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ze Rzgowa zdobyła tytuł 
II wicemiss Ziemi Łódzkiej. 
Dwanaście lat tańczyła 
w Zespole Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie”, a zaczynała 
w „Krasnalach”. W ten sposób 

nauczyła się poruszać na scenie 
z gracją i szybko opanowywać 
różne układy choreograficzne. 

Zabrzmiał ostatni dzwonek, 
więc witajcie wakacje!

Miasto przyjazne 
biznesowi

Wotum zaufania 
i absolutorium
dla burmistrza

Na IX sesji Rady Miejskiej burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił „Raport o sta-
nie Gminy Rzgów za 2018 rok”, który na kolejnej sesji był dyskutowany. W wy-

niku głosowania jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie wotum zaufania oraz 
udzielenia absolutorium dla burmistrza Rzgowa. str. 2

Burmistrz Mateusz Kamiński na X 
Kongresie Regionów we Wrocławiu 
otrzymał dyplom potwierdzający za-
jęcie przez Rzgów II miejsca w Ran-
kingu Miast Przyjaznych dla Biznesu 
w kategorii miast i gmin do 50 tysięcy 
mieszkańców. Ranking sporządza ma-
gazyn „Forbes”. Sukces jest tym więk-
szy, że jeszcze kilka lat temu Rzgów 
znajdował się w tym rankingu dopiero 
w drugiej dziesiątce najlepszych.

Miasta i gminy zostały podzielone 
na pięć kategorii według liczby miesz-
kańców. Po przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców pod uwagę zostały wzięte: liczba 
rejestracji nowych spółek; w tym także 
zagranicznych; saldo migracji spółek 
(przeniesione do miejscowości minus 
wyprowadzone z niej). Ten ostatni czyn-
nik ma wagę trzy razy wyższą niż pozo-
stałe. Dane dostarczył COIG. wk

Piękna 
gmina…

RZGÓW NA PODIUM!

NASZA MISS

str. 7
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Jednogłośnie burmistrz 
Mateusz Kamiński otrzymał 
wotum zaufania na środowej 
X sesji Rady Miejskiej, 
5 czerwca. Wcześniej otrzymał 
pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej 
za wykonanie budżetu 
w 2018 r., co było podstawą 
do udzielenia absolutorium.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pochwaliła 
burmistrza Mateusza Kamińskiego za zacho-
wanie równowagi budżetowej. W roku rekor-
dowego około 60-milionowego budżetu i bar-
dzo wysokiego wskaźnika inwestycji, poziom 
zadłużenia wyniósł około ćwierć dochodów.

Radni, pracownicy i sołtysi złożyli Ma-
teuszowi Kamińskiemu gratulacje z powodu 
uzyskania wotum zaufania, a burmistrz podzię-
kował najbliższym współpracownikom za ich 
wkład włożony w sukces gminy Rzgów. Wrę-
czył kwiaty wiceburmistrz Małgorzacie Róz-
dze, skarbnikowi gminy Annie Czarnockiej 
i sekretarz gminy – Katarzynie Berczak-Lato.

Sesja była wyjątkowa nie tylko ze względu 
na zgodność radnych co do oceny dokonań go-
spodarza gminy Rzgów.

W posiedzeniu wzięli udział: prezes Naj-
wyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiat-
kowski oraz Przemysław Szewczyk, dyrektor 
łódzkiej Delegatury NIK. Prezes Najwyższej 
Izby Kontroli poinformował zebranych o sze-
roko zakrojonych kontrolach po sygnałach 
byłej radnej Ewy Fryczki, innych mieszkań-
ców i burmistrza, związanych z przekrocze-
niami hałasu wzdłuż autostrady A-1 i drogi 
ekspresowej S-8.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W naszej gminie wybory do Parlamen-
tu Europejskiego przebiegały bez incy-
dentów. Frekwencja we wszystkich ko-
misjach okazała się wyższa od średniej 
w kraju. Najwyższą frekwencję odnoto-
wano w Starowej Górze (komisja nr 4 – 
58,19%), a najniższą w Kalinie (komisja 
nr 6 – 50,13%).

Frekwencja 
w pozostałych komisjach:

nr 1 w  Rzgowie – 51,44%
nr 2 w  Rzgowie – 52,84%
nr 3 w  Starej Gadce – 57,53%
nr 4 w  Starowej Górze – 58,19%
nr 5 w  Guzewie: Babichy, Prawda, Czy-

żeminek i Gospodarz – 54,67%
nr 6 w  Kalinie – 50,13%, gdzie głosowali 

również mieszkańcy Kalinka, Ro-
manowa, Tadzina, Huty Wiskic-
kiej i Bronisina Dworskiego.

nr 7 w  Grodzisku, Konstantynie – 51,84%

Najwięcej głosów zdobyły:
•  Komitet Prawo i Sprawiedliwość – 

2016 głosów, czyli 48,4%,
•  Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja 

Europejska PO PSL SLD. N Zieloni – 
1561 głosów, czyli 36,68%

•  Komitet Wyborczy Wyborców Konfe-
deracja Korwin Braun Liroy Narodow-
cy – 222, czyli 5,22%.

(WK)

Frekwencja 
w gminie 
powyżej 
średniej

26 MAJA – WYBORY DO 
EUROPARLAMENTU

JAK GŁOSOWALIŚMY

Wotum zaufania 
dla burmistrza
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Na IX sesji Rady Miejskiej, 
w środę 29 maja, zgodnie 
z nową ustawą o samorzą-
dzie, burmistrz Mateusz Ka-
miński przedstawił radnym 
„Raport o stanie gminy Rzgów 
za 2018 r.”, który potwierdził 
przyjętą strategię i korzystne 
tendencje rozwoju. Dokument 
został opublikowany w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
i był dyskutowany na kolejnej 
sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.

Na IX sesji przyjęto uchwałę w sprawie zacho-
wania dotychczasowego pensum godzin dla 
nauczycieli przedszkola i grup przedszkolnych 
przy szkołach: 6-latków i dzieci młodszych.

Radni po długiej dyskusji podjęli decyzję, aby 
przedłużyć na okres do lat 3 dotychczasowe umowy 
dzierżawne na ziemię gminną w Gospodarzu, Gro-
dzisku, Guzewie, Konstantynie, Prawdzie i Rzgowie.

Najwięcej emocji wywołała przyszłość 
8-hektarowego pola, które przez 38 lat dzier-
żawi rolniczka. Jego uprawa jest głównym 
źródłem utrzymania. Rada wysłuchała racji 
młodego właściciela gospodarstwa hodowla-
nego, który chciał je wydzierżawić na potrzeby 
wypasu stada. Ostatecznie zwyciężyła opinia, 
że jeśli dotychczasowy dzierżawca wzorowo 
uprawia ziemię gminną, nie warto organizo-
wać konkursu ofert na dzierżawę, nawet jeśli 
nowa umowa przyniosłaby niewielki w istocie 
zastrzyk gotówki do kasy gminnej.

Z powodu skargi na działalność Gminnej 
Spółki Wodnej, wypowiedział się jej prezes 
od 4 lat – Zenon Wawrzyniak. Odrzucił on in-
synuacje dowodząc, że przy bardzo skromnych 
możliwościach, prowadzone są na bieżąco ro-
boty melioracyjne. Naprawiono 4 przepusty. 
Skromne środki pochłaniają zakupy części za-
miennych, a naprawy sprzętu są wykonywane 
społecznie. Spółka działa dzięki wsparciu gminy 
Rzgów i państwa, bo na 1730 członków – zale-
dwie połowa płaci składki. Zenon Wawrzyniak 
jako prezes Gminnej Spółdzielni poinformował 
także, że sklepowi GS w Gospodarzu nie grozi 
zamknięcie ani przeobrażenie w kolejną hurtow-
nię. Udało się znaleźć dzierżawcę, który co praw-
da wynegocjował nieco niższą stawkę dzierżaw-
ną, ale utrzyma dotychczasowy profil sklepu.

Inwestycje gminne idą nieźle mimo 
trudnej sytuacji na rynku – powiedział 
na posiedzeniu Rady Miejskiej 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, 
który przedstawił szczegóły w ramach 
sprawozdania międzysesyjnego.

Trwają prace na budowie przedszkola w Guze-
wie. Wykonano instalacje podtynkowe, tynki 

i posadzki, ruszyły prace instalacyjne. Ogło-
szono postępowanie na utwardzenie terenu dla 
potrzeb żłobka samorządowego przedszkola 
publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej.

Trwają prace związane z przebudową 
drogi w Grodzisku, które postępują zgodnie 
z harmonogramem, a także roboty budowlane 
na drodze powiatowej nr 2909E w miejscowo-
ści Kalinko. Wykonano nawierzchnie asfalto-
we. Rozpoczęto prace na drodze powiatowej 
nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od placu 
500-lecia do cieku Struga. Prace powinny być 
zakończone do końca lipca. W tym czasie bę-
dzie dopuszczony ruch autobusów i docelowe 
wjazdy mieszkańców. Przekazano plac budo-
wy na ulicy Sucharskiego. Wykonano wpusty 
uliczne. Rozpoczęto prace związane z odwod-
nieniem liniowym ulicy.

Podpisano umowę na przebudowę skrzy-
żowania w Guzewie. Wykonawca zgodnie 
z umową powinien rozpocząć prace do końca 
czerwca 2019.

Świetlica w Starej Gadce. Podpisano umo-
wę z wykonawcą na kwotę 187.000 zł. Planowa-
ne rozpoczęcie prac do 10 czerwca.

Trwają prace na budowie kanalizacji w Sta-
rowej Górze i Starej Gadce, rozbudowie oczysz-
czalni ścieków oraz na budowie domu kultury 
w Rzgowie. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę 

i montaż składanej trybuny. Prace postępują 
zgodnie z harmonogramem. W chwili obecnej 
trwają prace na ulicy Inspektowej oraz Zamko-
wej w Starowej Górze.

Podpisano umowę na budowę chodnika 
na ulicy Szczytowej. Najtańsza oferta została 
złożona przez firmę z Aleksandrowa Łódzkie-
go na kwotę ca 165 tys. zł. Przekazanie placu 
budowy odbyło się 28 maja. Rozstrzygnięto po-
stępowanie na zagospodarowanie i utwardzenie 
terenu przy placu zabaw w Grodzisku. Ogło-
szono postępowanie na: wykonanie zbiornika 
w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej 
Górze. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 460 
tys. zł. Dla podpisania umowy Referat Inwesty-
cji UMR wystąpił o przesunięcie 80 tys. zł. Nie-
stety wg informacji z 27 maja, wykonawca chce 
się wycofać przed podpisaniem umowy z po-
wodu niedoszacowania wartości zamówienia.

Trwają prace związane z rozbudową oczysz-
czalni ścieków w Rzgowie. Oddano do użytku 
nowy reaktor biologiczny i stację oczyszczania 
ścieków HUBER. Reaktor biologiczny zosta-
nie uruchomiony w czerwcu. Ogłoszono prze-
targ na budowę oświetlenia na ulicy Pogodnej 
w Bronisinie Dworskim. Wpłynęło 5 ofert. Naj-
tańsza na kwotę 106 tys. zł. Ogłoszono postę-
powania na montaż ogrodzenia wokół boiska 
przy ul. Lucernianej w Starej Gadce.

