
Na XXV uroczystej sesji Rady Miejskiej w środę, 13 lipca 
Mateusz Kamiński otrzymał zaświadczenie o wyborze 

na burmistrza od Mariusza Ruteckiego, przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie. 

Głos zabrał M. Rutecki:
 – „Witam wszystkich Państwa, w tym zgromadzonych przed 
monitorami komputerów i oglądających tę sesję online. Kiedy 
19 miesięcy temu, 9 grudnia 2014 r. wręczałem zaświadczenie 
o wyborze Konradowi Kobusowi przez myśl mi nie przeszło, 
że spotkamy się ponownie tak szybko. 
Niespodziewana śmierć burmistrza Konrada Kobusa - poza 
zwykłym ludzkim odruchem szoku, niedowierzania i smutku – 
wymusiła określone działania prawne przewidziane Kodeksem 
Wyborczym. Ich efektem były przedterminowe wybory. 

Chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. 
Dziękuję członkom Obwodowych i Miejskiej Komisji Wyborczej 
za zaangażowanie. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, a tu przede wszystkim pełnomocnikowi burmi-
strza Rzgowa d. s. wyborów i referendów – Pani Małgorzacie 
Rózdze i jej zespołowi za wszelkie działania, mające na celu 
prawidłowe funkcjonowanie wszystkich trybików tej machiny 
wyborczej. Dziękuję Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi, 
Panu sędziemu Tomaszowi Szabelskiemu oraz Dyrektor 
Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi – Pani 

Grażynie Majerowskiej-Dudek za wydatną pomoc i wsparcie 
merytoryczne przy organizacji tych wyborów.
Mateusz Kamiński w trakcie swojej kampanii wyborczej 
w jednym z wywiadów powiedział:
„Przede wszystkim chcę kontynuować to, co zostało zaczęte 
przez mojego zmarłego szefa.” 
Panie burmistrzu - gratuluję wyboru i życzę owocnej pracy na 
rzecz całej naszej społeczności oraz realizacji tego zamierzenia.

Następnie Mateusz Kamiński złożył ślubowanie przed 
Radą Miejską:

 – Obejmując urząd burmistrza Rzgowa uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy Rzgów.

Sala konferencyjna była tak pełna osób , które chciały 
pogratulować nowo wybranemu burmistrzowi oraz podzię-
kować Wojciechowi Skibińskiemu, pełniącemu dotychczas 
funkcję burmistrza, że wciąż trzeba było dostawiać kolejne 
krzesła. 

W krótkim wystąpieniu, burmistrz M. Kamiński powie-
dział: - Do końca tej skróconej kadencji będę miał na sercu 
słowa ślubowania. Wypełnię wolę mieszkańców - będę 
kontynuował linię przyjętą przez Konrada Kobusa. No cóż , 
przystępujemy do pracy.

Pośród wielu gratulacji, burmistrz M. Kamiński otrzymał 
życzenia pomyślnej misji dla dobra lokalnej społeczności 
gminy Rzgów od zaprzyjaźnionego regionu z Włoch. 
Gratulacje podpisali:

Moreno Bonard, Burmistrz Gminy San Bartolomeo, Gavino 
Fiori, Burmistrz Gminy Cavargna, Lino Mancassola, Dyrektor 
Orkiestry Corpo Musicale Santa Cecilia San Bartolomeo, 
Lino Mancassola, Dyrektor Zespołu Folklorystycznego 
Val Cavargna, Nilu Pozzi, Dyrektor Lokalnej Organizacji 
Turystycznej San Bartolomeo. 

Gratulacje i życzenia nadeszły również od Jarosława 
Bartosza, Przewodniczącego Rejonowej Administracji 
w Storożyńcu na Ukrainie, miasta zaprzyjaźnionego od 
wielu lat z gminą Rzgów.

TeksT i foT: Włodzimierz kupisz

Konferencja 
z przedsiębiorcami

Trzecia co do zamożności gmina w Łódzkiem – Rzgów – 
była gospodarzem konferencji pod tytułem „Kierunki 

rozwoju gminy Rzgów i regionu w perspektywie współpracy 
administracji publicznej z sektorem prywatnym”. 

28 czerwca w Urzędzie Miejskim w Rzgowie spotkali się 
Zbigniew Rau - wojewoda łódzki, poseł Joanna Kopcińska, 
samorządowcy, sołtysi, właściciele firm z gminy Rzgów oraz 
dziennikarze. Uczestnicy mówili o lokalnych przedsiębiorcach, 
którzy bez wsparcia państwa w latach 90. stworzyli podwa-
liny rodzimego kapitału. Z tego kapitału powstały centra 
handlowe, a także setki zaopatrujących je hurtowni i szwalni.

TeksT i foT: Włodzimierz kupisz

WaKacje W hali już za nami

Niezwykle ucieszyła nas 
frekwencja na wakacyj-

nych zajęciach w Gminnym 
Ośrodku Sportu, Turystyki 
i  Rekreacji w  Rzgowie. 
Rodzice zapisali 63 dzieci.

Podczas trzech tygodni 
zajęć od 27 czerwca do 
15 lipca dzieci skorzystały 
z różnych form aktywności. 
Gry zespołowe i zabawy 
prowadzone były przez animatora. Letnia szkółka tenisa 
ziemnego pozwalała rozpocząć bądź kontynuować tenisową 
przygodę. Zajęcia taneczne pozwalały na połączenie ruchu 
i muzyki. Dla odważnych były zajęcia na ściance wspinaczkowej. 
W pierwszym tygodniu zajęć dzieci uczestniczyły w spotkaniu 
z psychologiem zdrowia. Zajęcia sportowo-rekreacyjne zorga-
nizowała gmina Rzgów oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

TeksT i foT: radosłaW BuBas

szczątKi czerWonoarmisty

P odczas prac w parku 
im. Adama Mickiewicza 

w Rzgowie 24 czerwca 
znaleziono szczątki ludzkie. 
Chodzi o szkielet najpraw-
dopodobniej żołnierza ra-
dzieckiego, który zginął lub 
zmarł pod koniec II wojny 
światowej.

Świadczą o tym dwa gu-
ziki od munduru z sierpem 

i młotem. Zawiadomiono Komisariat Policji w Rzgowie, a ten 
przekazał materiały Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach. 
Szczątki spakowane, zgodnie z przepisami - do tekturowych 
kartonów, zostały oddane pracownikom firmy pogrzebowej, 
która zawiozła je do zbadania w Zakładzie Medycyny Sądowej 
w Łodzi. O znalezisku powiadomiono Ambasadę Rosji.

oprac. masz, Włok foT: maTeusz szczepaniak

UKAZUJe SIę OD KWIeTNIA 1995

BABIChy, BRONISIN DW., CZyżeMINeK, STARA GADKA, GOSPODARZ, GRODZISKO, GUZeW, hUTA WISKICKA
KALINKO, KALINO, KONSTANTyNA, PRAWDA, ROMANóW, RZGóW, STAROWA GóRA, TADZIN

LIpIec / sIerpIeń 2016 • nr 249

Nasza GmiNa
R z g ó w Bezpłatna gazeta Samorządowa

W ii turze głosoWania 3 lipca przedterminoWe Wybory na burmistrza rzgoWa 
Wygrał mateusz KamińsKi. uzysKał 1759 głosóW, podczas gdy jego KontrKandy-
data Wojciecha sKibińsKiego poparło 1105 mieszKańcóW. freKWencja Wyborcza 
Wyniosła 37,09 procent.

no cóż, przystępujemy do pracy



Małgorzata Rózga uzyskała tytuł magistra administracji 
8 czerwca 2004 r. w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale 

Prawa i Administracji. Obroniła z wynikiem bardzo dobrym 
pracę magisterską pt. „Nietypowe formy zatrudnienia i agencje 
pracy tymczasowej”. 

W rzgowskim ratuszu – jako pełnomocnik burmistrza - or-
ganizowała wszystkie wybory od 2011 r. Była podinspektorem 
Referatu Budżetu i Finansów ds. opłaty targowej. Pracowała 
jako inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej. Była ławnikiem 
poprzedniej kadencji Sądu Rejonowego w Pabianicach – 
IV Wydział Pracy. Od dwóch kadencji uczestniczy w pracy 
Rady Sołeckiej w Rydzynkach. 

Urodziła się w Łodzi. Od 6 lat mieszka z rodziną w Rydzynkach. 
Mąż Artur, synowie: Kacper i Szymon. Wolne chwile spędza 
z rodziną. Gdy rodzina już śpi, dużo czyta i to literaturę bardzo 
tematycznie zróżnicowaną: od poezji i książek podróżniczych 
Wojciecha Cejrowskiego po biografie, książki historyczne 
i powieści obyczajowe. Wybór gatunku zależy od aktualnego 
nastroju. Czyta dużo dzieciom. Gra w gry planszowe. 

 – W pracy zawodowej uważam, że zła decyzja jest lepsza niż 
bezczynność – mówi wiceburmistrz M. Rózga. - Nie boję się 
wyzwań i ciężkiej pracy. Od współpracowników oczekuję 
zaangażowania w pracę, szczerości i uczciwości. W życiu 
kieruję się wartościami chrześcijańskimi. Pracę zastępcy 
burmistrza postrzegam jako służbę społeczną. Jest to 
dla mnie ogromne wyróżnienie, mobilizacja do jeszcze 
większego wysiłku i pracy. Od wielu lat Rzgów pozostaje 
w moim sercu moją małą ojczyzną. Tutaj uczą się moje 
dzieci, tutaj pracuję, leczę się, uczęszczam do kościoła, 
jadam i oczywiście… ubieram w lokalnych sklepach.

M. Rózga dużo czasu poświęca obowiązkom domowym. 
Gotuje obiady. Zawsze musi piec równolegle dwa ciasta, aby 
sprostać ulubionym smakom każdego z trzech mężczyzn 
w domu. Mąż uwielbia jabłecznik i sernik, ale najmłodszy 
syn preferuje murzynka. Sama uwielbia ciasto drożdżowe, 
bo jest najlepsze na… stres.

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

27 sierpnia, sobota, park im. Adama Mickiewicza przed 
Urzędem Miejskim

•	 14:00 Rozpoczęcie 
•	 14:00 - 15:30 Blok dla dzieci 

 – Teatr Króla: bajka -,, Dobry uczynek chowam do skrzynki”
 – ,,Cień”
 – Grupa Livero 
 – a oprócz tego - małe wesołe miasteczko (karuzela, 
wodne kule, strzelnica, quady, kucyk)

 – dla dzieci malowanie twarzy
•	 15:30 operetka w wykonaniu Anny Cymmerman
•	 16:30 Zespoły regionalne: 

 – Rzgowski Chór ,,Camerata”
 – Zespół Pieśni i Tańca ,,Rzgowianie” 

•	 18:00 blok kabaretowy - wystąpi Andrzej Grabowski, aktor spraw-
dzony w rolach komediowych i dramatycznych, występuje m. in. 
w serialach: „Świat według Kiepskich” i „Pitbull”

•	 19:00 zespół Modern Talking - reloaded
•	 20:00 Sempre Cantare
•	 21:00 - 24:00 Dyskoteka 

•	 22:00 pokaz sztucznych ogni Fire Show
•	 24:00 Zakończenie imprezy

w e wszystkich strażnicach OSP w gminie Rzgów, 
podobnie jak w reszcie kraju - 1 VIII o godz. 1700 

włączą sie syreny alarmowe. Przypomną o 72. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau zwraca się do wszystkich 
mieszkańców o godne uczczenie tej rocznicy jednego 
z największych bohaterskich zrywów w naszej historii. 
Niezłomna postawa bohaterów walki o wolność i suwe-
renność Rzeczypospolitej sprzed 72 lat, którzy wypełniając 
słowa żołnierskiej przysięgi zapłacili najwyższą cenę, to 
ponadczasowe świadectwo patriotyzmu, hartu ducha 
i odwagi. W apelu czytamy dalej, że zachowanie pamięci 
o heroizmie i poświęceniu młodych ludzi, dla których 
najwyższą wartością była Ojczyzna, to nasz moralny 
obowiązek. 

