
Urząd Miejski w Rzgowie z okazji święta miasta przygo-
towuje dla mieszkańców szereg atrakcji

W tym roku Dni Rzgowa potrwają od 25 do 27 sierp-
nia. W piątek odbędą się oficjalne uroczystości związane 
z obchodami 550. rocznicy nadania praw miejskich. W tym 
dniu zaplanowano m.in. uroczystą mszę świętą, odsłonięcie 
jubileuszowej tablicy oraz niespodziankę, która upiększy 
Rzgów i będzie atrakcją dla mieszkańców i turystów. Możemy 
jedynie zdradzić, że rzgowianie chętnie będą się przy niej 
fotografować. Posadzone zostanie również drzewo pamięci, 
a goście w asyście orkiestry dętej przemaszerują do Hali 
Sportowej w Rzgowie, gdzie zaprezentowany zostanie film 
promocyjny, występować będzie również Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”.

W sobotę impreza odbędzie się na stadionie w Rzgowie. 
Na scenie pojawi się iluzjonista, który poprowadzi program 
dla dzieci, a jedną z zabaw będzie malowanie twarzy. 
Prezentować się też będą lokalne zespoły działające przy 
GOK. Później będziemy bawić przy muzyce Cleo oraz 
gwiazdy discopolowej zespołu Weekend. Gości rozśmieszać 
będzie kabaret Smile. Konferansjerem będzie Adam Giza 
z TVP. Na zakończenie – dyskoteka, którą poprowadzi DJ 
Fresh oraz finałowy pokaz sztucznych ogni.

W niedzielę, w parku odbędzie wielki piknik rodzinny. 
Impreza podzielona zostanie na 6 stref tematycznych: 
kulinarne hokus-pokus, Alicja w Krainie Czarów, Piraci 
z Karaibów, tajemnica Egiptu, mega puzzle, dmuchane 
atrakcje, a wszystkie elementy będzie łączyć scena przed 
Urzędem Miejskim w Rzgowie.

– Kulinarne hokus-pokus to warsztaty trwające po pięć, 
dziesięć minut na rodzinę lub drużynę, w której jedno-
cześnie może uczestniczyć od 15 do 20 osób. Uczestnicy 
będą mogli przygotować lody ze świeżych owoców, 

suchego lodu, spaghetti molekularne, jadalną ziemię 
i błotko czekoladowe z dżdżownicami, grzybki bezowe 
wyglądające jak pieczarki, molekularny kawior owocowy, 
parujące i magiczne koktajle owocowe z suchym lodem. 
Będzie również konkurs na rozpoznawanie smaku warzyw 
i owoców z zamkniętymi oczami. W strefie Alicji w Krainie 
Czarów będą warsztaty cyrkowe, stawianie domków 
z kart, żonglowanie piłeczkami, kręcące talerze, wielkie 
bańki mydlane. W strefie Piratów z Karaibów, oprócz sa-
mej morskiej aranżacji, będzie żonglowanie maczugami, 
zabawy w tunelu animacyjnym, strzelanie z powietrznych 
armat, wciąganie flagi na czas, poszukiwanie zaginionego 
skarbu. Z kolei w strefie Tajemnicy Egiptu zaplanowano 
pokazy tańca z ogniem, labirynty z hieroglifami, a dzieci 
dowiedzą się m.in. jak powstawały mumie. Mega puzzle 
będą miały wymiary 2 na 3 metry i nie zabraknie wyjątko-
wej niespodzianki dla wszystkich – zapowiada Małgorzata 
Rózga, wiceburmistrz gminy Rzgów.

Ponadto zaplanowano pokaz systemu Krav Maga 
z udziałem instruktora Jarosława Kuny oraz pokaz sprzętu 
policyjnego. W niedzielny poranek można się wybrać 
również na zawody wędkarskie, organizowane w ramach 
Dni Rzgowa, które odbędą się przy zbiorniku wodnym 
przy ul. Zielonej o godz. 8.00. Każdy zawodnik powinien 
posiadać własną wędkę i siatkę. Po zawodach przewidziano 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Jak widać, w ostatni weekend sierpnia w Rzgowie 
będzie się sporo działo. Wszystkie atrakcje są oczywiście 
bezpłatne. Zapraszamy do wspólnego świętowania oraz 
radosnej zabawy w wyjątkowym roku jubileuszu 550-lecia 
naszego miasta. Do zobaczenia podczas Dni Rzgowa!
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Jan Michalak 
zwołał sesję poświęconą sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Rzgów za rok 2016 i udzieleniu absolutorium 
Burmistrzowi Rzgowa na dzień 28 czerwca 2017 r., zachowując 
terminy określone w Statucie Gminy Rzgów. Porządek obrad 
tej sesji obejmował 28 punktów, w tym 16 uchwał, które Radni 
mieli przyjąć.

absolUtoriUm – UdZielone

rada Miejska w Rzgowie wykonując obowiązek wynikający 
z ustawy o samorządzie gminnym podjęła uchwałę w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa. Poprzedzone 
to było pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi w sprawie wykonania budżetu gminy Rzgów za 
rok 2016, a także wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Rzgowa. 

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 
zostało udzielone Burmistrzowi rzgowa – Mateuszowi 
Kamińskiemu jednogłośnie. 

Zagospodarowanie prZestrZenne 

w pierwszej kolejności Rada podjęła uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon 
ulic: letniskowa – Tuszyńska – Stadionowa – Kusocińskiego, 
wykreślając tym samym zaprojektowaną drogę 3KDD ustaloną 
w planie przyjętym uchwałą Nr XXV/221/2012 z dnia 19 września 
2012 r. i przeznaczając teren objęty granicą zmiany planu jako 
teren zabudowy usługowej 1U. Pozostałe zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z 2012 r. nie zostały 
zmienione. Kolejną uchwałą była uchwała w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin dla 
działek nr 300/1 i 300/2 położonych w gminie Rzgów (teren 
Szkoły Podstawowej w Kalinie). Uchwalenie planu ma być 
zgodne z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym oraz 
aktualnie obowiązującym Studium Gminy. 

dotacja dla kościoła w rZgowie 

Przychylając się do wniosku złożonego przez Rzymskokatolicką 
Parafię Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie Rada 

Miejska na wniosek Burmistrza podjęła uchwałę w sprawie 

udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Rzgów 
z przeznaczeniem na następujące zadania:
1) „Remont zwieńczenia wieży kościoła parafialnego p.w. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie” polegającego 
na: remoncie i wymianie pokrycia dachu wieży, remoncie 
żaluzji okien wieży oraz renowacji elewacji wieży z wyko-
naniem nowych obróbek i przygotowaniem gzymsu pod 
malowanie, w wysokości 113.000,00 złotych. 

2)  „Remont dachu nawy głównej kościoła parafialnego p.w. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie” polegającego 
na: remoncie i wymianie pokrycia dachu nawy głównej 
z obróbkami, odtworzeniu attyk oraz założeniu instalacji 
odgromowej, w wysokości 364.000,00 złotych. 

wieloletnia prognoZa 
Finansowa i Zmiany w bUdżecie 

w związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie zadania 
pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z instalacją do 

zagospodarowania odpadów radni zwiększyli limit wydatków 
na rok 2018 o kwotę 5.500.000,00 zł oraz na rok 2019 o kwotę 
8.800.000,00 zł, co spowodowało wydłużenie wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Rzgów do roku 2038. 

Rada Miejska zwiększyła plan wydatków o kwotę 1.765.242,31 zł, 
zmniejszając wydatki o kwotę 81.201,31 zł. Brakującą kwotę 
1.684.041,00 zł pokryła z nadwyżki budżetowej. 

regUlamin dla altan

Altany rekreacyjne zlokalizowane przy boisku Orlik w Rzgowie 
będą miały swój regulamin. Regulamin reguluje godziny 

otwarcia Altan, możliwość rezerwacji, wprowadza możliwość 
rozpalania ognisk. Jego uchwalenie pozwoli zachować porządek 
i właściwe korzystanie z altan. 

prZekaZanie mienia sZkole podstawowej 
w rZgowie 

radni podjęli uchwałę w sprawie określenia przeznaczenia 
mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Rzgowie oraz podjęcia decyzji o przejęciu 
należności i zobowiązań jednostki w związku z zakończeniem 
działalności Gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2017 r.

W związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia 2017 r. dzia-
łalności Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
mienie znajdujące się w zarządzie jednostki ulega nieodpłatnemu 
przekazaniu Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie.

kolejna Umowa najmU

radni wyrazili zgodę na zawarcie na okres do 3 lat z dotychcza-
sowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 

o powierzchni 24,55 m2, znajdującego się na I piętrze budynku, 
położonego w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 13. 

nowa Ulica 

Postanowiono nadać nazwę „Bajkał” ulicy w Rzgowie - dla 
drogi gminnej nr 106405E oznaczonej nr ewidencyjnym 

działki 1770 o długości 750 m i szerokości 5,5 m biegnącej w kie-
runku południowym od istniejącej drogi gminnej nr 106406E 
w Grodzisku do ul. Ogrodowej w Rzgowie (drogi powiatowej nr 
2909E). Na powyższą nazwę ulicy wyraziła zgodę rada sołecka 
sołectwa Rzgów I. 

skarga w sprawie boiska 
w starowej górZe 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Rzgowa, 
złożonej przez mieszkańca zamieszkałego w Starowej Górze, 

dotyczącej braku nadzoru przez władze gminy nad boiskiem, 
stanowiącym własność gminy, zlokalizowanym przy ul. żwirowej 
w miejscowości Starowa Góra, Rada Miejska w Rzgowie uznaje 
skargę za bezzasadną. 

W uzasadnieniu napisano m.in., że skarga dotyczy zachowania 
nieznanych osób, które to zachowanie według opisu zawartego 
w skardze, nosi znamiona wykroczenia, co pozostaje poza 
sferą kompetencji gminy. Fakt wtargnięcia na boisko oznacza 
całkowitą samowolę osób, które się tam znalazły. Osoby weszły 
na boisko bez jakiegokolwiek zezwolenia.

W okresie, którego dotyczy skarga boisko nie zostało 
oddane do użytkowania, a odpowiedni regulamin nie został 
jeszcze uchwalony. 

Wyżej przedstawione uchwały i inne podjęte uchwały Rady 
Miejskiej znajdują się na stronie www.bip.rzgow.pl w zakładce 
– Prawo miejscowe – Uchwały Rady. 

M ateusz Kamiński podziękował za jednomyślność, podkreślając, że dobre wykonania budżetu nie byłoby możliwe 
bez ogromnego zaangażowania i profesjonalizmu podległych mu pracowników: 

 – To jest wynik pracy zespołowej, rezultat pracy wszystkich pracowników i przy powtarzającej się od trzech lat pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej po raz pierwszy burmistrzowi w tej kadencji udzielono absolutorium.

Potwierdzeniem słów burmistrza było symboliczne przekazanie kwiatów na ręce skarbnik miasta pani Anny Czarnockiej.
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bUrmistrZ rZgowa mateUsZ kamiński jednogłośnie otrZymał absolUtoriUm 
Za wykonanie bUdżetU w 2016 rokU. radni prZed głosowaniem ZapoZnali się 
Z poZytywnymi opiniami o sprawoZdaniU Z wykonania bUdżetU regionalnej 
iZby obrachUnkowej i komisji rewiZyjnej rady miejskiej w rZgowie. 
w głosowaniU nad absolUtoriUm UdZiał wZięło 14 radnych.

Burmistrz Mateusz Kamiński to szef życzliwy i wyrozumiały 
wobec pracowników. Imponuje fachowością, zasobem wiedzy 
oraz inteligencją. Ma głowę otwartą na nowe rozwiązania, 
jest kreatywny i pomysłowy. Potrafi słuchać. Dotrzymuje 
słowa. Rozumie pracowników –rodziców, ponieważ sam 
jest ojcem angażującym się w życie rodzinne. Jest też kul-
turalny i opanowany - nigdy nie przekracza granic dobrego 
wychowania i dobrego smaku. Jest poza tym skromnym 
człowiekiem, który nigdy się nie wywyższa i nie buduje 
zbędnego dystansu między swoją osobą a podwładnymi. 
Docenia zaangażowanie i kreatywność pracowników.