Referat Gospodarki Komunalnej 
realizował następujące zadania:

 1.  Wykonano odwodnienie ul. Szklanej 
w miejscowości Starowa Góra. Prace po-
legały na wykonaniu kanału deszczowego 
o długości 120 m.

 2.  Uporządkowano teren działki przeznaczo-
nej pod budowę przedszkola w miejscowo-
ści Kalino.

 3.  Wysypano tłuczniem odcinek ul. Frontowej 
w miejscowości Starowa Góra. Wyprofilo-
wano drogę w sposób poprawiający odpływ 
wody do drenażu, który został ułożony 
w poboczu ulicy.

 4.  Wykonano za zgodą Zarządu Dróg Wo-
jewódzki w Łodzi ścieżką prowadzącą 
od miejscowości Huta Wiskicka do przy-
stanku przy drodze 714. Ścieżka zosta-
ła utwardzona destruktem pozyskanym 
z remontowanych na naszym terenie dróg. 
Poprawi ona bezpieczeństwo pieszych do-
chodzących do przystanku autobusowego.

 5.  Posprzątano odpady z placu należącego 
do sołectwa Babich.

 6.  Wykonano i zamontowano barierkę przy 
placu zabaw na Konstantynie.

 7.  Zebrano pobocze przy drodze powiatowej 
2941E przebiegającej przez miejscowość 
Grodzisko, Konstantyna. Pobocze zebrano 
na długości 1800 m.

 8.  Uzupełniono oznakowanie nazw nowo po-
wstałych ulic w miejscowości Guzew, Ro-
manów, Grodzisko.

 9.  Zamontowano bariery łańcuchowe 
na chodnikach w miejscowości: Prawda, 
przy placu zabaw, Konstantyna – na skrzy-
żowaniu ul. Konspiracji i Pejzażowej oraz 
w Rzgowie (ul. Ogrodowa).

10.  Obecnie trwają prace przy powiększeniu 
parkingu dla pracowników przy ul. Gro-
dziskiej.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 r. 
NAPAWA OPTYMIZMEM
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Budowa Domu Kultury w Rzgowie prze-
biega zgodnie z harmonogramem. 
Ekipa wykonawcza liczy średnio 50 

pracowników. W niektórych pomieszczeniach 
są już przyklejone płyty terakoty, równe jak 
lustro wylewki na części posadzek są przygo-
towane do kładzenia wykładziny dywanowej 

i pcv. Ireneusz Ujma, kierownik robót żartuje, 
że lada dzień wchodzący do gmachu będą mu-
sieli zmieniać obuwie…

Wzdłuż fasady od ul. Literackiej stoi dzie-
więć „żyletek” – jak wykonawcy nazywają 
murowane elementy dekoracyjne, estetycznie 
wzbogacające front Domu Kultury.

Wewnątrz wszystko robi duże wrażenie 
ze względu na wielkie przestrzenie, na ogół 
dobrze doświetlone dużymi oknami. Na parte-
rze od ul. Szkolnej 300-metrowa sala przyszłej 
Bibliotek Gminnej z wydzielonym pomieszcze-
niem dla personelu.

Widownia sali widowiskowej jest jeszcze 
wypełniona elementami wyposażenia, farba-
mi i materiałami budowlanymi. Lekki półmrok 
nie daje od razu pojęcia, jak jest ona przestron-
na. W połączeniu jednak ze sceną, na której 
zmieści się bez problemu, na przykład Zespół 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” w stuosobowym 
składzie – widać rozmach projektantów! Scena 
ma prawie 11 m wysokości. Na balkonie po-
wstają dwie reżyserki dla akustyków, operato-
rów świateł. W przyszłości część tego balkonu 
zajmą fotele dla szczególnych gości. Widać po-
dział zaplecza scenicznego z trzema gardero-
bami i łazienkami, a duże pomieszczenie prze-
znaczono na magazyn kostiumów „Rzgowian”.

Spora jest także sala, którą być może zajmie 
w przyszłości pracownia wyrobów glinianych. 
Przesuwana ściana działowa pozwoli ją użytko-
wać dwóm grupom jednocześnie.

Nowa siedziba instytucji kulturalnych 
gminy Rzgów ma kształt litery L podstawą 
zwróconą do ul. Szkolnej. Jej architektura na-
wiązuje do bryły przyległej Hali Sportowej. 

Dom Kultury posiada powierzchnię użytkową 
2440 m2, kubaturę 15 760 m3. W najdłuższej 
części budynek ma 59 m, a szerokość prawie 
25 m. Zostanie wyposażony w windę 8-osobo-
wą o udźwigu 630 kg. Dom Kultury ma mieć 
własne ogrzewanie – kotłownię gazową o mocy 
320 kW, wyposażoną w dwa kotły kondensa-
cyjne. Na fasady przewidziano okładziny ele-
wacji z piaskowca szlifowanego. Jesienią tego 
roku obiekt ma być gotowy do umeblowania 
i wyposażania. To będzie Dom Kultury z praw-
dziwego zdarzenia.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Z WIZYTĄ 
W… 
NOWYM 
DOMU KULTURY

RZGÓW

W ostatniej dekadzie maja inwestor roz-
począł oznakowanie – przeznaczone-

go do remontu 334-metrowego odcinka ul. 
Tuszyńskiej w Rzgowie od mostu na Strudze 
do parku im. Adama Mickiewicza. Jak poin-
formował Zbigniew Snelewski, kierownik Refe-
ratu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
inwestycja ma się zakończyć pod koniec lipca.

Na powyższym odcinku ruch jest zamknię-
ty dla wszystkich pojazdów z wyjątkiem auto-
busów i aut należących do właścicieli posesji, 
które będą przejeżdżać wahadłowo. Przebu-
dowa zakłada położenie asfaltu, wybrukowa-
nie chodników i zjazdów do posesji, ułoże-
nie krawężników oraz budowę odwodnienia. 

Przebudowywany odcinek ul. Tuszyńskiej jest 
fragmentem drogi powiatowej 2942E. Z tego 
powodu starostwo z gminą podzielą się kosz-
tami: to pierwsze zapłaci 300 tysięcy złotych, 
a drugi partner – 400 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że 12 i 13 czerwca 2018 r. 
na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie rozłożono as-

falt na 896-metrowym odcinku ulicy. Ma ona 
w tym miejscu szerokość 7,10 metra. Ubiegło-
roczny etap remontu kosztował 949 tys. zł. Na-
tomiast latem 2017 roku ul. Tuszyńska zyskała 
chodnik i odwodnienie.

Tekst i fot. W. Kupisz

Kolejny etap 
remontu 
Tuszyńskiej

RZGÓW

W końcu maja trwały także prace przy 
układaniu asfaltu na drodze powiatowej 

nr 2909. Projekt budowlany obejmował prze-
budowę drogi powiatowej nr 2909E na długo-
ści prawie 735 m. W zakres inwestycji wchodzi 
również przebudowa poboczy i zjazdów indy-
widualnych oraz budowa chodników, a także 
odwodnienie pasa drogowego rowami. Prze-

budowana ulica o szerokości 5,50 m posiada 
pobocza gruntowe szer. 1,5 m, które były pro-
filowane i dogęszczone. Po południowej stronie 
pasa drogowego powstał chodnik dla pieszych. 
Przebudowę zjazdów indywidualnych do pose-
sji i na pola ujęto po obu stronach drogi. Prze-
budowa odcinka drogi biegnącej przez Kalinko 
to jedna z najdroższych inwestycji drogowych 
w gminie w tym roku. Jest to wspólne przedsię-
wzięcie Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego, które wyda na nie 1 mln zł. Wydatki 
po stronie samorządu rzgowskiego są określo-
ne w wysokości 850 tys. zł.

Tekst i fot. WK

Układanie asfaltu 
w Kalinku

DROGA POWIATOWA 2909E
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W ostatnich dniach maja odbyły się próby 
szczelności i uruchomienia zaworów 

nowej kanalizacji w ul. Usługowej w Starej 
Gadce. W Starowej Górze trwają prace przy 
układaniu rury kanalizacyjnej w ul. Zamkowej 
i przygotowania do skanalizowania ul. Inspek-
towej. Podpisane są umowy z 44 rodzinami 
na odbiór ścieków. Najwięcej posesji jest pod-
łączonych w ul. Stropowej w Starowej Górze, 

gdzie kanalizacja była najwcześniej zrealizowa-
na. Inspektor nadzoru Bogdan Błaziński z Re-
feratu Inwestycji UM w Rzgowie przypomina 
o kolejności czynności, związanych z przyłą-
czeniem się do kanalizacji. Gdy gmina uzyska 
pozwolenie na użytkowanie z Powiatowego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego, właściciel 
posesji zwraca się do Gminnego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji z wnioskiem o warunki 
techniczne podłączenia. Z warunkami trzeba 
zwrócić się do inspektora B. Błazińskiego. 
Rzgów buduje kanalizację w gminie ze środ-
ków RPO Województwa Łódzkiego na lata 
2014–2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia 

ŁOM, którego członkiem jesteśmy od chwili 
jego założenia, czyli od grudnia 2014 r. Umo-
wa na realizację przedsięwzięcia została pod-
pisana w kwietniu 2017 r., przyznane zostało 
dofinansowanie w kwocie ponad 9,3 mln zł. 
Całość kosztów realizacji projektu – zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim – wyniesie po-
nad 18 mln zł. Głównym celem projektu jest 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Rzgów. Z powstającej kanalizacji sa-
nitarnej podciśnieniowej, skorzystają miesz-
kańcy, zakłady usługowe i przedsiębiorcy. 
Realizacja projektu oznacza także obniżenie 
zanieczyszczenia środowiska w gminie Rzgów. 
Zakończenie budowy kanalizacji przewidziano 
na koniec września, a ostateczne rozliczenie ca-
łego projektu do końca 2019 r.

Tekst i fot. W. Kupisz

Sołeckie inicjatywy z Gospodarza, Kalina 
oraz Kalinka otrzymały dotacje z Sejmiku 

Województwa Łódzkiego w 2019 roku.
Gmina Rzgów w 2019 roku otrzymała po-

moc finansową na następujące projekty:
•  „Zróbmy to razem z Gospodarzem” – dzień 

otwarty świetlicy wiejskiej w Gospodarzu. 
Wartość projektu 20.100 zł. Kwota dotacji 

10.000 zł. W ramach zadania planuje się min. 
doposażyć świetlicę wiejską w zmywarko-wy-
pażarkę, piec konwekcyjny z podstawą, grill 
gazowy oraz mobilny sprzęt nagłaśniający. 
Na zakończenie projektu zaplanowano wy-
stawę starych sprzętów gospodarstwa domo-
wego pod hasłem „Tradycja ma sens”.

•  „Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? 
Tylko w Kalinie!” – wartość projektu 20.500 zł, 
kwota dotacji 10.000 zł. W ramach zadania 
planuje się m.in. wykonać altanę i odpowied-
nio ją wyposażyć oraz zorganizować spotkanie 
integracyjne dla mieszkańców z atrakcjami 
dla dzieci.

