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ukazuje się od kwietnia 1995

Gmina przyjazna sportowi

Na zdj. Otwarcie boiska w Guzewie

W

Rozpoczyna się historyczny
remont rzgowskiego kościoła.
Rozmowa z księdzem kanonikiem Krzysztofem Florczakiem, proboszczem
Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie
Najbliższe tygodnie być może staną się jedną z ważniejszych
dat w dziejach naszej parafii i kościoła. Ważą się bowiem losy
sfinansowania I etapu remontu…
Tak , myślę, że będzie to historyczny moment. Z końcem czerwca
chcemy bowiem rozpocząć kompleksowy remont naszego
kościoła. Podjąłem się tego dzieła, bo nasza rzgowska świątynia, która jest bardzo cennym zabytkiem, wymaga podjęcia
natychmiastowych prac remontowych i konserwatorskich ze
względu na zły stan obiektu. Obecnie otrzymaliśmy dotację
z Urzędu Marszałkowskiego na remont zwieńczenia wieży
w wysokości 37,5 tys. zł. Z końcem czerwca spodziewamy się
decyzji Ministerstwa Kultury, do którego wystąpiliśmy o dotację
430 tys. zł na remont pokrycia dachowego. O dofinansowanie
tych prac zwróciliśmy się także do naszej Rady Miejskiej, wnioskując o 113 tys. zł na remont zwieńczenia wieży oraz 364 tys.
na remont dachu.
Jeżeli Ministerstwo Kultury zaoferuje nam kwotę znacznie
mniejszą od tej , o którą wystąpiliśmy lub nic nie otrzymamy,
zrezygnujemy w tym roku z wymiany pokrycia dachu, a skupimy
się na remoncie całej wieży kościoła, który obejmowałby remont
zwieńczenia wieży oraz wymianę tynków na całej powierzchni.
Koszt tej inwestycji wyniósłby ok. 400 tys. zł. Dodam, że i tu liczę
także na finansowe wsparcie ze strony Rady Miejskiej.
No dobrze, ale jeśli parafia otrzyma większe dofinansowanie,
co w takim razie obejmowałby remont w pełnym zakresie
w tym roku?
Remont kościoła musimy zacząć od dachu. Konkretnie będzie on
obejmował wymianę - obecnie znajdującej się na dachu - blachy
miedzianej na dachówkę ceramiczną, wzmocnienie więźby
dachowej oraz remont elewacji w zakresie attyk i gzymsów.
Dodam, że mamy już niewielkie przecieki na dachu w rejonie
płotków przeciwśniegowych, które prowadzą do osłabienia więźby
dachowej. Do tego doszedłby jeszcze remont zwieńczenia wieży
kościelnej. Koszt tych prac to wydatek ponad miliona złotych.
Czytałem, że blacha miedziana na dachu była wymieniana
zaledwie 40 lat temu, a powinna służyć sto lat...

Remont kościoła będzie przeprowadzany pod ścisłym nadzorem
wojewódzkiego konserwatora zabytków, który wydał opinię,
że pokrycie dachu blachą miedzianą było błędem. Nasz kościół
nigdy wcześniej nie był kryty tego rodzaju materiałem. Zachodzi
więc konieczność powrotu do dachówki ceramicznej, która
występuje jako pokrycie dachu naszego kościoła na wszystkich
dostępnych zdjęciach historycznych naszej świątyni. Inne błędy
popełnione w przeszłości to lamperie pomalowane farbami
olejnymi, co doprowadziło do zawilgoceń, a w konsekwencji
do zagrzybienia ścian. Poza tym nieoddychające zewnętrzne
tynki cementowe należy niezwłocznie zastąpić wapiennymi.
Jaki będzie w tym roku finansowy wkład własny parafii
w tym roku?
Parafia nie jest w stanie samodzielnie dźwignąć ciężaru tak wielkiego dzieła. Realnie dysponujemy kwotą 150 tys. złotych. Poza
tym musimy być finansowo przygotowani na to, że na którymś
etapie prac wystąpią nieprzewidziane wydatki. Pamiętajmy,
że konserwator nadzorując remont może polecić wykonanie
dodatkowych prac, a parafia musi wykonać cały planowany
zakres prac w terminie.
Jakie prace są planowane na dalszych etapach remontu
w kolejnych latach?

tym wydaniu miesięcznika proponujemy m. in. lekturę stron 11-16
poświęconych sportowi i rekreacji, w tym artykułów o dziejach
klubu „Zawisza” i o coraz szerszej działalności Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji. Gmina Rzgów przyjazna sportowi – nie jest
pustym hasłem. Tylko w czerwcu przybyły na naszym terenie dwa boiska
sportowe: w Guzewie i w Starowej Górze przy ul. Żwirowej. Otwarcie
tego ostatniego zaplanowano 26 czerwca o godz. 17. W programie
mecz pokazowy „Starowa Góra vs Rzgów”. Po rozgrywkach - konkurs
rzutów karnych z udziałem zaproszonych gości.
fot: SP w Guzewie

Biegli szybciej niż do ognia

N

a Stadionie Miejskim im. Henryka Śmiechowicza w Rzgowie
rozegrano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Poprowadził
je młodszy brygadier Cezary Wochna, sędzia główny zawodów. Na
stadionie stanęło 17 wozów strażackich, reprezentujących 11 jednostek OSP gminy Rzgów. Do współzawodnictwa w zawodach stanęło
15 drużyn, w tym młodzieżowe skupiające druhny i druhów w wieku
10-16 lat, ale rywalizowali także dorośli: kobiety i mężczyźni. Łącznie
w zawodach wystartowały 132 osoby.
FOT: Włodzimierz Kupisz więcej na stronach 8 i 9

Koncert Czterech Kultur

Remont zewnętrznej elewacji, remont wnętrza kościoła oraz
wyposażenia stałego, w końcu przebudowa placu kościelnego.
Chcę podkreślić, że mamy wykonawców wyspecjalizowanych
w remontach zabytków, gotowych wejść na budowę jeszcze
w tym roku.
Druga optymistyczna wiadomość, to fakt, możemy liczyć
na wsparcie naszego Urzędu Miejskiego, wsparcie naszych
Parafian, ludzi dobrej woli oraz naszych lokalnych przedsiębiorców. Tak dużym remontem nasz kościół nie był objęty
w ostatnich latach. Zdaję sobie sprawę ze skali trudności
i wyzwań, ale myślę, że z Bożą pomocą i wsparciem ludzi
uda nam się dokonać tego dzieła.
Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz

Na zdj. Członek zespołu folklorystycznego z Peru

G

minny Ośrodek Kultury w Rzgowie serdecznie zaprasza na Koncert
Czterech Kultur, podczas którego obok ZPiT „Rzgowianie” - wystąpią grupy folklorystyczne z Peru, Kenii, Gruzji i Rumunii. Koncert
odbędzie się w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie w dniu 8 lipca.
Początek o godz.17.00. Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy!
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Dlaczego jeździmy
do Prawdy

„Zjazd Rowerowy” do Prawdy
W piątek, 16 czerwca w południe przed Halą Sportowa w Rzgowie
można było zaobserwować wzmożony ruch rowerowy. Zjazd
rowerowy organizowany przez GOSTiR w Rzgowie oraz ZHP Rzgów
cieszył się ogromnym powodzeniem. Na starcie stawiły się zarówno
dzieci jak i młodzież, ale nie brakowało też dorosłych.

W

yruszyliśmy ze Rzgowa w kierunku Prawdy.
Pogoda była świetna do jazdy rowerowej.
O godzinie 13 dotarliśmy na miejsce. Tam czekały
na uczestników kolejne atrakcje. Wraz z harcerzami
mogliśmy nauczyć się rozkładać namioty oraz rozpalać
ognisko. O godzinie 15po intensywnym wysiłku,
nadszedł czas na pieczenie kiełbasek i wspólny
odpoczynek. Zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy
wrócili o godzinie 17 do Rzgowa.

W sobotę w miejscowości Prawda podczas
„Pikniku Rodzinnego” GOSTiR zorganizował zajęcia
sportowe dla dzieci. Tego dnia pogoda płatała nam
figle, ale chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało. Wszystkie konkurencje odbyły się pod dużym
namiocie, który zapewnił nam organizator imprezy.
Rzuty, skoki i wiele innych ciekawych dyscyplin
sprawiły, że dzieci tego dnia bawiły się doskonale.

Msza z okazji 550-lecia Rzgowa

W

kościele parafialnym została odprawiona uroczysta msza
w potrójnej intencji: 550. rocznicy nadania Rzgowowi praw
miejskich, erygowania parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
oraz 30. rocznicy pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Łodzi. Msza
w sobotę, 10 czerwca miała się odbyć na historycznym Starym
Rynku, ale z uwagi na pogodę organizatorzy przenieśli ją do świątyni.
Na uroczystość stawiły się poczty sztandarowe. Rzgowski Chór
Camerata wystąpił z koncertem. Podczas uroczystości głos zabrał
burmistrz Mateusz Kamiński: Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Chórowi Camerata,
druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, dyrektorowi GOK,
a w sposób szczególny Andrzejowi Polakowskiemu i tym wszystkim
mieszkańcom, którzy nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok dbają o Stary
Rynek w Rzgowie.
Losy naszego miasta od samego początku nierozerwalnie związane są z Kościołem. Patronem rzgowskiej parafii jest św. Stanisław ze
Szczepanowa. Rzgów od zarania należał do dóbr kapituły krakowskiej. To
właśnie kapituła krakowska wyjednała u króla Kazimierza Jagiellończyka
prawa miejskie magdeburskie w 1467 r. Przy czym kluczową rolę w tym
wydarzeniu odegrał także duchowny – kanonik krakowski, kronikarz
i wychowawca synów króla Kazimierza Jagiellończyka – Jan Długosz,
będący wówczas administratorem naszych ziem. Niecały wiek później
naszemu miastu szczególnie zasłużył się Jan Latalski , późniejszy prymas
Polski i Litwy. Będąc jeszcze administratorem naszych ziem, przydzielił
osadnikom w Rzgowie 40 placów i sprowadził na nie rzemieślników
i artystów. Dzięki tym fachowcom miasto mogło się szybciej rozwijać.
Także w czasach bardziej nam współczesnych ogromne zasługi dla
Rzgowa położył ówczesny proboszcz naszej parafii – ksiądz kanonik –
Paweł Załuska. Ożywił on bardzo życie naszej miejscowości. Zainicjował
bowiem utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie oraz naszej
Orkiestry Dętej, która niedawno obchodziła jubileusz 110-lecia.
Autor: włok, FOT.: Ryszard Poradowski

Autor i fot.: Izabella Stępień / GOSTiR

Rajd rowerowy połączony z biwakiem w Prawdzie jest sposobem uczczenia pamięci profesora
Włodzimierza Fijałkowskiego, znanego ginekologa-położnika. Przyjeżdżał do tej miejscowości, gdzie mieszka jego syn Paweł z rodziną.
Jeździł rowerem z Łodzi dwa, a nawet trzy razy
w tygodniu. W ten sposób realizował swoje
motto życiowe: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

C

hoć położnik zmarł w 2003 r., mieszkańcy Prawdy wciąż doskonale
pamiętają sylwetkę profesora, który z roweru pozdrawiał każdego
sąsiada, przystawał, żeby kogoś zagadnąć. Trudno się dziwić, że jego książki
wspomnieniowe zawsze nosiły w tytule słowo „Prawda”. Nigdy nie został
mieszkańcem tej wsi, ale czuł się duchowo członkiem społeczności Prawdy.
To była jego „mała ojczyzna”.
Profesor Włodzimierz Fijałkowski nigdy nie prowadził prywatnej praktyki.
Czas dzielił pomiędzy szpital, wykłady dla studentów, pracę naukową oraz
działalność społeczną. Patronował wielkiemu dziełu, jakim jest Łódzkie
Centrum Służby Rodzinie przy ul. Broniewskiego. Obejmuje ono między
innymi Dom Samotnej Matki, w którym matki w sytuacji kryzysowej mają
zapewnioną kompleksową pomoc: godny dach nad głową, wyżywienie,
pomoc sióstr zakonnych, dostęp do prawnika, psychologa, lekarza, możliwości dokształcania itp. Działa tu również szkoła rodzenia - dziś nosząca imię
profesora. W Prawdzie jest ulica jego imienia.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz

Na festiwalu folklorystycznym
w Zakrzewie

”Kurdesz” wyrywał się
z 80 gardeł

C

11

zerwiec obfitował w wydarzenia kulturalne dla mieszkańców gminy Rzgów.
Jest też szczególnym okresem realizacji pasji członków ZPIT „Rzgowianie”
i prezentowania jej efektów na scenach całego kraju.
Kunszt artystyczny i talent urodziwych dziewcząt oraz przystojnych
chłopców można było podziwiać na ogólnopolskich festiwalach zespołów
folklorystycznych m. in. w Szydłowcu i Zakrzewie. Te dwie miejscowości stały
się już dawno miejscem konfrontacji zespołów ludowych z całej Polski, nie
mogło więc zabraknąć także nas.
Wyposażony w materiały promocyjne, zespół ludowy dzielnie reprezentował
gminę Rzgów. Przedstawienie folkloru Spisza i Nowego Sącza dorównywało
tańcom w wykonaniu rodowitych górali. W festiwalowych zmaganiach zespołów
z Wadowic, Włocławka, Starachowic, Puław, Siedlec, Katowic, Rzeszowa, Lublina,
Rzgowa i innych chodziło raczej o dzielenie się dziedzictwem kulturowym,
wymianę doświadczeń, integrację środowisk ludowych, umacnianie więzi ich
członków. Ci zazwyczaj określają to zjawisko jako przynależność do wielkiej,
artystycznej rodziny, bowiem wiek wykonawców wahał się między 6 a 75 latami.
Obok popisów tanecznych na scenie głównej, w programie festiwalowym
był także barwny, taneczny korowód zespołów i mieszkańców ulicami Zakrzewa
z finałem w ogrodzie kościoła parafialnego. Składanie darów przez delegacje,
wspólne czytanie modlitw i śpiewy w blasku słońca dodawały uroczystości
doniosłości. Dla uczestników imprezy były to naturalne i spontaniczne zachowania, ale dla laików i obserwatorów mogło być jedynie bardzo udanym
spektaklem. I dlatego organizuje się imprezy o charakterze ludowym, by powrócić
w wychowaniu do korzeni własnej kultury i ukazać jej nadrzędne wartości.
Z udziału w trzydniowym festiwalu w Zakrzewie wynika wiele pozytywnych
aspektów. Poza kolekcjonowaniem wrażeń, uczymy się organizacji, współpracy,
a praca z młodzieżą w dziedzinie folkloru jest nieustającą inspiracją do dalszego
działania na rzecz kultury.
Autor i fot: Renata Furga

czerwca w Hali Sportowej w Rzgowie odbył się „Koncert
na 4 Chóry” w wykonaniu zaprzyjaźnionych za rzgowską
„Cameratą” chórów:Towarzystwa Śpiewaczego im. S. Moniuszki
z Aleksandrowa Łódzkiego, Chóru „Radość Życia” z Piotrkowa
Trybunalskiego oraz Stowarzyszenia Chóru „Speranza” z Kutna.
Grupy prezentowały się w zróżnicowanym repertuarze
– od opracowań pieśni ludowych polskich i obcych poprzez
hity musicalowe z akompaniamentem instrumentalnym, do
całkiem popularnych piosenek angielskich lub polskich jak
„Only You” czy Wiosna.
Jednak gwoździem programu były muzyczne niespodzianki
– czyli utwory ćwiczone od samego rana przez chóry podczas
VI Warsztatów Chóralnych pod okiem dyrygentów – Aleksandry
Łabęckiej, Piotra Ranfelda, Tadeusza Jacka Małża, Cezarego
Górczyńskiego oraz Izabeli Kijanki.
Rubaszny ”Kurdesz” wyrywający się z 80 gardeł śpiewaków
– amatorów wprowadził ogólną radość i pogodny nastrój, zaś
„Lion sleeps tonight”- światowy hit znany i uwielbiany przez
wszystkie dzieci oraz fanów kina – wywołał owacje publiczności.
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Radosław Pełka i dyrektor GOK Wojciech Skibiński
pogratulowali artystom zapału i znakomitego poziomu
występów. Życzyli dalszego rozwoju poszczególnych grup
i rzgowskiej imprezy, której niektórzy bardzo nam zazdroszczą.
Sami chórzyści - szczęśliwi, zintegrowani i zadowoleni
z koncertu, obiecali powrócić niebawem do naszego miasta.
Jest ono przyjazne rozwojowi szeroko rozumianej, a nawet
dość awangardowej chóralistyki i kultury muzycznej.
Autor i fot: Izabela Kijanka / chórmistrz

