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W piątek, 12 sierpnia 2022 r. 
burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński złożył gratulacje, 
wręczył kwiaty i upominki 
Urszuli Świątkowskiej, naczel-
niczce poczty w Rzgowie, która 
odchodzi na emeryturę.

Pani naczelnik związała całe życie zawodowe 
z Pocztą Polską. Zaczynała od obsługi klientów 
26 stycznia 1982 r. Była kierowniczką zmiany 
i listonoszką. W 1990 r., będąc już naczelnikiem 
Poczty Polskiej w Ksawerowie, pracowała do-
raźnie jako listonosz, bo brakowało rąk do pra-
cy. 1 lipca 1995 roku została naczelnikiem pocz-
ty w Rzgowie. Z pozoru cicha i niewielka poczta 
w Rzgowie powiększyła się o okienko w Cen-

trum Handlowym „Ptak”. Pod tymi adresami 
z usług pocztowych korzysta obecnie około 7,5 
tysiąca klientów miesięcznie, czyli przeciętnie 
350 osób dziennie. Duży ruch panuje w dziale 
z paczkami – w ciągu dnia gromadzi się ich tyle, 
że wystarczają do wypełnienia ciężarówki!

Rzgowski urząd pocztowy jest miejscem 
często odwiedzanym nie tylko z uwagi na pod-
stawowy zakres usług, bo w placówkach można 
kupić również inne artykuły, prasę czy książki.

Tekst i fot. W.Kupisz

W tym roku Stara Gadka była gospoda-
rzem Dożynek Gminnych 2022. Przed-

stawiamy tegorocznych starostów święta plo-
nów gminy Rzgów:

Ewa Socha-Rakowska mieszka w Sta-
rej Gadce od urodzenia. Od 22 lat prowadzi 
z mężem Zbigniewem gospodarstwo ogrod-
nicze średniej wielkości, wyspecjalizowane 
w takich kwiatach ozdobnych jak eustoma, ce-
lozia czy lewkonia. Starościna jest absolwent-
ką Politechniki Łódzkiej. Jest mamą Marka 
(lat 21) i 20-letniej Joanny. Dzieci kształcą się 
w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie 
w specjalności: kontroler ruchu lotniczego. Syn 
Mateusz (lat 18) jest w czwartej klasie matema-

tyczno-fizycznej XXV Liceum Ogólnokształcą-
cego w Łodzi. Starościna w wolnych chwilach 
czyta literaturę popularną. Lubi spędzać czas 
na łonie natury – zawsze towarzyszyła dzie-
ciom na zawodach wędkarskich w Rzgowie.

Starosta święta plonów Arkadiusz Śmiecho-
wicz jest absolwentem zarządzania i marketingu 
na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi od 17 lat 
gospodarstwo ogrodnicze: 8 tys. m2 pod szkłem. 
Specjalność: róże cięte 16 odmian, łącznie 80 
tysięcy krzewów. Róże dostarcza na giełdę kwia-
tową w Łodzi. Żona starosty ma na imię Magda-
lena, są rodzicami 11-letniego Marcela, 9-letniej 
Oli oraz prawie 2-letniej Alicji. Ponieważ dożynki 
są zawsze podsumowaniem sezonu upraw to Ar-
kadiusz Śmiechowicz zapewnia, że to był bardzo 
ciężki rok – węgiel drożeje od jesieni 2021 roku. 
Starosta w chwilach wolnych czyta książki histo-
ryczne i relaksuje się podczas relacji sportowych.

WK

Szerszą relację i fotoreportaż 
z Dożynek 2022 zamieścimy 

w kolejnym wydaniu naszej gazety.

Pani naczelnik 
ODCHODZI ODCHODZI 
na emeryturę

Słoneczne 
Dożynki Gminne 
w Starej Gadce
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Okazją do wręczenia wyróżnień 
były Dni Rzgowa były, a medale 
wręczali radni na czele z Rado-
sławem Pełką, przewodniczącym 
Rady Miejskiej oraz burmistrzem 
Mateuszem Kamińskim.

Tytuł odebrał doktor Feliks 
Lukas, który pracuje w Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Rzgowie 
nieprzerwanie od 42 lat. Zawsze 
interesował się zdrowiem swo-
ich podopiecznych, a w nagłych 
przypadkach nie odmawiał wizyt 
domowych. Marek Lukas oprócz 

obowiązków zawodowych był 
też społecznikiem. W latach 
1990–1994 był wiceprzewod-
niczącym Rady i jednocześnie 
przewodniczącym Gminnej 
Komisji Zdrowia. Dr Feliks Lukas 
fascynuje się historią Rzgowa i jego 
ludźmi, związanymi z naszą gminą. Kolek-
cjonuje stare zdjęcia Rzgowa oraz dokumentuje 
zmiany w gminie.

Drugi Honorowy Obywatel Gminy Rzgów 
– Stanisław Gierasiński – zawsze był człowie-
kiem czynu, dlatego w połowie lat 80. – kiedy 
nadarzyła się okazja – wraz z kolegami ze Rz-

gowa założył Społeczny Komitet 
Gazyfikacji. Dzięki zapałowi 
społeczników, gaz dotarł do nas 
na początku lat 90., a rzgowia-

nie docenili jego starania i został 
wybrany do Rady Gminy. W latach 

80. przewodniczył również Społecz-
nemu Komitetowi Budowy Szkoły Podsta-

wowej w Rzgowie i jako jedyny nie podpisał 
protokołu odbioru szkoły ze względu na liczne 
usterki. Dwanaście lat był ławnikiem Sądu Re-
jonowego w Pabianicach. Działał też aktywnie 
w Zarządzie LZS w Rzgowie.

WK

HONOROWI 
OBYWATELE 

GMINY RZGÓW

Złoty Buzdygan – prestiżowa nagroda Wybitny 
Agroprzedsiębiorca Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 2021–2022 i dyplom dla Józefa Gro-
ta, założyciela i twórcy rodzinnej firmy w Sta-
rowej Górze to kolejne zaszczyty w tym roku 
dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Grot”. 
W ogrodzie Belwederu dyplomy oraz nagrodę 
wręczyła Halina Szymańska – prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

WK

Buzdygan 
dla Grota

Burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński wziął udział w woje-
wódzkich obchodach święta 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

– Czas, w którym żyjemy, skłania do przekaza-
nia naszym Żołnierzom szczególnych wyrazów 
uznania oraz najserdeczniejszych życzeń bez-
piecznej służby – powiedział burmistrz Ma-
teusz Kamiński. – 15 sierpnia, na pamiątkę 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku 
stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, 
czyli bitwy, którą często nazywamy „Cudem 
nad Wisłą”, obchodzimy Święto Wojska Pol-
skiego. Bohaterstwo polskich Żołnierzy zawsze 
pozostaje w naszej pamięci. A pomoc niesioną 
w trudnych okolicznościach i troskę o nasze bez-
pieczeństwo zawsze doceniamy. Dziękuję także 
za dzisiejsze spotkanie wszystkim Żołnierzom, 
Kombatantom i Weteranom. UMR

Obchody 
Święta 
Wojska 
Polskiego

Podczas L sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w środę, 
17 sierpnia 2022 roku przyznano tytuł „Honorowego 
Obywatela Gminy Rzgów” Feliksowi Markowi Lukasowi 
oraz Stanisławowi Gierasińskiemu.
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Rozpoczęły się prace remontowe, które 
obejmą 1169 m głównej ulicy w Praw-
dzie. Jest to droga powiatowa, ale kosz-

ty inwestycji wzięły na siebie wspólnie – sta-
rostwo (812 tys. zł) oraz rzgowski samorząd 
(500 tys. zł).

Jak poinformowała Aleksandra Dąbek, 
specjalista z Referatu Inwestycji UMR, umo-
wa z wykonawcą przewiduje nie tylko remont 
jezdni, ale również poboczy, chodników i wjaz-
dów do posesji oraz uzupełnienie istniejącego 
odwodnienia, sfrezowanie starej i rozłożenie 
nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej 
asfaltu. W zależności od stanu techniczne-
go, niektóre fragmenty ulicy zyskają również 
nową podbudowę. Na czas robót remontowych 
na jezdni, wykonawca wprowadzi tymczasową 
sygnalizację świetlną oraz ruch wahadłowy. 
Inwestycja powinna się zakończyć do 14 listo-
pada br.



W miejscu zaplanowanym na tak potrzeb-
ny parking przy przedszkolu ze żłob-

kiem w Guzewie, wykonawca pogłębił i wy-
profilował rów odwadniający. Powstanie miejsc 
postojowych między szkołą a przedszkolem 
jest uzależnione od wcześniejszego zainstalo-

wania rury kanalizacyjnej i przykrycia kanału. 
Wykonanie tej inwestycji będzie kosztować 
ok. 300 tys. zł. Po wkopaniu rury odprowadza-
jącej deszczówkę grunt zostanie utwardzony 
i przykryty kostką betonową albo betonowymi 
płytami ażurowymi.

