
W sobotę 27 maja Rzgowska Orkiestra 
Dęta obchodziła 110. urodziny. Zagrała 

podczas okolicznościowej mszy w kościele 
parafialnym, a następnie dała godzinny koncert 
na estradzie przed ratuszem. Były kilkakrotne 
owacje na stojąco i bisy.

Uroczystości miały charakter międzynarodo-
wy, bo przyjechały delegacje z zaprzyjaźnionych 
regionów Włoch oraz Ukrainy. Na widowni 

zasiadły m.in.: Joanna 
Skrzydlewska i Jolanta 
Zięba-Gzik z  Zarządu 
Województwa Łódzkiego, 
starosta powiatu łódzkiego 
wschodniego Andrzej 
Opala, burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, 
przewodniczący Rady 
Miejskiej – Jan Michalak. 
Orkiestra otrzymała w pre-
zencie od samorządu trąb-
kę Yamaha, instrument 

z wyższej półki, której możliwości zademon-
strowano już podczas koncertu.

Orkiestra dęta w Rzgowie powstała dzięki 
staraniom Adolfa Schittelhelma i strażaków 
ochotników. Podczas I wojny światowej Niemcy 
zajmują Rzgów i kradną 16 z 24 instrumentów 
orkiestry. Stratę tę udaje się zrekompensować 
dopiero po kilku latach. Dzięki społecznikowi, 
przedsiębiorcy Józefowi Tylińskiemu udaje 

się odkupić instrumenty od 28. pułku Wojska 
Polskiego z Łodzi.

W czasie okupacji hitlerowskiej, orkiestra 
dostaje zakaz prowadzenia działalności. 
Instrumenty przepadają po raz drugi. Wiele 
miesięcy po zakończeniu II wojny światowej 
nadchodzi czas odtworzenia orkiestry. Angażuje 
się w to proboszcz Kazimierz Olszewski i sami 
muzycy. Sporo instrumentów odkupują od 
żołnierzy radzieckich. Pierwszy występ udaje 
się przygotować podczas pasterki w 1947 r.

W skład zespołu wchodzą: Tadeusz Górski, 
Stanisław Juśkiewicz, Antoni Salski i Kazimierz 
Sznajder. Niedługo dołączają młodzi m.in. Józef 
Bednarski, Kazimierz Błaszczyk, Mieczysław 
Czernik, Edward Kruczkowski, Henryk Makiewicz 
oraz utalentowani bracia z Giemzowa: Alek, 
Franciszek, Stefan (syn Franciszka) i Stefan 
(syn Wojciecha). Orkiestra występuje podczas 
uroczystości kościelnych.

11więcej na stronie

Debiut na festiwalu Cittaslow!

Po raz pierwszy w festiwalu miast dobrego życia Cittaslow 
w Kaletach na Śląsku brała udział delegacja ze Rzgowa na 

czele z burmistrzem Mateuszem Kamińskim. Rzgowskie stoisko 
przygotowało niezawodne Koło Gospodyń Wiejskich z Czyżeminka. 
Gminę Rzgów reprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 
z takimi wokalistkami jak:  Zuzanna Winer, Maria Polaczek, Nikola 
Pach, Aleksandra Sadłowska, a także Lara Hidane z zespołu Sempre 
Cantare. Kolejny festiwal  miast dobrego życia Cittaslow już za rok.

11autor i Fot.: Miron ossowski więcej na stronie

Rzgów gastRonomiCzny

W  kwietniowym numerze 
opublikowaliśmy arty-

kuły o gminie Rzgów, która 
jest rajem dla podniebienia: 
w Starowej Górze wędzą szynki 
jak za czasów naszych pradzia-
dów, w Prawdzie powstają m.in. 
jajeczne półprodukty i produkty 
dla sportowców i osób na die-
cie, a w Grodzisku warzą sery, 
pochodzące od mleka 180 kóz. 
W tym numerze zapraszamy 
do przykładowej restauracji 
prywatnej „Eden” oraz do rodzin-
nego lokalu gastronomicznego 
w Starowej Górze.

Powiatowy Dzień stRażaka…

…uczczono 7 maja w Woli Rakowej. Podczas uroczystości ogłoszono 
awanse; wręczono medale i odznaczenia. Najwyższe odznaczenie 
Związku OSP – Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza otrzymał: 
Jan Zenon Strycharski, długoletni zasłużony działacz OSP Rzgów. 
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Jarosław Juśkiewicz,  
srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Dariusz Wankiewicz, 
prezes OSP Rzgów, Marek Kałuziński – Gospodarz, członek zarządu 
OSP Rzgów, brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Jarosław 
Stefański – OSP Rzgów, Andrzej Bagiański – członek zarządu OSP 
Rzgów, Karol Bikiewicz i Łukasz Topolski.

tekst: Dariusz wankiewicz Fot.: straż Pożarna

Burmistrz M. Kamiński podczas składania życzeń jubilatkom 
przyznał, że nigdy nie zawiódł się na kołach gospodyń 

wiejskich. Przewodniczący J. Michalak ofiarował w imieniu 
władz samorządowych gminy niebywale ciężką, bo wyspawaną 
w metalu rzeźbę, przedstawiającą radosną gospodynię w stroju 
ludowym.

Ponadto w uroczystości udział wzięli m. in.: Krzysztof Banasiak, 
przewodniczący Regionalnego Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Łodzi , Danuta Szymczak - przewodnicząca Gminnej 
Rady Kobiet, Zbigniew Gabara -przewodniczący Gminnych 
Kółek i Organizacji Rolniczych, sołtys Józef Zimoń, zarząd OSP 
w Kalinku na czele z prezesem Stanisławem Samcem, a także 
reprezentacje kół gospodyń z innych miejscowości.

Na wniosek KGW w Kalinku, Prezydium Rady Regionalnego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych przyznało Janinie 

Pytce - Order Serca Matkom Wsi za zasłużoną i oddaną pracę 
w kole. Odznaczenie wręczył Krzysztof Banasiak. Przekazał 
słowa uznania seniorkom, które aktywnie działały na rzecz koła. 
W tym gronie znalazły się: Kozieł Stefania, Jardzioch Stefania, 
Kwiatkowska Leonora, Fryczka Regina, Pytka Aleksandra, Zimoń 
Anna, Samiec Mirosława, Nebelska Wanda, Dudek Eugenia, 
Owczarek Wanda, Adamek Barbara, Kosińska Zdzisława, Kozieł 
Jadwiga, Michalska Barbara, Wiesława Szychowskaktóra od 25 
lat jest sekretarzem kola i nadal pełni tę funkcję.

Krystyna Hilt , Anna Olkusz i Józefa Bogusławska zostały 
odznaczone za wieloletnią, pełną zaangażowania i poświęcenia 
pracę. Do dziś są niezwykle aktywne w KGW w Kalinku.

8-9więcej na stronie
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koło gosPoDyń wiejskiCh w kalinku w sobotę, 22 kwietnia obChoDziło uRoCzy-
stość 50-leCia założenia. w stRażniCy osP zebRały się 33 gosPoDynie oRaz iCh 
gośCie. obeCni byli m.in. buRmistRz Rzgowa mateusz kamiński, wiCebuRmistRz 
małgoRzata Rózga, jan miChalak – PRzewoDniCząCy RaDy miejskiej, RaDni ewa 
fRyCzka i maRek baRtoszewski.

oRkiestRa gRa ku Chwale gminy Rzgów

gosPoDynie z kalinka 
świętowały 50. jubileusz

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

maj 2017 • nr 258

Nasza GmiNa
r z g ó w Bezpłatna gazeta Samorządowa

4 i 5więcej na stronach



P odczas niedzielnej akcji krwiodawstwa, 9 kwietnia krew 
oddało 19 osób, co daje prawie 9 litrów niezastąpionego 

leku. Osób zainteresowanych pomocą innym było dużo więcej, 
ale nie każdy mógł oddać krew z przyczyn zdrowotnych.

W ambulansie RCKiK zawsze jest wyspecjalizowana kadra, 
która sprawdza stan zdrowia krwiodawców. Zbiórki krwi 
w naszej gminie są przeprowadzane od kilku lat, aktywnie 
biorą w nich udział mieszkańcy gminy Rzgów, spośród kórych 
wyróżniają się strażacy OSP. W tej akcji krew ofiarowali dla 
kolegi strażaka z zaprzyjaźnionej jednostki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy angażują 
się w akcję krwiodawstwa. Kolejna zbiórka krwi odbędzie 
się 25 czerwca w godzinach 10.00-13.00.

tekst i Fot.: 

klauDia zaborowska-Gorzkiewicz, Marcin bartoszek

gospodarzami święta byli: starosta Andrzej Opala, zastępca 
starosty Ewa Gładysz i burmistrz Koluszek Waldemar 

Chałat. Gminę Rzgów reprezentowali: burmistrz Mateusz 
Kamiński, Jan Michalak - przewodniczący Rady Miejskiej, 
radny Jarosław Świerczyński, a także radna powiatowa 
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz z gminy Rzgów.

Duże wrażenie na publiczności zrobił występ Zespołu 
Pieśni i Tańca Rzgowianie pod kierunkiem Renaty Furgi. 
Jubileuszowe X Święto Powiatu w Borowej było nie tylko 
okazją do promocji sukcesów artystycznych, ale również 
kulinarnych. Po bokach sali konferencyjnej wyrosły kramy 

z lokalnymi specjałami. W oczy rzucały się kolorowe i nie-
zmiernie smaczne wyroby pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Starowej Góry, które reprezentowały kuchnię gminy 
Rzgów.

Nagrodę Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie 
osiągnięcia sportowe w 2016 roku otrzymał Marcin Bartoszek, 
który mieszka w gminie Rzgów. W sierpniu weźmie udział 
w Mistrzostwach Świata Policjantów i Strażaków w Los Angeles. 
Jego wyjazd nie byłby możliwy bez pomocy burmistrza 
Mateusza Kamińskiego oraz wsparcia takich sponsorów 
jak: Antoni Ptak, Józef Grot i Dariusz Krzewiński.

autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz

10 kwietnia w Szkole Podstawowej im. św. Królowej 
Jadwigi w Kalinie odbyła się uroczystość zakończenia 

„Międzyszkolnego konkursu plastycznego dla uczniów 
szkół podstawowych powiatu łódzkiego wschodniego 
„Pisanki, kraszanki, jajka malowane – rodzinne tradycje 
świąt wielkanocnych”.

Zanim doszło do uroczystego wręczenia nagród i wy-
różnień, publiczność obejrzała spektakl szkolny poświęcony 
tradycji i symbolice świąt Zmartwychwstania Pańskiego na 
podstawie zwyczajów ludowych regionu łowickiego. Dzieci 
skorzystały z kostiumów pożyczonych z garderoby Zespołu 
Pieśni i Tańca Rzgowianie. Z jednej strony widzom podobały 
się zinterpretowane z wdziękiem piosenki, z drugiej strony 
zachwycała bogata dekoracja, a w szczególności chata kryta 
słomianą strzechą. Brawo, organizatorzy!

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Mateusz 
Kamiński oraz sołtys Stanisław Hoja. Organizatorzy powiato-
wego konkursu to: nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. 
św. Królowej Jadwigi w Kalinie: Barbara Kaczmarek, Sylwia 
Kuta, Małgorzata Sabela i Magdalena Mordaka. Sponsorzy to 
Michał Krzewiński – pełnomocnik firmy KIA Landcar, GKRPA 
w Rzgowie oraz sołtys Stanisław Hoja.

Prace konkursowe odnosiły się do symbolu świąt wiel-
kanocnych – jajka. Tematyka prac obejmowała wykonanie 
pisanki, kraszanki, oklejanki, nalepianki, ozdoby lub dekoracji 
świątecznej z wykorzystaniem wydmuszek. Technika dowolna. 
Komisja konkursowa oceniła walory prac plastycznych, este-
tykę, zgodność z tematem oraz oryginalność i pomysłowość.

Uczestnicy konkursu to: SP im. Kornela Makuszyńskiego 
w Guzewie, SP im. Jana Długosza w Rzgowie, SP im. Orła 
Białego w Kurowicach, SP im. Orła Białego w Kurowicach 
z filią w Woli Rakowej, SP im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu, 
SP im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, SP nr 1 
im. Władysława Jagiełły w Tuszynie, SP nr 2 im. Stefanii 
Sempołowskiej w Tuszynie

Lista nagrodzonych dzieci z gminy Rzgów: Wojciech 
Kluczak - Guzew, Kacper Hans – Guzew, Aleksandra Karp 
– Kalino, Maria Szol – Kalino, Roksana Chlipała – Kalino, 
Bartłomiej Potakowski – Kalino, Patrycja Wachula – Kalino 
Monika Krysiak – Rzgów, Klaudia Świercz – Rzgów.

autor: MaGDalena MorDaka, autor i Fot: włoDziMierz kuPisz

w sobotę, 22 kwietnia Powiat łóDzki wsChoDni Po Raz Dziesiąty obChoDził 
swoje święto w boRowej (gm. koluszki). uRoCzystość i wystęPy aRtystyCzne 
oDbyły się w wyPełnionej Po bRzegi sali miejsCowej jeDnostki osP.

kRwioDawCy jak zwykle nie zawieDli

Pisanki, kRaszanki 
nagRoDzone X święto Powiatu w boRowej

Fot.: starostwo
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O prawę muzyczną uroczystości patriotyczno-religijnej zapew-
niły: Rzgowska Orkiestra Dęta i Rzgowski Chór Camerata. 

