcy złotych! To są dobre wyniki.

Szanowni Państwo,
Po raz kolejny mam okazję przedłożyć Radzie 
Miejskiej i przekazać mieszkańcom Raport o stanie 
Gminy Rzgów. To z jednej strony ustawowy obo-
wiązek, ale jednocześnie satysfakcja z podsumowa-
nia naszych wspólnych wysiłków i efektów pracy 
całej naszej społeczności. Dokument zawiera szereg 
danych liczbowych, statystyk, parametrów finan-
sowych, które prezentują potencjał gminy, efekty 
naszej pracy oraz nasze osiągniecia w minionym 
roku. Można je analizować na wiele sposobów, ale 
przede wszystkim wyłania się z nich ogólny obraz 
gminy i zarysowują główne trendy rozwojowe.

Na poziomie prostej syntezy można powie-
dzieć, że mimo niezwykle trudnego okresu pan-
demii, poradziliśmy sobie. Wyniki finansowe, 
poziom inwestycji, funkcjonowanie jednostek 
samorządowych pokazują, że jesteśmy aktywni 
i wspólnymi siłami przezwyciężaliśmy szereg 
problemów i nie zwalniamy tempa.

W 2021 roku wykonaliśmy założenia bu-
dżetu, konsekwentnie realizujemy inwestycje 

drogowe i poprawiamy infrastrukturę, przybyło 
nam ok. 100 nowych podmiotów gospodarczych, 
a na terenie gminy powstało wielkie centrum roz-
rywki „Mandoria – Miasto przygód” firmy PTAK, 
atrakcja turystyczna na skalę krajową. Natomiast 
gigant w branży dostaw elektroniki, firma TME 
uruchomiła tu swój nowy, supernowoczesny za-
kład. To świadczy o zaufaniu dużych inwestorów, 
o dobrym klimacie dla rozwoju każdego biznesu.

Ponadto Gmina Rzgów nadal jest bardzo wy-
soko notowana w krajowych rankingach finanso-
wych, jak również rozwojowych, uzyskując wiele 
nagród i wyróżnień. Co więcej, przybyło nam po-
nad 100 nowych mieszkańców, którzy postanowili 
się tu osiedlić. I to są chyba najlepsze rekomendacje 
dla naszych wspólnych starań w budowaniu miasta 
i gminy dobrego życia, za które dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Gminy Rzgów z głębokim przekona-
niem, że utrzymamy wzrostowe trendy i dynamikę 
dalszego rozwoju także w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku 
Mateusz Kamiński Burmistrz Rzgowa

Raport o stanie Gminy 
Rzgów za 2021 rok

Mężczyźni (M) Kobiety (K)
Wiek Liczba Wiek Liczba
0–2 143 0–2 148

3 62 3 71
4–5 98 4–5 119

6 64 6 74
7 52 7 59

8–12 347 8–12 322
13–15 188 13–15 177
16–17 112 16–17 102

18 47 18 50
19–20 101 19–20 103
21–40 1320 21–40 1275
41–60 1427 41–59 1517
61–64 308 60–64 330
65–70 274 65–70 355
71–81 310 71–81 425
>81 78 >81 199

Suma (M) 4931 Suma (K) 5326
Razem M+K (2021) 10257
Razem M+K (2020) 10177

DEMOGRAFIA
Statystyka stałych mieszkańców 

gminy Rzgów wg wieku i płci

Podziękowanie dla burmistrzaPodziękowanie dla burmistrza

•  Rozpoczęcie budowy 
przedszkola ze żłobkiem 
w Tadzinie;

•  Żłobek samorządowy 
w Rzgowie;

•  Budowa kanalizacji 
w ul. Wójtowskiej w Starowej 
Górze;

•  Przebudowa dróg gminnych 
i powiatowych

W sumie ponad 100 
realizowanych zadań 

na łączną kwotę

12 108 618,42 zł
Realizacja Funduszu Sołeckiego: 

Środki do dyspozycji 
jednostek pomocniczych

604 818,42 zł

GŁÓWNE 
INWESTYCJE
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W czwartek, 23 czerwca 2022 
roku podstawówki pożegnały 
ósmoklasistów.

Na pożegnaniu absolwentów SP im. Jana Dłu-
gosza w Rzgowie obecni byli m.in.: burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński oraz Monika Paw-
lik, zastępca burmistrza. Uroczystość rozpoczę-
ło odśpiewanie hymnu państwowego, przeka-
zanie sztandaru szkoły młodszemu rocznikowi, 
przyrzeczenie uczniowskie.

Później nastąpiło wręczenie prestiżowej 
odznaki „Pióro Długosza” uczniom, którzy 
przez ostatnich 5 lat otrzy-
mywali świadectwa z bia-
ło-czerwonym paskiem 
i mieli średnią ocen powy-
żej 5,0. Najlepsi otrzymali 
również nagrody za suk-
cesy naukowe i sportowe, 
za aktywność w samorzą-
dzie szkolnym. Władze 
szkoły nie zapomniały 
również o wręczeniu pi-

semnych podziękowań dla rodziców. Ósmokla-
siści przygotowali program rozrywkowy. 
Wręczyli dyrekcji SP im. Długosza – Monice 
Łobodzie i Agnieszce Kosińskiej oraz nauczy-
cielom storczyki za trud włożony w nauczanie 
i wychowanie. tekst i fot. WK

W środę, 22 czerwca 2022 r oku w Starowej 
Górze odbył się piknik rodzinny z okazji za-
kończenia roku szkolnego klasy 3a ze SP im. 
Jana Długosza w Rzgowie.

Rodzice z pomocą miejscowego społecz-
nika i radnego Stanisława Zaborowskiego 
zorganizowali ognisko z kiełbaskami. Piknik 
odbył się na terenie rekreacyjnym z boiskiem 
i placem zabaw.

W programie znalazło się mnóstwo zabaw 
i konkursów takich jak: przeciąganie liny, czy zbi-
jak. Przy okazji dzieci pięknie zaśpiewały z okazji 

dnia mamy i taty. Potem wspólnie z rodzicami 
zrobili pamiątkowe serduszka, sprawdzając przy 
tym umiejętność… wbijania gwoździ.

tekst i fot. Kinga Humelt-Leszek

Ósmoklasiści 
zamknęli rozdział 

Piknik na zakończenie szkoły

W piątek, 23 czerwca 2022 r. 
na Orliku w Rzgowie oraz pod 
altankami odbyła się impreza 
integracyjna zorganizowana 
z okazji Sobótek oraz Dnia Ojca.

Tego dnia drużyny dzieci zagrały w piłkę noż-
ną z drużynami, w skład których wchodzili ro-
dzice. Rozbudowaną rozgrzewkę poprowadził 
Krzysztof Dudkiewicz. Wzrok widzów na try-
bunach przykuwała gra „Do sieci”. Po zmaga-
niach piłkarskich wszyscy razem spotkaliśmy się 
pod altankami gdzie czekał już rozpalony grill 
z kiełbaskami, a na stołach pojawiły się słodkie 
przekąski. Wypasiony grill został przywieziony 

w przeddzień Sobótek. Z uwagi na jego wagę 
900 kg pojawił się problem z rozpakowaniem 
palety. Na pomoc trzeba było poprosić czte-
rech panów z Referatu Gospodarki Komunalnej 
UMR. Przyjechał ciągnik z podnośnikiem, a na-
wet sam kier. Adam Stawiany, któremu jesteśmy 
wdzięczni za pomoc. Gdy dzieci posiliły się tro-
chę, rozpoczął się konkurs poszukiwania „kwia-
tu paproci”. W tej roli wystąpiły trzy doniczki 
z paprotkami, sprytnie ukryte w wysokiej trawie. 
Paprotki były jednocześnie nagrodami dla spo-
strzegawczych dzieci. Imprezę zorganizowały: 
GOSTiR i Zawisza Rzgów. Wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Izabella Stępień GOSTiR 
fot. WK, IS, Paulina Nowak

Zabawa z kwiatem 
paproci w tle

W tym roku szkolnym firma Ptak SA ufun-
dowała nagrody w postaci tabletów dla Julii 
Sierugi, uczennicy Szkoły Podstawowej w Ka-
linie, która osiągnęła najwyższą średnią roczną 
w szkole oraz dla uczennicy Natalii Pomarkie-
wicz, która poczyniła największe postępy w na-
uce. Sponsorowi bardzo dziękujemy za ufundo-
wane nagrody ufając, że będą one motywujące 
dla wszystkich do osiągania coraz lepszych 
wyników.