Zakres robót obejmuje położenie 60  m 
karbowanej rury stalowej o przekroju 
(1,15  x  0,82  m) pomiędzy rowem meliora-
cyjnym na zapleczu placówek oświatowych, 
a betonową komorą przy jezdni. To nowa ko-
mora zbudowana z myślą o ścieżce rowerowej 
w kierunku Gospodarza, która powstała z my-
ślą o podczyszczaniu deszczówki wymieszanej 
ze ściekami z jezdni.

W Starowej Górze na ulicy Hetmańskiej 
można zaobserwować duży ruch na jed-

nej z największych tegorocznych inwestycji ka-
nalizacyjnych. To budowa finansowana z pro-
gramu rządowego Polski Ład.

– Oprócz Hetmańskiej, do skanalizowania 
w ramach tej samej inwestycji pozostały jeszcze: 
Ogrodowa, i Kanałowa z odcinkiem ul. Granicz-
nej – poinformował Bogdan Błaziński, inspek-
tor nadzoru budowlanego z Referatu Inwestycji 
UMR. – Część sieci jest układana w otwartym 
wykopie, a w przypadku posesji, na których wy-
konawca nie chce uszkodzić nawierzchni, uży-
wana jest samobieżna maszyna do przewiertów 
sterowanych metodą bezwykopową.

– Inwestycja kanalizacyjna w Starowej Gó-
rze jest finansowana głównie za pieniądze z Pro-

gramu Polski Ład. Przy kosztach całkowitych 
blisko 2,5 mln zł, państwo wykłada 2,28 mln zł 
– dodaje Bogdan Błaziński. – Łącznie przybę-
dą 2429 m sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej 
z odcinkami kanalizacji grawitacyjnej, gdzie zo-
stanie zamontowanych 36 studni zaworowych, 
co pozwali na podłączenie ok. 100 posesji. Od-
cinek sieci w ul. Hetmańskiej będzie podpięty 
do rury w ul. Stropowej, na której w ub. roku 
przygotowano już odpowiednie odgałęzienie. 
Wszędzie zostanie rozwinięty kabel monitorin-
gu, który pozwala szybko wykrywać i usuwać 
awarie. Nowe odcinki sieci zostaną podłączone 
do trzech podstacji monitoringu. Przewidywany 
termin ukończenia inwestycji to połowa listopa-
da bieżącego roku.

Fot. Bogdan Błaziński

Powstaje 
parking

Kanalizacja w ul. Hetmańskiej

Zawarto umowę na przebudowę ul. Łódz-
kiej w Rzgowie. Wykonawcą będzie 
Włodan z Porszewic. Wartość umowy 

to 2,377 mln zł. Ulica Łódzka jest drogą po-
wiatową nr 2942E. Na sfinansowanie remontu 
złożą się: starostwo – 948 tys. zł, Rządowy Fun-
dusz Rozwoju Dróg – 600 tys. zł, a samorząd 
rzgowski przeznaczył kwotę 829,3 tys. zł.

Jak poinformowała Aleksandra Dąbek, 
specjalista z Referatu Inwestycji UMR, za-
kres inwestycji obejmie sfrezowanie starej na-
wierzchni bitumicznej, ułożenie nowej warstwy 
wyrównawczej i ścieralnej, przebudowę pobo-
czy, a także wjazdów do posesji na 950-metro-
wym odcinku ul. Łódzkiej – od ul. Bema do ul. 

Ustronnej. Tegoroczny remont będzie kontynu-
acją modernizacji ul. Łódzkiej od ronda w kie-
runku Starowej Góry. Wykonawca ma czas 
na ukończenie remontu do 1 grudnia br.

Przebudowa ul. Łódzkiej

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

RZGÓW

GUZEW

STAROWA GÓRA

PRAWDA

Ulica 
do remontu
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Jak poinformował inspektor Bogdan Bła-
ziński z nadzoru budowlanego rzgowskie-
go ratusza, gmina Rzgów popisała umowę 

z wykonawcą na studnię głębinową w Kalinie. 
W przyszłości z tego odwiertu ma pochodzić 

80 m3 wody na godzinę, która zasili wiejski wo-
dociąg w gminie Rzgów.

– Przyjedzie ta sama wiertnia, która praco-
wała w ub. roku w Czyżeminku, gdzie urządze-
nie wierciło do głębokości 140 m, ale w Kalinie 

zaplanowany otwór 180 m. Obecnie odwierty 
powstają na głębokości dwa, a nawet trzy razy 
większej niż w latach ubiegłych! – mówi insp. 
Bogdan Błaziński.

Po wodę trzeba sięgać coraz głębiej, co nie 
tylko wynika z budowy geologicznej danego 
terenu, ale również ze zmian klimatycznych. 
Istnieje obiegowy pogląd, że im głębiej sięga 
się po wodę to jest bardziej czysta. To niepraw-
da. Każdą trzeba uzdatniać, aby nadawała się 
do spożycia. Określają to normy wynikające 
z rozporządzenia ministra zdrowia.

Jak wykazują badania, w Kalinie woda z po-
kładów górnej kredy projektowanej studni bę-
dzie zawierała mangan i żelazo w zbyt dużych 
stężeniach i trzeba będzie ją i tak doprowadzić 
do właściwych parametrów na filtrach w stacji 
uzdatniania wody. O ile w Czyżeminku już jest 
projektowana stacja uzdatnia wody, to w Ka-

linie te prace zostaną wykonane w przyszłym 
roku, co wynika ze skomplikowanego i długo-
trwałego okresu przygotowań prawnych.

Fot. przykładowe

W ramach doposażenia boiska sportowego 
w Starowej Górze, gmina zakupiła pawilon 
szatniowy. Znajdują się w nim dwie prze-
bieralnie, toaleta z kabiną natryskową, wc, 
umywalka, magazynek, a ponadto toaleta dla 
niepełnosprawnych, jak również pomieszcze-

nie biurowe. Ciepło zapewniają grzejniki elek-
tryczne konwektorowe. – Nowe zaplecze boiska 
przy ul. Żwirowej w Starowej Górze posiada in-
stalację elektryczną oraz kanalizację sanitarną, 
wykonaną z rur PVC z wyprowadzeniem pod 
kontenerem – mówi Bogdan Błaziński, inspek-
tor nadzoru budowlanego z UMR. – Z podłą-
czeniem energetycznym nie będzie kłopotu, jed-
nak części pieniędzy na przyłącze kanalizacyjne 
zabraknie. Burmistrz ma wystąpić z wnioskiem 
do Rady Miejskiej o dołożenie brakującej kwoty.

Fot. Milena Łęgocka

Jak poinformował Jarosław Nettik, dyrektor 
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie, 

placówka kupiła z własnych środków stacjo-
narny agregat prądotwórczy o mocy 30 kW.

Urządzenie kosztowało ok. 72 tys. zł. Trze-
ba jeszcze zainwestować w dodatkową obu-
dowę. Agregat przejdzie we wrześniu rozruch 
z udziałem serwisu fabrycznego i wtedy zosta-
nie podłączony do sieci elektrycznej budynku. 
– Do tej pory w razie wyłączenia prądu zmusze-
ni byliśmy wzywać wóz strażacki z przenośnym 
agregatem mniejszej mocy – mówi dyr. Jarosław 
Nettik. – To był duży kłopot ze zdejmowaniem 
urządzenia z uchwytów, rozkładaniem przedłu-
żacza i rozgałęzień, które muszą zasilić apara-
turę diagnostyczną, lodówkę ze szczepionkami, 

serwer, komputery i telefony. Nowy agregat 
umożliwia zasilenie wszystkich urządzeń przez 
dłuższy czas, nawet przez cztery. Agregat będzie 
załączał się automatycznie z kilkusekundowym 
opóźnieniem w stosunku do spadku napięcia.

Fot. Jarosław Nettik

Agregat 
dla GPZ

Jak poinformował radny Stanisław Zabo-
rowski, zakończył się kolejny etap dopo-
sażania terenu rekreacyjnego w Starowej 

Górze przy ul. Centralnej 11. Tyrolka przycią-
ga już okoliczne dzieci – zarówno polskie, jak 
i ukraińskie.

W wiacie postawionej pod koniec ub. roku, 
teraz przybyły ławki oraz oświetlenie, stylizo-
wane na latarnie (koszt ok. 7 tys. zł). Obie wiaty 
mają teraz podobne oświetlenie.

Zjeżdżalnię – obok istniejącego placu 
zabaw i siłowni na świeżym powietrzu, zain-
stalowała firma z Jarosławia. Koszt wyniósł 
11,685 tys. zł. Urządzenie jest wsparte na beto-
nowych fundamentach, a przejażdżka odbywa 
się po 24-metrowej trasie wyznaczonej stalo-
wą liną. Tyrolki w gminie Rzgów wielokrotnie 
dowiodły swej atrakcyjności dla dzieci. Tym-
czasowe zjeżdżalnie linowe pojawiały się już 
na piknikach m.in. w Grodzisku. Najstarsza, 

jest oblegana na placu zabaw w parku miejskim 
w Rzgowie. Pod względem długości żadna nie 
dorównuje tej nowej w Starowej Górze. Zarów-
no nastrojowo oświetlone wiaty oraz tyrolka 
czekały na uczestników tradycyjnej akcji ma-
lowania w plenerze, organizowanej przez GOK.

