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Do soboty, 15 października 
potrwa akcja strażaków ochot-
ników OSP Kalinko, polegająca 
na zbiórce zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektryczne-
go od mieszkańców.

Jak poinformował Wojciech Grzegorzak, na-
czelnik OSP Kalinko, brama do remizy stra-
żackiej będzie otwarta w godz. 8–20, a miejsce 

składowania przywiezionego sprzętu będzie 
oznakowana pachołkami i taśmą. Zbiórka 
będzie więc prowadzona bezobsługowo. Jeśli 
darczyńca nie może sam dostarczyć sprzętu, 
może umówić się ze strażakami i oni odbiorą 
go własnym samochodem.

Zbiórka elektrozłomu jest prowadzona 
również przez OSP Kalino do 14 października 
br. Pieniądze uzyskane za złomowany sprzęt 
zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia 
strażackiego. WK

GOK  w Rzgowie zaprasza przedsię-
biorstwa, firmy, stowarzyszenia 

i osoby prywatne, które podczas tegorocznego 
„Jarmarku Świątecznego” chciałyby wystawić 
swoje stoiska. Zachęcamy również pasjonatów 
i kolekcjonerów posiadających w swoich zbio-
rach kolekcje przedmiotów czy osobliwości, 
które chcieliby pokazać innym. Mile widziane 
będą stoiska gastronomiczne, artykuły deko-
racyjne, rękodzieła itp.

Impreza odbędzie się 11 grudnia w godz. 
12–17 w GOK. Gwiazdą tegorocznego jarmarku 
będą „Skaldowie”. Planujemy również koncert 
muzyki gospel, występy grup artystycznych 
GOK oraz świąteczne animacje dla dzieci.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mej-
lowy: j.rakowska@gok.rzgow.pl lub s.maze-
pus@gok.rzgow.pl (z tematem wiadomości 
jarmark świąteczny) oraz telefoniczny: 42 214 
13 12. Udział w imprezie jest bezpłatny. GOK

Sprzęt ratowniczy 
za elektrozłom

Zostań Zostań 
wystawcą!wystawcą!

JarmarkJarmark

świątecznyświąteczny
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działa-
nia 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER”, na przedsięwzięcie: 
„Zakładanie nowych działalności gospodar-
czych”. Wnioski o powierzenie grantu moż-
na składać do poniedziałku, 31 października 
2022 r., w godz. od 9 do 15 w siedzibie Stowa-
rzyszenia „BUD-UJ-RAZEM”. Fundusz do roz-
dysponowania wynosi 1,8 mln zł. Szczegóły 
projektu na stronie internetowej organizacji.

RADA MIEJSKA 3

Zmniejszenie i przesunięcia 
wydatków
Zmniejszono wydatki w 2022 roku, a zwięk-
szono w 2023 r. o kwotę 14 tys. zł na opraco-
wanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rzgów. Po zmianie wydatki 
w tym roku wyniosą 28 tys. zł, a w przyszłym 
14 tys. zł. Łączne nakłady finansowe na to za-
danie od 2017 r. wyniosły prawie 275 tys. zł.

Jeśli chodzi o plany zagospodarowania 
i studium uwarunkowań rozpoczęte w 2021 r., 
to Rada Miejska zmniejszyła na ten cel limit 
wydatków w tym roku, a zwiększyła w przy-
szłym o 17 tys. zł. Łączne wydatki na to zadanie 
to prawie 141,5 tys. zł.

Zmniejszono o blisko 85 tys. zł tegoroczny 
limit wydatków na wykonanie projektu i od-
wiertu studni oraz projektu przebudowy stacji 
uzdatniania wody w Czyżeminku. W związku 
z opóźnieniami w uchwaleniu miejscowego 
planu zagospodarowania terenu i brakiem 

możliwości złożenia dokumentacji projektowej 
w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy 
wydłużyć termin realizacji do przyszłego roku. 
Na przyszły rok przesunięto wymienioną powy-
żej kwotę. Łączne nakłady finansowe na to zada-
nie inwestycyjne opiewają na 470 tys. zł. Prace 
tegoroczne wyceniono na ponad 168 tys. zł.

Rada zmniejszyła o prawie 47 tys. zł limit 
tegorocznych wydatków na projekt przebudowy 
drogi gminnej Kalinko Morgi. Ma to związek 
z uzgodnieniami z mieszkańcami, dotyczącymi 
sposobu odprowadzania deszczówki z pasa dro-
gowego do istniejących rowów melioracyjnych. 
Nastąpiła konieczność aneksowania terminu za-
kończenia umowy i dokonania ostatniej płatności 
w tej kwocie w przyszłym roku. Łączne nakłady 
inwestycyjne na to zadanie wynoszą 233,2 tys. zł.

Radni uchylili wcześniejszą uchwałę o prze-
kazaniu 10 tys. zł na pomoc w zakupie wozu stra-
żackiego przez Komendę Powiatową PSP w Ko-
luszkach. Straż powiatu łódzkiego wschodniego 
uzyskała tę kwotę z innego źródła. Pieniądze 
pozostały więc w budżecie gminy Rzgów. WK

NIEKTÓRE 
ZMIANY 
W BUDŻECIE

Gościem na Dożynkach Gminnych był Ja-
rosław Bartosz ze Storożyńca, deputowany 

okręgu czerniowieckiego na Ukrainie, od wielu 
lat regionu partnerskiego gminy Rzgów. Na za-
kończenie mszy w kościele parafialnym pw. 
Stanisława Biskupa Męczennika, Jarosław Bar-
tosz podziękował Jarosławowi Mirzejewskie-
mu, Dariuszowi Krzewińskiemu, Ryszardowi 

Turskiemu, Adamowi Bednarczykowi i Wło-
dzimierzowi Kaczmarkowi za zorganizowanie 
konwojów humanitarnych i przekazanie samo-
chodów pickupów do ewakuacji rannych oraz 
wozów strażackich.

Gość z Ukrainy wręczył Mateuszowi Ka-
mińskiemu, burmistrzowi Rzgowa na pamiątkę 
podwójną flagę w barwach polskich i ukraiń-

skich oraz grafikę z konturem Ukrainy sprzed 
2014 roku, kiedy to Rosja zajęła część jej teryto-
riów. Celem obecnej ofensywy ukraińskiej jest 
całkowite odzyskanie tych terenów.

Jarosław Bartosz powiedział, że Storożyniec 
wystawił własną jednostkę wojskową, która 
już wyjechała na front. Konwoje humanitarne 
z gminy Rzgów obejmowały m.in. auta tereno-
we, żywność, odzież, środki czystości, chemię 
gospodarczą i medykamenty. Sprzęt przekazały 
jednostki strażackie OSP z gminy Rzgów oraz 
przedsiębiorcy m.in. z gminy Rzgów i z Łodzi.

Gość z Ukrainy przebywał bardzo krótko 
na naszych dożynkach. W. Kupisz

Podziękowania z Ukrainy 
za konwoje humanitarne

Wyjątkowo silną reprezentację 
na XXXI Forum Ekonomicznym 
w Karpaczu miało województwo 

łódzkie. Jednym z gości był Mateusz Kamiński 
– burmistrz Rzgowa. Samorządowiec zdradził 
Mateuszowi Różańskiemu, dziennikarzowi 
Strefy Biznesu sekret jak efektywnie zarządzać 
gminą, która ma w sąsiedztwie takie miasto 
jak Łódź.

Rzgów to bez wątpienia samorząd wyjąt-
kowy. W mieście od lat pojawiają się inwesto-
rzy, którzy szukają atrakcyjnych terenów i wy-
kwalifikowanej kadry. Wydawać by się mogło, 

że na linii inwestor-mieszkaniec mogą rodzić 
się konflikty, ale nie w Rzgowie.

– Najważniejszy jest dialog i wzajemny 
szacunek. Jeśli pojawia się u nas nowy inwe-
stor – zawsze staram się, żeby na każdym etapie 
uczestniczyły wszystkie ze stron. To pozwala bły-
skawicznie reagować na ewentualne zarzewia 
konfliktów – mówi Mateusz Kamiński.

Rzgów prowadzi również szereg inwestycji – 
zarówno tych w zasoby miękkie jak i twarde. 
– Wszystko z myślą o mieszkańcach. Jeśli stwo-
rzymy atrakcyjne miejsce do życia – opłaci się 
to wszystkim. Źródło: Strefa Biznesu.pl

Stworzyć miejsce 
atrakcyjne dla życia

Na ostatniej LI sesji burmistrz Mateusz Kamiński przygoto-
wał projekty uchwał, a Rada Miejska m.in. przegłosowała 
zmiany w budżecie. 

XXXi Forum ekonomiczne w karpaczuXXXi Forum ekonomiczne w karpaczu

Są pieniądze 
na działalność 
gospodarczą
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Jak poinformował Adam Stawiany, p.o. kie-
rownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Rzgowie, firma zewnętrz-
na rozpoczęła odnawianie oznakowania pozio-
mego w gminie Rzgów. W pierwszej kolejności 
odnowione oznakowanie pojawiło się w Rzgo-
wie na ulicach Tuszyńskiej i Długiej. Drogow-
cy pracują jednocześnie na drogach gminnych 
i powiatowych. Prace mają kosztować 59 ty-
sięcy złotych, a koszty są dzielone pomiędzy 
rzgowski samorząd i starostwo powiatu łódz-
kiego wschodniego.

Zgodnie z umową, oznakowanie ma być 
gotowe do końca listopada, ale prace skończą 
się wcześniej, jeśli tylko pogoda dopisze. WK

Osiedle w Gospodarzu, sąsiadujące ze Starą 
Gadką, zostało podłączone do sieci kanaliza-
cyjnej. Możliwość podłączenia, to dla miesz-

kańców przede wszystkim wygoda, ale także 
dbałość o środowisko i oszczędności. Nie 
trzeba ciągle myśleć o wytwarzanych ściekach 
oraz kontrolować i opróżniać szamba. Będąc 
podłączonymi do sieci, nie muszą martwić 
się również o ewentualne naprawy związane 
z awariami. Z tego powodu bardzo się cieszę 
i niezmiernie jestem wdzięczny wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania tej inwesty-
cji, jaką jest kanalizacja w Gospodarzu. Inwe-
stycja ta poprawi komfort życia mieszkańców. 
Dziękuję!

