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Trwają nieustannie działania 
na rzecz pomocy dla walczącej 
Ukrainy, w których aktywny 
udział biorą mieszkańcy na-
szej gminy.

Prezenty na święta
Podczas kolejnej już akcji nadzorowanej przez 
przedsiębiorców – Jarosława Mirzejewskiego 
oraz Ryszarda Turskiego przygotowano świą-
teczne wsparcie dla Ukrainy. Akcja zjednoczy-
ła mieszkańców Rzgowa, przedsiębiorców oraz 
ludzi dobrej woli którzy przekazywali chętnie 

wyroby swoich firm, podarunki czy pieniądze 
na zakupy. Samochód dostawczy załadowany 
pod sam sufit pojechał do zaprzyjaźnionego 
ze Rzgowem Storożyńca. „Delia Cosmetics” 
ofiarowała płyny do dezynfekcji, kremy i szam-
pony o wartości 21 tys. zł, „Kkamachi” Jana 
Salskiego – 150 kurtek zimowych wartości 
20  tys. zł, rzgowska parafia przygotowała 50 
paczek świątecznych z darami pochodzącymi 
ze zbiórki od parafian. Na Ukrainę pojechała 
również ciepła odzież i bielizna, a także obuwie 
od senatora Macieja Łuczaka, przedmioty co-
dziennego użytku zakupione przez Adama Bed-
narczyka, power banki, agregaty prądotwórcze 
i rozrusznik star 244. Do paczek dołożył się 

także Urząd Miejski, sporą kwotę pieniędzy 
przekazali również burmistrz Rzgowa i Maciek 
Mijas, Kazimierz Pikulski z firmy MAWOS, Go-
spodarstwo Ogrodnicze Turskich, EL SERWIS 
Jarosława Mirzejewskiego i sołectwo Babichy. 
Bracia Oskar i Marcel Mirzejewscy przekazali 
swoją kolekcję pluszowych maskotek. Paczki 
które nie zmieściły się przy akcji świątecznej, 
będą dostarczone kolejnym transportem.

Wóz z OSP dla przyjaciół
Ciężarowy Jelcz z jednostki OSP Kalinko to ko-
lejny samochód strażacki, ofiarowany przez 

gminę Rzgów jednej z miejscowości w naszym 
okręgu partnerskim w Czerniowcach na Ukra-
inie. Pojazd służył u nas prawie 40 lat – po-
informował Włodzimierz Kaczmarek z UMR.
Bezawaryjnie dojechał do granicy polsko-ukra-
ińskiej w Medyce, gdzie został odebrany przez 
stronę ukraińską w obecności Jarosława Barto-
sza, deputowanego okręgu czerniowieckiego. 
Ze Rzgowa do punktu docelowego pokonał 
łącznie 880 km. Trafił do miejscowości, gdzie 
strażacy nie mieli do tej pory gaśniczego wozu 
bojowego. W składzie polskiej ekipy, która od-
prowadziła samochód do Medyki znajdowali 
się: dh Dariusz Krzewiński, prezes powiatowo -
-gminny ZOSP, Krzysztof Kauc z OSP Kalino, 
a z OSP Kalinko: Wojciech Grzegorzak, Piotr 
Modranka, oraz z OSP Bronisin Dworski: 
Adam Bednarczyk, Maciej Sadowski.

W. Kupisz, M.T, Fot. OSP, fot. J. Mirzejewski

Za nami także kolejny finał 
Szlachetnej Paczki. Wolonta-
riusze rejonu Rzgów, Tuszyn, 
Brójce dostarczyli cudowne 
dary dla rodzin potrzebują-
cych i osób samotnych do-
świadczając ogromu radości 
i wielkich wzruszeń!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w po-
moc za to, że macie WIELKIE SERCE. Nie da-
libyśmy rady w dostarczaniu paczek bez nieza-
wodnych strażaków z OSP Tuszyn. Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom – osobom prywatnym, 
grupom przyjaciół, firmom.

Szczególne podziękowania dla naszych 
wieloletnich darczyńców: SP im. K. Makuszyń-
skiego w Guzewie, Przedszkola Publicznego 
w Rzgowie, Przedszkoli nr 1 i 3 w Tuszynie, 
SP nr 2 w Tuszynie, Wydziału Ekonomiczno-
-Socjologicznego UŁ. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, akcję wspierał burmistrza Rzgowa 

Mateusz Kamiński oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Radosław Pełka. Wyrazy wdzięczno-
ści kierujemy do Restauracji Eden oraz ZAZ 
„Ja-Ty-My” Tuszyn za pyszny poczęstunek dla 
wolontariuszy i darczyńców w dniu finału Szla-
chetnej Paczki. Finał Szlachetnej Paczki odbył 
się dzięki grupie wolontariuszy: Klaudia Zabo-

rowska-Gorzkiewicz, Joanna Gwarda-Żurań-
ska, Małgorzata Rózga, Justyna Kacprzycka.

Warto zaznaczyć, że otwarcie bazy rodzin 
poprzedziła wielotygodniowa praca wolonta-
riuszy, którzy odwiedzali rodziny, a następnie 
sporządzili szczegółowe spisy potrzeb.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki

WSPARCIE DLA UKRAINY

Weekend Weekend 
cudówcudów
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•  Prawie 33-milionowy deficyt będzie sfi-
nansowany z emisji obligacji komunalnych 
na kwotę 12 mln 916 tys. zł,

•  Nadwyżki na rachunku bieżącym gminy, 
wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów 
z lat ubiegłych w kwocie 19 mln 283 tys. zł,

•  Niewykorzystanych środków na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozli-
czeń dochodów i wydatków nimi finanso-
wanych, związanych ze szczególnym wyko-
nywaniem budżetu w kwocie 759 tys. zł

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński określił 
tegoroczny budżet „bramą” do uzyskania około 
20 milionów złotych ze źródeł zewnętrznych 

np. z rządowego programu – Polskiego Ładu. 
Podczas posiedzenia przypomniano, że samo-
rząd przeprowadził – dzięki dofinansowaniu 
zewnętrznemu – takie wielkie inwestycje jak 
podwojenie możliwości oczyszczalni ścieków 
czy kanalizacja w 23 ulicach Starowej Góry 
i Starej Gadki.

Dominującą pozycją w wydatkach jest 
oświata i wychowanie (prawie 25%), transport 
publiczny i łączność (17%) oraz gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska (8,46%) Fun-
dusze sołeckie mają wartość 736,9 tys. zł. Pro-
jekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

BUDŻET GMINY RZGÓW 
NA ROK 2023 PRZYJĘTY!

Po merytorycznej i sprawnie przeprowadzonej dyskusji, Rada Miejska w Rzgowie przyjęła tegoroczny budżet podczas sesji 
4 stycznia 2023 roku. Wydatki wyniosą 108 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne – 28 mln zł, a dochody budżetu – 75 mln zł.

W żłobku w Guzewie odbyła 
się konferencja prasowa Bar-
bary Sochy, wiceminister Ro-
dziny i Polityki Społecznej oraz 
wojewody łódzkiego Tobiasza 
Bocheńskiego. W roli gospoda-
rzy wystąpili: Ewa Pytka, sekre-
tarz gminy Rzgów oraz Monika 
Walaszczyk, dyrektor Zespołu 
Żłobków Samorządowych.

Miejsce konferencji nie było wybrane 
przypadkowo. Żłobek w Guzewie został 

w minionych latach dofinansowany z progra-
mu rządowego Maluch+.

Wiceminister oraz wojewoda poinformo-
wali, że rusza nowa edycja programu Maluch+ 
na lata 2022–2029. Budżet to 5,5 mld zł. W ra-
mach nowej edycji powstaną 102 tys. miejsc 
opieki. Do tej pory program,, Maluch+” funk-
cjonował w formule rocznej, teraz będzie miał 
długofalowy charakter.

– Rozwój programu Maluch+ doprowadził 
do tego, że w ciągu ostatnich 6 lat liczba miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 została potrojona. 
Z 84 tys. w 2015 r. do ponad 230 tys. W nowej 
edycji programu dajemy możliwość, by powstał 
żłobek w każdej gminie. Algorytm na podstawie 
liczby dzieci objętych i nieobjętych opieką żłob-
kową w gminie i dochodu na osobę wyliczał pro-
ponowane kwoty dla gmin i na ile miejsc opie-
ki – zaznaczyła wiceminister Barbara Socha.

– Kolejna odsłona rządowego programu,, 
Maluch Plus” to zmiany, które mają sprawić, 
że jeszcze łatwiej będzie stworzyć i utrzymać 
miejsca żłobkowe. Zachęcam wszystkie samo-
rządy woj. łódzkiego do składania wniosków, 
zwłaszcza te, w których jeszcze takich miejsc 
dla najmłodszych nie ma – podkreślił wojewo-
da łódzki Tobiasz Bocheński.

Program kierowany jest przede wszystkim 
do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych 
podmiotów tworzących miejsca opieki nad naj-
młodszymi dziećmi. W nowej edycji programu 
gminy będą miały 3 lata na realizację zadania 
od ogłoszenia informacji o przyznaniu dofi-
nansowania.

Pieniądze będzie można przeznaczyć nie tyl-
ko na przebudowę, remont budynku lub dostoso-

wanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, ale także 
na zakup lub montaż wyposażenia. Samorządy 
na dofinansowanie do funkcjonowania już utwo-
rzonego miejsca dla najmłodszych otrzymywać 
będą przez trzy lata miesięcznie do 837 zł.

Wnioski w programie można składać 
do 19 lutego, wyłącznie drogą elektroniczną. 
Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 kwietnia.

Źródło: ŁUW, Fot. Marta Pietrusińska i ŁUW

GUZEW

O nowej edycji 
programu Maluch+

Już po raz 22. rozstrzygnięto Konkurs Mar-
szałka Województwa Łódzkiego na najlepszego 
policjanta i strażaka w naszym województwie. 
Wśród 20 wyróżnionych strażaków PSP i OSP 
znalazło się aż 5 z powiatu łódzkiego wschod-
niego. Nagrodzony strażak z gminy Rzgów 
to dh Dariusz Krzewiński z OSP Kalino.