Syreny zabrzmią przez minutę dźwiękiem modulowanym.

W czWarteK rano, 14 lipca burmistrz rzgoWa mateusz KamińsKi poWołał sWo-
jego zastępcę. Wiceburmistrzem została małgorzata rózga, dotychczasoWa 
szefoWa referatu ogólnego i zastępca KieroWniKa urzędu stanu cyWilnego. 
jest bezpartyjna.

program dni rzgoWa’ 2016 1 Viii syreny Włączą się 
o godz. 1700

28 podopiecznych Pracowni Plastycznej Irminy 
Kuzik z GOK-u w Rzgowie powróciło z Pleneru 

Malarskiego w Bieszczadach.
Dzieci w drodze do Komańczy uczestniczyły w wy-

cieczce do Kielc, gdzie zwiedziły Muzeum Zabawek 
oraz Jaskinię pod Kadzielnią. Wstępem do poznania 
Bieszczad był wieczór poświęcony rozmowom na temat 
zwierząt i roślin które mogły spotkać w tym regionie. 
Podczas wycieczki do Sanoka spacerowały po Muzeum 
Budownictwa Ludowego i odwiedziły pracownię ikon. 
Wzięły udział w zajęciach z gliną.

Kolejna atrakcją było wejście na Duszatyn i malowanie 
panoramy Komańczy, zwiedzanie cerkwi w Smolniku, 
malowanie panoramy Bieszczad ze Smolnika, zwie-
dzanie hodowli koni, a także tamy nad Soliną. Potem 
była wycieczka po okolicy i malowanie klasztoru Sióstr 
Nazaretanek z wykorzystaniem techniki tłusty pastel. 
Tutaj rzgowskie dzieci stały się mimowolnie lokalną 
atrakcją turystyczną. Cudzoziemcy turyści fotografowali 
je podczas malowania skromnego klasztoru, który 
w swych dziejach był przez rok miejscem internowania 
Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

Młodzi artyści z gminy Rzgów po przejściu szlaku 
okolicznych cerkwi utrwaliły unikatową architekturę 
w swoich pracach. Dużo przeżyć artystycznych wiązało 
się z wycieczką do Krosna, zwłaszcza po pokazie przy 
piecu hutniczym. Odbyły się warsztaty malowania 
na szkle, a zdobyta wiedzę mogły dzieci pogłębić 
zwiedzając pracownie w Centrum Szkła w Krośnie. 

Opiekunami dzieci były: Irmina Kuzik, Agnieszka 
Ruta, a także Joanna Jeziorska.

oprac. Włok foT.: agnieszka ruTa

bieszczadzKi plener dzieci 
z gminy rzgóW

małgorzata rózga 
Wiceburmistrzem rzgoWa

Źródło zdjęcia: www.polskie-kino.eu
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w treści uchwały czytamy, że gmina Rzgów deklaruje 
również wolę współtworzenia obszaru Lokalnej 

Grupy Działania Bud-Uj-Razem oraz przystąpienie do prac 
nad Lokalną Strategią Rozwoju 2014-2020

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że wyrażenie woli 
kontynuacji członkowstwa w stowarzyszeniu - umożliwi 
pozyskiwanie pieniędzy Unii europejskiej poprzez składanie 
wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. 
Chodzi tu o wsparcie inwestycji w ramach unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Całoroczna składka gminy Rzgów na rzecz stowarzyszenia 
wynosi 10 tysięcy złotych i jest opłacana do końca marca. Jakie 
są korzysci z przynależności do Lokalnej Grupy Działania? 

Po wakacjach Urząd Marszałkowski w Łodzi przydzieli sto-
warzyszeniu pulę pieniędzy, która zostanie podzielona dla 
potencjalnych przedsiębiorców na rozpoczęcie samodzielnej 
działalności gospodarczej. Dla firm istniejących oznacza to 
środki na rozwój. Gmina Rzgów będzie mogła skierować 
wnioski na dotacje np. na budowę nowych siłowni na 
świeżym powietrzu i na place zabaw. 

Stowarzyszenie posiada własną stronę internetową 
LOKALS.pl, która często zamieszcza informacje o wydarze-
niach w naszej gminie. Dla nas jest to dodatkowe miejsce 
na promocję lokalnych przedsięwzięć: imprez kulturalnych 
czy inwestycji.

TeksT: Włodzimierz kupisz foT.: agnieszka ruTa

w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców uruchomiona zo-

stanie strona internetowa rezerwacji wizyt cudzoziemców, 
zamierzających złożyć wnioski o legalizację pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić o zaproszenia 
oraz zezwolenia na pracę.

Rezerwacji należy dokonać na stronie rezerwacje.lodzkie.eu.
Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu, uruchomiono 
odrębne stanowisku komputerowe (Łódź, ul. Piotrkowska 103, 
parter, przy ochronie). Rejestracja rozpocznie się od 1 sierpnia 2016 r.

On 25 of July 2016 online booking visits will be launched 
for clients submitting applications for legalization of stay in 
Poland, invitations and work permits.

Booking website : rezerwacje.lodzkie.eu
First online booked visits will be available from 1 August 2016.

Clients who have no access to the Internet can arrange visit 
using computer on the groud floor (beside security guards).

Źródło foTografii profiloWej:

www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

Komisarz Robert Kieszek, p.o. 
komendanta Komisariatu Policji 

w  Rzgowie poinformował na XXIV 
sesji Rady Miejskiej o stanie bezpie-
czeństwa od stycznia do maja 2016 r.

 W omawianym okresie wykrywal-
ność przestępstwa na terenie działania 
rzgowskiego komisariatu wyniosła 
47,52 procent. Odnotowano sto 
przestępstw w różnych kategoriach. 
Z danych statystycznych wynika, że 
w  tym samym okresie ubiegłego 
roku zostało popełnionych o  13 
przestępstw więcej. Kom. Robert 
Kieszek pisze, że świadczy to o wy-
hamowaniu dynamiki przestępstw 
na podległym mu terenie.

W tym okresie wykryto 45 prze-
stępstw, najbardziej uciążliwych 
dla społeczeństwa. Do najczęściej 

ujawnianych prze-
stępstw pospolitych 
należy 27 kradzieży, 
dokonanych z  re-
guł y w  centrach 
handlowych.

Sukcesem funkcjo-
nariuszy było ujawnie-
nie domowej plantacji 
konopi indyjskich. 
Roślin naliczono - 44. 
Wystarczyłyby one 
przestępcom do uzy-
skania bez mała kilo-
grama marihuany. W domu sprawcy 
policjanci znaleźli jeszcze 28 tabletek 
ecstazy. 

Policjanci zatrzymali również 
22-letniego pedofila, który dopuścił 
się przestępstwa seksualnego wobec 

osoby nieletniej. Mężczyzna został 
tymczasowo aresztowany.

Źródło zdjęcia: www.przygodzice.pl

opr: Włok

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie kupił nowy ciągnik z kosiarką bijakową 
na wysięgniku, składaną hydraulicznie. Ciągnik wraz 
z osprzętem jest wykorzystywany w okresie wiosennym 
i letnim, głównie do pielęgnacji zieleni przydrożnej. 
W okresie jesiennym oraz zimowym ciągnik będzie 
skierowany do prac, związanych z bieżącym utrzy-
maniem dróg oraz przy odśnieżaniu i zwalczaniu 
gołoledzi. Dostawcą sprzętu za prawie 246 tysięcy 
złotych była firma z Ujazdu.

adam sTaWiany foT. łukasz fuks

na XXiV sesji radni przyjęli uchWałę W spraWie Wyrażenia Woli Kontynuacji 
członKoWstWa naszej gminy W loKalnej grupie działania stoWarzyszeniu 
bud-uj-razem W latach 2014-2020. jej sygnatariuszami jest poWiat piotrKoW-
sKi oraz 20 gmin regionu środKoWej polsKi.

internetoWa rejestracja 
cudzoziemcóW

Wystarczyłoby na Kilo maryhy...

noWy ciągniK dla służb 
Komunalnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ 
RAZeM” powstało, aby aktywizować społeczności lokalne 
do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców. Tworzy 
ją 21 jednostek samorządu terytorialnego: Będków, 
Budziszewice, Czarnocin, Dobryszyce, Gomunice, 
Gorzkowice, Grabica, Masłowice Moszczenica, Kamieńsk, 
Kodrąb, Ksawerów, Łęki Szlacheckie, Pabianice, Rozprza, 
Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska, Ręczno 
i powiat piotrkowski.

Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest 
ze środków Unii europejskiej
Biuro Stowarzyszenia LGD „Bud-Uj Razem”
tel. 516-963-993, e-mail: biuro@buduj.eu 
ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd
Biuro czynne od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

z lgd razem po pieniądze unijne

Na zdj. Na stronie internetowej stowarzyszenia 
natychmiast odnotowano np. plener malarski 

w Bieszczadach 28 dzieci – podopiecznych rzgowskiego 
GOK - Pracowni Plastycznej Irminy Kuzik
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z akończono przebudowę hydroforni w ul. 
Krzywej w Rzgowie, a część wydanych 

na to pieniędzy będzie można odzyskać. 
W związku z taką możliwością, Referat Inwestycji 
podpisał umowę z zarządem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na pożyczkę umarzalną w wysokości 
812 tysięcy złotych. Te pieniądze można 
będzie wykorzystać przy okazji kolejnej 
modernizacji innej hydroforni. 

Przygotowano pismo do GDDKiA w sprawie 
wyrażenia zgody na budowę końcowego 
odcinka chodnika na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie. 
Rozstrzygnięto przetarg na budowę II etapu 
drogi w Kalinku. 

Trwa projektowanie dróg w gminie. 

Do planu dodano przebudowę ul. Dworskiej. 
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chod-
nika na ul. Literackiej i Kamiennej w Rzgowie. 
W zmianach w budżecie na drogi znalazła się 
propozycja uzupełnienia brakującej kwoty. 

Zlecono wykonanie rowów odpływowych 

w Starowej Górze. Zlecono wykonanie 
projektu usunięcia kolizji na ul. Kuchennej 
w Starowej Górze. W przygotowaniu jest 
przetarg na umocnienie skarpy na ul. żwirowej 
w Starowej Górze. 

Wyłoniono wykonawcy modernizacji 

klatki schodowej w OSP Rzgów. Trwa mo-
dernizacja strażnicy OSP Prawda. Odbył się 
odbiór techniczny bram garażowych w OSP 
Romanów.

Rozpoczęto remont pomieszczeń komu-
nalnych. Zakończono rozbudowę klimatyzacji 
w Urzędzie Miejskim. 

 Zlecono wykonanie projektu instalacji 
centralnego ogrzewania w szkole podstawowej 
w Rzgowie oraz wykonanie kotłowni gazowej. 
Ogłoszono przetarg na modernizację placu 
zabaw w przedszkolu w Rzgowie. Zakończono 
prace związane z ułożeniem kostki brukowej 
na placu zabaw w Kalinku. 

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej 
na ul. Nasiennej w Rzgowie. Rozpoczęto prace 
w parku miejskim w Rzgowie. Podpisano zle-
cenie na doposażenie świetlicy w Czyżeminku. 
Trwa modernizacja świetlicy w Gospodarzu. 