Małgorzata Rózga – zastępca burmistrza

Jestem nowym pracownikiem, ale przez kilka miesięcy pracy 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, mogłem zaobserwować, jak 
burmistrz Mateusz Kamiński zarządza gminą oraz udoskonala ją 
w wielu dziedzinach. W mojej opinii, jest osobą odpowiedzialną, 
komunikatywną, a poprzez doświadczenie, wiedzę, zaangażo-
wanie i zainteresowanie nowinkami technicznymi, jest otwarty 
na innowacje, nastawiony na rozwój gminy oraz podnoszenie 
jej prestiżu i pozycji na różnych poziomach. Dzięki działaniom 
burmistrza widać dbałość władz samorządowych o mieszkańców 
i wizerunek całej gminy Rzgów.

Rafał Woźniak – pomoc administracji (informatyk)

Mateusz Kamiński to burmistrz, któremu leżą na sercu losy 
gminy i jej mieszkańców. W jego codziennej pracy widać pasję 
i zaangażowanie. Jest burmistrzem przez całą dobę. Gdy 
sytuacja tego wymagała, dzwonił do pracowników o 5 rano, 
ale i również odbierał telefony po godzinie 22. Choć na co dzień 
nie brakuje sytuacji trudnych, burmistrz Kamiński, jest zwolen-
nikiem polubownego rozwiązywania problemów, a decyzje 
podejmuje w sposób wyważony i stanowczy. W urzędzie jako 
pierwszy daje przykład, iż to obywatela i jego sprawę należy 
zawsze traktować priorytetowo.

Katarzyna Berczak-lato – sekretarz gminy

Moja współpraca z burmistrzem na polu rzgowskiego magistratu 
trwa od sierpnia 2016 roku. W moim odczuciu to samorządowiec 
z pasją, którą zaraża swoich współpracowników.
Posiada cechy charakteru szczególnie istotne w sytuacjach 
kryzysowych, ponieważ jest zwolennikiem prowadzenia dia-
logu, podejmowania działań drogą rozmów i kompromisów.
Ma wizję rozwoju gminy nie tylko na „tu i teraz”, ale także 
w perspektywie długofalowych działań. Bezpośrednie relacje 
na linii szef i pracownik określiłbym słowami: kompetencja,
obiektywizm i szacunek.

Miron Ossowski – doradca burmistrza

jednomyślność 
w sprawie absolUtoriUm 
dla bUrmistrZa

ważne postanowienia na XXXViii sesji 
rady miejskiej w rZgowie

w lipcU minął rok UrZędowania bUrmistrZa. 
a jakim sZeFem jest na co dZień mateUsZ 
kamiński – o to Zapytaliśmy współpracow-
ników Z UrZędU miejskiego w rZgowie.
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Dowódca uroczystości naczelnik OSP 
druh Szymon Kluka uformował 

pododdziały i poczty sztandarowe, na 
jego komendę przemaszerowano na plac 
OSP, gdzie odbyły się obchody jubileuszu 
oraz przekazanie i poświęcenie nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Grodzisko. Proboszcz rzgow-
skiej parafii ks. Krzysztof Florczak wraz 
z kapelanem gminnym ks. Dariuszem 
Chlebowskim celebrowali uroczystą 
mszę w intencji straży. Następnie roz-
poczęła się oficjalna część uroczystości, 
wszystkich zebranych powitał Prezes 
OSP Grodzisko Tadeusz Olban, druh 
Marek Bartoszewski odczytał kronikę 
ochotniczej straży pożarnej. Następnym 
punktem uroczystości było przekazanie 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP przez jednostki współfinansujące 
zakup. Z ramienia WFOŚiGW przekazania 
dokonał Z-ca Prezesa Zarządu Pan Cezary 
Dzierżek, gminę Rzgów reprezentował 
Burmistrz Rzgowa Pan Mateusz Kamiński, 
a radę sołecką Pan Paweł Podedworny. 
Po uroczystym przekazaniu samochodu 
nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłu-
żonym druhom z OSP Grodzisko. Po tej 
ceremonii nadszedł czas na podzięko-
wania sponsorom oraz przemówienia 
gości, wygłosili je: m.in. Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek 
Mazur, Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW 
Cezary Dzierżek, Wicestarosta Powiatu 
Łódzkiego-Wschodniego Ewa Gładysz, 
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan 
Michalak, p.o. Komendanta Powiatowego 
PSP bryg. mgr inż. Paweł Malinowski, 
Członek Zarządu Woj. ZOSP dh Dariusz 
Krzewiński. lity gratulacyjne dla jed-
nostki przesłali również Prezes Zarządu 
Głównego Związku OSP RP Waldemar 
Pawlak, Wicemarszałek Województwa 
Łódzkiego Dariusz Klimczak, Łódzki 
Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi 
st. bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski. 
Jubileusz zakończył poczęstunek na 
których zaprosił zgromadzonych Prezes 
OSP Grodzisko.

Burmistrz Mateusz Kamiński powitał 
dyrektorów szkół, nauczycieli, rodzi-

ców oraz zdolnych żaków. Każdy uczeń 
otrzymał z rąk burmistrza i wiceburmistrz 
Małgorzaty Rózgi, specjalny dyplom, 
upominki oraz odznakę „Super żak Gminy 
Rzgów 2017”. Wyróżnionych było ponad 
50 osób, najwięcej osiągnięć zdobył Jerzy 
Walczak który otrzymał m.in. wyróżnie-
nie w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Kangur” oraz został 
laureatem kilku konkursów matematycznych 
na szczeblu; powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Sporą liczbą osiągnięć 
może pochwalić się Jakub Waprzko, który 
został laureatem m.in. Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Biologii 
oraz w klasyfikacji drużynowej wraz 
z Martyną Pawłowską i Marta Kluczyńską 
zdobyli I miejsce w Powiatowym Konkursie 
Ornitologicznym w Pabianicach. Dyplomy 
wręczono w kategoriach: osiągnięcia 
grupowe, indywidualne oraz podzięko-
wanie dla opiekunów. Finalną częścią 
uroczystości był poczęstunek w postaci 
tortu, przygotowanego specjalnie na tę 
okazję.

tekst klaUdia zaborowska-gorzkiewicz fot.: michał sobaczyński

Podziękowania: Prezes osP grodzisku tadeUsz olban 

tekst: Pb

rok szkolny 2016/2017 za nami. Osiągnęliśmy zamierzone cele dydaktyczne i wychowawcze. Przed nami rok dużych zmian - obecnie sześcio-
klasowa szkoła podstawowa staje się ośmioklasową. Dzięki staraniom pana dyrektora i władz gminy jesteśmy do tego przygotowani. Nasi 

uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki, dostrzegamy ich starania i postępy. W tym roku szkolnym najlepsi byli:
 – Klasa O - Kinga Sykuła, Kamil Gabara, Ania Świątczak ,Karina Ciosek , Nikola Nowak, Wojciech Kluczak ,Miłosz Gąsiorek.
 – Klasa I- Wojciech Sykuła, Antonina 

Staszkiewicz.
 – Klasa I- Kacper Szol ,Kamil Golenia, Roksana 

Kiermasz, Filip Błasiak.
 – Klasa IIIa- Kacper Biaduń, Jakub Gabara.
 – Klasa IIIb- Oliwier Gorzkiewicz, lena Korpas, 

Dawid Piorun, Jakub Zdyb.
 – Klasa IV- Aleksandra Bagińska-5,45, Roksana 

Sztandor-4,91.
 – Klasa V- Magdalena Kośka-5,82, Patrycja 

Depcik-5,45, Natalia Wawrzko-5,18, Nicola 
Bariletta-5,09,Natalia Kropidowska-5,00.

 – Klasa VI- Pola Korpas-5,64, Sara Kisiel-5,45, 
Martyna Kubiak-5,27, Krystian Golenia-5,09, 
Patrycja Mirowska-5,09, Kacper Rózga 
-5,00, Zofia Kośka-5,00,Filip Rudnicki-4,91.
Jak co roku, firma Ptak S.A. ufundowała 

nagrody dla najlepszego ucznia (Magdalena 
Kośka-5,82 ) i ucznia, który w roku szkolnym 
2016/17 zrobił największe postępy (Patrycja 
Depcik-5,45).

w dniu 25 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie, odbyła się wyjątkowa uroczystość obchodów 

50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Krystyny i Kazimierza 
Mierzyńskich. W spotkaniu wzięła udział najbliższa rodzina 
jubilatów oraz zgromadzeni goście. W tym wyjątkowym wy-
darzeniu uczestniczył również Burmistrz Rzgowa, Pan Mateusz 
Kamiński, który dokonał uroczystej dekoracji Złotych Jubilatów 
przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. W trakcie tych wielu lat wspólnego życia 
Państwo Mierzyńscy doczekali się trójki dzieci. Dwóch synów 
Sławomira i Pawła, córki Anny, oraz czwórki wnucząt Piotra, 
Łukasza, Jakuba i Mateusza. Burmistrz Rzgowa pogratulował 
szczęśliwym Jubilatom dotrzymanego słowa i wytrwania 
w związku małżeńskim tak długich lat. „W ciągu tych kilkudzie-
sięciu lat wspólnego życia było zapewne wiele chwil dobrych 
i pięknych, ale też nie zabrakło trudnych doświadczeń, wyrze-
czeń i smutków. Mimo różnych przeciwności losu wytrwaliście 
Państwo razem, a możliwe to było tylko dlatego, że darzyliście 
się Państwo wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Swoją 
postawą dajecie świadectwo sztuki kompromisu, konsekwencji, 
miłości oraz wierności czyli wartości fundamentalnych. Po tych 
wielu wspólnych latach możecie śmiało powiedzieć, że wybrana 
przez Was droga była słuszna” - powiedział Burmistrz Rzgowa.

aUtor i fot.: mateUsz tomaszewski

aUtor i fot.: UrszUla sabela

aUtor i fot.: agnieszka rUta

Podziękowania Prezesa osP Grodzisko

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku składam serdeczne podziękowania pocztom 
sztandarowym Jednostek OSP i PSP przybyłych na Nasz Jubileusz, za uświetnienie 
swoją obecnością naszej uroczystości. 

Dziękujemy także przedstawicielom Władz Wojewódzkich i Powiatowych, za 
obecność i cieple słowa pod naszym adresem.

Jesteśmy wdzięczni przedstawicielom władz Związku OSP RP zarówno szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego, i gminnego za uczestnictwo w naszej uroczystości 
i nadanie jej uroczystej oprawy.

Dziękuję za przybycie druhom Państwowej Straży Pożarnej z ramienia komendy 
powiatowej.

Dziękuje za obecność i współpracę przedstawicielom WFOŚiGW w Łodzi. 
Bardzo dziękujemy za przybycie i posługę księżom: kapelanowi wojewódzkiemu, 

gminnemu oraz proboszczowi naszej rzgowskiej parafii.
Cieszę się że mogliśmy gościć przedstawicieli władz gminnych na czele 

z Burmistrzem Rzgowa i przewodniczącym Rady Miejskiej, łączy nas wspólny cel 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Dlatego dziękujemy za obecność 
i codzienną współpracę.

Bardzo dziękujemy dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie za pomoc 
związaną z organizacją naszej uroczystości. 

Chcemy wyrazić wdzięczność naszym sponsorom. 
Burmistrzowi Rzgowa za objęcie patronatem naszej uroczystości oraz sponso-

rom indywidualnym. Są to Państwo: Państwo Teresa i Grzegorz Ogłaza, Państwo 
Aleksandra i Paweł Podedworny, Państwo Marta i Michał Pomarkiewicz, Państwo 
Agnieszka i Dariusz Stryjewski, Państwo Mirosława i ludosław Wenerski.