Laureaci z powiatu 
łódzkiego wschodniego:

•  druh Dariusz Krzewiński – najlepszy przeło-
żony OSP w 2022 r.

•  druh Rafał Ślązak – najlepszy strażak ratow-
nik OSP w 2022 r.

•  druh Piotr Popek – najlepszy opiekun MDP 
OSP w 2022 r.

•  asp. sztab. Jarosław Sikorski – najlepszy do-
wódca PSP w 2022 r.

•  asp. Mariusz Kaczorowski – najlepszy dyżur-
ny SK w 2022 r.

tekst i fot. PSP Koluszki

Nagrody 
Marszałka

NAJLEPSI STRAŻACY WOJEWÓDZTWA
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Trwają prace wykończeniowe w wiej-
skiej świetlicy w Starej Gadce przy ul. 
Czartoryskiego 2. Znawcy architek-

tury twierdzą, ze to jedna z najpiękniejszych 
i najbardziej funkcjonalnych świetlic wiejskich 
w Polsce! Posprzątanie parku i przycięcie gałęzi 
z dwóch stron budynku doprowadziło do sta-
nu, że w takim zielonym otoczeniu świetlica 
wygląda romantycznie.

– Wnętrza już są pomalowane pierwszą war-
stwą farby emulsyjnej i będą utrzymane w kolorze 
jasnoszarym – mówi Iwona Kowalczyk, kie-
rownik Referatu Inwestycji UMR. – Wykonawca 
w większości ułożył już posadzki z płytek ceramicz-
nych. Na uruchomienie czeka kotłownia gazowa.

– Zaawansowane 
są prace elektryczne, 
polegające na montażu 
65 gniazdek – poinfor-
mował Piotr Kolen-
da, kierownik robót. 
– W następnym etapie 
harmonogram prze-
widuje montaż opraw 

oświetleniowych. Wykaz robót obejmuje także 
zainstalowanie podgrzewaczy wody, umywalek, 
baterii i wyposażenia toalet.

Świetlica posiada udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych w postaci dwóch przysto-
sowanych dla nich łazienek i podjazdów. Ter-
min prac wykończeniowych został określony 
do końca lutego br. Wartość tegorocznej części 
inwestycji wyniesie 481,2 tys. zł.

Jak poinformował Włodzimierz Kaczmarek 
z UMR, w rejonie parkingu przycmentarnego 
w Rzgowie zainstalowano dodatkowe 75-wa-
towe oświetlenie ledowe. W ten sposób gmina 
zareagowała na skargi mieszkańców. W grud-
niu miały miejsce kradzieże dużych wiązanek 
z nagrobków, a co gorsze kilkakrotnie docho-
dziło do napaści i prób kradzieży. Teraz będzie 
jasno, co powinno odstraszyć ciemne typy, 
które pojawiały się w tej okolicy. 

Kiedy pojawiła się informacja, że jedna z naj-
większych inwestycji XXI wieku w gminie Rz-
gów, czyli powiększenie oczyszczalni z głęboką 
modernizacją oraz skanalizowanie 23 ulic zo-
stała rozliczona, można było odetchnąć z ulgą. 
Spełniono strategiczny warunek – podłączono 
1638 osób do kanalizacji.

– W marcu 2020 roku nastąpiła ostatnia 
płatność w związku z tą podwójną inwestycją 
(oczyszczalnia i kanalizacja), ale pandemia 
stawiała pod znakiem zapytania terminowe 
wykonanie indywidualnych przyłączy do kana-

lizacji sanitarnej – mówi Marek Derski, specja-
lista ds. pozyskiwania zewnętrznych funduszy 
w UMR. – Indywidualne przyłącza to jedyny 
element, który mieszkańcy musieli bezpośrednio 
sfinansować i zadbać o wykonawcę. Inwestycja 

miała wyeliminować szamba i doprowadzić 
do poprawienia stanu środowiska naturalnego 
nad Nerem oraz w rejonie Stawów Stefańskie-
go – już na terenie Łodzi.

– Obecnie w ramach powyższej inwestycji 
mamy 1638 mieszkańców podłączonych do sieci 
na 1700 zaplanowanych. Do finału brakuje jesz-
cze tylko 62 osób, czyli ok. 17 indywidualnych 
przyłączy. Zmieściliśmy się więc w granicach 
3-procentowego błędu planowania, założonego 
na 7-letni okres – podkreśla Marek Derski.

Rzgowski samorząd uzyskał finansowe 
wsparcie z Unii Europejskiej jako członek 
ŁOM. Gdyby odpowiednia liczba mieszkańców 
nie przyłączyła się do sieci, wielomilionową 
dotację z odsetkami spłacałyby samorządy – 
gminy i powiaty należące do ŁOM, ale udało 
się wywiązać z założonych planów.

Fot. przykładowe Freepik

Jak poinformowała Iwona Kowalczyk, kie-
rownik Referatu Inwestycji UMR, pozytyw-

nie zakończył się odbiór budynku gospodar-
czego dla świetlicy wiejskiej w Gospodarzu. 
Stanął on na wybrukowanym fragmencie po-
sesji. Inwestycja kosztowała 34 tys. zł i została 
zrealizowana z funduszu sołeckiego. Budynek 
sprawił wielką radość Kołu Gospodyń Wiej-
skich, bo w samej świetlicy będzie teraz więcej 
miejsca na organizowanie uroczystości. Przy 
odbiorze technicznym była obecna Grażyna 
Ratajska, opiekun świetlicy.

– Powierzchnia budynku wynosi 21 metrów 
kwadratowych, a wysokość 3,5 metra – mówi 
Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru bu-
dowlanego. – Uwagę zwraca użycie drewna 
sosnowego i obić świerkowych, a dach jest po-
kryty blachodachówką. Wykonawcą była firma 
Arkadiusza Gładysza z Wiśniowej Góry. Przed-
siębiorca budowlany dał dwa lata gwarancji 
na budynek.

Fot. Bogdan Błaziński

STARA GADKA

RZGÓW

GMINA RZGÓW

GOSPODARZ

ŚWIETLICA 
JAK MARZENIE

Jest powód 
do dumy…

Ku zadowoleniu gospodyń Będzie 
widniej przy 
cmentarzu
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Gazele Biznesu to najpopularniejszy i najbar-
dziej wiarygodny ranking organizowany przez 
czasopismo „Puls Biznesu”, nieprzerwanie już 
od 22 lat. Tytuł Gazeli Biznesu 2022 mogła 
otrzymać firma, która działa nieprzerwanie 
od co najmniej 2019 r. i miała wówczas przy-

chody na poziomie od 3 do 200 mln zł. W ostat-
nich trzech latach odnotowała ich wzrost, nie 
miała straty i udostępnia wyniki umożliwiając 
ocenę kondycji finansowej. W tegorocznej edy-
cji rankingu Gazele Biznesu 2022 sklasyfikowa-
nych zostało 4597 firm z całej Polski. pb.pl

Z okazji jubileuszu Mateusz Kamiński pogra-
tulował Andrzejowi Kuczyńskiemu, członkowi 
zarządu ds. operacyjnych TME oraz Cezare-
mu Świątczakowi, dyrektorowi Departamentu 
Operacyjnego. Wręczył gościom pamiątkowe 
zdjęcie rzgowskiego oddziału TME, wykonane 
z lotu ptaka. Przedstawia ono wyjątkowe udane 
wkomponowanie hali o powierzchni 21 tys. m2 
w zielone otoczenie ul. Nasiennej.

Na spotkaniu Mateusz Kamiński podkre-
ślał, że firma, która zamierza się dalej rozwijać 
przestrzennie w Rzgowie, przywiązuje ogrom-
ną wagę do robotyzacji i ekologii – dobrze wpi-
suje się w strategię zrównoważonego rozwoju 
gminy. Spotkanie w ratuszu ma otworzyć bliż-
szą współpracę centrum logistycznego ze rz-
gowskim samorządem.

■

Po remoncie fragmentu dachu, ociepleniu 
wszystkich ścian i pomalowaniu strażnica 
OSP Bronisin Dworski przy ul. Strażac-

kiej 9 będzie jedną z najładniejszych i funkcjo-
nalnych remiz w regionie – twierdzi Iwona Ko-
walczyk, kierownik Referatu Inwestycji UMR. 
Remontowany budynek wizytowała również 
wiceburmistrz Monika Pawlik. Remont rozpo-
czął się w ubiegłym roku. Jego pierwsza część 

zakończy się, według umowy z wykonawcą, 
pod koniec marca 2023 roku, ale jest szansa, 
że nastąpi to przed terminem.

Pierwszy etap budowy upłynął pod znakiem 
niespodzianek. – Pewnego dnia deszczówka do-
stała się do środka, woda płynęła po ścianie, 
na szczęście nie było jeszcze nowej elewacji – 
mówi Adam Bednarczyk, prezes bronisińskiej 
OSP. – Zwróciliśmy się do gminy o dodatko-
we pieniądze na interwencyjny remont i Rada 
Miejska przeznaczył na ten cel 28,8 tys. zł.

Jak poinformowała szefowa inwestycji 
gminnych Iwona Kowalczyk, w trakcie remon-
tu okazało się, że trzeba dodatkowe pieniądze 
przeznaczyć na skucie starych i wykonanie no-
wych tynków w szerszym zakresie, który nie był 
przewidziany w pierwotnej umowie podpisanej 
z wykonawcą.

Efektem pierwszego etapu remontu jest 
ocieplenie i nowa elewacja trzech ścian straż-
nicy na powierzchni aż 539 m2, zamontowanie 
36 m rur spustowych oraz obróbki blacharskie. 
Wykonawca zamontował 6 okien oraz jedno-
skrzydłowe drzwi aluminiowe. Stare oświetle-
nie zastąpiono 5 oprawami ledowymi, gwaran-
tującymi niższe rachunki za prąd. Drugi etap 
remontu planowany w tym roku obejmuje front 
budynku. Całość inwestycji została skalkulowa-
na na 378 tys. zł.

Fot. Monika Pawlik, Iwona Kowalczyk

Inwestycja będzie kosztować 1,895 mln zł. 
Ulica posiada status drogi gminnej. Do re-
alizacji zadania przystąpiono w ubiegłym 

roku, a zgodnie z umową podpisana z wyko-
nawcą, modernizacja ul. Kasztanowej ma za-
kończyć się do końca maja br.