Ogłoszono przetarg na wykonanie pro-
jektu przedszkoli w gminie Rzgów. Wpłynęło 
ok. 15 ofert. Najtańsza oferta wynosiła ok. 
63 tys. zł. dla dwóch przedszkoli.

foT. maTeusz szczepaniak

podczas XXiV sesji 
rady miejsKiej, referat 
inWestycji urzędu 
miejsKiego przedstaWił 
informację o sytuacji 
różnych inWestycji.

z hydroforni przy ul. KrzyWej popłynęła 
znóW Woda, czyli raport o inWestycjach

Na zdj. Wnętrze hydroforni

1 lipca o godz. 12.50 odbyło się uroczyste otwarcie 40-ki-
lometrowego odcinka autostrady A1 między Tuszynem 

a Strykowem. W uroczystości wziął udział Wojciech Skibiński 
oraz inni samorządowcy z gmin, przez które przebiega nowy 
odcinek autostrady. Przybyli także m.in. wicepremier Piotr 
Gliński, wojewoda łódzki profesor Zbigniew Rau, senatorowie, 
a także posłowie. 

 – Dla przedsiębiorców prowadzących interesy w naszej gminie 
i w w szerokim pasie wzdłuż nowego odcinka A-1 – jego 
otwarcie oznacza poważne oszczędności na paliwie i amor-
tyzacji pojazdów – zauważa Jacek Dębski ze Starowej Góry, 
biznesman i przewodniczący Komisji Motocyklowej Polskiego 

Związku Motorowego. - To jest rewolucyjne ułatwienie 
w przemieszczaniu się w kierunku Gdańska i na południe. 
Znajomi z okolic Zgierza opowiadają, że po otwarciu nowego 
odcinka korzystają tylko z autostrady unikając innych dróg 
podczas podróży w kierunku północ – południe. Rodacy 
z odległych regionów mogą łatwo przyjechać na imprezy 
kulturalne czy handlowe w środku Polski. 

Adam Górecki, naczelnik OSP Rzgów przyznał , ze już 
kilkakrotnie miał okazję korzystać z nowego odcinka A-1:

 – To jest trudne do uwierzenia, że można było skrócić o około 
dwie godziny podróż nad morze w wakacyjnym szczycie. 
Stała się ona bardziej bezpieczna. Dla mieszkańców 

gminy ukończenie tej inwestycji nie tylko oznacza skrócenie 
podróży w kierunku węzła Stryków, ale również mniejszy 
ruch ciężarówek w Rzgowie i co najważniejsze – powietrze 
będzie bardziej czyste. Jako strażak nie miałem jeszcze okazji 
uczestniczyć w poważniejszych akcjach na tym odcinku 
autostrady. Były natomiast ćwiczenia służb ratowniczych 
na szczeblu powiatowym „Autostrada’ 2016”, na których 
przygotowaliśmy się na różne czarne sceniariusze wydarzeń

Nie wszyscy chwalą nową inwestycję. Mieszkańcy części 
Kalinka w sąsiedztwie wiaduktu i Romanowa w bliskości 
węzła Łódź-Południe narzekają na nadmierny hałas. Chcą 
wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg o zamontowanie 
ekranów, pochłaniających drogowy szum.

auTor: Włodzimierz kupisz

autostrada: szybciej, bezpieczniej i... głośniej

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na nieruchomości przedstawione w tabeli 
odbędą się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95-030 Rzgów, pl. 500-lecia 22, pokój 37 
w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godzinie: 11°°- działka 65/7, 11³°- działka 68/32. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Referat Gospodarki 
Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 02 lub 05, tel. (42) 214 
12 09. Pełne ogłoszenie o przetargach zamieszczono na www.rzgow.pl – zakładka 
„Oferta nieruchomości gminnych”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie www.bip.rzgow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz 
tablicy ogłoszeń sołectwa Grodzisko-Konstantyna.

BurmisTrz rzgoWa

ogłoszenie
Burmistrz rzgowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

stanowiących własność Gminy rzgów położonych w Konstantynie w sąsiedztwie starowej Góry.

Lp.
Oznaczenie nieruchomości

pow. w m2 cena brutto 
wywoławcza (zł) Wysokość wadium (zł)w/g ewidencji 

gruntów
w/g księgi 
wieczystej

1 65/7 LD1P/00021556/2 1298 166 050,00 16 605,00

2 68/32 LD1P/00021556/2 909 121 770,00 12 177,00
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gdy Wydry Wygryzają WędKarzy

N a szlaku wędkarskich wycieczek znajduje się także jeden 
ze stawów w Tadzinie w gminie Rzgów. Kolega ma tu 

niewielki staw na działce, który wspólnie zarybili. Akwen 
przy rzece jest malowniczo położony. Pana Stanisław urzeka 
panująca tu cisza. Niestety, rządzi tu dzika, nieposkromiona 
przyroda, a właściwie ogromna populacja wydr, których żyje 
tu przynajmniej kilkanaście. 

Dowodem ich żarłoczności były po zimie całe stosy ry-
bich łusek, rozsypanych na brzegu. Wydry znajdują się pod 
ochroną. Doprowadziło to do tego, że w Tadzinie wygryzły 
wędkarzy z ich naturalnego siedliska. Pan Stanisław opowiada 
jak niedawno oglądał w telewizji dokument o wydrach, które 
udało się człowiekowi oswoić do tego stopnia, że... aportują 
ryby jak pies upolowane kaczki! 

gdy Woda W staWie się gotuje

- Gorsi od wydr są tylko kłusownicy, zwłaszcza ci używający 
do połowów prądu - twierdzi Stanisław Zaborowski. - Do ich sieci 

trafiają ogromne ilości ryb, które wypełniają cały samochodowy 
bagażnik. To nie są ilości, które są potrzebne do przeżycia rodziny. 
Złodziejski łup trafia pewnie gdzieś do kuchni restauracyjnych. Nie 
śledzę kłusowników. Bardziej dokuczam im ściągając ich pułapki 
na ryby. Mam do tego celu specjalnie przygotowaną wędkę.

Według niego, cała populacja słodkowodnych ryb dziko 
żyjących maleje z roku na rok. W środkowej Polsce bełcha-
towska dziura w ziemi przyczyniła się do obniżenia poziomu 
wód podziemnych. Wiele stawów porasta trzciną, zamienia 
się w bagienka. Tak samo wygląda sytuacja w jeziorach 
mazurskich. Obserwuje to w Woźnej Wsi koło Grajewa, gdzie 
wędkuje u kolegi. Jezioro ma powierzchnię 500 hektarów. 
Kiedyś kolega złapał tu 16-kilogramowego suma. Dziś o takich 
okazach trzeba zapomnieć. Jezior, służących rekreacji nie 
zarybia się wcale albo tylko incydentalnie, więc bezrybie 
staje się faktem.

Węgorz – taK, ale raczej W restauracji

- Węgorze łowiłem jako 25-latek w Kanale Augustowskim 
– z trudem przypomina sobie S. Zaborowski. - Dziś kanał ma 
pięknie wyremontowane skarpy, ale na węgorza trzeba czekać… 
tygodniami, chyba że ktoś zdecyduje się wydać większą gotówkę 
na węgorza w jednej z licznych restauracji rybnych. 

Wędkarz ze Starowej Góry wraz z kolegami dokarmiają 
ryby. W jego domu nigdy nie marnują się resztki ziemniaków 
z obiadu czy pieczywa. Mało tego. Znajoma właścicielka 

piekarni co tydzień ofiarowuje pełny kosz okruchów spod 
krajarki do chleba. Pan Stanisław twierdzi, że nie ma dla 
niego bardziej pięknego obrazka przyrody jak ryby kotłujące 
wodę w stawie w miejscu, gdzie została rozrzucona pasza. 
Woda wygląda jakby się gotowała. Dokarmiać trzeba jednak 
z głową, bo zbyt duże ilości pokarmu w stosunku do wielkości 
lustra i głębokości wody, doprowadziłyby do zakwaszenia 
wody, a w konsekwencji do śnięcia ryb.

- Postęp widać w każdej dziedzinie wędkarstwa – mówi rad-
ny. – Używamy haczyków bez zadziorów, aby ryby jak najmniej 
pokaleczyć. Kupuje się zanęty dopasowane pod gusta określonych 
gatunków, na przykład o aromacie truskawkowym! Zanęta zaostrza 
wręcz apetyt ryb! 

Od kilku lat używa się wędek feder – spowodowały one 
rewolucję w technice połowów. Przynęta na haczyku nie pływa, 
ale leży na dnie. Miękka tzw. szczytówka powoduje samozaci-
nanie ryb. Tylko podejść i zdjąć rybę z haczyka… Cała filozofia.

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

radny stanisłaW zaboroWsKi ze staroWej góry złoWił sWojego pierWszego 
Karpia W WieKu 7 albo 8 lat. było to na Wycieczce z ojcem nad staW u znajome-
go, mieszKającego Koło tuszyna.

A nna Wielgosz, sołtys Starowej Góry 
i radny Stanisław Zaborowski nie 

mogli spokojnie patrzeć na to, że przy 
pasażu handlowym na przystanku 
autobusowym oczekujący nie mają 
gdzie usiąść. Swoimi spostrzeżenia-
mi podzielili się w urzędzie. Referat 
Komunalny Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
kupił ławkę i ustawił w „Starówce”. Teraz 
oczekiwanie jest przyjemniejsze. Można 
usiąść, a czas oczekiwania skrócić czytając 
lub gawędząc.

TeksT i foT: sTanisłaW zaBoroWski

łaWKa już stoi W staroWej górze

radny po drugiej stronie WędKi

Na zdj. Stanisław Zaborowski w swoim ogródku

Na zdj. archiwalnym radny z rekordowym 90-centymetrowym 
szczupakiem o wadze blisko 8 kilogramów, 

złowionym w mazurskim jeziorze koło Grajewa

S tarostwo Powiatowe w Opocznie oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi ogłosiły wojewódzki konkurs ekologiczny pt. 
„Bliżej opoczyńskiej natury”. Konkurs ma charakter 
otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców 
województwa łódzkiego, w szczególności do młodzieży 
kształcącej się na kierunkach turystycznych, członków 
PTTK i in. organizacji turystycznych, ekologicznych oraz 
wszystkich miłośników przyrody.

Zadaniem jest opracowanie jednodniowej trasy ro-
werowej lub pieszej na terenie powiatu opoczyńskiego. 
Przebieg trasy powinien uwzględniać położone na terenie 
powiatu opoczyńskiego atrakcyjne obiekty przyrodnicze 
np. rezerwat Białaczów, rezerwat Błogie, rezerwat Diabla 
Góra, rezerwat Gaik, rezerwat Jodły Sieleckie, pomniki 
przyrody, obszary Natura 2000 (Dolina Czarnej, Dolina 
Dolnej Pilicy, Dolina Pilicy) lub inne osobliwości przyrody.

Opracowana trasa uwzględniać może zabytki, miejsca 
poświadczające ważne wydarzenia historyczne, obiekty 
istotne dla lokalnej społeczności, obiekty infrastruktury 
turystycznej, itp.

Praca powinna zawierać: wersję graficzną szlaku, opis 
interesujących miejsc (m. in. informacje o położeniu, nazwie, 
cechach charakterystycznych i walorach), dokumentację 
fotograficzną obiektów przyrodniczych i in. atrakcji 
znajdujących się na trasie (JPG, min. 1200 x 1600 pikseli), 
określenie przybliżonego czasu koniecznego do przebycia 
trasy, przy czym opis powinien zostać złożony w wersji 
papierowej i elektronicznej, natomiast dokumentacja 
fotograficzna może zostać złożona na płycie cd/dvd lub 
innym nośniku.