Rada Miejska
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Z prac Komisji Spraw Społecznych

Na zdj. Tegoroczne Dni Rzgowa potrwają trzy dni

W sprawie rowerów miejskich

R

adny Leszek Chwiałkowski złożył interpelację
w sprawie dołączenia gminy Rzgów do
projektu „Rowerowe Łódzkie”, realizowanego
przez Urząd Marszałkowski. Udział w nim
zadeklarowało poza Łodzią 9 mniejszych
miast. Radny L. Chwiałkowski uzasadniał
potrzebę włączenia się do projektu z powodu
zmian w kursowaniu autobusów miejskich,
szczególnie niekorzystnych dla mieszkańców
Rzgowa i Starowej Góry.
Burmistrz Mateusz Kamiński uznał przystąpienie do projektu za niemożliwe do zrealizowania z kilku przyczyn. Przede wszystkim
miasta, które zadeklarowały udział są położone
wzdłuż trasy kolei aglomeracyjnej. Komisja
Spraw Społecznych zapoznała się z finansową
ofertą operatora Łódzkiego Roweru Miejskiego
dla gminy Rzgów.
Z powodu wysokich kosztów stacji rowerowych, Leszek Chwiałkowski stwierdził,
ze warto byłoby uruchomić chociaż jedną
stację w Starowej Górze, gdyż znajduje się na
granicy z Łodzią i w pobliżu istnieją ścieżki
rowerowe.

Z uwagi na bardzo wysokie koszty, komisja zaopiniowała negatywnie wniosek
o włączenie gminy do systemu łódzkiego
roweru miejskiego.

Organizacja boiska przy
Żwirowej w Starowej Górze

B

urmistrz Mateusz Kamiński powiedział, że
boisko o sztucznej nawierzchni przy ul.
Żwirowej oddano do użytku. Należy zapewnić
opiekę nad obiektem i zapewnić osobę, która
mogłaby zorganizować zajęcia sportowe. Do
boiska nie jest jeszcze doprowadzona energia
elektryczna ani woda. Nie ma sprzętu.
Radosław Bubas, dyrektor GOSTiR powiedział, że gestii Rady Miejskiej jest przyjęcie
regulaminu boiska. Dyrektor zaproponował,
aby boisko było otwarte od kwietnia do końca
października. Powinno być czynne od godz.
15 do zmierzchu. Za zgodą zarządcy można
by korzystać z boiska również w innych godzinach. Wstępne koszty obsługi całorocznej,
przeglądy nawierzchni, toalety toi toi, ochrona
obiektu, ubezpieczenie, zakup materiałów to
kwota 17,5 tysiąca złotych.

Burmistrz M. Kamiński poprosił, żeby zdać
się w sprawach regulaminu na GOSTiR, który
posiada doświadczenie w eksploatacji takiego
rodzaju obiektów. Poprosił o zaopiniowanie
kosztów i przejęcie boiska przez GOSTiR.

Przeprowadzka MOPS

Z

powodu remontu pomoc społeczna
przeprowadziła się do remizy OSP przy
ul. Nadrzecznej oraz do budynku przy ul.
Literackiej 2c z wejściem od strony GOSTiR.
Kierownik MOPS Aneta Łopyta poinformowała
o wyznaczeniu miejsc parkingowych dla interesantów przy ul. Nadrzecznej, gdzie znajduje się
dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych,
fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe,
stypendia i Ustawa za Życiem o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin, pozostałe działy takie pomoc
środowiskowa, księgowość i kierownictwo
funkcjonują przy ul. Literackiej 2c.

Ścieżka rowerowa ze Rzgowa do Kalinka
jeszcze poczeka na stację rowerów miejskich

połączona z mszą, prelekcja dla zaproszonych
gości z województwa, na której zaprezentowany zostanie rys historyczny i stare fotografie
Rzgowa. W sobotę planuje się imprezę
masową na stadionie w raz z koncertami.
Trzeci dzień ma być poświęcony rodzinie
w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”
w parku, w którym ma być otwartych 5 stref
kulinarnych z animatorami dla dzieci.
oprac. włok fot.: Włodzimierz Kupisz

Poradnia Stomatologiczna
Gminnej Przychodni
Zdrowia w Rzgowie
poszukuje

Obchody Dni Rzgowa

pomocy lub asystentki
stomatologicznej

T

kontakt tel. 793 609 557

egoroczne obchody Dni Rzgowa zaplanowano na trzy dni. W piątek: oficjalna część

Zjazd liderów samorządu

W

dniach 9-10 czerwca w Sieradzu odbył się zjazd przewodniczących rad województwa łódzkiego, w którym
udział wzięli przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Jan
Michalak oraz wiceprzewodniczący Radosław Pełka. Zjazd
miał charakter szkoleniowo-integracyjny.
Celem zjazdu było wzajemne wsparcie merytoryczne oraz
możliwość uzyskania bieżących informacji na tematy, związane
z wykonywaniem funkcji przewodniczącego rady. Wspólne
spotkania to doskonała okazja do wymiany doświadczeń,
dyskusji oraz nawiązania więzi między osobami, które na co
dzień wykonują podobne obowiązki.
Był to czwarty Zjazd Przewodniczących Rad naszego
regionu w obecnej kadencji, organizowany przez Forum
Przewodniczących Rad Województwa Łódzkiego. Są to
cykliczne spotkania, których celem ma być podnoszenie
kwalifikacji przewodniczących rad, związanych z wykonywaniem swoich obowiązków. W trakcie ostatniego spotkania
omawiano sprawy związane z organizacją i przebiegiem sesji
rady oraz funkcjonowaniem komisji stałych rady. W drugim
dniu uczestnicy zjazdu w trakcie wycieczki po Sieradzu mogli
zapoznać się z inwestycjami samorządowymi w tym mieście.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz
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Tanecznie i burzowo
XI Rodzinny Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Starowej Górze przyciągnął wyjątkowo liczną rzeszą widzów.

M

imo parnej pogody obfitującej w deszcz, nic nie mogło
przeszkodzić dobrze zorganizowanej zabawie na
świeżym powietrzu. Impreza była jedną z cyklu wydarzeń
powiązanych z obchodami Dnia Dziecka. Gmina Rzgów
także w tym roku włączyła się znacząco finansowo i organizacyjnie w realizację imprezy. Przeznaczono pokaźną kwotę
10 tysięcy złotych na występy zaproszonych artystów, grup
tanecznych, scenę i nagłośnienie. Urząd Miejski chciał w ten
sposób docenić społeczne zaangażowanie mieszkańców
Starowej Góry.
Od strony zakładów mięsnych ustawiono zamek - dmuchańca. W rejonie ulicy Centralnej stanął rząd kramów. Na
parkingu ustawiono park samochodowy OSP Starowa Góra,
a druhowie prześcigali się w pomysłach na organizowanie
zabaw dla dzieci: polewaniu z węża strażackiego do tarczy,
obsłudze ręcznej pompy strażackiej itp.
Policja drogowa nadjechała w wyjątkowo silnej kolumnie:
dwóch radiowozów i imponującego motocykla ścigacza.
Funkcjonariusze pokazali sprzęt i najnowsze osiągnięcia
techniki w dyspozycji ich formacji. Smakowity dym unosił
się znad grilla. Zorganizowano tradycyjnie poszukiwania

kwiatu paproci. Dzieci i młodzież wzięli udział w konkursie
plastycznym. Na boisku przy ul. Centralnej można było również
odwiedzić stoisko degustacyjne mleczarni w Czarnocinie
i zrobić selfie z krową, w innym miejscu poznać wyroby
kosmetyczne Oriflame, jeszcze na innym zmierzyć ciśnienie i określić poziom cukru i dowiedzieć się ciekawostek
o miodach, wyprodukowanych w pasiece w Starowej Górze.
Na estradzie nieprzerwanie występowali wokaliści m.in.
gorąco oklaskiwana Lara Hidane i zespoły artystyczne
m. in.: Big Band z Wiśniowej Góry, a także Zespół Pieśni
i Tańca Rzgowianie. Bogatą ofertę artystyczną przedstawił
np. zakład Józefa Grota, który sponsoruje Czarne Stopy
i grupy taneczne dzieci i młodzieży. W skład Społecznego
Komitetu Organizacyjnego festynu weszli: GOSTiR, Ptak
Fashion City, Czarnocin Milkpol, Zakłady Mięsne Józefa Grota,
Hort Cafe, organizacje społeczne Starowej Góry i Zawisza
Rzgów. Patronat nad imprezą objęli: Starostwo Powiatu
Łódzkiego Wschodniego, burmistrz Rzgowa, Społeczny
Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Stanisława
Zaborowskiego i z udziałem sołtysa Anny Wielgosz. Program
poprowadził Mariusz Rutecki.

W otwarciu imprezy i wręczeniu nagród w konkursach
wzięli udział m. in. burmistrz Mateusz Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka, radni Stanisław
Zaborowski, Leszek Chwiałkowski, Kazimierz Łęgocki,
wicestarosta powiatu łódzkiego wschodniego Ewa Gładysz,
Małgorzata Cudak-Niewiadomska, wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Łodzi oraz Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz,
radna powiatowa.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz

Ryba brała, więc były
nagrody

1 czerwca - święto wszystkich dzieci
dzieciom, tym małym i tym nieco starszym złożyć życzenia:

Z

tej okazji burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński spotkał się z wychowankami Przedszkola Publicznego w Rzgowie
i złożył im najserdeczniejsze życzenia.
Każdy przedszkolak otrzymał również
słodki upominek.
W przedszkolu od samego rana

panowała świąteczna atmosfera. Dzieci
wraz ze swoimi opiekunami przygotowywały się do tego wyjątkowego, jedynego
w roku dnia. Było dużo radości i uśmiechu.
Dzieci zaskoczyły burmistrza pięknymi
piosenkami i ślicznymi laurkami.
Burmistrz Rzgowa chciałby wszystkim

Drogie Dzieci, w dniu Waszego święta
życzę Wam
aby Wasze dzieciństwo trwało jak
najdłużej
abyście zawsze miały uśmiechnięte buzie
aby słoneczko rozświetlało każdy
nowy dzień
aby w szkole cyferki same dodawały
się w głowie
a wypracowania z łatwością przelewały
do zeszytu
abyście miały samych wiernych przyjaciół
a na swej drodze spotykały tylko życzliwych ludzi
abyście były dumą swych rodziców
i nigdy nie wątpiły w to, że jesteście
wyjątkowe
aby zatem tradycją stało się to
iż Wasze Święto trwa cały okrągły rok!
Burmistrz Rzgowa: Mateusz Kamiński
fot.: Przedszkole

W

sobotę, 3 czerwca odbyły się zawody wędkarskie
dla dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym
w Rzgowie przy ul. Zielonej, pogoda dopisała, ryby też.
Zwycięzcą został Hubert Pytka, który złapał 8 sztuk ryb,
następne miejsca zajęli Hubert Pełka 5 sztu ryb, Wiktor
Juśkiewicz 5 ryb, Aleksander Pachulski, Mikołaj Senderecki,
Mikołaj Rakowski, Kamila Juśkiewicz, Joanna Rakowska,
Julia Gawrysiak.
Dyplomy i nagrody wędkarskie wręczyła wiceburmistrz
Rzgowa - Małgorzata Rózga, a także wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Rzgowie - Radosław Pełka wraz z organizatorem zawodów - Włodzimierzem Kaczmarkiem. Na
koniec zawodów było ognisko z pieczeniem kiełbasek,
które przekazał ZPM Józefa Grota. Nagrody ufundował
Urząd Miejski w Rzgowie wraz GOK w Rzgowie.
Sobotnie zmagania najmłodszych wiekiem wędkarzy
były częścią obchodów Dnia Dziecka w gminie. Nastepne
zawody odbedą się w ramach Święta Rzgowa.
Tekst i fot.: Włodzimierz Kaczmarek
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Rodzinnie świętowali
Dzień Dziecka w hali
W ramach kampanii Postaw na Rodzinę 3 czerwca na terenie GOSTiR
w Rzgowie odbył się Rodzinny Dzień Dziecka. To ważne wydarzenie dla
naszych milusińskich więc atrakcji dla nich nie mogło zabraknąć.