– Droga o dł. 730 m o nawierzchni z tłucz-
nia zyska asfalt, rozłożony na szer. 5,5 m – 
mówi Iwona Kowalczyk, kierownik Referatu 
Inwestycji UMR. – Zostaną wykonane wjazdy 
do posesji, przebudowane będą przepusty i po-
wstaną także elementy spowalniające ruch.

■

Gratulacje dla TME!

Strażnica OSP 
na finiszu

Trwa 
przebudowa 
Kasztanowej

Kolejna nagroda dla 
DELIA COSMETICS

Z OKAZJI JUBILEUSZU 30-LECIA FIRMY

BRONISIN DWORSKI STAROWA GÓRA

GAZELE BIZNESU 2022

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

Delia Cosmetics po raz kolejny znalazła się w ogólnopolskim ran-
kingu Gazele Biznesu 2022. Firma osiągnęła ponad 124,5 mln zł 
przychodu w 2021 r.

W rzgowskim ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Mateusza 
Kamińskiego i wiceburmistrz Moniki Pawlik z przedstawicielami 
TME, przedsiębiorstwa logistycznego z rodzinnym, polskim kapi-
tałem – jednej z największych firm, działających w naszej gminie, 
która niedawno obchodziła swoje 30-lecie. Firma zatrudnia 1300 
pracowników w 5 lokalizacjach w Polsce.
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Rok 2022 dla rzgowskiej kultu-
ry był bardzo dobrym czasem. 
Nowy budynek Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rzgowie 
był po brzegi wypełniony 
uczestnikami wielu wyda-
rzeń oraz zajęć i warsztatów. 
To rok, w którym epidemiczne 
obostrzenia zostały znacznie 
złagodzone i dały nam szansę 
na organizację planowanych 
imprez i spotkań.

Styczeń 2022 roku upłynął nam w jeszcze świą-
tecznym, ale również noworocznym klimacie.
Grupy artystyczne placówki wystąpiły w kon-
certach kolęd i Jasełkach, a sekcja wokalna 
przygotowała wyjątkowy koncert z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Luty obfitował w najróżniejsze 
wydarzenia. Zorganizowany został, przepełnio-
ny romantycznymi dźwiękami, akustyczny kon-
cert walentynkowy w wykonaniu sekcji wokal-
nej GOK. Dużo emocji dostarczyło widowisko 
muzyczno-kabaretowe „Co ludzie powiedzą… 
na to” w wykonaniu grupy teatralnej GOK.

* * *
Marzec rozpoczął się ostatkami zorganizowa-
nymi przez Rzgowski Chór „Camerata”. Nie 
zabrakło również kulturalnych atrakcji dla 
najmłodszych. Na deskach GOK wystąpiła 
grupa Spoko Loko z radosnym widowiskiem 
muzycznym. Publiczność miała okazję obej-
rzeć spektakl teatralny pt. „Babski przekręt”, 
w którym wystąpiła Małgosia Lewińska, Ewa 
Kuklińska, Laura Samojłowicz oraz Joanna 
Chułek. W marcu również pożegnaliśmy zimę, 

topiąc Marzannę, by później powitać wiosnę 
specjalnym koncertem konkursem „Ozdoba 
Wielkanocna” oraz świąteczną wystawą Koła 
Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”. Zorga-
nizowany został koncert zespołu „Pewex” po-
święcony pomocy dla ofiar wojny na Ukrainie.

* * *
W kwietniu na scenie, w wykonaniu grupy 
„Miś Filiś” oraz sekcji wokalnej GOK, wysta-
wiony został spektakl dla dzieci „Baśniowy 
ambaras” oraz „Miłosna pułapka” – znakomi-
ta komedia romantyczna w wykonaniu m.in. 
Adrianny Biedrzyńskiej. Grupa teatralna GOK 
„Miś Filiś” wzięła udział w drugiej edycji Piotr-
kowskiego Festiwalu Teatralnego. Obchody 
Narodowego Obchody 3 Maja zorganizowa-
ne zostały w ogrodach parafialnych w formie 
ogniska. Również w maju, dwukrotnie odbyło 
się przedstawienie edukacyjne „Odgłosy Lasu 
i Mali Ekolodzy” przygotowane przez grupę te-
atralną „Miś Filiś” oraz sekcję wokalną GOK. 
Z okazji Dnia Mamy oraz Dnia Ojca, ZPiT 
„Rzgowianie” przygotował widowisko muzycz-
ne, natomiast dzień później odbył się koncert 
wokalny „Dzieci Rodzicom” oraz wernisaż wy-
stawy plastycznej.

* * *
1 czerwca w Dzień Dziecka – akcja GOK przy-
ciągnęła kilkuset najmłodszych mieszkańców. 
Darmowe atrakcje, olbrzymie dmuchańce, 
warsztaty artystyczne oraz gry i zabawy dla 
dzieci spełniły oczekiwania uczestników. 
115 lat Orkiestry Dętej w Rzgowie to było wy-
jątkowe wydarzenie. 3 czerwca na scenie GOK 
odbył się galowy koncert jubileuszowy.

W tym samym czasie w sali widowiskowej, 
po dwuletniej przerwie, odbyła się kolejna edycja 

„Koncertu na 4 Chóry” oraz IX Warsztaty Chó-
ralne. We wspólnym finałowym utworze „Modli-
twa o pokój” zaprezentowali się nasi goście oraz 
gospodarze – Rzgowski Chór „Camerata”.

* * *
Powitanie lata tradycyjnie odbyło się w plene-
rze, w Starowej Górze. XV edycja obfitowała 
w różnorodne atrakcje. Na scenie GOK grupa 
teatralna „Za Żyletą” zaprezentowała trudny 
problem społeczny w spektaklu pt. „Utopić 
szczęście”, poruszający kwestię nałogów o uza-
leżnień. Na koniec sezonu, sekcja wokalna wy-
stąpiła w koncercie „Najpiękniejsze piosenki 
z polskich filmów i seriali”. Płynące ze sceny 
melodie oczarowały publiczność. Wzruszały, 
budowały emocje i przywoływały wspomnie-
nia. Współorganizowanych było wiele imprez 
z jednostkami OSP oraz KGW.

* * *
Czas wakacji obfitował w wyjazdowe warsztaty 
artystyczne grup działających w GOK. Zespół 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” oraz grupa „Kra-
snale” wzięli udział w szkoleniu nad jeziorem 
Rożnowskim. Rzgowski Chór „Camerata” 
swoje letnie spotkania zorganizował w Kryni-
cy Morskiej, natomiast Orkiestra Dęta wyje-
chała do Gdańska. Starsza grupa „Rzgowian” 
reprezentowała gminę na „Festiwalu folklory-
stycznym” w Macedonii. GOK w Rzgowie zor-
ganizował także akcję „Wakacyjne inspiracje 
artystyczne”, podczas której uczestnicy mogli 
wziąć udział w warsztatach tanecznych, wo-
kalnych, plastycznych oraz zwiedzić ciekawe 
miejsca w okolicy. W sierpniu odbyły się dwa 
plenery malarskie: „Rzgów pędzlem malowa-
ny” oraz coroczny plener w Starowej Górze. 
Zwieńczeniem wakacji były tradycyjnie „Dni 

Rzgowa”. Na scenie wystąpili lokalni artyści 
działający w GOK oraz Majka Jeżowska, zespół 
Power Play, kabaret „Moherowe Berety”, zespół 
„Pewex” oraz DJ Świru.

Wrzesień rozpoczęliśmy tradycyjnymi Do-
żynkami Gminnymi w OSP Stara Gadka oraz 
Dniem Ziemniaka w Starowej Górze. 16 wrze-
śnia we współpracy z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną zorganizowane zostało „Narodowe czy-
tanie”. We wrześniu, w koncercie „Żeby Polska 
była…! Śmiechoterapia po pandemii” wystąpił 
Jan Pietrzak. Ważnym wydarzeniem był Przegląd 
Kapel i Zespołów Ludowych w duchu Cittaslow 
z okazji jubileuszu 15-lecia. Sukcesem okazał 
się również kolejny spektakl teatralny „Żona 
do adopcji”. Wspomnieć należy o organizowa-
nych po raz pierwszy w Rzgowie – „Zaduszkach 
Jazzowych”, które oczarowały publiczność.

* * *
W listopadzie w placówce przy ul. Szkolnej 7 
odbyło się Forum Przedsiębiorcy, a później 
zorganizowaliśmy liczne wydarzenia patrio-
tyczne z okazji Święta Niepodległości”, w tym 
wspólne śpiewanie z artystami Teatru Wielkie-
go w Łodzi. „Cecyliada” to kolejna cykliczna 
impreza organizowana przez Rzgowski Chór 
„Camerata”, która obchodzona była w listopa-
dzie. Nasi chórzyści podsumowali swoją rocz-
ną działalność poprzez wystawę fotograficzną 
oraz zaprosili mieszkańców na dwa koncerty 
organizowane w GOK i kościele parafialnym. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się, prezen-
towana na parterze placówki, wystawa prac 
Doroty Galant „Świat zachwyca”. Listopadowe 
działania zakończyliśmy wyjątkowym wyda-
rzeniem muzycznym, przygotowanym przez 
sekcję wokalną oraz zaproszonych specjalnie 
do tego projektu zaprzyjaźnionych muzyków. 
„Wspomnienie” to koncert poświęcony arty-
stom, którzy odeszli zbyt wcześnie.

* * *
Grudzień w GOK rozpoczęliśmy jedynym 
w swoim rodzaju spektaklem muzycznym 
„Niektóre sytuacje” w wykonaniu Katarzyny 
Groniec. Kolejne imprezy miały charakter 
świąteczny: „Pani Zima wita Mikołaja”, Mi-
kołajki w Rzgowie oraz tradycyjne odpalenie 
choinki przed magistratem. 11 grudnia rozpo-
czął się Jarmarku Świąteczny w nowej formie, 
gdyż wydarzenie odbyło się w budynku GOK, 
a gwiazdą wieczoru był zespół „Skaldowie”. 
Na zakończenie udanego kulturalnie roku, 
mieliśmy okazję zobaczyć fantastyczny spek-
takl „Dziadek do orzechów” w wykonaniu 
grupy teatralnej „Miś Filiś”, sekcji wokalnej 
i baletowej GOK.

