
RZGÓW        BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA

NASZA GMINA
BABICHY, BRONISIN DWORSKI, CZYŻEMINEK, STARA GADKA, GOSPODARZ, GRODZISKO, GUZEW, HUTA WISKICKA, 

KALINKO, KALINO, KONSTANTYNA, PRAWDA, ROMANÓW, RZGÓW, STAROWA GÓRA, TADZIN

UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA 1995 KWIECIEŃ 2019 – NR 277

Kolejna dotacja 
na remont kościoła

Rzgowska hala otrzymała 
imię Konrada Kobusa

Sesja o inwestycjach 
i planach na przyszłość

str. 3

str. 14Parszywa Wrak Race – str. 8

JEST 10  000 
MIESZKAŃCÓW!

5 kwietnia na długo zapisze się w historii 
Gminy Rzgów! To za sprawą osiągnięcia 
liczby 10 000 mieszkańców naszej gminy. 

Szczęśliwcem okazała się Pani Katarzyna Jagiełło, 
która o godz. 16.19 zgłosiła elektroniczny wniosek 
o zameldowanie na platformie ePUAP. str. 6
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MAMY TO!
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Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów.

Szanowni Państwo. 
Formalnie od 12 miesięcy mam 

zaszczyt i przyjemność redagować 
dla Państwa gazetę „Rzgów Nasza 
Gmina” i myślę nadzieję, że przy-
jęły się wprowadzone w miesięcz-

niku pewne zmiany merytoryczne, 
a także usprawnienia graficzne. 

Gazeta lokalna ma wspierać 
działania samorządu, integrować 

mieszkańców, a także podnosić 
istotne problemy gminy, jedno-
cześnie służąc czytelnikom jako 

źródło informacji, edukacji, a tak-
że rozrywki. To credo przyświeca 

działaniom redakcji przez ostatni 
rok i w tym duchu chciałbym roz-
wijać nasze wydawnictwo, które 

jest zwierciadłem dokonujących się  
zmian. Niech to będą same pozy-

tywne przemiany, za którymi idzie 
spokój, stabilizacja i coraz większy 
komfort życia mieszkańców naszej 

gminy.
Tego wszystkiego przy okazji rado-
snych i rodzinnych Świąt Wielka-
nocnych w imieniu własnym oraz 

wszystkich współpracowników 
gminnej gazety 

serdecznie Państwu życzę!

Arkadiusz Grzegorczyk 
Redaktor naczelny 

Miesięcznika 
„Rzgów Nasza Gmina”

Stawka 30 zł za śmieci niesegregowane 
i 14 zł za segregowane obowiązuje w gmi-
nie Rzgów dopiero od końca stycznia 

2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Rado-
sław Pełka przyznał, że jeśli gospodarka odpa-
dami ma się samofinansować, to dotychczaso-
we stawki powinny pozostać. Inne rozwiązania 
może tylko dopuścić decyzja Sejmu RP w kwe-
stii możliwości ewentualnego dofinansowanie 
gospodarki śmieciowej. Prace nad projektem 
jednak wciąż trwają.

Radny Zbigniew Waprzko śledził sytuację 
w innych gminach. Tam, gdzie radni wprowa-
dzili niższe opłaty, skazujące gminę na dofinan-
sowanie wywozu śmieci, interweniował woje-
woda. Od 2013 r. obowiązuje dyrektywa unijna 
o samofinansowaniu usuwania odpadów.

Marek Bartoszewski, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej zauważył, że wśród oko-
licznych gmin Rzgów ma jedne z niższych 
stawek. Opłaty obowiązujące od końca stycz-
nia zachęciły wiele rodzin do zmiany umowy, 
bo zdecydowały się segregować. Radny Rafał 
Kluczyński potwierdził to zjawisko: już 8044 
mieszkańców segreguje, a jeszcze tylko 1631 
odstawia śmieci mieszane. Uznał to za bardzo 
dobrą tendencję. 

Burmistrz Mateusz Kamiński apelował 
o odrzucenie poprawki argumentując, że ob-
niżenie stawki 14-złotowej naraża budżet gmi-
ny na powstanie dziury, której nie będzie czym 
zapełnić.

Przegłosowanie większością głosów – za-
chowania dotychczasowych opłat daje gwaran-
cję stabilności kosztów. Zapowiadane w przy-
szłym roku podwyżki cen m.in. za składowanie 
śmieci mogą jednak zmusić samorządy do ko-
lejnej korekty opłat.

Muzeum w tramwaju linii 42
Na sesji Rady Miejskiej 3 kwietnia powró-
cił także temat zakupu motorowego wagonu 
tramwaju typu 805N z 1977 r. – który ob-
sługiwał linię podmiejską 42 do Rzgowa – 
z przeznaczeniem na izbę muzealną. Gminie 
przybyłaby w ten sposób atrakcja turystyczna. 

Burmistrz Mateusz Kamiński oglądał wiele 
tramwajów w zajezdni przy ul. Telefonicznej 
w Łodzi. Poinformował radnych, że MPK nie 
może przekazać wagonu tramwajowego bez-
płatnie. Wkrótce łódzki przewoźnik przed-
stawi ofertę obejmującą upust w cenie wyj-
ściowej (29,1 tys. zł). Jednak wydatek będzie 
większy, bo tramwaj trzeba pomalować zgod-
nie z wyglądem taboru podmiejskiego „42” 
w latach 70. ubiegłego stulecia, przetranspor-
tować na platformie i postawić na fragmencie 
starego toru, który zostanie odzyskany pod-
czas zbliżającego się remontu ul. Tuszyńskiej. 
Burmistrz nie ma pewności, czy taki wydatek 
uda się pokryć z tegorocznego budżetu. W tej 
sprawie musi wypowiedzieć się jeszcze Rada 
Miejska w Rzgowie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Minął 
rok...

O ODBIORZE ODPADÓW 
NADZWYCZAJNIE, ALE 
BEZ ZMIANY OPŁAT…

W środę, 3 kwietnia zwołano 
nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Miejskiej, poświęcone 
przegłosowaniu wniosku 
formalnego radnego Jarosława 
Świerczyńskiego o obniżenie 
stawki śmieciowej z 14 do 10 
złotych od osoby segregującej 
odpady. Radni – 9 głosami 
przy 13 rajcach obecnych 
na sali – odrzucili zmianę. 
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27 marca na VI sesji Rady 
Miejskiej 10 głosami „za” 
przy 10 radnych obecnych 
na sali przesądzono sprawę 
dotacji w wysokości 350 
tysięcy złotych na wsparcie 
prac konserwacyjnych 
w zabytkowym kościele 
pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika w Rzgowie.

Kościół parafialny należy do siedmiu najcen-
niejszych pod względem historycznym za-
bytków w województwie. Jak poinformował 
Ryszard Turski, wykonawca instaluje ruszto-
wania na ścianie północnej, na której rozpocz-
nie się malowanie fasady.

Ryszard Turski z Rady Ekonomicznej, 
działającej przy parafii przypomniał historię 
kościoła. Akcentował to, że wielu mieszkań-
ców nie ma świadomości wielkiej wartości 

i znaczenia zabytku w skali regionu. Świąty-
nię odwiedzili niedawno eksperci z komisji 
konserwatorskiej. Wiadomo, że wnętrza bądą 
odrestaurowywane pod kątem przywrócenia 
stanu dekoracji z XVII wieku. Konserwatorzy 
usuną elementy dekoracyjne wprowadzone 
podczas remontów w poprzednim stuleciu. 
Wykonawca „Mosaicon” z Łodzi ratuje jedną 
z XVIII-wiecznych, drewnianych stalli.

Minioczyszczalnia powinna wsytarczyć
Podczas sesji radni dowiedzieli się o mi-
nioczyszczalni biologicznej, projektowanej dla 
przedszkola i żłobka w Guzewie. Jak nam 
powiedział Zbigniew Snelewski, kierownik 
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie, podobna minioczyszczalnia zdaje eg-
zamin w pobliskiej Szkole Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego. Dla przedszkola 
w Guzewie zaplanowano w 2017 r. szambo, 
którego budowa okroiłaby powierzchnię bo-
iska. Szambo miało być zlokalizowane około 
30 m od obiektu dla maluchów. Trzeba by było 
wybudować utwardzoną drogę dla wozów 

asenizacyjnych. Ponieważ w trosce o świeże 
powietrze odchodzi się obecnie od budowy 
szamb, projektowana jest obecnie minioczysz-
czalnia biologiczna. Ścieki w ilości około 5 
m3 dziennie będą oczyszczone i wypuszczone 
do istniejącego rowu odpływowego.

Jak nam powiedział w przerwie obrad 
Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru, prace 
instalacyjne w przedszkolu/żłobku powinny 
zakończyć się do końca sierpnia bieżącego 
roku. Do końca grudnia potrwa wyposaża-
nie i meblowanie placówki, a następnie stara-
nia o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Przy takim harmonogramie, w stycz-
niu 2020 r. możliwe będzie ogłoszenie rekruta-
cji dzieci i kompletowanie personelu.

Remont kolejnego odcinka ul. Tuszyńskiej 
od Strugi do parku rozpocznie się w kwiet-
niu. Zostanie wprowadzony ruch wahadłowy 
po jednej jezdni. Wynika to z konieczności 
wymiany infrastruktury technicznej.

Sprawozdanie burmistrza 
z działalności UMR
W okresie sprawozdawczym burmistrz Rzgowa 
wydał 25 zarządzeń, m.in. w sprawie konkur-
sów na dyrektorów szkół oraz ogłoszenia dodat-
kowego naboru wniosków o udzielenie dotacji 
w ramach środków z Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji – edycja II WFOŚiGW w Łodzi.