K

tóż z nas nie chciałby być dzieckiem? Czerwcowe święto
sprzyja przypomnieniu sobie, że w każdym z nas jest coś
z malucha. Chcemy, aby nasze pociechy zapamiętały ten dzień
przez długi czas. Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w gminie
organizowane przez gminę Rzgów, GkdsRPA, GOSTiR, GOK, SP
Kalino, ZHP w Rzgowie.
O godzinie 16:00 rozpoczęły się występy artystyczne na scenie.
W przedstawieniu brały udział dzieci z teatru „Maska” ze Szkoły
Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie. Wystawiły one sztukę
pod tytułem „Szewczyk Dratewka”. Pod czujnym okiem Małgorzaty
Sabeli i Sylwii Kuty, uczniowie pokazali prawdziwy kunszt aktorski.
W tym samym czasie dzieci w podskokach zdobywały dmuchane

zamki, smakowały pysznych lodów z baru „Rabarbar”, uczestniczyły w grach terenowych pod wodzą harcerzy, zdobiły
buzie kolorowymi malowidłami. Niezwykłą atrakcją okazały się
bitwy paintballowe pod okiem doświadczonych zawodników
tej dyscypliny. Niegdyś mistrzowie Polski w tym elitarnym
sporcie, a teraz m. in. prowadzący zajęcia profilaktycznie dla
naszej młodzieży pod banderą „Bad Campany”. O godzinie
17.00 nadszedł czas na rozwiązanie konkursu literackiego
„Rodzina ach rodzina... rozdział z sagi rodzinnej….” Burmistrz
Mateusz Kamiński wręczył jego laureatom nagrody gratulując
osiągnięć w jakże trudnej sztuce pisania. Wręczone nagrody
w postaci dronów, przy dobrych wiatrach będą sprzyjać

spędzaniu czasu na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym.
Kolejne nagrody za konkurs plastyczny „Piękny uśmiech na
lata” , wręczyła Marzena Bednarczyk. Wszystkie prace zarówno
literackie jak i rysunkowe możemy podziwiać w Hali Sportowej.
Następnym punktem programu były występy artystyczne
Gminnego Ośrodka Kultury. Tańczyli i śpiewali mali i duzi, na scenie,
jak i pod nią. Grupa taneczna „Krasnale” prowadzona przez Renatę
Furgę zaprezentowała cztery układy. Grupa wokalna „Sempre
Cantare”, pochwaliła się swoimi solistkami. Wiktoria Prądzyńska
wykonała „Słońca wiatr”, Lara Hidane zaśpiewała „Melodię”, „Le
pouvoir le fleur”, „Hero”, Zuzia Zommer interpretowała utwór
„Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”, Marysia Zommer prezentowało utwór „Lustra”, Magda Gajdzicka śpiewała „Chcę byś
był”, Patrycja Dopierała prezentowała utwór „Laleczka z saskiej
porcelany”, na koniec Nicola Bariletta śpiewała „Jeśli tylko chcesz”.
Po występach wokalnych nadeszła pora na zmagania sportowe
prowadzone przez Izabellę Stępień i Izabelę Pyszkę-Walczak.
Skakaliśmy, rzucaliśmy piłkami, biegaliśmy z jajkiem. Pracownicy
Hali Sportowej wraz z harcerzami proponowali zebranym
przeróżne konkurencje. Zabawa była przednia, „rzut beretem”
był równie emocjonujący jak olimpijski rzut dyskiem, a skoki
w workach w niczym nie ustępowały finałom biegu na 100
m. Wszystkie dzieci dostały nagrody oraz słodki poczęstunek.
Po chwili przerwy zostaliśmy zaproszeni do świata iluzji. Filip
Piestrzeniewicz pokazywał fenomenalne sztuczki magiczne.
Tym razem mogliśmy podziwiać je na żywo – nasz sztukmistrz
znany jest z telewizji. Tego dnia byliśmy naocznymi świadkami,
że te niesamowite rzeczy dzieją się naprawdę! Wieczorową
porą, gdy już zaczynało się ściemniać na dworze wraz z leżakami i kocykami czekało na wszystkich kino plenerowe. Bajka
„Gang wiewióra” obejrzana na dużym ekranie pod kopułą
z gwiazd na długo zostanie w pamięci widzów. Każdą szczęśliwą
chwilę utrwalała aparatem artysta fotograf Natalia Stawiana.
Przez cały dzień towarzyszyła nam piękna pogoda i dobre
humory. Wszyscy staliśmy się na chwilę małymi dziećmi,
zapomnieliśmy o troskach i trudach dnia codziennego. Dzień
ten upłynął w rodzinnej i radosnej atmosferze.
Autor i fot.: Izabella Stępień, Marta Wesołowska-Konkalec

Udany Piknik Rodzinny w Kalinie

W

sobotnie popołudnie, 27 maja miała miejsce
impreza integrująca lokalne środowisko, nie
tylko mieszkańców Kalina, ale także sąsiednich
miejscowości i przybyłych gości.
Piknik Rodzinny został zorganizowany w ramach
programu „Postaw na Rodzinę” realizowanego przez
Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Narkomanii w Rzgowie.
Dyrektor szkoły w Kalinie - Jarosław Marianowski
powitał wszystkich gości, życząc udanej zabawy.
Razem z nami bawili się: Mateusz Kamiński – burmistrz Rzgowa, Jan Michalak - przewodniczący
Rady Miejskiej, Małgorzata Rózga - zastępca
burmistrza, Edyta Waprzko - radna powiatowa,
Leszek Chwiałkowski – radny Rady Miejskiej
w Rzgowie, Stanisław Hoja – sołtys Kalina oraz
Andrzej Sabela – sołtys Tadzina.
Ważnym punktem imprezy było otwarcie
boiska trawiastego przy szkole, inwestycji zrealizowanej z funduszy sołeckich Kalina i Tadzina
oraz gminnych. Symboliczne, pierwsze kopnięcie
piłki zobaczyliśmy w wykonaniu samorządowców.
Następnie uczniowie i ojcowie rozegrali wyrównany
i zacięty mecz, po którym zostali udekorowani

pamiątkowymi medalami przez
wiceburmistrz M. Rózgę.
Goście mieli okazję podziwiać
występy taneczne i wokalne naszych uczniów oraz gościnne występy kabaretowe uczniów Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka ze
Rzgowa, a także w wykonaniu
naszych absolwentów. Różnorodne
atrakcje dla uczestników zapewniały stoiska: harcerzy ze Rzgowa,
malowania twarzy i tatuaży, Sensoplastyki®, kosmetyki
Oriflame, scrapbooking, Redakcji Młodej Generacji
i Koła Fotograficznego ze Rzgowa. Nie zabrakło
dmuchańców dla dzieci. Strażak Marcin Bartoszek
zaprezentował czworonoga ratowniczego, który
wygrał niedawno konkurs na najsympatyczniejszego psa w plebiscycie ”Dziennika Łódzkiego”.
Cały czas można było korzystać z poczęstunku
w kąciku gastronomicznym. W dobry nastrój
zabawy wprawiała też uczestników przepiękna
słoneczna pogoda.
Wsparcia rzeczowego i pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu pikniku udzielili nam:

Koncert na Dzień Matki

Arkadiusz i Ewa Popławscy, Dominika i Mariusz
Wypchło, firma „Gastro”,piekarnia „MICH-POL”
Kurowice, Monika Karp i Karolina Włodarczyk,
Stanisław i Anna Hoja, Emilia Kapczyńska - „Best
Headhunters”, Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie,
druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie,
Rada Pedagogiczna oraz pracownicy SP w Kalinie,
rodzice i wszystkie pozostałe osoby, które swoimi
działaniami wpłynęły na ogólny sukces przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy.
Autor: J. Marianowski
fot.: G. Marianowska, K. Włodarczyk

Z

okazji Dnia Matki, w Niepublicznej Szkole
Muzycznej w Rzgowie odbył się okolicznościowy koncert. Przygotowali go nauczyciele szkoły
kierowanej przez Krzysztofa Marciniaka, tenora
Teatru Wielkiego w Łodzi, który występował na
wielu scenach w kraju i za granicą. Obecny na koncercie Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa złożył
wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia.
Tekst (włok) fot.: Krzysztof Marciniak
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40 lat minęło ...
Z końcem maja przeszła na zasłużoną emeryturę Elżbieta Reczulska – wieloletni kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Rolnictwa, od ponad 41 lat związana ze
rzgowskim magistratem.

S

woją prace zawodową w Urzędzie Miejskim w Rzgowie rozpoczęła 2 listopada 1976 r. jako
instruktor ds. budownictwa wiejskiego. Na stanowisko kierownika Referatu Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej awansowała 1 stycznia 1991 r. Funkcję kierownika pełniła do momentu
przejścia na emeryturę. Pani Elżbieta, w wykonywaniu powierzonych zadań wykazywała się
zawsze rzetelnością, skrupulatnością i zaangażowaniem.
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego podziękował
Elżbiecie Reczulskiej za wkład pracy wniesiony na rzecz rozwoju naszej gminy, profesjonalizm
w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz przekazał życzenia zdrowia i pomyślności
w życiu osobistym. Wręczono kwiaty i upominek.
Dla Eli z okazji przejścia na emeryturę !
Tak ! Zaczynasz nowe życie !
Czy już słyszysz mocne bicie ?
Serce Twoje się raduje
i melodię wystukuje.
Radość, wolność, możliwości
nie ma pracy, nie ma złości
nie ma Szefa , który gada
więc spokojnie można siadać
Albo leżeć, jak kto woli
wszystko robi się powoli
w niczym nie ma obowiązku
można skupić się na związku.
Szybko jechać na wakacje
superhotel, bal, kolacje...
O co chodzi ? Jak kto spyta
Piękne życie emeryta !

Z Getyngi do
rzgowskiego ratusza
O

d 1 czerwca 2017 roku obowiązki
kierownika Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Rolnictwa w Urzędzie
Miejskim w Rzgowie pełni Justyna
Pierzyńska. Zastąpiła Elżbietę Reczulską,
która z końcem maja przeszła na
emeryturę.
Justyna Pierzyńska jest mieszkanką
gminy Rzgów, ma 30 lat. Jest absolwentką ekonomii na Wydziale EkonomicznoSocjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
o specjalności inwestycje i nieruchomości. Część studiów odbyła za granicą
na Uniwersytecie im. Georga-Augusta
w Getyndze, gdzie poszerzała wiedzę
oraz doskonaliła kompetencje językowe.
Ukończyła studia podyplomowe
Rachunkowość i zarządzanie finansowe
na Wydziale Zarządzania UŁ. Ponadto
w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
studiowała geodezję i kartografię,
specjalność geodezja gospodarcza.
W Urzędzie Miejskim w Rzgowie pracuje
od 2011 roku, początkowo jako stażystka w ewidencji gruntów i budynków, a od
2013 roku jako inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i opłat adiacenckich.
Zajmuje się m. in. podziałami nieruchomości, gospodarowaniem nieruchomościami,
nabywaniem gruntów na cele publiczne, opłatami adiacenckimi.
Posiada gruntowną wiedzę i przygotowanie merytoryczne z zakresu prawa
nieruchomości, geodezji i kartografii, finansów. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie, fot.: Włodzimierz Kupisz

Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz

Poza zasięgiem komórek

60

km na górskich ścieżkach, błoto,
brak zasięgu sieci komórkowych,
dzika przyroda, zmienna pogoda, a w tym
wszystkim uśmiechnięci harcerze. Jeśli
myślicie, że młodzież nie potrafi chodzić
po górach to... mylicie się!
Od kilkunastu lat harcerze z Hufca Łódź
Górna, do którego należy nasza rzgowska
drużyna, organizują 5-dniowe rajdy.
W tym roku pojechaliśmy w Bieszczady!
Spotkaliśmy się wieczorem, spakowani
i gotowi na to, co może nas czekać w górach. Plan co roku jest podobny: nocą
podróżujemy, aby rano prosto z autokaru
wyruszyć zaopatrzeni w plecak podręczny
- na szlak. To nie jest proste nawet dla osób,
które częściej bywają w górach. Wymaga
odpowiedniej organizacji, odpowiedniego

spakowania i samozaparcia – po nocy
przespanej na siedzeniu w autokarze
trudno być normalnie wypoczętym. Ale
taka jest formuła rajdu i wszyscy byliśmy
na nią przygotowani.
Spodziewaliśmy się również trudnych
warunków - kilkanaście dni wcześniej
w Bieszczadach leżał jeszcze śnieg.
Wiedzieliśmy o tym ze zdjęć grupy organizatorów, którzy w ramach przygotowań co roku jadą na rekonesans, aby
wcześniej przejść i sprawdzić wybraną
trasę. Jednak w ciągu tych kilku dni od
rekonesansu - wróciła wiosenna aura
i cały śnieg zamienił się w błoto. Było go
na tyle dużo, że już po kilku krokach na
szlaku pierwszy harcerz filmowo „pacnął”
w błoto. Potem już każdy prowadził swoją

O szkodach rolniczych

statystykę liczby upadków. Nikomu nic
się nie stało - upadki były miękkie - ale
powodów do śmiechu dzięki temu nie
brakowało!
Poza tym przecież był czas na rozmowy
(tak, młodzi ludzie którzy zwykle nie wychylają nosa z komórki, tu mieli wreszcie
okazję, żeby ze sobą dłużej porozmawiać!),
na obserwowanie ptaków (mamy wśród
harcerzy kilku amatorów ornitologii
z sukcesami w konkursach na koncie),
na podziwianie widoków i... marudzenie.
Trasa do przejścia nie była trudna, ale
warunki na szlaku nie ułatwiały wędrówki.
Rajd wymagał hartu ducha i chociaż
minimalnej kondycji i - bez względu na
przygotowanie - każdy z nas chociaż
raz miał kryzys na szlaku. Budujące było
to jak harcerze wzajemnie się wspierali,
pomagali sobie, częstowali czekoladą. Tak
spędziliśmy 3 dni na szlaku. Byliśmy na
Połoninie Caryńskiej, Połoninie Wetlińskiej,
dotarliśmy do Ustrzyk Górnych, Ustrzyk
Dolnych i Wetliny. Poza wędrowaniem
po górach, był jeszcze czas na wspólne
zajęcia wieczorne, ognisko, śpiewanie!
Wróciliśmy nad ranem, Zmęczeni,
z butami których kolor trudno było
rozpoznać po trudach wędrówki, ale
zadowoleni! Jesteśmy pewni, że wielu
z tych młodych ludzi „połknęło bakcyla”
gór i nie tylko pojedzie na rajd w przyszłym
roku, ale w przyszłości sami będą chętnie
wracać w góry.
Autor Izabela Pyszka-Walczak
fot.: Marysia Lis

N

a podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zależności od terenu na którym
szkody w uprawach zostały wyrządzone (tj. czy
na terenie obwodu łowieckiego czy też nie) oraz
jaki rodzaj dzikiej zwierzyny wyrządził szkody, do
oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio
zobligowani są:
• Na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub
dzierżawcy obwodu łowieckiego zgodnie z art.
46 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo
łowieckie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 ze zm.),
• Na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w myśl art.
50 ust.2 w/w ustawy,
• Na terenie obwodów łowieckich polnych lub
obszarach nie wchodzących w skład obwodów
łowieckich – zarząd województwa na podstawie
art. 50 ust. 1 i 1b cytowanej ustawy,
• W sytuacji gdy szkody zostały wyrządzone przez
zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w oparciu o art. 126 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).
Powyższe ustawy określają też sytuacje, kiedy
odszkodowanie nie przysługuje – tj. art. 48 prawa
łowieckiego oraz art. 126 ust. 6 ustawy o ochronie
przyrody.
• Szczegółowe zasady dotyczące oględzin i szacowania
szkód łowieckich określają przepisy rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód
oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach
i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 45 poz. 272).
Tekst: Referat Rolnictwa
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Pożegnanie
trzecioklasistów
9 czerwca w rzgowskim gimnazjum było dużo humoru,
kwiatów i łez. Szkoła żegnała trzecioklasistów. W swoim
wystąpieniu - burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński akcentował to, że absolwenci Gimnazjum im K. Jagiellończyka
w przyszłości, po zakończeniu nauki powinni powrócić
do wspaniałej gminy jaką jest Rzgów. Potrzeba tu ludzi
wykształconych, twórczych i ambitnych.

