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Międzynarodowe Forum Go-
spodarcze Ziemi Piotrkow-
skiej odbyło się 5–6 grudnia 
w Sulejowie Podklasztorzu. 
W wydarzeniu udział wzięli 
przedsiębiorcy oraz samo-
rządowcy z naszego regionu. 
Piotr Wojtysiak, starosta po-
wiatu piotrkowskiego zaprosił 
na nie burmistrza Mateusza 
Kamińskiego z grupą przedsię-
biorców z gminy Rzgów m.in. 
Centrum Handlowego Ptak.

Organizatorem forum było Starostwo Powiato-
we w Piotrkowie. Na spotkaniu dyskutowano 
na temat współpracy samorządu z biznesem 
oraz współpracy międzynarodowej.

– To już drugie Forum Gospodarcze Ziemi 
Piotrkowskiej, gdzie spotykamy się z przedsię-
biorcami, aby podyskutować na temat związa-
ne z lokalnymi uwarunkowaniami prowadze-
nia biznesu – mówi starosta piotrkowski Piotr 
Wojtysiak. – Chcemy także rozmawiać jak wes-
przeć przedsiębiorstwa do tego, aby mogły reali-

zować inwestycje na terenie 
zarówno naszego regionu, 
ale także szukać rynków 
zbytu za granicą.

– Dlatego też w ramach 
projektu, który realizujemy, 
chcemy udostępnić możli-
wość uczestnictwa w tar-

gach zagranicznych tak, aby nasi przedsiębiorcy 
mogli skorzystać z tej oferty, którą przedstawia-
my w tym naszym projekcie i sprzedawać naj-
lepsze produkty ziemi piotrkowskiej za granicą 
– mówił dalej starosta piotrkowski.

– Takimi wydarzeniami zamierzamy ze sobą 
zespalać przedsiębiorców ziemi piotrkowskiej, 

wsłuchać się w ich głos oraz ich potrzeby po to, 
żeby zachęcać innych przedsiębiorców oraz in-
nych inwestorów z powiatów czy też woje-
wództw ościennych do inwestowania na terenie 
powiatu piotrkowskiego. – Zgłosiło się około 50 
przedsiębiorców oraz 15 podmiotów samorządo-
wych – dodaje Marcin Strumiłło ze Starostwa 
Powiatowego w Piotrkowie.

Podczas drugiego dnia wydarzenia przepro-
wadzono warsztaty biznesowe na temat przygo-
towania przedsiębiorstwa do współpracy mię-
dzynarodowej oraz odbyła się dyskusja, podczas 
której podsumowano tegoroczne forum.

Żródło: epiotrkow.pl

Rzgów na Forum Rzgów na Forum 
Gospodarczym Gospodarczym 
w Sulejowiew Sulejowie

Na wycieczkę do Sejmu zde-
cydowało się 25 pań z Kół Go-
spodyń Wiejskich w Starowe 
Górze i Starej Gadce. Pojechały 
wynajętym busem. Na zwiedza-
nie parlamentu zaprosił nasze 
gospodynie senator Krzysztof 
Kwiatkowski.

– Przewodnik oprowadził nas po wszystkich 
zakątkach obu izb parlamentu, w tym rów-
nież miejsc na co dzień niedostępnych dla osób 
postronnych takich jak: gabinety marszałków 
i podziemia senackie – relacjonuje Danuta 
Szymczak, szefowa KGW gminy Rzgów.

Przy kawie był czas na zadawanie pytań, 
dotyczących na przykład wysokości zarobków 

senatora – comiesięcznej diety 
na pokrycie kosztów związanych 
z pełnieniem funkcji. Panie do-
wiedziały się, że senator może 
być zatrudniony w miejscu 
pracy bez pobierania wyna-
grodzenia. Pytania przy kawie 
dotyczyły szeroko rozumianej 
pracy senatorów: jakie są ich 
obowiązki dotyczące obecności 
i czynnego udziału w posiedze-
niach Senatu. Panie dowiedziały się, 
że senator podczas posiedzenia ma głos 
w debacie oraz że kontaktuje się z wyborcami 
podczas dyżurów w biurze senatorskim.

– Wicemarszałek Senatu, eurodeputowa-
ny  Michał Tomasz Kamiński odpowiedział 
nam na pytanie, jaka jest codzienna rola mar-
szałków, o których wiadomo ogólnie, że czuwają 
nad sprawną pracą Izby Wyższej parlamentu – 
mówi Danuta Szymczak. – Dociekałyśmy też 

szczegółów pracy Kancelarii Sena-
tu, która przecież obsługuje po-

siedzenia Izby. Nasze spotka-
nie zakończyło się obiadem 
w sejmowej restauracji.

W. Kupisz, Fot. uczestniczki, 
Krzysztof Białoskórski 

i Kancelaria Senatu RP

Nasze panie w parlamencie…Nasze panie w parlamencie…



RZGÓW NASZA GMINA – grudzień 2022 RADA MIEJSKA 3

Utworzenie zespołu żłobków ma na celu 
przede wszystkim:
1)  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

żłobków;
2)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy w żłobkach;
3)  koordynowanie procesu rekrutacji do żłobków.

Zespół prowadzi wspólną obsługę pod wzglę-
dem: administracyjnym, finansowym, księgo-
wym, kadrowym, organizacyjnym oraz obsługi 
prawnej.

W skład zespołu wchodzą:
1)  Żłobek Gminny w Guzewie, ul. Edukacyjna 8;
2)  Żłobek Gminny w Rzgowie, ul. Letniskowa 6;
3)  Żłobek Gminny w Tadzinie 24A.

Zespół, realizując cele statutowe gospodaruje 
przekazanym mu mieniem ruchomym i nie-
ruchomym, stanowiącym własność Gminy Rz-
gów. Gospodarka finansowa Zespołu Żłobków 
Samorządowych, prowadzona jest w formie 
samorządowej jednostki budżetowej na zasa-
dach określonych w ustawie o finansach pu-
blicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest 
roczny plan finansowy opracowany zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie o finansach 
publicznych. W żłobku może zostać utworzona 
rada rodziców, która reprezentuje ogół rodzi-
ców dzieci uczęszczających do placówki.

(WK)

To już drugi rok z rzędu! 
Zajęliśmy 1. miejsce w Ran-
kingu Gmin Województwa 
Łódzkiego w kategorii 
najlepiej rozwijających się 
gospodarczo i społecznie 
gmin miejsko-wiejskich. 
W tej kategorii znaleźliśmy 
się przed Strykowem i Alek-
sandrowem Łódzkim. Jedno-
cześnie Rzgów zyskał tytuł 
Lidera Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.

Gwoli ścisłości odnotujmy, że w kla-
syfikacji gmin wiejskich na 1. miejscu 
znalazła się gm. Kleszczów, a w katego-
rii gmin miejskich zwyciężyło miasto 
Brzeziny.

– Uplasowaliśmy się tak wysoko, 
bo jesteśmy gminą zrównoważonego roz-
woju: pod względem ekonomicznym, społecz-
nym i środowiskowym. Osiągnięcia gmin były 
przeanalizowane i podsumowane maksymalnie 
obiektywnie dzięki użyciu aż 16 wskaźników 
ilościowych, a Ranking jest odzwierciedleniem 
długotrwałych procesów – skomentował Ma-
teusz Kamiński, burmistrz Rzgowa. Odebrał 
statuetkę podczas gali w Łódzkim Orienta-
rium, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej przy współpracy Urzędu 
Statystycznego w Łodzi.

– Jesteśmy bardzo dumni z pierwszego miej-
sca. To jest docenienie naszej ciężkiej pracy, któ-
rą wykonujemy codziennie. Tej pracy często się 
nie zauważa, gdyż jej jest bardzo dużo. Cieszy 
to, że specjaliści widzą i doceniają to, co my każ-
dego dnia robimy. Okazuje się, że to daje efekt. 
My przede wszystkim bardzo wsłuchujemy się 
w głos mieszkańców. Wypracowane środki sta-
ramy się przeznaczać na to, czego oni oczekują 

tak, żeby stworzyć miejsce 
do wygodnego życia – po-

wiedział burmistrz Mate-
usz Kamiński.

Celem Rankingu 
było nie tylko wyłonie-
nie, ale i promocja gmin 
wyróżniających się pod 

względem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Au-
torzy Rankingu liczą na to, 
ze przeprowadzone analizy 
statystyczne staną się pod-
stawą ważnej dyskusji, za-
równo nad zarządzaniem 
lokalnym, jak i strategicz-
nymi kierunkami rozwoju 
regionu.

W otwarciu Gali udział wzięli m.in. dr Ce-
zary Trutkowski, prezes Zarządu Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regul-
skiego, dr Artur Mikulec, zastępca dyrektora 
Urzędu Statystycznego w Łodzi. W kolejnej 
części wydarzenia odbyła się debata pt. Rozwój 
jednostek samorządu terytorialnego – kierun-
ki rozwoju i sposoby ich finansowania. Wzięli 
w niej udział m.in. dr Ryszard Krawczyk – pre-
zes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, 

Mariusz Denkiewicz 
– dyr. Biura Struktu-
ryzacji Finansowania 
w Departamencie Sek-
tora Samorządowego 
Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Daniel 
Łuszczyn – specjalista 
ds. pozyskiwania in-
westora oraz rynków 
wschodnich, a także 
przedstawiciele Łódz-
kiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Partnerzy bizneso-
wi Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego 
w tym roku to: Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz 
Wolters Kluwer Polska.