STAROWA GÓRA

RZGÓW

KALINO

Coraz 
głębsze 
studnie

TYROLKA I LATARNIETYROLKA I LATARNIE

STAROWA GÓRA

Szatnia 
przy boisku
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W Szkole Podstawowej w Guze-
wie w październiku 2021 roku, 
anglistka Katarzyna Ścibor – przy 
wsparciu dyr. Doroty Kwaśniew-
skiej – opracowała i zgłosiła 
do konkursu wniosek w ramach 
akcji Mobilność Edukacyjna 
w programie unijnym Erasmus+, 
który uzyskał łącznie 86 punk-
tów na 100 i został zatwierdzony 
do realizacji, a za nim przyszły już 
unijne pieniądze.

Celem akcji jest podnoszenie jakości nauczania 
i uczenia się przez wspieranie rozwoju kadry 
nauczycielskiej i dyrekcji szkół, wzmocnienie 
europejskiego wymiaru nauczania i promowa-
nie wartości, takich jak tolerancja i różnorod-
ność, poznawanie dziedzictwa europejskiego, 

czy wspieranie sieci zawodowych, a także popu-
laryzacja nowych technologii. Projekt zakłada 
wyjazd zagraniczny dla nauczycieli oraz drugi 
– dla 10 uczniów wraz z opiekunami. Pierwszy 
zostanie zorganizowany już w październiku, 
natomiast kolejny w marcu 2023 roku.

W ramach projektu uczniowie będą mie-
li możliwość uczestniczyć w rozmowach 
z uczniami ze szkoły hiszpańskiej. Poznają ich 
obyczaje, kulturę, rodzinne miasta. Będą mogli 

rozwijać swoje umiejętności językowe, przygo-
towywać najróżniejsze prezentacje, projekty, 
teksty, kartki, pocztówki a wszystko w języku 
angielskim. Uczniowie i nauczyciele wykorzy-
stują do współpracy Internet. Wymieniają się 
informacjami i materiałami, zdobywają cie-
kawe doświadczenia i motywują do otwarcia 
na Europę. Data zakończenia projektu w SP 
w Guzewie to 30 czerwca 2023 roku.

Oprac. WK, fot. przykładowe freepik

Jak poinformował burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, w Tadzinie trwają prace związane 
z odbiorem technicznym budynku przedszkol-
no-żłobkowego i jego wyposażanie. Przed nami 
jeszcze formalności dotyczące organizacji pla-
cówki. Rekrutacja dzieci do nowego żłobka 
odbędzie się najwcześniej w ostatnim kwartale 

tego roku. O jej terminie poinformujemy. Re-
krutację będzie prowadziła dyrektorka Żłobków 
Samorządowych gminy Rzgów. WK

Pożegnanie wychowanków żłobka samo-
rządowego w Guzewie miało miejsce 
29  lipca 2022 roku. Absolwenci otrzy-

mali czapki studenckie i pamiątkowe dyplomy, 
a wszystkie dzieci ze żłobka drobne prezenty. 
Po części oficjalnej zaczął się piknik: zabawy 
na dmuchańcach oraz degustacja łakoci. W uro-

czystości wzięli udział: burmistrz Rzgowa Ma-
teusz Kamiński, dyrektorka Zespołu Żłobków 
Samorządowych Gminy Rzgów Monika Walasz-
czyk, radny Jan Spałka, radne powiatowe Marta 
Stasiak i Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz oraz 
sołtys sołectwa Guzew-Babichy Henryk Zabo-
rowski. Tekst i fot. WK

W czwartek, 4 sierpnia 2022 r. bur-
mistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
wręczył akt nadania tytułu na-

uczyciela mianowanego Natalii Chrabelskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Guzewie. W ka-
meralnej uroczystości wzięły udział również: 
Dorota Kwaśniewska, dyrektorka rzgowskiej 
placówki oraz Marta Pietrusińska i Paulina 
Biesiacka odpowiedzialne za oświatę w UMR.

Nauczycielka nauczania początkowego Na-
talia Chrabelska sama o sobie mówi skromnie: 
– Urodziłam się, żeby pracować z dziećmi. Już 
na Uniwersytecie Warszawskim studiując peda-
gogikę wczesnoszkolną miała marzenia, by trafić 
do szkoły, gdzie będzie mogła realizować swoje 
pomysły, których nigdy nie brakowało. Już jako 
nastolatka w małej zdecydowała się założyć 
prężną drużynę harcerską. Po ślubie osiedliła 
się w Pabianicach, a gdy pojawiła się możliwość 
pracy w Guzewie nie wahała się nawet przez mo-
ment, choć muso dojeżdżać do pracy nieco dalej.

– Szkoła w Guzewie to placówka, która 
idealnie wpisuje się w koncepcję szkoły, o jakiej 
marzyła pani Natalia – mówi dyr. Dorota Kwa-
śniewska. – Klasy nie są tak liczne jak w innych 
szkołach, dzięki czemu nauczyciel poświęca każ-
demu uczniowi więcej czasu, rodzice znają się, 
więc współpraca z nimi przynosi wiele korzyści.

Przez 20 lat swojej pracy pani Natalka – jak 
mówią dzieci – starała się przygotować swoich 
wychowanków do dalszej edukacji – rozbudzała 
zainteresowania i zachęcała do aktywności fi-
zycznej. Tylko w ostatnim roku jej podopieczni 
byli na 8 wycieczkach, bo klasa, jak mówi – to nie 
mury, ale relacje, które kiedyś dzieciaki docenią.

Prywatnie, nauczycielka ma trójkę dzieci. 
Uwielbia podróże, kawę z mlekiem i Prince Polo. 
Jeździ z mężem na mecze, a zapytana o hobby 
zawsze z uśmiechem odpowiada: Moja praca!

W.Kupisz, fot. Mateusz Szczepaniak

Erazmus 
na plus

Zapisy 
w Tadzinie 
w IV kwartale

„Absolwenci”… żłobka

Nauczycielski awans
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Ohrid w Macedonii to kieru-
nek, jaki Zespół Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie” obrał w tym roku 
na prezentację polskiego folk-
loru i promocję gminy Rzgów.

We wtorek, 2 sierpnia 2022 roku, 39-osobowa 
grupa wyruszyła autokarem sprzed Gminnego 
Ośrodka Kultury na Festiwal Kostoski. Nastro-
je były radosne, a burmistrz Mateusz Kamiński 
życzył wszystkim szczęśliwej podróży i powo-
dzenia na koncertach. Przed nimi było ok. 28 

godzin jazdy.
Macedonia dotąd 

nieznana dla zespo-
łu okazała się strzałem 
w dziesiątkę, jeżeli cho-
dzi o możliwość pozna-
wania innych kultur, 
bo w Ohrid spotkały się 
reprezentacje krajów 
europejskich m.in. Ru-
munii, Litwy, Chorwacji, 
by pokazać i uchronić 
od zapomnienia war-
tości folkloru zawarte 
w prezentacjach na sce-
nie. Tańce i śpiewy nad 
turkusowym jeziorem 

rozbrzmiewały wieczorami, dostarczając nie-
codziennych emocji uczestnikom festiwalu 
oraz turystom i zgromadzonej publiczności.

Podczas kilkunastu słonecznych, waka-
cyjnych dni zacieśniliśmy więzi w zespole, 
uwieczniliśmy piękne obrazy w galerii fotogra-
fii i zapisaliśmy wrażenia z pobytu w naszych 
umysłach. Długa podróż z powrotem do Polski 
została wykorzystana na wypoczynek po wy-
czerpujących koncertach, choć podczas pobytu 
nie zabrakło także plażowania.

Renata Furga, ZPiT „Rzgowianie”

Rozsławili gminę w MacedoniiRozsławili gminę w Macedonii

W piątkowe popołudnie, 
5 sierpnia 2022 r. do Staro-

wej Góry powrócił tradycyjny ple-
ner malarski dla dzieci pod hasłem 
„Wspomnienie z wakacji”. Zapla-
nowano trzy takie piątki przy ul. 
Centralnej. Pasjonatom przy szta-
lugach kibicowali poza rodzinami 
także: burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Zbigniew Cisow-
ski, oraz współorganizatorzy wy-
darzenia – przewodniczący Komisji Spraw Spo-
łecznych RM Stanisław Zaborowski i sołtys Anna 
Wielgosz. Zajęcia poprowadziła Ewa Majdzińska, 
instruktorka plastyki GOK. Organizatorami ple-
nerów byli: Rada Sołecka, KGW, OSP oraz Kółko 
Rolnicze Starowa Góra.

