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Uroczystości rocznicowe, patriotyczne, dożynki w Grodzisku, początek nowego roku szkolnego, wspólne narodowe 
czytanie, pożegnanie lata, rozpoczęcie wielkiej inwestycji TME, liczne imprezy rozrywkowe i rekreacyjne – mijający 
miesiąc obfitował w gminie Rzgów w wiele wydarzeń, o których piszemy w tym wydaniu naszej gazety.

„TME kapsuła czasu” 
wmurowana!

W RZGOWIE POWSTAJE NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE

Oficjalne wmurowanie 
kapsuły czasu pod budowę 
supernowoczesnego Centrum 
Logistycznego TME stało się 
faktem! Projekt Greenfield 
to największa inwestycja 
w historii Grupy TME, to #Wię-
cejNiżMagazyn.

Transfer Multisort Elektronik 
do maja 2020 r. zamierza wy-
budować obiekt o powierzchni 
ponad 21 000 m2, w którym 
oprócz ludzi, pracować będą 
także roboty.
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Radosne Święto Plonów
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W nakładzie 300 egzemplarzy ukaza-
ło się nowe wydawnictwo pt. „Po-

mniki pamięci na ziemi rzgowskiej” po-
święcone Grobowi Nieznanego Żołnierza 

w Rzgowie oraz pomnikowi II Konspiracji 
w Konstantynie. Wcześniej tę serię otwo-
rzył w 2013 r. folder zatytułowany „Zbrod-
nia w Babichach 1941”.

We wstępie do najnowszego wydaw-
nictwa burmistrz Mateusz Kamiński 
napisał: „Pomniki pamięci” to nie tylko 
prezentacja faktów w naszej najnowszej 
historii Polski, ale i hołd oddawany patrio-
tom, którzy za swe ideały i walkę o lepszą 
Polskę zapłacili często najwyższą cenę – 
życie.

Folder powstał pod redakcją Ryszarda 
Poradowskiego, który był jednym z inicja-
torów modernizacji pomnika na rzgow-
skiej nekropolii. Publikacja zawiera m.in. 
mało znany protokół z ubiegłorocznej eks-
humacji ułanów, pogrzebanych w miejscu, 
gdzie dziś znajduje się Grób Nieznanego 
Żołnierza w Rzgowie.

Tekst i fot. WK

Folder 
wpisujący 
się w dzieje 
gminy

W Rzgowie uroczysty przemarsz pocz-
tów sztandarowych i mieszkańców 
zapoczątkował w niedzielę, 1 wrze-

śnia uroczystości upamiętniające wybuch II 
wojny światowej oraz napaść ze Wschodu 
17 września 1939 r. Podczas okolicznościo-
wej mszy, celebrowanej przez ks. proboszcza 
Krzysztofa Florczaka, samorządowcy złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą rzgo wian – 
ofiary II wojny światowej.

W obchodach wzięli udział: Mateusz Ka-
miński, burmistrz Rzgowa, Małgorzata Rózga, 
zastępca burmistrza, Marek Bartoszewski – 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z gru-
pą radnych, Klaudia Zaborowska Gorzkie-
wicz – członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz Edyta Waprzko – radna 
powiatowa.

Grała Rzgowska Orkiestra Dęta oraz za-
śpiewał Rzgowski Chór „Camerata”.

Punktem kulminacyjnym uroczystości 
było złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego 

Żołnierza. Przybyła delegacja kombatancka. 
Kwiaty złożyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy Rzgów, PSL, PiS, OSP, a także 
Spółki Leśnej. Przed grobem powiewały sztan-
dary wszystkich szkół, Ochotniczej Straży Po-
żarnej oraz organizacji.

Burmistrz M. Kamiński przypomniał, 
że już drugi rok z rzędu uroczystość odbywa 
się przed odnowionym grobem. Do odnowie-
nia symbolicznego monumentu przyczynili 

się m.in. Spółka „Ptak”, red. Ryszard Poradow-
ski, Włodzimierz Kaczmarek i Milena Łęgocka 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Prace ekshu-
macyjne przeprowadzone w kwietniu 2018 r. 
pozwoliły stwierdzić jednoznacznie, że grób 
kryje szczątki czterech ułanów, poległych przy-
puszczalnie w czasie walk odwrotowych Armii 
Łódź”.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Uczciliśmy 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej
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Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej 25 września 2019 r. m.in. 
burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński oraz Marek Barto-
szewski wyrazili podziękowa-
nia za sprawną organizację Dni 
Rzgowa i Gminnych Dożynek.

Jak poinformował burmistrz Rzgowa Ma-
teusz Kamiński – Dni Rzgowa kosztowały 
147 689 zł, bez niewielkiej opłaty na ZAiKS. 

Po raz pierwszy organizacją i finansowaniem 
imprezy zajął się Gminny Ośrodek Kultury. 
W tym roku również obowiązywała niepisana 
zasada, żeby artyści zaspokajali bardzo różne 
gusty publiczności. Drugi z Dni Rzgowa w nie-
dzielę miał charakter pikniku rodzinnego.

Z wypowiedzi Marka Bartoszewskiego, wi-
ceprzewodniczącego RM wynikało, że liczba 
uczestników Dożynek Gminnych w Grodzisku 
przekroczyła 1000 osób! W barwnym koro-
wodzie dożynkowym uczestniczyły pojazdy 
konne z gminy Rzgów i spoza jej granic, które 
wzbudzały zachwyt publiczności nie mniejszy 
niż wieńce dożynkowe, przygotowane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich.

Gmina Rzgów do tej pory wykorzystała 
niecałe 10 mln zł z prawie 25 mln, pochodzą-
cych z wyemitowania długoterminowych ob-
ligacji, które nikomu nie zostały odsprzedane. 
Od stycznia 2019 roku faktury inwestycyjne 
są opłacane na bieżąco.

Kamerki w centrum 
zainteresowania
Drugi rok mieszkaniec naszej gminy próbuje 
ustalić sprawcę kolizji drogowej na skrzyżowa-
niu przy kościele parafialnym, który znajduje 
się w zasięgu monitoringu miejskiego. Jak po-
informował Włodzimierz Kaczmarek z Urzędu 
Miejskiego, z obrazu kamery można odczytać 
numer rejestracyjny bez dwóch cyfr, kolor 
auta sprawcy i przypuszczalną markę pojazdu. 
Materiał z monitoringu udostępniono policji. 
W dyskusji nad monitoringiem wybrzmiały 
głosy, opowiadające się za szybkim zakupem 
supernowoczesnego sprzętu i wyważone opinie 
na temat stopniowej wymiany kamerek rozło-
żonej na lata.

To, co jest możliwe szybko i za kilkanaście 
tysięcy złotych, to kamery o rozdzielczości 
obrazu 4K na wieży kościelnej. Urząd Miej-
ski w Rzgowie już rozpoczął prace nad uno-
wocześnieniem tego elementu systemu, który 
ma posiadać system identyfikowania rejestracji 
pojazdów.

Komendant Komisariatu Policji w Rzgo-
wie, obejmującego działaniem również gminę 
Brójce poinformował radnych i mieszkań-
ców o bezpieczeństwie w okresie od stycznia 
do końca sierpnia 2019 r. Podał, że wykry-
walność sprawców przestępstw w tym czasie 
wyniosła 78%. Odnotowano 223 przestępstwa, 
wykryto sprawców 181 przestępstw, odnotowa-
no 63 kradzieże i kradzieże z włamaniem.

W omawianym okresie funkcjonariusze 
udaremnili próbę zuchwałej kradzieży pali-
wa z baku ciężarówki. Na miejsce kradzieży 
podejrzani podjechali busem, zaopatrzonym 
w pokaźnej wielkości zbiornik, pompę elek-
tryczną z wężem. Podejrzanym grozi do 10 lat 
za kratami. Nasi funkcjonariusze zatrzymali 
także osobę, posiadającą 12 gramów amfeta-
niny. Zlikwidowali kilogram krzewów konopi 
do produkcji marihuany.

Rajcy miejscy zwracali uwagę na uporczy-
wą obecność pijanych i rozrabiaków w parku 
im. Adama Mickiewicza. Policja rezygnuje 
z karania ich mandatami, których i tak nie 
płacą. Bardziej skuteczne wydaje się kierowa-
nie do sądu wniosków o ich ukaranie. Jeśli nie 
zapłacą grzywny, to trafią za kraty. Radni do-
magają się także dodatkowego obchodu parku 
po zmroku przez dzielnicowego.

Organizacyjny 
kształt żłobka w Guzewie
Jedną z głównych spraw, którymi zajęli się radni 
na sesji w środę, 25 września była sprawa utworze-
nia żłobka samorządowego – pierwszego w dzie-
jach naszej gminy oraz określenie jego statutu.

Dyskusję wywołał zapis o tym, że przyj-
mowane są dzieci, co do których nie istnieją 
przeciwwskazania zdrowotne, uniemożli-
wiające im korzystanie z opieki w placówce 
guzewskiej. W tym miejscu nasuwa się pyta-
nie – a co ze szczepieniami? Z sali padł głos 
o najnowszym wyroku jednego z wojewódz-
kich sądów administracyjnych, który uznał, 
że obowiązkowe szczepienia mogą być jednym 
z kryteriów przyjęcia dziecka. Jednak stano-

wisko Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jest 
inne i ze zmianą statutu trzeba się wstrzymać, 
dopóki ewentualnie nie wpłynie odwołanie 
od wyroku WSA. Żłobek przy ul. Edukacyjnej 
rusza dopiero 1 lutego 2020 roku – jest jeszcze 
czas na śledzenie wyroków sądowych w zakre-
sie obowiązkowych szczepień.

Do żłobka samorządowego będą przyj-
mowane w pierwszej kolejności dzieci rodzi-
ców (opiekunów prawnych) zamieszkujących 
w gminie, dzieci posiadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności, dzieci rodzica (opiekuna 
prawnego) samotnie wychowującego dziecko, 
pracującego zawodowo, dzieci z rodzin wielo-
dzietnych.

Dzieci spoza gminy Rzgów będą przyjmo-
wane w miarę wolnych miejsc. W pierwszej 
kolejności ze żłobka skorzystają dzieci pra-
cowników zatrudnionych na terenie gminy. 
Opłata miesięczna za pobyt dziecka wyniesie 
10% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
(225 zł w 2019 r.). Radni uchwalili, że wyso-
kość dodatkowej opłaty w wydłużonym wy-
miarze powyżej 10 godzin dziennie wyniesie 
40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Maksymal-
na stawka za całodzienne wyżywienie to 10 zł. 
Gdy do placówki uczęszcza rodzeństwo, opłatę 
obniża się o 30% na drugie i kolejne dziecko.