60 lat małżeństwa
M

łodzież przygotowała na zakończenie szkoły program artystyczny pełen wspomnień
i humoru. Tradycyjnie, przedmiotem żartów byli nauczyciele i sami gimnazjaliści.
W uroczystości wzięli udział m. in. Wojciech Skibiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
oraz radny Stanisław Zaborowski.
W swoim wystąpieniu burmistrz M. Kamiński powiedział:
–– 18 lat temu, pani Jolanta Zielińska, moja pierwsza nauczycielka z klasy zerowej, a później
wychowawczyni, otrzymała od ówczesnych władz gminy zadanie utworzenia nowej szkoły
– gimnazjum w Rzgowie. Tak powstała Wasza szkoła. Szkoła, którą ukończycie, jako ostatni
rocznik. Ten koniec roku jest bowiem jednocześnie, końcem Waszego Gimnazjum. Zakończenie
roku dla ucznia ma zawsze wymiar radosny. Z doświadczenia wiem jednak, że im dłuższy czas
upływa od ukończenia szkoły, tym bardziej chciałoby się do niej wracać. Wy nie będziecie mieli
takiej możliwości, Waszej szkoły nie będzie. Już dziś mogę was jednak zapewnić, że zadbamy
o zachowanie pamięci o tej szkole.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz

W kościele parafialnym rzgowianie: Jadwiga (81 lat) oraz
Jan Rechciński (82 lata) obchodzili w niedzielę, 11 czerwca
60-lecie małżeństwa. Z racji jubileuszu otrzymali gratulacje od arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Metropolita udzielił im pasterskiego błogosławieństwa, życzył
dalszych lat wspólnego i szczęśliwego życia.
Ślub braliśmy w tym samym, rzgowskim kościele i również w czerwcu - mówi jubilat. Poznaliśmy się na kładce nad Nerem. Wtedy rzeka inaczej wyglądała. Brzegi nie były zarośnięte.
Koryto pełne przezroczystej wody, żółciutkiego piasku zachęcało do podkasania nogawek
i brodzenia w rzece. Żona pracowała jako szwaczka, ja byłem mechanikiem samochodowym.
J. Rechciński własnoręcznie zbudował parterowy dom ceglany przy ul. Tuszyńskiej. Budowa
trwała ponad dwa lata i zakończyła się w 1972 r. Pan Jan cieszy się dobrą kondycją fizyczną,
podobnie jak żona, która czas wolny dzieli pomiędzy przydomowy warzywnik a gotowanie,
smażenie, pieczenie, przygotowywanie tortów.
Małżeństwo z 60-letnim stażem ma dwóch synów Macieja i Andrzeja, doczekało 3 wnuków,
1 wnuczki oraz 3 prawnuczków.
Autor: Włodzimierz Kupisz i fot.: Archiwum domowe Rechcińskich

Co kryją „trójpaki”?

S

półka Milkpol z Czarnocin była jedną z firm, która dostarczyła
swoje wyroby na „Powitanie Lata” w Starowej Górze. Mleczarnia
jest obecna na lokalnym rynku gminy Rzgów od ponad 25 lat.
Niedawno w Starowej Górze otworzyła sklep „kompaktowy”,
czyli „trójpak”. To nowa strategia handlowa zakładająca, że klient
pod jednym dachem kupi mleko, masło i twaróg z Czarnocina,
wędlinę i mięso z zakładów Józefa Grota, ciasto i pieczywo
z piekarni Artura Brzezińskiego z Nowosolnej.
–– Takich sklepów „kompaktowych” powstało już osiem, w Łodzi,
Andrespolu, Zgierzu i ostatni w Starowej Górze – mówi Magdalena
Gałwa, wiceprezes zarządu Milkpol S.A. – Traktujemy to jako
nowy kanał dystrybucji, który jeszcze nie przynosi takich zysków
jak byśmy chcieli. Dlatego dziś nie znam odpowiedzi na pytanie,
czy kolejny sklep powstanie w gminie Rzgów. Być może taka
decyzja zostanie podjęta w drugim półroczu po zbadaniu wyników
ekonomicznych sklepu w Starowej Górze.
Firma jest ostrożna w rozszerzaniu sieci, aby nie pozbawić
zysków dotychczasowych odbiorców takich jak sklep Danuty
Brzozowskiej w Rzgowie. Jeżeli handluje się z kimś od ponad
20 lat to powstaje dylemat lojalnościowy – klient kupując nabiał
z Czarnocina wybierze zawsze nowy sklep bliżej domu, swojego
przystanku. Nie będzie go obchodziło, że pozbawia zysków
inny sklep współpracujący z Milkpolem od tak długiego czasu.
Sklepy typu „trójpak” z założenia są do siebie podobne i oferują
zbliżony asortyment. Ale pełna standaryzacja zaopatrzenia jest
niemożliwa, bo sklep w Starowej Górze, ze względu na położenie
na przystanku, przy trasie katowickiej przyciąga więcej klientów
i to o zasobnym portfelu – w porównaniu z innymi placówkami
”kompaktowymi” w Łodzi. Choć mleczarnia w Czarnocinie nie
produkuje serów twardych, dojrzewających, to w Starówce
oferuje sery importowane i to z wyższej półki.

W najbliższym czasie spółka
planuje wprowadzić do swojej
oferty produkty bez laktozy. Różnice
w smaku pomiędzy wyrobami
dla osób na diecie bezlaktozowej
a tradycyjnymi są subtelne, prawie
niezauważalne dla przeciętnego
konsumenta.
–– Jeśli ktoś mnie pyta, dlaczego konsument wybiera wyroby czarnocińskie
to powiem, że nasze mleko pochodzi
z terenów ekologicznie czystych,
a nasze produkty są naturalne
i nie zawierają konserwantów –
mówi Magdalena Gałwa. – Kiedy
w 1989 r. profesor Helena Oberman
z Instytutu Chemii Spożywczej
Politechniki Łódzkiej wybrała nam
lokalizację, był to teren idealnie
czysty i taki pozostał do dziś. Nasze produkty podlegają surowym
kryteriom unijnym. Nie możemy współpracować z dostawcami
i zakładami, które nie mają odpowiednich certyfikatów. Również
gospodarstwa specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego, są
przez nas starannie wybierane. Od 2014 r. korzystają z naszego
programu „Rozwijaj się z nami”. O ile na początku pracowało
u nas 12 osób i przerabialiśmy 146 tysięcy litrów mleka rocznie
to w tej chwili skupujemy 1,2 miliona litrów miesięcznie. Załoga
liczy prawie 80 osób wraz z ekspedientkami sklepów.
Autor Włodzimierz Kupisz
fot.: Milkpol
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Biegli szybciej
niż do ognia
W niedzielę, 11 czerwca na Stadionie Miejskim
im. Henryka Śmiechowicza w Rzgowie rozegrano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Poprowadził je młodszy brygadier Cezary Wochna, sędzia główny zawodów.

N

a stadionie stanęło 17 wozów strażackich, reprezentujących
11 jednostek OSP gminy Rzgów. Do współzawodnictwa
w zawodach stanęło 15 drużyn, w tym młodzieżowe skupiające
druhny i druhów w wieku 10-16 lat, ale rywalizowali także dorośli:
kobiety i mężczyźni. Łącznie w zawodach wystartowały 132 osoby. Najcięższy sprzęt użyty w jednej z konkurencji to motopompy
o wadze 170 kilogramów (licząc bez akumulatora). Nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że zawodnicy przenosili je w rękach!
Na szczęście nie w pojedynkę.
Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x
50 metrów z przeszkodami i ćwiczenia bojowe. Wygrana poszczególnych
jednostek w sztafecie nie gwarantowała zwycięstwa, ponieważ wszystko
mogło się zmienić po ćwiczeniach bojowych. Po tych zmaganiach sędziowie
ogłosili wyniki, miejsca na podium zajęli:
Grupa A: I miejsce OSP Starowa Góra, II miejsce OSP Kalino, III miejsce
OSP Rzgów;
Grupa C, kobiety: I miejsce OSP Grodzisko, II miejsce OSP Starowa Góra.
Wśród drużyn młodzieżowych:
grupa A pierwsi byli z OSP Kalino, drudzy z OSP Rzgów, a trzeci z OSP
Starowa Góra;
MDP grupa C - I miejsce dla OSP Starowa Góra, II miejsce OSP Kalinko.
Poza tradycyjnym dopingiem w rodzaju: Kaaalino, Kaaaalino
i rykiem syren wozów strażackich przy każdym starcie zawodników,
bardzo popularny był również antydoping: „Hamuj”, „Wolniej,
wolniej!”, „Gdzie się tak spieszysz?!, „Zwolnij!”, „Powoli, zdążysz”.
Słoneczna pogoda, szlachetna i emocjonująca rywalizacja
sprawiły, że kilkusetosobowa publiczność czuła się jak na
pikniku rodzinnym. Zawodom przyglądali się m. in.: burmistrz
Rzgowa Mateusz Kamiński, przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Michalak, wiceprzewodniczący rady Radosław Pełka
oraz radni: Anna Tumińska-Kubasa, Stanisław Zaborowski,
Kazimierz Łęgocki i Dariusz Krzewiński, prezes Gminnego
Związku OSP. Gmina ufundowała puchary, maskotki:
misie w różnych rozmiarach w strażackich uniformach.
Autor i fot.: Włodzimierz Kupisz
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N

azywam się Martyna Strycharska i jestem wnuczką Jana
Zenona Strycharskiego, z którym przeprowadziłam wywiad
na temat dawnego Rzgowa. Mój dziadek wiele razy opowiadał
mi historię miejscowości, ale nie było okazji, żeby tą wiedzę
dziadka jakoś przekazać aż do tego konkursu literackiego.
Dziadek jest z rocznika 1948. Jest autorem strażackiej
monografii, bardzo lubi opowiadać o różnych historiach. Jest
szczęśliwy, że ktoś się tym interesuje i chce z nim porozmawiać
i słuchać jego opowieści. Mój dziadek jest emerytowanym
kronikarzem miejscowej straży pożarnej, a babcia należy
do Koła Gospodyń Wiejskich. Dziadek posiada 110-letnią
kronikę jednostki OSP Rzgów. Na bazie tej kroniki powstało
wiele opracowań: „100 lat straży pożarnej w Rzgowie”, “100
lat orkiestry dętej w Rzgowie”, “Fenomen Rzgowa”, “400 lat
rodziny Gałkiewiczów w Rzgowie”.
Dziadek wspomnienia zaczął od 1958 r., w którym zmarł
jego ojciec Stanisław. Od 1959 r. prowadził gospodarstwo
rolne wraz z matką Leokadią Strycharską. Rzgów był zupełnie inny niż w chwili obecnej. W 1963 r. podczas zebrania
Spółki Leśnej w dokumentach tej spółki zarejestrowano 502
rolników, co w porównaniu z obecnym stanem pokazuje
jaka była dysproporcja stanu posiadania. Ówcześni rolnicy
prowadzili rozdrobione gospodarstwa. Wszelkie prace rolne
wykonywali końmi lub gołymi rękami.
Z historycznej wiedzy mojego dziadka: rzgowskie pola
posiadały historyczne nazwy działów rolnych. W okresie przed
wojną w 1939 r. nastąpiła tzn. komasacja gruntów z nowym
układem dróg polnych. Gruty rolne mojego dziadka znajdowały się w rejonie „za Goszczychą”. Dalsze grunty znajdujące
się od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Guzewa miały nazwę:
Kozi Borek. Na lewo od Koziego Boru znajdowało się Pieklisko.
Było tam małe jeziorko, w którym pławiono konie, pojono
bydło, łowiono ryby. W chwili obecnej jeziorko wyschło i są
tam grunty firmy Antoniego Ptaka.
Ziemie znajdujące się wzdłuż ul. Dąbrowskiego to tzw.
skrajnia, a dalej „u Popki”. Rejon ul. Wąwozowej w kierunku
południowym zwany był Porąbkami. W rejonie ul. Kamiennej
po lewej stronie były to grunty leżące nad Strugą zwane „nad
Strugą”, a po prawej Poręby. Nazwa ul. Kamiennej według
mojego praprapradziadka Franciszka powstała od leżącego tam ogromnego kamienia narzutowego, który został
rozdrobniony i materiał z tego kamienia rolnicy sprzedali
fabrykantowi łódzkiemu, który wybrukował w Łodzi ulicę
Tylną. Grunty leżące po wschodniej części Rzgowa zaczynając
od Starowej Góry miały następujące nazwy: sipiorki, sipiory,
i „za górą ogonową”. Góra, z której wydobywano żwir zwana
była górą Ogonową.
W rejonie północnym znajdowały się trzy górki tzn. Świdlowe
Góry. Na jednej z nich znajduje się wojenny cmentarz, na
drugiej restauracja Odyseja. Trzecia góra została rozebrana
pod drogę szybkiego ruchu. W kierunku zachodnim od tych
górek znajdowały się grunty fabrykanta Grohmana. Na tych

gruntach mieściło się najpierw Państwowe Gospodarstwo
Rolne, które zostało przekształcone w stację hodowli roślin
i szkółkarstwa, uprawiano tam truskawki. W gospodarstwie
tym prowadzono szklarnie, hodowlę ryb i stu mlecznych
krów. W centrum tej działki stał pałac, obok spichlerz, obory
i pozostałe zabudowania gospodarcze.
W kierunku zachodnim płynie rzeka Ner. Grunty nad
Nerem od strony Rzgowa to były łąki, pastwiska wspólnoty
Rzgowa i miały nazwę pasterniki. I od tej nazwy powstała
równoległa do Pabianickiej – ul. Pasternik. Po prawej stronie
Neru grunty zwano „pode młynem”, ponieważ nazwa ta
powstała od młyna wodnego, który znajdował się na Nerze
i było to w rejonie trasy A-1. Grunty leżące od trasy A-1 w kierunku Gospodarza zwane były Rzgowem Poduchownym.
Największym wzniesieniem w rejonie Rzgowa była
300-metrowej wysokości Dzielna Góra . Została rozkopana
w czasie budowy trasy A-1 i piasek z niej pochodzący został
wykorzystany na budowę trasy A-1. A w miejscu tym powstała
firma Ptak. W rejonie ul. Kamiennej stały dwa wiatraki, trzeci
wiatrak stał na gruntach pana Depczyńskiego przy wylocie
ul. Wąwozowej. Rzgów miał swoje historyczne nazwy po
wschodniej stronie wzdłuż ul. Rawskiej. Był to Stary Rynek.
Od Starego Rynku w kierunku północnym leżały tzw. Opudki.
W centrum w kierunku kościoła to Nowy Rynek, obecnie
zwany placem 500- lecia. Od ulicy Tuszyńskiej w kierunku
zachodnim to Zaratajka. Wzdłuż ulicy Ogrodowej były to
małe działeczki, na których uprawiano warzywa. Zwane były
Ogrodami i od tej nazwy powstała ul. Ogrodowa.
W roku 1964 na teren Rzgowa weszła firma, która rozpoczęła meliorację rzgowskich pól. W 1965 r. w kościele została
zerwana stara posadzka, częściowo zasypana i wyrównana,
a nawierzchnia odnowiona i pokryta terakotą. Jednym
z najstarszych budynków w Rzgowie jest obecny budynek
policji, w budynku tym znajdowała się pierwsza publiczna
szkoła w Rzgowie. Do szkoły tej uczęszczał praprapradziadek
Franciszek, który urodził się 1888 r. Drugim budynkiem,
w którym mieściła się szkoła był budynek przy Rawskiej 7.
Trzecim budynkiem szkolnym była podstawówka w Rzgowie
przy ul. Ogrodowej. Została zbudowana przed II wojną światową, ale otwarta dopiero w 1945 r. Był to budynek piętrowy
z 7 klasami, ogrzewany piecami kaflowymi. Nie posiadał
szatni, a ubikacja znajdowała się w małym budyneczku,
nieogrzewanym, bez bieżącej wody, z drewnianymi kabinami.
Oddzielono część żeńską od męskiej drewnianą przegrodą.
W okresie największych mrozów dzieci biegały ze szkoły to
tzw. toalety. Na korytarzach wzdłuż ścian przytwierdzone
były haki, które służyły do wieszania ubrań. Podłogi były
drewniane, nasączone czarną oliwą. W piwnicy szkoły była
kuchnia i salka ogólna, w której woźna pani Bechaj serwowała
kawę zbożową z mlekiem i słodkie bułki.
Po roku 1975
rozpoczęto budowę zbiorczej szkoły gminnej w Rzgowie
wraz z salą gimnastyczną i budynkiem administracyjnym.