* * *
Wymienione zostały tylko niektóre wydarze-
nia, głównie te bezpośrednio organizowane 
przez GOK oraz te, które nowości w działa-
niach ośrodka. Wspomnieć należy o licznych 
imprezach, koncertach, spotkaniach, w których 
uczestniczą nasze grupy artystyczne zarówno 
na terenie gminy, jak i w innych miejscowo-
ściach, promując placówkę na terenie całego 
kraju i nie tylko. Mamy nadzieję, że rok 2023 
będzie obfitował w wiele artystycznych okazji 
do spotkań z Państwem i że każdy znajdzie 
u nas coś dla siebie.

Joanna Papuga Rakowska 
Fot. Włodzimierz Kupisz

Oj, działo się, działo!
Cały 2022 rok przy wypełnionej widowni Domu KulturyCały 2022 rok przy wypełnionej widowni Domu Kultury



RZGÓW NASZA GMINA – styczeń 20238 ROZRYWKA

W święto Trzech Króli w kościele parafialnym, 
a w niedzielę w rzgowskim Domu Kultury kon-
certował Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie. 
Renata Furga, prowadząca zespół, określiła go 
jako „Armię Rzgowa”, bo kolędy i pastorałki za-

śpiewało ponad stu artystów w różnym wieku. 
Chociaż był to już trzeci koncert kolęd „Rzgo-
wian” w krótkim czasie to trzeba było dostawić 
dodatkowy rząd krzeseł. W programie wystą-
pił nowy zespół akordeonistów z udziałem fle-

cistki. W finałowej scenie burmistrz Mateusz 
Kamiński wręczył wykonawcom wielką, drew-
nianą bombonierę – niespodziankę. W świą-
tecznym wydarzeniu wzięli udział również 
wiceburmistrz Rzgowa Monika Pawlik oraz 

Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miej-
skiej. Koncert przygotowali Renata i Furga oraz 
Jarosław Rychlewski, który spędził na scenie 
już 36 lat.

■

Rozśpiewana „Armia Rzgowa”

W sołectwie Guzew – Babichy 
odbyło się spotkanie opłat-
kowe z akcentem karnawało-
wym, zorganizowane przez 
KGW w Guzewie, na które za-
proszono delegacje KGW z ca-
łej gminy Rzgów.

Dwuletnia przerwa sprawiła, że dopiero teraz 
można było spotkać się w tak licznym gronie. 
Wspaniałe potrawy zapewniły panie z gmin-
nych KGW. Biesiada miała bowiem charakter 
składkowy, a przewidziano również taneczne 
akcenty karnawałowe.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, przewodniczący 
Rady Miejskiej Radosław Pełka, Miron Ossow-

ski – kierownik Referatu Rozwoju i Współpra-
cy Społecznej UMR, ks. Wojciech Błaszczyk – 
proboszcz parafii w Woli Zaradzyńskiej, radna 

powiatowa Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, 
sołtys Henryk Zaborowski, Danuta Szymczak 
– przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet, Kół 

i Gospodyń Wiejskich, Danuta Czekalska – prze-
wodnicząca KGW w Guzewie, Zbigniew Gaba-
ra – przewodniczący Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Rzgowie oraz Zarząd Gminny ZOSP 
z prezesem Wojciechem Pacholskim na czele. 
Spotkanie opłatkowo-karnawałowe poprowadzi-
ły Danuta Szymczak i Danuta Czekalska.

WK, fot. KGW Guzew

W piątek, 13 stycznia 2023 
roku, w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Rzgowie 
odbył się wernisaż wysta-
wy 65 prac pt. „Anioły”. 
Narysowali je uczestnicy 
sekcji plastycznej. Naj-
młodszy autor miał 7 lat, 
pozostali są uczniami 
szkół podstawowych.

P o c z ą t e k  r o k u 
to czas świętowania, kiedy 
to można marzyć o pla-
nach noworocznych, a naj-
lepiej marzenia spełniają 
nasze anioły. Rysunki były 

kolorowe i utrzymane w radosnym klimacie. 
Wystawę odwiedził burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, a gospodynią spotkania z udziałem 

licznego grona młodych artystów i gości była 
Ewa Majdzińska, instruktorka plastyki w GOK.

Tekst i fot. W. Kupisz

Radosne gminne spotkanieRadosne gminne spotkanie

Anielskie popołudnieAnielskie popołudnie
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W czwartek, 2 lutego 2023 
roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rzgowie odbył się 
koncert „Dla Babci i Dziadka”. 
Przygotowała go grupa wo-
kalna pod kierunkiem Marka 
Binkowskiego. On też był 
konferansjerem i z wielkim 
poczuciem humoru oraz tak-
tem podtrzymywał młodych 
artystów na duchu. Niektórzy 
byli bowiem po prostu trochę 
stremowani i onieśmieleni.

Z uwagi na dużą liczbę wykonawców program 
został podzielony na dwie części. Niektórzy wo-
kaliści zadebiutowali na scenie, inni występowa-
li już po raz kolejny. Niektóre piosenki zostały 
zaśpiewane w języku angielskim. Uwagę zwra-
cały stroje artystów. Trudno się dziwić, bo gmi-
na Rzgów nie od dziś słynie z krawcowych.

Na zakończenie koncertu burmistrz Rzgo-
wa Mateusz Kamiński wyraził wielkie uznanie 
dla występujących artystów, które stają w świe-
tle reflektorów i muszą pokonać lęk przed 
występem przed liczną publicznością. Złożył 
życzenia i podkreślił, że Dzień Babci i Dzień 
Dziadka powinny trwać cały rok. Za występ po-
dziękowała wokalistom dyrektor GOK Joanna 
Papuga-Rakowska. Tekst i fot. W. Kupisz

W niedzielę, 22 stycznia 2023 roku w ko-
ściele parafialnym św. Stanisława Biskupa 

Męczennika w Rzgowie można było posłuchać 
XI Chóralnego Koncertu Kolęd i Pastorałek. 
To wydarzenie kulturalne, które wróciło do nas 
po trzyletniej pandemicznej przerwie. Wyjątko-
wa sztuka wielogłosowego śpiewu kolęd i pasto-
rałek zgromadziła wielu słuchaczy.

W programie koncertu wystąpili: • Rz-
gowski Chór „Camerata”, kier. chóru Izabela 
Kijanka • Chór „Cantus Benedictus” Parafii św. 
Faustyny Kowalskiej z Łasku, dyrygent siostra 
nazaretanka Joanna Rudzik • Chór Parafii św. 
Archaniołów Rafała i Michała z Aleksandrowa 

Łódzkiego, dyrygent Natalia Kaźmierczak, pre-
zes chóru Janina Sztiller • Chór Miejski „Arce 
Cantores” z Gostynina, dyrygent Michał Pili-
chowicz, akompaniator Dominik Dymowski 
• Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Mo-
niuszki z Aleksandrowa Łódzkiego, dyrygent 
Piotr Ranfeld, prezes chóru Halina Tazbir.

Chórmistrz Izabela Kijanka powiedziała, 
że w czasie trzyletniej przerwy w organizacji 

koncertów niektóre zespoły zaprzestały aktyw-
ności. To, że w Rzgowie zaśpiewało aż pięć chó-
rów, świadczy o wielkiej determinacji artystów 
amatorów. Trzeba jednak podkreślić, że przed 
laty na jednym koncercie występowało nawet 
8–10 zespołów.

Koncertu wysłuchali m.in. Ewa Pytka – se-
kretarz gminy, Radosław Pełka – przewodni-
czący Rady Miejskiej, radny gminy Rzgów – 

Zbigniew Waprzko, radna powiatowa Edyta 
Waprzko, Joanna Papuga-Rakowska – dyrektor 
GOK, który był głównym organizatorem koncer-
tu obok „Cameraty”. Za udostępnienie świątyni 
podziękowano ks. proboszczowi Krzysztofowi 
Florczakowi, a po koncercie wszyscy artyści zo-
stali zaproszeni na kawę z ciastem do strażnicy 
OSP Rzgów, gdzie przygotowano poczęstunek.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Dla Babci Dla Babci 
i Dziadkai Dziadka

Ich święto powinno trwać cały rok…Ich święto powinno trwać cały rok…

Głos człowieka jest jak instrumentGłos człowieka jest jak instrument
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Z książką za pan brat

Początek nowego roku to znakomity 
czas na podsumowanie roku minio-
nego. Do Gminnej Biblioteki Publicz-

nej zakupiono aż 1624 nowości, w tym 252 
woluminy z dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wie-
loletniego Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Nie tylko druk
Dotacja MKiDN w 2022 r. wyniosła 7800 zł, 
co wraz z dotacją rzgowskiego samorządu dało 
kwotę 42 800 zł na zakup książek. Ponadto bi-
blioteka zakupiła dostęp do bazy LEGIMI z po-
nad 60 tys. ebooków i audiobooków. Z takiej 
możliwości chętnie korzystają osoby z niepeł-
nosprawnością wzroku, osoby dużo podróżu-
jące zawodowo, a także rodzice małych dzie-
ci. Przebogata oferta książek elektronicznych 
uzupełnia tradycyjny księgozbiór, który nadal 
ma swoich wielbicieli. A jakie są ulubione 
książki Czytelników biblioteki w Rzgowie?

Od kryminałów po noblistkę

Nie będzie zaskoczenia, bo tak samo, jak 
i w roku poprzednim, na czele listy uplaso-
wał się Remigiusz Mróz z kontynuacją Chył-
ki, czyli powieścią „Skazanie” oraz tomem 
czwartym powieści z Sewerynem Zaorskim 
„Obrazy z przeszłości”.

