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Letni sezon koncertowy rozpoczęty

Rzgów chórami stoi (czytaj – str. 2)

Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej (czytaj – str. 2)

Apel Komendanta Komisariatu Policji

Numer na każdej posesji
Komendant Komisariatu Policji w Rzgowie, st. asp. Andrzej 

Rosiak, zaapelował na sesji, aby władze gminy wpłynęły na brak 
oznaczeń numerów porządkowych (tzw. numer policyjny) na pose-

sjach naszych miejscowości w gminie Rzgów.
Brak tych oznaczeń komplikuje pracę różnych służb i instytucji, 

np. policji, straży pożarnej, poczty, irm kurierskich oraz utrudnia 
zwykłe komunikowanie się między ludźmi.

Ustaliliśmy, że nie musi to być ozdobna tablica z nazwiskiem i 
podświetlana. Może to być zwykła tablica z numerem porządkowym 
danej wsi lub ulicy. Jeśli kogoś nie stać na tak drobny wydatek, 
może to być namalowany zwykłą farbą lub sprejem na budynku lub 
ogrodzeniu.

Jest też problem z budynkami w budowie. Informujemy, że na 
każdą taką działkę można wystąpić do gminy o numer porządkowy 
danej posesji i po jego nadaniu umieścić w widocznym miejscu. 
Zaproponowano, aby dać obywatelom czas na uzupełnienie tych 
braków do jesieni br.

Od października służby mundurowe Policji będą egzekwować te 
przepisy, które ustawowo nakładają na właścicieli posesji obo-

wiązek umieszczania na nich numeracji porządkowej.
Dlatego wykorzystując naszą gazetę apelujemy do wszystkich 

mieszkańców, aby nie przegapić tej sprawy i nie dać służbom mun-

durowym satysfakcji z uruchomienia bloczku mandatowego.
Prosimy nie bagatelizować tego apelu.

W imieniu Rady Miejskiej w Rzgowie
Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bartoszewski
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Koncert piosenek
Agnieszki Osieckiej

Po raz kolejny za sprawą rzgow-

skiej grupy wokalnej „Sempre Can-

tare” mogliśmy przenieść się w ma-

giczny świat piosenki, tym razem był 
to świat widziany i opisywany przez 
Agnieszkę Osiecką, dla której muzykę 
pisali najwięksi, m.in. Seweryn Kra-

jewski, Jerzy Satanowski czy Katarzy-

na Gaertner, a jej piosenki w oryginale 
wykonywały takie sławy, jak Maryla 
Rodowicz, Krystyna Janda czy Majka 
Jeżowska.

13 czerwca w Rzgowie zaśpiewali: 
„Apetyt na życie” – Maciek Skibiń-

ski; „Sing Sing”, „Siedzieliśmy na 
dachu” – Magda Ogłaza; „Małgoś-

ka”– Magda Prądzyńska; „Miastecz-

ko cud”, „Nie żałuję” – Kasia Sowiń-

ska; „Siódme morze” – Lara Hidane; 

„A ja wolę moja mamę” – Wiktoria 

Prądzyńska; „Rozmowa poety z ko-

mornikiem” – Alicja Bińkowska; 

„Miłość w Portoino”, „Niech żyje 
bal”, „Okularnicy” – Basia Jagiełło; 

„Dziś prawdziwych cyganów już nie 
ma”, „Wariatka tańczy” – Agata Juś-

kiewicz; „Najpiękniejsza” – Maciek i 

Wojciech Skibińscy; „Uciekaj moje 
serce”, „Dobranoc panowie” – Julia 

Waprzko; „Nie jesteś sama” – Mate-

usz Tomaszewski.
Nasz rzgowski koncert z uwagi 

na pogodę został przeniesiony z par-
ku im. A. Mickiewicza do Hali Spor-
towej, w której piosenki Agnieszki 
Osieckiej rozbrzmiewały przez prawie 
dwie godziny, począwszy od 20.00. 
Zadowolona publiczność opuszczała 
halę, pamiętając motto: „zatem czło-

wiek wobec tej nieubłaganej ulotności 
czasu i chwil musi starać się żyć tak, 
jak potrai najlepiej, zanim więc serca 
upadłość ogłoszą, powinien odważnie 
głosić pochwałę życia, niech żyje bal”.

Dlatego już dziś serdecznie zapra-

szam na kolejne koncerty grupy „Sem-

pre Cantare”. Jeden z kolejnych pomy-

słów, w których niewątpliwie weźmie 
także udział rzgowska grupa wokalna, 
to koncert piosenek harcerskich, któ-

ry chcielibyśmy zrealizować jesienią 
tego roku.

Wojciech Skibiński

Rzgów chórami stoi

Pani Grażyno – dziękujemy!
Charakterystyka pracy zasłużonej działaczki Grażyny Żabki, prezesa LUKS „Sokół”

Współpracę z RWZ LZS kol. Gra-

żyna Żabka rozpoczęła w roku 1988, 
uczestnicząc z młodzieżą w imprezach 
sportowych, turystycznych i rekre-

acyjnych.
Z ogromnym zaangażowaniem 

pracowała i nadal pracuje w środo-

wisku wiejskim, jako nauczyciel wy-

chowania izycznego, organizator i 
animator życia sportowego, turystycz-

nego i rekreacyjnego na terenie Gminy 
Rzgów.

Jej wychowankowie wygrywali 
większość zawodów organizowanych 
przez RWZ LZS w Łodzi:
– w lekkiej atletyce w latach 1995, 
1996, 1997,
– w grach zespołowych w latach 1994, 
1995, 1996,
– w Wojewódzkich Igrzyskach Szkół 
Gminnych w latach 1995, 1996,
– w Wojewódzkich i Ogólnopolskich 
Biegach Przełajowych w Wolborzu w 
latach 2000-2012,

– w Wojewódzkim Biegu Żołnierskim 
o Puchar Ministra Obrony Narodowej 
w Byszewach i Plichtowie w latach 
2000-2012.

W 1996 r. założyła Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”, 
którego była prezesem do grudnia 
2013 r. Działa w nim 9 sekcji sporto-

wych i każda z nich odnosi sukcesy w 
zawodach na szczeblu powiatu i woje-

wództwa.
Sekcja siatkarska brała udział w 

rozgrywkach powiatowych i woje-

wódzkich RWZ LZS, zajmując czoło-

we miejsca zarówno w turniejach po-

wiatowych, jak i międzypowiatowych 
oraz wojewódzkich.

Młodzież gimnazjalna i członkowie 
Zarządu Klubu „Sokół” brali udział w 
Spartakiadzie Powiatowej w Kolusz-

kach oraz Spartakiadzie Wojewódzkiej 
w Ręcznie w latach 2005-2011.

Na szczególne wyróżnienie zasłu-

gują inicjatywy Pani Grażyny Żabki 

w zakresie upowszechniania turystyki 
i krajoznawstwa w środowisku mło-

dzieży szkolnej Gminy Rzgów. Orga-

nizując różne formy turystyki dla mło-

dzieży, łączyła aktywny wypoczynek 
na świeżym powietrzu w warunkach 
górskich – zarówno latem, jak i zimą 
– z elementami edukacji historycznej, 
ekologicznej i krajoznawczej danego 
regionu.

W latach 1995-2005 brała udział 
w Ogólnopolskim Podhalańskim Raj-
dzie Narciarskim w Białym Dunajcu. 
Młodzież przygotowana przez Panią 
Grażynę Żabkę wygrywała konkuren-

cje sprawnościowe, narciarskie i kon-

kursy wiedzy, zdobywając w każdym 
roku po kilka pucharów. Popularyzacja 
turystyki narciarskiej była doskonałą 
promocją naszego regionu.

W latach 2002-2010 brała udział 
w Ogólnopolskich Zlotach Turystycz-

no-Ekologicznych „Szlakiem Nad-

pilicznym” w Sulejowie. Młodzież 
przygotowana przez Panią Grażynę 
Żabkę zajmowała czołowe miejsca 
w klasyikacji ogólnej, wykazując się 
wysokim poziomem wiedzy ekolo-

gicznej i krajoznawczo-turystycznej 
oraz bardzo dobrym przygotowaniem 
sprawnościowym.

Potraiła doskonale łączyć sport 
z turystyką szkolną i kwaliikowaną. 
Uczestniczyła z dziećmi w rajdach 
organizowanych przez PTSM, PTTK 
i TPŁ.

W latach 1997-2005 zorganizowa-

ła dla swoich wychowanków obozy 
wędrowne w Beskidy i Tatry. Uczest-
nicy tych rajdów zdobyli 246 odznak 
Górskiej Odznaki Turystycznej: po-

pularnych, brązowych i srebrnych. 
Trzykrotnie obozy te brały udział w 
Ogólnopolskim Konkursie „Szlakiem 
wiedzy i przygód”, organizowanych 

prze Radę Główną Zrzeszenia LZS w 
Warszawie.

Kilka razy brała udział z liczną 
50-osobową grupą młodzieży w Raj-
dzie „Szlakiem Marii Konopnickiej” 
na trasie Bronów – Poddębice.

Klub prowadzony przez Panią 
Grażynę Żabkę był w latach 2001, 
2002, 2003 Laureatem Współzawod-

nictwa na Najlepsze Uczniowskie 
Kluby Sportowe w województwie 
łódzkim.

Za olbrzymie zaangażowanie, peł-
ną pasji i poświęcenia pracę w środo-

wisku wiejskim otrzymała kilka wy-

różnień i nagród:
– Złotą Odznakę ZNP – 1993 r.,
– Srebrną Honorową Odznakę LZS – 
1995 r.,
– Odznakę Organizatora Turystyki 
PTTK – 1996 r.,
– Nagrodę Kuratora Oświaty, 
13.10.1997 r.,
– Złotą Honorową Odznakę LZS – 
1997 r.,
– Brązową Odznakę PTSM – 1999 r.,
– Odznakę Zasłużony Organizator Tu-

rystyki LZS – 2001 r.,
– Srebrną Odznakę PTSM – 2003 r.,
– Srebrny Krzyż Zasługi – 2004 r.,
– Medal Komisji Edukacji Narodowej,
– Odznakę „Za Zasługi dla Woje-

wódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi” 
– 2008 r.,
– Nagrodę Kuratora Oświaty, 
14.10.2012 r.

Klub LUKS „Sokół” bierze udział 
w turnieju Amatorskiej Ligi Siatkówki 
Okręgu Łódzkiego i w 2010 r. zdobył 
I miejsce. Oprócz organizowania obo-

zów rajdowych p. Żabka organizowała 
obozy narciarskie, z których uczest-
nicy byli bardzo zadowoleni i miło je 
wspominają.

Już po raz trzeci odbyły się w 
Rzgowie Warsztaty Chóralne zakoń-

czone „Koncertem na 4 Chóry”. Wyda-

rzenie to miało miejsce 15 czerwca br. 
z inicjatywy Rzgowskiego Chóru „Ca-

merata”, działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rzgowie. Przyje-

chały chóry: „Towarzystwo Śpiewacze 
im. St. Moniuszki” z Aleksandrowa Ł., 
„Akord” z Pabianic i „Radość Życia” z 
Piotrkowa Trybunalskiego.

Podczas kilkugodzinnych warsz-

tatów wokalnych, prób wspólnych 
i sekcyjnych, przeprowadzonych w 
Hali Sportowej przez mgr Izabelę 
Kijanka, mgr Jacka Tadeusza Mał-
ża, mgr Mirosława Piotrowskiego 

i mgr Piotra Ranfelda, poznawano 
nowe ćwiczenia, doskonalono techniki 
wspólnego śpiewu i interpretacji utwo-

rów. Spotkania takie są bowiem dobrą 
okazją do wymiany doświadczeń, do-

skonalenia umiejętności, wspólnych 
rozmów, kontynuacji znajomości i in-

tegracji środowiska chóralnego.
Przygotowywano także utwory, 

które następnie pojawiły się w reper-
tuarze „Koncertu na 4 Chóry” - wyjąt-
kowego wydarzenia, które zaistniało 
jako konsekwencja wcześniej odby-

tych warsztatów.
Tego samego dnia o godz. 16.00 w 

rzgowskim kościele paraialnym pw. 

św. Stanisława B.M. zaprezentowały 
się kolejno we własnym repertuarze 
wszystkie przybyłe grupy. Na program 
koncertu składały się zarówno utwo-

ry sakralne, jak też melodie ludowe i 
popularne. Na inał wszyscy chórzyści 
(ponad 80 osób) wspólnie wykonali 
pod przewodnictwem Izabeli Kijan-

ki i Jacka T. Małża „Kołysankę” – J. 
Brahmsa i „Krakowiaka” w opr. Józefa 
K. Lasockiego.

Efekt był zaskakujący. Potęga 
dźwięków, rozpływających się wokół, 
wywołała wzruszenie, burzę oklasków 
wśród zgromadzonych i radość wy-

konawców, którzy na pamiątkę otrzy-

mali z rąk wiceburmistrz Rzgowa, 
p. Jadwigi Pietrusińskiej, dyplomy 
uczestnictwa w III Warsztatach Chó-

ralnych w Rzgowie, zaś prowadzący 
dyrygenci – dyplomy za Przeprowa-

dzenie III Warsztatów Chóralnych w 
Rzgowie.

Proboszczowi rzgowskiej paraii, 
ks. Krzysztofowi Florczakowi, ser-
decznie dziękujemy za udostępnienie 
świątyni i wspieranie inicjatyw kultu-

ralnych w Rzgowie.

Chórmistrz Izabela Kijanka
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XLVI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 4 czerwca 2014 r.

Sesja nazwana „Cyrkiem” przez „Rzgowską Prawdę”

Po otwarciu sesji, zanim przystąpiono do realizacji programu 
sesyjnego, Przewodniczący Rady przypomniał wszystkim zgroma-

dzonym, że właśnie 4 czerwca – to Dzień Wolności i Praw Obywa-

telskich – Polskie Święto ustanowione uchwałą Sejmu RP w dniu 
24 maja 2013 r.

Upamiętnia ono pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory 
parlamentarne w 1989 r.: częściowo wolne do Sejmu oraz całkowi-
cie wolne do Senatu, zniesionego w 1946 r. w następstwie sfałszo-

wanego referendum ludowego. Właśnie 4 czerwca br. obchodzony 
był jubileusz 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce.

Następnie Przewodniczący przypomniał, że w 460-osobowym 
Sejmie 35% - 161 mandatów (czyli wszystkie wówczas możliwe) 
objęli kandydaci wspierani przez Komitet Obywatelski przy Lechu 

Wałęsie, a w Senacie 99 miejsc na 100 możliwych. Marszałkiem 
Sejmu został Mikołaj Kozakiewicz z ZSL, a Marszałkiem Senatu 
wybrano Andrzeja Stelmachowskiego z OKP.

Po ogłoszeniu rezygnacji z misji utworzenia rządu przez Cze-

sława Kiszczaka (PZPR) 14 sierpnia 1989 r. zawiązała się koalicja 
pomiędzy Obywatelskim Klubem Parlamentarnym a Zjednoczo-

nym Stronnictwem Ludowym (dziś PSL) i Stronnictwem Demo-

kratycznym – razem 264 mandaty w Sejmie, co pozwoliło na utwo-

rzenie w dniu 12 września pierwszego niekomunistycznego rządu 
na czele z Tadeuszem Mazowieckim z „Solidarności”.

Wszystkie następne wybory parlamentarne i samorządowe były 
od tej chwili już całkowicie wolne. Wszyscy uczestnicy sesji po-

wstali i odśpiewali hymn Rzeczpospolitej Polskiej z tej okazji.

Opinia Rady Miejskiej w sprawie
ilości radnych powiatowych

Z uwagi na wzrost liczby wyborców w gminie Tuszyn Rada 
Powiatu była formalnie zmuszona do zmiany ilości mandatów w 
okręgach wyborczych.

Okręgi wyborcze, których granice są nienaruszalne, jak przed-
stawia stanowisko swoje PKW, a wyglądają one w naszym powie-
cie następująco:

Okręg wyborczy Liczba radnych w okręgach
do tej pory po nowemu

Gmina Tuszyn 3 4
Gmina Rzgów i Brójce 4 4
Gmina Andrespol i Nowosolna 5 5
Gmina Koluszki 7 6
Razem liczba radnych 19 19

Rada Powiatu podjęła propozycję, wyliczając normy przedsta-
wicielstwa, aby w gm. Koluszki ubył 1 radny, a w Tuszynie przybył 
1 radny. Ponieważ ustawa nawet w tak oczywistym przypadku zo-
bowiązuje do zasięgnięcia opinii w tym względzie, dlatego na se-
sję przyjechał Sekretarz Starostwa Powiatowego, Krzysztof Diug, 
i tłumaczył tę sprawę na sesji. Rada Powiatu może, ale nie musi 
wziąć pod uwagę tę opinię przy uchwalaniu tej uchwały.

Jednak rzgowscy radni wyrazili opinię negatywną do projektu 
tej uchwały, uważając, że Gmina Rzgów powinna mieć możliwość 
wybierania 3 radnych tylko z naszej gminy, gdyż liczba mieszkań-
ców 9.622 osoby mocno przewyższa liczbę mieszkańców Brójec – 
6.126 osób, a gm. Tuszyn posiadając – 12.000 osób, czyli niewiele 
więcej od naszej gminy, tych mandatów będzie miała aż cztery.

Odstąpienie od obowiązku przetargowego
Rada Miejska podjęła uchwałę o odstąpieniu od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 15 lat lo-
kalu użytkowego w budynku świetlicowym w Grodzisku nr 47a z 
przeznaczeniem na działalność handlową dla P. Mariusza Mirow-

skiego.
Od początku lat 90-tych w budynku strażnicy w Grodzisku 

różni dzierżawcy z różnym skutkiem prowadzili sklep spożywczo-
-przemysłowy na 55 m2 powierzchni dzierżawy. Przed trzema laty 
dzierżawca wyłoniony przy udziale samorządu lokalnego zbankru-
tował.