Bardzo dziękujemy za uroczystą oprawę uroczystości Rzgowskiej Orkiestrze Dętej. 
Dziękuję za pomoc i wsparcie mieszkańcom którzy doceniając naszą pracę przez te 
wszystkie lata istnienia OSP nas wspierali. 

Wiemy, że nasza jednostka ma wielu przyjaciół. ludzi życzliwych, którzy wspierają 
nasze działania często w sposób zupełnie anonimowy. Jako ludzie skromni chcą pozo-
stać nieznani. Dziś jest doskonała okazja aby im wszystkim serdecznie podziękować.

w niedZielę, 2 lipca osp grodZisko obchodZiła 90-lecie istnienia. UrocZystości 
roZpocZęły się od Zbiórki jednostek osp i rZgowskiej orkiestry dętej 
na placU remiZy.

inaUgUracyjna UrocZystość odbyła się 22 cZerwca w sali obrad UrZędU 
miejskiego w rZgowie. tytUły sUper żak gminy rZgów prZyZnano po raZ 
pierwsZy. otrZymali je UcZniowie sZkół Z terenU gminy, którZy w rokU sZkolnym 
2016/2017 wyróżnili się osiągnięciami w konkUrsach powiatowych, wojewódZkich 
i krajowych.

najlepsi UcZniowie w gUZewie

kolejne Złote gody

gimnaZjalne podsUmowania, 
cZyli wakacje cZas ZacZąć...

Rok szkolny 2016/2017 przeszedł już do historii. Uczniowie Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie w uroczysty sposób pożegnali szkołę 
na dwa wakacyjne miesiące. To był dla wszystkich pracowity rok. Ci, którzy 
osiągnęli najwyższe wyniki zostali wyróżnieni i nagrodzeni w szczególny 
sposób: stypendia motywacyjne, odznaki „Srebrna Tarcza”, świadectwa 
z biało-czerwonym paskiem, nagrody książkowe, puchary i medale.

14 uczniów Gimnazjum otrzymało stypendia motywacyjne w nauce i za 
osiągnięcia sportowe. Warunkiem uzyskania stypendium były: roczna średnia 
ocen powyżej 5,0, szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych 
lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym, 
nienaganna postawa, wysoka kultura osobista oraz aktywna działalność 
społeczna. Stypendium za osiągnięcia sportowe natomiast przyznawane 
jest za zdobycie I, II lub III miejsca indywidualnie we współzawodnictwie 
sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym lub I miejsce drużynowo 
na szczeblu wojewódzkim.

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce otrzymali: Martyna Michalska, 
patrycja Samiec, Anna walczak, Mateusz wyciszkiewicz, Martyna Kabza, 
Marta Kluczyńska, natalia Kubas, Martyna pawłowska, Jakub waprzko, 
weronika Sądkiewicz, grzegorz wilk, natalia nettik i Maja Łuczyńska. 
Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymała Martyna Strycharska. 

Uczniowie, którzy w klasach I – III uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, 
w klasie trzeciej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 i w klasach I – III uzyskali 
najwyższe oceny z zachowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie nr 13/XVIII/ 2016/2017 zostali 
wyróżnieni odznaką Srebrnej Tarczy, którą wręczono: Patrycji Samiec i Annie 
Walczak z klasy III B, a z klasy III C: Martynie Kabzie, Marcie Kluczyńskiej, 
Natalii Kubas, Martynie Pawłowskiej i Jakubowi Waprzko. 

Wielu uczniów Gimnazjum w tym roku szkolnym odznaczało się wyjąt-
kowym zaangażowaniem, osiągnęli oni również wysokie wyniki w nauce, 
uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i otrzymali świadectwa z czerwonym 
paskiem. A są to następujący uczniowie: z klasy I A: Justyna Makiewicz -4, 
93, Malwina Kępka- 4,93, Alicja Kępka- 4,79, Małgorzata Retkiewicz- 4,79; 
z klasy I B: Maja Suskiewicz- 5,38, Natalia Nettik- 5,36, Maja Łuczyńska- 4,93, 
Aleksander Kunikowski- 4,85, Klaudia Karp- 4,79; z klasy II A: Weronika 
Sądkiewicz- 5,27; z klasy II C: Grzegorz Wilk- 5,07, Miłosz Juśkiewicz- 4,86, 
Michał Kazimierczak- 4,78; z klasy III A: Tomasz Bloch- 4,78; z klasy III B: Anna 
Walczak- 5,83, Mateusz Wyciszkiewicz- 5,44, Patrycja Samiec- 5,39, Martyna 
Michalska- 5,11, Aleksandra Próbka- 5,06, lidia Surmacz- 4,94, Weronika 
Candryk- 4, 89, Wiktoria Chmielewska- 4,83; z klasy III C: Jakub Waprzko- 
5,83, Marta Kluczyńska- 5,61, Martyna Kabza- 5,44, Martyna Pawłowska- 5, 
17, Natalia Kubas- 5,11, Zuzanna Zawiejska- 4, 83 i Agata Gładysz- 4,78.

W konkursie na najwyższą średnią roczną zwyciężyli wspólnie: Anna 
Walczak i Jakub Waprzko ze średnią 5,83, II miejsce zdobyła Marta Kluczyńska 
ze średnią 5,61 i III miejsce- Mateusz Wyciszkiewicz ze średnią 5,60. Najwyższą 
średnią w rywalizacji klas uzyskała klasa III B ze średnią 4,27. 

Wszystkim gimnazjalistom, ich nauczycielom i rodzicom serdecznie 
gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów oraz bezpiecznego wypoczynku 
i niezapomnianych wakacji. 

strażacki jUbileUsZ 
w grodZiskU

sUper żak – to brZmi dUmnie!

U roczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpoczęła 
się mszą świętą odprawioną przez księdza Tomasza Króla w kaplicy 

w Kalinie. Następnie, w szkole, sekretarz gminy Katarzyna Berczak-lato 
odczytała list od Mateusza Kamińskiego, Burmistrza Rzgowa. Wiceprezes 
Firmy Ptak ze Rzgowa Pan Paweł Babski wręczył ufundowane nagrody 
dla: ucznia z najwyższą średnią – Bartłomieja Potakowskiego oraz ucznia, 
który poczynił największe postępy w nauce – Krystiana Defińskiego.

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce otrzymali: Patrycja 
Skrobiszewska, Zofia Polaczek, Paweł Adamczyk, Oskar Skrobiszewski, 
Martyna Wilk, Dawid Dubla, Jakub Kawka, Bartłomiej Potakowski, 
Martyna Wypchło, Maria Polaczek, Elżbieta Kowalska, Krystian Defiński.

Klasyfikacja końcowo roczna:
klasa IV – 4,64; Polaczek Zofia-5,42, Skrobiszewski Oskar-5,33, 

Skrobiszewska Patrycja-5,58, Marciniak Martyna-4,82, Adamczyk 
Paweł-5,25, Kosiada Andżelika-5,00, Mielcarz Jakub-4,75,

klasa V – 4,09; Kawka Jakub-5,36, Wilk Martyna-5,33, Dubla Dawid-5,25, 
Próbka Sebastian-5,00, Stempel Karol 4,83, klasa VI – 4,56; Krystian 
Defiński-5,25, Kowalska Elżbieta-5,30, Polaczek Maria-5,25, Potakowski 
Bartłomiej-5,91, Szamburska Karolina -5,00, Wypchło Martyna-5,08.

Za cały rok współpracy składam serdeczne podziękowania: wła-
dzom samorządowym, nauczycielom i pracownikom szkoły, uczniom, 
rodzicom oraz wszystkim sympatykom SP w Kalinie.

tekst: jarosław marianowski / dyrektor sP w kalinie

podsUmowanie rokU sZkolnego 
w kalinie

M ieszkańcy Rzgowa i pobliskich miejscowości jak zwykle nie 
zawiedli i przyłączyli się do akcji krwiodawstwa. Ambulans 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dnia 
25 czerwca zaparkował tradycyjnie na parkingu przy Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie. Akcja poboru krwi trwała trzy godziny, 
w tym czasie do autobusu zgłosiło się 20 potencjalnych daw-
ców, a 15 oddało krew. Niestety nie wszyscy chętni z przyczyn 
zdrowotnych mogli oddać krew. Niezastąpiony lek z tej akcji 
był przekazany dla chorego mieszkańca naszej gminy, którego 
małżonka wraz z synem składają serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które oddały krew.

zapraszamy na kolejną Akcję Poboru Krwi, która odbędzie 
się już 27 sierpnia 2017 r. w godzinach od 14:30 do 16:00 na 
parkingu Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Serdecznie dziękujemy za oddawanie tego cennego leku, 
ponieważ w okresie wakacyjnym jest on szczególnie potrzebny.

aUtor: klaUdia zaborowska-gorzkiewicz

najcenniejsZy dar krwi
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w tej sprawie mamy same dobre wiadomości, bo oprócz 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację 

zwieńczenia wieży w kwocie 37,5 tys. zł, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przyznało 430 tys. zł na pokrycie 
dachu, a Rada Miejska w Rzgowie uchwaliła podczas czerw-
cowej sesji dofinansowanie prac – 113 tys. zł na remont 
zwieńczenia wieży oraz 364 tys. zł na renowację dachu. 

Dzięki tym środkom rusza pierwszy etap prac konserwa-
torskich zabytkowej rzgowskiej świątyni, co zbiegło się w 
czasie z jubileuszem nadania praw miejskich naszemu miastu.

Jak widać na zdjęciach, na wieży kościelnej, zawieszono 
dwa banery informujące o obchodach 550-lecia Rzgowa. 
Jest to bardzo dobrze widoczna informacja nie tylko dla 
mieszkańców, ale również osób, które przejeżdżają przez 
nasze miasto i gminę.

T rwa modernizacja systemu C.O. i kotłowni w Szkole 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie. Prace wy-

konuje firma instalacyjna z Koluszek, która została wyłoniona 
w wyniku przetargu i dokonała przejęcia placu budowy 
8 czerwca br. Termin na wykonanie zadania przypada na okres 
od czerwca do sierpnia 2017r. Wartość projektu opiewa na 
kwotę 267000 zł. W ciągu pierwszego miesiąca wykonano 
demontaż instalacji grzejników i zamontowano część nowej 
instalacji oraz grzejników. Prace trwają.

Trwają rozpoczęte wiosną prace modernizacyjne najwięk-
szej w Rzgowie stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej. 

W stacji zainstalowano już dwa potężne zbiorniki na wodę.
Każdy z zainstalowanych zbiorników ma pojemność 400 

metrów sześciennych. Dzięki nim będzie można gromadzić 

zapas wody potrzebnej w czasie, gdy zapotrzebowanie 
na nią będzie zwiększone, a ciśnienie wody w kranach nie 
powinno wówczas spadać. Ponadto, zmodernizowana stacja 
przy ulicy Górnej będzie zautomatyzowana, co znacznie 
usprawni jej obsługę, a nowoczesny system oczyszczania 

pozwoli na dostarczenie wody najlepszej jakości. 
Trwają obecnie prace w budynku stacji, które 
umożliwią realizację części technologicznej. 
Ze starej stacji uzdatniania wody pozostanie 
bowiem szkielet głównego budynku oraz 
studnie głębinowe dostarczające wodę dla 
rzgowian. Na przebudowę stacji przy ulicy 
Górnej w budżecie gminy zarezerwowano około 
2,5 mln zł, a inwestycja ma być zakończona 
we wrześniu. Warto dodać, że modernizacji 
stacji uzdatniania wody przy ulicy Górnej to nie 
jedyna inwestycja gminy tego typu t. Niedawno 
zmodernizowano hydrofornię w Grodzisku, 
w której również zainstalowano m.in. zbiorniki 
na wodę. Są one wprawdzie mniejsze niż te 
w Rzgowie, ale odpowiadają potrzebom stacji 
w Grodzisku i również zapewniają odpowiednie 
ciśnienie wody oraz jej dobrą jakość.