Jarosław Marianowski 
dyr. SP im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie

Podziękowanie 
za nagrody

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

SobótkaSobótka
i Dzień Ojcai Dzień Ojca
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Przed jednostką OSP w Staro-
wej Górze, 18 czerwca, prze-
kazano i poświęcono 7 samo-
chodów strażackich. Pojazdy 
są przeznaczone dla jednostek 
OSP z terenu gminy Rzgów.

Przed oficjalną uroczystością odbyła się msza 
święta, koncelebrowana przez kapelana woje-
wódzkiego strażaków ks. Adama Stańdo, kapelana 
gm. Rzgów ks. Dariusza Chlebowskiego, kapelana 
gm. Brójce ks. Grzegorza Wojdę oraz proboszcza 
rzgowskiej parafii ks. Krzysztofa Florczaka.

Oficjalnego powitania gości dokonał prezes 
OSP Starowa Góra Janusz Pacześniak, a mię-
liśmy okazję gościć, m.in.: ministra rozwoju 

i technologii Waldemara Budę, członka prezy-
dium zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Jarosława Jurowskiego, zastępcę łódzkiego 
komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Se-
bastiana Kościstego, komendanta powiatowe-
go PSP w Koluszkach bryg. Krzysztofa Superę, 
prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP Krzysztofa Krzewińskiego, komendanta 
powiatowego policji insp. Marka Wojtczaka, 
członka Zarządu Powiatu Martę Stasiak, wój-
ta Brójec Radosława Agaciaka, burmistrza 
Rzgowa Mateusza Kamińskiego z zastępczy-
nią Moniką Pawlik, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Rzgowie i jednocześnie zastępcę 
komendanta miejskiego PSP w Łodzi st. bryg. 
Radosława Pełkę wraz z radnymi. Gospodarz 
reprezentowała pani sołtys oraz panie z KGW 
Starowa Góra.

Przy okazji tego wydarzenia odznaczono 
druhów Złotym Medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”, a odznaczenie otrzymali: Sławomir 
Głaszcz, Krzysztof Król, Paweł Król, Andrzej 
Pacześniak, Janusz Pacześniak i Marian Rózga. 

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa: 
Piotr Król, Sławomir Nowak, Łukasz Rózga 
Grzegorz Trzuskowski, Ryszard Trzuskowski 
i Radosław Agaciak, zaś Brązowy: Wojciech 
Kaleta, Agnieszka Kirsz, Bartłomiej Mikołaj-
czyk, Justyna Pacześniak, Przemysław Pierzyń-
ski i Michał Torzewski.

Odznaką „Wzorowy Strażak” uhonorowani 
zostali: Bartłomiej Głaszcz, Radosław Głaszcz, 
Katarzyna Jaśkiewicz, Konrad Krawiec, Marcin 
Krawczyk, Rafał Purgat i Witold Sabaciński.

Pierwszy pojazd marki Volvo z rąk mi-
nistra W. Budy i burmistrza Rzgowa M. Ka-
mińskiego oraz właściciela ZPM „Grot” Józefa 
Grota, pozyskany gminę w ramach społecznej 
akcji „Bitwy o wozy”, otrzymała jednostka OSP 
Starowa Góra. Drugi pojazd to podnośnik ko-

szowy SDH 25 marki „Man”, użytkowany przez 
OSP w Bronisinie Dworskim (pojazd użyczony 
przez PSP Łódź) – aktu przekazania dokumen-
tów i kluczyków dokonali: st. bryg. S. Kościsty 
i st. bryg. R. Pełka oraz bryg. K. Supera. Kolej-
ne pojazdy trafiły do OSP Romanów – lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy Opel Movano, 
OSP Gospodarz – podobnego typu marki Re-
nault Master, OSP Stara Gadka – także Renault 
Master, OSP Bronisin Dworski – lekki samo-
chód operacyjny Citroen Jumper. Prezes OSP 

Starowa Góra Janusz Pacześniak podziękował 
za pomoc oraz zaangażowanie, wręczając pa-
miątkowe tabliczki:
–  ministrowi rozwoju i technologii Waldema-

rowi Budzie,
–  właścicielowi Zakładów Mięsnych GROT 

w Starowej Górze Józefowi Grotowi,
–  proboszczowi parafii św. Wojciecha Biskupa 

i Męczennika ks. Mariuszowi Szcześniakowi, 
– przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rzgo-
wie Radosławowi Pełce,

–  komendantowi powiatowemu PSP w Kolusz-
kach bryg. Krzysztofowi Superze

–  radnej Kamili Kuźnickiej oraz radnemu Paw-
łowi Redzyni.

Podziękowania za techniczną i merytoryczną 
pomoc w organizacji nabycia pojazdu złożono 
również Dorocie Szafrańskiej oraz Mironowi 
Ossowskiemu i Włodzimierzowi Kaczmarkowi 
z UMR.

Po głównej ceremonii, głos zabrał mini-
ster Waldemar Buda, który powiedział m.in., 
że dzięki takim ofiarnym służbom już ponad 
100 dni możliwa jest walka w Ukrainie, gdzie 
straż sprawdza się doskonale. Burmistrz Mate-
usz Kamiński gratulował strażakom, zaznacza-
jąc że przekazania tak dużej liczby pojazdów 
w gminie Rzgów jeszcze nie było. Do gratulacji 
i podziękowań przyłączyła się również radna 
powiatowa Marta Stasiak. Uroczystość zakoń-
czyło zagrane przez orkiestrę „Sto lat” oraz de-
filada pododdziałów OSP.

tekst. M.Tomaszewski 
fot. M.Ossowski, R.Poradowski

Nowe wozy Nowe wozy 
już w OSP!już w OSP!

GMINA RZGÓW
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W sali OSP w Guzewie, 16 czerwca, po raz 
pierwszy rozegrany został bardzo niety-

powy mecz piłki nożnej. Nietypowy, ponieważ 
zawodnikami nie byli piłkarze, a roboty zbu-
dowane przez zespół dzieci, uczęszczających 

na warsztaty młodego inżyniera – Sumo Boot 
Camp. Oryginalny mecz był podsumowaniem 
wszystkich zajęć, które zostały zorganizowane 
dzięki programowi mikrograntów dla aktyw-
nych mieszkańców gminy Rzgów.

Może będą z nich inżynierowie?
Wcześniej, w ramach zajęć teoretycznych dzie-
ci zapoznawały się z pracą konstruktorów, po-
znawały tajniki projektowania w trójwymiarze, 
przyglądały się symulacjom komputerowym 
oraz temu, co potrafią drukarki 3D. Ćwiczyły 
także pracę przy użyciu manipulatora 3D, jak 
również pilnie opracowywały własne rysunki 

techniczne w oparciu o zdobytą na warsztatach 
wiedzę oraz przygotowane dla nich detale.

Finalnie dwie drużyny spotkały się 
na wyznaczonym boisku, by rozegrać niezwy-
kły mecz. I trzeba to podkreślić – warto było 
na taki mecz czekać! Z pozoru małe roboty, 
pod dowództwem dzielnych graczy dostarczyły 
niesamowitych emocji zarówno zawodnikom 
jak i kibicom zgromadzonym na trybunach.

W wydarzeniu wzięli udział: burmistrza 
Rzgowa Mateusz Kamiński, dziadkowie uczest-
ników, rodzice i rodzeństwa. Mecz trwał 20 mi-
nut i zakończył się remisem 8:8! Po rywalizacji 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dy-
plomy oraz prezenty ufundowane przez gminę 

Rzgów. Ostatnią częścią tego popołudnia było 
ognisko zorganizowane przez strażaków z OSP 
w Guzewie. Przy ognisku usłyszeliśmy wiele po-
zytywnych opinii, które potwierdziły, że takie 
inicjatywy są interesujące oraz innowacyjne.