Ranking był objęty patronatem medialnym 
stacji telewizyjnych, radiowych, gazet w tym 
miesięcznika „Rzgów Nasza Gmina” oraz in-
formacyjnych portali internetowych.

Oprac. W. Kupisz, fot. organizatorzy

GMINA RZGÓW ZNÓW NA I MIEJSCU

Powtórka sukcesu

Trzy żłobki 
w jednym 
zespole

W środę, 30 listopada 2022 roku podczas LIV sesji Rady Miejskiej 
w Rzgowie burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił projekt, a radni 
przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu: Zespołowi 
Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie, ul. Edukacyj-
na 8, Rzgów.
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Mówi się o kimś obarczonym 
wieloma pasjami i obowiązka-
mi: człowiek-orkiestra. To okre-
ślenie coraz bardziej pasuje 
również do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rzgowie. 
Bez przesady można powie-
dzieć, że ten rok jest dla ośrodka 
największym w jego historii wy-
zwaniem organizacyjnym…

– Zaczęło się już 1 stycznia 2022 roku od dodat-
ku osłonowego, który miał zniwelować rosnące 
ceny energii, gazu i żywności – opowiada kie-
rownik placówki Aneta Łopyta. – Ten element 
rządowej Tarczy Antykryzysowej wiązał się 
z jednorazowymi wypłatami według kryterium 
dochodowego. Przyjęliśmy 1098 wniosków – dziś 
do wypłaty pozostały dosłownie pojedyncze do-
datki, bo czekamy jeszcze na odpowiedzi z Urzę-
du Skarbowego.

Ośrodek nie mógł stworzyć nowego etatu 
do obsługi wniosków osłonowych. Rozpoczę-
ły się trwające – zresztą do dzisiaj – roszady 
obowiązków – do zwykłych dodawane są nowe. 
I trzeba cały czas brać udział w szkoleniach, 
studiować nowe przepisy i ich interpretację. 

W lutym jedna osoba nie wytrzymała prze-
ciążenia obowiązkami. Podziękowała za pracę. 
W maju przyjęto nową, ale trzeba ją było przez 
miesiąc przygotowywać do załatwiania spraw.  
24 lutego wybuchła wojna na Ukrainie. 
Uchodźców wojennych było tylu, że obsługi-
wało ich jednocześnie pięć stanowisk, a jeszcze 
parę osób musiało czekać w poczekalni. Trze-
ba było pokonać barierę językową. Ukraińcy 
starają się przyjść w towarzystwie kogoś, kto 
pomaga tłumaczyć, ale mimo tego załatwienie 
jednego wniosku trwa około godziny. Uchodź-
cy mogą liczyć na jednorazowe 300-złotowe 
wsparcie „na zagospodarowanie”. MOPS w Rz-
gowie przyjął do wczoraj 319 wniosków od 528 
osób.

77 ukraińskim dzieciom trzeba było zapew-
nić darmowe wyżywienie za pośrednictwem 
szkół. Koszty pokrywano z Funduszu Pomocy 
Ukrainie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. 
Doraźna pomoc była zapewniona przez dwa 
miesiące. Na szczęście mamy znajdowały pracę 
i akcji nie przedłużano.

Wśród wojennych uciekinierów znajdują 
się seniorzy. Na przykład kobieta w wieku 65+ 
niemogąca już pracować. Jej ukraińska emery-
tura jest niska jak na polskie warunki. Trzeba 
było jej zapewnić zasiłek stały.

W celu zapewnienia świadczeń rodzinnych, 
w przypadku 61 uchodźców należało zwery-
fikować dokumenty poświadczające docho-
dy lub prawo do takiego świadczenia nabyte 
na Ukrainie. Jednak ukraińskie świadczenia ro-
dzinne okazały się relatywnie niskie. Uchodźcy 
otrzymali więc ich polski odpowiednik.

Pracownicy rzgowskiego MOPS uczestniczą 
w tzw. monitoringu 8 ukraińskich rodzin, które 
przyjęły czternaścioro dzieci do pieczy zastęp-
czej. To nieletni na ogół blisko spokrewnieni 
z rodzicami zastępczymi. Monitoring polega 
na regularnych odwiedzinach i sprawdzaniu, ja-
kie są potrzeby, problemy i warunki życia dzieci.

W maju bieżącego roku – w ramach ru-
tynowej pomocy społecznej, pozyskano 198 
tysięcy złotych na tzw. opiekę wytchnieniową. 

Pieniądze pochodzą z Funduszu Solidarno-
ściowego. Rodziny uzyskują pomoc wykwa-
lifikowanych opiekunów osób w złym stanie, 
podopieczni np. nie chodzą.

W drugiej połowie sierpnia zaczęto przyj-
mować wnioski na dodatek węglowy. Pod dwo-
ma adresami MOPS (ulice Rawska i Nadrzecz-
na), w skrzynkach podawczych i przez internet 
przyszło dotychczas 2158 wniosków, a na 1270 
dotychczas pozytywnie rozpatrzonych wnio-
sków – wypłacono 1082 dodatki. Niektórzy 
wnioskodawcy czekają już tylko na przelew 
bankowy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Jednak aż kilkaset wniosków węglowych 
wymaga wyjaśnienia, bo na przykład ktoś 
korzysta z gazu bądź z drewna kawałkowego, 
a ubiega się o dodatek węglowy. Mimo nawału 
pracy związanego z rozpatrywaniem wniosków 
węglowych, nie można było zatrudnić nowego 
pracownika. Dodatkowy obowiązek spadł więc 
na referenta ds. świadczeń i kierownictwo, któ-
re sprawdza każdą wydawana decyzję.

Czy to wyczerpuje listę dodatkowych ob-
ciążeń pracowników MOPS? Nie, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska wprowadziło przecież 
jeszcze dodatek dla gospodarstw domowych 
z tytułu wykorzystania niektórych źródeł cie-
pła. Daje on możliwość dofinansowania zakupu 
opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego 
i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplo-
nego LPG lub oleju opałowego. Wnioski można 
było składać do 30 listopada bieżącego roku. 
Przyjęto ich 357. Tych wnioskodawców obsłu-
giwali w okresie szczytu wszyscy pracownicy 
MOPS po pracowników socjalnych, pracujących 
w terenie i… kadrową.

Nie ma co liczyć na chwilę wytchnienia, 
bo od grudnia wchodzi dodatek elektryczny. 
Pracownicy od kilku miesięcy nie brali urlo-
pów. W czwartek w pracy zjawi się nowa po-
moc administracyjna, ale przyuczenie do ob-
sługi podopiecznych potrwa pewnie z miesiąc. 
Trudno się więc dziwić, że światło w niektó-
rych pokojach MOPS pali się nawet do godz. 18.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Zgodnie z zapowiedzią, 1 grud-
nia odbył się odbiór techniczny 
wyremontowanego 950-me-
trowego odcinku ulicy Łódzkiej 
w Rzgowie – od wysokości ul. 
Bema do ul. Ustronnej.

Przebudowa ul. Łódzkiej z uwagi na duże kosz-
ty była rozłożona na kilka lat, a jej finansowanie 
to tzw. montaż finansowy. Na wydatek złożyły 
się pieniądze starostwa (bo to droga powiato-
wa), samorządu rzgowskiego oraz Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Tegoroczny etap 
przebudowy zamknął się kwotą 2 miliony 227 
tysięcy złotych i był niższy o prawie 150 tysięcy 
złotych od pierwotnie zakładanego.

Jak to udało się zaoszczędzić, skoro wszyst-
ko drożeje z miesiąca na miesiąc? Otóż, zanim 
jeszcze na dobre ruszyła inwestycja, po rozej-
rzeniu się po placu przyszłej budowy okazało 
się, że zamiast cieków przykrawężnikowych 
można zastosować odwodnienie spadkami 
wszędzie tam, gdzie sprzyjało ukształtowanie 
terenu. Projektant wyraził na to zgodę.

Wykonawcą tegorocznej przebudowy ulicy 
była spółka Włodan z Porszewic (Pabianice). 
Podczas odbioru technicznego mówiono o bar-
dzo dobrej organizacji inwestycji. Rozkładanie 
wierzchniej warstwy asfaltu ograniczono do jed-
nego dnia, zawiadomiono MPK, aby skierowało 
autobus inną trasą. Na fragmencie ul. Łódzkiej 
wstrzymano również ruch samochodowy.

W odbiorze technicznym udział wzięli m.in. 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, radny 
Rafał Kluczyński, Iwona Kowalczyk – kierownik 
Referatu Inwestycji, Jarosław Zyzik – inspektor 
nadzoru budowlanego oraz wykonawca.

Tekst i fot. WK

* * *
Zakres robót objął sfrezowanie starej na-
wierzchni bitumicznej, a asfaltowy destrukt 
wykorzystano do utwardzenia pobocza. Fa-
chowcy twierdzą, że nie zawsze takie solidne 
pobocza powstają na drogach krajowych! Stu-

dzienki wodociągowe w pasie jezdni zostały 
podwyższone o kilka centymetrów. Ta do-
kładność rzędu kilku centymetrów decydu-
je podczas eksploatacji, czy droga szybciej/
wolniej się zużywa, ale przede wszystkim czy 
jest bezpieczna. Podwyższono i wyregulowano 
również znacznie liczniejsze studzienki wodo-
ciągowe na poboczu.