Henryk Garusiński – Sołtys Gospodarza 
fot. Elżbieta Olszańska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa od 17 października 2022 roku 

uruchomi nabór wniosków na dopłaty do wy-
miany dachów wykonanych z materiałów za-
wierających azbest w gospodarstwach rolnych.

Z dotacji na wymianę dachu wykonanego 
z eternitu będą mogły skorzystać osoby, które 
spełnią łącznie następujące warunki:
–  są rolnikami, czyli podlegają ubezpieczeniu 

społecznemu rolników z mocy ustawy jako 
rolnik lub której przyznano płatności bezpo-
średnie za 2021 rok;

–  są właścicielem lub współwłaścicielem bu-
dynku w gospodarstwie rolnym, na którym 
będzie wymieniane pokrycie dachu; 

–  mają nadany numer identyfikacyjny gospo-
darstwa rolnego;

–  ukończyły 18 rok życia.

Pomoc będzie przeznaczona na wymianę da-
chu zawierającego azbest i zastąpienie go no-
wym na budynkach służących do produkcji 
rolniczej. Warunkiem jest wymiana pokrycia 
na całym budynku, ale nie więcej niż do 500 m 
kw. Dopłaty wyniosą do 40 zł za m kw. dachu, 
czyli rolnik może otrzymać do 20 tys. zł dotacji.

Wnioski należy składać do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w formie elektronicznej na formularzu udo-
stępnionym przez Agencję na PUE pod adre-
sem https://epue.arimr.gov.pl.

Skorzystają 
mieszkańcy 
i środowisko! 

Dopłaty do wymiany dachu 
z azbestem

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

GOSPODARZ

GMINA RZGÓW

GMINA RZGÓW

Rozpoczęto 
odnawianie 
oznakowania

Nowe pompy, węże, radio-
stacje, nożyce, kamery ter-
mowizyjne, agregaty, odzież 
bojowa – to sprzęt, jaki jeszcze 
w tym roku trafi do remiz 156 
jednostek OSP w Łódzkiem. 
Pieniądze na ten cel – 3 mln zł 
przekazał Samorząd Woje-
wództwa Łódzkiego, by w ten 
sposób wesprzeć te straże, któ-
re część swojego wyposażenia 
przekazały dla Ukrainy.

We wtorek, 20 września, w siedzibie OSP Rąbień 
(pow. zgierski) symboliczne czeki odebrali dru-
howie z 27 jednostek z całego województwa – 

to tylko część ze wszystkich 156 OSP, które 
wygrały w konkursie „Zwiększenie potencjału 
ratowniczego ochotniczych straży pożarnych 
województwa łódzkiego”. Po raz pierwszy jed-
nostki mogły same aplikować o pieniądze, bez 
pośrednictwa gmin.

– Jako samorząd województwa chcemy być 
bliżej was, chcemy, żebyście wiedzieli, że macie 
w nas partnera – podkreślił Grzegorz Schre-
iber, marszałek województwa łódzkiego pod-
czas uroczystości. Zainteresowanie konkursem 
było tak duże, że sejmik podwoił kwotę dotacji 
z 1,5 do 3 mln zł. Wnioski złożyło 385 stra-
ży. Konkurs został ogłoszony w połowie roku, 
a jego celem było doposażenie głównie tych 
jednostek, które oddały swój sprzęt strażakom 
z Ukrainy. Dotacje dla poszczególnych jed-
nostek wynoszą od 3 do 20 tys. zł i w każdym 
przypadku są to pieniądze na konkretnie wska-
zane wyposażenie.

W uroczystej zbiórce przed strażnicą OSP 
Rąbień wzięli też udział nadbryg. Krzysztof 
Hejduk, zastępca komendanta głównego PSP, 
nadbryg. Grzegorz Janowski, łódzki komen-
dant wojewódzki PSP w Łodzi oraz jego za-
stępca, starszy brygadier Paweł Malinowski. 
W wydarzeniu uczestniczył również poseł 
Piotr Polak, radna wojewódzka Dorota Więc-
kowska oraz samorządowcy. Jak przypomniał 
komendant, druhowie z Łódzkiego mogą liczyć 
na wspólną pomoc Komendy Głównej PSP, 
samorządu województwa, samorządów lokal-
nych i WFOŚiGW. Dzięki tej współpracy strażacy 
ochotnicy mają nowe auta, a w przyszłych la-
tach będą mogli liczyć także na wsparcie przy 
remontach remiz.

Dofinansowanie po 20 tys. zł w Gminie Rz-
gów otrzymały jednostki: OSP Stara Gadka, OSP 
Rzgów, OSP Bronisin Dworski, OSP Grodzisko.

Kw, fot. Piotr Wajman

80 tys. zł dla OSP
GMINA RZGÓW
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W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rzgowie w bieżącym sezo-
nie 2022/2023 powstają nowe 
sekcje artystyczne i dodatkowe 
grupy przy już działających.

Nowo powstała sekcja 
to warsztaty hip-hop

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Hip-hop to jeden z najpopularniejszych no-
woczesnych stylów tanecznych. Zaliczany 
jest do Street Dance, czyli tańców ulicznych, 
i powstał na ulicach Nowego Jorku. Dzieli się 
na różne odmiany, np. old school, new style, 

new age, freestyle, co czyni go wyjątkowo róż-
norodnym, a każdy miłośnik tańca znajdzie 
w nim coś dla siebie. Jest lubiany i chętnie 
wykonywany przez dzieci i młodzież, których 
od września zapraszamy na warsztaty taneczne. 
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i piąt-
ki w różnych grupach wiekowych.

Instruktor: Sebastian Krupa

Powiększa się grupa baletowa
W tym sezonie istnieje również możliwość za-
pisania się na indywidualne lekcje baletu.

Zajęcia baletowe grupowe odbywają się 
dwa razy w tygodniu a przeznaczone są dla 
dzieci w wieku od 5. do 10. lat.

Zajęcia indywidualne, w zależności od ilo-
ści chętnych, będą ustalane na bieżąco.

Program zajęć baletowych obejmuje: pod-
stawy tańca klasycznego, zabawy rytmiczno-
-taneczne, krótkie układy choreograficzne, im-
prowizację ruchową, gimnastykę rozciągającą 
„techniką barre au sol”.

Celem zajęć jest:
–  wyrobienie u dzieci nawyku utrzymania pra-

widłowej postawy ciała oraz poruszania się 
z gracją i wdziękiem,

–  rozwinięcie poprawnej koordynacji rucho-
wej, muzykalności, wyrazu scenicznego,

–  poprawa sprawności fizycznej,
–  nauka zapamiętania tańca – poprzez zapo-

znanie z prostymi elementami tanecznymi 
a następnie z krótkimi choreografiami,

–  nauka zespołowego działania i sprawnego 
poruszania się w przestrzeni.

Przy istniejącej już sekcji 
plastycznej dla dzieci 
powstaje sekcja plastyczna 
dla dorosłych
Spotkania zaplanowane zostały na pierwszy 
i trzeci piątek miesiąca. W sezonie 2022/2023 
roku powstanie 7 grup plastycznych dzie-
ci i jedna grupa dorosłych. Celem zajęć jest 
uwrażliwienie na świat kolorów i kształtów 
oraz nauka podstawowych technik plastycz-
nych. Zajęcia plastyczne rozwijają wrażliwość 
estetyczną, kształtują zdolności manualne, uczą 
wyczucia koloru i kompozycji, ćwiczą także 
cierpliwość i koncentrację. Polecane dla dzieci 
w każdym wieku. Gminny Ośrodek Kultury 
zapewnia większość materiałów plastycznych.. 
Pracownia organizuje konkursy plastyczne dla 
dzieci i młodzieży, oraz bierze udział w kon-
kursach regionalnych i ogólnopolskich.

Sekcja teatralna
Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku szkolnym 
odbywają się dwa razy w tygodniu. Pomagają 
rozwijać kreatywność, poprawiają dykcję, eli-
minują nieśmiałość oraz podnoszą poczucie 
własnej wartości.

Sekcja kabaretowa
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu 
i przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych.

Sekcja kabaretowo – teatralna powstała, 
aby udowodnić, że w każdym wieku możemy 
spełniać swoje marzenia, być kreatywnym, ba-
wić się i czuć młodo. W programie zaplano-
wane są ćwiczenia na koncentrację, budowanie 
świadomości ciała i przestrzeni. Grupa przygo-
towywać będzie spektakle kabaretowe – skecze 
i piosenki oraz spektakle teatralne.

Sekcja wokalna
Zajęcia indywidualne oraz grupowe, terminy 
i godziny do ustalenia z instruktorem:

Uczestnicy zajęć, przy akompaniamencie 
pianina oraz podkładów muzycznych, poprzez 
ćwiczenia intonacyjne poznają różne techni-
ki emisji głosu. Dbają również o wyrazistość 
mowy (dykcja), poszerzają skalę. Poprzez wy-
stępy publiczne nabierają pewności siebie. Spo-
tkania odbywają się w grupach (dzieci do lat 
10), w duetach, a także indywidualnie dla mło-
dzieży i dorosłych.

Indywidualna nauka gry na instrumentach:
– Akordeon/keyboard

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Program 
obejmuje naukę gry na instrumencie od pod-
staw, celem samodzielnego wykonania pro-
stych utworów muzycznych.

W programie:
–  poznawanie nut (wysokości oraz wartości), 

podstawowych określeń muzycznych, stylów 
muzycznych, rytmiki;

–  rozwijanie uzdolnień muzycznych, wyobraź-
ni, wrażliwości muzycznej;

–  kształtowanie osobowości poprzez systema-
tyczne, sumienne i cierpliwe ćwiczenia;

–  podnoszenie własnej wartości, nabywanie 
pewności siebie;

–  uczestnictwo w koncertach, promowanie 
własnej osoby i osobowości.

Skrzypce
Zajęcia indywidualne. Do kwalifikacji niezbęd-
ny kontakt osobisty.

Program obejmuje naukę gry na instru-
mencie od podstaw, celem samodzielnego 
wykonania prostych lub bardziej skompliko-
wanych utworów muzycznych.

Gitara
Zajęcia indywidualne odbywają się raz w tygo-
dniu. Dostosowane do predyspozycji i talentu 
muzycznego ucznia. Uczą świadomości i sa-
modzielnej pracy z instrumentem, kształtują 
wyobraźnię, wrażliwość oraz poczucie piękna 
w muzyce.

Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu.
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” utworzony 
został przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rz-
gowie w roku 1985. Założycielem Zespołu był 
Bolesław Kacperski. Inauguracyjny występ od-
był się 30 kwietnia 1985 roku, podczas którego 
tancerze zaprezentowali się w suicie mazowiec-
kiej. Do 1987 roku grupa taneczna, w składzie 
16 osób brała udział w imprezach na szczeblu 
gminy, stopniowo poszerzając swoje szeregi 
i wzbogacając repertuar. Od 1988 roku Zespół 
uczestniczył w międzynarodowych wydarze-
niach folklorystycznych. W swojej 35-letniej 
działalności „Rzgowianie” prezentowali tańce 
następujących regionów: łowickie, krakowskie, 
rzeszowskie, lubelskie, góralskie, nowosądec-
kie, szlacheckie, spiskie.

Obecnie Zespół Pieśni  i Tańca liczy 89 
członków, ćwiczy w trzech grupach wieko-
wych, a do tańca przygrywa 4 osobowa kapela. 
Z grupami zajęcia prowadzą: Renata Furga i Ja-
rosław Rychlewski.

Grupa taneczna „Krasnale”
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, 
przeznaczone są dla dzieci w wieku od 8. do 13. 
lat. Grupa taneczna „Krasnale” skupia dziew-
częta w wieku 8 do 13 lat. Taniec nowoczesny 
jako styl jest wybierany zazwyczaj przez naj-
młodszych tancerzy ze względu na swoją uni-
wersalność i różnorodność. Obcowanie z róż-
nymi stylami uczy dzieci rytmiki, koordynacji, 

współpracy w grupie i oswaja ze sceną. Taniec 
jest aktywnością fizyczną, która wyzwala eks-
presję i daje radość. Podczas zabawy powstają 
krótkie formy taneczne, których dopełnieniem 
jest oryginalny strój. Dziewczęta ćwiczą 2 razy 
w tygodniu z instruktorem Renatą Furgą.

Rzgowski Chór „Camerata”
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Rzgowski Chór „Camerata” powstał jesienią 
2003 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rzgowie. Jest jedynym chórem świeckim 
w Powiecie Łódzkim-Wschodnim. Założyciel-
ką, kierownikiem muzycznym i dyrygentem jest 
mgr Izabela Kijanka – absolwentka Akademii 
Muzycznej w Łodzi. Ten dwudziestokilkuoso-
bowy zespół wzbogaca święta i uroczystości lo-
kalne, zarówno świeckie, jak i kościelne. W re-
pertuarze oprócz utworów sakralnych i kolęd 
„CAMERATA” posiada pieśni i piosenki patrio-
tyczne, biesiadne okolicznościowe i inne. Zespół 
ma w dorobku 2 płyty: „Kolędy” i „Piosenki” – 
wydane z okazji 10-lecia i 15-lecia działalności.

Rzgowska Orkiestra Dęta
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Od września 2019 roku dyrygentem orkiestry 
jest Jacek Rutkowski, a prezesem Włodzimierz 
Kaczmarek. Orkiestra Dęta w Rzgowie bierze 

czynny udział w życie kulturalnym Gminy. 
Reprezentuje ją w kraju i za granicą. Orkiestra 
oprócz działalności kulturalnej, jest inicjatorem 
pomocy dla dzieci z gminy Rzgów, organizu-
jąc koncerty podczas których zbierane są pie-
niądze m.in. podczas corocznego finału WOŚP. 
W okresie zimowym organizuje kulig dla dzieci 
i młodzieży. Zespół nawiązał współpracę z Do-
mem Polskim w Czerniowcach na Ukrainie.

Koło Rękodzieła 
Artystycznego „Zasupłane”
Zajęcia odbywają się w drugą i czwartą środę 
miesiąca.

Kolejną formą, która przyjęła się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Rzgowie jest Koło Rę-
kodzieła Artystycznego „Zasupłane”. Powstało 
w 2010 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora 
GOK – Wojciecha Skibińskiego oraz mieszkan-
ki Rzgowa Henryki Kosińskiej. Uczestniczki 
z ogromnym zamiłowaniem wykonują swoje 
przepiękne prace różnymi technikami, m.in: 
haft kanwa, haft richelieu, szydełko, frywo-
litka czy koronka klockowa. Aktualnie grupa 
zrzesza 14 Pań, dla których jest to znakomita, 
bezpłatna forma nauki, poznawania nowych 
technik i prezentowania swoich umiejętności. 
Koło organizuje kilka razy w roku wystawy 
swoi prac oraz bierze udział m.in: w Zjazdach 
Twórczo Zakręconych w Ustroniu. Spotkania 
grupy odbywają się co dwa tygodnie w drugą 
i co czwartą środę każdego miesiąca.

GOK

Bogata 
oferta 
GOK
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We wszystkich trzech szkołach 
podstawowych gminy Rzgów 
jest komplet nauczycieli. Na ra-
zie nie zatrudniono jeszcze 
psychologa, ale to bolączka 
całego naszego województwa.

W Szkole Podstawowej w Guzewie na 25 na-
uczycieli – ośmioro uczy w innych placówkach 
w gminie Rzgów lub nawet w sąsiedniej gminie 
Tuszyn. Aby obsadzić każdy przedmiot nauczy-
ciele w gminie Rzgów biorą na swoje barki na-
wet półtora etatu.

Jak poinformowała Paulina Biesiacka, in-
spektor ds. oświaty w rzgowskim ratuszu, w SP 
w Rzgowie naukę podjęło 576 uczniów – w tym 
40 z Ukrainy, w SP w Kalinie – 170, w SP w Gu-
zewie – 153, a w Przedszkolu Publicznym roz-

poczęcie roku szkolnego świętowało 300 milu-
sińskich, w tym 10 ukraińskich. Liczba uczniów 
i przedszkolaków ukraińskich jest zmienna – 
podajemy stan na koniec sierpnia 2022 r.

W uroczystościach inauguracyjnych w na-
szych podstawówkach wzięli udział: burmistrz 
Mateusz Kamiński i Radosław Pełka, przewod-
niczący Rady Miejskiej (SP Rzgów), zastępca 
burmistrza Monika Pawlik i Paulina Biesiacka, 
inspektor ds. oświaty (SP Guzew), sekretarz gmi-
ny Ewa Pytka (SP Kalino). Tekst i fot. WK

Rozpoczął się nowy rok szkolny

W szkołach podstawowych w Rzgowie, Kalinie 
i Guzewie zostały stworzone Laboratoria Przy-
szłości. Dzieci uczą się poprzez eksperymen-
towanie. Zdobywają w ten sposób praktyczne 
umiejętności. Największe laboratorium w Rz-
gowie otrzymało na wyposażenie od państwa 
150 tys. zł, a SP w Kalinie 60 tys. zł. Skala po-
mocy była proporcjonalna do liczby uczniów.

Burmistrz Mateusz Kamiński w labora-
torium SP im. Jana Długosza przeprowadził 
próbne doświadczenie chemiczne przy pomocy 
specjalnych okularów i manipulatorów. Moni-
ka Łoboda, dyrektorka SP w Rzgowie podzię-
kowała radnym za to, że zgodzili się przesunąć 
pieniądze w budżecie gminy na wyposażenie 
Laboratorium Przyszłości zanim na koncie 

znalazły się pieniądze na zakupy w ramach mi-
nisterialnego programu. Laboratoria Przyszło-
ści to inicjatywa edukacyjna MEN we współpra-
cy z Centrum GovTech w KPRM.

W ramach programu SP w Kalinie zakupi-
ła nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zaję-
cia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje 
zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki 
i w ramach innych obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalek-
cyjnych, kół zainteresowań i innych form roz-
wijania umiejętności.

Celem programu rządowego za pond mi-
liard złotych jest stworzenie nowoczesnej szko-
ły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający 
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zaintere-
sowań. To wsparcie w budowaniu kompetencji 
uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, tech-
nologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 
Laboratoria poprzez budowanie umiejętności 
kreatywnych i technicznych. 

Tekst i fot. W. Kupisz

Ze Starowej Góry do Orientarium w Łodzi po-
jechała 79-osobowa grupa dzieci, młodzieży 
i opiekunów. Wyjazd zorganizowali: radna Kami-
la Kuźnicka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP 
Starowa Góra. Na miejsce zbiórki uczestników 
przyjechał burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
z koszykiem słodyczy oraz z upominkami – ma-
skotkami. W grupie znajdowała się także Danuta 

Szymczak, przewodnicząca KGW w gminie Rzgów. 
Motywem przewodnim 8-godzinnej wycieczki 
były edukacyjne warsztaty przyrodnicze, które 
poprowadzili opiekunowie zwierząt Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego wraz z Orientarium w Ło-
dzi. Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu 
z budżetu gminy, a autokar podstawiła Ochotnicza 
Straż Pożarna z Bronisina Dworskiego. WK

Laboratoria 
Przyszłości

Na warsztaty do Orientarium
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Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Rzgowie wyruszyli w so-
botę rano, 3 września 2022 
roku na pierwszą powakacyjną 
wyprawę. Tym razem w ra-
mach zajęć turystyczno-spor-
towych realizowanych przy 
Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 
młodzi podróżnicy pojechali 
pociągiem do Spały.

Grupa dwudziestu siedmiu wytrwałych pod 
opieką nauczycieli: Agnieszki Ruty i Marcina 
Łukaszewskiego, wędrowała wzdłuż rzeki Pili-
cy od Spały do Inowłodza. Po drodze uczniowie 
mieli okazję podziwiać willową zabudowę Spały, 
zobaczyć urokliwy drewniany kościół, dowie-
dzieć się, gdzie Józef Piłsudski spędzał wakacje 
i gdzie prezydent Ignacy Mościcki zorganizo-
wał pierwsze w Polsce Prezydenckie Dożynki, 
których tradycja kontynuowana jest do dzisiaj. 

Uczestnicy wyprawy wdrapali się na żubra, któ-
rego pomnik stoi w parku i podziwiali kajaka-
rzy, którzy płynęli Pilicą do Inowłodza.