Z chwilą powstania gimnazjum, budynek administracyjny
został przebudowany i przekształcony w gimnazjum.
Pierwsze przedszkole znajdowało się na terenie klasztoru
sióstr felicjanek i po reformie szkolnej zostało przeniesione
do dawnej szkoły podstawowej w Rzgowie i jest tam do
chwili obecnej.
Rzgów w położeniu geograficznym był sąsiadem wielkiej
Łodzi. Przez Rzgów biegła linia kolejki wąskotorowej, kolejka
ta zaczynała się w Kruszowie i biegła przez: Tuszyn, Rzgów
i Łódz. W 1917 r. od iskry z parowozu kolejki, zapaliły się domy
kryte słomą i cały Rzgów spłonął. Z tego okresu brat dziadka
posiada zdjęcie spalonego Rzgowa. Zdarzenie to jest opisane
w strażackiej monografii przez mojego dziadka. Pamiątką
po kolejce wąskotorowej są pozostałości mostu na rzece
Strudze. W czasie wojny Niemcy pobudowali elektryczną linie
tramwajową, która biegła z Tuszyna przez Rzgów do placu
Niepodległości w Łodzi. Tramwajem tym okoliczna ludnośc
dojeżdżała do pracy, do łódzkich fabryk. W obecnym budynku
policji po roku 1945 mieścił się Urząd Gminy w Rzgowie, a po
wybudowaniu nowego urzędu na placu 500 lecia, urząd
został tam przeniesiony. W starym budynku mieściła się
biblioteka publiczna i klub “Ruchu”. W obecnym budnku
poczty mieściła się łaźnia miejska. Naprzeciwko dzisiejszej
policji na przystanku autobusowym, w podziemiach znajduje
się potężny zbiornik wodny. W chwili obecnej zbiornki jest
przykryty i nie ma dostępu do wejścia. W centrum Rzgowa
była siedziba Ochotniczej Straż Pożarnej w Rzgowie, obecny
park był własnością OSP, w którym latem odbywały się zabawy
i pikniki. Park ten był ogrodzony, a pośrodku stała figura
Matki Boskiej. W okresie wojny figurkę tę przyniesiono na
teren przykościelny i znajduje się tam ona do chwili obecnej.
Układ architektoniczny Rzgowa powodował, że upodobali
go sobie filmowcy, którzy kręcili sceny do filmu np. „Nowy
Jork 4 rano” , „Ogniomistrz Kaleń” i wiele innych.
Skąd się wzięły miejscowe nazwiska? Strycharski pochodzi
od nazwy zawodu - strycharz, był to pracownik cegielni
urabiający glinę. Nazwisko Salski powstało od zawodu ludzi
handlujących solą i wapnem. Od słowa sól powstało nazwisko
Salski. Nazwisko Bikiewicz pochodzi od słowa byk. Ponieważ
nazwisko Salski było bardzo popularne w Rzgowie i tak np.
było 20 Stanisławów Salskich, 15 Janów Salskich i dlatego też
w popularnej gwarze nazwiska te miały swoje przydomki np.
Nazwisko Jan Salski przydomek Japan, innym przydomkiem
było Salski Jan Owieczka. Salski Stanisław przydomek Krawiec.
Salski Stanisław przydomek Bryś, Salski Stanisław Łapka,
Salski Stanisław Ciucka.
Dziękuje mojemu dziadkowi za poświęcony dla mnie
czas oraz mam nadzieje, że mieszkańcy Rzgowa bądą mogli
zapoznać się z tą historią.
Autor: Martyna Strycharska
fot.: Włodzimierz Kupisz

Na zdj. Jan Zenon Strycharski

Rzgów zapamiętany przez mojego dziadka

Gmina przyjazna sportowi

Nas zdj. Rafał Modranka na wyjeździe deskorolkowym w Lizbonie w Portugalii
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Lubi skakać po miskach
Rafał Modranka (21 lat)
ze Rzgowa miał tyle
kontuzji na deskorolce,
że na wieść o tym
zwykłemu człowiekowi
ciarki przechodzą po
plecach. Rafał twierdzi,
że nie jest żadnym
pechowcem. Po prostu
uprawia od 12 lat sport
z dreszczykiem.

Rzgowski skatepark...
… otwarto jesienią 2009 r. Został on całkowicie sfinansowany przez gminę (400 tys. zł),
a zajmuje powierzchnię 560 metrów kwadratowych.
„Skateplaza” posiada nawierzchnię betonową. Elementy skateparku: różnica poziomów
(trzy) połączone najróżniejszymi zjazdami, wiele murków (grinbox, manualbox), funbox
z (pierwszego poziomu na drugi) po dwóch stronach grindboxami i poręcz pośrodku,
banan grinbox wklęsły, banan grinbox wypukły, poręcz, trzy schodki, poręcz wolno stojąca,
dwa schodki (obok manualbox), quarter pipe, wallride, piramidka. Całość stanowi jeden
z ciekawszych obiektów tego typu w województwie łódzkim.
21 czerwca zawodami uczczono tam Dzień Deskorolki.
Autor i fot.: GOSTiR

Duch rywalizacji na Orliku

P

oczątkowo, gdy był chłopcem i stał się członkiem rzgowskiej ekipy deskorolkowców, rodzice byli
pełni obaw o jego zdrowie. Starali się wyperswadować mu niebezpieczne zajęcie. Przekonali
się dopiero do jego pasji, gdy zaczął odnosić duże sukcesy. Zaczęli go wspierać.
Czas u niego dzieli się na: „przed kontuzją” i ”po kontuzji”. Do 2012 roku zgromadził na koncie
około 10 prestiżowych tytułów popartych pucharami. „Po kontuzji” dostał się miesiąc temu do
finału Mistrzostw Polski w Jeździe na Deskorolce w Płocku. Cały czas trwa jego rehabilitacja po
urazach, a występy i treningi paradoksalnie stają się elementem dochodzenia do pełnej sprawności.
Często jest opisywany w pismach branżowych, raz trafił nawet na okładkę. Wyjeżdża za granicę
nie tylko na zawody, ale także na tzw. „miejscówki”. „Miejscówki” posiadają miasta z elementami
architektury, nadającymi się do ewolucji deskorolkowych: ze schodami, poręczami, betonowymi,
skarpami murkami itp. Efektem wyjazdów są filmy mrożące krew w żyłach przeciętnego człowieka.
Rafał korzysta z oferty producentów butów, ciuchów i deskorolek. To oni fundują wyjazdy
zagraniczne. Proponują również udział w reklamach branżowych, na przykład wykorzystywanych
na Stadionie Narodowym czy na You Tubie. Ostatnio jeździł na deskorolce w reklamie realizowanej
w skateparku na Widzewie. Bez udziału w nich byłoby ciężko zdobyć pieniądze na uprawianie
tego sportu np. profesjonalne buty zużywają się po 1-2 miesiącach, bo deskorolka jest pokryta
antypoślizgowym papierem ściernym. Podeszwy zużywają się w mgnieniu oka. Sposobem na
samofinansowanie pasji są zwycięstwa w mistrzostwach Polski. Za tytuł mistrza można liczyć
na nagrodę rzędu 1400 złotych.
Marzeniem Rafała i jego rzgowskiej ekipy jest rozbudowa skateparku nad Nerem. Młodzi
zapaleńcy zaczynali od zbierania podpisów pod petycją o zbudowanie parku przeszkód w 2009 r.
Teraz marzy im się budowa urządzeń gwarantujących zaawansowaną jazdę np. większych
murków, bardziej stromych podjazdów oraz betonowej miski głębokości lub wysokości około
170 centymetrów, gdyby projektant zdecydował się wpuścić miskę w grunt. Rozmawiają już
o tym z burmistrzem Mateuszem Kamińskim.
–– Lubię skakać po miskach, tricki na rurce, wyskoki airy - przyznaje rozmarzony Rafał Modranka.
Rzgowski deskorolkowiec studiuje mechanikę budowy maszyn w Politechnice Łódzkiej.
Pracuje w dziale utrzymania ruchu maszyn w jednym ze rzgowskich zakładów produkcyjnych.

Autor: Włodzimierz Kupisz / fot.: Jacek Jakubowski

K

ompleks sportowy został oddany do użytku
w roku 2010. Składa się on z boiska piłkarskiego o wymiarach 30 m x 62 m ze sztuczną
trawą oraz boiska wielofunkcyjnego o 20 m x 30
m z nawierzchnią tartanową.
Zaplecze kompleksu stanowi budynek
sanitarno – szatniowy, gdzie mieści się biuro,
magazyn, toaleta oraz szatnie dla zawodników.
Na terenie obiektu dostępny jest sprzęt sportowy,
umożliwiający uprawianie sportu bez konieczności
posiadania własnych piłek czy rakiet tenisowych.
Cały kompleks jest oświetlony, co umożliwia
grę w godzinach wieczornych oraz ogrodzony
siatką o wysokości 4 m. Nad bezpieczeństwem
i odpowiednim funkcjonowaniem obiektu czuwa
animator lub instruktor.
Od samego początku obiekt cieszy się dużym powodzeniem zarówno młodzieży jak
i dorosłych. Każdy znajdzie coś dla siebie: piłka
nożna, siatkówka koszykówka oraz tenis ziemny
to dyscypliny, które śmiało można uprawiać na
naszym Orliku. W czasie kilku lat funkcjonowania
obiektu odbywały się tu liczne imprezy sportowe,
większość z nich to oczywiście turnieje piłkarskie
na których zawsze panuje doskonała atmosfera
oraz widać prawdziwego ducha rywalizacji.
Najliczniejszą grupę użytkowników stanowią
mieszkańcy naszej gminy, ale przyjeżdżają do nas
goście z Łodzi, Pabianic i Tuszyna. To uatrakcyjnia.
Orlik od początku współpracuje ściśle z klubem
sportowym Zawisza Rzgów. Jest doskonałym
miejscem prowadzenia treningów dla naszych
dzieci i młodzieży, która licznie uczęszcza na zajęcia
z piłki nożnej. Boisko to jest również doskonałym
miejscem na oswojenie się ze sportem i piłką dla
osób nigdy nie grających i stawiających pierwsze
kroki w różnych dyscyplinach.
W czasie roku szkolnego odbywają się tu
zajęcia wychowania fizycznego oraz rozgrywki
międzyklasowe. Turnieje dla dzieci i młodzieży jak
również dni sportu czy Dzień Dziecka. Częstymi
gośćmi są też przedszkolaki, które ochoczo
ćwiczą na Orliku i od najmłodszych lat mają
możliwość rozwoju swojej sprawności fizycznej
i motorycznej, jak i koordynacji ruchowej. Podczas
kilku lat cyklicznie braliśmy udział w „Turnieju
o Puchar Premiera Donalda Tuska”, gdzie nasi

chłopcy dotarli do półfinałów wojewódzkich.
W „Orlikowej Lidze Mistrzów ” grupa młodsza
dotarła do półfinałów wojewódzkich zajmując
czwarte miejsce, a starsi zawodnicy zakończyli
zmagania w finałach wojewódzkich.
Razem z Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka byliśmy organizatorami rozgrywek Coca-Cola Cup, gdzie nasi podopieczni
wyszli zwycięsko z tego etapu rozgrywek. W 2012
roku podczas wielkiego wydarzenia piłkarskiego
jakim było EURO 2012 nasz Orlik wygrał konkurs
na najlepszą imprezę sportową zorganizowaną
w duchu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.
Dzięki temu obiekt wzbogacił się o dodatkowy
sprzęt sportowy: piłki nożne, piłki do ręcznej
oraz rakiety tenisowe.
Orlik czynnie uczestniczy w życiu gminy. Co
roku świętujemy na nim „Dni Rzgowa” w sportowej
atmosferze. W piątek, dzień przed obchodami święta
Rzgowa organizowany jest wielki turniej Dzikich
Drużyn o Puchar Burmistrza, w którym mogą brać
udział zarówno dorośli jak i młodzież. Dodatkowa
atrakcją tego dnia są konkursy i zabawy sportowe
przygotowane dla młodszych i najmłodszych.
Dużą popularnością cieszą się również „Sobótki”,
gdzie łączymy sport z wypoczynkiem i integracją.
Zabawa trwa od popołudnia do późnych godzin
wieczornych i zakończona jest ogniskiem dla
wszystkich uczestników.
Od stycznia 2017 r. boisko sportowe „Orlik”
zostało połączone z Gminnym Ośrodkiem Sportu
Turystyki i Rekreacji. Całość stanowi kompleks
sportowy, w którego skład, oprócz hali sportowej
wchodzą również siłownia zewnętrzna, plac zabaw,
skate park oraz altanki rekreacyjne.
Na dzień dzisiejszy wolnych terminów na
Orliku praktycznie nie ma, wszystkie godziny są
zajęte i odbywają się tam przeróżne zajęcia sportowe oraz rozgrywki piłkarskie. Zainteresowanie
obiektem nie słabnie od kilku już lat. Staramy się
jednak, aby wszyscy chętni mogli swobodnie
korzystać z boiska spędzając aktywnie swój
wolny czas i doskonaląc swoje umiejętności.
Nad bezpieczeństwem naszych milusińskich
i prawidłowym funkcjonowaniem obiektu czuwa
wykwalifikowana kadra służąca radą i pomocą.
Autor: Izabella Stępień / GOSTiR
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Hala centrum sportowym gminy
Idea budowy hali sportowej zrodziła się kilkanaście lat temu, kiedy to grunty przylegające do kompleksu
szkolnego Rada Gminy przeznaczyła pod budowę centrum rekreacyjno-sportowego.