12 czerwca, w przededniu 30. 
rocznicy wizyty Jana Pawła 

II w Łodzi, w Sali lustrzanej pałacu 
Poznańskich spotkali się gimnazjaliści 
z całego kraju, którzy w maju wzięli 
udział w centralnym etapie konkursu 
„Papież Słowianin”. Podczas uroczystej 
gali finałowej laureaci i finaliści ode-
brali nagrody z rąk łódzkiego kuratora 
oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. 

Wśród nagrodzo-
nych były uczen-
nice Gimnazjum 
w  Rzgowie. 
Największy sukces 
odniosła Natalia 
Kubas, która zajęła 
III miejsce w Polsce. 
Natalia otrzymała 
tablet i cenne na-
grody książkowe 

oraz 7 punktów do rekrutacji do szkoły 
średniej . Patrycja Samiec, Anna Walczak 
i Małgorzata Retkiewicz zostały fina-
listkami etapu wojewódzkiego i tym 
samym zakwalifikowały się do etapu 
ogólnopolskiego. Otrzymały książki i po 3 
punkty. Natomiast Klaudia Karp i Natalia 
Nettik swoje zmagania zakończyły 
na etapie wojewódzkim i otrzymały 
nagrody książkowe. W uroczystości 

rozdania nagród uczestniczyli: dyrektor 
gimnazjum Monika Łoboda, burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński i opiekun 
konkursu Elżbieta Wira. 

Natomiast 14 czerwca 2017 r. 
w auli Konferencyjnej Łódzkiej Kurii 
Metropolitarnej odbyło się uroczy-
ste podsumowanie konkursów dla 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów zorganizowanych przez Wydział 
Katechetyczny w mijającym roku 
szkolnym. Jednym z nich był konkurs 
dla gimnazjalistów, którzy w tym 
roku przystępowali do sakramentu 
bierzmowania. Wzięło w nim udział 
136 uczniów z 11 gimnazjów z terenu 
Archidiecezji Łódzkiej. Trzecie miejsce 
zajął Jakub Waprzko, który otrzymał 
dyplom i nagrody książkowe. 

tekst: elżbieta wira

Pz fot.: włodzimierz kaczmarek

w cZerwcowym wydaniU miesięcZni-
ka „rZgów nasZa gmina” ks. kanonik 
krZysZtoF FlorcZak, probosZcZ paraFii 
pw. św. stanisława biskUpa i męcZen-
nika, mówiąc w wywiadZie o remoncie 
kościoła, wyraZił nadZieję, że „Z bożą 
pomocą i wsparciem lUdZi Uda nam się 
dokonać tego dZieła”.

n a początku lipca br. w siedzibie 
Toya sp. z o.o. burmistrz Mateusz 

Kamiński uczestniczył w spotkaniu ro-
boczym, dotyczącym projektu budowy 
sieci NGA (sieć dostępu nowej generacji), 
który zasięgiem obejmie między innymi 
teren naszej gminy. Plan jest realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Głównym 
założeniem wdrażanej inwestycji jest 
wyeliminowanie różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach.

Zwycięzcą konkursu pod nazwą 
„Budowa sieci NGA w powiatach: brze-
zińskim, pabianickim, zgierskim, łódzkim 
wschodnim i mieście Łódź” została 

firma Toya, która według przyjętego 
harmonogramu prac, rozpisanego 
na trzy lata od podpisania umowy, 
doprowadzi nowe media do gmin ob-
jętych inwestycją w technologii GPON 
(ang. Gigabit Passive Optical Network). 
Realizacja tego projektu oznacza dla 
abonentów przede wszystkim dostęp 
do szybszego dostępu do rozwiązań 
cyfrowych, nieograniczonego dostępu 
do zasobów sieci oraz łatwej i szybkiej 
komunikacji ze znajomymi i rodziną. 
Placówki oświatowe, którym zostanie 
udostępniony dostęp do internetu 
o przepustowości co najmniej 100/100 
Mb/s, stanowić będą jeden z kluczo-
wych elementów Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej.Na wniosek burmistrza 
Mateusza Kamińskiego, uchwałą Rady 
Miejskiej w sprawie ustalenia stawki 
rocznej stawki za 1m kw. powierzchni 
pasa drogowego zajętej przez rzut 
poziomy umieszczonego urządzenia 
światłowodowego, obniżono dotychczas 
obowiązującą stawkę ze 100 zł na 20 zł. 

Podobna uchwała została pod-
jęta przez Radę Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. W wyniku tej decyzji, 
która znacznie obniżyła koszty związane 
z utrzymaniem linii światłowodowej, firmy 
dostarczające media w tej technologii, 
są zainteresowane rozszerzeniem swojej 
sieci na tereny naszej gminy.

aUtor: rw

aUtor: włodzimierz kaczmarek

tekst i foto: b. m.

sZybki internet to podstawa

sieć dostępU nowej 
generacji w gminie rZgów

w sZkole będZie cieplej…

moderniZacja stacji UZdatniania wody prZy Ul. górnej

z akończono prace remontowe oświetlenia na ul. Łódzkiej, 
od ulicy Kopernika do Ustronnej w Rzgowie. Zakres prac 

obejmuje czyszczenie opraw, słupów, wysięgników, malo-
wanie, konserwację i naprawę skrzynek i wnęk słupowych. 
Koszt remontu wynosi 19915 zł.

aUtor: włodzimierz kaczmarek

remont oświetlenia 
na Ul. łódZkiej w rZgowie

gala Finałowa konkUrsU „papież słowianin”

J ak co roku, po zakończonych zbiorach dziękujemy 
za rolnicze plony. Gmina Rzgów oraz Starostwo 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest organizatorem 
tegorocznych Dożynek Gminno-Powiatowych które 
odbedą się 03.09.2017r. w Guzewie. Uczestnicy 
pojawią się pod Urzędem Miejskim już o godz 
10.45 następnie w kościele parafialnym w Rzgowie 
odbędzie się uroczysta Msza Święta dziękczynna 
w intencji rolników oraz tegorocznych plonów. 
Barwne korowody udadzą się pod strażnicę OSP 
Guzew gdzie po części oficjalnej i przemówieniach 
gości zaprezentuje się m.in. Zespół Piesni i Tańca 
„Rzgowianie”. Zakończeniem tego dnia będzie 
wspólna zabawa i biesiadowanie.

ZaprasZamy

dożynki 2017

remont 
kościoła 
na jUbileUsZ 
rZgowa
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g minny Ośrodek Kultury w Rzgowie już po raz piąty zorganizował Koncert Czterech Kultur, pod-

czas którego zaprezentowały się grupy folklorystyczne z trzech kontynentów. 8 lipca na scenie 

usytuowanej w Hali Sportowej, ul. Szkolna 5 w Rzgowie obok Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 

zatańczyli: Multicolore Folclor&Fantasia z Peru, Nairobi National Dance Ensamble z Kenii, Grupa „Daisi” 

z Gruzji, Grupa „Mugurasul” z Rumunii oraz „Akud” z Serbii. 

Tegoroczny koncert udało się nam zorganizować dzięki bardzo dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem 

Folklor Ma Sens oraz Widzewskimi Domami Kultury.
aUtor wojciech skibiński fot.: tolek Patora

rZgów w rytmie wielU kUltUr
było egZotycZnie i bardZo kolorowo
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K unszt artystyczny i talent urodziwych 
dziewcząt oraz przystojnych chłopców 

można było podziwiać na ogólnopolskich 
festiwalach zespołów folklorystycznych m.in. 
w Szydłowcu i Zakrzewie. Te dwie miejscowości 
stały się już dawno miejscem konfrontacji 
zespołów ludowych z całej Polski, nie mogło 
więc zabraknąć także nas.
Wyposażony w materiały promocyjne zespół 
ludowy dzielnie reprezentował i promował 
Gminę Rzgów, wyraźnie zaznaczając poziom 
wykonania folkloru ze Spisza i Nowego Sącza, 
dorównując przy okazji rodowitym góralom. 
W festiwalowych zmaganiach zespołów 
z Wadowic, Włocławka, Starachowic, Puław, 
Siedlec, Katowic, Rzeszowa, lublina, Rzgowa 
i innych chodziło raczej o dzielenie się dzie-
dzictwem kulturowym, wymianę doświadczeń, 
integrację środowisk ludowych, umacnianie 

więzi przez ich członków, którzy zazwyczaj 
określają to zjawisko jako przynależność do 
wielkiej, artystycznej rodziny, bowiem wiek 
wykonawców wahał się między 6 a 75 latami.

Obok popisów tanecznych na scenie 
głównej, w programie festiwalowym był 
także barwny, taneczny korowód zespołów 
i mieszkańców ulicami Zakrzewa z finałem 
w ogrodzie parafialnego kościoła. Z udziału 
w trzydniowym festiwalu w Zakrzewie 
wynika wiele pozytywnych aspektów. Poza 
kolekcjonowaniem wrażeń, uczymy się 
organizacji, współpracy, a praca z młodzieżą 
w dziedzinie folkloru jest nieustającą inspi-
racją do dalszego działania na rzecz kultury.  
Promocję Gminy Rzgów i szkolenie grup 
w dziedzinie folkloru kontynuowano podczas 
wakacyjnych warsztatów taneczno wokalnych 
w Małym Cichym i Murzasichlu.

lato obFitUje w wydarZenia kUltUralne dla miesZkańców 
gminy rZgów. jest też sZcZególnym okresem realiZacji 
pasji cZłonków Zpit „rZgowianie”, dZiałającego prZy 
gminnym ośrodkU kUltUry w rZgowie.

tańcZą i promUją rZgów

Babcia wróciła pamięcią do szkolnych 
lat i powiedziała: dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Rzgowie, do której uczęszczałam był pan 
Feliks Śmiechowicz. Moją wychowawczynią była pani 
Zofia Bik, a nauczycielką matematyki pani Zofia Siotor. 
Babcia z uśmiechem na ustach wspomniała o uprawianiu 
szkolnego ogródka. (każda klasa miała swoją grządkę) 
i wiosennych porządkach w bibliotece szkolnej. W cie-
płe, wiosenne dni uczniowie wynosili na dwór książki 
z biblioteki i je odkurzali.

Babcia wspomniała również o swoich przygotowaniach 
do Pierwszej Komunii Świętej. Wówczas lekcje religii odby-
wały się w salce na plebanii. W naszym domu zachował się 
Katechizm Rzymsko-Katolicki dla dzieci przystępujących 
do Pierwszej Komunii Świętej z 1963 roku.

Pisząc wspomnienia o Rzgowie nie można zapomnieć 
o linii tramwajowej łączącej Tuszyn z Łodzią. Około roku 
1918 przez Rzgów jeździł tramwaj kolejki dojazdowej 
napędzany na parę. latem 1918 roku od iskry parowozu 
spaliła się większość Rzgowa. W czasach mojej babci przez 
Rzgów jeździł tramwaj elektryczny o numerze 42, który 
przemierzał trasę Łódź-Tuszyn, oraz 42 BIS, który jechał 
ze Rzgowa do Placu Niepodległości w Łodzi. Babcia tym 
tramwajem jeździła do Łodzi do technikum.

Babcia opowiedziała mi również o miejscach, sklepach 
zakładach, które przestały istnieć np.:

 – na rogu ulicy Tuszyńskiej i Mickiewicza dzisiaj mieści 
się bank PeKaO S.A., kiedyś była gospoda. (taki bar)

 – w miejscu gdzie znajduje się restauracja “lucy” kiedyś 

był zakład fotograficzny.
 – przy Placu 500-lecia gdzie dzisiaj jest bank BGż kiedyś 
był sklep z tkaninami, ubraniami, guzikami i nićmi

 – obok niego, tam gdzie dzisiaj jest fryzjer był sklep 
papierniczo - gospodarczy.