Obecny dzierżawca wyłoniony w tym samym trybie od trzech 
lat prowadzi tam działalność handlową bardzo potrzebną miesz-
kańcom obrębu Grodzisko-Konstantyna, Huta Wiskicka i okolicz-
nym miejscowościom. Prowadzi sklep bardzo rzetelnie oraz ciągle 
urozmaica i rozszerza asortyment produktów. Sklep otwarty jest w 
godzinach dogodnych dla klientów. Już przed 6.00 rano do późnych 
godzin wieczornych w dni powszednie i trochę krócej w niedzielę. 
Czynsz płaci w wysokości 13,64 zł za 1 m2, co przeszło o 100% 
przewyższa podobne dzierżawy w Bronisinie i Starej Gadce. No, 
ale cóż: najlepiej zna się na tym „Rzgowska Prawda” z Pabianic 
i p. Łuczyński z Babich, których tłumaczenia nie służą na pewno 
lokalnej społeczności obsługiwanych przez ten sklep – twierdząc, 
że jest ten wynajem nieuczciwy.

Zmiany w budżecie
Z zaoszczędzonych pieniędzy na przetargach Rada Miejska na 

wniosek Kierownika Referatu Inwestycji, Zbigniewa Snelewskie-

go, przeznaczyła na:
– Przebudowę ul. Brójeckiej w Bronisinie Dworskim  – 150 tys. zł

Po wycięciu krzewów przy tej drodze widać jak na dłoni, że 
wschodnia część tej jezdni się zapadła i trzeba wykonać gruntowną 
przebudowę na jej części, aby droga mogła przenosić większe cię-
żary, które tędy się przetaczają, i nie uległa szybkiej dewastacji. W 
budżecie roku bieżącego przeznaczono tylko 90 tys. zł na nakładkę 
asfaltową.
– Przebudowę wejścia do Szkoły Podstawowej w Rzgowie z zada-
szeniem  – 15 tys. zł
– Termoizolację Przedszkola w Rzgowie  – 40 tys. zł

Prace te są przygotowawczymi przed odwodnieniem tych ele-
wacji tych budynków przed obchodami 100-lecia szkoły w 2015 r.

Gmina wystąpiła o doinansowanie unijne tych prac, które spo-
dziewane jest na 50% kwoty wydatków.
– Na adaptację pomieszczeń na poziomie dalszego parteru w Gmin-
nej Przychodni Zdrowia w Rzgowie  – 10 tys. zł.

Skarga na bezczynność
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Przewodniczącego 
Rady, Marka Bartoszewskiego, złożonej przez Stowarzyszenie 
„Mieszkańcy Romanowa w obronie środowiska ekologicznego” 
Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną. Stowarzyszenie to wal-
czy o unieważnienie uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 sierpnia 2013 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 126/7 w 
Romanowie. Już jedno takie wezwanie zostało odrzucone przez 
Radę Miejską na sesji 27 listopada 2013 r. Chodzi tu o utworzenie 
żwirowni, która posiada już dokumentację geologiczną przyjętą 
przez Starostę Powiatowego i jest potwierdzona obecnie w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 
marca 2013 r.

Stowarzyszenie to nie zgadza się z tym postanowieniem Rady i 
zarzuca Biuro Rady Miejskiej następnymi wezwaniami. Przewod-
niczący Rady – nie odpowiada – gdyż Rada Miejska wypowiedzia-
ła się deinitywnie na takie wezwanie już w listopadzie ub. roku.

Skargę na bezczynność Przewodniczącego Stowarzyszenie zło-
żyło do Wojewody Łódzkiego, który stwierdził, że: „Organ, do któ-
rego skierowano wezwanie, może na to wezwanie nie zareagować 
i nie będzie to bezczynność organu. Wspomniana uchwała była 
przedmiotem oceny Wojewody Łódzkiego, jako organu nadzoru, 
który nie stwierdził naruszenia prawa”.

Dla radnych niezrozumiałym jest uporczywa walka Stowarzy-
szenia, a w szczególności prezesa, ze żwirowniami w Romanowie 
w czasie, kiedy trwają obok prace związane z budową drogi ekspre-
sowej S8, autostrady A1 i wielkiego węzła na ich skrzyżowaniach. 
Babichy i Romanów czekały na taka okazję od ostatniego zlodo-
wacenia. Najbiedniejsi rolnicy tych wsi w naszej gminie w pocie 
czoła orali tę chudą glebę i czekali na lepsze czasy. Babichy wyeks-
ploatowano kilkanaście lat temu. Romanów czekał do tej pory, aż 
ruszyły budowy dróg międzynarodowych. I gdyby nie ingerencja 
Stowarzyszenia, można byłoby wyeksploatować te złoża żwirów i 
piachu, wywożąc je bezpośrednio z kopalni na budowę bez używa-
nia dróg z korzyścią dla właścicieli i gminy, czyli nas wszystkich, 
z ukierunkowaniem tych środków na lokalne inwestycje, tak jak to 
się stało w Kalinie – na budowę drogi przez wieś.

Nieustająca walka z kopalniami piachu doprowadziła do tego, 
że Starostwo Powiatowe wydaje decyzję na eksploatację, rozkłada-
jąc ją na 5 lat, a rekultywację na 10 następnych lat. Wtedy autostra-
dy będą już wybudowane, a właściciele kopalni będą je eksploato-
wać dalej, tylko wywożąc urobek nie na lokalną budowę dróg, lecz 
dalej wykorzystując i niszcząc drogi gminne, które nie powinny 
przenosić takich ciężarów i będą one ulegać dalszej dewastacji.

Nowa ustawa obliguje Radę Miejską, aby udokumentowane 
złoża kruszywa w ciągu 2 lat wprowadzić do planów zagospodaro-
wania, a jeśli nie, to zrobi to za Radę Miejską – Wojewoda.

Jednym słowem opóźnienie powstawania kopalni żwirów i 
piachów doprowadzi do niszczenia dróg w gminie, jak również 
opóźnienia przychodów właścicieli tych mało wydajnych gruntów, 
nie mówiąc już o przychodach gminy, aby można było wreszcie 
dokończyć chodnik w Romanowie.

Ale co się stało, już się nie odstanie!

Podziękowania dla działaczki sportowej
na sesji Rady Miejskiej

Na poprzedniej sesji ze sprawozdania Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Sokół” rzgowski samorząd dowiedział 
się, że Pani Grażyna Żabka, wieloletnia działaczka, Prezes tego 
klubu i Jego założycielka, próbuje przekazać część obowiązków 
młodym i na Walnym Zgromadzeniu pozwoliła wybrać się tylko 
na Wiceprezesa „Sokoła”. No cóż, po blisko trzydziestoletnim peł-
nym zaangażowaniu w pracę z młodzieżą na forum sportowym i 
turystycznym trzeba pozwolić angażować młodych i „złapać trochę 
oddechu”.

Samorząd Rzgowa przyjął tę decyzję ze zrozumieniem i po-
stanowił gorąco podziękować tak zasłużonej działaczce sportowej.

Wiceprzewodnicząca RM, Regina Bagińska, odczytała cha-
rakterystykę jej długoletniego sportowego zaangażowania w pracy 
z młodzieżą. Wręczono P. Grażynie Żabce tablicę pamiątkową, 
były przemówienia i podziękowania, kwiaty i długie brawa na sto-
jąco oraz życzenia dalszego działania, o ile zdrowie pozwoli.

(Sylwetka G. Żabki – str. 2)

Sztandar dawnych cechów w Rzgowie
Na sesji Rady Miejskiej w Rzgowie zaprezentowany został: 

Sztandar cechowy Zgromadzenia Cechu Kowalskiego i Rymar-

skiego w Rzgowie z datą założenia 7.VIII.1555 r.
Położenie Rzgowa na skrzyżowaniu ważnych szlaków komu-

nikacyjnych – traktów bitych z Piotrkowa do Łęczycy i z Wolborza 
do Lutomierska, było z pewnością ważną przyczyną powstania tu-
taj w połowie XVI w. cechów rzemieślniczych związanych ściśle 
z zaspokojeniem potrzeb przejeżdżających kupców – w XVI w. w 
Rzgowie były to m.in. cechy kowali i stelmachów. Łączenie ce-
chów pokrewnych w jedno zgromadzenie to zjawisko dosyć często 
spotykane w XIX w. W okresie Królestwa Polskiego nowy porzą-
dek cechowy wprowadziło postanowienie namiestnika kraju, gen. 
Zajączka, z 21 grudnia 1816 r., które oddawało cechy rzemieślni-
cze pod nadzór władz miejskich i państwowych. W myśl tego aktu 
prawnego cech mogło utworzyć co najmniej 10 majstrów danej 
profesji, co w mniejszych miejscowościach było trudne do zreali-
zowania. Tym samym, gdy ilość majstrów była mniejsza, tworzono 
cechy łączone, składające się z majstrów cechów różnych, zazwy-
czaj pokrewnych specjalności – np. piekarzy i młynarzy, kowali i 
stelmachów, kowali i ślusarzy, albo – jak w tym przypadku – ko-
wali i rymarzy. Kowale m.in. dokonywali napraw wozów (co uwi-
docznione jest na jednym z płatów sztandaru), natomiast rymarze 
specjalizowali się w wytwarzaniu i naprawie uprzęży konnych, sio-
deł, chomąt i innych akcesoriów do jazdy konnej.

Ponieważ Rzgów utracił prawa miejskie, zostając osadą w gmi-
nie Gospodarz w 1870 r., można domniemywać, że sztandar po-
wstał przed tą datą. Stylizowane godło polskie (orzeł) nawiązuje do 
godła Stefana Batorego z 1584 r., które w jeszcze innej wersji wy-
korzystywane było w okresie Powstania Styczniowego, mogłoby 
sugerować, że sztandar pochodzi z lat 60. XIX w. Napis na płacie 
koloru zielonego (ŚWIĘTY STANISŁAWIE PATRONIE KOWA-
LI BŁOGOSŁAW AMEN) może budzić pewne kontrowersje, gdyż 
jako patroni tego rzemiosła częściej występują święci Jan Chrzci-
ciel, Eligiusz czy Florian, ale nie było tutaj żadnej reguły i patrona 
w sposób dowolny obierali sobie sami rzemieślnicy.

Sztandar cechowy, wytworzony prawdopodobnie w drugiej 
połowie XIX w., niezależnie od stanu jego zachowania (co trudno 
jest stwierdzić wyłącznie na podstawie fotograii), jest bardzo cen-
ną pamiątką życia gospodarczego i społecznego miasta, ważnym 
świadectwem historii i rozwoju Rzgowa.

st. kustosz Mirosław Jaskulski
Muzeum Miasta Łodzi

28.04.2014 r.
Sztandar pochodzi z 1927 r., czego nie widział na przekaza-

nych zdjęciach sztandaru kustosz Muzeum Miasta Łodzi. Prze-
kazany przez Jacka Depczyńskiego, mieszkańca Rzgowa – syna 
zmarłego działacza społecznego Rzgowa. Wg informacji od Jacka 
Depczyńskiego, sztandar przekazał przed wojną jego dziadek do 
przechowania.

Jak widać na zdjęciu poniżej, sztandar wymaga renowacji i to 
gruntownej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Radni podczas obrad Widownia na sesji Redaktor „Rzgowskiej Prawdy” na widowni

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium

„Uprzedzamy Fakty”
Ukazał się tekst „Uprzedzamy fakty” („Nasza Gmina” nr 227), 

w którym autor relacjonuje m.in. swój pobyt w charakterze świad-
ka w Sądzie w Pabianicach, gdzie stał się mimowolnie jedną z 
„gwiazd” pasjonującej sesji fotograicznej, zafundowanej mu przez 
pracownika „Rzgowskiej Prawdy”.

Opis tego zdarzenia wywołał zadziwiająco nerwową reakcję 
zarówno ze strony gazety, jak i rodziny Gałkiewiczów, co zaskut-
kowało złożeniem przez nich sprostowań, opublikowanych w „Na-
szej Gminie” w numerze majowym (nr 228).

Pikanteri temu zdarzeniu dodaje fakt, że sprostowania złożono 
w naszej redakcji w odstępie 15 minut – jakaś telepatia czy może 
coś innego?

Nie te wydarzenia jednak najbardziej zdumiały autora artykułu, 
lecz treść samych sprostowań, które to w żaden sposób nie odnoszą 
się do zdarzenia, które opisał w swoim tekście.

Przypomnijmy zatem, że „gwiazda sesji fotograicznej” był 
naocznym świadkiem zdarzenia, w którym to niezwłocznie po za-
kończeniu „sesji” jej autorka podbiegła do drugiego autora sprosto-
wania, wyraźnie chwaląc się swoim dziełem.

Autorowi tekstu nic nie jest wiadomo o spotkaniach i rozmo-
wach z osobami trzecimi opisanymi w sprostowaniu, gdyż po pro-
stu nie był świadkiem tych zdarzeń.

Kończąc dywagacje na temat pewnej „sesji”, oczywistym jest, 
że nadal aktualne pozostaje pytanie – na czyich usługach pozostaje 
„Rzgowska Prawda”, prawdopodobnie lepiej znana na terenie na-
szej Gminy jako „Rzgowska (Nie) Prawda”.

Zadziwiony uczestnik sesji zdjęciowej

Sprostowania

Dot. budowy hali sportowej w Rzgowie

Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że informacje przekazy-
wane przez „Rzgowską Prawdę”, jakoby Gmina Rzgów musiała 
zwrócić kwotę 545.560,46 zł, są niezgodne z prawdą.

Korekta naliczona przez Urząd Marszałkowski opiewała
na kwotę   212.793,78 zł.

Szczegółowy sposób wyliczenia korekty i jej elementy składo-
we znajdują się na stronie internetowej BIP Rzgów w treści proto-
kołu pokontrolnego.

Redakcja

Dot. XLV sesji Rady Miejskiej w Rzgowie

Nieprawdziwe są informacje zamieszczone w artykule Marka 
Bartoszewskiego, zatytułowanym „XLV Sesja Rady Miejskiej w 
Rzgowie”, który został opublikowany w maju 2014 r. A mianowicie:
1. Nie miał miejsca fakt, aby z „ust 3 osób na sali obrad przeciw-
nych uchwaleniu tego planu padło wiele inwektyw w stosunku do 
burmistrza, rady i przewodniczącego”.
2. Nie miał miejsca opisany w artykule fakt „ataku przeciwników 
uchwalenia planu, popartego przez opozycję zgromadzoną na sesji, 
która krytykuje oczywiście wszelkie działania Burmistrza i Rady 
Miejskiej”.

3. Nieprawdą jest, iż jakiekolwiek moje działania na sesji, jako 
współwłaścicielki działki, przez którą ma być przeprowadzony 
nikomu niepotrzebny odcinek drogi, były podyktowane tym, aby: 
„zdyskredytować legalny samorząd i zaistnieć w niecenzurowa-
nych periodykach”.
4. Nieprawdą jest informacja, iż droga oznaczona symbolem 6KDD 
jest jedyną drogą łączącą ulicę Smugową z ulicą Glinianą, czyli 
ulicę Glinianą z ulicą Grodziską.
5. Nieprawdą jest informacja, abym „wykorzystywała znajomość 
prawa budowlanego”, aby Gmina musiała zwracać poniesione na 
budynek nakłady.

Agnieszka Maćczak (z domu Stawicka)

* * *

Nie jest prawdą, iż na terenie Gminy Rzgów funkcjonuje tytuł 
„Rzgowska (Nie) Prawda”. Kierowane przeze mnie pismo nosi ty-
tuł „Rzgowska Prawda”.

Nie jest prawdą, iż jak podaje przewodniczący Rady Miejskiej, 
Marek Bartoszewski, w tekście pt. „Uprzedzamy fakty”: „w nie-
dzielę 18 maja, kiedy nie było nas w domu, agentka tej gazety z 
zapałem robiła zdjęcia naszej posesji w Grodzisku”. Żaden pra-
cownik ani współpracownik irmy nie robił zdjęcia posesji Marka 
Bartoszewskiego.

Magdalena Hodak,
Redaktor naczelna

„Rzgowskiej Prawdy”

XLVII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
W dniu 25 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miej-

skiej w Rzgowie. Porządek obrad obejmował 22 punkty, obradom 
przewodniczący Wiceprzewodniczący Rady, Stanisław Bednar-
czyk. Po przyjęciu przez Radę porządku obrad oraz protokołu z 
XLVI sesji Rady Miejskiej wysłuchano sprawozdania z działalno-
ści międzysesyjnej Burmistrza Rzgowa i Przewodniczącego Rady.

Pierwszą uchwałę podjętą na sesji była uchwała w sprawie 
zmian w budżecie. Przede wszystkim Rada przeznaczyła braku-
jące 12 tys. zł do zakupu samochodu ratunkowego dla OSP Sta-
rowa Góra. Pozostałe zmiany dotyczyły przesunięć w rozdziałach 
budżetowych w zadaniach: stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez 
renowację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic in-
formacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów i budowa placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie w 
związku z podpisaniem umów na doinansowanie na te zadania z 
„BUDUJ Razem”.

Rada następnie podjęła dwie uchwały dotyczące upoważnienia 
Burmistrza do zakupu działek położonych w Starowej Górze w 
celu uregulowania stanu własności dróg.

Następnie Rada przyjęła sprawozdania inansowe za 2013 r. 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Rzgowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzgowie, Gminnej Biblioteki w Rzgowie, Gminnej Przychodni 
Zdrowia w Rzgowie.

Po rozpatrzeniu informacji z przebiegu wykonania budżetu za 
2013 rok wraz z mieniem komunalnym i sprawozdaniami inan-
sowymi Gminy Rzgów oraz odczytaniem pozytywnej opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, dotyczącej sprawozdania 
Burmistrza Rzgowa z wykonania budżetu za 2013 rok, a także opi-
nii Komisji Rewizyjnej, dotyczącej tych sprawozdań, Rada podjęła 
jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania inansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów.

