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Dzień Pracownika Socjalnego, 
który jest świętem wszystkich 
pracowników pomocy społecz-
nej. To okazja do wyrażenia 
uznania i wdzięczności za pra-
cę wszystkich osób zaangażo-
wanych w działania na rzecz 
osób potrzebujących.

Z okazji tego święta Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało 
Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika So-

cjalnego. Wydarzenie odbyło się w sali kon-
certowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy 
ul. Żubardzkiej 2A. Celem obchodów była 
popularyzacja wiedzy z zakresu pracy służb 
pomocy społecznej, promowanie i kreowanie 
pozytywnego wizerunku nowoczesnego pra-
cownika socjalnego.

Głównym punktem uroczystości było po-
wiadomienie wszystkich zaproszonych gości 
o wynikach konkursu, ogłoszonego w trzech 
kategoriach: „Pracownik Socjalny Wojewódz-
twa Łódzkiego Roku 2022”, „Pracownik Pomo-
cy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 
2022”, „Pracownik Wspierania Rodziny i Syste-

mu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 
Roku 2022”.

Podczas uroczystości uhonorowano pra-
cowników, którzy w swojej pracy wyróżniają 
się swoją postawą, tworzą nowatorskie progra-
my i projekty służące rozwojowi i aktywizacji 
w obszarze pomocy społecznej oraz w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
czym przyczyniają się do poprawy jakości ży-
cia mieszkańców Województwa Łódzkiego. 
Obchody uświetnił recital akustyczny zespołu 
BLUE CAFE.

W kategorii „Pracownik Pomocy Społecz-
nej Województwa Łódzkiego Roku 2022” – III 
miejsce otrzymała pani Jolanta Bajerska – kie-
rownik działu pomocy środowiskowej w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, 
ul. Rawska 8.

Pani Jolanta Bajerska pracuje w jednost-
kach pomocy społecznej ponad 23 lata. Wyka-
zuje duże zaangażowanie w wykonywanie swo-
ich obowiązków, jest empatyczna i kreatywna, 
otwarta na nowe rozwiązania. Dla zespołu 
pracowników socjalnych jest autorytetem, 
pobudza ich do samodzielnego poszukiwania 
rozwiązań, inicjuje współpracę ze środowi-
skiem lokalnym oraz współpracę międzyin-
stytucjonalną. Posiada doskonałą umiejętność 
wyszukiwania, czytania i zastosowania przepi-
sów prawa.

Pani Jolanta Bajerska opracowała projekt 
Standardów usług opiekuńczych przyjętych 
w 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Rzgowie. Jest też współautorem do-
kumentów programowych z zakresu wsparcia 
rodziny, przemocy i strategii rozwiązywania 
problemów społecznych oraz monitoringu 
strategii rozwiązywania problemów społecz-
nych. W momencie wybuchu wojny na Ukra-
inie pełniła funkcję kierownika. Przez dwa 
miesiące reprezentowała jednostkę na ze-
wnątrz, zajmowała się sprawami organizacyj-
nymi całego ośrodka, koordynowała bieżącą 
pracę działu pomocy środowiskowej, udzielała 
pomocy i wsparcia obywatelom Ukrainy i in-
nym osobom. Pani Jolanta nieustannie zachęca 
zarówno beneficjentów MOPS, jak i pracowni-
ków, do tworzenia lokalnej sieci wsparcia dla 
osób będących w potrzebie. Gratulujemy!

Aneta Łopyta

Odszedł dh OSP Zdzisław Bikiewicz
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie 
poinformowała, że 17 listopada 2022 r. 
w godzinach wieczornych, w wieku 71 
lat, zmarł druh Zdzisław Bikiewicz.

Koledzy strażacy reanimowali go 
jeszcze przed przyjazdem karetki pogo-
towia, ale nie udało się już skutecznie 
pomóc. Zdzisław Bikiewicz to wielolet-
ni członek OSP w Rzgowie. Niedawno, 
otrzymał odznakę za wysługę za 55 lat 
służby w straży ochotniczej.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 
w środę, 23 listopada o godz. 13.15 w Ło-
dzi przy ul. Zakładowej 4 w kaplicy cmen-
tarza pw. Wszystkich Świętych. WK

MOPS w Rzgowie wyróżniony!MOPS w Rzgowie wyróżniony!
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W poniedziałek rano, 21 listopada 
2022 r. – na wniosek burmistrza 
Rzgowa Mateusza Kamińskiego – 
została zwołana nadzwyczajna LIII 
sesja Rady Miejskiej. Trwała zale-
dwie 20 minut, a podjęte uchwały 
były głównie związane ze sprze-
dażą opału w niższej cenie.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rzgów w latach 2022–2034 wprowadzono 

po stronie dochodów pieniądze, które zostaną 
przekazane przez wojewodę łódzkiego na reali-
zację dopłat do węgla, który kupią mieszkańcy 
gminy Rzgów we wskazanym składzie opało-
wym. Chodzi o 1 mln 850 tys. zł w tym roku 
i 3 mln 650 tys. zł w przyszłym roku. Kwoty te 
zostały oszacowane na podstawie liczby miesz-

kańców, spełniających warunki do otrzymania 
dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

W drugiej uchwale przyjętej przez radnych 
chodzi o 322,3 tys. zł, przekazanych przez woje-
wodę do budżetu gminy w dniach 31 października 
oraz 14 listopada na dodatki osłonowe dla gospo-
darstw domowych. Dotyczyły one zakupu w niż-
szych cenach: węgla, oleju opałowego, pelletu i bio-
masy. Część tych dodatków została już wypłacona.

Nadzwyczajna sesja „opałowa”

Informujemy, że gmina Rzgów 
na podstawie art. 34 ust.  1 

ustawy z 27 października 2022 r. 
o zakupie preferencyjnym pali-
wa stałego dla gospodarstw 
domowych (DzU z 2  listopada 
2022 r., poz. 2236) przystąpiła do za-
kupu paliwa stałego z przeznaczeniem 
dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2022 r.

•  W związku z tym od 21 listopada 2022 r. gmina Rzgów 
rozpocznie przyjmowanie wniosków o zakup węgla 
po cenie 2000 zł brutto za tonę (do tej ceny nie wlicza 
się kosztów transportu do gospodarstwa domowego).

•  Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domo-
wego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg 
do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Ro-
dzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności 
asortymentu u podmiotów wprowadzających do obrotu.

•  Sprzedaż paliwa stałego, zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 4 
ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferen-
cyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, 
prowadzona będzie przez gminę w ramach podpisanej 
umowy z innym podmiotem. Dane punktu sprzedaży, 
z którym gmina podpisze umowę i w którym będzie 
można odebrać zakupiony opał, podane zostaną 
po podpisaniu umowy z tym podmiotem.

•  Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła 
osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest 
uprawniona do dodatku węglowego.

•  Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani 
żaden członek jego gospodarstwa domowego, który 
kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po ce-
nie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co naj-
mniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra 
Aktywów Państwowych z 2 listopada 2022 r. w sprawie 
ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodar-
stwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA?
1.  Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w jed-

nym ze sposobów:
–  pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rz-

gowie, pl. 500-lecia 22, 95–030 Rzgów – punkt 
podawczy na parterze przy wejściu.

–  za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić 
z wykorzystaniem profilu zaufanego).

2.  Poczekaj na kontakt telefoniczny lub e-mailowy 
z urzędnikiem.

3.  Otrzymujesz informację o pozytywnym lub negatyw-
nym rozpatrzeniu wniosku.

4.  W kolejnym kontakcie telefonicznym lub e-mailowym 
urzędnik przekaże informacje o sposobie dokonania 
wpłaty oraz o sposobie i terminie odbioru faktury.

5.  Po dokonaniu wpłaty i odbiorze faktury będzie można 
zgłosić się do punktu sprzedaży paliwa stałego – skła-
du węglowego.

6.  Umawiasz termin odbioru.

Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla 
po cenach preferencyjnych.

Wniosek na 
zakup węgla

OD 21 LISTOPADA

Rzgowskie Śniadanie Biznesowe 
to nazwa cyklicznego spotkania 
przedsiębiorców, zainaugurowa-
nego w środę, 9 listopada 2022 
roku przez burmistrza Mateusza 
Kamińskiego.

W spotkaniu ze strony gminy wzięli 
udział m.in. wiceburmistrz Monika Pawlik, 
Beata Jasiukiewicz – dyrektorka Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Jarosław 
Nettik – dyr. Gminnej Przychodni Zdrowia, 
Anna Malinowska – dyr. Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Radosław Bubas – dyr. Gminnego 
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Jo-
anna Papuga-Rakowska, dyr. GOK, w którego 
wspaniałych wnętrzach zorganizowano spotka-
nie, a także kierownicy referatów i specjaliści 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, zajmujący się 
na co dzień sprawami przedsiębiorców.

Część informacyjną przygotowali w po-
staci specjalnej prezentacji Piotr Matulka oraz 
Grzegorz Grodek – specjaliści ze Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykład był 
zorientowany na organizację nowych inwesty-
cji, na ważne zmiany w przepisach i na zakres 
działań prowadzonych przez Łódzką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną.

Podczas wykładu usłyszeliśmy, że całe tery-
torium Polski jest specjalną strefą ekonomicz-

ną. O pomoc publiczną z tytułu nowej inwe-
stycji można ubiegać się na każdym wybranym 
przez przedsiębiorcę terenie lub nieruchomo-
ści. Pomoc publiczna w Łódzkiem jest udzie-
lana na 12 lat, a w Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej nawet na 15 lat.