•  Poprawa funkcjonalności remizy OSP w Ka-
linku, jako forma integracji społecznej pn. 
„Jak dobrze mieć sąsiada”. Wartość projektu 
20.100 zł, kwota dotacji 10.000 zł. W ramach 
zadania planuje się m.in. zmodernizować 
oświetlenie, doposażyć remizę w grill gazowy 
oraz zorganizować spotkanie integracyjne dla 
mieszkańców z atrakcjami dla dzieci.

UMR

Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa 
i Marek Bartoszewski, wiceprzewodni-

czący Rady Miejskiej uczestniczyli w otwarciu 
placu zabaw w Konstantynie przy ul. Przyrod-
niczej.

Powstał plac zabaw z siłownią na świeżym 
powietrzu. Inwestycja kosztowała 61 tys. zł 
przy dużym udziale środków unijnych (prawie 
51 tys. zł), uzyskanych dzięki przynależności 
gminy Rzgów do Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania „BUD-UJ-RAZEM”.

Ogrodzony, nowy plac z urządzeniami dla 
najmłodszych oraz do ćwiczeń dla dorosłych 
położony jest blisko domów, w zadbanym te-
renie, na którym znajdują się nowe chodniki, 
przepust i wyremontowany rów odpływowy.

Inwestycja objęła zakup i montaż orbitre-
ka biegacza, wyciągu z krzesłem o nośności 

150 kg, zestawu zabawowego, karuzeli tarczo-
wej astrus o półtorametrowej średnicy, spręży-
nowca „konika”, huśtawki potrójnej z siedzi-
skami typu deska, siodełko i bocianie gniazdo, 
a także sześcioboku sprawnościowego. Plac 

zabaw i „siłka” dla dorosłych to fragment 
większego przedsięwzięcia: budowy placów 
rekreacyjnych w gminie Rzgów. Ostatnio infor-
mowaliśmy o ukończeniu budowy placu zabaw 
w Rzgowie przy ul. Nasiennej.

Włodzimierz Kupisz, fot. UMR

Są już 44 umowy 
na odbiór ścieków

Sołeckie inicjatywy 
z dotacjami

Jest na czym pobawić się 
w Konstantynie

21 maja odbyło się symboliczne otwarcie 
Miasteczka Ruchu Drogowego, które 

powstało przy Szkole Podstawowej w Kalinie 
dzięki pomysłowi dyr. Jarosława Marianow-
skiego, staraniom środowiska lokalnego i władz 
samorządowych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowe-
go KWP w Łodzi przeprowadzili na terenie 
miasteczka pierwsze zajęcia przygotowujące 
uczniów do praktycznego egzaminu na kartę 
rowerową. W lekcji uczestniczyli uczniowie 
klasy 4, którzy ćwiczyli prawidłowe wykony-
wanie manewrów drogowych oraz zachowanie 
rowerzysty na drodze. Zajęcia wprowadzające 
na kartę rowerową oraz egzamin będą się od-
bywały w tym miejscu w każdym roku szkol-
nym. Powstanie Miasteczka Ruchu Drogowego 
umożliwia uczniom naszej szkoły oraz innych 
pobliskich szkół doskonalenie jazdy rowerem 
oraz ćwiczenie prawidłowego poruszania się 
po drogach. Wszystkich chętnych zapraszamy 
do korzystania z miasteczka.

Barbara Karczmarek, fot. Aneta Kujawska

Miasteczko 
ruchu drogowego 
w Kalinie
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W piątek, 17 maja w pracowni informa-
tycznej Szkoły Podstawowej im. św. 

Królowej Jadwigi w Kalinie po raz 17. odbył 
się Międzyszkolny Turniej Trójinformatyczny 
2019. Uczniowie szkół podstawowych gminy 
Rzgów zacięcie walczyli o Nagrodę Burmistrza 
Rzgowa. Uroczystego otwarcia turnieju doko-
nał dyrektor szkoły Jarosław Marianowski.

W kategorii klas VI: I miejsce i tytuł 
Superinformatyka 2019 – zdobyła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego 
w Guzewie, którą reprezentowały Aleksandra 
Bagińska i Roksana Sztandor, II miejsce – dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie: Eliza Ściegienka, Miłosz Cieślak, 
III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej 
im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie: Patrycja 
Skrobiszewska, Oskar Skrobiszewski.

W kategorii klas V: I miejsce i tytuł Su-
perinformatyka 2019 – drużyna ze Szkoły 
w Guzewie: Dawid Piorun, Aleksandra Rydy-
gier. II miejsce – również reprezentanci szkoły 
w Guzewie: Kacper Biaduń, Sandy Gajdzic-
ki-Convens. III miejsce – drużyna ze szkoły 
w Kalinie: Aleksandra Karp, Patryk Pogoda.

Nagrodę Burmistrza Rzgowa otrzymała 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyń-
skiego w Guzewie. W rozdaniu nagród uczest-
niczyła Katarzyna Berczak-Lato, sekretarz gmi-
ny. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody w postaci pendrive’ów. Sponsorami 
nagród byli: Firma „COMFIX” – Tomasz Kra-
jewski, Firma KIA LANDCAR – Dariusz Krze-
wiński oraz Firma „Erlast” Zbigniew Czajka. 
Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom 
i sponsorom za pomoc w organizacji i przepro-
wadzeniu turnieju. W przyszłym roku Turniej 
Trójinformatyczny będzie już „pełnoletni”. Za-
chęcamy do rozwijania zainteresowań i do zo-
baczenia za rok!

Tekst i fot. M. Wesołowska-Konkale

Na Stadionie Miejskim w Rzgowie zostały ro-
zegrane Gminne Zawody Sportowo-Pożarni-
cze Rzgów 2019. Na trawie przy boisku stanęło 
ponad 20 wozów bojowych OSP. W zawodach 
konkurowało około 200 zawodników w róż-
nych grupach wiekowych. Doping kolegów 
i rodzin był ogromny.

W zawodach udział wzięło 10 jednostek 
na 11 z gminy Rzgów (poza OSP w Gospoda-
rzu). Sędzią głównym zawodów był: naczelnik 
Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej 

PSP Koluszki mł. bryg. mgr inż. Cezary Woch-
na. Dyplomy, nagrody i medale wręczali: pre-
zes gminny i powiatowy OSP Dariusz Krzewiń-
ski, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz 
komendant gminny OSP Adam Górecki.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Z wężami 
po torach 
przeszkód 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Długosza w Rzgowie Gabriela Broniar-

czyk i Miłosz Kamiński z klasy VI osiągnęli 
kolejny sukces. Zajęli czwarte z 10 wyróżnio-
nych miejsc, pokonując uczniów ze 120 szkół 
naszego województwa!

Konkurs Infomat sprawdzał wiedzę z ma-
tematyki i informatyki na bardzo wysokim po-
ziomie. W finale byliśmy razem z najlepszymi, 
pokonując inne szkoły – indywidualnie Ga-
briela Broniarczyk zajęła 6. miejsce, pokonując 
ponad 1200 konkurentów. Oboje z Miłoszem 
Kamińskim po raz kolejny zostali wyróżnieni 
w Kangurze Matematycznym, międzynarodo-
wym konkursie matematycznym. Jednocześnie 
Gabriela Broniarczyk jest laureatką kolejnego 
łódzkiego konkursu matematycznego „Z Pita-
gorasem na Ty”. Nie jest zatem zaskoczeniem, 
że także Miłosz Kamiński, Gabriela Broniar-
czyk i Karol Walczak byli bezkonkurencyjni 

w konkursie matematycznym międzyszkolnym 
„Od Euklidesa do Einsteina”. Zajęli kolejno 
miejsca I, II i III oraz okazali się najlepszą dru-
żyną, dokładnie – tak samo jak rok temu w kon-
kursie klas piątych w Tuszynie. Konkurs, który 
organizowała nasza szkoła, dzięki Honorowemu 
Patronatowi Burmistrza Rzgowa, po raz trzeci 
zgromadził uczniów z okolicznych 8 szkół.

Mamy również nowego Mistrza Logicznego 
Myślenia – Kacpra Rózgę z klasy VIII b z SP 
w Rzgowie, który zajął 3 miejsce i zdobył tytuł 
laureata w ogólnopolskim konkursie logiczne-
go myślenia. Poziom trudności konkursu jest 
bardzo wysoki, a wyróżnili się w tym konkur-
sie także: Kacper Michalski z VIII b, uzyskując 
tytuł laureata na miejscu 10, Mateusz Jurek 
z VII b i Miłosz Kamiński z VI a – z miejscami 
odpowiednio 14 i 15. Uczniowie otrzymali wy-
różnienie i tytuł Eksperta Logicznego Myślenia.

Kolejnymi sukcesami naszej szkoły mogą 
pochwalić się nasi uczniowie z klasy 7 b: Mate-
usz Jurek i Igor Pawelec zostali finalistami wyło-
nionymi spośród ok. 600 startujących uczniów 
konkursu matematyczno-historycznego „Łódzki 
Szlak Niepodległości”. Mateusz Jurek dodatkowo 
został wyróżniony w łódzkim konkursie mate-
matycznym w języku angielskim „Math is fun”.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają 
organizację konkursów, szczególnie rodzicom 
naszych uczniów, którzy służą zawsze pomocą 
w transporcie na konkursy, pomagają jak mogą 
najlepiej wspierać szkołę, by rozwijała pasje 
i talenty. Monika Krajewska

Perfekcja wykonania 
tańców lubelskich, 

łowickich i krakowskich 
oraz znakomity wyraz 
artystyczny zapewniły 
„Rzgowianom” pierw-
sze miejsca w kategorii 
zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych pod-
czas Festiwalu Folkloru 
nazwanego „Spotkanie 
nad Grabią” w Sędzie-
jowicach.

Na czas prezentacji tancerze z ZPIT zapo-
minają o uciążliwościach pogodowych, a praw-
dziwy uśmiech i rozpromienione oczy przeko-
nują widza, że „Rzgowianie” tańcząc, bawią się 
doskonale. Idea „ocalić od zapomnienia” przy-
świecała zapewne członkom naszego zespołu 
na początku nauki tańca ludowego, później 
wystarczyło to kontynuować i efekt jest zadowa-
lający zarówno dla artystów, jak i widzów. Do-
cenieni i szczęśliwi „Rzgowianie” wrócili z Sę-
dziejowic w mokrych koszulach i z nagrodą…

Tekst i fot. Renata Furga

Rzgowski 
skarb – 
nasi młodzi 
matematycy

Pierwsze 
miejsce 
„Rzgowian” 
nad Grabią

Informatyczne 
zmagania 
w Kalinie
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W środę, 12 czerwca w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Długosza w Rzgowie 

pożegnano klasy gimnazjalne. To była gorąca 
uroczystość: 35 stopni Celsjusza w cieniu, no 
i oczywiście całe łany różnych zaadaptowanych 
wachlarzy w rękach widzów.

Było wiele wzruszeń: zwłaszcza podczas polo-
neza otwierającego całe wydarzenie. Przed sztan-
darem trzecioklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą 
godnie nosić imię absolwentów szkoły i zdobywać 
wiedzę. W programie artystycznym nie zabrakło 
zabawnych scenek z charakterystycznymi zacho-
waniami nauczycieli i uczniów na lekcjach.

