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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Kandydaci
na Burmistrza

Rzgowa

Komitety Wyborcze w Gminie Rzgów
KWW Razem dla Gminy Rzgów

...wystawił swoich kandydatów w wyborach samorządowych jako jedyny 
w Gminie Rzgów do wszystkich piętnastu okręgów wyborczych i jedno-
cześnie przez to zdobył prawo do wystawienia kandydata na burmistrza 
w naszej gminie. Komitet ten wystawił kandydata na Burmistrza Rzgowa 
– Kobusa Konrada Dariusza, lat 47, ze Rzgowa.
Wystawiając dwunastu kandydatów na radnych, KWW Lepsza Przy-
szłość w Twoich Rękach wystawił kandydata na Burmistrza – Pamułę 
Krystiana Stanisława, lat 61, z Kalina.
Dziesięciu kandydatów na radnych wystawiło Prawo i Sprawiedliwość 
– wystawiając kandydata na Burmistrza Anderwalda Marka Mirosława, 
lat 56, z Czyżeminka.
KWW Nowoczesna Gmina wystawił dziewięciu kandydatów na radnych, 
aby móc wystawić kandydata na Burmistrza – Martynowskiego Marka 
Przemysława, lat 41, ze Starowej Góry.
Bez prawa do wystawienia kandydata na burmistrza poniżej podane komi-
tety wystawiły swoich kandydatów na radnych:
KKW SLD Lewica Razem   – 4
KWW Prawda-Czyżeminek   – 1
KWW Jacka Strycharskiego  – 1
KWW Jana Michalaka   – 1
KWW Grażyny Gałkiewicz   – 1
KWW Arkadiusza Falkowskiego  – 1
KWS Razem dla Gminy   – 1
Razem o piętnaście miejsc w Radzie Miejskiej w Rzgowie ubiega się 56 
kandydatów, co daje 3,75 kandydata średnio na jedno miejsce.
Największa liczba kandydatów przypada w Rzgowie w okręgu nr 2 i 3 – po 
6, a w okręgach nr 6, 13, 15 przypada po 2 kandydatów na mandat.
Od wielu lat jest taka prawidłowość, że zwykle połowa radnych z poprzed-
nich kadencji uzyskuje mandat ponownie, a połowa jest wybierana po raz 
pierwszy. Jak to się sprawdzi w tych wyborach, ocenią wyborcy, którzy 
oceniają ludzi po ich dokonaniach, a nie po tym, im większymi literami są 
napisane inwektywy w gazetach opozycyjnych.
Zobaczymy.

Redakcja

Konrad Kobus
– lat 47.
Wykształcenie wyższe eko-
nomiczne.
Studia ukończone na Uni
wer sy te cie Łódzkim w kie
run kach: stosunki prze
my sło  we, zarządzanie 
za  so ba mi ludzkimi. Ukoń
czo   ne studia podyplomowe 
na Po litechnice Łódzkiej 
w kierunkach: ergonomia 
bezpieczeństwo i higiena 
pracy, ochrona śro do wis ka.
Dyrektor Gminnego Zakła-
du Wodociągów i Kanaliza-
cji w Rzgowie.

Kandydat wystawiony przez
KWW Razem dla Gminy Rzgów
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Kandydaci na Burmistrza Rzgowa
Marek Anderwald

– lat 56.

Ukończył średnią szkołę rol-
niczą w Czarnocinie.

Mieszka wraz z rodziną 
w Czyżeminku, prowadzi wła-
sne gospodarstwo.

Doświadczenie zawodowe 
w prowadzeniu własnej dzia-
łalności gospodarczej.

Kandydat niezależny, wystawiony przez
KW Prawo i Sprawiedliwość

Marek Martynowski
– lat 41.

Ukończył studia inżynierskie 
o kierunku budownictwo na 
Politechnice Łódzkiej oraz 
Pomaturalną Szkołę Samo-
rządu i Administracji w Łodzi.