Pięć kroków do decyzji o wsparciu:
–  spotkanie informacyjne w ŁSSE
–  konsultacje i przygotowanie dokumentów
–  złożenie wniosku
–  weryfikacja i ocena dokumentacji
–  decyzja o wsparciu

W ŁSSE złożono 550 projektów inwestycyjnych, 
a wartość nakładów inwestycyjnych sięga 24 
mld zł. Powstało 80 tysięcy miejsc pracy.

Burmistrz Mateusz Kamiński specjalnie 
podziękował Jarosławowi Mirzejewskiemu, Ry-
szardowi Turskiemu i Dariuszowi Krzewińskie-
mu za zorganizowanie 4 misji humanitarnych 
na Ukrainę. Dzięki zaangażowaniu finansowe-
mu m.in. obecnych na sali przedsiębiorców i stra-
żaków, udało się ofiarować samochody terenowe 
i strażacki, zorganizować duże transporty żyw-
ności, ciepłej bielizny dla żołnierzy oraz odzieży, 
koców, agregatów prądotwórczych, powerbanków, 
medykamentów itp.

Dyr. GOK Joanna Papuga-Rakowska zapro-
siła przedsiębiorców na kiermasz świąteczny, 
liczne koncerty i widowiska zaplanowane jesz-
cze w tym roku w Domu Kultury.

Na zakończenie uczestnicy udali się na Rz-
gowskie Śniadanie Biznesowe do sali baletowej. 

RZGOWSKI BIZNES

Przedsiębiorcy Przedsiębiorcy 
spotkali się w GOKspotkali się w GOK

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz
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W piątek, 25 listopada 2022 
roku gmina Rzgów oddała 
do użytku drugi w tym roku 
żłobek. Po inauguracji działal-
ności żłobka w Rzgowie w lu-
tym 2022 roku, dziś oficjalnie 
otwarto żłobek z przedszkolem 
w Tadzinie przy szkole w Kalinie. 
Teraz w gminie są już w sumie 
trzy takie placówki, bo dwa lata 
temu bliźniaczy obiekt oddano 
do użytku w Guzewie.

Uroczystość sfinalizowała 5-letni pro-
gram budowy żłobków i zwiększania 
liczby przedszkoli w gminie Rzgów. 

W otwarciu żłobka samorządowego uczestni-
czył Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.

– Nie ma żadnej innej gminy w Polsce, która 
osiągnęłaby tyle. Zwykle burmistrzowie cieszą się, 
że udało się otworzyć jeden podczas ich kadencji, 
a tutaj mówimy już o trzeciej inwestycji – pod-
kreślił Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.

Do nowego żłobka w Tadzinie będzie 
od początku grudnia uczęszczać 19 dzieci. 

W ciągu pierwszych dni rekrutacji rodzice 
zgłosili aż 60 dzieci, tylko troje spoza rejonu. 
Tymczasem, kilka lat temu, gdy pomysł stwo-
rzenia żłobka z przedszkolem w Tadzinie wy-
dawał się mało realny, część osób wątpiła, czy 
uda się wypełnić nowy obiekt…

Nowe miejsca pracy i edukacji
A rzeczywistość jest taka, że we wrześniu 
przyszłego roku dołączy do grupy żłobkowej 
– do 50 przedszkolaków. Powstaną nowe miej-
sca pracy dla opiekunek, a mamy maluszków 
po urlopach wychowawczych również będą 
mogły wrócić do swoich obowiązków zawo-
dowych. To będzie bardzo efektywne wsparcie 
lokalnego rynku pracy.

– Mam nadzieję, że nowy żłobek przypadnie 
do gustu naszym dzieciom, że będą się tutaj do-
brze i bezpiecznie czuć i że również rodzice bez 
obaw i spokojnie będą pozostawiać tutaj swoje 
pociechy. Takie placówki, jak te stworzone w okre-

sie ostatnich 5 lat, istotnie podnoszą jakość życia 
w naszej gminie, pokazują naszą troskę o dobro 
i wygodę mieszkańców, a także umacniają wize-
runek gminy dobrego życia, który systematycznie 
i z powodzeniem w ostatnich latach budujemy – 
podkreśla burmistrz Mateusz Kamiński i dzię-
kuje wszystkim współpracownikom, którzy 
przyczynili się do realizacji inwestycji.

Nowy budynek nie tylko estetycznie i kolo-
rowo wygląda, ale jest również wygodną i przy-
jemną przestrzenią do rozwoju najmłodszych 
mieszkańców gminy. Co ważne, ma też ogródek 
z placem zabaw, gdzie maluszki będą mogły ba-
wić się na świeżym powietrzu. To miejsce pięk-
ne, funkcjonalne i przyjazne dzieciom.

– W nowym żłobku, a także w przedszkolu 
wraz z nowym rokiem szkolnym, dzieci będą się 
uczyć samodzielności, umiejętności budowania 
relacji z innymi, nabywać kompetencje społecz-
ne, rozwijać się emocjonalnie i intelektualnie, 
a przede wszystkim dobrze i twórczo spędzać 
czas, gdy rodzice będą w pracy – mówi zastępca 
burmistrza Monika Pawlik.

Wspólnymi siłami
Nowo wybudowany żłobek i przedszkole 
to przykład bardzo dobrze wykorzystanych 
środków finansowych. Jego budowa kosztowała 
w sumie prawie 2,6 mln zł. Na ten cel gmina 
pozyskała prawie 1,74 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Udział rzgow-
skiego samorządu wyniósł ponad 800 tys. zł.

– Na finał tej inwe-
stycji mieszkańcy na-
szej gminy, a w szcze-
gólności dwóch sołectw 
– Kalina i Tadzina, 
troszkę czekali. Inwe-
stycja zainicjowana 
została przeze mnie 
wraz ze wsparciem 

mieszkańców w 2018 roku. Jest ona częścią reali-
zowanego od pięciu lat programu budowy żłob-
ków i przedszkoli w gminie Rzgów. Z początku 
oddawaną dzisiaj do użytku placówkę mieliśmy 
realizować z własnych środków, które były zapew-
nione w budżecie na rok 2020. Jednak rozpoczęte 
prace przerwała i opóźniła nieco pandemia CO-
VID-19. Szczęśliwie budowę szybko wznowiliśmy 
po otrzymaniu funduszy rządowych – mówi bur-
mistrz Mateusz Kamiński.

Zanim doszło do tego, że dziś gmina Rz-
gów cieszy się otwarciem żłobka, na tym tere-
nie trzeba było wyburzyć ruiny dawnej zlewni 

mleka i wykarczować teren. Nieruchomość 
ta była przeznaczona w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego pod produkcję rolną. Dlate-
go konieczne okazało się również wystąpienie 
do Rady Miejskiej w Rzgowie o zmianę planu. 
Po roku prac projektowych i wymaganych 
uzgodnieniach w różnych instytucjach radni 

uchwalili plan. Następnie została przygotowana 
koncepcja projektowa. Spośród kilku propozy-
cji komisja złożona z dyrektorów szkół, przed-
stawicieli mieszkańców i pracowników urzędu 
wybrała propozycję bryły budynku do dalszych 
prac projektowych. Ostateczny projekt budow-
lany przygotowała pani Anna Czechowicz, któ-
ra niestety zmarła w tym roku.

Finał wieńczy dzieło…
Budowę sprawnie zrealizowała firma BUDOMAX 
Arkadiusz Baś. Prace budowlane były prowadzo-
ne w okresie od października 2020 roku przez 
dwa lata. Oprócz obiektu żłobka i przedszkola 
powstał parking, ogrodzenie, a także plac zabaw. 
W budynku utworzono 3 sale zajęć, pokoje dla 
pracowników, pełen węzeł sanitarny. Żłobek jest 
też wyposażony w niezbędne meble i zabawki 
oraz sprzęty i urządzenia kuchenne (m.in. piec, 
zmywarka, lodówka, sztućce, talerze).

Goście obejrzeli program artystyczny 
w wykonaniu najmłodszych dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Ka-
linie oraz z Punktu Przedszkolnego „Kornel-
ki” w Guzewie. Dzieci oczywiście zostały za-
proszone do pomocy przy przecięciu wstęgi 
przez wojewodę i burmistrza. Nową placówkę 
poświęcił ksiądz kanonik, proboszcz Krzysz-
tof Florczak. Wiele ciepłych słów skierował 
pod adresem miejscowej społeczności, która 
jest bardzo aktywna społecznie.

Dzieci występujące w programie zostały na-
grodzone biletami wstępu do Candy Parku, któ-
re wręczyła Nina Ryszka, prezes zarządu Ptak 
Holding. Zabawki i słodycze dla przyszłych 
wychowanków żłobka przekazali na ręce dy-
rektor Moniki Walaszczyk m.in. wojewoda To-
biasz Bocheński, Mariola Mikołajczyk, dyrektor 
Przedszkola Publicznego w Rzgowie oraz radna 
powiatowa Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz.

W uroczystości uczestniczyli ponadto: Mi-
ron Ossowski – kierownik Referatu Rozwoju 
i Współpracy Społecznej UMR, Marta Pie-
trusińska i Paulina Biesiacka odpowiadające 
za sprawy oświaty w ratuszu, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rzgowie – Monika Łoboda oraz 
Jarosław Marianowski, dyr. Szkoły w Kalinie, 
radni Rady Miejskiej w Rzgowie Stanisław Za-
borowski, przewodniczący Komisji Społecznej 
RM, Zbigniew Waprzko, radna powiatowa Edyta 
Waprzko, dh Dariusz Krzewiński – prezes Po-
wiatowego i Gminnego ZOSP, Andrzej Sabela 
– sołtys sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin. Uro-
czystość zakończyła się zwiedzaniem placówki 
oraz poczęstunkiem.

Włodzimierz Kupisz

RZGÓW I TADZIN

Dwa żłobki Dwa żłobki 
w jednym rokuw jednym roku
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Rozpoczęcie nauki w szkole 
jest ważnym momentem życia 
każdego dziecka. Z niecier-
pliwością czeka ono każdego 
dnia na spotkanie ze szkołą, 
z nowymi wiadomościami, 
przygodami.