W następnym tygodniu, 12 sierpnia, 
uczestnicy znów stanęli przy sztalugach i do-

skonale sobie poradzili z przeniesieniem so-
wich pomysłów na karton, tworząc kolejne 
oryginalne prace. 19 sierpnia odbył się finał 
pleneru, połączony z zabawami na świeżym 
powietrzu. W jury oceniającym prace zasie-

dli m.in. Stanisław Zaborowski oraz obecni 
na plenerze: burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński i dyr. GOK Joanna Papuga-Rakowska, 
którzy uhonorowali dzieci nagrodami, upo-
minkami oraz słodyczami. Na zakończenie za-
płonęło ognisko, przy którym wspólnie opie-
kano kiełbaski.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W sobotę, 20 sierpnia GOK zorganizował 
drugą edycję pikniku malarskiego pod 

hasłem „Rzgów pędzlem malowany”. W parku 
miejskim malowały dzieci i dorośli, a wśród 
nich burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz 
Stanisław Zaborowski, przewodniczący Komi-
sji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgo-
wie. Praktycznych rad udzielała wszystkim Ewa 
Majdzińska, instruktorka plastyki GOK.

Podczas pleneru można było zaobserwo-
wać u dorosłych artystów amatorów wzorce 
impresjonizmu, czyli malowanie barwnymi 
plamami. Natomiast dzieci w swoich pracach 
najczęściej uwieczniały dekoracje kwiatowe 
na stylowych lampach parkowych oraz fronton 
ratusza. Jak poinformowała Ewa Majdzińska, 
prace będzie można obejrzeć wczesną jesienią 
na specjalnej wystawie w Domu Kultury.

Tekst i fot. W.Kupisz

Letnie plenery 
w Starowej Górze Rzgów pędzlem malowanyRzgów pędzlem malowany
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Na sukces sobotniej części Dni 
Rzgowa złożyła się z jednej 
strony ich dobrze przemyślana 
różnorodność, a z drugiej… 
głód rozrywki po czasie pan-
demii. Występy poszczegól-
nych zespołów i artystów zgro-
madziły 27 sierpnia widownię 
w bardzo różnym wieku i o róż-
nych zainteresowaniach.

Otoczenie sceny, czyli miasteczko dla dzieci 
ze ścianą wspinaczkową imponującej wysokości 
i „trenażerem dla lotników”, pokazy gastrono-
miczne z degustacjami u Grota, wyroby ręko-

dzielnicze koła „Zasupłane”, punkty malowania 
twarzy najmłodszych oraz ekspozycja wozów 
bojowych OSP to tylko część atrakcji towarzy-
szących. Było naprawdę w czym wybierać.

Publiczność entuzjastycznie zareagowała 
na pojawienie się na scenie Majki Jeżowskiej. 
Gwiazda wieczoru śpiewała ku radości wszyst-
kich zgromadzonych na stadionie, natomiast 
towarzyszący jej zespół raperski wyrywał bę-
benki w uszach ku zadowoleniu raczej młod-
szej części widowni. Równorzędną gwiazdą 
Dni Rzgowa był koncertujący na Zawiszy ze-
spół Power Play, bardzo żywiołowo przyjęty 
zwłaszcza przez kobiecą część słuchaczy. 

Widowisko ubarwił Zespół Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie”, który był reprezentowany łącznie 
przez 104 artystów. Rzgowski Chór „Camerata” 
zaczął od tradycyjnego, choć jeszcze nieoficjal-
nego hymnu Rzgowa, a program wypełnił no-
wymi aranżacjami znanych pieśni. 

Wspaniałym dopełnieniem całości był 
koncert rockowy zespołu Pewex, który naszym 
mieszkańcom dał się poznać podczas koncertu 

charytatywnego na rzecz 
pomocy Ukrainie. Dłu-
go by jeszcze wymieniać 
występy utalentowanych 
wokalistek GOK, czy tań-
ce graniczące z baletem 
i akrobatyką Power Fun 
oraz występy „Czarnych 
Stóp”. „Moherowe Bere-
ty”, czyli wesołe kobietki 
z Podlasia w swoim mu-

zycznym programie kabaretowym porwały 
publiczność do wspólnej zabawy.

Do Rzgowa zawitała najbardziej kolorowa 
impreza „Eksplozja Kolorów”, czyli popularna 
zabawa polegająca na wyrzucaniu w górę przez 
tysiące ludzi Kolorów Holi, które w efekcie 
tworzą wielką barwną chmurę. Nie wiadomo, 
jak pokolorowane nastolatki zostały powitane 
po powrocie do domu. Imprezę stadionową za-
kończyła dyskoteka prowadzona przez znane-

go DJ „Świru”, która 
doskonale wpisała 
się w atmosferę sza-
lonej zabawy na mu-
rawie…

* * *
Wydarzenie na sta-
dionie miejskim od-
było się pod Ho-

norowym Patronatem Burmistrza Rzgowa. 
Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie pod dyrekcją Joanny Papugi-Ra-
kowskiej. Partnerem głównym była: Toyota 
Sabaj Łódź. Pozostali partnerzy: GOSTiR w Rz-
gowie, OSP Rzgów, Ptak Miasto Mody, Man-
doria, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Grot”, 
Szkoła Tańca „JAST”, a także formacja taneczna 
„Czarne Stopy”.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Zabawa  
dla każdego!

Dni RzgowaDni Rzgowa

z pełnym sukcesem
z pełnym sukcesem
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Drugi z Dni Rzgowa w nie-
dzielę 28 sierpnia odbył się 
w parku miejskim im. Mickie-
wicza i został zainaugurowany 
o godz. 14.30 koncertem Rz-
gowskiej Orkiestry Dętej.

O godz. 15 zatańczył natomiast 30-osobowy ze-
spół folklorystyczny Stejarul Cajvana z zaprzy-
jaźnionego regionu w Rumunii. Przypomnij-
my, że nasi artyści zaprezentowali się przed 
rumuńską publicznością w 2019 roku, a kilka 
tygodni temu Rumuni gościli u nas na 115-le-
ciu Rzgowskiej Orkiestry Dętej.

Dzieciom dedykowane było balonowe sza-
leństwo – animator skręcał balonowe figury. 
Podczas pikniku najmłodsi chętnie korzystali 

również ze stanowiska malowania buzi an-
tyalergicznymi farbami. Wśród innych atrakcji 
znalazły się np. brokatowe tatuaże. Można było 
bezpłatnie korzystać z dmuchańców, basenu 
z piłeczkami, dwóch symulatorów rajdowych, 
popcornu i waty cukrowej. Pod namiotami gmi-
ny Rzgów można było uzyskać informacje na te-
mat wypełniania wniosku o dodatek węglowy, 
o korzystaniu z programu „Czyste Powietrze”, 
czy konieczności regularnych zaproszeń komi-
niarza do domu oraz o dostępie do bezpłatnego 
czipowania naszych czworonogów.

Również w niedzielę o godz. 8 nad stawem 
przy ul. Zielonej odbyły się zawody wędkar-
skie metodą spławikową z nagrodami, zorga-
nizowane przez Amatorskie Koło Wędkarskie 
w Rzgowie.

Jak zwykle podczas całych obchodów Świę-
ta Rzgowa było dużo zabawy, a przede wszyst-
kim radości. W.Kupisz

Piknik rodZinny Piknik rodZinny 
Z atrakcjamiZ atrakcjami
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Z książką za pan brat

Zakupy książek do Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Rzgowie prowadzo-
ne są sukcesywnie od początku roku 

do końca listopada. Jednak największe warto-
ściowo zakupy przypadają zwykle na pierw-
szą połowę roku.

Również w 2022 r. sytuacja wyglądała 
podobnie, ponieważ największy napływ wo-
luminów mamy już za sobą. Do 31 lipca zaku-
piliśmy 1117 woluminów za blisko 29 tys. zł. 
Biblioteka czeka jeszcze na dotację w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0, o którą placówka zabiegała od kilku 
miesięcy. Mówimy tu o 7800 zł, co stanowi 
najwyższą kwotę przyznaną bibliotekom w po-
wiecie łódzkim wschodnim. W sumie w tym 
roku na literaturę w rzgowskiej książnicy zo-
stanie przeznaczonych 37,8 tys. zł, nie licząc 
kosztów dostępu do LEGIMI, które wynoszą 
nieco ponad 2000 zł rocznie.

A oto hity wśród nowości:
 1.  Krystyna Kurczab-Redlich „Wowa, Woło-

dia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina”. 
Biografia prezydenta Rosji pełna interesują-
cych faktów i ciekawostek. Doskonale zna-
jąca realia wschodnie autorka była wielolet-
nią korespondentką w Rosji, nominowaną 
w 2005 roku do Pokojowej Nagrody Nobla.

 2.  Tim Marshal „W teatrze cieni. Historia 
ostatniej europejskiej wojny”. W obliczu 
wojny w Ukrainie geopolityka jest dziś 
jednym w ważniejszych tematów. O euro-
pejskich konfliktach i niestabilnej sytuacji 
politycznej dla wszystkich, którzy próbują 
zrozumieć naturę i przyczyny wojny.

 3.  Łukasz Barys „Kości, które nosisz w kie-
szeni”. Związany z regionem łódzkim autor 
prowadzi czytelnika przez baśniowe świa-
ty, w których pojawiają się całkiem realne 
włókniarki, centra handlowe i cmentarze.