Udało się tak dokładnie wypoziomować 
styk nowego i starszego asfaltu, że jest on 
optycznie niewidoczny, a przede wszystkim 
niewyczuwalny podczas jazdy. Przebudowa ul. 
Łódzkiej objęła ułożenie nowej warstwy wy-
równawczej i ścieralnej, przebudowę poboczy, 
a także wjazdów do posesji. Wykarczowano 
i oczyszczono rów odpływowy.

DLA LUDZI W POTRZEBIE NIE MOŻNA SZCZĘDZIĆ CZASU

RZGÓW

W MOPS światła W MOPS światła 
palą się długo…palą się długo…

Poszło Poszło 
gładko…gładko…
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Z okazji „Cecyliady”, święta pa-
tronki i 19. rocznicy stworzenia 
chóru, „Camerata” koncerto-
wała w kościele parafialnym 
w Rzgowie. Święta Cecylia 
to patronka chórów, lutników, 
muzyków, a także organistów.

Ksiądz kanonik Krzysztof Florczak odprawił 
uroczystą mszę św. w intencji Rzgowskiego 
Chóru „Camerata”. W homilii ksiądz pro-
boszcz wychwalał wszechstronność chóru, 
jego szeroki, zróżnicowany repertuar, bogatą 
działalność oraz zasługi na wielu polach. Z racji 
święta obdarował chórzystów obrazkami Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, której zabytkowy, 
XVII-wieczny wizerunek znajduje się w jednym 
z ołtarzy naszej świątyni. Chór wykonał Hymn 
do św. Cecylii (Niby echo…), Na stopniach 
Twego tronu oraz premierowy Nieście chwa-
łę mocarze – Psalm XXVI M. Gomółki do słów 
J. Kochanowskiego.

Bonusem dla zebranych w świątyni – wier-
nych słuchaczy była wzruszająca, wypełniona 
przesłaniem „Modlitwa o pokój” N. Blachy 
(będąca nowością w repertuarze „Cameraty” 
i jakże aktualna w obecnym czasie), za którą 
grupa zebrała gorące brawa.

Dyrygentka podziękowała za wsparcie 
wszystkim obecnym, a nadmienić należy iż obec-
ni byli m.in. przedstawiciele władz: przewodni-
czący Rady Miejskiej Radosław Pełka, burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Mo-
nika Pawlik, radny RM Zbigniew Waprzko, jak 
również radna powiatowa Edyta Waprzko.

Przypomnijmy, iż pierwsza część „Cecylia-
dy 2022” w postaci łatwego, lekkiego i przyjem-
nego koncertu, okraszonego kawką, herbatką 
i słodkościami – „Dziewiętnastka z „Camera-
tą” – lekkostrawna” odbyła się w 17 listopada 
w sali widowiskowej GOK w Rzgowie. Spotka-
nie chórzystów z władzami gminy było ostat-
nim akcentem tegorocznych obchodów.

Izabela Kijanka

Uczniowie kl. II i IV Szkoły Podstawowej 
w Kalinie – dzięki dobrej współpracy 
placówki z OSP w Bronisinie Dworskim 
– uczestniczyli w praktycznych zajęciach 
z zakresu bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego w sali edukacyjnej „Ognik”. Pro-
wadzi ją Komenda Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Koluszkach.

W trakcie spotkania uczniowie poznali wypo-
sażenie wozów strażackich, sprzęt, jaki używa 
strażak podczas akcji ratunkowych, a także 
obserwowali strażaków, przygotowujących się 
do wyjazdu na akcję ratunkową. Dowiedzieli się, 
w jakich okolicznościach można wezwać Straż 
Pożarną oraz tego, że strażacy nie tylko gaszą 
pożary, ale również są wzywani do wypadków 
samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają 
podczas powodzi, itp. Po obejrzeniu krótkich 
filmików, dzieci utrwaliły sobie numer alarmo-
wy – 112 oraz numer do Straży Pożarnej – 998.

Atrakcją dla dzieci była możliwość cho-
dzenia w stroju strażaka oraz hełmie. Dzieci 
miały także okazję uczestniczyć w akcji ratun-
kowej – przez chwilę każdy mógł poczuć się jak 

prawdziwy strażak. Prowadząca wytłumaczy-
ła im, do jakich zagrożeń może doprowadzić 
niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego. 
Dzieci na własne oczy mogły zobaczyć, jak roz-
przestrzenia się dym w warunkach pożaru i na-
uczyły się, jak powinna przebiegać ewakuacja 
z miejsca objętego ogniem. Zobaczyły również, 
jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał 
pożar i jak działają czujniki dymu.

Niewątpliwą atrakcją sali edukacyjnej 
„Ognik” był,, Domek Zagrożeń” – pełen dźwię-
ków, efektów dymowych i świetlnych symulator 
zagrożeń, który w mikroskali pokazuje, co może 
wydarzyć się w naszym domu, gdy nie będziemy 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Poznały rów-
nież pomieszczenia i wyposażenie Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej. Wycieczka była wspaniała, 
ważna i bardzo ciekawa, a zainteresowanie dziew-
czynek zagadnieniem świadczy, że nie tylko,, każ-
dy chłopiec o tym marzy, by zostać strażakiem”.

Składamy podziękowania strażakom 
za przyjęcie i umożliwienie poznania potrzeb-
nej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz OSP 
w Bronisinie Dworskim za organizację wyjazdu.

Renata Madej 
fot. Renata Madej, Aneta Kujawska

W „Ogniku” 
o żywym 
ogniu

CECYLIADA 2022

GUZEW

„Camerata” 
w świątyni
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W sobotę, 3 grudnia 2022 roku 
GOK w Rzgowie przedstawił 
widowisko teatralno-muzycz-
ne pod tytułem „Pani Zima 
wita Mikołaja” w wykonaniu 
teatrzyku „Misia Filisia” i grupy 
wokalnej Marka Binkowskiego.

Rzecz się działa na kole podbiegunowym w La-
ponii, gdzie znajduje się wioska Św. Mikołaja, 
który dostaje listy od dzieci z całego świata. 
W fabryce Św. Mikołaja Elfy pracują sumien-
nie, aby zdążyć na czas przygotować prezenty. 
Choć w Rzgowie za oknem po śniegu zostały 
już tylko nieliczne kałuże, na scenie Domu Kul-
tury Pani Zima porządnie sypała śniegiem, aby 
Św. Mikołaj zdążył na czas.Jak na muzyczną 
bajkę przystało, scenę zalewało mrowie bardzo 
kolorowych i ruchliwych postaci. Statyczny był 

tylko Św. Mikołaj – jedyny dorosły na scenie, 
rozsiadł się wygodnie, a wszystko działo się 
dookoła niego. Młodziutcy artyści zachwycali 
barwami wspaniałych głosów, czasem niena-

ganną angielszczyzną, tańcem i staranną dyk-
cją. Znać było wszechobecne obycie ze sceną.

Uważny widz zwracał uwagę na genialne 
w zamyśle kopytka pary reniferków. Na scenie 

„zwierzęta pociągowe” grały stojąc, ale czasem 
„polegując”. Takie same kopytka zaprojekto-
wane na stopy i dłonie wywoływały złudzenie, 
że reniferki zachowują się naturalnie zarówno 

stojąc na dwóch nogach jak i wypoczywając 
na brzuchu i majtając nogami w powietrzu. 
Bardzo ciekawy był pomysł żywej choinki: 
kostium był tak doskonałą imitacją drzewka, 

że nieruchoma postać przebranego dziecka 
faktycznie mogła sprawiać wrażenie choinki.

Pani Zima była ubrana w długą, białą suk-
nię strojną jak ślubna z jakąś szalenie eleganc-

ką kryzą. Koneserzy biżuterii zapewne zwrócili 
uwagę na diadem złożony z mnóstwa diamen-
tów skrzących się w blasku reflektorów. I jak 
pan Jerzy zaczął sypać śniegiem z kilku sitek na-

raz, to zrobiło się naprawdę mroźno, a na scenie 
rosły śnieżne zaspy. Na zakończenie widowiska 
w wykonaniu artystów Gminnego Ośrodka 
Kultury (dyrektor Joanna Papuga-Rakowska), 
występująca w imieniu burmistrza Agata Na-
wrocka ze rzgowskiego ratusza podziękowała 
dzieciom za wspaniały występ, a dorosłym 
za jego realizację. Kolorowa, rozśpiewana i za-
czarowana bajka dała już przedsmak zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia.

Na sukces barwnego widowiska zapraco-
wali: reżyseria – Bożena Krawczyńska, opraco-
wanie muzyczne – Marek Binkowski, dekoracje 
– Ewa Majdzińska, Jerzy Muras, kostiumy – 
Dorota Cisłowska.

Tekst i fot. W. Kupisz

Przyjechały renifery Przyjechały renifery 
z genialnymi z genialnymi 
kopytkamikopytkami
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Mikołajki we wtorek o zmierz-
chu 6 grudnia 2022 roku długo 
pozostaną w pamięci rzgowian, 
bo mocno padał deszcz. Bur-
mistrz Rzgowa Mateusz Kamiń-
ski przyznał potem, że w tych 
okolicznościach raczej nie spo-
dziewał się licznej publiczności 
z okazji uroczystego odpalenia 
miejskiej choinki w parku im. 
Adama Mickiewicza.

Jednak już kilkanaście minut przed umówioną 
godziną spotkania alejki, parkowe alejki na-
gle szczelnie wypełniły się mieszkańcami pod 
parasolkami i kapturami, a na parkingach nie 
było gdzie stanąć.