W świątyni przed ołtarzem Matki Boskiej samorządowcy złożyli 
wiązankę kwiatów w barwach narodowych.

W uroczystości udział wzięli m. in. burmistrz Mateusz Kamiński, 
zastępca burmistrza Małgorzata Rózga, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej - Radosław Pełka, radni Marek Bartoszewski, Leszek 
Chwiałkowski, Rafał Kluczyński, Jarosław Świerczyński, Wiesław 
Gąsiorek, Kazimierz Łęgocki i radna powiatowa Edyta Waprzko.

Po nabożeństwie licznie zebrane poczty sztandarowe szkół, 
jednostek strażackich, orkiestra, chór zaprezentowały się podczas 
krótkiego pochodu w alejach parkowych. W środę park im. Adama 
Mickiewicza dosłownie wybuchnął wiosenną zielenią. Uczestnicy 
maszerowali zbieżnymi alejami co sprawiało wrażenie chodzenia 
w kółko. Z daleka wyglądało to niesamowicie.

Burmistrz Mateusz Kamiński m. in. powiedział w swoim 
wystąpieniu, że Konstytucji 3 Maja to był wyjątkowy zbiór praw 
obejmujących wszystkich Polaków. Nie został narzucony przez 
władzę. Powstała w efekcie żmudnych ustaleń parlamentarnych 
przedstawicieli narodu. To był efekt debaty, porozumienia zdecy-
dowanej większości. To był polityczny kompromis w katastrofalnej 

już sytuacji Rzeczypospolitej, otoczonej wrogimi sąsiadami.
Nowoczesna, wręcz rewolucyjna w owych czasach Konstytucja 

dawała szansę zachowanie niepodległości dzięki nowatorskim 
reformom Sejmu Wielkiego. Pobudziła ducha patriotyzmu, a przede 
wszystkim wiarę w siłę państwa. Uprzytomniła ówczesnym wspólną 
odpowiedzialność za Polskę. Z tamtych wydarzeń wynika dla nas 
jedna, ale za to zasadnicza przestroga. Tylko naród zjednoczony, 
mówiący jednym głosem w najważniejszych kwestiach – ma 
widoki na przyszłość – podkreślił burmistrz M. Kamiński.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kalinie przedstawili 
program poetycko-historyczny pod kierunkiem nauczycielek: 
Barbary Kaczmarek i Magdaleny Hoi-Mordaki. Jedna z uczennic 
deklamowała tekst tak wzruszająco, że na widowni widzowie 
ronili łzy. Rzgowski Chór Camerata zaprezentował się pod 
kierownictwem chórmistrza Izabeli Kijanki, która jednocześnie 
poprowadziła cały program artystyczny. Wystąpiły różne grupy 
wiekowe Zespołu Pieśni i Tańca Rzgowianie pod kierownictwem 
artystycznym Renaty Furgi. Najbardziej zapierał dech w pier-
siach zespół tancerzy ukazujący folklor rzeszowski. Na koniec 
mieszkańcy gminy Rzgów udali się na ognisko z kiełbaskami 
do ogrodów parafialnych.

2 maja w godz. 13-15 pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rzgowie i harcerze zorganizowali akcję 

rozdawania przechodniom biało-czerwonych baloników, 
biało-czerwonych kokardek, cukierków oraz metalowych 
znaczków w barwach narodowych. W ramach popularyzacji 
Dnia Flagi RP, Radosław Pełka - wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej chętnie udzielał wszystkim zainteresowanym infor-
macji na temat na przykład pochodzenia barw narodowych.

W happeningu wzięli udział również: burmistrz Mateusz 
Kamiński, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga oraz 
radni Leszek Chwiałkowski, Jarosław Świerczyński i Marek 
Bartoszewski. Organizatorzy niemal w komplecie byli ubrani 
w kolorach białym i czerwonym. Rozdano m.in. 200 baloników, 
a dzieci z radością krążyły po parku im. Adama Mickiewicza 
z flagami powiewającymi w porywach wiatru.

autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz autor: włoDziMierz kuPisz Fot.: renata FurGa

obChoDy 226. RoCzniCy uChwalenia konstytuCji 3 maja w Rzgowie RozPoCzęły 
się oD mszy w kośCiele PaRafialnym.

Burmistrz Rzgowa informuje, że w całej gminie od 8 maja do końca 
czerwca jest prowadzony spis z natury wszystkich wyrobów 

zawierających azbest (eternit). Spis przeprowadzą pracownicy firmy 
Adler Consulting. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni 
współpracować z wykonawcą, aby zaktualizować inwentarz wyrobów 
zawierających azbest.

Właścicieli, którzy posiadają wyroby lub odpady zawierające 
azbest, prosimy o przygotowanie numerów ewidencyjnych działek 
wraz z obrębami. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości Państwa 
znajdują się odpady azbestowe (wcześniej zdemontowane albo nigdy 
nie zamontowane), prosimy poinformować o nich pracowników 
spisu. Dzięki spisowi możliwe będzie stworzenie systemu wsparcia 
dla mieszkańca przy usuwaniu azbestu.

Ankieterzy Adler Consulting zajmujący się inwentaryzacją eternitu, 
posiadają legitymacje służbowe oraz zaświadczenia wydane przez 
burmistrza Rzgowa. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości 
pracowników, można wylegitymować ankieterów. autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz

25 kwietnia we wtorek mieszkańcy Starowej Góry 
robili mnóstwo zdjęć przed działką, gdzie przez kilka 

tygodni stały kontenery mieszkalne. Ich obecność wywołała 
gwałtowne protesty. Także samorządowcy z burmistrzem 
Mateuszem Kamińskim na czele byli przeciwni budowie 
tajemniczych domów modułowych. We wtorek kontenery 
zostały podniesione przez dźwig i wywiezione na czterech 
platformach samochodowych w nieznanym kierunku.

autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz

RozPoCzął się sPis eteRnituzniknęły konteneRy

RaDosny i wzRuszająCy 3 maja haPPening 
w Dniu flagi RP
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Pomimo zupełnie innych zainteresowań, 
różnicy wieku i braku doświadczenia w ga-

stronomii, postanowili otworzyć restaurację 
Pigwa. Wybudowali ją w 2016 r. Na Boże Ciało 
przyjęli pierwszych gości.

 – To był dla nas szok: lokal z 60 krzesłami wy-
pełnił się szczelnie gośćmi – opowiada Paweł 
Chwiałkowski. - W tym były trzy wcześniej zapisane 
grupy. Wielu głodnych ludzi po jednej stronie, 
po drugiej my - bez większego doświadczenia. 
Wcześniej prowadziłem kawiarnię w Teatrze 
Powszechnym w Łodzi, ale to była inna bajka: 
ciastka, kawa, cola, kieliszek wina… wszystko 
błyskawicznie, by zmieścić się w kwadransie 
przerwy. W tamtych realiach trudno było coś 
zepsuć. Tu na odwrót. To był nasz chrzest bojowy. 
Zmobilizowane były całe nasze rodziny, wszyscy 
pomagali. Obaj mocno spanikowani, chcieliśmy 
wtedy uciec od gości. Sytuację uratowało 
nadzwyczajne ciasto i swojska pigwówka, od 
której wzięła nazwę firma.

Wspólnik Pawła, Maciej Sikora jest wielkim 
optymistą. – Jeśli ktoś nas pyta, dlaczego zdecydo-
waliśmy się na taki rodzaj działalności gospodarczej 
to odpowiedź sama ciśnie się na usta: po prostu 
obaj lubimy dobrze i smacznie zjeść. Czego więcej 

trzeba? Dobre, świeżo przyrządzone jedzenie 
samo się obroni, jeśli zdecydowanej większości 
ludzi zasmakuje. Sam zawsze marzyłem o pubie 
przy ul. Piotrkowskiej. Pubu nie mam, ale tu jest 
ogródek piwny. Jaka różnica?

Paweł Chwiałkowski, starszy ze wspólników 
tłumaczy, że wzięli sobie za wzór „Chatę Wuja 
Toma” w Konstantynowie Łódzkim, która od 49 lat 
zdobywa klientów domową kuchnią i atmosferą. 
Właściciele „Chaty” zagadują gości i swoją tak-
towną bezpośredniością, życzliwością pozyskują 
wciąż nowych znajomych - konsumentów. Maciej 
i Paweł także podają sami do stołów, osobiście 
rozwożą lunch pod wskazane adresy. Podoba 
im się podejście właścicieli „Chaty Wuja Toma”, 
którzy postawili na prostotę dań, ale u siebie 
nie zrezygnowali z dań niekonwencjonalnych 
i szczególnych tylko dla ich lokalu.

Paweł Chwiałkowski cierpliwie szuka powodów, 
dla których otworzyli na odludziu Pigwę: - Mamy 
tu działkę od lat siedemdziesiątych. Połowa ziemi 
nie przynosiła żadnych zysków. Oprócz Pigwy 
postawiliśmy też na tym terenie duży domek dla 
dzieci bogato wyposażony w zabawki, plac zabaw, 
zjeżdżalnię, piaskownicę. Wydzielone zostało miejsce 
na ognisko. W ogrodzie pojawiły się stoły piwne.

Wnętrze zostało zaaranżowane przez żonę 
Pawła i mamę Macieja. Obie panie od lat są 
serdecznymi przyjaciółkami. Białe witryny 
z białą, prostą porcelaną stołową, skojarzone 
z okolicznościowymi dla pory roku dekoracjami, 
dobór kolorystyki lamp, zasłon, wszystkich 
pozostałych elementów wystroju to dzieło 
obu pań. Z tego powodu mówią o sobie bez 
zająknięcia – jesteśmy po prostu rodzinną firmą.

Oczywiście, Pigwa nie zaistniałaby w gminie 
Rzgów, gdyby nie szef kuchni Michał Furmanek, 
z wykształcenia gastronomik. Doświadczenie 
zdobywał we Frankfurcie nad Menem. Zaszczepił 
w Starowej Górze rumsztyki z karmelizowaną 
cebulką, które kiedyś były charakterystyczne 
dla regionu łódzkiego. Jego sosy i zupy to 
mistrzostwo świata. Dobrze wysmażony stek 
z młodej polędwicy wołowej, wymoczonej od 
poprzedniego dnia w specjalnej zalewie i polany 
ciemnym sosem na bazie czerwonego wina to 
znak firmowy Pigwy. Kuchnia w tym lokalu to 
wypadkowa propozycji szefa kuchni, konfronto-
wanych wciąż z oczekiwaniami i wymaganiami 
Pawła i Macieja.

Pigwa, z zaledwie kilkunastomiesięcznymi 
tradycjami, żyje głównie z imprez zbiorowych; 
z komunii, zamawianych już w części na 2019 
rok, a także z konsolacji, przyjęć, czy coraz po-
pularniejszego cateringu. Jak człowiek spojrzy 

w kartę, to boi się, że za słowem lunch kryje się 
nieskomplikowany schabowy z ziemniakami, 
czy coś w tym stylu. Tymczasem tu do wyboru 
może być na przykład całkiem góralski specjał: 
kwaśnica, a do niej prażoki z żeberkami.

Klienta zdobywają również w bardziej 
wyrafinowany sposób. Niedawno zorganizowali 
Wieczór Kuchni i Muzyki Francuskiej. Wystąpiła 
Dominika Rydz-Kancler - wokalistka w towarzystwie 
zespołu muzycznego. Do jedzenia kucharze 
przygotowali zupę cebulową, wołowinę po 
burgundzku w winie, kluseczki po francusku. 
I jakby tego wina było mało, to były jeszcze 
wina francuskie do towarzystwa dla serów na 
deskach. Zamiast 60 gości, musieli przyjąć aż 
85 i jeździli w ostatniej chwili po dodatkowe 
krzesła. Nie było rachunków do płacenia. Po 
prostu każdy przed wejściem kupował bilet 
na koncert muzyczno-konsumpcyjny. Wielu, 
niespiesznie wychodząc pytało, kiedy i jaki 
będzie kolejny wieczór.

Pigwa stoi sobie dość intymnie pośród drzew, 
bez neonów i wielkich reklam. Jej najmocniejszą 
i najefektywniejszą reklamą jest „reklama szep-
tana”, czyli ci, którzy w niej byli, przyprowadzają 
kolejnych, bo jest smacznie, bardzo przyjaźnie 
dla dzieci, przestronnie i spokojnie.

Ciekawe, czy do niej zawitacie…

autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz

Paweł Chwiałkowski ze staRowej góRy i maCiej sikoRa ze Rzgowa w 2014 R. znali 
się stąD, że staRszy znał ojCa młoDszego, PRzyszłego wsPólnika. Paweł jest 
eksPeRtem metaloPlastyki i PonaD 20 lat sPęDził na obRóbCe metalu. 
maCiej natomiast jest instRuktoRem nuRkowania.

Pigwa zawsze się obRoni
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szabla zwykła jak jaRuzelskiego

T omasz Czakiert, na co dzień menedżer restauracji 
i hotelu Eden, w weekend mistrz ceremonii mówi, że na 

szablowanie butelek szampana wpadł oglądając po prostu 
film. Nikogo nie trzeba przekonywać, że w II Rzeczypospolitej 
ułańska fantazja nie znała granic. Najpierw z korka zdejmuje 
się metalowy koszyczek zabezpieczający. Następnie butelkę 
bąbelkowego napitku otwiera się szablą uderzając ostrą 
częścią w szyję butelki. Szabla jest zwyczajna – taką samą 
generał Wojciech Jaruzelski pasował oficerów podczas 
promocji.