Czeka na dzień, w którym stanie się 
prawdziwym uczniem i poprzez paso-
wanie zostanie włączone do społecz-

ności Szkoły Podstawowej im. św. Królowej 
Jadwigi w Kalinie. Uroczystość pasowania 
na uczniów klasy I na stałe została włączona 
do kalendarza uroczystości szkolnych. Stanowi 
ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci, ale 
także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek 
i kolegów. Poprzedza je okres kilku tygodni 
przygotowań, w którym poznają prawa i obo-
wiązki ucznia, szkołę, jej pracowników, oto-
czenie oraz koleżanki i kolegów. Poznają też 
Ojczyznę, symbole narodowe.

Uroczystość pasowania jest niejako egza-
minem dojrzałości dziecka, czyli gotowością 

do podjęcia obowiązków ucznia. W poniedzia-
łek, 21 listopada 2022 roku uczniowie klasy 
pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do grona 
uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Królo-
wej Jadwigi w Kalinie, a ich rodzice wstąpili 

do grona społeczności szkolnej. Pierwszoklasi-
ści wspaniale zaprezentowali wiersze, piosenki 
oraz taniec, a także zdali egzamin, który zorga-
nizowali dla nich ich starsi koledzy.

Doniosłym momentem uroczystości było 
złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Aktu 
pasowania dokonał dyrektor placówki Jarosław 
Marianowski.

Rodzice pierwszoklasistów złożyli deklara-
cję, że są „Rodzicami na medal”. Nie obyło się 
też bez upominków i słodkiego poczęstunku.

Z całą pewnością ten dzień pozostanie 
na długo w pamięci nas wszystkich.

Drodzy Pierwszoklasiści!
Życzymy Wam zapału do nauki, wielu ra-
dosnych chwil spędzonych w szkole, bardzo 
dobrych wyników w nauce oraz wspaniałych 
koleżanek i kolegów.

Grażyna Marianowska 
fot. Anita Andrzejewska

Szklane ozdoby choinkowe cieszą oczy 
w każde Boże Narodzenie. Są najpopular-

niejszą i najpiękniejszą grudniową dekoracją.
Jak powstają te wszystkie kruche, szklane 

cuda? Warto poznać odpowiedź na to pytanie, 
tym bardziej, że proces wytwarzania bombek 
jest bardzo ciekawy, wieloetapowy, pracochłon-
ny i wymagający ogromnej fachowości.

Przygotowując się mentalnie oraz praktycz-
nie do Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie 

klasy 4, 5 i 6 SP w Kalinie odwiedzili fabrykę,, 
Szkło-Dekor” w Piotrkowie Trybunalskim, 
by zgłębić tajniki powstawania choinkowych 
cudeniek. Uczniom zaproponowano warsztaty 
plastyczne, dzięki którym mogli własnoręcznie, 
według własnego pomysłu ozdobić bombki 
choinkowe. Samodzielnie i twórczo wykonane 
bombki już niedługo ozdobią ich domy.

Tekst i fot. Szkoła Podstawowa w Kalinie

Rzgowscy dzielnicowi systematycznie spoty-
kają się z przedszkolakami i uczniami, aby 

przypominać jak ważne jest ich bezpieczeń-
stwo. Policjanci szczególnie przypominają o za-
sadach na drodze, jak ważne w porze jesienno-
-zimowej są odblaski oraz jak zachowywać się 
w kontaktach z obcymi osobami.

Dzielnicowi ze rzgowskiego komisariatu 
gościli w Szkole Podstawowej w Guzewie, gdzie 
rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym. Dzieci otrzymały od policjan-
tów odblaski, szczególnie niezbędne w okresie 
jesienno-zimowym. Policjanci podkreślali jak 
ważna jest widoczność na dro-
dze pieszego, szczególnie teraz 
kiedy dni są krótsze. Jak duży 
wpływ na bezpieczeństwo 
ma właściwe przechodzenie 
przez jezdnię.

Funkcjonariusze poruszyli 
również temat, jak zachowy-
wać się kiedy zaczepia dzieci 
osoba obca czy np. atakuje 
agresywny pies. Na koniec 
spotkania – z uwagi na duże 
zainteresowanie zawodem po-

licjanta – mundurowi opowiedzieli uczniom, 
na czym polega ich codzienna służba i jakim 
sprzętem się posługują.

mł. asp. Aneta Kotynia, fot. Policja

W fabryce 
bombek

Dzielnicowi w przedszkolu 
o bezpieczeństwie

Pasowanie 
pierwszoklasistów

KALINO

Z KALINA DO PIOTRKOWA GUZEW

„Uczniem być – 
to ważna sprawa 
i otwierać wiedzy 
drzwi. Uczyć się, 

by świat poznawać, 
ślubujemy dziś!”
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A wszystko to w ścisłym związku z dzie-
dzictwem architektonicznym tego mia-
sta – mówi Maria Nowakowska, 

która w najnowszym filmie opublikowanym 
na YouTube razem z burmistrzem Mateuszem 
Kamińskim oprowadza nas fascynującym, choć 
jeszcze nieformalnym szlakiem turystycznym 
po Rzgowie.

Na tym szlaku nawet rodowici rzgowianie 
przecierają oczy ze zdumienia, bo to jest zupełnie 
nowy świat dziwów detalu architektonicznego.

– Jeśli będziecie chcieli zobaczyć więcej, jesteśmy 
na to przygotowani – zapewnia Maria Nowakowska. 
– W zeszłym roku premierę miał folder z detalową 
wycieczką po Rzgowie. Można dzięki niemu odkryć 
miejsca, które zaskakują lokalnym potencjałem!

Przewodniczka prowadzi nas najpierw 
do najcenniejszego zabytku – kościoła para-
fialnego pw. św. Stanisława i odkrywa przed 
nami ciekawostki związane np. z figurą Matki 
Boskiej z 1906 r. Na figurze zachował się napis, 
że została zniszczona przez Teutonów (Niem-
ców) i odzyskała dawny blask w 1947 roku. 
To na tej figurze znajdują się trzy płaskorzeźby 
z wyobrażeniami papieży z przełomu XIX i XX 
wieku. Z kolei na rynnie kancelarii parafialnej 
znajdujemy zabytkowy, ręcznie kuty, ozdobny 

kosz na połączeniu rury spustowej. Wiele przy-
kładów pięknej metaloplastyki można znaleźć 
również na ogrodzeniu parafialnym z 1888 r.

Przy ul. Rawskiej odnajdujemy ślady deta-
li XIX-wiecznej architektury modernistycznej 
oraz eklektycznej: wsporniki dachów, kształt 
zamków, półokrągłe balkony i niepowtarzalny 
kształt starych bram…

W. Kupisz, fot. kadry z filmu 
„Rzgów w detalu”

MARIA NOWAKOWSKA

– stypendystka m.  Łodzi, laureatka 
nagród rektora UŁ i ŁSSE w konkursie 
„Młodzi w Łodzi” oraz wielu nagród 
za działalność społeczną, pomysłodaw-
czyni i organizatorka Międzynarodowe-
go Festiwalu Detalu Architektonicznego 
#detalfest, pracująca obecnie nad bazą 
łódzkich rzeźb plenerowych i tematycz-
nym przewodnikiem po łódzkiej secesji.

O Rzgowie O Rzgowie 
w detalu…w detalu…

Dorota Galant, łódzka malarka-amatorka 
miała wernisaż swoich obrazów „Świat 

zachwyca” w GOK w Rzgowie. Wystawę otwo-
rzyła dyr. Joanna Papuga-Rakowska.

Dla goszczącej u nas artystki to była pierw-
sza w życiu twórczym wystawa i to we wspania-
łym wnętrzu Domu Kultury. Pani Dorota jest 
po studiach pielęgniarskich. Pracowała w za-
wodzie 26 lat – na anestezjologii i intensywnej 
terapii w szpitalu MSW i w Salve.

W 2018 r. postanowiła odmienić swoje 
życie. Kupiła w sklepie płótna, farby akrylowe 
i pędzle. Zaczęła malować. Na wystawie w GOK 
zgromadziła 23 obrazy, ale część z nich wypo-
życzyła od nowych właścicieli, żeby pokazać 
przekrój swojej twórczości. W sumie spod jej 
pędzla wyszło 60 prac – od pejzaży leśnych, 
marynistyki oraz kwiatów po delikatne akty.

To malarstwo przeważnie realistyczne. Au-
torka twierdzi, że świat jest piękny i dlatego usiłu-
je go zatrzymać na płótnie. Bohaterka wernisażu 
mierzy się z licznymi wyzwaniami plastycznymi 
– od pokazania baletnicy w ruchu po… falujące 
morze. Widać talent i pasję. Od trzech lat tworzy 
w domu, gdzie dwie ściany są przeszklone, co po-
zwala lepiej utrwalać barwy.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W piątkowy wieczór, 18 listopada w GOK w Rz-
gowie podziwialiśmy występy najmłodszych 

oraz nieco starszych artystów, jak również studen-
tów skupionych w sekcji wokalnej Marka Bin-
kowskiego. Koncert uzdolnionych wokalistów był 
poświęcony tym, którzy odeszli, ale pozostają żywi 
w repertuarach oraz w naszej pamięci.