Rytualne odpalenie choinki było dla licznie 
zgromadzonych wielkim przeżyciem, bo z po-
wodu wszechobecnej wilgoci, drzewko rozbłysło 
iluminacją z kilkusekundowym opóźnieniem. 
Jakby się przez chwilę zastanawiało: porazić 
światłem, czy dać sobie spokój? Spontaniczne 
westchnienie ulgi i okrzyki radości towarzyszyły 
temu, że tradycji jednak stało się zadość. Podczas 

odpaleniu iluminacji burmistrzowi Mateuszowi 
Kamińskiemu towarzyszyli m.in. zastępca Mo-
nika Pawlik, Radosław Pełka – przewodniczący 
Rady Miejskiej, a także Stanisław Zaborowski – 
przewodniczący Komisji Spraw Społecznych RM 
w Rzgowie, a w tłumie otaczającym rozświetlone 
drzewko można było wypatrzyć radną powiato-
wą – Klaudię Zaborowską-Gorzkiewicz.

Również pojawienie się Świętego Mikołaja 
z workiem cukierków oraz elfów z prezentami dla 
grzecznych dzieci wywołało wiele radości. Z tub 
wystrzeliły konfetti. W powietrzu wirowało także 
piętnaście karteczek, które najmłodszym znalaz-
com przyniosły prezenty. Mikołajki pod choinką 
miejską zorganizował Urząd Miejski w Rzgowie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Po Rzgowie 6 grudnia wędrował Mikołaj. Po-
krzepiony pierniczkami i mleczkiem z nocnych 
darów ruszył do szkół i przedszkoli. Spraw-
dzał, czy dzieci przygotowują się należycie 

na święta. Mali mieszkańcy śpiewali piosenki 
i recytowali wiersze, za co chętnie nagradzał 
je Mikołaj. Otrzymane listy włożył do worka 
i ruszył w dalszą drogę. Jego elfy będą realizo-

wać zamówienia, a listy z prośbami dotyczą-
cymi emocji Mikołaj przekazał rodzicom. Oby 
pod choinką znalazły się wszystkie prezenty!

GOK, Renata Furga

Z Mikołajem po RzgowieZ Mikołajem po Rzgowie

Burmistrz odpalił Burmistrz odpalił 
miejską choinkę!miejską choinkę!
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W niedzielę, 11 grudnia 2022 
roku w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Rzgowie zorganizowano 
Jarmark Świąteczny. Impreza 
rozmachem i frekwencją przy-
pominała Dni Rzgowa. Ponie-
waż mamy teraz ochłodzenie 
klimatu, strażacy OSP dostar-
czyli ogrzewalniki polowe 
na drewno kawałkowe. Okazały 
się bardzo, ale to bardzo przy-
datne. Na szczęście większość 
atrakcji była skupiona pod da-
chem.

Na niedużej scenie w hallu GOK odbyły się 
występy grup artystycznych z Zespołu Pie-
śni i Tańca „Rzgowianie” (instruktor Renata 
Furga) oraz solistów Grupy Wokalnej GOK, 
przygotowanych przez Marka Binkowskiego. 
W szatach Świętego Mikołaja wystąpił Jarosław 
Rychlewski, który worki i kosze ze słodyczami 
nosi już podobno od 36 lat. Każdy chciał z nim 
robić pamiątkowe zdjęcie.

W sali widowiskowej odbył się maraton 
filmów świątecznych. Ci, którzy brali udział 
w rozmaitych wydarzeniach przygotowanych 
przez GOK – mieli szansę na zdobycie Certyfi-
katu Elfa – Świątecznego Pomocnika.

Ręcznie wykonane cudeńka oglądaliśmy 
na ekspozycji przygotowanej przez Koło Rze-
miosła Artystycznego „Zasupłane”, działające-

go przy GOK. Znalazły się tam głównie ozdoby 
choinkowe, ozdoby na stół świąteczny i obrazy. 
Panie „Zasupłane” przygotowały warsztaty dla 
najmłodszych na antresoli Domu Kultury.

W kolejce stało się do wykonania świątecz-
nego makijażu. W hallu w rejonie biblioteki 
ćwiczono rzuty do celu. Nieprzerwanie trwały 
zabawy na torze przeszkód dla zdalnie kiero-
wanych samochodów. Dużą atrakcją okazała 
się fotobudka inna niż tradycyjne. Rejestrowa-

ła każdy ruch po okręgu i każdą emocję. Tak 
utrwalone nagrania zmontowane z wykorzy-
staniem świątecznych gadżetów, ofiarowywano 
uczestnikom zabawy.

Na części parkingu były dostępne karu-
zele. Szczudlarz częstował dzieci cukierkami. 
Stoiska jarmarkowe znajdowały się na zewnątrz 
i wewnątrz. Oczywiście, największym powo-
dzeniem cieszyło się stoisko KGW Prawda, które 
serwowało bezpłatnie gorący żurek z chlebem. 

JARMARK 
ŚWIĄTECZNY
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Ze stoisk z najlepiej zaopatrzony był długi 
stół akcji „Prezenty sercem wykonane”. Ucznio-
wie pod kierunkiem nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Długosza w Rzgowie wyko-
nali ozdoby, które sprzedawali, aby zasilić konto 
na operację i leczenie Oliwii, cierpiącej na prze-
puklinę oponowo-rdzeniową. Nabywców znaj-
dowały ciasta przygotowane również na tę akcję. 
Poza tym wolontariusze zbierali datki do puszek.

W Jarmarku Świątecznym wzięli udział: 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz Ra-
dosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie z radnymi obecnej i poprzedniej 
kadencji. Artystycznym ukoronowaniem wy-
darzenia był koncert zespołu „Skaldowie”.

Włodzimierz Kupisz 
Fot. autor, fot. z koncertu GOK
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Z książką za pan brat

Pani dr Bogumiła Kempińska-Mirosław-
ska, łodzianka, z wykształcenia lekarz 
specjalista chorób wewnętrznych, zafa-

scynowana historią medycyny. Z pasji twór-
czej – pisarka i blogerka, wędrowiec i fotograf 
przyrody. Autorka 4 książek literackich: „Ży-
cie niedokończone”, „Przemiany”, „Chimera” 
oraz najnowszego tomiku wierszy „To tylko 
chwile”. Ponadto współautorka m.in. pracy 
zbiorowej z historii medycyny pt.  „Dzieje 
medycyny w Polsce. II RP” oraz kilku wydań 
zbiorowych tomików wierszy. Autorka setek 
tekstów dziennikarskich, publicystycznych, 
blogowych, artykułów naukowych.

Jak to się stało, że zdecydowała się Pani 
pisać? Czy to był impuls, a może dłuższy 
proces, pisywanie „do szuflady”?
Pierwszy wiersz napisałam w wieku 12 lat 
pod wpływem nastoletniej miłości. Utwory 
z tych czasów były dość „niezgrabne’, ale bar-
dzo emocjonalne. Powrót do pisania nastąpił 
po kilkunastu latach, pojawiły się dzienniki 
i pamiętniki, inspirowane bieżącymi wyda-
rzeniami lub fragmentami starszych moich 
tekstów.

Jest Pani autorką bloga „Opowieści wę-
drowne”, który powstał dwa lata temu. 
Czym Pani dzieli się z czytelnikami w tek-
stach publikowanych na blogu? Okolice 
Łodzi i pobliskich miast w odsłonie Pani 

autorstwa są przepiękne. Zwykle miesz-
kańcy miast nie widzą ich urody. Urokli-
we zakątki nad Nerem, Pilicą, Dobrzynką 
zachwycają. Czy poeta widzi inaczej?
Blog łączy trzy pasje – wędrówki, pisanie, fo-
tografię. Mam potrzebę dzielenia się wraże-
niami i emocjami, wynikającymi z kontaktu 
z naturą. Najbliższa okolica pełna jest urokli-
wych miejsc, urzekających zakątków, prze-
pięknych drzew. Zalecam zwolnienie tempa, 
przyjrzenie się z bliska wspaniałej przyrodzie, 
która jest na wyciągnięcie ręki.

Zbiór „Chimera” zawiera opowiadania, 
których bohaterkami są kobiety. Czy 
to fikcja literacka?
Bohaterki są fikcyjne, ale problemy, które 
ich dotykają zostały wzięte z życia. Część 
wydarzeń dotyczy osób z rodziny, których 
losy wydały mi się interesujące. Opisałam 
np. przypadłość nierozpoznawania twa-
rzy – prozopagnozję, która dotknęła osobę 
z otoczenia. Pojawia się motyw snu, któ-
ry śni realna osoba. Tomik zawiera siedem 
(nieprzypadkowo) opowiadań. Jedyny męż-
czyzna w gronie bohaterów sam boryka się 
z tajemnicą.

„Życie niedokończone” było pierwszym 
tomikiem poezji Pani autorstwa…

Tomik ten ma charakter bardzo osobisty, 
a zarazem uniwersalny. Pojawiają się tu życie, 
śmierć, miłość, zdrada, zemsta, przebaczenie. 
Wydarzenia z życia znalazły ujście w poezji, 
dzięki czemu pogodziłam się z rzeczywisto-
ścią. Pisanie wierszy było dla mnie formą bi-
blioterapii. Z relacji czytelników dowiadywa-
łam się, że odnalazły w tych strofach własne 
przemyślenia i refleksje.

