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Na cmentarzu wojennym 
w Starej Gadce we wtorek, 
25 października 2022 roku 
burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński z wojewodą łódzkim 
Tobiaszem Bocheńskim odsło-
nili pomnik „Pamięci Polaków, 
którzy walczyli w szeregach ar-
mii zaborców i polegli na fron-
tach I wojny światowej”.

Pomnik został poświęcony przez ks. kano-
nika Krzysztofa Florczaka. Mateusz Ka-
miński powiedział, że historyczny cmen-

tarz w Starej Gadce utrwalił się w powszechnej 
świadomości jako miejsce wiecznego spoczyn-
ku 2 tys. żołnierzy niemieckich i rosyjskich po-
ległych w 1914 r. w jednej bitwie na obecnym 
wzgórzu cmentarnym. Tylko bardzo spostrze-
gawczy turyści i badacze dziejów odkrywali 
na nagrobkach oficerskich polskie nazwiska.

Pomnik ma upamiętnić liczną grupę Polaków 
z Wielkopolski i z zaboru rosyjskiego, którzy po-

legli w Starej Gadce w mundurach zaborców. Wo-
jewoda Tobiasz Bocheński powiedział, że Polacy 
siłą zmuszeni do służby w wojskach zaborców – 
z biegiem czasu stanowili kadrę Legionów Józefa 
Piłsudskiego czy „Błękitnej Armii” Hallera.

Wojewoda wyraził zadowolenie z rezultatów 
wspólnych działań administracji rządowej i lo-
kalnego samorządu dla ratowania zabytkowej ne-
kropolii od zapomnienia i od zniszczenia. Dzięki 
wspólnemu wysiłkowi udało się zapobiec m.in. 
osunięciu monumentu ze szczytu Góry Cmen-
tarnej. Dzięki zapobiegliwości gminy Rzgów 
i pieniądzom z Łódzkiego Urzędu Wojewódz-
kiego systematycznie jest pielęgnowany starod-
rzew i usuwane zarośla samosiejki ograniczające 
widoczność. Najważniejsze jednak, że uporząd-
kowany cmentarz staje się punktem, w którym 
zatrzymują się turyści, wycieczki szkolne, gdzie 
odbywają się rekonstrukcje historyczne…

Wiązanki kwiatów przed pomnikiem złoży-
li m.in. Andrzej Janecki w imieniu Urzędu Mia-
sta Łodzi, Aleksandra Kotecka, dyrektor biura 
w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział Łódź, 
Włodzimierz Kaczmarek ze rzgowskiego ratu-
sza, sołtys Starej Gadki – Zofia Gruszka oraz 
Ewa Socha – przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Starej Gadce. Wydarzenie odnoto-
wali m.in. TVP 3 oraz „Dziennik Łódzki”.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Na Podlasiu delegacja z Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie wzięła udział 
w uroczystości pogrzebowej Zofii 

Szymczuk, wdowy po Wiktorze, który zaini-
cjował budowę Szkoły Podstawowej im. Jana 
Długosza, a w 2000 roku nadano mu tytuł Ho-
norowego Obywatela Gminy Rzgów.

– Moja mama Zofia Szymczuk urodziła się 
w Wojsławicach koło Zduńskiej Woli – wspo-
mina córka Grażyna Bednarska. – Ukończyła 
tam szkołę podstawową i Technikum Rolnicze. 
W latach 60. pracowała w Spółdzielni Ogrodni-
czej „Bzura” w Piątku. W 1969 roku zamieszkała 
wraz z mężem i córką w Rzgowie. Do momentu 
przejścia na emeryturę w 1990 roku pracowała 
w sekretariacie szkoły. Już na emeryturze czynnie 

działała w Związku Emerytów – byłych pracow-
ników szkoły.

Była osobą kontaktową, lubianą, towarzy-
ską. Lubiła czytać książki, rozwiązywać krzy-
żówki, robić na drutach i na szydełku. Z przy-
jemnością pracowała w ogrodzie, który przez 
wiele miesięcy w roku był ukwiecony, a nawet 
zimą ośnieżone iglaki pięknie się prezentowa-
ły. Na emeryturze część roku spędzała wraz 
z mężem na działce leśnej na Podlasiu. Ostatnie 
lata życia były dość trudne – pandemia, śmierć 
męża, nasilające się problemy zdrowotne. Zmar-
ła 16 października 2022 r. Miała 88 lat. Pogrzeb 
odbył się 22 października 2022 r. w miejscowo-
ści Klichy na Podlasiu, skąd pochodził jej zmar-
ły w ubiegłym roku mąż. WK

Wspomnienie o Zofii Szymczuk

Cmentarz wojennyCmentarz wojenny
w Starej Gadcew Starej Gadce

Odsłonięto pomnik PolakówOdsłonięto pomnik Polaków

PoleGli
w 1914 roku
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Podczas LII sesji, w środę 
26 października 2022 roku, 
Rada Miejska w Rzgowie 
przyjęła uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
na rok 2023.

Dobra wiadomość jest taka, że stawki 
ustalone przez Radę Miejską w Rz-
gowie na rok 2023 nie przekraczają 

stawek maksymalnych, określonych przez 
ministra finansów. Uchwała obowiązuje 
od 1 stycznia 2023 roku.

Określa się następujące stawki 
podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,98 zł od 1 m² powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojący-
mi lub wodami powierzchniowymi pły-
nącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 5,05 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m² 
powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitali-

zacji (DzU z 2021 r., poz. 485) i położo-
nych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym w odniesie-
niu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
– 3,50 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków miesz-

kalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 
23,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 11,93 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 
5,18 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym:
–  zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-

towej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 
– 3,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

–  letniskowych – 8,58 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;

3)  od budowli – 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7 
ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Uzasadnienie
Górne granice stawek kwotowych obowiązu-
jące w danym roku podatkowym ulegają co-
rocznie zmianie na następny rok podatkowy 
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza roku, w którym stawki 
ulegają zmianie w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego. Powyższa uchwała 
zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i wejdzie w życie 
1 stycznia 2023 r.

Opłaty za pobyt 
w żłobku w Tadzinie
Podczas LII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie 
burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił rów-
nież projekt uchwały w sprawie opłat żłobko-
wych, którą radni przyjęli.

Ustalono opłatę miesięczną za pobyt dziecka 
w żłobku, ponoszoną przez rodzica (opiekuna 
prawnego) w wysokości 10% minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę. W przypadku zawieszenia 
działalności (zamknięcia) żłobka, opłata mie-
sięczna za pobyt dziecka podlega zmniejszeniu 
proporcjonalnie do okresu zamknięcia placówki.

Określono dodatkową opłatę za pobyt 
dziecka w wydłużonym wymiarze, przekra-
czającym 10 godzin dziennie na 40 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę. Natomiast maksymalna 
wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie 
dziecka nie przekroczy 30 zł. Opłatę obniża się 
o 30% na drugie i kolejne dziecko w przypad-
ku, gdy do placówki jest zapisane rodzeństwo.

Umowy na catering są podpisywane osobno 
dla każdego żłobka. W rzgowskim żłobku samo-
rządowym nową umowę trzeba podpisać od lute-
go 2023 roku, w Guzewie od stycznia 2023 roku, 
a w nowo wybudowanej placówce w Tadzinie (przy 
SP w Kalinie) – na jeden miesiąc bieżącego roku.

Jak poinformowała Monika Walaszczyk, 
dyrektor żłobków publicznych gminy Rzgów, 
stawka żywieniowa w Guzewie i Rzgowie wy-
nosi 14 zł 40 gr. Przy czym w Rzgowie rodzice 
płacą tylko 10 zł, bo reszta jest jeszcze dopłacana 
z dofinansowania unijnego. M. Walaszczyk po-
wiedziała, że do właścicieli firm cateringowych 

zostaną wysłane zapytania ofertowe. Z dotych-
czasowego rozeznania rynku tych usług wynika, 
że średnio stawki wynoszą od 19 do 22 złotych.

Stawka dzienna, ani odległość nie stano-
wią najważniejszych kryteriów przy wyborze 
cateringu. Liczy się reżim sanitarny, któremu 
musi sprostać dostawca. Potrawy w pojemni-
kach muszą być w ściśle określonej temperatu-
rze. W odróżnieniu od szkół czy przedszkoli, 
najmłodszym dzieciom nie wolno serwować 
np. pasztetu ani zupy pieczarkowej.

– Najważniejsza dla zleceniodawcy jest do-
bra praktyka higieniczna i produkcyjna dostawcy 
– mówi Monika Walaszczyk. – Bardzo szczegó-
łowe przepisy określają co myć, co dezynfekować, 
jak ma być ubrany pracownik, gdzie odstawić 
nakrycia itp. Jadłospis najmłodszych dzieci obej-
muje śniadania I i II (np. owoce), obiad 2-danio-
wy i podwieczorek. Wyczarować coś smacznego 
i urozmaiconego i zmieścić się w stawce dziennej 
to duże wyzwanie… oprac. WK

NOWE STAWKI
uchwalono podatki od nieruchomoŚci w 2023 rokuuchwalono podatki od nieruchomoŚci w 2023 roku
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Bardzo dobrze wypadł odbiór techniczny 
600-metrowego, wyremontowanego odcin-

ka drogi powiatowej w Prawdzie. Efekt ogląda-
li: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz 
radny Jan Spałka.

Inwestycja została ukończona kilka tygo-
dni przed terminem. We wspólnym przedsię-
wzięciu powiatu i gminy Rzgów wartości 1,351 
mln zł wkład finansowy starostwa wyniósł 
do dzisiaj 812 tys. zł.