Lista utworów i wykonawców, którzy wzięli 
udział w koncercie „Wspomnienie”
•  Najtrudniejszy pierwszy krok (Anna Jantar) – 

Maja Binkowska
•  Zombie (The Cranberries – Dolores O'Rior-

dan) – Katarzyna Dyksa
•  Tyle wdzięku (Danuta Rinn) – Katarzyna 

Sobczak
•  Z Tobą chcę oglądać świat (Zdzisława Sośnic-

ka i Zbigniew Wodecki) – Malwina Szarf 
i Marek Binkowski

•  I wanna dance with somebody (Whitney Ho-
uston) – Róża Paszkiewicz

•  Radość najpiękniejszych lat (Anna Jantar) – 
Zuzanna Wujek

•  Boskie Buenos (Kora Jackowska) – Sandra 
Jarmakowska

•  I have nothing (Whitney Houston) – Damian 
Bartosik

•  Take me to the river (Eva Cassidy) – Zuzanna 
Koteras

•  Can't help falling in love (Elvis Presley) – Aga-
ta Brzozowska

•  Blue suede shoes (Elvis Presley) – Filip Madaj

•  List do Matki (Violetta Villas) – Jagoda Ba-
rańska

•  A natural woman (Aretha Franklin) – Kata-
rzyna Kuna

•  Zakochani są wśród nas (Helena Majdaniec) 
– Martyna Pawłowska

•  The show must go on (Freddie Mercury) – Iza-
bella Mendel

•  Bo z dziewczynami (Jerzy Połomski) – Marek 
Binkowski

Zespół muzyczny w składzie: Joanna Sikor-
ska – skrzypce, Bartek (Wrona) Wroniszew-
ski – perkusja, Michał Nowak – gitara basowa, 
Marek Smuga – saksofony, Michał Borowski 
– gitara, Marek Binkowski – instrumenty kla-
wiszowe, wokal i prowadzenie.

Jak zostaje się 
malarką?

Muzyczne wspomnieniaZ innej PersPektywyZ innej PersPektywy
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W ubiegłym roku Rzgowski 
Chór „Camerata” osiągnął 
pełnoletność, a w czwartek, 
17 listopada 2022 roku jest już 
– można powiedzieć – piękną 
i zdolną panną na wydaniu. 
Jubileuszowy koncert chórzy-
stów pod dyrekcją Izabeli Ki-
janki udowodnił, że ta umuzy-
kalniona panna zdobyła po raz 
kolejny serca widowni.

Koncert w GOK (dyrektor Joanna Papuga-Ra-
kowska) został skomponowany w nurcie tra-
dycyjnym i multimedialnym. Wspomnienia 
z twórczego życia chóru odżyły na filmach i fo-
tografiach wyświetlanych na wielkim ekranie. 
Zdjęcia zresztą zgromadzono również na oko-
licznościowej wystawie – wraz z kronikami 
„Cameraty” w hallu Domu Kultury w Rzgowie.

Słowo wstępne przed koncertem pt. „Dzie-
więtnastka „Cameraty” – lekkostrawnie, czyli: 
Jak się masz? – wygłosiła dyr. GOK Joanna Pa-
puga-Rakowska, a koncert poprowadziła z wiel-

kim wdziękiem i humorem chórmistrz Izabela 
Kijanka. Publiczność oklaskiwała takie utwory 
jak: Jedzie pociąg (Zwierzenia Ryśka), Niebo 
z moich stron, Piosenka wybitnie kardiologicz-
na, czyli Serduszko puka w rytmie cza-cza, Takie 
ładne oczy, Ktoś mnie pokochał, a Jak się masz–
wzruszyło publiczność tak, że chór bisował.

Kronikarze chóru – Ewa Kamińska oraz 
Piotr Salski usłyszeli podziękowania, zostali 
uhonorowani bukietami kwiatów oraz dyplo-
mami. Na zakończenie koncertu gratulacje 
całemu chórowi „Camerata” złożyli m.in.: Ma-
teusz Kamiński – burmistrz Rzgowa, wicebu-
rmistrz Monika Pawlik oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej – Radosław Pełka.

A na koniec, w sali muzycznej urodziny 
świętowano na słodko przy cieście i kawie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Jeszcze w czasie koncertu publiczność nagro-
dziła artystów owacją na stojąco. W piątek, 

4 listopada 2022 roku Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Rzgowie zaprosił na zaduszki jazzowe. Był 
to koncert w wykonaniu zespołu w składzie: 
Olga Fidrysiak – voc, Kuba Raczyński – sax, 
Wojtek Stanisz oraz Kamil Miszewski.

W repertuarze standardy jazzowe w cie-
kawych aranżacjach, polskie piosenki około 
jazzowe i autorskie utwory członków zespołu. 
Na koncercie podziwialiśmy m.in. Olgę Fid-
rysiak. Jest absolwentką łódzkiej Akademii 
Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów, specjalność: 
wokalistyka estradowa, klasa dr. hab. Anny Ka-
malskiej.

W dorobku wokalistki znajdują się nagrody 
i wyróżnienia znaczących festiwali muzycznych 
w Polsce i za jej granicami. Wraz Big Bandem 
FABRYKA WEŁNY wystąpiła w Międzynarodo-
wym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego OLD JAZZ 
MEETING „Złota Tarka” 2019 u boku takich 
artystów jak Dorota Miśkiewicz czy Kuba 
Badach. Olga Fidrysiak re-
prezentowała kraj między 
innymi podczas koncertów 
i festiwali w Rosji, Belgii, 
Niemczech, Francji, Estonii, 
Bułgarii i na Łotwie.

Jednym z jej ostatnich 
sukcesów jest pierwsze 
miejsce na Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzycznym 
„Orfeo in Italia” w Lido di 
Jesolo (Włochy). Obecnie 

artystka rozpoczęła prace nad debiutancką pły-
tą. Na co dzień pracuje jako instruktor śpiewu 
i wykładowca akademicki na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Estradowej. Od ponad dwóch lat jest 
wokalistką pabianickiego Big Bandu FABRYKA 
WEŁNY. Poza tym realizuje autorskie projekty 
muzyczne. WK

Dziewiętnastka Dziewiętnastka 
„Cameraty”„Cameraty”

Owacja na stojącoOwacja na stojąco

Ale jazz!Ale jazz!
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W Rzgowie, Narodowe Święto 
Niepodległości 11 listopada 
trzeba było rozłożyć na dwa 
dni, żeby jak najwięcej miesz-
kańców mogło skorzystać z bo-
gatego programu kulturalnego.

Tak więc wszystko zaczęło się już w wieczór 
czwartkowy. Obok Gminnego Ośrodka Kul-
tury wyrósł maszt, stanowiący ukoronowanie 
udziału mieszkańców gminy Rzgów w ogólno-
polskiej akcji „Pod Biało-Czerwoną”. W całej 
Polsce 418 tysięcy mieszkańców zagłosowało, 
aby zakwalifikować rodzime gminy do złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji celowej na zakup 
i montaż masztu.

Jak powiedział Mateusz Kamiński, bur-
mistrz Rzgowa – wzięliśmy udział w tej patrio-
tycznej akcji dzięki pomysłowi radnej powia-
towej Klaudii Zaborowskiej-Gorzkiewicz. 
Poczet sztandarowy OSP wciągnął biało-czer-
woną na maszt dla uczczenia rocznicy odzy-
skania Niepodległości. Rzgowska Orkiestra 
Dęta zagrała hymn. Po koncercie w Domu 
Kultury na maszcie powiewały już trzy flagi: 
państwowa, gminna i unijna.

W czwartkowym koncercie w GOK wy-
stąpiła Rzgowska Orkiestra Dęta (dyrygent 
Krzysztof Goss) z repertuarem marszowym 
i patriotycznym. Rzgowski Chór „Camerata” 
(dyrygent Izabela Kijanka) przedstawił rz-
gowskie prawykonanie „Modlitwy o pokój” 
współczesnego kompozytora Norberta Blachy 
do słów Mirosławy Hanusiewicz. „Modlitwa 

o pokój” jest ostatnio po-
pularna i wykonywana 
przez chóry w związku 
z wojną na Ukrainie.

Norbert Blacha dał się 
poznać jako autor muzyki 
do spektakli teatralnych, 
aranżacji chóralnych oraz 
wokalno-instrumental-
nych. N. Blacha przez całe 
życie twórcze był oddany 
piosence religijnej, a „Mo-
dlitwa o pokój” przez 

znawców tematu jest uważana za dzieło życia 
(kompozytor zmarł kilka lat temu). Warto 
przypomnieć, że N. Blacha kilkanaście lat temu 
zdobył popularność jako inicjator i kierownik 
muzyczny Silesia Gospel Festival. Czwartkowe 
wykonanie „Modlitwy o pokój” zrobiło duże 
wrażenie na rzgowskiej publiczności i było sze-
roko komentowane po koncercie.

Po refleksyjnej części koncertu sceną za-
władnęli artyści w bardzo różnym wieku z Ze-
społu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” (przygo-
towanie Renata Furga, kierownik muzyczny 
zespołu Jarosław Rychlewski). Żywiołowy 
występ słowiańskich piękności jak zwykle 
na dłużej zapada w pamięci. Choć zdolności 
i perfekcja wykonania tańców „Rzgowian” 
są na najwyższym poziomie to na publiczności 
chyba jednak największe wrażenie zrobił wy-
stęp uroczych szlachcianek i przystojniaków 

w strojach, nawiązujących do mundu-
rów wojsk Księstwa Warszawskiego.

Wielokrotnie na scenie mieliśmy 
okazję posłuchać występów młodziut-
kich talentów, skupionych w Niepu-
blicznej Szkole Muzycznej (właściciel 
Krzysztof Marciniak, tenor Teatru 
Wielkiego w Łodzi), którzy uczą się 
i odbywają zajęcia w GOK. Koncert po-

prowadzili dyrektor Joanna Papuga-Rakowska 
i Marek Binkowski. Czwartkowe występy były 
interesującą zapowiedzią wydarzeń związanych 
z obchodami Święta Niepodległości następnego 
dnia – 11 listopada.