Od 1995 r. prowadzi własną 
firmę budowlaną. Jest człon-
kiem Regionalnego Związku 
Pracodawców Prywatnych 
Ziemi Łódzkiej Lewiatan. 

Mieszka w Starowej Górze.

Kandydat niezależny, rekomendowany przez 
środowisko małej i średniej przedsiębiorczości, 

wystawiony przez
KWW Nowoczesna Gmina

Krystian Pamuła
– lat 61.

Magister inżynier elektryk. 
Specjalista od inwestycji 
i utrzymania dróg. Posiada do-
świadczenie w samorządach 
gminnych i powiatowych na 
stanowiskach kierowniczych 
i dyrektorskich. Uprawnienia 
budowlane i inne certyfikaty.

Mieszka w Kalinie. Żonaty od 
31 lat. Dwoje dzieci i dwoje 
wnuków.

Kandydat niezależny, bezpartyjny,
wystawiony przez

KWW Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie z dnia 23 października 2014 
r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Rzgowa w wybo-
rach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wy-
borach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 
dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 
(Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [zmiany wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 
588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 
1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. 
poz. 179, 180 i 1072]) Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie podaje do 
wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza 
Rzgowa:
1. ANDERWALD Marek Mirosław, lat 56, wykształcenie średnie, zam. 
Czyżeminek, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KW PRA-
WO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. KOBUS Konrad Dariusz, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. Rzgów, 
członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe, zgłoszony przez KWW RA-
ZEM DLA GMINY RZGÓW
3. MARTYNOWSKI Marek Przemysław, lat 41, wykształcenie wyższe, 
zam. Starowa Góra, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez 
KWW NOWOCZESNA GMINA
4. PAMUŁA Krystian Stanisław, lat 61, wykształcenie wyższe, zam. 
Kalino, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW LEPSZA 
PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie

/-/ Mariusz Rutecki

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w 
Rzgowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzo-
nych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [zmiany wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i 
Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180]) Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie podaje do wiadomości informację 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Nr 1
1. WANKIEWICZ Dariusz Tomasz, lat 38, zam. 
Rzgów, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ - lista nr 3
2. PRUCHNIAK Agnieszka Krystyna, lat 40, zam. 
Rzgów, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RA-
ZEM - lista nr 6
3. MARCHEWCZYŃSKI Marek, lat 52, zam. 
Rzgów, zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZY-
SZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - lista nr 14
4. BAGIŃSKA Regina Krystyna, lat 63, zam. Rzgów, 
zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY 
RZGÓW - lista nr 15
5. POROS Paweł Piotr, lat 51, zam. Grodzisko, zgło-
szony przez KWW NOWOCZESNA GMINA - lista 
nr 16

Okręg Nr 2
1. RODKIEWICZ Michał Paweł, lat 20, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ - lista nr 3
2. WOLSKA Dorota Elżbieta, lat 35, zam. Rzgów, 
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - li-
sta nr 6
3. KLUCZYŃSKI Rafał, lat 42, zam. Rzgów, zgło-
szony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W 
TWOICH RĘKACH - lista nr 14
4. KULANTY-MAJEWSKA Katarzyna Maria, lat 
35, zam. Rzgów, zgłoszona przez KWW RAZEM 
DLA GMINY RZGÓW - lista nr 15
5. NAKONIECZNA Sylwia Paulina, lat 28, zam. Sta-
rowa Góra, zgłoszona przez KWW NOWOCZESNA 
GMINA - lista nr 16
6. STRYCHARSKI Jacek, lat 39, zam. Rzgów, zgło-
szony przez KWW JACEK STRYCHARSKI - lista 
nr 20