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu 
z Lokalnych Mikrograntów Gminy Rzgów 
2022 r., o które wnioskowała OSP w Guzewie. 
Pomysł na warsztaty podsunął Jakub Jurek 
i wspólnie z Klaudią Zaborowską-Gorzkiewicz 
napisali wniosek. Przyznano dofinansowanie 
w wysokości 3000 zł, za które zakupiono roboty 
niezbędne do prowadzenia warsztatów.

tekst i fot. Klaudia Zaborowska- 
-Gorzkiewicz, Jakub Jurek

W rzgowskim ratuszu 
w piątek, 24 czerwca 
2022 roku odbyła 

się uroczystość wręczenia tra-
dycyjnej, prestiżowej odznaki 
„Super Żak”. W ten sposób 
władze samorządowe wyróż-
niają uczniów, odnoszących 
pozaszkolne sukcesy naukowe, 
artystyczne i sportowe.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
uhonorował również dyrektorów szkół w na-
szej gminie oraz nauczycieli, prowadzących 
uzdolnionych uczniów na ścieżce sukcesu.

Choć wysiłek wielu nauczycieli ze szkół 
w gminie Rzgów złożył się na rozliczne sukce-
sy uczniów to jednak rekordzistką okazała się 
matematyczka Monika Krajewska. Przygoto-
wała ona aż 8 uczniów z klas IV–VII, aby zwy-

ciężali w konkursie ogólnopolskim 
matematyczno-informatycznym 

Instalogik na poziomie krajo-
wym oraz powiatowym. Po de-
koracji, wręczeniu dyplomów, 
kwiatów oraz upominków, 
obecni podzielili się tradycyjnie 

tortem „Super Żaka”.
W.Kupisz

Piłkarskie Piłkarskie 
emocje… emocje… 
robotówrobotów

SUPER ŻAK 
wskazuje drogę 
do sukcesu
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Po raz 15. Starowa Góra powi-
tała lato! Nie zabrakło tańca, 
śpiewu oraz dobrej zabawy. 
W tym roku ta cykliczna impre-
za nabrała nowego charyta-
tywnego wymiaru, a to wszyst-
ko dla małej i dzielnej Małgosi.

Najmłodsi mogli uczestniczyć w różnego ro-
dzaju warsztatach a także bezpłatnie korzystać 
z dmuchańców. Na scenie zaprezentowały się 
grupy działające przy GOK oraz GOSTiR w Rz-
gowie a także zespoły: Czarne Stopy, Tempest, 
For You. Dla widzów głodnych nie tylko wra-
żeń organizatorzy przygotowali pokazy kuli-
narne z degustacją, prowadzone przez Klaudię 
Budny, finalistkę Master Chef. Uczestnicy mo-

gli smakować produkty marki GROT. Miesz-
kańcy chętnie odwiedzali barwne stoisko, gdzie 
uzyskali informacje o programie czyste powie-

trze – specjalny punkt przygotował referat 
ochrony środowiska Urzędu Miejskiego 

w Rzgowie. Podczas pikniku zostały 
wręczone nagrody dla zwycięzców 

w zawodach sportowych organi-
zowanych w ramach Powitania 
Lata. Patronat nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Rzgowa – Mate-
usz Kamiński oraz Starosta Po-
wiatu Łódzkiego Wschodniego 

– Andrzej Opala.
tekst. MT, fot. GOK, A.Wielgosz

„Powitanie Lata” „Powitanie Lata” 
w pełnej krasie!w pełnej krasie!

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Długosza w Rzgowie wyruszyli w nie-
dzielę, 12 czerwca na kolejną wyprawę 

w ramach zajęć sportowo-turystycznych reali-
zowanych przy współpracy z Urzędem Miej-
skim w Rzgowie.

Tym razem była to wyprawa z Poszukiwa-
czami Smoczych Wzgórz oraz z harcerskim 
pozdrowieniem CZUWAJ! Druh Krystian 
Kukuła z 7 ŁGZ przygotował grę miejską, któ-
ra rozegrana została na łódzkim osiedlu Ole-

chów. Po terenowych poszukiwaniach z mapą 
i przygotowanych konkurencjach, uczestnicy 
wyprawy odpoczywali przy ognisku. Spotkanie 
zakończyło się małą niespodzianką przygoto-
waną dla naszego harcerskiego przewodnika. 
Krystian w ramach podziękowania otrzymał 
kilka upominków przygotowanych przez Ma-
teusza Tomaszewskiego z UMR, które promują 
Gminę Rzgów.

tekst i fot. Agnieszka Ruta 
i Marcin Łukaszewski

Poszukiwacze Poszukiwacze 
Smoczych Smoczych 
WzgórzWzgórz

Gra miejsko-terenowaGra miejsko-terenowa

StarowaStarowa
GóraGóra

Przygotowanie
kijków do pieczenia

Uczestnicy wyprawy
tańczą makarenę?

Uczestnicy
wyprawy

z opiekunami
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W środę, 1 czerwca 2022 roku z oka-
zji Dnia Dziecka – Urząd Miejski 
w Rzgowie, GOK i GOSTiR oraz 
OSP przygotowali całodzienny blok 
imprez dla najmłodszych. Dopisała 
piękna pogoda, choć trochę straszy-

ły ciemnogranatowe 
chmurzyska. Z tego 
powodu część atrakcji 
była zorganizowana 
wypadek pod dachem.

WK

W gminie Rzgów Dzień Dziecka 
świętujemy nie tylko 1 czerwca. 
Podczas pikniku organizowane-
go przez KGW, OSP oraz Radę 
Sołecką ze Startowej Góry, gru-

py taneczne z GOK mogły kolejny raz zapre-
zentować folklor i pobawić się. O atrakcyjność 
tego święta zadbali też strażacy, udostępniając 
do oglądania wozy bojowe i organizując prze-
jażdżki.

nasze skarby
Dzień radości Dzień radości 
i pogody duchai pogody ducha

Dziecięcy Dziecięcy 
festynfestyn
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Dzięki funduszowi sołeckiemu 
Grodziska udało się zorganizować 
piknik strażacki w niedzielę, 29 
maja 2022 roku. Przez imprezę 
przewinęło się kilkuset mieszkań-
ców i członków ich rodzin.

Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka 
zadbały o bezpłatny popcorn, watę cukrową, 
słodycze i owoce dla dzieci, a Ochotnicza Straż 
Pożarna Grodzisko przygotowały pokazy m.in. 
motopompy zasilającej węże z przenośnego 
zbiornika, rozwijania linii gaśniczych na czas. 
Dzieci uczyły się łączenia węży strażackiej. 
Była też czysta zabawa na tyrolce, dmuchańcu, 
w basenie z piłeczkami, malowanie buzi i wiele 
innych atrakcji. Pokazom przyglądał się Marek 
Bartoszewski, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Rzgowie. Tekst i fot. W. Kupisz

W niedziele, 5 czerwca, z okazji 
Dnia Dziecka, najmłodsi miesz-
kańcy sołectwa Gospodarz, wraz 
z rodzicami mieli okazję skorzy-
stać z superatrakcji w Mini ZOO 
– Dobronianka.

Wszystkie atrakcje w Mini ZOO, zostały za-
sponsorowane z funduszu sołeckiego miejsco-
wości Gospodarz. Uczestnicy wyjazdu, mogli 
oddać się niezapomnianej zabawie, posilić przy 
grillu, a dzieci skosztować pysznych lodów. Do-
bronianka, to atrakcyjne i wyjątkowe miejsce 
dla dorosłych i dzieci. Można, tutaj wypo-
cząć, obcować z przyrodą, zapewnić dzieciom 
mnóstwo atrakcji, jak np. karmienie zwierząt. 
Pięknie spędzone popołudnie, jesteśmy wszy-
scy zachwyceni, tym miejscem. Niedzielna in-
tegracja dzieci i rodziców, jest piękną budową 
więzi społecznej.

tekst i fot. H.Garusiński

W dniach 2–5 czerwca odbył się 
XIII festiwal miast Cittaslow, który 
tym razem zorganizował Prudnik 
(woj. opolskie). Po raz kolejny 
w tym wydarzeniu brała udział 
delegacja z naszej gminy na czele 
z Panią Moniką Pawlik zastępcą 
Burmistrza Rzgowa.