Po „Empuzjon” Olgi Tokarczuk ustawiła 
się kolejka już w czerwcu. Wojciech Chmie-
larz z powieścią „Królowa głodu” wypożycza-
ny bardzo chętnie. Społeczność rzgowska chy-
ba lubi się troszkę przestraszyć, bo na thrillery 

i kryminały nigdy nie brakuje amatorów. No-
wości Magdy Stachuli, Katarzyny Puzyńskiej, 
Maxa Czornyja, Nele Neuhaus, Alexa Ro-
gozińskiego były w ciągłym obiegu. Modne 
i bardzo chętnie czytane stały się kryminały 
na wesoło, jak choćby Jacka Galińskiego zna-
komity cykl z Zofią Wilkońską, zakończony 
tomem „Koniec się pani nie udał”. W ran-
kingu książek on-line wygrywa powieść De-
lii Owens „Gdzie śpiewają raki”. Na podium 
także „Życie Violette” Valerie Perrin oraz 
„Empuzjon” polskiej noblistki.

Gościnne progi
Jak co roku do biblioteki zaproszono znako-
mitych gości, którzy opowiedzieli o swojej 
twórczości. W 2022 r bibliotekę odwiedzili: 
prof. Agnieszka Salska, Anna Stryjewska, 
Wiesław Drabik, Andrzej Stasiuk, Błażej To-
rański, Michał Rusinek, Monika Skikiewicz 
(Bajanka). Z inicjatywy rzgowskiej bibliote-
ki, grupa dzieci z naszej gminy uczestniczyła 
w spotkaniu z Justyną Bednarek, które odby-
ło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Łodzi.

Każde ze spotkań było wyjątkowe, bo i za-
proszeni goście to twórcy kultury dla różnych 
odbiorców. A oto podsumowanie w liczbach: 
w wydarzeniach organizowanych przez biblio-
tekę samodzielnie lub we współpracy wzięło 
udział ponad 1300 osób; do biblioteki zapisa-
ło się w 2022 r. 1160 osób, które wypożyczyły 
14947 książek i czasopism na zewnątrz oraz 
4585 książek i czasopism na miejscu.

Po wcześniejszych pandemicznych obo-
strzeniach, w 2022 r. możliwe stało się zorga-
nizowanie stałych wydarzeń, np. marcowego 
wieczoru poetyckiego, podczas którego recy-
towano wiersze miłosne oraz Narodowego 
Czytania – „Ballady i romanse” Adama Mic-
kiewicza. Patronka roku 2022 Maria Konop-
nicka stała się bohaterką konkursu literacko-
-plastycznego dla dzieci.

■

Wyjątkowo udane spotkania autor-
skie z pisarką Ewą Nowak odby-
ły się w piątek, 13 stycznia 2023 

roku, w Szkole Podstawowej w Kalinie oraz 
w sali widowiskowej GOK w Rzgowie.

Ewa Nowak jest z wykształcenia peda-
gogiem terapeutą. Urodziła się w 1966 roku 
w Warszawie i wychowała na Powiślu. Pocho-
dzi z rodziny nauczycielskiej. Akcja jej ksią-
żek rozgrywa się w czasach jej współczesnych, 
jednak w obszarze zainteresowań pisarki 
znajdują się problemy uniwersalne. Tematy, 
którymi zajmuje się autorka, to trudne wybo-
ry, pokonywanie własnych słabości, koniecz-
ność świadomego podejmowania walki o to, 
na czym człowiekowi najbardziej zależy, na-
turalne trudności w odróżnieniu dobra i zła, 
konsekwencje krótkowzroczności i bezmyśl-
ności, słabość psychiczna lub kalectwo ciała.

Książki tej autorki cechuje intelektualny 
humor, połączony z celnością opisywania 
rzeczywistości. W swoich książkach autor-
ka podpowiada, jak sobie radzić w domu 
i w szkole, w dobrych i złych chwilach, z przy-
jaciółmi i z rodzicami. Odnosi się do wartości 
takich jak uczciwość, szczerość wobec siebie 
i innych, przyjaźń, miłość i szacunek dla dru-
giego człowieka.

Podczas spotkania uczniowie pozna-
li energiczną i niezwykle życzliwą autorkę 
felietonów, opowiadań oraz powieści dla 
dzieci i młodzieży. Ewa Nowak z ogromnym 
poczuciem humoru opowiadała o swoich 
początkach pisarskich i obecnej twórczości. 
Atmosfera, którą stworzyła pozwoliła jej na-
wiązać dobry kontakt z młodzieżą. Serdeczna 
i otwarta pisarka zachęcała do czytania ksią-
żek, które są skarbnicą pomysłów na życie 
i panaceum na problemy dnia codzienne-
go. Swoją pozytywną energią zaraziła wielu 
uczniów i dodała im wiary w siebie. Po spo-
tkaniu Ewa Nowak podpisywała swoje książ-
ki, składała autografy i pozowała do zdjęć 
z uczniami.

Sylwia Bińczyk, Fot. Anna Malinowska

Już w ubiegłym roku Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rzgowie była dostępna w niektóre 
soboty. Czytelnikom pomysł się spodobał. 
W tym roku biblioteka będzie czynna w wy-
brane soboty w godzinach 9–13. Począwszy 
od stycznia 2023 roku są to wszystkie pierw-
sze i ostatnie soboty miesiąca oraz dodatko-
wo 14.01, a także 15.04. Najbardziej cieszy 
zapowiedź dostępności książek i czasopism 
w czasie wakacji. WK

Anna 
Malinowska

1624 nowości w jeden rok!1624 nowości w jeden rok!

Pomysły na życiePomysły na życie
Biblioteka Biblioteka 
zaprasza także zaprasza także 
w wybrane sobotyw wybrane soboty

PUBLIKACJE, EBOOKI, AUDIOBOOKI

SPOTKANIA AUTORSKIE Z EWĄ NOWAK



RZGÓW NASZA GMINA – styczeń 2023 TRADYCJA 11

W piątek rano, 20 stycznia 
2023 roku po raz pierwszy 
w Rzgowie upamiętniono 160. 
rocznicę powstania stycznio-
wego 1863 roku. Kilkudziesię-
ciu uczestników uroczystości 
zgromadziło się przy grobie 
powstańca Wojciecha Salskie-
go na cmentarzu parafialnym 
w Rzgowie.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
przypomniał zgromadzonym dzieje rz-

gowskiego powstańca. Siedemnastoletni Woj-
ciech Salski za zgodą rodziców zasilił szeregi 
partii powstańczej dowodzonej przez generała 
Edmunda Taczanowskiego. Był szeregowcem 
w przegranej bitwie pod Ignacewem, a potem 
w zwycięskiej bitwie pod Sędziejowicami. 
Nikt go nie zdradził, nie był więc represjono-
wany przez władze carskie, gdy po wygaśnię-
ciu powstania powrócił do Rzgowa. Udział 
ochotników ze Rzgowa w walkach musiał być 
znaczny, bo 1870 r. Rzgów został pozbawiony 
praw miejskich za sprzyjanie konspiracji nie-
podległościowej.

W cywilu Wojciech zarabiał na życie wy-
uczywszy się stolarki. Pracował na budowie 
w Rudzie Pabianickiej, ale głównie w przydo-
mowym warsztacie. Doczekał dwanaściorga 
dzieci. W 1924 r. już w wolnej Polsce otrzymał 
legitymację weterana oraz awans na podpo-
rucznika. Gdy zmarł w Bronisinie Dworskim 
w wieku 84 lat, rodzina zgodnie z jego wolą 
pochowała go na cmentarzu w Rzgowie, choć 
oferowano prestiżowe miejsce na Starym 
Cmentarzu w Łodzi.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Włodzi-
mierz Kaczmarek – współinicjator obchodów, 
prof. Agnieszka Salska, Wojciech Gałkiewicz 
z OSP Rzgów, radny rzgowski Rafał Kluczyń-
ski, wicemarszałek województwa łódzkiego 
Piotr Adamczyk, a także Bartosz Bijak, naczel-
nik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk 
i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej 
w Łodzi. Nad mogiłą pomodlili się harcerze 
ZHP, weterani oraz mieszkańcy.

Spotkanie rocznicowe zakończyło się 
apelem burmistrza Mateusz Kamińskiego 
do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu in-
nych powstańców 1863 roku, pochodzących 
z obecnych terenów gminy Rzgów.

Wspomnienie 
prof. Agnieszki Salskiej

Jak się dowiadujemy się 
od prof. Agnieszki Salskiej ze Rzgowa, 

jest ona prawnuczką powstańca 
styczniowego Wojciecha Salskiego.

Wojciech Salski urodził się 5 sierpnia 
1846 r. w Rzgowie. Partie powstańcze 

z okresu 1863–1865 rekrutowały się najczę-
ściej z żołnierzy pochodzenia szlacheckiego, 
spośród nauczycieli, uczniów i studentów. 
Wojciech najprawdopodobniej pochodził 
ze rzgowskiej rodziny rzemieślniczej, bo naj-
bliższe dwory ziemiańskie znajdowały się do-
piero w Giemzowie i Kruszowie. Młodzieniec 
uzyskał stopień szeregowca. Gdy wziął broń 
do ręki, miał dopiero 17 lat. Z przekazów ro-
dziny Salskich wynika, że najprawdopodob-

niej wziął udział bitwie pod Sędziejowicami 
26 sierpnia 1863 roku. Służył pod komendą 
generała Taczanowskiego, dowódcy powstań-
ców w województwie kaliskim. Starcie zostało 
zainicjowane przez Rosjan, którzy uzyskawszy 
od zwiadu informację o koncentracji polskiej 
jazdy w okolicy Sędziejowic, wysłali w tamtym 
kierunku szwadron grodzieńskich huzarów 
rotmistrza von Grabbego, wspomagany przez 
kozaków z 44. dońskiego pułku.

Siły polskie liczyły w tym czasie ok. 1500 
żołnierzy. W wyniku przewagi liczebnej po-
wstańców, w starciu zginęli prawie wszyscy 
Rosjanie, jedynie kilku dostało się do niewoli, 
w tym rosyjski dowódca. Bitwa w Sędziejowi-
cach przyczyniła się do koncentracji wojska 
carskiego, co w rezultacie doprowadziło do klę-

ski oddziałów gen. Taczanowskiego na polach 
wsi Kruszyna – Nieznanice koło Częstochowy 
w dniu 29 sierpnia.