Jak poinformowała wiceburmistrz Rzgowa 
Monika Pawlik, przestrzeń między krawężni-
kiem a korytkiem odpływowym jezdni uszczel-

niono tzw. emulsją asfaltową. W ten sposób 
zapobiega się wlewowi wody, która w ujemnej 
temperaturze zamarzałaby i rozsadzała kon-

strukcję drogi. Przebudo-
wa drogi objęła wymianę 
na nowe tylko fragmenty 
krawężników – resztę po-
wtórnie zamontowano. 
Podobnie wykorzystano 
budulec, użyty do budo-
wy chodników i wjazdów 
do posesji. Po ich przeło-
żeniu uzyskano równe 
powierzchnie dostoso-
wane do nowej drogi.

Fot. UM w Rzgowie

Jak poinformował inspektor Bogdan 
Błaziński z nadzoru budowlanego 
rzgowskiego ratusza, w Kalinie 
pojawiła się wiertnia – ta sama, 
która w zeszłym roku pracowała 
w Czyżeminku. W Kalinie trwa 
inwestycja związana z budową 
studni głębinowej. W przyszłości 
z tego odwiertu ma pochodzić 80 m 
sześc. wody na godzinę, która zasili 
wiejski wodociąg w gminie Rzgów.

– W Czyżeminku urządzenie wierciło do głębo-
kości 140 m, a w Kalinie jest zaplanowany otwór 
180-metrowy – mówi insp. Bogdan Błaziński. 
– Obecnie, odwierty powstają na głębokości 
dwa, a nawet trzy razy większej niż w latach 
ubiegłych! Po wodę trzeba sięgać coraz głębiej. 

Istnieje obiegowy pogląd, że im głębiej to woda 
jest bardziej czysta. Każdą jednak trzeba uzdat-
niać, aby nadawała się do spożycia, co określają 
normy państwowe.

Jak wykazują badania, w Kalinie woda 
z pokładów górnej kredy projektowanej studni 
głębinowej będzie zawierała mangan i żelazo 
w zbyt dużych stężeniach i trzeba będzie ją i tak 
doprowadzić do właściwych parametrów na fil-
trach w stacji uzdatniania wody. Ta powstaje 
w ostatnim etapie tego rodzaju inwestycji. 
Podczas wierceń w Kalinie zostanie pobranych 
do zbadania około stu próbek gruntu.

O ile w Czyżeminku już jest projektowana 
stacja uzdatnia wody, to w Kalinie te prace zosta-
ną wykonane w przyszłym roku. Nie jest to kwe-
stia pieniędzy, ale długiego okresu przygotowań 
formalnych. Fot. Bogdan Błaziński

Woda z głębiny 
180 metrów!

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

KALINO

Jest dywanik…

Zakończył się remont w Gmin-
nej Przychodni Zdrowia w Rzgo-
wie. Objął on cały budynek: obie 
kondygnacje i klatkę schodową, 
a także wejście do oddzielnego 
budynku rehabilitacji.

W poczekalni GPZ zwraca uwagę 60-calowy 
monitor, wyświetlający informacje o pracy 
placówki. Dyrektor przychodni Jarosław Nettik 
przyznał, że już podpisuje umowy z prywatny-
mi podmiotami gospodarczymi, którzy będą 
się ogłaszać na monitorze. To urządzenie wraz 

z montażem i okablowanie kosztowało około 
10 tys. zł, ale koszt może zwrócić się dzięki re-
klamom. Na ścianach przy drzwiach i za fote-
lami dla pacjentów pojawiły się ozdobne opaski 
meblowe, które chronią ściany przed otarciami 
i zastąpiły stare, drewniane płyty.

Drugą co do wielkości inwestycją realizo-
waną z budżetu przychodni był zakup dużego 
agregatu prądotwórczego wraz z modułem in-
ternetowym. Dzięki temu przychodnia unie-
zależniła się od przerw w dopływie energii, 
a wówczas strażacy OSP podjeżdżali z mobil-
nym agregatem, żeby pomóc uruchomić szyb-
ko urządzenia.

GPZ w ub. roku obsługiwała ponad 5,5 ty-
siąca pacjentów. Lekarze rodzinni i specjali-
ści odnotowali przez rok ok. 40 tysięcy wizyt 
i konsultacji, a dentyści przyjęli 2 tysiące osób. 
Dyr. Jarosław Nettik chciałby w przyszłym roku 
zająć się remontem gabinetów lekarskich. Jed-
nak przy rosnących wydatkach za energię, nie 
wiadomo, czy zostaną środki na ten cel.

Fot. UM w Rzgowie

Przychodnia 
jak nowa

RZGÓW

Zastępca burmistrza Rzgowa Monika Pawlik 
oraz sekretarz gminy Ewa Pytka uczestniczyły 
w XX Samorządowym Forum Kapitału i Finan-
sów w Centrum Kongresowym w Katowicach.
Na forum uhonorowano Rzgów, który zajął 
VIII miejsce pod względem wydatków inwe-
stycyjnych w latach 2019–2021. Sukces nasze-
go samorządu został odnotowany w rankingu 
„Wspólnoty” – pisma samorządu terytorialne-
go. Burmistrz Mateusz Kamiński dziękuje pra-
cownikom, którzy przyczynili się do zdobycia 
tego prestiżowego wyróżnienia.

VIII miejsce na ponad 
600 małych miast!

RZGÓW

PRAWDA



RZGÓW NASZA GMINA – październik 2022 INWESTYCJE 5

Prawie trzy tygodnie przed ter-
minem zakończyła się budowa 
przyłączy kanalizacyjnych dla 
kilkunastu domów w Starowej 
Górze i Starej Gadce.

W czwartek, 20 października 2022 r. odbył 
się odbiór techniczny dodatkowych przyłączy 
do kanalizacji w Starowej Górze, ul. Inspek-
towa i ul. Frontowa oraz w Starej Gadce, ul. 
Zdrojowa, w tym odgałęzień podciśnienio-
wych, 6 studni zaworowych, 9 studni rewi-

zyjnych, a także kabli monitoringu (teletech-
nicznych).

Łącznie przybyło 181,5 metrów bieżących 
kanalizacji podciśnieniowej oraz grawitacyj-
nej. Inwestycja ma kosztować według umowy 
prawie 454 tysiące złotych. Podczas czwart-
kowego odbioru technicznego – do instalacji 
wpuszczano wodę, która symulowała wpust 
ścieków. Dużo uwagi poświecono uzyskaniu 
odpowiedniego podciśnienia w sieci. Obecni 
mogli podziwiać m.in. pracę stacji napowie-
trzania, zasilanej solarem. Dzięki niej można 
sprawdzać skuteczność podciśnienia w sieci. 

Wszystkie testy wypadły pomyślnie. W przy-
szłym tygodniu wykonawca dostarczy doku-
mentację techniczną.

Kontrola działania nowych elementów ka-
nalizacji odbyła się w obecności wiceburmistrz 
Rzgowa Moniki Pawlik, Beaty Jasiukiewicz – 
dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Rzgowie, Iwony Kowalczyk – 
kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie, inspektora nadzoru Bog-
dana Błazińskiego oraz wykonawcy Janusza 
Żmiejewskiego.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W ramach naboru do projektu „Dostępny sa-
morząd – granty” samorządy mogły skła-

dać wnioski o granty w wysokości do 100 tys. zł 
lub do 250 tys. zł na poprawę dostępności urzę-
dów oraz jednostek im pod-
ległych, czyli przedszkoli, 
żłobków, szkół, domów kul-
tury czy bibliotek. Na liście 
wniosków, które otrzymały 
grant znalazła się gmina 
Rzgów, stając się beneficjen-
tem „małego grantu” w wy-
sokości 97 967,53 zł.

Celem głównym pro-
jektu była poprawa do-
stępności urzędu i jed-
nostek organizacyjnych 
gminy Rzgów dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. W ramach zada-
nia kupiono pętle indukcyjne, tyflomapy oraz 
zestaw komputerowy z tabletami do obsługi 
wideotłumacza języka migowego. Tyflomapa 

to mapa czytana za po-
mocą zmysłu dotyku lub 
w ograniczonym stopniu 
wzrokiem, przeznaczona 
dla osób niewidomych lub 
słabowidzących.

Grant dla rzgowskiego 
ratusza został przyznany 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020, Dzia-
łanie 2.18 Wysokiej jakości 
usługi administracyjne.

WK

Jak poinformował Miron Ossowski, kierow-
nik Referatu Rozwoju i Współpracy Spo-

łecznej w rzgowskim ratuszu, rozstrzygnięto 
konkurs na dofinansowanie dwóch wniosków 
na zakup strojów i wyposaże-
nia scenicznego dla Zespołu 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. 
Konkurs został zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania BUD-UJ 
RAZEM, w którym działa od lat 
gmina Rzgów.

– Jeden z wniosków został 
zgłoszony przez gminę – mówi 
Mateusz Tomaszewski, czło-
nek ZPiT „Rzgowianie”. – Do-
tyczy zakupienia strojów tzw. 
rzeszowskich dla młodzieży 
z Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgo-
wianie: 8 kompletów stroju mę-
skiego wraz z 6 parami butów 
i 10 kompletów stroju dziew-
częcego. Planuje się, że zaku-
pione stroje będą w rozmiarach uniwersalnych, 
co ma szczególne znaczenie w grupach młodzie-
żowych ze względu na częstą rotację artystów. 
Kwota na te zakupy wyniesie 22,813 tys. zł.