Festiwal rozpoczął się od konferencji Polskiej 
Krajowej Sieci Miast Cittaslow, na której pod-
jęto uchwałę o pozytywnej recertyfikacji Rz-
gowa, jako członka stowarzyszenia. Zgodnie 
ze statutem po upływie 5 lat wszystkie miasta 
– członkowie stowarzyszenia (Rzgów należy 
do tego grona od 2017 roku) przechodzą pro-
ces ponownej certyfikacji, która polega na we-
ryfikacji procesu samooceny gminy w siedmiu 
obszarach działalności. Proces recertyfikacji 
to praca zbiorowa pani Katarzyny Kubiak, stu-
dentki Politechniki Łódzkiej, Pani dr Elżbiety 
Strzeleckiej oraz pełnomocnika ds. Cittaslow 

z ramienia Urzędu Miejskiego w Rzgowie Mi-
rona Ossowskiego.

Na dobre festiwal rozkręcił się, kiedy 
mieszkańcy Prudnika oraz licznie przybyli 
goście mogli miasta Cittaslow z ich najlepszej 
strony. W trakcie festynu działały stoiska pro-
mocyjne, prezentujące ich atrakcje, wyroby 

lokalnych twórców, a także regionalne kulina-
ria. Rzgowskie smaki oraz rękodzieło cieszyło 
się uznaniem wśród licznych odwiedzających. 
Nasze stoisko tym razem przygotowały panie 
z KGW z Kalinka. W konkursie na najlepsze 
festiwalową ofertę promocyjną gmina Rzgów 
zajęła bardzo wysokie III miejsce. Dyplom 

wraz z bonem podarunkowym odebrała prze-
wodnicząca koła Agnieszka Lesiak.

Nagrodę specjalną festiwalu z okazji 15-le-
cia sieci miast „dobrego życia” w Polsce, otrzy-
mała Pani Małgorzata Rózga m.in. za krzewie-
nie idei ruchu Cittaslow na polu działalności 
samorządowej. fot. Piotr Trębaczyk 

Pamiętny piknik strażackiPamiętny piknik strażacki

Z wizytą w DobronianceZ wizytą w Dobroniance

Rzgów na Festiwalu CittaslowRzgów na Festiwalu Cittaslow

GrodziskoGrodzisko

GospodarzGospodarz

PrudnikPrudnik
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Z książką za pan brat

Uroczy wieczór w towarzystwie pisar-
ki i jej książek już za nami. W pią-
tek 10 czerwca zaproszenie do GBP 

w Rzgowie przyjęła Anna Stryjewska, autor-
ka 10 powieści. Najnowsza książka „Albański 
motyl” miała swoją krajową premierę właśnie 
w rzgowskiej bibliotece! To wielki zaszczyt dla 
bibliotekarzy i użytkowników biblioteki mieć 
ambasadorkę, która, jak sama podkreśla „za-
wsze czuła się rzgowianką”.

„Albański motyl” został zainspirowa-
ny wyprawą do Albanii, która podnosi się 
mozolnie po krwiożerczym reżimie Envera 
Hoxy. Kraj rządzony w nurtach izolacji, agre-
sywnego ateizmu państwowego i stalinizmu 
został doprowadzony do kryzysu gospodar-
czego. Nawet śmierć dyktatora w 1985 r. nie 
położyła kresu zorganizowanej przestępczo-
ści, biedzie i kryzysowi gospodarczemu.

W swojej powieści Anna Stryjewska po-
dejmuje społeczne problemy, które są skut-
kiem fatalnej organizacji kraju – nędza, wy-
kluczenie, przemoc, wykorzystywanie dzieci. 
Nie brakuje także wątków kryminalnych, zaś 
akcja przenosi się także do Polski. Albania 

w powieści jawi się jako kraj 
pełen kontrastów – wiele w nim 
problemów, ale także wspaniała 
kultura, przyroda, niespotykana 
gościnność.

Pisarka opowiedziała ze-
branym o własnych metodach 
na napisanie książki – pisze bez 
wcześniejszego planu, wyko-
rzystuje pomysły i wątki, które 

nasuwają się w trakcje realizacji projektu. 
Po opublikowaniu książki zwykle pracuje już 
nad kolejną powieścią, zbierając materiały 
i tworząc zarys wydarzeń. Jak przyznała, ra-
czej nie należy do osób nazbyt wesołych i ta-
kie też są jej książki – refleksyjne, skłaniające 
do przemyśleń. Zapowiada wątki historyczne 
w kolejnych powieściach. Aktualnie pracuje 
nad „Diabelskim kołem”, ale na premierę po-
czekajmy cierpliwie, wszak pisanie powieści 
to praca wymagająca skupienia i namysłu.

Niech żałują ci, którzy na spotkanie 
nie dotarli. Było literacko, ale także bardzo 
smacznie – tort z okładką książki przepyszny!

Aniu, dziękujemy za możliwość świętowa-
nia premiery Twojej książki w rzgowskiej bi-
bliotece. Życzymy wielu twórczych impulsów!

fot. Sylwia Kuta, A.Malinowska

Anna 
Malinowska

Albański motyl – premiera książkiAlbański motyl – premiera książki

Rzgowski samorząd wydał w nakła-
dzie 400 egzemplarzy reprint książki 
Maksymiliana Barucha pt. „Pabiani-
ce, Rzgów i wsie okoliczne”. Ukazała 
się ona po raz pierwszy w 1903 roku.

M. Baruch był historykiem i prawnikiem z Pa-
bianic. Był członkiem Towarzystwa Miłośników 
Historii w Warszawie. Jego książka jest jednym 
z nielicznych źródeł na temat dziejów Rzgowa 
w szerszym kontekście regionu. Reprint ukazał się 
pod redakcją Ryszarda Poradowskiego, a inicja-
torem wydania był burmistrz Mateusz Kamiński.

We wstępie Mateusza Kamińskiego czyta-
my m.in., że wznowiona monografia obejmuje 
burzliwe dzieje samego Rzgowa i wielu okolicz-
nych wsi, choćby Huty Wiskickiej, która miała 
szansę na rozwój przemysłu. Los nie okazał się 
łaskawy dla tej miejscowości, podobnie zresztą 

jak dla samego Rzgowa, który po „złotym wie-
ku” zdegradowany został do roli osady o cha-
rakterze wiejskim.

Dzięki pracy M. Barucha poznajemy nie 
tylko oficjalne przywileje i dokumenty archi-

walne, ale i ludzi przed wiekami rozsławiają-
cymi Rzgów – pisze dalej M. Kamiński. Jak 
poinformował Miron Ossowski z promocji 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie, monografia 
trafiła m.in. do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, gdzie można ją wypożyczyć. Jest pomysł, 
że część egzemplarzy trafi do rąk najlepszych 
uczniów, odnoszących sukcesy w nauce, kultu-
rze czy w sporcie.

– Reprint pracy Barucha to w tej chwili 
najważniejsze i łatwo dostępne źródło wiedzy 
o przeszłości gminy Rzgów dla naukowców histo-
ryków – twierdzi redaktor Ryszard Poradow-
ski. – Wszystkie archiwalia, z których korzystał 
Maksymilian Boruch, spłonęły bowiem w czasie 
II wojny światowej.

Reprint jest w pewnym zakresie poprawie-
niem pierwszego wydania z 1903 roku, które 

było wydrukowane na papierze 
kiepskiej jakości. Efektem były 
mało czytelne całe fragmenty 
książki. Po zeskanowaniu starych 
stron, dzięki technice komputero-
wej każda litera jest teraz dobrze 
czytelna. Wydawca poprawił tak 
ewidentne błędy edytorskie jak 
odwrócone zdjęcia i pomylone 
podpisy pod ilustracjami pier-
wowzoru. Praca nad samą okład-
ką trwała trzy tygodnie. Złocone 
liternictwo na grzbietach reprintu 
to efekt mozolnej, ręcznej pracy.

tekst i fot. W.Kupisz

Cenny reprint o naszej historiiCenny reprint o naszej historii
Na tropach historii
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Po kilkumiesięcznej, ciężkiej 
chorobie, 5 maja 2022 roku 
w wieku 54 lat zmarł Jarosław 
Bartłomiejczyk ze Rzgowa. Był 
zawodnikiem i uczestnikiem 
Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowe-
go Amatorów i Weteranów, 
należał do czołowych ping-
pongistów. Koledzy sportowcy 
zachowają go w pamięci jako 
bardzo fajnego kolegę, z któ-
rym zawsze można było poroz-
mawiać m.in. o naszym sporcie.