Następnie pojawiły się pęki róż i innych 
kwiatów w podzięce za wychowawczy i edu-
kacyjny trud. Najlepsi uczniowie otrzymali 

tradycyjne „Srebrne tarcze”, były też nagrody 
książkowe i dyplomy dla gimnazjalistów, wy-
różniających się w różnych dziedzinach.

Gospodyniami uroczystości były dyrektor-
ki: Iwona Skalska, Agnieszka Kosińska i Monika 
Łoboda. Nie mogło zabraknąć na sali Pawła Gaj-
dy, b. wicedyrektora rzgowskiego gimnazjum. 
W uroczystości wzięła udział Jolanta Zielińska, 
dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Kazimie-
rza Jagiellończyka, stworzonego 20 lat temu.

Absolwentów pożegnała w imieniu władz 
samorządowych wiceburmistrz Małgorzata 
Rózga. W uroczystości wzięli udział również: 
Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miej-
skiej oraz radna Anna Tumińska-Kubasa.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

We wtorek, 18 czerwca w Urzędzie Miej-
skim w Rzgowie odbyła się uroczystość 

przyznania tytułu Superżak Gminy Rzgów 
za szczególne osiągnięcia w konkursach powia-
towych, wojewódzkich i krajowych. Wydarze-
nie odbyło się w obecności nauczycieli, którzy 
przyczynili się do uczniowskich sukcesów.

Tytuły i medale „Superżak Gminy Rz-
gów” przyznano po raz pierwszy w roku 
szkolnym 2016/2017. Burmistrz Mateusz 
Kamiński powitał dyrektorów szkół, na-
uczycieli, rodziców oraz zdolnych żaków. 
Każdy uczeń otrzymał z rąk burmistrza 
i wiceburmistrz Małgorzaty Rózgi, spe-

cjalny dyplom oraz medal. Finalną 
częścią uroczystości był poczęstunek 

w postaci dwóch tortów przygoto-
wanych specjalnie na tę okazję. 

Symbolicznie zostali również 
uhonorowani opiekunowie 
ponadprzeciętnych uczniów.

Tekst i fot. W. Kupisz

W czwartek, 13 czerwca w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Długosza w Rzgowie 

odbyło się pożegnanie klas VIII. W wydarzeniu 
uczestniczyli m.in. burmistrz Mateusz Kamiń-
ski oraz wiceburmistrz Małgorzata Rózga. Go-
spodyniami uroczystości były: dyrektor szkoły 
Iwona Skalska oraz wicedyrektor Agnieszka 
Kosińska.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

We wtorek, 11 czerwca 2019 r. w Muzeum 
Miasta Łodzi odbyło się uroczyste za-

kończenie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum – „Pa-

pież Słowianin”. Podczas uroczystości łódzki 
kurator oświaty wręczył nagrody tym uczniom, 
którzy wykazali się największą wiedzą o św. Ja-
nie Pawle II.

Wśród nagrodzonych znalazły się uczen-
nice klas gimnazjalnych ze Rzgowa: Natalia 
Nettik została laureatką etapu ogólnopolskiego 
i zajęła III miejsce w Polsce; Maja Suskiewicz 
została finalistką etapu ogólnopolskiego. Na-
tomiast Klaudia Karp uzyskała tytuł finalisty 

etapu wojewódzkiego. Gratulujemy tym uczen-
nicom i życzymy dalszych sukcesów.

W podsumowaniu konkursu wzięła udział 
wiceburmistrz Rzgowa Małgorzata Rózga.

Elżbieta Wira, fot. Małgorzata Rózga

Poloneza czas zacząć

Superżacy!

Pożegnania 
„u Długosza”

Nasze 
laureatki 
konkursu 
papieskiego
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W podstawówce w Kalinie burmistrz Rzgo-
wa Mateusz Kamiński, przewodniczący 

Rady Miejskiej Radosław Pełka oraz dyrektor 
szkoły Jarosław Marianowski – 31 maja otwo-
rzyli cykl imprez związanych z nadchodzącym 
Dniem Dziecka. W kalińskim pikniku wzięli 
udział również radni Przemysław Szczech, Zbi-
gniew Waprzko oraz sołtys Andrzej Sabela.

Podczas Pikniku Rodzinnego w Szkole 
Podstawowej w Kalinie wystąpiło koło teatral-
ne „Maska” z przedstawieniem „Miłość jest 
kobietą” (opiekunki Sylwia Kuta i Małgorzata 
Sabela), zespół hip-hop „DYNAMIC BEAT” – 
prowadzony przez Mirosława Bednarkiewicza, 
zespół „Cytrynki” (opiekunka Magdalena Mor-
daka), zespół „3 STEPS” (opiekunka Barbara 
Kaczmarek). Publiczność podziwiała układy 

taneczne do piosenek „Everybody”, „Tempo”, 
„I love my people”, „YMCA”.

Grono pedagogiczne, Rada Rodziców oraz 
sponsorzy zadbali o ciasta i napoje dla uczest-
ników oraz korzystanie z nadmuchanego we-
sołego miasteczka. Dla dzieci zorganizowano 
pokaz sztuki samoobrony, a także mnóstwo 
innych atrakcji na świeżym powietrzu.

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Guzewie zor-
ganizowano staraniem nauczycieli Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego, 
rodziców, Rady Sołeckiej, a także strażaków 
ochotników w ramach ogólnopolskiej kam-
panii „Postaw na Rodzinę.” Piątkowa impreza 
na świeżym powietrzu – na boisku przyległym 
do budowanego przedszkola ze żłobkiem – 
zgromadziła kilkaset osób.

Guzewski festyn odbył się pod ho-
norowym patronatem burmistrza Rz-
gowa. Wzięli w nim udział m.in. rad-
na Anna Tumińska-Kubasa, Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz, członkini 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego, Tomasz Drabczyński, dyrektor 
podstawówki oraz sołtys Anna Wydra.

Konsumowano grochówkę i bigos 
z kuchni polowej oraz kanapki i ciasta 
w wielkim wyborze. Młodsi spalali ka-

lorie, grając „w piłkarzyki” na dmuchanym bo-
isku, ścigali się na torze przeszkód i dokonywali 
cudów zręczności na dmuchanym „eliminatorze”.

Druhowie OSP przygotowali pokaz swego 
wyposażenia technicznego w wozie bojowym, 
ułożenia ofiary wypadku z podejrzeniem 
uszkodzenia kręgosłupa. Uczestnicy mogli 
wypróbować sikawkę strażacką i zrobić zdjęcia 
z dachu wozu strażackiego. Henryk Garusiński, sołtys Go-

spodarza, miejscowe Koło 
Gospodyń Wiejskich, strażacy 
ochotnicy z Gospodarza i Woli 
Zaradzyńskiej zorganizowali 
1  czerwca piknik rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka. Dzięki 
sponsorom przygotowano po-
częstunek, nagrody i dyplomy 
dla zwycięzców różnych kon-
kursów m.in. w zawodach 
strażackich. Uczestnicy ko-
rzystali także z urządzeń do po-
zbywania się nadmiaru kalorii.

Festyn odbył się na terenie 
zmodernizowanej w ostatnich la-
tach świetlicy. Życzenia z okazji Dnia 

Dziecka złożyli m.in. 
burmistrz Mateusz 
Kamiński, Radosław 
Pełka, przewodni-
czący Rady Miejskiej, 
radna Anna Tumiń-
ska-Kubasińska , 
Katarzyna Berczak-
-Lato, sekretarz gmi-
ny, Miron Ossowski, 
szef promocji gminy 

i Klaudia Zaborowska 
Gorzkiewicz, członkini 

Zarządu Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego.



Roztańczony, 
słodki piknik

KALINO

RZGÓW NASZA GMINA – czerwiec 2019

GOSPODARZ

Smakowanie 
i spalanie kalorii

Przez sport 
  i zabawę do serc

GUZEW
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W Hali Sportowej im. K. Kobusa w Rz-
gowie, 23 maja odbył się Przedszkol-

ny Festiwal Tańca „Kocham Cię, Polsko” 
pod Honorowym Patronatem Burmistrza 
Rzgowa. Wydarzenie przygotowały na-
uczycielki z Przedszkola Publicznego 
w Rzgowie, kierowanego przez dyrektor 
Mariolę Mikołajczyk.

Wystąpiło dziesięć grup dzieci w wie-
ku 4–6 lat. Najmłodszych wykonawców 

zobaczyliśmy w programie patriotycznym w po-
pularnych tańcach. Program obejrzały m.in. 
Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa 
oraz Klaudia-Zaborowska-Gorzkiewicz, człon-
kini Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Kciuki za udany występ zaciskało kilkuset ro-
dzeństwa, rodziców i dziadków najmłodszych 
artystów. Podczas występów było widać, że ro-
sną następcy tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie”…

1 czerwca Gminny Ośrodek Kultury wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Tury-

styki i Rekreacji, GKdsRPA ze Związkiem 
Harcerstwa Polskiego zorganizowali na rz-
gowskim Orliku blok imprez z okazji Dnia 
Dziecka.

W ziemi zakotwiczyły 
dmuchańce, na boisku mecze juniorów zgro-
madziły bardzo liczną i rozentuzjazmowaną 
publiczność. Krążyli szczudlarze, żongler-
ki pracowicie trenowały małych następców, 
a Klub Dwie Wieże zachęcał do gry w szachy 
stołowe i plenerowe z makrofigurami. Pogoda 
dopisała, a publiczność rozgrzewał występ rz-
gowskich cheerleaderek Power Fun w efektow-
nych kostiumach.

Grupa motocyklowa APC Moto Pasja z Ła-
sku i Zduńskiej Woli pokazywała oryginalne 
motory. Największe zainteresowanie wzbudzał 
motocykl – ambulans ratowników medycznych 
do niesienia pierwszej pomocy ofiarom wy-
padków drogowych. Do korzystania z atrakcji 
przygotowanych na Dzień Dziecka zachęca-
li m.in. burmistrz Mateusz Kamiński i wicebu-
rmistrz Małgorzata Rózga.

Przedszkolaki tańczyły w hali
RZGÓW NASZA GMINA – czerwiec 2019

RZGÓW

Piłka, szachy, 
 szczudła i żonglerka
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska

Gość specjalny, p. Halina Tańska-Bed-
narczyk zagościła 14 czerwca 2019 r. 
w Szkole Podstawowej im. Jana Dłu-

gosza w Rzgowie na zaproszenie rzgowskiej 
Gminnej Biblioteki Publicznej, zamykając 
cykl spotkań autorskich dla młodzieży za-
planowanych w roku szkolnym 
2018/19. Choć niektórzy uczniowie 
duchem byli już na wakacjach, inte-
resująca tematyka spotkania i profe-
sjonalizm prowadzącej zaciekawiły 
i zaangażowały obecnych.