„Przemiany” to kolejna książka poetycka. 
Proszę o przybliżenie tematyki tego zbioru.
Poezja w tym tomiku dotyka istoty ludzkiej 
egzystencji. Wiersze napisałam w czasie zmia-
ny w moim osobistym życiu. Chciałam poka-
zać czytelnikom, jak ważna jest umiejętność 
przyjmowania krytyki i pozbycie się strachu 
przed oceną. A sama poezja? Musi być syn-
tetyczna. Nie lubię przegadania i rozwle-
kłości. Tomik wzbogacony jest ilustracjami, 
które wykonałam piórkiem, ograniczając się 
do trzech kolorów – bieli, czerni i czerwieni.

Radość z każdej chwili, którą mamy daną 
to motyw przewodni kolejnego tomiku…
Książka „To tylko chwile” ta jest podsumo-
waniem ostatnich lat pisania, pożegnaniem 
z poezją. Tematem wierszy jest upływ czasu 
jako nieodłączny element życia człowieka. 
Tom podzieliłam na pięć obszarów tematycz-
nych: początek i koniec – pomiędzy– miłość 
– być kobietą – miejsce. Podejmuję próbę 
odnalezienia sensu życia w przemijaniu. Ży-
cie człowieka składa się z drobiazgów – ma-
łych, codziennych przyjemności i rytuałów, 
których zwykle nie doceniamy w szaleństwie 
dążenia do realizacji wielkich marzeń. Tym-
czasem „tu i teraz” może być szalenie ekscy-
tujące. Wystarczy odrobinę zwolnić, aby do-
cenić zapachy, smaki, odgłosy i obrazy, które 
natura przygotowała dla nas.

Jest Pani lekarzem. Zawód, który kojarzy 
się raczej z prozą życia. Czy taka praca 
pomaga czy przeszkadza w twórczości?
Lubię pisać, tworzę różne teksty – literackie, 
dziennikarskie, publicystyczne, blogowe, po-
pularnonaukowe i naukowe, mam ich na swo-
im koncie kilkaset, w tym wiele na tematy 
medyczne. Cały czas doskonalę mój warsztat 
pisarski. Interesowałam się historią medycyny 
i w tej dziedzinie obroniłam pracę doktorską. 
Jak to się ma do poezji? Każde doświadczenie 
życiowe może być asumptem do twórczości. 
Inspiracje są wokół, także w pracy zawodowej.

Jakie są Pani dalsze plany?
Planuję książkę, która ma roboczy tytuł „Las 
i czas”. Las jest niewyczerpanym źródłem na-
tchnienia, daje siłę, radość, wzmacnia poprzez 
kontakt z naturą. Chcę także dokończyć pu-
blikację z dziedziny historii medycyny „Łódź 
medyczna historyczna”. Współpracą zaintere-
sowane jest wydawnictwo Księży Młyn, któ-
re być może wyda tę książkę w ramach serii 
„Sekrety”. Mam nadzieję także na realizację 
zaplanowanych podróży w rejon Syberii oraz 
kilkumiesięczną wyprawę po Europie, którą 
nazwalam „Między barbarią a civitas”.

Dziękuję za rozmowę.

Biogram i zdjęcie pochodzą ze strony inter-
netowej https://miroslawska.pl

* * *
Czytelników zapraszamy na spotkanie 

z dr Bogumiłą Kempińską-Mirosławską 
w piątek, 20 stycznia 2023 r. o godz. 16, 

w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Rzgowie. Nie zabraknie poezji, pięknej 

polszczyzny i cudownych opowieści. 
WSTĘP WOLNY.

Anna 
Malinowska

Poezja może być jak panaceumPoezja może być jak panaceum

Listopad i grudzień przywołuje histo-
ryczne wspomnienia z czasów pierwszej 
wojny światowej i działań militarnych 
na froncie wschodnim, określanych mia-
nem operacji łódzkiej, dla której kluczo-
we znaczenie miała bitwa pod Rzgowem 
21–23 listopada 1914 r.

Bitwa o Łódź to jedna z największych bitew 
I wojny światowej na froncie wschodnim, która 
rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 
1914 r. pomiędzy armiami niemiecką i rosyj-
ską. Po trzech tygodniach walk wojska rosyjskie 
wycofały się, a Niemcy wkroczyli do Łodzi 6 
grudnia 1914 r. i okupowali miasto już do koń-
ca wojny i odzyskania niepodległości 11 listo-
pada 1918 r. Dwudniowe walki o wzgórze pod 
Starą Gadką miały ciężki przebieg. Obie strony 
szturmowały swoje pozycje, walcząc na bagne-
ty, a wzgórze usłane było ciałami poległych.

W bitwie mogło zginąć ponad 3 tys. żołnie-
rzy. W obu walczących armiach służyli Polacy 
i przedstawiciele wielu innych narodowości. 

W operacji łódzkiej, po obu stronach stanęło 
blisko 700 tys. żołnierzy i dziesiątki tysięcy ar-
mat. Na polu bitwy zginęli Rosjanie, Niemcy, 
Austriacy, Polacy, Litwini, Czesi, Ukraińcy, 
Łotysze i Tatarzy. Straty po obu stronach sza-
cowane są po ok. 100 tys. żołnierzy pochowa-
nych, często bezimiennie na ponad 200 leśnych 
cmentarzach na terenie podłódzkich gmin: 
Rzgowa, Koluszek, Brójec, Gałkówka, Brzezin 
i wielu innych. Z nich największa nekropolię 
stanowi Grobowa Góra. Przypomnijmy, że pod 
koniec października 2022 r. na cmentarzu 
w Starej Gadce z inicjatywy władz Rzgowa od-
słonięto tablicę upamiętniającą Polaków pole-
głych podczas I wojny światowej. (r)

Wspomnienie 
wielkiej bitwy

Na tropach historii

Życzymy radosnych, ciepłych Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku z interesującą lekturą

OPERACJA ŁÓDZKA A.D. 1914
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Rozmowa z Cecylią Agnieszką 
Modranką, kronikarką Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kalinie. 
Prowadzona przez nią przez 
wiele lat kronika zdobyła 
I miejsce w konkursie ogłoszo-
nym przez Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania Bud-Uj 
Razem, do której należy gmina 
Rzgów.

Od kiedy zajmuje się Pani kroniką?
Kronikę założyłam w 2006 roku.

W jakich okolicznościach przejęła Pani 
ten obowiązek?
Zawsze interesowałam się genealogią rodziny, 
a że należę do takiej, która od lat udziela się 
społecznie, czy to w OSP, czy też w KGW, to nie 
było raczej innej opcji, aby nie uwiecznić rów-
nież naszej małej, rodzinnej społeczności. Za-
pisałam się do KGW w 2003 roku, na początku 
wspierając koło w przygotowywaniu większych 
imprez. Z czasem nasza współpraca przerodziła 
się w przyjaźnie. W roku 2006 przewodniczą-
cą KGW Kalino została moja szwagierka Anna 
Pachulska i to wspólnie podjęłyśmy decyzję 
o założeniu Kroniki Koła. Miałyśmy dość bo-
gate albumy rodzinne, dlatego wykorzystałam 
to na początek, układając sobie poszczególne 
lata począwszy od naszych założycielek. Po-
tem karty już zapełniały bieżące wydarzenia 
i faktycznie jest to spory obowiązek, z którego 
staram się jak najlepiej wywiązywać.

Które wydarzenia zapadły najmocniej 
w pamięci w tym okresie i dlaczego?
Oczywiście 60. jubileusz naszego koła, pod-
czas którego docenione zostały moje koleżan-
ki za zasługi dla Organizacji Kółek Rolniczych. 
Wtedy również moja teściowa Jadwiga Mo-
dranka otrzymała Order Serca Matkom Wsi. 
Cieszą takie wyróżnienia, bo wiemy, że na-
sza działalność w Kole Gospodyń Wiejskich 
ma sens i jest zauważalna.

Ma Pani jakiś szczególny sentyment 
do najstarszego okresu kroniki, ilustrowa-
nego jeszcze fotografiami czarno-białymi?
Oj, tak. Zaczynając pierwszy tom kroniki starałam 
się odtworzyć początki działalności koła, dlatego 
spotykałam się z mieszkańcami Kalina, Giemzów-
ka, czy Rzgowa i zbierałam informacje. Kiedy lu-
dzie otwierają stare albumy, czy przeglądają stare 

fotografie, czas się na chwilę zatrzymuje, wracają 
do młodości, wspominają śmieszne sytuacje, opo-
wiadają historyjki, a ja lubię słuchać, więc cieszyło 
mnie każde takie spotkanie. W pierwszym tomie 
nie wszystkie zdjęcia, zwłaszcza te czarno-białe 
mamy oryginalne, bo były pożyczane od moich 
rozmówców, skanowane i dopiero wywoływane. 
Technika idzie do przodu, więc należy korzystać 
z takich możliwości.

Kronika to tradycyjny sposób dokumen-
towania dziejów KGW, ale również całej 
miejscowości. Czy w sposobie redago-
wania kroniki pod tym względem można 
by jeszcze coś zmienić, poprawić?
Zawsze można coś zmienić. Moje tomy rów-
nież różnią się między sobą. W Ochotniczych 

Strażach Pożarnych działają kluby kronikarzy 
i często organizowane są również szkolenia 
w tym zakresie. Niestety, Koła Gospodyń nie 
mają gdzie tej wiedzy nabyć, dlatego spotyka-
jąc się w gronie kronikarzy, choćby na takim 
konkursie, jaki odbył się ostatnio, możemy 
wymieniać się doświadczeniami i sposobami 
prowadzenia kronik.