 – na ulicy Przejazd w miejscu gdzie dzisiaj jest restau-
racja “Marie” dawniej był sklep spożywczy nazywany 
“Jedynka”.

 – na terenach centrum handlowego ”Ptak”, była cegielnia.
 – na rogu ulicy Tuszyńskiej I Długiej, obok dzisiejszego 
ryneczku kiedyś był zakład masarski.
Do niedzielnych wspomnień przyłączyła się również 

moja mama, której w pamięci został dziadek a mój pra-
dziadek. Pradziadek żył w Rzgowie w czasach okupacji 
niemieckiej. Jako mały chłopiec musiał pracować na 
służbie u Niemca zajmując się zwierzętami. Pracował 
na, którymś podwórku przy ulicy Długiej. Mimo, że nie 
uczył się niemieckiego w szkole doskonale umiał odliczać 
liczebniki po niemiecku.

Wspominając dawne czasy uzmysłowiłem sobie jak 
wiele zmieniło się w rzgowskim miasteczku i zmienia się 
dalej. Już w moich czasach wyburzono przy Placu 500 lecia 
budynek starej straży pożarnej, a w tym miejscu powstał 
parking przy Urzędzie Miasta. Do moich współczesnych 
wspomnień mogę dodać występy zespołu Akcent i Majki 
Jeżowskiej na Dniach Rzgowa w sierpniu 2015 roku.

Mój ś.p. dziadziuś Ksawery Wieczorek mieszkaniec Bronisina 
Dworskiego opowiedział pewnego razu historię, kiedy 

będąc mniej więcej w moim wieku (10-12 lat).Wraz ze swoim 
kolegą urządzili sobie zabawę na drewnianym moście na rzece 
Ner. Był to początek lat pięćdziesiątych. Rzeka, w tym miejscu 
była i jest wąska porośnięta na brzegach krzakami. Mostek był 
ułożony z drewnianych beli i był użytkowany przez okolicznych 
mieszkańców w celu przedostania się do miasta Łódź.

Oboje schowali się pod mostkiem zaopatrzeni w zestaw 
piłeczek ping pongowych, które po podpaleniu wznosiły się 
w górę tworząc w ciemnościach latające kule ognia.

Widok ,był taki, że kilka osób idących drogą od strony Tadzina 
zawróciła ze strachu. A, że strach ma wielkie oczy, o moście 
krążyły różne legendy. Wkrótce ogłoszono, że biegają tam 
psy bez głów, które zioną ogniem. W koło zaczęto powtarzać, 
że na moście straszy. Do tego stopnia, że okoliczny stolarz nie 
żyjący już dziś pan Frydrych wykonał drewnianą kapliczkę, 
którą zawieszono na drzewie przy tym moście. Kapliczka po 
latach została odnowiona.

I choć o starym moście już nikt nie pamięta bo jest to teraz 
droga powiatowa z dużym betonowym mostem to nad nim 
nadal góruję kapliczka z figurką, na którą mój dziadek przyglądał 
się nieraz z uśmiechem na twarzy. I takiego go zapamiętałam.

tekst i fot.: martyna wilk

Stara jest ta okolica,
pamięta ją dziadka głowa łysa.
Pamięta ją babcia co szklarnię miała,
pamięta ją ciocia co kwiaty podlewała,
a mąż ciociuni w urzędzie siedział,
i trzeba przyznać, że wiele wiedział.
Był z niego radny nie byle jaki,
szkoda, że teraz ma umysł już nie taki.
Babcia do dzisiaj wspomina czasy,
gdy z jej sąsiadów były niezłe ananasy,
bo rząd dla rzgowian dobry, życzliwy,
a dla tej pani także cierpliwy.
Gdyż jej telefon mieli zapisany,
no cóż się dziwić, skoro tak wiele razy 
odbierany.
Na szczęście Rzgów tak sprawiedliwy,
że wiedział, kto ma umysł zdradliwy.
Ja także mam dobre o tym mieście mniemanie,
i ksiądz wygłasza tam dobre kazanie.
Te drogi takie piękne, zadbane,
a pola tak pięknie przez mieszkańców 
zasiane.
Wspomnienia jak widać mówią same za siebie,

że w tym miasteczku jest jak w siódmym 
niebie.
Są to wspomnienia dobre i trwałe,
ze Rzgowem związane przez lata całe.
Dlatego mogę rzec bez wahania,
że miasto to jest warte pokochania.
Przez dużych, przez małych,
przez młodych czy starych,
przez wszystkich, bez wyjątku,
bo każdy z nich urodził się gdzieś w Rzgowa 
zakątku.
Szanujmy więc te nasze rzgowskie okolice,
gdzie bierze rolnik na pole cep i rolnicze 
nożyce.
Bądźmy dumni z naszego kochanego 
Rzgowa,
gdzie muczy i daje mleko każda krowa,
bo choć to miasto tak małe i stare,
to nie znaczy, że jest smutne i szare,
wręcz przeciwnie, ono zachwyca urokiem,
i przyciąga swym dobrym sercem i ciepłym 
wzrokiem.

aUtor: dawid dUbla

aUtor: kinga Świstak

rzgów MArzenie

z pośrednictwem „programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców” gminy Rzgów 
projekt został współfinansowany w ramach FIO „Grant na lepszy start” ze środków MRPiPS 

oraz ze środków Gminy Rzgów. Dzięki temu dofinansowaniu udało nam się zakupić sprzęt 
nagłośnieniowy, który będzie służył podczas wszystkich wydarzeń organizowanych w naszym 
sołectwie. Wśród atrakcji było wicie wianków z kwiatów polnych, wspólne tańce i śpiewy przy 
ognisku, a także możliwość zapoznania się z innymi tradycjami związanymi z Nocą Świętojańską 
przedstawionymi w formie prezentacji na plakatach. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w tym 
przedsięwzięciu, dzieci i dorośli piekli kiełbaski i zajadali się innymi smakołykami zakupionymi 
również w ramach realizacji tego projektu. Odwiedził nas także Pan Burmistrz Mateusz Kamiński 
i podarował dzieciom gadżety z nowym logo naszej gminy. Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie: strażakom, paniom z KGW Guzew, panu Burmistrzowi Rzgowa za 
wspieranie idei projektów społecznych, a przede wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział.

aUtor: anna wydra i klaUdia zaborowska -gorzkiewicz aUtor: renata fUrga

gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, jak co roku, także 
i w tegoroczne wakacje zorganizował wyjazdy warsz-

tatowe dla grup artystycznych. Już w pierwszych dniach 
lipca najmłodsi tancerze ZPiT „Rzgowianie” wraz z grupą 
taneczną „Krasnale” wyjechali do Małego Cichego, aby 
tam kontynuować naukę tańca i śpiewu. Obok pracowicie 
spędzonych chwil podczas prób, nasi podopieczni mieli 
okazję zwiedzać m.in. Dolinę Kościeliską, Muzeum Figur 
Woskowych czy Gubałówkę. Nie zabrakło także chwil 
odpoczynku na basenach termalnych w Szaflarach. 

Kolejną grupą, która również upodobała sobie polskie 
góry są uczestnicy zajęć plastycznych, którzy szkolili 
swoje umiejętności w Zawoi podczas pleneru malarskie-
go. U stóp Babiej Góry powstawały wyjątkowe pejzaże 
malowane farbami akrylowymi, akwarelami i pastelami. 
Uczestnicy pleneru mieli okazję tworzyć monotypię, 
patchworki, zdobić techniką shibori oraz wykonywać 
regionalne pamiątki z siana i drewna. Zwiedzili Kraków, 
byli w Zamku Orawskim i Jaskini Brestovskiej w Słowacji, 
odwiedzili Zamek w Niedzicy i Czorsztynie w Pieninach, 
a w drodze powrotnej pojechali do Wadowic, obejrzeli 
Pieskową Skałę, Ogrodzieniec i Pustynię Błędowską. Z kolei 
nasza reprezentacyjna grupa ZPiT „Rzgowianie” połączyła 
w tym roku warsztaty w Murzasichlu z udziałem w imprezie 
„Poroniańskie lato”. „Rzgowianie” reprezentowali naszą 
gminę podczas koncertu, w którym brały także udział ze-
społy m.in. z litwy i Białorusi. Także chórzyści rzgowskiego 
chóru „Camerata” rozwijali swoje umiejętności wokalne 
podczas wyjazdu warsztatowego do Władysławowa, gdzie 
brali udział we wspólnych próbach i koncercie w kościele 
p.w. Wniebowzięcia NMP. Efekty pracowicie spędzonych 
letnich warsztatów mieszkańcy gminy Rzgów będą mogli 
podziwiać już podczas tegorocznych, jubileuszowych 
Dni Rzgowa.

aUtor: wojciech skibiński

artystycZne wakacje

w pewne niedZielne popo-
łUdnie poprosiłem moją 
babcię grażynę sobcZyk 
(Z domU strycharska), 
rodowitą rZgowiankę, 
aby opowiedZiała mi 
o swoich wspomnieniach 
ZwiąZanych Ze rZgowem.

w dniU 23.06.2017 plac prZy osp w gUZewie ZgromadZił miesZkańców 
sołectwa na wspólnej Zabawie prZy ogniskU. projekt pt. „integra-
cja w noc świętojańską” Został ZorganiZowany prZeZ nieFormalną 
grUpę „pamiętamy o tradycjach” we współpracy Z osp gUZew.

wspomnienie ksawerego 
„historia niebieskiej kaplicZki”

rZgów kilkadZiesiąt lat wstecZ

DRUKUJEMy OSTATNIE MATERIAŁy NADESŁANE PRZEZ NASZyCH CZyTElNIKóW. WSZySTKIM BARDZO SERDECZNIE DZIęKUJEMy 
ZA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ PRZyWOŁANIE WIElU INTERESUJąCyCH RZGOWSKICH WSPOMNIEń.

lato w starowej górZe

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa 
w Plenerowych Zajęciach Plastycznych
11, 18 i 29 sierpnia 2017 r.
w godz. 15.30-17.30, ul. Centralna 11
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Wstęp wolny, zapraszamy!
Organizator: Gmina Rzgów w ramach GPPiRPA
oraz Społeczny Komitet Organizacyjny

r zgowski Chór „Camerata” przebywał na wyjeździe 
szkoleniowo- wypoczynkowym we Władysławowie, 

które przeżywało prawdziwe oblężenie. W niedzielę 
wieczorem wystąpiliśmy z koncertem w lokalnym kościele 
p.w. Wniebowzięcia NMP, a kibicowali nam również przy-
padkowo spotkani mieszkańcy Rzgowa odpoczywający 
nad morzem! 

Dobrze zorganizowane, codzienne, intensywne ćwiczenia 
oraz spotkania zakulisowe są świetną formą przyspieszenia prac 
przed sierpniowo-wrześniowymi występami. Chwile wytchnienia 
dawała również możliwość wysłuchania koncertów muzycznych 
w ramach 45. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – letnich 
Koncertów Organowych i Kameralnych im. Eugeniusza Brańki”.

Radnym Gminy Rzgów, burmistrzowi Rzgowa oraz dyrektorowi 
GOK dziękujemy za wsparcie przy realizacji letniego wyjazdu 
szkoleniowo-wypoczynkowego, który dla chórzystów „Cameraty” 
zapisze się w pamięci jako rozśpiewana, słoneczna, radosna 
przygoda z odrobiną humoru, dodająca energii na nowy sezon!

aUtor: chórzyŚci rzgowskiego chórU „camerata” /
chórmistrz izabela kijanka.