 4.  Wojciech Chmielarz „Królowa głodu”. 
Autor pokazuje oblicze całkiem inne 
od dotychczas znanego odbiorcom. Łączy 
horror, science fiction, western i fantasy.

 5.  Adam Boniecki „Dobro. Jak być opty-
mistą w trudnych czasach”. W książce 

zebrano najbardziej interesujące teksty 
ks. A. Bonieckiego, które w latach 2019–
2021 publikował na łamach „Tygodnika 
Powszechnego”.

 6.  Joanna Laprus-Mikukska „Słowiańskie 
boginie ziół”. Dziewanna, Mokosz, Ma-
rzanna i inne boginie, którym Słowianie 
przypisywali szczególne moce, zosta-
ły opisane i przepięknie sportretowane 
w tym nietypowym zielniku.

 7.  Colleen Hoover „It ends with us”. Kwia-
ciarka poznała uroczego lekarza, z którym 
żyła długo i szczęśliwie?! Niestety nie! 
Ów romans naszpikowany jest drama-
tycznymi zwrotami akcji.

 8.  Maria Riva „Marlene Ditrich. Prawdzi-
we życie legendy kina”. Portret matki, 
gwiazdy kina i estrady w czasie złotej ery 

Hollywood, sporządzony przez jedyną 
córkę Marleny Ditrich.

 9.  Magda Stachula „Oskarżona”. Trzecia 
część cyklu „Lena”. Bohaterka ukrywa 
się w Kopenhadze z obawy przed prześla-
dowcą. Wyjeżdża do Malagi, choć i tam 
nie znajduje spokoju. Powieść w nurcie 
domestic noir, który autorka prezentuje 
w kolejnych odsłonach.

10.  Remigiusz Mróz „Obrazy z przeszłości”. 
Seweryn Zaorski, patomorfolog, samotny 
ojciec dwójki dzieci pojawia się w kolejnym 
tomie cyklu kryminalnego i stara się rozwią-
zać zagadkę zaginionej mieszkanki Żeromic.

Spotkanie 
Biblioteka Publiczna w Rzgowie zaprasza na 
spotkanie autorskie z pisarzem i publicystą 
Błażejem Torańskim wokół najnowszej książ-
ki „Kat dzieci polskich. Opowieść o Eugenii 
Pol”. Wstrząsające losy więzionych obozie 
dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Prze-
mysłowej w Łodzi. Środa 14 września, GBP, 
godz. 18, ul. Szkolna 7. Podczas spotkania do 
nabycia książka z autografem.

Narodowe czytanie
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie zapraszają na 
Narodowe Czytanie – „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza –  które odbędzie się w 
piątek,16 września 2022 r. o godz. 18, w sali 
widowiskowej GOK przy ul. Szkolnej 7.

Anna 
Malinowska

Ponad 1000 nowości!Ponad 1000 nowości!

W poniedziałek, 1 sierpnia 2022 r. 
o godz. 17 na cmentarzu w Starej Gad-
ce odbyła się uroczystość upamiętnie-
nia 78. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Kwiaty na mogile 
łączniczki Ewy Widyk złożyli: burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński oraz Piotr 
Adamczyk, wicemarszałek wojewódz-
twa łódzkiego. Obecna była m.in. cór-
ka łączniczki – Janina Widyk.

Kolejna rocznica była okazją do pokazania nowej 
tablicy na pękniętym kamieniu, tworzącym na-
grobek Ewy Widyk z d. Bogdanowicz pseudonim 
„Nina”. Ewa w wieku 18 lat trafiła do oddziału 
„Żbika” na Starym Mieście. Pewnego dnia wraz 
z koleżanką wykonywała rozkaz przeniesienia 
wiadomości, kiedy sytuacja zmusiła je do ukrycia 

się w szafie na ulicy. Miały niebywałe szczęście, 
bo wkrótce opuściły ją, a szafę zniszczył pocisk.

Ewa Widyk znalazła się wśród powstań-
ców AK, którzy kanałami zostali ewakuowani 
do Śródmieścia. Wówczas brodząc w nieczy-
stościach doznała zakażenia poranionych nóg. 
Dalszą służbę pełniła w pododdziale porucz-

nika „Szarego” jako sanita-
riuszka. Po upadku powstania 
trafiła do obozu jenieckiego. 
Wyzwoliły ją oddziały gen. 
Maczka. Trafiła na leczenie 
do Anglii. Jak wspomina p. 
Janina, mama dopiero w 1945 
roku zdecydowała się na po-
wrót do ojczyzny.

Kombatantka była na-
uczycielką języka angielskiego 
w IV LO, w XXXI LO i w pry-
watnym liceum salezjanów 

w Łodzi. Do końca życia w 1993 r. pozostała 
osobą skromną i niedającą się namówić na bar-
dziej wyczerpujące wspomnienia okupacyjne. 
Pozostawiła dwie córki.

To właśnie jedna z nich Janina powiedziała 
przy grobie mamy: – W imieniu swoim i mojej 
siostry Danuty chciałam serdecznie podzięko-
wać burmistrzowi i jego współpracownikom, 
a przede wszystkim Włodzimierzowi Kaczmar-
kowi z Urzędu Miejskiego w Rzgowie za corocz-
ną obecność 1 sierpnia przy grobie naszej mamy, 
Ewy Widyk, Serdecznie dziękujemy za kwiaty, 
szarfę i przede wszystkim za pamięć o tamtym 
czasie. Wymieniona tablica poprawiająca błąd 
w dacie jest super i za to też składamy z siostrą 
stokrotne dzięki.

Po włączeniu syren alarmowych o godz. 17 
w remizach OSP, obecni pomodlili się za łącz-
niczkę i sanitariuszkę AK.

Tekst i fot. W.Kupisz

Łączniczka Łączniczka 
powstania ’44powstania ’44

Na tropach historii

NAD MOGIŁĄ EWY WIDYK
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W wieku 64 lat zmarł w lipcu 
Bogusław Olejnik, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rzgowie w okresie od lute-
go 1990 do lipca 1992 roku. 
W Wałczu odbył się pogrzeb, 
na który wieniec zawiozła m.in. 
delegacja Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Rzgowianie”, burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, 
Marek Bartoszewski – wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie oraz Jarosław Ry-
chlewski – kierownik muzyczny 
zespołu „Rzgowianie”. 

– Bogusław Olejnik to był człowiek-orkiestra, łą-
czący w sobie wiele talentów, umiejętności i pasji 
– wspomina zmarłego Marek Bartoszewski. – 
Kształcił się na politechnice i w Akademii Rolniczej 
w Poznaniu, działał na polu nauki. To syn śp. Hie-

ronima Olejnika, Honorowego Obywatela Gminy 
Rzgów, który w latach 1988–1990 przewodniczył 
Radzie Gminy. Bogusław wychował się w domu 
rolników. Wiele osób pamięta go, jak prowadził 
skup kapusty przy ul. Pabianickiej w Rzgowie.

Jak pisze Ryszard Poradowski w swoim 
opracowaniu „Kultura w Rzgowie”, Bogusław 
Olejnik objął GOK w bardzo trudnym okresie 
transformacji politycznej i gospodarczej kraju. 
Dom Kultury działał wówczas w niewielkim 
i mało funkcjonalnym dla kultury budyn-
ku przy ul. Rawskiej. GOK zatrudniał wów-
czas 7 osób na siedmiu etatach. Wśród nich 
byli m.in. choreograf Marian Muśko, lokalny 
plastyk Jan Depczyński. Działał zespół muzycz-
ny „Sizalki”, którym kierowała żona Bogusława 

– Aleksandra Olejnik, utalentowana wokalist-
ka. Organizowano kursy języka angielskiego, 
prowadzono zajęcia z aerobiku. 

– Od czasu, kiedy Bogusław Olejnik zaczął 
kierować GOK, rozpoczęła się współpraca mię-
dzynarodowa zespołu „Rzgowianie” z krajami 
Zachodu, młodzi artyści wyjeżdżali na koncerty 
i występy m.in. do Francji i Włoch – powiedział 
przy mogile burmistrz Mateusz Kamiński. 
–  To otwarcie na zagranicę było najbardziej 
charakterystyczne dla największych zasług Dy-
rektora dla Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. 
Dlatego tancerze, którzy występowali w tamtym 
okresie przyjechali Go pożegnać razem z nami.

Jak opowiada Marek Bartoszewski, Bogu-
sław Olejnik kupił w Wałczu kilkusethektarowe 
gospodarstwo popegeerowskie. Choć później 
sprzedał część tego majątku, to był rozpozna-
walny jako hodowca i plantator. Został prze-
wodniczącym Klubu Współpracy Zagranicz-
nej. Liczył się w środowisku przedsiębiorców 
i samorządowców miasta Wałcz oraz powiatu 
wałeckiego. 