W okresie międzysesyjnym referat inwesty-
cji zajmował się na stepującymi tematami:
*  Wyłoniono w postępowaniu konkurencyj-

nym inspektora nadzorującego roboty dro-
gowe na terenie Gminy Rzgów, którym zo-
stał pan Tomasz Zaniewicz.

*  Wyłoniono i podpisano umowę z wykonaw-
cą budowy przedszkola w Guzewie. Dokona-
no wprowadzenia wykonawcy na budowę.

*  Podpisano umowę z wykonawcą przebudo-
wy drogi w Grodzisku. Plac budowy został 
przekazany w dniu 26 marca 2019.

*  Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej 
nr 1233 E – ulica Nad Nerem w miejscowości 
Bronisin Dworski.

*  Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace 
budowlane na przebudowie drogi powiato-
wej nr 2909E w miejscowości Kalinko.

*  Trwa uzgadnianie organizacji ruchu 
na drodze powiatowej nr 2942 E ul. Tuszyń-
ska na odcinku od placu 500-lecia do cieku 
Struga. Planowane rozpoczęcie prac w kwiet-
niu.

*  Podpisano umowę na przebudowę ulicy Su-
charskiego w Rzgowie. Planowane rozpoczę-
cie prac początek kwietnia 2019

*  Podpisano umowę na przebudowę skrzyżo-
wania w Guzewie. Planowane rozpoczęcie 
prac do 10 kwietnia 2019.

*  Zakończono budowę oświetlenia ulicznego 
w ulicy Dolnej i Wysokiej w Rzgowie oraz 
w Gospodarzu na ulicach Łanowej i Zbo-
żowej. Odbiór techniczny i uruchomienie 
oświetlenia w kwietniu 2019

*  Zakończono prace remontowe w świetlicy 
w Starowej Górze.

*  Ogłoszono przetarg na kontynuację budowy 
świetlicy w Starej Gadce.

*  Rozstrzygnięto przetarg na zakup samocho-
dów strażackich dla OSP Kalino i OSP Gu-
zew.

*  Zgodnie z harmonogramem trwają prace 
na budowie kanalizacji w Starowej Górze 
i Starej Gadce, rozbudowie oczyszczalni ście-
ków oraz na budowie domu kultury w Rzgo-
wie.

*  Ogłoszono postępowanie do 30  000 EURO 
na wykonanie projektów wodociągowych.

Referat gospodarki komunalnej realizował na-
stępujące zadania:

Naprawy nawierzchni dróg w następują-
cych miejscowościach położonych na terenie 
Gminy Rzgów: Czyżeminek – ul. Dojazdowa – 
Prawda – Odcinek drogi powiatowej 2916E 
od miejscowości Prawda do granicy z gmina 
Tuszyn – Starowa Góra – ul. Kasztanowa, ul. 
Zagłoby od ul. Sosnowej do ul. Gontowej, ul. 
Szklarniowa, ul. Stropowa, ul. Hetmańska, 
ul. Warzywna, ul. Żwirowa, ul. Sosnowa, ul. 
Podłogowa, ul. Kanałowa, ul. Kaflowa, ul. Ku-
chenna, ul. Modrzewiowa od ul. Frontowej 
do ul. Kasztanowej, ul. Królowej Jadwigi. Ze-
brano także pobocze przy drodze prowadzącej 
na osiedle w Kalinku. Prowadzone były prace 
przy sprzątaniu dróg po zimowym utrzymaniu.

Sołtysi z zaufaniem mieszkańców
Po spotkaniach wiejskich i wyborach do dzie-
sięciu rad sołeckich okazało się, że nigdzie nie 
zmienił się sołtys. Burmistrz Mateusz Kamiń-
ski wyraził zadowolenie z tego faktu. Świad-
czy to o wielkim zaufaniu ludzi dla doświad-
czonych już teraz sołtysów, których pasją jest 
praca społeczna dla „małych ojczyzn”. Dożyn-
ki gminne zaplanowano w Grodzisku m.in. 
na boisku.

Na sesji obecni byli także sołtysi, urzędni-
cy udzielający wyjaśnień na szczegółowe pyta-
nia oraz Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz 
i Marta Stasiak, członkinie Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

SESJA O INWESTYCJACH 
I PLANACH
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Podczas robót wodociągowych w rozbudo-
wywanej oczyszczalni ścieków w Rzgowie 

i na ul. Usługowej w Starej Gadce wykorzy-
stywane są nowoczesne maszyny, wykonujące 
tzw. przewierty sterowane.

– Dzięki przewiertom ocalimy kilkanaście 
świerków rosnących na końcu oczyszczalni – 
mówi Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru 

z Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Budujemy 
tu nowy odcinek wodociągu długości 240 m 
i o przekroju 90 mm. Natomiast w Starej Gadce 
przewierty pozwalają znacznie ograniczyć pra-
ce ziemne. Dzięki nowoczesnej technologii nie 
musimy na przykład usuwać betonowych płyt 
znajdujących się pod asfaltem. W ul. Usługowej 
powstają tylko punktowe wykopy, w których 
zostaną zainstalowane studzienki zaworowe 
z tzw. liftami i zasuwami niezbędnymi do pra-
widłowej eksploatacji.

Włodzimierz Kupisz 
fot. Bogdan Błazeński

W Starowej Górze, tradycyjnie jak co roku, 
mieszkańcy i przedstawiciele organiza-

cji społecznych całymi rodzinami – nadejście 
wiosny uczcili sprzątaniem terenu rekre-
acyjno-sportowego przy ul. Centralnej  11. 

W sprzątaniu uczestniczył burmistrz Mateusz 
Kamiński. Śmieci usuwała również liczna gru-
pa młodzieży.

Ze względu na deszcz i silny wiatr, sprzą-
tanie z przerwami zabrało prawie dwa tygo-
dnie. W efekcie teren został przed sezonem 
dokładnie wysprzątany. Prosimy użytkowni-
ków o zachowanie czystości, sprzątanie po so-
bie. W akcję był zaangażowany Urząd Miejski 
w Rzgowie, za co bardzo dziękujemy.

W sobotnie popołudnie w rejonie lasków 
przy ul. Podłogowej w Starowej Górze widać 
było licznych spacerowiczów. Ale byli i tacy, 
którzy wraz z rodzinami wzięli udział w akcji 
zbierania śmieci między drzewami i w zaro-
ślach. Wywieziono dużo zwłaszcza opako-
wań szklanych i plastikowych butelek. Zabra-
no również śmieci podrzucane miesiącami 
i to całymi workami…

Tekst i fot. Stanisław Zaborowski

Przewierty 
oszczędzają 
drzewa 
i ludzki czas

Wiosna 
społeczników 
w Starowej 
Górze

Zaawansowane są prace przy jednej z naj-
droższych inwestycji drogowych – w Ka-

linku, która jest wspólnym przedsięwzięciem 
finansowym gminy Rzgów oraz Starostwa 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Robo-
ty skupiają się przy wykonaniu podbudowy 
chodników i okrawężnikowaniu chodnika. 
Wykonawca zajął się już rowami odpływowy-
mi, które po ułożeniu betonowych prefabryka-
tów będą przypominały kanały.

Przebudowę drogi powiatowej nr 2909E 
w Kalinku wykonuje konsorcjum firm z Miń-
ska Mazowieckiego, które wygrało przetarg aż 
z 9 konkurentami, oferując wyremontowanie 

734 m drogi za 1,465 mln zł. Przewiduje się 
regulację szerokości jezdni do 5,5 m.

Cena obejmuje również wyprofilowanie 
i zagęszczenie poboczy gruntowych półtora-
metrowej szerokości, budowę 954 m2. chodni-
ków po południowej stronie, wyłożenie kostki 
na ponad 744 m2. zjazdów z posesji. Zakres 

przebudowy obejmuje odwodnienie ulicy 
do rowów, wymianę wyeksploatowanych rur 
pod zjazdami z posesji, odmulenie i umocnie-
nie rowów przy pomocy prefabrykatów beto-
nowych. Warunkiem przetargu jest dokończe-
nie inwestycji do końca sierpnia br.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Nowe chodniki 
i odpływy 
jak z katalogu

STAROWA GÓRA

RZGÓW

KALINKO

Gmina Rzgów znalazła się w czołówce ra-
portu opracowanego przez ekonomistów 

najlepszych polskich uczelni, zaprezentowa-
nego podczas Europejskiego Kongresu Sa-
morządów w Krakowie. Koncentrowano się 
na analizie dochodów własnych, wydatkach 
inwestycyjnych oraz środkach unijnych pozy-
skanych do realizacji zadań.

Najlepszą wiejską gminą zostały Dobra 
Szczecińska, Michałowice i Kleszczów. Ty-
tuł najlepszej miejsko-wiejskiej gminy trafił 
do Konstancina-Jeziornej, Łomianek i Rzgowa.

Ranking przedstawiający kondycję finan-
sową jednostek samorządowych w tym roku 
doczekał się już drugiej edycji. Wydawnic-
two jest przygotowywane przez Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krajową 
Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych 
we współpracy z Instytutem Studiów Wschod-
nich – organizatorem Europejskiego Kongre-
su Samorządów w Krakowie i Forum Ekono-
micznego w Krynicy. MT

Rzgów 
w czołówce!
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Pod koniec marca w czasowej galerii 
„Na Piętrze” Urzędu Miejskiego w Rz-

gowie została otwarta poplenerowa wystawa 
plastyczna „Kruklanki 2018”. Zaprezentowano 
156 prac wykonanych przez 33 dzieci, które 
uczestniczyły w letnich warsztatach wyjazdo-
wych na Mazurach, zorganizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury.

Prace powstały pod artystyczną opie-
ką Irminy Kuzik z GOK, która podkreśliła, 
że na wystawie znalazła się najwyżej połowa 
prac, bo wszystkie nie zmieściłyby się w holu 
naszego ratusza, gdzie cyklicznie prezentowana 
jest twórczość dzieci i młodzieży z naszej gminy.