W tym roku gmina otrzymała 570 tys. zł 
na 19-miejscowy żłobek w ramach resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki „Maluch+”.

W obradach rady Miejskiej w Rzgowie 
uczestniczyły: Klaudia Zaborowska-Gorzkie-
wicz i Marta Stasiak z Zarządu Powiatu Łódzkie-
go Wschodniego, zamieszkałe w naszej gminie.

Sprawozdanie burmistrza 
Rzgowa z działalności 
międzysesyjnej
Referat Inwestycji zajmował się następujący-
mi zagadnieniami:
 1.  Zakończono prace budowlane na budowie 

przedszkola i żłobka w Guzewie. Zgłoszono 
obiekt do odbioru przez Sanepid oraz PSP. 
Planowane uzyskanie pozwolenia na użyt-
kowanie w październiku 2019. Trwa wy-
posażanie obiektu, pozostał do wykonania 
plac zabaw i wymiana bramy oraz ogro-

dzenia frontowego. Wykonano parkingi 
i wjazd do przedszkola.

 2.  Świetlica w Starej Gadce. Zakończono prace 
budowlane objęte umową w obiekcie świetlicy.

 3.  Trwają prace na budowie kanalizacji w Sta-
rowej Górze i Starej Gadce. Kończą się 
prace na ostatniej ulicy objętej umową, jest 
to ulica Inspektowa.

 4.  Trwają prace wykończenie w budynku 
domu kultury. Zakres prac został powięk-
szony o mechanikę sceny i dodatkową kli-
matyzację. Planowane zakończenie całości 
prac i wystąpienie o pozwolenie na użytko-
wanie dla całego obiektu – listopad 2019.

 5.  Rozpoczęto prace związane z budową 
chodnika na ulicy Kusocińskiego.

 6.  Zakończono budowę oczyszczalni ścieków. 
Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

 7.  Trwają prace związane z budową oświetlenia 
na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim.

 8.  Zakończono montaż ogrodzenia na ulicy 
Lucernianej.

 9.  Zakończono utwardzenie terenu w OSP 
Gospodarz.

10.  Trwa budowa rurociągu odwadniającego 
ulicę Glinianą.

11.  Ogłoszono przetarg na utwardzenie terenu 
przy MOPS.

Referat Komunalny wykonywał następujące 
zadania:
*  wykarczowano teren pod drogę – ul. Kwiato-

wa w miejscowości Gospodarz
*  naprawiono oraz odnowiono barierkę przy 

stawie w miejscowości Guzew
*  wykorytowano oraz utwardzono drogę gmin-

ną w miejscowości Czyżeminek
*  oczyszczono przepust pod drogą gminna pro-

wadzącą do Kalinko Morgi oraz odmulono 
rów przy drodze powiatowej 2909E

*  ustawiono płot betonowy na nieruchomości 
gminnej położonej przy ul. Lucernianej 78 
w Starej Gadce

*  przeprowadzono przycinkę drzew i krzewów 
wchodzących w pas drogowy ul. Smugowej, 
Południowej. Literackiej w Rzgowie oraz ul. 
Podłogowej i ul. Ogrodowej w Starowej Górze

*  zamontowano progi wyspowe na drodze po-
wiatowej 2941E

*  poprawiono nawierzchnię dróg tłuczniowych 
w Starowej Górze

*  wyrównano pobocze przy drodze gminnej 
Kalinko Morgi

*  przeprowadzono naprawy cząstkowe dróg 
asfaltowych na terenie gminy Rzgów

*  wyczyszczono i odmulono rów przy drodze 
powiatowej nr 2916E w Prawdzie

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

SPRAWY MAŁE I DUŻE
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Rozpoczęła się przebudowa odwodnienia, 
chodników i skrzyżowania w Guzewie 

– na drodze powiatowej nr 2916E i drodze 
gminnej.

Projekt obejmuje przebudowę czterech 
odcinków dróg: ul. Edukacyjnej w kierunku 
Gospodarza w stronę Prawdy, drogi gminnej 
w kierunku Czyżeminka, a także drogi gminnej 
w kierunku Babich. Remont jezdni zakończy 
się rozłożeniem nowego asfaltu o grubości 
5 cm. Wyremontowane zostaną chodniki, po-
wstaną nowe zjazdy indywidualne do posesji.

Nawierzchnie bitumiczne zostaną zastąpio-
ne betonową kostką. Na odcinkach, gdzie brak 
krawężnika, przewidziano jego uzupełnienie. 
Projekt przewiduje też remont zatoki postojo-
wej w półmetrowym pasie za krawężnikiem. 
W zakres inwestycji wchodzi także odwodnie-
nie pasa drogowego.

Jak dowiadujemy się od Zbigniewa Snelew-
skiego, kierownika Referatu Inwestycji w Urzę-
dzie Miejskim w Rzgowie, aby poprawić spływ 

wody z jezdni, zaprojektowano ścieki przykra-
wężnikowe z betonowej kostki. Zachowane zo-
stanie istniejące odwodnienie rowami – projekt 
przewiduje jedynie przedłużenie istniejącego 
rowu krytego w ciągu drogi gminnej oraz wy-
konanie punktowych oraz liniowych elemen-
tów odwodnienia, zbierających wodę z pasa 
jezdni do istniejących i zaprojektowanych ro-
wów krytych.

W przetargu na modernizację skrzyżo-
wania wzięły udział 4 firmy – wygrała spółka 
z gminy Andrespol, która zaproponowała cenę 
prawie 243 tys. zł oraz 5 lat gwarancji.

Tekst i fot. W. Kupisz

W połowie września odbył się odbiór tech-
niczny przedszkola i żłobka w Guzewie. 

Z punktu widzenia prac budowlanych, obiekt 
jest gotowy do wyposażania kuchni i meblowa-
nia. Kubatura budynku wynosi prawie 3 tys. m3.

– Gotowy jest wykostkowany parking na te-
renie zamkniętym obiektu oraz wybrukowany 
wyjazd w kierunku drogi gminnej. Z prac ze-
wnętrznych planowane są jeszcze w tym roku: 
nowe ogrodzenie oraz plac zabaw – zapowie-
dział Zbigniew Snelewski, kierownik Refera-
tu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – 
Zrezygnowaliśmy z pierwotnie projektowanego 
szamba na 15 m3 i poprzestaniemy na objętości 
10 m3, ponieważ przedszkole ze żłobkiem będzie 
docelowo podłączone do kanalizacji.

– Najwcześniej, bo już 1 lutego 2020 r. zosta-
nie uruchomiony żłobek – poinformowała wi-
ceburmistrz Małgorzata Rózga. – W paździer-
niku tego roku gmina powoła nową jednostkę 
budżetową – żłobek na 19 miejsc. Przedstawi-
liśmy Radzie Miejskiej w Rzgowie projekt jego 
statutu organizacyjnego. Żłobek ma zatrudniać 
trzy opiekunki, ale w ramach tej obsady bę-
dzie dyrektor żłobka. Rekrutacja dzieci potrwa 
od grudnia br. do stycznia 2020 r.

– Równolegle – poprzez Urząd Marszałkow-
ski w Łodzi – trwają starania nasze starania 
o unijne dofinansowanie w wysokości ok. 700 
tys. zł na etaty i przygotowanie żłobka do przy-

jęcia maluszków – dodaje M. Rózga. – Nasz 
wniosek jest po ocenie formalnej i w tej chwili 
trwają negocjacje w jego sprawie. Przypomnę, 
że gmina Rzgów otrzymała z Łódzkiego Urzę-
du Wojewódzkiego 570 tys. zł dofinansowania 
dla żłobka w jednej z sal wybudowanego przed-
szkola w Guzewie. Będzie to pierwszy w gminie 
żłobek publiczny.

Pod jednym dachem w kolorowym, no-
wiutkim budynku w Guzewie powstaje pu-
bliczne przedszkole, filia rzgowskiej placówki 
o tym samym profilu. Ponieważ przedszko-
le obowiązuje tzw. podstawa programowa, 
z jego otwarciem trzeba poczekać do nowego 
roku szkolnego. W filii znajdzie się od dwóch 
do trzech grup dzieci. Otrzymają one do dys-
pozycji największą salę, którą można przedzie-
lać w miarę potrzeby na dwie niezależne części.

Ostatni, tegoroczny etap budowy przed-
szkola ze żłobkiem pochłonie 881 tys. zł, nie li-
cząc wyposażenia pomieszczeń kuchni ze zmy-
walnią (ok. 28 tys. zł). Wykonawca zastosował 
nowoczesne pompy cieplne, odzyskujące ciepło 
z powietrza. Pompy czerpią ciepło nawet przy 
zupełnie pochmurnym niebie i mrozie docho-
dzącym do −10°C. W przedszkolu ze żłobkiem 
przewidziano również częściowo ogrzewanie 
podłogowe.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Zgodnie z harmonogramem budowy, 
zakończył się tegoroczny etap budowy 
świetlicy wiejskiej w Starej Gadce. Fir-

ma Antoniego Jędraszka z Pabianic wykona-
ła prace o wartości prawie 187 tys. zł, w tym 
ocieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 
349 m2, montaż drzwi oraz okien z oprawami 
w kolorze antracytowym.

Prawdopodobnie, jeszcze w tym roku zosta-
nie wykonane przyłącze kanalizacyjne. Na razie 
zrezygnowano z wybrukowania opaski wokół 
świetlicy wiejskiej, aby jej nie zniszczyć podczas 
wykonywania przyłączy. Zamiast niej powstał 

taras od zadrzewionej strony. Dach i okna sko-
jarzone w barwach grafitowej i antracytowej – 
przyciągają wzrok przechodniów tym bardziej, 
że elewacja została wzbogacona wstawkami 
z ozdobnego tynku imitującego drewno.

Realizowany od 2017 r. budynek to świetlica 
wiejska o wymiarach 26,3x19,44 m, a jej wyso-
kość wynosi 9,64 m. Jego kubatura to 1200 m3, 
a powierzchnia zabudowy – 358 m2. Świetli-
ca jest zaopatrzona w mury ognioodporne. 
Zaprojektowano dach wielospadowy o pow. 
463 m2 i o kącie nachylenia 45 st.