Drugi wniosek o dofinansowanie złożył – 
jako osoba fizyczna – Mateusz Pachulski, czło-

nek ZPiT „Rzgowanie”. Od Sebastiana Mazepusa 
z GOK dowiedzieliśmy się, że dofinansowanie 
w wysokości 28,17 tys. zł zostanie przeznaczo-
ne m.in. na doposażenie Zespołu „Rzgowianie” 

w sprzęt sceniczny, a konkretnie na dwie lampy 
sceniczne do doświetlenia sceny, system bez-
przewodowych mikrofonów dla dwóch dodat-
kowych solistów i na mikrofony pojemnościo-
we dla potrzeb nagłośnienia zespołu lub chóru.

WK

Ratusz wysokiej 
jakości administracji

Taniec w pełnym blasku

Przyłącza 
kanalizacyjne 
przed terminem

STAROWA GÓRA, STARA GADKA

RZGÓW

STROJE I LAMPY SCENICZNE DLA ZESPOŁU „RZGOWIANIE”
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Uczestnicy zajęć turystyczno-sporto-
wych realizowanych z Urzędem Miej-
skim w Rzgowie, bardzo aktywnie 

spędzili pierwszą październikową niedzielę. 
Tym razem grupa piętnastu uczniów pod opie-
ką nauczycieli Agnieszki Ruty i Marcina Łuka-
szewskiego wyruszyła do Zgierza.

Wędrówkę po Mieście Tkaczy uczestnicy 
zajęć zaczęli przy makiecie miasta, a później 
zgodnie ze wskazówkami Zgierskiego Questu 
Historycznego, poszukiwali odpowiedzi na za-
gadki: przeczytali fragmenty Umowy Zgierskiej 
z 1821 roku, powędrowali ulicą, przy której 
stoją odrestaurowane domy tkaczy, odnaleźli 
starą straż ogniową i dotarli do pomnika jeża, 

który strzeże herbu miasta. Historyczny spacer 
był tylko częścią przygotowanych dla uczniów 
atrakcji. Uczestnicy zajęć zmierzyli się również 
z przeszkodami w parku linowym. Zgodnie 
ze wskazówkami instruktorów bezbłędnie po-
konywali kolejne odcinki trasy, wspinając się, 
skacząc i wędrując między drzewami. Uczniowie 
ze Rzgowa i Guzewa pożegnali miasto nad Bzurą 
na placu Kilińskiego, skąd przywróconą niedaw-
no linią tramwajową, wrócili do Łodzi, stamtąd 
wyruszyli w drogę powrotną do Rzgowa. Kiedy 
następna wyprawa? Pod jakim hasłem wyruszy-
my w listopadzie? Póki co – to tajemnica.

Tekst i fot. Agnieszka Ruta 
i Marcin Łukaszewski

Uczniowie z wizytą 
w Mieście Tkaczy

Początek października był dla trzecioklasi-
stów Szkoły Podstawowej w Kalinie okazją 

do inauguracji programu Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej. Dzieci po raz pierwszy uczestniczyły, w ramach cyklu Filmowych Po-

dróży, w projekcji filmu animowanego „Jakub, 
Mimmi i gadające psy”.

Seans wzbogacony był prelekcją na te-
mat kraju pochodzenia animacji, czyli Łotwy. 
Na srebrnym ekranie milusińscy zetknęli się 
z problemami społecznymi, m.in. dowiedzieli 
się dlaczego ekologia jest taka ważna i czym jest 
walka o przestrzeń do życia. Łotewska podróż 
pokazała również, że niezależnie od szeroko-
ści geograficznej oraz odmiennych zwyczajów 
dzieci mają podobne marzenia. Po filmowym 
poznawaniu świata mali podróżnicy skoszto-
wali herbacianych i mlecznych „bąbelkowych” 
napojów.

Tekst i fot. Elżbieta Kowalik

Dzieci z oddziału przedszkolnego 
oraz uczniowie klasy pierwszej 
ze Szkoły Podstawowej im. 
św. Królowej Jadwigi z Kalina 
pojechały na spektakl do Teatru 
Lalek Arlekin w Łodzi. Oglądały 
niezwykłe przedstawienie 
na podstawie tekstu sztuki Macieja 
Wojtyszki, inspirowane postacią 
Misia Uszatka stworzoną przez 
Czesława Janczarskiego i Zbigniewa 
Rychlickiego.

„Miś Uszatek” to klasyka polskiej literatury 
dziecięcej. Pluszowy niedźwiadek, którego 
przygody doczekały się filmowej realizacji 
w łódzkim studio animacji Se-ma-for, zawład-
nął niegdyś wyobraźnią dużych i małych.

Autor sztuki umiejscowił sławnego misia 
w świecie dzisiejszych kilkulatków. Propozycja 
Teatru Lalek Arlekin to prosta opowieść dla 
dzieci o tym, co jest w życiu najistotniejsze. 
To refleksja o współczesnej rzeczywistości, 
czasie i relacjach pomyślana jako krzepiąca hi-
storia o przyjaźni, pomaganiu i dobrych sposo-
bach na nudę. Tekst i fot. SP w Kalinie

SP w Kalinie 
na filmowym 
szlaku

Wielka zagadka 
Misia Uszatka
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Aż 33 honorowych dawców zarejestrowano 
9 października w mobilnym punkcie pobo-

ru krwi, zorganizowanym na parkingu Gminne-
go Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rz-
gowie. Po badaniach lekarskich, 26 osób oddało 
łącznie 11,7 litrów bezcennego leku.

– Ze względów organizacyjnych, inaczej 
niż dotychczas Wojewódzkie Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi podstawiło 
autokar do przeprowadzenia akcji oddawania 
krwi, w środku GOSTiR można było natomiast 
napić się czegoś gorącego, a krwiodawcy otrzy-
mywali w podziękowaniu kolorowe wrzosy, kub-
ki ceramiczne, lizaki, ciasta z Cukierni Nita oraz 
od sponsorów indywidualnych – poinformował 

organizator Marcin Bartoszek, przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Kaprala Wojtka w Rzgowie. 
– Jak zawsze przy tego rodzaju akcji, restauracja 
„Eden” przygotowała obiad dla białego personelu.

WK, fot. Organizatorzy

Ponad 90 osób wzięło udział w wyjątkowym 
wydarzeniu tanecznym – maratonie zum-

by i pośród rytmów brazylijskich! Trzy licen-
cjonowane instruktorki z Łodzi połączyły siły, 
by zapewnić uczestnikom 2,5 godziny tanecz-

nej zabawy. Maraton poprowadziły z wdzię-
kiem i w tempie: Angela Świątek, Kasia Królak, 
Krysia Lis. 

W maratonie w Hali Sportowej GOSTiR im. 
Konrada Kobusa tańczyły dwunastolatki, panie 

w średnim wieku i 60+. Tańczył też rodzynek 
płci męskiej. Największe grupy tancerek przy-
jechały z całej gminy Rzgów, z Łodzi, ale były 
tez pojedyncze osoby z Andrespola i Wiśnio-
wej Góry. Aby spalić hurtowo kalorie, trzeba 

było kupić bilet za 40 lub 50 zł. Maraton był 
okupiony sporym wysiłkiem, ale na twarzach 
królowały uśmiechy!

W. Kupisz, fot. organizatorzy, 
przykładowe, calisia.pl

Rzgowski Chór „Camerata” pod kierunkiem 
Izabeli Kijanki wystąpił na XIV Festiwa-

lu Łódzka Jesień Chóralna im. prof. H. Blachy 
w Łodzi. Publiczność nagrodziła rzgowskich 
artystów owacjami za wykonanie przeboju 
„Skaldów” pt. „Wszystko mi mówi, że mnie 
ktoś pokochał” z fortepianowym akompania-
mentem Małgorzaty Indrzejczak. Słuchacze 
włączyli się do występu rytmicznym klaska-
niem i zaśpiewaniem refrenu.

„Modlitwa o pokój” N. Blachy i „Niebo 
z moich stron” z repertuaru „Czerwonych gi-
tar” również zebrały burzę oklasków. W kon-
cercie zaprezentowało się 11 chórów z Łodzi 
i województwa łódzkiego. To jedyne takie wy-
darzenie artystyczne, gromadzące zacne grono 
wykonawców – śpiewaków amatorów z Łodzi, 
Aleksandrowa Łódzkiego, Gostynina, Kutna, 
Rzgowa, Warty, a także ze Zgierza. Tu pasją jest 
śpiewanie, zatem – śpiewa się z pasją! Co zresz-
tą widać i słychać!

Każdy z zespołów przedstawił kilka utwo-
rów – a cappella bądź z akompaniamentem. 
Różnorodność repertuarowa była ogromna – 
od prostych, biesiadnych piosenek, popowych 
i filmowych hitów poprzez utwory sakralne 
w obcych językach – do operowych kreacji! 

Zaproszenie do tego wyjątkowego, cyklicz-
nego wydarzenia wystosowali organizato-
rzy – Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia” 
oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. 
H. Wieniawskiego w Łodzi. Patronat honorowy 
sprawowała prezydent Łodzi Hanna Zdanow-
ska, a patronat medialny – Radio Łódź.

Tekst i fot. Izabela Kijanka

Owacje dla „Cameraty” w ŁodziODDANO 
HONOROWO 
11,7 LITRA 
KRWI

Radosny maraton zumbyRadosny maraton zumby

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. 
12.00–17.00 w GOK w Rzgowie oraz na terenie 
przed jego siedzibą. Gwiazdą tegorocznego 
jarmarku będzie zespół „Skaldowie”. Planu-
jemy również koncert muzyki gospel, wystę-
py grup artystycznych GOK oraz świąteczne 
animacje dla dzieci. Udział w imprezie jest 
bezpłatny.