Zawsze miał wielki sentyment do tej części 
życia, którą spędził w Rzgowie. Uczestniczył 
w spotkaniu z okazji 30-lecia utworzenia Ze-
społu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Młodzi ar-
tyści ze Rzgowa odwiedzali go  podczas waka-
cyjnych warsztatów. Towarzyszyli mu również 
w sobotę w ostatniej drodze…

Włodzimierz Kupisz
fot. Urząd Miejski w Rzgowie, Urząd Miasta 

Wałcz, Wałeckie Centrum Kultury, Klub 
Współpracy Zagranicznej w Wałczu

Dobrze wspominał Dobrze wspominał 
rzgowskie lata…rzgowskie lata…

Pożegnanie Bogusława OlejnikaPożegnanie Bogusława Olejnika

W poniedziałek, 15 sierpnia w Rzgowie 
przed kościołem parafialnym można 

było obejrzeć po raz pierwszy wystawę fotogra-
ficzną dla uczczenia 100-lecia powstania war-
szawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Świę-
tego Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) 
pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. 
Główna siedziba warszawskiej prowincji znaj-

duje się w Marysinie Wawerskim. Rzgowskie 
felicjanki należące do warszawskiej prowincji 
zakonnej, prowadzą Dom Dziennego Pobytu, 
do którego została przeniesiona wystawa.

Tekst i fot. WK Półbuty służbowe oraz czapkę motorniczego 
byłej linii tramwaju „42” ofiarował 59-let-

ni rzgowianin Sławomir Kaźmierczak, który 
przekazał kolejne pamiątki izbie muzealnej 
w tramwaju eksponowanym koło skate parku 
w Rzgowie.

Pan Sławomir przepracował w MPK 44 lata, 
z tego 35 lat jako motorniczy. Za cztery mie-
siące przejdzie na emeryturę. Wśród przekaza-
nych pamiątek są m.in. odznaki tramwajarskie, 
statuetki i medale związane ze związkami za-
wodowymi oraz zajezdnią w Chocianowicach, 
do której zjeżdżały w przeszłości tramwaje linii 
podmiejskiej nr 42 do Rzgowa i Tuszyna.

Tekst i fot. W.Kupisz

Jubileuszowa 
wystawa sióstr 
felicjanek Kolejne 

eksponaty 
tramwajowe
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W Volvo Trucks Service w Rz-
gowie w czwartek, 25 sierpnia 
2022 roku odbyła się pierw-
sza w Polsce prezentacja 
zeroemisyjnych ciężarowych 
ciągników siodłowych Volvo. 
Taki wóz z naczepą zabiera 
nawet 40-tonowy ładunek.

Pokazane elektryki to egzemplarze tzw. przed-
produkcyjne, a produkcja seryjna rozpocznie 
się już za kilka dni w fabryce w Goeteborgu 
i we Wrocławiu. Burmistrz Rzgowa Mateusz 

Kamiński jako jeden z pierwszych w tej części 
Europy zasiadł za kierownicą ciężarówki i wy-
konał dwa kółka po placu manewrowym. Naj-
bardziej fascynująca podczas przejażdżki była 
bezgłośna praca silnika.

– Idea ciężarówek zeroemisyjnych ma ekono-
miczny sens wtedy, gdy nabywca ładuje je dar-
mowym prądem z fotowoltaiki – powiedział 
Jakub Matecki, menedżer z Volvo Polska 
Sp. z o.o. Oddziału Samochodów Ciężarowych. 
– Ciężarówki elektryki to kolejna po śmieciar-
kach i autobusach miejskich propozycja firmy 
Volvo, adresowana do odbiorców branży komu-
nalnej. Ciężarówka posiada zasięg 300 kilome-
trów po ładowaniu. Tzw. szybkie ładowanie trwa 
poniżej 2 godzin, normalnie – 20 godzin.

Zasięg elektryków zależy w znacznym stop-
niu od umiejętności kierowcy. W Niemczech 
kierowca na jednym ładowaniu przejechał 343 
kilometry, a kierowca 27-tonowej śmieciarki 
250 km przy zakładanym 200-kilometrowym 
zasięgu. W tym ostatnim przypadku specjaliści 
radzili mu jednak ograniczyć prędkość poni-
żej 70 km/godz. Ciągnik kosztuje obecnie 350 
tys. euro i kupuje się go z bateriami i 8-letnim 
kontraktem serwisowym. Wraz z elektrykami 

często nabywa się stację ładowania z zasila-
niem fotowoltaicznym, której koszt waha się 
od 1,5 do 60 tys. euro w zależności od parame-
trów technicznych i potrzeb kupującego. Nato-
miast, czas oczekiwania na dostawę ciężarówki 
wynosi obecnie pół roku.

Volvo Trucks Service w Rzgowie będzie 
serwisować elektryczne autobusy miejskie, 
których 17 zakupiła Łódź.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Za kierownicą 
ekociężarówki

W gminie Rzgów wnioski o wypłatę dodat-
ku węglowego przyjmujemy w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w dwóch 
miejscach:

• przy ul. Rawskiej 8
• przy ul. Nadrzecznej 2 (budynek straży).

Wnioski należy składać do środy, 30 li-
stopada 2022 r. Można to zrobić w wersji 
papierowej lub elektronicznie poprzez plat-
formę e-Puap.

16 sierpnia 2022 roku zo-
stała podpisana umowa 
na odbiór i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z gminy Rzgów. 
W przetargu wyłoniono firmę Jantar 8.

Mimo podpisania nowej umowy, har-
monogramy odbioru śmieci dla poszcze-
gólnych rejonów pozostały bez zmiany. 
Udało się również zachować dni tygodnia 
przypisane do poszczególnych rejonów. 
Nie zmienia się również częstotliwość oraz 
sposób oddawania odpadów. WK

Odbiór śmieci Odbiór śmieci 
przez firmę przez firmę 
Jantar 8Jantar 8

Mieszkaniec Starowej Góry 
Stanisław Zaborowski wziął 
sprawy w swoje ręce. Nie mógł 
dłużej znieść tego, że pasek 
nieużytków za płotem porasta 
ponadmetrowym zielskiem.

– Gdyby to były tylko chwasty i pokrzywy to ser-
ce by tak bardzo nie bolało, ale kiedy nieodpo-
wiedzialni ludzie zaczęli traktować ten pasek 

ziemi jako wysypisko śmieci to ściągnąłem ko-
legę z ciągnikiem i glebowgryzarką – opowiada 
Stanisław Zaborowski. – Wczesną wiosną sam 
przygotowałem sadzonki cukinii i dyni. Początki 
były bardzo trudne z uwagi na suszę. Uprawę 
trzeba było regularnie podlewać. Warzywa wy-
glądają imponująco, zwłaszcza te, które próbują 
wspinać się po drzewach i ogrodzeniu. Plantacja 
nie wymaga nawożenia czy oprysków, bo gleba 
leżąca długo odłogiem ma dość naturalnych 
składników – mówi pan Stanisław. – Dynie do-
chodzą do 10 kg wagi, ale w uprawie ekologicz-
nej nie mają szans na wyższą wagę.

Nadwyżki hodowlane trafiają do samotnej 
matki z dwojgiem dzieci. Resztę zużywa się 
we własnym gospodarstwie domowym: z dyni 
powstają marynaty, ciasta, zupy, a z cukinii 
smaży się znakomite lub dodaje do leczo.

Stanisław Zaborowski zrywa cukinie już 
od dwóch tygodni, a za kilkanaście dni zapo-
wiadają się obfite zbiory dyni.

Tekst i fot. W.Kupisz

W czwartek, 25 sierpnia 2022 r. na zlecenie Re-
feratu Gospodarki Komunalnej UMR w parku 
miejskim w Rzgowie pojawiła się firma ogrod-
nicza, która rozstawiła rębaka i przyczepy 
do wywozu suszu oraz śmieci. Przycięte lub 
uschnięte gałęzie były w rębaku przerabiane 
do ponownego użycia w ogrodnictwie. Wszyst-
kie te prace były kolejnym etapem likwidacji 
szkód po wichurach, natomiast koszenie traw 
i zamiatanie alejek to już typowe przygotowa-
nia do przyjęcia mieszkańców na niedzielnym 
pikniku miejskim. Tekst i fot. WK

Dynie 
i cukinie 
zamiast 
pokrzyw

Pielęgnacja 
parku

Wnioski Wnioski 
o dodatek o dodatek 
węglowywęglowy
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Prezydent RP Andrzej Duda 
przyznał Złoty Krzyż Zasługi 
Józefowi Szmichowi, założy-
cielowi Delii Cosmetics, jednej 
z największych firm działają-
cych w gminie Rzgów. Prezy-
dent uhonorował osoby, zasłu-
żone dla rozwoju gospodarki 
kraju. Delia zatrudnia około 
400 pracowników. Produkuje 
rocznie 40 mln kosmetyków, 
trafiających do 60 krajów świa-
ta, w tym do Stanów Zjedno-
czonych. Wkrótce obchodzić 
będzie 25-lecie powstania.

– Moja kandydaturę rekomendowała Łódzka 
Izba Przemysłowo-Handlowa – mówi Józef 
Szmich. – To dla mnie ogromne wyróżnienie, 
bo przecież Izba zrzesza 400 przedsiębiorstw. My-
ślę jednak, że za moją kandydaturą przemawiała 
również wieloletnia działalność charytatywna, 
społeczna aktywność oraz zasługi w zakresie 
nauki i edukacji, zwłaszcza promocja średnich 
szkół technicznych, które kiedyś nieopacznie zli-
kwidowano. Tak więc o wyróżnieniu zadecydo-
wała suma różnych zasług, a nie tylko aktywność 
w dziedzinie zarządzania biznesem. Łódzka Izba 

Przemysłowo-Handlowa rekomendując mnie 
do odznaczenia, brała pod uwagę poziom etycz-
ny oraz fachowość.