Tekst i fot. WK

Odpływ dla 
skrzyżowania

Kolorowy żłobek 
ruszy od 1 lutego 2020

Antracytowa świetlica 
– koniec etapu

GUZEW

GUZEW

STARA GADKA
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Władze gminy Rzgów wzięły udział w Fo-
rum Ekonomicznym w Krynicy. Trze-

cie miejsce, które zdobyliśmy w tegorocznym 
„Rankingu finansowym samorządu terytorial-
nego” stało się inspiracją do zaproszenia nas 
do udziału w panelach dyskusyjnych.

– Miałem przyjemność reprezentować nasz 
samorząd w spotkaniu „Jakość życia priorytetem 
współczesnych miast” – powiedział burmistrz 
Mateusz Kamiński. – Rozmawialiśmy m.in. 

o podnoszeniu jakości życia mieszkańców, przy-
ciąganiu inwestorów i partnerstwie publiczno-
-prywatnym. Wracamy z nową wiedzą, przemy-
śleniami i pomysłami.

Podczas wspomnianego spotkania M. Ka-
miński był pytany o źródła sukcesów gminy 
Rzgów. W odpowiedzi zwrócił uwagę na ko-
nieczność pogodzenia interesów mieszkańców 
i inwestorów. Trzeba wyjść do ludzi i powie-
dzieć, jakie uciążliwości wiążą się z każdą pla-
nowaną inwestycją w sąsiedztwie. 

Z drugiej strony – jeszcze przed planowa-
niem przestrzennym i wydaniem decyzji śro-
dowiskowej – urząd prowadzi dialog z przed-
siębiorcami, którzy chcą ulokować działalność 
na terenie gminy. Informuje się przedsiębiorców 
o oczekiwaniach czy potencjalnych obawach 
mieszkańców. Dzięki temu inwestor nie naraża 
się na zablokowanie działalności przez sąsiadów.

O tym, że gmina Rzgów jest dobrym miej-
scem do inwestowania świadczy chociażby to, 
że w gminie o potencjale ludności przekracza-
jącym 10 tysięcy – działa około 1850 firm!

Gmina Rzgów pełni podwójna rolę: jest 
„sypialnią” Łodzi, a więc musi gwarantować, 
że to będzie miejsce przyjazne dla mieszkań-
ców. To oznacza, że samorząd musi chronić ich 
przed uciążliwą działalnością gospodarczą. 

Burmistrz Mateusz Kamiński indagowa-
ny o to, czego oczekuje od państwa przyznał, 
że „najlepiej, gdyby nie przeszkadzało”. Samorząd 
oczekuje na przykład sprawnego wydawania po-
zwoleń wodnoprawnych. Druga kwestia to inwe-
stycje drogowe strategiczne z punktu widzenia 
gminy Rzgów. Przebiegają przez nią cztery drogi 
krajowe i jedna wojewódzka. Ich obecność daw-
niej wpływała pozytywnie na lokowanie firm, 
przyczyniła się do bujnego rozwoju gospodar-
czego. Teraz potrzebne jest rondo, którego kosz-
tów sama gmina nie podźwignie. Tu jest pilnie 
nieodzowne finansowe wsparcie państwa.

Włodzimierz Kupisz, fot. Miron Ossowski

Oficjalne wmurowanie kapsuły cza-
su pod budowę supernowoczesnego 
Centrum Logistycznego TME stało 

się faktem! Projekt Greenfield to największa 
inwestycja w historii Grupy TME, to #Więcej-
NiżMagazyn.

– Pierwsze prace budowlane naszego no-
wego Centrum Logistycznego rozpoczęły się 
kilka tygodni temu i z każdym kolejnym dniem 
efektywność działań na budowie zwiększa się. 
Wmurowanie kapsuły czasu pod projekt Green-
field to dla firmy TME ważny moment, a cała in-
westycja zapewni naszym klientom dotychczaso-
wy, a nawet wyższy standard obsługi, co stanowi 
dla nas priorytet – mówi Andrzej Kuczyński, 
członek zarządu ds. operacyjnych TME.

Transfer Multisort Elektronik do maja 
2020 r. zamierza wybudować obiekt o  po-
wierzchni ponad 21 000 m2, w którym oprócz 
ludzi, pracować będą także roboty. Inwestor, 

międzynarodowy dystrybutor komponentów 
elektronicznych, elektrotechnicznych, automa-
tyki przemysłowej i wyposażenia warsztatowe-
go, należy do światowej czołówki w swojej bran-
ży, w ofercie posiada ponad 250 tys. produktów, 
które wysyła do firm i klientów indywidualnych 
z blisko 150 krajów na całym globie. Firma po-
siada 10 spółek zależnych zlokalizowanych m.in. 
w  Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, 
Hiszpanii czy w Chinach. W swoich planach 
ma dalszą ekspansję obejmującą rejon Bliskie-
go Wschodu, Australię oraz Stany Zjednoczone.

– To wymagające, ale bardzo obiecujące ryn-
ki, na których od lat działamy, ale na których 
chcemy zintensyfikować naszą obecność. Stale też 
rośnie skala naszej działalności w Europie i Azji. 
Projekt Greenfield pozwala nam na kolejny krok 
w rozwoju. W pierwszym etapie inwestycji zbu-
dujemy halę magazynową, która razem z częścią 
biurową i techniczną obiektu będzie miała ponad 
21 000 metrów kwadratowych. Budowa w Rzgo-
wie pod Łodzią potrwa do 2020 roku, natomiast 
centrum logistyczne zacznie działać w 2021 r. 
Na tym etapie planujemy zatrudnienie na pozio-
mie ok. 500 osób – dodaje Andrzej Kuczyński.

Obecnie TME posiada centrum logistyczne 
o powierzchni blisko 19 tys. m2 przy ul. Ustron-
nej w Łodzi. Wykorzystywane w nim są nowo-
czesne rozwiązania, m.in. układnice paletowe 
oraz typu mini-load o wysokości 23 m. Każde-
go dnia w świat wyrusza z niego ponad 5 000 
paczek. Nowe centrum dystrybucyjne pozwoli 
podwoić tę liczbę.

Greenfield to bardzo nowoczesny projekt. 
Zakłada automatyzację wielu procesów, w ra-
mach których ludzie pracować będą wspólnie 
z robotami. W rzgowskim centrum TME po-
jawią się m.in. automatyczne sortery, roboty 
wydające produkty czy maszyny pakujące, 
co pozwoli zautomatyzować procesy magazy-

nowe aż w 60%. Duży nacisk położony zosta-
nie nie tylko na efektywność pracy, ale także jej 
komfort. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 
obejmującym m.in. system klimatyzacji, wa-
runki panujące w magazynie porównywalne 
będą do standardów biurowych. Do dyspozy-
cji pracowników będzie kantyna, strefa relaksu, 
a także pole do paintballa.

– Jako pracodawca dbamy o zapewnienie 
właściwych warunków wszystkim naszym pra-
cownikom. Dotyczy to zarówno naszego biura 
przy ul. Rozalii, centrum logistycznego przy ul. 
Ustronnej, biura w Gdyni, Krakowie czy wła-
śnie projektu Greenfield. Hasło przewodnie tej 
inwestycji to #WięcejNiżMagazyn i dołożymy 
wszelkich starań, by tak właśnie to miejsce było 
odbierane przez naszych pracowników. Ma ono 
także swoje odzwierciedlenie w zastosowaniu 
najnowocześniejszych, nierzadko autorskich 
technologii. Projekt Greenfield zakłada docelo-
wo m.in. wykorzystanie ponad 30 robotów, które 
będą usprawniać pracę ludzi. Łącznie proces ma-
gazynowy zostanie zautomatyzowany aż w 60% 
– podsumowuje Andrzej Kuczyński, TME.

W spotkaniu wzięli udział m.in. widoczni 
na zdjęciach: prezydent Łodzi Hanna Zdanow-
ska, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, 
wiceprezes zarządu firmy Adamietz Szczepan 
Kusibab oraz członek zarządu ds. operacyjnych 
TME Andrzej Kuczyński.

Podczas uroczystości burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński powiedział: – Ten dzień 
symbolicznie kończy skomplikowany i wie-
lomiesięczny okres zaangażowania zarządu 
i pracowników TME, urzędników rzgowskiego 
urzędu miejskiego, radnych rady miejskiej w Rz-
gowie oraz pracowników starostwa powiatowego 
w Łodzi na rzecz przygotowania dokumentacji 
tej inwestycji. Dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że to ambitne zamierzenie 
może wejść w etap realizacji.

W sposób szczególny, chciałbym podzięko-
wać TME za otwartość na konsultowanie swoich 
planów z mieszkańcami tego rejonu naszej gmi-
ny. Takie nastawienie do przyszłych sąsiadów 
bardzo pomagało w przygotowaniu do budowy. 
Wpisywało się to jednocześnie w strategiczne 
założenie naszej gminy, aby nowe inwestycje 
uwzględniały to, że gmina Rzgów jest miejscem 
przyjaznym przedsiębiorcom, ale i mieszkańcom.

Inwestor z nowej branży na naszym tere-
nie. Łączy to, co u nas nowe – logistykę i nowe 
technologie. Wzbogacając gminę o nową branżę, 
TME zwiększy różnorodność gospodarczą, a za-
razem podstawy finansowego rozwoju naszej 
wspólnoty samorządowej.

Gratuluję TME tej inwestycji i życzę jej jak 
najszybszej, i jak najsprawniejszej realizacji.

Fot. Artur Kraszewski

Gmina Rzgów 
w czołówce 
samorządów

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY

„TME kapsuła czasu” 
wmurowana!

NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE POWSTAJE W RZGOWIE

PROJEKT GREENFIELD W LICZBACH

I etap:
• Powierzchnia hali magazynowej: ponad 18000 m2

•  Powierzchnia budynku administracyjno-socjalnego: 
2500 m2

• Powierzchnia budynku technicznego: 1 000 m2

• Powierzchnia działki: 15 ha
• Docelowa liczba pracowników: do 500 osób
• Zakończenie budowy: maj 2020
• Wstępne uruchomienie produkcyjne: 2020/2021
• Wartość inwestycji: 150 mln zł

Dalsze etapy:
• Powierzchnia zabudowy: do 54000 m2

•  Zatrudnienie: 1000–2000 osób, w zależności 
od działania technologii
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We wszystkich szkołach uroczyście 
obchodzono rozpoczęcie roku 
szkolnego. Monika Łoboda, nowa 

dyr. Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie powiedziała, że to pierwszy rok 

szkolny w zreformowanej 8-letniej podstawów-
ce. Pierwszy rok bez klas gimnazjalnych, które 
zniknęły w konsekwencji reformy oświaty.