Jak ustaliła prof. Agnieszka Salska, Woj-
ciech nie był represjonowany za udział w po-
wstaniu, bo nikt go nie wydał. Po wygaśnięciu 
ostatnich walk, młodzieniec utrzymywał się 
ze stolarki i ciesielki. Ten fach przejęli po nim 
synowie. 5 lutego 1924 roku – już w Polsce Nie-
podległej – otrzymał status weterana, potwier-
dzony legitymacją o numerze 19304, wydaną 
przez Ministerstwo Spraw Wojskowych oraz 
awans do stopnia podporucznika. Jak wynika 
z zachowanego aktu zgonu, zmarł 5 sierpnia 
1930 r. w Bronisinie Dworskim.

Potwierdzone szczegóły z biografii rz-
gowskiego powstańca zawdzięczamy Hannie 

Kosińskiej, nauczycielce historii nauczającej 
w łódzkich liceach. To wnuczka Wojciecha, 
pochowana w mogile razem z dziadkiem 
na rzgowskim cmentarzu. Pozostały po niej 
notatki na akcie zgonu Wojciecha. Uczczenie 
pamięci rzgowskiego Bohatera powstania wpi-
suje się w akcję „Znicz dla Powstańca”, zain-
augurowaną przez Łódzki Urząd Wojewódz-
ki. Wojewoda łódzki w piśmie do burmistrza 
Rzgowa pisze m.in. „W ramach tej inicjatywy 
chcielibyśmy objąć szczególną pamięcią groby 
wszystkich ofiar walk powstańczych na terenie 
naszego województwa i zapalić znicze w miej-
scach Ich wiecznego spoczynku w dniu rocz-
nicy wybuchu powstania – 22 stycznia 2023 r.”.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Uroczystość przy grobie Uroczystość przy grobie 
rzgowskiego powstańcarzgowskiego powstańca

Na tropach historii

160. rocznica powstania styczniowego 1863 r.160. rocznica powstania styczniowego 1863 r.
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Czas na podsumowanie zajęć, 
spotkań oraz przedsięwzięć, 
zorganizowanych dzięki pro-
gramowi mikrograntów dla 
aktywnych mieszkańców gmi-
ny Rzgów.

Z mikrodotacji 4 tys. zł sfinansowano IV Świę-
tojańskie Spotkanie Integracyjne Mieszkań-
ców Wsi, które odbyło się 25 czerwca 2022 r.

Wnioskodawcą była OSP w Prawdzie. Świę-
tojańskie spotkanie to zapoczątkowana w 2019 
roku inicjatywa KGW i OSP w Prawdzie, ma-
jące integrować mieszkańców. Impreza przepla-
tana była zabawami oraz konkursami dla dzieci 
i młodzieży. Zaprezentowano tradycje, a także 
zdolności artystyczne mieszkańców. W spotka-
niu wzięli udział mieszkańcy, ale również sąsie-
dzi z okolicznych wsi i letnicy (łącznie 350 osób).

Piknik Integracyjny Krwiodawców z gmi-
ny Rzgów zorganizowało Stowarzyszenie Ka-
prala Wojtka w Rzgowie dzięki mikrodotacji 
w wysokości 4 tys. zł.

Projekt zrealizowano 10 września w GO-
STiR. Na parkingu stanęły w celach demon-
stracyjnych 4 wozy strażackie z OSP Rzgów 
i OSP Stara Gadka, dostępne dla najmłod-
szych. Dla 80 gości przygotowano grill przed 
wejściem do hali oraz furgonetkę z napojami 
oraz poczęstunek na sali konferencyjnej. Prze-
prowadzono konkurs wiedzy o Kapralu Wojt-
ku i tematyce związanej z krwiodawstwem. 
Konkurs sfinalizowano nagrodami w postaci: 
hamaków, kalendarzy, bidonów, książek, bre-
loczków i słodyczy. Odbyły się również pokazy 
surwiwalu, nauka węzłów ratowniczych, szko-

lenie z zakresu pierwszej pomocy oraz pokazy 
psów ratowniczych.

Sportowy Piknik Rodzinny Zawisza Cup 
zorganizował Klub Sportowy Kontra dzięki do-
finansowaniu w wysokości 4 tys. zł.

11 czerwca na Stadionie Miejskim w Rzgo-
wie odbyła się III edycja Sportowego Pikniku 
Rodzinnego Zawisza Cup! Obok mieszkańców 
Rzgowa uczestniczyli w nim zawodnicy i za-
wodniczki, działacze i przyjaciele GLKS Zawi-
sza Rzgów! Najmłodsi mogli korzystać z ani-
macji, a starsi rywalizować w turnieju zespołów 
mieszanych. Z okazji jubileuszu uhonorowano 
zasłużonych działaczy i sportowców klubu. 
Przygotowano również quiz związany z historią 
Zawiszy. W wydarzeniu uczestniczyło półtora 
tysiąca osób.

Mikrogrant w wysokości 4 tys. zł posłużył 
do zrealizowania projektu pt. Rzgów w deta-
lu vol. 2 – film i wycieczka architektoniczna, 
a jego wnioskodawcą było Centrum Inicjatyw 
na Rzecz Rozwoju Regio.

W efekcie powstał potem wysoko oceniany 
20-minutowy film o detalach rzgowskiej archi-
tektury, a także plan niezwykłej wycieczki tury-
stycznej po Rzgowie.

Projekt objął 3 dni zdjęciowe, podczas któ-
rych Maria Nowakowska wspólnie z Mariu-
szem Menrzyckim nagrali zdjęcia naziemne 
i z drona oraz wypowiedzi i komentarz lekto-
ra. Do wypowiedzi przed kamerą zaproszono 
mieszkankę Rzgowa oraz burmistrza Mateusza 
Kamińskiego. W wyniku prowadzonych prac 
powstał profesjonalny film, który przyczynia 
się do upowszechnienia edukacji estetycznej 
i regionalnej, zaangażowania w ochronę i opie-
kę nad zabytkami. Film spotkał się z zaintere-
sowaniem 8574 osób.

Projekt Sumo Boot Camp – warsztaty 
młodego inżyniera był wnioskowany przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Guzewie, a zreali-
zowany za 3 tys. zł.

W części teoretycznej dzieci zapoznały się 
z pracą konstruktorów, poznawały tajniki pro-
jektowania w środowisku trójwymiarowym, 
przyglądały się symulacjom komputerowym 
oraz temu, co potrafią drukować obecne dru-
karki 3D. Ćwiczyły także pracę w środowisku 
trójwymiarowym przy użyciu manipulatora 
3D, jak również pilnie opracowywały wła-
sne rysunki techniczne w oparciu o zdobytą 
na warsztatach wiedzę.

16 czerwca 2022 r. w sali OSP w Guzewie 
po raz pierwszy rozegrany został bardzo niety-
powy mecz piłki nożnej, ponieważ zawodnikami 
były… roboty zbudowane przez zespół dzieci, 
uczęszczających na warsztaty. Tego typu zajęcia 
stanowią interesującą przygodę, uczą się i bawią 
jednocześnie. Warsztaty zgromadziły 50 osób.

Rzgowskie Szachowanie – V Turniej sza-
chowy zostały zrealizowany przez Klub Sza-
chowy Dwie Wieże Rzgów dzięki mikrodota-
cji 3 tys. zł. Turniej rozegrano 1 października 
w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie. Była 
to już V edycja zawodów, które stały się popu-
larne w wielu zakątkach kraju. Udział w turnieju 
wzięło 141 uczestników z całej Polski, co dwu-
krotnie przekroczyło spodziewana liczbę!

Kolejną imprezą możliwą do zorganizo-
wania dzięki mikrograntowi 3 tys. zł były Se-
nioralia – poznajmy Rzgów od nowa, której 
wnioskodawcą było Centrum Inwestycji Spo-
łeczno-Ekonomicznych.

W ramach projektu uczestnicy spotkali się 
w parku miejskim przy tronie króla Kazimierza 
Jagiellończyka. Lekcja historii obejmowała stare 
detale architektoniczne Rzgowa, bramę i furtę 
przy kościele oraz figurę Marii. Spacerując 
ul. Rawską uczestnicy zwrócili uwagę na jeden 
z murowanych budynków z profilowaną opaską, 
konsolami z lwami oraz boniowaniem. Na tej 
ulicy podziwiali również dom bez kantów oraz 
budynek ze schodkowym szczytem i niewielkim 
oknem tzw. wolim okiem, a także drewniaki 
znikające z krajobrazu naszego miasteczka.

Następnie w planie był rzadko spotyka-
ny w Polsce trójkątny Stary Rynek ze współ-
czesnym zegarem słonecznym. Historyczne 
zwiedzanie zakończyło się biesiadą nad Stru-
gą, gdzie odbył się konkurs wiedzy o historii 
Rzgowa, zwieńczony wspólną zabawą dla 56 
uczestników.

„Trafił mnie szlak” to projekt zapropo-
nowany przez Hufiec ZHP Łódź Górna, który 
otrzymał mikrogranta 3,5 tys. zł.

Projekt obejmował przejazd rowerowymi 
szlakami gminy Rzgów, a więc: Czerwonym 
Szlakiem Okolic Łodzi, Łódzkiej Magistrali 
Rowerowej i trasy „Nad Pilicę”. Pierwszej nocy 
urządzono biwak dla 21 uczestników w lesie, 
w okolicach Sereczyna w ramach programu La-
sów Państwowych „Zanocuj w Lesie”. Rajd był 
zorganizowany 3–4 września 2022 r.

Kolejnym wydarzeniem z dofinansowanie 
3 tys. zł był Piknik dla Mieszkańców Staro-
wej Góry ze Strażakami, a organizatorem OSP 
Starowa Góra. Wydarzenie miało miejsce 18 
czerwca 2022 r. na terenie jednostki przy ul. 
Kuchennej 2. Podczas pikniku każdy uczestnik 
miał możliwość poznać druhów z OSP oraz zo-
baczyć sprzęt i wozy, którymi dysponują. Dla 
każdego uczestnika zapewniono poczęstunek 
z grilla, a na koniec dnia odbyła się dyskoteka 
dla wszystkich uczestników pikniku. W wyda-
rzeniu wzięło udział około 250 osób.

Mikrogrant 3 tys. zł pozwolił przeprowa-
dzić II Ogólnopolski Turniej Amatorskiej 
Piłki Nożnej Kobiet Rzgów Cup, który 31 lip-
ca 2022 zorganizował Klub Sportowy Kontra.