W ramach przedstawionych sprawozdań wykonanie budżetu 
kształtowało się następująco:
Planowane dochody w kwocie: 35.799.377,12 zł
Wykonane dochody w kwocie: 35.602.392,12 zł
Co stanowi: 99,45% planu.
W tym dochody majątkowe:
Plan: 1.173.930,00 zł
Wykonanie: 1.209.908,00 zł
tj.: 103,06%
Planowane wydatki w kwocie: 37.590.331,12 zł
Wykonane wydatki w kwocie: 33.954.815,85 zł
Co stanowi: 90,33% planu.
W tym:
Plan wydatków inwestycyjnych: 6.532.981,00 zł
Wykonanie wydatków inwestycyjnych: 6.365.365,62 zł
co stanowi: 97,43% planu.
Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,75% ogółu wydatków budże-
towych.

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu absolutorium Burmi-
strzowi Rzgowa Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek w spra-
wie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa oraz pozytyw-
ną opinię wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi 
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium 
Burmistrzowi Rzgowa za 2013 r.

Radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2013 r., wyra-
żając swoją aprobatę w głosowaniu nad absolutorium przytłaczają-
cą większością głosów.

Przewodniczący obrad –
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Stanisław Bednarczyk

Przykład idzie z góry
Jesteśmy świadkami bezpardonowej walki o władzę na jej 

szczycie w Parlamencie i sferach rządowych w stolicy. Opozycja 
wszelkimi dostępnymi środkami, nawet takimi „poniżej pasa”, czę-
sto urągającymi godności człowieka, próbuje walczyć o władzę, 
gdyż w demokratyczny sposób im się to nie udaje. Te same dzia-
łania opozycja na szpaltach „gazety z Pabianic” przenosi do naszej 
gminy. Obrażają wszystkich samorządowców w tym publikatorze 
na wszystkie strony.

Przytraia się im czasami, że opiszą zdarzenie z życia gminy 
takim, jakim było, ale za to komentarze i podteksty tych opisów 
dyskredytują w sposób nieuzasadniony obecny samorząd gminy. 
Jak rozumieć tę krytykę w sytuacji pozytywnej oceny wykonania 
budżetu Gminy przez RIO, a gmina jak dotąd ma dobrą płynność 
inansową?

Niedowiarstwo jest chorobliwe i zaraźliwe. Żeby móc krytyko-
wać wszystko i wszystkich, trzeba mieć trochę elementarnej wie-
dzy i doświadczenia. Doszukiwanie się w każdym postępowaniu 
urzędników „przekrętów” samo mówi za siebie. „Sądzą innych – 
według siebie” – tak mówi przysłowie. Do tej pory w naszej Gminy 
nie było polityki, aż do sprowadzenia na sesję posła Mastalerka, 
który zachował się na sesji arogancko i grubiańsko, przedstawia-
jąc rację opozycji, zdanie innych go nie obchodziło – zabrał się i 
wyszedł z sesji. Od tej pory nagonka polityczna tak się nasiliła, że 
jest jej aż gęsto w lokalnych publikacjach i Internecie. Do tej pory 
samorząd zajmował się wyłącznie gospodarką lokalną i to widać na 
każdym kroku w naszej gminie. To nam uświadamiają osoby, które 
rzadko gminę odwiedzają i są zaszokowane zmianami „in plus” w 
każdej miejscowości.

Zadaję pytanie „czyja to zasługa?”. Który z nominowanych 
przez „gazetę z Pabianic” opozycjonistów ruszył choć małym pal-
cem, aby uczynić te zmiany w gminie? Czy cokolwiek pomógł w 
rozwoju gminy poseł Mastalerek (lat 30)? – bo inni posłowie tak. 
Mniemamy, że starsi od niego to bezużyteczny złom samorządowy, 
który już zardzewiał i nawet nie nadaje się do renowacji. Obser-
wując pracę we Wspólnych Komisjach Rady i Sesjach, opozycjo-
niści zamiast przyłożyć się do rozwiązywania problemów gminy, 
czyhają na nieopaczny gest czy ruch radnego lub urzędnika, czy 
Przewodniczący ugryzł słonego paluszka i czy już go przełknął, nie 
zważając na kilkugodzinne obrady, absorbujące umysły radnych i 
uczestników sesji, podejmujących bardzo ważne decyzje dla gminy 
i jej mieszkańców.

Ostatnio red. Chmielewska z „gazety z Pabianic” nazwała ob-
rady sesji – „Cyrkiem” i zaprosiła wszystkich chętnych do uczest-
niczenia w tym przedstawieniu. Skoro to cyrk – to częste uczest-
niczenie w przedstawieniach nuży jego widownię, co widać na 
zdjęciach poniżej.                              Przewodniczący RM Rzgowa

Marek Bartoszewski
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„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2014/2015

Wstępne informacje
Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szcze-

gółowych warunków udzielania pomocy inansowej uczniom na zakup pod-
ręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. pomoc w formie doinanso-
wania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do 
kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów 
rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:
– klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,
– klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, li-
ceum ogólnokształcącym lub technikum,
– klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
– klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
– klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
– klasie III liceum plastycznego,
– klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomocą w zakresie doinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników 
do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez mini-
stra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
– słabowidzących,
– niesłyszących,
– słabosłyszących (nowa grupa uczniów objętych programem),
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją (nowa grupa uczniów obję-
tych programem),
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uczniów objętych 
programem),
– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacz-
nym,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), uczęszczający w roku szkolnym 
2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólno-
kształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pra-
cy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogól-
nokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk 
pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryte-
rium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych progra-
mem, wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Oznacza to, że w roku 2014 kwota uprawniająca 
do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z projektem ww. Rozporządzenia tak jak w poprzednich latach 
pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryte-
rium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 
ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony oiar 
handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrad-
ność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności 
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie loso-
we lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym 
przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5% 
ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej w gminie.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 
rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej 
osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

W szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów wnioski będzie się skła-
dać w terminie, który zostanie ustalony po wejściu w życie Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy i-
nansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 
r. w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2013/2014.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast za-
świadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, 
która nie spełnia kryterium dochodowego, do wniosku należy dołączyć uza-
sadnienie.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Rzgów.

Doinansowanie zakupu podręczników, a w 
przypadku uczniów z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest upośledzenie umysło-
we w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
– także zakupu materiałów edukacyjnych, bę-
dzie wynosić:

Do kwoty 175 zł
– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej 
niekorzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edu-
kacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spo-
łecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania.

Do kwoty 225 zł
1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły mu-
zycznej I stopnia;
3) dla uczniów:
a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej 
oraz klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 
stopnia,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum
– niekorzystających z podręczników do kształcenia specjal-
nego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

Do kwoty 770 zł
– dla uczniów:
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzą-
cych, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w 
tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): 
klasy II lub III szkoły podstawowej lub klasy II lub III ogól-
nokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum
– korzystających z podręczników do kształcenia specjal-
nego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku 
korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego), 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów 
edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy 
niż 25% kwoty 770 zł.

Do kwoty 325 zł
1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baleto-
wej,
3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawno-
ści jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III 
ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania.

Do kwoty 770 zł
– dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 
słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podsta-
wowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 
stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, 
korzystających z podręczników do kształcenia specjalne-
go, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku 
korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego), 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników 
do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolne-
go przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowa-
nia nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

Do kwoty 350 zł
– dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szko-
ły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły ba-
letowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez mi-
nistra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Do kwoty 607 zł
– dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 
słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jed-
ną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-
-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części 
podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących pod-
ręcznikami do kształcenia specjalnego), dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia 
ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez mini-
stra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie może 
być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.

Do kwoty 390 zł
1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły za-
wodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Do kwoty 445 zł
1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum 
ogólnokształcącego i technikum;
2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięk-
nych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy IX ogólno-
kształcącej szkoły baletowej;
3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest 
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym): liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólno-
kształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogól-
nokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, 
klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub techni-
kum.

Wysokość kwot doinansowania zakupu podręczników
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Dodatek 

szkół 
z gminy 

Rzgów

Dnia 27 czerwca 2014 r. odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2013/2014. Tego dnia w Szkole Pod-

stawowej w Rzgowie zostały podsu-

mowane osiągnięcia, starania, wysiłki 
uczniów oraz konkursy klasowe, któ-

rych regulamin Samorząd Uczniowski 
przedstawił we wrześniu 2013 r.

Klasy IV-VI brały udział we 
współzawodnictwie międzyklasowym 
w nauce. Oto średnie ocen poszczegól-
nych klas uzyskane w tym roku:
Klasa VIa – średnia ocen – 4,2, zajęła 
III miejsce
Klasa VIb – średnia ocen – 4,53, zajęła 
I miejsce
Klasa Va – średnia ocen – 4,12

Klasa Vb – średnia ocen – 4,30, zajęła 
II miejsce
Klasa IVa – średnia ocen – 4,11
Klasa IVb – średnia ocen – 4,15

Przez cały rok szkolny trwał 
konkurs kronik i gazetek klasowych.

Pierwsze miejsce w konkursie kro-

nik klasowych zajęła klasa VIb. Dru-

gie miejsce klasa IVa. Trzecie klasa 
Vb.

W konkursie gazetek klasowych 
zwyciężyła klasa Va. Drugie miejsce 
zajęła klasa VIb. Trzecie miejsce zaję-

ła klasa IVa.
W czerwcu przeprowadzony zo-

stał konkurs na najsympatyczniejsze-

go ucznia w klasach VI. W klasie VIb 
wygrał Kuba Waprzko, natomiast w 

klasie VIa większością głosów wygrał 
Mateusz Wyciszkiewicz.

Ponadto uczennice klasy VI Zu-
zia Zawiejska, Natalia Prądzyńska, 
Natalia Kubas, Sandra Sądkiewicz i 

Martyna Kabza otrzymały przyznane 
przez opiekuna Samorządu oraz p. Dy-

rektor nagrody książkowe, wieńczące 
ich sumienną pracę w Samorządzie 
Uczniowskim.

W imieniu Samorządu Uczniow-

skiego chcemy serdecznie podzięko-

wać Dyrekcji Szkoły za życzliwość i 
przychylność oraz wszystkim nauczy-

cielom współpracującym z Samorzą-

dem za pomoc i zrozumienie. Życzy-

my miłych wakacji.
Opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego
Beata Dobosz, Anna Kozłowska

Najlepsi w Kalinie
Klasyikacja końcoworoczna w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwi-
gi w roku szkolnym 2013/2014:
 1. Patrycja Samiec   kl. VI  5,82
 2. Wiktoria Nowińska  kl. VI  5,55
 3. Aleksandra Próbka  kl. VI  5,27
 4. Weronika Candryk  kl. VI  5,18
 5. Małgorzata Korona  kl. V  5,09
 6. Sandra Nowińska  kl. VI  5,09
 7. Klaudia Plocek   kl. V  5,09
 8. Grzegorz Wilk   kl. V  5,09
 9. Bartosz Samiec   kl. IV  5,00
10. Wiktoria Chmielewska  kl. VI  4,91
11. Damian Leśniewski  kl. V  4,91
12. Adam Kowalski   kl. IV  4,91
13. Kacper Prochoń   kl. IV  4,91
14. Mateusz Radomski  kl. V  4,91
15. Julia Deińska   kl. V  4,82
16. Piotr Krzewiński  kl. VI  4,82
17. Oliwia Nagańska  kl. VI  4,82
18. Agata Polaczek   kl. V  4,82
19. Łukasz Szczech   kl. V  4,82

Klasa VI - 4,60
Klasa V - 4,28
Klasa IV - 4,22

Absolwenci 2014 – wychowawca: Jarosław Marianowski

Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum
27 czerwca 2014 r. w Gimnazjum 

im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie odbył się uroczysty apel koń-

czący rok szkolny 2013/2014, na któ-

rym podsumowano wyniki nauczania 
zarówno klasowe, jak i indywidualne.

W pierwszej części uroczystości, 
po odśpiewaniu Hymnu Państwowe-

go, nastąpiło uroczyste przekazanie 
Pocztu Sztandarowego. Uchwałą Rady 
Pedagogicznej z dnia 23 czerwca 2014 
r. został powołany nowy Poczet Sztan-

darowy Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie w składzie: 
Chorąży: Hubert Pawłowski z kl. 
IIA; Asysta: Weronika Pierzchałka i 

Sandra Rechcińska z kl. IIA.
Pani dyrektor odebrała ślubowanie 

od członków nowego Pocztu, a pełnią-

cym dotychczas ten zaszczytny obo-

wiązek członkom Pocztu: Agnieszce 
Fryczce, Natalii Gajdzie i Domini-
kowi Gałkiewiczowi podziękowała za 
całoroczne, wzorowe pełnienie funkcji 
i przekazała pamiątkowe nagrody.

Podczas uroczystości odczyta-

no także nazwiska uczniów, którzy 
otrzymali stypendium motywacyjne, 
przyznawane za wysokie wyniki w 
nauce (średnia ocen powyżej 5,00), 
najwyższe oceny z zachowania, nie-

naganną postawę etyczną i wysoką 
kulturę osobistą oraz aktywną działal-
ność społeczną na rzecz klasy, szkoły 
i środowiska lokalnego lub uzyskanie 
szczególnych osiągnięć w konkursach.

Oto lista stypendystów: Klaudia 
Nadrowska - kl. IIIA; Agnieszka 
Fryczka - kl. IIID; Paulina Kośka 
- kl. IIIC; Sara Bednarska - kl. IIB; 
Sara Pikala - kl. IID; Julia Waprzko 
- kl. IID.

Podsumowano również całorocz-

ne zmagania pomiędzy klasami. W 
konkursie na najlepszą klasę wygrała 
kl. IB, II miejsce zajęła kl. IC, a na III 
miejscu uplasowała się kl. IID.

21 uczniów osiągnęło bardzo 
wysokie wyniki w nauce i otrzymało 
świadectwa z wyróżnieniem. Najlep-

si uczniowie naszej szkoły ze średnią 
ocen co najmniej 5,00 to: 1. Julia Wa-
przko - śr. 5,4; 2. Agnieszka Fryczka 
- śr. 5,33; 3. Klaudia Nadrowska - śr. 
5,28; 4. Sara Pikala - śr. 5,13; 5. Pau-
lina Kośka - śr. 5,11; 6. Sara Bednar-
ska - śr. 5,07; 7. Agata Broniarczyk i 
Marcel Bednarczyk - śr. 5,0.

Tradycją naszej szkoły jest odzna-

ka SREBRNEJ TARCZY. W tym 
roku otrzymały ją uczennice: Klaudia 
Nadrowska i Agnieszka Fryczka. 

Warto nadmienić, iż odznakę tę otrzy-

muje absolwent gimnazjum, który 
spełni jednocześnie następujące wa-

runki: w klasach I-II uzyskał świadec-

two z wyróżnieniem, w klasie trzeciej 
uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 
i w klasach I-III uzyskał najwyższe 
oceny z zachowania.

Grono pedagogiczne przyznało 
również wiele nagród indywidualnych 
i dyplomów uczniom wyróżniającym 
się na tle klasy i szkoły oraz za szcze-

gólne osiągnięcia w różnych dziedzi-
nach.

Na zakończenie uroczystości dy-

rekcja szkoły podziękowała wszyst-
kim za całoroczny trud, wysiłek, 
pokonywanie słabości oraz życzyła 
słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Opiekun SU:
Sylwia Kryczka

Nagrodzeni uczniowie klasy IA

Poloneza czas zacząćTradycyjny bal pożegnalny 
uczniów klas trzecich Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
odbył się 24 czerwca br. Absolwenci, 
w obecności grona pedagogicznego, 
rodziców, zaproszonych gości i młod-

szych kolegów, złożyli ślubowanie na 
sztandar szkoły, przyrzekając, że będą 
godnie reprezentować Gimnazjum na 
kolejnym etapie edukacji. Rodzice 
najlepszych i najbardziej aktywnych 
uczniów, z rąk Dyrekcji, odebrali listy 
gratulacyjne, wręczono również po-

dziękowania dla rodziców za aktywny 
udział w życiu szkoły.

Listy takie otrzymali Państwo: 
Agnieszka i Mariusz Nadrowscy, 
Barbara i Zbigniew Łęgoccy, Anna 

i Zbigniew Stasiczka, Beata i Piotr 
Fryczka, Monika i Zbigniew Gaj-
da oraz Barbara i Zbigniew Kośka. 

Podziękowania traiły do rąk Państwa: 
Agnieszki i Mariusza Nadrowskich, 
Katarzyny i Radosława Kłys, Anny 

i Sylwestra Majdzińskich, Agnieszki 
i Roberta Jurek, Marii i Wiesława 
Świtała, p. Przemysława Żytkiewi-
cza, p. Iwony Majek oraz p. Sylwii 
Juszczak. Część oicjalną uroczysto-

ści zakończył polonez w wykonaniu 
aż 25 par gimnazjalistów.

Po części oicjalnej uczniowie 
klas trzecich zaprosili gości do obej-
rzenia programu artystycznego, który 
obitował w niezapomniane atrakcje. 
Podziękowania, życzenia, piosenki i 
taniec, była to pierwsza część popisów 
absolwentów, później pokazano wyjąt-
kową prezentację - zdjęcia absolwen-

tów z trzech lat ich pobytu w szkole, 
a na koniec uczniowie zaprosili gości 
do obejrzenia Gimnazjalnego Serwisu 
Informacyjnego.

Tym razem bohaterami byli sami 
uczniowie. Trzecioklasiści pokazali w 
formie satyrycznych wiadomości ze 
świata, kraju i regionu, co takiego wy-

darzyło się w szkole. Widzowie mogli 
obejrzeć lądowanie UFO, atak piroma-

nów żartownisiów, objawy tropikalnej 
choroby, zawody lotnicze, ćwiczenia 
tai-czi i trening piłkarski. Nie zabra-

kło wakacyjnej prognozy pogody oraz 
muzycznej niespodzianki od redakcji. 
Ale to już było... tą właśnie piosenką 
absolwenci zakończyli część arty-

styczną, po której odbyła się zabawa 
przy muzyce.