Pracę konkursową można złożyć w biurze podaw-
czym starostwa lub przesłać pocztą na adres: Starostwo 
Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, 
z dopiskiem: ekologiczny konkurs na trasę rowerową lub 
pieszą. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace, 2 prace 
zostaną wyróżnione.

opracuj Własną 
trasę turystyczną
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Pasjonaci tego nietypowego sportu tygodniami, a naj-
częściej miesiącami próbują wskrzesić skorodowane 

silniki, zmusić do pracy skrzynie biegów. Rajdowcy wraz 
z mechanikami - do ostatniej chwili pracują nad uruchomie-
niem żywotnych funkcji auta. Ponieważ stłuczki są więcej 
niż prawdopodobne, chłodnice montują na dachu lub 
z tyłu, maska i fotele kierowcy i pasażera są wzmacniane 
stalowymi drążkami albo belkami. Zabezpiecza się kolumny 
zawieszenia przed zgubieniem. Głowy chroni w kaskach. 

Największą przyjemność sprawia zawodnikowi mniej 

lub bardziej dziwaczne ozdobienie pojazdu m.in. wiel-
kimi maskotkami na dachu lub napisami zachęcającymi 
do rywalizacji. Największym hitem ostatnich wyścigów 
w Babichach był rydwan oraz jeżozwierz z aluminiowymi 
puszkami w charakterze kolców. 

Organizatorzy nazywają auta występujące w tej imprezie 
po prostu wrakami, a zawodnicy mówią o nich niemal 
czule: monstra, czterokołowe potwory, cudowne fury, 
spychacze, czy po prostu frankensztajny. Nikt nie pyta 
zawodników przy rejestracji, w którym jeziorze wyłowili 
swój pojazd, ale nie jest tajemnicą, że niektórzy startują 
w samochodach, naprawdę wyłowionych z kanału por-
towego! W dniu startu pakują na lawety często 40-letnie 

graty, wyciągnięte ze stodoły albo sprzed dzikiej jabłoni 
koło gospodarstwa. 

XIV Droga Faraona, czyli Gorący Wyścig Wraków imprezy 
cyklicznej Parszywa Wrak Race odbył się pod patronatem 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie, który ufundował puchary dla 
zwycięzców w postaci … rydwanów. Te niezwykłe gadżety 
wręczał Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej. 

W szranki stanęła załoga „żądzy Pieniądza” i „Załoga 
G”. Wszystkie auta wyglądały jak powypadkowe albo jak 
uczestnicy wielu wypadków. Jeden z pojazdów miał chłodnicę 

zamontowana na dachu, ale pomysłów na przedłużenie 
samochodowego żywota było mnóstwo. Większość aut 
jest pozornie jednorazowego użytku – jednak po wyścigu 
są wciągane na holowniki i wracają do warsztatów, gdzie 
z czasem są pobudzane do nowego życia. 

A, oto próbka tego, co piszą o swoich pasjach or-
ganizatorzy: „Kiedy słyszysz hasło „ wyścigi wraków 
samochodowych” na myśl przychodzi Ci jedynie widok 
kilkudziesięciokilogramowego, czterokołowego złomu, 
ustawionego na linii startu i czekającego na dźwięk, by 
przemierzyć tor i stawić czoła rywalom – i to jest właśnie 
prawidłowa reakcja. Parszywa Wrak Race jest koncepcją 
genialną w swojej prostocie. Miłośnicy tego rodzaju sportu, 

mają okazję zmierzyć się z rywalami podczas wyścigu, 
gdzie pierwsze skrzypce gra wysłużony pojazd. Takie auto, 
jest niczym najlepszy przyjaciel, który mimo upływu lat 
nadal pozostaje w najlepszej możliwej formie.

Wyścigi odbywają się na drodze rywalizacji, gdzie 
walczy się o każdy punkt. Na specjalnie przygotowanym 
torze zawodnicy ścigają się do wyznaczonego punktu, do 
momentu, aż samochód nie ulegnie całkowitemu znisz-
czeniu. Wygrywa ten, kto „w całości” wytrwa do samego 

końca, pokonując przy tym resztę rywali.
To wydarzenie jest dowodem na to, jak funkcjonuje 

przyjaźń między kierowcą a samochodem, jak wiele jest się 
w stanie zrobić, by towarzyszyć czterokołowemu staremu 
kumplowi w ostatniej drodze ku wieczności.

Wyścigi są organizowane od trzech lat, w ciągu których 
odbyło się aż czternaście edycji. Każda z nich ma unikatowy 
charakter i klimat. Ten dzień to niepowtarzalna okazja, 
aby poczuć głód rywalizacji, wyrzut adrenaliny i radość 
zwycięstwa tego, kto najlepiej potrafi współpracować 
z wiernym czterokołowym kompanem.”

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

W niedzielę, 12 czerWca W babichach niebo zasnuła chmura piasKu. burza 
piasKoWa nie była bynajmniej spoWodoWana czynniKami naturalnymi. to 39 
tzW. madmaKsóW, złomóW, spychóW, franKensztajnóW, aut popoWodzioWych 
z polsKi i niemiec Wznosząc pył, ścigało się przez KilKa godzin po bezdrożach, 
WąWozach i Wzniesieniach na nieużytKach, należących do rodziny cholasióW. 
męsKim zespołom nie ustępoWały dzieWczyny za KieroWnicą!

oto nieKtóre WyniKi imprezy parszyWa 
WraK race W babichach: 
•	 największy pechowiec wyścigu: załoga Kamikadze: 

Paweł i Artur, która dachowała jadąc w finale.
•	 najlepsza stylizacja: załoga nr 13 FarmerTeam 
•	 najlepsza stylizacja według głosów publiczności 

(najlepsze przebranie zawodników): załoga Carpe 
Diem Przemek i Agnieszka

•	 najlepsza załoga kobieca: Jola Ostapik-Jędrys 
i Arek „Ruda” helbik

burza piasKoWa W babichach
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Druh z Grodziska startował w biegach na 800 metrów i zajął 
VII miejsce z wynikiem 2 minuty 9 sekund oraz na 1500 

m – zajął VI miejsce z wynikiem 4 minuty 30 sekund. To niezły 
wynik biorąc pod uwagę, że w obu konkurencjach startowało 
po 80 zawodników służb mundurowych z całej europy.

- Start na europejskich igrzyskach to dla mnie ukoronowanie 
10-letnich treningów – twierdzi Marcin Bartoszek. - Grażyna Żabka, 
nauczycielka wychowania fizycznego z Gimnazjum Publicznego 
im. Kazimierza Jagiellończyka odkryła u mnie zadatki na lekko-
atletę i zrobiła dużo, żebym wystartował poza szkołą. Poza gminą 
Rzgów. Gdyby w najbliższych miesiącach udałoby się poprawić 
wyniki o jakieś 2-3 sekundy, byłby możliwy start w mistrzostwach 
w Kanadzie w Toronto w 2017 roku. Marzy mi się też naturalnie 
kolejny strat w igrzyskach w Holandii w Rotterdamie w 2018 r.

życie młodego strażaka to nie tylko sport i zmagania 
o zachowanie bardzo dobrej kondycji. W pracy zdarzają się 
momenty mrożące krew w żyłach.

- Najgroźniejsza akcja ratownicza, w jakiej brałem dotychczas 
udział to było gaszenie fabryki Coko-Werk na Dąbrowie w Łodzi, 27 
lipca ubiegłego roku – wspomina strażak. - Paliło się w zakładzie 
produkującym podzespoły z tworzyw sztucznych do artykułów 
gospodarstwa domowego. Ogień objął hale o powierzchni liczącej 
6 tysięcy metrów kwadratowych. Byłem w akcji nieprzerwanie 
przez 12 godzin.

Marcin Bartoszek okrył w sobie pasję strażaka – prze-
wodnika psa ratowniczego. Niedawno powrócił ze szkolenia 
w Nowym Sączu. Towarzyszyła mu Bella, półroczny owczarek 
niemiecki długowłosy. Łącznie, na kursie szkolono 20 psów. 
Bella jeszcze jest za młoda na poważne akcje ratownicze. Jej 
dotychczasowe szkolenie zawsze łączyło się jeszcze z zabawą.

Aby zasłużyć na miano psa ratownika, suczka musi nauczyć 
się podstaw posłuszeństwa, zero agresji w stosunku do człowieka. 
Towarzyszy panu Marcinowi jak cień. Tylko w czasie treningów, 
no i na czas wyjazdu do akcji - pozostaje pod czyjąś opieką. 

Za naszym pośrednictwem druh przekazał podziękowa-
nia dla całego kręgu ludzi dobrej woli, dzięki którym mógł 
wystartować w igrzyskach. Dziewięciodniowy wyjazd do 
hiszpanii był możliwy dzięki wsparciu materialnemu Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, firmom Antoniego Ptaka oraz Józefa 
Grota. Inne osoby pomogły dotrzeć do mecenasów sportu. 
W grupie tej warto wymienić choćby Wojciecha Skibińskiego,  
ówczesnego wiceburmistrza Mateusza Kamińskiego, radną 
powiatową edytę Waprzko i radnego RM w Rzgowie Marka 
Bartoszewskiego.

foT.: archiwum marcina BarToszka

Najbardziej zasłużeni druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej i funk-

cjonariusze Państwowej Straży Pożarnej 
z regionu zostali odznaczeni przez 
wojewodę łódzkiego. Uroczystość 
wręczenia Krzyży Zasługi i Medali za 
Długoletnią Służbę odbyła się w Łódzkim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali druh 
Kazimierz Gamoń, prezes OSP Bronisin 

oraz druh Adam Bednarczyk, naczelnik 
OSP Bronisin. Strażacy ochotnicy zostali 
odznaczeni za zasługi w działalności 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

– Wasze powołanie cieszy się wielkim 
uznaniem w naszym społeczeństwie 
– powiedział wojewoda Zbigniew 
Rau. – Wystarczy powołać się na 
marzenia młodych ludzi, którzy już 
w przedszkolu wymieniają zawód 

strażaka jako najbardziej pożądaną 
profesję. Jesteście dla wielu pokoleń 
Polaków punktem odniesienia, jeśli 
chodzi o bezinteresowne poświęcenie 
dla dobra obywateli. życzę wam, aby 
udało się zgromadzić młodych ludzi, 
którzy będą w stanie was godnie 
zastąpić.

Źródło: materiały prasowe łuW

starszy strażaK stażysta psp 23-letni marcin bartoszeK i zarazem ochotniK osp grodzisKo Wrócił z hiszpanii z igrzysK 
europejsKich strażaKóW i policjantóW W huelVa W andaluzji.

nasi strażacy Wśród najlepszych W łódzKiem

biegnie szybKo jaK do ognia

Na zdj.  „Na zgliszczach” – Marcin Bartoszek strażak 
zawodowiec podczas gaszenia pożaru w Łodzi

Na zdj. Na igrzyskach w Hiszpanii pierwszy od prawej Marcin Bartoszek

w e wtorek 28 czerwca w Łódzkim Urzędzie 
Wojewódzkim - profesor Zbigniew Rau, woje-

woda łódzki odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi 
Wojciecha Skibińskiego, pełniącego funkcję burmistrza 
do 12 lipca - za zasługi w działalności społecznej na 
rzecz kultywowania oraz promowania muzyki orkiestr 
dętych. Tego dnia Wojciech Skibiński znalazł się w gronie 
ponad dwudziestu osób, szczególnie zasłużonych dla 
województwa łódzkiego, wyróżniających się w dzia-
łalności społecznej, samorządowej i kulturalnej, pracy 
na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki oraz 
wiedzy o regionalnej kulturze i historii.