Turniej objęty został Honorowym Patrona-
tem Burmistrza Rzgowa i był ważnym wyda-
rzeniem dla amatorskich kobiecych zespołów 
piłki nożnej z całej Polski. W rozgrywkach 
wzięło udział 16 zespołów, zarówno niefor-
malnych, jak i klubowych. Turniej zgromadził 
półtora tysiąca uczestniczek i kibiców.

Oprac. Włodzimierz Kupisz

MIKROGRANTY MIKROGRANTY 
dla pomysłowychdla pomysłowych

ile można zrobić za 3–4 tys. zł?ile można zrobić za 3–4 tys. zł?
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Pogrzeb 75-letniego, znanego 
kierowcy i pilota rajdowego Ja-
nusza Wojtyny ze Starowej Góry 
odbył się 10 stycznia 2023 roku 
w kaplicy na Starym Cmentarzu 
rzymskokatolickim w Łodzi przy 
ul. Ogrodowej 39.

Młody Janusz Wojtyna był pasjonatem roz-
wijającej się w Polsce motoryzacji, której ka-
mieniem milowym stało się pojawienie marki 
Polski Fiat. Pierwszy egzemplarz na licencji 
włoskiej zjechał z taśmy montażowej w FSO 28 
listopada 1967 r. To była rewolucja, bo partia 
zgodziła się na zakup technolo-
gii samochodu niepochodzące-
go z kraju socjalistycznego.

Janusz Wojtyna jako kierow-
ca rajdowy startował od 1969 
roku, głównie za kierownicą 
Polskiego Fiata 125, BMW 
2002 Ti, Renault 5 Alpine oraz 
12 Gordini i w 1985 roku Polo-
neza 2000. Natomiast jako pilot 
rajdowy startował z najbardziej 
legendarnymi polskimi kierow-
cami rajdowymi m.in. z An-

drzejem Jaroszewiczem, Jerzym Landsbergiem, 
Marianem Bieniem, Krzysztofem Komornic-
kim, Tomaszem Ciecierzyńskim, a także Ma-
rianem Bublewiczem. W późniejszym okresie 
uczestniczył w Rajdach Żubrów, na których 
reprezentował Holding SA „Ptak”, ale wróćmy 

do początków jego ka-
riery zawodniczej.

W 1973 roku Janusz 
Wojtyna wystartował 
za kierownicą škody 120 
rolly i BMW 2002 w Raj-
dowych Samochodowych Mi-
strzostwach Polski. Jeden z najwięk-
szych sukcesów zawodniczych przyszedł kilka 
lat później. W 1978 r. wystartował w 3. Rajdzie 
Krakowskim Krokusy jako pilot Jerzego Lands-
berga za kierownicą opla kadetta. Zajęli 1 miej-
sce na 67 załóg. Odcinek 240 km po nawierzch-

ni asfaltowej pokonali 
w godzinę i 40 minut 55 
sekund. Rajd był zorga-
nizowany przez Automo-

bilklub Krakowski.
Z kolei w 1985 roku 

J. Wojtyna zajął 13. pozycję 
za kierownicą Poloneza 2000 na Raj-

dowych Samochodowych Mistrzostwach Pol-
ski w klasie B-22. Janusz Wojtyna był działa-
czem Polskiego Związku Motorowego oraz 
członkiem Automobilklubu Łódzkiego.

WK, fot. fb Janusza Wojtyny

Mieszkańcy Starowej Góry i gmi-
ny Rzgów pożegnali w czwartek, 
19 stycznia 2023 roku, Stanisława 
Zająca – radnego dwóch kaden-
cji, wieloletniego sołtysa i gospo-
darza sali w Domu Kultury przy 
ul. Centralnej, który pomagał 
budować. Ceremonia pogrze-
bowa odbyła się o w kościele 
pw. św. Wojciecha na Chojnach, 
a pogrzeb na cmentarzu Kurczaki 
w Łodzi.

Urodził się w 1941 r. w Prucheńsku niedaleko 
Sulejowa. W wieku 14 lat opuścił dom, żeby 
się kształcić. Ukończył Technikum Budowlane 
i studiował zaocznie. Przez kilka lat pracował 
jako majster budowlany na kontraktach w Cze-
chosłowacji i w Libii. W tym ostatnim kraju 
mordercze upały stały się powodem dolegliwo-
ści sercowych.

W 1973 r. osiadł w Starowej Górze. Ro-
dzina wynajmowała dom przy ul. Centralnej. 
Stanisław Zając zaczął uprawiać w szklarniach 
kwiaty i warzywa. Dzięki konsekwentnemu 
powiększaniu gospodarstwa zdobyli pieniądze 
na budowę własnego domu, do którego wpro-
wadzili się w 1979 r. Jako radny Rady Gminy 
Stanisław Zając został zapamiętany z bliskich 

kontaktów mieszkańcami. Ćwierć wieku temu 
lobbował na rzecz skanalizowania ulicy, za-
asfaltowania jezdni, budowy chodnika. Tłu-
maczył sąsiadom, że jeśli mają jakieś ciekawe 
pomysły, skargi na władze, to niech piszą poda-
nia i przedstawiają problem na najbliższej sesji, 
a on ich poprze.

– Słynął z rozwiązywania sporów sąsiedz-
kich – dodaje syn Jarosław. – Pamiętają sąsie-
dzi, że jak miał jakąś wizję poprawienia jakości 
życia mieszkańców to forsował ją aż do osiągnię-
cia zakładanego rezultatu.

W domu pan Stanisław był typem „złotej 
rączki”, ale PRL to był trudny czas, kiedy nie 
wszystko można było kupić. Wykonał sam wie-
le prac przy budowie domu, pozostawił po so-
bie własnoręcznie wykonane meble czy bo-
azerię. Szybko uczył się od fachowców takich 
prac jak obróbka drewna, roboty elektryczne 

czy spawalnicze. Wykonał kotłownię do szklar-
ni, frezarkę, roztrząsarkę i niestraszne mu były 
naprawy samochodowe.

Stanisław Zając pozostawił synów Jarosła-
wa i Marka oraz córkę Renatę. W domu rodzin-
nym spędzał mnóstwo czasu z dziesięciorgiem 
wnucząt, z których najmłodszy Maksymilian 
ma 3 lata, a najstarszy Szymon – 18 lat. Dzia-
dek do końca marzył, żeby wszystkie wnuczęta 
otrzymały odpowiednie wykształcenie. Kiedy 
z żoną Teresą obchodzili w parafii św. Wojcie-
cha 50-lecie zawarcia małżeństwa, liczna ro-
dzina ledwie zmieściła się w kadrze. Stanisław 
Zając zmarł 13 stycznia po długiej chorobie 
wywołanej komplikacjami po zapaleniu płuc.

Włodzimierz Kupisz

wspaniały rajdowiec

JANUSZ WOJTYNAJANUSZ WOJTYNA

radny z sąsiedztwa

STANISŁAW ZAJĄCSTANISŁAW ZAJĄC
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Druh Dariusz Krzewiński, prezes 
gminnego i powiatowego ZOSP za-
pytany przez nas o skalę ubiegło-
rocznego wykorzystania środków 
zewnętrznych przez naszą straż 
ochotniczą odpowiedział, że wy-
miary wsparcia były wyjątkowe. 
Ale był to również rok niezwykły, 
bo na Ukrainie mamy wojnę i stra-
żacy, również ochotnicy ofiarowali 
Ukraińcom wozy i wyposażenie 
do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dotychczas OSP korzystała m.in. z dofi-
nansowania Komendy Głównej PSP i firm 
ubezpieczeniowych. Novum w ub. roku były 
np. promesy na dofinansowanie Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. Ale największym 
osiągnięciem był zakup ciężkiego wozu pożar-
niczego dla Rzgowa w znacznej części właśnie 
ze środków zewnętrznych.

A jak to wyglądało na konkretnych przy-
kładach? W ub.r. 250 tys. zł z WFOŚiGW po-
zyskało 10 jednostek OSP z gminy Rzgów. 
To wsparcie przeznaczono na niezbędny sprzęt 
specjalistyczny. Warunkiem uzyskania dofinan-

sowania był przynajmniej 10-procentowy udział 
własny. Gmina Rzgów udzieliła dotacji celowych 
8 jednostkom o łącznej wartości 31 tys. zł.

Po 20 tys. zł jednostki OSP ze Rzgowa, Sta-
rej Gadki, Bronisina Dworskiego oraz Grodzi-
ska otrzymały w ramach otwartego konkursu 
ofert, ogłoszonego przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego. Głównym warunkiem skorzystania 
z pieniędzy było potwierdzenie przekazania 
przez daną jednostkę sprzętu i wyposażenia 
dla ukraińskich strażaków.

Na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla OSP w Rzgowie, KG PSP wyło-

żyła 300 tys. zł, WFOŚiGW przekazał 200 tys. zł, 
a pozostałe 807,5 tys. zł przekazano strażakom 
jako dotację celową z budżetu gminy Rzgów.

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych na 20,5 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa otrzymało 6 jednostek z naszej gminy. 
Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu, umun-
durowania i wyposażenia dla najmłodszych dru-
hów. 38 tys. zł z dotacji dla jednostek Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przeznaczono 
na remonty i zakup sprzętu. Natomiast 13,5 tys. zł 
z dotacji MSWiA wydano na kupno sprzętu.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W sobotę po południu 
14 stycznia, kolumna wozów 
strażackich zajechała do straż-
nicy OSP Kalinko. Nastąpiło 
przekazanie nowego, lekkiego 
wozu ratowniczo-gaśniczego 
marki Volkswagen Crafter, 
zabudowanego przez firmę 
Perfekt. Kosztował 313 tys. zł 
i został w całości sfinansowany 
z budżetu gminy Rzgów.

Nowy nabytek to lekki samochód ratowniczo -
-gaśniczy drugiego rzutu. Pojazd posiada 
na wyposażeniu sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
pozwalający na samodzielny udział pojazdu 
w akcji. Na pojeździe zamontowany jest zbior-

nik na wodę o pojemności 200 l oraz wysoko-
ciśnieniowy agregat wodno-pianowy. Dyspo-
nuje masztem oświetleniowym mocy 20 tys. 
lumenów, jak również wyciągarka 5-tonową.
Wydarzenie było także okazją do prezentacji 
samochodu operacyjnego fiat doblo, przeka-
zanego przez Komendę Miejską PSP w Łodzi.