Obok prac malarskich wykonanych w wie-
lu technikach, można podziwiać również ce-
ramikę i decoupage. Na wernisażu wystawy 
pojawił się burmistrz Mateusz Kamiński oraz 
Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Rzgowie. Artystyczne wydarzenie za-
kończył tradycyjnie słodki poczęstunek.

Tekst i fot. WK

Do połowy maja trafić do strażnic OSP w Ka-
linie i Guzewie dwa nowe, lekkie wozy stra-
żackie. Cena zakupu obu pojazdów renault 
master sięga pół miliona złotych. Do-
stawcą jest firma z Mielca, które 
pokonała drugiego dostawcę 
w przetargu. Pojazdy są nie-
mal bliźniacze, różnią 
się jedynie zesta-
wem wyposażenia 
technicznego.

Lekkie re-
nault master 
o masie do-
pu s z c z a l n e j 
3,5 tony mają 
charakterystycz-

ne podwójne kabiny 4-drzwiowe do przewo-
zu nie więcej niż 6 osób. Pojazdy wyposażone 
są także w 6-stopniową skrzynię ze wstecznym 
biegiem.

Tekst i fot. W.Kupisz

Wernisaż 
w galerii 
„Na Piętrze”

Zakupiono dwa nowe wozy strażackie
KALINO/GUZEW

W strażnicy OSP Kalino 
odbył się zarząd gminny, 
na którym prezes dh Dariusz 
Krzewiński podsumował 
rok sprawozdawczy. Nie 
nastąpiły żadne zmiany 
prezesów i naczelników. 
Wśród najważniejszych 
nowinek jest zapowiedź 
podpisania w ciągu 1–2 
miesięcy miedzy gminą Rzgów 
a stacją benzynową umowy 
na bezgotówkowe tankowanie 
wozów strażackich. Karty 
płatnicze będą przypisane 
do konkretnych strażaków. 
Zbiorcze faktury np. za miesiąc 
tankowań trafią bezpośrednio 
do rozliczenia w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie.

Coraz więcej pojazdów strażackich jest wy-
posażonych w GPS. Dzięki temu systemo-
wi będzie rozliczany czas pracy ochotników, 
za który otrzymują ryczałt z kasy gminy. 
Najważniejszym tegorocznym celem będzie 
zinwentaryzowanie wszystkich sprawnych hy-
drantów, szczególnie tych najstarszych i nanie-
sienie ich na elektroniczną mapę nawigacyjną.

Jak dowiedzieliśmy się od druha Dariusza 
Wankiewicza, sekretarza Zarządu Gminnego 
OSP RP, w gminie stacjonuje 7 ciężkich wozów 
gaśniczych, 5 średnich, 13 lekkich i 8 specjal-
nych oraz innych.

W 2018 r. udało się ze środków naszego sa-
morządu oraz Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej kupić średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Starej Gadce. 
Prezes Dariusz Krzewiński cieszy się z dwóch 
nowych, lekkich samochodów renault master, 
zakupionych przez gminę do remiz w Kalinie 
i Guzewie. Mają one na wyposażeniu 300-li-
trowy zbiornik wody i piany gaśniczej. Wozy 
nadają się jako uzupełnienie ciężkich samo-
chodów i zabierają pełny zastęp: 6 strażaków. 
Kierowcy strażackiego renault master wystar-
czy amatorskie prawo jazdy kategorii B.

Na podsumowaniu roku sprawozdawcze-
go prezes gminny podkreślał znaczenie turnie-
jów halowych piłki dla strażaków. Chętnych 
do wystąpienia w zawodach powiatowych jest 
tak wielu, że trzeba będzie w tym roku zorga-
nizować eliminacje.

W gminie Rzgów działa 507 strażaków wy-
jeżdżających do akcji, w tym 51 kobiet. W 6 dru-
żynach mamy 67 młodzików, którzy uczestni-
czyli w 15 obozach w Polsce. Szeregi strażaków 
ratowników liczą u nas 229 druhów – w ubie-
głym roku przybyło kolejnych 9 wyszkolonych. 
Mamy 51 kierowców konserwatorów sprzętu 
ratowniczego (przybyło 4). Natomiast 92 dru-
hów posiada kwalifikacje do ratownictwa tech-
nicznego, dwóch do ratownictwa chemicznego 
i ekologicznego, a trzech nurkuje.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

OSP: WYSZKOLENI, 
SPRAWNI, NOWOCZEŚNI
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5 kwietnia na długo 
zapisze się w historii Gminy 
Rzgów! To za sprawą 
osiągnięcia liczby 10 000 
mieszkańców naszej gminy. 
Szczęśliwcem okazała się 
Pani Katarzyna Jagiełło, 
która o godz. 16.19 
zgłosiła elektroniczny 
wniosek o zameldowanie 
na platformie ePUAP.

Do mieszkanki Bronisina Dworskiego za-
dzwonił burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
i choć na początku myślała, że żart, to jednak 
po zaproszeniu do magistratu uwierzyła w nie-
zwykły traf. Gmina Rzgów przygotowała dla 
wyjątkowej mieszkanki specjalny pakiet.

Pani Katarzyna otrzymała bon o wartości 
1000 zł, karnet na korzystanie z Hali Sporto-
wej GOSTiR do końca roku oraz gadżety pro-
mocyjne gminy. Uroczyste wręczenie upomin-
ków odbyło się w UM w Rzgowie.

Pani Katarzyna Jagiełło uważa, że Gmina 
Rzgów znajduje się w świetnej lokalizacji oraz 
robi wiele, aby mieszkańcy czuli się dobrze. 
Bardzo miło wspomina współpracę z UM 
w Rzgowie przy zakupie działki oraz budowie 
domu w Bronisinie Dworskim.

Takie właśnie podejście i działania wpisują 
się znakomicie w ideę Stowarzyszenia Miast 
Cittaslow, którego gmina Rzgów jest człon-
kiem od 2017 roku.

Mateusz Tomaszewski

MAMY 

10000 
MIESZKAŃCÓW!

Co ciekawe, to zwykle w kwietniu, 
także w ubiegłych latach gmina Rz-
gów odnotowywała przekroczenie 

liczby mieszkańców o kolejny tysiąc:

 5.04.2004 r. – 8004 mieszkańców
27.04.2009 r. – 9001 mieszkańców
 5.04.2019 r. – 10001 mieszkańców
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W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
odbyła się II Samorządowa Debata 

Oświatowa, podczas której uczestnicy zapre-
zentowali, jak wygląda obecny system finanso-
wego wsparcia szkolnictwa przez poszczegól-
ne gminy.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Rena-
ta Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warsza-
wy, przedstawiciele Związku Miast Polskich, 
Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii 
Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz 
Unii Miasteczek Polskich.

W trakcie debaty goście przedstawili ra-
port o zbyt niskich subwencjach na edukację 
przekazywanych z budżetu państwa. Uczest-
nicy postulowali o większą swobodę samo-
rządów w realizacji zadań oświatowych. Po-
nieważ jakość kształcenia dzieci i młodzieży 

ma ogromne znaczenie dla przyszłości kra-
ju, gminy apelowały do władz centralnych 
o zwiększenie środków finansowych, które 
pomogą wesprzeć nauczycieli, jak również 
pokryć koszty związane ze skutkami zmian 
w systemie edukacji.

Gminę Rzgów reprezentowała zastępca 
burmistrza Małgorzata Rózga.

UMR

W sobotnie przedpołudnie młodych ar-
tystów, biorących udział w happenin-

gu – nie przestraszył nawet wiosenny śnieg 
i deszcz. Punktualnie o godz. 10 pędzle i farby 
poszły w ruch. Liczna grupa dzieci pomalo-
wała sześć pisanek imponujących rozmiarów, 
pod czujnym okiem malarzy z Grupy „Colla-
ge”, działającej przy rzgowskim GOK.

Do twórczej pracy zachęcali kogut, kurka 
i króliki, w które wcielili się członkowie Grupy 
„Collage” Kolorowe pisanki można podziwiać 
w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie 
nieopodal placu zabaw.

Tekst i fot. Anna Wawrzyniak

II SAMORZĄDOWA DEBATA OŚWIATOWA

Przedświąteczny 
happening 
w parku
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„Operacja Wiosna” to nazwa 
wyścigu wraków w Babichach, 
który organizator – Parszywa 
Wrak Race rozegrał w sobotę, 
30 marca. Z uwagi na idealną 
pogodę przyjechało mnóstwo 
załóg z wozami wyścigowymi 
na lawetach. Ścigające się 
pojazdy wzniecały nad okolicą 
istną burzę piaskową. Impreza 
odbyła się pod honorowym 
patronatem burmistrza 
Rzgowa. Organizacja tych 
imprez ma już 7-letnią tradycję 
w różnych miejscowościach 
regionu.

W sobotnim wyścigu wystartowało 77 załóg, 
na ogół było ich w Babichach średnio po czter-
dzieści. W uroczystości wręczenia pucharów 
wzięli udział: wiceburmistrz Rzgowa Małgo-
rzata Rózga i Radosław Pełka, przewodniczący 
Rady Miejskiej.