Do tej urokliwej miejscowości, oddalonej 
od Spały o 6 km, uczniowie dotarli ścieżką 
pieszo-rowerową, po drodze mijając Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich, a już w samym Ino-
włodzu zobaczyli romański kościół z XII w. pod 
wezwaniem św. Idziego oraz ruiny zamku Ka-
zimierza Wielkiego, a także synagogę, w której 

dzisiaj jest sklep, ale zachowano w nim orygi-
nalne elementy, dekoracje i malowidła charak-
terystyczne dla świątyni żydowskiej.

Sobotnia wyprawa okazała się prawdziwym 
wyzwaniem. Wędrowcy pokonali w sumie 23 

kilometry pieszo. Z uśmiechami na twarzy 
w późnych godzinach wieczornych wrócili 
do Rzgowa.

Tekst i fot. Agnieszka Ruta, 
Marcin Łukaszewski

Dofinansowanie z Centrum Opus 
i od gminy Rzgów oraz wsparcie spon-

sorów umożliwiło zorganizowanie sobotniego 
Integracyjnego Pikniku Krwiodawców. Z po-
wodu deszczu i zimna piknik odbył się w Hali 
Sportowej oraz na dziedzińcu.

Wydarzenie służyło promocji akcji Stowa-
rzyszenia Krwiodawców w Rzgowie im. Kapra-
la Wojtka. Ten Wojtek to był bardzo oswojony 
niedźwiadek, maskotka żołnierzy II Korpusu 
Polskiego generała Andersa. Czworonożny 
kapral widniał na pamiątkowych medalach, 
na okładce książki o nim samym, na kalenda-
rzach, które trafiły w ręce uczestników konkur-
sów zorganizowanych podczas wydarzenia.

Ponieważ wielu krwiodawców w gminie 
Rzgów to druhowie i druhny OSP to nic dziw-

nego, że strażacy przyjechali pięcioma samo-
chodami z remiz w Rzgowie i Starej Gadce. 
Przyjechały przewodniczki dwóch psów wy-
szkolonych do poszukiwania ludzi żywych 
w ruinach i zawaliskach. Przewodniczki z psa-
mi służą w jednostce OSP Jędrzejów. Ponieważ 
wielu ludzi na ulicy i w miejscu wypadków nie 
potrafi udzielić pierwszej pomocy, więc można 
było poćwiczyć na strażackim fantomie.

W pikniku wzięli udział m.in. burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, radna powiatowa 
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz oraz Rado-
sław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie. Tekst i fot. W. Kupisz

W sobotni wieczór, 10 września 2022 roku 
– w strugach deszczu w Starowej Górze 

mieszkańcy świetnie bawili się podczas Święta 
Pieczonego Ziemniaka na terenie rekreacyj-
nym przy ul. Centralnej.

Zabawa odbyła się przy muzyce zapro-
szonego zespołu przy zapalonych stylowych 
latarniach i lampionach. Było ciasno, ale pod 
wiatami i w namiotach dla nikogo nie zabrakło 

miejsca. Hitami były placki ziemniaczane i pie-
czone w ognisku kartofle z boczkiem. Ognisko 
zdawało się być wodoodporne…

Pod względem kulinarnym zaopatrzenie 
zapewnił m.in. Zakład Przemysłu Mięsnego 
„Grot”, ale mieszkańcy przybyli również z wła-
snymi wiktuałami. W biesiadzie uczestniczy-
li m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiń-

ski, Radosław Pełka – przewodniczący Rady 
Miejskiej, radny Rady Miejskiej Stanisław Za-
borowski, radna powiatowa Marta Stasiak, soł-
tys Anna Wielgosz, przedsiębiorca Józef Grot, 
Zbigniew Gabara z Regionalnego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi 
i inni znamienici goście.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Kapral Wojtek 
bohaterem 
pikniku

Święto „wodoodpornego” ogniska

Pożegnanie lata Pożegnanie lata 
nad Pilicąnad Pilicą
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Stara Gadka była gospoda-
rzem Dożynek Gminnych 2022, 
którym towarzyszyła piękna, 
słoneczna pogoda. Gminne 
Święto Plonów przyciągnęło 
wielu znamienitych gości. Za-
wsze było ich sporo, ale w tym 
roku nie wszyscy zmieścili się 
w pierwszym rzędzie…

Przedsmak pogodnych, kolorowych, rado-
snych świąt  z udziałem kilkuset osób dała już 
zbiórka przed mszą w kościele parafialnym w 
Rzgowie. Każda remiza przysłała przynajmniej 
po jednym wozie strażackim, a każde Koło 

Gospodyń Wiejskich pojawiło się z wieńcem 
dożynkowym, który został przywieziony na ko-
lorowej platformie lub na przyczepie ciągnika.

Wszystkie wozy były udekorowane, bo 
brały udział w konkursie, ogłoszonym po raz 
pierwszy w tej kategorii przez GOK. Trudno 
się dziwić, że komisja konkursowa wszystkie 
uznała za najpiękniejsze, a kilkanaście zespo-
łów musiało się podzielić nagrodą główną. 
Znakiem wywoławczym dekoracji dożynko-
wych stały się tym razem manekiny. Z siana 
na wozach wystawały tylko ubrane nogi. Jedne 
były ubrane w pończochę samonośną, dlatego 
goście dożynkowi mówili o przejeździe „seks-
wozu”. Ale wszystkich zaskoczyła lalunia stwo-
rzona przez gospodynie z Romanowa. Manekin 
dziewczyny był ubrany jak gospodyni, ale na 

dodatek we wspaniałej długiej spódnicy utka-
nej misternie z ziół i kwiatów niczym wieniec 
dożynkowy. Dopełnieniem dożynkowej sym-
boliki były witacze w Starej Gadce, wykonane 
z wielkich balotów słomy.

Święto zaczęło się od poświęcenia boch-
na chleba przez księdza kanonika Krzysztofa 
Florczaka. W części religijnej uczestniczyła 
aktywnie Rzgowska Orkiestra Dęta, Rzgowski 
Chór „Camerata”, poczty sztandarowe jedno-
stek OSP i PSL, a wierni po nabożeństwie byli 
częstowani chlebem z miodem przez artystów 
z ZPiT „Rzgowianie”.

Na trasę z placu kościelnego w kie-
runku remizy OSP w Starej Gad-
ce wyruszyła z gracją ko-
lumna poprzedzona przez 

Dożynki Gminne w Starej GaDce

W pełnym słońcu i radośnie!
W pełnym słońcu i radośnie!
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historyczne, czteromiejscowe lando zaprzężony 
w parę koni, inne pojazdy konne, ciągniki i wozy 
strażackie. Tę kolumnę ubezpieczały radiowozy 
policyjne i motocykliści, a także na ostatnim eta-
pie druhowie OSP.

Uroczystości na scenie na posesji strażaków 
obserwowało tylu gości, że nie mieścili się mię-
dzy strażnicą na sceną. Tłumy śledzące rozwój 
wydarzeń na scenie za ogrodzeniem przypo-
minały bardziej koncert rockowy popularnej 
grupy, a nie Święto Plonów. Ponieważ oboje 
starostowie dożynkowi to ogrodnicy, podobnie 
zresztą jak wielu innych miejscowych rolników, 
więc przed sceną obok wieńców dożynkowych 
wyrosła hałda wspaniałych, ciętych kwiatów.

Koła gospodyń, ofiarowując władzom wień-
ce dożynkowe, podtrzymały tradycję okazjo-
nalnych przyśpiewek, z których wynikała m.in. 
troska o dokończenie wyposażenia świetlicy 
wiejskiej w Starej Gadce. Gospodynie wyrażały 
chęć nawiązania bliższej współpracy z nową wi-
ceburmistrz Moniką Pawlik. Burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński nie krył wzruszenia po wrę-
czeniu mu chleba dożynkowego, z którego nie 
może się zmarnować nawet okruch. KGW zwy-

czajowo odbierały upominki od przedstawicieli 
władzy. Jednak senator Krzysztof Kwiatkowski 
przełamał tę rutynę, zaprosił na scenę starostów 
dożynkowych i wręczył im porcelanę senacką – 
filiżanki do herbaty z logo Senatu RP.

W części artystycznej publiczność zapo-
znała się z nowymi tańcami różnych grup wie-
kowych Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, 
którzy zebrani w jednym miejscu – 112 arty-
stów – z trudem zmieściliby się na scenie ope-
ry łódzkiej. Tegoroczne Święto Plonów zostało 
zorganizowane przez GOK, OSP, KGW.

* * *
W uroczystościach wzięli udział gospodarze 
gminy o przedstawiciele władz oraz organizacji 
lokalnych, m.in. Mateusz Kamiński – burmistrz 
Rzgowa, wiceburmistrz Monika Pawlik, Rado-
sław Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej 
z grupą radnych, sołtys Zofia Gruszka, Adam 
Jaworski – prezes OSP Stara Gadka, naczelnik 
OSP Sebastian Samborski, Danuta Szymczak – 
przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet i Kół Go-
spodyń Wiejskich, Dariusz Krzewiński – prezes 
powiatowy i gminny ZOSP, Ewa Gładysz – wice-
starosta powiatu łódzkiego wschodniego, radne 
powiatowe: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, 
Marta Stasiak, Edyta Waprzko. Pośród gości 
znaleźli się m.in. Jarosław Bartosz – deputowa-
ny obwodu czerniowieckiego w Ukrainie, nasze-
go regionu partnerskiego, Marek Mazur – rad-
ny Sejmiku Województwa Łódzkiego, posłanka 
Iwona Śledzińska-Katarasińska, wicewojewoda 
łódzki Piotr Cieplucha, wicemarszałek woje-
wództwa łódzkiego Piotr Adamczyk, senator 
RP Krzysztof Kwiatkowski, a także minister 
Włodzimierz Tomaszewski.

Włodzimierz Kupisz

Dożynki Gminne w Starej GaDce
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Z książką za pan brat

W piątek 16 września w Bibliotece 
Publicznej w Rzgowie spotkali się 
miłośnicy, aby wspólnie poświę-

tować 200-lecie wydania „Ballad i romansów” 
Adama Mickiewicza podczas wspólnej lektu-
ry w ramach akcji Narodowe Czytanie.