Jarosław Bartłomiejczyk urodził się 21 maja 
1968 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Począt-
kowo mieszkał z rodzicami i siostrą w Krzep-
czowie, potem w Zofijówce, a w 1971 r. jego 
rodzina przeprowadziła się do Rzgowa.

– I odtąd całe życie rodzinne Jarka związane 
było z naszą miejscowością – wspomina wdowa 
Anna. – Tutaj chodził do szkoły podstawowej 
i nawiązał wiele przyjaźni. Jego klasa do dzisiaj 

utrzymuje dobre relacje i wzajemnie się wspiera. 
Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Sa-
mochodowej w Łodzi, a LO ukończył już jako 
dorosły w Sieradzu. Zatrudnił się w „Transbu-
dzie”, a po potem przeniósł się do Wojskowych 
Zakładów Lotniczych w Łodzi, gdzie pracował 
ponad 34 lata.

– Dla Jarka bardzo ważne było szczęście 
rodzinne – podkreśla wdowa. – W 1993 r. po-

braliśmy się, a w 1995 r. i w 2000 r. urodzili się 
nasi synowie – Rafał i Marcin. Bardzo dbał 
o bliskich, kochał ich i wspierał, a dzieci wy-
chowywał w atmosferze szacunku dla drugiego 
człowieka. Uśmiechnięty, pogodny, przyjazny, 
zabiegał o dobre relacje z rodziną, przyjaciółmi 
i znajomymi. Poświęcał dużo czasu na rozmowę, 
telefony do bliskich i znajomych, a także starał 
się być pomocny w razie czyichś problemów.

Zamiłowanie do sportu odkrył już jako nasto-
latek. Zaczął z kolegami jeździć do Tuszyna, gdzie 
znalazł swoje życiowe zamiłowanie do paletki. 
Grał w ligach amatorskich i zawodowych w druży-
nach Rzgowa, Łodzi, Tuszyna, Pawlikowic. Jeździł 
na turnieje w całej Polsce. Zdobył indywidualnie 
i drużynowo wiele pucharów i medali. Przy jego 
dużym wkładzie klub Zawisza Rzgów wielokrotnie 
zdobywał wysokie pozycje w ligach amatorskich.

Był bardzo aktywny. Biegał, ćwiczył, uwiel-
biał jazdę rowerem. Przez ponad 20 lat jeździł 
na rowerze do pracy, na zawody, załatwiać różne 
sprawy. Nie była dla niego przeszkodą odległość, 
ani śnieg czy deszcz. Rezygnował tylko wtedy, 
kiedy już pogoda naprawdę nie pozwalała albo 
dopadało przeziębienie. Pedałował na zawody 
do Wiśniowej Góry czy na trening do Bychlewa. 
Kiedyś postanowił rowerem pojechać jak najda-
lej w jeden dzień. W 18 godzin pokonał 330 km 
– ze Rzgowa do Pruszcza Gdańskiego.

Wyzwania, życie rodzinne i zawodowe, 
dobre relacje z ludźmi dawały mu satysfakcję 
i spełnienie. Jego choroba i śmierć niespodzie-
wanie zabrała go w wieku 54 lat, kiedy mógł 
jeszcze cieszyć się życiem, spełniać marzenia 
i być dumnym z tego, co już osiągnął.

Oprac. i fot. Włodzimierz Kupisz

Po dwóch latach przerwy, w sobotę 
4 czerwca w GOK usłyszeliśmy 
jednocześnie 4 chóry w akcji!
Finał koncertu ze wzruszającą, wręcz porażającą 
„Modlitwą o pokój” N.Blachy (notabene bardzo 
trafioną w obecnej sytuacji na świecie) i przepięk-
nym, śpiewnym „Poematem” Z.Fibicha w wyko-
naniu prawie 70 chórzystów zakończył Koncert 
na 4 Chóry, który rozpoczął się o godz.16.30.

Początkowo chóry wystąpiły we własnym 
repertuarze, a całe wydarzenie było zwieńcze-

niem całodziennych warsztatów chóralnych, 
które w Rzgowie odbywały się po raz dziewią-
ty. Organizatorem wydarzenia był Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie, a gospodarzem 
oczywiście Rzgowski Chór Camerata.

Trenerami, chórmistrzami, którzy praco-
wali z poszczególnymi głosami – sopranem, 
altem, tenorem i basem – dyrygenci: Jacek 
Tadeusz Małż, Piotr Ranfeld, Cezary Górczyń-
ski oraz Izabela Kijanka. Nowy budynek GOK 
sprawdził się znakomicie i zrobił ogromne wra-

żenie na naszych gościach – chórach: „Radość 
Życia” z Piotrkowa Trybunalskiego, Towarzy-
stwie Śpiewaczym im. S.Moniuszki z Aleksan-
drowa Łódzkiego i Chórze „Speranza” z Kutna.

Cel całego przedsięwzięcia: propagowanie 
chóralistyki we współczesnym wydaniu, pod-
noszenie jakości śpiewu chóralnego, prezentacja 
dorobku, a przede wszystkim integracja środo-
wiska i prezentacja przed fantastyczną rzgowską 
publicznością, która bardzo ciepło odebrała wy-
stępy śpiewaków-amatorów – został osiągnięty!

Dyrektor GOK Joanna Papuga-Rakowska 
i Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, któ-
rzy nagrodzili dyplomami dyrygentów i chóry 

wyrazili również wzruszenie, zadowolenie oraz 
podziw za wytrwałość, przygotowanie i zaan-
gażowanie uczestnikom tego wydarzenia.

Prowadząca koncert Izabela Kijanka dzię-
kowała z kolei za wielką pracę oraz wspaniały, 
wspólnie spędzony czas.

Zmęczeni całodziennym wysiłkiem, ale 
szczęśliwi, że spotkaliśmy podobnych sobie 
pasjonatów rozmaitego kalibru śpiewu chóral-
nego, z życzeniami mnożenia tego, co przynosi 
nam radość i rozwój osobisty oraz buduje kul-
turę, już planujemy X Jubileuszowe Warsztaty 
Chóralne w Rzgowie 2023!

Izabela Kijanka

Sportowe Sportowe 
życie życie 
i rodzinai rodzina

Powrócił Powrócił 
Koncert Koncert 
na Cztery na Cztery 
Chóry!Chóry!

WspomnienieWspomnienie
o Jarosławie Bartłomiejczykuo Jarosławie Bartłomiejczyku
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Od mszy świętej w kościele 
parafialnym rozpoczęły się nie-
dzielne uroczystości związane 
ze 117. rocznicą utworzenia 
straży ogniowej w Rzgowie. 
Strażacy ze Rzgowska Orkie-
strą Dętą i zaproszonymi gość 
przeszli ze świątyni na plac 
przed remizą.

Miało miejsce bardzo ciekawe wydarze-
nie – na sztandar jednostki przyrze-
czenie złożyli członkowie Młodzie-

żowej Drużyny OSP Rzgów. Młodszy brygadier 
Sylwester Norwiński, dowódca Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej KPPSP w Koluszkach podkre-
ślił w swoim wystąpieniu, że przez całe dekady 

strażacy musieli martwić się o zdobycie sprzętu 
przeciwpożarowego wysokiej jakości, a teraz 
nadeszły czasy, gdy w niektórych ośrodkach 
trudno znaleźć ochotników do jego obsadzenia. 
Pododdział najmłodszych druhów świadczy 
o tym, że przynajmniej w Rzgowie nie będzie 
problemów z następstwem pokoleniowym.