Zacznijmy od początku…
Józef Szmich z wykształcenia jest inżynierem 
chemikiem. Przez 17 lat pracował jako na-
uczyciel akademicki, co zostało uwieńczone 
doktoratem. Zawodowo badał wyroby innych 

firm kosmetycznych, dzięki czemu zyskał wie-
dzę w tej dziedzinie. Posiada wrodzony bakcyl 
ciągłego rozwoju. Nic więc dziwnego, że wraz 
z absolwentami Politechniki Łódzkiej założył 
pierwszą firmę, dla której zrezygnował z pra-
cy na uczelni, bo byłoby mu trudno połączyć 
dwie tak duże aktywności. Specjalizowali się 
w farbach do włosów, rozjaśniaczach i hen-
nach. To były lata 80. XX wieku, kiedy rynek 
był chłonny jak gąbka.

Następnie odsprzedał udziały i założył ko-
smetyczną rodzinną spółkę z o. o. z udziałem 
żony Aliny. Kupili budynki poprodukcyjne 
i ziemię. Dziś sprzedają ponad 2tys. rodzajów 
własnych kosmetyków. Produkują również dla 
110 firm pod innymi markami. To jest kolejne 
kilka tysięcy kosmetyków do sprzedaży. – Wy-
produkować można wszystko, najważniejsza 
jest jednak akceptacja rynku i sprzedaż – mówi 
Józef Szmich. – Obecnie merytoryczną stroną 
prowadzenia firmy zajął się mój syn Karol.

Odpowiedzialność biznesu
Kawaler Złotego Krzyża Zasługi ze Rzgowa 
dzieli się z potrzebującymi, jest to wpisane 
w filozofię i wartości prowadzenia biznesu. 
W ciągu roku tysiące kosmetyków trafiają 
do paczek przygotowywanych przez organi-
zacje społeczne i kościelne. Delia Cosmetics 
wspiera rzeczowo m.in. podopiecznych Fun-

dacji „Piękniejsze Życie” (kobiety po zabiegu 
mastektomii). Od wielu lat finansowo poma-
ga również Fundacji Gajusz Tisy Żawrockiej, 
opiekującej się dziećmi przewlekle i nieule-
czalnie chorymi oraz ich rodzinami regularnie 
przekazując procent od sprzedaży najlepszego 
produktu Delii – henny do brwi. Wspiera też 
podopiecznych „Caritas”, harcerstwa, Domy Sa-
motnej Matki, bardzo aktywnie zaangażowała 
się również w pomoc uchodźcom wojennym 
z Ukrainy. Ukoronowaniem powyższych form 
działalności było otrzymanie przez firmę hono-
rowego tytułu Dobroczyńca Roku w kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Nie tylko produkcja
Kosmetyczna firma rodzinna ze Rzgowa jest 
współudziałowcem spółki prawa handlowego 
– Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi. 
Wśród pozostałych udziałowców jest również 
ten największy, czyli Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. Szkoła powstała w sytuacji, gdy 
w kraju zabrakło średnich szkół technicznych. 

W Delii odbywają się praktyki dla uczniów 
tegoż technikum, a najzdolniejsi absolwenci 
mogą liczyć na staż, a później na etat. Obecnie 
trwa czwarty nabór do technikum – naukę roz-
pocznie 75 osób w trzech klasach.

Do Rzgowa przyjeżdżają na praktyki stu-
denci np. Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej, co wynika z umowy 
o współpracy z tą uczelnią. Przedsiębiorstwo 
jest otwarte na współpracę z różnorodnymi 
placówkami edukacyjnymi. Na podstawie do-
świadczeń zawodowych wyniesionych z Delii 
powstają prace magisterskie, inżynierskie, a na-
wet jedna doktorska. Józef Szmich jest również 
członkiem rady naukowej Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi.

Założyciel firmy pochodzi z Konstantyno-
wa Srebrnej i współpracuje z tutejszą parafią 
rzymskokatolicką. Wspiera działalność księ-
dza Romana Piwowarczyka, autora książki 
o poszukiwaniach Arki Noego na górze Ararat. 
W opisie wydawcy tej książki można przeczy-
tać, że „na początku XXI wieku grupa śmiałków 
z Hongkongu zainteresowała się anomalią ma-

gnetyczną skrytą pod lodowcem góry Ararat 
na wysokości ponad 4000 m n.p.m. Inicjatorzy 
wyprawy nie byli nawet chrześcijanami, znający-
mi Biblię, a właścicielami parku rozrywki, którzy 
w potencjalnym znalezisku wietrzyli możliwość 
wykorzystania sensacji i sporego zarobku”.

Tak więc zainteresowania i działalność spo-
łeczna Józefa Szmicha wydają się bez granic…

Włodzimierz Kupisz
fot. autor i materiały prasowe firmy

Pośród milionów Pośród milionów 
kosmetykówkosmetyków

Złoty Krzyż ZasługiZłoty Krzyż Zasługi
dla założyciela Delii Cosmeticsdla założyciela Delii Cosmetics
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Koło Gospodyń Wiejskich ze Starowej 
Góry było na jednodniowej wycieczce 
w Krakowie. Liczebność 26-osobowej 

grupy była ograniczona przez pojemność auto-
busu. Gospodynie skorzystały z dofinansowa-
nia z budżetu gminy Rzgów, które wystarczyło 
również na wynajęcie w Krakowie przewodni-
ka PTTK.

– Wyjazd do Krakowa był kolejną wycieczka 
tematyczna pod hasłem: „Zabytki w obiektywie”, 
a dokumentacja fotograficzna imprezy była wa-
runkiem otrzymania dofinansowania – powie-
działa Danuta Szymczak, przewodnicząca KGW 
gminy Rzgów. – W ubiegłym roku gospodynie 
ze Starowej Góry były w Bochni – dodała.

Poza programem zwiedzania znalazł się 
czterogodzinny czas wolny. Wiele przyjemnych 

wspomnień pozostało po zakupach na góral-
skim jarmarku na Rynku Głównym. Uczest-
nicy zaopatrywali się w pamiątki dla rodziny: 

biżuterię, nalewki, miody, sery, a rekordzistka 
zakupiła około 2 kg oscypków!

WK, fot. KGW

Starowa Góra na… WaweluStarowa Góra na… Wawelu

W niedzielę, 21 sierpnia 2022 r. w samo połu-
dnie rozpoczął się „Piknik z OSP Gospodarz”. 
Druhowie strażacy przygotowali mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych i tych troszkę star-
szych dzieci. Gościnnie zawitała kolumna wo-
zów strażackich na czele z wiekowym żukiem 
ze rzgowskiej remizy. Z powodu upału strażacy 
uruchomili dla ochłody mgłę wodną. Nie za-
brakło oczywiście przysmaków z grilla.

Były dmuchańce, a także malowanie w ple-
nerze, nauka udzielania pierwszej pomocy 
i minipokaz umiejętności strażackich najmłod-
szych. Druhowie zorganizowali pokaz wozów 
strażackich, motocykli antyków w doskonałej 
kondycji, a nawet zabytkowego ciągnika. Wy-
darzenie sfinansowano z środków OSP oraz 
mieszkańców, a zorganizowane zostało dzięki 

zaangażowaniu Sławomira Głaszcza, preze-
sa OSP Gospodarz. Ten piknik udał się także 
dzięki dobrej współpracy ze rzgowskim samo-
rządem. To pierwsza taka inicjatywa, wyjątko-
wo udana, więc będą kolejne edycje. W pikniku 
wzięli udział m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, i jego zastępca Monika Pawlik, Mi-
ron Ossowski, kierownik Referatu Rozwoju 
i Współpracy Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, Radosław Pełka – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rzgowie, radna Anna Tumiń-
ska-Kubasa oraz radny Jarosław Świerczyński, 
Mariola Mikołajczyk, dyrektorka przedszkoli 
samorządowych, strażaczka i członkini miej-
scowego KGW, a w wydarzeniu wziął udział 
również sołtys Henryk Garusiński.