W czwartkowym koncercie uczestniczy-
li m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, 
zastępca burmistrza Monika Pawlik, Rado-
sław Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej 
i radna powiatowa Marta Stasiak.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W piątek, 11 listopada 2022 
roku w GOK w Rzgowie ukoro-
nowaniem dwudniowych ob-
chodów Święta Niepodległości 
był koncert artystów Teatru 
Wielkiego w Łodzi.

Artyści zaprezentowali we wspaniałych kostiu-
mach operowych arie ze „Strasznego dworu” 
i śpiewali razem z publicznością pieśni patrio-
tyczne. Kto zapomniał słów, korzystał ze śpiew-
ników przygotowanych przez Dom Kultury. 
Koncert zgromadził tak liczną publiczność, 
że trzeba było dostawić rząd krzeseł.

W koncercie wzięło udział czworo zna-
mienitych artystów Teatru Wielkiego w Łodzi: 
Agnieszka Makówka – mezzosopran, Przemy-

sław Rezner – baryton, Krzysztof Marciniak 
– tenor. Akompaniował znakomity pianista 
i aranżer, dyrygent Marcin Werner.

Gospodynią wieczoru była Joanna Pauga-
-Rakowska, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury.

W wykonaniu artystów operowych pu-
bliczność wysłuchała „Dumki Jadwigi”, arii 
Miecznika „Kto z mych dziewek serce skru-
szy”, jak również arii Stefana z kurantem „Ci-
sza dokoła” ze „Strasznego dworu” Stanisława 
Moniuszki.

W tym roku w Święto Niepodległości rzgo-
wianie mieli okazję publicznie zaśpiewać hymn 
państwowy przy wciąganiu flagi w czwartek 
na nowy maszt przy Domu Kultury, w piątek 
w parku na uroczystości plenerowej i wreszcie 
po raz trzeci na wieczornym koncercie w GOK.

Artyści operowi podczas wspólnego z pu-

blicznością śpiewania utworów patriotycznych 
– przypomnieli o istnieniu innych naszych 
hymnów. „My, Pierwsza Brygada” – pieśń 
I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskie-
go od 2007 roku jest Pieśnią Reprezentacyjną 
Wojska Polskiego. Słowa napisali Andrzej Ha-

Pod biało-czerwoną flagą…
w 104. rocznicę 
odzyskania 
niePodległości

Hymn Po raz trzeci!
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Uroczystość dla uczczenia 104. 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości rozpoczęła się 11 listo-
pada od mszy świętej w koście-
le parafialnym w Rzgowie.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak w reflek-
sji na temat 104. rocznicy odzyskania Niepod-
ległości przypomniał niedawną uroczystość 
odsłonięcia obelisku na cmentarzu wojennym 
Starej Gadce. Pamiątkowa tablica na kamieniu 
uświadamia odwiedzającym tę nekropolię, 
że to jest symboliczne miejsce wiecznego spo-
czynku wielu Polaków, którzy masowo tracili 
życie w mundurach armii zaborczych. W bi-
twie pod Łodzią i na innych frontach I wojny 
światowej Polacy zabijali Polaków w bratobój-
czych walkach, nie wiedzieli bowiem kto jest 
po drugiej stronie. Ich ofiara nie poszła jednak 
na marne, bo upowszechniała się świadomość 
konieczności odzyskania Niepodległości z bro-
nią w ręku. Burmistrz Mateusz Kamiński na za-
kończenie mszy złożył w imieniu rzgowskiego 
samorządu wiązankę kwiatów pod tablicą, upa-
miętniającą śmierć 15 rzgowian w czasie walk 
o niepodległą Polskę w latach 1914–1920.

Delegacje, poczty sztandaro-
we OSP, organizacji społecznych 
i szkół przeszły następnie do parku 
miejskiego. Poczet flagowy straża-
ków OSP wciągnął flagę państwową 
na maszt przed ratuszem, a Rzgow-
ska Orkiestra Dęta zagrała hymn. 
Burmistrz Mateusz Kamiński wysłu-
chał raportu dowódcy uroczystości 
Wojciecha Gałkiewicza, przeszedł 

przed frontem licznie zgromadzo-
nych pocztów sztandarowych stra-
żaków i ich pozdrowił. Kwiaty przed 
pomnikiem twórców Niepodległo-
ści złożyli przedstawiciele Starostwa 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
samorządu rzgowskiego, komba-
tantów, partii politycznych, Spółki 
Leśnej, ZOSP, a symboliczny znicz 
zapaliły harcerki.

Kulminacją obchodów Święta 
Niepodległości w parku im Ada-
ma Mickiewicza był polonez, któ-
ry w parkowych alejach zatańczy-
ły różne grupy wiekowe Zespołu 
Pieśni Tańca „Rzgowianie” (przy-
gotowanie Renata Furga). Dzieci 
w wielobarwnych kostiumach, tań-
czące różne układy choreograficzne 
wzbudziły entuzjazm i wzruszenie 
licznie zgromadzonej publiczności. 

W okolicznościowym wystąpieniu M. Kamiń-
ski podkreślał, że jest dumny z tego, ze uro-
czystość przebiegała ponad podziałami mię-
dzypokoleniowymi, międzyśrodowiskowymi, 
ponadpartyjnymi, po prostu w zgodzie.

Burmistrz Mateusz Kamiński z zastęp-
czynią Moniką Pawlik podziękowali miesz-
kańcom za liczny udział, a pozostałym oso-
bom za organizację uroczystości: strażakom 
ochotnikom, Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
pod dyr. Joanny Papugi-Rakowskiej, Rzgow-
skiemu Chórowi „Camerata” (dyrygent Izabe-
la Kijanka) oraz Rzgowskiej Orkiestrze Dętej 
(dyrygent Krzysztof Goss). Nad sprawnym 
przebiegiem obchodów Święta Niepodległości 
czuwali m.in. Marek Binkowski i Jarosław Ry-
chlewski (GOK).

W uroczystości uczestniczyli również: se-
kretarz gminy Ewa Pytka, Radosław Pełka 
– przewodniczący Rady Miejskiej oraz wice-
przewodniczący RM – Marek Bartoszewski, 
radne powiatowe: Klaudia Zaborowska-Gorz-
kiewicz, Edyta Waprzko oraz Marta Stasiak.

■

łaciński i Tadeusz Biernacki. Muzyka została 
oparta na melodii Marsza Kieleckiego nr 10, 
którego domniemanym autorem był Andrzej 
Brzuchal-Sikorski. W okresie międzywojen-
nym „Pierwsza Brygada” uważana była przez 
piłsudczyków za nieoficjalny hymn państwo-

wy. Po wojnie, w okresie stalinowskim i gomuł-
kowskim, publiczne wykonywanie tej pieśni 
było wręcz zakazane.

Natomiast „Rota”, tekst wiersza Marii Ko-
nopnickiej z 1908 roku – po raz pierwszy został 
zaśpiewany przez kilkuset chórzystów z tere-

nu zaborów przy okazji odsłonięcia pomnika 
Grunwaldzkiego w Krakowie dla uczczenia 
500-lecia zwycięstwa polskiego w bitwie pod 
Grunwaldem. Po odzyskaniu niepodległości 
„Rota” konkurowała z „Mazurkiem Dąbrow-
skiego” o miano hymnu polskiego. Ostatecz-
nie pozostała hymnem Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. W piątkowy wieczór, 11 listopada 
mieszkańcy Rzgowa zaśpiewali z artystami 
operowymi wszystkie trzy hymny.

Była również okazja do zaśpiewania razem 
z zawodowcami znanych wszystkim pieśni le-
gionowych i partyzanckich takich, jak: „Masze-
rują strzelcy, maszerują”, „Rozkwitały pąki bia-
łych róż”, „Przybyli ułani pod okienko”, „O mój 
rozmarynie…”, „Wojenko wojenko” i wiele 
innych. Pieśni przeplatane były ciekawostka-
mi o kontekście historycznym powstawania 
każdej z nich. Pieśni patriotyczne zaśpiewali 
ze wszystkimi: burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński, wiceburmistrz Monika Pawlik, radne 
powiatowe Edyta Waprzko i Marta Stasiak.

■

Pod biało-czerwoną flagą…
Uroczyście 
i kolorowo

Tekst i fot.
Włodzimierz Kupisz



RZGÓW NASZA GMINA – listopad 202210 KULTURA I HISTORIA

Z książką za pan brat

Bajanka – Monika Skikiewicz zagościła 
przed miesiącem w Rzgowie z warszta-
tami na motywach książeczek, których 

bohaterką jest Kicia Kocia, jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych postaci w literaturze 
polskiej dla dzieci.

W pokoiku Kici Koci wypełnionym sto-
sownymi, bajkowymi rekwizytami przepro-
wadzono niezwykłe, prawie magiczne eks-
perymenty. Efekt iluzji zrobił piorunujące 
wrażenie na uczniach, zaproszonych na spo-
tkanie. Nie zabrakło gry na instrumentach 
– bum bum rurkach i bum bum dzwonkach.

Prowadząca spotkanie Monika Skikiewicz 
jest z wykształcenia filologiem, logopedą i pe-
dagogiem, co w połączeniu z doświadczenia-
mi instruktora teatralnego daje niebywałe 
przygotowanie do prowadzenia zajęć edu-
kacyjnych z wykorzystaniem książki. Dzieci 
przeniosły się do świata wyobraźni poprzez 
kreatywną aktywność, rozrywkę i uczestnic-

two w widowisku teatralnym. Zabawa gestem, 
ruchem i słowem jest wspaniałą promocją 
czytelnictwa!