Niektórych mogą dziwić obchody 117-lecia 
rocznicy powołania straży ogniowej. Dwuletni 
okres pandemii spowodował, że dopiero teraz 
możliwa była organizacja zaległego jubileuszu. 
Tak więc z dwuletnim poślizgiem proboszcz 
ksiądz kanonik Krzysztof Florczak oraz wikary, 
ksiądz Jakub Hejduk poświęcili wóz pożarniczy 
marki Renault. Wodę święconą duchowni czer-
pali oczywiście ze strażackiego hełmu. Samo-
chód z 2020 r. oczywiście nie stał bezczynnie 
w garażu. Ten nowoczesny, świetnie wyposa-
żony pojazd wyjeżdżał już do akcji 200 razy!

Najdonioślejszą chwilą apelu była dekoracja 
kilkudziesięciu druhów odznaczeniami za długą 
służbę. Rekordziści po raz pierwszy wyjechali 
do pożaru 55 lat temu. Wśród odznaczonych 
znalazł się starszy brygadier Radosław Pełka, 
który ma za sobą 35 lat ochotniczej służby. Bry-
gadier służy w zawodowej formacji i jest zastęp-
cą komendanta miejskiego PSP w Łodzi. Wzru-
szającymi momentami było wciągnięcie flagi 
państwowej na maszt oraz defilada oddziałów.

Przed remizę zajechała kuchnia polowa, 
a wszyscy uczestnicy obchodów skosztowali 
gorących potraw przygotowanych przez KGW 
Rzgów. Zorganizowano piknik strażacki. Pu-
bliczność mogła m.in. poznać historię zaparko-
wanego na podwórku jednostki pożarniczego 
52-letniego stara, który służył w wojskowej 
i ochotniczej straży pożarnej. Teraz znajduje 
się w rękach prywatnych i jest odrestaurowa-
nym antykiem.

W uroczystości wzięli udział: burmistrz 
Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza Mo-
nika Pawlik, przewodniczący Rady Miejskiej 
Radosław Pełka z grupą radnych, Stanisław 
Gajdzicki – prezes OSP Rzgów i młodszy bry-
gadier Sylwester Norwiński – dowódca JRG KP 
PSP w Koluszkach. Dowódcą uroczystości był 
Mateusz Kuzik.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

OSP Rzgów OSP Rzgów 
ma już 117 lat!ma już 117 lat!

Uroczyście i radośnieUroczyście i radośnie
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W Domu Kultury odsłonięto kamien-
ną tablice upamiętniającą 12 lat 
współpracy kulturalnej Rzgowskiej 

Orkiestry Dętej i zespołów z San Bartolomeo 
Val Cavargna we włoskiej Lombardii. Na tabli-
cy widnieje co prawda data 2020 rok, ponieważ 
piątkowa uroczystość z powodu pandemii była 
spóźniona dwa lata.

Koncert orkiestrantów poprzedził film 
na temat historii zespołu. Rzgowska Orkiestra 
Dęta została założona w 1907 r. wraz z od-
działem Straży Ogniowej. Jednym z głównych 
organizatorów był syn założyciela straży Adolf 

Schittenhelm. Działalność orkiestry została 
przerwana w 1914 r., kiedy działania Niem-
ców sprawiły, że straciła 16 z 24 posiadanych 
instrumentów. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
– do rozwoju zespołu muzycznego przyczynił 
się Tyliński, właściciel cegielni w Gospodarzu. 
Zakupiono nowe instrumenty. Trzon orkiestry 
w okresie II Rzeczypospolitej tworzyła rodzi-
na Schittenhelmów: Gustaw, Otto i Marian. 
Z ekranu głos narratora przypomniał „Sto lat” 
zagrane przez rzgowskich muzyków dla papie-
ża Polaka w Watykanie.

Jubileuszowy koncert orkiestry pod batu-
tą Jacka Rutkowskiego zakończył się owacją 
na stojąco. Trudno się dziwić, bo świąteczny 
repertuar składał się nie tylko z marszy, ale 
również z występów wokalnych… orkiestran-
tów: Agaty Juśkiewicz, Katarzyny Kuny i Ma-
teusza Tomaszewskiego. Liczne podziękowania 

za sprawną organizację działalności orkiestry 
w Rzgowie i podczas wojaży zagranicznych ze-
brał prezes orkiestry Włodzimierz Kaczmarek. 
Na scenie Domu Kultury w piątkowy wieczór 
został doceniony trud wszystkich muzyków 

związanych z zespołem. Renata Furga, Izabela 
Kijanka i Jarosław Rychlewski przygotowali na-
wet specjalną piosenkę na 115-lecie orkiestry.

Życzenia złożyli m.in. wicemarszałek 
województwa łódzkiego Piotr Adamczyk, 
dyr. Biura Poselskiego wicepremiera Piotra 
Glińskiego Małgorzata Cebulka, delegacje re-
gionów partnerskich gminy Rzgów z Włoch 
i Rumunii, radne powiatowe: Marta Stasiak, 
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, Edyta Wa-
przko, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, 
przewodniczący Radosław Pełka w imieniu 
Rady Miejskiej w Rzgowie, prezes OSP Rzgów 
Stanisław Gajdzicki i Wojciech Gałkiewicz ko-
mendant Gminnego Związku OSP RP oraz 
były kapelmistrz orkiestry Krzysztof Goss. 
Gospodarzami koncertu byli: Joanna Papuga-
-Rakowska, dyr. GOK oraz Marek Binkowski, 
kierownik muzyczny.



Orkiestranci Orkiestranci 
świętowali świętowali 
115. urodziny!115. urodziny!

Od mszy w kościele parafialnym rozpoczęły się obchody jubileuszu 
115-lecia Rzgowskiej Orkiestry Dętej. Po południu, 3 czerwca Rzgow-
ska Orkiestra Dęta przeszła ulicami od świątyni przez Stary Rynek 
do Gminnego Ośrodka Kultury. Pochód zamykali rzgowianie, przed-
stawiciele lokalnych władz samorządowych oraz delegacje zaprzy-
jaźnionych regionów z Rumunii i Włoch. 

Grają jak z nut…Grają jak z nut…

Z okazji 115. jubileuszu Rzgowskiej Orkiestry 
Dętej na zaproszenie rzgowskiego samorządu 
przyjechali goście z regionów partnerskich 
w z Rumunii i Włoch. Przywitali ich: bur-

mistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz Rado-
sław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej. 
M. Kamiński oraz Włodzimierz Kaczmarek, 
prezes Orkiestry Dętej wręczyli członkom 
delegacji upominki. Nasi partnerzy przyzna-
li, że po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią, trzeba teraz nie tylko, przywrócić 
normalne kontakty, ale rozwinąć współpracę.
 WK

Z Włoch i Rumunii 
przyjechali goście
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11 czerwca 2022 r. odbyła się 
uroczystość Powiatowego Dnia 
Strażaka połączona z 30-leciem 
PSP oraz 80-leciem OSP Lipiny. 
Oficjalna część uroczystości od-
była się na boisku przy SP w Li-
pinach, którą rozpoczęła msza 
polowa w intencji strażaków.

Na obchody stawiły się niemal wszystkie 
jednostki OSP z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego wraz ze swoimi pocztami sztan-
darowymi. Następnie miał miejsce uroczysty 

apel oraz poświęcenie nowego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego GCBA z JRG Koluszki. 
Podczas uroczystości wręczone zostały medale, 
wyróżnienia, odznaki oraz wyższe stopnie służ-
bowe. Trzem druhom z terenu powiatu wrę-
czone zostały decyzje przyznające świadczenie 
ratownicze OSP. Obchody zakończyła defila-
da, następnie pododdziały udały się do remizy 
OSP Lipiny na poczęstunek i strażacką biesia-
dę. W uroczystości udział wzięli m.in druh Da-
riusz Krzewiński – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, Ewa Pytka – sekretarz 
gminy Rzgów.