Przekazanie sprzętu w OSP Kalinko było 
okazją do integracyjnego spotkania strażaków 
ochotników (prezes Stanisław Samiec) i KGW 
pod przewodnictwem Agnieszki Lesiak. Nowe 
wyposażenie jednostki obejrzał burmistrz Rz-
gowa Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Mo-
nika Pawlik, przewodniczący Rady Miejskiej 
Radosław Pełka, radni Przemysław Szczech 
i Zbigniew Waprzko, radna powiatowa Edyta 
Waprzko, Roman Gałkiewicz z ZG ZOSP oraz 
sołtys Kalinka Józef Zimoń.

W. Kupisz, Fot. Miron Ossowski

We wtorek, 10 stycznia 2023 
roku w Urzędzie Miejskim w Rz-
gowie Ewa Pytka, sekretarz 
gminy oraz druh Dariusz Krze-
wiński, prezes ZOSP gminnego 
i powiatowego wręczyli na-
grody, wyróżnienia i dyplomy 
uczestnikom gminnych elimi-
nacji Ogólnopolskiego Strażac-
kiego Konkursu Plastycznego.

W uroczystości wzięli udział również Mi-
ron Ossowski, kierownik Referatu Rozwoju 
i Współpracy Społecznej w rzgowskim ratuszu 
oraz druh Jan Spałka, naczelnik OSP Prawda. 
Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, 
młodzież i twórców nieprofesjonalnych ochro-
ną przeciwpożarową, działalnością straży pożar-
nych, a jego organizatorem jest Związek OSP RP.

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się przy 
współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Pań-
stwowych. W związku z tym, oczekiwane były 
również prace akcentujące zagadnienia ochrony 
lasów, środowiska naturalnego i klimatu.

Komisja w Rzgowie oceniła 71 prac, które 
wpłynęły na konkurs w dwóch grupach wieko-
wych szkoły podstawowej w klasach I–IV oraz 
V–VIII. Wyróżniono kilkanaście prac, a nagro-
dy ufundowała gmina Rzgów.



Wsparcie 
dla strażaków 
ochotników

Nowy VW Crafter w OSP Kalinko

Plastyka 
i edukacja

Dofinansowanie OSP w 2022 roku

Gminny etap konkursu strażackiego
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Dwutygodniowe ferie zimowe zostały zor-
ganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu, 
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie oraz GKds.
RPA. Z tej formy sportu i rekreacji skorzystało 

80 dzieci, a oprócz zajęć ruchowych uczestni-
cy byli także na atyakcyjnej wyprawie w Parku 
Rozrywki „Mandoria”.

WK, fot. organizator

W Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Rzgowie po południu 
20 stycznia odbyły się ostatnie 
zajęcia w ramach Feriady. W ty-
godniowych feriach zimowych 
wzięło udział trzydzieścioro 
dzieci w wieku 7–14 lat.

Na finał przygotowaliśmy stroje karnawało-
we, najbardziej oryginalne i piękne przebra-
nia to Jurek Owsiak jak żywy, torebka frytek, 
Arab, księżniczka, aniołek, ważka, clown itd. 
We wspólnej zabawie wzięli udział instruktorzy: 
Jarosław Rychlewski wystąpił w stroju szlachec-
kim bez szabli, Izabela Kijanka długo pozosta-
wała nierozpoznana – przebrana za Arabkę, 
a Renata Furga pokazała się na balu przebie-
rańców w całkiem współczesnych bojówkach.

– W programie rekreacyjnym na scenie 
Domu Kultury znalazły się gry i zabawy przy 
muzyce, nauka piosenek pod kierunkiem Mar-
ka Binkowskiego – mówi Ewa Majdzińska, 
instruktorka plastyki. – Sebastian uczył dzieci 
niełatwych układów break dance. On jest cer-

tyfikowanym mistrzem świata w tej dziedzi-
nie. Ostatnim akcentem Feriady była dyskote-
ka. W przyszłym tygodniu będą kontynuowane 
seanse filmowe dla dzieci o godz. 9 rano.

Na Feriadzie nie mogło zabraknąć burmi-
strza Rzgowa, który przebrany w cylinder i kar-
nawałowe okulary, rozdawał cukierki i ciepło 
pożegnał dzieci do następnych zimowisk.

Włodzimierz Kupisz 
fot. autor i Renata Furga

W Szkole Podstawowej w Kalinie gościem lek-
cji wychowawczej w klasie V był Marcin Barto-
szek, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi 
im. Kaprala Wojtka, strażak i uczestnik zawo-
dów sportowych służb mundurowych w kraju 
i za granicą.

Ten mieszkaniec naszej gminy opowiedział 
o sporcie i zdrowym odżywianiu. Zachęcał tym 
samym do aktywności fizycznej, która jest bar-
dzo ważna dla naszego organizmu, podobnie 
jak zdrowe odżywianie. Dzieci wysłuchały rów-
nież ciekawostek na temat pracy strażaka.

– Zbilansowana dieta i sprawność fizyczna 
ułatwia np. wbiegnięcie na wieżowiec ze strażac-
kim ekwipunkiem ważącym do 20 kg – mówił. 
Dodatkowym elementem spotkania była infor-
macja o akcjach krwiodawstwa, organizowanych 
przez Marcina Bartoszka. Dbając o siebie można 
uratować życie innym, ofiarowując ten bezcen-
ny lek. Na koniec uczniowie poznali recepturę 
domowego izotoniku, dającego moc do nauki – 
wystarczy woda, ulubione owoce i kilka listków 
mięty. Dziękujemy serdecznie za spotkanie.

Tekst i fot. Magdalena Mordaka

W ciągu trzech dni przedostatniego weekendu 
stycznia, w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgo-
wie rozegrano 1/16 Mistrzostw Polski Juniorów 
w piłce ręcznej.

Awans do 1/8 Mistrzostw Polski uzyska-
ły: Port Service Wybrzeże III Gdańsk i UKS 
MSMS Victoria Łódź.

Najlepszy zawodnik: Mateusz Nierzwicki 
(Port Service Wybrzeże III Gdańsk).

Najlepszy bramkarz: Adrian Lewandowski 
(UKS MSMS Victoria Łódź).

Najlepszy strzelec: Damian Zaniewicz 
(UKS MSMS Victoria Łódź).

Puchary, medale oraz pamiątkowe statuetki 
wręczali: Marek Sobolczyk – prezes Łódzkiego 
Związku Piłki Ręcznej oraz radni Rady Miejskiej 
w Rzgowie: Rafał Kluczyński oraz Ewa Tyll.

WK, Fot. GOSTiR Izabella Stępień

Niezapomniane 
ferie w GOSTiR

Karnawał 
zwieńczył 
Feriadę 
w GOK

W zdrowym ciele…

Rzgowem zawładnęła piłka ręczna
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31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Jurka 
Owsiaka upłynął w Rzgowie 
pod znakiem wyjątkowo wy-
sokiej frekwencji, do czego 
przyczynił się bogaty program 
wydarzeń towarzyszących.

Szabla i tort wystawione na aukcji interneto-
wej znalazły szczodrych nabywców w cenie 
po tysiąc złotych! Bukiety kwiatowe Flower Box 
osiągnęły cenę 130 zł, pluszowy Misio – 160 zł, 
wisior z agatem – 110 zł, srebrna moneta pa-
pieska – 205 zł, a trzykilogramowy chleb wiej-
ski – 200 zł.

Zbiórka WOŚP na diagnostyczny sprzęt 
medyczny niezbędny w razie podejrzenia 
sepsy – została zainaugurowana przed mszą 
i w trakcie nabożeństwa dla dzieci w kościele 
parafialnym w Rzgowie. Na placu kościelnym 
pojawili się pierwsi kwestarze,. Zagrała Rz-
gowska Orkiestra Dęta oraz zaśpiewał Rzgow-
ski Chór „Camerata”, oba reprezentujące Dom 

Kultury. Pieniądze na szla-
chetny cel zbierano do puszek 
przede wszystkim w Ośrodku 
Sportu, Turystyki i Rekreacji przy 
ul. Szkolnej. Zuchy ZHP zbierały w to-
warzystwie rodziców w halach targowych, 
a nawet w ruchliwych miejscach w Rzgowie. 
W GOSTiR widzieliśmy efekty bardzo dobrej 
organizacji: wcześniej zaangażowani mieszkań-
cy przywozili własnoręcznie upieczone ciasta, 
a nawet trzykilogramowy chleb wypieczony 
metodą tradycyjną.

Uwagę gości zwracała popularna loteria 
fantowa. Los kosztował 5 złotych. Mieszkań-
cy, przedsiębiorcy i gmina ofiarowali gadżety 
do losowania od pluszaka po książki, torby, 
kosmetyki i biżuterię dla nastolatek. Strażacy 
ochotnicy z OSP Rzgów zadbali, żeby nie za-
brakło kiełbasy z grilla. Do tego był oczywiście 
żurek, kawa oraz herbata. Smaczne, więc pusz-
ki orkiestrowe pęczniały od banknotów.

Wśród atrakcji na płycie Hali Sportowej 
non stop trwały mecze piłki nożnej młodzi-
ków, a potem cały blok występów cheerleade-
rek ze Rzgowa, Brójec i innych miejscowości. 
Organizatorem tego barwnego, roztańczonego 

widowiska był Power Fun Rzgów. Na zakoń-
czenie programu usypano wielkie złote serce 
orkiestrowe z wielu kilogramów bilonu groszo-
wego. Tymczasem za ścianą najmłodsi mogli 
poszaleć na dmuchańcach albo pomalować 
sobie buzie u profesjonalistki. Bawiono się 
ze szczudlarzem i ustawiano w kolejce po róż-
nokształtne balony.

We wspólnej zabawie i w kweście wzięli 
udział m.in. Mateusz Kamiński, burmistrz Rz-
gowa, Radosław Pełka – przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz Klaudia Zaborowska-Gorzkie-
wicz – radna powiatowa.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Wielka Orkiestra Wielka Orkiestra 
szczodrych serc!szczodrych serc!

Rzgowskie granie…Rzgowskie granie…