W SP im. J. Długosza uroczystość była 
szczególnie wzruszająca, bo nowa pani dyrek-

tor żegnała swoją poprzedniczkę Iwonę Skal-
ską. I. Skalska rozpoczynała swoją naukę w bu-
dynku zajmowanym obecnie przez Przedszkole 
Publiczne. Jak wspominała, nie było wówczas 
szatni, świetlicy, jadalni, których obecność dzi-
siaj jest taka zupełnie oczywista. Absolwentem 
rzgowskiej podstawówki jest m.in burmistrz 
Mateusz Kamiński, który nie krył wzruszenia 
podczas pożegnania dyrektor I. Skalskiej.

Na rozpoczęciu roku szkolnego w SP im. 
Jana Długosza uroczystość śledzili m.in. Mał-
gorzata Rózga, wiceburmistrz Rzgowa, Kata-
rzyna Berczak-Lato – sekretarz gminy, a także 
dyrektorzy gminnych instytucji i Edyta Waprz-
ko, radna powiatowa.

W SP w Guzewie w uroczystości wziął 
udział Miron Ossowski, szef promocji gminy, 

a w SP w Kalinie – Marta Pietrusińska, inspek-
tor ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 
Podstawówka guzewska ma nową dyrektor Do-
rotę Kwaśniewską.

W największej szkole w naszej gminie na-
ukę rozpoczęło blisko 550 uczniów w 25 kla-
sach (w pierwszych dniach września liczba 

uczniów nie jest jeszcze ostateczna). Podczas 
uroczystości w szkołach przedstawiano no-
wych nauczycieli, jak również wychowawców. 
Dzieci nawzajem podziwiały swoją wakacyjną 
opaleniznę i na gorąco dzieliły się wspomnie-
niami z radosnych ostatnich dwóch miesięcy.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Wakacyjne 
wpomnienia 
i zmiany…

NOWY ROK SZKOLNY



RZGÓW NASZA GMINA – wrzesień 2019 ROZRYWKA I REKREACJA 7

Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada So-
łecka w Czyżeminku zorganizowali 14 
września Piknik Rodzinny „Pożegnanie 

Lata”. Mariusz Agatka oprowadzał gości po roz-
rastającym się terenie rekreacyjnym, skupionym 
wokół obu pawilonów świetlicy wiejskiej.

Pod dużą, nową wiatą gospodarze zorgani-
zowali degustację lokalnych specjałów na go-
rąco i na zimno. M. Agatka zademonstrował 
też nową, małą wiatę za nową częścią świetli-
cy, gdzie rodzice mogą gawędzić przy filiżance 
kawy, gdy ich dzieci bawią się na placu zabaw 
lub grają na nowym boisku do piłki plażowej. 

Teren rekreacyjny powstał ze środków gminy 
Rzgów oraz funduszu sołeckiego.

Na pikniku pojawił się też wiceminister in-
westycji i rozwoju Waldemar Buda, ofiarowując 

stół pingpongowy, który w niepogodę ma sta-
nąć w nowym budynku świetlicy. Tenis stołowy 
to tylko jedna z kilku rozgrywek sportowych, 
towarzyszących pożegnaniu lata. Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

OSP w Guzewie, Klaudia Zaborowska-
-Gorzkiewicz oraz sołtys Anna 

Wydra zorganizowały dla mieszkańców pik-
nik rodzinny pod hasłem „Naturalnie, że ku-
linarnie – smakowita integracja”. Pod okiem 
eksperta prowadzono naukę sztuki 
nakrywania do stołu, gdzie 
wszystko jest uporządko-
wane z dokładnością 
do pół kciuka!

Potem przyszła 
kolej na sztukę rzeź-
bienia w owocach 
i warzywach. 20 pań 
zamieniło skrzyn-

ki rolnych płodów w bukiety z warzyw. Przy 
pomocy np. temperówek do marchwi wycza-
rowywały cudeńka do ozdoby stołów. Dobro-
sąsiedzkie spotkanie po zapadnięciu zmroku 
skoncentrowało się wokół płonącego ogniska, 

nad którym pieczono kiełbaski.

Imprezę sfinansowano 
ze środków Programu 

Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2018 
oraz gminy Rzgów.

Tekst i fot. 
Włodzimierz Kupisz

W sobotę, 14 września, w strażnicy OSP 
Kalinko odbyła się impreza integracyj-

na dla mieszkańców. Przygotowały ją niezastą-
pione panie z KGW. W programie znalazła się 
biesiada na czele z pieczoną baraniną, zabawy 
i konkursy dla najmłodszych pod kierunkiem 
animatorów, malowanie dziecięcych buziek 
oraz zwiedzanie wozu gaśniczego.

Bezdyskusyjnym hitem imprezy był występ 
cyganerii artystycznej pod nazwą „Kalineczki 
Sąsiadeczki” z bratniej miejscowości Kalino. 
Ten malowniczo ubrany zespół wokalno-mu-
zyczny pod wodzą Anny Pachulskiej przewod-
niczącej KGW w Kalinie przydał rodzinnemu 
piknikowi dodatkowych atrakcji. Publiczność 
oglądała występ pokładając się ze śmiechu.

„Kalineczki Sąsiadeczki” zwróciły rów-
nież uwagę Katarzyny Berczak-Lato, sekretarz 
gminy Rzgów, sołtysa Józefa Zimonia, radnego 
Przemysława Szczecha oraz radnej powiato-
wej Edyty Waprzko. Kto doczekał do godz. 19 
na lżejszej diecie, ten zasiadał z sąsiadami nad 
półmiskami z pieczystym z baraniny na gorąco.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Bukiety 
warzyw 
zakwitły 
w Guzewie

W Kalinku 
przygrywały 
sąsiadki 
z Kalina

Piknikowe 
pożegnanie 
lata

Zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności remizy OSP w Kalinku jako forma 
integracji społecznej pt. „Jak dobrze mieć sąsiada” zostało zrealizowane 
w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 
w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wła-
snych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizo-
wanych na terenach wiejskich. Umowa dotacji nr 194/RŚ/19.
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W niedzielę, 8 września 
2019 r., w Grodzisku odbyły się 
Dożynki Gminne. W imprezie 
wzięło udział kilkaset osób. 
Wydarzenie rozpoczęło 
się od poświęcenia chleba 
i wieńców dożynkowych 
w kościele parafialnym 
pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika.

Starostowie dożynkowi: Małgorzata Kluka 
i Waldemar Lasoń ofiarowali bochen chleba 
proboszczowi ks. Krzysztofowi Florczakowi, 
który przyjął go na znak zakończenia bardzo 
trudnych żniw – w kolejnym roku pod zna-
kiem suszy.

Podczas mszy wystąpiły Rzgowski Chór 
„Camerata” oraz zagrała Rzgowska Orkiestra 
Dęta z GOK. Po raz ostatni orkiestrą dyrygo-
wał Krzysztof Goss. Na zakończenie nabożeń-
stwa ksiądz proboszcz przekazał ukraińskiej 

delegacji z partnerskiego rejonu storożyniec-
kiego 5 tys. zł. Tę kwotę zebrano od parafian 
po mszy w Rzgowie. Pieniądze mają wspomóc 
naszych rodaków po przejściu katastrofalnego 
gradobicia. Pięknie za nie podziękował po pol-
sku szef ukraińskiej delegacji Jarosław Bartosz.

Zgodnie ze rzgowską tradycją, przed świą-
tynią młodzi artyści z Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Rzgowianie” częstowali wychodzących 
po mszy kęsami chleba z miodem.

Rozmach, z jakim zorganizowano radosne 
Święto Plonów zadziwił mieszkańców, podobnie 
jak wielu zaproszonych gości. Zaczęło się od prze-
jazdu przez gminę barwnego korowodu, który 
poprzedzony był pojazdami konnymi: bryczka-

Radosne Święto Plonów
DOŻYNKI GMINNE 2019 W GRODZISKU
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mi, powozem, a także dorożkami. Potem podą-
żały wielkie, umajone ciągniki rolnicze, ciągnące 
przyczepy i platformy z gospodyniami z KGW 
i Zespołem Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Długi ko-
rowód zamykała kolumna samochód strażackich.

Na placu zabaw w Grodzisku stanęła estra-
da, a przed nią miasteczko namiotowe z sekto-
rem żywieniowym, kawiarnianym, kiermaszem 
miodów z lokalnych pasiek, wystawą królików 
rasowych oraz kolejką linową i dmuchańcami 
dla dzieci. Kulminacyjna częścią uroczysto-
ści było ofiarowanie wieńców dożynkowych 
przedstawicielom władz, połączone z przy-
śpiewkami w wykonaniu kół gospodyń wiej-
skich. Podkład muzyczny do przyśpiewek był 
dziełem akordeonisty Jarosława Rychlewskie-
go, po. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Z kolei samorządowcy wręczali tradycyj-
ny bochen chleba przyjaciołom gminy Rzgów, 
co staje się nową tradycją.

Najbardziej kolorowym i dynamicznym 
elementem programu artystycznego Dożynek 
Gminnych był występ Zespołu Pieśni Tańca 
„Rzgowianie” pod kierunkiem artystycznym 
Renaty Furgi. Duże wrażenie na publiczno-
ści zrobiła wiązanka tańców krakowskich. 
W Święcie Plonów zorganizowanym przez so-
łectwo Grodzisko-Konstantyna wzięli udział: 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, wi-
ceburmistrz Małgorzata Rózga, sekretarz 
gminy – Katarzyna Berczak-Lato, Radosław 
Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej w Rz-
gowie, wiceprzewodniczący RM – Marek Bar-
toszewski i Zbigniew Cisowski, wicestarosta 
Ewa Gładysz, członkinie Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego: Klaudia Zaborow-
ska-Gorzkiewicz oraz Marta Stasiak, radna 
powiatowa Edyta Waprzko, poseł Alicja Ka-
czorowska, Włodzimierz Fisiak – radny Sej-
miku Województwa Łódzkiego, Piotr Cieplu-
cha – dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki 
Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkie-
go, prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak 
– wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej VII 
kadencji w Łodzi, Grzegorz Matuszak – wójt 
zaprzyjaźnionej gminy Rzgów w Wielkopol-
sce, dr Dariusz Rogut – dyrektor IPN w Łodzi 
oraz Krzysztof Banasiak z władz Regionalnego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Łodzi.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Radosne Święto Plonów
DOŻYNKI GMINNE 2019 W GRODZISKU
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska

No w e l e 
w y b r a n e 
s p o ś r ó d 

100 nadesłanych 
do kancelarii Pre-
zydenta Polski za-
proponowano Pola-
kom do wysłuchania 
podczas ósmej edycji 
wydarzenia. Rzgów 
przyłączył się do akcji 
6 września prezentu-
jąc „Dym” Marii Ko-
nopnickiej oraz „Ka-
tarynkę” Bolesława 
Prusa. Park Miejski 
im. Adama Mickie-
wicza w Rzgowie 
był przepiękną sce-
nerią dla występu-
jących i słuchaczy. 
Wymarzona pogoda 
dopełniła dzieła.