Współpraca CBP i GOK zaowocowała 
udanym wieczorem wypełnionym tekstami 
wieszcza w efektownej interpretacji uczniów 
szkół podstawowych z Guzewa, Kalina i Rzgo-
wa. Przed widzami wystąpili także Katarzyna 
Cieślak, Wiktoria Prądzyńska oraz Jerzy Mu-
ras z Grupy Teatralnej, która pod kierunkiem 
Bożeny Krawczyńskiej działa przy rzgowskim 
GOK. Wsparły ją nieocenione panie – Monika 
Pawlik i Waleria Kowalska, wnosząc klimat 
i charakter wyjątkową interpretacją ballady 
„Lilije”. Spotkanie otworzył burmistrz Mate-
usz Kamiński prezentując tekst „Do przyja-
ciół” – wstęp do ballady „To lubię”, z którym 
następnie zmierzyła się liczna grupa uczniów 
ze szkoły w Guzewie: Anna Świątek, Kinga Sy-
kuła, Urszula Gruszka, Maja Bagińska, Laura 

Czerwińska, Kamil Gabara, Miłosz Gąsiorek, 
Adam Hibner i Mikołaj Pacholski. Występ 
przygotowała Monika Bladowska.

Nie zabrakło listu Prezydenta RP, odczyta-
nego tradycyjnie przez Oskara Salskiego. Ta-
jemniczość i grozę „Świtezianki” wspaniale od-
dali uczniowie z Kalina – Sonia Strzałkowska, 
Adam Celeban i Paweł Dąbrowski, przygotowa-
ni przez Magdalenę Mordakę. „Panią Twardow-
ską” wybrali uczniowie SP w Rzgowie – Zuzan-
na Jaros, Kacper Gajdzicki i Antoni Nettik pod 
kierunkiem Dagmary Wieczorek-Mierzyńskiej. 
Występ Izabeli Kijanki i magiczne aranżacje 
skrzypcowe dopełniły romantycznego dzieła.

Dziękuję wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w Narodowe Czytanie – dyrekcji 
i pracownikom GOK, nauczycielom i rodzi-
com młodych uczestników. Dzięki Państwu, 
wieczór ten stał się niezapomnianym przeży-
ciem dla miłośników literatury.

Fot. Kamila Kapczyńska

Anna 
Malinowska

Było bardzo romantycznie…Było bardzo romantycznie…

1 września, od mszy w kościele parafialnym 
w Rzgowie rozpoczęły się uroczystości w 83. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Burmistrz 
Mateusz Kamiński, radny miejski Zbigniew Wa-
przko oraz delegacja rzgowian złożyli wieniec 
z biało-czerwonych kwiatów przed tablicą, upa-
miętniającą mieszkańców gminy Rzgów, którzy 
zginęli w okresie wojny. Złożono również kwiaty 
i zapalono znicze na Grobie Nieznanego Żołnie-

rza na cmentarzu rzgowskim. Burmistrz, opie-
kun miejsc pamięci narodowej Włodzimierz 
Kaczmarek, przedstawiciele Spółki Leśnej, koła 
PiS, samorządu SP im. Długosza oraz harcerze 
ZHP odmówili modlitwę za bohaterów Wrze-
śnia ’39. Pomnik upamiętnia m.in. czterech nie-
znanych kawalerzystów z Armii Łódź, poległych 
w kampanii wrześniowej.

Tekst: W. Kupisz, fot. M. Szczepaniak

W poniedziałek, 5 września 2022 r. 
w Guzewie, przed obeliskiem ofiar 
II wojny światowej z sołectwa Guzew 
Babichy, kwiaty złożyli: burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, 
radny Wiesław Gąsiorek, Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz – członkini 
Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, a także sołtys Henryk 
Zaborowski.

Wśród poległych w 1939 roku znalazł się m.in. 
Teofil Jurek z Guzewa, uczestnik kampanii 
wrześniowej, którego szczątki odnaleziono 
po wielu latach. 29-letni wówczas żołnierz 

31. Pułku Strzelców Kaniowskich bronił linii 
umocnień w rejonie Warty. Zanim poległ, zdą-
żył oddać z karabinu 91 strzałów, bo na jego 
stanowisku znaleziono taką właśnie liczbę 
łusek. Rada Miejska w Rzgowie upamiętniła 
tę postać, nadając skwerowi w Guzewie imię 
Teofila Jurka, awansowanego pośmiertnie 
do stopnia podporucznika.

WK, fot. Sylwester Binkowski

W hołdzie bohaterom Września ’39W hołdzie bohaterom Września ’39

Pamięci ofiar Pamięci ofiar 
z sołectwa z sołectwa 
Guzew BabichyGuzew Babichy

Na tropach historii

RZGOWSKA EDYCJA NARODOWEGO CZYTANIA 2022
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We wtorek, 6 września 2022 
roku Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rzgowie gościła pisa-
rza Andrzeja Stasiuka. Gospo-
dynią spotkania autorskiego 
była dyrektor GBP Anna Mali-
nowska. Władze samorządowe 
reprezentowała Ewa Pytka, 
sekretarz gminy. 

62-letni Andrzej Stasiuk mieszka w Beskidzie 
Niskim we wsi Wołowiec, której wielkość gość 
określił jako miejsce do życia raptem ośmiu ro-
dzin. Pisarz prowadzi z żoną Moniką Wydaw-
nictwo Czarne, znane najbardziej z reportaży 
krajowych i zagranicznych. Podróże na połu-
dniu Europy, na wschodzie z Mongolią włącz-
nie to pasja wydawców z Wołowca.

Zapytany o jakość książek, które proponują 
autorzy stwierdził, że np. książki debiutantów 
są jak muzyka – wystarczy przeczytać kilka 
stron, żeby zdobyć pewność, że ktoś fałszuje. 
Prozaik pytany o to, czy przed podjęciem pracy 
ma plan powieści przyznał, że nie. Pisze książ-
ki niedopowiedziane. Przed dokończeniem 
pracy sam jest ciekawy zakończenia, którego 
i tak często nie ma. Dać czytelnikowi możli-
wość wielu interpretacji to sens pracy pisarza. 
Jako młody pisarz tworzył spontanicznie, teraz 
cyzeluje każde słowo, dba o poprawność histo-
ryczną. Akcję swej najnowszej, ubiegłorocz-
nej powieści „Przewóz” umieścił na terenach 
nadbużańskich, które zna z autopsji, bo choć 
urodził się w Warszawie, to wychował nad Bu-

giem. Akcja „Przewozu” rozgrywa się w roku 
1941 roku, kiedy armie III Rzeszy runęły 
na Wschód. Zamysłem twórczym było przed-
stawienie historycznego tygla narodowościo-
wego, w którym przeplatają się wątki polskie, 
niemieckie, żydowskie i rosyjskie. Potworności 
wojny na Białorusi są przedstawione z punktu 
widzenia 14-letniego chłopca, który ze spokoj-
nego domu wyrusza do partyzantki.

Andrzej Stasiuk jako czytelnik stwierdził, 
że lubi noblistkę Olgę Tokarczuk, koleżankę 
po piórze, ale jej utwory już nie za bardzo. 
Dopiero w wieku 30 lat przeczytał „Dziady”, 
bo uważa, że w tym wieku jest się na tyle doj-
rzałym, żeby zrozumieć dzieło wieszcza. Fan-
tastyki nie lubi. Przeczytał tylko jedną książkę 
Stanisława Lema „Wysoki zamek”. Natomiast 
uwielbia dobrze napisane biografie tyranów.

Pisarz zaangażował się w pomoc humani-
tarną dla Ukrainy. Wcześniej współpracował 
z ukraińskim zespołem Hajdamacy. Ich mu-
zyka etno-rockowa inspirowana poezją Mic-
kiewicza trafiła na płyty i miała wzięcie. Gdy 
wybuchła wojna, członkowie zespołu wyru-
szyli na front, a pisarz z Wołowca organizuje 
konwoje humanitarne, sam zasiada za kółkiem 
ciężarówek z darami i zbiera pieniądze na sa-
mochody na potrzeby ukraińskiego wojska. 
Życiorys pisarza z Wołowca jest barwny – wy-
rzucano go z kolejnych szkół, na początku lat 

80. zaangażowany był w ruch pacyfistyczny, 
zdezerterował z wojska, za co spędził w wię-
zieniu półtora roku. Doświadczenia więzienne 
były inspiracją do napisania zbioru opowiadań 
„Mury Hebronu”, dzięki któremu stał się roz-
poznawalny na rynku czytelniczym. Warsza-
wę opuścił w 1987 roku i zamieszkał najpierw 
w Czarnem, a później w Wołowcu w Beskidzie 
Niskim. Stamtąd przesyła swoje teksty do gazet 
i czasopism. Przez pewien czas Stasiuk zarabiał 
na życie jako stróż cerkiewki w Beskidzie. Pod 
koniec wieczoru autorskiego gość podpisywał 
swoje książki.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Wieczór ze StasiukiemWieczór ze Stasiukiem

Kolejnym gościem w Rzgowie, tydzień 
później, był pisarz i dziennikarz Błażej 
Torański, który w Gminnej Bibliotece 
Publicznej przedstawił swoją najnowszą 
książkę pt. „Kat polskich dzieci. Opowieść 
o Eugenii Pol”.

Autor przyznał, że to kontynuacja „Małego 
Oświęcimia”, książki, która została sprzeda-
na już w 30 tys. egzemplarzy. Obie pozycje 
dotyczą obozu koncentracyjnego dla dzieci 
i młodzieży polskiej w Łodzi przy ul. Przemy-
słowej, przez który przewinęło się 2–3 tysiące 
małych więźniów, a ponad 200 zmarło lub zgi-
nęło. Niemiecki obóz położony był na terenie 
Litzmannstadt Getto, ukryty za trzymetrowym 
płotem. Większość więźniów stanowiły sieroty 
po patriotach polskich i dzieci z kręgów inteli-
gencji, a niektórych wyłapała policja za drob-
ne przewinienia. Załoga liczyła od 40 do 60 
żołnierzy Waffen SS, inwalidów wojennych, 

Ukraińców, Białorusinów, zdrajców polskich, 
którzy podpisali volkslistę, a trafił się nawet 
Chorwat. Jedynie dwoje strażników doczeka-
ło natychmiastowej kary przez powieszenie, 
a szczególnym przypadkiem była strażniczka 
obozowa Eugenia Pol.