PSP Koluszki, fot. omc asp Stelmach

W niedzielę, 12 czerwca na sce-
nie GOK odbyła się premiera 
spektaklu „Utopić szczęście-
….w alkoholu”, który poruszył 
niezmiernie ważny i trudny te-
mat. Pokazał proble-
my związane z uza-
leżnieniami oraz 
obraz tego, do czego 
może doprowadzić 
nałóg.

Ta historia może zdarzyć się 
każdemu. Uzależnienie czai się 
wszędzie. Często niewinnie, 
na fantastycznej imprezie, spo-
tkaniu czy nawet w szkole, pod 
przykryciem fałszywej sympatii 
a faktycznie wyrachowania i ma-
nipulacji. Uzależnienie jest wiel-
ką tragedią i to nie tylko dla uza-

leżnionego, ale dla bliskich, przyjaciół i rodzin. 
„Utopić szczęście…” to spektakl o tym, jak ła-
two można zmienić życie w piekło ale i o tym, 
jak walczyć o nową przyszłość. To przestroga 
dla młodzieży i dorosłych. Dla wszystkich. Bez-
pośrednio po przedstawieniu, widownia wysłu-
chała krótkiej prelekcji na temat uzależnień.
Na scenie zaprezentowali się artyści grupy te-
atralnej „Za Żyletą” pod kierunkiem Bożeny 
Krawczyńskiej – scenarzysty i reżysera sztuki. 
Oprawa muzyczna: Marek Binkowski. Konsul-
tacja psychologa – Paulina Suchcicka. GOK

Współpraca i dofinansowanie: Gminna 
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Rzgowie

Ważna 
premiera

Powiatowy Dzień StrażakaPowiatowy Dzień Strażaka
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Kolejny rodzinny piknik sporto-
wy na stadionie Zawiszy, odbył 
się 11 czerwca i połączony został 
z obchodami jubileuszu 75-lecia 
klubu. Kolejny już raz stadion 
przy ulicy Tuszyńskiej zapełnił 
się zawodnikami, trenerami, 
rodzicami, kibicami oraz przyja-
ciółmi wspierającymi Zawiszę.

Goście, goście…
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. 
prezesa WZLZS Marka Mazura, burmistrza 
Rzgowa Mateusza Kamińskiego i wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej Marek Bartoszewski 
i grupy radnych. Gospodarzy reprezentowali 
prezesi Zawiszy – Ryszard Siotor, Bogdan Frąc-
kowicz, Bolesław Siutowicz, Bogdan Papuga 
i Robert Świerczyński. Na ręce zarządu Zawi-
szy powędrowały okolicznościowe patery i listy 
gratulacyjne wraz z życzeniami dalszego rozwo-
ju zasłużonego dla regionu klubu sportowego.

Założeniem obchodów 75-lecia było przypo-
mnienie osób, które zapisały się w historii klubu 
i uprawianych dyscyplinach, wszak rzgowski 
klub rozwinął się nie tylko dzięki piłce nożnej, 
ale również miał sukcesy w lekkoatletyce, tenisie 
stołowym czy podnoszeniu ciężarów. Wspólnie 
z władzami LZS postanowiono o przyznaniu 
okolicznościowych odznak i medali dla zasłużo-
nych zawodników: Jan Pytka i Eugeniusz Zapie-
raczyński (podnoszenie ciężarów), Piotr Salski 
i Stanisław Szczech (lekkoatletyka), Krystyna 
Czekalska oraz pośmiertnie Jarosław Bartłomiej-
czyk (tenis stołowy), a także Jan Czernik i Kazi-
mierz Salski (piłka nożna), a za wkład w rozwój 
LZS uhonorowano Bolesława Siutowicza.

Oficjalne uroczystości poprzedzone zosta-
ły pojedynkami pomiędzy drużynami Zawiszy 
i MKS Zduńska Wola, a zakończone zostały 
konkursem wiedzy na temat historii klubu. 
Co ciekawe, w quizie triumfowała para zawod-
ników z rocznika 2009, co pokazuje, że historia 
Zawiszy jest i będzie przekazywana kolejnym 
pokoleniom. Nie zabrakło także poczęstunku 
przygotowanego przez rodziców naszych za-
wodników, a swój kunszt kulinarny tradycyjnie 
zaprezentował też Dworek Amber. Dziękuje-
my za wsparcie sponsorów – firmom Oskroba, 
Grot i Dworek Amber!

Rozgrywki z sukcesami!
Rozgrywki sezonu 2021/2022 dobiegły końca. 
Już dawno żaden z sezonów nie zakończył się 
tak dobrymi wynikami. Zacznijmy od senior-
skiego zespołu kobiet, który jako pierwszy za-
pewnił sobie ligowe zwycięstwo. 17 zwycięstw 
w 20 spotkaniach i 110 zdobytych bramek 

to piękny dorobek najliczniejszego zespołu Za-
wiszy. Wygranie IV ligi kobiet wiązało się bez-
pośrednio z uzyskaniem promocji na wyższy 
szczebel rozgrywek. Decyzja o przystąpieniu 
do III ligi pod wieloma względami nie należała 
do najłatwiejszych. Ale kto jak nie one, niestru-
dzone w bojach i rozwijające się na wielu spor-
towych płaszczyznach, miały podjąć tę rzuconą 
rękawicę? Co prawda, decyzja zapadła w dniu 
ostatecznego terminu zgłoszenia, wyznaczonego 
przez PZPN, ale nie mogła być inna, niż na tak! 
Dziewczyny zdecydowały się podjąć walkę 
w rozgrywkach III ligi, które swoim wykraczają 
poza obszar województwa łódzkiego. Wśród ry-
walek znajdziemy najprawdopodobniej druży-
ny z Warszawy, Radomia, Olsztyna, Płocka czy 
Ostrołęki, ale także z Konstantynowa Łódzkie-
go, Szczercowa czy Tomaszowa Mazowieckiego. 
Trzeba również zauważyć, że to także świetna 
promocja gminy Rzgów. Trzymamy mocno 
kciuki za udane występy w nowym sezonie!

Kolejny zespół, który zanotował bardzo 
dobry sezon to debiutujący w seniorskich roz-
grywkach męski zespół rezerw Zawiszy, o sile 
którego stanowili głównie 
chłopcy urodzeni w latach 
2003 i 2004. Co prawda ligi 
wygrać się nie udało, ustępu-
jąc miejsca rezerwom AKS 
SMS Łódź, ale zajęcie dru-
giego miejsca premiowane-
go bezpośrednim awansem 
to także duży sukces drużyny 
prowadzonej przez trenera 
Kowalskiego. Trzeba nad-
mienić, że rozgrywki B-kla-
sy uległy sporym zmianom. 
W gronie rywalizujących 
drużyn znalazło się bowiem 
wiele ekip, które stanowiły 

zaplecze pierwszych zespołów, co przekładało 
się zarówno na wiek zawodników, jak i jakość 
rozgrywek. Ponadto, aż 6 z 10 drużyn to zespo-
ły reprezentujące Łódź. Podsumowując, zespół 
w 18 kolejkach odniósł 11 zwycięstw, 4 remisy 
i 3 porażki, notując bilans bramkowy na po-
ziomie 69–23. Na pewno część zawodników 
udowodniła, że należy im się szansa na zapre-
zentowanie swoich umiejętności w drużynie 
prowadzonej przez trenera Osińskiego, który 
z pewnością z takiej możliwości skorzysta.

Młodzież nie odstaje
Najdłużej w niepewności trzymali nas zawod-
nicy Juniorów Młodszych z rocznika 2006/07. 
Do ostatniej kolejki nie było wiadomo, któ-
ra z drużyn zapewni sobie awans do baraży 
o rozgrywki wojewódzkie. W grze pozostawa-
ły 3 drużyny, które posiadałyby tę samą liczbę 
punktów. Zgodnie z regulaminem, na pierw-
szym miejscu, dzięki bilansowi bramkowemu, 
uplasował się nasz zespół! Kolejnym do po-
konania krokiem miał być baraż, ale dzięki 

wolnemu losowi zameldowaliśmy się w lidze 
wojewódzkiej. To ogromny sukces tego zespo-
łu, który prężnie funkcjonuje. To także podsu-
mowanie wieloletnich starań o ciągły rozwój, 
wzmocnienia drużyny i bieżące funkcjono-
wanie. Był czas na radość i świętowanie tego 
awansu, a powoli zbliża się czas dalszej ciężkiej 
pracy. Już niedługo przed podopiecznymi tre-
nera Rutkowskiego nowe wyzwania i spraw-
dziany. Wierzymy jednak, że Zawisza pokaże 
swoje umiejętności w lidze wojewódzkiej i jesz-
cze nie raz przyniesie nam radość.