Okręg Nr 3
1. FRANCZAK Agnieszka Ewa, lat 40, zam. Rzgów, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ - lista nr 3
2. HAJDUK Robert Krzysztof, lat 41, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - li-
sta nr 6
3. SKALSKI Marek, lat 53, zam. Rzgów, zgłoszony 
przez KWW RAZEM DLA GMINY RZGÓW - lista 
nr 15
4. MARTYNOWSKI Marek Przemysław, lat 41, 
zam. Starowa Góra, zgłoszony przez KWW NOWO-
CZESNA GMINA - lista nr 16
5. FALKOWSKI Arkadiusz Juliusz, lat 54, zam. 
Rzgów, zgłoszony przez KWW ARKADIUSZA 
FALKOWSKIEGO - lista nr 18
6. GAŁKIEWICZ Grażyna Wanda, lat 60, zam. 
Rzgów, zgłoszona przez KWW G.GAŁKIEWICZ - 
lista nr 22

Okręg Nr 4
1. KRAJEWSKA Monika Maria, lat 38, zam. Rzgów, 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ - lista nr 3
2. PEŁKA Radosław, lat 42, zam. Rzgów, zgłoszony 
przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH 
RĘKACH - lista nr 14

3. GIERASIŃSKI Stanisław Andrzej, lat 68, zam. 
Rzgów, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMI-
NY RZGÓW - lista nr 15

Okręg Nr 5
1. MAJDZIŃSKI Stanisław, lat 68, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ - lista nr 3
2. ŚWIERCZYŃSKI Jarosław Sławomir, lat 50, 
zam. Rzgów, zgłoszony przez KWW LEPSZA 
PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - lista nr 14
3. GAJEWSKI Robert Piotr, lat 44, zam. Rzgów, 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY 
RZGÓW - lista nr 15

Okręg Nr 6
1. REDZYNIA Paweł Jacek, lat 41, zam. Stara Gad-
ka, zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 
W TWOICH RĘKACH - lista nr 14
2. ŁĘGOCKI Kazimierz Bronisław, lat 72, zam. 
Stara Gadka, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
GMINY RZGÓW - lista nr 15

Okręg Nr 7
1. NIEWIADOMSKI Eligiusz Paweł, lat 60, zam. 
Starowa Góra, zgłoszony przez KW PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ZABOROWSKI Stanisław, lat 57, zam. Starowa 
Góra, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMI-
NY RZGÓW - lista nr 15
3. PIETRASIK Roksana Anna, lat 35, zam. Staro-
wa Góra, zgłoszona przez KWW NOWOCZESNA 
GMINA - lista nr 16
4. WOJTYNA Jan Andrzej, lat 67, zam. Starowa 
Góra, zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE 
„RAZEM DLA GMINY” - lista nr 21

Okręg Nr 8
1. PTAK-WŁODARCZYK Jolanta Regina, lat 55, 
zam. Starowa Góra, zgłoszona przez KW PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. CISOWSKI Zbigniew Jan, lat 47, zam. Staro-
wa Góra, zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZY-
SZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - lista nr 14
3. BABSKI Piotr Tomasz, lat 26, zam. Starowa Góra, 
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY 
RZGÓW - lista nr 15
4. IKERT Paweł, lat 39, zam. Starowa Góra, zgłoszony 
przez KWW NOWOCZESNA GMINA - lista nr 16

Okręg Nr 9
1. BARTOSIK Radosław Krzysztof, lat 29, zam. Sta-
rowa Góra, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 
RAZEM - lista nr 6
2. CHWIAŁKOWSKI Leszek Wojciech, lat 52, 
zam. Starowa Góra, zgłoszony przez KWW LEPSZA 
PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - lista nr 14
3. BEDNARCZYK Stanisław, lat 63, zam. Broni-
sin Dworski, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
GMINY RZGÓW - lista nr 15
4. CHAŁUPNICZAK Aneta Małgorzata, lat 51, 
zam. Starowa Góra, zgłoszona przez KWW NOWO-
CZESNA GMINA - lista nr 16