Uderzenie ostrą częścią głowni w szkło w połączeniu 
z nagłym uwolnieniem alkoholu pod ciśnieniem 5 atmosfer 
sprawia, że szyjka butelki zostaje skoszona jak brzytwą. 
Miejsce cięcia jest na ogół równe, ale czasem butelka poddaje 
się za drugim, a wyjątkowo po trzecim uderzeniu. Wszystko 
to jednak odpowiednio podnosi temperaturę ceremonii.

zaCzęło się zwyCzajnie

Historia rzgowskiego kompleksu hotelowo-restaura-
cyjnego zaczęła się w 2002 r. od sali weselnej z zapleczem 
w postaci kilkunastu pokoi gościnnych. Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Eden spółkę cywilna założyli: 
Jerzy Kaczmarek z córką Magdaleną Michalak i Jolantą 
Paluch. Interes prosperował. Goście weselni domagali się 

powiększenia obiektu. Firma znacznie się rozwinęła 4 lata 
temu: dobudowano skrzydło hotelowe, wyremontowano 
bar i salę balową. W rezultacie powstał hotel z ponad 80 
łóżkami oraz sala dla maksimum 200 gości. W restauracji 
jest na co dzień 60 miejsc. Weselnicy nie są głównymi 
klientami. Dużą grupę stanowią goście przyjeżdżający na 
zakupy do centrów handlowych.

Uroczystości i przyjęcia weselne mają coraz bardziej 
wysmakowaną, oryginalną i bogatą formę, nawiązującą do 
zachodniej mody. Ogrody Edenu stały się miejscem składania 
małżeńskiej przysięgi. Młodzi i goście stąpają po czerwonym 
dywanie, przechodzą przez bramę triumfalną ozdobioną 
białym tiulem i świeżymi, wielobarwnymi kwiatami.

 – Czasem młodzi życzą sobie pokazu fajerwerków, ale 
podpowiadamy cicho, że tylko do godz. 22, bo dbamy 
o dobrosąsiedzkie stosunki oraz o pobliskie uprawy, które 
w czasie suszy mogłyby się łatwo zająć ogniem - mówi 
menedżer Tomasz Czakiert. - Niektóre imprezy weselne są 
przygotowywane dla 200 osób, co wymaga zaangażowania 
5 kucharzy, 2 pomocy kuchennych i 10 kelnerów.

sukCes PoliCzków i śmieRtelnego gRzeChu

Szefem kuchni jest Krzysztof Kowalski, kucharz średniego 
pokolenia, który przed podjęciem pracy w Edenie pracował 
w popularnej restauracji „Dzikie Wino” w Wiewiórczynie koło 
Łasku, a szkolił się na dodatek we Włoszech. - Reprezentuje 

starą, dobrą kuchnię, ale jest kreatywny, idzie też z postępem 
– krótko charakteryzuje go Tomasz Czakiert. - Specjalność 
szefa kuchni to polędwica wieprzowa z farszem borowikowym 
oraz policzki wołowe, przyprawione mieszankami ziół, których 
skład i proporcje stanowią najpilniej strzeżoną tajemnicę 
szefa kuchni.

Niewątpliwy wpływ na zadowolenie gości mają desery 
własnej produkcji. Bardzo kruchy, flagowy bezowy tort 
lodowy posiada smak kawowy albo podaje się go z mrożo-
nymi malinami i sosem owocowym. Menedżer zdradza, że 
choć na jednego gościa weselnego przypada 100 gramów 
tortu, to zawsze przygotowuje się go z pewnym zapasem, 
gdyby zasmakował wielu osobom i wiele z nich zgłosiłoby 
się po dokładkę. W karcie można znaleźć również „śmier-
telnie grzeszny deser szefa kuchni: zestaw deserków dla 
wyjątkowego smakosza słodkości”. Ta jedna ze specjalności 
restauracji występuje również na weselnym stole z mini-
deserkami. Można na nim znaleźć puree owocowe, a także 
francuski krem brulee z wielu żółtek, mlekiem, śmietanką 
kremówką, cukrem, laską wanilii i z karmelem.

Aby zachować styl, w tej branży trzeba zawsze coś 
dodawać, uzupełniać, wprowadzać często nowe pomysły. 
Dotyczy to na przykład hotelowych śniadań w formule 
szwedzkiego stołu. Planowane są zakupy lad chłodniczych 
i podgrzewaczy do pieczywa. Ma być jeszcze bardziej bogaty 
wybór jogurtów, deserów,sałatek i pieczywa.

autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz, Fot.: toMasz DzioMDziora

aby zDobyć uznanie klienta weselnego, nie wystaRCzy DobRa kuChnia, Pięknie zastawione stoły, 
aPaRtament młoDożeńCów w 3-gwiazDkowym hotelu.

jak szabluje się szamPana w eDenie?
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histoRia osP w gminie

g mina może być dumna ze strażaków OSP, którzy - 
zgodnie ze swoją dewizą - idą tam, skąd wszyscy 

uciekają. Idea Ochotniczej Straży Pożarnej - organizacji 
społecznej, wyposażonej w niezbędny specjalistyczny 
sprzęt - na ziemiach polskich narodziła się w II połowie 
XIX wieku. Na początku następnego stulecia także 
w Rzgowie pojawił się pomysł utworzenia jednostki 
złożonej z ochotników, którzy pomagaliby w gaszeniu 
pożarów i nieśliby pomoc w wypadku innych klęsk 
żywiołowych.

ówczesne władze carskie zaakceptowały statut 
i w 1905 r. wydały zgodę na założenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej na terenie osady Rzgów. Głównymi 
inicjatorami tego przedsięwzięcia byli społecznicy 
Wojciech Bergier i Ryszard Lukas. Równie wielką rolę 
odegrał ks. Paweł Załuska. Proboszcz Rzgowa został 
pierwszym prezesem OSP, która rozpoczęła działalność 
w 1906 r. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto 
budowę siedziby strażaków, składającą się m.in. z sali 
zebrań i pomieszczenia na narzędzia niezbędne do 
akcji gaśniczych.

 – Genezą powstania takich jednostek ochotniczych 
była chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa przez 
samych mieszkańców. W tych czasach zabudowa 
była w większości drewniana, więc zagrożenie było 
bardzo ogromne - tłumaczy Tadeusz Olban, wiceprezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Rzgowie.

 – Nie istniała państwowa staż pożarna, więc dla dobra 
i bezpieczeństwa społeczności trzeba było zorganizować 
jednostki ochotnicze.

 – Dzisiaj w dużych miastach dostępność służb ratowni-
czych jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku małych 
miejscowości. Tę lukę właśnie starają się wypełnić 
jednostki OSP - wyjaśnia Tadeusz Olban.

W pierwszych latach funkcjonowania, pod dowódz-
twem komendanta Wojciecha Bergiera, członkowie OSP 
w Rzgowie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami 
w walce z pożarami, które nawiedzały tę osadę i okolice.

Swoją pozycję rzgowska OSP ugruntowała przez 
następne lata, także dzięki sąsiedztwu i lepszemu 
doświadczeniu łódzkich jednostek. Wkrótce należała 
do najlepiej wyposażonych i wyszkolonych oddziałów 
w powiecie łódzkim.

Przez kolejne dekady ochotnicy ze Rzgowa nie-
jednokrotnie dawali dowody swojego profesjonali-
zmu i oddania w niesieniu pomocy potrzebującym. 

Sukcesywnie uzupełniano sprzęt i kupowano nowe 
pojazdy strażackie. W latach 80. zdecydowano się na 
budowę nowej strażnicy, a budowa obecnej remizy 
została ukończona w 1999 r.

PieRwsi na miejsCu zDaRzenia

W 1995 r. rzgowską jednostkę włączono do powstałego 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki 
czemu może działać również poza granicami gminy. 
Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi 
nie przyniosłaby pozytywnych rezultatów, gdyby nie 
wystarczające środki finansowe z budżetu gminy.

Obecnie flotę bojową OSP Rzgów stanowi pięć 
pojazdów - trzy gaśnicze oraz po jednym technicznym 
i operacyjnym.

 – Na przestrzeni lat mieliśmy szczęście, że w władzach 
samorządowych znajdowali się ludzie, którzy byli 
przychylni działalności OSP, a budżet gminy pozwalał na 
znaczące inwestycje - mówi Tadeusz Olban. - Jednostki 
naszej gminy wyposażone są w nowoczesne pojazdy 
i sprzęt, z pewnością ponad przeciętną w skali kraju 
- dodaje.

W całej gminie działa 11 jednostek OSP (Rzgów, 
Bronisin Dworski, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, Kalinko, 
Kalino, Prawda, Romanów, Stara Gadka i Starowa 
Góra). Podlegają one Komendzie Państwowej Straży 
Pożarnej w Koluszkach.

 – Na mocy porozumień, na terenie gminy działania 
ratownicze prowadzą także jednostki PSP z miasta 
Łodzi - mówi Tadeusz Olban.

nie tylko RatowniCtwo

Głównym zadaniem OSP jest udzielanie pomocy 
w czasie pożarów lub innych zagrożeń. To jednak nie 
jedyne funkcje tego organu. Członkowie jednostek chętnie 
biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych. To 
znakomita okazja do sprawdzenia swoich umiejętności 
i zaprezentowania się przed mieszkańcami gminy.

Nie mniej ważne są działania edukacyjno-prewen-
cyjne. Kursy ratownictwa, akcje i kampanie społeczne 
mają ogromne znaczenie dla zaznajomienia lokalnej 
społeczności z tematyką pożarniczą i przekazania jej 
wiedzy z tego zakresu.

OSP organizuje i bierze udział w lokalnych uroczy-
stościach, a także współtworzy ofertę kulturalną dla 
gminy. Głównym przykładem jest tutaj działalność 
orkiestry dętej OSP, którą utworzono w 1907 r.

stRażaCka „żyłka” już oD młoDyCh lat

Ważną częścią działalności OSP jest szkolenie młodych ochotników, 
zrzeszonych w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Taka młodzieżowa 
jednostka przy OSP Rzgów powstała w ubiegłym roku.

 – Obecnie grupa liczy 9 osób, w tym 4 dziewczyny i 5 chłopców, w wieku 
od 10 do 16 lat - mówi Mateusz Kuzik, sekretarz OSP Rzgów. - Regularnie 
odbywają się zbiórki na placu i w jednostce, podczas których młodzież 
poszerza swoją wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pomocy 
przedmedycznej oraz rozwija swoją sprawność fizyczną, m.in. poprzez 
grę w piłkę oraz rozwinięcia bojowe sprzętu pożarniczego - dodaje.

Nastoletni członkowie OSP chętnie biorą także udział w uroczysto-
ściach strażackich, patriotycznych i kościelnych. Odnoszą również liczne 
sukcesy w zawodach.

 – Nasi podopieczni na zawodach gminnych prezentują bardzo wysoki 
poziom, który utrzymują także podczas rywalizacji na szczeblu powia-
towym - mówi Michał Krzewiński z OSP Kalino.

Członkowie MDP równie intensywnie przygotowują się do konkursów 
o tematyce pożarniczej.

 – Co roku, w naszej gminie, zostają przeprowadzone eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Z roku na rok rośnie zainteresowanie i coraz więcej osób 
pragnie rozwijać swoją wiedzę z ochrony przeciwpożarowej i zapisuje 
się do udziału w tym konkursie - wyjaśnia Mateusz Kuzik.

Władze gminy i doświadczeni strażacy są bardzo zadowoleni 
z młodszych kolegów i cieszą się, że młodzi ochotnicy tak szybko łapią 
strażackiego „bakcyla”.

 – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze są przyszłością naszej organizacji. Ktoś 
przecież będzie nas musiał zastąpić- mówi Michał Krzewiński.

autor: wojciech GrzeGorczyk Fot.: włoDziMierz kuPisz

Rzgów to gmina bogatyCh tRaDyCji stRażaCkiCh. osP Działa już oD PonaD stu lat. 
PRzez ten Czas jej kolejni Członkowie niejeDnokRotnie wykazywali się wysokimi 
umiejętnośCiami i DoświaDCzeniem w walCe z żywiołem.

iDą tam, skąD wszysCy uCiekają

Na zdj. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Na zdj. 11 jednostek OSP z gminy Rzgów jest wyposażonych ponad przeciętną w kraju
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S potkanie w tej sprawie zaproponował burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński jako kontynuację rozmów i spotkań 

zapoczątkowanych przez dyskusję nad zmianą organizacji 
ruchu po wschodniej stronie pl. 500-lecia. Przyczyniła się 
ona do wprowadzenia tzw. strefy zamieszkania, pozytywnie 
ocenianej przez wielu mieszkańców naszej gminy. Wśród 
obecnych 23 maja byli m. in.: mgr inż. Maciej Chojnacki, 
delegat firmy Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o., przedsta-
wiciel Rady Rodziców z miejscowej szkoły - Marcin Michalski, 
przedstawiciel policji, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego, 
a także mieszkańcy.

Na spotkaniu omawiano trzy projekty dróg powiatowych 
w zarządzie gminy Rzgów:

 – droga nr P1195 (ul. Czartoryskiego, ul. Rudzka),
 – droga nr P2909 (ul. Ogrodowa, Kalinko, Romanów),
 – droga nr P2942 (ul. Łódzka, ul. Tuszyńska).