Czy kronika powinna zawierać materiały 
filmowe np. na płytach o ginących trady-
cjach, rzemiosłach, zapisy nutowe i słowa 
przyśpiewek np. dożynkowych czy pod-
czas wykonywania palm wielkanocnych – 
najbardziej narażone na zapomnienie?
Chyba nie do końca. Można, owszem, doku-
mentować takie rzeczy na wszelakich nośni-
kach, ale Kronika to jednak księga i uważam, 
że powinna być prowadzona w formie papie-
rowej.

Czy dostrzega Pani zmierzch tradycyjnych 
kronik z wklejanymi zdjęciami i odręcznymi 
wpisami, które wkrótce zaczną wypierać 
kroniki przygotowywane techniką kom-
puterową – przypominające książki – bez 
konieczności kłopotliwego i kosztownego 
kopiowania zdjęć na papierze zamiast 
po prostu ich kolorowego drukowania?
To prawda. Może tak być, bo przecież prowa-
dząc kroniki najważniejszym celem jest prze-
kazanie jak największej liczby informacji, nie 

tylko z udziału w szczególnych wydarzeniach, 
ale również o sposobie życia, kulturze, zwycza-
jach i ludziach związanych z organizacją, której 
dotyczy kronika. Teraz mamy wspaniałe na-
rzędzia i różne sposoby do wykorzystania, aby 
taką księgę zapisać, ale moim zdaniem w takim 
tradycyjnym prowadzeniu Kronik jest dusza. 
Każdy kronikarz, czy osoba wpisująca się do ta-
kiej księgi, zostawia swój ślad dla potomności, 
a tego nie da się niczym zastąpić.

Czy ma Pani przecieki na temat tego 
co zdecydowało o uznaniu kroniki za naj-
lepszą w konkursie?
Ha, ha, to nie jest tajemnica. Organizatorem 
tego konkursu już po raz drugi w naszym wo-
jewództwie było Stowarzyszenie LGD Bud-Uj 
Razem. Przewodniczący komisji Michał Pająk 
odczytał, czym ujęła go nasza kronika. Chętnie 
przytoczę tę wypowiedź, bo na sali w momencie 

ogłoszenia wyników, byłam tak zestresowana, 
że wpadały mi w uszy tylko pojedyncze słowa:
„Zwycięska kronika, która przedłożona została 
w czterech tomach, prezentuje bardzo wysoki 
poziom artystyczny i merytoryczny poprzez za-
stosowaną kaligrafię, skrupulatność w podpisach 
i opisach materiałów źródłowych, czy też foto-
grafii oraz wydarzeń. Kartkując ten dziejopis, 
należy podkreślić sensowny dobór materiałów 
uzupełniających zapisy wydarzeń poprzez foto-
grafie, wycinki z prasy, zaproszenia i dyplomy. 
Poza działalnością KGW widać mocny stopień 
powiązania z problematyką funkcjonowania 
działalności lokalnych środowisk.

W sposób nieburzący koncepcji zaznaczone 
są ważne wydarzenia dla lokalnej społeczności 
np. zmiany parafialne, wybory samorządowe, 
czy też święta o charakterze religijnym. Osobi-
ście ujęły mnie fotografie już współczesne z co-
dziennych czynności wykonywanych podczas 
organizowania wydarzeń KGW, np. sprzątanie, 
przygotowywanie posiłków, kiedy gospodynie 
nie są ubrane pod linijkę. Są to bardzo cenne 
fotografie zwłaszcza dla przyszłych pokoleń. 
Podsumowując Waszą kronikę muszę stwier-
dzić, że przeglądając ją, materiały w niej zapre-
zentowane – to czuję się wielkie zaangażowanie, 
dobre serca i wielkie poczucie chęci wspólnoty.”

Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz 
fot. autor i archiwum C. Modranki

Kronika Kronika 
z duszą…z duszą…

KGW z Kalina z pierwszą nagrodą
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W grudniu bieżącego roku 
oraz w styczniu 2023 roku trwa 
nabór wniosków do programu 
„Modernizacja Gospodarstw 
Rolnych” ogłoszonego przez 
ARiMR. Wsparcie dotyczy 
nowego obszaru F – „Zielona 
energia w gospodarstwie”.

Firma STARGEL jako jednostka wsparcia przed-
siębiorstw, gospodarstw rolnych i osób fizycz-
nych działa od 2017 roku świadcząc usługi 
w zakresie pozyskiwania funduszy dotacyjnych. 
W 2019 roku z dużym sukcesem prowadziliśmy 
procesy dotacyjne dla ponad 200 gospodarstw 
rolnych w ramach programu NFOŚiGW „Agro-
energia”. Jako jedyna firma zostaliśmy wyróżnie-
ni przez Fundusz za profesjonalizm, poprawność 
składanych wniosków i wysoką skuteczność.

Specjalizujemy się również w prowadzeniu 
kompleksowych procesów dotacyjnych wraz 

z doradztwem technicznym dla Inwestorów, 
w ramach planowanych inwestycji moderniza-
cyjnych, którzy korzystają z PP „Czyste Powie-
trze”. Działa bezpłatna infolinia, na której każ-
da osoba może uzyskać informacje dotyczące 
Programu. Na zaproszenie samorządów orga-
nizujemy spotkania z mieszkańcami, podczas 
których przedstawiane są założenia Programu, 
rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinanso-
wania. Objaśniamy również sposób składania 
wniosków o dofinansowanie oraz zasady reali-
zacji i rozliczania przedsięwzięć.

Więcej szczegółów:
Agnieszka Gołuchowska, 

specjalista ds. pozyskiwania funduszy, 
tel. 575 830 131 lub 608 434 121 

e-mail: agnieszka.goluchowska@stargel.pl, 
bok@stargel.pl

Fot. przykładowe „Poradnik Rolniczy”

12 EKOLOGIA I INWESTYCJE

Zielona energia 
z dofinansowaniem

W piątek, 9 grudnia 2022 
roku odbył się końcowy od-
biór techniczny wodociągów 
w Konstantynie, w ulicach: 
Lazurowa (460 metrów bie-
żących) oraz Plenerowej 
(dodatkowe 104 metry jako 
uzupełnienie istniejącego wo-
dociągu). Wykonawca dał 5 lat 
gwarancji.

Jak poinformowała Iwona Kowalczyk, kierow-
nik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, wodociąg kosztował prawie 196 
tysięcy złotych brutto. Został wykonany ter-
minowo z dokładnością do jednego dnia tak 
jak określono to w umowie. Odbiór techniczny 
odbył się bez uwag.

– Inwestycja oznacza możliwość podłączenia 
do bieżącej wody 26 domów na obu ulicach – mówi 
Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru budowlane-
go. – Na ul. Lazurowej trwa dopiero budowa pierw-
szego domu, natomiast na ul. Plenerowej domy 
są już zamieszkane lub tuż przed zasiedleniem.

Podciągnięcie wodociągu do posesji czę-
sto zachęca do podjęcia decyzji o rozpoczęciu 
budowy domu lub do jej przyspieszenia. Kon-
stantyna jest jedną z miejscowości, w której 
najchętniej osiedlają się łodzianie. Można stąd 

w kilka – kilkanaście minut dojechać samocho-
dem do pracy i do szkoły średniej na przykład 
na Górnej.

W. Kupisz, Fot. Robert Bartoszewski 
i Bogdan Błaziński (Zdjęcia powstały 

w trakcie budowy wodociągów)

W Rzgowie skład opału przy ul. Tuszyń-
skiej 34A przyjął pierwszych sto ton 
węgla do sprzedaży miesz-
kańcom po preferencyjnej 
cenie 2 tysiące złotych 
za tonę.

Do wtorku, do 6 grudnia 
2022 roku Urząd Miejski przy-
jął łącznie 634 wnioski. Jak poinformowała 
Magda Górska, kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska UM w Rzgowie, do gminy trafiły 
dwa ładunki po 25 ton groszku, jeden ładunek 
25 ton ekogroszku i jeden ładunek 25 ton naj-
grubszego węgla orzecha.

Wnioskodawcy zostają telefonicznie poin-
formowani przez urzędnika o możliwości wy-
kupienia węgla. Obowiązuje kolejność według 
wpływu wniosku węglowego do urzędu.

Można zapłacić gotówką w kasie urzędu lub 
przelewem. Przy wpłatach bezpośrednich w UM 
można otrzymać fakturę na parterze w pokoju 
nr 12 – jeszcze tego samego dnia. Z tą fakturą 
mieszkaniec jedzie do składu po odbiór węgla 
własnym transportem albo opłaca transport 
do domu. Węgiel dostępny w Rzgowie pochodzi 
z Polskiej Grupy Górniczej SA z siedzibą w Kato-
wicach – z Kopalni Węgla Kamiennego Piast – 
Ziemowit, KWK Wesoła, a także KWK Row Ruch 
Marcel. WK, Fot. przykładowe

Wodociąg 
w terminie

Ruszył węgiel…
KONSTANTYNA RZGÓW
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W piątkowy wieczór, 9 grudnia 
2022 roku w Teatrze Wielkim 
w Łodzi Włodzimierz Kaczma-
rek, prezes Rzgowskiej Orkiestry 
Dętej oraz jej muzyk Jarosław 
Mirzejewski odebrali w imieniu 
zespołu nagrodę pieniężną 
Grzegorza Schreibera – marszał-
ka województwa. Na uroczysto-
ści był obecny Mateusz Kamiń-
ski, burmistrz Rzgowa.