Absolwenci doskonale bawili się 
dzięki DJ-owi, p. Mateuszowi To-
maszewskiemu, któremu serdecznie 
dziękujemy w imieniu wszystkich 
uczniów, rodziców i wychowawców 
klas trzecich.

Agnieszka Ruta
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Brawo Agnieszko!
Uczennica klasy IIID Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, 

Agnieszka Fryczka, w roku szkolnym 2013/2014 odniosła kolejny sukces eduka-

cyjny. Po raz drugi zdobyła stypendium Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach „Łódzkiego Regionalne-

go Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”.
Zdobywała wiedzę i umiejętności oraz rozwijała zainteresowania w dziedzi-

nie nauk przyrodniczych, szczególnie chemii oraz kształtowania i ochrony środo-

wiska. Tegoroczny indywidualny projekt rozwoju edukacyjnego obejmował m.in. 
poznanie tajemnic gleby, jej roli w przyrodzie, składu, właściwości izyko-che-

micznych, a także pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka.
Życzę kolejnych sukcesów.

Opiekunka stypendystki: Emilia Nowacka

Sukces Klaudii
Klaudia Madej, uczennica kl. IIc Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 

w Rzgowie, zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Origami pt. „Wio-

sna”, organizowanym przez Gimnazjum nr 2 im. Króla Wł. Jagiełły w Sochacze-

wie pod patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew oraz Polskiego Towarzystwa 
Origami.

Zgłoszono 187 prac wykonanych technikami: origami klasyczne, płaskie oraz 
przestrzenne i modułowe. Klaudia interesuje się i tworzy kompozycje techniką 
origami płaskiego, dlatego tego typu jej prace zostały wysłane na konkurs.

Cieszy mnie, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych uczniów z całej Polski 
znalazła się również nasza uczennica i życzę Klaudii dalszych osiągnięć.

Gabriela Małocha-Chodorek, nauczyciel plastyki

Wyróżnienie
w konkursie ilmowym

Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie kolejny 
raz wzięli udział w konkursie ilmowym. Tym razem w rywalizacji na szczeblu 
wojewódzkim zdobyli wyróżnienie, którym jest udział w Ogólnopolskim Prze-

glądzie Filmów Amatorskich „Ogień w głowie”.
Ekipa ilmowa pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego, p. Agnieszki 

Ruty, przygotowała 5-minutowy materiał, który był relacją z wycieczki w Góry 
Świętokrzyskie. W wyprawie w towarzystwie czarownic, bo tak zatytułowany był 
ilm, uczestniczyli uczniowie z klas IIIb i IIId. Film został zgłoszony na konkurs 
„W Gimnazjalnym Kadrze”, organizowanym przez Gimnazjum nr 3 w Zgierzu, 
w kategorii „Radość”.

Opiekun ekipy ilmowej: Agnieszka Ruta

Stanęła po zielonej
stronie mocy

Młodzież z klasy IIIA Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie brała udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Stań po zie-

lonej stronie mocy”. Przez cały rok szkolny systematycznie prowadziła zbiórkę 
zużytych baterii, telefonów komórkowych, płyt CD i DVD.

Uzyskana liczba punktów dała klasie I miejsce w powiecie oraz 65. miejsce 
w kraju (na 8267 klas zgłoszonych do udziału w konkursie). Dziękuję wszystkim 
rodzicom uczniów IIIA wspierającym klasowe działania prośrodowiskowe.

Szkolna koordynatorka akcji,
wychowawczyni IIIA: Emilia Nowacka

Dzień Dziecka
w Kalinie

Dnia 9.06.2014 r. w Szkole Pod-
stawowej w Kalinie odbył się corocz-
ny Dzień Sportu. Tradycyjnie, ten 
dzień rozpoczęliśmy apelem.

Uczniowie naszej szkoły brali 
udział w różnych konkurencjach przy-
gotowanych przez naszych nauczycie-
li. Były to m.in.: kręgle, uni-hokej, rzut 
do kosza. Zawodnicy dzielnie walczy-
li o uzyskanie jak największej liczby 
punktów. Wszyscy świetnie się bawili 
i jednocześnie zdrowo rywalizowali ze 
sobą. Jury w składzie naszych nauczy-
cieli oceniało zmagania uczniów. Naj-
lepsi zawodnicy zostali nagrodzeni.

Był to czas spędzony w bardzo 
miłej i przyjemnej atmosferze. Na za-
kończenie imprezy przewidziano dla 
wszystkich uczestników słodki poczę-
stunek. Dzień Sportu również został 
zakończony apelem, podczas którego 
zostały wręczone nagrody dla najlep-
szych.      Aleksandra Próbka, kl. VI

Turniej Trójinformatyczny
Dnia 15 maja 2014 r. w pracowni 

informatycznej SP Rzgów odbył się 
XII Międzyszkolny Turniej Trójinfor-
matyczny – 2014 dla uczniów szkół 
podstawowych Gminy Rzgów o Na-
grodę Burmistrza Rzgowa.

Uroczystego otwarcia turnieju do-
konała Pani Dyrektor I. Skalska. Na-
stępnie przystąpiono do rozgrywania 
konkurencji turniejowych. Drużyny 
(łącznie 30 osób) rozwiązywały testy 
oraz zadania praktyczne na stanowi-
skach komputerowych. W przerwie 
zawodnicy posilali się napojami i sło-
dyczami ufundowanymi przez irmę 
„Sklepik Szkolny” – Pani Henryki 
Łuczyńskiej.

Po sprawdzeniu prac i zliczeniu 
punktów podsumowano turniej.

W kategorii klas VI: I miejsce i ty-
tuł SUPER INFORMATYKA – 2014 
otrzymała drużyna chłopców z klasy 
VIb z SP Rzgów w składzie: Tomasz 
Bloch, Aleksander Cholaś. II miej-
sce zajęła drużyna dziewcząt z klasy 
VIb z SP Rzgów w składzie: Martyna 
Kabza, Natalia Kubas. III miejsce za-
jęła drużyna z klasy VIb z SP Kalino 
w składzie: Wiktoria Nowińska, Piotr 
Krzewiński.

W kategorii klas V: I miejsce za-
jęła drużyna chłopców z klasy Va SP 
Rzgów w składzie: Damian Glapiński, 
Adrian Grabowski. II miejsce zaję-
ła drużyna dziewcząt z klasy Va z SP 
Rzgów w składzie: Ada Sowała, Maria 
Lis. III miejsce zajęła drużyna z klasy 

Va z SP Guzew w składzie: Julia Rzą-
sa, Bartosz Rząsa.

Nagrodę Burmistrza Rzgowa 
otrzymała Szkoła Podstawowa im. 
Jana Długosza w Rzgowie.

Laureaci otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody w postaci: pendri-
ve. Sponsorami nagród byli: Firma 
„HAZET” – Państwa Z. H. Gorzkie-
wiczów, Pani Ewa Florczak-Kozłow-
ska i Firma „Erlast” Pana Zbignie-
wa Czajki.

Serdecznie dziękuję wszystkim or-
ganizatorom i sponsorom za pomoc w 
organizacji i przeprowadzeniu turnie-
ju. Myślę, że za rok spotkamy się na 
XIII edycji Turnieju.

Jarosław Marianowski
nauczyciel informatyki SP Kalino

Konkurs „Rodzina w oczach dziecka”
31 maja w hali sportowej GOSTiR 

w Rzgowie odbył się piknik rodzinny. 
Uczniowie szkoły w Rzgowie przywi-
tali nas, zachęcając do wzięcia udziału 
w zbiórce pieniędzy na Dom Dziecka 
w Porszewicach.

Kobiety z Koła Gospodyń Wiej-
skich w holu prezentowały swoje 
ręczne wyroby. Były tam obrusy, ser-
wety, a nawet ozdoby choinkowe wy-

konywane ręcznie. Można było kupić 
domowe ciasto, a zarobione pieniądze 
przeznaczane były również na dom 
dziecka.

W hali głównej przed dość liczną 
widownią dzieci ze szkoły w Rzgo-

wie prezentowały swoje umiejętności 
wokalne oraz taneczne. Odbywały się 

również mecze siatkówki oraz piłki 
nożnej. Wszyscy byli również często-

wani kiełbaską z grilla.
Jednak główną atrakcją tej uroczy-

stości było rozdanie nagród dzieciom, 
które wzięły udział w konkursie „Ro-

dzina w oczach dziecka”. Nagrody 
rozdawane były w dwóch kategoriach 
- proza i wiersz. W każdej z tych ka-

tegorii nagrody przyznawane były dla 
dzieci klas I-III, dla uczniów 10-13 
lat oraz 13-18. Wśród nagrodzonych 
znajdowały się uczennice Szkoły Pod-

stawowej im. Św. Królowej Jadwigi w 
Kalinie. I miejsce w kategorii wiersz, 
10-13 lat zajęła Sandra Nowińska z 

klasy VI oraz w kategorii proza wy-

różnienie otrzymała Wiktoria Nowiń-

ska, klasa VI. Osoby, które nie zajęły 
żadnego miejsca, a brały udział, otrzy-

mały nagrody pocieszenia.
Zachęcamy bardzo wszystkie 

dzieci do brania udziału w takich kon-
kursach. W tym roku za zajęcie pierw-
szego miejsca był tablet.

Wiktoria i Sandra Nowińskie, 
ucz. kl. VI

Od kilku lat Szkoła Podstawo-
wa nr 120 w Łodzi, znajdująca się 
przy ul. Centralnej, jest organizato-
rem międzyszkolnych konkursów. 
W tym roku odbywały się one w 

dniach 5-9 maja. Były to konkursy: 
Omnibus - XVI edycja, informa-
tyczny - XI edycja, ortograficzny - 
XIV edycja oraz XV przegląd sceny 
szkolnej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie 
wzięli udział w konkursie informa-
tycznym. Uczestnikami tego konkursu 
byli uczniowie klasy VI: Piotr Krze-
wiński, Sandra Nowińska i Wiktoria 
Nowińska, pod opieką Pana Jaro-
sława Marianowskiego. Do konkur-
su przystąpiło 11 szkół z terenu Łodzi. 
Konkurs podzielony był na dwa etapy. 
I etap to teoria, a II to zajęcia prak-
tyczne. Do II etapu zakwaliikowało 
się 10 osób, w tym dwoje uczniów z 
naszej szkoły. Zdobywczynią I miej-
sca okazała się uczennica naszej szko-
ły Wiktoria Nowińska, która wraz z 
panią dyrektor Teresą Głąb w dniu 
28.05.014 r. pojechały po odbiór dy-
plomów i nagrody.

Były to bardzo uroczyste chwile. 
Było dużo nagród i wyróżnień, ponie-
waż w tym dniu nagrodzeni byli zwy-
cięzcy wszystkich konkursów.

Wiktoria i Sandra Nowińskie, 
ucz. kl. VI

Konkurs informatyczny w Łodzi
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Sezon na zielone szkoły

...w okolicach Spały

...na Kaszubach

Piastowskim Szlakiem
W dniach 26-28 maja 2014 r. klasy piąte ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie 

udały się na wycieczkę Szlakiem Piastowskim.
Pierwszego dnia podziwialiśmy zabytki Poznania. Niestety, słynne Poznań-

skie Koziołki gdzieś się schowały! Na osłodę pozostała nam rzeźba koziołków, 
przy której chętnie robiliśmy sobie zdjęcia. Po drodze do ośrodka wypoczyn-

kowego w Przyjezierzu odwiedziliśmy rezerwat przyrodniczo-astronomiczny 
Meteoryt Morasko. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem badaczy 
powstały w wyniku upadku meteorytu ok. 5 tys. lat temu.

Drugiego dnia obudziło nas słońce, zapowiadał się piękny dzień. W planie 
mieliśmy wycieczkę do Gniezna, gdzie zwiedzaliśmy skarbiec i archikatedrę ko-

ronacyjną królów polskich z niezwykłymi Drzwiami Gnieźnieńskimi, przedsta-

wiającymi żywot św. Wojciecha. Następnym punktem programu był przejazd ko-

lejką wąskotorową z Gąsawy do Wenecji. Wrażenia niezapomniane! W Wenecji 
czekały na nas ruiny zamku Mikołaja Nałęcza zwanego Krwawym Diabłem oraz 
Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Po południu udaliśmy się do prasłowiańskiego 
grodu w Biskupinie i pływaliśmy statkiem po Jeziorze Biskupińskim. Wieczorem 
odpoczywaliśmy przy ognisku, piekliśmy kiełbaski i dzieliliśmy się wrażeniami.

Ostatniego dnia zwiedziliśmy Strzelno, Kruszwicę z Mysią Wieżą i Sanktu-

arium Matki Bożej w Licheniu. Szkoda, że tak krótko trwała nasza wycieczka! 
Ale może wkrótce wyruszymy w kolejną, jeszcze ciekawszą podróż?!

A. Kozłowska, B. Dobosz

Pomagamy
Uczniowie klasy IIa podjęli decyzję o przekazaniu środków, które uzyskali 

ze sprzedaży produktów na bożonarodzeniowym kiermaszu, na potrzeby Domu 
Małego Dziecka w Łodzi przy ul. Lnianej. Zakupiono jednorazowe pieluszki oraz 
wilgotne chusteczki. Wychowawczyni klasy, p. Małgorzata Popa, przeprowadzi-
ła też w klasie zbiórkę ubranek, zabawek, art. piśmienniczych.

Opiekunowie z DMD przysłali dzieciakom podziękowanie. Cieszymy się, że 
nasze dzieci potraią dzielić się z innymi i nie przechodzą obojętnie obok potrze-

bujących.                                                                                             Rodzice IIa

...i w KołobrzeguJak co roku, Szkoła Podstawo-

wa w Kalinie zorganizowała Zieloną 
Szkołę. W tym roku przypadło to na 
dni 2-7 czerwca. Opiekunami naszymi 
byli Grażyna Marianowska, Jaro-
sław Marianowski oraz Teresa Głąb.

Pierwszym naszym postojem był 
Poznań, gdzie zwiedzaliśmy Ratusz 
oraz Stare Miasto. Pod Ratuszem cze-

kała na nas niespodzianka. Prezydent 
Polski - Bronisław Komorowski od-

bywał tam wizytę z okazji 25-lecia 
Wolności. Następnego dnia zwiedzali-
śmy port, po obiedzie wybraliśmy się 
do aquaparku.

W środę obudziło nas słonecz-

ko. Już z samego rana szykowaliśmy 
się na wycieczkę do Łeby. Ruchome 
wydmy są elementem przyrodniczym 
Słowińskiego Parku Narodowego i 
unikalną atrakcją turystyczną. Mie-

liśmy okazję przejażdżki melexami, 
które dowiozły nas do samych wydm.

Następnego dnia w porcie, w 
Kołobrzegu, zwiedzaliśmy latarnię 
morską, muzeum minerałów oraz po-

płynęliśmy statkiem „Pirat” w rejs 
po Bałtyku. Natomiast po obiedzie 
spacerowaliśmy po starym mieście 
i zwiedziliśmy Katedrę. Po kolacji 

podziwialiśmy zachód słońca i przy 
ognisku, spożywając kiełbaski, sie-

dzieliśmy do późna.
Piątek był dniem przeznaczonym 

na Międzyzdroje. Po drodze zatrzyma-

liśmy się w Trzęsaczu, aby zobaczyć 
ruiny kościoła. Ten murowany gotycki 
kościół wzniesiono w najwyższym w 
okolicy wzgórzu w odległości 1800 m 
od morskiego brzegu. Dziś na urwisku 
pozostała tylko południowa ściana, 
którą mieliśmy okazję zobaczyć. Jed-

ną z licznych atrakcji Międzyzdrojów 
jest punkt widokowy „Góra Gosań” 
(95 m n.p.m.). To tam p. Marianow-
ski zaprowadził nas, abyśmy mogli 
podziwiać klif, jeden z najładniejszych 
krajobrazów Wolińskiego Parku Naro-

dowego.
W Międzyzdrojach oglądaliśmy 

„Aleję Gwiazd”. Są to odciski rąk zna-

nych polskich aktorów i reżyserów, 
które ułożone są w formie chodnika, 
obok mola. W drodze powrotnej za-

trzymaliśmy się przy Jeziorze Turku-

sowym. Położone jest na wyspie Wolin 
we wsi Wapnica. Swoją nazwę za-

wdzięcza turkusowemu kolorowi, od 
wody, zawierającej związki wapnia, 
będącego pozostałością odkrywkowej 
kopalni kredy.

Sobota była dniem powrotu. Dłu-

gą drogę uatrakcyjniło zwiedzanie 
Biskupina. Biskupin - na półwyspie 
Jeziora Biskupińskiego był osadą 
obronną, związaną z kulturą ludności 
łużyckiej, założoną ok. roku 740 p.n.e. 
Osadę mogło zamieszkiwać od 900 
do 1500 osób. Do osady prowadziła 
brama wjazdowa, natomiast wyspa 
otoczona była falochronem oraz wa-

łem drewnianym o wysokości 6 m. 
Wewnątrz osady znajdowała się ulica 
okrężna oraz ulice poprzeczne, wzdłuż 
których usytuowano 13 rzędów drew-

nianych domów. Osadę odkrył w 1933 
r. Walenty Szwajcer. Oglądając re-

konstrukcję tych chat, mogliśmy sobie 
wyobrazić, jak żyli ludzi w tamtych 
czasach.

Pod szkołą czekali na nas stęsknie-

ni rodzice. Całusom nie było końca.
Wiktoria i Sandra Nowińskie, 

ucz. kl. VI

Na początku czerwca br. uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Długosza w Rzgowie, pod opieką p. Alicji Sztandor i p. 
Ilony Ziemak, wyjechali na Zieloną Szkołę do Brodnicy Górnej.