To jeszcze nie koniec wyróżnień i dobrych 
wyników. Rozgrywki Grupy 1 Młodzika D1 
zdominował zespół rocznika 2009. Komplet 
9 ligowych zwycięstw i świetny bilans 54–10 
pozwoliły na drugi z rzędu awans do baraży 
o ligę wojewódzką. Ścieżka dodatkowych gier 
jest wyjątkowo długa, a nasz zespół w pierw-
szej kolejności zmierzył się z przeciwnikiem 
z Łodzi – TMRF Widzew. Pierwsze spotka-
nie, rozegrane zostało w deszczu. Przez długi 
czas utrzymywał się wynik bezbramkowy, ale 
w samej końcówce, po zamieszaniu w naszym 
polu karnym, gospodarze meczu zdołali strze-
lić bramkę i pokonali Zawiszę 1:0. Mimo nie-
znacznej porażki wynik dwumeczu pozostawał 
sprawą otwartą, a my z niecierpliwością czeka-
liśmy na rewanż w Rzgowie. Niestety kolejny 
raz o jedną bramkę lepsi okazali się zawodnicy 
z Łodzi i po ponownym 1:0 awansowali do dal-
szych baraży. Być może sprawdzi się przysłowie 
„do trzech razy sztuka…”.

Udany sezon
Nie zapominamy także o pozostałych druży-
nach. Pierwszy zespół zakończył rozgrywki 
na dobrej 7. pozycji. Być może tych punktów 
byłoby więcej, ale ostatnie spotkania to głów-
nie przegląd kadry i szanse dla zawodników, 
którzy na boiskach spędzili mniej minut. Oni 
również pokazali, że w piłkę grać potrafią, 
choćby w ostatnim meczu, w którym pokonali 
wicelidera tabeli – GKS Ksawerów. Dobre wy-
niki zanotował zespół z rocznika 2010. Zespół 
trenera Jankowskiego w 18 spotkaniach zano-
tował 14 zwycięstw oraz 4 porażki i ostatecznie 
uplasował się na 3 pozycji, za Widzewem Łódź 
i Włókniarzem Pabianice.

Nie sposób także nie wspomnieć o zespole 
z rocznika 2012, który w rozgrywkach Orli-
ka zdobywa szlify. Boje toczone z najlepszymi 
drużynami w okręgu i województwie napawają 
optymizmem. Pozostałe drużyny w mniejszym 
lub większym stopniu zaznaczają swoją obec-
ność na piłkarskiej mapie. Rocznik 2008 na sku-
tek kilku ubytków i kontuzji dzielnie stawiał czo-
ła w rozgrywkach trampkarzy, a roczniki 2013, 
2014, 2015 i 2016 kontynuują naukę futbolowe-
go rzemiosła pod okiem swoich trenerów.

Podsumowując zakończony sezon jest nam 
niezmiernie miło, że poszczególne drużyny 
podnoszą swoje umiejętności i chętnie uczest-
niczą w treningach oraz zajęciach dodatko-
wych. Cieszy nas też, że ich wysiłek przynosi 
wymierne korzyści, jak choćby wywalczony 
awans juniorów młodszych do rozgrywek ligi 
wojewódzkiej. To nagroda za ich pracę, to tak-
że pokazanie młodszym rocznikom, że mo-
zolna praca w końcu przyniesie określony cel. 
To również pokazanie, że nie należy się podda-
wać, a jednocześnie podsumowanie pracy tre-
nerów, kierowników i działaczy, których celem 
jest zbudowanie jeszcze silniejszego i mocniej-
szego klubu. Brawo Zawisza!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

PIKNIK RODZINNY PIKNIK RODZINNY 
NA STADIONIENA STADIONIE

75-lecie GLKS Zawisza75-lecie GLKS Zawisza



RZGÓW NASZA GMINA – czerwiec 2022

W czwartkowy wieczór, 23 czerwca 
2022 roku na scenie GOK-u od-
był się koncert, jakiego jeszcze nie 

było. Prawie wszystkie fotele zajęte. Na scenie 
przedstawiono wyjątkowe interpretacje wo-
kalno-muzyczne „Najpiękniejszych piosenek 
z polskich filmów i seriali”, a do tego wspaniały 
popis umiejętności akustyka i oświetleniowca. 

Muzyka filmowa minionych dekad odżyła i wy-
brzmiała na nowo na tym ostatnim przedwaka-
cyjnym koncercie w rzgowskim Domu Kultury.

Program zaprezentowała sekcja wokalna 

placówki pod kierunkiem Marka Binkowskie-
go oraz zaproszeni muzycy. Nastoletni i doro-
śli wokaliści zaśpiewali utwory m.in. z filmów: 
„Och, Karol”, „Kogel mogel”, „Miasto’44”, 

„Na dobre i na złe”, „Janosik”. Publiczność po-
dziwiała nie tylko muzykę i piękne głosy, ale 
również ruch sceniczny, fryzury, makijaż oraz 
wspaniałe kreacje. Dyrektorka GOK Joanna 
Papuga-Rakowska pogratulowała artystom 
amatorom wspaniałych wykonań i uhonoro-
wała różami.

tekst i fot. W.Kupisz

Na filmową Na filmową 
nutkę…nutkę…

16 ROZMAITOŚCI

Ostatni koncert w GOK przed wakacjamiOstatni koncert w GOK przed wakacjami

W sobotę, 25 czerwca na pik-
niku w Prawdzie trzeba było 
zraszać obecnych mgłą wodną 
z węża strażackiego. Cień za-
pewniała wiata rekreacyjna 
z poczęstunkiem, wodą i zim-
nymi napojami. Temperatura 
dochodziła do 29°C w cieniu, 
ale nic nie mogło przeszkodzić 
dobrej zabawie.

Druhowie OSP Prawda, jak również miejscowe 
KGW oraz społecznicy zaprosili mieszkańców 
na IV Świętojańskie Spotkanie Integracyjne. 
Jego organizacja była możliwa dzięki zdobyciu 
minigrantu Centrum Opus oraz gminy Rz-

gów. Impreza odbyła się na placu zabaw, a póź-
niej przeniosła się do klimatyzowanej remizy. 
Ponieważ spotkanie sobótkowe nie może się 
obyć bez plecenia wianków, więc zaproszono 
wszystkich do udziału w warsztatach flory-
stycznych. Oczywiście, skorzystano ze świe-
żych kwiatów.

W programie były także zawody w strąca-
niu butelek strumieniem wody z węża i obsługa 
sprzętu strażackiego. Dobrą zabawę zapewnia-
ły: dmuchana zjeżdżalnia, pogonie za bańkami 
mydlanymi oraz siłownia na świeżym powie-
trzu. Dzieci dostały specjalnie przygotowane 
na piknik desery oraz ciasta i watę cukrową. 
W pikniku wzięli udział m.in. burmistrz Rz-
gowa Mateusz Kamiński oraz radny Jan Spałka.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Pomimo upału, w ostatnią niedzielę czerwca 
przeprowadzono akcję honorowego krwiodaw-
stwa w GOSTiR w Rzgowie. Zarejestrowano 34 

potencjalnych dawców, z których u 30 nie było 
przeciwskazań. Łącznie uzyskano 13,5 litra ży-
ciodajnego płynu.

Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Rz-
gowskich Krwiodawców im. Kaprala Wojt-
ka we współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 
i GOSTiR w Rzgowie. Gmina Rzgów oraz 
sponsorzy ofiarowali pulę napojów i suwenirów 
dla uczestników akcji, m.in. izotoniki, kremy 
do opalania z filtrem, skarbonki, a także opaski 
odblaskowe. (WK)

Prawdziwe spotkanie 
świętojańskie

Dawcy krwi nie zawiedli!