Zainteresowanych prosimy o kontakt ma-
ilowy: j.rakowska@gok.rzgow.pl lub s.maze-
pus@gok.rzgow.pl z tematem: jarmark świą-
teczny lub telefoniczny 42 214 13 12.

GOK, fot. przykładowe tpi.p

Zostań wystawcą!

JarmarkJarmark

ŚwiątecznyŚwiąteczny
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Zapiekanka ziemniaczana 
przekładana mięsem mie-
lonym, żółtym serem, z so-
sem białym beszamel (danie 
z Prawdy), pączki z Czyżeminka 
z ciasta z dodatkiem ziemnia-
ków, puszysty sernik z Kalin-
ka z ziemniakami dodanymi 
do sera, całość w kołderce 
z gorzkiej czekolady, kopytka 
z sosem, paluszki ziemniacza-
ne smażone w głębokim tłusz-
czu i podawane jako zimna 
przekąska – to tylko niektóre 
specjały, przygotowane przez 
tuzin Kół Gospodyń Wiejskich 
z gminy Rzgów na Dzień Ziem-
niaka 2022 r. w Kalinie.

W rywalizacji o tytuł najsmacz-
niejszej potrawy z kartofli 
wszystkie 24 dania i przeką-
ski (po dwa na każde KGW) 

zdobyły I miejsce! W konkursie na najdłuższą 
obierkę triumfowała Monika Pawlik, zastępca 
burmistrza Rzgowa. W konkursie na przetarcie 
ziemniaka na ciasto na czas – zwyciężyła Bo-
żena Budzińska z Guzewa, ale inny zawodnik 
Mateusz Kamiński walczył do końca stawiając 
na dokładność, za co otrzymał burzliwe brawa.

Burmistrz Mateusz Kamiński oraz zastęp-
ca Monika Pawlik wręczyli Annie Pachulskiej, 
przewodniczącej KGW Kalino i Danucie Szym-
czak, przewodniczącej kół w gminie Rzgów 

bukiety kwiatów za spo-
łeczne zaangażowanie, 
za integrację lokalnych 
społeczności, udzielanie 
sobie wsparcia w po-
trzebie oraz wzorową 
współpracę z druhami 
strażakami OSP.

W Dniu Ziemniaka 
2022 w Kalinie biesiado-
wało łącznie 160 gości, 
w tym artystki z Zespołu 
Śpiewaczego „Leśnian-
ki” z gminy Brójce oraz 
panie z kabaretu w Brój-

cach, obdarzone parodystycznym talentem, które 
zaprezentowały skecz.

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich Dzień 
Ziemniaka 2022 w Kalinie było okazją do pod-
sumowania projektu Samorządu Województwa 
Łódzkiego pod nazwą „Sołectwo na plus”. W ra-
mach tego programu sołectwo Kalino otrzyma-
ło 12 tys. złotych dotacji na „Doposażenie sali 
OSP Kalino jako miejsca spotkań i integracji 
mieszkańców sołectwa”. Pieniądze te przezna-
czono na zakup klimatyzatora oraz 11 stołów.

W degustacji potraw w Kalinie wzięli po-
nadto udział: Miron Ossowski – kierownik 
Referatu Rozwoju i Współpracy Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Rzgowie – Radosław 
Pełka, radny Zbigniew Waprzko, dyrektorka 
Gminnego Ośrodka Kultury – Joanna Papu-
ga-Rakowska, dh Dariusz Krzewiński – szef 

powiatowego i gminnego ZOSP, radne powia-
towe Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz i Edyta 
Waprzko, sołtys Stanisław Hoja, wikary Jakub 
Hejduk oraz kleryk Krzysztof Kucharski.

Włodzimierz Kupisz, Fot. uczestnicy

Biesiada 
w Kalinie

Dzień ziemniaka 2022
Dzień ziemniaka 2022
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Koło nr 9 Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów spotkało się w jednej 
z restauracji, aby odśpiewać Hymn Seniora, 
zanucić pieśni biesiadne, potańczyć, a Maria 
Kluczyńska zaprezentowała żartobliwy mono-
log o seniorach. Jako DJ sprawdził się znakomi-
cie Krzysztof Chrzanowski.

– To już było ósme nasze coroczne spotkanie 
– powiedziała Krystyna Bednarska, przewod-
nicząca Koła nr 9. – Nasze koło liczy około setki 
członków. Spotykamy się co miesiąc, aby uczcić 
odśpiewaniem „Stu lat” solenizantów z ostatnich 
30 dni. Dzięki organizacji Opus, 19 sierpnia 
braliśmy udział w bardzo ciekawym spacerze 

poświęconym przeszłości Rzgowa oraz detalowi 
architektonicznemu. Na zakończenie – biesiada 
przy ognisku pod wiatami nad Strugą.

Członkowie Koła nr 9 na przełomie maja 
i czerwca odpoczywali na 13-dniowych wcza-
sach w nadmorskim kurorcie Sarbinowo. Ko-
rzystali ze wspaniałej pogody. Były również 
dwie jednodniowe wycieczki do Warszawy 
i Płocka. Już kilkakrotnie grupy po 20–30 osób 
z zadowoleniem obejrzały spektakle w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Aktywność naszych se-
niorów jest doprawdy zdumiewająca.

Włodzimierz Kupisz, Fot. UM w Rzgowie

Przy remizie OSP Prawda odbyła się impreza 
integracyjna mieszkańców. Zapłonęły dwa 

ogniska: do pieczenia ziemniaków i gastrono-
miczne do gulaszu oraz kociołków z innymi 
specjałami. Spotkanie przebiegało pod hasłem 
„Kulinarne tradycje sołectwa Prawda jako ele-
ment integracji społecznej mieszkańców”.

Spotkanie w Prawdzie było zwieńczeniem 
programu pn. „Sołectwo na plus” Samorządu 
Województwa Łódzkiego, który przekazał so-
łectwu Prawda 12 tys. zł dofinansowania. Za-
kupiono za to na potrzeby świetlicy: kuchnię 
gazową, grill gazowy zewnętrzny i dwa okapy 
kuchenne. Ponieważ z założenia dotacja nie 
pokrywała całości kosztów wyposażenia, resztę 
dołożyła gmina Rzgów.

Sobotni piknik dobrosąsiedzki w Prawdzie 
upłynął na degustacji lokalnych potraw, przy-
rządzonych przez miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich. Można było oglądać nowe wypo-
sażenie świetlicy kupione dzięki dotacji samo-
rządu województwa łódzkiego. W spotkaniu 
uczestniczyło łącznie około 80 osób, w tym Jan 
Spałka, radny i sołtys zarazem.

W. Kupisz, Fot. Piotr Spałka

16 października 1978 roku o godz. 17.15 kardy-
nał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak, również 
jako pierwszy od 455 lat biskup Rzymu niebę-
dący Włochem, został wybrany na papieża. 
Rozpoczął swój niezwykły pontyfikat.

Z okazji tego wydarzenia m.in. w Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika w Rzgowie została odprawio-
na okolicznościowa msza święta. Zaśpiewał 
Rzgowski Chór „Camerata” pod kierunkiem 
Izabeli Kijanki.

Przed świątynią dziesięcioro wolontariu-
szy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza 
pomagało radnej powiatowej Edycie Waprz-
ko sprzedawać kremówki papieskie. Ciastka 
zniknęły w mgnieniu oka. Całkowity dochód 
z marży zostanie przeznaczony przez Parafialny 
Zespół „Caritas” na pomoc osobom w trudnej 
sytuacji materialnej. WK

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Rzgowie zorganizował w poniedziałek, 31 paź-
dziernika 2022 roku Halloween. Wszystkie oso-
by przebrane, zarówno dzieci jak i towarzyszący 

im rodzice otrzymali słodycze. Psikusów nie 
było, za to była strasznie porażająca rozmaitość 
pomysłów na przebranie od czarownic, nietope-
rzy, dyń po księżniczki, duchy i szkielety.

Taneczny Taneczny 
dzień senioradzień seniora

Podsumowanie Podsumowanie 
„sołecTwa na Plus”„sołecTwa na Plus”

Rzgowski Dzień Seniora zgromadził 14 października 2022 roku aż 
60 miłośników dobrej zabawy. W wydarzeniu wzięli udział m.in. 
burmistrz Mateusz Kamiński i Radosław Pełka, przewodniczący 
Rady Miejskiej. Piątkowe spotkanie Koła nr 9 odbyło się pod Hono-
rowym Patronatem Burmistrza Rzgowa.

dzień PaPiesKi, dzień PaPiesKi, 
Tradycyjnie Tradycyjnie 
z KremówKamiz KremówKami

sTraszydła oPanowały sTraszydła oPanowały GOSTiRGOSTiR
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Z książką za pan brat

Wrzesień zwykle jest miesiącem wy-
jątkowo wypełnionym wydarze-
niami promującymi czytelnictwo. 

Tej tradycji stało się zadość także w 2022 r., 
bowiem Narodowe Czytanie, kilka spotkań 
autorskich, lekcji bibliotecznych i wycieczek 
zapoznawczych z biblioteką zaplanowano 
właśnie w tym czasie.