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. 
dzieci z drugich klas Szkoły Podsta-

wowej w Rzgowie, z opiekunkami 
Agnieszką Suskiewicz, Małgorzatą 
Popą i Anną Pikalą, wybrały się na 
długo wyczekiwaną zieloną szkołę. W 
tym roku postanowiły bliżej poznać 
piękno okolic Spały.

Humor i pogoda na szczęście dopi-
sywały, więc trzy dni wypełnione cie-

kawymi zajęciami minęły wszystkim 
bardzo szybko. Dzieci najdłużej zapa-

miętają zabawy na basenie w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich w Spale, 
naukę strzelania z łuku, chodzenia na 
szczudłach oraz wycieczkę, podczas 
której zwiedziły położony w lasach 
Spalskiego Parku Krajobrazowego 
Bunkier kolejowy w Konewce, Skan-

sen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Ma-

zowieckim i rezerwat przyrody Nie-

bieskie Źródła. Odwiedziły również 
leśniczówkę, w której mogły obejrzeć 
wiele ciekawych zwierząt, m.in. dwu-

tygodniowego kuca, malutkiego liska, 
dzika i wspaniałego puchacza.

Na pamiątkę ze wspólnych wojaży 
uczniowie przywieźli własnoręcznie 
wykonane maski zwierząt, piłeczki z 
ilcowanej na mokro wełny i latające 

balonowe smoki. Wszystkie te atrakcje 
i wiele innych na długi czas zostaną 
zapisane w dziecięcej pamięci.

A. Suskiewicz, M. Popa

O tym, że taka forma zajęć dydak-

tycznych posiada niepodważalną war-
tość, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Dzieci oprócz korzyści zdrowotnych, 
wynikających ze zmiany klimatu, mają 
bliższy kontakt z przyrodą i możliwość 
poznania tego, czego nie da nauczyć 
się w szkole. Wyjazd na zieloną szkołę 
jest okazją do integracji zespołów kla-

sowych, a przede wszystkim pozwala 
nauczycielowi lepiej poznać swoich 
wychowanków.

Swoją pięciodniową wycieczkę 
uczniowie rozpoczęli zwiedzaniem 
Zamku w Malborku. W kolejnych 
dniach zdobywali ciekawe i ważne 
informacje o Kaszubach. Poznali tra-

dycje i zwyczaje ludzi mieszkających 
w tym regionie. Zwiedzili Dom stoją-

cy na głowie, Dom Sybiraka, Bunkier 
Gryfa Pomorskiego. Zobaczyli naj-
dłuższą deskę świata i największy for-
tepian. Wielu niezapomnianych wra-

żeń dostarczył uczniom rejs statkiem 
po Jeziorze Ostrzyckim.
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Gimnazjaliści w Tour de Rzgów

Sukcesy pływackie gimnazjalistów
W dniu 3 czerwca 2014 r. najlepsi 

pływacy z Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie przystąpili 
do egzaminu sprawdzającego umiejęt-
ności pływackie celem zdobycia karty 
pływackiej oraz karty specjalnej „Żół-
ty czepek”.

Aby otrzymać kartę pływacką, na-

leżało przepłynąć dystans 200 metrów, 
w tym 50 metrów stylem grzbieto-

wym, oraz wykonać skok do wody z 
przepłynięciem 10 m pod wodą. Tym 
wymogom sprostało 30 uczniów, któ-

rzy otrzymali karty pływackie.
Zdobycie karty specjalnej wyma-

gało już wysokich umiejętności pły-

wackich. Należało przepłynąć dystans 
1500 m, wykonać skok do wody i 
przepłynąć pod wodą 15 m. To zada-

nie znakomicie wykonało 13 uczniów: 

Bartłomiej i Maciej Boruccy, Pa-

tryk Wyrwich, Julia Waprzko, Sara 

Pikala, Maciej Czubalski, Marta 

Przytulska, Karolina Lipiec, Julita 
Banaszczyk, Piotr Cholaś, Wojciech 
Skoneczny, Konrad Kluczyński i Ja-

kub Kuśmirek.

Gratuluję wzorowej postawy 
wszystkim pływakom.

Grażyna Żabka

POLSKA BIEGA
23 maja 2014 r. uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 

Rzgowie wystartowali w biegach przełajowych w ramach Ogólnopolskiej Akcji 
„Polska Biega”.

Głównym celem imprezy było rozruszanie wszystkich Polaków i przełamanie 
bariery niechęci do ruchu. Ruch to zdrowie, dobra sprawność izyczna i dobre 
samopoczucie, a zawody sportowe to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim 
radość z przebywania z innymi i świetna okazja, by integrować lokalną społecz-

ność.
W biegach wzięło udział 120 uczniów naszego gimnazjum, więcej niż w 

ubiegłym roku. Najwięcej biegaczy wystartowało z klas pierwszych. Wszyscy 
uczniowie biorący udział w biegu otrzymali nagrody - napoje, czekolady, pączki 
oraz dyplomy ufundowane przez Zarząd Ludowego Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Sokół” w Rzgowie.

Grażyna Żabka

Dzień Rodziny w Kalinie
„Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót. W niej wyrasta czło-

wiek...”. Tymi słowami dnia 26 marca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kal-
nie rozpoczęli przedstawienie z okazji dnia rodziny.

Klasy 4, 5 i 6, pod opieką pani M. Gajkowskiej, J. Marianowskiego i B. 

Kaczmarek, zaprezentowały program artystyczny ukazujący etapy powstawania 
rodziny. Fazy od jej założenia aż do radości obcowania z wnukami.

Na uroczystość przybyli zaproszeni rodzice, dziadkowie oraz bliscy uczniów. 
Młodzi aktorzy wyrecytowali wiersze, przedstawili humorystyczne i zarazem 
wzruszające sceny z życia codziennego rodziny. Dyrektor SP w Kalinie – pani 
Teresa Głąb również zabrała głos, przytoczyła słowa św. Jana Pawła II: „(...) 
Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”.

Na zakończenie od wszystkich uczniów zabrzmiało tradycyjne sto lat, kiero-

wane dla najważniejszych osób w ich życiu – dla rodziny.
Patrycja Samiec, kl. VI

BIEG ŻOŁNIERSKI
W dniu 1 czerwca 2014 r. uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagielloń-

czyka w Rzgowie startowali w XV Żołnierskim Biegu Przełajowym o Puchar Mi-
nistra Obrony Narodowej. Biegi przeprowadzono na terenie Gminno-Parkowego 
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

Klaudia Witczak okazała się najlepszą biegaczką na dystansie 1200 m, zdo-

była złoty medal i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Patryk Franczak - uczeń naszej szkoły, będąc najmłodszym zawodnikiem 

naszej drużyny, wywalczył na dystansie 1800 m III miejsce, dzięki czemu zdobył 
brązowy medal i nagrody rzeczowe od organizatorów.

Drużyna Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie zajęła III 
miejsce w punktacji szkół i odebrała Puchar ufundowany przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej.

Grażyna Żabka

Gimnazjum im. Kazimierza Ja-

giellończyka w Rzgowie pod nazwą 
Tour de Rzgów - Etap Zachodni roz-

poczęło cykl rajdów rowerowych w 
ramach „Weekend Polska na rowery”.

W dniu 7 czerwca 2014 r., o godz. 
10:00, 16-osobowa grupa rowerzy-

stów z naszej szkoły wraz z opiekuna-

mi wystartowała w organizowanej po 
raz piąty akcji „Weekend Polska na ro-

wery”. W 30-km rajdzie mogli wziąć 
udział za zgodą rodziców uczniowie 
gimnazjum oraz uczniowie innych 
szkół pod opieką rodziców. Na począt-
ku rajdu omówiliśmy jego trasę oraz 
bezpieczne zasady poruszania się po 
drogach. Każdy z uczestników rajdu 
dzięki uprzejmości Urzędu Miejskie-

go w Rzgowie otrzymał mapę Gminy 
Rzgów, a z magicznego plecaka mógł 
wyczarować maskotkę.

Trasa rajdu wiodła przez tereny 
gminy Rzgów oraz okoliczne atrakcje 
turystyczne. Rozpoczęliśmy od startu 
sprzed budynku gimnazjum, a następ-

nie przez Stary Rynek w Rzgowie, 
obok Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
drogą rowerową (ulicą Rudzką) dotar-
liśmy na cmentarz wojenny z I wojny 
światowej w Gadce Starej. Tutaj miał 
miejsce pierwszy przystanek, podczas 
którego przypomnieliśmy sobie histo-

rię tego miejsca i przypadającą w tym 
roku 100. rocznicę Bitwy pod Łodzią.

Następny przystanek to park 1 
Maja i Stawy Stefańskiego oraz wizy-

ta w Wake&Roll Parku. Dzięki uprzej-
mości instruktorów dowiedzieliśmy 
się, na czym polega ślizganie się po 
wodzie na desce i mogliśmy obserwo-

wać (pogoda dopisała) wakeboardow-

ców uprawiających ten ekstremalny 
sport. Zachęceni do korzystania (może 
w przyszłym roku) z wodnych atrak-

cji tego przepięknego miejsca, którego 
historię przypomniała nam Sara Bed-

narska, udaliśmy się w stronę Czyże-

minka.
Oj, ten odcinek rajdu będziemy 

wspominali szczególnie. Mimo sło-

necznej pogody na polnych odcinkach 
dróg zostało jeszcze sporo kałuż, przez 
które dzielnie się przeprawialiśmy. Po-

dziwiając piękne okolice Czyżemin-

ka, dotarliśmy do Osady Rybackiej 
w Sereczynie. Tutaj odpoczywaliśmy 
trochę dłużej, zwiedzając mini ZOO, 
obserwując konie na wybiegu i korzy-

stając (dzięki uprzejmości właściciela 
osady) z poczęstunku.

Następnym wyzwaniem był po-

wrót do Rzgowa przez Prawdę, Guzew 
i Babichy. Podczas tego odcinka rajdu 
mieliśmy do pokonania dwa wiadukty 
nad trasą S-8. Krótko mówiąc, dali-
śmy radę. W Babichach podziwiając 
tutejszą piękną zabudowę mieszkalną, 
niestety byliśmy świadkami potężnej 
chmury dymu, jak się później okaza-

ło, powstałej w wyniku pożaru hali 
przetwórstwa odpadów. To był jeden z 
powodów, który sprawił, iż nasz rajd 

nabrał większej szybkości i tak o godz. 
13:30 szczęśliwie dotarliśmy do mety.

Poruszaliśmy się drogami o różnej 
nawierzchni. Nie zabrakło ścieżek ro-

werowych wiodących głównymi dro-

gami Gminy Rzgów, ale również dro-

gi szutrowej, polnej i tej z kałużami. 
Była to kolejna super wyprawa, kogo 
nie było, niech żałuje. Już teraz zapra-

szamy na następne rajdy - atrakcje i 
emocje gwarantowane.

Zapraszamy wszystkich chętnych, 
zwłaszcza uczniów gimnazjum i ich 
rodziców, do udziału w kolejnych 
rajdach rowerowych. Jeśli macie cie-

kawy pomysł na propagowanie tury-

styki rowerowej po Gminie Rzgów, 
bliska waszemu sercu jest aktywność 
izyczna i zdrowie młodzieży, chcecie 
przyłączyć się do współorganizowania 
kolejnych rajdów (30-35 km) po Gmi-
nie Rzgów i okolicach, to serdecznie 
zapraszamy do współpracy: gimna-

zjum@rzgow.pl.
Więcej: w galerii foto na www.

gimnazjum.rzgow.pl, www.facebook.
com/gimnazjumwrzgowie.

Weekend Polska na Rowery to ak-

cja społeczna o ogólnopolskim zasię-

gu, która ma na celu namówienie jak 
największej ilości Polaków do jazdy 
rowerem. Jej ideą jest zebranie w jedną 
całość imprez rowerowych odbywają-

cych się w tym samym czasie w wiel-
kich miastach, małych miasteczkach i 
wsiach. Nie ma żadnych wymagań co 
do kształtu wydarzenia wchodzącego 
w skład Weekendu Polska na Rowery. 

Rajd rowerowy na orientację, konkurs 
na najciekawszy rower, wyścig kolar-
ski, dni otwarte sklepów rowerowych, 
piknik rowerowy czy też wycieczka 
po okolicy - każda impreza, której mo-

tywem przewodnim jest rower, może 
być częścią akcji.

Przed nami wakacje, spędźmy je 
na rowerze. Do zobaczenia na tra-

sach i poza nimi!
Gabriela Małocha-Chodorek, 
Grażyna Żabka, Paweł Gajda

Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka

w Rzgowie
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Ziarnko do ziarnka aż zbierze się miarka

Znów mamy się czym pochwalić
Dzieciaki uczęszczające do Pracowni Plastycznej w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Rzgowie wzięły udział w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Za-

bierz mnie tam wyobraźnią”, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w 
Głownie.

Do konkursu zakwaliikowano 317 prac w pięciu kategoriach wiekowych. 
Praca Mikołaja Stefaniaka zajęła I miejsce, a praca namalowana przez młod-

szego Jakuba Bednarskiego zdobyła wyróżnienie. Gratuluję chłopcom sukcesu 
oraz zapału do pracy twórczej.                                                         Irmina Kuzik

II przegląd amatorskich
formacji tanecznych

Druga edycja konkursu dla młodych tancerzy, zorganizowanego wspólnie 
przez GOSTiR Rzgów i Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Rzgowie, go-

ściła w czerwcu na deskach naszej hali sportowej. Podobnie jak w poprzednim 
roku, tancerze rywalizowali w kategorii solistów, jak i grup tanecznych. Zwięk-

szyła się za to ilość kategorii wiekowych – dołączyli najmłodsi tancerze, czyli 
dzieci przedszkolne, pięciolatki i sześciolatki. Rywalizacja jak również możli-
wość zaprezentowania i porównania różnych stylów, choreograii i rocznego do-

robku tanecznego dzieci jest niezwykle potrzebna i motywująca. Taki właśnie 
postawiliśmy sobie cel przed organizacją tychże zawodów.

Konkurs otworzyli wspólnie Pani Iwona Skalska i Pan Wojciech Skibiński. 
Jako pierwsze prezentowały się grupy dzieci najmłodszych, prezentując wspania-

łe widowisko ubarwione oprócz tańca kolorowymi strojami. Najlepszą grupą w 
tej kategorii okazały się „Iskierki” reprezentujące Przedszkole Publiczne w Rzgo-

wie. W przedziale wiekowym 7-9 lat zwyciężyła grupa „Ajen” ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Tuszynie. Wśród najstarszych uczestników najlepsze okazały 
się „Asy z piątej klasy” - przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Kalinie. Wśród 
solistów jury postanowiło przyznać dwie pierwsze nagrody dla Natalii Kubas i 

Laury Biniek – obydwie ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie.
Obserwując cały turniej i porównując go z zeszłorocznym, jury zgodnie 

stwierdziło, iż zdecydowanie wzrósł poziom rywalizacji, a prezentowane układy i 
stroje są praktycznie profesjonalne. Wszystkie zespoły i soliści zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. Kolejny przegląd już za rok.

Radosław Bubas, Paula Filipczak

Targi EDURA 2014

Spełniamy nasze marzenia

Jak co roku, Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie złożył kilka wnio-

sków, próbując pozyskać środki inan-

sowe z zewnątrz, aby jeszcze bardziej 
urozmaicić i wzbogacić życie kultural-
ne w naszym mieście oraz utrzymać 
współpracę zagraniczną.

Pierwszy z nich to wniosek do Na-

rodowego Centrum Kultury w Warsza-

wie o przyznanie dotacji na realizację 
zadania w ramach Programu Polsko-

-Ukraińska Wymiana Młodzieży (za-

danie realizowane w Polsce). Naszym 
partnerem jest zaprzyjaźniony i znany 
już w Rzgowie Młodzieżowo-Dzie-

cięcy Zespół Górali Czadeckich „DO-

LINIANKA” ze Starej Krasnoszory. 
Ukraińscy przyjaciele przyjadą do 
Rzgowa pod koniec sierpnia i wspól-
nie z ZPiT „Rzgowianie” będą przy-

gotowywać układ taneczny pt. „Nie 
dzieli nas nic - w rytmie kujawiaka 
nad Nerem”. Zaprezentują go dla na-

szych mieszkańców podczas Dożynek 
Gminnych w Hucie Wiskickiej i Ta-

dzinie w dniu 7 września 2014 r. Całe 
zadanie będzie współinansowane ze 
środków Narodowego Centrum Kultu-

ry w Warszawie (kwota 31.240 zł) oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgo-

wie (kwota 3.500 zł). Warto dodać, iż 
nasz wniosek zajął 5 miejsce na ponad 
170 złożonych w programie, a dotację 
otrzymało około 40 najwyżej punkto-

wanych wniosków.
Kolejne wnioski o przyznanie po-

mocy w ramach działania 413 „Wdra-

żanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów, tj. operacji, które 
nie odpowiadają warunkom przyzna-

nia pomocy w ramach działań Osi 3, 
ale przyczyniają się do osiągnięcia 
celów tej osi” nasz Ośrodek składał 
przy współpracy LGD Bud-Uj Razem. 
Były to kolejno trzy wnioski: Regio-

nalny Piknik Ekologiczny w Gminie 
Rzgów - Huta Wiskicka 2014, Warsz-

taty lokalnego rękodzieła artystyczne-

go prowadzone przez rzgowskie koło 
miłośniczek rękodzieła artystycznego 
„Zasupłane”, które działa przy GOK 
w Rzgowie, oraz Piknik Ekologiczny 
w Rzgowie - Święto Rzgowa. Akcep-

tację uzyskały dwa pierwsze z nich, 
na które mamy zapewnioną pomoc w 
wysokości 20.852 zł.

W sumie na realizacje opisanych 
zadań Gminny Ośrodek Kultury w 
Rzgowie pozyska ponad 52.000 zł.