Obrady miały charakter debaty. Wykonawca projektów 
organizacji ruchu, Maciej Chojnacki wraz z Adamem Stawianym, 
p. o. kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej omawiali 
kolejno proponowane zmiany poddając je pod dyskusję. 
Jeśli jakieś zmiany były niewystarczające, niepotrzebne lub 
brakowało na danym odcinku drogi pewnego oznakowania, 
goście włączali się do dyskusji oraz zapisywali na arkuszach 
papieru swoje wnioski i proponowane zmiany.

Głównymi problemami, które budziły najwięcej emocji 
wśród zaproszonych gości było przede wszystkim skrzyżowanie 
ul. Tuszyńskiej i ul. Ogrodowej, gdzie po długiej wymianie 
zdań powstało kilka rozwiązań. Przedstawiciel Rady Rodziców 
przedstawił pomysł, aby zmodernizować ten punkt dodając 
nowoczesną sygnalizację świetlną, która zmienia sygnał po 
przekroczeniu prędkości jadącego pojazdu. Inną opcją, nad 
którą debatowano była przebudowa polegająca na wynie-
sieniu całego skrzyżowania. Wszystko po to, aby zapewnić 
bezpieczne przejście dla pieszych, w tym dzieci z pobliskiej 
szkoły, zagrożone przez jadące z nadmierną prędkością pojazdy.

Kolejnym konsultowanym newralgicznym punktem 
były okolice miejscowej szkoły i ośrodka zdrowia przy ul. 
Ogrodowej. Debatujący przedstawiali wiele pomysłów doty-
czących miejsca i formy usytuowania przejścia dla pieszych. 
Podnoszono sensowność barierek oddzielających chodnik od 
pasa jezdni oraz zastanawiano się, w jaki sposób ograniczyć 
stwarzające zagrożenie parkowanie na chodniku w tej okolicy. 
Formułowanych było wiele pomysłów, jednak infrastruktura 
i przepisy mające zastosowanie tym miejscu, uniemożliwiają 
wcielenie w życie wielu z nich. Jednak po zapisaniu wszystkich 
postulatów, pracownicy Urzędu Miejskiego widząc jak ważny 
jest to problem, jeszcze raz będą sprawdzać możliwości, jakie 
daje prawo do wprowadzenia zmian satysfakcjonujących 

wszystkie strony.
Następnym punktem, który wzbudził wiele kontrowersji była 

propozycja przeniesienia ruchu rowerowego z jezdni na szlaki 
pieszo-rowerowe lub rowerowe w szczególności na odcinku 
ulicy Łódzkiej od ronda do placu 500-lecia. Mówiono o złym 
ustawieniu znaków przy drodze, kompresji - umieszczaniu 
kilku oznaczeń na jednym słupku, konieczności dodaniu 
znaków pionowych oraz poziomych, a także wprowadzeniu 
ograniczeń dla ciężarówek, przeniesieniu lub usunięcie nie-
których przystanków komunikacji miejskiej, a także przejść 
dla pieszych, segregacji pasów ruchu i ograniczeniu prędkości 
w miejscach niebezpiecznych.

Po debacie wszystkie wnioski będą konsultowane przez 
władze gminy z policją oraz starostwem. Część wniosków 
przekazana będzie do GDDKiA, ponieważ częścią oznakowania 
przy skrzyżowaniach z drogami wyższej rangi zajmuje się 
właśnie ta instytucja.

Organizatorzy uważają spotkanie za udane. Zaproszeni 
goście przekazali wiele trafnych uwag w związku z planowaną 
aktualizacją oznakowania omawianych dróg powiatowych. Na 
spotkaniu zwrócono również uwagę na fakt, że modernizacja 
musi się odbywać zgodnie z literą prawa, a nie tylko według 
indywidualnych upodobań.

Zarząd GLKS Zawisza Rzgów składa najszczersze wyrazy współczucia 
rodzinie i wszystkim bliskim zmarłego

ś.P. mirosława świeRCzyńskiego

który odszedł od nas w nocy z 10 na 11 maja 2017 r., przeżywszy 74 lata.

Osoby Pana Mirosława w Rzgowie nie trzeba przedstawiać nikomu. Na stadionie 
Zawiszy prawie od zawsze. Najpierw jako zawodnik, później jako trener. Następnie 
działacz, a w końcu prezes Zawiszy w latach 1984-87. Współpracował także 
z Łódzkim Związkiem Piłki Nożnej jako weryfikator w Wydziale Gier. Do końca 
swoich dni jeden z naszych najwierniejszych kibiców, zarówno w meczach 
domowych, jak i tych wyjazdowych. Kolejne ligowe mecze Zawiszy ogląda już 

z wysokości niebios. Spoczywaj w pokoju!

Życie przemija, ale musimy dzielnie znosić przeciwności losu

Serdeczne wyrazy współczucia dla Iwony Kluczak

z powodu śmierci Ojca składają:

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński

Zastępca burmistrza Małgorzata Rózga

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michalak

Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego

autor: raFał woźniak i Fot.: Mateusz szczePaniak

23 maja w sali konfeRenCyjnej w uRzęDzie miejskim w Rzgowie oDbyło się sPotkanie na temat PRojektów stałyCh 
oRganizaCji RuChu na DRogaCh PowiatowyCh, zaRząDzanyCh PRzez gminę Rzgów.

Debata o oRganizaCji RuChu
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KGW w Kalinku powstało 3 lutego 1967 roku. Jego 
założycielką była ówczesna nauczycielka miejscowej szkoły 
podstawowej, nieżyjąca już Feliksa Byczkowska. Do organi-
zacji zapisało się 30 kobiet. Koło zajmowało się na przykład 
rozprowadzeniem kurcząt wśród członkiń.

Organizowane były wówczas ogródki warzywne, kwiatowe, 
kursy gotowania, pieczenia ciast, a także wyjazdy do teatru, 
kina, wycieczki krajoznawcze.

W roku 1974 nastąpiła zmiana zarządu, przewodniczącą 
została Aleksandra Pytka, a następnie Anna Madej, później 
funkcję objęła Aleksandra Pytka, po niej nastała Wanda 
Owczarek, później kierowała kołem Urszula Zimoń, następnie 
stanowisko piastowały: Jolanta Jaszczyk, Stanisława Madej, 
Bożena Klink, Krystyna Jach. Przewodniczącą naszego koła 
jest w chwili obecnej Jadwiga Adamek.

Koło nasze liczy 33 aktywne członkinie, które licznie biorą 
udział w imprezach organizowanych we wsi i gminie takich 
jak: mikołajki dla dzieci, dożynki, wycieczki krajoznawcze. 
My, członkinie, odczuwamy duże zadowolenie, że możemy 
się wspólnie spotkać i zabawić przy lampce wina, a czasem 
przy muzyce. Nie zapominamy też o naszych seniorkach, bo 
przecież to ich zasługa, że to wszystko zainicjowały.

autor: wiesława szychowska / sekretarz kGw

Fot.: włoDziMierz kuPisz
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gosPoDynie z kalinka świętowały 50. jubileusz
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na tę inwestycję zapisano w tegorocznym budżecie nieco ponad 1,8 miliona złotych, 
ale po zapoznaniu się z ofertami jedenastu wykonawców, którzy wzięli udział 

w przetargu okazało się, że zabraknie około pół miliona złotych. Na wniosek burmistrza 
Rzgowa Mateusza Kamińskiego, decyzją Rady Miejskiej udało się przesunąć brakującą 
kwotę kosztem inwestycji na ul. Łódzkiej.

24 maja podpisano umowę z wykonawcą, która opiewa na kwotę niemalże 2 mln 
400 tysięcy zł. 29 maja przekazano plac budowy. Termin rozpoczęcia prac planowany jest 
na początek czerwca. W przyszłym tygodniu odbędzie się przekazanie placu budowy. 
Modernizacja powinna zakończyć się 1 września 2017 r.

Stacja przy ul. Górnej spełnia najwyższe standardy europejskie dla tego rodzaju obiek-
tów. W trakcie przebudowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie będzie 
kupować wodę od swego odpowiednika w Łodzi. Uwzględniono to już w nowej taryfie za 
wodę – faktycznie, mieszkańcy płacą tylko o 5 groszy drożej za 1 metr sześcienny wody.

Oddanie do użytku hydroforni przy ul. Górnej zamknie ciąg trzech wielkich inwestycji 
gminnych mających na celu wzrost jakości wody przy jednoczesnym zmniejszeniu awa-
ryjności urządzeń w sieci. Chodzi o stacje uzdatniania wody w Grodzisku i w Rzgowie przy 
ul. Krzywej (na granicy Gospodarza)

z akres robót objął wykonanie prac ziemnych w postaci wykopów pod nawierzchnię i zjazdy, 
nawierzchni jezdni oraz budowę zjazdów indywidualnych. Zjazdy indywidualne zaprojekto-

wano o szerokości 5 metrów. Nawierzchnia jezdni została dowiązana do istniejącego chodnika 
z założeniem 12 cm światła.

W ul. żołnierzy Września wykonano odwodnienie nawierzchni poprzez nadanie projektowanym 
nawierzchniom pochyleń podłużnych i poprzecznych. Woda spływa do kanalizacji. W ul. Księdza 
Załuski woda poprzez spadki poprzeczne i podłużne spływa do ul. Nadrzecznej oraz na teren przyległy. 
Powierzchnia jezdni wyłożonej kostką to 1166,29 m kw. Powierzchnia zjazdów wyniosła 94,5 m kw.

 – Niektórych może dziwić, że mieszkańcy wybrali ulicę brukowaną zamiast asfaltowej, ale zdecydowały 
o tym przede wszystkim względy estetyczne i praktyczne - zauważa Zbigniew Snelewski, kierownik 
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

 – Obecność kostki na jezdniach wydaje się być oczywista na drogach osiedlowych, bocznych. W tamtym 
roku zastosowaliśmy ją na ul. Reja. Jej cena jest porównywalna z asfaltem. Na takich ulicach nie ma 
powodu jeździć z prędkością powyżej 30 czy 40 km/godz. W tym rejonie Rzgowa będzie się rozwijać 
infrastruktura techniczna. Nawierzchnia z kostki brukowej jest łatwo rozbieralna, gdy wykonuje się 
podkop czy przekop. W przypadku nawierzchni asfaltowej trudniej ją odtworzyć. Poza tym bruk nie 
zatrzymuje wody w porze intensywniejszych opadów deszczu.

20 kwietnia rano zostały zainstalowano cztery 
nowe maszty flagowe przed Urzędem Miejskim 

w Rzgowie. Powodem wymiany była niesprawność 
mechanizmów opuszczania/podnoszenia flag. Nie dało 
się już tego naprawić. W następstwie uszkodzeń, flagi 
trzeba było zatykać przy użyciu podnośnika strażackiego. 
Poza tym stare maszty, wystawione przez 10 lat na nie-
sprzyjające warunki atmosferyczne - są już skorodowane.

Nowe 8-metrowej wysokości maszty kosztowały 
8 tysięcy 200 złotych. Wydatek ten był zaplanowany 
w tegorocznym budżecie. Flagi już bez zakłóceń powie-
szono na uroczystości 3-majowe. Zdemontowane maszty 
nie pojechały do huty, ale zostaną zakonserwowane 
i wykorzystane jeszcze w jednostkach organizacyjnych 
gminy.

autor: włok Fot.: Mateusz szczePaniak

W Prawdzie w piątek, 26 maja rozpoczął 
się i zakończył tego samego dnia mon-

taż kolejnej siłowni na świeżym powietrzu 
w naszej gminie. Kosztem 18,1 tysiąca złotych 
zakupiono biegacza, orbiterka wolnosto-
jącego, huśtawkę wagową ważka, motyla 
– wioślarza i karuzelę trzmiel. Urządzenia 
stanęły na placu zabaw.

Wykonawca dał siłowni 62 miesiące 

gwarancji. Nogi konstrukcyjne urządzeń 
zostały zabetonowane. Konstrukcje posiadają 
zabezpieczenie antykorozyjne uzyskane 
poprzez ocynkowanie; są podwójnie malo-
wane proszkowo. Siłownia jest bezpieczna, 
bo nie ma na urządzeniach ostrych krawędzi 
ani szczelin.

autor: włoDziMierz kuPisz

autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz

RozstRzygnęły się losy jeDnej z największyCh tego-
RoCznyCh inwestyCji w gminie Rzgów – moDeRnizaCji 
staCji uzDatniania woDy w Rzgowie PRzy ul. góRnej.

131 tysięCy złotyCh kosztowały PRaCe moDeRnizaCyjne 
w Rzgowie PRzy ul. żołnieRzy wRześnia/księDza załuski. 
DotyChCzasowa żwiRowa nawieRzChnia DRogi szeRokośCi 
5,5 metRa została wybRukowana kostką gRubośCi 8 Cm 
w koloRze szaRym.