Ta bezwzględna kapo pochodziła z Ozor-
kowa – matka była Polką, ale rodzice podpisali 
volkslistę. Dzięki temu mieli lepsze zaopatrze-
nie kartkowe, a córka dostała obowiązkowe 
skierowanie do pracy właśnie do obozu przy 
ul. Przemysłowej. Stała się trybem w maszynie 
do torturowania, głodzenia, zabijania dzieci. 
Eugenia Pol po wojnie rozpłynęła się w tłumie. 
Pracowała kilkanaście lat w żłobku, należała 
do ZBoWiD, a nawet opiniowała wnioski ofiar 
nazizmu. W ówczesnym Muzeum Ruchu Re-
wolucyjnego przy ul. Gdańskiej uczestniczyła 

w spotkaniach i aż trudno uwierzyć, że w ta-
kich okolicznościach wciąż nierozpoznany kat 
spotykał się z ofiarami. Trafiła przed sąd do-
piero w 1972 r.

Błażej Torański przestudiował m.in. 28 to-
mów akt, zawierających zeznania 77 świadków 
zbrodni popełnionych przy ul. Przemysłowej. 
Pojedyncze osoby, lepiej traktowane przez 
strażniczkę zeznawały na jej korzyść. Sąd ska-
zał ja na 25 lat więzienia, odsiedziała 19 lat. 
Na starość trafiła do DPS na Zarzewie, gdzie 
zginęła na skutek potrącenia przez samochód.

Wśród pytań zadawanych autorowi książ-
ki było i takie o cel pisania takich okrutnych 
książek po 78 latach po tamtych wydarzeniach. 
Błażej Torański, od kilku lat specjalizujący się 
dokumentalistyce, dał do zrozumienia, że tam-
tym ofiarom należy się przywrócenie do pamię-
ci. Do obecnej chwili przeżyło już tylko kilka-
naście osób – byłych więźniów. W powszechnej 
świadomości ul. Przemysłowa w Łodzi nie koja-
rzy się z cierpieniami Polaków, co potwierdzają 
obserwacje podczas spotkań autorskich w róż-
nych częściach Polski. Tekst i fot. W. Kupisz

Jesteśmy 
im  winni 
pamięć…
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Firma Jantar 8 Sp. z o.o. zwra-
ca się do mieszkańców z proś-
bą o wystawianie odpadów
w dniu ich odbioru do godzi-
ny 6.30 rano oraz o wystawia-
niu odpadów selektywnych
w workach, jeśli są pojem-
niki do odpadów 
selektywnych, 
to też w środku 
pojemników od-
pady muszą być 
w workach.

Przypominamy, że zgodnie z art. 
6m ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości na-

leżnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających 
na danej nieruchomości, właściciel nierucho-
mości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zmienionej wysokości uisz-
cza się za miesiąc, w któ-

rym nastąpiła zmiana.
Zatem nowe de-

klaracje należy zło-
żyć w przypadku 
np. zmiany ilości 
osób zamieszku-

jących daną nieru-
chomość (urodzenie 

dziecka, wprowadzenie 
się nowych osób, wypro-

wadzenie się osób, powrót z za-
granicy, zgon mieszkańca lub zmiana innych 
danych zawartych w deklaracji).

III KONKURS
MOJA SMART WIEŚ - WIZJE I INICJATYWY
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja
wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 28 lutego 2023 roku

W części „WIZJE”
I miejsce - 6 000 zł
II miejsce - 5 000 zł
III miejsce - 4 000 zł
7 wyróżnień po 1 000 zł

W części „INICJATYWY”
I miejsce - 6 000 zł
II miejsce - 5 000 zł
III miejsce - 4 000 zł

7 wyróżnień po 1 000 zł
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“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

CELNE 
RZUTY 
DO KOSZA

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udzia-
łu w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”. Szukamy pomysłów i inicjatyw, 
dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. 
Do wygrania nawet 6 tys. zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł. Patronat medialny: Tygodnik 
Poradnik Rolniczy, Witryna Wiejska, Gospodyni, smartwies.pl

Jak poinformował Włodzimierz Kaczmarek, 
starszy specjalista w Referacie Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rzgo-

wie, kamera monitoringu nagrała około godz. 
23 w nocy mężczyznę podrzucającego sąsia-
dom śmieci na ul. Harcerskiej.

O zdarzeniu zawiadomiono Komisa-
riat Policji w Rzgowie. Mężczyzna podrzucił 
co najmniej pięć dużych worków ze śmieciami 
na posesję sąsiadów. Druga kamera monitorin-
gu miejskiego wychwyciła moment, w którym 
mężczyzna wychodzi z mieszkania ze śmiecia-
mi i wraca z pustymi rękami.Nie publikujemy 

go, bo widać na nim wyraźnie twarz sprawcy. 
Po tym łatwo było już ustalić jego adres i perso-
nalia. Opisana osoba nie posiada podpisanej de-
klaracji śmieciowej. Za zanieczyszczanie może 
zapłacić grzywnę nawet do 5 tys. zł. WK

Smart wieś – konkursSmart wieś – konkurs

Najdroższe 
śmieci…

SZKŁO

Należy wrzucać: Nie należy wrzucać:

•  Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki 
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

•  Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie 
są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

•  Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
•  Szkła okularowego
•  Szkła żaroodpornego
•  Zniczy z zawartością wosku
•  Żarówek i świetlówek
•  Reflektorów
•  Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych
•  Luster
•  Szyb okiennych i zbrojonych
•  Monitorów i lamp telewizyjnych
•  Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać: Nie należy wrzucać:

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia
• fusy z kawy i herbaty
•  zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym 

np. zepsuta zupa)

•  kości zwierząt
•  oleju jadalnego
•  odchodów zwierząt
•  popiołu z węgla kamiennego
•  leków
•  drewna impregnowanego
•  płyt wiórowych i pilśniowych MDF
•  ziemi i kamieni
•  innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
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Kiedy część ludzi dopiero my-
śli o urlopie, pszczelarze już 
rozpoczęli przedzimowe do-
karmianie pszczół. Podbierają 
miód – w zamian do uli trafia 
cukier lub… pasze.

– Na ponad 200 uli potrzebuję 4 tony cukru – 
przyznaje Zdzisław Berent, pszczelarz z 50-let-
nim doświadczeniem ze Starowej Góry. – Mnie 
udało się zgromadzić dwie tony, a po resztę będę 
musiał pojechać do Czech. Właściciele pasiek 
mogą stosować łatwiej dostępne pasze: inwerty 
z cukru odpadowego oraz izoglukozy powstają-
ce w oparciu o pszenicę oraz kukurydzę. Jednak 
pasze do dokarmiania owadów drożeją propor-
cjonalnie do cukru.

Przed zimą pszczoły poszukują kwiatów 
nawłoci – rośliny potocznie nazywanej mi-
mozą, złotą rózgą lub złotą dziewicą. Kwitnie 
na przełomie sierpnia i września aż do pierw-
szych przymrozków, dzięki czemu pszczoły 
mogą przetrwać zimę. Pszczelarze muszą więc 
zadbać o późne zakarmienie pszczół, chcąc uzy-
skać miód nawłociowy, który ma znane od wie-
ków właściwości antyseptyczne. Innym, rzad-
kim miodem z gminy Rzgów jest ten z plantacji 
borówki kanadyjskiej w Czyżeminku.

Zmiany klimatu powodują, że najobfit-
sze miodobranie przypada w gminie Rzgów 
na wiosnę, kiedy jest więcej deszczu i więcej 
wilgoci w glebie. Owady zbierają wtedy nek-
tar z upraw rolnych i rejonów zadrzewionych. 
Od przełomu maja i czerwca przychodni kolej 
na akacje, lipy, facelię, a także na grykę. Z uwa-
gi na upały i różnicę temperatur, np. 35°C 

za dnia i 17–20° w nocy, np. gryka zamyka 
kwiat przed gorącem.

Wokół nas wyrastają wielokolorowe ogro-
dy, tarasy, gazony, ale wiele roślin ozdobnych 
jest bezużytecznych dla pszczoły miodnej (ho-
dowlanej), bo nie mają odpowiedniego nekta-
ru oraz pyłków. Wykarczowane stare drzewa 
są zastępowane brzozami, tujami i jałowcami, 
podczas gdy najbardziej pożądane – z punktu 
widzenia pszczelarstwa – są lipy, klony i głogi. 
Ekstremalna pogoda, zróżnicowanie gleb i jej 
wilgotności powoduje, że w tym roku z nie-
których uli Zdzisław Berent uzyska do 40 kg 
miodu, a z innych… nic.

Aby nie uzależniać się od kaprysów pogo-
dy, zaczął sprzedawać matki pszczele z całym 
starterem do nowego ula, czyli czerw w róż-
nym stadium rozwoju i dwa do trzech kilogra-
mów pszczół na 6 ramkach. Właściciel pasieki 

ze Starowej Góry, który jest jednocześnie pre-
zesem koła nr 1 Polskiego Związku Pszczela-
rzy w Łodzi twierdzi z wielkim zadowoleniem, 
że wielu młodych ludzi decyduje się na stwo-
rzenie nowych pasiek. W samej tylko Starowej 
Górze działa już 7 pasiek, w Rzgowie i Gospo-
darzu jest ich w sumie – 8, a w pozostałych 
sołectwach 2–3.

Pszczelarstwo jest zbilansowane w sposób 
naturalny. Pszczoła szuka pożytku na dystansie 
do około 5 km, a na ogół o połowę krótszym. 
Dalej nie poleci, bo ma w genach przywiązanie 
do „swojego” pola. Dlatego nie ma u nas miodu 
wrzosowego, bo najbliższe wrzosowiska są do-
piero w Nowej Dębie i w rejonie Wrocławia 
na wielkich poligonach wojskowych, ale nie 
opłaca się wozić tzw. mobilnych pasiek na taki 
dystans przy obecnych cenach paliwa.

Właściciel pasieki ze Starowej Góry 60% 
miodów sprzedaje w domu, a resztę przez po-
średnika, np. na ryneczku w Rzgowie. Teraz 
pochłonięty jest konfekcjonowaniem 1600 sło-
iczków o zawartości 250 g. Zamówiła to wielka 
firma z naszej gminy na prezenty gwiazdkowe 
dla pracowników. Klient zażyczył sobie miód, 
który w grudniu będzie miał wciąż idealnie 
płynną konsystencję.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz 

U pszczelarza Wojciecha Sadły 
w Gospodarzu już po miodo-
wych żniwach. Miód zebrany 
z 40 uli musiał zrekompenso-
wać owadom płynnym cukrem. 
Nazywa się to dokarmianiem 
przed zimą. Choć płynny cukier 
to nie kryształ, ale i tak zdrożał 
ostatnimi czasy o połowę!