Wojciech Skibiński

Mielno-Unieście to znany kurort 
wczasowy środkowego wybrzeża. 
Tam w dn. 25.05-1.06.2014 r. odpo-

czywała ponad 40-osobowa grupa se-

niorów-członków Koła w Rzgowie.
Pogoda dopisała, nie było wiel-

kiego upału, ale też nie padał deszcz. 
Zmodernizowany Ośrodek Wczasowy 
„Bałtyk”, znajdujący się tuż za wy-

dmami, w 100% spełnił oczekiwania 
wczasowiczów. Wygodne duże poko-

je, ładnie zagospodarowany teren, bli-
skość morza sprzyjały wypoczynkowi.

Codzienne spacery brzegiem mo-

rza, wycieczki rowerowe, poznawanie 
najbliższych miejscowości: Koszalina, 
Sarbinowa, Gąsek, Łazów – to tylko 
niektóre punkty programu. Uczestnicy 
mogli korzystać z zabiegów rehabili-
tacyjnych i ćwiczeń usprawniających. 
Wieczory spędzali na spotkaniach in-

tegracyjnych: tańce przedłużały się 
do północy, natomiast spotkanie przy 
grillu było dowodem na to, że seniorzy 
potraią śpiewać.

Wszystkim dopisywały humory. 
Szkoda, że 1 czerwca trzeba było wra-

cać do domu.                               M.K.

Podziękowanie
Seniorzy Gm. Rzgów, uczestnicy wyjazdu do Mielna-Unieścia, przeby-
wający w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” w dn. 25.05-1.06.2014 r., 
składają serdeczne podziękowanie Pani Halinie Kaczmarek za wspa-
niale zorganizowany wypoczynek. Życzymy dalszych sukcesów w pra-
cy społecznej.

Dnia 12 czerwca 2014 r. 5 druhów 
z OSP Grodzisko udało się na targi 
sprzętu strażackiego EDURA 2014. 
Targi te organizowane były w tym 
roku już po raz 10. Podczas tegorocz-

nej wystawy swoją ofertę zaprezen-

towało ponad 170 wystawców z 13 
krajów, takich jak Włochy, Niemcy, 
Szwecja, Irlandia, USA, Hiszpania, 
Turcja, Belgia, Finlandia, Wielka 
Brytania, Francja, a nawet Chiny. Ich 
ekspozycję obejrzało niemal 6000 
zwiedzających. Organizatorami tej 
wyjątkowej wystawy są Targi Kielce 
oraz Fundacja Edukacja i Technika ra-

townictwa EDURA.
Druhowie z OSP Grodzisko od-

wiedzili targi z myślą poznania no-

wych typów zabudów samochodów 
strażackich, poszukiwania nowego eg-

zemplarza samochodu SLRt dla naszej 
jednostki J, zapoznanie się z nowymi 
typami umundurowania, nowymi ty-

pami sprzętu oraz wszelkimi nowinka-

mi technicznymi.
Wielkim zaskoczeniem dla nas 

było spotkanie prezesa Zarządu Głów-

nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Waldemara Pawlaka. 
Jak się później okazało, udało nam 

się zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz 
chwilkę porozmawiać. Następnym 
miłym akcentem było spotkanie oraz 
upamiętnienie na zdjęciu Rzecznika 
Prasowego Komendanta Głównego st. 
bryg. mgr. Pawła Frątczaka.

Po całodniowym zwiedzaniu, 
obejrzeniu pokazów dynamicznych w 
wykonaniu kieleckiej jednostki straży 

pożarnej, na koniec udaliśmy się na 
podnośnik Iveco Magirus podnoszą-

cym się na wysokość 32 m. Widok 
przepiękny.

Wszystkie spotkania, pokazy, 
zwiedzanie uwieczniliśmy na zdję-

ciach, którymi z miłą chęcią się po-

dzielimy.
Druh OSP Grodzisko
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„Rzgowianie” w Zakrzewie

Rockowo w Rzgowie
„Gitarowe brzmienie” – pod takim tytułem w dniu 18 lipca w Rzgowie odbę-

dzie się koncert dwóch zespołów.
Pierwszy rozpocznie się o godz. 19.00. Wówczas to na scenie usytuowanej w 

Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie zaprezentuje się znana łódzka grupa roc-
kowa – „Normalsi”. Muzycy słyną m.in. z bardzo ciekawych ballad rockowych. 
Ich wyboru na rzgowski koncert dokonali internauci podczas zgłaszanych odpo-
wiedzi do ankiet zaproponowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie.

Po nich na scenie pojawi się znana i uwielbiana w Rzgowie rodzima formacja 
„Santer” z ich niesamowicie zdecydowanym i ostrym brzmieniem z gatunku trash 
metal.

Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Zapraszamy 18 lipca od godz. 19.00 - scena 
usytuowana w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie, pl. 500-lecia 22.

Mateusz Tomaszewski

Sukces Orkiestry Dętej
W dniu 19 czerwca 2014 r. odbył się w Mzurkach Konkurs Orkiestr Dętych, 

którego organizatorem była Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miej-
skiego. Startowało pięć orkiestr. Każda z nich wykonała trzy utwory, w tym jeden 
o charakterze ludowym.

Miło nam donieść że nasza Orkiestra Dęta Rzgów, wykonując Amadeusza, 
Tango i Marsza Śląskiego, zawierającego ludowe śląskie piosenki, zajęła II miej-
sce. Dostała za to dyplom, statuetkę oraz klarnet.

Udział w konkursie dał orkiestrom możliwość pokazania się szerszej widow-
ni i samooceny własnych możliwości do innych zespołów.

Prezes Orkiestry
Włodzimierz Kaczmarek

I nagroda dla „Cameraty”
W dniu 14 czerwca 2014 r. Rzgowski Chór „Camerata” uczestniczył w 

IV Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Radomsku. W konkursie 
uczestniczyło 11 zespołów – głównie wokalno-instrumentalnych, choć występo-
wały również zespoły taneczne i kabarety regionu centralnego - m.in. z Buczka, 
Będkowa, Koluszek, Łasku, Skierniewic, Zduńskiej Woli, Radomska.

Poziom konkursu był bardzo wysoki i dość wyrównany. Chór „Camerata” 
wyśpiewał I nagrodę ex aequo z Zespołem Śpiewaczym „Klepisko” z Kłomnic. 
Szczęśliwymi utworami okazały się „Choć burza huczy”, „Dzieci Pireusu” i 
„Wiązanka - Karolinka i Karlik”.

Nasz śpiew a cappella, trud i ciężka praca zostały docenione i nagrodzone. 
Odebrawszy Dyplom i nagrodę, pękając z dumy i szczęśliwi - wracaliśmy do 
rodzinnego Rzgowa obwieścić tę wspaniałą nowinę!

Chórmistrz Izabela Kijanka

VII Ogólnopolski Festiwal Zespo-
łów Pieśni i Tańca „Z Przytupem” - to 
impreza od 13-15 czerwca 2014, w 
której z przyjemnością wziął udział 
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. 
Spośród wielu zgłoszeń grup, które na-
pływały z całej Polski, wytypowano 7 
zespołów ludowych do prezentowania 
folkloru na scenie Domu Polskiego w 
Zakrzewie.

Jak się można było przekonać, 
tytuł festiwalu „Z przytupem” był 
adekwatny do charakteru prezenta-
cji. Przytup towarzyszył pokazom ta-
necznym następujących grup: Zespół 
Pieśni i Tańca „Gdańsk” z Gdańska, 
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 
(Ziemia Łódzka), Dziecięcy Zespół 
Ludowy „Pacyna” z Pacyny (Ziemia 
Łowicka), Zespół Ludowy „Głogowia-
nie” z Raszkowa (Wielkopolska połu-
dniowa), Zespół taneczny „Upartylce” 
z Ugoszczy (Kaszuby), Zespół „Sta-
rachowianie” ze Starachowic (Ziemia 
Świętokrzyska), Zespół Pieśni i Tańca 
„Rodlanie” z Zakrzewa (Krajna).

Pierwszego dnia festiwalu odbyło 
się 11 pokazów. Niektóre z zespołów 
mogły popisywać się na scenie więcej 
niż raz. W ten sposób widzowie zgro-
madzeni w ogrodzie Zakrzewskiego 
Centrum Kultury mieli przegląd folk-
loru niemalże całej Polski. „Rzgowia-
nie” zatańczyli tego dnia tańce La-
chów Sądeckich. Popisy skończyły się 
wieczorem, a tuż po nich była zabawa 
taneczna dla wszystkich uczestników 
festiwalu. Do tańca przygrywała kape-
la „Po zagonach”.

Drugi dzień festiwalu rozpoczę-
ła uroczysta Msza św. w kościele pw. 
Marii Magdaleny w Zakrzewie, w 
której uczestniczyły zaproszone gru-
py. Następnie barwny korowód prze-
maszerował przez miasto, prezentując 
co chwilę krótkie obrazki ludowe na 
wyznaczonych skwerach dla zakrzew-
skiej publiczności. „Polka Borucian-
ka” w wykonaniu naszego Zespołu ze 
Rzgowa cieszyła się dużym uznaniem.

W niedzielne popołudnie ponow-
nie grupy zgromadziły się w ogrodzie 
Domu Polskiego. Skąpane w słońcu 
lica urodziwych dziewcząt i przystoj-
nych chłopców ukazały się raz jesz-
cze w kolejnej odsłonie. Młodzież ze 
Rzgowa pokazała tym razem tańce 
łowickie i rzeszowskie. Na festiwalu 
nie zabrakło też dojrzałych uczestni-
ków. To trzydniowe święto folkloru 
złączyło wszystkie pokolenia w jedną 
ludową rodzinę.

Całej imprezie towarzyszyła przy-
jacielska atmosfera, troskliwa opieka 
organizatorów oraz chyba najcenniej-
sza wymiana doświadczeń. Z festiwa-
lu oprócz pamiątek przywieźliśmy ko-
lejne, pozytywne wrażenia i możemy 
pochwalić się nowymi znajomościami.

Renata Furga

Z marzeń do tworzenia
Od początku lipca br. w Hali 

Sportowej możemy oglądać kolejną 
wystawę koła robótek ręcznych „Za-
supłane”, które działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rzgowie.

Jedną z autorek jest pani Izabela 
Bolonek, mieszkanka Rzgowa od 17 
lat. Może się pochwalić licznymi re-
alizacjami maskotek wykonanych z 
ilcu. Zabawki te powstają od dwóch 
lat, wcześniej rysowała, malowała, 
rzeźbiła w drewnie, lepiła z modeliny 
i plasteliny. Inspiracją do tworzenia 
zabawek było marzenie o posiadaniu 
jakiegoś egzotycznego zwierzątka.

Pani Izabela nie miała możliwo-
ści zrealizować go w rzeczywistości, 
postanowiła własnoręcznie wykonać 
zwierzaka. Najpierw zrobiła kilka 
jaszczurek, później pająki, kameleona 
i tak to się zaczęło. Dzisiaj ma wspa-
niałą kolekcję 54 unikatowych, ilco-
wych zwierzaków i innych postaci, 
które mieszkają na półce w jej pokoju.

Obecnie jest uczestnikiem warsz-
tatów prowadzonych przez Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, w czasie 
których rozwija swoje umiejętności. 
Zapowiada, że powstaną nowe prace, 
przedstawiające egzotyczne ptaki. Ży-
czę kolejnych świetnych pomysłów i 
genialnych realizacji.

Polecam również wystawę prac 
koła robótek ręcznych, którą będzie 
można podziwiać do połowy lipca 
2014 r. w Hali Sportowej w Rzgowie, 
ul. Szkolna 5, a później w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22.

Irmina Kuzik

Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” powstał w 1985 roku przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Rzgowie.      
W swoich szeregach zrzesza dzieci i młodzież z terenu gminy Rzgów 
i gmin sąsiadujących. Liczba tancerzy to średnio 46 (dwie grupy) oraz 
4-osobowa kapela przygrywająca do tańca. W swojej 29-letniej karie-
rze „Rzgowianie” uczestniczyli w imprezach na szczeblu gminy, kraju, a 
także poza jego granicami, prezentując folklor polski w formie suit, ukła-
dów tanecznych przeplatanych piosenkami oraz obrazków ludowych.

[według strony: http://rzgowkultura.pl]
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Z Kłosem przez życie

Odjazdowy bibliotekarz

Noc Kupały
Noc Kupały, czyli słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca, 

obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. Z tej okazji w dniu 23 czerwca 
przygotowaliśmy szereg atrakcji sportowych i rekreacyjnych.

Z racji, że tego dnia wypada również Dzień Ojca, postanowiliśmy go uczcić 
organizując mecz piłki nożnej Ojców i Synów. W tej rywalizacji pokoleniowej 
naprzeciw siebie stanęli dzieci i rodzice (grały również dwie mamy). Zabawa 
była przednia i mimo swojego święta Ojcowie musieli uznać wyższość dzieci, 
przegrywając całe spotkanie 10 do 12.

Po tym bardzo sympatycznym wstępie przyszedł czas na główne zawody. 
Do amatorskiego turnieju piłki nożnej zgłosiły się cztery drużyny. Rywalizacja 
toczyła się w systemie każdy z każdym i po trzech godzinach gry został wyło-
niony zwycięzca, czyli drużyna „Rycerzy”. Kapitan odebrał pamiątkowy puchar i 
dyplom. Mimo miejscami zaciętej sportowej rywalizacji obyło się bez kontuzji i 
wszystkim udzielił się dobry nastrój.

Przez cały czas trwania turnieju na specjalnie przygotowanym miejscu paliło 
się ognisko. Można było upiec kiełbaski lub inne specjały, posłuchać muzyki, gry 
na gitarze i śpiewów. Niepowtarzalny klimat stworzyli członkowie naszego rodzi-
mego zespołu „Rzgowianie”, prezentując stroje i muzykę ludową.

Kolejne „Sobótki” niestety dopiero za rok.
Radosław Bubas, GOSTiR

Kolorowa lokomotywa
Łódzki Dom Kultury zaprosił Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie do udzia-

łu w „Kolorowej Lokomotywie – projekcie artystyczno-ekologicznym dla dzieci 
z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę”. Edycja wiosna 2014.

Dyrektor GOK, Wojciech Skibiński, 6 maja w czasie uroczystego spotkania, 
które odbyło się w ŁDK w Łodzi, podpisał porozumienie. Dzięki temu znaleźli-
śmy się w zacnym gronie 42 gmin, na ponad 170 gmin regionu łódzkiego, które 
będą realizować projekt.

W ramach przedsięwzięcia powstanie spektakl teatralny do wiersza Juliana 
Tuwima „Ptasie radio”. Autorem scenariusza rzgowskiej propozycji jest pani 
Agnieszka Ruta. Aktorami zaś dwadzieścioro dzieci biorących udział w projek-
cie.

Uczestniczyliśmy już w 4 warsztatach, podczas których zaprojektowaliśmy 
i częściowo wykonaliśmy kostiumy oraz zrobiliśmy elementy, które wykorzy-
stamy w scenograii. Kolejne warsztaty odbędą się we wrześniu i później zaczną 
się próby do przedstawienia. Premiera zaplanowana jest na październik - listopad 
2014 r. Nasz spektakl będzie uczestniczył w konkursach i mamy nadzieję, że w 
którymś z nich okażemy się najlepsi.

Irmina Kuzik

W sobotę 14 czerwca 2014 r. 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi w Kalinie wzięli 
udział w pierwszym w gminie Rzgów 
rajdzie pod hasłem „Odjazdowy bi-
bliotekarz”. Rajdy takie odbywają się 
w Polsce już od 2010 r., a ich pomy-
słodawczynią jest łódzka bibliotekar-
ka Paulina Milewska. Dołączenie do 
zacnego grona miłośników rowerów 
i książek to wielki zaszczyt dla tego-
rocznych uczestników naszej lokalnej 
wyprawy.

Ideą akcji jest propagowanie zdro-
wego stylu życia, roweru jako dosko-
nałego, ekologicznego środka loko-
mocji, popularyzacja krajoznawstwa, 
integrowanie środowiska bibliotekar-
skiego i lokalnego, promowanie bi-
bliotek i czytelnictwa. Szlak wyciecz-
ki zwykle spina kilka punktów, miejsc 
związanych z czytaniem i kulturą: 
bibliotek, księgarni, muzeów, które 
można zwiedzić. Patronem i głównym 
organizatorem rajdu była Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Rzgowie, którą 
aktywnie wspierali partnerzy: Szkoła 
Podstawowa w Kalinie, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Tuszynie i jej 
ilia w Tuszynie Lesie.

Uczniowie klasy piątej i szóstej 
stawili się punktualnie na starcie im-
prezy, czyli pod szkołą w Kalinie. 
Wyjazd nastąpił o 9:15. Peleton otwie-
rała (i tempo dyktowała) pani Teresa 
Głąb, dyrektor tejże szkoły. W rajdzie 
wzięły udział bibliotekarki ze Rzgo-
wa, Ania Malinowska i Sylwia Kuta, 
oraz nauczyciele ze szkoły w Kalinie: 
Jarosław Marianowski i Zdzisław 
Sabela. Obecność panów dodawała 
uczestnikom otuchy i pozwalała wie-
rzyć, że ewentualne awarie sprzętu 
uda się od ręki usunąć.

Trasą przez Kalinko i Modlicę, 
przystrojona w pomarańczowe „od-

jazdowe” koszulki, grupa dotarła do 
pierwszego przystanku rajdu, czy-
li Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Tuszynie. Uczestnikom udostępniono 
bibliotekę, sale Miejskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie do dyspozycji oddano 
dzieciom stół bilardowy, pingpon-
gowy i inne atrakcje. Pani kierownik 
biblioteki, Alicja Kulesza, ugościła 
cyklistów po królewsku. Gorący po-
częstunek prosto z grilla dodał mło-
dzieży energii, aby ruszyć w dalszą 
drogę do Tuszyna Lasu.