W

stępna koncepcji była gotowa w 2005 r. W roku 2007
gmina Rzgów ogłosiła konkurs prac na wykonanie
koncepcji „Centrum kulturalno-sportowego” z halą sportową,
domem kultury i kompleksem boisk sportowych . Ze względu
na skalę, jak i koszty przedsięwzięcia zdawano sobie sprawę, że
wykonanie takiego obiektu będzie realizowane etapami, a ich
przebieg zależeć będzie od pozyskiwania zewnętrznych środków.
Złożony został wniosek o przyznanie środków unijnychna
halę. Na 200 złożonych wniosków wg przyznanej punktacji
zajął on 2 miejsce. Przyznane nam dofinansowanie pozwoliło
przyspieszyć inwestycję i zakończyć ją do końca 2011 r. Realna
kwota dofinansowania wyniosła około 6 milionów zł przy koszcie
realizacji prawie 17, 5 mln zł. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się
26 marca 2012 roku. Nasza hala to obiekt o powierzchni użytkowej 3 597 m 2. Posiada dużą arenę sportową z boiskami do piłki
ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z trybunami dla 300 osób. Po
przedzieleniu areny istnieje możliwość realizacji równoczesnych
zajęć dla trzech grup. Po rozstawieniu demontowanej sceny,
arena może służyć licznym imprezom okolicznościowym. Cały
budynek poprzez łącznik połączony jest z salą gimnastyczną
podstawówki oraz przedszkola , dzięki czemu dzieci i młodzież
szkolna może przejść do hali bez wychodzenia na zewnątrz. Obiekt
jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada
parkingi, pochylnię wjazdową, windę dla niepełnosprawnych,
oraz toalety z prysznicami.
Administratorem Hali Sportowej został Gminny Ośrodek Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. Nowopowstały obiekt GOSTiR
składa się z sali głównej, sali aerobiku, sali gimnastycznej, sali do
gry w sqush’a, siłownię oraz ścianki wspinaczkowej. Wszystkie
pomieszczenia posiadają funkcjonalne 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.
Od stycznia 2017 roku GOSTiR, decyzją władz samorządowych,
objął pieczę także nad boiskiem ze sztuczna nawierzchnią „Orlik”,
altanami rekreacyjnymi, siłownią zewnętrzną, placem zabaw
przy hali oraz skateparkiem w pobliżu kościoła.
Projekt unijny zakładał, iż każdego roku będziemy gościć 6
tysięcy osób. Jednakże frekwencja zaskoczyła wszystkich, gdyż
wspomniane wyżej 6 tysięcy jest osiągane w ciągu…
jednego miesiąca. Średnia liczba wejść w skali roku oscyluje
na poziomie 70 tysięcy osób korzystających – tylko z Hali
Sportowej. Hala Sportowa stanowi centrum sportowe gminy.
Organizuje to m.in. poprzez zajęcia stałe:
–– aerobik – jest to jedna z pierwszych inicjatyw. Zajęcia składają
się z różnych działów, więc każdy może znaleźć coś dla siebie.
Powerobic – trening wzmacniający mięśnie brzucha. TBC
(Total Body Conditioning) - ćwiczenia poprawiające ogólną
kondycję mięśni całego ciała. Streching – czyli rozciąganie,

rozluźnianie mięśni, a także oddychanie jako elementy
nieodzowne podczas zajęć ruchowych.
–– Zumba – zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku.
Choreografia Zumby łączy hip-hop, soca, samba, salsa,
merengue, mambo, sztuki walki, oraz elementy Bollywood
i tańca brzucha. Wykorzystywane są także elementy treningu
siłowego (squat, lunge) oraz treningu cardio. Bardzo popularna
w krajach zachodnich i dająca wiele przyjemności. Zumba
skupia największą frekwencję ze wszystkich zajęć, średnio
w zajęciach uczestniczy około 50 osób. Dodatkowo kilka razy
w roku organizowane są Maratony Zumby. Wtedy to kilku
instruktorów prowadzi zajęcia przez blisko trzy godziny. Taka
dawka ćwiczeń jest rodzajem festiwalu Zumby i gromadzi
nawet ponad setkę amatorów tańca.
–– zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – wychodząc naprzeciw
najnowszym trendom, GOSTiR wdrożył program zajęć ruchowych
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Koordynacja ruchowa, jako
główny element zajęć, ma przystosować organizm młodego
człowieka do późniejszej aktywności ruchowej.
–– nauka tenisa ziemnego dla dzieci – jest to inna forma zajęć
przeznaczona dla dzieci w różnym wieku. Treningi mają na
celu przede wszystkim pokazanie charakteru ćwiczeń tenisa
ziemnego, a także zaszczepienie pasji. Uczestniczą w zajęciach
chętnie zarówno chłopcy jak i dziewczynki.
–– zajęcia taneczne dla dzieci (Cheerleaderki) – najnowsze
zajęcia dla dzieci, taniec, układy choreograficzne, a także
ćwiczenia z zakresu gimnastyki sportowej, powodują duże
zainteresowanie wśród dziewczynek. Dwa miesiące temu
grupa wystąpiła w dwóch festiwalach zdobywając nagrody
i uznanie jury.
–– joga – zajęcia przeznaczone dla wszystkich chętnych. Joga
obecnie jest bardzo popularną formą ćwiczeń, cieszącą się
ogromną popularnością wśród celebrytów i nie tylko. Elementy
relaksu i rozciąganie pozytywnie wpływają na ciało i duszę.
–– krav maga – kolejne zajęcia bardzo trendy, kombinacja
najbardziej skutecznych technik pochodzących z boksu, jiu
jitsu, judo, muay thai, zapasów i innych sztuk walki. Krav Maga
skupia się na rzeczywistych sytuacjach i najskuteczniejszych
kontratakach, co czyni ją najlepsza formą samoobrony w życiu
codziennym.
–– ścianka wspinaczkowa – jedyna w naszej gminie, dzięki
której amatorzy wspinaczki mogą poczuć się jak w górach.
Frekwencję zapewniają głównie dzieci.
GOSTiR to nie tylko cotygodniowe zajęcia, ale także imprezy
i turnieje sportowe. Łącznie w ciągu roku odbywa się ponad 30
takich eventów, które skierowane są do odbiorców w różnym
wieku.
Największą popularnością cieszą się zawody piłki siatkowej,
gdzie drużyny w liczbie od 9 do 12 toczą swoje boje na trzech

boiskach jednocześnie. Turnieje odbywają się kilka razy w roku.
Wcześniej wspomniane Maratony Zumby, także cieszą się
ogromnym zainteresowaniem. Event gromadzi ćwiczących
w trzech sektorach. W ramach tej imprezy prowadzone są
konsultacje z dietetykiem. Turniej tenisa stołowego to
największy turniej w tej dyscyplinie sportu w najbliższej okolicy,
gromadzący nawet mistrzów Polski z lat ubiegłych. Turniej tenisa ziemnego to doskonały przegląd talentów z naszej gminy.
Mamy nadzieję, że znajdziemy dzięki temu następców Agnieszki
Radwańskiej, czy Jerzego Janowicza. Rozgrywki piłki nożnej
na stałe wpisały się w roczny harmonogram imprez sportowych.
Dobra organizacja zawodów spowodowała, że na te turnieje
przybywają drużyny z całego województwa. Mistrzostwa
Rzgowa w jeździe na deskorolce oraz Dzień Deskorolki to
dwie imprezy organizowane na lokalnym skateparku. Eventy
te cieszą się ogromną popularnością i mają swoje miejsce
w kalendarzu imprez wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich.
Olimpiada Przedszkolaka to największa impreza w gminie.
Wszystkie przedszkola przygotowują się na to spotkanie przez
cały rok. W tegorocznej olimpiadzie uczestniczyło ponad 200
dzieciaków. Corocznie odbywają się biegi dla uczniów, a także
imprezy turystyczne. Jedną z nich jest topienie marzanny.
Pierwszy dzień wiosny związany jest z kolorowym korowodem
kroczącym po naszej miejscowości, a zakończony uroczystym
spaleniem kukieł. Innymi eventami turystycznymi są rajdy piesze,
zjazdy rowerowe, walking nordik.
Ponadto GOSTiR współpracuje z innym jednostkami. Jedną
z największych imprez jest Dzień Dziecka. Oprócz występów
artystycznych i atrakcji stacjonarnych, organizowane są konkurencje sprawnościowe. Pozostałe tego typu imprezy to przeglądy
taneczne, ogniska, czy tez Sobótki.
GOSTiR czynnie uczestniczy w życiu sportowym całej miny.
Powitanie Lata w Starowej Górze, Piknik Rodzinny w Prawdzie
i wiele innych przedsięwzięć to swoiste przykłady zaangażowania
w rozwój sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Ośrodek organizuje
na tych eventach zawody sportowe, zapewnia zaplecze, kadrę
prowadzącą, przybory oraz okolicznościowe nagrody.
Jednym z największych przedsięwzięć GOSTiR są coroczne
organizowane zajęcia podczas ferii i wakacji. W akcji mogą brać
udział wszystkie dzieci pozostające w tym czasie w naszej miejscowości. Dzięki środkom finansowym z GKdsRPA i zaangażowaniu
Hali Sportowej czas wypoczynku jest zagospodarowany i oparty
na zajęciach sportowych i turystycznych.
Zależy nam na ciągłym rozwijaniu zarówno infrastruktury,
jak również oferty zajęć i imprez sportowych. Dziś, oprócz
wszystkich zdobyczy cywilizacyjnych, możliwość uprawiania
sportu i dostęp do odpowiedniego zaplecza wyraźnie wpływa
na poprawę jakości życia.
Autor: Robert Świerczyński, Radosław Bubas / GOSTiR
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Otwarcie boiska w Guzewie
W sobotę, 10 czerwca uroczyście otworzyliśmy wymarzone boisko sportowe
i to radosne wydarzenie połączyliśmy z równie radosnym piknikiem rodzinnym.

P

rzygotowania były tak intensywne, a towarzyszyły im emocje
tak wielkie, że nawet pogoda zrozumiała, iż deszcze i burze
byłyby nietaktem i zignorowała ponure prognozy synoptyków.
Wszyscy uczniowie rozpoczęli uroczystość wesołą piosenką, a dyrektor szkoły im. Kornela Makuszyńskiego - Tomasz Drabczyński
przywitał gości i podziękował serdecznie tym, którzy się przyczynili
do powstania boiska.
Najgorętsze podziękowania należą się Zarządowi firmy Ptak S.A.
z Bogdanem Migdałem na czele. Dzięki spółce Ptak wyrównano
nawierzchnię boiska i je ogrodzono. Groszem sypnął i wspierał
projekt także Urząd Marszałkowski z panią wicemarszałek Joanną
Skrzydlewską. Dzięki pieniądzom na projekt sołecki, zakupiono bramki
i łapacza piłek. Dziękujemy za pomoc burmistrzowi Mateuszowi

Kamińskiemu, który uroczystość objął honorowym patronatem
i Radzie Miejskiej w Rzgowie. Trzeba podkreślić również wielkie
zaangażowanie mieszkańców, a także radnej powiatowej Klaudii
Zaborowskiej-Gorzkiewicz, sołtysa Anny Wydry i dyrektora szkoły
Tomasza Drabczyńskiego
Wystąpili: burmistrz Mateusz Kamiński, wicemarszałek Joanna
Skrzydlewska i Bogdan Bujak, wiceprezes Zarządu Ptak. Oni też
uroczyście przecięli wstęgę i… boisko zostało otwarte. Przy gorącym
dopingu zebranych, wraz z dyrektorem szkoły oddali pierwsze strzały
na bramki. Celność wynosiła 50 procent, ale szczegóły pominiemy.
Uczniowie klas I, V i VI przedstawili krótkie scenki, związane
tematycznie z uroczystością, wszyscy zaśpiewali z energią sportową
piosenkę, a później dziewczęta i chłopcy z klas III-VI zaprezentowali

I Turniej Szachowy w Rzgowie

swoje umiejętności taneczne. Było świetnie i prawie profesjonalnie.
Uroczystość prowadziła Joanna Kurowska, nauczycielka SP
w Guzewie, która później przekazała mikrofon Piotrowi Chrabelskiemu.
Przed ważnym, emocjonującym, inauguracyjnym meczem piłki nożnej
rodzice – dzieci pokaz niesamowitych umiejętności w piłkarskim
freestyle dał Dawid Krzyżewski – mistrz świata Red Bull. A później
– mecz! O zaangażowaniu i poświęceniu zawodników obydwu
drużyn oraz kreatywności kibiców długo można by opowiadać.
Zwyciężyły dzieci 5:3. I rozpoczął się piknik.
Wszyscy oblegali stanowiska z przeróżnymi atrakcjami. Ogromne
wzięcie miał punkt gastronomiczny z grochówką , bigosem, kiełbaskami, kanapkami i ciastem. Dzieci zapełniły dmuchaną zjeżdżalnię,
nie lekceważąc usytuowanych w pobliżu lodów, gofrów i popcornu.
Po zaspokojeniu głodu, piknikowicze gromadzili się przy pozostałych stanowiskach: medycznym, pierwszej pomocy, malowania
twarzy. Swój talent manualny sprawdzali, wykonując plecione serduszka, a później dokonywali wpisów na specjalnie przygotowanych
tablicach. Strona plastyczna uroczystości to zasługa Zofii Szmidt,
długoletniej nauczycielki naszej szkoły. Było super: przyjemnie,
wesoło, serdecznie i ciekawie.
Tekst: Alicja Drabczyńska fot.: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

Między prasą a Strugą

M

W

sobotę, 11 czerwca odbył się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Rzgowie I Turniej
Szachowy. O zaletach płynących z gry
w szachy nikogo nie trzeba przekonywać,
dlatego już od zeszłego roku działa w ośrodku
koło szachowe pod okiem instruktorki
Małgorzaty Rzepkowskiej. Przychodzą tu
najczęściej rodzice z dziećmi i tak też było
podczas rozgrywek.
Rozgrywki zostały przeprowadzone
w trzech grupach wiekowych: młodszej,
w której uczestniczyło sześcioro grających,
średniej , w której uczestniczyło siedmiu
graczy oraz open – z obsadą trzyosobową.
Temperatura rozgrywek była gorąca,
emocje sięgały zenitu, płynął pot z czoła
a także łzy – szczęścia lub niepokoju. Również
praktyczne nagrody możliwe do zdobycia
wzbudzały silne wrażenia, szczególnie
wśród dzieci. Ostatecznie po długotrwałych
zmaganiach i zaciętych walkach wyłonieni
zostali zwycięzcy:

Klasyfikacja była następująca:
grupa młodsza:
I miejsce – Patrycja Sądkiewicz (GOK Rzgów)
II miejsce – Jakub Wiaderek
III miejsce - Wiktoria Pietrzak
grupa średnia:
I miejsce – Mikołaj Stefaniak (GOK Rzgów)
II miejsce – Kacper Kalinowski
III miejsce – An Szostek
grupa open:
I miejsce – Przemysław Pietrzak
II miejsce – Sebastian Sądkiewicz
III miejsce – Agnieszka Pietrzak
Był to turniej otwarty skierowany do
wszystkich chętnych - młodszych i starszych
związanych z gminą Rzgów. Wśród nagrodzonych GOK reprezentowali również: Wiktoria
Pietrzak oraz dorośli. Szachowe, sobotnie
przedpołudnie zakończyło się rozdaniem
pamiątkowych dyplomów i nagród oraz
miłym poczęstunkiem i wspólnym zdjęciem.
Tekst i fot.: Izabela Kijanka

iędzy Orlikiem a Halą Sportową znajduje się teren
rekreacyjny w którego skład wchodzi plac zabaw,
siłownia zewnętrzna oraz altanki rekreacyjne.
Amatorów ćwiczeń wysiłkowych na świeżym powietrzu
zachęcamy do skorzystania z siłowni zewnętrznej. Jest ona
zaopatrzona w takie urządzenia jak: orbiterek, twister (motyl),
biegacz, wioślarz, wahadło/serfer, steper, prasa nożna oraz
rowerek. Urządzenia te spełniają odpowiednie warunki: masa
ćwiczącej osoby do 130 kg, odporność na zmienne warunki
atmosferyczne. Każdy z wyciskaczy potu obowiązkowo posiada
zabezpieczenie śrub, zapobiegające ich odkręceniu przez
pseudo-użytkowników. Siedziska urządzeń wykonane są ze
stali nierdzewnej co zapobiega ich korozji. Każdy znajdzie coś
dla siebie, można doskonale wyćwiczyć tam dowolną partię
mięśni lub poprawić ogólną kondycję organizmu.
Miejsce powstania tej siłowni nie jest przypadkowe, stanowi
ona wspólną część sportowo – rekreacyjną i wchodzi w skład
GOSTiR w Rzgowie. Dodatkowym atutem jej położenia jest fakt,
że pociechy ćwiczących rodziców znajdą doskonałą rozrywkę
na pobliskim placu zabaw. Dzieci korzystają nie tylko z wielu
sprzętów dostępnych na placu, ale przede wszystkim mają
okazję do spotkań z rówieśnikami. Miejsce to jest ciekawym
pomysłem na spędzanie czasu wolnego i sprawia dzieciom
wiele radości. Kolorowe przyrządy znajdujące się na placu
zabaw, zachęcają do aktywności fizycznej oraz dostarczają
dzieciom wiele potrzebnych bodźców sprzyjającym rozwojowi
układu nerwowego oraz mózgu. W takim miejscu dzieci
poznają własne ciało i uczą się je kontrolować.
Po zabawach na placu i ćwiczeniach na siłowni można
zrelaksować się nad rzeka Strugą, gdzie są altanki rekreacyjne.
W styczniu 2016 r. wyłoniono wykonawcę dwóch wiat drewnianych o powierzchni 35 m kw. za „Orlikiem” w Rzgowie. Wiaty
te są miejscem chętnie wykorzystywanym do organizacji
niewielkich imprez plenerowych, zarówno osób prywatnych,

stowarzyszeń jak i organizacji społecznych z gminy. Do dziś
odbyło się tam już wiele imprez zarówno tych hucznych jak
i kameralnych. Jest to świetne miejsce na odpoczynek po
długim i męczącym dniu lub zajęciach sportowych.
W dni powszednie możemy tam spotkać dzieci ze szkoły
oraz rodziców ze swoimi pociechami. Często przychodzą
również harcerze, którzy bawią się wspólnie przy ognisku.
Teren altan jest wykorzystywany przez GOSTiR podczas części
rekreacyjnych wielu imprez sportowych, jak i spotkań przy
ognisku. Wspólne spędzanie czasu sprzyja poprawie relacji
międzyludzkich i integracji.
Projekt stworzenia takiego miejsca w Rzgowie i jego
lokalizacja okazały się dobrym pomysłem. Jest to aktualnie
największe zaplecze rekreacyjno - sportowe w gminie.
Z naszych obserwacji i głosów mieszkańców wynika, że
należy w dalszym ciągu inwestować w rozwój infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej, gdyż takie miejsca w dużym stopniu
przyczyniają się do podniesienia poziomu życia mieszkańców.
Autor: Izabella Stępień / GOSTiR
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Porażki i mistrzostwo Orlików

W chwili zamykania obecnego numeru „Naszej Gminy” do rozegrania
pozostały jeszcze dwie serie gier IV ligi, a sytuacja naszego zespołu jest
bardzo trudna. Mistrzowski tytuł, na dwie kolejki przed końcem,
zapewnili sobie zawodnicy zespołu orlików!

O

statni weekend maja przyniósł nam bardzo ważne zwycięstwo. Po świetnym spotkaniu w Paradyżu pokonaliśmy
gospodarzy 2:0, po trafieniach Łukasza Wiśniewskiego i Patryka
Olszewskiego. Wygrana dała nam awans na bezpieczną lokatę,
jednak w następnej kolejce powróciliśmy „pod kreskę”.

Do strefy spadkowej
Stało się tak po porażce na własnym boisku z rewelacją rundy
wiosennej, Omegą Kleszczów. Prowadzenie dał nam Jakub
Perek, dla którego był to pierwszy gol w tym roku. Przed przerwą
wyrównali rywale, jednak kilkanaście minut po wznowieniu
gry, gol niezawodnego Łukasza Wiśniewskiego spowodował,
że prowadziliśmy 2:1.
Przez długi czas udawało się nam skutecznie bronić, jednak w 80
min. goście doprowadzili do remisu. Wąska ławka rezerwowych
nie pozwoliła trenerowi Michałowi Osińskiemu na dokonanie
licznych zmian, zmęczeni rzgowianie w ostatnich minutach stracili
kolejne dwie bramki, ostatecznie przegrywamy 2:4. Podobne
problemy kadrowe mieliśmy w Skierniewicach, gdzie zostaliśmy
rozgromieni przez miejscową Unię. Gospodarze strzelili nam aż
siedem bramek, co przy jednoczesnym zwycięstwie Ceramiki
Opoczno oznacza, że już praktycznie na pewno zakończymy
sezon w strefie spadkowej. Musimy jednak do końca walczyć
o jak najwyższą lokatę, gdyż co najmniej trzy zespoły rozważają
wycofanie się z IV ligi, co może dać nam szanse na pozostanie
na tym poziomie rozgrywkowym.

Bardzo młodzi gracze dopiero się uczą
Po porażce z PTC Pabianice 1:4 (honorowe trafienie Sylwestra
Paczesia) matematyczne szanse na utrzymanie straciły rezerwy.
Po pięciu latach gry na poziomie klasy okręgowej powracamy
zatem na niższy szczebel, w przyszłym sezonie druga drużyna
występowała będzie w klasie A. W obecnych rozgrywkach
nasz zespół był w większości reprezentowany przez bardzo
młodych graczy, będących w wieku juniora, którzy cały czas
uczą się seniorskiego futbolu. Nie było również dużego wsparcia
z pierwszej drużyny, która skupiona jest na walce o pozostanie
w IV lidze. Po meczu z pabianiczanami graliśmy na wyjeździe
z Sokołem II Aleksandrów Łódzki. Nasz zespół zaprezentował się bardzo dobrze, remisując 2:2 po bramkach Adama
Wróblewskiego i Nikolasa Karczewskiego. Trzy punkty były na
wyciągnięcie ręki, jednak w ostatnich sekundach pojedynku
znakomitej okazji nie wykorzystał Łukasz Modranka. Rezerwy
czeka jeszcze ostatni mecz, ze świeżo upieczonym mistrzem
klasy okręgowej, Borutą Zgierz.

Na zdj. Mistrzowie ligi – zespół orlików Zawiszy. fot.: Krzysztof Fintzel

Sezon zakończyły już zespół żeński oraz
młodziki
Panie po bardzo dobrym finiszu (zwycięstwo u siebie
z Błękitnymi Dmosin 6:1, bramki: dwie Mariola Kopytowska,
po jednej Ewa Szmitka, Ewa Tyll, Martyna Robaszkiewicz oraz
gol samobójczy) awansowały na szóstą pozycję w tabeli. Jak
na debiutancki występ, osiągnęliśmy bardzo dobry wynik.
Dziewczyny zapowiadają walkę o wyższe miejsca już w przyszłych
rozgrywkach. Wiosna w wykonaniu reprezentantek Zawiszy
Fiero była dużo lepsza niż jesień, daje to z całą pewnością powody do optymizmu przed inauguracją sezonu 2017/18, która
zaplanowana jest na przełom sierpnia i września.
Zakończyła się również liga młodzików, podopieczni Roberta
Górskiego ukończyli rozgrywki, podobnie jak żeński zespół, na
szóstej lokacie. W przerwie wakacyjnej zawodników oraz działaczy
czeka dużo pracy. Ci pierwsi muszą jak najlepiej przygotować się
do nowego sezonu. Zarząd staje przed zadaniem zwiększenia
kadry drużyny, która przechodzi do klasy C2 Trampkarz, gdzie
gra się już po 11 zawodników, na pełnowymiarowym boisku.
Zachęcamy wszystkich chętnych chłopców urodzonych w latach
2004-2005 do dołączenia do zespołu, szczególnie w przerwie
między rozgrywkami, kiedy będzie okazja do przepracowania
całego okresu przygotowawczego i przekonania do siebie trenera
podczas sparingów. Więcej informacji dla zainteresowanych
udzieli prezes Robert Świerczyński – nr tel. 505-128-168, możliwy
również kontakt poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl
Za nami również dwa kolejne turnieje najmłodszych grup
Zawiszy – zespołów F1 i F2 Żaków. Ci pierwsi w końcu doczekali się oficjalnego debiutu. Rozgrywki w naszej grupie ruszyły
10 czerwca w Koluszkach. Podobnie jak w przypadku młodszej
grupy, ŁZPN sugeruje, aby nie publikować wyników spotkań.
Zmagania mają charakter czysto towarzyski, promują aktywność
i zabawę poprzez grę, bez presji osiągania wyników. W ten
sam dzień, na Stadionie Miejskim im. Henryka Śmiechowicza
odbywał się

pierwszy punkt obchodów 70-lecia Zawiszy…
… jakim był turniej piłkarski w kategorii F2 Żak. Występowali
w nim zawodnicy urodzeni w latach 2009 i młodszych. Rozgrywki
zorganizowano m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków zadania
„Grant na lepszy start” 2017 współfinansowanego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - realizowanego przez
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Po zaciętych
pojedynkach grupowych, w wielkim finale zespół Zawiszy uległ
Pogoni Zduńska Wola, która została triumfatorem rozgrywek.

Na zdj. Mecz żaków Zawiszy podczas turnieju zorganizowanego
w ramach obchodów 70-lecia Klubu. fot.: Krzysztof Fintzel

Na zdj. Radość zawodniczek Zawiszy Fiero po zwycięstwie 6:1 w ostatnim
meczu sezonu z Błękitnymi Dmosin. fot.: Honorata Lubiszewska

Nasz zespół zdobył zatem drugie miejsce. Indywidualnie tytuł
najlepszego bramkarza turnieju zdobył Kacper Truskolaski.

Zwycięstwo Orlików i mistrzostwo
Na deser zostawiliśmy informację o ogromnym sukcesie,
jaki stał się faktem 7 czerwca. Tego dnia, na własnym boisku,
zespół orlików (rocznik 2006/07) pokonał Polonię Andrzejów
9:2, i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek zapewnił sobie
mistrzostwo! Ogromnego sukcesu nie byłoby bez olbrzymiej
pracy, serca oraz czasu trenera Marcina Sikorskiego, jaki poświęcił
zawodnikom. Podziękowania należą się również kierownikowi
drużyny – Adrianowi Pogodzie, a także firmie KIA Landcar, która od
początku roku opiekuje się naszymi mistrzami. Świeżo upieczeni
triumfatorzy ligi w kolejnym spotkaniu ulegli KKS-owi Koluszki
aż 0:10. Widać było rozprężenie w naszych szeregach oraz determinację w obozie rywali, którzy ciągle walczą o drugą lokatę,
co przełożyło się na końcowy wynik. A tuż przed decydującym
spotkaniem odnieśliśmy zwycięstwo 6:1 z wiceliderem, Pogonią
Zduńska Wola. Bramki w tych trzech pojedynkach zdobywali
Oliwier Hilt (cztery), Jakub Derczyński (trzy), Miłosz Kamiński
i Dominik Czyżykowski (obaj po dwie) oraz Mateusz Bogusz,
Wiktor Chachuła, Paweł Grudziński i Adrian Gierach (wszyscy
po jednej). Gratulacje dla trenera, kierownika, zawodników oraz
rodziców. Orlikom do rozegrania pozostało jeszcze ostatnie
spotkanie, po którym czeka ich zasłużony odpoczynek. A po
wakacjach rozpoczynamy walkę o kolejny tytuł, tym razem
w klasie D2 Młodzik!
Autor: Kamil Poros
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Na zdj. 24 marca 1991 r. przed meczem klasy okręgowej Elta Teofilów Łódź – Zawisza Rzgów.

GLKS „Zawisza” ma już 70 lat

Fotografie z archiwum: Mirosława Świerczyńskiego

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” Rzgów powstał formalnie w 1998 r. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 1 stycznia członkowie Koła LZS „Zawisza” postanowili przekształcić swoją organizację w samodzielny, pełnoprawny klub sportowy.