O co w tym wszystkim chodzi? – czyta-
my na stronie organizatora wyścigu Parszy-
wa Wrak Race: „Lubisz zapach spalin i ropy? 
Kochasz Mad Maxa i cudowne fury zrobione 
ze wszystkiego co pod ręką? Najpiękniejszy 

dźwięk dla Twych uszu to jęk dartej blachy 
i wycie silnika? Przechodzą Cię ciarki gdy ści-
gasz się z innymi maniakami którzy żyją tym 
co Ty? Weź udział w naszym wyścigu! Zabaw 
się w doktora Frankensztajna i wskrześ czte-
rokołowego potwora. Traf do samochodowego 
panteonu zwycięzców, a innym zgotuj piekło 
na ziemi. Jedź, miażdż, ścigaj się i wygrywaj 
tą szaloną imprezę. Zadziw nas swoją pomy-
słowością i umiejętnością przeżycia na torze, 
gdzie każdy czyha na każdego”.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

BURZA PIASKOWA 
NAD BABICHAMI

PARSZYWA 

WRAK RACE
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Lilianna Godzińska ze Rzgowa od dzie-
ciństwa nasiąkała tradycją przygotowy-
wania ozdób wielkanocnych. Pochodzi 

z powiatu łowickiego, więc już w szkole pod-
stawowej zdobiła wydmuszki łowickimi wy-
cinankami. Drapała wzory z wosku. Te trady-
cyjne techniki zdobienia w okresie dojrzalszej 
twórczości jednak nie przypadły jej do gustu.

– Pamiętam, jak w PRL popularność zdo-
były pisorki, zbite młotkiem na pół aluminiowe 
złotówki, proste narzędzia do zdobienia pisa-
nek – opowiada pani Lilianna. – Pisorki były 
osadzone na patyku i służyły do rozprowadzania 
na skorupce wosku, podgrzanego nad świeczką. 
Skorupki ze wzorem z wosku barwiło się w go-

towych farb-
kach albo na-

turalnych. Aby 
uzyskać fiolet po-

trzebna była kąpiel 
w buracz- kach, zieleń uzyski-
wało się młodych pędów żyta, a całą 
paletę barw od żółci po brąz otrzymywa-
ło się z gotowanych łupin cebulowych. Do wosku 
nie lepił się kolor, więc tak uzyskiwało się rysu-
nek jaśniejszy od tła. Pisorki są wciąż w użyciu, 
ale kupuje się je gotowe w sklepie.

W styczniu 2011 r. powstało w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rzgowie Koło Rękodzieła 

Artystycznego „Zasupłane”, w którym 10 twór-
czyń po dziś dzień wymienia się doświadcze-
niami, korzysta ze spotkań z artystami z innych 
ośrodków, korzysta z warsztatów artystycz-
nych. Wciąż rozglądają się za czymś nowym.

W przypadku pani Lilianny, rewolucyj-
na zmiana w zdobieniu wydmuszek nastąpiła 
wówczas, gdy na warsztatach w Ustroniu na-
uczyła się ażurów wycinanych… wiertarką 
budowlana. To nie jest narzędzie stworzone 
z myślą o rzeźbieniu wydmuszek. Nawet naj-
mniejsza wiertarka jest ciężka, a ponadto ro-
zedrgana. Trudno ją utrzymać nieruchomo 
w kobiecych dłoniach. Pyli się jak na budowie, 
a nie w pracowni artystycznej.

Na warsztatach w Ustroniu obserwowały 
technologię, która stanowi tajemnicę twór-
ców: wydmuszki obrabiali w tunelu, z którego 
pył można odprowadzić odkurzaczem, a wy-
dmuszkę można unieruchomić specjalnymi 
uchwytami. Gdy rzgowianki uczyły się nowej 
techniki, wiertło masakrowało kurze wy-
dmuszki, dopiero grubsza skorupka jaj gęsich 
daje nadzieję na uzyskanie cacuszka. Metoda 
stała się dość popularna w kole „Zasupłanych”.

Pisankę najpierw pokrywa się rysunkiem, 
a dopiero później wierci. Ozdoby są nie tylko 
ażurowe. Wiertłem można grawerować sko-
rupki. Nanosi się również reliefy pędzelkiem. 

Do reliefów – wypukłych elementów wzo-
ru używa się specjalnej pasty z tubek, która 
twardnieje po zetknięciu z powietrzem. Duże 
skorupki gęsie to wymarzony materiał do na-
noszenia wzorów decoupage. Ciekawy efekt 
daje również wzór z nici oplatającej wielkanoc-
ne jajo. Najpierw owija się je nitką, następnie 
przeciąga nitkę przy pomocy igły, aby uzyskać 
żądany wzór. Laikowi przypomina to tkanie.

Lilianna Godzińska nie skupia się tylko 
na wydmuszkach. W sklepie zaopatruje się 
w styropianowe kaczki i kury, nadające się 

do zdobienia metodą filcowania. Tego materia-
łu nie przykleja do podłoża, lecz nakłuwa igłą. 
To zupełnie jakby dzięcioł uderzał dziobem. 
Wśród świątecznych dekoracji przewijają się 
ażurowe kule z nici bawełnianej. Nić moczy się 
w kleju, nawija na balonik, czeka na wyschnię-
cie materiału, a po uzyskaniu zaplanowanego 
wzoru wystarczy przekłuć balonik.

Za naszym pośrednictwem pani Lilianna 
życzy wszystkim Czytelnikom zdrowych, we-
sołych Świąt Wielkiejnocy.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

BARDZO KRUCHE PIĘKNO…
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Nowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie poleca Anna Malinowska

Entuzjasta podróży i fotografii, realizujący 
duży projekt „W drodze na największe 

szczyty Afryki” Robert Gondek odwiedził 
rzgowską młodzież 28 marca 2019 r. Właśnie 
tematyka związana z Afryką, jej mieszkańca-
mi, kulturą i przyrodą wypełniła spotkanie 
z uczniami klas szóstych szkoły podstawo-
wej w Rzgowie. Wspomniany projekt polega 
na zdobyciu najwyższych szczytów lub naj-
wyżej położonych miejsc w każdym z afry-
kańskich krajów. Jak dotąd podróżnik zmie-
rzył się z prawie połową z 56 lub 66 z nich, 
jeśli uwzględnić także terytoria zależne i nie-
zależne położone wokół kontynentu afrykań-
skiego. Ów wyczyn został nagrodzony pod-
czas festiwalu podróżniczego Kolosy 2016.

Dotychczasowe wędrówki zostały udoku-
mentowane w książce pod tytułem „W dro-
dze na największe szczyty Afryki”, która uka-
zała się 2017 r.

Z dużą swobodą, interesująco i przystęp-
nie autor – miłośnik i znawca Afryki pokazał 
jej piękno, magiczność i fenomen, przepięk-
nie ilustrowane fotografiami, które przyku-
wały uwagę. Jak sam mówi: „…zachwycam 
się rozgwieżdżonym niebem, śpię na dachach, 
brodzę w błocie i przedzieram się przez gęsty 
las równikowy, przyglądam się gorylom, śli-
zgam się na oblodzonych skałach…”.

Wielka to odmiana po kilkunastu la-
tach spędzonych na ślęczeniu nad liczbami. 
Praca w firmie ubezpieczeniowej w charak-
terze analityka finansowego była dla pana 
Roberta naturalną konsekwencją studiów 
ekonomicznych. Jednak pasja globtrotera, 

entuzjazm, upór w dążeniu do celu pozwoliły 
zrealizować marzenia, dając możliwość po-
łączenia hobby i pracy. Niezwykle aktywny 
to człowiek, ciągle poszerzający zasób swojej 
wiedzy, ostatnio zgłębiając tajniki języka su-
ahili; propaguje bieganie i jazdę na rowerze.

Wspaniały wzór do naśladowania, czło-
wiek o silnym charakterze, a przy tym bardzo 
skromny, naturalny i taktowny. Dziękujemy 
za znakomite, udane spotkanie. Wspomnia-
na książka znajduje się w zasobach Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rzgowie. Zaprasza-
my do wypożyczania i lektury.

Widoki 
z afrykańskich 
szczytów

Jednym z najciekawszych miejsc związa-
nych z historią naszej gminy jest cmen-
tarz wojenny w Starej Gadce. Upamiętnia 

Bitwę Łódzką w 1914 r. W starciu naszych 
zaborców wzięły udział – po obu stronach – 
dziesiątki tysięcy żołnierzy narodowości pol-
skiej. W miejscu bitwy na wzniesieniu w Starej 
Gadce znajduje się kamienny pomnik oraz ka-
mienne nagrobki poległych oficerów.

Remont pomnika w Starej Gadce
Pomnik wymaga prac konserwatorskich, 
bo odpadają fragmenty. W ubiegłym roku 
burmistrz Mateusz Kamiński zwrócił się o eks-
pertyzę do naukowców Politechniki Łódzkiej. 
Eksperci obejrzeli pomnik.

– Po konsultacjach z różnymi instytucjami 
okazało się, że przed wykonaniem prac budow-
lanych należy skonsultować się z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, choć formalnie, cmen-
tarz nie znajduje się w rejestrze zabytków – mówi 
Włodzimierz Kaczmarek z Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. – Uwzględniony jest natomiast w ewi-
dencji zabytków powiatu łódzkiego wschodniego. 
Musimy więc uzyskać wytyczne w zakresie ochro-
ny konserwatorskiej. Należy wykonać inwenta-
ryzację i ekspertyzę techniczną. Zwrócimy się 
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego również 
o sfinansowanie tego etapu.

Pamięci pomordowanych w Babichach
Co roku, w kwietniu samorząd organizuje 

uroczystość patriotyczno-religijną w miejscu 
pamięci narodowej w lesie Babichy. Kwietnio-
wa uroczystość jest hołdem dla 22 polskich 
patriotów, rozstrzelanych latem 1941 r. Niem-
cy zamordowali tutaj osoby z konspiracji, 
oskarżone o sabotaż oraz pocztowców, którzy 
życiem przepłacili przechwytywanie donosów, 
napisanych do niemieckich władz okupacyj-
nych. Zbrodnia w lesie rzgowskim została od-
kryta przypadkiem w kwietniu 1945 r. Gdy za-
raz po okupacji rozpoczęto ekshumacje, przez 
miejsce straceń przewinęły się tysiące osób, 
poszukujących zaginionych krewnych. Udało 
się rozpoznać szczątki 6 osób, w tym łódzkich 
pocztowców. Nagrobek i otoczenie są sprząta-
ne przez pracowników komunalnych.