Jednym z gości rzgowskiej biblioteki 
był literaturoznawca, tłumacz i pisarz Mi-
chał Rusinek. Podzielił się ułamkiem swojej 
rozległej wiedzy na temat teorii literatury, 
którą wykłada na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie. Spod pióra Michała Ru-
sinka wychodziły teksty naukowe, felietony 
o języku i literaturze, teksty piosenek oraz 
wierszyki dla dzieci i dorosłych. Inteligentne 
i zabawne perełki poetyckie zgromadzone 
zostały w kilkunastu pięknie ilustrowanych 
tomikach. Wydana przez Agorę seria po-
święcona zjawiskom językowym, cudownym 
lapsusom, które autor profesjonalnie rozpo-
znaje i mistrzowsko omawia, zrobiła furorę 
na rynku wydawniczym. Wiele radości daje 
czytelnikowi ta lektura, uświadamiająca zawi-

łości języka polskiego, bogactwo słownictwa, 
wielowarstwowość wypowiedzi ustnej i pi-
semnej. Niestrudzony tropiciel kuriozów ję-
zykowych tym razem dał popularnonaukowy 
wykład o retoryce dla grupy ósmoklasistów 
ze rzgowskiej szkoły podstawowej. Narodzi-
ny ateńskiej demokracji stały się początkiem 
prób okiełznania wypowiedzi i uporządko-
wania przekazu, z którym na każdym kroku 
człowiek ma do czynienia od najmłodszych 
lat. Płomienne przemówienia, wykłady przed 
audytorium, komunikacja międzyludzka – 
to tyko niektóre z okoliczności, w których 
przydaje się zdolność korzystania z języka 
w celu przekonania do swoich racji.

W kulturze dyskusji, polemiki, propagan-
dy, żywego słowa, retoryka, czyli sztuka budo-
wania perswazyjnej wypowiedzi jest umiejęt-
nością wielce pożądaną. Do wykładu wkradły 
się elementy wielu dziedzin naukowych – lo-
giki, psychologii, socjologii, filologii i wielu 
innych, stanowiących spadek po retoryce, któ-
ra przestała istnieć jako odrębna dyscyplina 
wiedzy. Może warto uzupełnić lukę w bada-
niach nad retoryką i jej nauczaniu, bo sztuka 
prowadzenia sporów zabrnęła obecnie w ślepy 
zaułek, czego dowodem są choćby dyskusje 
w programach publicystycznych, prowadzo-
ne na poziomie niestrawnym dla odbiorców.

Szczęśliwie językoznawcy promujący 
piękną polszczyznę nie ustają w wysiłkach, 
a spotkanie 29 września w rzgowskiej biblio-
tece z grupą uczniów było tego dowodem. 
Dziękuję Dyrekcji i nauczycielom polonistom 

Szkoły Podstawowej w Rzgowie za zaangażo-
wanie się w przygotowanie spotkania z Mi-
chałem Rusinkiem. 

Fot. Beata ZawrzelAnna 
Malinowska

O magii słów w mieście RzgówO magii słów w mieście Rzgów

Nietypowe znalezisko 
odkryto podczas prac 
budowlanych na terenie 
dawnej Szkoły Podsta-
wowej w Kalinie. Głęboko 
w ziemi znajdowała się za-
korkowana, szklana butelka 
z listem. Zawierała akt erek-
cyjny szkolnego budynku 
gospodarczego z 1961 roku.

Dzięki pomocy archiwistki i mieszkanki 
Kalina jednocześnie – pani Anny Szefler – 
dokument trafił do Archiwum Państwowe-
go w Łodzi, gdzie został zakonserwowany 
i udało się z niego odczytać część treści. 
Postawienie budynku było efektem pracy 
społecznej, co zostało opisane. Szczegó-
łowo wymienione są funkcje i nazwiska 
mieszkańców okolicznych wsi związa-

nych ze szkolną społecznością: sołtysi, nauczy-
ciele oraz uczniowie. Niestety, nie udało się od-
czytać całego tekstu. Jeśli kogoś zainteresowała 
ta historia, może obejrzeć dokument w Szkole 
Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie 
oraz na stronie internetowej szkoły. Może dzięki 
wspomnieniom uda się wypełnić luki w braku-
jącym tekście, który prezentujemy na zdjęciu.

Magdalena Mordaka

Prezentujemy fragment tekstu, 
w którym brakuje niektórych wyrazów:

(…) sołtysem wsi Kalino Józef – Tadeusz Szczech, sołtysem wsi Przypusta 
i Giemzówek Jan Wójt, sołtysem wsi Huta Wiskicka i Tadzin Jan Zdyb, przewod-
niczącym Komitetu Rodzicielskiego Jan Wójt z Przypusty, zastępcą KR ……… 
Tadeusz, sekretarzem KR – Helena Sumera, skarbnikiem KR ………, kierowni-
kiem Szkoły Podstawowej w Kalinie Jan Petrus, nauczycielami Czesława Dy-
bisiak, Małgorzata ………, Julia Petrus, Kazimiera Szol, gospodarzami klas 
……… pierwszej: Maria Łęgocka ur. 1948 r. c. Jana z Giemzówka kl. VII, ……… 
1950 r. c. Stefana z Kalina kl. VI, Barbara Comporek ……… z Tadzina kl. V, 
Jadwiga Klima ur. 1951 r. c. Józefa z Kalina kl. IV, Jadwiga – Grażyna Petrus 
ur. 1952 r. c. Jana z Kalina kl. III, Tadeusz Jałosiński ur. 1953 s. Józefa z Kalina 
kl. II, Urszula Kauc ur. 1954 r. c. Zdzisława z Kalina kl. I.

Kapsuła Kapsuła 
czasu czasu 
w Kaliniew Kalinie

Na tropach historii
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Przegląd Kapel i Zespołów 
Ludowych z okazji 15-lecia Cit-
taslow spotkał się z bardzo do-
brym przyjęciem mieszkańców 
oraz gości. Poniżej prezentu-
jemy kilka opinii uczestników 
wydarzenia. Jak nas widzą.

Jarosław Filipek, burmistrz 
miasta i gminy Ryn:
– Rzgów wywarł na mnie dobre wrażenie, w szcze-
gólności nowoczesny budynek Ośrodka Kultury. 
Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych bardzo 
mi się podobał. Organizatorzy przygotowali wy-
darzenie na wysokim poziomie. Cieszę się, że nasz 
Zespół Ludowy „Sterławiacy” mógł pochwalić 
się w Rzgowie swoim dorobkiem artystycznym. 
Duże wrażenie wywarł także barwny korowód 
rozpoczynający przegląd, na którym zespoły pre-
zentowały się różnorodnymi strojami ludowymi. 
Gospodarze pokazali swoją gościnność, zostaliśmy 
przyjęci bardzo miło i na pewno każdy z uczestni-
ków będzie miło wspominał to wydarzenie.

Marta Dąbrowska – dyr. Regionalnego 
Parku Edukacji, Kultury i Turystyki 
w Rynie
– Bardzo się cieszę, iż miałam okazję – wspólnie 
z naszym zespołem „Sterławiacy” – przyjechać 
do Rzgowa i brać udział w Przeglądzie Kapel 
i Zespołów w Duchu Cittaslow. Była to wspania-
ła okazja do poznania nowych ludzi i wymiany 
doświadczeń zawodowych. Każdy z zespołów 
zaprezentował się wspaniale na rzgowskiej sce-
nie. Gościnność gospodarzy sprawiła, że czuli-
śmy się jak w domu. Gratulujemy organizacji 

przeglądu oraz wspaniałego budynku domu 
kultury. Sukcesem jest ZPiT „Rzgowianie”, dzia-
łający w strukturach GOK. To niesamowite, iż 
zespół zrzesza tak wielu młodych, chcących 
kultywować rodzime tradycje. Gratuluję! Mam 
nadzieję, że będzie jeszcze okazja do spotkania 
w Rzgowie, jak i w Rynie.

Dorota Łabuz z Zespołu 
Ludowego „Sterławiacy”
– Oj, działo się w tym Rzgowie. Mieliśmy 
ogromną przyjemność spotkać zespoły z róż-
nych regionów polski, a fantastyczna atmosfera 
pozwoliła nawiązać nowe znajomości. Podzi-
wialiśmy z zainteresowaniem piękny obiekt 
z ogromnymi możliwościami tworzenia i upo-
wszechniania kultury. Ogromne gratulacje dla 
gospodarzy wydarzenia. Jadąc na festiwal nie 
opuszczała nas ciekawość miejsca i repertuaru 
zespołów, które będą się prezentować na sce-
nie. Podziwialiśmy piękny obiekt z ogromnymi 
możliwościami upowszechniania kultury. Było 
smacznie, sympatycznie i wygodnie. Niestety, nie 

mieliśmy zbyt wiele czasu, by poznać wszystkie 
zakamarki Rzgowa.. Ogromne gratulacje dla 
gospodarzy wydarzenia!

Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca
– Rzgów wywołał pozytywne wrażenie! To mia-
sto otwarte, przyjazne, gościnne i kreatywne. 
Pomimo, iż pobyt nie trwał długo to był to czas 
pełen ciekawych doznań. Do takich miejsc wra-
ca się z przyjemnością. W Rzgowie czuliśmy 
się jak u siebie! Wszyscy byli bardzo serdeczni 
i pomocni. Przegląd Kapel i Zespołów Ludo-
wych zorganizowany był na wysokim poziomie, 
a pozytywna atmosfera wokół dodawała uro-
ku. Najmilej w pamięci zapisali się mieszkań-
cy Rzgowa – serdeczni, uśmiechnięci i otwarci 
na nowe znajomości na czele z burmistrzem, 
którzy towarzyszyli nam podczas całego pobytu. 
Dziękujemy! Rzgów to nowoczesne miasto, na-
stawione na rozwój i lepszą jakość życia. Każda 
wizyta w tym mieście przyprawia nas o nowe 
wrażenia i kolejne ciepłe wspomnienia. Myślę, 
że przeglądy takie jak ten powinny być kontynu-

owane. Są pięknym spoiwem mieszkańców Sieci 
Miast Cittaslow.