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

brązoWy Krzyż zasługi 
dla W. sKibińsKiego
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Na rzgowskiej estradzie obejrzeliśmy prawie 70-mi-
nutowy, dynamiczny koncert Grupo Folklorico de 

Mexico Alianza. Goście z Ameryki Północnej zostali 
zaproszeni wiosną przez dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury Wojciecha Skibińskiego.

Liderem grupy założonej w 2000 roku jest Alejandro 
Coronado, a dyrektorem muzycznym Roberto Pesina. 
Grupa liczy 21 osób, prezentuje tradycyjny i barwny 
folklor meksyku. Mogliśmy podziwiać m.in. 6 tancerek, 
12 tancerzy i 4 instrumentalistów. Program poprowadziła 
z wdziękiem Izabela Kijanka.

W repertuarze grupy znalazł się np. Jarabe, taniec 
kapelusza oraz bardzo dynamiczne tańce z maczetami. 
Meksykanki tańczyły oczywiście w ogromnych sukniach 
z  falbankowymi fartuszkami. Kiedy unosiły je do góry 
i opuszczały w dół, miało się wrażenie, że ze sceny powiał 
wiatr, którego trochę brakowało w ten upalny wieczór. 
Obszerne suknie, grzebienie i kwiaty we włosach, chusty 
- wszystkie te dodatki modowe pochodzą od paradnych 
strojów hiszpańskich konkwistadorów. Meksykański folklor 
ukazuje przeplatanie się kultur Azteków, Majów, Indian 
Pueblo z hiszpańskimi i afrykańskimi wpływami, bo do 
Ameryki z hiszpanami przybyli czarnoskórzy niewolnicy.

Indiańskiego pochodzenia są przytupy i stepowanie, 
które towarzyszyły praktycznie każdemu układowi 
choreograficznemu. Nie każdy wie, że ten element 
przeniknął przez Teksas do Stanów Zjednoczonych jako 
kowbojski styl country. Zobaczyliśmy tańce meksykańskie 
wykonywane w parach i korowodach. Dla Meksykanów 
taniec oznacza odwieczne ścieranie się pierwiastka 
męskiego z żeńskim: niesamowicie przystojni tancerze 
odgrywają role wojowników, torreadorów, pogromców, 
a powabne ukochane uosabiają … byka, który oczywiście 
ulega w walce z wojownikiem. To kolejny element kultury 
kolonizatorów. Jedynie sombrera są typowo pochodzenia 
meksykańskiego.

Koncert podobał się wszystkim, zwłaszcza, że w fi-
nale artyści porwali do tańca rzgowian. Jan Michalak, 
przewodniczący Rady Miejskiej oraz Wojciech Skibiński 
wręczyli Meksykanom upominki. Amerykańscy artyści 
mieli okazję podziwiać również występ naszego Zespołu 
Pieśni i Tańca Rzgowianie, który miał miejsce na początku 
imprezy. Może w przyszłości zaowocuje to trasą koncertową 
rzgowian po Meksyku?

Meksykańscy artyści wystąpili już na 65 festiwalach 
na całym świecie. Na mapie tegorocznego Tournée 
Allianza znalazł się również Rzgów, który jest pierwszym 
przystankiem na trasie po Polsce. Artyści wystąpili już 
w Rosji i we Włoszech, a później jadą do Francji. W naszej 
gminie artyści spędzili noc w prywatnych domach zaznając 
polskiej gościnności.

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

KeroWcy przejeżdżający W piąteK, 
1 lipca pytali przechodnióW, czy już 
zaczęliśmy śWiętoWać dni rzgoWa. 
sKojarzyli je z meKsyKańsKą muzyKą 
i KoloroWymi tancerzami na estra-
dzie przed ratuszem.

stepoWanie, 
sombrera 
i maczety 
na rzgoWsKiej 
estradzie
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w uroczystości wzięli udział samorządowcy: 
Wojciech Skibiński, Jan Michalak, prze-

wodniczący Rady Miejskiej oraz Radosław Pełka, 
wiceprzewodniczący RM. Uroczystości zgroma-
dziły licznych radnych RM i powiatu łódzkiego 
wschodniego. Po mszy polowej wręczono liczne 
medale i odznaki.

Jedną z atrakcji jubileuszu OSP były przejażdżki 
strażackim wozem konnym, będącym na wyposa-
żeniu strażackim jeszcze w 1970 r. Dla strażaków 
i ich gości, Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało 
poczęstunek. Z okazji jubileuszu, jednostka wydała 
okolicznościowy folder.

Najstarszy wpis w kronice OSP Guzew mówi 
o tym, że 15 maja 1925 roku na zebraniu wiej-
skim u sołtysa Antoniego Jurka zgromadzili się 
mieszkańcy Guzewa i Babich. W zebraniu udział 
wziął nauczyciel szkoły podstawowej z Guzewa, 

jej kierownik Roman Salecki, który zaproponował, aby założyć 
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej, na co wszyscy 
zebrani wyrazili zgodę. Na czele stowarzyszenia OSP stanął 
Roman Salecki. Następnie wybrano zarząd w skład którego weszli:
•	 Prezes dh Łoszewski Władysław
•	 Naczelnik dh Salecki Roman
•	 Wiceprezes dh Jurek Antoni
•	 Z.ca naczelnika dh Bartonek Władysław
•	 Skarbnik dh Siotor Andrzej
•	 Sekretarz dh Pierzchałka Jan
•	 Gospodarz dh Kowal Adam
•	 Członkowie zarządu dh Siara Józef, Kowal Teofil

Obecnie jednostka OSP Guzew liczy 65 czynnych członków, 
w tym 9 druhen, do tego dochodzi 6 członków honorowych. 
Pięciu druhów służy od ponad 50 lat: Józef Siara, Mirosław 
Pacholski, Stefan Kurowski, Czesław Zaborowski i Wiesław 
Gąsiorek.

Tradycje strażackie przechodzą z pokolenia na pokolenie. Tak jest 
w rodzinach: Gąsiorków, Pacholskich, Pierzchałków (4 pokolenia!), 
Kurowskich, Zaborowskich, Czekalskich i Jurków (3 pokolenia).

Główne wyposażenie to ciężki jelcz gaśniczy (od 1986 r.) 
o pojemności 4400 litrów oraz lekki wóz gaśniczy lublin 
z motopompą (od 2000 r.)

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

W niedzielę, 12 czerWca na dziedzińcu osp W guzeWie miała miejsce podniosła 
uroczystość z oKazji 90-lecia miejscoWej ochotniczej jednostKi strażacKiej. 
Kapelani straży pożarnych i proboszcz parafii rzymsKoKatolicKiej pW. śW. 
stanisłaWa bisKupa męczenniKa W rzgoWie pośWięcili noWy sztandar jednostKi.

cały guzeW śWiętoWał 
90-lecie sWojej jednostKi osp

w niedzielę, 26 czerwca OSP Romanów 
obchodziła 60-lecie istnienia. 

W uroczystości uczestniczyli m.in. 
Wojciech Skibiński oraz Jan Michalak, 
przewodniczący Rady Miejskiej. Kapłani 
ze Rzgowa i Woli Rakowej, odprawiający 
mszę świętą polową, życzyli strażakom 

tylu powrotów, ilu wyjazdów. 
Dziś jednostka liczy 28 druhów. 

Po dekoracji zasłużonych i najbardziej 
aktywnych strażaków - ochotników, 
nastąpiła defilada pododdziałów 
Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy 
Rzgów oraz ościennych gmin. Oprawę 

muzyczną uroczystości zapewniła 
Rzgowska Orkiestra Dęta, która również 
uczestniczyła w defiladzie. Jubileusz 
zakończyła biesiada, przygotowana 
przez Koło Gospodyń Wiejskich.

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

tyle poWrotóW, ile WyjazdóW

10 VII o godz. 14.26 dyżurny KP PSP w Koluszkach 
skierował dwa zastępy z OSP Rzgów do wypom-

powania wody z zalanej hydroforni w firmie Kerakoll 
w Rzgowie. Na miejscu głębokość zalania wynosiła około 
1 metra. Wodę wypompowano przy użyciu pompy szla-
mowej oraz pływającej, a także przy pomocy wysysacza 
głębinowego. Najprawdopodobniej, przyczyną zalania 
była awaria automatyki urządzeń do uzdatniania wody. 
W akcji uczestniczyły załogi samochodów Mercedes 
Benz Atego i Lublin II.

6 VII o godz. 14.21 dyżurny KP PSP w Koluszkach 
wysłał jeden zastęp z OSP Rzgów do usunięcia konaru 
drzewa, niebezpiecznie zwisającego nad jezdnią przy 
ul. Ogrodowej w Rzgowie. Po dojeździe na miejsce okazało 
się, że do usunięcia zwisającego konaru potrzebny będzie 
podnośnik hydrauliczny Sh-18 Star 200 z OSP Bronisin, 
którego załogę poproszono o wsparcie.

3 VII o godz. 7.10 dyżurny KP PSP w Koluszkach 
skierował naszą jednostkę do wypadku drogowego 
na „jedynce” w kierunku Katowic. Samochód osobowy 
BMW na wysokości Makro wypadł z drogi, a następnie 
dachował. Poszkodowana została jedna osoba. Na miejscu 
oprócz jednostek ochrony przeciwpożarowej pracowały: 
Zespół Ratownictwa Medycznego, policja oraz służba 
drogowa. W akcji uczestniczyły: Ford Transit z OSP Rzgów, 
Man TGM z JRG-7 Łódź oraz Iveco Daily z JRG Koluszki.

O godz. 19.10 zastęp OSP Rzgów wyjechał do usunięcia 
plamy oleju na drodze ekspresowej S-8 na wysokości 
miejscowości Kalinko. Działania druhów polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu substancji 
ropopochodnej z jezdni przy użyciu sorbentu. W akcji 
uczestniczył załoga wozu Mercedes-Benz Atego.

oprac.: Włok

strażacy interWenioWali

Źródło: www.osprzgow.pl
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- Podczas spotkania przedstawiłem panu ministrowi infor-
mację o sytuacji lokalowej rzgowskiego Gminnego Ośrodka 
Kultury i biblioteki – powiedział po powrocie W. Skibiński. 
– Wicepremier prof. Piotr Gliński wyraził bardzo pozytywną 
opinię i chęć pomocy. Podkreślił, iż sprawy ośrodków kultury 
i bibliotek leżą mu na sercu i przedstawił możliwości pomo-
cy: dofinansowanie z programu „Infrastruktura bibliotek 
w Instytucie Książki”w gestii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Stąd możemy uzyskać do 2 milionów złotych 

na budowę biblioteki. Wnioski należy składać w październiku 
2016 r.

Na początku września tego roku należałoby wystąpić 
o dofinansowanie infrastruktury ośrodków kultury ze środ-
ków europejskich z programu „Infrastruktura i środowisko”, 
prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Środki te będą do wykorzystania w przy-
szłym roku. Możemy liczyć na dofinansowanie w kwocie 
maksymalnie do 1,5 mln zł.

Wojciech sKibińsKi został zaproszony na spotKanie z profesorem piotrem 
glińsKim, Wicepremierem -  ministrem Kultury i dziedzictWa narodoWego.

jaK sfinansoWać 
dom Kultury z biblioteKą?

nasza recenzja

TeksT: Włok

Dzieci w przedszkolach w Rzgowie oraz Starej Gadce 
spotkały się z łódzkim poetą Dariuszem Staniszewskim. 