Kim jest bohater w dzisiejszych 
czasach? Jakie cechy posiada? Czy 
potrzebny jest szczególny heroizm, 
a może wyjątkowe dokonania, aby 
zasłużyć na takie miano? Przykłady 
trzech bardzo różnych postaci: Jana 
Meli, Wiesława Nowińskiego i Jerzego 
Owsiaka, którzy pojawią się w pisanej 

przez p. Halinę książce, stały się punktem 
wyjścia do rozmowy o współczesnym bo-
haterstwie. Czy ułańska fantazja, śmiałość, 
brawura, temperament, a może spokój, kon-
sekwencja w działaniu, pracowi-

tość i wytrwałość znamionują współczesne-
go bohatera? Kogo młodzi ludzie nazwą dziś 
bohaterem?

Autorka zachęcała do podejmowania wy-
zwań, realizacji zamierzeń, odważ-
nego spełniania marzeń, nawet jeśli 
ich skala jest niewielka. Kluczem 
do sukcesu jest dążenie do celu, który 
wyznaczamy sobie w miarę własnych 
możliwości. Codzienne pokonywanie 
słabości i ograniczeń, konsekwencja 
w działaniu, determinacja i zapał 
sprzyjają osiągnięciu życiowej satys-
fakcji. Czyż to nie jest bohaterstwo?

Nie bez powodu także autorka 
przypomniała także o wartościach 
płynących z czytania. Godni naślado-
wania bohaterowie literaccy bywają 
wspaniałą inspiracją do nieprzecięt-
nych działań. Dziękuję p. Halinie 
Tańskiej-Bednarczyk za mobilizujące 
spotkanie, a dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej w Rzgowie za umożliwienie 
organizacji zajęć i włączenie się w ich 
realizację.



Czy bohaterowie są wśród nas?

28 maja na zabytkowym cmentarzu wo-
jennym na Grobowej Górze w Starej 

Gadce przebywała delegacja Fundacji Pamięć. 
We wrześniu 20-osobowa żołnierzy i podofi-
cerów Bundeswehry oraz jednostki wojskowej 
z Łasku będzie przez kilkanaście dni porząd-
kować cmentarz.

Delegacja spotkała się w ratuszu z bur-
mistrzem Mateuszem Kamińskim i Włodzi-
mierzem Kaczmarkiem, pracownikiem UM 
i społecznikiem zajmującym się miejscami 
pamięci narodowej w gminie Rzgów. Wśród 
gości znajdowali się: Izabela Gruszka, prezes 
Fundacji „Pamięć”, Max Sonkorff, przedstawi-
ciel Niemieckiego Ludowego Związku Opieki 
nad Grobami Wojennymi i zarazem pełno-
mocnik ds. współpracy z Bundeswehrą, a także 
starszy sierżant sztabowy Mark Andre Goerke 
ze Storkow w Brandenburgii, który we wrze-
śniu przyjedzie z 9 wojskowymi z Bundesweh-
ry. Polskich wojskowych reprezentował kapitan 
Michał Kolad, rzecznik prasowy Bazy Lotnic-
twa Taktycznego F-16 w Łasku.

Burmistrz Rzgowa poinformował, że nekro-
polia z czasów Bitwy Łódzkiej w 1914 r. w Sta-
rej Gadce należy do najcenniejszych zabytków 
gminy Rzgów. Ponieważ pomnik na szczycie 

wzniesienia został podmyty, a skarpa pod mo-
numentem od lat się obsuwa, samorząd zapro-
sił ekspertów z Politechniki łódzkiej do oceny 
szkód i sposobów ratowania pomnika. W tej 
chwili wybrano firmę, która do połowy lipca 
przedłoży dokumentację i projekt remontu 
pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków.

Prace wykonywane przez wolontariuszy 
we wrześniu będą miały charakter porządko-
wania terenu całej nekropolii. Delegacja m.in. 
Bundeswehry złoży wieniec przed pomnikiem 
na zakończenie prac. Wystąpi niemiecki trę-
bacz. Na Grobowej Górze prawdopodobnie 

odbędzie się religijna 
uroczystość ekume-
niczna z udziałem 
proboszcza rzymsko-
katolickiego, pastora 
i popa. Niemieccy żoł-
nierze zostali zaprosze-
ni do udziału w dożyn-
kach gminnych oraz 
w uroczystości odsło-
nięcia tablicy pamiąt-
kowej w Guzewie 5 
września dla uczczenia 
miejscowego żołnierza, 
poległego w kampanii 
wrześniowej 1939 r. 
Wolontariusze skorzy-
stają zapewne z urzą-
dzeń sportowo-rekreacyjnych w Hali Sportowej 
w Rzgowie.

– Na Grobowej Górze spoczywa dwa tysią-
ce zabitych w bitwie pod Łodzią w 1914 roku 
– opowiadał gościom Włodzimierz Kaczma-
rek. – Wiele ofiar tej bitwy to Polacy siłą wcie-
leni do armii niemieckiej i rosyjskiej, do armii 
zaborców. Tablica informacyjna przed wejściem 
do nekropolii powstała staraniem gminy Rzgów 
według projektu Andrzeja Daszyńskiego z Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Pro Patria”, która 
organizuje na Górze Grobowej spacery edu-
kacyjne. Między Rzgowem a Rudą Pabianicką 
w dniach 21–23 listopada 1914 r. miało miejsce 
krwawe starcie między Rosjanami broniącymi 
podejść do Łodzi a atakującymi Niemcami. Nie-
miecka artyleria stała na polach nieopodal brze-
gu Neru ma polach należących do Starej Gadki, 

a okopy niemieckie ciągnęły się na obecnym 
wzgórzu cmentarnym.

Żołnierze carscy zaatakowali nocą. Doszło 
do krwawej bitwy na bagnety. Rosjanie odnie-
śli przejściowy sukces na tym odcinku frontu. 
Rano całe wzniesienie i okoliczne pola usłane 
były ciałami zabitych. Poległych pogrzebano 
na miejscu i zbudowano pomnik. W nekropo-
lii spoczywają również szczątki żołnierzy Weh-
rmachtu z 1939 roku oraz Rosjan i Niemców 
przeniesionych z parku Wolności w Pabiani-
cach. Początkowo, niedaleko pomnika z tablicą 
pamiątkową Pro Patria (Za Ojczyznę) znajdo-
wała się kaplica prawosławna. Obecny krzyż 
na wzgórzu cmentarnym jest niższy od pier-
wotnego, który uległ zniszczeniu.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Cmentarz porządkowany 
przez żołnierzy
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W dniach od 25 maja do 1 czerwca odby-
wały się w parafii pw. św. Stanisława 

Biskupa Męczennika w Rzgowie – Misje Mi-
łosierdzia, których głównym symbolem było 

przyjęcie Obrazu „Jezu Ufam Tobie”, modli-
twy przed nim w domach parafian, adoracje, 
a następnie pożegnanie obrazu w sobotę 
o godz. 16.

Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego 
i relikwii s. Faustyny, ksiądz proboszcz Krzysz-
tof Florczak nazwał wielkim czasem łaski dla 
wspólnoty parafialnej. Uczestnictwo w pierw-
szych misjach parafialnych było dla każdego 
wiernego tym ważniejsze, że wypadło w no-
wym tysiącleciu i w Roku Jubileuszu 550-lecia 
erygowania rzgowskiej parafii.

Tydzień Misji Miłosierdzia był wypełniony 
mszami świętymi z nauką, oddzielnie dla doro-
słych i oddzielnie dla dzieci i młodzieży, a każ-
dy dzień kończył się apelem misyjnym o z inną 
myślą przewodnią.

Przypomnijmy, że początkowo nabo-
żeństwo do Miłosierdzia Bożego było roz-
powszechniane na wzór innych nabożeństw, 
w których popularne były litanie, koronki i no-
wenny. W takiej formie popularyzował to na-
bożeństwo wileński spowiednik Siostry Fausty-
ny – bł. ks. Michał Sopoćko. Ks. prof. Ignacy 
Różycki dla potrzeb procesu beatyfikacyjnego 
Siostry Faustyny, Apostołki Bożego Miłosier-
dzia dokonał pełnej analizy jej „Dzienniczka”.

Wynika z niej, że samą istotą tego nabożeń-
stwa jest ufność wobec Boga, która jest biblijną 
postawą wiary. Drugim istotnym warunkiem 
tego nabożeństwa jest postawa miłosierdzia 
wobec bliźnich. Dopiero na tym fundamencie 
wznoszą się nowe formy kultu, do których na-
leżą: obraz Chrystusa z podpisem: „Jezu, ufam 
Tobie”, Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzie-
lę po Wielkanocy, koronka do Miłosierdzia Bo-
żego, czy Godzina Miłosierdzia.

Oprac. W. Kupisz, fot. K. Berczak-Lato

W niedzielę, 9 czerwca 2019 r. po mszy 
o godz. 11.30 odbyło się podsumowanie 

konkursu: „Dzieje parafii i Kościoła w historii 
Rzgowa”. Patronat objęli: burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Rzgowie, kierowana przez Annę 
Malinowską.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. 
W pierwszej wzięli udział uczniowie klas IV–VI 
i klas VII–VIII oraz uczniowie klas gimnazjal-
nych, którzy musieli wykazać się wiedzą o dzie-
jach naszej parafii i kościoła. Do konkursu 
zgłosiło się 35 uczniów. Pięciu uczniów z każdej 
szkoły, którzy uzyskali najwyższe wyniki pisało 
test wiedzy na etapie gminnym. To z tego grona 
Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Natomiast uczniowie z klas I–III mieli 
do wykonania makietę naszej świątyni. W tej 
rywalizacji wzięło udział ośmioro uczniów. 
Niektóre prace zostały wykonane samodzielnie 
przez dzieci, w inne zaangażowali się również 
rodzice. Dlatego też Komisja Konkursowa oce-

niła makiety w dwóch kategoriach: praca sa-
modzielna i dzieło rodzinne.

W kategorii makiety kościoła wykonanej 
samodzielnie: I miejsce zajęła „Baletnica”, czy-
li Natalka Mikołajczyk z kl. I c w Rzgowie, II 
miejsce zajął uczeń ze SP w Guzewie Mikołaj 
Jurek, natomiast III miejsce zajął „Kotek” czyli 
Ania Kotusiewicz z klasy II c w Rzgowie oraz 
„Vani” z I a w Rzgowie, czyli Vanessa Michalak.

Jeżeli chodzi o dzieło rodzinne to I miejsce 
zajęła praca podpisana pseudonimem „Ko-
ala”, którą wykonała Alicja Pietraszczyk z I c 
wspólnie z mamą, II miejsce zajęła „Liwka”, 
czyli Kornelia Salska z I b razem z rodzicami. 
Komisja przyznała również dwa III miejsca dla: 
„Tęczy” i jej rodziców (Leny Sztandor z II b) 
oraz dla „Robina” z I b, czyli Przemka Michal-
skiego i jego siostry.

W konkursie wiedzy w klasach starszych 
wyróżnienie otrzymali:
•  Patrycja Owczarz ze szkoły w Guzewie oraz 

Karolina Szamburska ze szkoły w Kalinie

•  III miejsce – Klaudia Karp z klasy gimna-
zjalnej w Rzgowie

•  II miejsce – Klaudiusz Poltz, gimazjalista 
ze Rzgowa

•  I miejsce – Bartłomiej Potakowski ze szkoły 
w Kalinie.