Gospodarz uważa sezon za udany– od staty-
stycznej rodziny udało się uzyskać średnio 
ok. 20 l miodu. Ze swoich uli znajdujących się 
w Gospodarzu i w… Górach Świętokrzyskich 
uzyskał miód rzepakowy, akacjowy, wielokwia-
towy, a na koniec lipowy.

– Na plantacje rzepaku musiałem ule wy-
wozić – mówi pan Wojciech. – Owady powinny 
mieć w zasięgu lotów duże skupiska kwitnącego 
rzepaku. Z jednego hektara uprawy „wyżywią” 

się cztery rodziny pszczele. Nie wywożę wszyst-
kich uli, bo coraz trudniej jest mi je dźwigać.

Wojciech Sadło jest z wykształcenia ogrod-
nikiem. Szklarnię zlikwidował 5 lat temu, a rok 
temu zrezygnował z aronii. Z upraw pozostało już 
tylko 0,5 ha leszczyny. Jednak w rodzinie istniało 
zainteresowanie pszczelarstwem, m.in. ze stro-
ny dziadka Pan Wojciech przejął gospodarstwo 
na Kielecczyźnie. Od wiosny do jesieni musi do-
jeżdżać 100 km do uli w górach co 10–14 dni.

Po zakończeniu miodobrania jest dużo 
zajęcia przy rozlewaniu miodów. A tu zmar-

twienie, czyli ból dla kieszeni – zdrożały także 
słoiki i nakrętki. Po sezonie miodobrania przy-
chodzi czas na leczenie warozy, czyli choroby 
pszczół miodnych. Aby dostać się do miodu 
w plastrach, trzeba odciąć wosk, który po ob-
róbce przemysłowej można ponownie wyko-
rzystać. Produktem pracowitych pszczół jest 
kit pszczeli, czyli propolis, który podobnie jak 
miód posiada właściwości prozdrowotne. Jed-
nym ze zwolenników leczenia kitem pszczelim, 
czyli propolisem i profilaktycznym użyciem 
w medycynie domowej jest Henryk Garusiński 
z Gospodarza. Propolis rozcieńcza się, miesza 
i przecedza przez trzy tygodnie w 70% spirytu-
sie i przechowuje w ciemności. Produkt final-
ny zwany potocznie nalewką jest raczej gorz-
kawym lekarstwem, ale to panaceum na wiele 
dolegliwości, jednak trzeba to skonsultować 
z lekarzem. W niewielkich dawkach, po roz-
cieńczeniu może pomóc w przeziębieniach, 
ma właściwości antybakteryjne, przeciwgrzy-
biczne, chroni przed nowotworami, obniża po-
ziom cholesterolu, sprawdza się w chorobach 
skóry i ma inne zastosowania.

Tekst i fot. W.Kupisz

Miód złotej dziewicyMiód złotej dziewicy
Starowa GóraStarowa Góra

Koniec miodowego sezonuKoniec miodowego sezonu
GospodarzGospodarz
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Większość kwiatów przygotowywa-
nych na Święto Zmarłych zakwit-
nie w pełni dopiero w ostatnich 

dniach października. To jasne, ale część ludzi 
idzie na cmentarze już teraz i chce postawić 
na nagrobkach doniczki obsypane dorodnym 
kwieciem.

– Aby sprostać oczekiwaniom klientów, 
musimy… oszukać część naszych chryzantem – 
twierdzi Beata Jach, która z mężem Pawłem 
prowadzi gospodarstwo ogrodnicze w Go-
spodarzu. – W zależności od odmiany, na trzy 
do czterech tygodni w tunelu foliowym robimy 
im ciemnię w godzinach 18 do 8 rano. Na ste-
laż naciąga się czarną folię. Chryzantemy to tak 
zwane kwiaty krótkiego dnia. Aby zakwitły, 
wystarczy im regularnie wydłużać noc.

Jachowie mają około 1,5 tys. m2 upraw 
w tunelach foliowych. Przezornie zgromadzili 
już 80% miału na opał.

Przy obecnych i wciąż rosnących kosztach 
paliw, na ogrzewania trzeba naprawdę oszczę-
dzać. Dlatego rozpoczęcie sezonu przesuną 
w 2023 roku o dwa tygodnie. Z ogrzewaniem 
ruszą chyba na początku marca, ale to zależy 

od pogody. Od zapasu węgla zależy wielkość 
obecnych zamówień na sadzonki niecierpków, 
surfinii, petunii i dalii. Łącznie chodzi o 50 ga-
tunków i odmian kolorystycznych roślin.

Jak opowiada ogrodniczka z Gospodarza, 
pod koniec października mogą wystąpić przy-
mrozki. Wtedy zainteresowanie żywymi kwia-

tami spadnie na rzecz sztucznych stroików. 
Chryzantemy niesprzedane do 1 listopada już 
nie znajdą nabywców. To jest nieodzowne ryzy-
ko w tej branży. Na szczęście zmieniają się mody 
na kwiaty na Dzień Zmarłych – z roku na rok ro-
śnie zapotrzebowanie na różnokolorowe wrzosy. 

Stawia się je również na tarasach i na balkonach, 
nie tylko na grobach najbliższych.

Ostatnie dni przed 1 listopadem to dni bez-
senne. Na stoiskach handlowych przed nekro-
poliami trzeba pełnić rodzinne, nocne warty. 
W tym roku trudno o miejsce do handlu. Ceny 
chryzantem są wielką loterią. Możliwe, że do-

niczka wielkokwiatowych chryzantem będzie 
kosztować 25 zł albo więcej.

– Dwadzieścia lat temu w Gospodarzu było 
chryzantemowe zagłębie, bo na co trzeciej posesji 
królowało ogrodnictwo, a teraz liczba ogrodni-
ków spadła do siódemki największych pasjona-
tów – oblicza na poczekaniu sołtys Gospodarza 

Henryk Garusiński. – Jednak nie ma tego złego, 
bo ogrodnicy sprowadzają wyrafinowane kolo-
rystycznie rośliny z Holandii. W cieplarnianych 
warunków rosną ogórki i pomidory, czyli mamy 
prawdziwą bioróżnorodność.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Czy można „oszukać” Czy można „oszukać” 
chryzantemy?chryzantemy?

Prezentujemy wrześniowy, coraz bogatszy 
program zajęć w Gminnym Ośrodku Sportu, 
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, a także kil-
ka informacji o najnowszych zajęciach w Hali 
Sportowej GOSTiR:
•  Pilates jest formą ćwiczeń na niskim tętnie, 

rozciągająco-wzmacniających. Jest połącze-
niem jogi, baletu i ćwiczeń mięśni. Można 
wykonywać pilates ze sprzętem lub bez. Ru-
chy są raczej powolne oraz precyzyjne. Należy 
pamiętać również o kontroli oddechu. Pilates 
wzmacnia i stabilizuje postawę ciała, dzięki 
czemu możemy lepiej się poruszać.

•  Jeet Kune Do – w dosłownym tłumaczeniu 
„droga przechwytującej pięści”. Metoda  – 
koncepcja walki, której twórcą był Bru-
ce’a Lee. Jeet Kune Do nie jest sportem walki, 
to sztuka, metoda, koncepcja walki stworzona 
ściśle do samoobrony. Osoba trenująca JKD 
uczy się walki w każdym dystansie i z każdym 
przeciwnikiem. W JKD uczymy się walczyć 
używając każdej z 4 stref combatu: techni-
ki ręczne, nożne, trapping, czyli przechwy-
tywanie i usidlanie, oraz grappling – walkę 
na ziemi.

GOSTiR

W GOSTiR spory ruch!W GOSTiR spory ruch!

Koncert Jana Pietrzaka odbył się 22 wrze-
śnia 2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rz-
gowie. Satyryk wspólnie z przyjaciółmi przed-
stawił autorski program muzyczno-kabaretowy 
oraz interpretacje utworów, m.in. Baczyńskie-
go, Grechuty czy Herberta. Koncert trwał dwie 
godziny, a wypełniona widzami po brzegi sala 
rzgowskiego GOK wtórowała muzykom. Panu 

Janowi na scenie 
towarzyszył zespół 
i n s t r u m e nt a l ny 
oraz dwoje woka-

listów. Finałowym 
utworem była oczy-

wiście sztandarowa pio-
senka z repertuaru Pietrzaka 

„Żeby Polska była Polską”, a burza oklasków 
zainicjowała bis. Po koncercie widzowie naby-
li przygotowane płyty i książki autorstwa Jana 
Pietrzaka, który chętnie rozdawał autografy 
oraz robił zdjęcia z fanami.

MT, fot. Marek Binkowski, MT

Jan Pietrzak Jan Pietrzak 
i przyjacielei przyjaciele
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Letnia przerwa w rozgryw-
kach minęła bardzo szybko 
i zawodniczki oraz zawodnicy 
Zawiszy wrócili do rozgrywek 
mistrzowskich. Po uzyskanej 
promocji trzem drużynom 
przyszło rozpocząć swoje zma-
gania w ligach na poziomie 
wyższym niż miało to miejsce 
w poprzednim sezonie.

Dla przypomnienia, chodzi o żeńską drużynę, 
która awansowała na poziom centralny i toczy 
boje w I Grupie północno-wschodniej III ligi, 
a także o drugim zespole seniorów, który wy-
walczył awans z klasy B do A oraz o zespole 
z rocznika 2006/07, który awansował na poziom 
wojewódzki w lidze B1 Juniorów Młodszych.