Uczeń  Szkoły 
Podstawowej w Rzgo-
wie Oskar Salski roz-

począł spotkanie od przeczytania listu Pre-
zydenta Polski skierowanego do uczestników 
Narodowego Czytania.

„(…) Jest to wybór tekstów, których 
wspólnym mianownikiem jest polskość w po-
łączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją 
nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwię-
zła forma idzie w parze z mistrzo-
stwem stylu i plastycznością, która 
pozostawia w umysłach czytelni-
ków niezapomniane wrażenia…” 
– te słowa z listu Prezydenta RP 
definiują wybór tekstów. Połącze-
nie epok i różnych stylów poka-
zały obraz Polski na przestrzeni 

lat, dając odbiorcom możliwość uczestnicze-
nia w lekcji historii, zapisanej przez wybit-
nych Polaków w utworach lapidarnych, ale 
bardzo wymagających i trudnych – nowelach. 
Z tekstem zmierzyli się: burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński; wiceburmistrz Małgorza-
ta Rózga; radni: Edyta, Waprzko i Radosław 

Pełka; kierownicy jednostek: 
Aneta Łopyta, Beata Jasiu-
kiewicz; czytelnicy: Waleria 
Kowalska, Teresa Gogulska, 
Halina Tańska-Bednarczyk, 
Katarzyna Wankiewicz; na-
uczyciele: Joanna Kurow-
ska i Urszula Sabela, a także 

uczniowie: Martyna 
Wilk, Dawid Dubla, 
Patrycja Pomarkie-
wicz, Natalia Piorun, 
Tosia Staszkiewicz 
oraz Mikołaj Stefa-
niak. Podkład mu-
zyczny stanowiły 
utwory Stani-
sława Moniusz-

ki oraz Fryderyka 
Chopina w wyborze 
dokonanym przez 
Izabelę Kijankę.

Gminna Biblio-
teka Publiczna w Rz-
gowie oraz Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Rzgowie dziękują 
lektorom i uczest-
nikom wydarzenia.

Kolejna edycja 
Narodowego Czy-
tania już za rok! 
Do zobaczenia!

▪

Narodowe 
Czytanie

W czwartek, 5 września 
2019 r. został odsłonięty pomnik 
w Guzewie, upamiętniający 
ofiary II wojny światowej 
pochodzące z sołectwa Guzew-
Babichy. To także symboliczny 
pomnik podporucznika Teofila 
Jurka, strzelca z Guzewa, który 
zginął w kampanii wrześniowej 
1939 roku, broniąc linii Warty.

Na tablicy na obelisku zostali wymienieni rów-
nież: Stefan Jurek, Hilary Marek, Leon Ostoj-
ski i Stanisław Siotor. Symbolicznie, guzewski 
obelisk upamiętnia wszystkich z Guzewa i Ba-
bich, którzy zginęli lub zostali zamordowani 
bezimiennie w czasie II wojny światowej w la-
tach 1939–1945.

W uroczystości wzięły udział rodziny upa-
miętnionych. Kwiaty złożyli m.in. przedstawi-
ciele mieszkańców – Rada Sołecka Guzewa-Ba-
bich, jak również druhowie OSP, nauczyciele 
i uczniowie SP im. K. Makuszyńskiego w Gu-
zewie, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, 
przewodniczący Rady Miejskiej Radosław 
Pełka, wiceprzewodniczący RM Marek Bar-
toszewski, Klaudia Zaborowska-Gorzkie-
wicz – członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, delegacje PSL i PiS.

Symboliczny obelisk z tablicą okoliczno-
ściową poświęcił ks. Krzysztof Florczak – pro-
boszcz parafii w Rzgowie. Słowo o upamiętnio-
nych wygłosili m.in. radny Wiesław Gąsiorek 
i sołtys Anna Wydra. O konieczności stwo-
rzenia miejsca pamięci w Guzewie przesądziła 
historia Teofila Jurka, nazwanego „ostatnim 
żołnierzem Września 1939 r.” Ten przydomek 
wziął się stąd, że jego szczątki zostały odkryte 
w 2015 r. – 76 lat po stoczeniu wojny obronnej. 
Dopiero wtedy rodzina dowiedziała się o miej-
scu i okolicznościach śmierci jednego z trzech 
braci z Guzewa, poległych w czasie II wojny 
światowej.

21 listopada 2015 r. w Sieradzu-Męce odbył 
się pogrzeb szeregowego Teofila Jurka, który 
był żołnierzem 31. Pułku Strzelców Kaniow-
skich. 5 września 1939 r. znalazł się w oddzia-
le, broniącym linii Warty w Mnichowie koło 
Sieradza. Okopał się nieopodal bunkra, który 
został trafiony pociskiem artyleryjskim i stał się 
grobem dla całej 14-osobowej załogi. 29-letni 
Teofil Jurek zginął od odłamka innego pocisku.

Po Teofilu Jurku nie zachowała się żadna 
fotografia. Został zidentyfikowany na podsta-
wie tzw. nieśmiertelnika, aluminiowej blaszki 
z nazwiskiem oraz imieniem noszonym przez 
każdego żołnierza. Kopię tego nieśmiertelnika 
otrzymała rodzina poległego strzelca. Podczas 
ekshumacji 17 października 2015 r. znalezio-
no 91 łusek karabinowych. Teofil Jurek został 
pochowany w kamiennej kwaterze, kryjącej 
szczątki 162 żołnierzy poległych w walkach 
o Sieradz i pozycje nad Wartą. Pośmiertnie 
awansowany został do stopnia podporucznika.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Hołd dla ofiar II wojny światowej

2019
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12 września 2019 r. w Starej 
Gadce na Grobowej Górze 
odbyła się uroczystość 
ekumeniczna z udziałem 
kapłana rzymskokatolickiego 
oraz pastora dla uczczenia 
pamięci 2 tysięcy żołnierzy 
poległych podczas Operacji 
Łódzkiej 1914 r. W mundurach 
państw zaborczych walczyli 
tu także Polacy. Delegacje 
wojskowe, samorządu 
rzgowskiego oraz Rady 
Sołeckiej z sołtys Zofia Gruszką 
w Starej Gadce złożyły kwiaty 
przed kamiennym pomnikiem 
oraz zapaliły znicze.

W Starej Gadce osiem dni trwało po-
rządkowanie cmentarza wojenne-
go. Grupa żołnierzy i podoficerów 

Bundeswehry z jednostki łączności w Storkow 
w Brandenburgii oraz 32. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego z Łasku usuwała chwasty i odsłaniała 
zbiorowe mogiły oraz otoczenie kamiennego 
monumentu na samym szczycie. Przyjazd 
Niemców umożliwiła Fundacja „Pamięć” w po-
rozumieniu z Niemieckim Ludowym Związ-
kiem Opieki nad Grobami Wojennymi.

W czwartkowym wydarzeniu wzięli 
udział m.in. podpułkownik Krzysztof Bień, 
zastępca dowódcy łaskiej jednostki lotni-
czej, Bartosz Bijak, naczelnik Oddziału Biura 
Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu 
Pamięci Narodowej w Łodzi, burmistrz Rzgo-
wa Mateusz Kamiński, przewodniczący Rady 
Miejskiej Radosław Pełka, Paweł Redzyna z in-
nymi radnymi.

Burmistrz Mateusz Kamiński poinformo-
wał, że nekropolia z czasów Bitwy Łódzkiej 
w 1914 r. w Starej Gadce należy do najcenniej-
szych zabytków gminy Rzgów.

– 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 – opowiadał gościom Włodzimierz 
Kaczmarek z Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – 
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. Niemiecka 
artyleria stała na polach nieopodal brzegu 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 poległych, których pogrzebano 
na miejscu i zbudowano pomnik. W nekropolii 
spoczywają również szczątki żołnierzy Wehr-
machtu z 1939 r. oraz Rosjan i Niemców, prze-
niesionych z parku Wolności w Pabianicach.

Uroczystości na 105-letnim cmentarzu 
wojennym zakończył obiad dla uczestników 
w świetlicy wiejskiej w Starej Gadce, przygo-
towany przez zawsze niezawodne panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich. Przy okazji wojskowi 
z Bundeswehry wspominali polską gościnność, 
jakiej zaznali podczas Dożynek Gminnych 
w Grodzisku. Niemieccy żołnierze przekazali 
burmistrzowi Rzgowa oprawione zdjęcie z ich 
jednostki łączności w Brandenburgii.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W Starowej Górze odbyło się podsumo-
wanie konkursu plastycznego dla dzieci 

i młodzieży pod hasłem: „Moje wakacje”. Po-
ziom artystyczny prac i oryginalność ich wy-
razu tak zachwyciły jury na czele z Mateuszem 

Kamińskim, burmistrzem Rzgowa, że komisja 
oceniająca postanowiła przyznać wszystkim 
uczestnikom równorzędne nagrody.

Poza burmistrzem wręczali je: Stanisław 
Zaborowski – organizator i radny RM w Rz-
gowie, a także Anna Wielgosz – sołtys Staro-

wej Góry. Serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji imprezy należą się Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Rzgowie.

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na miłe 
pogawędki przy ognisku z kiełbaskami z firmy 
Grot, która sponsorowała specjały na tę okazję.

WK, fot. Organizatorzy

W Starej Gadce oddali 
cześć poległym

Barwne 
wspomnienia 
z wakacji
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Jak wynika z analiz Komisji Europejskiej, je-
steśmy najmniej ostrożnym narodem w UE, 

jeśli chodzi o zachowania w Internecie. Aż 57% 
z nas nie instaluje oprogramowania antywi-
rusowego, 72% odwiedza strony internetowe 
mimo braku przekonania o ich bezpieczeń-
stwie, 83% Polaków używa tego samego hasła 
do różnych kont, 86% nie zmienia regularnie 
haseł do posiadanych kont i 92% nie zmienia 
ustawień dotyczących bezpieczeństwa w prze-
glądarkach internetowych. Narażamy się przez 
to na niebezpieczeństwo utraty naszych wrażli-
wych danych i naszych pieniędzy.