Bożena Strzałkowska, kier. Zespołu Śpie-
waczego „Kwiat Paproci” z Wierciszewa
– W Rzgowie byliśmy pierwszy raz, a odczucia 
bardzo pozytywne. Ogromne wrażenie zrobił 
na nas Dom Kultury – nowoczesny budynek, 
ogromna sala widowiskowa, duża scena, prze-
strzenny hol i biblioteka. Wspominamy przepięk-
ny korowód ulicami Rzgowa i odzew mieszkań-
ców. Machali z okien, robili zdjęcia, było dużo 
publiczności na widowni, miłośników muzyki 
ludowej. Jesteśmy pełni podziwu dla waszych 
dziecięcych i młodzieżowych zespołów ludowych. 
Ogromnie się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział 
w tym wspaniałym wydarzeniu. Było przepięk-
nie – kolorowe i rozśpiewane zespoły ludzi kocha-
jących folklor, każdy inny, wyjątkowy. Dziękujemy 
za znakomitą organizację, bardzo miłe przyjęcie, 
wspaniałą atmosferę i moc wrażeń. Czuliśmy się 
jak u siebie i chcielibyśmy tu jeszcze wrócić…

Włodzimierz Kupisz, fot. UM w Rzgowie

Z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgo-
wianie” zapoczątkowano w październiku 

nową inicjatywę handlową w Łodzi, czyli „ry-
neczek marszałkowski”.

Celem przedsięwzięcia UM jest promowa-
nie polskiej żywności prosto od rolnika i po-
szerzenie przestrzeni dla handlu detalicznego. 
Przy takiej okazji odbywają się festyny, które 

dodają kolorytu i przyciągają klientów. Na-
turalnym, niezwykle barwnym „produktem 
eksportowym” Rzgowa jest tańcząca gromada 
uzdolnionej młodzieży, która uatrakcyjniła 
otwarcie ryneczku.

W blasku słońca błyszczały stroje i lica 
dziewcząt, którym towarzyszyli w tańcu krzep-
cy młodzieńcy, a ich tupanie spowodowało lek-
kie… zarwanie sceny. Organizatorzy ugościli 
nas pysznie i naturalnie żurem oraz ciastami.

RF, fot. Piotr Trębaczyk

„Rzgowianie” tupali tak, 
że zarwali scenę!

Oj, działo się w tym RzGowie…Oj, działo się w tym RzGowie…

W duchu i w rytmie Cittaslow!W duchu i w rytmie Cittaslow!

Na ryneczkuNa ryneczku
w Łodziw Łodzi
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TERMIN ODBIORU OBSŁUGIWANY REJON

23.11.2022
Rejon1:  RZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza 

Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, Rudzka, Prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, 
Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

21.11.2022
Rejon 2:  RZGÓW: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, 

Mickiewicza, Reja, Ogrodowa, Plac 500-lecia, Polna, Południowa, Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, 
Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana

6.12.2022
Rejon 3:  RZGÓW: Leśna, Nasienna, Stroma; STARA GADKA: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, 

Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek, Zdrojowa; GOSPODARZ: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, 
Nowa, Różana, Pałacowa, Spacerowa, Zbożowa

8.11.2022 Rejon 4:  CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, 
Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

7.11.2022 Rejon 5:  BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA, KALINKO: Łączna

7.12.2022
Rejon 6:  KALINKO, STAROWA GÓRA: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, 

Jana Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Perłowa, Wójtowska, Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, 
Południowa; STARA GADKA: Śniadeckiego

28.11.2022
Rejon 7:  STAROWA GÓRA: Wierzbowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, 

Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, 
Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, Szklana, Akacjowa

30.11.2022 Rejon 8:  GRODZISKO, KONSTANTYNA, STAROWA GÓRA: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, 
Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa, Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

ZBIÓRKA OBEJMUJE ODPADY:

–  odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, tapczany, łóżka, 
fotele, elementy stolarki, stoły, krzesła, drzwi bez elemen-
tów szklanych, panele, ramy okienne bez szyb, dywany, 
wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle toaletowe, 
wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery, grzejniki),

–  metale, złom,
–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, 

komputery, monitory),

–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, 
radia, drukarki, odkurzacze, miksery, grzejniki elektryczne, 
czajniki elektryczne, suszarki, kuchenki elektryczne, zmy-
warki),

–  urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki, chło-
dziarki, klimatyzatory),

–  zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 
sztuk),

–  baterie i akumulatory,
–  odzież, tekstylia.

Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek wy-
stawienia ww. odpadów przy punktach odbioru odpadów 
komunalnych. W przypadku, gdy wystawione odpady nie 
będą odpowiadać rodzajom wymienionym powyżej lub będą 
niekompletne (dot. elektrycznych i elektronicznych) firma 
ma prawo nie odebrać takich odpadów.

Przypominamy, że przez cały rok z wyjątkiem świąt i dni 
wolnych od pracy: w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
od wtorku do soboty w godz. od 7 do 15 w okresie od 1 listopa-
da do 31 marca od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15, 

można bezpłatnie oddać do PSZOK, ul. Ogrodowa 115 w Rz-
gowie, selektywnie zebrane odpady komunalne: opakowania 
z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opako-
wania z drewna, opakowania z metalu, opakowania ze szkła, 
odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie), popiół, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, tworzy-
wa sztuczne, papier, metale, żarówki/świetlówki, zużyte baterie 
i akumulatory, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wiel-
kogabarytowe, odpady remontowe i budowlane.

Odpady powinny być ułożone w jednym miejscu przy posesji i przygotowane do odbioru oraz transportu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przyjmiemy 
odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 6.30!

 

HARMONOGRAM WYWOZU 
odpadów wielkogabarytowych i mebli, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych opon samochodowych z terenu gminy Rzgów

Ostrzegamy mieszkańców przed firmami wy-
konawczymi, które ostatnio pojawiają się na te-
renie gminy, oferując odpłatne 
usługi w zakresie dofinansowań 
do wymiany kotłów oraz spo-
rządzenia wniosków w ramach 
Programu „Czyste Powietrze”. 
Często podszywają się oni pod 
pracowników UMR lub WFOŚiGW 
w Łodzi. Informujemy, że gmi-
na Rzgów prowadzi nieod-

płatny punkt doradczy w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie i nie współpracuje z żadną firmą 

doradczą w zakresie udziela-
nia dotacji. Mieszkańcy naszej 
gminy mogą za pośrednictwem 
UMR złożyć wniosek o dotację 
oraz otrzymać bezpłatną pomoc 
w zakresie weryfikacji wniosku.

Izabela Krauze 
Referat Ochrony 
Środowiska UMR

Urząd Miejski w Rzgowie przypomina o obo-
wiązkowych przeglądach kominiarskich w do-
mach, zabudowaniach rolniczych i w domkach 
letniskowych. 

Raz w roku obowiązkowo muszą być wy-
konane przeglądy stanu technicznego instalacji 
gazowej: sprawdzenie drożności, szczelności i 
prawidłowości połączeń. Raz w roku kominiarz 
musi sprawdzić stan techniczny przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych, wen-
tylacyjnych).

Czyszczenie prze-
wodów kominowych 
od palenisk węglowych 
musi być wykonywane 
obowiązkowo raz na 
3 miesiące, przewody 
kominowe od palenisk 
opalanych paliwem 
płynnym lub gazowym 
kominiarz musi prze-
czyścić co najmniej raz 
na pół roku. Czyszcze-
nie przewodów wenty-
lacyjnych odbywa się 
co najmniej raz w roku.

WK

OSZUKUJĄ NAWET 
NA „CZYSTE POWIETRZE”

ZAMÓW 
KOMINIARZA!

uwaGa!uwaGa!

listopadlistopad
GrudzieńGrudzień
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W piątek, 14 października 2022 
roku burmistrz Mateusz Kamiń-
ski oraz wiceburmistrz Monika 
Pawlik – w imieniu Rady Obwo-
dowej w Czerniowcach (rejonu 
partnerskiego) wręczyli podzię-
kowania osobom z naszej gmi-
ny, najbardziej zaangażowanym 
w organizowanie wsparcia dla 
Ukrainy. Są to: Ryszard Turski – 
przedsiębiorca, Jarosław Mirze-
jewski – przedsiębiorca, Adam 
Bednarczyk – przedsiębiorca, 
strażak OSP Bronisin Dwor-
ski i Włodzimierz Kaczmarek 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

W ramach konwojów z gminy Rzgów, w któ-
rych organizację włączyli się miejscowi oraz 
łódzcy przedsiębiorcy, mieszkańcy, Ochotnicze 
Straże Pożarne, Urząd Miejski, GOSTiR, parafia 

– dotychczas zakupiono lub pozyskano 7 samo-
chodów, w tym terenowe i karetkę. Samochody 
trafiły do obrony terytorialnej i na front. Łączna 
pomoc miała wartość kilkuset tysięcy złotych.

– W piątek, 4 marca 2022 roku wyjechał 
jeden z największych konwojów. Dary załado-
waliśmy do autokaru OSP Bronisin Dworski. 
Najbardziej hojnym darczyńcą okazała się firma 
Mawos. Zabrano sprzęt wskazany przez naszych 
ukraińskich partnerów jako niezbędny – mówi 
Jarosław Mirzejewski, koordynator akcji, 
przedsiębiorca ze Rzgowa, którzy uczestniczy 
od 2014 r. w wymianie miedzy samorządami 
w Rzgowie i Storożyńcu w obwodzie czernio-
wieckim. – Zabraliśmy półtorej palety masek tle-
nowych oraz przewody tlenowe do wykorzysta-
nia w szpitalach. Dużą pulę pomocy obejmowały 
materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji 
ran, żele zatrzymujące krwotoki, do zasklepia-
nia ran, wysuszające rany i przyspieszające ich 
gojenie, środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, 
a także strzykawki oraz igły.