Tekst: W.Kupisz, fot. Miron Ossowski

Gospodarski piknik z OSPGospodarski piknik z OSP

W połowie sierpnia burmistrz Kamiński odwie-
dził 30 dzieci w GOK w Rzgowie, które uczest-
niczyły w półkoloniach. Na zajęciach plastycz-
nych inaugurujących turnus, dzieci tworzyły 
pod okiem czterech rzemieślniczek z Koła Rę-
kodzieła Artystycznego „Zasupłane”. Koloni-
ści nizali koraliki, malowali, ćwiczyli niełatwą 
technikę decoupage. Od 16 do 26 sierpnia GOK 
zorganizował także akcję letnią „Wakacyjne in-
spiracje artystyczne”, a w programie znalazło się 
szereg atrakcji, m.in. wizyta w zoo i Orienta-
rium, w muzeum w Pabianicach, projekcje kina 
sferycznego w Mandorii, zwiedzanie Muzeum 
Kinematografii, a także spotkanie z alpakami 
w Ksawerowie oraz zabawy w ośrodku rekre-
acyjnym w Dobroniance. WK

Urząd Miejski w Rzgowie, 9 sierpnia, był 
gospodarzem spotkania konsultacyjne-

go Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„BUD-UJ RAZEM”, którego jest członkiem. 
Mieszkańcy dyskutowali, jak ze środków 
unijnych poprawić jakość życia społecznego 
w gminie Rzgów. W konsultacjach wziął udział 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, a także 
radny Wiesław Gąsiorek.

Aby jak najlepiej spożytkować środki 
z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, trzeba w drodze konsultacji społecznych 
w poszczególnych gminach opracować Lokal-
ną Strategię Rozwoju na lata 2023–2027. Pre-
legentka ze stowarzyszenia zwróciła uwagę, 
że wnioski o sfinansowanie lokalnych inicjatyw 
powinny być zgłaszane np. przez grupy miesz-
kańców, przedsiębiorców, koła gospodyń, OSP, 
fundacje i stowarzyszenia. Wnioski nie mogą 
dotyczyć inwestycji drogowych, budowy świe-
tlic czy przedszkoli, bo to leży w gestii samo-
rządów i państwa. Natomiast są szanse na zdo-

bycie pieniędzy na małe inwestycje w rodzaju 
skate-parku, placu zabaw, czy doposażenia ze-
społu folklorystycznego.

Można występować o środki na tworzenie 
łańcuchów dostaw przez 5 rolników, którzy 
nie chcą płacić pośrednikom. Istnieje szan-
sa na dofinansowanie zagród edukacyjnych 

i agroturystycznych. Nie można uzyskać środ-
ków unijnych na organizację np. półkolonii, 
ale na warsztaty tematyczne w ramach wypo-
czynku już tak. W najbliższych latach nacisk 
będzie położony na promocję np. rehabilitacji 
seniorów, zachęcanie ich do wspólnego wysił-
ku fizycznego itp. Zasadą jest przedstawienie 
oryginalnego pomysłu, opisanie go w projekcie 
i oszacowanie kosztów.

W.Kupisz

Co można zrobić w gminie?Co można zrobić w gminie? Moc letnich atrakcji
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Na rzgowskim stadionie w nie-
dzielę, mimo deszczowej po-
gody, został rozegrany II Ogól-
nopolski Turniej Amatorskiej 
Piłki Nożnej Kobiet. Turniej 
został objęty Honorowym Pa-
tronatem Burmistrza Rzgowa 
Mateusza Kamińskiego.

Nasza drużyna Fiero Zawisza Rzgów 
jest liderem IV ligi piłki nożnej ko-
biet w województwie łódzkim. Jak 

twierdzą organizatorki, było to nadzwyczajne 
wydarzenie dla amatorskich kobiecych zespo-
łów piłki nożnej z całej Polski.

Łatwiej było odwołać deszcz, niż II Ogól-
nopolski Turniej Amatorskiej Piłki Nożnej 
Kobiet. 16 zespołów z całej Polski stawiło się 
w niedzielę na Stadionie Miejskim w Rzgo-
wie – Chrząszczyki Warszawa, KAP Warsza-
wa, Perły Lublin, Dream Team Wrocław, KKS 

Włókniarz Konstantynów, Moto-Jelcz Oława, 
Kamizelki Gdańsk, Vulca Wólka Mlądz-
ka, Grabka Grabica, Astorianki Szczerców, 
Catch the Dream Katowice. Mocno padający 
od dwóch dni deszcz nikogo nie przestraszył, 
a wręcz dobre nastroje piłkarek i gotowość 
do gry przegoniły chmury!

Kulminacyjnym momentem turnieju nie był 
jednak finał, lecz zbiórka pieniędzy na leczenie 
piłkarki Ewy Michalak. W czasie zbiórki doszło 
do niezwykle zaciętej licytacji koszulki repre-
zentacji Polski Kobiet w Siatkonodze. Liczba li-
cytujących i przebijane kwoty wzrastały z każdą 

chwilą, a ostatecznie pamiątkową koszulkę zdo-
były Astorianki za 1300 złotych. Z puszki uzbie-
raliśmy dodatkowe 896 zł, a Fundacja Małgorza-
ty Rutkowskiej zadeklarowała wsparcie kwotą 
10 tys. zł Zawsze wiedziałyśmy, że kobieca piłka 
to jedna wielka rodzina, ale tym razem łez wzru-
szenia nie sposób było ukryć!

W rozgrywkach ponownie zwyciężyły 
Chrząszczyki Warszawa, tym razem przed 
KKS Włókniarz Konstantynów. Moto-Jelcz 
Oława w rzutach karnych pokonał Dream 
Team Wrocław i zajął trzecie miejsce. Najlep-
szą zawodniczką turnieju została Marta Ko-

łacha z Konstantynowa, najlepszą bramkarką 
Mariola Kornacka z FC Kapitanki, a najlepszą 
strzelczynią Natalia Lipka z Oławy (7 bramek).

Kobiece zespoły Zawiszy tym razem za-
dbały o organizację turnieju i na osiągnięcie 
dobrych wyników piłkarskich zabrakło już sił. 
O stały dopływ energii dla zawodniczek zadba-
ły Piekarnia Oskroba i Zakłady Przetwórstwa 
Mięsnego Grot – dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim ekipom i osobom 
towarzyszącym za stworzenie fantastycznej at-
mosfery – to była prawdziwa piłkarska fiesta! 
Organizacja rozgrywek przypadła na jubileusz 
75-lecia działalności GLKS Zawisza Rzgów. 
Na zakończenie rozgrywek puchary, medale, 
a także upominki wręczali: burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński oraz radna i zawodniczka 
turnieju w jednej osobie Ewa Tyll.

Wydarzenie było sfinansowane poprzez Lo-
kalny Program Mikrograntów. Jest to VI Edycja 
Programu Mikrodziałań dla Aktywnych Miesz-
kańców w Gminie Rzgów 2022, realizowanego 
przez gminę Rzgów, Fundację Centrum Inwe-
stycji Społeczno-Ekonomicznych i Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
OPUS, współfinansowany ze środków rzgow-
skiego samorządu oraz Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Rządowego Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE-
FIO na lata 2021–2030.

Ewa Szmitka 
fot. Angelika Jarzębowska i organizatorzy

Podczas Święta Rzgowa, późnym wieczorem 
na stadionie Zawiszy, burmistrz Mateusz 

Kamiński, zastępca burmistrza Monika Pawlik 

oraz radni: Ewa Tyll i Stanisław Zaborowski 
wyróżnili nagrodami pieniężnymi najlepszych 
sportowców z naszej gminy.

W tej trójce znalazł się 14-letni Hubert 
Szczech z Kalinka, który posiada drugą kla-
sę sportową w zapasach w stylu klasycznym 
i jest członkiem łódzkiej wojewódzkiej kadry 
na 2022 rok. W ub. roku zdobył złoty medal 
na Mistrzostwach Polski Młodzików.

Obok niego został wyróżniony 27-letni Ra-
fał Modranka ze Rzgowa, jeden z najbardziej 
obiecujących członków Stowarzyszenia Skate-
boarding for Live. Osiąga wysokie miejsca w za-
wodach krajowych i międzynarodowych. W ka-
tegorii najlepszy trick zajął pierwsze miejsce 
na zawodach deskorolkowych w Oświęcimiu.

Marek Rakowski ze Rzgowa zdobył nagrodę 
finansową gminy za sukcesy zawodnicze w bar-
wach Klubu Modelarskiego im. Eugeniusza Ku-
jana. Nagrodzony jest wysokiej klasy zawodni-
kiem w rywalizacji modeli latających na uwięzi. 
To członek kadry narodowej. WK

Sportowe nagrodySportowe nagrody

TURNIEJ KOBIET, TURNIEJ KOBIET, 
CZYLI PIŁKARSKA CZYLI PIŁKARSKA 

FIESTAFIESTA

W ramach Dni Rzgowa, w niedzielę nad 
stawem przy ul. Zielonej odbyły się 

zawody wędkarskie metodą spławikową. Zor-
ganizowało je Amatorskie Koło Wędkarskie 
w Rzgowie. Rywalizację wygrał Ziemowit 
Piątkowski, który złapał największą rybę – 
amura 2,6 kg (zdjęcie), II miejsce zajął Adrian 
Mierzyński, III – Mateusz Jałocha, a następne 
Oliwer Pasche oraz Bartosz Prądzyński.

Nagrody wręczył: burmistrz Rzgowa Ma-
teusz Kamiński razem z radnym Stanisławem 
Zaborowskim. Na koniec tradycyjnie rozpalo-
no ognisko i upieczeno kiełbaski z ZPM Grot.

Włodzimierz Kaczmarek

REKORDOWY REKORDOWY 
AMUR!AMUR!
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