„camerata” we władysławowie, 
cZyli prZepis na śpiew i dobry hUmor

wspomnienia mojej babci 
o rZgowie

noc świętojańska 
w gUZewie

Na zdj. mój wujek Włodzimierz Rożniakowski 
przy swoim samochodzie Citroen 15 z roku 

1951 natomiast zdjęcie zrobione w roku 1961

Na zdj. po prawej stronie jest mój tata Andrzej 
Świstak ze swoim bratem na tle szklarni cioci i wujka 

Rożniakowskich (zdjęcie zrobione w roku 1980)

Na zdj. Włodzimierz Rożniakowski na tle swojej 
szklarni w Starowej Górze na ulicy Zagłoby 5 

(wujek i ciocia hodowali kwiaty i warzywa)
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w sierpniu br. weźmie udział w Mistrzostwach Światach 
Strażaków i Policjantów w los Angeles, które roz-

grywane będą w dniach 8-19 sierpnia. Jak sam podkreśla, 
bardzo ciężko było się zakwalifikować na tą imprezę 
sportową i nie może doczekać się rywalizacji z najlepszymi 
funkcjonariuszami z całego świata, gdyż wielu z nich jest 
zawodowymi sportowcami. Pan Marcin będzie startował 
w biegu na 800 m oraz w sztafecie 4 x 400 m. Wyjazd 
do Stanów Zjednoczonych nie był by możliwy gdyby 
nie lokalni przedsiębiorcy: Antoni Ptak, Józef Grot oraz 
Dariusz Krzewiński. Strażak obiecuje, że będzie się starał 
jak najlepiej zaprezentować na mistrzostwach zarówno 
naszą gminę jak i Polskę, gdyż reprezentacja naszego kraju 
to zaledwie 10 najlepszych sportowców w dyscyplinach 
olimpijskich.

Na zdjęciach oprócz M.Bartoszka - Roger Klos z KM PSP 
w Gliwicach, który także będzie uczestniczył w startach 
w los Angeles.

w dniach od 6 do 9 czerwca uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w  Guzewie  przebywali na Zielonej Szkole 
w Murzasichlu. Bogaty program wyjazdu zachęcił 
wielu do przedwakacyjnej podróży, zwłaszcza że 
w tym roku w planach było zwiedzanie Podtatrza, 
z Zakopanem w roli głównej.

Pierwszym etapem wycieczki było odwiedzenie 
zabytkowej kopalni soli w Bochni. Miejsca niezwykle 
klimatycznego, nie tylko przez swój niepowtarzalny 
mikroklimat. Surowe wnętrze podziemnego labiryntu 
i ciekawie opowiedziana przez przewodników 
historia kopalni i ludzi niegdyś tam pracujących 
pozwoliły na przeniesienie się w odległe stulecia.

Wiele radości i humoru dostarczyło zarówno 
dzieciom, jak i dorosłym, spotkanie w Izbie Regionalnej 
w Murzasichlu z „najprawdziwszym” góralem, 
który po mistrzowsku opowiadał o dawnym życiu 
mieszkańców gór.

Kolejnym punktem programu było dotarcie do 
serca Tatr czyli Zakopanego. Tutaj obowiązkowo 
wjazd na Gubałówkę i podziwianie tatrzańskiej 
panoramy. Następnie Sanktuarium Maryjne 
na Krzeptówkach, potem wizyta na miejscowym 
cmentarzu- Pęksowym Brzyzku, gdzie spoczywa nasz 
patron Kornel Makuszyński. Uczniowie z zadumą 
oddali hołd pisarzowi oraz zapalili znicze. Później 
spacer Krupówkami.

Niezapomnianym przeżyciem okazał się wjazd 
wyciągiem krzesełkowym na Wielką Krokiew 
w Zakopanem. Tutaj wszyscy zdali sobie sprawę, 
jak wielka musi być odwaga skoczków narciarskich, 
ponieważ wysokość, z jakiej zjeżdżają zawodni-
cy, robi wrażenie.

Kolejny dzień to wyprawa w Małe Pieniny. Trasa 
wiodła wzdłuż malowniczego wąwozu Homole. Po 
zdobyciu szczytu Bukowinki udaliśmy się drewnianego 
kościoła w Dębnie z polskiej listy UNESCO. Dalej 

- podróż do Nidzicy, gdzie zwiedzaliśmy warowny 
zamek oraz najwyższą zaporę wodną w Polsce. 

Po drodze podziwialiśmy malowniczy przełom 
Dunajca. Nasze zmęczenie ukoił pobyt w pijalni 
wód mineralnych w Szczawnicy – Zdroju. Tutaj 
skosztowaliśmy wodę o przeróżnych działaniach 
leczniczych. W drodze powrotnej, w Rabce-Zdroju, 
odbyły się warsztaty ”Malowane na szkle”.

Wreszcie Kraków, czyli nasza perła w koronie. 
Zwiedzanie Sukiennic, spacer Plantami oraz Drogą 
Królewską, wizyta na Wawelu. W wielkie zdumienie 
wprowadziły naszą panią przewodnik uczennice 
klasy IV: Ola Bagińska oraz Roksana Sztandor, które 
na Rynku Głównym zatańczyły krakowiaka.

Do domu wróciliśmy po 22.00 z pieśnią na 
ustach, zmęczeni, ale usatysfakcjonowani tym, 
że wszystko się udało. Trzeba przyznać, że góry 
nas oczarowały i z pewnością jeszcze nieraz je 
odwiedzimy. Dziękujemy.

21 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Deskorolki. Z tej okazji Gminny 
Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie zorganizował zawody sportowe dla 

miłośników tej dyscypliny. licznie zgromadzeni zawodnicy startowali w trzech konkuren-
cjach – „Best Trick”. Zadaniem było wykonanie jak najbardziej efektownej i skomplikowanej 
technicznie ewolucji na wskazanej wcześniej przeszkodzie.

W tym miejscu trzeba dodać, że zainteresowanie zawodami przeszło największe 
oczekiwania, gdyż w zawodach uczestniczyło blisko 50 zawodników, w tym reprezentacja 
naszych rzgowskich „rajderów”, Jednym z uczestników był zawodnik z … Meksyku – Carlos 
Dominguez. Całość zawodów obserwowała równie liczne zgromadzone grono kibiców.

W zawodach najlepsi okazali się Krzysztof Racinowski, Hubert libiszewski i znany skater 
ze Rzgowa Rafał Modranka. Okolicznościowe nagrody, w postaci deski wraz z akcesoriami, 
wręczyli Burmistrz Miasta Rzgowa Mateusz Kamiński i Dyrektor GOSTiR Radosław Bubas. 
Całość zawodów uwieńczyło ognisko wraz z pieczeniem kiełbasek. Było to znakomite 
zakończenie dnia dla wszystkich miłośników „deski”.

GOSTiR w Rzgowie pragnie w tym miejscu podziękować księdzu proboszczowi Krzysztofowi 
Florczakowi za udostępnienie terenu pod rozpalenie ogniska.

aUtor: UrszUla sabela, agnieszka jUraszek

aUtor: robert Świerczyński

aUtor: mariUsz rUtecki

gUZewska wyprawa górskimi sZlakami

święto latającej deski

Podczas rywalizacji na trasie Warszawa-Łódź peleton 
przejechał przez kilkanaście gmin, a mieszkańcy mogli 

obserwować i dopingować zmagania znakomitych kolarzy. 
Atrakcją były cztery lotne premie: w Łowiczu, Brzezinach, 
Strykowie i Rzgowie.

Gmina Rzgów po raz pierwszy była współorganizatorem 
wyścigu, dlatego na odcinku ul. Tuszyńskiej uczestnicy mogli 
zdobyć premie. Peleton przejechał przez kilka miejscowości 
naszej gminy: Kalino, Kalinko, Rzgów (ulice: Ogrodowa, Tylna, 
Rawska, Plac 500-lecia, Tuszyńska, CH Ptak), Babichy, Guzew, 
Stara Gadka, a kolarzy dopingowali licznie zgromadzeni kibice. 
W Rzgowie na lotnej premii zwyciężył Michał Podlaski, a drugi 
był Łotysz Andris Vosekalns. Na mecie, na torze kolarskim KS 
Społem w Łodzi kolejność była odwrotna – wygrał Łotysz 
przed Polakakiem, a trzeci był Jarosław Marycz.

W wyścigu wystartowało 72 zawodników, a trasa była 
bardzo urozmaicona. W Łodzi prowadziła np. brukowanymi 
ulicami Księżego Młyna i Stoków. Wyścig nawiązywał do ko-
larskiego klasyka Warszawa - Łódź, organizowanego 21 razy 
w latach 1961-1999.

Finisz wyścigu był głównym punktem zorganizowanego 
przez Urząd Miasta Łodzi, KS Społem i Okręgowy Związek 
Kolarski Dnia Roweru. Na rodzinnym pikniku można było 
spróbować jazdy na zabytkowych bicyklach, pograć w kapsle 
na specjalnie do tego przygotowanym torze, oznakować swój 
rower czy zarejestrować się do systemu Łódzkiego Roweru 
Publicznego. Pojazdy Nextbike, operatora ŁRP, były zresztą 
wykorzystane jako... wyścigowe, bowiem jedną z atrakcji Dnia 
Roweru były I Torowe Mistrzostwa Polski na Rowerach Miejskich.

26 czerwca br. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego 
boiska ze sztuczną nawierzchnią w Starowej 

Górze przy ulicy żwirowej. Uroczystego otwarcia dokonał 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rzgowie Jan Michalak, radny Stanisław 
Zaborowski, sołtys Starowej Góry Anna Wielgosz oraz 
dyrektor GOSTiR w Rzgowie Radosław Bubas.

W ramach inauguracji został rozegrany mecz dzieci 
z rocznika 2009 i 2010 – Starowa Góra i przyjaciele 
przeciwko drużynie Rzgowa i przyjaciół. Pierwszego 
kopnięcia w meczu dokonał radny Kazimierz Łęgocki 
– niegdyś aktywny sportowiec lZS. Rywalizacja na 
boisku obfitowała w bardzo dużą liczbie goli, co 
niezmiernie podobało się zgromadzonym kibicom. 
Każda strzelona bramka nagradzana była gromkimi 
oklaskami. Po zakończeniu meczu wszyscy zawod-
nicy strzelali rzuty karne. Aby wypróbować nową 
nawierzchnię do strzelania rzutów karnych zabrali się 
również zgromadzeni goście. W bramce specjalnie na 
tą okazję został obsadzony wieloletni piłkarz a obecnie 
prezes „Zawiszy” Robert Świerczyński, którego z racji 
doskonałych warunków fizycznych oraz niemałych umie-
jętności niełatwo było pokonać. Strzały oddali Burmistrz, 
Radni, Sołtys Starowej Góry oraz zgromadzeni goście.  

Boisko posiada bardzo dobrej jakości sztuczną na-
wierzchnię, ogrodzone jest w całości piłkochwytami. 
Nad bezpieczeństwem użytkowników oraz porządkiem 
na obiekcie będą czuwali animatorzy Pani Ewa Tyll 
oraz Pan Damian Słomczyński. Oficjalne otwarcie 
boiska, a także uchwalony kilka dni wcześniej przez 
Radę Miejską w Rzgowie regulamin organizacyjny 
pozwoli na pełne korzystanie z boiska przez wszystkich 
chętnych. Boisko jest otwarte w okresie wakacyjnym 
codziennie w godzinach 15:00 – 21:00. Począwszy od 
3 lipca w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00 – 
17.30 będzie prowadzony trening piłkarski i animacje 
sportowe dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży 
– serdecznie zapraszamy.

Bardzo nas cieszy ta inwestycja – bo pieniądze 
zainwestowane w sport i rekreacje to pieniądze za-
inwestowanie w zdrowie i podniesienie jakości życia 
a to wyjątkowo dobra rekomendacja. Gratulujemy 
wszystkim którzy zabiegali o ten obiekt i przyczynili się 
do jego powstania. Mamy nadzieję że boisko sportowe 
ze sztuczną nawierzchnią będzie pierwszym etapem 
kompleksu sportowo – rekreacyjnego zlokalizowanego 
w Starowej Górze przy ul. żwirowej.