Nagroda została przyznana za szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, szcze-
gólne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. 
Podczas gali w łódzkiej operze promesy wręczył 
kilkudziesięciu artystom i zespołom wicemarsza-
łek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk.

3 czerwca 2022 roku 
Rzgowska Orkiestra Dęta 
dała koncert jubileuszo-
wy w GOK. Obchodziła 
115. urodziny w obec-
ności m.in. przedstawi-
cieli zaprzyjaźnionych re-
gionów z Rumunii i Włoch. 
W Domu Kultury odsłonięto 
wtedy kamienną tablicę upamiętnia-
jącą 12 lat współpracy kulturalnej Rzgowskiej 
Orkiestry Dętej i zespołów z San Bartolomeo 
Val Cavargna we włoskiej Lombardii.

Rzgowska Orkiestra Dęta została założona 
w 1907 r. wraz z oddziałem Straży Ogniowej. 
Jednym z głównych organizatorów był syn 
założyciela straży Adolf Schittenhelm. Dzia-
łalność orkiestry została przerwana w 1914 r., 
kiedy działania Niemców sprawiły, że straciła 
aż 16 z 24 posiadanych instrumentów. Po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości – do roz-

woju zespołu muzycznego 
przyczynił się Tyliński, 

właściciel cegielni w Go-
spodarzu. Zakupiono nowe in-

strumenty. Trzon orkiestry w okresie 
II Rzeczypospolitej tworzyła rodzina Schitten-
helmów: Gustaw, Otto i Marian.

Tymczasem, piątkowa gala w Teatrze Wiel-
kim w Łodzi była okazją do zaprezentowania 
wspaniałej różnorodności kultury. Stowarzy-
szenie Per Artem Vitae z Łodzi przygotowało 
trzy pieśni ukraińskie. Chór Teatru Wielkiego 
zaprezentował pieśni do słów Marii Konopnic-
kiej i Józefa Wybickiego.

Gwiazdą wieczoru był występ tenora 
lirycznego Krystiana Ochmana, wnuka Wie-

sława, śpiewaka operowego. Krystian urodził 
się w Melrose koło Waszyngtonu w 1999 roku, 
gdyż jego rodzice wybrali emigrację polityczną. 
Krystian w wieku 18 lat wrócił do Polski, gdzie 
podjął studia na Akademii Muzycznej w Kato-
wicach w klasie wokalistyki klasycznej. W 2020 
roku doszedł do finału The Voice od Poland 
i zdobył największe poparcie widzów.

W tym roku piosenkarz i kompozytor Kry-
stian Ochman był reprezentantem Polski na kon-
cercie Eurowizji w Turynie. Przed występem 
w półfinale uchodził za faworyta. Ostatecznie 
zajął jednak 12 miejsce. Piątkowy koncert galo-
wy poprowadził dziennikarz Krzysztof Ziemiec, 
prowadzący Teleexpresu.

Tekst i fot. WK

Nagroda marszałka Nagroda marszałka 
dla naszej orkiestrydla naszej orkiestry

Niedziela, 11 grudnia 2022 roku była dniem rz-
gowskiej akcji krwiodawstwa. Jak poinformował 
organizator Marcin Bartoszek, prezes Stowa-

rzyszenia im. Kaprala Wojtka, zarejestrowano 
63 osoby. Surowe kryteria zdrowotne spełniło 
52 krwiodawców. Oddali 23,4 litra krwi.

Dla wszystkich dawców Cukiernia Oskro-
ba przygotowała ciasteczka i kalendarze, Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Łodzi zwyczajowo dostarczyło 
czekolady i pamiątkowe kubki, radny powiatu 
pajęczańskiego Leszek Waga przyjechał z dwie-
ma skrzynkami jabłek, a Hotel i Restauracja 
Eden przygotowało obiad dla białego personelu 
ambulansu.

Tekst i fot. W. Kupisz

Rekordowa zbiórka krwi!Rekordowa zbiórka krwi!
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Rzgowskie, sportowe Mikołajki 
zorganizowane dla około dwustu 
uczniów klas IV–VI z naszych szkół 
podstawowych miały niesamowitą 
oprawę. Dzieci mogły przez kilka 
godzin trenować lekką atletykę 
na warsztatach pod okiem aż 
trzech olimpijczyków! Sporto-
we gwiazdy pozowały do zdjęć 
i rozdawały autografy, ale przede 
wszystkim zdradzały, jak osiągnąć 
najlepszy wynik.

Już po raz drugi burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński zaprosił Akademię Lekkoatletycz-
ną Artura Partyki do zorganizowania turnieju 
lekkoatletycznego w Hali Sportowej GOSTiR. 
Uczniowie mieli okazję w sali widowiskowej 
GOK obejrzeć filmy dokumentujące dzieje pol-
skiej lekkiej atletyki. Wzięli udział w konkur-
sach wiedzy na temat polskich osiągnięć w tej 
dziedzinie sportu.

W Hali Sportowej uczniowska sztafeta 
przeniosła autentyczną pochodnię olimpij-

ską. W tym roku symboliczny znicz olimpijski 
zapalił Jacek Wszoła. To dwukrotny uczest-
nik igrzysk olimpijskich. W pierwszym star-
cie w Montrealu zdobył złoty medal w skoku 
wzwyż, a cztery lata później w Moskwie.

Drugi gość i organizator rzgowskiego tur-
nieju to Artur Partyka. Stoi na czele organizacji, 
która popularyzuje lekką atletykę w szkołach 
w różnych częściach kraju. A. Partyka, trzy-
krotny olimpijczyk zdobył m.in. srebrny medal 
olimpijski w Atlancie, a brąz w Barcelonie.

Trzecią gwiazdą lekkiej atletyki był wie-
loboista Sebastian Chmara, nie tylko wybitny 
sportowiec, ale również komentator telewizyj-

ny. W 2011 roku został wybrany wiceprezyden-
tem Bydgoszczy. Jego największy sukces w ka-
rierze sportowej to złoty medal za zwycięstwo 
w siedmioboju w Halowych Mistrzostwach 
Świata w Maebashi w 1999 roku.

W tej galerii mistrzów nie zabrakło Pawła 
Januszewskiego – złotego medalisty na Mistrzo-
stwach Europy w biegu na 400 m przez płotki.

Na zakończenie rozgrywek sportowych 
młodzi sportowcy otrzymali z rąk olimpijczy-
ków statuetki oraz pamiątkowe medale. W uro-
czystości zamknięcia turnieju lekkoatletyczne-
go uczestniczyli: burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński i wiceburmistrz Monika Pawlik. 
Wydarzenie rejestrowała telewizja Polsat.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W GOSTiR w Rzgowie rozegrano Andrzejkowy 
Turniej Piłki Siatkowej pod patronatem staro-
sty łódzkiego wschodniego.

Klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce zdobyła drużyna RESURSA Łódź
II miejsce – drużyna VAMOS
III miejsce – drużyna SPONTANICZNI.
Turniej oglądał burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński. Gospodarzem rozgrywek był Radosław 
Bubas, dyrektor GOSTiR, a puchary wręczały 
radne powiatowe: Klaudia Zaborowska-Gorz-
kiewicz oraz Marta Stasiak.

WK, fot. Paulina Nowak

Były emocje…
Turniej Siatkówki

Święto lekkiej atletyki w RzgowieŚwięto lekkiej atletyki w Rzgowie

Nie zbrakło znanych Nie zbrakło znanych 
olimpijczyków!olimpijczyków!
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Jeszcze kilka tygodni temu 
pasjonowaliśmy się ligowymi 
wynikami naszych drużyn, aż 
tu nagle doszliśmy do końca 
bieżącego roku i nadszedł czas 
na zamknięcie kolejnego eta-
pu w bieżącym funkcjonowa-
niu Zawiszy.

Pod znakiem jubileuszu
Co prawda to tylko czas na złapanie oddechu 
od regularnych rozgrywek, bo przecież żad-
na z drużyn w zimowej przerwie nie próż-
nuje. Jednakże koniec roku to zawsze czas 
podsumowań, refleksji czy analiz w stosunku 
do tego co w danym okresie udało się osiągnąć, 
a co jeszcze jest do poprawy.

Niewątpliwie ten rok należy uznać za bar-
dzo udany, szczególnie ze względu na pierw-
sze półrocze. Zanim jednak pomówimy o mi-
nionym sportowym roku, to nie sposób nie 
wspomnieć o jubileuszu 75-leciu rzgowskiego 
klubu, jaki obchodzony był w okresie przedwa-
kacyjnym. Zgodnie z zamysłem władz Zawiszy 
oficjalne uroczystości udało się połączyć z co-
rocznym piknikiem sportowym. Byli włodarze 
i działacze klubu, którzy mogli zarówno posłu-
chać o historii, jak i aktualnych dokonaniach 
oraz zobaczyć tych najmłodszych, jak również 
trochę starszych adeptów piłki nożnej. Wszyscy 
zawodnicy, w następstwie podjętych w prze-
szłości działań, mogą nadal rozwijać swoje 
pasje pod szyldem rycerza Zawiszy, a ponadto 

należycie dbają o propagowanie pozytywnego 
wizerunku wielce zasłużonego, nie tylko dla 
rzgowskiej społeczności klubu.