10 zasad cyberbezpieczeństwa
 1.  Instalujmy na swoim komputerze dobry 

program antywirusowy i regularnie go ak-
tualizujmy.

 2.  Stosujmy się do ustalonych przez bank zasad 
bezpieczeństwa zamieszczonych na stronie. 
Jeśli coś odbiega od normy, to przerwijmy 
transakcję i skontaktujmy się z bankiem.

 3.  Dokonujmy płatności tylko z własnego 
komputera lub telefonu. Nie korzystajmy 
z publicznej sieci np. na lotnisku czy w kawia-
rence internetowej. Nie wchodźmy na stronę 
banku z linku w wyszukiwarce, lecz wpisuj-
my adres ręcznie. Tak samo postępujmy z nu-
merem konta odbiorcy naszego przelewu.

 4.  Jeśli „bank” pyta Cię o hasła, czy też inne po-
ufne dane, np. kod PIN do karty płatniczej, 
nie odpowiadaj! Na pewno nie jest to bank!

 5.  Nie oszczędzajmy, instalując na kompute-
rze nielegalne oprogramowanie. Może ono 
zawierać przygotowane przez hakerów 
wirusy, które pomogą im w opanowaniu 
naszego komputera, wyłudzeniu danych, 
i w końcu pozwolą na okradzenie nas.

 6.  Nie otwierajmy wiadomości i dołączonych 
do nich załączników z nieznanych źródeł.

 7.  Nie wchodźmy na podejrzane strony, 
np. strony z treścią pornograficzną.

 8.  Skanujmy od czasu do czasu nasz kompu-
ter, szczególnie przed zalogowaniem się 
na stronę banku.

 9.  Regularnie aktualizujmy oprogramowanie, 
szczególnie oprogramowanie przeglądarek 
internetowych. Dzięki aktualizacjom mamy 
zawsze na komputerze najbardziej odporne 
na ataki hakerskie oprogramowanie.

10.  Zmieniajmy regularnie hasła do swojego 
komputera, hasła dostępu do konta inter-
netowego. Powinny to być hasła trudne 
i różne do każdej usługi internetowej.

Program sektorowy „Ban-
kowcy dla Edukacji” to jeden 
z największych programów 
edukacji finansowej 
w Europie. Jest on realizo-
wany od 2016 r. z inicjatywy 
Związku Banków Polskich 
przez Warszawski Instytut 
Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studen-
tów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy doty-
czącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, 
cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. Dowiedz 
się więcej na www.bde.wib.org.pl

Bezpieczne 
finanse w sieci

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej w Rzgowie było po-
święcone m.in. prowadzeniu zbiórki 

używanej odzieży, pościeli, butów i pluszaków 
do kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Na obrady został zaproszony Marek Schreiber 
z PCK, koordynator zbiórki w województwie 
łódzkim.

Pretekstem do rozważania tego tematu było 
właśnie podpisanie porozumienia między gmi-
ną Rzgów a organizacją PCK o udostępnieniu 
miejsc na rok, na postawienie 19 pojemników.

– Pracownicy PCK opróżniają pojemnik 
raz na dwa tygodnie oraz sprzątają jego bezpo-
średnie otoczenie – wyjaśnia Adam Stawiany, 
p.o. kierownika Referatu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie. – Jeżeli pomiędzy ich 
wizytami ktoś zobaczy nieporządek, zgłasza 
to do urzędu, a my powiadamiamy pracowni-
ka PCK. Jeżeli nieporządek wokół pojemnika 

się przedłuża, mamy prawo usunąć kontener 
do naszego magazynu.

Jak dowiedzieliśmy się od Marka Schreibe-
ra z PCK, ok. 70% zawartości kontenerów daje 
się wykorzystać. Statystycznie, do każdej pusz-
ki trafia rocznie około 400 kg darów.

PCK nie jest jedyną organizacją, prowa-
dzącą zbiórkę, a zdarza się, że inne podmioty 
naśladują wygląd puszek PCK, aby osiągnąć 
lepsze rezultaty. Wina za zaśmiecenie rejonu 
puszek innych podmiotów bywa przypisywana 
PCK lub gminie.

W przypadku wykorzystania na kontene-
rach znaku Czerwonego Krzyża, mamy do czy-
nienia z poważnym nadużyciem – w takiej sy-
tuacji prosimy o kontakt z PCK lub urzędem 
w Rzgowie. Dary nie mogą być brudne, dziu-
rawe, niezdatne do użycia. Niestety, zdarza się, 
że ktoś likwiduje mieszkanie lub w ramach 
sprzątania strychu, komórki nie robi przeglą-

du ofiarowanych rzeczy. Dary z akcji nie tyl-
ko wracają do potrzebujących, a le również 
dochody ze sprzedaży przez części tekstyliów 
w danym województwie – zostają przeznaczo-
ne na lokalną działalność PCK.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Przed nami rozpoczęcie pracy, a tak-
że konstruowanie oferty artystycznej 

w nowej siedzibie GOK. Wypełnienie 
przez Państwa ankiety pozwoli nam jak 
najlepiej dostosować ofertę do potrzeb 
mieszkańców Gminy Rzgów. Zachęcamy 
do wspólnego tworzenia kierunku działa-
nia nowego ośrodka.

Ankiety w formie papierowej są do po-
brania w tymczasowej siedzibie GOK przy 
ul. Letniskowej 6, w sekretariacie UMR, 
a także w wersji elektronicznej na stronie 
rzgowkultura.eu

Zbierać, wspierać, ale 
nie zanieczyszczać…

Zdobądź dofinansowanie 
unijne, zarabiaj

Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie 
zaprasza do wypełnia 
ankiety „Diagnoza 
potrzeb kulturalnych 
mieszkańców Gminy 
Rzgów”
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21-letnia Marta Skwierczyńska 
ze Rzgowa, która w czerwcu 
zdobyła tytuł II wicemiss Ziemi 

Łódzkiej – zakwalifikowała się do grudnio-
wej, finałowej gali wyborów Miss Polski. 
Nominację otrzymała w półfinale, który 
niedawno odbył się w Świnoujściu.

Laureatka dwanaście lat tańczyła w Ze-
spole Pieśni i Tańca „Rzgowianie” – zaczy-
nała w „Krasnalach”. W ten sposób nauczy-
ła się poruszać na scenie z gracją i szybko 
opanowywać różne układy choreograficz-
ne. Marta od dziecka tańczyła hip hop. 
Szlifowała choreograficzne umiejętności 
w szkołach tańca w Łodzi i Pabianicach 
aż do 19. roku życia. Uczestniczyła w Miss 
Fitness. Na Targach Fitness pracowała jako 
hostessa. W listopadzie 2018 r. przyjaciel 
Kamil zachęcił ją do spróbowania sił w wy-
borach Miss Ziemi Łódzkiej. Zgodziła się 
pod warunkiem, że będzie jej towarzyszyć.

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 15 kandy-
datek do wyborów Miss Ziemi Łódzkiej.

– Przydała się zaprawa z zespołu „Rz-
gowianie” i szkół tańca – ruch sceniczny 
miałam tak opanowany, że zawsze usta-
wiali mnie w pierwszym rzędzie – opowiada 
Marta Skwierczyńska. – Na zgrupowaniu 
przed galą finałową trenowałyśmy od świtu 
do zmroku. Przymierzałyśmy stroje. Pocho-
dziły z jednej firmy, żeby były równe szanse. 
Złożyli się na nie jednak różni sponsorzy. 
Wystąpiłam w sukni wieczorowej w kolorze 
pudrowego różu, w sukni ślubnej i w stro-
ju strażackim. Był ciężki, choć składał się 
koszulki z krótkim rękawem, krótkich spo-
denek, strażackich butów i rękawic. Buty 
okazały się bardzo wygodne. Byłyśmy zado-

wolone z kostiumów kąpie-
lowych, które były dopasowane 

do sylwetki każdej z nas, podkreślały 
talie, co bardzo się liczy w konkursie. Do-
stałyśmy kostiumy konkursowe. Chętnie go 
zakładam.

Marta zapytana o wymiary podaje: 
wzrost 175 centymetrów, talia 74, bio-
dra 94, od talii do ziemi – 113, biust 89, 
waga 58 kilogramów, rozmiar ciuchów 
S, buty 38, spodnie 36–38.

– Kiedy miałam około 10 lat, po raz 
pierwszy założyłam szpilki mojej mamy 
Marysi i siostry Mileny – przyznaje wi-
cemiss. – Bez tej zaprawy trudno byłoby 
uczyć się ruchu scenicznego w późniejszych 
latach.

Marta przed konkursem skończyła za-
ocznie Policealną Szkołę Techników Den-
tystycznych. Jej hobby to makijaż dzienny 
i wieczorowy.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W Piotrkowie Trybunalskim tytuł Mistrza 
Województwa Łódzkiego w konkursie 

AgroLiga 2019 w kategorii „Rolnicy” zdobyli Mo-
nika i Waldemar Lasoniowie z Grodziska. Miła 
uroczystość dla hodowców-producentów gminy 
Rzgów miała miejsce podczas wystawy rolniczej 

Rol-Szansa 2019 w Piotrkowie 
Trybunalskim. W wydarzeniu 
uczestniczył Mateusz Kamiński, 
burmistrz Rzgowa. Mistrzowie 
uhonorowani zostali Pucharem 
Marszałka Województwa Łódz-

kiego Grzegorza Schreibera i nagrodą pieniężną 
1500 zł ze środków Unii Europejskiej. Specjalną 
nagrodę dla naszych mistrzów ufundował także 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Młode małżeństwo Lasoniów prowadzi 
70-hektarowe gospodarstwo „Groser”, które 
specjalizuje się w hodowli 200 kóz rasy al-
pejskiej i saaneńskiej, karmionych wyłącznie 
naturalnymi paszami. Z ich mleka wytwarzają 
zdrowe kozie sery miękkie, pleśniowe, półtwar-
de i twarde dojrzewające.

Monika i Waldemar Lasoniowie musieli 
dostosować gospodarstwo do standardów unij-
nych. W tym celu ukończyli kursy serowarskie 
w Polsce, Niemczech i Holandii W warunkach 
restrykcyjnej higieny mleko kozie jest badane 
pod względem mikrobiologicznym. Właścicie-
le gospodarstwa są członkami Stowarzyszenia 
Serowarów Farmerskich i Zagrodowych.