Z powodu nieumiejętności czytania, dziecko do szó-
stego albo siódmego roku życia bezwzględnie potrzebuje 
dorosłego „pośrednika”, który na różne artystyczne 
sposoby przybliża mu świat literacki. Równie wielkie 
znaczenie jak tekst literacki ma także ilustracja. Jest ona 
niezwykle ważnym elementem utworu, a w młodszym 
wieku często najważniejszym. 

Poezja dla dzieci wywodzi się zwykle z kultury ludowej, 
a stanowią ją utwory o charakterze wierszowanek, np. 
zgadywanki, rymowanki, mruczanki, czy wystukanki. Dzieci 
wspaniale odebrały tzw. mruczankę Krówka Ciągutka.

żartobliwe wierszyki, które traktują utrwalone 
zjawiska „na opak”, są znakomitym materiałem, który 
można zaprezentować najmłodszym. Czasem wszak 
na nic natrętne pouczanie, dydaktyka na poważnie, 
której zdarza się poczynić więcej szkody niż pożytku. 
Wspólny śmiech z językowego skrętacza daje rodzicowi 
wiele możliwości przekazania wiedzy o świecie, bowiem 
zaciekawione (i w dobrym humorze) dziecko chętnie 
dopytuje. 

 W poezji Dariusza Staniszewskiego odnajdujemy 
niejeden żartobliwy utwór, w którym gra słów stanowi 
kwintesencję poezji. Liryka stanowi bardzo ważną formę 
wypowiedzi; sposób komunikacji, którego specjalność 
i wyjątkowość trudno przecenić. „Mowa poetycka” 
różni się znacząco od codziennych komunikatów dając 
możliwość ostrzejszego widzenia rzeczywistości. Pozwala 
przekazać wartości, które uruchamiają sferę uczuciową 
dziecka, uwrażliwiają na nastrój i rytm wiersza.

auTor: anna malinoWska

Dominik szczepański: Na oceanie nie ma ciszy: 
biografia Aleksandra Doby, który przepłynął kaja-
kiem Atlantyk. 

Ten absolwent Politechniki Poznańskiej spędził 
większość życia w Policach, pracując w Zakładach 

Chemicznych Police, wiodąc spokojne, rodzinne 
życie. Sukcesy życiowe i medialne osiągnął już po 
sześćdziesiątce. Sport był zawsze obecny w jego 
życiu: szybownictwo, skoki spadochronowe, że-
glarstwo morskie, turystyka kolarska. Wielokrotnie 
podejmował się wypraw kajakowych. Ustanawiał 
kolejne rekordy lub przecierając nowe szlaki 
dla innych amatorów kajakarstwa, pragnących 
dotrzymać kroku mistrzowi.

Wyprawą, która rozsławiła nazwisko Aleksandra 
Doby, było samotne przepłynięcie Oceanu 
Atlantyckiego jednostką napędzaną wyłącznie 
kajakowym wiosłem podczas wyprawy „Transatlantic 

kayak expedition” 2010/2011. Podczas 99 dni rejsu 
wioślarz pokonał 5394 km z Dakaru w Senegalu 
do Acarau w Brazylii. Rozgłos i uznanie, które zdobył 
tym wyczynem, spopularyzowały wioślarstwo, 
a sam bohater został uhonorowany Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2015 r. 

Podjęcie walki z żywiołem, przeciwnościami, 
potęgą przyrody i własnymi słabościami wzbudzają 
podziw i uznanie laików. Niesamowite historie, 
które przytaczane są w książce każą chylić czoła 
przed odwagą, hartem i nieugiętością bohatera. 
Spełnianie marzeń i realizacja pasji dają niebywałą 
radość, a często sławę i popularność. Aleksander 
Doba nie zamierza spocząć na laurach, planuje 
kolejne podróże, a oponentom, którzy wypominają 
mu wiek, odpowiada, z właściwym sobie poczu-
ciem humoru, że znacznie więcej ludzi umiera we 
własnych łóżkach niż w kajakach.

auTor: anna malinoWska

1. seria książkowa dla dzieci i młodzieży 
„Dziennik cwaniaczka” Jeffa Kinneya
Bohaterem serii jest nastoletni Greg heffley, ob-
darzony dużym poczuciem humoru gimnazjalista, 
opisujący ze swadą perypetie, z którymi mierzy 
się w życiu prywatnym i szkolnym. Korytarz 
w szkole to arcyciekawe miejsce bojów i utarczek 
miejscowej dziatwy, często wrogo nastawionej, 
niemiłej, a co gorsza wyższej wzrostem. 

2. serie książkowe dla młodzieży „Zwiadowcy” 
i „Drużyna” Johna Flanagana 
„Zwiadowcy” liczą już 13 powieści, a każdej ocze-
kiwały miliony fanów na całym świecie. Powieść 
toczy się w kilkunastu miejscach, a przewija się 
przez nią kilkadziesiąt postaci. Wirtualny świat 
wciąga i angażuje czytelnika w pełni.

3. remigiusz Mróz „przewieszenie”
Tom drugi trylogii z komisarzem Forstem przenosi 
czytelników na Podhale, gdzie opinią publiczną 
wstrząsają doniesienia o kolejnych morderstwach 
na szlaku. Czy ofiarami byli przypadkowi turyści? 
A może istnieje związek między nimi? 

4. paula Hawkins „ Dziewczyna z pociągu”
Thriller psychologiczny w klasycznym wydaniu. 
Fabuła powieści koncentruje się na emocjach 
bohaterki, która, nieszczęśliwa i załamana, 
z pociągu obserwuje beztroskie, doskonałe 
życie obcych ludzi. Wstrząsająca sytuacja włącza 
Rachel do akcji. 

5. Ałbena Grabowska „ Lot nisko nad ziemią”
Studium życia współczesnej kobiety, która traci 
męża w wypadku. Jej poukładane życie traci 
sens, bohaterka zachowuje się irracjonalnie 
i niezrozumiale. Autorka powieści, z wykształ-
cenia neurolog epileptolog wykorzystuje swoje 
doświadczenie zawodowe do konstruowania 
skomplikowanej psychiki bohaterki. 

6. Katarzyna Bonda „sprawa niny Frank”
Katarzyna Bonda jest topową, polską pisarką, 

autorką dokumentów, scenariuszy i powieści. 
Stworzyła ciekawego bohatera – psychologa 
profilera, któremu powierza rozwikłanie zagadek 
kryminalnych. W „Sprawie Niny Frank”, wykre-
owany wizerunek bohaterki, zamożnej aktorki 
o ugruntowanej pozycji, mocno odbiega od 
pełnego skandali życia, które naprawdę wiedzie. 

7. Jan Kaczkowski „ Grunt pod nogami”
Jako organizator i dyrektor Puckiego hospicjum 
pw św. Ojca Pio niestrudzenie wspierał umiera-
jących w ich cierpieniach, prowadził zajęcia dla 
wolontariuszy, warsztaty z komunikacji i bioetyki. 
Nawet w trakcie choroby, pozostawał aktywny 
i optymistyczny do ostatnich chwil. 

8. nicholas sparks „Jesienna miłość”
„Jesienna miłość” cieszyła się tak wielką po-
pularnością w USA, ze podjęto decyzję o jej 
ekranizacji. Melodramat, w którym jasno 
określono dobro i zło, postaci pozytywne 
i negatywne, a nawracający na właściwe tory 
postępowania bohater zachowuje się zgodnie 
z oczekiwaniami. 

9. Tadeusz Isakowicz-Zaleski „ przemilczane 
ludobójstwo na kresach”
Motywacją do napisania książki były dla autora 
liczne listy od czytelników serii jego artykułów 
w „Gazecie Polskiej” na temat ludobójstwa na 
Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich. 
Część I książki jest zbiorem felietonów księdza, II 
to opracowanie historyczne zagłady dwóch wsi.

10. Lucyna Kulińska, czesław partacz „ 
Ludobójstwo niepotępione. Zbrodnie OUn-
UpA na polakach 1939-1945”
Ukraińskie, wzniosłe hasła narodowe była przy-
krywką mordów, podejmowanych z najniższych 
pobudek. Prezentowana publikacja przybliża 
czytelnikom okoliczności tragedii. Lucyna Kulińska 
poświęciła wiele lat życia, by zgłębić archiwa 
i przywrócić pamięć o zapomnianych ofiarach.

języKoWe sKrętacze

hity czytelnicze 2016

Na zdj. Projekt domu kultury w Rzgowie
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Absolwentom Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem 

w pierwszej i drugiej klasie, średnią powyżej 5,00 w klasie trzeciej 
oraz najwyższe oceny z zachowania, przyznano odznaki Srebrna 
Tarcza. Wyróżnienie to otrzymali: Agata Broniarczyk z klasy III a, 
Aleksandra Baranowska i Adrian Owczarek z klasy III b oraz Marcel 
Bednarczyk, Wiktoria Moczkowska i Mateusz Olban z klasy III c. 

Uczniowie brali również udział w konkursach objętych patro-
natem Kuratorium Oświaty, w których osiągnęli wysoki wyniki. 
Samy hidane z klasy III c zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Języka Francuskiego – uzyskał 
maksymalną liczbę punktów (100%) oraz Jakub Waprzko 
z klasy II c, który zajął trzecie miejsce w XX Wojewódzkim 
Interdyscyplinarnym Konkursie ekologiczno – Regionalnym 
dla uczniów gimnazjum. 

Na szczególną uwagę zasługuje trzech uczniów, którzy 
uzyskali najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016, 
a są to: Jakub Waprzko ze średnią 5,60; Marcel Bedanarczyk 

ze średnią 5,44 oraz Wiktoria Moczkowska ze średnią 5,39. 
Osiągnięcia naszych uczniów zostały docenione również przez 
zarząd firmy Ptak Fashion City, który ufundował dwie nagrody: 
jedną dla najlepszego ucznia w szkole, a drugą dla ucznia, 
który w mijającym roku szkolnym szczególnie się wyróżnił 
aktywnością i zrobił największe postępy w nauce. Nagrodę dla 
najlepszego ucznia Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie otrzymał Jakub Waprzko z klasy II c, który osiągnął 
najwyższą średnią w szkole, a drugą nagrodę - decyzją Rady 
Pedagogicznej - otrzymał uczeń z klasy III c Patryk Wyrwich. 
Stypendia dla uczniów naszego gimnazjum ufundował również 
Maciej Gałkiewicz. 

Uczniowie wyróżniający się aktywnością na rzecz szkoły 
i środowiska lokalnego, osiągający wysokie wyniki w nauce 
oraz wyniki sportowe, otrzymali również stypendia motywa-
cyjne. Są to: Aleksandra Baranowska, Adrian Owczarek, Kamila 
Kapczyńska i Patryk Franczak z klasy III b, Marcel Bednarczyk, 
Wiktoria Moczkowska i Mateusz Olban z klasy III c, Anna Walczak 
z klasy II b, Jakub Waprzko, Martyna Kabza i Martyna Pawłowska 
z klasy II c oraz Weronika Sądkiewicz z klasy I a. 

WszysTkim graTulujemy

auTor: agnieszka ruTa foT.: koło fotograficzne gimnazjum

roK szKolny 2015/2016 był pełen osiągnięć gimnazjalistóW ze rzgoWa. 10 mie-
sięcy minęło niezWyKle szybKo, były to jednaK miesiące Wytężonej pracy, 
zWłaszcza dla tych, Którzy osiągnęli najWyższe WyniKi W nauce i odnieśli 
suKcesy W KonKursach przedmiotoWych.

nie tylKo srebrne tarcze 
W gimnazjum

Szesnaścioro wychowanków Pracowni Plastycznej Irminy 
Kuzik z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie w sobotę 
przed południem, 18 czerwca uczestniczyło w warsztatach, 
prowadzonych przez Łukasza Orfiniaka, artystę ceramika 
w Bukowcu (gmina Brójce). Uczestnikami warsztatów były 
dzieci w wieku 4-11 lat.