Odważne dziewczyny
Przechodząc i zarazem chwaląc poczynania po-
szczególnych zespołów, w pierwszej kolejności 
kilka słów o kobiecym zespole, choć w czerw-
cu, na koniec sezonu 2021/2022 świętowaliśmy 
awanse aż trzech drużyn Zawiszy na wyższe 
poziomy rozgrywkowe. Jednak największy 
przeskok zaliczył właśnie żeński zespół, który 
z rozgrywek okręgowych przeszedł aż na po-
ziom centralny, ale na całościową ocenę wy-
ników musimy poczekać do końca sezonu. 
Trzeba przede wszystkim podkreślić odwagę, 
jaką zaprezentował nasz zespół. Wszakże było 
to ogromne wyzwanie i podróż w nieznane. Już 
same nazwy drużyn rywalek z Warszawy, Bia-
łegostoku czy Płocka mogły wprawić w onie-
śmielenie. Z drugiej strony to naprawdę świetne 
nowe doświadczenie, połączone z możliwością 
oceny i porównania funkcjonowania kobiecej 
piłki w dużo większych ośrodkach sportowych. 
A skoro się uczyć to tylko od najlepszych. 
W tym miejscu życzymy im dużo wytrwałości 
i dalszego nieustępującego zapału w rozwoju.

Nauka nie idzie w las
Drugi zespół, który zaliczył znaczny przeskok 
to zespół z roczników 2006/07. Wywalczo-
ny awans do ligi wojewódzkiej dał możliwość 
sprawdzenia umiejętności na wyższym pozio-

mie. Osiągnięte w rundzie jesiennej wyniki 
pokazały, że nie taki diabeł straszny jak go ma-
lują, a drużyna okazała się najlepszą w gronie 
beniaminków. Kolejny zespół, o którym warto 
wspomnieć kilka słów to ten z połączonych 
roczników 2009 i 2010. Dołączenie do zespo-
łu młodszego rocznika zupełnie nie wpłynęło 
na obniżenie poziomu, a już kolejny raz pozwo-

liło na wygranie rozgrywek okręgowych. Bardzo 
niewiele zabrakło też do awansu do ligi woje-
wódzkiej młodzików, ale mocno liczymy, że ko-
lejna runda pozwoli na zrealizowanie tego celu.

W Nowy Rok na sportowo
Skoro wspomnieliśmy już o mijającym roku, 
to wypada wspomnieć także o nowym 2023 roku.

Dla Zawiszy rozpocznie się on ważnym wy-
darzeniem, jakim będą wybory władz na nową 
czteroletnią kadencję. Walne Zebranie zapla-
nowano wstępnie na pierwszą połowę lutego. 
Na pewno będzie to okazja do podsumowania 
ostatnich lat, określenia planów na następny 
okres oraz powierzenia zarządu osobom, których 
zadaniem będzie dbanie o dalszy rozwój Zawiszy. 
Nowy rok może także przynieść dalsze istotne 
informacje co do planów rozbudowy obecnego 
obiektu, co wydaje się nieodzownym elemen-
tem dalszego rozwoju, a także zapewnieniem 
optymalnych warunków do treningu dla prawie 
200-osobowej grupy zawodników Zawiszy.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

W imieniu Zarządu Zawiszy składamy 
Państwu najszczersze życzenia Wesołych 
Świąt, spędzonych w gronie najbliższych, 

w spokoju i z uśmiechem, a także 
szczęśliwego Nowego Roku. Liczymy, 

że ten kolejny 2023 będzie lepszy. 
Pamiętajmy też o sportowym duchu 

i wytrwałości w dążeniu do postawionych 
celów. Ze sportowym pozdrowieniem!

KOLEJNY SEZON KOLEJNY SEZON 
ZA NAMI!ZA NAMI!
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W piątek, 9 grudnia 2022 roku 
w Rzgowie przy ul. Miasto 
Mody odbyło się spotkanie wi-
gilijne, na które kilkuset gości 
zaprosili: Nina Ryszka, prezes 
Ptak Holding oraz Mateusz Ka-
miński. burmistrz Rzgowa.

Burmistrz Mateusz Kamiński w swoim wystą-
pieniu okolicznościowym powiedział m.in.: 
– Spotykamy się przy wigilijnym stole po 2 la-
tach przerwy spowodowanej pandemią. Je-
stem szczęśliwy, że przyjęliście zaproszenie 
na to wydarzenie i że tradycyjnie widzimy się 
w tak licznym gronie, bo to znak ze rzgow-
ska przedsiębiorczość pomimo trudności jest 
jednak w dobrej kondycji. Statystyki mówią, 
że w gminie Rzgów jest 2019 przedsiębiorców, 
czyli mniej więcej o 10% więcej niż w roku, gdy 
ostatnio dzieliliśmy się opłatkiem.

Dziś mamy okazję, żeby przywołać i za-
akcentować Wasze zasługi z ostatniego czasu. 
Trudno mi jednak znaleźć słowa, którymi moż-
na opisać Wasze zaangażowanie i poświęcenie 
przy organizacji pomocy humanitarnej dla 
walczącej Ukrainy. Rzgowscy przedsiębiorcy 
bardzo mocno włączyli w bezpośrednią po-
moc ukraińskim kobietom i dzieciom, dając 
im schronienie i pracę, przedsiębiorcy z gminy 
Rzgów i okolic, ale również strażacy OSP prze-
kazali w sumie 7 samochodów do zaprzyjaź-
nionego regionu w Ukrainie.

Chciałbym też podziękować przedstawicie-
lom biznesu za realizację oryginalnych, wspa-
niałych pomysłów, dzięki czemu oczy wszyst-
kich kierują się na nowe atrakcje gminy Rzgów. 
Jesteśmy w Centrum Mody Ptak, gdzie powsta-
ło Centrum Rozrywki Mandoria. Dosłownie 

z dnia na dzień to miejsce jak magnes zaczęło 
przyciągać codziennie tysiące odwiedzających 
z regionu i z najodleglejszych okolic kraju.

Kiedyś same hale targowe przyciągały rocz-
nie setki tysięcy kupujących. Dziś możemy 
zaoferować dużo więcej. Dzięki udanym i re-
alizowanym szybko pomysłom jak Mandoria, 

staliśmy się miejscem turystyki weekendowej, 
wpisanej do strategii rozwoju gminy. Korzy-
stają hotele, restauracje, sklepy. Jako gospo-
darz gminy bardzo jestem rad z tej dynamiki 
i jak mogę wspieram realizację innowacyjnych 
przedsięwzięć biznesowych, w tym nowocze-
snych centrów logistycznych, zastosowania 

źródeł energii odnawialnej w przemyśle i usłu-
gach, a nawet produkcji robotów.

Życzę wszystkim związanym z naszą gmi-
ną przedsiębiorcom wszystkich branż, aby 

wytrwali w swoich najbardziej śmiałych ma-
rzeniach. Pewnie, że inflacja i szalejące ceny 
na rynku budowlanym, mieszkaniowym, 
energetycznym mogą utrudniać Państwu pro-
wadzenie biznesu, ale przecież jesteście silni, 
macie ogromny potencjał, wolę działania oraz 
nowe pomysły, wiedzę i kompetencje.

Nie zwracam się tu tylko do przedstawicieli 
wielkiego biznesu, ale też do małych podmio-
tów, gdzie pracę ma jedna lub kilka osób. Dro-
dzy Przedsiębiorcy, życzę wytrwałości i celnych 
decyzji, wierzę że kolejny rok przyniesie wam 
więcej radości, sukcesów i dochodów.”

Arcybiskup Grzegorz Ryś poświęcił sym-
bolicznie opłatki na stołach. Z powodu epi-
demii łamano się opłatkiem z zachowaniem 
odpowiedniego dystansu. Gwiazdą artystycz-
na spotkania wigilijnego był Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie” pod kierunkiem Renaty 
Furgi i Jarosława Rychlewskiego. Zespół wystą-
pił w pełnym składzie prawie 100-osobowym 
i zaśpiewał kilkanaście kolęd w tym: „Była noc”, 
„Jezusa narodzonego”, „Anieli w niebie” i „Glo-

ria” odśpiewana na bis. Młodziutcy „Rzgowia-
nie” zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami.

Biesiadę wigilijną przygotowało Koło Go-
spodyń Wiejskich ze Rzgowa pod kierunkiem 

Teresy Baranowskiej. Najwięcej najlepszych 
recenzji zdobyła na przykład grzybowa z ła-
zankami, karp z patelni i różnorodne przeką-
ski śledziowe znakomicie doprawione. Furorę 
zrobił przepyszny tradycyjny chleb biały, który 
błyskawicznie znikał z koszyczków.

Na spotkaniu wigilijnym w Mieście Mody 
Ptak obecni byli m.in. burmistrz Mateusz 
Kamiński, zastępca burmistrza Monika Paw-
lik, Radosław Pełka – przewodniczący Rady 
Miejskiej z zastępcami i radnymi, Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz z Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, Nina Ryszka, prezes 
Zarządu Holding Ptak, prezes Ogólnopolskiej 
Federacji Przedsiębiorców Jerzy Romański, 
metropolita łódzki abp. Grzegorz Ryś, woje-
woda łódzki Tobiasz Bocheński, Anna Gór-
czyńska – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak, 
ks. kanonik Krzysztof Florczak, proboszcz pa-
rafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Wigilia w C.H. PtakWigilia w C.H. Ptak
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