Seniorzy w kratkę
Początek zmagań w wykonaniu pierwszej 
drużyny Zawiszy mocno rozbudził apetyty. 
W ostatnim sezonie zespół zajął ostatecznie 7 
miejsce i zdecydowano o dalszym wzmocnieniu 
kadry. Miało się to przełożyć na poprawę wyni-
ków i zbliżenie się do awansu z klasy okręgowej. 
Do Zawiszy dołączyli Krystian Marcioch i Bar-
tosz Jachymski z Włókniarza Zelów, Hubert 
Mikołajczyk i Dawid Owczarek z Różycy, a tak-
że młodzieżowcy: Jakub Baranowski ze Szkółki 
Piłkarskiej Sławomira Chałaśkiewicza, Jakub 
Wojtczak – bramkarz z Akademii ŁKS czy Kac-
per Drzazga z Jagielonii Tuszyn. Do zespołu 
dołączył także Mateusz Pasik, wychowanek 
AKS SMS Łódź, występujący w Andrespolii Wi-
śniowa Góra. Ubytkiem, choć dość poważnym, 
okazała się strata Patryka Przybylskiego (w wy-
niku odniesionej kontuzji kolana).

Zaczęło się obiecująco, od 4 zwycięstw 
i jednego remisu w pięciu pierwszych grach 
i niezłego bilansu bramkowego 22–4. Choć 
tak naprawdę bilans gier powinien wynieść 
pięć zwycięstw, gdyż strata punktów w meczu 
z KAS Konstantynów (2:2) nie powinna mieć 
miejsca. W międzyczasie rozegrano także mecz 
trzeciej rundy okręgowego Pucharu Polski, 
w którym bardzo mocno młodzieżowy zespół 
Zawiszy wziął rewanż (3:1) za ligowe rozgryw-
ki nad popularnymi KASiarzami. Średnia wie-
ku pierwszej jedenastki wyniosła 18,5 roku, 
a w drugiej połowie na boisku zameldowało 
się nawet 3 zawodników z zespołu juniorów, 
z rocznika 2006. Po tym meczu przyszły dwie 
nieoczekiwane porażki. Pierwsza z nich była 
wynikiem fatalnej skuteczności, choć także 

szczęście nie opuszczało gości z Uniejowa, 
choć Zawisza grając w osłabieniu, dyktował 
warunki gry. Druga porażka przyszła w me-
czu ze spadkowiczem z IV ligi – zespołem Stali 
Głowno (0:2). W tym meczu kolejny raz nie 
wykorzystano sytuacji sam na sam, aby otwo-
rzyć wynik spotkania, a następnie bramkę 
stracono po błędzie bramkarza. Drugi gol padł 
po wyprowadzonej kontrze. Niestety Zawisza 
nie był w stanie odpowiedzieć nawet jednym 
trafieniem. Z drugiego miejsca, po pierwszych 
kolejkach, zrobiło się piąte. Na pewno nie jest 
to jeszcze powód do wielkiego zamartwiania, 
gdyż wydaje się, że trener Osiński cały czas 
szuka najbardziej optymalnego zestawienia. 
Do poprawy z ostatniego okresu jest przede 
wszystkim wspomniana skuteczność.

Zespół rezerw ma za sobą dopiero trzy spo-
tkania, gdyż kolejne dwa zostały. Okazuje się, 
że wyższa klasa rozgrywkowa wcale nie jest taka 
straszna, a różnica w jakości poszczególnych ekip 
niewielka. Drużyna zaczęła rozgrywki od pewne-
go zwycięstwa nad Grabką Grabica (5:2), następ-
nie niespodziewanie uległa na własnym boisku 
gościom z Dłutowa (1:2). Na zwycięski szlak 
wróciła w pojedynku z Tęczą Janków (3:0). Jeśli 
optymistycznie przyjąć, że dwa zaległe spotkania 
przechylimy na swoją korzyść, to Zawisza II zna-
lazłaby się na drugim miejscu w tabeli.

Dziewczyny w „innej” lidze
Mocne zderzenie z centralnym poziomem 
rozgrywkowym mają za sobą nasze piłkarki. 
W czwartej, okręgowej lidze tak naprawdę nie 
miały sobie równych, natomiast na trzecim, 
silnym poziomie zbierają piłkarskie lekcje. 
W pierwszych pięciu kolejkach udało się zdobyć 
tylko punkt w inauguracyjnym meczu z Włók-
niarzem Konstantynów. Następnie musiały one 
uznać wyższość liderującego zespołu z Rado-
mia, lepszy okazał się także MUKS Tomaszów 

Mazowiecki, Forty Piątnica i w ostatniej kolej-
ce drużyna Zły Warszawa. Wydaje się, że dużo 
łatwiej w dalszej części sezonu nie będzie, ale 
zapewne nasz zespół tanio skóry nie sprzeda.

Młodzież z ambicjami
Spory przeskok w jakości rozgrywek zaliczy-
ła też drużyna z rocznika 2006/07. Po wy-
walczonym awansie na poziom wojewódzki 
okazało się, że tak naprawdę był to awans aż 
o dwa szczeble, gdyż zespół zamiast do II trafił 
do I Juniorów Młodszych. Reorganizacja roz-
grywek Centralnej Ligi Juniorów doprowadziła 
też do sytuacji, w której odstąpiono od rozgry-
wek „półrocznych” na rzecz pełnego sezo-
nu. Był to bardzo dobry ruch, który pozwolił 
na dużo ciekawszą rywalizację oraz doprowa-

dził do zwiększenia liczby zespołów, a tym sa-
mym do zwiększenia liczby spotkań. Skończyły 
się wolne weekendy, a mecze toczone są nawet 
w środku tygodnia. Już teraz, po rozegraniu 
7 kolejek, można zauważyć mocno zarysowują-
cą się linię podziału. Podopieczni Marcina Rut-
kowskiego na starcie rozgrywek zaliczyli praw-
dziwy rollercoaster, wygrywając w pierwszym 
meczu 15:1, aby w drugim przegrać w stosun-
ku 1:13. Finalnie na swoim koncie zapisaliśmy 
2 zwycięstwa, 1 remis i 4 porażki, choć trzeba 
zauważyć, że mecze z czołówką ligi mamy pra-
wie za sobą. Na pewno cieszy ostatnie wyjazdo-
we zwycięstwo z Borutą Zgierz, które pokazuje, 
że zespół nie przestaje się rozwijać. Weryfikacja 
umiejętności i miejsca, w którym znajduje się 
drużyna przyjdzie w kolejnych meczach, w któ-
rych zmierzymy się z rywalami z środka tabeli.

Tak jak w przeszłości do cyklicznie osiąga-
nych bardzo dobrych wyników przyzwyczaiła 
nas drużyna z rocznika 2010, tak teraz tą samą 
ścieżką kroczy połączony zespół roczników 
2009 i 2010. W lidze Trampkarze C2 do tej pory 
rozegrali 3 mecze, osiągnęli przy tym komplet 
zwycięstw i zanotowali bilans 21:3. Drużyna 
na pewno wymaga jeszcze zgrania, ale już teraz 
pokazuje duże umiejętności. Szkoda, że liga li-
czy tylko 8 zespołów i meczów nie będzie zbyt 
dużo. Na szczęście trenerzy zadbali o liczne me-
cze kontrolne, które wypełnią jesienne terminy.

Na brak urozmaicenia nie powinni narzekać 
też młodzi zawodnicy z rocznika 2012. Uczest-
niczą w rozgrywkach ligowych oraz licznych 
turniejach i grach kontrolnych. Zespół został 
zgłoszony do zmagań na poziomie zaawanso-
wanym, więc rywale to same znane ze szkolenia 
młodzieży firmy. Wśród nich Boruta Zgierz, AKS 
SMS Łódź, UKS SMS Łódź czy Akademia Widze-
wa Łódź. Co ważne, podopieczni trenera Ro-
berta Świerczyńskiego toczą z nimi wyrównane 
boje. Pozostałe zespoły decyzją trenerów nie zo-
stały zgłoszone do oficjalnych rozgrywek, a nad 
swoimi umiejętnościami i wyszkoleniem. W dal-
szym ciągu prowadzimy także nabór wśród naj-
młodszych roczników 2013, 2014, 2015 i 2016.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

NOWY SEZON W ZAWISZYNOWY SEZON W ZAWISZY

W sobotę, października 2022 roku w Hali 
Sportowej GOSTiR im. Konrada Kobusa 

rozegrano V Rzgowskie Szachowanie. Turniej 
został zorganizowany przez Klub Szachowy 
„2 Wieże Rzgów” pod honorowym patronatem 
burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego.

Turniej rozegrano bez opłaty wpisowej. Im-
prezę z udziałem 141 zawodników w różnych 

kategoriach wiekowych, z całej Polski otwo-
rzył Mateusz Kamiński wspólnie z prezesem 
Łódzkiego Związku Szachowego Robertem 
Chojnowskim i prezesem Klubu Szachowego 
„2 Wieże” Rafałem Kowalczykiem.

Turniej podzielony był na cztery kategorie: 
dzieci do lat 10 i od 11 do 14, młodzież 15–18 
lat oraz kategoria open. WK, fot. GOSTiR

141 szachistów zagrało w Rzgowie141 szachistów zagrało w Rzgowie
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24 września do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rzgowie 
zjechały zespoły ludowe z 
całego kraju a to za sprawą 
„Przeglądu kapel i zespołów 
ludowych w duchu Cittaslow", 
jaki placówka zorganizowała 
w ramach obchodów 15-lecia 
Polskiej Krajowej Sieci Miast 
Cittaslow.

Wydarzenie rozpoczęło się barwnym korowo-
dem, który przemaszerował ulicami Rzgowa. 
Potem na scenie GOK, w barwnych progra-
mach, zaprezentowało się 8 zespołów: ZPiT 

„Rzgowianie”, „Nowomiejskie Róże” z Nowego 
Miasta Lubawskiego, „Barczewianie” z Barcze-
wa, „Warmińska Kuźnia” z Biskupca, „Oleckie 
Echo” z Olecka, „Kwiat Paproci” z Wierciszewa, 
„Sterławiacy” z Rynu oraz „Rosiczki” z Siecie-
mina.

Podczas wydarzenia, instruktorom prowa-
dzącym Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowienie”: 
Renacie Furdze i Jarosławowi Rychlewskiemu, 
wręczono odznaczenia „Zasłużony dla kultu-
ry”. Dekoracji dokonał minister Tomaszewski.

GOK, fot. Piotr Trębaczyk

15 lat Cittaslow 15 lat Cittaslow 
na ludową nutę!na ludową nutę!

Instruktorzy ZPiT „Rzgowianie” z odznaczeniamiInstruktorzy ZPiT „Rzgowianie” z odznaczeniami