Okręg Nr 10
1. CISOWSKA-KAROLCZAK Dorota Małgorzta, 
lat 48, zam. Grodzisko, zgłoszona przez KWW LEP-

SZA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - lista 
nr 14
2. BARTOSZEWSKI Marek Kazimierz, lat 59, zam. 
Grodzisko, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA 
GMINY RZGÓW - lista nr 15
3. BIAŁKOWSKA Anna Ewa, lat 48, zam. Huta 
Wiskicka, zgłoszona przez KWW NOWOCZESNA 
GMINA - lista nr 16

Okręg Nr 11
1. WAPRZKO Zbigniew, lat 48, zam. Kalino, zgło-
szony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
- lista nr 3
2. JUSZCZAK Jarosław, lat 41, zam. Kalino, zgło-
szony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W 
TWOICH RĘKACH - lista nr 14
3. SABELA Andrzej Władysław, lat 63, zam. Ta-
dzin, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY 
RZGÓW - lista nr 15
4. BIAŁKOWSKI Dariusz Włodzimierz, lat 49, zam. 
Huta Wiskicka, zgłoszony przez KWW NOWOCZE-
SNA GMINA - lista nr 16
5. MICHALAK Jan Hilary, lat 58, zam. Kalino, zgło-
szony przez KWW JANA MICHALAKA - lista nr 17

Okręg Nr 12
1. FLEISCHER Jerzy, lat 63, zam. Kalinko, zgłoszo-
ny przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - li-
sta nr 3
2. FRYCZKA Ewa Maria, lat 63, zam. Kalinko, zgło-
szona przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W 
TWOICH RĘKACH - lista nr 14
3. WÓJT Eugeniusz, lat 60, zam. Romanów, zgłoszo-
ny przez KWW RAZEM DLA GMINY RZGÓW - 
lista nr 15

Okręg Nr 13
1. ŁUCZYŃSKI Tomasz Andrzej, lat 39, zam. Ba-
bichy, zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZY-
SZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - lista nr 14
2. GĄSIOREK Wiesław Stanisław, lat 67, zam. Gu-
zew, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY 
RZGÓW - lista nr 15

Okręg Nr 14
1. STARZOMSKA Monika Małgorzata, lat 58, zam. 
Prawda, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ - lista nr 3
2. WAWRZYNIAK Zenon Jan, lat 59, zam. Czyże-
minek, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMI-
NY RZGÓW - lista nr 15
3. KAJDOS Beata, lat 46, zam. Starowa Góra, zgło-
szona przez KWW NOWOCZESNA GMINA - lista 
nr 16
4. SPAŁKA Jan Marian, lat 53, zam. Prawda, zgło-
szony przez KWW PRAWDA - CZYŻEMINEK - li-
sta nr 19

Okręg Nr 15
1. TUMIŃSKA-KUBASA Anna, lat 39, zam. Go-
spodarz, zgłoszona przez KWW LEPSZA PRZY-
SZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - lista nr 14
2. SKALSKI Kordian Piotr, lat 29, zam. Rzgów, zgło-
szony przez KWW RAZEM DLA GMINY RZGÓW 
- lista nr 15

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie

/-/ Mariusz Rutecki
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Uprzedzamy Fakty
Tym razem będziemy przewidywać zachowania „Rzgowskiej 

Prawdy” po szoku, jakiego doznali po rejestracji przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Rzgów nie tego kandy-
data na burmistrza, którego byli pewni, że wystartuje, a tu zamiast 
Jana Mielczarka zgłoszony został Konrad Dariusz Kobus. Blisko 
20 lat młodszy, ale już z dużym doświadczeniem samorządowym.

Taka „cwana” gazeta, a dała się zwieść redaktorom gazety 
„Rzgów – Nasza Gmina”, którzy nie są fachowcami w tej dziedzi-
nie i redagują gazetę raczej z przypadku i bezinteresownie.