Młodzi artyści lepili z gliny talerzyki, kubeczki, figurki 
zwierzęce, a nawet samolot. Uczyły sie również barwienia 
gliny przy użyciu specjalnie do tego celu przeznaczonych 
farb. Ich prace po wypaleniu wrócą do Pracowni Plastycznej. 
Zajęcia odbywały się w ogrodzie ośrodka, prowadzonego 
przez Stowarzyszenie ONJATy. Rzgowianie przyjechali na 
zaproszenie Jolanty Różyckiej.

TeksT: Włok foT.: irmina kuzik

z tych artystóW będą 
jeszcze rzeźbiarze

Na zdj. przekazanie sztandaru

Na zdj. Radna powiatowa Klaudia Zaborowska z uczniami, 
nagrodzonymi przez przedsiębiorcę rzgowskiego Antoniego Ptaka

Na zdj. Zdobywcy Srebrnych Tarcz
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J uż kolejny rok wymieniana jest w gronie najlepszych 
naszych uczniów! Okazała się także bardzo wrażliwa 

i zaangażowana w pracę samorządu uczniowskiego, 
pomysłowa i kreatywna, m. in. to ona zainspirowała uczniów, 
aby dzielić się swoimi pozaszkolnymi talentami i umiejętno-
ściami i uczyć innych w czasie szkolnych przerw. Na przykład 
An Szostek z klasy IV a uczył kolegów języka wietnamskiego. 
Gratulujemy Natalii i jej rodzicom.

Wspomnijmy jeszcze raz o naszym szkolnym „profesorze 
emilu”, który został laureatem zwolnionym z części pierwszej 
sprawdzianu klas szóstych. emil Borecki z klasy VI b promował 
naszą szkołę nawet w Warszawie, gdzie również został laure-
atem w gronie najlepszych laureatów matematycznych szkół 
podstawowych w Polsce zajmując piąte miejsce. Popełnił tylko 
jeden błąd w dwóch trudnych etapach zmagań konkursu 
matematycznego PANGeA. Warto wspomnieć, że „profesor 
emil” zacznie dalszą edukację w Gimnazjum Politechniki, 
gdzie jako laureat konkursu wojewódzkiego miał drzwi 
otwarte. Gratulujemy, „profesorze”!

Chciałabym jeszcze napisać o innych naszych wspaniałych, 
pracowitych uczniach, którzy wyróżnili się wyjątkowymi 
sukcesami w zdobywaniu wiedzy. Najwyższą średnią w szkole 
uzyskała klasa V b - średnia ocen 4,52. Gratulujemy klasie V 
b pracowitości, a także sumienności. Na ostateczny bardzo 
wysoki wynik złożyła się praca wielu zdolnych, utalento-
wanych uczniów. Gratulujemy również rodzicom naszych 
szkolnych prymusów.

A oto nasi najlepsi uczniowie, którzy otrzymali stypendium 
motywacyjne za osiągnięcie średniej powyżej 5,00.
najwyższe średnie ocen w klasach czwartych uzyskali 
uczniowie:
•	 Kacper Kalinowski klasa IV a
•	 Jakub Ptak klasa IV a
•	 Igor Pawelec klasa IV b
•	 Oliwer Michalak klasa IV a

najwyższe średnie ocen w klasach piątych uzyskali 
uczniowie:
•	 Kornelia Nowak klasa V b
•	 Kacper Michalski klasa V b
•	 Wiktoria Stryjewska klasa V b
•	 Jakub Wojkiewicz klasa V b

najwyższą średnią ocen w klasach szóstych uzyskali:
•	 Natalia Nettik klasa VI a
•	 Maja Łuczyńska klasa VI a
•	 Aleksander Kunikowski klasa VI a
•	 Krystian Wójcik klasa VI a
•	 Malwina Kępka klasa VI b
•	 Alicja Kępka klasa VI b
•	 Klaudia Karp klasa VI b
•	 Martyna Makiewicz klasa VI b
•	 Małgorzata Retkiewicz klasa VI b
•	 Wiktor Biedrzykowski klasa VI b

Nagrodę ufundowaną przez Macieja Gałkiewicza - stypen-
dium za największe osiągnięcia dla szkoły oraz największe 
postępy w nauce uzyskali: emil Borecki z klasy VI b oraz 
Gabriela Krajewska z klasy VI a. Uczennica osiągnęła wyjątkowy 
sukces na sprawdzianie klas szóstych. Osiągnęła niezwykłe 
postępy w nauce, mimo iż rozpoczynała szkołę z wielkimi 
trudnościami w funkcjonowaniu i edukacji.

Nagrodę ufundowaną przez firmę Ptak Fashion City: 
Bony do empiku otrzymali: Natalia Nettik z klasy VI a i Wiktor 
Biedrzykowski z klasy VI b. To jeden z najlepszych matematy-
ków w szkole poza „profesorem emilem”. Uzyskał najlepszy 
wynik ogólnie z obu części sprawdzianu klas szóstych 100 % 
z języka angielskiego i 90 % z części: język polski i matematyka. 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy sponsorom za ufundowane 
nagrody, które wywołały radość nagrodzonych uczniów, jak 
również ich rodziców. Stanowią one motywację dla innych 

uczniów - to dla nich przedsmak tego, że warto się starać. 
Przecież nagroda może przyjść nawet niespodziewanie, nie 
tylko za nasze zdolności, ale i starania.

Gratulujemy najlepszym naszym uczniom, ale również 
tym którzy nie znaleźli się w tym gronie, a również pracowali 
jak potrafili najlepiej. Ich wyniki - choć niższe - są ich wielkim 
sukcesem. życzymy wszystkim dalszych sukcesów, a teraz 
wspaniałych, pełnych radości i wypoczynku, jednocześnie 
bezpiecznych wakacji.

TeksT i foT.: monika krajeWska / opiekun su

najWyższą średnią W szKole Wśród ucznióW Klas iV- Vi uzysKała natalia 
nettiK: 5,64, uczennica Klasy Vi a. jest to uczennica godna szczególnej 
pochWały, Wyróżniająca się WzoroWą postaWą, niezWyKła sumiennością 
i pracoWitością.

najlepsi od długosza

Na zdj. Emil Borecki stoi pierwszy od prawej  na gali, podsumowującej konkurs PANGEA w Warszawie

Na zdj. „Profesor Emil” jadący do Warszawy pociągiem 
z mamą Emilią Borecką po odbiór nagrody.

Na zdj. Jedni z najlepszych z klas szóstych.

Na zdj. Od lewej w pierwszym rzędzie: Katarzyna Kalinowska- wychowawczyni klasy V b, dyrektor SP im. J. Długosza- 
Iwona Skalska, uczniowie - Monika Wałęsińska, Kornelia Nowak (druga najwyższa średnia ocen w szkole 5,55), 
Kacper Michalski, Wiktoria Stryjewska, Jakub Wojkiewicz, Monika Krysiak, Martyna Kluczyńska, Miłosz Olban, 

Klaudia Świercz, Anna Gałkiewicz, Oliwia Witczak, Julia Borowczyńska, Bartosz Bednarek, Hubert Młudzik
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z acznijmy od najmłodszych laureatów 
naszej szkoły: Gabriela Broniarczyk oraz 

Jakub Derczyński z klasy III zdobyli tytuły 
laureata pierwszego stopnia z wyróżnieniem 
w konkursie matematycznym Archimedes.
plus (Gabrysia w edycji jesiennej, Kuba 
w edycji wiosennej).

Miłosz Kamiński zdobył tytuł zarówno 
laureata pierwszego stopnia w konkursie 
matematycznym Archimedes.plus jak i tytuł 

laureata w konkursie mate-
matycznym GeOS.

W klasach IV - VI, na początek zabłysnęli 
Oliwier Michalak z klasy IV a, Kacper Michalski 
i oczywiście emil Borecki zdobywając wyróż-
nienie w konkursie matematycznym Kangur 
Matematyczny.

W konkursie Olimpus wyróżnili się tytułami 
laureata: Mateusz Jurek z klasy IV b, Jerzy 
Walczak z klasy V a, Kacper Michalski z klasy 
V b i niedościgniony emil Borecki. Wyróżnienie 
w konkursie matematycznym „Plus” otrzymali 

emil Borecki i Jerzy Walczak.
Kolejny ogólnopolski konkurs matema-

tyczny to GeOS, w którym laureatami - poza 
wspomnianymi Miłoszem Kamińskim, emilem 
Boreckim zostali jeszcze - Deniz yuce i Dominik 
Paluch. Finalistami tego konkursu zostali : 
Wiktor Biedrzykowski, Kacper Kalinowski, 
Aleyna yilmaz, Wiktoria Stryjewska, Kacper 
Michalski, Kacper Grabowski, Oliwier Michalak, 
a także Adrian Gierach.

Warto wspomnieć o zasłużonych matematy-
kach z klas szóstych: Wiktorze Biedrzykowskim, 
Klaudii Karp - laureatach pierwszego i trze-
ciego stopnia konkursu matematycznego 
Archimedes.plus i Aleksandrze Kunikowskim 
w półfinale konkursu euromatematuś. 

Wspomnę jeszcze o laureatach konkursu 
Archimedes.plus z klas czwartych: Mateusz 
Jurek - laureat pierwszego stopnia z wyróż-
nieniem, Igor Pawelec - laureat pierwszego 
stopnia i Jakub Ciećwierz, laureat piątego 
stopnia.

W czerwcu w konkursie klas V w Tuszynie 
Jerzy Walczak - bezbłędny zdobywca I miejsca, 
Piotr Rodkiewicz i Kacper Michalski pokazali, 
że drużyna ze Rzgowa jest najmocniejsza 
uzyskując ponad 41 pkt/48. 

Gratuluję takich sukcesów, udziału i za-
angażowania w tak trudnych konkursach 
matematycznych z takimi wynikami!

TeksT i foT.: monika krajeWska / opiekun su

słynny W naszej szKole i gminie „profesor emil” czyli emil borecKi z Klasy Vi b 
(WieloKrotny laureat KonKursóW WojeWódzKich i ogólnopolsKich), znóW rozsła-
Wił naszą szKołę matematycznymi osiągnięciami. ostatnio uzysKał tytuł laureata  
ogólnopolsKiego KonKursu pangea - zajmując piąte miejsce. W jego ślady poszli 
inni uzdolnieni matematycy.

Weterani Kangura, 
archimedesa i olimpusa

Na zdj. GEOS i konkurs klas piątych w Tuszynie- laureaci

Na zdj. Najlepsi matematycy klasy IIIa

Na zdj. Miłosz Kamiński i Gabriela Broniarczyk
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Światowy Dzień Deskorolki to okazja do zaprezentowania 
swoich najlepszych tricków na desce. Nie inaczej było 

u nas, 21 czerwca o godzinie 18 rozpoczęliśmy zawody w ka-
tegorii „best tricks”. Pierwszą grupę zawodników stanowiła 
młodzież do 15. roku życia. Najbardziej efektowna ewolucję 
zaprezentował tutaj Krzysiek Racinowski, prezentując trick 
„impossible”. W kategorii  open rozegraliśmy dwa konkursy, 
w pierwszym na „rurce” najciekawszą ewolucję wykonał Jakub 
Owczarczyk. W drugim konkursie  na przeszkodzie „quarter” 
najlepiej wypadł  Kuba Mierzyński.