O d wtorku, 30 maja dzieci mogą 
korzystać z nowego urządzenia 

na placu zabaw w Parku im. Adama 
Mickiewicza w Rzgowie. Nowa za-
bawka to zjeżdżalnia z zadaszeniem. 
Nabytek kosztował około 5300 zło-
tych. Wykonawca dał 24 miesiące 
gwarancji na nowe urządzenie. 
W umowie znalazł się zapisek, że dni 
od zgłoszenia ewentualnej usterki do 
jej usunięcia nie wlicza się do okresu 
gwarancyjnego.

autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz

nowa zabawka 
w Rzgowie

nowe maszty PRzeD Ratuszem

ważka i tRzmiel wyląDowały

zDRowa woDa 
ze staCji góRna

boCzne uliCe bez asfaltu

W Gospodarzu dokończona została inwestycja 
polegająca na oświetleniu ul. Cegielnianej 

przez lampy ledowe, zainstalowane na 22 no-
wych słupach oświetleniowych. Przypomnijmy, 
że pierwszą część oświetlenia ul. Cegielnianej 
wykonano na północnym odcinku ulicy pod 
koniec 2016 r.

Na ul. Cegielnianej zostały zastosowane 
słupy oświetleniowe: stalowe, ocynkowane, 
zamocowane na fundamencie długości 1,5 metra. 
Oprawy zawieszone są na wysokości 8 metrów. 
Kabel pomiędzy słupami został już częściowo 
ułożony w roku 2016 dla zasilania etapu II. 
Sterowanie oświetlenia jest automatyczne 
z rozdzielnicy oświetlenia ulic. Zastosowane 
zostały oprawy LED o mocy maksymalnej 40 W. 
Specjaliści określają je jako najbardziej ekono-
miczne pod względem zużycia energii. Innych 
już nie będzie się stosować w gminie Rzgów. 
W sumie długość nowej sieci oświetleniowej 
w etapie II wynosi około 744 metry.

Dwa nowe słupy oświetleniowe pojawiły 
się również na placu zabaw w Romanowie. 
O ile dokończenie oświetlenia ul. Cegielnianej 
w Gospodarzu kosztowało 63 tys. złotych, 
to oświetlenie placu zabaw w Romanowie 
pochłonęło 16,5 tysiąca złotych.

autor: włoDziMierz kuPisz

zRobiło się wiDno
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W  latach 60. zespół przeżywa kryzys. Umiera 
mecenas muzyków ks. Edward Dąbrowski. 

Odchodzi kapelmistrz S. Juśkiewicz, ponieważ staje 
na czele Gminnej Rady Narodowej w Rzgowie. Ubywa 
artystów. Repertuar staje się skromniejszy. Władzy nie 
w smak bliski związek orkiestry z parafią. Doraźnym 
ratunkiem okazuje się nawiązanie kontaktów z orkie-
strą tuszyńską. Uczestniczą w piknikach 1-majowych 
i uroczystościach zakładowych w Rudzie.

W latach 70. i 80. brakuje pieniędzy na utrzymanie 
zespołu. Mimo tych przeciwności jego skład zasilają 
m.in. Jarosław Czernik, Stanisław Jeziorski, Włodzimierz 
Kaczmarek, Henryk Makiewicz i Stanisław Przytulski. 
Nowym kapelmistrzem zostaje Władysław Siotor, jeden 
w wychowanków Stanisława Juśkiewicza. To właśnie 
jego zasługą jest podniesienie poziomu artystycznego. 
Orkiestra zajmuje pierwsze miejsce w województwie.

We wrześniu 1998 r. kapelmistrzem zostaje Krzysztof 
Goss, posiadający ogromne doświadczenie i zdolności. 
Wprowadza nowe pozycje do repertuaru. Orkiestra 
jest jeszcze bardziej aktywna – bierze udział np. 
w koncercie kolęd, obchodach Dnia Dziecka, akcji 
Jurka Owsiaka. Nawiązane zostają kontakty z włoskim 
zespołem Corpo Musicale z Dosseny koło Bergamo, 
dzięki czemu rzgowianie uczestniczą w audiencji 

u papieża Jana Pawła II i wykonują przed nim polską 
pieśń religijną „Czarną Madonnę”. Kolejnym etapem 
zagranicznych kontaktów jest nawiązanie współpracy 
z Czerniowcami na Ukrainie.

W ostatnich latach orkiestra , której prezesem 
jest Włodzimierz Kaczmarek, korzysta z mecenatu 
artystycznego ze strony rzgowskiego samorządu. 
Dziś największą bolączką jest niedostatek młodych 
następców. Najstarszy z muzyków 72-letni Aleksander 
Siotor ma już za sobą 55 lat grania. Jednak, obok niego 
na koncercie grała na tamburynie 11-letnia Madzia 
Wilkosz.

 – Nie ma już w naszej gminie ludzi, którzy pamiętaliby 
czasy, gdy nie było Orkiestry Dętej w Rzgowie - powiedział 
podczas uroczystości burmistrz Mateusz Kamiński. - Ta 
grupa muzyczna jest dla mieszkańców Rzgowa i okolic 
częścią tradycji. Bez orkiestry nie wyobrażamy sobie 
uroczystości państwowych i kościelnych. Orkiestrę 
słyszymy będąc dziećmi i pamiętamy grane przez nią 
utwory przez całe życie. Bardzo silnie kojarzy się ze 
Rzgowem. Kultywowanie tradycji muzycznych w tak 
długim okresie zasługuje nie tylko na uznanie, ale 
i upamiętnienie. Tę rolę spełnia książka „110 lat gra-
nia – Orkiestra Dęta w Rzgowie 1907-2017” Ryszarda 
Poradowskiego.

A oto lista odznaczonych członków orkiestry - 
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Katarzyna 
Kuna, Małgorzata Juśkiewicz, Tomasz Kałuziński, Kamil 
Świerczyński, Kazimierz Sójta, Agata Juśkiewicz, Mateusz 
Tomaszewski, Magdalena Ogłaza, Rafał Banaszkiewicz, 
Zbigniew Krawczyk, Tomasz Gosiński, Wioletta Wilkosz, 
Robert Wilkosz, Barbara Jagiełło.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
- Jarosław Mirzejewski, Sebastian Sądkiewicz, Mirosław 
Pietrzko, Daniel Kolanowski, Marcin Piech, Tomasz 
Sochaczewski, Wiesław Krawczyk.

Dwóm muzykom przyznano Krzyże Zasługi, które 
będą wręczone w późniejszym czasie wyznaczonym 
przez wojewodę. Ta dwójka to Aleksander Siotor 
i Stanisław Przytulski.

autor i Fot.: włoDziMierz kuPisz

Skład rzgowskiej reprezentacji uzupełnili miejscy radni 
oraz przedstawiciele sołectw. Poza Rzgowem w festi-

walu uczestniczyły również delegacje z Reszla, Biskupca, 
Bisztynka, Lidzbarka Warmińskiego, Murowanej Gośliny, 
Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy, Olsztynka, Rynu, 
Dobrego Miasta, Gołdapi, Pasymia, Rejowca Fabrycznego, 
Prudnika, Głubczyc, Działdowa, Lidzbarka, Sępopola, 
Jezioran i Sianowa. Nie zabrakło także reprezentacji 
współorganizatora festiwalu - Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Komitetu 
Naukowego Cittaslow.

Zaproszeni zostali członkowie władz międzynarodowych 
Stowarzyszenia, z prezydentem Stefano Pizzanim na czele. 
Burmistrzowie miast i pełnomocnicy oraz pozostali członkowie 
oficjalnych delegacji, rzemieślnicy z poszczególnych miast. 
Zespoły muzyczne prezentowały się na specjalnej scenie 
Cittaslow. Festiwal rozpoczął się w piątkowe popołudnie, 
kiedy to odbyła się konferencja Polskiej Krajowej Sieci 
Miast Cittaslow. Na dobre festiwal rozkręcił się w sobotę, 
kiedy mieszkańcy Kalet oraz licznie przybyli goście mogli 
poznać polskie miasta Cittaslow z ich najlepszej strony za 
pośrednictwem kolorowych stoisk.

Rzgowskie stoisko przygotowało niezawodne Koło 
Gospodyń Wiejskich z Czyżeminka. Równolegle na scenie 
Cittaslow występowały zespoły regionalne, grupy taneczne 
oraz wokaliści m.in. z Warmii i Mazur, Murowanej Gośliny 
czy Głubczyc. Gminę Rzgów reprezentował Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie” z takimi wokalistkami jak: Zuzanna 
Winer, Maria Polaczek, Nikola Pach, Aleksandra Sadłowska, 
a także Lara Hidane z zespołu Sempre Cantare. Główną 
atrakcją wieczoru był występ Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Kolejny festiwal „miast dobrego życia” - Cittaslow, już za rok.

oD Piątku tRwał DwuDniowy festiwal miast Cittaslow, któRy tym Razem 
zoRganizowały kalety (woj. śląskie). Po Raz PieRwszy w takim wyDaRzeniu 
bRała uDział DelegaCja ze Rzgowa na Czele z buRmistRzem mateuszem 
kamińskim.

oRkiestRa gRa ku Chwale gminy Rzgów

nasz Debiut 
na festiwalu Cittaslow!

Św. Stanisław ze Szczepanowa to patron gminy Rzgów. W herbie 
miasta i gminy widnieje postać świętego - biskupa krakowskie-

go i męczennika, zamordowanego na polecenie króla Bolesława 
Szczodrego w 1079 r.

Z postacią tego duchownego wiąże się znana legenda, umiesz-
czona w XIII w. przez kanonika krakowskiego i hagiografa Wincentego 
z Kielczy w jego dziele „żywot św. Stanisława”.

Jest to legenda o wskrzeszeniu Piotra z Piotrawina (wieś w woje-
wództwie lubelskim). Szlachcic Piotr Strzemieńczyk tuż przed śmiercią 
sprzedał wieś Piotrawin biskupowi krakowskiemu Stanisławowi. 
Po śmierci Piotra jego rodzina zażądała od duchownego zwrotu 
ziemi, argumentując, że nabył ją niezgodnie z prawem. Stanisław 
odmówił, w związku z tym bliscy rycerza wytoczyli mu proces. 
Biskup zeznał, w jaki sposób stał się właścicielem ziemi, ale sąd mu 
nie uwierzył. Poprosił króla Bolesława II Szczodrego, z którym był 
skonfliktowany, o trzy dni zwłoki.

Według legendy „Biskup wziął sobie na pewny dowód do trze-
ciego dnia, a w tym czasie kazał pościć wszemu duchowieństwu 
i modlitwy czynie, aby mu Pan Bóg świadka ożywił, który by rzecz 
sprawiedliwą zeznał przed prawem”.

Modlitwy biskupa przy grobie Piotra odniosły skutek. Stanisław 
„wszedł do kościoła św. Tomasza w Piotrowinie, kazał odkryć grób 
Piotrów, tknął go laską biskupią a rękę mu podał i rzekł: W imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego, Pietrze wstań, a rzecz sprawiedliwą zeznaj”.

Piotr zmartwychwstał i przeszedł z biskupem na drugi brzeg 
rzeki. Zeznał, że przejęcie ziemi przez biskupa odbyło się zgodnie 
z prawem. Dzięki tym zeznaniom oczyszczono Stanisława z zarzu-
tów. Biskup spytał Piotra, czy chciałby pozostać żywy czy ponownie 
spocząć w grobie. Rycerz wybrał życie wieczne i prosił Stanisława 
o modlitwy. Biskup odprowadził go zgodnie z wolą ponownie do 
grobu. Po drodze zerwał gałązkę lipy i na pamiątkę cudu włożył ją 
cieńszym końcem do ziemi.

Ludowe podania głoszą, że w każdą rocznicę wskrzeszenia Piotra 
na Wiśle pod Solcem ukazuje się ścieżka, którą rycerz przeszedł 
z biskupem. Na pamiątkę tego wydarzenia w pierwszą niedzielę 
po święcie św. Stanisława (8 maja) odbywa się uroczysta procesja 
z relikwiami św. Stanisława z Katedry na Wawelu do Bazyliki św. 
Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce.

autor: wojciech GrzeGorczyk

legenDa o św. stanisławie
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Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń/
Tajemnice Fatimy;
Warszawa 2016 r., 399 str.

Przypadająca w maju 2017 r. 
dziewięćdziesiąta rocznica 

objawień fatimskich to znakomita 
okazja, aby sięgnąć po album 
Grzegorza Górnego „Tajemnice 
Fatimy”. Maryja ukazywała się Łucji, 
Franciszkowi i Hiacyncie co miesiąc 
od 13 maja do 13 października 1917 
r. Spośród wymienionych jedynie 
Łucja dożyła sędziwego wieku, 

ostatnie lata spędzając w klasztorze karmelitanek bosych w Coimbrze. 
Pozostali świadkowie objawień, którzy zmarli wkrótce po wydarzeniach 
fatimskich, zostali przez Jana Pawła II beatyfikowani w roku 2000.

Autorzy przywołują wiele faktów, poprzedzających widzenia, 
omawiają ich powiązania z wydarzeniami, które w kolejnych latach 
wstrząsnęły światem. Jak sami piszą w przedmowie, nie opuszczało ich 
bezgraniczne zdumienie podczas odkrywania nowych wymiarów tego 
cudownego orędzia. Kolejne etapy podróży po miejscach związanych 
z Fatimą przekonywały do stanowiska Benedykta XVI, który uznawał 
Fatimę za ciągle aktualną i wskazywał na jej profetyczny charakter.