W klasach młodszych wyróżnienie otrzymali: 
Aleksandra Karp z SP w Kalinie i Oskar Salski 
ze Rzgowa.
•  III miejsce – Piotr Gałkiewicz ze Rzgowa
•  II miejsce – Marcel Frączak ze Rzgowa
•  I miejsce – Antonii Nettik ze Rzgowa

Pozostali uczestnicy konkursu otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i drobne upominki 
za udział.

Oprac. Elżbieta Wira 
fot. Oliwia Frączak, 

Magdalena Mikołajczyk

Nawiedzenie 
obrazu Jezusa 
Miłosiernego

Młodzi parafialni eksperci, zdolni plastycy…
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Zaliczana do grona mistyków Kościoła, na-
zywana Apostołką Miłosierdzia Bożego, 

św. Faustyna Kowalska, urodziła się 25 sierpnia 
1905 r., w Głogowcu (woj. łódzkie) w biednej, 
rodzinie chłopskiej, jako trzecie z dziesięciorga 
dzieci. Od dzieciństwa odznaczała się poboż-
nością oraz wielką wrażliwością na ludzką bie-
dę. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata.

Jako szesnastoletnia dziewczyna opuściła 
dom rodzinny i zamieszkała w Aleksandrowie 
Łódzkim, a później w Łodzi, aby jako służą-
ca zarabiać na własne utrzymanie i pomagać 
rodzicom. W tym czasie pragnienie wstąpie-
nia do zakonu stopniowo w niej dojrzewało. 
Rodzice nie zgadzali się na taką decyzję. Nie 
posłuchała i pojechała do Warszawy. Przyjęło 
ją Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia przy ul. Żytniej, gdzie otrzymała imię – sio-
stra Maria Faustyna. Nowicjat odbyła w Krako-
wie. Pracowała w kilku domach zgromadzenia, 
najdłużej w Krakowie, Wilnie i Płocku, pełniąc 
obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. 
Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle 
bogatego życia mistycznego. Gorliwie spełniała 
swe obowiązki, wiernie zachowywała wszyst-
kie reguły zakonne, była skupiona i milcząca, 
a przy tym naturalna, pogodna, pełna życzliwej 
i bezinteresownej miłości dla bliźnich. Surowy 
tryb życia i wyczerpujące posty, jakie sobie na-
rzucała jeszcze przed wstąpieniem do zakonu, 
tak osłabiły jej organizm, że już w postulacie 
trzeba było ją wysyłać na leczenie.

Siostra Faustyna swoje życie złożyła Bogu 
w ofierze za grzeszników, aby ratować ich du-
sze i z tego tytułu doznawała różnych cier-
pień. Zmarła w Krakowie − Łagiewnikach 5 
października 1938 r. w opinii świętości, mając 
zaledwie 33 lata, w tym 13 lat życia zakonnego.

Oprac. i fot. WK

Św. Faustyna 
na witrażu

Ciekawostki o naszym kościele (13)

Witraża św. Faustyny ufundowali parafianie
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Staraniem burmistrza Rzgowa 
ukazała się długo oczekiwana 

książka o dziejach Ochotniczej 
Straży Pożarnej na ziemi rzgow-
skiej (nakład 600 egz.). Autorem 
monografii pt. „Florianowi ryce-
rze” jest Ryszard Poradowski, nasz 
lokalny dziennikarz i autor ksią-
żek, głównie poświęconych gmi-

nie Rzgów. Podczas 
różnych wydarzeń 
w skali gminy Rzgów 
i powiatu łódzkie-
go wschodniego, 
obecność w jednym 
mie js cu  p onad 
20 wozów gaśni-
czych i ratownic-
twa techniczne-
go naszych 11 
jednostek OSP 
robi ogromne 
wrażenie, tym 

bardziej że część z nich – ze względu na bar-
dzo nowoczesne wyposażenie i wyszkolenie 
– należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego.

W 120-stronicowej publikacji Ryszarda 
Poradowskiego głównym walorem poznaw-
czym jest zebranie informacji od mieszkańców 
i z kronik w remizach, których nie znajdzie się 
w żadnym archiwum. Autor zadał sobie niema-
ły trud, aby uratować od zapomnienia unikato-
we fotografie archiwalne, często z rodzinnych 
albumów.

W. Kupisz

W paraliżującym 
32-stopniowym upale odbyły 
się połączone uroczystości 
stulecia OSP w Kalinie oraz 
Powiatowe Święto Strażaka. 
Strażacy w sukiennych, 
wyjściowych mundurach 
trzymali fason, bo uroczystość 
była szczególna – udało 
się sprowadzić relikwie 
krakowskie św. Floriana 
– patrona strażaków. 
W XII w. sprowadził 
je Kazimierz Sprawiedliwy. 
Były przechowywane 
na Wawelu.

Uroczystości rozpoczęła msza polowa odpra-
wiona przez biskupa Ireneusza Pękalskiego, 
księdza Adama Stańdo – wojewódzkiego ka-
pelana PSP ks. kanonika Krzysztofa Florczaka, 
proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika w Rzgowie i księdza Grzegorza 
Wojdę, proboszcza parafii pw. św. Rafała Ka-
linowskiego w Wiskitnie w Łodzi.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było 
przekazanie jednostce w Kalinie sztandaru 
przez Jana Michalaka, przewodniczącego ko-
mitetu fundacyjnego. Sztandar jednostki został 
również odznaczony złotym znakiem. Kiedy 
druhowie z OSP Kalino przeszli z nim przed 
szpalerem kolegów – pochyliło się 38 sztanda-
rów jednostek strażackich powiatu łódzkiego 
wschodniego. Udekorowano najlepszych dru-
hów OSP i PSP, nadano strażakom wyższe stop-
nie. Wręczono pomysłowe upominki w postaci 
modeli samochodów gaśniczych.

W wydarzeniu uczestniczył m.in. burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, który miał duży 
wpływ na niedawny zakup dwóch nowych, lek-
kich samochodów ratowniczo-gaśniczych – jeden 
trafił do Kalina, drugi do Guzewa. Oba pojazdy 
OSP były podziwiane przez gości przed strażnicą.

Długa była lista uczestników oraz zapro-
szonych gości: wymieńmy chociaż Waldema-
ra Budę, wiceministra inwestycji i rozwoju, 

Dariusza Klimczaka – wiceprezesa PSL, posła 
Piotra Apela (Kukiz’15), wiceburmistrz Rzgo-
wa – Małgorzatę Rózgę, Marka Bartoszewskie-
go – wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Rzgowie, Klaudię Zaborowską-Gorzkiewicz – 
członkinię Zarządu Powiatu, Edytę Waprzko – 
radną powiatową, Marię Kopczewską – wice-
burmistrz Tuszyna, nadbrygadiera Jarosława 
Wlazłowskiego – komendanta wojewódzkiego 
PSP w Łodzi, młodszego brygadiera Krzyszto-

fa Superę – komendanta powiatowego PSP czy 
Dariusza Krzewińskiego – prezesa OSP w po-
wiecie łódzkim wschodnim i w gminie Rzgów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem obję-
li: starosta łódzki wschodni oraz burmistrz Rz-
gowa. Na zakończenie dekoracji strażaków, bur-
mistrz M. Kamiński w uznaniu zasług dla OSP 
otrzymał pamiątkowy topór strażacki, który 
obiecał powiesić w gablocie w swoim gabinecie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W KALINIE ŚWIĘTOWALI 
„FLORIANOWI RYCERZE”

W niedzielę, 9 czerwca o godz. 16 w sali 
OSP w Rzgowie przy ul. Nadrzecznej 2 

zaśpiewało wspólnie 55 chórzystów z regionu. 
Zespoły wystąpiły kolejno pod batutą swoich 
dyrygentów, a na koniec wspólnie. Finałowym 
akordem był bowiem koncert połączonych 
chórów „Radości Życia” z Piotrkowa Trybu-
nalskiego pod batutą Tadeusza Jacka Małża, 
„Speranzy” z Kutna pod batutą Cezarego Gór-

czyńskiego i Rzgowskiego Chóru „Camerata” 
pod kierunkiem Izabeli Kijanki. Połączone 
chóry zaśpiewały po jednym utworze dyrygo-
wanym przez kolejnego dyrygenta. Było czego 
posłuchać!

Koncert na liczną grupę wokalistów, który 
odbył się w naszym mieście już po raz ósmy, 
poprzedzony był warsztatami chóralnymi po-
święconymi pieśni polskiej w Roku Moniusz-
kowskim – z okazji 200-lecia urodzin „ojca 
polskiej pieśni patriotycznej”.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Koncert 
połączonych 
chórów

OSP ludziom 
na pożytek
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W Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie odbyło się 
przekazanie Jędrzejowi 
Hasiurze wyróżnienia starosty 
łódzkiego wschodniego 
za wysokie osiągnięcia 
sportowe w 2018 roku.

To wydarzenie było podkreśleniem sukce-
sów Jędrzeja w biegach średniodystansowych 
z przeszkodami. W imieniu starosty – słowa 
podziękowania złożył burmistrz Rzgowa – 
Mateusz Kamiński. Podkreślił, że tylko ciężką 
pracą i determinacją osiąga się mistrzostwo 
sportowe. Głównym celem Jędrzeja na ten 

rok jest uzyskanie minimum na Mistrzostwa 
Europy U23, które odbędą się w Szwecji oraz 
zdobycie medalu Mistrzostw Polski. Na pewno 
przydaliby się sponsorzy…

* * *
Jędrzej Hasiura ma 22 lata i jest mieszkańcem 
gminy Rzgów. Obecnie studiuje na trzecim 
roku informatyki na Politechnice Łódzkiej. 
Od ponad 4 lat reprezentuje gminę Rzgów, 
Rudzki Klub Sportowy i Politechnikę Łódzką 
na wielu zawodach lekkoatletycznych, w tym 
mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzo-
stwach Polski, mistrzostwach województwa 
oraz mityngach i biegach ulicznych. Od 3 lat 
jest członkiem kadry narodowej klasy B.

Tekst i fot. Miron Ossowski

21-letnia Marta 
Skwierczyńska ze Rzgowa 
zdobyła tytuł II wicemiss 
Ziemi Łódzkiej. 
Dwanaście lat tańczyła 
w Zespole Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie”, a zaczynała 
w „Krasnalach”. W ten sposób 
nauczyła się poruszać 
na scenie z gracją i szybko 
opanowywać różne układy 
choreograficzne.

Marta od dziecka tańczyła hip hop. Szlifowała 
choreograficzne umiejętności w szkołach tań-
ca w Łodzi i Pabianicach aż do 19. roku życia. 
Uczestniczyła w Miss Fitness. Na Targach Fit-
ness pracowała jako hostessa. W listopadzie 
2018 r. przyjaciel Kamil zachęcił ją do spró-
bowania sił w wyborach Miss Ziemi Łódzkiej. 
Zgodziła się pod warunkiem, że będzie jej to-
warzyszyć.

Casting dla najpiękniejszych z pięknych 
odbył się w Teatrze „Dom” przy ul. Piotr-
kowskiej w Łodzi. Łącznie 200 młodych ludzi 
przewinęło się przez dwa castingi, na których 
wyselekcjonowano 18 dziewczyn do konkur-
su Miss Nastolatek, 15 kandydatek do wybo-
rów Miss Ziemi Łódzkiej i 15 kandydatów 
do konkursu Mister. Zaczęły się próby – po 8 
godzin – na przemian w soboty i niedziele. 
Najbardziej intensywne treningi miały miej-
sce na zgrupowaniu w hotelu Kolumna Park 
w Dobroniu-Przygoniu.