Pomysłodawczynią Kici Koci jest pisarka 
i ilustratorka Anita Głowińska, która stawia 
swojej małej bohaterce wyzwanie odkry-
wania świata, radzenia sobie z codziennymi 
czynnościami i sytuacjami życiowymi. Piękne, 
wyraziste ilustracje pozwalają cieszyć się ksią-
żeczkami także bardzo młodym czytelnikom.

Rozwój językowy dziecka jest ściśle powią-
zany z rozwojem motorycznym. Zapoczątko-
wana seria książeczek Moniki Skikiewicz, 
ilustrowanych przez Tomasza Samojlika, zaty-
tułowana „Olo i Awa. Logopedyczna zabawa” 

zapraszają najmłodszych do śpiewania, ryso-
wania i zgadywania – ćwiczeń, które pobudza-
ją rozwój mowy. Uczestnicy październikowych 
warsztatów otrzymali piękne pamiątkowe dy-
plomy, a biblioteka publiczna pozyskała kolej-
nych miłośników literatury. Wspólne czytanie 
książeczek wzmacnia więzi rodzinne i wspiera 
rozwój dziecka, dlatego biblioteka serdecznie 
zaprasza do wypożyczania księgozbioru dzie-
cięcego, który liczy prawie 7000 woluminów 
i ciągle uzupełniany jest nowościami.

Anna 
Malinowska

Nauczanie przez bajanie!Nauczanie przez bajanie!

Klasa V Szkoły Podstawowej w Kalinie 
po raz kolejny wzięła udział w Akcji Boha-
terOn „Dumni z Powstańców”. Na godzinie 
wychowawczej uczniowie zostali zapoznani 

z wydarzeniami, które miały miejsce podczas 
powstania warszawskiego w 1944 r. Tym ra-
zem tradycyjne kartki zostały zastąpione przez 
wirtualną mapę Polski. Uczniowie zaznaczyli 
miejsce, z którego wysłali napisane przez sie-
bie podziękowanie dla walczących. Utrwalili 
tym samym pamięć, uznanie i dumę z historii 
naszego kraju. To słowa płynące prosto z serc! 
Wpis można zobaczyć na stronie internetowej 
BohaterOn. Magdalena Mordaka

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzgo-
wie w ramach zajęć turystyczno-spor-
towych, realizowanych w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie, wyruszyli w poszu-
kiwaniu śladów Marszałka  Józefa Piłsud-
skiego w Łodzi.

Wędrując ulicami miasta, zgodnie z trasą wy-
tyczoną na mapie, odnaleźli ulicę, której pa-
tronem jest naczelnik państwa, mieli okazję 
zdobyć wojskową kartę legionisty, przechodząc 
test sprawnościowy, dokładnie w tym miejscu, 
w którym w 1914 roku rekrutowano łodzian 
do Legionów. Przy pomniku Marszałka zaśpie-
wali znane piosenki legionowe oraz przygoto-
wali kotyliony i kokardy w barwach narodo-
wych. Uczestnicy wycieczki dotarli również 
do kamienicy przy ul. Wschodniej 19, gdzie 
Piłsudski w 1900 roku mieszkał i wydawał kon-
spiracyjną gazetę. I właśnie tam uczniowie mo-
gli przygotować makietę własnej jednodniów-
ki. Ostatnim punktem wyprawy było carskie 
więzienie przy dawnej ul. Długiej (obecnie 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy 
ul. Gdańskiej), gdzie uczestnicy wyprawy 
obejrzeli celę Marszałka, jego mundur, zajrzeli 
nawet do karceru, w którym przetrzymywany 
był twórca niepodległości. Również tam dowie-
dzieli się, odczytując zaszyfrowaną wiadomość, 
dlaczego Piłsudskiego nazywano „Ziukiem”.

Tekst i fot. Agnieszka Ruta 
i Marcin Łukaszewski

Dumni Dumni 
z powstańcówz powstańców

Na tropach historii

Śladami Śladami 
MarszałkaMarszałka

KICI KOCIA, OLA, AWA I INNI…



RZGÓW NASZA GMINA – listopad 2022 PAMIĘĆ I TRADYCJA 11

Burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński oraz Włodzimierz 
Kaczmarek ze rzgowskiego 
ratusza złożyli kwiaty i zapalili 
znicze w miejscach pamięci 
i na mogiłach zasłużonych 
mieszkańców gminy. Przed Po-
mnikiem Ofiar II wojny świato-
wej sołectwa Guzew – Babichy 
towarzyszył im radny Wiesław 
Gąsiorek. Kwiaty przekazał 
Ryszard Turski.

* * *
Najpierw pochylili się nad Grobem Nieznane-
go Żołnierza w Rzgowie. Powodem remontu 
tego pomnika przed kilkoma laty było m.in. 
przechylenie się płyty kamiennej z orłem. 
To przedsięwzięcie zostało poprzedzone eks-
humacją. Odkryto wówczas szczątki czterech 
ułanów z Armii Łódź, którzy prawdopodob-
nie polegli w czasie walk odwrotowych z linii 
Warty w kierunku stolicy. Pozwoliło to zwe-
ryfikować wcześniejsze przekazy ustne o tym, 
że mogiła kryje szczątki od 4 do 7 żołnierzy 
kampanii wrześniowej 1939 r.

Grób Nieznanego Żołnierza w Rzgowie 
kryje również szczątki kilkorga, najprawdo-
podobniej cywilów, w tym 7-letniego dziec-
ka poległych w czasie II wojny światowej. Ich 
szczątki zostały odnalezione podczas budowy 
drogi ekspresowej S8. Nowym elementem 
monumentu jest tablica z Krzyżem Walecz-

nych oraz cztery płyty po obu stronach grobu, 
upamiętniające czterech nieznanych z nazwi-
ska kawalerzystów. Modyfikacja i odnowienie 
grobu – miejsca pamięci narodowej – zostały 
wykonane na koszt Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi oraz gminy Rzgów.

* * *
Kwiaty i znicze od rzgowskiego samorządu 
trafiły tradycyjnie na nagrobek Konrada Ko-
busa, byłego burmistrza Rzgowa. 27 marca 
2016 r. zmarł przedwcześnie po krótkiej, cięż-
kiej chorobie w wieku zaledwie 49 lat. Funkcję 
burmistrza pełnił od 9 grudnia 2014 r. Pra-
gnął rozbudowy i podwojenia przepustowo-
ści oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji 
w Starowej Górze i Starej Gadce, poprawy 
jakości dróg i budowy nowej siedziby Gmin-
nego Ośrodka Kultury. W polityce związał się 

z Polskim Stronnictwem Ludowym. W ostat-
nich latach życia był skarbnikiem Zarządu Wo-
jewódzkiego PSL w Łódzkiem.

* * *
Samorząd opiekuje się miejscem pamięci naro-
dowej w lesie Babichy, leśnym pomnikiem 22 
polskich patriotów, rozstrzelanych latem 1941 r. 
Niemcy zamordowali tutaj osoby z konspiracji, 
oskarżone o sabotaż oraz pocztowców, którzy 
życiem przepłacili przechwytywanie donosów, 
napisanych w czasie wojny do niemieckich 
władz okupacyjnych. Zbrodnia w lesie rzgow-
skim została odkryta przypadkiem w kwietniu 
1945 r. Gdy zaraz po okupacji rozpoczęto eks-
humacje, przez miejsce straceń przewinęły się 
tysiące osób, poszukujących szczątków zaginio-
nych krewnych. Udało się rozpoznać szczątki 6 
osób, w tym łódzkich pocztowców. Nagrobek 
i otoczenie są sprzątane przez pracowników 
komunalnych.

* * *
Oddano hołd ofiarom II wojny światowej z so-
łectwa Guzew-Babichy. 5 września 2019 roku 
w Guzewie odsłonięto pomnik, na którym zna-
lazły się personalia niektórych ofiar: Stefan Ju-
rek, Hilary Marek, Leon Ostojski, Stanisław 
Siotor i Teofil Jurek. Szczątki tego ostatniego 
znaleziono dopiero w 2015 roku nieopodal 
schronu nad Wartą i zidentyfikowano dzięki 
nieśmiertelnikowi. Teofil Jurek był żołnierzem 
31. Pułku Strzelców Kaniowskich 10. Dywizji 
Piechoty Armii Łódź. Został on pośmiertnie 
awansowany do stopnia oficerskiego, a jego 
szczątki spoczęły w mauzoleum 163 żołnierzy 
Września na cmentarzu w Sieradzu.

* * *
Delegacja samorządowców odwiedziła również 
groby innych zasłużonych dla gminy Rzgów, 
do których należą m.in.: radny Andrzej Prą-
dzyński, były prezes Powiatowego i Gminne-
go ZOSP, radny kilku kadencji Stanisław Bed-
narczyk, radny Tadeusz Zięba, prezes Spółki 
Leśnej i Honorowy Obywatel Gminy Rzgów 
Stanisław Drożdżecki, profesor historii, autor 
głośnej monografii pt. „Początki Polski” Hen-
ryk Łowmiański, radny Józef Marszałek, radny 
Kazimierz Hilt, radny Konrad Waprzko, radny 
Marek Bagiński, łączniczka z powstania war-
szawskiego 1944, nauczycielka LO Ewa Widyk.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Kwiaty i znicze od samorząduKwiaty i znicze od samorządu

Zmarła 13 listopada 2020 roku. Była osobą po-
wszechnie znaną i cenioną w Rzgowie. Przez 
kilkadziesiąt lat związana była z miejscową 
Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. 
W ostatnich miesiącach życia pełniła obowiąz-
ki prezesa tej firmy.