Pomnik II Konspiracji w Konstantynie
W tym roku udało się zrobić wiele w spra-
wie obelisku ku czci żołnierzy II Konspiracji 
w Konstantynie. Instytut Pamięci Narodowej 
przekazał 10 tys. zł na podniesienie obelisku, 
który znajdował się w niecce terenu. Powstał 

nowy postument, alejka, otoczenie pomnika 
zostało wysadzone nowymi krzewami. Pły-
ta granitowa została oczyszczona. Właściciel 
działki zgodził się przekazać jej część gminie 
za symboliczną złotówkę. Podział geodezyjny 
tego terenu wzięła na siebie gmina. Planuje się 
jeszcze ogrodzenie pomnika.

– Pomnik powstał na granicy Łodzi i Kon-
stantyny. Jego pomysłodawcą był Związek Więź-
niów Politycznych Okresu Stalinowskiego, oddział 
w Łodzi. Jego wiceprezes Kazimierz Skibicki za-
wsze wyraża się ze wzruszeniem o tym, że delega-
cje z naszej gminy dbają o obelisk i zawsze przy-
noszą kwiaty, zapalają znicze w Dniu Żołnierzy 
Wyklętych-Niezłomnych, 15 sierpnia na święto 
Wojska Polskiego i 1 listopada – mówi W. Karcz-
marek.

Członków związku i wdów po żołnierzach 
II Konspiracji ubywa, a ci, którzy żyją, naj-
częściej nie mają już siły, aby składać kwiaty 
w Konstantynie. Są wdzięczni, że to miejsce 
jest lepiej widoczne nawet z daleka.

Tekst i fot. współczesne W.Kupisz

Dbamy 
o przeszłość
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W dniu 9 kwietnia w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie podpisano umowę na do-

finansowanie na prace konserwatorskie przy 
kościele parafialnym w Rzgowie. Podpisy 
na dokumentach złożył burmistrz Rzgowa  – 
Mateusz Kamiński oraz ks. Krzysztof Flor-
czak – proboszcz Parafii św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika w Rzgowie.

Przedmiotem umowy dotacji na kwotę 350 
tys. zł, będzie wsparcie prac konserwatorskich 
polegających na remoncie elewacji północnej 

oraz wnętrz najcenniejszego rzgowskiego za-
bytku.

Najciekawszy etap prac dotyczy oczywiście 
wnętrza zabytku, które zostaną odrestaurowy-
wane pod kątem przywrócenia stanu z XVII 
wieku. Konserwatorzy planują m.in. usunąć 
elementy dekoracyjne wprowadzone podczas 
remontów w poprzednim stuleciu. Nad cało-
ścią prac będzie czuwać powołana do tego celu 
komisja konserwatorska.

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, 
że parafia otrzymała wsparcie ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na kwotę 440 tys. zł. Jest też szansa na dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego oraz funduszu kościelnego. Kosz-
torys tegorocznego etapu prac przy zabytku 
opiewa na kwotę ponad 900 tys. zł.

Choć kompleksowa rewitalizacja obiek-
tu, obejmująca głównie jego wnętrze, potrwa 
jeszcze zapewne kilka lat, to jest szansa na do-
kończenie większości tegorocznych prac przed 
uroczystościami jubileuszowymi 550-lecia 
erygowania parafii. Tekst i fot. UMR

Od dwóch lat w szybkim tempie posuwają się 
prace remontowe w XVII-wiecznym kościele 
rzgowskiej parafii Świętego Stanisława Bisku-
pa i Męczennika. To jeden z najcenniejszych 
obiektów zabytkowych województwa łódzkie-
go. Już nawet dotychczasowy zakres wykona-
nego remontu przyciąga turystów. Samorząd 
w ubiegłym roku przekazał na prace w świątyni 
300 tys. zł, a w tym kolejne 350 tys. zł. Dofinan-
sowuje je również: Urząd Marszałkowski i Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotychczas na wieży kościelnej położono 
nowy tynk, pokryty specjalną warstwą zawiera-
jącą szklane włókno. Ona zabezpieczyła mury 
wieży przed zanieczyszczeniami i warunkami 
atmosferycznymi. Przed tynkowaniem usu-
nięto stary tynk, a następnie zamontowano 
80 metalowych prętów, których zadaniem jest 
zabezpieczenie murów wieży przed pękaniem.

Wykonawca zastosował specjalną dachów-
kę do krycia obiektów sakralnych. Ponadto 
wzmocniono konstrukcję dachu, a efektem 
prac dekarskich jest nie tylko ładniejszy wi-
zualnie dach, ale również jego doskonałe 
zabezpieczenie przed przeciekaniem. Firma 
konserwatorska „Mosaicon” w Łodzi ratuje 
w tej chwili XVIII-wieczne stalle, czyli ozdob-
ne siedziska w prezbiterium. Trwa malowanie 
ostatniej, północnej fasady świątyni. WK

Najcenniejszy 
zabytek w Rzgowie

Wymiana okien w naszej świątyni w la-
tach 2011–2012 natchnęła poprzednie-

go proboszcza księdza Tadeusza Malca 
do zainstalowania witraży, artystycznie ko-
respondujących z XVII-wieczną architekturą 
i zabytkowym wystrojem wnętrza.

Ich pojawienie się było oczywiście uzgod-
nione z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków. Wielobarwne witraże o religijnej tematyce 
zostały ufundowane przez parafian, a jeden na-
wet przez całą gminę (św. Florian). Autorką wi-
trażu jest łódzka artysta plastyk Maria Suwalska, 
która dyplom obroniła u profesora Lecha Kunki 
w ASP. Szklane obrazy w ołowianych ramach 
wykonuje od lat 90., przypadających na okres 
największej dojrzałości twórczej artystki.

Florian to jedna z najbardziej barwnych po-
staci świętych, łatwo zapamiętywana. Przyszły 
patron strażaków urodził się ok. 250 roku w Ze-
iselmauer (obecnie Austria). Według jednej z le-
gend św. Florian już jako dziecko miał dokony-
wać cudów, podobno miał ugasić pożar domu 
jednym wiadrem wody. Właśnie na naszym 
witrażu Florian w hełmie i płaszczu rzymskiego 
legionisty polewa płonący budynek wodą.

W młodym wieku został dowódcą wojsk 
rzymskich. Jego życie przypadło na okres prze-

śladowań chrześcijan. Był 
organizatorem i dowódcą od-
działów gaśniczych wchodzą-
cych w skład armii imperium 
rzymskiego. W roku 304 sta-
wił się za prześladowanymi 
legionistami chrześcijański-
mi. Został za to aresztowa-
ny wraz z 40 żołnierzami 
i przymuszony do złożenia 
ofiary bogom pogańskim. 
Florian stanowczo odmó-
wił, za co ukarano go chło-
stą i torturami. Następnie 
wywieziono go do obozu 
rzymskiego w Lorch koło 
Wiednia.

Tam otrzymał drugą 
szansę, aby wyprzeć się Chry-
stusa. Kiedy Florian nadal nie chciał odstąpić 
od wiary, namiestnik prowincji, Akwilin, ka-
zał go biczować, a potem szarpać jego ciało że-
laznymi hakami. Męki Floriana skończyły się 
4 maja 304 roku, kiedy to przywiązano kamień 
do jego szyi i strącono go z mostu do rzeki 
Enns. Jego ciało miała odnaleźć i pochować 
świętobliwa niewiasta o imieniu Waleria.

Z czasem w miejscu po-
chówku powstała kaplica, po-
tem kościół i klasztor (najpierw 
benedyktynów, a potem kano-
ników laterańskich). Sama zaś 
miejscowość – położona na te-
renie dzisiejszej górnej Austrii – 
otrzymała nazwę Sankt Florian 
i do dziś jest jednym z ważniej-
szych ośrodków życia religijnego.

Św. Florian jest patronem 
wykonawców zawodów wiążą-
cych się z ogniem: strażaków, 
hutników, kominiarzy, garnca-
rzy, piekarzy. Florian oficjalnie 
świętym chroniącym od ognia 
stał się dopiero w XVI wie-
ku. W 1528 roku w Krakowie 
wybuchł pożar, który strawił 
znaczną część miasta, a w szcze-
gólności północną część Starego 
Miasta. Ocalał tam jedynie ko-
ściół pod wezwaniem świętego 
Floriana. Odczytano to jako 

znak uznając, że patron uchronił 
kościół przed ogniem. Od tego też czasu Flo-
rian stał się patronem osób walczących z po-
żarem, opiekunem chroniącym przed ogniem.

Oprac. i fot. W. Kupisz

Witraż ze św. Florianem
Ciekawostki o naszym kościele (11)

Fundatorem witrażu jest Urząd Miejski w Rzgowie

Kościół już oficjalnie 
z dotacją na prace 
konserwatorskie
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„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło 
kampanii o charakterze edukacyjno-profilak-
tycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, 
która ruszyła we wszystkich jednostkach poli-
cji w kraju. Kampania organizowana jest przez 
MSWiA w ramach „Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Ra-
zem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Kampania ma na celu zwiększenie świado-
mości młodych ludzi na temat zagrożeń zwią-
zanych z zażywaniem narkotyków i nowych 
narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konse-
kwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak 
i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych 
elementów tego przedsięwzięcia jest prezento-
wany spot filmowy nawiązujący treścią do ty-
tułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych 
z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Apelujemy do osób, które mogą mieć kon-
takt z narkotykami, z dopalaczami, aby pamię-
tały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże 
się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet 
życia. Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich 

i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować sub-
stancji, których pochodzenia i składu nie znają. 
Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy 
ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy nie wie-
my, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu 
nawet najmniejszej dawki takiej substancji che-
micznej. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podejrze-
wa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem 
narkotyków czy nowych narkotyków, tzw. do-
palaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc 
lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję.