– Przydała się zaprawa z zespołu „Rzgowia-
nie” i szkół tańca – ruch sceniczny miałam tak 
opanowany, że zawsze ustawiali mnie w pierw-
szym rzędzie – opowiada Marta Skwierczyń-
ska. – Na zgrupowaniu przed galą finałową 
trenowałyśmy od świtu do zmroku. Przymie-
rzałyśmy stroje. Pochodziły z jednej firmy, żeby 
były równe szanse. Złożyli się na nie jednak 
różni sponsorzy. Wystąpiłam w sukni wieczoro-
wej w kolorze pudrowego różu, w sukni ślubnej 

i w stroju strażackim. Był ciężki, choć składał 
się koszulki z krótkim rękawem, krótkich spo-
denek, strażackich butów i rękawic. Buty oka-
zały się bardzo wygodne. Byłyśmy zadowolone 
z kostiumów kąpielowych, które były dopasowa-
ne do sylwetki każdej z nas, podkreślały talie, 
co bardzo się liczy w konkursie. Dostałyśmy ko-
stiumy konkursowe. Chętnie go zakładam.

Marta zapytana o wymiary posiłkuje się 
telefonem i odczytuje: wzrost 175 cm, talia 

74, biodra 94, od talii do ziemi – 113, biust 
89, waga 58 kg, rozmiar ciuchów S, buty 38, 
spodnie 36–38.

– Kiedy miałam około 10 lat, po raz pierw-
szy założyłam szpilki mojej mamy Marysi i sio-
stry Mileny – przyznaje wicemiss. – Bez tej 
zaprawy trudno byłoby uczyć się ruchu scenicz-
nego w późniejszych latach.

Na okres od stycznia do gali finałowej 31 
maja 2019 r. przypadł czas bezlitosnego 

liczenia kalorii. Rzgowianka, zanim 
założyła koronę, na półtora 

miesiąca przeszła na dietę 
tysiąc kalorii. Zamówi-
ła catering do domu. 
Na śniadanie twarożek 
albo jajecznica, maliny, 

borówki, truskawki, kremy 
jarzynowe, kotlety jarzynowe 

np. z kalafiora, papryka faszerowana 
np. kaszą, sałatki ze szparagami, jajkiem, 
rzadko z kurczakiem, częściej z tuńczy-
kiem lub łososiem, ciasteczka owsiane, 
marchewkowe, raz się trafił słodki sernik 
jogurtowy na zimno. O ile Marta nor-
malnie potrzebuje 1,5 litra wody dzien-
nie, to w dniach prób scenicznych wypi-
jała dwa razy tyle. Nie odmawiała sobie 
kawy i soku pomarańczowego, a nawet 
czasem puszki coli.

– Zaspokajałam się tym, a w chwi-
lach słabości sięgałam po 1–2 kostki gorz-
kiej czekolady, do której się przekonałam 
w okresie diety – wspomina Marta Skwier-
czyńska. – Uwielbiam słodkości, więc ten 
okres podtrzymywania wagi był niełatwy. 
Niektóre koleżanki ulegały słabościom 
i przytyły przed galą. Potem żałowały, 
że intensywnymi ćwiczeniami nie zbi-
ły wagi. Chciałabym jednak podkreślić, 
że wybory miss to nie modeling. Kandy-
datki do tytułu mają być naturalnie kobie-

ce, a nie zamieniać się w „wieszaki”.
Marta przed konkursem skończyła zaocznie 

Policealną Szkołę Techników Dentystycznych. Jej 
hobby to makijaż dzienny i wieczorowy. Być może 
zapisze się na kurs doskonalący w tym kierunku. 
Po jego zakończeniu zapewne zarejestruje działal-
ność gospodarczą związana z kosmetologią.

Tekst: Włodzimierz Kupisz 
fot. Włodzimierz Kupisz, Adam Piasecki 

Sounds & Visuals, Michał Ziarkowski

Lekkoatletyczny talent ze Starówki

Piękna gmina…
RZGOWIANKA II WICEMISS ZIEMI ŁÓDZKIEJ
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W sobotę, 1 czerwca w meczu z drużyną 
z Gałkówka, drużyna Husarii odniosła 

najwyższe zwycięstwo w swojej historii: 10:0. 
Kibice okazali się dwunastym zawodnikiem, 
co przełożyło się na wspaniałą boiskową po-
stawę i grad goli. Bogatym łupem bramkowym 
podzielili się: Krzysztof Grzybowski 4, Mateusz 
Pokorski 3, Piotr Kalisz, Maciej Nędzi i Woj-
ciech Salski po 1 golu.

GKP Husaria Gealan Rzgów to klub, który 
powstał w 2016 roku. Od początku strategicz-
nym sponsorem została firma Gealan. W obec-
nym sezonie 2018/2019 Husaria okazała się 
bezkonkurencyjna w rozgrywkach łódzkiej 
Klasy B. W 18 spotkaniach aż 15-krotnie zwy-
ciężała odnosząc najwyższe zwycięstwo w swo-
jej historii: 10:0 z LKS II Gałkówek. Piłkarze 
Husarii zostali wsparci przez liczne grono ki-

biców, którzy wypełnili rzgowski stadion nie-
malże po brzegi. W następnym sezonie czeka 
nas debiutancki sezon w Klasie A, który wywal-
czyliśmy zawodnikami z naszej gminy Rzgów.

Maciej Nędzi, fot. Iwona Strzałkowska

W niedzielę, 9 czerwca w Starowej Górze 
zorganizowane zostało 13. Powitanie 

Lata, czyli festyn rodzinny z udziałem zespo-
łów z GOK, a także artystów i muzyków z Ło-
dzi i Pabianic. Absolutnym hitem były tańce 
charleston i kankan w wykonaniu najmłod-
szych artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgo-
wianie” pod kierunkiem Renaty Furgi.

Gospodarzami imprezy byli: radny Sta-
nisław Zaborowski, sołtys Anna Wielgosz, 
a konferansjerkę prowadził Mariusz Rutecki. 
Program dla dzieci już o godz. 6 rano zaczął się 
poszukiwaniem kwiatu paproci. O godz. 11.30 
oglądaliśmy występy wokalne łódzkich dzieci, 
a w samo południe Mażoretek z Bukowca. Na-
tomiast program dla dorosłych w godz. 14–22 
urozmaiciły zmagania w przeciąganiu liny, 

ognisko z biesiadą, a o godz. 18 koncert zespołu 
muzycznego „Odjazd”. Imprezie patronowały: 
gmina Rzgów oraz powiat łódzki wschodni.

Na festynie obecni byli m.in. burmistrz 
Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Małgorza-
ta Rózga, Katarzyna Berczak-Lato, sekretarz 
gminy; Radosław Pełka – przewodniczący 
Rady Miejskiej, Zbigniew Cisowski – wiceprze-
wodniczący RM, a także liczne grono naszych 
radnych.

Festyn zaszczycili swoją obecnością m.in. 
Andrzej Opala – starosta powiatu łódzkiego 
wschodniego, Klaudia Zaborowska-Gorzkie-
wicz, członkini zarządu powiatu, Zofia Sójka – 
radna powiatowa, a także Krzysztof Błaszczyk, 
dyrektor PUP.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

8 czerwca odbyły się Mistrzostwa Rzgowa 
w Szachach. Turniej został przeprowadzony 

pod nadzorem Klubu Szachowego Dwie Wie-
że Rzgów. Do udziału przystąpili zawodnicy 
z gminy Rzgów. Turniej rozgrywany był w 3 ka-
tegoriach wiekowych, a najlepszymi okazali się:
•  Kategoria Junior młodszy: 1. Patryk Piele-

siek, 2. Jagoda Barańska
•  Kategoria Junior: 1. Marta Zabłocka, 2. Igor 

Zabłoci, 3. Wiktoria Pietrzak, 4. Jakub Koziarski
•  Kategoria Senior: 1. Przemysław Pietrzak, 2. 

Radosław Bubas
Po zakończonych rozgrywkach głównych, 

sędzia – Rafał Kowalczyk odbył tradycyjną sy-
multanę z obecnymi zawodnikami. Na koniec 
wręczone zostały pamiątkowe statuetki dla 
wszystkich zawodników i zawodniczek. Kolejny 
turniej w GOSTiR, odbędzie się we wrześniu.

Ewa Tyll, GOSTiR

W Starowej Górze został rozegrany tur-
niej piłkarski, w którym uczestniczyły 

zespoły z powiatu łódzkiego wschodniego. 
Wśród młodszych zawodników zwyciężył 
zespół FC Starowa Góra w składzie: Michał 
Andrzejczak, Wojciech Kuliński, Damian 
Andrzejczak, Piotr Kacprzak i Jeremi Nowak. 
Najlepszym bramkarzem podczas piłkarskich 
zmagań został Mateusz Król.

Piękne bramki strzelili między innymi: 
Michał Andrzejczak, Piotr Kacprzak, Dawid 

Mękarski. Natomiast królem strzelców w tej 
kategorii wiekowej został mój uczeń – Damian 
Andrzejczak. Emocje sięgały zenitu podczas 
spotkań starszych uczestników turnieju, który 
został rozegrany systemem,, każdy z każdym”.

Po bardzo zaciętej i wyrównanej piłkarskiej 
walce na boisku, oczywiście z zachowaniem za-
sad tzw. czystej gry, najlepszy okazał się zespół 
Szklarnie Roszczyka, który wygrał wszystkie 
mecze, zapewniając sobie najważniejszy puchar 
w turnieju. Skład zwycięskiej drużyny: Bartek 

Roszczyk, Szymon Gradowski, Rafał Purgot, 
Damian Król, Łukasz Jędrzejczyk, Adam Wró-
blewski, Paweł Musidlak, Konrad Kmieć, Kon-
rad Stępniewski i Dominik Pacześniak.

Kolejne miejsca w turnieju zajęły zespoły: 
Kajtuś, Rehabilitacja team oraz Galaxy. Wszy-
scy bramkarze bronili tak dobrze, że trudno 
było wyłonić najlepszego z nich. Natomiast 
najładniejszą bramkę podczas turnieju zdobył 
Szymon Gradowski. Pozostałe bramki strzelili: 
Kacper Podedworny, Bartek Roszczyk, Krystian 
Lemiesz, Adam Wróblewski oraz Dominik Pa-
cześniak (rzut karny). Królem strzelców w tej 
kategorii wiekowej został Konrad Stępniewski. 
Dopisała pogoda, były wielkie sportowe emocje 
a wszyscy uczestnicy czekają już na kolejne pił-
karskie zmagania. Zatem czego chcieć więcej?