Po dotarciu na miejsce cykliści 
obejrzeli bibliotekę, do której zaprosi-
ła Pani Remigia Kopacka. Zbierające 
się deszczowe chmury nagliły do wy-
jazdu, zatem niezwłocznie ruszyliśmy 
w drogę powrotną, „wjeżdżając” jesz-
cze na chwilę na tuszyński Młynek, 
który pięknieje z dnia na dzień, kusząc 
plażą prawie jak w Łebie. Wakacyjny 
krajobraz sprawił, że słońce pięknie 
zaświeciło i zapraszając do wypoczyn-
ku.

Droga powrotna upłynęła w sym-
patycznej atmosferze. Organizatorzy 
odetchnęli na mecie, bowiem udało się 
zdążyć przed deszczem, który rozpa-
dał się po południu.

Następnego dnia na apelu w SP w 
Kalinie młodzież otrzymała „rajdowe” 
dyplomy uczestnika, książki i długopi-
sy z logo akcji. Dzięki nieocenionym 
partnerom rajd był „odjazdowy” J

Bardzo dziękuję Pani Teresie 
Głąb, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi w Kalinie; na-
uczycielom tejże szkoły, którzy opie-
kowali się młodymi cyklistami; Pani 
Alicji Kuleszy z tuszyńskiej biblioteki 
publicznej oraz Pani Remigii Kopac-
kiej z ilii bibliotecznej w Tuszynie 
Lesie.

Projekt okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Kolejna edycja za rok.

Anna Malinowska
Gminna Biblioteka Publiczna

w Rzgowie

Sentymentalno-anegdotyczne spo-
tkanie wspomnieniowe ze wspaniałym 
polskim aktorem Romanem Kłosow-
skim, zaproszonym przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną, odbyło się 13 
czerwca w Rzgowie. Sala konferen-
cyjna hali Gminnego Ośrodka Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji gościła na 
comiesięcznym spotkaniu członków 
rzgowskiego Koła Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. Okazja do wspólne-
go wspominania obrazów z życia akto-
ra to ubiegłoroczne obchody 60-lecia 
pracy artystycznej Pana Romana, jego 
kreacja aktorska w „Ostatniej taśmie 
Krappa” Samuela Becketta w 2013 r., 

a także wydanie w formie zachwyca-
jącej narracji oryginalnej książki-auto-
biograii „Z Kłosem przez życie”, au-
torstwa przyjaciółki bohatera Jagody 
Opalińskiej.

Przemiłą niespodzianką dla wi-
dzów były recytacje wierszy w wyko-
naniu Pana Romana. Jego wspaniała 
pamięć, poparta latami praktykowania 
sztuki aktorskiej, pozwala na swobod-
ne deklamowanie tekstów i zabawę 
słowem. Pamiętne role ilmowe, m.in. 
w „Celulozie”, „Człowieku na torze”, 
„Eroice”, serialu „Czterdziestolatek”, 
a także praca w Teatrze Dramatycz-
nym w Warszawie, Teatrze Ludo-

wym tamże czy także warszawskim 
Teatrze Syrena, a wcześniej ukończe-
nie PWST w Warszawie na wydziale 
aktorskim i reżyserskim, stanowiły 
najlepszy warsztat i bazę twórczości 
artystycznej.

Wiadomo wszakże, że nie tylko 
deski teatrów czy plan ilmowy stano-
wiły scenerię poczynań zawodowych 
Romana Kłosowskiego. W latach 
1976-81 pracował bowiem w Łodzi 
jako dyrektor naczelny i artystyczny 
Teatru Powszechnego, osiągając uzna-
nie widzów i krytyków.

Wspaniały nastrój piątkowego 
wieczorku uczestnicy zawdzięczają 
także wyjątkowej, charyzmatycznej 
Jadwidze Opalińskiej, prowadzącej 
spotkanie z Romanem Kłosowskim. 
To właśnie długie rozmowy tych 
dwojga przyjaciół stały się zaczynem, 
z którego powstała wzruszająca, bar-
dzo szczera i piękna książka.

Szacownym Gościom bardzo ser-
decznie dziękuję za przyjazd do Rzgo-
wa. Składam także serdeczne podzię-
kowanie Zarządowi Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Rzgowie, 
ponieważ dzięki Państwa zaangażo-
waniu spotkanie miało godną oprawę. 
Dziękuję bardzo Panu dyrektorowi 
hali GOSTiR, Wojciechowi Skibiń-
skiemu, za wszelką pomoc i wsparcie.

Spotkanie współinansowało Na-
rodowe Centrum Kultury.

Anna Malinowska
Gminna Biblioteka Publiczna

w Rzgowie
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Kampania „Postaw na rodzinę”

Nadesłane prace

Nasza gmina po raz kolejny 

przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 
„Postaw na rodzinę”, promującej 
przyjaźń, trzeźwość, wartości ro-

dzinne, pokazującej jak ważne jest 
wychowanie, szacunek do innego 
człowieka, pomaganie słabszym 
i samotnym. Przesłanie kampanii 
jest jasne - w pozytywny i otwarty 

sposób opowiadać o wartościach ro-

dzinnych.
Do szkół, przedszkoli, jednostek 

kultury, sportu i pomocy społecznej 
traiło zaproszenie do udziału w ak-

cji. Przekazano im ulotki, plakaty, 
materiały informacyjne ułatwiające 
podjęcie decyzji, co i jak zorganizo-

wać. Celem projektu jest pokazanie, 
że wspieranie rodziny jest najlepszą 
formą realizowania przez samorządy 
lokalne proilaktyki zachowań ryzy-

kownych dzieci i młodzieży.
W dniu 31 maja 2014 r. wszyst-

kie dzieci wraz z rodzinami wspólne 
świętowały Dzień Dziecka. Wszel-
kie działania podejmowane tego 
dnia miały służyć integracji rodzin. 
Do godziny 14.00 odbył się rodzin-

ny piknik przedszkolaków. Następ-

nie zaprezentowała swoją grupę 
Pani Weronika Bednarczyk, która 
przy akompaniamencie 30-osobowej 
grupy gitarowej włączyła wszyst-
kich we wspólne śpiewanie.

Pani Dagmara Wieczorek-Mie-

rzyńska wraz z kółkiem teatralnym 
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Rzgowie wystawiła 
przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”. 
Odbyły się również występy gru-

py tanecznej ze Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Długosza w Rzgowie, 
prowadzonej przez Panią Paulę 
Filipczak. Z pewnością niejedne-

mu uczestnikowi udzielił się dobry 
humor naszej nauczycielki muzyki 
Pani Beaty Ways, nikt nie sprawdza 
się tak dobrze w roli konferansjera 
jak ona!

Pani Grażyna Żabka, Pan Ja-

cek Kacprzak i Pan Radosław Bu-

bas - to niezastąpieni ludzie w pro-

wadzeniu rodzinnych gier i zabaw 
sportowych. Odbył się m.in. turniej 
piłkarski „Dzikich Drużyn”, gdzie 
w zawodach brało udział 50 uczest-
ników. Miały miejsce rozgrywki w 
siatkówkę - rodzice kontra ucznio-

wie. Prowadzone były rozgrywki w 
plażową piłkę siatkową.

Przed Halą Sportową harcerze 
rozstawili namiot, tu odbywały się 
konkursy, pląsy i wspólne śpiewa-

nie. Pani Irmina Kuzik zorganizo-

wała nam wiele atrakcji plastycz-

nych, m.in. rodzinne malowanie, 
konkurs na najciekawszą fryzurę i 
umalowaną twarz. Każdy, kto tego 

dnia angażował się w konkursy i 
zawody, otrzymał nagrody ufundo-

wane przez GKdsRPA - chociażby 
dlatego warto było brać udział w za-

bawach integracyjnych!
Swoją obecnością zaszczyciły 

nas również panie z grupy „Zasupła-

ne”, działające przy GOK-u, prezen-

tujące swoje prace, dzięki którym 
można było się zapoznać z wieloma 
technikami rękodzieła artystyczne-

go. Zorganizowana została wystawa 
prac plastycznych uczniów gimna-

zjum, tj. Patrycji Muras, Klaudii 

Kłys i Karoliny Zdyb, jak również 
prezentacja prac koła fotograiczne-

go prowadzonego przez Panią Be-

atę Ways. Wszystkim działaniom 
towarzyszyła zbiórka pieniędzy na 
potrzeby DOMU DZIECKA w Po-

rszewicach.
Młodzież naszego gimnazjum 

również stanęła na wysokości za-

dania. Wielu uczniów i rodziców 
przygotowało na ten dzień ciasto, bo 
każdy jego kawałek to symbolicz-

ny grosik na potrzeby tej placówki. 
Materiał ilmowy z wydarzeń dnia 
został przygotowany przez dzien-

nikarzy MŁODEJ GENERACJI i 
opiekuna zespołu Panią Agnieszkę 
Rutę. Film jest dostępny na Facebo-

ok’owym proilu Redakcji.

Serdecznie dziękuję proboszczo-

wi naszej paraii, ks. Krzysztofowi 
Florczakowi, za umożliwienie prze-

prowadzenia zbiórki pieniędzy na 
potrzeby DOMU DZIECKA w Po-

rszewicach, która odbyła się w dniu 
8 maja 2014 r. Łączna kwota zebra-

nych pieniędzy w dniach: 31.05.14 
r., 2.06.14 r. i 8.06.14 r. - to 2.102,16 
zł. Za zebrane pieniądze dla pod-

opiecznych domu dziecka zostaną 
zakupione rowery.

Swoje podziękowania kieruję 

również do Pana Józefa Grota i 
Firmy „GROT” za podarowanie 
dla wszystkich dzieci kiełbasek. 
Były przepyszne! Dziękuję wszyst-
kim osobom, które swym zaangażo-

waniem przyczyniły się do propa-

gowania tak szczytnego celu, jakim 
jest promowanie RODZINY, jak 
również przyczyniły się do tego, że 
ten dzień stał się atrakcyjnym dla 
wszystkich uczestników akcji.

Koordynator działań:
Edyta Waprzko

Wyniki konkursu literackiego
poświęconego rodzinie

26 maja 2014 r. został rozstrzy-

gnięty konkurs literacki poświęcony 
rodzinie, w ramach Ogólnopolskiej 
Kampanii „Postaw na rodzinę”. Temat 
pracy to: „Rodzina w oczach dziecka”. 
Wpłynęło 36 prac, których autorami 
byli uczniowie szkół z terenu Gminy 
Rzgów.

Prace oceniano w dwóch katego-

riach literackich, proza i wiersz, oraz 
w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 
lat, 11-13 lat i 14-18 lat. Jury ocenia-

ło wartość merytoryczną i zgodność 
prac z tematem oraz ich oryginalność. 
Każdy z członków jury oceniał pracę, 
przyznając punkty w skali od 1 do 10. 

Jury przyznało następujące nagrody:

Kategoria wiersz
W kategorii 7-10 lat nie przyznano na-

grody, ponieważ nie wpłynęła żadna 
praca.

W kategorii 11-13 lat przyznano:

I miejsce - Sandra Nowińska, SP Ka-

lino;

II miejsce - Jakub Waprzko, SP 
Rzgów;
III miejsce - Martyna Makiewicz, SP 
Rzgów;
Wyróżnienie - Julia Bursia, SP Gu-

zew.

W kategorii 14-18 lat przyznano:

I miejsce - Sara Bednarska, Gimna-

zjum Rzgów;
II miejsce - Weronika Jurga, Gimna-

zjum Rzgów;
III miejsce - Joanna Walczak, Gim-

nazjum Rzgów.

Kategoria proza
W kategorii 7-10 lat przyznano:

I miejsce - Krystian Agatka, SP Gu-

zew;

II miejsce - Jerzy Walczak, SP 
Rzgów;
III miejsce (nie przyznano nagrody, 
ponieważ wpłynęły tylko dwie prace 
w tej kategorii wiekowej).

W kategorii 11-13 lat przyznano:

I miejsce ex aequo: Natalia Nettik, SP 
Rzgów, i Jakub Kluiczak, SP Guzew;
II miejsce - Maria Kaczmarek, SP 
Rzgów;
III miejsce - Weronika Sądkiewicz, 
SP Rzgów;
Wyróżnienie - Wiktoria Nowińska, 
SP Kalino.
Jury przyznało również dwie nagrody 
za estetykę pracy dla Natalii Nettik i 

Sandry Sądkiewicz.

W kategorii 14-18 lat przyznano:

I miejsce - Agnieszka Fryczka, Gim-

nazjum Rzgów;
II miejsce - Julia Waprzko, Gimna-

zjum Rzgów;
III miejsce - Patrycja Ciosek, Gimna-

zjum Rzgów.
Edyta Waprzko

Wiersz jednej z laureatek konkursu literackiego Sary Bednar-

skiej, uczennicy kl. IIb, Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w 
Rzgowie

RODZINA – MOJE ŻYCIE
Kocham ten świat tak dla mnie kolorowy

I wszystkie żyjące tu stworzenia nawet sowy
Wesołe motyle, barwne kwiecie na łące

Spacerujące leniwie żuki, skaczące zające
Ciekawe i zaczarowane jest wszystko dookoła

Każda pora roku inaczej mnie woła
Uczę się świata starannie i powoli

Od tych wspaniałości czasem aż głowa boli
Zachwyt ten nad naturą mama moja sprowokowała

Sama też go z mlekiem swej matki wyssała
Tata miłość mą do świata cały czas podsyca

Gdy opowiada o zwierzętach, aż płoną mi lica
Jestem szczęściarą, mogę rzec o sobie

Mam wspaniałą rodzinę czegokolwiek nie zrobię
Wiem, że nie wszyscy szczęście takie mają
A ci, którzy mają, nie zawsze je doceniają
Ja kocham rodziców i ten gród nad Nerem

Chcę być kimś w przyszłości, nie chcę zostać zerem
Moi rodzice są jak parasol podczas złej pogody

Chronią mnie, osłaniają, pomagają pokonywać przeszkody
Ocierają łzy, gdy płaczę, gdy choruję przy mnie siedzą

Śmieją się wraz ze mną, dzieląc się swą wiedzą
Wytyczają mi cele, proste oraz jasne

Niedługo tak przygotowana pójdę drogą swoją własną
Pragnę by zawsze ze mnie dumni byli

I w sędziwej starości wnuków swych dożyli
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Dzień Mamy   (i Taty)

Dzień Dziecka w Rzgowie
W tym świątecznym dniu spotkaliśmy się całymi rodzinami w Hali Sportowej 

na wspólnej zabawie – ale przede wszystkim dlatego, aby realizować marzenia 
naszych milusińskich. Zabawa rozpoczęła się o godz.14.30 i trwała do 17.30. 
Przyjazna atmosfera i wesoła muzyka witały przybyłych na imprezę.

Zaprezentował się Teatr Psikus w spektaklu „Śmiechowisko”, wystąpiły dzie-

cięce i młodzieżowe grupy taneczne GOK – „Krasnale” i „Rzgowianie”. Dzieci 
– dzieciom – tak brzmiała idea tych prezentacji.

Instruktorzy GOK dwoili się i troili, aby w konkursach bajkowych, plastycz-

nych i „z życia wziętych” rozdać jak najwięcej nagród w postaci słodkich przeką-

sek, soczków, baloników i lizaków, a także kuponów na uwielbiane przez dzieci 
zjeżdżalnie, suche baseny z piłeczkami i trampoliny!

Twarze wymalowane w przepiękne wzory były dopełnieniem szczęścia dla 
wielu maluchów i nie tylko. Nawet „duże dzieci” w osobach rodziców świetnie 
bawiły się w konkursach z własnymi pociechami. Radości i śmiechom nie było 
końca.

Imprezie towarzyszył kiermasz ciast zorganizowany przez Gimnazjum w 
Rzgowie – środki zebrane podczas degustacji zasiliły konto Domu Dziecka w 
Porszewicach.

Koncert piosenki obcojęzycznej w wykonaniu dziewcząt ze rzgowskiej pod-

stawówki i gimnazjum zakończył obchody Dnia Dziecka zorganizowanego przez 
GOK w Rzgowie.

Izabela Kijanka

Zawody wędkarskie
W dniu 31.05.2014 r. z okazji Dnia Dziecka Amatorskie Koło Węd-

karskie ze Rzgowa zorganizowało zawody wędkarskie dla dzieci i mło-

dzieży na zbiorniku wodnym w Rzgowie przy ul. Zielonej. Przy sprzyja-

jącej pogodzie dla licznej grupy uczestników zawodów ryby brały w tym 
dniu dobrze. Łowiono głównie karasie, liny, okonie.

Zwycięzcą został Łukasz Mierzyński ze Rzgowa, drugie miejsce 
- Marek Rakowski z Gadki Starej, trzecie ex aequo Andrzej Kaleta i 

Kuba Kostrzewa ze Rzgowa. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody 
wędkarskie, pozostali upominki wędkarskie.

Na zakończenie było ognisko z pieczeniem kiełbasek, które ufundo-

wał Pan Józef Grot z ZPM „GROT” ze Starowej Góry. Organizatorzy 
dziękują Pani Barbarze Salskiej za przekazanie drewna na ognisko i 
władzom samorządowym Gminy Rzgów za ufundowanie nagród.

Włodzimierz Kaczmarek

W dn. 24.05.2014 w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Rzgowie 
z okazji Dnia Matki spotkały się 
przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu Gminy Rzgów 
oraz gościnnie Wiceburmistrz 
Pani Jadwiga Pietrusińska, wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Rzgowie Pani Krystyna Ba-

gińska, przewodnicząca Regio-

nalnej Rady Kobiet w Łodzi Pani 
Zoia Wąsicka, przedstawicielka 
ZRKiOP w Łodzi Pani Elżbieta 
Jóźwiak, przedstawiciele GOK 
w Rzgowie z Panem Dyrektorem 
Wojciechem Skibińskim oraz 
przedstawiciele Kół Rolniczych.