Zwycięzcy odebrali nagrody rzeczowe w postaci bla-
tów deskorolek. Po konkursach przyszedł czas na ognisko 
i pieczenie kiełbasek. Sędziował i komentował tricki Rafał 
Modranka,  nad oprawą muzyczną czuwał Jarek Rychlewski, 
a za pomoc medyczną odpowiedzialna była Maria Krawczyk. 
Dziękujemy.  Specjalne podziękowania kierujemy do księdza 
proboszcza Krzysztofa Florczaka za udostępnienie terenu 
na ognisko.

Na kolejne zawody deskorolkowe – tym razem mistrzo-
stwa Rzgowa w jeździe na deskorolce zapraszamy już po 
wakacjach.

auTor: radosłaW BuBas / gosTir

w piątkowym, sobótkowym 
turnieju głównym, rozegranym 

wieczorem 25 czerwca wzięło udział 
9 zespołów. Zawody trwały około 4 
godzin. puchar Burmistrza rzgowa 
powędrował do drużyny „chłopaki 
z Miasta”.

Miejsca na podium wywalczyły 
również drużyny: „Kuflowo Mocni” 
oraz „Szybcy i Wściekli”. Trzy najlepsze 
zespoły otrzymały- oprócz pucharu 
- piłki euro 2016 r.

W czasie trwania turnieju piłkarskie-
go, odbywały się konkursy dla dzieci. 
Młodzi sportowcy również otrzymali 
nagrody w postaci sprzętu sportowego. 
Po turnieju zapłonęło ognisko. Wojciech 
Skibiński, pełniący obowiązki burmi-
strza, wręczył puchary oraz nagrody.

TeksT i foT.: radek BuBas

oKoło stu osób Wzięło udział W zaWodach z oKazji międzynarodoWego dnia desKorolKi, przypadającego 21 czerWca. 
WidoWisKoWą imprezę zorganizoWał z tej oKazji gostir W rzgoWsKim sKateparKu.

sobótKoWy turniej piłKarsKi W rzgoWie

dzień desKorolKi z tricKami

U czniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej 

o Puchar Wójta Gminy Ksawerów. Uczestniczyły w nim 
zespoły z następujących miejscowości: Łódź, Ksawerów, 
Kalino, Wola Zaradzyńska, Pawlikowice, Petrykozy, 
Guzew, a także Rzgów. 

Reprezentacje poszczególnych szkół rozegrały 
mecze grupowe. Nie przegraliśmy żadnego meczu, 
zdobywając najwięcej punktów i przeszliśmy do 
dalszej fazy rozgrywek z pierwszego miejsca w grupie. 
Następnie wygraliśmy z drużyną z Pawlikowic. W fina-
łowym meczu turnieju pokonaliśmy reprezentację Woli 
Zaradzyńskiej i w ten sposób zdobyliśmy puchar wójta 
gminy Ksawerów. Wszyscy nasi zawodnicy otrzymali 
złote medale, a statuetkę najlepszego strzelca bramek 
w tym turnieju zdobył Szymon Kuna. 

Na pochwałę zasługuje także nasz bramkarz – 
Krzysztof Kapuścik. Skład naszej reprezentacji: kapitan 
– Szymon Kuna, Łukasz Strycharski, Marcel Wałęsiński, 
Patryk Pawlikowski, Aleksander Kunikowski, Krystian 
Wójcik, Krzysztof Kapuścik, Patryk Michalski, Patryk 
Kubas, Michał Koszowski i Mikołaj Cholaś. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim wymienionym uczniom i ży-
czymy dalszych sukcesów sportowych.

auTor: krzyszTof chrzanoWski

złote piłKarzyKi
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Ż adnego błędu w tytule niniejszego artykułu nie ma. Dla 
tych troszkę mniej zorientowanych, drużyna naszych 

sobotnich przeciwników pochodzi z miejscowości o tej 
samej nazwie co nasza. Ich mała ojczyzna umiejscowiona 
jest w województwie wielkopolskim, a dokładniej w powiecie 
konińskim. Choć populacja tamtejszej gminy Rzgów jest 
zbliżona do naszej, to jednak Urząd Gminy jest zlokalizowany 
w dużo mniejszej miejscowości, liczącej zaledwie niecały 
tysiąc mieszkańców.

Do sobotniego spotkania doszło dzięki nawiązaniu kon-
taktów na jednej z uroczystości, która odbyła się w naszym 
mieście. Wtedy po rozmowie prezesa Zawiszy z przedsta-
wicielem gminy Rzgów pojawił się pomysł, aby pogłębić 

wspólne kontakty, miedzy innymi na gruncie sportowym. 
Następnie nawiązany został kontakt z władzami klubu 
z powiatu konińskiego, którego efektem był rozegrany mecz. 
Drużyna GKS występuje na A-klasowym szczeblu rozgrywek, 
ostatni ich sezon to walka do samego końca o ligowy byt. 
Zwycięstwo w ostatniej kolejce dało naszym przyjaciołom 
upragnione utrzymanie.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli także oficjele wiel-
kopolskiej gminy Rzgów oraz oczywiście samorządowcy 
naszej gminy. Na spotkaniu pojawili się goście: wójt Rzgowa 
- Grzegorz Matuszak oraz przewodniczący Rady Gminy - 
Roman Jakubowicz. Nasza strona była reprezentowana przez 
Wojciecha Skibińskiego i burmistrza Mateusza Kamińskiego. 

Obecni byli także nasi radni na czele z przewodniczącym 
Rady Miejskiej - Janem Michalakiem.

Sytuację sobotniego meczu nieznacznie skomplikował 
mecz reprezentacji Polski. Tu dygresja - na takie komplikacje 
i każdorazowe zwycięstwo naszej reprezentacji jak najbardziej 
wyrażamy zgodę). Otóż, nasi przeciwnicy mieli problemy 
ze skompletowaniem drużyny. Nie przeszkodziło to jednak 
w rozegraniu spotkania, a braki w składzie GKS-u uzupełnili 
nasi … zawodnicy i trenerzy. A wzmocnienia przeciwników 
były znaczące, bo w ich drużynie zagrali Maciek humerski 
i Michał Osiński. Choć wynik nie był najważniejszy, to tylko 
dla odnotowania faktu należy wspomnieć nasze zwycięstwo. 
Na pewno ozdobą meczu była bramka, bezpośrednio z rzutu 
wolnego, huberta Rechcińskiego. hubert po meczu wyznał, 
że ostatni trening poświęcił na wykonywanie właśnie rzutów 
wolnych i choć, jak sam przyznał, efekt tego treningu nie był 
oszałamiający, to wymierne skutki przyniosło uderzenie już 
w trakcie meczu. Jak to mówią: trening czyni mistrza.

Po rozegranym spotkaniu zaprosiliśmy wszystkich za-
wodników do stołów na mały poczęstunek. Była też okazja 
do rozmów dotyczących i meczu reprezentacji, i samego 
sparingu, a także wymiany doświadczeń i spostrzeżeń 
dotyczących rozgrywek organizowanych przez dwa różne 
województwa. Wstępnie poruszono także temat udziału 
naszych drużyn młodzieżowych w turniejach zimowych, 
organizowanych na terenie tamtejszej gminy Rzgów.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom 
związanym z klubem GKS oraz przedstawicielom tamtejszego 
samorządu za przyjęcie naszego zaproszenia oraz przyjazd 
na nasz stadion. Do zobaczenia!!!

S ezon 2015/16 dobiegł końca. Uroczyste 
zakończenie rozgrywek miało miejsce 

25 czerwca, kiedy to na naszym obiekcie 
gościliśmy zaprzyjaźniony zespół GKS Rzgów 
z województwa wielkopolskiego. Pierwsza 
drużyna zakończyła sezon na ósmej pozycji, 
gromadząc 56 pkt, jednakże do zajęcia piątej 
lokaty zabrakło jedynie dwóch oczek.

Nasz zespół był niewątpliwie jedną z re-
welacji rundy wiosennej, w czym na pewno 
zasługa trenera Michała Osińskiego, który 
przejął obowiązki pierwszego szkoleniowca 
w lutym br. Przed kolejnym sezonem, które-
go start zaplanowany jest na 6/7 sierpnia, 
nastąpi na pewno kilka roszad kadrowych. 
Z klubem pożegnają się hubert Marczyk 
i Krzysztof Sut, kilku innych graczy ma 
również propozycje z wyższych lig. Bieżące 
dane odnośnie ruchów transferowych, jak 
i również pozostałe informacje będzie można 
znaleźć na naszym profilu na Facebook’u oraz 
stronie internetowej www.zawiszarzgow.pl

Pozostałe zespoły Zawiszy również 

wypełniły przedsezonowe założenia. Rezerwy 
utrzymały się w klasie okręgowej, zajmując 
dziewiąte miejsce w końcowej tabeli. Juniorzy 
do końca walczyli o drugie miejsce w swojej 
lidze, ostatecznie jednak ukończyliśmy sezon na 
trzeciej pozycji. Drużyny orlików i młodzików 
dzielnie walczyły w rozgrywkach z bardziej 
doświadczonymi ekipami, stale podnosząc 
swoje umiejętności na treningach. Zarówno 
drugi zespół, jak i drużyny młodzieżowe, 
w przyszłym sezonie przystąpią oczywiście 
do rozgrywek prowadzonych przez ŁZPN. 
Bardziej wymagających przeciwników będą 
mieli juniorzy, którzy zagrają w lidze A1, 
w której to mogą występować zawodnicy 
urodzeni w latach 1998 i młodszych. Znamy 
już wstępną datę inauguracji rezerw, która 
przypadnie na 20/21 sierpnia.

Na sam koniec pragniemy podziękować 
wszystkim kibicom Zawiszy za obecność na 
spotkaniach naszych drużyn. Dziękujemy 
również sponsorom oraz władzom Rzgowa 
za wkład finansowy, bez którego klub nie 

miałby szansy istnieć. Potwierdzamy również 
krążące od pewnego czasu plotki – w przyszłym 
sezonie, po raz pierwszy w historii Zawiszy, 
będziemy mieli w oficjalnych rozgrywkach 
drużynę żeńską, która wystartuje w III lidze 
kobiet. Możemy również pochwalić się, że 
dzięki działaniom zarządu, Zawisza znalazł 
się w gronie beneficjentów programu „Klub”, 
którego organizatorem jest Ministerstwo 

Sportu i Turystyki. Dzięki temu otrzymamy 
dotację w wysokości 10 tys. zł, która zostanie 
przeznaczona na szkolenie najmłodszych 
oraz zna akup sprzętu sportowego.

Serdecznie zapraszamy na mecze naszych 
zespołów w przyszłym sezonie, do zobaczenia 
już w sierpniu!

auTor: kamil poros

TeksT i foT.: krzyszTof finTzel

nmiłym aKcentem zaKończono piłKarsKi sezon 2015/2016 rzgoWsKiego zaWiszy. póź-
nym sobotnim popołudniem 25 czerWca rozegrano spotKanie sparingoWe z druży-
ną gKs-u... rzgóW. odnieśliśmy zWycięstWo. z arząd GLKS Zawisza Rzgów zaprasza dziewczęta 

oraz chłopców urodzonych w latach 1998-2010 do 
rozpoczęcia treningów w klubie. 

Za uczestnictwo w zajęciach nie są pobierane żadne 
opłaty miesięczne ani wpisowe. 

Serdecznie zapraszamy również wszystkie dziewczęta 
w wieku 15+ na cotygodniowe treningi piłki nożnej. 
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 1900 
na rzgowskim Orliku. Więcej informacji udzieli prezes 

Robert Świerczyński, nr tel. 505-128-168. 

Możliwy również kontakt poprzez e-mail: 
zawisza.rzgow@wp.pl

auTor: kamil poros

nabór do glKs zaWisza 
rzgóW

uroczyste zaKończenie sezonu 2015/16

rzgóW Kontra rzgóW
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