Choć pochodziła z innego rejonu Polski 
– Starachowic, Rzgów stał się jej drugą „małą 
ojczyzną”, podobnie zresztą było w przypadku 
jej męża Włodzimierza z Urzędu Miejskiego. 
Jej zasługą było m.in. wspieranie rzgowskiego 
samorządu i umożliwienie wzniesienia tak po-
trzebnych budowli jak: Hala Sportowa Gmin-
nego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji 
oraz Gminny Dom Kultury w jednym kom-
pleksie na dawnych terenach GS.

Dzięki inwestycjom gminy Rzgów na dział-
kach odstąpionych przez Gminną Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska” – zmienił się na ko-
rzyść ten zaniedbany i nieciekawy niegdyś frag-
ment miasta. Anna Kaczmarek miała 62 lata. 
Pokonał ja koronawirus.

WK, Fot. arch. rodziny

Druga rocznica 
śmierci Anny 
Kaczmarek

WsPomnienie
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Marcin Łuczak, ogrodnik 
z Kalina jako jeden z pierw-
szych rolników w gminie 
Rzgów zainstalował kocioł 
na słomę, który zastąpił 
kotłownię miałową, zuży-
wającą 300 ton czarnego 
paliwa w ciągu sezonu.

W miejsce tuneli foliowych powstała wiata, 
w której można zmagazynować jednorazowo ty-
siąc balotów biomasy, czyli mniej więcej na poło-
wę sezonu grzewczego. Część zbelowanej słomy 
znajduje się pod chmurką przykryta włókniną.

Skąd najlepszy opał?
Z lotniska w Piotrkowie Trybunalskim, z po-
ligonów wojskowych, z terenów zalewowych 
Pilicy koło Sulejowa, no i na przykład z 15-hek-
tarowego gospodarstwa rolnego w Kalinie. 
Baloty, czyli sprasowana słoma, siano, zielsko 
z nieużytków o wadze od 287 do 330 kilogra-
mów na belę to wsad do kotłowni na biomasę.

Ogrodnik Marcin Łuczak z Kalina 
od 6 tygodni ogrzewa 5000 m2 uprawy kwia-
tów ozdobnych pod szkłem i cały dom. Kocioł 
ekologicznej kotłowni ma moc 1500 kilowatów. 
Mówiąc poglądowo, taka kotłownia mogłaby 

ogrzać wszystkie sto gospodarstw w Kalinie. 
Początkowo liczył na słomę i siano z najbliższej 
okolicy, ale te plany okazały się częściowo chy-
bione. Znalazło się tylko czterech dostawców 
– rolników. Niektórzy gospodarze zbierają z pól 
uprawnych tylko ziarno, a reszta rośliny już ich 
nie interesuje. Jeszcze inni przygotowują balo-
ty, ale już ich nie wykorzystują, bo nie chce im 
się szukać skutecznie odbiorcy, a słoma gnije, 
bo baloty nie są niczym przykryte. Tymczasem, 
gdy wilgotność biomasy przekracza 15–20% – 
nie nadaje się już na opał. Ogrodnikowi z Ka-

lina żal, gdy widzi na polach marnujący się 
potencjalny opał.

Wsad do pieca
Przyjmuje się, że wagowo zboże składa się w po-
łowie z ziarna na mąkę, a w połowie z potencjal-
nego wsadu do ekologicznego kotła. Z hektara 
upraw można uzyskać 3–4 tony słomy, którą 
sprzedaje się po 280 złotych za tonę. Trzeba 
to tylko wysuszyć i zelować. Właściciel szklarni 
postawił na hurtowych dwóch dostawców.

Wiata na opał mieści jednorazowo ty-
siąc balotów. Zapewnia wsad do kotła mniej 
więcej na pól sezonu grzewczego. Wcześniej 
na podwórku znajdowała się ogromna pryzma, 
zawierająca 300 ton miału węglowego. Pozo-
stało z niej niewiele – tylko zapas na wypadek 
awarii zeroemisyjnego kotła. Przyjmuje się, 
że 300 kg biomasy to kaloryczny równoważnik 
200 kg miału. Wyprodukowanie kilowatogodzi-
ny z nieużytków, czyli z biomasy kosztuje 10 gr.

Dziś, jak wiadomo miał węglowy jest pra-
wie nie do zdobycia, a jego wartość wolnoryn-
kowa wzrosła 6-krotnie w porównaniu z ubie-
głym sezonem.

Kocioł na biomasę
Kocioł jest przystosowany do spalania każdej 
biomasy: papieru, tektury, drewna, jak również 
zrębków. Można spalić wykarczowane korze-
nie drzew, ale najpierw muszą być oczyszczone 
z piasku i przemielone w maszynie. Jednorazo-
wo do kotła pan Marcin wsuwa przy pomocy 
ładowarki teleskopowej dwa baloty biomasy, 
która spala się w ciągu 1,5 do 2 godzin. W paź-
dzierniku zużywał po cztery baloty na dobę. 
Po spaleniu słomy i siana pozostaje 3% popio-
łu. Ogrodnik zamierza przebadać próbki w la-
boratorium specjalistycznym. Planuje bowiem 
używać popiołu z wysoką zawartością potasu 
i fosforu jako naturalnego nawozu.

Polski producent kotła kooperujący z duń-
ską firmą zapewnił M. Łuczaka, że opału z pól 
jeszcze długo w Polsce nie zabraknie. W Danii 
czy w Norwegii co drugi farmer używa zero-
emisyjnych kotłów na słomę i siano. U nas 
ekologia stąpa po ciernistej drodze. Aby ogrzać 
dom, trzeba kupić kocioł do ogrzania zasobni-
ka na gorącą wodę o pojemności 3 tys. litrów 
(dla porównania w szklarni 50 tys. litrów). 
Do kotła wsadza się 15–20 kilogramowe kostki 
biomasy. Trzeba silnego chłopa, żeby to obsłu-
żyć. Poza tym słoma wymaga dużej powierzch-
ni magazynowej. To na razie zniechęca wielu 
potencjalnych użytkowników. Jeśli jednak wę-
giel, olej opałowy i gaz bardzo długo nie stanie-
ją, piece na siano rozpoczną triumfalny pochód 
w domach na wsi.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

12 INWESTYCJE

OGRZEWANIE 
tanie i ekologiczne

W Rzgowie na ul. Łódzkiej pojawił 
się ciężki sprzęt drogowy. Pracował 
kombajn asfaltowy, a w kolejce stały 
walce, duże ciężarówki przywożące 
masę bitumiczną, która przed rozło-
żeniem ma temperaturę 175°C. Ro-
botom drogowym sprzyjała pogoda.

Na finiszu znalazł się kolejny odcinek przebu-
dowy ul. Łódzkiej rozłożonej na kilka lat. Obec-
ny etap remontu polegał na ułożeniu ostatniej, 
ścieralnej warstwy asfaltu. Wykonawcą tego-
rocznej przebudowy ulicy jest spółka Wło-
dan z Porszewic. Na remontowanym odcinku 
wstrzymano czasowo ruch samochodowy.

Wartość umowy to 2,377 mln zł. Ulica 
Łódzka jest drogą powiatową nr 2942E. Na sfi-
nansowanie remontu składają się: starostwo – 
948 tys. zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

– 600 tys. zł, a samorząd rzgowski przeznaczył 
na tę inwestycję 829,3 tys. zł.

Zakres robót objął sfrezowanie starej na-
wierzchni bitumicznej, ułożenie nowej warstwy 
wyrównawczej i ścieralnej, przebudowę pobo-
czy, a także wjazdów do posesji.

Do przebudowy został 
przeznaczony 950-metro-
wy odcinek ul. Łódzkiej 
– od wysokości ul. Bema 
do ul. Ustronnej. Tegorocz-
ny remont stanowi kontynu-
acją modernizacji ul. Łódz-
kiej w kierunku od ronda 
w stronę Starowej Góry. 
Wykonawca zobowiązał 
się do ukończenia remontu 
do grudnia br. WK

Asfaltowanie ul. Łódzkiej
RZGÓW
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Od dawna wiadomo, że w chó-
rzystach Cameraty tkwi iskra 
humoru! I nie na darmo tak 
jest, gdyż wykorzystują oni 
ten fakt, niejednokrotnie zaba-
wiając mieszkańców Rzgowa 
i udowadniając swoje rozryw-
kowe talenty.

Ostatkowe szaleństwa
Od 2008 roku wpisały się w kulturowy kalen-
darz gminy ostatkowe happeningi ulicami na-
szego miasta. Grupa przebierańców nawiedza 
urzędników w rzgowskim ratuszu, plebanię, 
okoliczne sklepy i punkty usługowe wykonu-
jąc tradycyjne przyśpiewki, wierszyki, okrzyki, 
itp. Spotkać tu możemy Czerwonego Kapturka, 
Diabła, Anioła, Pipi, Zakonnicę, Króla z Kró-

lową, Panią Wiosnę, Gangstera, Marynarza, 
Cygankę, nawet Tablice Szkolną i…całe mnó-
stwo innych postaci, które można wymieniać 
i wymieniać! To jedyna grupa, która kultywuje 
staropolskie, zapustowe obyczaje i nie pozwala 
zaginąć tej jakże pięknej tradycji. W bieżącym 
roku motywem przewodnim ostatków była 
zbiórka pieniędzy dla dzieci ukraińskich, ucie-
kających przed wojną i zamieszkałych w ośrod-
ku w okolicy Brzezin.

Choć chórzyści to niejednokrotnie ludzie 
w słusznym wieku, to jednak mają wielki dystans 
do siebie. Nie obawiają się „obciachu” – prze-
ciwnie, bawią się doskonale wspominając z roz-
rzewnieniem dziecięce psikusy! A odwiedzani 
– czekają z niecierpliwością na niezwykłych 
gości, aby poczuć się choć trochę uczestnikami 
tej wyjątkowej zabawy, napełnić ich koszyczek 
smakołykami lub innymi artykułami. Podczas 
wieczornej biesiady przy tradycyjnym pącz-
ku, dobra uciułane w koszyczku chronią przed 
wielkopostnym głodem! Wszyscy zachwyceni, 

nawet przypadkowi przechodnie, szczególnie zaś 
przyjezdni – chętnie utrwalają swój 
wizerunek na pamiątkowych fo-
tografiach. W dzisiejszych cza-
sach to naprawdę wyjątkowa 
gratka!