Letnie zajęcia sportowo-rekreacyjne zor-
ganizowane przez Gminę Rzgów oraz 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rzgowie dobiegły końca. 
Głównym celem było zwiększenie aktywności 
ruchowej i stworzenie dzieciom możliwości 
rozwoju pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów, jak również przygotowanie do 
wszechstronnego uczestnictwa w kulturze 
fizycznej. Przez trzy tygodnie dzieci mogły 
podnosić swoją sprawność fizyczną, uzyskać 
nowe umiejętności i wiadomości, nauczyć 
się dbania o własne ciało, panowania nad 
emocjami podczas gier i zabaw z elementami 
współzawodnictwa. Zajęcia wdrażały takie 
cechy jak: odpowiedzialność, samodzielność 
i samodyscyplinę poprzez poznawanie i sto-
sowanie przepisów gier i zabaw. W trzytygo-
dniowym bloku wzięło udział 67 uczestników. 
Dzieci w tym czasie miały okazję brać udział 
w różnego typu zajęciach sportowych oraz 
prelekcjach na temat uzależnień.

Wśród chłopców dominowała piłka nożna. 
Dziewczęta natomiast chętnie uczestniczyły 
w zajęciach tanecznych oraz lekcjach tenisa 
ziemnego. Dużym powodzeniem cieszyła się 
też ścianka wspinaczkowa, która wzbogaciła 

nasza program. W drugim tygodniu zajęć dzieci 
mogły pojechać do kina „Tomi” w Pabianicach 
na film „Gru, Dru i Minionki” oraz popływać na 
basenie „Oceanik” w Tuszynie. Oba wyjazdy 
cieszyły się dużym powodzeniem, wszystkie 
miejsca w autokarze były zajęte, a dzieci 
uśmiechnięte i zadowolone z tak ciekawie 
spędzonego czasu. Ostatniego dnia zajęć 
na pożegnanie zorganizowaliśmy ognisko, 
na którym dzieci mogły upiec kiełbaski oraz 
inne smakołyki, które przyniosły ze sobą.

Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom wa-
kacyjnym dzieci nauczyły się nowych form 
ruchu, udoskonaliły posiadane już wiado-
mości z zakresu sportu, higieny i zdrowia. 
Umiejętności te z pewnością przydadzą się 
im w przyszłości.

aUtor: mateUsz tomaszewski

aUtor: radosław bUbas, robert Świerczyński / gostir aUtor: izabella stęPień / gostir

kolarZe UcZestnicZący w międZyna-
rodowym wyścigU kolarskim eXpo 
2022 warsZawa-łódź – memoriał hen-
ryka cZyża wystartowali w połUdnie 
w niedZielę, 2 lipca Z ptak warsaw 
eXpo w nadarZynie i mieli do pokona-
nia trasę 196,5 km.

marcin bartosZek jest 24. letnim strażakiem miesZkającym w gminie rZgów. 
na co dZień pełni słUżbę w jednostce ratownicZo gaśnicZej nr 9 w łodZi. ma na 
swoim koncie wiele osiągnięć sportowych. międZy innymi w cZerwcU 2016 rokU 
na eUropejskich igrZyskach strażaków i policjantów w andalUZji Zdobył sZó-
ste miejsce na dystansie 800 m i 1500 m.

nowe boisko 
w starowej górZe

wakacje na sportowo

Patronem wyścigu jest Henryk Czyż (ur. 8 marca 1923 
w Wilnie, zm. 23 kwietnia 2014 w Zduńskiej Woli) – polski 
kolarz szosowy i przełajowy mistrz Polski. Był zawodnikiem 
i trenerem, który łączył Łódź i Warszawę. Kolarstwo zaczął 
uprawiać w 1946 r. Jeździł w barwach ŁKS Łódź oraz 
Gwardii i Polonii Warszawa. Jego największymi sukcesami 
były: przełajowe mistrzostwo Polski w 1948 roku, wicemi-
strzostwo Polski w szosowym wyścigu indywidualnym ze 
startu wspólnego w 1949 roku, brązowy medal w tej samej 
konkurencji w 1951 r. W Tour de Pologne w 1947 r. zajął 
8. miejsce w klasyfikacji końcowej, dwukrotnie startował 
w Wyścigu Pokoju. Po zakończeniu kariery zawodniczej 
pracował jako trener, m.in. w ŁKS i Budowlanych Łódź.

peleton 
prZemknął 
prZeZ gminę 
rZgów

strażak 
na medal!

foto: http://w
w

w
.rzgow

.pl/aktualnosci-a78/now
e-boisko-w

-starow
ej-gorze-r956
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aUtorzy: krzysztof fintzel i kamil Poros

Na zdj. Pojedynek drużyn młodzieżowych Zawiszy (rocznik 2006/07 
przeciwko rocznikowi 2004/05). fot.: tomasz łUczyński

Po krótkiej ceremonii otwarcia rozpoczęły się prezentacje 
młodzieżowych drużyn Zawiszy. Po murawie Stadionu 

Miejskiego im. Henryka Śmiechowicza biegało mnóstwo 
najmłodszych adeptów piłki nożnej. Jako pierwsi na boisku 
zameldowali się najmłodsi gracze z roczników 2010 i młodszych, 
którzy zmierzyli się z nieco starszymi kolegami, urodzonymi w roku 
2009. Kolejnym meczem pokazowym było starcie drugiej części 
piłkarzy z rocznika 2009, którzy stanęli naprzeciw zawodnikom 
z grupy rocznika 2008. Pojedynki wzbudzały wielkie emocje na 
trybunach, szczególnie wśród rodziców reprezentantów Zawiszy. 
Jako ostatni na placu zameldowali się gracze z grup 2004/05 oraz 
2006/07. Kibice mieli zatem możliwość obejrzenia w akcji mistrzów 
ligi Orlik. Podczas spotkań prezes Zawiszy Robert Świerczyński 
przybliżał zgromadzonym kadry poszczególnych zespołów, 
a także odczytywał historię Klubu. Jako ostatni, tego sobotniego 
popołudnia, na boisku pojawili się przedstawiciele sponsorów 
Zawiszy, wsparci przedstawicielami zarządu oraz bramkarzem 
drugiego zespołu, Adrianem Owczarkiem. Naprzeciw nich stanęli 
samorządowcy Rzgowa, wśród których można było dostrzec 
zarówno Burmistrza Rzgowa, jak i przewodniczącego Rady 
Miejskiej, a także co warte szczególnego podkreślenia radnego 
Kazimierza Łęgockiego, który jak przystało na byłego zawodnika 
przy jednoczesnym zaawansowanym wieku podjął się zadania 
występu w tym spotkaniu. Gratulujemy odwagi Panie Kazimierzu! 
Z dziennikarskiego obowiązku możemy odnotować, że mecz 
zakończył się remisem, z „lekkim” wskazaniem na sponsorów 
Zawiszy. Na sam koniec do gry włączyli się również najmłodsi 
zawodnicy Klubu, którzy dzielnie wspierali samorządowców. 
Pojedynek został zakończony konkursem rzutów karnych. Po 
krótkiej przerwie rozpoczęła się ostatnia część sobotniego 
dnia obchodów, jaką było wręczenie odznaczeń. Pamiątkowe 
medale z rąk Burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Michalaka otrzymało 
dziewięć osób:

 – Bogdan Papuga
 – Tomasz Salski
 – Ryszard Siotor
 – Bogdan Frąckowicz
 – Bolesław Siutowicz
 – Piotr Salski
 – Stanisław Brych
 – Jerzy Rutkowski
 – Mirosław Świerczyński (pośmiertnie, medal odebrał syn 
Jarosław Świerczyński)

Dodatkowo Zarząd wyróżnił dwie osoby, które z przyczyn 
osobistych nie mogły się stawić na uroczystości: Jana Nykla 
i Antoniego Ptaka. Wszystkim wskazanym powyżej osobom 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy za niemały wkład w rozwój 
naszego Klubu. Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, a następnie wiceprezes Łódzkiego 
Związku Piłki Nożnej Tomasz Salski przekazał na ręce prezesa 
Zawiszy Roberta Świerczyńskiego pamiątkową paterę. Po części 
oficjalnej zaproszeni goście przenieśli się do sali OSP w Rzgowie, 
gdzie miała miejsce uroczysta kolacja, podczas której GlKS 
„Zawisza” otrzymał kolejną pamiątkową paterę, którą przekazał 
Przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia lZS w Łodzi, a także 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Marek 
Mazur. Przypominamy, że Województwo Łódzkie było Partnerem 
naszej uroczystości. Na pikniku rodzinnym, podczas meczów 
grup młodzieżowych, goście mogli częstować się kiełbaskami 
z grilla ufundowanymi przez firmę Sochaczewscy Andrzej 
i Henryk. Wędliny s.c. Wyrazy wdzięczności za pomoc przy 
organizacji należą się również Markowi Marchewczyńskiemu 
oraz firmie Oskroba Radosław Kubas.

wywiad PrzeProwadził: krzysztof fintzel

Zapytamy na wstępie co skłoniło Pana do zaangażowania się 
w działalność sportową? Która to działalność jednocześnie 
doprowadziła do otrzymania tytułu Prezesa Honorowego 
Zawiszy, czyli także wydatnych zasług dla naszego Klubu?

BP – Aby zacząć działalność w jakiejś dziedzinie sportu trzeba 
najpierw sportem się zarazić. Tak też było w moim przypadku. 
Uprawiałem piłkę ręczną, kolarstwo, no i oczywiście piłkę nożną. 
Choć sukcesów sportowych jako zawodnik nie osiągnąłem to 
zamiłowanie do sportu pozostało. Jak wiadomo piłka nożna była, 
jest i chyba będzie najpopularniejszym sportem na świecie więc 
w piłkę nożną na pozycji bramkarza grałem najdłużej. Gdy wiek 
już nie pozwalał czynnie i systematycznie uczestniczyć w roz-
grywkach seniorskich i trudno było żyć bez rywalizacji sportowej, 
postanowiliśmy w grupie kolegów dołączyć do Piłkarskiej ligi 
Oldbojów. Wszystko to działo się w Rudzkim Klubie Sportowym. 
Któregoś roku właśnie na obiekcie RKS-u przeprowadzono 
remont boiska i oldboje nie mieli gdzie grać. Zwróciliśmy się 
wówczas do ówczesnych władz GlKS „Zawisza” z pytaniem czy 
nie moglibyśmy kontynuować gry na obiekcie w Rzgowie. Zarząd 

wyraził zgodę i od tego czasu do chwili obecnej drużyna oldbojów, 
oczywiście po kilkukrotnych zmianach składu, kontynuuje grę. 
Przez pewien czas czynnie uczestniczyłem w rozgrywkach, aż 
w końcu przyszedł ten moment, że trzeba było zawiesić buty 
na kołku. Wtedy też zająłem się sprawami organizacyjnymi 
w lidze Oldbojów. Musiało to wyglądać dość porządnie bo po 
pewnym czasie otrzymałem od zawodników piłki seniorskiej 
oraz kibiców propozycję startowania w wyborach do Zarządu 
Klubu. Po wygranych wyborach stanąłem na czele wybranego 
przez Walne Zebranie Zarządu GlKS „Zawisza”. Muszę przyznać, 
że było to dość duże wyzwanie, ale współpraca całego Zarządu 
Klubu układała się bardzo dobrze, co było dużym ułatwieniem. 
Przekonaliśmy też do siebie władze miasta. Gdy pojawiły się 
jakieś problemy zawsze drzwi do Wójta, a później Burmistrza 
Pana Jana Mielczarka, czy też ówczesnego Przewodniczącego 
Rady Pana Marka Bartoszewskiego oraz do Radnych były dla 
nas otwarte. Gdy szukaliśmy firm do współpracy z Klubem 
i potrzebowaliśmy wsparcia od władz to takie wsparcie też 
otrzymywaliśmy. Z praktyki wiadomo, że dobra współpraca 
musi kiedyś zaowocować. I tak było w naszym przypadku, gdy 
finansowo i organizacyjnie wsparł nasz Klub Antoni Ptak. Od tego 
czasu staliśmy się obiektem podziwu także dla takich ośrodków 
sportowych jak w Tuszynie, Koluszkach czy Brzezinach, które 
były kiedyś dla nas pod względem sportowym nieosiągalne. Na 
czele Zarządu Klubu stałem przez kolejnych 10 lat. W następnych 
wyborach już nie wystartowałem. Przyczyną była niesportowa 
rywalizacja zawodników. Z sali na Walnym Zebraniu padła pro-
pozycja aby za zasługi dla Klubu przyznać mi tytuł Honorowego 
Prezesa Klubu. Głosami zebranych ten tytuł został mi przyznany. 
Mimo, że już nie jestem czynnym działaczem w Klubie to jednak 
zawsze bardzo chętnie uczestniczę w meczach piłkarskich 
Zawiszy i nie jest to chęć obejrzenia meczu piłkarskiego lecz 
jak najszczersze przywiązanie do Klubu.