Były życzenia i kwiaty dla 
wszystkich mam, popołudniowe 
spotkanie upłynęło w miłej atmos-

ferze. Sympatycznym akcentem 
tego spotkania było nadanie przez 
Regionalny Związek Rolników, 
Kół i Organizacji Rolniczych w 
Lodzi medalu „Order Serca – Mat-
kom Wsi” Pani Halinie Toma-

szewskiej, wieloletniej członkini 
KGW w Starowej Górze, jest to 
symbol, uznanie za matczyny trud 
włożony w wychowanie młodego 
pokolenia Polaków oraz za aktyw-

ność społeczno-zawodową w śro-

dowisku wiejskim.

D.Sz.

* * *

Dzień Mamy jest świętem bar-
dzo znanym i niezwykle popular-
nym i wiele osób przykłada do nie-

go bardzo dużą wagę. W tym dniu 
chyba każdy z nas pamięta o swojej 
Mamie, która go nosiła pod sercem, 
urodziła, dokarmiała oraz wycho-

wała, jak umiała. Oczywiście o 
swojej Mamie powinniśmy pamię-

tać na co dzień, a nie tylko raz do 
roku – 26 maja, gdyż właśnie na ten 
dzień przypada Święto Mamy. Nie-

mniej wiele Mam także przykłada 
pewną wagę do tego święta i z pew-

nością to właśnie w tym dniu war-
to zrobić swojej kochanej Mamie 
miłą niespodziankę. Nie musi to 

być wcale coś wyszukanego, gdyż 
przede wszystkim liczy się gest.

26 maja (poniedziałek) w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Rzgowie 
odbyła się uroczystość z okazji 
„Dnia Matki”. Oprócz piosenek i 
wierszy o mamie występujące dzie-

ci nie zapomniały również o drugim 
rodzicu, czyli o tacie. Dzieci z klas 
III SP w Rzgowie zaśpiewały m.in. 
takie piosenki, jak: „Nie ma jak u 
Mamy”, „Mamo, co Ty na to”, „Co 
powie Tata”, „Cudownych rodziców 
mam” i inne. Przy skromnym słod-

kim poczęstunku i programie słow-

no-muzycznym wszyscy rodzice w 
miłej i przyjaznej atmosferze mogli 
z dumą podziwiać młode pokolenie 
przyszłych obywateli.                J.R.

Już po raz kolejny wiosną zachęcaliśmy dzie-
ci i młodzież z Gminy Rzgów do malowania i 
rysowania w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
„Postaw na Rodzinę”. Tematem przewodnim te-
gorocznych prac plastycznych miały być „Kolo-
ry w mojej rodzinie”. I jak co roku, nasze dzieci 
nie zawiodły i przygotowały piękne prace, które 
jury złożone z artystów plastyków oceniało we-
dług wskazanych w regulaminie kategorii wie-
kowych.
Poniżej zamieszczamy listę laureatów i jedno-
cześnie przypominamy uczestnikom konkursu, 
że wręczenie nagród odbędzie się w dniu ob-
chodów Święta Rzgowa.

Agata Nawrocka

Lista laureatów
konkursu plastycznego

„Kolory w mojej rodzinie”

Grupa wiekowa 3-6 lat

I miejsce ANNA SERAFIN – GOK Rzgów
II miejsce MIKOŁAJ PACHOLSKI – GOK Rzgów
II miejsce BARTOSZ KĘPKA – indywidualnie
II miejsce WIKTORIA PIETRZAK – GOK Rzgów

Grupa wiekowa 7-9 lat

I miejsce ANNA GAŁKIEWICZ – GOK Rzgów
I miejsce WERONIKA NOWICKA – indywidual-
nie

II miejsce MIŁOSZ KAMIŃSKI – GOK Rzgów
II miejsce IGOR ŁĘGOCKI – GOK Rzgów
III miejsce DOLORES ŁAKATOSZ – GOK 
Rzgów
III miejsce JULIA PIETRZAK – GOK Rzgów
III miejsce KAROLINA NOWICKA – indywidual-
nie
III miejsce SZCZEPAN KUZIK – GOK Rzgów
Wyróżnienie MAJA MADEJ – GOK Rzgów
Wyróżnienie KACPER FILIP – GOK Rzgów

Grupa wiekowa 10-12 lat

I miejsce WIKTORIA KUCHARSKA – GOK 
Rzgów
I miejsce MALWINA KĘPKA – SP Rzgów
II miejsce WIKTOR BIEDRZYKOWSKI – SP 
Rzgów
II miejsce MIKOŁAJ STEFANIAK – GOK Rzgów
III miejsce MICHAŁ ANDRZEJCZAK – SP 
Rzgów
III miejsce PATRYK PAWLIKOWSKI – SP 
Rzgów
Wyróżnienie NATALIA OLBAN – SP Rzgów

Grupa wiekowa 13-17 lat

I miejsce SARA BEDNARSKA – indywidualnie
I miejsce GABRIELA OWCZAREK – SP Rzgów
III miejsce JOANNA MAKIEWICZ – GPPiRPA 
Rzgów
III miejsce AGATA NOWICKA – indywidualnie

Kolory w mojej rodzinie
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Trzy lata w III lidze

Pożegnanie z III ligą

W takim składzie już nie zagrają

Młode talenty – piłka nożna to ko-
lejna impreza przygotowana z myślą 
o najmłodszych. Zawody te miały na 
celu promocje mini piłki nożnej jako 
doskonałej formy ruchu i spędzania 
czasu wolnego. Impreza została przy-
gotowana dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich 
rodziców i opiekunów.

Zawody zawierały konkurencje 
sprawnościowe, takie jak: slalom, tor 
przeszkód, strzał na bramkę, utrzy-
manie piłki w powietrzu. W imprezie 
udział wzięły głównie dzieci na co 
dzień trenujące na zajęciach ogólno-
rozwojowych prowadzonych w GO-
STiR przez Roberta Świerczyńskie-
go. Konkurencje miały charakter gier 
i zabaw i dostarczyły oprócz emocji 
sportowych wiele radości zarówno 
dzieciom, jak i rodzicom. Wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi medalami.

Radosław Bubas, GOSTiR

Młode Talenty:
piłka nożna

Turniej młodych talentów: 
tenis ziemny

Turnieje, zawody to momenty, w których sprawdzamy własne możliwości, 
weryikujemy umiejętności i co najważniejsze - zdobywamy na nowo chęci i 
motywację do dalszej pracy. Ogromne znaczenie ma dla nas oczywiście chęć 
zwycięstwa, jak i uczestnictwo w samej rywalizacji. Dla dzieci i młodzieży są to 
wyjątkowe chwile przepełnione emocjami i oczekiwaniami.

Taki właśnie turniej przeprowadziliśmy w naszej hali sportowej. Brały w nim 
udział głównie dzieci i młodzież korzystająca z naszych zajęć nauki gry w tenisa 
ziemnego, ale nie brakowało również nowych osób. Zawody zostały podzielone 
na dwie grupy wiekowe. Młodsza rywalizowała w konkursach sprawnościowych 
związanych z tą dyscypliną, natomiast w starszej grupie rozgrywano mecze w 
formie uproszczonej. Wszyscy zawodnicy wykazali maksimum zaangażowania, 
a rodzice i kibice mogli podziwiać ich umiejętności zdobywane przez ostatnie 
miesiące. Niezależnie od uzyskanego wyniku każde dziecko zostało nagrodzone 
pamiątkowym medalem oraz małym poczęstunkiem.

Cieszy nas dobra frekwencja na zajęciach, jak i na zawodach. Życzymy wy-
trwałości i sukcesów.

Radosław Bubas, GOSTiR

Nordic Walking Rajd
Nordic walking – forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi 

kijami. W porównaniu do zwyczajnego marszu nordic walking angażuje stoso-
wanie siły do kijków z obu stron, dlatego osoby uprawiające nordic walking w 
większym zakresie, choć mniej intensywnie, angażują mięśnie ciała. Mięśnie są 
również inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu. To prowadzi do większego 
ich wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy joggingu.

Taką formę ruchu zaproponowaliśmy wszystkim chętnym. W ciepłe majowe 
popołudnie uczestnicy mogli się dowiedzieć, jak ten sport wpływa na organizm, 
kto może go uprawiać, jak odpowiednio dobrać sprzęt. Po wstępie teoretycznym 
przyszedł czas na praktykę – kilkunastominutowe ćwiczenia pozwoliły opanować 
podstawy techniki chodzenia i cała grupa ruszyła w teren. Trasa rajdu przebiegała 
w zróżnicowanym terenie – zarówno na nawierzchni utwardzonej, jak i po dro-
gach, ścieżkach gruntowych. Uczestnicy pokonali około pięciu kilometrów. Po 
marszu przyszedł czas na mały poczęstunek kawowy oraz dzielenie się wrażenia-
mi i spostrzeżeniami.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz mamy nadzieję, że 
ten ciekawy sport - sposób aktywnego spędzania czasu będzie coraz popularniej-
szy.

Radosław Bubas, GOSTiR Rzgów

Po trzech latach spędzonych na 
salonach III ligi zespół Zawiszy nie-
stety wraca na IV-ligowe boiska, gdzie 
będzie występował w nowym sezonie 
2014/2015. Co dał klubowi i miastu, 
a przede wszystkim kibicom ten czas 
spędzony na boiskach III ligi? Grając 
w tak dużych miastach, jak Radom, 
Sieradz, Tomaszów i innych dużych 
ośrodkach, nie wspominając o stolicy, 
zespół godnie reprezentował nazwę 
RZGÓW, która do tej pory była ko-
jarzona z nazwiskiem pana PTAKA i 
jego Centrum Handlowym.

Teraz już w wielu dużych skupi-
skach ludzkich wiedzą, że Rzgów to 
jeszcze drużyna piłkarska występująca 
w III lidze. To miasto dobrze było re-
prezentowane przez naszych piłkarzy, 

jak również kadrę szkoleniową i cały 
Zarząd. Podziękowania za wyjazdy 
na mecze i doping należą się naszym 
wiernym kibicom. Gdzie ONI nie po-
dróżowali za drużyną: od Warszawy 
po Wieluń przez Kleszczów i Toma-
szów aż do Radomia. Zarząd Klubu 
składa im wyrazy szacunku, jednocze-
śnie prosząc o wsparcie w IV lidze.

Do naszego miasta przyjeżdżali 
również kibice innych klubów, nieraz 
nie zdążając na początek meczu, po-
nieważ jeszcze nie zrobili wszystkich 
zakupów w Centrum Handlowym, ale 
po paru godzinach mężowie zostawia-
li swoje żony w halach targowych i 
przychodzili na mecz swojej drużyny. 
Drugi raz już przyjeżdżali wcześniej, 
wiedząc, że w tak olbrzymim Centrum 

Handlowym nie sposób zrobić zaku-
pów w 2 godziny.

Na zakupy jeździli również za-
wodnicy przyjezdnych drużyn, pro-
sząc o informację, gdzie kupić kon-
kretny towar. A co zyskał klub po 
awansie do III ligi? – może najwięcej, 
bo wiernych kibiców, przychylność 
władz Miasta i Rady Miasta oraz zu-
pełnie inną bazę sportową i infrastruk-
turę na stadionie, gdzie można wygod-
nie usiąść i obejrzeć mecze wszystkich 
drużyn Zawiszy, a zawodnicy mają się 
gdzie przebrać i umyć.

Zarząd Klubu musi wszystko zro-
bić, aby ta banicja nie trwała długo i 
szybko Rzgów wrócił do III-ligowej 
społeczności.

Za Zarząd Klubu
Jan Nykiel

Po trzech latach gry na III-ligo-
wych boiskach pierwsza drużyna na-
szego klubu w dniu 9 sierpnia 2014 r. 
rozpocznie rozgrywki w IV lidze, in-
augurując nowy sezon rozgrywkowy 
piłki nożnej.

Jeszcze w maju mieliśmy szansę 
na utrzymanie się w III lidze, jednak 
przegrane w ostatnich minutach me-
cze z Sokołem Aleksandrów oraz Tar-
gówkiem Warszawa pogrzebały nasze 
nadzieje na pozostanie w tej klasie 
rozgrywkowej. W ostatnim meczu z 
liderem Ursusem Warszawa nie wy-
korzystujemy nawet rzutu karnego i 
tylko remisujemy 0:0.

Kończymy sezon na 16 miejscu 
w tabeli, co w roku ubiegłym dawało 
utrzymanie w III lidze. Niestety w bie-
żącym roku następuje reorganizacja 
rozgrywek II ligi i powoduje to auto-
matyczny spadek z naszej grupy aż 9 
drużyn. Może wzorem lat poprzednich 
jakaś drużyna nie otrzyma licencji lub 
zrezygnuje z gry w III lidze, to wtedy 
Zawisza dostanie propozycję gry w 
tej lidze. Warta Sieradz w ten sposób 
utrzymywała się przez 3 lata.

Zarząd Klubu nie liczy na takie 
szczęście i już 2 lipca rozpoczynamy 
przygotowania do gry w IV lidze, aby 
po roku karencji powrócić na należne 
miejsce w gronie III-ligowej rodziny. 
Teraz będziemy grać na terenie woje-
wództwa łódzkiego i ogrywać naszych 
wychowanków, nawet juniorów, tych, 
którzy ukończyli 16 lat. Przed drużyną 
6 meczów sparingowych, które zwery-
ikują przydatność naszych piłkarzy z 
rezerw i juniorów do gry w IV lidze.

Dobrze poczynał sobie w rozgryw-
kach klasy okręgowej II zespół Zawi-
szy, który na koniec sezonu zajął wy-
sokie 5 miejsce w tabeli. Zarząd Klubu 
liczy, że w nowym sezonie rozgryw-
kowym niektórzy zdolni zawodnicy 
podejdą do treningów i gry z jeszcze 
większym zaangażowaniem, co przy-
niesie efekty dla nich samych i klubu. 
W pierwszym treningu IV ligi udział 
wezmą wybrani przez trenera zawod-
nicy naszych rezerw.

Nasze dwie młodzieżowe drużyny 
zakończyły rozgrywki na 6 miejscach 
w tabeli i już widać, że grając w kla-
sach Deyna i Kuchar, można zrobić 
bardzo duże postępy, co rokuje bardzo 

dobrze na przyszłość naszego klubu. 
Niestety, na ostatnim miejscu zakoń-
czyła rozgrywki nasza ulubiona, bo 
najmłodsza drużyna, która grała w kla-
sie Górski.

Ale tak było zawsze w pierwszym 
roku występów w rozgrywkach ligo-
wych, ważne, że mimo przegranych me-
czów zawodnicy zdobyli dużo bramek. 
W nowym sezonie Zarząd Klubu zgłosił 
do rozgrywek trzy drużyny młodzieżo-
we oraz dwie seniorów. Następuje po-
wrót do nazw drużyn młodzieżowych, 
takich jak trampkarz, orlik, w których 
występować będą nasze zespoły.

Za Zarząd Klubu
Prezes Jan Nykiel
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Lato to sezon wielu wydarzeń artystycznych w Rzgowie. W cyklu tym mamy już za 
sobą koncert legendarnej grupy „Rezerwat”, piosenek A. Osieckiej w wykonaniu 
grupy „Sempre Cantare” i „Koncert na 4 Chóry ”w wykonaniu rodzimego 
Chóru „Camerata” oraz zaprzyjaźnionych grup z Aleksandrowa Ł., Piotrkowa 
Trybunalskiego i Pabianic.

18 lipca od godz. 19.00 zachęcamy do udziału w imprezie pt. „Gitarowe 
brzmienie” w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie, podczas którego wystąpi 
łódzki zespół „Normalsi”, znany z ciekawych ballad rockowych, oraz rzgowski 
„Santer” – prezentujący ostre brzmienie trash-metal.

Kolejną propozycją koncertową jest występ artysty „KaCeZet” z zespołem 
„Fundamenty” – prezentujący słoneczną i optymistyczną muzyką reggae. Na 
wydarzenie to zapraszamy w dniu 9 sierpnia 2014 od godz. 19.00.
Zapraszając do współpracy zespoły muzyki rozrywkowej, spełniamy życzenia 
rzgowskiej młodzieży, która wypowiedziała swoje zdanie i zapotrzebowanie 
kulturalne w internetowej ankiecie.

Największym jednak wydarzeniem artystycznym w sezonie letnim pozostaje 
tradycyjnie Święto Rzgowa, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia – w centrum 
miasta – rzgowskim parku. Decyzją miejskich rajców, spowodowaną dbałością o 
miejską kasę, święto potrwa jeden dzień, od godz. 13.30 do 24.00.

Program imprezy przedstawia się następująco:
godz. 13.30 – Parada Rzgowskich Orkiestr Dętych
14.00 – Oicjalne otwarcie imprezy na scenie usytuowanej w parku
             im. A. Mickiewicza w Rzgowie
14.10 – Bajka dla dzieci
15.00 – Happening dla dzieci i rodzin
15.30 – Występ młodszych grup tanecznych „Krasnale” i ZPiT „Rzgowianie”
16.15 – Koncert Chóru „Camerata”
17.00 – Kabaret: Marcin Daniec
18.30 – Występ ZPiT „Rzgowianie”
19.30 – Koncert Cygańskie Gwiazdy – „Lisa”
20.45 – Koncert grupy wokalnej „Sempre Cantare”
21.30 – Koncert Bogdana Borkowskiego, założyciela „Milano”
22.30 – Zabawa taneczna
23.30 – Pokaz ogni i zakończenie imprezy
Podczas święta odbywać się będą imprezy towarzyszące (zawody wędkarskie czy 
konkursy plastyczne), które wrosły już w nasze miejskie święto.
Dzień 7 września – to Dożynki w Hucie Wiskickiej i Tadzinie – tradycyjne Święto 
Plonów, Rolników i Gospodyń Wiejskich, podczas którego wspólnie cieszymy się 
hojnymi darami natury, integrujemy i dzielimy dorobkiem artystycznym zespołów 
Gminnego Ośrodka Kultury.
Takie oto atrakcje artystyczne przewidujemy na tegoroczny letni sezon – 
zapraszamy zatem serdecznie do udziału. Wstęp wolny i do zobaczenia na 
koncertach!                                                                                 Instruktorzy GOK

LETNI „ROZKŁAD JAZDY”