Paleta możliwości
Ale to nie wszystko! Chórzyści sły-
ną również ze skeczy jak „Wykopki” 
przedstawione podczas tegorocznego 
Dnia Ziemniaka w Kalinie, czy wręcz oko-
licznościowych programów artystycznych jak 
np. „Dzień Kobiet na wesoło” z 2016 roku, o któ-
rym głośno było przez tydzień w całym Rzgowie, 

a niektórzy pamiętają nawet dziś! Wyjątkowy był 
także 2021 rok pandemiczny. Wirus zmusił lo-
kalnych artystów do prac online. Przygotowywa-
li wraz z prezentacjami najnowszych piosenek 
– wideoclipy, które wciąż możemy oglądać jako 
wydarzenia na FB i internetowej stronie GOK 
w Rzgowie. Są wśród nich m.in. takie utwory 
jak „Dzwonią dzwonki”, piosenka w języku Zulu, 
czy „Jak się masz”…

Inicjatorką tych wszystkich wydarzeń 
jest prowadząca chór i występująca w wielu 
innych rolach – Izabela Kijanka. To artystka 

z ciągle otwartą i „nabitą pomysłami głową”. 
Zawsze twierdzi, że przecież cudotwórcą nie 
jest, ale do śmiechu to wszystko można wykre-
ować. A chórzyści? Czują się świetnie i dalej 
śpiewają, bo w „Cameracie” jest jakaś magia, 
szczególna atmosfera, dzięki której człowiek 
odrywa się na parę chwil od szarej codzien-
ności, integruje z innymi, realizuje swe pasje, 
próbuje sprawdzać się w nowych rolach, od-
krywa ukryte talenty, rozwija osobowość, czuje 
się tu znakomicie i po prostu jest szczęśliwy!

Izabela Kijanka

Kabaretowo Kabaretowo 
i z humorem!i z humorem!

Chór Camerata na wesoło…Chór Camerata na wesoło…
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W sobotę, 5 listopada 2022 roku 
w Starowej Górze minister rozwo-
ju i technologii Waldemar Buda, 
a także łódzki wojewódzki komen-
dant PSP nadbrygadier Grzegorz 
Janowski wręczyli promesy przed-
stawicielom 16 jednostek OSP 
z powiatu łódzkiego wschodniego 
na sprzęt, wyposażenie i umundu-
rowanie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Wartość dofinanso-
wania wynosi 62,5 tys. zł.

Pieniądze na popularyzację idei ochotni-
czej służby przeciwpożarowej to dotacja 
celowa z ogólnej rezerwy budżetowej. Aby 

przygotować następców strażaków zawodowych 
i ochotników, dla najmłodszych od 7. roku ży-
cia i dla nastolatków MDP trzeba systematycz-
nie tworzyć program atrakcyjnych szkoleń, aby 
oderwać ich od smartfonów i komputerów. Dru-
żyna ze Starowej Góry otrzymała np. promesę 
na 4 tys. zł. Liczy ona 22 członków, a ich opie-
kunem jest Arkadiusz Krzewiński. Jeszcze przed 
pandemią drużyna dziewcząt ze w zawodach po-
wiatowych w Koluszkach wywalczyła I miejsce.

Z gminy Rzgów promesy dla drużyn naj-
młodszych ochotników odebrali:
•  Maciej Sadowski, naczelnik OSP Bronisin Dworski
•  Tadeusz Olban, prezes OSP Grodzisko
•  Dariusz Krzewiński, prezes OSP Kalino
•  Krzysztof Gąsiorek, naczelnik OSP Guzew
•  Stanisław Gajdzicki, prezes OSP Rzgów.

Nadbrygadier PSP Grzegorz Janowski przyznał, 
że sam jest wychowankiem MDP. Minister Wal-
demar Buda przekonywał, że jednostki strażac-
kie OSP to taka wiejska świetlica integracyjna 
i na nich m.in. opiera się aktywność społecz-
na „małych ojczyzn”. Goście podkreślali, 
że dla straży pożarnych nadszedł dobry czas, 
a w wielu przypadkach wozy OSP już w niczym 
nie ustępują samochodom PSP. Jednocześnie 

rośnie jednak zakres obowiązków jednostek 
OSP, które wyjeżdżają nie tylko do pożarów, 
ale również do katastrof i wypadków, skażeń 
chemicznych itp.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Ra-
dosław Pełka gratulowali najmłodszym ratow-
nikom dotacji na rozwój i wyposażenie drużyn. 
W spotkaniu w Starowej Górze wzięli również 
udział m.in. Zbigniew Ziemba, wicemarsza-
łek województwa łódzkiego oraz brygadier 
Krzysztof Supera, powiatowy komendant PSP 
w Koluszkach, jak również Dariusz Krzewiń-
ski, powiatowy i gminny prezes ZOSP, a także 
Miron Ossowski, kierownik Referatu Rozwoju 
i Współpracy Społecznej UMR,

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Dochodzenie prowadzone przez rzgow-
skich kryminalnych doprowadziło do za-

trzymania 35-letniego mężczyzny, który kil-
ka dni wcześniej włamał się do samochodu 
i ukradł 3 tys. zł.

Kilka dni policjanci ze rzgowskiego ko-
misariatu ustalali sprawcę kradzieży z włama-
niem, do której doszło 28 października przy 
centrum handlowym w Rzgowie. Z zaparko-
wanego i zamkniętego volkswagena skradzione 
zostały pieniądze w kwocie 3 tys. zł.

Patrolując teren Rzgowa, policjanci zauwa-
żyli podejrzewanego o ten czyn na jednej ze sta-
cji benzynowych. 35-latek bez stałego miejsca 
zamieszkania miał już w przeszłości konflikty 

z prawem. Został zatrzymany. Dowody zgroma-
dzone w sprawie pozwoliły na przedstawienie 
mu zarzutu kradzieży z włamaniem, co zagro-
żone jest karą do 10 lat więzienia. Mężczyzna 
wielokrotnie dopuszczał się przestępstw na te-
renie kraju i sąd zastosował tymczasowy areszt. 
Postępowanie w tej sprawie prowadzą rzgowscy 
policjanci pod nadzorem prokuratury.

mł. asp. Aneta Kotynia

Nadchodzą mrozy, szczególnie w nocy wie-
le osób narażonych będzie na utratę życia 

lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. 
Problem ten dotyka przede wszystkim osoby 
bezdomne, samotne, niezdolne do samodziel-
nej egzystencji. Zagrożenie takie dotyczy także 
osób będących pod wpływem alkoholu. Nie 
bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym 
razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodze-
nie organizmu. Pamiętajmy, jeden telefon może 
uratować czyjeś życie! Zwracamy się z apelem, 
aby nikt nie był obojętny na potrzeby drugiego 
człowieka. Wystarczy jeden telefon pod numer 
alarmowy 112! mł. asp. Aneta Kotynia

Liczą się młode 
KADRY OSP

Areszt za kradzież 
z włamaniem Gdy komuś grozi wychłodzenie…

Telefonuj 112!
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We wtorek, 6 grudnia 2022 roku o godz. 
9 rano w Hali Sportowej GOSTiR przy 

ul. Szkolnej 5 w Rzgowie odbędzie się kolejna 
edycja zajęć sportowych dla uczniów z udzia-
łem lekkoatletów olimpijczyków. Przewidziano 
zapalenie znicza przez Artura Partykę, prezen-
tacje multimedialne, warsztaty z zawodnikami 
oraz rywalizację sportową uczniów.

Lekkoatletyczna Akademia Artura Party-
ki to projekt edukacyjno-sportowy skierowa-
ny do dzieci szkół podstawowych klas IV–VI. 
Celem projektu jest promocja aktywności 
ruchowej przy wykorzystaniu form lekkoatle-
tycznych. Wyróżnikiem projektu jest aspekt 
historyczny przybliżający najwybitniejsze po-
stacie polskiej lekkiej atletyki oraz prezentacja 
materiałów z największych światowych imprez 

lekkoatletycznych. Zajęcia odbywają się głów-
nie w halach sportowych.

Podczas wydarzenia dzieci spotykają się 
z zaproszonymi gwiazdami lekkiej atletyki. 
Goście przedstawiają najważniejsze osiągnięcia 
lekkiej atletyki, jak i własne. Do tej pory gości-
liśmy m.in. Kamilę Lićwinko, Marka Plawgo, 
Pawła Januszewskiego, Marcina Nowaka i Ar-
tura Partykę. Każde dziecko biorące udział 
w wydarzeniu otrzymuje owoc, dyplom, ko-
szulkę oraz pamiątkowy medal; najlepsze szko-
ły otrzymują statuetki. Tegoroczne wydarzenie 
zostało objęte patronatem Ministerstwa Sportu 
i Turystyki Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Zapraszamy!
Fundacja Klub Polskiej Lekkiej Atletyki

Hala sportowa GOSTiR, 
ul. Szkolna 5

- CEREMONIA ZAPALENIA ZNICZA OLIMPĲSKIEGO
- PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
- KONKURSY
- WARSZTATY Z OLIMPĲCZYKAMI
- RYWALIZACJA SPORTOWA

Partnerzy: Organizator:

RZGÓW 
6.12.2022

Olimpiada ze zniczem Olimpiada ze zniczem 
 i z gwiazdami i z gwiazdami