***
Profetyzm (gr. prorok) to zjawisko spotykane w wielu religiach, 

polegające na występowaniu wśród członków danej grupy religijnej 
przekonania, że niektóre jednostki są powoływane przez Boga do 
głoszenia jego woli i przepowiadania przyszłości (prorokowania)

J ak wytrenować wyobraźnię, która tworzy magiczny świat? 
Czy zniknięcie książek spowoduje zubożenie fantazji 

i pomysłowości? Co się wydarzy, gdy na świecie pozostanie 
tylko jedna Bohaterka teatrzyku, dziewczynka, która staje się 
strażniczką owej książki trafia do krainy, w której lektura nie 
istnieje i razem z dziećmi – uczestnikami spektaklu tłumaczy 
Tygryskowi meandry czytania.

11 kwietnia aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” 
z Krakowa zaserwowali znakomitą, a przy tym pouczającą 
zabawę najmłodszym uczniom szkół podstawowych 
w Guzewie i w Kalinie. żywiołowe reakcje i aktywny udział 
publiczności są najlepszą recenzją spektaklu i pary młodych 
ludzi, aktorów, którzy przekazali wartości ponadczasowe 
i ważne dla rozwoju człowieka i kształtowania osobowości.

28 kwietnia odbył się II Rzgowski 
Festiwal Tańca. Wzięło w nim 

udział 310 tancerzy - przedszkolaków, 
uczniów z naszej gminy i Pabianic. 
Organizatorami tej imprezy był Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sportu, 
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. W sek-
torach dla widzów było tłoczno. Impreza 
cieszy się dużym powodzeniem. Na 
zakończenie prezentacji odbył się taniec 
integracyjny. Każda grupa dostała puchar 
i dyplom, a każdy z uczestników obda-
rowany został słodkim poczęstunkiem.

Wykonawcy
1. „misie” - Przedszkole Publiczne 

w Rzgowie - 18 osób ( Król Lew) – 
Ewa a Górska

2. „Dinusie” - Przedszkole Rzgów – 18 
osób - (Kraina lodu) - Ewa Górska

3. „Słoneczka” - Przedszkole Rzgów 
– 14 osób - (Piękna i bestia) - Ewa 
a Górska

4. „Tygryski” - Przedszkole Rzgów – 18 
osób - (Pocahontas) – Ewa Górska.

5. „muchomorki” - Przedszkole Rzgów 
– 20 osób - (Zaplątani) – Ewa a Górska

6. „Formacja Show Dance” - S.P. Guzew 
– 12 osób – Katarzyna a Matyszczak 
, Agnieszka Juraszek.

7. „Formacja Hip Hop” - S.P. Guzew 
– 12 osób – Katarzyna Matyszczak

8. „Formacja Hip Hop ” - S.P. Guzew 
– 27 osób - „Cant stop the Feeling” - 
a Katarzyna Matyszczak, Agnieszka 

Juraszek.
9. „Tańczące Cytrynki” - S.P. Kalino 

– 10 osób – „Hallelujah I love her 
so” - a Magdalena Mordaka.

10. „Power Fun” cheerleaderki – GOSTiR 
Rzgów - 20 osób a a - Angela Świątek.

11. „Small Dance” - GOSTIR Rzgów – 15 
osób -Angela Świątek.

12. „3 Steps” - S.P. Kalino – 17 osób 
– (Sofia, Cha cha cha, Rockbaye” - 
a Barbara Kaczmarek

13. „grupa Baletowa” Szkoły Tańca 
Eskadra (młodsza grupa) – 8 osób 
- (Walc wróżek z baletu „Śpiąca 
Królewna”) - Anna Krzyżanowska.

14. „grupa Baletowa „ Szkoły Tańca 
Eskadra – 16 osób - (Polka Straussa 
a Feurefest) - Anna Krzyżanowska.

15. „Świat Odkrywców” - Niepubliczne 
Przedszkole „Świat Odkrywców” - 8 
a osób - (Dwa Światy jedna miłość) 
– Anna Krzyżanowska, Magdalena 
a Kusiak.

16. zpiT „rzgowianie” grupa młodsza 
– 30 osób – GOK w Rzgowie - (Polka 
a finisch, Krakowiak, Kujawiak z chu-
stami) – Renata Furga.

17. zpiT „rzgowianie” - 20 osób - (Tańce 
Lachów Sądeckich) – Renata a Furga.

18. „Krasnale” - 25 osób - (Focus, 
Deszczowa piosenka, Twist) – Renata 
a a Furga.

19. „Like Live” - 2 osoby - (Get Ugly)
Razem około 310 uczestników + 20 
opiekunów

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej są od sześciu już 
lat uczestnikami Powiatowego Konkursu Ortograficznego 

organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysław 
Strzemińskiego w Koluszkach. Etap pierwszy konkursu odbywa 
się na terenie gminnych szkół podstawowych i wyłania po trzech 
laureatów z każdej placówki, uczestniczącej w zmaganiach.

W tegorocznej edycji najlepszymi okazali się: Sebastian 
Próbka z kl. V, Bartłomiej Potakowski z kl. VI i Martyna Wilk z kl. 
V ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Kalinie 
oraz Jerzy Walczak z kl. VIa, Kacper Michalski z kl. VIb i Kacper 
Kalinowski z kl. Va, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Długosza w Rzgowie.

Wielki finał okazał się dużym sukcesem dla gminy Rzgów, 
bowiem Kacper Kalinowski został laureatem III miejsca, otrzy-
mując Brązowe Pióro Burmistrza Koluszek oraz inne nagrody 
ufundowane przez włodarzy Koluszek.

Oprócz wyżej wymienionych, wśród znakomitych ortografów 
znaleźli się: Ola Świętek z kl. Va., Karol Walczak z kl. IVa, Mateusz 
Jurek z kl. Vb, An Szostek z kl. Va oraz Adam Szefer z kl. Vb. 
Wszyscy laureaci etapu szkolnego otrzymali książki, zakupione 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzgowie. Gratuluję!

autor: renata FurGa Fot.: antoni Patora autor: anna Malinowska

autor: anna Malinowska / Gminna biblioteka Publiczna w rzgowie autor i Fot: anna Malinowska

Autorka serii książeczek o żabce Ludwice, 
Wanda Daszyńska oraz towarzyszący 

jej Sławomir Germaniuk gościli 28 kwietnia 
w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie na zaproszenie rzgowskiej 
Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zaprezentowali inscenizację słowno-
-muzyczną, opartą na tekstach p. Wandy 
w muzycznych aranżacjach p. Sławomira.

żądna przygód sympatyczna żabka po-
pada często w tarapaty, próbując realizować 
swoje plany. Szczęśliwie przyjaciele, w tym 
mądra sowa Kaja wybawiają ją z opresji. 
Opowiadania mają edukacyjno-wychowaw-
czy charakter, a ich zabawny charakter jest 
znakomicie odbierany przez najmłodszych. 
Spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie 

z klas drugich Szkoły 
Podstawowej im. Jana 
Długosza w Rzgowie 
udało się znakomicie. 
Umuzykalnione oraz 
obdarzone poczuciem 
humoru i dużą wiedzą 
dzieci angażowały się 
w proponowaną przez znamienitych gości 
zabawę.

Walor edukacyjny i terapeutyczny ksią-
żeczek był jednym z ważniejszych powodów 
dla których w ich promowanie włączyła 
się dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Anna Malinowska, która jest członkiem 
założycielem Koła Łódzkiego Polskiego 
Towarzystwa Biblioterapeutycznego. 

Czytanie ukierunkowane daje możliwość 
spojrzenia na problemy z innej perspekty-
wy, niesie ukojenie, pomaga w trudnych 
sytuacjach. Specjalny rodzaj terapii poprzez 
czytanie baśni, zwany bajkoterapią bywa 
wspaniałym panaceum na zmartwienia 
i wątpliwości, trapiące najmłodszych.

autor i Fot.: anna Malinowska

żabi PoRanek, Czyli PanaCeum
nasza ReCenzja

ostatnia książka świata?

RoztańCzony festiwal bRązowe 
PióRo kaCPRa
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K onkurs przeprowadzany jest w trzech 
etapach: szkolnym, wojewódzkim, ogól-

nopolskim. Na etapie szkolnym Konkursu: 
uczeń samodzielnie przygotowuje w domu 
pracę konkursową na jeden z trzech tematów 
konkursowych. Praca nie może przekroczyć 
5 stron maszynopisu. Na etapie wojewódz-
kim i ogólnopolskim: uczeń rozwiązuje test 
obejmujący wiedzę, zawartą w literaturze 
podanej przez Komisję Konkursową.

Małgorzata Retkiewicz z I a, Patrycja 
Samiec i Anna Walczak z III b oraz Natalia 
Kubas z III c już dwa etapy konkursu mają za 
sobą. Zostały finalistkami etapu wojewódz-
kiego, a 18 maja czeka je etap ogólnopolski. 
Znalazły się w gronie najlepszych. Z całej 
Polski do ostatniego etapu zakwalifikowało 
się 58 gimnazjalistów. Wszyscy wykazali się 
ogromną wiedzą, niejednokrotnie dotyczącą 
szczegółów z życia Karola Wojtyły- Jana Pawła II.

O tym, że konkurs jest bardzo trudny, 
świadczą tematy i zakres literatury, z którym 
uczniowie mają się zapoznać. W tym roku 
z uwagi na to, że Kościół przeżywa 100-lecie 
objawień Matki Bożej w Fatimie, tematy prac 
skupiały się na Maryi i Świętym Janie Pawle II.

Na etapie szkolnym uczestnicy mieli do 
wyboru 3 tematy: „Różaniec – modlitwa 
polecana przez Maryję, ulubiona modlitwa 
Jana Pawła II”, „ Zamach na życie Jana Pawła 
II a Fatimskie Orędzie Maryi”, „Tajemnica 

biskupiego i papieskiego zawołania Karola 
Wojtyły/ Jana Pawła II – Totus Tuus”. Dokumenty 
, książki oraz homilie JP II na, podstawie któ-
rych były pisane prace, wskazują na stopień 
trudności i zakres materiału do zapamiętania 
np. encykliki: Redemtor Hominis (Odkupiciel 
Człowieka), Redemptoris Mater (Matka 
Odkupiciela), List Apostolski Muleris Dignitatem 
(Godność kobiety), List Apostolski Rosarium 
Virginis Marie (Różaniec Dziewicy Maryi), 
„Przekroczyć próg nadziei”, „ Dar i Tajemnica”, 
czy homilie wygłoszone w Fatimie.

W naszym gimnazjum do etapu szkol-
nego przystąpiło 6 uczennic: Małgorzata 
Retkiewicz I a , Klaudia Karp i Natalia Nettik 
z I b, Patrycja Samiec i Anna Walczak z III b 
oraz Natalia Kubas z III c. Wszystkie uczennice 
zakwalifikowały się etapu wojewódzkiego. Po 
napisaniu testu, cztery spośród wymienionych 
zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego. 
Jest to niewątpliwie ogromny sukces.

Uczestniczkom konkursu, składam ser-
deczne podziękowania na trud włożony w na-
pisanie prac i przygotowania do etapu 
wojewódzkiego. Natomiast Małgosi, Patrycji, 
Ani i Natalii życzę, by ich ogromny nakład 
pracy został nagrodzony zakwalifikowaniem 
do ścisłej czołówki. Serdeczne podziękowania 
składam również polonistkom: Dagmarze 
Wieczorek-Mierzyńskiej i Agnieszce Rucie 
za pomoc przy sprawdzaniu prac.

W uroczystości wzięli udział: burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, zastępca 

burmistrza Małgorzata Rózga, Radosław Pełka 
- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z większo-
ścią radnych miejskich, Edyta Waprzko, Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz - radne powiatowe 
z gminy Rzgów.

Po mszy uczniowie SP w Rzgowie przedstawili 
program okolicznościowy, który powstał pod 
kierunkiem nauczycielki Agnieszki Pokorskiej-
Salskiej. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra 
Dęta, a pieśni wykonali artyści ze Rzgowskiego 
Chóru Camerata.

Następnie, samorządowcy oraz ucznio-
wie i nauczyciele Gimnazjum im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Rzgowie złożyli kwiaty w miejscu 
egzekucji w lesie Babichy. Odbywająca się co rok 
uroczystość patriotyczno - religijna jest hołdem dla 
22 polskich patriotów, rozstrzelanych latem 1941 r. 
Niemcy zamordowali tutaj osoby z konspiracji, 
oskarżone o sabotaż oraz pocztowców, którzy 
przypłacili życiem przechwytywanie donosów, 
napisanych w czasie wojny do niemieckich władz 
okupacyjnych. Zbrodnia w lesie rzgowskim 
została odkryta przypadkiem w kwietniu 1945 r. 
Gdy zaraz po okupacji rozpoczęto ekshumacje, 
przez miejsce straceń przewinęły się tysiące 
osób, poszukujących szczątków zaginionych 
krewnych. Udało się rozpoznać szczątki 6 osób, 
w tym łódzkich pocztowców.

już Po Raz kolejny uCzenniCe gimnazjum im. kazimieRza 
jagiellońCzyka w Rzgowie bioRą uDział w konkuRsie 
wieDzy o świętym janie Pawle ii oRganizowanym PRzez 
kuRatoRium oświaty w łoDzi.

Część nieDzielnej uRoCzystośCi (23 kwietnia) PatRiotyCzno-
Religijnej w babiChaCh ku CzCi PomoRDowanyCh w Czasie 
okuPaCji, ze wzglęDu na PogoDę została PRzeniesiona 
Do kośCioła PaRafialnego w Rzgowie.