Przypominamy, że dopalacze to poważne 
zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! 
To substancje działające na ośrodkowy układ 
nerwowy, wpływające negatywnie na pracę 
mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mie-
szanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. 
„tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez 
Internet pod nazwą artykułów kolekcjoner-
skich, często z umieszczonym komunikatem 
„Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo 
ich zażywania wynika z faktu, że ich skład che-
miczny nie jest znany, może podlegać waha-
niom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak 
po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Na co powinno się zwrócić uwagę, 
co powinno zaniepokoić rodzica/
opiekuna:
•  wygląd oczu (zaczerwienione spojówki lub 

brzegi powiek, łzawienie, opadnięcie powie-
ki, nadmierne rozszerzenie lub zwężenie źre-
nic, powolna reakcja źrenic na światło, oczo-
pląs przy wpatrywaniu się w stały punkt),

•  złe samopoczucie, brak chęci do życia, de-
presja,

•  stany euforyczne, gadatliwość a następnie 
otępienie i apatia,

•  zmiana nawyków żywieniowych – brak ape-
tytu lub objadanie się,

•  kłopoty w szkole, wagary, pogorszenie ocen,
•  próby wyłudzania lub podbieranie pieniędzy 

na nieokreślone wydatki,
•  nieuzasadnione ataki złości, agresji,

•  wychodzenie z domu na krótko, poprze-
dzone dzwonkiem domofonu lub telefonem 
od nieznanej osoby,

•  wprowadzenie do słownictwa nowych zwro-
tów, często niezrozumiałych dla dorosłych, 
tzw. slangu narkotykowego,

•  pojawienie się w domu nowych akcesoriów, 
typu lufki, sreberka, małe woreczki z za-
mknięciem strunowym, tzw. dilerki, itp.,

•  zmiana zapachu ciała.

Do najczęściej spotykanych skutków 
pojawiających się w trakcie i po zażyciu 
tzw. dopalaczy możemy zaliczyć:
•  bóle głowy, migrena; kołatanie serca (przy-

spieszone tętno często sięgające 200, duszno-
ści, ból w klatce piersiowej,

•  agresja, zaburzenia koordynacji ruchowej, 
drżenie rąk,

•  nudności, wymioty, biegunka,
•  zmęczenie, osłabienie, brak zdolności kon-

centracji,
•  reakcje alergiczne,
•  myśli samobójcze, omamy, napady lęku, ha-

lucynacje,
•  nadmierna wrażliwość na dźwięki i światło.

Gdzie szukać pomocy:
•  800 060 800 – Infolinia Głównego Inspekto-

ra Sanitarnego
•  16 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Mło-

dzieży
•  800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczy-

cieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
•  800 12 12 12 – Dziecięcy telefon Zaufania 

Rzecznika Praw Dziecka.

Nawet naklejka 
może być groźna

UWAGA! Zmiana
w harmonogramie

WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH WYPEŁNISZ W URZĘDZIE!

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Rzgowie istnieje moż-
liwość konsultacji wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Jednocześnie przypominamy, że od 2018 r. wnioski o przyzna-
nie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa 
się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, 
dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Rolnicy, którzy posiadają już konto 
w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada 
konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak w roku 2018, może uzyskać kod dostępu do aplikacji 
po uwierzytelnieniu na stronie ARiMR poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:

•  swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
•  8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny 

z numerem w ewidencji producentów),
•  kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalen-

darzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2018 (w przypadku, 
gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić 
kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2018 należy 
wprowadzić wartość 0).

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie in-
dywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników z terenu gminy Rzgów, w Urzędzie Miejskim w Rz-
gowie zostanie utworzony punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli wypełnić swój 
wniosek w wersji elektronicznej.

Miejsce konsultacji:
Urząd Miejski w Rzgowie, pokój 34

Dyżur:
we wtorki w godzinach od 10.00 do 17.00

i w czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00

Ponadto informujemy, iż gmina Rzgów nie ma obowiązku świadczenia ww. pomocy, jest tylko pod-
miotem doradczym, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności i pro-
blemy w trakcie wypełniania wniosków, w tym dostępności aplikacji eWniosekPlus.

Segreguj odpady!

Odbiór odpadów komunalnych w rejonie VI 
planowany pierwotnie na 22 kwietnia odbędzie się

W ŚRODĘ, 24 KWIETNIA 2019 R.

oraz
odbiór odpadów komunalnych w rejonie V 

planowany pierwotnie na 3 maja odbędzie się
W PONIEDZIAŁEK, 29 KWIETNIA 2019 R.

https://www.arimr.gov.pl
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W sobotę, 30 marca zorganizowano szko-
lenie w zakresie pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla 8 członków Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej w Starowej Górze i 8 
z MDP Rzgów.

Dzień rozpoczął się od zajęć teoretycznych 
po ich zakończeniu uczestnicy wzięli udział 
w zajęciach praktycznych, podczas których 
mogli wykazać się wiedzą zdobytą na poran-
nych zajęciach.

Najmłodsi uczestnicy kursu, Tomek lat 7 
oraz Staś lat 11 z OSP Starowa Góra za swoje 
zaangażowanie oraz dociekliwość podczas za-
jęć ukończyli kurs z wyróżnieniem! Kurs zo-
stał zorganizowany z inicjatywy komendanta 

gminnego druha Adama Góreckiego z pomocą 
naczelnika z OSP w Starowej Górze druha Ja-
nusza Pacześniaka. Podczas uroczystego wrę-
czania certyfikatów i upominków dla uczestni-
ków obecny był wiceprezes Zarządu Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych druh Tadeusz 
Olban.

Tekst i fot. OSP Starowa Góra

Z okazji nadejścia wiosny na orliku w Rz-
gowie został rozegrany turniej piłkarski. 

Na boisku tartanowym zagrali chłopcy ze szkół 
podstawowych z naszej gminy wraz ze swoimi 
rodzicami. Natomiast na sztucznej murawie 
zmierzyli się uczniowie oraz absolwenci szkół.

Turniej został rozegrany systemem każdy 
z każdym. Piłkarskim zmaganiom towarzyszył 
oczywiście głośny doping kibiców.

Wśród młodszych uczestników turnieju 
najlepszymi strzelcami bramek okazali się: Oli-
wier Pikala oraz Jakub Gruszczyński, którzy 
otrzymali pamiątkowe puchary. Natomiast naj-
lepszymi bramkarkami zostały: pani Koziarska 

i pani Gruszczyńska. Wygrał zespół o nazwie 
Juwentus.

Natomiast pośród starszych piłkarzy 
I miejsce wywalczyła drużyna Schalke 0,7, dru-
gie miejsce drużyna Husaria, trzecie miejsce – 
Juwespo, czwarte miejsce – Czerwona Armia. 
Najlepszym bramkarzem w tej kategorii został 
Michał Poros, natomiast tytuł króla strzelców 
wywalczył Szymon Kuna, który odebrał także 
najważniejszy puchar w Turnieju Młodych Ta-
lentów – Rzgów 2019. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom turnieju i życzymy 
dalszych sportowych sukcesów.

Tekst i fot. Krzysztof Chrzanowski

Z zadatkami na ratowników w OSP

Turniej Młodych Talentów

5 KWIETNIA 2019 ROKU STARTUJE KONKURS 
LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: 

PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 
III EDYCJI W GMINIE RZGÓW 2019

O jakie granty możemy aplikować?
W ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: program mikrodziałań dla aktyw-
nych mieszkańców III edycji w gminie Rzgów 2019 organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne/samopomocowe mogą starać się o mikrodotacje i środki na wsparcie lo-
kalnych przedsięwzięć w wysokości:
do 4000 zł – na inicjatywy grup nieformalnych/samopomocowych i organizacji
do 5000 zł – na rozwój i wzmocnienie potencjału młodych ngo
(ngo zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie 
za rok 2018 nie większym niż 25000 zł).

Jakie inicjatywy można podejmować?
Inicjatywy budujące lokalną tożsamość, promujące gminną kulturę, twórców, dziedzic-
two i historię, dotyczące organizacji wydarzeń sportowych, krajoznawczych lub edu-
kacyjnych, zwiększających wiedzę o atrakcjach turystycznych gminy Rzgów i regionu.

Dla kogo konkurs?
Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z gminy Rzgów, działające 
na rzecz gminy Rzgów oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców gminy.

Czas realizacji działań od 15 maja do 15 listopada 2019 r.

Jak zdobyć grant?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski wstępne do opisu pomysłu 
na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Pod poniższym lin-
kiem: http2://opus.org.pl/mikrogranty-rzgow-2019-981
Po ich wstępnej ocenie wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę, podczas której 
opowiedzą o szczegółach planowanych działań i ich finansowaniu. Komisja wyłoni naj-
ciekawsze propozycje. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo w doku-
mentach do pobrania zamieszczonych na stronie UG Rzgów i stronie opus.org.pl

Termin składania wniosków: od 5 do 26 kwietnia 2019 r.
Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców 
operatora Programu Centrum OPUS
kontakt: opus@opus.org.pl, areszka@opus.org.pl, tel. 531 544 508

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 

oraz ze środków gminy Rzgów

NA CO?

•  działania na rzecz 
gminy i jej 
mieszkańców

•  wzmacniające 
potencjał 
organizacyjny oraz 
kompetencyjny 
młodych ngo 
z terenu gminy

Projekt dofinansowany z budżetu gminy Rzgów 
i ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

MIKROGRANTY 
DLA AKTYWNYCH 
MIESZKAŃCÓW 
GMINY RZGÓW 2019

Start konkursu!