WK, fot. Mariusz Chachuła

Najpiękniejsza 
rzgowianka 

w finale MP

Mistrzowskie kozie sery
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W niedzielę, 22 września w hali spor-
towej w Rzgowie mogliśmy podzi-
wiać zmagania szachistów.

III edycja turnieju w gminie Rzgów zain-
augurowała tydzień miasteczek dobrego życia 
Cittaslow i objęta była honorowym patronatem 
burmistrza Rzgowa. Organizatorami byli: gmina 
Rzgów, KSz Dwie Wieże Rzgów oraz GOSTiR.

Do turnieju zgłosiło się 145 uczestników: 
dzieci do lat 10 (51 uczestników), juniorzy 
11–14 lat (37 uczestników), juniorzy 15–18 lat 
(8 uczestników), OPEN (49 uczestników).

Zmagania szachistów trwały od godziny 10 
aż do późnego popołudnia. Poniżej przedsta-
wiamy najlepszych zawodników turnieju z po-
działem na poszczególne kategorie.

OPEN
•  I miejsce: Sylwester Bednarek – MLKS 

Ostródzianka Ostróda
•  II miejsce: Daniel Mielczarek – KS Polani-

ca-Zdrój
•  III miejsce: Andrzej Maciejczak – Sieradz

JUNIOR 15–18 LAT
•  I miejsce: Natalia Guzik – UKS Piątka Wieluń
•  II miejsce: Jakub Kopaniewski – ŁKS Szach-

-Centrum Łódź
•  III miejsce: Patryk Michałowski – UKS Sza-

chowa Dwójka Grodzisk Maz.

JUNIOR 11–14 LAT
•  I miejsce: Bartłomiej Błaźniak – UKS Jedynka 

Bełchatów
•  II miejsce: Maria Sokół – KSz Piątka Skier-

niewice
•  III miejsce: Kacper Jaśkiewicz – UKS Jedynka 

Bełchatów

DZIECI DO LAT 10
•  I miejsce: Antoni Rosa – KSz Piątka Skier-

niewice
•  II miejsce: Piotr Stępień – KSz. Dwie Wieże 

Rzgów
•  III miejsce: Kinga Marczyk – KSz. Dwie Wie-

że Rzgów

Dodatkowo wyróżnienia:
•  Najlepsza kobieta – Grażyna Szmacińska
•  Najlepszy senior – Andrzej Maciejczak
•  Najlepszy senior z Gminy Rzgów – Włodzi-

mierz Bubas
•  Najlepszy do ELO 1800 – Grażyna Szmacińska

Nagrody wręczali zwycięzcom m.in. Małgorza-
ta Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa oraz Ra-
dosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie. Uczestnicy zostali uhonorowani 
pucharami, statuetkami, dyplomami, warto-
ściowymi voucherami, nagrodami rzeczowymi 
oraz upominkami.

Imprezę zorganizowała Grupa Niefor-
malna „Zaszachowani – Otworzymy Rzgów 
na Szachy”, Gminny Ośrodek Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji, Klub Szachowy „Dwie Wieże” 
oraz Łódzki Związek Szachowy. Gratulacje dla 
wszystkich zawodników! Następny turniej już 
za rok!

Rozgrywki były możliwe dzięki dofinanso-
waniu z Programu Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich na lata 2014–2010 oraz gminy Rzgów.

Tekst i fot. GOSTiR

W niedzielę, 22 września odbyły się X Mi-
strzostwa Rzgowa w Jeździe na Desko-

rolce o Puchar Burmistrza Rzgowa. Pogoda 
jak na zamówienie – było słonecznie i gorąco! 
Na skateparku już od wczesnych godzin za-

wodnicy przygotowywali się do startu dosko-
naląc swoje tricki.

W zawodach liczyły się płynne przejazdy 
z jak największą liczbą udanych tricków wyko-
nanych w ciągu 1 minuty. Konkurencja ta była 

podzielona na 2 kategorie – junior do lat 16 oraz 
open. Pomiędzy przejazdami eliminacyjnymi 
a finałowymi, odbył się konkurs „best trick”, któ-
ry zdominował rzgowianin – Rafał Modranka.

W mistrzostwach tych wzięło udział 28 za-
wodników (w tym 1 zawodniczka) z różnych 
miast, między innymi: z Łodzi, Ozorkowa, Sie-
radza, Łasku, Pabianic oraz z samego Rzgowa. 
Zawody były na tyle prestiżowe i świetnie pro-
wadzone przez profesjonalnego komentatora, 
że przyciągnęły wielu miejscowych widzów.

Na koniec, zawodnicy otrzymali nagrody 
(rzeczowe oraz puchary) z rąk dyrektora GO-
STiR, ufundowane przez firmę Nervous oraz 
burmistrza Rzgowa. Wśród juniorów wygrał 
Bartosz Maciejewski, natomiast w kategorii 
open – Rafał Modranka, który jest także finali-
stą ostatnich Mistrzostw Polski.

KLASYFIKACJA:
Juniorzy do lat 16:
1) Bartosz Maciejewski
2) Jakub Sucharzewski
3) Karol Pietrzak

Open:
1) Rafał Modranka
2) Hubert Libiszewski
3) Łukasz Karolak

Jubileuszowe X Mistrzostwa Rzgowa w Jeź-
dzie na Deskorolce uważamy za bardzo udane. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przy-
szłym roku!

Ewa Tyll, fot. GOSTiR

Rzgowskie szachowanie

Multum tricków na minutę
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Pierwszy mecz nowego 
sezonu, rozgrywany 
w Brzezinach, przyniósł spore 
rozczarowanie. Nie udało się 
w nim, o czym już pisaliśmy, 
zdobyć choćby jednego 
punktu. Gra naszego zespołu 
po inauguracyjnym spotkaniu 
musiała ulec znacznej 
i szybkiej poprawie. I na całe 
szczęście tak faktycznie się 
stało.

Seniorzy w formie
W kolejnych odbytych spotkaniach odnieśli-
śmy już same zwycięstwa, w tym pięć ligowych 
i jedno pucharowe. W lidze w kolejności poko-
naliśmy 6:0 rezerwy Sokoła Aleksandrów, 4:1 
GLKS Dłutów, 5:2 PTC Pabianice, 3:2 LKS Ro-
sanów (w tym meczu nasi zawodnicy zafundo-
wali swoim kibicom prawdziwy thriller, strze-
lając zwycięskiego gola w doliczonym czasie 
drugiej połowy meczu) i UKS SMS Łódź 4:1. 
Po tej serii zwycięstw plasujemy się na trzecim 
miejscu ligowej tabeli tracąc 3 punkty do lide-
rujących wspólnie Stali Głowno i rezerw Wi-
dzewa Łódź, którzy to do tej pory odnieśli 
komplet zwycięstw. W meczu pucharowym 
zwycięsko 3:1 wyszliśmy z pojedynku z AKS 
SMS Łódź. W kolejnej rundzie Okręgowego 
Pucharu Polski wylosowaliśmy Orła Parzę-
czew (wynik meczu już po oddaniu artykułu 
do druku), z którym zmierzymy się także już 
niedługo w rozgrywkach ligowych. Obserwu-
jąc grę zespołu można dostrzec, że coraz lepiej 
się zazębia i efekty wykonywanej na treningach 
pracy odzwierciedlają się w rozgrywanych me-
czach. Życzymy sobie aby passa zwycięstw jesz-
cze długo nie została przerwana.

Wracając jeszcze do kadry pierwszego zespołu 
to wydawało się, że została ona już zamknię-
ta. Okazało się jednak, że do zespołu Michała 
Osińskiego dołączył jeszcze jeden zawodnik 
Maciej Konewka, młodzieżowiec urodzony 
w 2000 roku. Wydaje się, że to już naprawdę 
ostatni transfer tego lata i kadra w obecnej 
chwili zamknęła się liczbą 22 zawodników.

Wyśmienicie sezon ligowy zaczęły Panie 
z Zawiszy Fiero, odnosząc w dwóch pierw-
szych rozegranych meczach dwa zwycięstwa 
(4:2 z Grabką Grabica i 2:1 z Kolejarzem 
Łódź). Co prawda zwycięstwa te poprzedzone 
były małym falstartem pucharowym, w którym 
musieliśmy uznać wyższość dziewczyn z klu-
bu Kotan Girls Ozorków. Odbiło się to jednak 
świetnymi wynikami w spotkaniach III ligi ko-
biet. We wspomnianym meczu Pucharu Pol-

ski debiut na trenerskiej ławce zaliczyła Ewa 
Szmitka. Choć nie brakuje jej w dalszym ciągu 
zapału do uganiania się za piłką to swoje kroki 
skierowała ku rozpoczęciu trenerskiej kariery, 
podczas której bardzo mocno życzymy jej nie-
zliczonej ilości sukcesów.

Młodzież goni seniorów
Zespoły młodzieżowe po nieco dłuższej wa-
kacyjnej przerwie od rozgrywek ligowych już 
na dobre weszły w meczowy rytm. I co tu dużo 
pisać spisują się w swoich ligach znakomicie! 
Roczniki 2006/07, 2009 i 2010 nie zaznały jesz-

cze goryczy porażki notując same zwycięstwa. 
Zespół Trampkarzy (2006/07) pokonał 5:2 Start 
Brzeziny, 14:2 SAP II Andrespolię i 8:2 AKS 
SMS II Łódź. Zespół Orlików (2009) pokonał 
14:5 PTC Pabianice, 13:3 GKS Ksawerów i 11:0 
Jutrzenkę II Bychlew. Drużyna Orlików (2010) 
pokonała 16:3 SAP II Andrespolię, 17:1 Milan 
Club Polonia Łódź i 7:1 Spartę Łódź. Wcale nie 
gorzej w rozgrywkach radzi sobie zespół Mło-
dzików (2008), co prawda w pierwszym me-
czu widoczny był problem z przestawieniem 
się na granie na większym boisku i odniesiona 
porażka 1:8 z Widzewem TMRF Łódź. Jednak 
dwa kolejne spotkania to już dwa zwycięstwa 
5:1 z GLKS Dłutów i 3:2 ze Sport Perfectem 
Łódź. Zaczynający przygodę z rozgrywka-
mi ligowymi zespół 2011 rocznika ma już 
za sobą dwa ligowe pojedynki, w których mu-

siał uznać wyższość rywali przegrywając 6:7 
z Orłem Piątkowisko i 6:18 z GKS Ksawerów. 
Nie zapominajmy jednak, że zespół ten który 
w zeszłym sezonie w swoim roczniku wygry-
wał większość pojedynków ze swoimi rówie-
śnikami, podobnie zresztą jak zespół rocznika 
2010, został zgłoszony do rozgrywek starszego 
rocznika. Co warte także podkreślenia już te-
raz nawiązuje z nimi mniej lub bardziej wy-
równaną walkę, a szczerze mówiąc piłkarskie 
walory czasami są zdecydowanie po naszej 
stronie. Nie oglądamy się zatem na ich wyniki, 
a wspieramy w ciągłym podnoszeniu ich umie-
jętności bo już za chwilę dołączą oni swoimi 
osiągnięciami do swoich starszych kolegów. 
Nie zapominamy też o roczniku 2012, który 
ma już za sobą pierwsze sparingi, a docelowo 
decyzją ŁZPN grać będzie w organizowanych 
turniejach. W zespole tym oprócz chłopców 
w treningu uczestniczą także trzy dziewczyn-
ki – Wiktoria Kopeć, Nadia Bednarska i Ewa 
Świerczyńska, które być może w przyszłości 
wzmocnią kobiecy zespół seniorski Zawiszy!