Rywalizują już na 
etaPie ogólnoPolskim

uCzCili Pamięć 
PomoRDowanyCh

W dniach 6-11 marca 2017 roku młodzież z Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie wybrała się już 

kolejny raz na warsztaty językowe do Londynu.
Uczniowie zwiedzili m. in. słynną twierdzę - Tower of 

London oraz Katedrę Św. Pawła. Spacerując po mieście młodzież 
widziała Big Bena, pałac Buckingham, kliper herbaciany Cutty 
Sark, plac Trafalgar i Piccadilly Circus, a także słynne czerwone 
budki telefoniczne. Innymi atrakcjami wycieczki były: przejazd 

piętrowym autobusem - double decker, rejs statkiem po Tamizie 
oraz przejażdżka London Eye, z którego podziwiać można było 
piękną panoramę Londynu. Widzieliśmy także rozpoznawalne 
na całym świecie mosty: Tower Bridge oraz Millenium Bridge.

Odwiedzając Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Brytyjskie, 
Muzeum Morskie oraz Muzeum Nauki gimnazjaliści mieli 
możliwość podziwiania dzieł światowych malarzy i artystów 
oraz reliktów przeszłości, jak również pogłębienia swej wiedzy 

w zakresie historii, sztuki oraz nauk przyrodniczych. W Muzeum 
Figur Woskowych Madame Tussaud’s spotkaliśmy się „twarzą 
w twarz” z osobistościami z całego świata.

Ale najważniejsze, że mieszkając u brytyjskich rodzin, mło-
dzież miała możliwość zapoznać się ze zwyczajami Anglików, 
zasmakować ich kuchni oraz podszlifować język angielski. To 
była bardzo inspirująca i ciekawa wycieczka, pełna wrażeń 
i pozytywnych emocji, którą uczestnicy zapamiętają na długo.

tekst i Fot.: włoDziMierz kuPisztekst i Fot.: elżbieta wira

gimnazjaliśCi w lonDynie

aytor: wiktoria chMielewska / kl. iii b
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U czyliśmy się w dwóch salach. W jednej sali razem uczyły 
się dwie klasy, łącznie były cztery. Po drugiej stronie 

mieszkała nauczycielka Osmulska. Bardzo często trzeba 
było pilnować jej córki Ulki. Pamiętam też Woronowiczową, 
która uczyła jeszcze w obecnej szkole w Kalinie. Dobra to 
była kobieta, bardzo miła. Uczyliśmy się tylko po rosyjsku, 
a do tej pory wiem tylko jak pisze się урок i temat. Na 
zdjęciach widać moją klasę, na pierwszym mam 10 lat, na 
drugim 11. W środku widać nauczycielki panią Osmulską 
i Woronowiczową. Na zdjęciu szkolnym z zagięciami stoję 
z prawej strony, 4. rząd czwarta od lewej strony. Na fotografii 
bez zagięć stoję w ostatnim rzędzie tuż za nauczycielką tj. 
piąta od lewej strony.

Bardzo dobrze pamiętam 
jak zapłonęło pierwsze światło 
w Kalinku, miałam wtedy 
z dziewięć lat. Stało się tylko 
przy ścianie i klikało prze-
łącznik. To była taka nowość, 
elektryczność pod strzechą. 
Na zdjęciu widać jak w tym 
czasie wyglądało Kalinko. 
Domy i stodoły kryte strzechą. 
Całe dzieciństwo siedziało 
się przy lampie naftowej 
a teraz… jakby z piekła do 
nieba wszedł. Pamiętam, jak 
moja mama szyła żołnierskie 
stroje, takie grube kożuchy, 
przy karbidówce… to była 
dopiero harówka, a człowiek 
takiego luksusu doświadczył.

Mój ojciec też musiał całe życie ciężko pracować. Jak umarł jego tata, miał wtedy 14 lat, 
a jego siostra 16. Na zdjęciu (tata drugi od prawej strony) widać, w jaki sposób spędzał wolny 
czas pomiędzy jednym zajęciem a drugim. To mógł być 1925 rok, miał wtedy z 18 lat. Tata 
z siostrą jako najstarsi, jeździli z mlekiem do Łodzi.

Ojciec musiał jeszcze pół Kalinka obrobić pługiem konnym na zarobek i dodatkowo dbać o go-
spodarstwo. Pamiętam dobrze pożar obory, wspólnej dla wszystkich. Rodzina była pokłócona do 
tego stopnia, że zimą nie pozwolili wprowadzić krów pod zadaszenie. Wtedy ojciec podjął decyzję, że 
będziemy budować się w Kalinie. Na początku wybudowali oborę, potem stodołę, na końcu domu. Do 
Kalina na stałe przeprowadziliśmy się, gdy miałam 18 lat. To był 1965 rok.

Z dobrych wspomnień przypominam sobie jeszcze zabawy, 
kuligi i ostatki. Na zdjęciu z sankami powyżej mam około 
17 lat, stoję pierwsza od prawej - to była moja ostatnia zima 
w Kalinku. Tak kiedyś spędzało się czas wolny, spotykało się 
z koleżankami, wszyscy się znali. Dziewczyna, która siedzi 
na sankach to Helenka. Znałyśmy się od dziecka, u niej 

w domu przesiadywało się dużo czasu. 
Mieszkała na Morgach razem z babcią 
i rodziną brata. Chodziliśmy tam zawsze, 
gdy leciały Jeziorany, słuchaliśmy radia 
wszyscy wspólnie.

Pamiętam jak poszliśmy kiedyś na 
ostatki, nazbieraliśmy jajek, słoniny, 
pieniędzy, a potem bawiliśmy się właśnie 
u Helenki. Poza tym jedyną rozrywką 
w tygodniu były zabawy. Miałam 16/17 lat, 
kiedy zaczęłam na nie chodzić. Potańcówki 
były wszędzie, w Romanowie, Kalinku, na 
Modlicy. We Wielkanoc, w pierwszy dzień 
świąt chodziliśmy na zabawę w Kalinie, 
organizowaną przez straż. Potem zabronili 
takich zabaw w święta.

Chodziłam jeszcze do Szkoły Rolniczej w Kalinie, tam 
gdzie teraz jest kaplica. Trwało to 2 lata, stamtąd znałam 
mojego świętej pamięci męża, za którego wyszłam w wieku 
20 lat. Szybko się zakochaliśmy, w czerwcu nasza znajomość 
rozkwitła przez wspólny wyjazd do Częstochowy. W paź-
dzierniku natomiast wzięliśmy ślub, to był 1967 r. Potem 

zaczęłam pracować w szklarniach u Dziamdziary. Było to 
jeszcze przed 1970 rokiem. Dojeżdżałam tam tramwajem ze 
Rzgowa. Wysiadałam przy moście w Łodzi na skrzyżowaniu 
Pabianicka/Jana Pawła.

Pamiętam jak będąc dzieckiem, mama pierwszy raz 
zabrała mnie do Łodzi tramwajem. Takie to było dziwne 
uczucie, nie do opisania. Poza tym chodziłam jeszcze na 
Piotrkowską na kurs kroju i szycia, aby uczyć się fachu. 
Potem mój ojciec zachorował i trzeba było wrócić do pracy 
w gospodarstwie. Jesienią trzeba było zbierać ziemniaki, 
codziennie krowy wygnać, potem z dwa razy je przegnać, 
w polu robić, nie było zmiłuj.

Obecnie, nadal mieszkam w Kalinie, gdzie wraz z mężem 
wychowałam trójkę dzieci i choć wszyscy mieszkają już 
z własnymi rodzinami to tu dorastały również ich pociechy. 
Mój dom stoi dla nich otworem, bo miło jest widzieć jak 
wnuczęta się zmieniają. Najlepiej widać to na przykładzie 
mojej jedynej, jak do tej pory prawnuczki, która z wizyty na 
wizytę staje się corazwspanialsza.”

wsPoMnienia babci oPracowała:

natalia Pachulska / studentka i roku administracji uł

„Całe żyCie mieszkam w naszej gminie. DzieCiństwo PRzeżyłam w kalinku. Pamiętam, jakby to było wCzoRaj. Dzwonek 
lekCyjny, klasy… a to wszystko w buDynku na miejsCu obeCnej sali osP.

DRUKUJEMY DRUGI Z TEKSTóW NADESŁANYCH NA KONKURS WSPOMNIENIOWY Z OKAZJI 550.ROCZNICY NADANIA RZGOWOWI PRAW 
MIEJSKICH. PRACE MOżNA NADSYŁAć JESZCZE DO 28 MAJA, ALE JUż TYLKO DROGą ELEKTRONICZNą POD ADRES: redaktor@rzgow.pl

z Pamiętnika jaDwigi moDRanki
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remisowy kwiecień rozpoczęliśmy jednak nie od podziału 

punktów, a od porażki. W Przedborzu ulegliśmy tamtejszej 

Pilicy 2:3, pomimo, że kilka chwil przed ostatnim gwizdkiem 

arbitra mieliśmy rezultat… remisowy. Brak koncentracji 

doprowadził jednak do straty bramki w czwartej minucie 

doliczonego czasu gry, przez co z dalekiego wyjazdu 

wracaliśmy z niczym. Gole w tym pojedynku zdobywali 

Bartosz Bronka i Łukasz Wiśniewski, który w dalszym ciągu 

błyszczy znakomitą skutecznością wiosną.

ważne, ale w stRefie sPaDkowej
Kolejne dwa spotkania to niezwykle istotne starcia 

z rywalami znajdującymi się w strefie spadkowej. Liczyliśmy 

więc na przełamanie, szczególnie w pierwszym meczu 

z Mechanikiem Radomsko, który rozgrywaliśmy na własnym 

boisku. Osoby typujące wyniki u bukmacherów, analizując 

tegoroczne występy Zawiszy, mogły przed tym spotkaniem 

w ciemno obstawić rezultat 1:1, zakładając dodatkowo, że 

do siatki trafi Łukasz Wiśniewski. W pierwszej połowie nie 

padły żadne bramki, w drugiej na prowadzenie wyszli rywale, 

chwilę później z rzutu karnego odpowiedział nie kto inny jak 

Wiśniewski i mecz zakończył się spodziewanym wynikiem.

W Wielki Piątek czekał nas ciężki pojedynek z Andrespolią 

Wiśniowa Góra, dla której był to trzeci występ pod wodzą 

nowego szkoleniowca. Efekt „nowej miotły” zadziałał 

pozytywnie na rywali, którzy przed meczem z Zawiszą 

odnieśli zwycięstwo oraz minimalnie ulegli zdecydowanemu 

liderowi ligi, Warcie Sieradz. Wynik oraz strzelec bramki dla 

nas chyba nie powinien nikogo zdziwić – 1:1 po trafieniu 

Wiśniewskiego z karnego.

kawał DobRego futbolu
Po świętach w Rzgowie gościliśmy zawodników 

Zjednoczonych Stryków, którzy są jedną z rewelacji 

wiosny. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich spo-

tkań, tym razem podział punktów nie byłby najgorszym 

rezultatem dla nas, ale po cichu liczyliśmy na przełamanie 

i zwycięstwo. W zgodnej opinii wielu widzów byliśmy 

świadkami całkiem dobrego pojedynku, stojącego na 

niezłym poziomie, a Zawisza zaprezentował najlepszy 

futbol, oceniając wszystkie wiosenne mecze. Obie drużyny 

stworzyły sobie kilka dobrych okazji strzeleckich, jednak 

brakowało skuteczności. Kluczowe okazały się ostatnie 

minuty pojedynku. Najpierw na prowadzenie w 78 min. 

wyszli goście. Jedenaście minut później arbiter odgwizdał 

rzut karny po faulu na Jakubie Perku. Do piłki podszedł 

Łukasz Wiśniewski i na raty pokonał bramkarza strykowian. 

Osiągamy zatem trzeci z rzędu remis 1:1, tym razem jednak 

to do nas uśmiecha się szczęście i punkt zdobywamy przed 

samym końcem spotkania. Ostatni kwietniowy występ to 

wyjazdowe starcie z naszym imiennikiem z Pajęczna. Tutaj 

odnotowaliśmy porażkę przegrywając 0:1.

Drugi zespół po cennym remisie z Orłem Parzęczew 

miał wolne, ponieważ z rozgrywek wycofała się Polonia 

Andrzejów, w związku z czym mogliśmy sobie dopisać trzy 

oczka bez konieczności grania. Sytuacja kadrowa powoli 

zaczęła wracać do normy, część zawodników powróciła 

do treningów po chorobach, inni wznowili zajęcia po 

kontuzjach, dzięki czemu trenerzy Jerzy i Marcin Rutkowski 

na mecz z GLKS-em Dłutów mieli do dyspozycji aż sie-

demnastu zawodników. Bardzo ważny mecz w kontekście 

utrzymania kończy się naszą porażką. Boli ona tym bardziej, 

że decydującą bramkę straciliśmy dosłownie w ostatniej 

sekundzie meczu. Po tym spotkaniu kolejny raz graliśmy 

o przysłowiowe sześć punktów, naszym rywalem był GKS 

Bedlno. Z zaciętego i twardego pojedynku wychodzimy 

zwycięsko, pokonując gości 1:0 po trafieniu Konrada Kmiecia, 

dla którego było to debiutanckie trafienie w seniorach 

Zawiszy w meczu ligowym.