U

chwalono projekt statutu nowej organizacji oraz wybrano
zarządu i prezesa klubu, którym został Ryszard Siotor.
W tym samym roku klub sportowy o pełnej nazwie GLKS
„Zawisza” Rzgów uzyskał osobowość prawną. Historia rzgowskiego klubu - kontynuatora tradycji LZS „Zawisza” Rzgów,
zaczęła się jednak 50 lat wcześniej. Dokładnie, 5 maja 1947 r.
na specjalnym zebraniu mieszkańców Rzgowa, zdecydowano
utworzyć na naszym terenie organizację o nazwie Ludowy
Zespół Sportowy. Inicjatorami tego pomysłu była grupa działaczy
społecznych i szanowanych obywateli Rzgowa, którą tworzyli:
Feliks Śmiechowicz (kierownik Szkoły Podstawowej w Rzgowie),
Henryk Śmiechowicz (założyciel harcerstwa w Rzgowie), Tadeusz
Lukas (działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie)
oraz Lucjan Cegiełka, Jan Warzywoda, bracia Brunon
i Kazimierz Stachowiczowie, Leszek Gałkiewicz, Stefan
Brzeziński, Stefan Lukas i inni.
Na tym zebraniu założycielskim zdecydowano
powołać 3 sekcje: piłki siatkowej, piłki nożnej i lekkoatletyki. Pierwszym przewodniczącym LZS Rzgów
został Feliks Śmiechowicz.
Na terenie Rzgowa nie było w tym czasie żadnych
obiektów nadających się do organizowania prawdziwych
imprez sportowych. W pierwszym okresie działalność
sportowa ograniczała się do ćwiczeń i zabaw ruchowych
na boisku szkolnym, łąkach pod lasem a nawet na rynku
w centrum Rzgowa.
Budowa obiektów sportowych była więc podstawowym zadaniem działaczy i przyszłych zawodników
nowej organizacji. Przy życzliwym poparciu lokalnych
władz szybko zbudowano na terenie miejskiego parku
boisko do piłki siatkowej. Dzięki temu już na początku
lat 50. powstały w Rzgowie silne drużyny siatkarek
i siatkarzy. W 1954 r. siatkarki ze Rzgowa zdobyły
Mistrzostwo Polski LZS, a w roku następnym zajęły 2 miejsce
i uzyskały awans do II ligi państwowej. Zespół siatkarek tworzyły
rzgowianki: Barbara Salska, Irena Kluczyńska, Lucyna Gałkiewicz,
Irena Lukas, Zofia Bikiewicz oraz siostry Jadwiga i Elżbieta Wolff
z Andrzejowa. Siatkarze ze Rzgowa z powodzeniem występowali
w rozgrywkach okręgowych klasy „A” oraz w wojewódzkich
mistrzostwach LZS.
Poważne kłopoty wyniknęły przy budowie boiska do piłki
nożnej. Wprawdzie szybko pozyskano teren na ten cel, ale były to
nieużytki po dawnej kopalni gliny i zamiana ich w obiekt sportowy
przekraczała możliwości działaczy i młodzieży rzgowskiej. Podjęto
wprawdzie ambitne wysiłki, aby wyrównać teren własnymi siłami,
lecz efekty ciężkiej pracy były mizerne i plany budowy boiska
zostały na pewien czas odłożone. Dopiero na początku lat 50., gdy
przewodniczącym LZS został Henryk Śmiechowicz, koncepcja
budowy boiska nabrała realnych kształtów. Mieszkaniec Rzgowa,
inż. architekt Kazimierz Chrabelski, na terenie dawnej glinianki
zaprojektował w czynie społecznym piękny stadion sportowy

z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, 400-metrową
czterotorową bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem do siatkówki
i koszykówki oraz budynkiem socjalno-magazynowym. Dla
zrealizowania projektu konieczne było, oprócz poważnych
nakładów finansowych, użycie ciężkiego sprzętu prawie niedostępnego w tamtych czasach.
Henryk Śmiechowicz, przy entuzjastycznym poparciu
młodzieży i społeczeństwa rzgowskiego, zdołał jednak pokonać wszystkie trudności i 29 lipca 1956 r. odbyło się uroczyste
otwarcie stadionu. Było to ważne wydarzenie w historii Rzgowa
i sportowe święto dla całego okręgu łódzkiego. Po uroczystej
części oficjalnej, licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć

LZS. Uzyskiwali też medalowe miejsca w zawodach ogólnopolskich, a mianowicie: na Mistrzostwach Polski młodzików
w 1957 r. Konrad Waprzko zajął 3. miejsce w rzucie młotem zaś
na Mistrzostwach Polski LZS w 1961 r. Stanisław Szczech zdobył
2. miejsce w biegu na 400 m przez płotki. Sekcja lekkoatletyczna
przez kilka lat prowadziła szeroką działalność sportową wśród
dzieci i młodzieży szkolnej, a jej wychowankowie zasilali później
szeregi zawodników innych sekcji.
Sekcję kolarską już w roku 1955 utworzył w Rzgowie entuzjasta
i działacz tej dyscypliny Stanisław Kacperski. Rok później kolarze
ze Rzgowa uczestniczyli w wyścigu z okazji otwarcia stadionu,
a szczytowe osiągnięcia sekcji przypadły na lata 1958-61. W 1959
roku na Mistrzostwach Polski LZS w kolarstwie
szosowym 3. miejsce zajął Bronisław Bikiewicz.
Sekcja podnoszenia ciężarów powstała w 1963
r. Już w roku następnym drużyna młodych ciężarowców ze Rzgowa zdobyła 2. miejsce na
Mistrzostwach Polski LZS w kategorii juniorów. Na
takich zawodach w 1965 r. Jan Pytka wywalczył
tytuł Mistrza Polski LZS juniorów. Największe
sukcesy osiągnęli ciężarowcy w roku 1966, kiedy
tytuły Mistrzów Polski LZS juniorów zdobyli Jan
Pytka i Jan Zięba, a Eugeniusz Zapieraczyński
zajął 3. miejsce.
Sekcja tenisa stołowego powstała w 1959 r., a jej
założycielem i długoletnim kierownikiem był Tadeusz
Salski. Tenisiści stołowi szybko osiągnęli bardzo wysoki
poziom sportowy. Już w 1966 r. reprezentacyjna drużyna „Zawiszy” wywalczyła awans do II ligi państwowej.
W tym samym roku Krystyna Kaczmarek zajęła 1.
miejsce w Mistrzostwach Polski LZS. Przez wiele
Na zdj. 24 października 1999 r., mecz klasy B, Zawisza II Rzgów – LZS Kalonka
następnych lat tenisiści stołowi „Zawiszy” należeli
Fotografie z archiwum: Mirosława Świerczyńskiego
do najlepszych wśród LZS województwa łódzkiego
bogaty program sportowy, na który złożyły się zawody lekko- i wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzowskie.
atletyczne z udziałem zawodników okręgu łódzkiego (w tym
W długoletniej historii „Zawiszy” szczególną rolę odgrywała
także i Rzgowa), okręgowy wyścig kolarski oraz mecz piłkarski sekcja piłki nożnej, ciesząca się największym zainteresowaniem
między reprezentacjami Rzgowa i Konstantynowa.
młodzieży. Wkrótce po otwarciu stadionu zgłoszono drużynę
Otwarcie nowego stadionu zapoczątkowało nowy okres piłkarską do rozgrywek prowadzonych przez Związek Okręgowy.
w historii LZS Rzgów. Dzięki ofiarności lokalnych działaczy Z najniższej Klasy „C” zespół dość szybko awansował do Klasy
oraz pomocy Rady Powiatowej i Wojewódzkiej Zrzeszenia, „A”. O dalszy awans w hierarchii sportowej było już znacznie
Rzgów stał się wkrótce centrum sportowym powiatu łódz- trudniej i dopiero w roku 1983 piłkarze „Zawiszy” mogli zagrać
kiego i jednym z ważniejszych ośrodków w wojewódz- w Klasie Okręgowej. W następnym okresie zdarzały im się
twie. Na 10-lecie swojej działalności LZS Rzgów, nawiązując jeszcze na krótko powroty do niższej klasy, ale w latach 90.
do istniejącej przed wojną na naszym terenie organizacji, przyjął pozycja piłkarzy w Klasie Okręgowej była coraz pewniejsza.
nazwę LZS „Zawisza”. Powstawały nowe sekcje sportowe, a nie- Z czasem zaczęto więc marzyć o dalszym awansie, już na poziom
które z nich stały się wkrótce wiodącymi w okręgu. Najważniejsze wojewódzki. Potrwało to parę lat aż wreszcie w 2008 r. piłkarze,
z nich to: lekka atletyka, kolarstwo, podnoszenie ciężarów i tenis działacze oraz kibice „Zawiszy” mogli świętować wywalczenie
stołowy. Sekcję lekkoatletyczną zorganizował od nowa na terenie dla Rzgowa miejsca w IV Lidze, wśród najlepszych zespołów
Rzgowa w roku 1957 Piotr Salski. Lekkoatleci ze Rzgowa przez województwa łódzkiego.
kilkanaście lat dominowali na terenie powiatu a w latach 1957
dokończenie na stronie 16
i 1959 zdobywali kilkakrotnie tytuły Mistrzów Województwa
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Ten awans to doskonała promocja Rzgowa i wielki sukces
klubu będący ukoronowaniem 60-letniej historii „Zawiszy”.
Jeszcze w czasach występów w niższej klasie, sekcja rozpoczęła
systematyczną pracę szkoleniową z młodzieżą. Od roku 1979
istnieją drużyny trampkarzy i młodzików, a później również
juniorów. Młodzi piłkarze „Zawiszy” odnosili poważne sukcesy
w regionie, a najlepsi z nich byli kilkakrotnie powoływani do
kadry Łodzi. W roku 1991 drużyna młodych piłkarzy ze Rzgowa
awansowała aż do finału Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska
Kadra Czeka” i zajęła w 7. miejsce.
Stadion sportowy, na którym aktualnie trenują i rozgrywają
swoje mecze drużyny piłkarskie „Zawiszy” - w latach poprzedzających jubileusz 60-lecia był poważnie przebudowany.
W pierwotnym stanie służył rzgowskiej młodzieży około 40 lat.
W międzyczasie zniszczeniu uległa żużlowa bieżnia, a na miejscu
dawnych obiektów lekkoatletycznych powstało asfaltowe boisko
do tenisa. Przy finansowym wsparciu Rady Gminy wykonano
m.in. kryte trybuny, przebudowano budynek socjalno-biurowy
i podłączono go do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gruntownie naprawiono płytę boiska i wykonano oświetlenie stadionu.
Dzięki temu na stadionie - oprócz imprez sportowych - mogą
odbywać się uroczystości gminne i masowe imprezy rozrywkowe.
Jedna z pierwszych takich imprez odbyła się w czerwcu 1997
roku z okazji 50-lecia istnienia „Zawiszy”. Licznie przybyli na nią
dawni działacze i zawodnicy, a osoby szczególnie zasłużone
zostały uhonorowane „Medalami 50-lecia LZS”, przyznanymi
przez Radę Główną Zrzeszenia LZS. Rada Miejska w Rzgowie
uchwałą z dnia 26 sierpnia 2007 r. nadała stadionowi w Rzgowie
imię Henryka Śmiechowicza, budowniczego stadionu i byłego
wieloletniego przewodniczącego LZS „Zawisza”.
Ostatnie dziesięciolecie działalności klubu było związane
praktycznie wyłącznie z sekcją piłki nożnej. W sezonie 2007/08
„Zawisza” rozpoczął marsz w górę w hierarchii polskiego futbolu. Wtedy to właśnie nasz klub, prowadzony przez Jerzego
Rutkowskiego, wygrał klasę okręgową i po raz pierwszy w historii
awansował do IV ligi. W debiutanckich rozgrywkach zajęliśmy
bardzo dobre 6.miejsce. Kolejny sezon był już słabszy (12. lokata),
przez co ówczesny zarząd postanowił wprowadzić do zespołu
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nieco świeżości, powierzając rolę pierwszego trenera Wojciechowi
Robaszkowi. Szkoleniowiec zbudował praktycznie od nowa
zespół, który na koniec sezonu 2010/11 ukończył ligę na drugiej
pozycji i awansował do III ligi łódzko-mazowieckiej.
Mecz o awans z WOY-em Bukowiec Opoczyński z trybun
oglądało blisko 1500 widzów. Wiosną ton drużynie nadawali
przede wszystkim dwaj Brazylijczycy – Leandro Rossi i Wesley
Sampaio, bez których trudno byłoby myśleć o awansie. W tych
samych rozgrywkach sukces świętowali również gracze z rocznika
1995, którzy zostali mistrzami okręgowej klasy „Michałowicz”
i awansowali do ligi wojewódzkiej. W III lidze pierwszy zespół
występował trzy sezony, w których zajmowaliśmy kolejno 10.,
13. i 16. miejsce w tabeli. Reorganizacja rozgrywek spowodowała, że nasz zespół musiał powrócić do IV ligi. W międzyczasie
ogromny sukces zanotowały rezerwy, które pod wodzą Roberta
Świerczyńskiego awansowały do klasy okręgowej. Drugi zespół
swój skład opierał głównie na młodych wychowankach Zawiszy,
którzy byli sukcesywnie włączani do kadry pierwszej drużyny.
Sezon 2014/15, pierwszy po spadku, rozpoczęliśmy z założeniem
szybkiego powrotu klasę wyżej. Po rundzie jesiennej podopieczni
Piotra Kupki zajmowali 1. miejsce w tabeli. W przerwie zimowej
z finansowania klubu wycofał się dotychczasowy główny sponsor,
przez co z „Zawiszy” odeszli praktycznie wszyscy zawodnicy. Na
pozycję pierwszego trenera został awansowany Robert Świerczyński,
który musiał zbudować zespół od podstaw. Runda wiosenna
w naszym wykonaniu była nieudana, ostatecznie kończymy
rozgrywki na 11. miejscu. W nowym sezonie szkoleniowcem
został Jacek Włodarczewski, który do zespołu wprowadził
kilkunastu nowych zawodników. W lidze mierzyliśmy się m.in.
z Widzewem Łódź, z którym w Rzgowie, przy pełnych trybunach,
przegraliśmy 1:2, a w Pucharze Polski graliśmy również u siebie
z ŁKS-em Łódź.
Po jesieni zajmowaliśmy 13. lokatę, zimą zarząd postanowił
przekazać pierwszą drużynę w ręce Michała Osińskiego, który
do tej pory trenował drużyny młodzieżowe i był asystentem
Włodarczewskiego. Po bardzo dobrej wiośnie ukończyliśmy
sezon na siódmej pozycji. Ostatnie lata to również dobre występy
w Okręgowym Pucharze Polski, gdzie trzykrotnie dochodziliśmy
do półfinału. Dwukrotnie na tym etapie grały rezerwy, a raz
pierwszy zespół.

W obecnych rozgrywkach, które powoli dobiegają końca,
„Zawisza” walczy o utrzymanie. Zimą klub opuściło kilku podstawowych zawodników, którym zaoferowano lepsze warunki
w innych drużynach. Odmłodzona kadra w rundzie wiosennej
spisywała się poniżej oczekiwań, przez co do samego końca sezonu
„Zawisza” próbuje uniknąć degradacji do klasy okręgowej. Sukcesy
odnoszą za to zespoły młodzieżowe. Liczba grup zwiększyła
się z trzech na początku 2015 r. aż do sześciu pod koniec 2016
r. Świetnie prezentuje się zwłaszcza drużyna orlików (rocznik
2006/07), która zdobyła mistrzostwo w swojej klasie w obecnym
sezonie. Po raz pierwszy w historii do rozgrywek został zgłoszony
zespół kobiet, który dobrze spisuje się w swojej lidze.
W bieżącym roku planowana jest modernizacja bocznego
boiska Stadionu Miejskiego im. Henryka Śmiechowicza, na
którą z niecierpliwością czeka zwłaszcza rzgowska młodzież,
trenująca w barwach „Zawiszy”. Jednakże, aby klub mógł dalej
się rozwijać, niezbędna jest budowa nowoczesnego obiektu,
z kilkoma boiskami i szerokim zapleczem, który będzie służył
mieszkańcom gminy przez kolejne lata.
Lista przewodniczących i prezesów „Zawiszy” Rzgów:
1947-1948
Feliks Śmiechowicz
1948-1949
Henryk Oprawko
1949-1950
Stefan Brzeziński
1950-1958
Henryk Śmiechowicz
1959-1961
Stanisław Kacperski
1962-1963
Mirosław Frącala
1964-1983
Henryk Śmiechowicz
1984-1987
Mirosław Świerczyński
1988-1991
Marian Salski
1992-1993
Bolesław Siutowicz
1994-1995
Ryszard Siotor
1995-1997
Bogdan Frąckowicz
1998-2000
Ryszard Siotor
2001-2011
Bogdan Papuga
2011-2015
Jan Nykiel
od 2015
Robert Świerczyński
Opracowano na podstawie wspomnień i notatek:
Piotra Salskiego

Fotografie z archiwum: Mirosława Świerczyńskiego