– Kupiliśmy 6 agregatów prądotwórczych 
do zasilania urządzeń elektronicznych – konty-
nuuje J. Mirzejewski. – W transporcie znalazło 
się prawie 50 krótkofalówek z wydzielonymi czę-
stotliwościami. Ważną pozycję pomocową stano-
wiło 160 powerbanków o mocy umożliwiającej 
rozruch samochodów z wyczerpanymi akumu-
latorami ogólnego użytku do zasilania laptopów, 

krótkofalówek, telefonów, jak również latarek 
Uzupełniliśmy to kurtkami męskimi, zebranymi 
podczas społecznej zbiórki w Gminnym Ośrod-
ku, Sportu i Turystyki w Rzgowie. OSP Łask do-
starczyła 70 kompletów kołder z poduszkami. 
Masz autokar musiał pomieścić dużą partię 
ofiarowanych nowiutkich skarpet oraz specjalnie 
zakupionych czapek.

– W środę, a więc dzień przed misją humani-
tarną ukierunkowaną wstępnie na specjalistyczne 
wyposażenie, doszły nas wieści o katastrofalnej 
sytuacji żywnościowej w Ukrainie. Musieliśmy 
więc zmieścić w autokarze jeszcze żywność suchą 
do rozcieńczania i ekspresowego przygotowania: 
makarony, ryż, kasze, zupy, budynie, kisiele itp. 
Teraz wiemy, że nasza pomoc została rozdzielona 
nie tylko na Storożyniec z Czerniowcami, gdzie 
mieszka sporo Polaków z pochodzenia, ale trafiła 
znacznie dalej do Kijowa, Chersonia, Charkowa, 
Mikołajowa i na Zaporoże.

O godz. 3 nad ranem autokar OSP Bronisin 
pojechał do punktu recepcyjnego w Przemyślu. 
Wzruszające było spotkanie z misją humani-

tarną OSP Starowa Góra. Wolontariusz piloto-
wał rzgowską misję do miejsca, gdzie wsiadło 
45 uchodźców – wyłącznie kobiet z dziećmi. 
Wszystko było sprawnie zorganizowane przez 
punkt recepcyjny. Najmłodszy uchodźca miał 
4 miesiące. Wszystko było sprawnie zorgani-
zowane przez punkt recepcyjny. Wszystkie 52 
miejsca w pojeździe zostały zajęte przez konkret-
ne osoby, zdecydowane jechać w kierunku Ło-
dzi. Pan Jarosław pomagał wsiąść najmłodszym 
– dzieci drżały nie wiadomo bardziej z zimna, 
czy ze skrajnych emocji. Niektóre rodziny spę-
dziły trzy doby w podróży. W Łodzi uchodźców 
odbierali członkowie rodzin i znajomi.

Ryszard Turski przyjął 50 uchodźców. Był 
fundatorem jednego z używanych aut tereno-
wych przekazanych Ukraińcom. Na kameral-
nym spotkaniu z władzami w rzgowskim ra-
tuszu zaapelował wraz z pozostałymi o dalszą 
zbiórkę m.in. ciepłej bielizny, zimowych ubrań 
i innych rzeczy z listy przygotowanej przez nasz 
region partnerski.

Uchodźców wojennych w gminie Rzgów 
szacuje się na kilkaset osób. Numery pesel 
otrzymało 516 uciekinierów, ale przynajmniej 
połowa z nich zatrzymała się w Łodzi, Warsza-
wie i Poznaniu. Przyjechali do Rzgowa tylko 
się zarejestrować, bo u nas była krótsza kolejka.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz, 
Ryszard Poradowski

Ukraina dziękuje za wsparcie

Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie zwy-
ciężyło w konkursie na najlepszą kronikę, 

zorganizowanym przez stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania BUD-UJ RA-

ZEM. Serdecznie gratulacje 
dla Cecylii Agi Modran i po-
zostałych członkiń koła. Sło-
wa uznania również dla re-

prezentacji KGW Rzgów za świetną kronikarską 
pracę i wyróżnienie.

WK, fot. Miron Ossowski

Kronika KGW Kalino Kronika KGW Kalino 
najlepsza!najlepsza!
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Mszą w kościele parafialnym 
pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Rzgowie zainau-
gurowano w sobotę, 8 paździer-
nika 2022 roku uroczystości 
dla upamiętnienia 95. rocznicy 
utworzenia jednostki ochotni-
czej strażaków w Grodzisku.

Na uroczystym apelu przed strażnicą byli obec-
ni burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz 
Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Rzgowie. Samorządowcy złożyli gratu-
lacje druhom i druhnom, a następnie wręczyli 
gospodarzom okolicznościowe prezenty. Dla 
jubilatów zagrała Rzgowska Orkiestra Dęta. 
Na zakończenie spotkania Zarząd OSP Gro-
dzisko zaprosił uczestników na poczęstunek. 
Z okazji rocznicy druhom ochotnikom wrę-
czono również „Odznaki za wysługę lat”, która 
przyznawana jest w cyklu pięcioletnim przez 
zarząd gminny ZOSP RP.

Ratują niemal od stulecia
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku powsta-
ła 18 października 1927 roku z inicjatywy Anto-
niego Bartoszewskiego, Władysława Witczaka 
i Józefa Stokowskiego. Pierwszym jej naczelni-
kiem był w latach 1927–1930 A. Bartoszewski, 
a prezesem J. Stokowski. Zaczynano od zera, 
ale już w 1928 roku druhowie byli wyposażeni 
w sikawkę ręczną oraz wóz konny i beczkowóz. 
Wybudowano również drewnianą strażnicę 
na placu przekazanym przez ówczesnego go-
spodarza OSP Grodzisko druha S. Madeja.

W latach 1931–1957 naczelnikiem jednost-
ki był druh Jan Kluka a prezesem Franciszek 
Szor. Nawet okupacja nie przerwała działalno-
ści jednostki. W 1946 r. otrzymali nową loka-
lizację w budynku gromadzkim na obecnym 
placu. Jednakże budynek wymagał gruntow-
nego remontu w celu dostosowania do swej 
roli, co własnym sumptem wykonali strażacy 
z Grodziska. W 1956 r. już w okresie kadencji 
prezesa Bronisława Modranki i naczelnika St. 
Modranki zostały wybudowane garaże przy re-
mizie. W 1963 r. przy pomocy PZU zakupiono 

pierwszą motopompę, a w 1966 r. z funduszy 
własnych – samochód półciężarowy.

W 1977 r. odbyła się uroczystość 50-lecia 
jednostki i przekazania pierwszego wozu bojo-
wego Star 25, który służył do 1990 r. W 1985 r. 
zapadła decyzja o budowie nowej strażnicy, 
a już w lipcu następnego roku przystąpiono 
do rozbiórki starych murów. Prace rozbiórko-
we i budowlane prowadzili strażacy i okoliczni 
mieszkańcy, którzy własnymi pojazdami zwo-
zili materiały na nową strażnicę. Całość nadzo-
rował i koordynował wówczas nowy druh, Ma-
rek Bartoszewski. Już jesienią 1991 r. nowy wóz 
bojowy Star 244 znalazł się w garażu nowego 
budynku. OSP Grodzisko włączono do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Roboty 
wykończeniowe w strażnicy trwały do 1997 r.

W lutym 1996 r. – po blisko 40-letnim spra-
wowaniu swych funkcji – ze względu na stan 
zdrowia i wiek zrezygnowali z pełnienia funkcji 
– prezes Bronisława Modranka oraz naczelnik 
Stanisław Modranka. Nowym prezesem zo-
stał Marek Bartoszewski, a naczelnikiem Jerzy 
Berczak. W 1999 r. jednostkę zasilił samochód 
operacyjny matki Lublin. Zamontowano radio-
wy system selektywnej syreny, zainstalowano 
w budynku dwa systemy alarmowe oraz awa-
ryjne zasilanie energetyczne.

Wjazd w XXI wiek
W grudnia 2010 roku do remizy wjeżdża nowy, 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy firmy 

Mercedes. Posiada on zbiorniki o pojemno-
ści 4 tys. litrów, z czego 10% to piana gaśni-
cza. Pojazd wraz z wyposażeniem zakupiono 
dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. W roku 2011 funkcję naczelnika 
jednostki przestaje pełnić druh Jerzy Berczak, 
a obowiązki przejmuje jego zastępca dh Szy-
mon Kluka. Podczas zebrania walnego w 2015 
roku, po czterech kadencjach z funkcji prezesa 
jednostki rezygnuje dh Marek Bartoszewski. 
Funkcję tę powierzono obecnemu prezesowi 
dh. Tadeuszowi Olbanowi.

Na 90. rocznicę powstania OSP Grodzisko 
w remizie przybył lekki samochód ratowniczo-
-gaśniczy opel movano, następca lublina. Po-
jazd zakupiono dzięki dotacji z Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie, środkom WFOŚiGW w Łodzi 
oraz z funduszu Rady Sołeckiej Grodziska 
i Konstantyny. Opel movano posiada 300-li-
trowy zbiornik do likwidacji m.in. niewielkich 
zarzewi ognia, gaszenia wysuszonych łąk czy 
pojemników ze śmieciami. Przede wszystkim 
jednak oddaje nieocenione usługi w usuwaniu 
skutków awarii chemiczno-ekologicznych.