Nabór wniosków 
do 26.04.2019
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27 marca minęła trzecia 
rocznica śmierci Konrada 
Kobusa, burmistrza Rzgowa. 
Dla uczczenia Jego zasług, Rada 
Miejska w Rzgowie nadała 
hali sportowej imię Konrada 
Kobusa. Z tej okazji w sobotę, 
30 marca burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński, wraz 
z Wdową i Rodzicami Zmarłego 
odsłonili tablicę pamiątkową 
przy wejściu do tego 
reprezentacyjnego obiektu 
sportowego, wzniesionego 
dzięki dotacji unijnej. Oprawę 
muzyczną uroczystości 
zapewniła Rzgowska Orkiestra 
Dęta. Goście na telebimie 
ustawionym na płycie 
we wnętrzu obejrzeli film o hali 
oraz pokaz slajdów z życia 
Konrada Kobusa. Większość 
tych fotografii nigdy nie była 
upubliczniana.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: 
Dariusz Klimczak – wiceprezes PSL, Mariusz 
Bądzior – starosta sieradzki, starosta pow. 
łódzkiego wschodniego Andrzej Opala, wice-
starosta Ewa Gładysz, Marta Stasiak i Klau-
dia Zaborowska-Gorzkiewicz – członkinie 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
Agnieszka Regina Biała – wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
Witold Małecki – burmistrz Tuszyna, Dariusz 
Kubus – wójt Andrespola i Radosław Aga-
ciak – wójt Brójec.

Gospodarzami uroczystości byli: Mateusz 
Kamiński, burmistrz Rzgowa, wiceburmistrz 
Małgorzata Rózga, przewodniczący Rady 
Miejskiej Radosław Pełka, wiceprzewodniczą-
cy RM Marek Bartoszewski z radnymi, Rado-
sław Bubas – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu, Turystyki i Rekreacji, do którego nale-
ży hala sportowa im. Konrada Kobusa.

Burmistrz Mateusz Kamiński powiedział 
zebranym w swoim wystąpieniu, że jego szef 
Konrad Kobus był burmistrzem od 9 grudnia 
2014 r. W II turze wyborów samorządowych 
zdobył 1523 głosy. Pragnął rozbudowy i po-
dwojenia przepustowości oczyszczalni ście-
ków, budowy kanalizacji w Starowej Górze 
i Starej Gadce, poprawy jakości dróg i budowy 
nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury.

Na wydziale ekonomiczno-socjologicz-
nym UŁ ukończył stosunki przemysłowe, 
zarządzanie zasobami ludzkimi. Na studiach 

podyplomowych w Politechnice Łódzkiej po-
znał zagadnienia ergonomii bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochronę środowiska. Od 1 
marca 2005 r. do 30 września 2007 r. pracował 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie na stanowi-
sku inspektora w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej w Rzgowie. Najdłużej, bo od 1 paździer-
nika 2007 r. pracował jako dyrektor Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.

O patronie hali sportowej wzruszająco wy-
powiedziała się m.in. Beata Jasiukiewicz, dy-
rektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Rzgowie. Była bliską współpracownicą 
Konrada Kobusa. Natomiast Marek Bartoszew-
ski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przy-
pomniał w swoim wystąpieniu, jak burmistrz zo-
stał potraktowany na samym początku kadencji 
przez część rady: włodarz jednej z najbogatszych 
i najprężniej rozwijających się gmin w Łódzkiem 
dostał krzywdząco niskie uposażenie.

Ponieważ burmistrz Konrad Kobus pa-
sjonował się m.in. sportem, jako jedną z form 
uczczenia Jego pamięci, w sobotnie popołu-
dnie 30 marca zorganizowano galę boksu m.in. 
tajskiego z udziałem utytułowanych młodych 
zawodników z kraju i zagranicy. Uroczystość 
zakończył poczęstunek.

Hala sportowa 
im. Konrada Kobusa w Rzgowie
Jej budowę zakończono przed końcem 2011 
roku. Unijne dofinansowanie budowy wynio-
sło około 5,5 miliona zł przy koszcie całości: 
14,5 mln zł. Uroczyste otwarcie obiektu odby-
ło się 23 marca 2012 roku.

Hala posiada powierzchnię użytkową pra-
wie 3600 m kw. Dysponuje dużą arenę sportową 
z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siat-
kówki wraz z trybunami dla 300 osób. Po prze-
dzieleniu areny, istnieje możliwość realizacji 

jednoczesnych zajęć dla trzech grup. Po rozsta-
wieniu demontowanej sceny, arena służy orga-
nizacji licznych imprez okolicznościowych.

Dodatkowymi atrakcjami są: ścianka 
wspinaczkowa, siłownia, sala do sguasha oraz 
dwie sale: gimnastyczna i druga do aerobiku. 
Wszystkie pomieszczenia posiadają funkcjo-
nalne połączenia z szatniami wraz z zapleczem 
sanitarnym. Hala wyposażona jest w zaplecze 
gastronomiczne z kawiarnią, pokój trenerów 
i lekarski. W skład obiektu wchodzi także sala 
konferencyjna oraz zaplecze biurowe.

Cały budynek poprzez łącznik połączony 
jest z salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej 
im. Jana Długosza. Obiekt jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych. Posiada parkin-
gi, pochylnię wjazdową do obiektu, windę dla 
niepełnosprawnych oraz toalety z prysznicami.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Rzgowskiej hali 
nadano imię 
Konrada Kobusa
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To na pewno nie było „typowe” Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
do jakiego przyzwyczajeni byli człon-

kowie Stowarzyszenia. Okazało się, że do wy-
łonienia nowych władz potrzebne były aż dwa 
spotkania. Pierwsza część odbyła się bez więk-
szych emocji, przez członków Stowarzysze-
nia przyjęte zostały sprawozdania finansowe 
i merytoryczne zarówno ustępującego Zarządu 
Klubu, a także Komisji Rewizyjnej, po których 
kolejny już raz udzielono Zarządowi absoluto-
rium. Schody rozpoczęły się wraz z przejściem 
do części wyborczej zebrania. W trakcie pre-
zentacji jednego z kandydatów pojawiły się 
formalne wątpliwości, których rozstrzygnięcie 
wymagało czasu, co też spowodowało prze-
głosowanie wniosku o wznowieniu zebrania 
w późniejszym terminie. Trzeba w tym mo-

mencie przyznać, że największa w tym zasłu-
ga jednego z członków Stowarzyszenia GLKS 
„Zawisza”, a na co dzień także Wiceprezesa 
ŁZPN, a także Prezesa ŁKS-u Łódź Tomasz 
Salskiego, który dzięki swojej wiedzy oraz 
nabytemu doświadczeniu zgłosił właśnie for-
malne uwagi co do jednej z kandydatur. Roz-
strzygnięcie tej kwestii okazało się kluczowym 
dla dalszego przebiegu wyboru nowych władz 
Zawiszy. Ostatecznie do pięcioosobowego gro-
na Zarządu Zawiszy weszły następujące osoby: 
kontynuatorzy kończącej się kadencji Panowie 
Radosław Kubas i Krzysztof Fintzel, a także 
Pani Ewa Szmitka, oraz Panowie Michał Kop-
cik i Tomasz Kubas. Z jednej strony, tak jak 
wskazane zostało powyżej, postawiono na kon-
tynuację wykonanej przez ostatnie 4 lata pracy. 
Z drugiej strony do „drużyny” weszły osoby 
związane już z Zawiszą od dłuższego czasu, 
znające realia zarówno sportowe, biznesowe 
czy też marketingowe. Zapał do pracy na pew-
no jest, co pokazały pierwsze dni urzędowania, 
czas zatem poczekać na pierwsze efekty dzia-
łań Zarządu, na czele którego stanął Prezes 
Radosław Kubas. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli natomiast, dotychczasowy Przewod-
niczący Komisji Pan Marek Pokorski, a także 
Panowie Kamil Poros i Rafał Stachurski.

Należy w tym miejscu podziękować tak-
że ustępującemu Prezesowi Zawiszy Panu 
Robertowi Świerczyńskiemu za cały włożony 
trud w bieżące funkcjonowanie klubu. Tylko 

on sam najlepiej wie ile poświęceń wymagała 
funkcja, którą dane było mu sprawować przez 
ostatnie 4 lata. Nie obyło się także bez podzię-
kowania od trenera i zawodników pierwszego 
zespołu, ten miły gest miał miejsce oczywiście 
na stadionie Zawiszy przed rozpoczęciem spo-
tkania z Bzurą Ozorków. 

Seniorskie drużyny 
ze zmiennym szczęściem

Ostatnie dni okresu przygotowawczego 
wykrystalizowały skład pierwszego ze-

społu Zawiszy. Kolejny raz były to raczej drob-
ne korekty niż rewolucja w składzie. Do dru-
żyny dołączył m.in. bramkarz Paweł Sobczak, 
wcześniej reprezentujący barwy KS-u Kutno 
oraz znany już z występów w Rzgowie Piotr 
Gołuch (Orkan Buczek), dołączył także Niko-

dem Kasperczak, występujący ostatnio w Za-
wiszy… Bydgoszcz. Do kadry włączeni zostali 
także młodzi zawodnicy (roczniki 2000 i 2001) 
Wiktor Bień, Maciej Tatarski i Aleksander Ci-
chański (wszyscy WNS Łódź). Nie wszyscy za-
wodnicy występujący na jesień w Zawiszy zo-
stali także na kolejną rundę. Do największych 
ubytków należy zaliczyć brak Adriana Krze-
mińskiego, w tym przypadku niestety z dalszą 
grą wygrała odniesiona kontuzja. Treningów 
nie wznowili Nikolas Karczewski, Patryk Przy-
bylski, Norbert Indyka i Kuba Peda.