Trzeba śmiało powiedzieć, że to za Pana prezesury przygo-
towano Zawiszę do późniejszego, jak na razie największego, 
sukcesu czyli awansu do III ligi. Czy spodziewał się Pan, że 
Pana praca przyczyni się i doprowadzi do takiego finału?

BP – Wiadomo, że w rywalizacji sportowej chodzi o osiąganie 
jak najlepszych wyników. Dążą do tego zarówno zawodnicy, 
jak i działacze. Tak też było w naszym przypadku. Mimo wielu 
zawirowań dotyczących reorganizacji rozgrywek udało nam się 
spokojnie utrzymać w lidze. W pewnym momencie mieliśmy 

zespół, który stać było na awans do IV ligi. Jak się później okazało 
w rywalizacji o awans zdeklasowaliśmy potencjalnych kandydatów 
i już kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek zapewniliśmy 
sobie promocję do wyższej ligi, uzyskując kilkunastopunktową 
przewagę nad drugim zespołem. Wieloletnia praca sprawiła, że 
po pierwsze mieliśmy zespół, po drugie mieliśmy wsparcie władz 
miasta, po trzecie mieliśmy wsparcie Antoniego Ptaka i trzeba było 
ten potencjał wykorzystać. Mam na myśli uzyskanie kolejnego 
awansu. Po zmianach w Zarządzie Klubu, o przyczynach zmian 
wspominałem przy okazji poprzedniego pytania, na czele Klubu 
stanął Jan Nykiel, który miał wieloletnie doświadczenie w polskiej 
piłce nożnej i kontakty z piłką brazylijską. To właśnie nowemu 
Zarządowi postawiono cel – kolejny awans. Jak wiadomo cel 
ten został osiągnięty i Zarządowi na czele, którego stał Jan 
Nykiel należy się wielkie uznanie. W pamięci kibiców Zawiszy 
pozostanie z tego okresu wiele nazwisk zawodników, którzy 
w tym czasie grali w naszym klubie. 

Przejdźmy do teraźniejszości, z jednej strony w opinii obecnego 
Zarządu coraz więcej dzieci trenujących w Zawiszy, z drugiej 
chyba niewystarczające wyniki seniorów? Jaki jest Pana 
komentarz do obecnej sytuacji w Zawiszy.

BP – Oczywiście, że z każdego dziecka trenującego i uprawia-
jącego sport należy się cieszyć, ponieważ są to zupełnie inne 
dzieci od tych, które nie mają ze sportem do czynienia. Nie 
można jednak odpuścić reprezentacyjnej drużyny, która jest 
zawsze motorem napędowym dla dzieci i młodzieży. W czasach 
gdy GlKS Zawisza miał swoich przedstawicieli piłki seniorskiej 
w lidze Okręgowej oraz Klasie B liczba dzieci uczestniczących 
w rozgrywkach wynosiła 7 – słownie: siedmiu zawodników, 
zespół składał się z zawodników Rzgowa i zawodników innego 
klubu. Gdy piłka seniorska zaczęła piąć się w górę, a zespoły 
awansowały do wyższych klas rozgrywkowych liczba dzieci 
i młodzieży, w tym zawodników zgłoszonych i uczestniczących 
w rozgrywkach wynosiła ponad sześćdziesiąt. Trzeba pilnować 
wyników reprezentacyjnej drużyny Rzgowa i robić wszystko aby 
nie dopuścić do zdegradowania kolejnych drużyn seniorskich. 
Dzieci i młodzież powinny chwalić się wynikami sportowymi 
swojej reprezentacyjnej drużyny i grać w klubie, który liczy się 
w swoich ligach, a nie tylko dlatego, że w Rzgowie trenuje się 
prawie za darmo. 

Następnego dnia (25 czerwca) odbył się drugi z turniejów 
towarzyszących obchodom 70-lecia GlKS „Zawisza”. Podziwialiśmy 
umiejętności zawodników urodzonych w latach 2006 i młod-
szych. Tak jak i w przypadku żaków, rozegranie tego turnieju 
było następstwem pomysłu mieszkańców Gminy, aby pokazać 
naszych sportowców przy okazji obchodów 70-lecia Zawiszy. 
Takim inicjatywom należy zawsze przyklasnąć i dołożyć wszel-
kich starań do prawidłowej ich realizacji. Zasady niedzielnego 
turnieju były tożsame z turniejem, jaki odbył się 10 czerwca. 
Wzięło w nim 8 zespołów. Tym razem naszą Gminę reprezen-
towała mistrzowska drużyna Orlików, podopiecznych trenera 
Marcina Sikorskiego. Oprócz naszego zespołu na stadion przy 
ul. Tuszyńskiej stawiły się drużyny Łódzkiej Akademii Futbolu, 
Omegi Kleszczów, Startu Brzeziny, Metalowca Łódź, Boruty 
Zgierz, Pogoni Godzianów i Włókniarza Pabianice. Kolejny też 
raz na boiskach wystąpiła około 80-osobowa grupa młodych 
piłkarzy. Sam turniej najpierw toczony był w dwóch grupach 
po 4 zespoły. 

W pierwszej na dwóch najlepszych miejscach uplasowały 
się drużyny Łódzkiej Akademii Futbolu i nasz Zawisza, w drugiej 
grupie zespoły Boruty Zgierz i Metalowca Łódź. 

Po pierwszej części rozgrywek nastąpiła krótka przerwa na 
ciepły posiłek, następnie rozegrana została faza pucharowa, 
a w niej mecze o poszczególne miejsca. O bieżące informowanie 
o wynikach i prawidłowy przebieg zawodów zadbał spiker, a nad 
zdrowiem głównych aktorów czuwała opieka medyczna. Pierwszy 
mecz półfinałowy, w którym Zawisza zmierzył się z Borutą Zgierz 
zakończył się prawdziwym horrorem, po regulaminowym czasie 
gry mieliśmy remis 3:3, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebne 
był rzuty karne. Naliczyliśmy chyba 22! wykonawców karnych 
z każdej drużyny, a ten pojedynek ostatecznie zakończył się 
wynikiem 16:15! dla gości ze Zgierza. W drugim półfinale nie 
było już tyle emocji a ŁAF pokonał Metalowca Łódź 3:0. Całe 
zawody wygrał właśnie zespół Boruty Zgierz, który w finale 
pokonał Łódzką Akademię Futbolu 2:0. Na trzeciej pozycji 
uplasował się Metalowiec Łódź, który niestety zwyciężył nasz 

prZy okaZji obchodów 70-lecia klUbU 
Udało się prZeprowadZić krótką 
roZmowę Z honorowym preZesem 
ZawisZy – panem bogdanem papUgą.

trZeba się najpierw ZaraZić sportem… 
wywiad Z bogdanem papUgą – honorowym preZesem glks ZawisZa rZgów

zespół 3:1. Nam przypadło miejsce tuż za podium. Jednak jak 
na tak silnie obsadzony turniej to także bardzo dobre miejsce! 
Zaznaczamy przy tym, że postawa każdej z drużyn stała na 
bardzo wysokim poziomie i wszyscy są bez wątpienia wygra-
nymi tego turnieju. Regulamin przewidywał także wybranie 
najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza zawodów, a po 
naradzie zostali nimi wybrani:

 – Najlepszy zawodnik - Kacper Oleski z Boruty Zgierz

 – Najlepszy strzelec - Dawid Gałka z Omegi Kleszczów
 – Najlepszy bramkarz - Jan Idzikowski z Łódzkiej Akademii 
Futbolu.

wsZystkim nagrodZonym serdecZnie gratUlUjemy!!!

Nie obyło się także bez pucharów. Poza najlepszą trójką, oko-
licznościowe puchary, które wręczał Burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński wraz z Prezesem Zawiszy Robertem Świerczyńskim, 
odebrali kapitanowie wszystkich drużyn uczestniczących 
w Turnieju. Tym razem całemu turniejowi towarzyszyła piękna 
pogoda, która zgromadziła na trybunach sporą liczbę kibiców. 
A dla nich o „drobny” poczęstunek zadbali rodzice zawodni-
ków z naszej drużyny. Można było zjeść kiełbaskę z grilla, ale 
także skosztować rozmaitych wypieków. Wybór naprawdę był 

bardzo duży! Brawo Rodzice!! Zespół Zawiszy na tym turnieju 
reprezentowali: Marcel lorentowicz, Wiktor Chachuła, Paweł 
Grudziński, Miłosz Kamiński, Oliwier Hilt, Jakub Derczyński, 
Adrian Woźniak, Jan Wójcik, Oskar Skrobiszewski, Szczepan 
Kuzik i Mateusz Podkowski.

Dziękujemy wszystkim przybyłym, zarówno drużynom, jak 
i kibicom za uczestnictwo w naszym Turnieju! Przypominamy, 
iż turniej zorganizowany został w ramach inicjatywy niefor-
malnej grup mieszkańców Rzgowa „Sportowy Rzgów”, która 
napisała wniosek o przyznanie środków w ramach „Programu 
mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców” skierowanego do 
społeczników i organizacji pozarządowych działających na 
rzecz Gminy Rzgów. Jeszcze raz wymienionej wyżej grupie za 
udzielone wsparcie i współpracę z naszym Stowarzyszeniem 
serdecznie dziękujemy!!

24 cZerwca br. na stadionie miejskim im. henryka śmiechowicZa w rZgowie 
miała miejsce główna cZęść obchodów jUbileUsZU 70-lecia ZawisZy. sobotnie 
UrocZystości roZpocZęły się od prZywitania gości prZeZ preZesa klUbU, 
roberta świercZyńskiego. oprócZ ZgromadZonych widZów na trybUnach 
Znaleźli się prZedstawiciele UrZędU miejskiego w rZgowie, na cZele 
Z bUrmistrZem mateUsZem kamińskim i prZewodnicZącym rady miejskiej 
janem michalakiem.

jUbileUsZ 70-lecia ZawisZy

Na zdj. Uczestnicy meczu Sponsorzy Zawiszy – Samorządowcy Rzgowa. fot.: tomasz łUczyński

Na zdj. Uczestnicy turnieju rocznika 2006 zorganizowanego w ramach obchodów 70-lecia Zawiszy. fot.: tomasz łUczyński

Na zdj. Prezes Zawiszy Robert Świerczyński odbiera pamiątkowe patery z rąk wiceprezesa ŁZPN, Pana Tomasza Salskiego, oraz Przewodniczącego 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pana Marka Mazura.. fot.: tomasz łUczyński
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