Tydzień później wyprawa do Głowna, jednego 

z kandydatów do awansu, kończy się wysoką porażką 

1:6. Kolejny raz swój strzelecki dorobek poprawił Konrad 

Kmieć. W ostatnią niedzielę kwietnia czekał nas kolejny 

mecz z bezpośrednim rywalem o utrzymanie, Włókniarzem 

Konstantynów Łódzki. Niestety, nie udało się zdobyć cen-

nych punktów, trzy oczka pojechały do Konstantynowa, 

a mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla Włókniarza.

Pozostałe zespoły Zawiszy już na dobre rozpoczęły 

ligowe zmagania. Na debiut czekają jedynie zawodnicy 

z grupy F1 żak (rocznik 2008), których inauguracyjny 

turniej został zaplanowany na ostatni weekend maja. 

Zespoły młodzików, orlików oraz drużyna żeńska w święta 

pauzowały, ponieważ ŁZPN nie zaplanował na te dni 

spotkań w tych klasach.

niesPoDziewana PRzemiana 
Rzgowianek

Po zwycięstwie na rozpoczęcie rundy nasze panie 

wybrały się na kolejny mecz do Kutna. Pojedynek miał dwa 

zupełnie różne oblicza. W pierwszej połowie zawodniczki 

Róży zdominowały Zawiszę Fiero, schodząc do szatni 

z prowadzeniem aż 5:0! Nie wiadomo jakich słów w prze-

rwie użył trener Marcin Sikorski, jednak rzgowianki z całą 

pewnością wzięły je do serca, ponieważ na drugą odsłonę 

wyszedł zupełnie inny zespół. Od samego początku to nasze 

piłkarki rządziły na placu gry. Stworzyliśmy mnóstwo okazji 

strzeleckich, niestety udało się zdobyć jedynie trzy gole, przez 

co ostatecznie przegrywamy 3:5. Do siatki trafiły Dominika 

Dybała, Patrycja Drożdżewicz oraz Roksana Oraczewska.

Tydzień po Wielkanocy gościliśmy na Stadionie 

Miejskim zawodniczki Wojownika Skierniewice, trzecią 

siłę III ligi łódzkiej. Podobnie jak w starciu z kutniankami 

i tym razem rywalki prowadziły po pierwszej części gry. 

Tym razem jednak dał o sobie dać znać pech i strzelecka 

niemoc, bowiem to nasze dziewczyny miały więcej szans 

na zdobycie bramek. Po przerwie dominacja Zawiszy Fiero, 

jednak to przyjezdne po raz trzeci trafiły do siatki. Od tego 

momentu nastąpiła prawdziwa pogoń, rzgowiankom 

udało się zdobyć trzy gole i doprowadzić do wyrównania. 

Niestety, decydujący cios zadały skierniewiczanki i to one 

mogły cieszyć się z trzech punktów i zwycięstwa 4:3. Dla 

Zawiszy trafiały Martyna Robaszkiewicz (dwukrotnie) oraz 

Roksana Oraczewska.

Okazja do rewanżu pojawiła się już w kolejnym tygodniu, 

kiedy to graliśmy na wyjeździe z ostatnią w tabeli drużyną 

z Krośniewic. Zasłużone zwycięstwo w Krośniewicach 6:1 dla 

Zawiszy Fiero okupione było groźnym urazem. Pod koniec 

pierwszej połowy Klaudia Krukowska doznała złamania 

kości śródstopia. życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. 

Bramki dla Zawiszy: Ewa Tyll, Julia Tomes, Anna Pik, Martyna 

Robaszkiewicz, Mariola Kopytowska, bramka samobójcza.

sukCesy młoDzików i oRlików
Po znakomitym starcie, zespół młodzików kontynuował 

dobrą passę, zwyciężając w Pabianicach z Włókniarzem 

3:0. Ta wygrana potwierdziła wysoką formę podopiecz-

nych trenera Roberta Górskiego, bowiem rywal przed 

meczem z nami zajmował trzecią lokatę w tabeli. Bramki 

dla Zawiszy zdobyli Krzysztof Kapuścik, Seweryn Bończak 

oraz Mikołaj Słoń. Po świętach w Rzgowie gościliśmy graczy 

Startu Brzeziny, który znajdował się pozycję wyżej od nas 

w klasyfikacji ligowej. Niestety, po zaciętym pojedynku 

przegrywamy 0:1. Szkoda, bo zwycięstwo mogło nam dać 

awans na piątą pozycję. Kolejna okazja do poprawienia 

salda punktowego pojawiła się w kolejny weekend, kiedy 

to mierzyliśmy się na wyjeździe ze Sportem II Perfect 

Łódź. I tym razem musieliśmy uznać wyższość rywali, 

przegrywając 0:2.

Nie zawodzą nasi liderzy ligi, gracze orlików, którzy 

odnoszą kolejne zwycięstwa. Najpierw w meczu na 

szczycie pokonujemy Akademię Sportową Stoki Łódź 

7:4 po golach Dominika Czyżykowskiego (dwa), Kuby 

Derczyńskiego (dwa), Adriana Gieracha, Pawła Grudzińskiego 

i Szczepana Kuzika. Następnie gromimy Start Brzeziny 12:1, 

a okazałym łupem bramkowym podzielili się Dominik 

Czyżykowski, Adrian Gierach, Wiktor Chachuła i Oliwier Hilt 

(wszyscy po dwa gole) oraz po jednym trafieniu Mateusz 

Bogusz, Natalia Sikorska, Paweł Grudziński i Szczepan Kuzik.

Kolejnym rywalem był zespół WNS Szkoła Gortata 

Łódź. Po zaciętym pojedynku pewnie zwyciężamy 6:3. 

Swój ligowy debiut w barwach Zawiszy mają za sobą 

zawodnicy grupy F2 żak (rocznik 2009/10), którzy wystąpili 

23 kwietnia na turnieju w Konstantynowie Łódzkim. Zgodnie 

z regulaminem rozgrywek, klub uczestniczący w nich ma 

zakaz publikacji wyników tych spotkań.

Ma to na celu wyeliminowanie „presji wyników” na 

najmłodszych graczach i ich rodzicach. Najważniejsza 

jest w tym momencie zabawa poprzez grę i możliwość 

aktywnego spędzania czasu w gronie rówieśników. 

Możemy jedynie dodać, iż mecze były bardzo wyrównane, 

najlepszym strzelcem naszej drużyny został Szymon 

Pietrzak, a najlepszym graczem w zespole, według oceny 

naszych zawodników, wybrano Marcela Łuczaka. Kolejny 

turniej zaplanowano również w Konstantynowie, gdzie 14 

maja gospodarzem zawodów będzie Konstantynowska 

Akademia Sportu.

Kolejny numer „Naszej Gminy” będzie poświęcony 

m.in. 70-leciu Zawiszy. Oprócz przybliżenia historii naszego 

klubu, zamieścimy również kilka niespodzianek dla kibiców, 

a także zaprezentujemy plan obchodów tego wielkiego 

święta. Jednak już dziś możemy przekazać, że główne 

uroczystości będą miały miejsce tuż po zakończeniu 

sezonu ligowego, w weekend 24/25 czerwca.

27 kwietnia miało miejsce Walne Zgromadzenie 

Członków Zawiszy za rok 2016. Po przedstawieniu 

sprawozdań finansowych i merytorycznych, na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, członkowie stowarzyszenia udzielili 

absolutorium zarządowi za działania w roku 2016.

autor: toMasz łuczyński

PieRwszy zesPół Cały Czas nie może tRafić na zwyCięski szlak. Pomimo DobRyCh wystę-
Pów, oD PoCzątku sezonu Ciągle PRześlaDują nas Remisy, PRzez któRe zmniejsza się nasza 
PRzewaga naD stRefą sPaDkową.

kwieCień PoD znakiem Remisów

Na zdj. Remis 1:1 z drużyną Zjednoczonych Stryków, przy piłce Przemysław Szubert. Fot.: krzysztoF Fintzel

Na zdj. Drugi zespół pokonuje GKS Bedlno 1:0 w meczu 20. kolejki klasy okręgowej. 
Fot.: aDrian PoGoDa

Na zdj. Walka o piłkę w powietrzu podczas meczu III ligi kobiet Zawisza 
Fiero Rzgów – Wojownik Skierniewice. Fot.: ewa tyll
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29 kwietnia w naszej hali miał miejsce turniej piłki 
siatkowej o „Puchar Burmistrza Miasta Rzgowa”. 

Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Mateusz Kamiński 
oraz dyrektor GOSTiR w Rzgowie Radosław Bubas.

W imprezie udział wzięło aż 12 drużyn z terenu całego 
województwa. Swoich reprezentantów miały: Brzeziny, Prawda, 
Pabianice, Koluszki, Łask, Guzew,Tomaszów Mazowiecki, Łódź, 
Rzgów i nawet … Toruń. Na oddzielne słowa pochwały zasługuje 
drużyna składająca się z uczniów rzgowskiego Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka, wspomagana przez wikarego 
naszej parafii ks. Tomasza Króla. Nad całością turnieju pieczę 
mieli sędziowie z Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.

Rozgrywki toczyły się w trzech grupach, każda z drużyn 
miała zagwarantowane trzy mecze. Zwycięzcy trafili bezpo-
średnio do półfinałów, zaś drużyny z miejsc drugich stoczyły 
pojedynek o ostatnie miejsce do kolejnej fazy turnieju.

Mecze półfinałowe i finały wzbudziły największe emo-
cje, gdyż stawka oraz możliwość wygrania pamiątkowych 
pucharów wznosiła zawodników na wyżyny możliwości. 
W pierwszym meczu półfinałowym Sokół Rzgów pokonał 
Kodzirasy Łask 2:0, w takim samym stosunku Kolrex Brzeziny 
rozprawił się z Dobrą Paką.

Pokonani zagrali w „małym finale”, który zakończył się 
w „tie breaku” na korzyść Dobrej Paki. Finał to już prawdziwa 
uczta dla koneserów siatkówki. Na tym etapie ważne było 
także przygotowanie fizyczne, gdyż był już to piąty pojedy-
nek drużyny w tym meczu. „Dłuższa ławka” zespołu Kolrex 
przyczyniła się do pokonania Sokoła Rzgów.

Na koniec rozgrywek puchary wręczyli: burmistrz Mateusz 
Kamiński wraz z dyrektorem GOSTiR - Radosławem Bubasem. 
Następne turnieje już niebawem, jednakże najważniejsze, 
że występujące u nas drużyny już zapowiedziały w nich 
swój udział.

autor: toMasz łuczyński

autor i Fot.: robert Świerczyński

IV liga
zawisza rzgów – Warta Działoszyn 13 maja (sobota), 17:00
Warta Sieradz – zawisza rzgów 17 maja (środa), 17:00
zawisza rzgów – Polonia Piotrków Trybunalski 20 maja (sobota), 17:00
zawisza rzgów – PGE GKS II Bełchatów 27 maja (sobota), 17:00
KS Paradyż – zawisza rzgów 31 maja (środa), 17:00
zawisza rzgów – Omega Kleszczów 3 czerwca (sobota), 17:00
Unia Skierniewice – zawisza rzgów 10 czerwca (sobota), 15:45
zawisza rzgów – KS SandBus Kutno 14 czerwca (środa), 17:30
Ceramika Opoczno – zawisza rzgów 17 czerwca (sobota), 17:00

Klasa okręgowa
zawisza II rzgów – Termy Uniejów 14 maja (niedziela), 11:00
Start Brzeziny – zawisza II rzgów 20 maja (sobota), 16:00
zawisza II rzgów – Górnik Łęczyca 24 maja (środa), 16:00
Włókniarz Pabianice – zawisza II rzgów 27 maja (sobota), 17:00
zawisza II rzgów – PTC Pabianice 4 czerwca (niedziela), 11:00
Sokół II Aleksandrów Łódzki – zawisza II rzgów 11 czerwca (niedziela), 15:00
zawisza II rzgów – Boruta Zgierz 18 czerwca (niedziela), 11:00

III liga kobiet
PTC Pabianice – zawisza Fiero rzgów 13 maja (sobota), 14:00
zawisza Fiero rzgów – ULKS MOSiR Sieradz 20 maja (sobota), 11:00
MKS Zduńska Wola – zawisza Fiero rzgów 27 maja (sobota), 11:00
zawisza Fiero rzgów – Błękitni Dmosin 4 czerwca (sobota), 14:30

D1 młodzik (rocznik 2004/05)
zawisza rzgów – Metalowiec Łódź 21 maja (niedziela), 11:00
ŁKS Łódź – zawisza rzgów 27 maja (sobota), 14:30E1 Orlik (rocznik 2006/07)

Metalowiec Łódź – zawisza rzgów 13 maja (sobota), 15:00
zawisza rzgów – MGUKS Pogoń Zduńska Wola 21 maja (niedziela), 15:00
LZS Justynów – zawisza rzgów 28 maja (niedziela), 11:00
zawisza rzgów – Polonia Andrzejów 4 czerwca (niedziela), 18:00
KKS Koluszki – zawisza rzgów 10 czerwca (sobota), 11:00
zawisza rzgów – Miazga Brójce 17 czerwca (sobota), 17:00

wikaRy PoD siatką

teRminaRze RozgRywek na najbliższy miesiąC

Na zdj. Zwycięski mecz orlików z Akademią Sportową Stoki, kontrę wyprowadza Natalia Sikorska. 
Fot.: krzysztoF Fintzel

Na zdj. Główkuje Jakub Perek, mecz IV ligi przeciwko Mechanikowi Radomsko (1:1). 
Fot.: krzysztoF Fintzel
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