Zespół ten wiosenne rozgrywki zaczął 
od niespodziewanej porażki, pierwszej w tym 
sezonie na własnym boisku, 0:2 z LKS-em 
Rosanów. Ciężko było w tym meczu o jakie-

kolwiek pozytywy, co gorsza w następnym ty-
godniu na rzgowski stadion przyjechać miały 
rezerwy ŁKS-u. Okazało się jednak, że nasz 
zespół potrafił w ciągu 7 dni rozegrać dwa 
diametralnie różne mecze. W tym drugim zo-
baczyliśmy pełne zaangażowanie i wolę walki. 
Zawisza prowadził po golu z rzutu karnego 
Marcina Candera, a do remisu w ten sam spo-
sób doprowadził Jewhen Radionow. W kolej-
nym, trzecim z rzędu spotkaniu rozegranym 
w Rzgowie Zawisza pokonał 3:1 Bzurę Ozor-
ków. W tym spotkaniu długo nie potrafili-
śmy udowodnić swojej piłkarskiej wyższości, 
dopiero końcówka meczu rozwiązała worek 
z bramkami. W ostatnim, czwartym ligowym 
spotkaniu drużyna zanotowała wysoki 4:4 re-
mis na zawsze trudnym terenie w Parzęczewie. 
Chwała naszym zawodnikom, że w tym spo-
tkaniu potrafili odwrócić losy tego pojedynku 
od stanu 4:2 dla miejscowego Orła.

Kobiecy Zespół Zawiszy Fiero w przerwie 
zimowej również dokonał kilku roszad w swo-
im składzie. Do gry zgłoszone zostały kolej-
ne nowe zawodniczki w osobach Aleksandry 
Reszki, Elżbiety Paździerskiej i Izabelli Zawa-
dowskiej, które razem z pozostałymi zawod-
niczkami miały dać jeszcze lepszą jakość naszej 
drużynie. Niestety dopiero w trzecim meczu 
rozegranym na wiosnę udało się zdobyć kom-
plet punktów, pokonując na wyjeździe Grabkę 
Grabica 4:1. Dwa wcześniejsze zakończyły się 
minimalnymi porażkami, najpierw 0:1 z PTC 
Pabianice, a następnie 1:2 z Astorią Szczerców. 
Czwarta wiosenna ligowa kolejka przyniosła 
kolejną porażkę, tym razem z liderującym ze-
społem UKS-u SMS Łódź. Ozdobą tego meczu 

była bramka z przewrotki jednej z łódzkich 
zawodniczek. Wydaje się, że na ten moment li-
mit porażek został wyczerpany, a po kolejnym 
meczu nastroje będą dużo lepsze.

Zespół rezerw zanotował zdecydowanie 
najgorszy start spośród seniorskich zespołów 
Zawiszy. Trzy mecze i trzy porażki i tylko 1 
strzelona bramka. Na szczęście pasmo nie-
szczęść zostało przerwane w ostatniej kolejce 
po wysokim 4:0 zwycięstwie nad zespołem 
łódzkiego Startu. Przed tym młodym zespo-
łem jeszcze dużo pracy aby na dobre zazna-
czyć swoją pozycję w seniorskiej piłce.

Młodzież w grze

Do rozgrywek ligowych zgłoszonych zosta-
ło pięć zespołów młodzieżowych Zawiszy. 

Zaczynając od najstarszych to nasi przedstawi-
ciele reprezentują Rzgów w ligach C1 Tramp-
karz (rocznik 2004/05), D1 Młodzik (2006/07), 
E1 Orlik (2008), E2 Orlik (2009), E2 Orlik 
(2010). Nie zapominamy także o grupie Żaków 
z rocznika 2011, którym przyjdzie brać udział 
w organizowanych zamiast ligi turniejach.

I tak trampkarze (trener Jerzy Rutkowski) 
rozpoczęli od zwycięstwa 6:2 nad Włóknia-
rzem Pabianice i porażki z 1:6 z Bzurą Ozorków. 
Zespół Młodzików (trener Marcin Rutkowski) 
po wyrównanym meczu uległ Metalowcowi 
Łódź 0:1 i wysoko 11:5 pokonał KAS Konstan-
tynów Łódzki. Drużyna Orlików 2008 roczni-
ka (trener Zbigniew Wyciszkiewicz) odniosła 3 
zwycięstwa pokonując 3:2 Pogoń Rogów, 10:3 
LKS Różycę oraz 17:0! Milan Scuola Calcio 
Łódź. Zespół Orlików 2009 rocznika (trener 
Bartosz Bronka) rozpoczął rozgrywki od zwy-
cięstwa 8:5 nad GKS-em Ksawerów, następnie 
minimalna porażka 2:3 z PTC Pabianice oraz 
zwycięstwo 9:6 nad Łódzką Akademią Futbo-
lu. Najmłodszy rocznik grający w rozgrywkach 
ligowych czyli Orliki z 2010 rocznika (trener 
Robert Świerczyński) zanotowali 3 zwycięstwa 
pokonując 15:1 Akademię Futbolu Widzewa 
Łódź, 9:4 Miazgę Brójce i 7:1 Borutę Zgierz. 
Śmiało można powiedzieć, że zdecydowanie 
nie mamy się co naszej młodzieży wstydzić, 
a wyniki chociaż nie zawsze najważniejsze, 
są więcej niż dobre. Pokazuje to, że wykony-
wana przez trenerów praca daje coraz lepsze 
wymierne efekty. Tak trzymać Zawisza!

Tekst Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Nowy zarząd Zawiszy wybrany!
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Składniki na ciasto
• 1,5 kg łopatki wieprzowej
• 40 dkg wątróbki wieprzowej
• 0,5 kg brzucha
• 20 dkg słoniny
• pół paczki smalcu
• 2 bułki kajzerki
• 25 dkg cebuli
• 6 jajek
• sól, vegeta, pieprz
• papryka ostra, ziele angielskie
• liść laurowy

Przygotowanie
Smalec rozpuścić, dodać umyte i pokrojo-
ne drobno mięso, podsmażyć razem z ce-
bulą, podlać wodą i dodać przyprawy (liść 
laurowy, ziele angielskie, vegetę). Dusić 
do miękkości. Pod koniec dołożyć bułkę, 
żeby zmiękła i nasiąkła tłuszczem. Na pa-
telni osobno lekko podsmażyć wątróbkę.

Wszystko wystudzić i zmielić przez ma-
szynkę 2 razy na drobnym sicie. Zmielone 
mięso przyprawić solą i pieprzem, wbić 
jajka. Całość dobrze wyrobić, przełożyć 
na blachę wyłożoną papierem. Na wierzch 
pasztetu położyć cienkie plastry słoni-
ny posypane ostrą papryką. Piec 40 min 
w temp. 160–180°C.

Źródło: 
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”, 

wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

Pasztet z mięsa 
wieprzowego

Rzgowskie smaki

Przepis na prawdziwy, 
swojski pasztet – w sam raz 

na wielkanocny stół – polecają 
panie z KGW w Prawdzie

Pół żartem, pół serio…

Jak widać, pani sekretarz 

gminy świetnie sobie radzi 

również z mikrofonem, 

a pani dyrektor szkoły bywa 

czasami prawdziwą królową…

Na zdjęciu: sekretarz Gminy Rzgów Katarzyna Berczak-Lato i dyrektor SP im. Jana Długosza 
w Rzgowie Iwona Skalska fot. UMR

Przed 8 laty, 27 kwietnia 2011 roku, zmarł 
wieloletni proboszcz rzgowskiej parafii ks. 
Stanisław Skura, którego mieszkańcy naszej 
gminy zachowali we wdzięcznej pamięci. Ks. 
Stanisław urodził się 6 czerwca 1929 r. we wsi 
Lesisko k. Żelechlinka. W 1975 roku trafił 
do Rzgowa, gdzie przez 29 lat był probosz-
czem parafii św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika. To właśnie dzięki jego staraniom 
i ofiarności wiernych rozpoczął się remont 
zabytkowej świątyni i znajdujących się w jej 
wnętrzu ołtarzy. Za jego czasów powstała 
również kaplica w Kalinie. W uznaniu za-
sług uhonorowany został godnością kanoni-
ka (1996) i otrzymał także w 1998 roku tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Rzgów.

Źródło: 
Rzgów. Trzy kolory, Wyd. UMR

KWIECIEŃ
Kartka z kalendarza

Podczas niedzielnej akcji krwiodaw-
stwa, 14 kwietnia, krew oddało 21 osób, 
co daje ponad 9 litrów niezastąpionego 

leku. Osób zainteresowanych pomocą innym 
było dużo więcej, ale nie każdy mógł oddać 
krew z przyczyn zdrowotnych. W ambulansie 
RCKiK zawsze jest wyspecjalizowana kadra, 
która sprawdza stan zdrowia krwiodawców. 
Zbiórki krwi w naszej gminie są przepro-
wadzane od kilku lat, aktywnie biorą w nich 
udział mieszkańcy gminy Rzgów oraz strażacy 
OSP. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, 
którzy angażują się w akcję krwiodawstwa. 
Kolejna zbiórka krwi odbędzie się 16 czerwca 
w godzinach 10.00–13.00.

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

RZGÓW        BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA

NASZA GMINA
BABICHY, BRONISIN DWORSKI, CZYŻEMINEK, STARA GADKA, GOSPODARZ, GRODZISKO, GUZEW, HUTA WISKICKA, 

KALINKO, KALINO, KONSTANTYNA, PRAWDA, ROMANÓW, RZGÓW, STAROWA GÓRA, TADZIN

UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA 1995 

Krwiodawcy 
jak zwykle 
nie zawiedli

…i mokrego 
dyngusa

Wesołych 
     Świąt…

fot. UMR

Wiosna w rytmie Cittaslow

Powoli, stopniowo pojawia się wiosenna zieleń w Rzgowie, a tradycyjnie jako pierwsze zakwitły żółtą barwą forsycje…