Podsumowując nasze dokonania, dając jed-
nocześnie trochę materiału do analizy statysty-
kom, to w opisywanym powyżej okresie zarów-
no zespołów seniorskich, jak i młodzieżowych 
w rozegranych 23 ligowych i pucharowych spo-
tkaniach odnieśliśmy łącznie 19 zwycięstw oraz 
4 porażki, natomiast bilans bramkowy wyniósł 
158! strzelonych przy 71 straconych. Tym ra-
zem zrezygnowaliśmy ze wskazania strzelców 
poszczególnych bramek, bo musielibyśmy za-
jąć kolejną stronę gazety. Jak widać powyżej 
na naszym meczach nudy nie ma, a gwarancja 
dużych emocji jest stuprocentowo pewna.

Rusza futsal w Rzgowie
Co prawda obecny numer Naszej Gminy ukaże 
się już zapewne po odbyciu premierowego spo-
tkania zespołu Zawisza Malwee WNS Rzgów 
w 1 Polskiej Lidze Futsalu (pisaliśmy o tym 
w sierpniowym wydaniu) i większość zainte-
resowanych będzie już znała jego wynik, to nie-
mniej jednak tych mniej wtajemniczonych 
ponownie informujemy o nowym produkcie 
jaki udało się stworzyć dla podniesienia spor-
towej oferty przede wszystkim Gminy Rzgów, 

ale także okolicznych miejscowości. Rozgryw-
ki szczebla centralnego w grupie północnej 
rozpoczniemy 21 września meczem z Klubem 
Sportowym Gniezno. Po małej zmianie ter-
minarza, a także zmianie gospodarza drugie-
go naszego meczu dwa następne spotkania 
także rozegrane zostaną na hali w Rzgowie. 
W drugiej kolejce zmierzymy się z FC 10 
Zgierz, a w trzeciej z Klubem Sportowym Fut-
sal Oborniki. Czeka nas zatem mocna dawka 
piłki w futsalowym wydaniu. Bardzo jesteśmy 
ciekawi czy rzgowska hala okaże się szczęśliwa 
i przyniesie równie dużo emocji jak trawiaste 
boiska!

Oskroba i Grot grają z Zawiszą
Nowy sezon przyniósł też zmianę wyglądu me-
czowych koszulek pierwszego zespołu Zawiszy. 
Na froncie pojawiła się firma Oskroba, która 
współpracę z naszym klubem rozpoczęła już 
wiele lat temu i dalej bardzo chętnie wspiera 
nasz Klub. Tył koszulek ozdobiło logo firmy 
Grot, która dopiero rozpoczyna, miejmy na-
dzieję równie długą jak wskazana powyżej 
Oskroba, współpracę z Zawiszą. Bardzo dzię-
kujemy obu firmom za okazane wsparcie. Cie-
szymy się jednocześnie, że przedsiębiorstwa te 
wywodzą się z naszej Gminy, pokazując przy 
tym lokalny patriotyzm we wspieraniu inicja-
tyw społecznych. Zapraszamy jednocześnie 
kolejnych reklamodawców, miejsca na naszych 
strojach czy też banerach okalających stadion 
jest jeszcze bardzo dużo!

Nabór do Zawiszy
Z nowym sezonem nowe twarze w Zawiszy. 
Na treningach pojawiła się spora liczba nowych 
zawodników, którzy zapragnęli nauczyć się pił-
karskiego rzemiosła. Na nich jednak nie koń-
czymy rekrutacji do naszych drużyn, co więcej 
zapraszamy do naszego Klubu kolejne dzieci 
urodzone w latach 2011, 2012 i 2013. Miejsca 
dla nich w naszych szeregach nie powinno za-
braknąć! Wszelkich informacji udzielamy ma-
ilowo, telefonicznie lub poprzez prowadzony 
na bieżąco profil facebookowy. Zapraszamy! 
Dołącz do Zawiszy!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Piłka w grze, 
Zawisza w natarciu!
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Pracownicy Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Piotrkowie Trybunalskim zajechali dźwi-

giem pod drzewa rosnące blisko krawędzi ul. 
Grodziskiej na wysokości kościoła parafialne-
go. Na prośbę władz Rzgowa, konserwatorzy 
zieleni przycięli gałęzie mogące zagrażać prze-

jeżdżającym ciężarówkom. Zabiegi dotyczyły 
wyłącznie suchych oraz chorych konarów czte-
rech jesionów, jak również brzozy. To wiekowe 
drzewa o obwodach pnia od 156 do 210 cm!

Tekst i fot. WK

W tym roku także chcemy dotrzeć z po-
mocą do rodzin w potrzebie. Wbrew 

pozorom, nie zajmujemy się robieniem paczek. 
Naszą misją jest służyć ludziom w ich rozwoju: 
rodzinom, wolontariuszom i darczyńcom. Po-
magamy mądrze! Mądra pomoc to taka, dzięki 
której ludzie sami radzą sobie w życiu. Zrób-

my razem coś pięknego w Rzgowie, Tuszynie 
i Brójcach!

Na www.szlachetnapaczka.pl/superw 
dowiesz się dlaczego warto zostać wolontariu-
szem. Dzięki Tobie zmienią się historie rodzin 
w potrzebie!

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

Gmina Rzgów otrzymała milion złotych 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Woje-
woda łódzki Zbigniew Rau oraz burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński podpisali 
umowę w tej sprawie w środę, 11 września 
2019 r. W uroczystości przekazania dofi-
nansowania wzięła udział również Anna 
Czarnocka, skarbnik miasta.

W podpisanej umowie chodzi o dofi-
nansowanie dwóch zadań gminnych. Mowa 
o projekcie: „Skomunikowanie centrum Rz-

gowa – budowa chodnika w ul. Stadiono-
wej, w ul. Letniskowej i w ul. Kusocińskiego, 
przebudowa ul. Kusocińskiego I etap”.

Drugi dofinansowany projekt to „Prze-
budowa drogi gminnej wraz z budową 
chodnika w ramach istniejącego pasa dro-
gowego w Grodzisku od drogi wojewódz-
kiej nr 714 do granic Rzgowa”.

Fot. UM w Rzgowie

Kosmetyka na pniu

Składniki
• bakłażan
• pomidory
• 2 jaja
• bułka tarta
• zioła prowansalskie, bazylia
• sól, czosnek granulowany
• 2 łyżki majonezu
• trochę startego żółtego sera
• listki sałaty

Przygotowanie
Bakłażan pokroić w plastry grubości 
ok. 1 cm lub nieco cieńsze. Posolić i odsta-
wić na 15 minut aż puszczą sok. Następnie 
osuszyć papierowym ręcznikiem i paniero-

wać w bułce oraz jajku, usmażyć na oliwie 
na patelni. Po ostygnięciu posypać ziołami 
prowansalskimi i czosnkiem granulowanym.

Każdy plaster posmarować cienko ma-
jonezem i położyć na wierzch plaster pomi-
dora. Udekorować na koniec startym serem 
i listkami świeżej bazylii. Smacznego!

Przygotowanie
Na pierwszą część ciasta układamy kon-
fiturę z malin, na drugą warstwę podob-
nie, po czym nakładamy schłodzony krem 
czekoladowy. Całość przykrywamy ostat-
nia warstwą ciasta i cały tort smarujemy 
pozostałym kremem. Na torcie układamy 
połówki truskawek i polewamy roztopioną 
czekoladą. Boki tortu okładamy płatkami 
kukurydzianymi. Wyrób słodki i delikatny!

Źródło: 
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”, 

wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

Pomidory 
na bakłażanie

Rzgowskie smaki

Przepis na wegetariańskie danie 
podają panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Gospodarzu

Tort z truskawkami

Przepis na coś słodkiego serwują 
panie z KGW w Kalinku

26 września 1931 roku w Rzgowie pojawiły się 
Siostry Felicjanki, których wspólnota powsta-
ła w połowie XIX wieku. Do Łodzi, Pabianic 
i Rzgowa sprowadził je biskup Wincenty Ty-
mieniecki, by zorganizowały ochronki i za-
pewniły dzieciom fachową opiekę. Na działce 

przy ul. Ogrodowej wybudowano przedszkole, 
które zostało otwarte w 1937 r. Po wojnie, gdy 
przedszkole upaństwowiono siostry Felicjan-
ki opiekowały się ludźmi chorymi i starszymi. 
Na początku lat 90. budynek przy ul. Ogro-
dowej 11 powrócił do zgromadzenia, a działa 
tu obecnie Ośrodek Dziennego Pobytu dla 
Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr 
Felicjanek, które stanowią od kilkudziesięciu 
lat ważną cząstkę rzgowskiej społeczności.

WRZESIEŃ
Kartka z kalendarza

Pół żartem, pół serio…

W życiu
codziennym
najważniejsza
jest harmonia…

Na zdjęciu: Na pierwszym planie – Jarosław Rychlewski, instruktor GOK, akompaniator i akor-
deonista Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, znany dobrze publiczności w naszej gminie 
z licznych występów i wydarzeń kulturalnych fot. UMR

Milion na drogi 
od wojewody

Rusza 19. edycja 
„Szlachetnej 

paczki”!