– W ostatnich latach pandemia Covid-19 
przyniosła nowe obowiązki – mówi prezes Ta-
deusz Olban. – Wyjazdy do zdarzeń z zakażo-
nymi wirusem stały się rutyną. Dostosowując się 
do innych, nowych zagrożeń, szkolimy się z PSP 
w ramach specjalizacji chemiczno-ekologicznej. 
Posiadamy ubrania specjalistyczne. Dzięki dosko-
nałej współpracy z Urzędem Miejskim w Rzgo-
wie, jednostka uczestniczy w wielu programach 
skierowanych do OSP. Między innymi z „Fun-
duszu Sprawiedliwości” pozyskuje nowy sprzęt 
medyczny, kamerę termowizyjną oraz sprzęt 
oświetleniowy. Została kupiona nowoczesna 
motopompa Tohatsu dzięki m.in. dofinansowa-
niu z funduszu sołeckiego. Program uruchomiony 
przez WFOŚiGW w Łodzi pozwala na doposaże-
nie naszych ratowników w wysokiej klasy sprzęt 
ochrony. Zakupiono 12 kompletów nowoczesnych 
ubrań specjalnych firmy Ballyclare.

– Rok 2022 zapisuje się w historii jednost-
ki jako kolejne wyzwanie – kontynuuje prezes 
OSP Grodzisko. – Wojna prowadzona na Ukra-
inie mobilizuje wszystkich do zaangażowania 
się w pomoc udzielaną naszym kolegom zza 
wschodniej granicy. Jednostka nasza uczestniczy 
w zbiórce sprzętu dla strażaków z Ukrainy. Prze-
kazujemy między innymi węże, hełmy i ubrania 
ochronne. Nasi strażacy uczestniczą w zbiórkach 
funduszy, aby pomóc naszym sąsiadom. Nadal, 
dzięki udziałowi w programach finansujących 
działalność OSP udaje się pozyskiwać nowe wy-
posażenie. W tym roku są to nowoczesne lekkie 
butle powietrzne wykonane z kompozytów wę-
glowych oraz doskonałe hełmy firmy Rosenbauer.

Włodzimierz Kupisz, Fot. UMR

95. urodziny 95. urodziny 
OSP GrodziskoOSP Grodzisko
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To nie był dobry czas dla se-
niorskich drużyn Zawiszy. Ani 
pierwszy zespół, ani drużyna 
rezerw, ani też zespół kobiecy 
nie osiągają oczekiwanych 
wyników. Najwięcej zastrzeżeń 
można mieć do zawodników 
występujących w klasie okrę-
gowej. I może nie tyle do pre-
zentowanego stylu gry, ale 
przede wszystkim do liczby 
zdobywanych punktów.

Seniorzy poniżej oczekiwań

Od poprzedniego sprawozdania przed mie-
siącem, piłkarze Zawiszy rozegrali pięć kolej-
nych spotkań, z których tylko dwa przechylili 
na swoją korzyść. Co prawda, były to okazałe 
zwycięstwa (6:0 z AMII Łódź i 5:1 z Iskrą Do-
broń), ale odniesione z drużynami z dolnych 
rejonów tabeli. Trzy pozostałe zakończyły się 
porażkami (2:4 z ŁKS III Łódź i Włókniarzem 
Pabianice oraz 1:2 z Orłem Parzęczew). Jeśli 
należałoby wybrać mecz, w którym ciężko było 
osiągnąć dobry końcowy rezultat, to wskazać 
można mecz z pabianiczanami. Goście pro-
wadzili w nim od samego początku i z upły-
wem czasu wynik nie dawał większych nadziei 
na jego odwrócenie.

Zupełnie inaczej wyglądały dwa pozosta-
łe pojedynki. W meczu z ŁKS przy stanie 2:3 
i naporze naszej drużyny dążącej do remisu, 
fatalny błąd popełnił stojący między słupkami 
Zawiszy Jakub Wojtczak, który doprowadził 
do kolejnej straconej bramki. Natomiast w me-
czu w Parzęczewie nasz zespół po pierwszej 
połowie prowadził 1:0, ale tuż po wznowieniu 
i po otrzymanej drugiej na przestrzeni kilku 
minut żółtej kartki, musiał dokończyć zawody 
w osłabieniu. Niestety zostało to wykorzysta-
ne przez gospodarzy, którzy po błędach naszej 
obrony zdołali zdobyć dwie bramki. Powyższe 

pokazuje jak kosztowne są błędy popełniane 
przez podopiecznych Michała Osińskiego. Nie-
stety za walory artystyczne punktów jednak się 
nie przyznaje i pierwsza drużyna mocno odda-
liła się od pierwszej ligowej trójki.

Jeszcze gorszy okres ma za sobą zespół re-
zerw Zawiszy. Po niezłym początku sądziliśmy, 
że kolejne dobre wyniki będą tylko kwestią cza-
su. Okazało się jednak, że o jakąkolwiek punk-
tową zdobycz było bardzo trudno. Pewnym 
usprawiedliwieniem może być brak doświad-
czonego i ogranego bramkarza. W obliczu 
odniesionych kontuzji przez dwóch zawod-
ników, między słupkami zadebiutowali obaj 
golkiperzy zespołu Juniorów (roczniki 2006). 
Choć cieszy nas fakt samego debiutu w roz-
grywkach seniorskich, to jednak tzw. frycowe 
jest płacone na ten moment regularnie i stąd 
ciężko o zwycięstwa. Często też, nadal bardzo 
młody zespół, przegrywa swoją fizycznością, 
co przekłada się na dużo słabsze końcówki 
spotkań. W ostatnim meczu ze Startem Łódź 
(0:3) szwankowała również skuteczność, gdyby 
udało się wykorzystać choć połowę wypraco-
wanych sytuacji to ostatecznie wynik mógłby 
być przynajmniej remisowy.

Trzeci, kobiecy zespół seniorski, ciągle nie 
może ugrać choćby jednego dodatkowego oczka 
w swoich rozgrywkach. Najbliżej zdobyczy 
punktowej dziewczyny były w ostatniej kolej-
ce w meczu z Kolejarzem Łódź, który jednak 
zakończył się minimalną porażką 0:1. Z zasły-
szanych informacji od trenerki Ewy Szmitki, 
przeskok w wyszkoleniu poszczególnych drużyn 
w stosunku do IV-ligowych zmagań jest bardzo 
duży, żeby nie powiedzieć kolosalny. Już także 
same nazwy drużyn, z którymi muszą się mie-
rzyć, mogą namieszać w głowie. Mecze z takimi 
zespołami jak Polonia Warszawa, Wisła Płock 
czy ostatnio goszcząca w naszych skromnych 
progach Legia Warszawa, oprócz aspektu czy-
sto sportowego, dodają także psychologiczne-
go czy mentalnego akcentu. Na pewno jednak 
cenne jest poznawanie, jak funkcjonują zespoły 
o uznanej marce, jak wygląda ich zaplecze, orga-
nizacja klubu czy sposób treningu i gry.

Młodzież ciągle na plus

Natomiast sporym optymizmem napawają 
„wyczyny” zespołów młodzieżowych. Ciężko 
zdecydować, od którego zespołu należy roz-
począć prezentację osiąganych wyników. Tym 
razem wybór pada na zespół z połączonych 
przed startem sezonu roczników 2009 i 2010. 
Wydawać się mogło, że skoro dołączony został 
młodszy rocznik, to rezultaty mogą być gorsze 
niż w poprzednim roku. Nic bardziej mylne-
go. Liga Trampkarza C2 została zdominowana 
przez nasz zespół, który zakończył regularne 
rozgrywki z kompletem 7 zwycięstw i imponu-
jących bilansem bramkowym 58:8. To kolejna 
tak świetnie zagrana runda, która umożliwi 
przystąpienie do baraży o rozgrywki woje-
wódzkie. Czekamy z niecierpliwością na pierw-
szego rywala i być może lepszy niż ostatnio 
wynik. Zespołowi należą się ogromne brawa.

Okazało się też, że najtrudniejszym poje-
dynkiem był ostatni wyjazdowy z Jagiellonią 
Tuszyn. „Małe derby” przyniosły ogromne 
emocje i choć przeciwnik piłkarsko był słabszy 
to zagrał bardzo ambitnie i zwycięstwo do ostat-
nich chwil wisiało na włosku. Ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 2:1 dla Zawiszy i – jak 
już zostało wspomniane – drużyna nie znalazła 
swojego pogromcy w całych rozgrywkach.

W poprzednim numerze gazety pisali-
śmy też o wyrównanych pojedynkach zespołu 
z rocznika 2012 m.in. z silnymi łódzkimi dru-
żynami. Ostatni czas przyniósł już nie wyrów-
nane, a zwycięskie pojedynki z dużymi akade-
miami AKS i UKS SMS Łódź. Ten czas to także 
stojące na dobrym poziomie mecze z Borutą 
Zgierz. Na koniec jesiennych rozgrywek czeka 
ich jeszcze spotkanie z zespołem łódzkiego Wi-
dzewa. Trzymamy kciuki za dobry wynik, ale 
jeszcze mocniej za dalszy rozwój zawodników.

Na pewno kolejny raz pochwalić należy też 
drużynę Juniorów Młodszych. Powoli stają się 
pełnoprawnym uczestnikiem ligi wojewódz-
kiej. Tak naprawdę w ich przypadku, z tygodnia 
na tydzień, obserwujemy stały progres. Ostat-
nie spotkania to wyrównane boje z drużyna-
mi, które wydawały się jeszcze niedawno być 
poza naszym zasięgiem. Minimalna porażka 
z Lechią Tomaszów Mazowiecki (1:2), remi-
sy z drużynami Sokoła Aleksandrów (2:2) czy 
AKS SMS Łódź (2:2), czy zwycięstwo nad SAP 
Andrespolią (3:2) pokazują, że początkowy lęk 
czy trema przed nowym, odchodzą w siną dal, 
a zespół staje się coraz silniejszy. Brawo!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza
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