Tekst i fot. Krzysztof Chrzanowski

Dwie Wieże w akcji 
i symultana sędziego

Szklarnie Roszczyka 
wygrały wszystkie mecze

Powitanie lata w Starowej GórzeAwans Husarii 
do Klasy A
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Seniorzy na podium
Pierwszy zespół Zawiszy zakończył tegoroczne 
rozgrywki Klasy okręgowej plasując się na 3 
miejscu ligowej tabeli. Niestety po ostatnim re-
misie 1:1 rezerw Widzewa i ŁKS wiadomym 
było, że nawet okazałe zwycięstwo w ostatniej 
kolejce 6:1 nad Sokołem II Aleksandrów nie po-
zwoliło na wskoczenie na drugą lokatę. Co praw-
da punktów Zawisza zdobył tyle samo co re-
zerwy Widzewa – po 70, ale to właśnie łódzka 
drużyna znalazła się o oczko wyżej w tabeli.

Ten sezon pokazał, że w drużynie drzemie 
potencjał do gry w IV lidze i szkoda tylko, 

że akurat w tym właśnie 2018/2019 trafiliśmy 
na dwie łódzkie drużyny, które poprzez do-
konywane wzmocnienia z pierwszych kadr 
osiągnęły lepsze wyniki, zamykając nam dro-
gę do awansu. Zapowiada się jednak, że skład 
obecnego zespołu zostanie w znacznej części 
zachowany i przyszłym roku kolejny raz po-
walczy o wyższą klasę rozgrywkową. Przed 
zawodnikami czas na odpoczynek i regenera-
cję po zakończonym sezonie, a już w lipcu roz-
pocznie się ponowne ładowanie akumulatorów.

Zawodniczki Zawiszy Fiero kończą ligowe 
rozgrywki porażką 3:5 w Kutnie z tamtejszymi 
Różyczkami i finalnie miejscem w środku ta-
beli. Patrząc na problemy kadrowe zespołu 7 
miejsce w lidze należy uznać za spory sukces. 

Wydaje się, że do poprawy tegorocznego wy-
niku koniecznym będzie uzupełnienie składu 
o kolejne zawodniczki, tak aby każdorazowo 
meczowa kadra była silniejsza o 2–3 piłkarki. 
Pozwoli to na większe pole manewru przy do-
konywaniu zmian, ale także na lepsze gospo-
darowanie siłami.

Bo choć zapału, zaangażowania i woli wal-
ki nigdy naszym dziewczynom nie można było 
odmówić, to właśnie problemy kadrowe często 
stanowiły o przebiegu i niekorzystnym wyniku 
danego spotkania. Liczymy także, że kolejny 
sezon ponownie będzie lepszym o tego już za-
kończonego. Trzeba też zauważyć, że żeński ze-
spół Zawiszy na dobre już wrósł w świadomość 
sportowego rzgowskiego środowiska.

Młodzież w natarciu
W sezonie 2018/2019 Zawiszę w młodzieżo-
wych rozgrywkach ligowych reprezentowało 
5 drużyn. Ostateczne wyniki zaskoczyły chyba 
nie tylko nas samych, ale także i wszystkich 
sympatyków śledzących wyniki najstarszego 
rzgowskiego klubu. Trzy z nich wygrały swoją 
ligę, jedna uplasowała się na drugim miejscu, 
a kolejna na czwartym! Zwycięzcami swoich 
lig zostali – zespół rocznika 2008 (do rozegra-
nia pozostała jedna kolejka, na ten moment 
12 zwycięstw i tylko jeden remis), 2009 (7 li-

gowych zwycięstw, 1 remis i 2 porażki) i 2010 
(komplet ligowych zwycięstw!). Zasięgając 
języka u osób posiadających wiedzę na temat 
wyników zespołów młodzieżowych osiąganych 
w przeszłości wychodzi na to, że takiej serii 
jeszcze w dziejach Zawiszy nie było!
Pokazuje to, że rozpoczęta jakiś czas temu pra-
ca z młodzieżą zaczyna przynosić dużo radości 
i doskonałych wyników. Cieszy nas tym bar-
dziej fakt, że to właśnie te najmłodsze druży-
ny budują pozycję Zawiszy, bo to one zostały 

od podstaw założone po wyborach do zarzą-
du klubu w 2015 roku. W kuluarach mówi się 
ponadto, że najzdolniejsza młodzież Zawiszy 
dopiero w przyszłym roku zadebiutuje w ligo-
wych rozgrywkach, a chodzi oczywiście o rocz-
nik 2011. Już teraz mogą poszczycić się bardzo 
dobrą grą w organizowanych dla tego rocznika 
turniejach Żaków. Czekamy zatem z niecierpli-
wością na przyszły sezon bo może on przynieść 
nam jeszcze więcej dobrych emocji niż ten 
mijający. Zanosi się także, że zespół rocznika 
2006/07 kolejny raz powalczy o ligę wojewódz-

ką co stanowić będzie następne wyzwanie dla 
Zawiszy i kolejny znaczący krok w ocenie wa-
runków rozwoju i jednocześnie poddaniu pod 
ocenę szkolenia młodzieży w naszym klubie.

Kolejny sezon to także kolejny rekord 
względem zgłoszeń uczestniczących w roz-
grywkach zespołów – prawdopodobnie będzie 
ich aż 8! Zanosi się, że swoich przedstawicieli 
będziemy posiadali w lidze juniora młodszego, 
trampkarza młodszego, młodzika młodszego, 
orlików starszych i młodszych oraz żaków star-
szych. Repertuar ligowych spotkań zapowiada 
się zatem bardzo interesująco i z całą pewno-
ścią będzie co oglądać!

Dodatkowo oprócz zespołów seniorskich 
i młodzieżowych „ogranych” już w klubie nowy 
sezon 2019/2020, a wszystko na to wskazuje 
z uwagi na rozpoczęte rozmowy, przyniesie 
nowy produkt dla kibiców piłki nożnej. Ale 
o tym dużo więcej napiszemy już w kolejnym 
numerze Naszej Gminy.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

         ZAWISZA RZGÓW

Podsumowanie 
sezonu 2018/2019
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Chórzyści Rzgowskiego Chóru „Camerata” 
zwiedzali 1 czerwca Warszawę, odwiedza-

jąc m.in. Zamek Królewski, Stare Miasto, kate-
drę św. Jana, Barbakan, Łazienki Królewskie, 
pomnik F. Chopina, Pomnik Małego Powstań-
ca i inne ciekawe miejsca stolicy. Realizując 
program edukacyjno-kulturalny promowali-

śmy gminę Rzgów, przekazując materiały re-
klamowe. Warto wspomnieć, iż Rzgowski Chór 
„Camerata” w ub. roku obchodził 15-lecie 
działalności, chórzyści zaś chętnie uczestniczą 
we wszelkich wydarzeniach artystycznych.

Tekst i fot. Izabela Kijanka

6 lipca, o godz. 18 Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie zaprasza na Koncert Czterech 

Kultur z udziałem przedstawicieli: Cypru, Ru-
munii, Hiszpanii i Polski. Wydarzenie zapla-
nowano na scenie w parku im. Mickiewicza 
w Rzgowie. Wystąpią: Cypr – Yenibogazici 
Municipality Folk Dance Group (Cypr), – The 
Rythms of Balans (Rumunia), – Flamenco 
(Hiszpania) oraz gospodarz koncertu – ZPiT 
„Rzgowianie”. Renata Furga

2 czerwca nad zbiornikiem wodnym przy 
ul. Zielonej w Rzgowie rozegrano metodą 

spławikową – zawody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka. Wśród złowionych trofeów zdarzały 
się karpie, liny, sumiki karłowate, karasie i inne, 
które potem wróciły do wody.

Nagrody i dyplomy wręczył burmistrz Ma-
teusz Kamiński. Impreza zakończyła się piecze-
niem kiełbasek w ognisku.

Klasyfikacja zawodów:
I miejsce – Krystian Bednarski (14 złowio-

nych ryb)
II miejsce – Nadia Bednarska (13 szt.)
III miejsce – Olek Pachulski (6 szt.)
IV miejsce – Borys Sztybrych (9 szt.)

Tekst i fot. Włodzimierz Karczmarek

Camerata w królewskich 
komnatach

A to karp, 
a to sumik…

Składniki
•  szpinak i pół słoika suszonych pomidorów
•  2 garście łuskanych pestek słonecznika i dyni
• oliwki zielone
• 8 pomidorów koktajlowych

Sos
•  2 łyżki miodu i octu balsamicznego
•  2 łyżki oleju z suszonych pomidorów
•  1 duży ząbek czosnku
•  przetarty przez sito sok z kilku malin

Przygotowanie
Szpinak, słonecznik i dynię uprażyć na pa-
telni. Pomidory odsączyć z zalewy i pokroić. 
Dodać oliwki i połówki pomidorów koktaj-
lowych. Sos: czosnek przecisnąć przez praskę 
i połączyć z innymi składnikami, dokładnie 
wymieszać i polać sałatkę przed podaniem.

Składniki
•  ok. 40 g umytych liści pokrzywy
•  1 marchewka, 1 cebula
•  1 łodyga selera naciowego
•  3 ziemniaki
•  ½ białej części pora, garść natki pietruszki
•  1 łyżka oleju rzepakowego lub masła kla-

rowanego
•  pół łyżeczki gałki muszkatołowej, trochę 

lubczyku
•  opcjonalnie kawałek selera i pietruszki
•  500 ml bulionu warzywnego lub wody
•  do wody trzeba dołożyć 3 liście laurowe 

i ziele angielskie

Przygotowanie
Rozgrzać w garnku olej lub masło. Pokroić 
pora w plastry, a cebulę w kostkę i wrzucić 
na rozgrzany tłuszcz i przez chwilę dusimy. 
Kroimy w kostkę pozostałe warzywa, wrzu-
camy do garnka, dolewamy bulion lub wodę, 
doprawiamy przyprawami i zieleniną, czyli 
natką pietruszki i pokrzywą. Warzywa gotu-
jemy do miękkości, czyli ok. 20 minut.

Źródło: 
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”, 

wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

Sałatka ze świeżego 
szpinaku z suszonymi 
pomidorami

Zupa pokrzywowa

Rzgowskie smaki

Przepisy na proste zielone dania 
podają panie z KG w Czyżeminku

CZERWIEC

W dziejach Rzgowa nie brakowało drama-
tycznych wydarzeń, a jednym z nich był 
wielki pożar, który wybuchł 20 czerwca 1917 
roku od iskry parowozu tramwaju łączącego 
Łódź z Tuszynem i Kruszowem, linii zbu-
dowanej przez Niemców na potrzeby armii. 
Ogień zniszczył głównie drewnianą zabudo-
wę zachodniej części Rzgowa, a także wieżę 
i dach kościoła, co doprowadziło do zawale-
nia sklepienia nawy głównej. Kilkadziesiąt 
rodzin straciło dach nad głową, a fotografia 
pokazuje ponury obraz tego tragicznego po-
żaru sprzed ponad 100 lat.

Źródło: Rzgów. Trzy kolory, Wyd. UMR

Kartka z kalendarza

Pół żartem, pół serio…

Burmistrz rządzi, ale pieczę 

nad finansami Rzgowa 

sprawuje również 

Pani Skarbnik…

Na zdjęciu: Wzajemne podziękowania i gratulacje po sesji absolutoryjnej – burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński i skarbnik miasta Anna Czarnocka fot. WK

W rytmie czterech kultur