W poprzednim wydaniu „Naszej Gminy” umieściliśmy na 
stronie tytułowej fotografię obecnego burmistrza przyjmującego 
bochen chleba od starostów dożynek. Światło słoneczne padało 
idealnie na scenę i zdjęcie wyszło nader korzystnie dla obecnego 
Burmistrza Jana Mielczarka.

To zdjęcie i zachowanie Burmistrza na zebraniach sołeckich, któ-
ry mówił w trybie przyszłym, utwierdziło opozycjonistów w przeko-
naniu, że to nikt inny nie będzie kandydatem – tylko Jan Mielczarek. 
W poprzednich wydaniach gazety z Pabianic, a w szczególności w 
ostatnim ich numerze, „dokładają do pieca” ich nienawiści do obec-
nego Burmistrza na tyle żaru, że gdyby to była prawda, to spłonąłby 
On razem z całym budynkiem Urzędu Miejskiego.

A tu nagle taka zmyłka. Na Burmistrza Konrad Kobus!
I co oni teraz na niego znajdą w tak krótkim czasie? Jak Kobu-

sowi teraz dokopać. Poważna gazeta miałaby z tym problem. Ale 
pewnie nie Gazeta z Pabianic.

Po nich można spodziewać się wszystkiego. Mamy wizję, że na 
pierwszej stronie nowego numeru będzie królował ich kandydat, 
a na Konrada Kobusa poleci stek oszczerstw wyssanych z palca. 
Czy domalują mu wąsy? Czy może zostanie uznany przez nich za 
ubeka? A może jeździł do Niemiec nie po samochód, a do rodziny 
esesmanów? A co napisze o nim Sadurski i Struś Izydor?

Dziwnym by było dla nas zaskoczeniem, gdyby wreszcie usia-
dła ta gazeta na d...e i uznała czyjąś wyższość.

Redaktor „Naszej Gminy”
Marek Bartoszewski

Motto tego komitetu wyborczego brzmi 
następująco: Równomierny Rozwój Miasta 
i Gminy Rzgów. Na naszej liście znajdują się 
młodzi ludzie zaraz po studiach, jak i emeryci z 
dużym doświadczeniem życiowym.

Pięcioro z nich to ludzie z wyższym wy-
kształceniem, ośmioro ze średnim po maturze. 
Zajmują oni odpowiedzialne stanowiska w 
przedsiębiorstwach lub prowadzą rodzinne fir-
my, a kilku z nich jest na zasłużonej, ale aktyw-
nej emeryturze.

Wśród naszych kandydatów blisko 50% to 
nowicjusze, a ośmioro jest radnymi obecnej ka-
dencji.

Tak jak brzmi motto naszego komitetu, bę-
dziemy realizować niezbędne inwestycje w po-
szczególnych miejscowościach naszej gminy w 
miarę, jak budżet gminny na to pozwoli, a na 
straży tych lokalnych interesów będą stali radni 
z poszczególnych okręgów.

Priorytetami naszej grupy radnych będą jed-
nak inwestycje, na które będzie można otrzy-
mywać fundusze z Unii Europejskiej. Obecna 
Rada przygotowała projekty, aby natychmiast 
móc wystąpić o te dofinansowania do Urzędu 
Marszałkowskiego.

Te priorytety to:
– Budowa kanalizacji w Starowej Górze i 
Starej Gadce;
– Budowa Domu Kultury;
– Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgo-
wie;
– Modernizacja hydroforni w Grodzisku, 
Rzgowie i Gospodarzu.
Oprócz tych zamierzeń w poszczególnych so-
łectwach będą realizowane niezbędne zadania 
z zakresu:

– modernizacji i utrzymania bieżącego dróg w 
zakresie odwodnień podmokłych terenów i utrzy-
mania rowów melioracyjnych w dobrym stanie,
– utrzymania w dobrym stanie i budowy w no-
wych zagospodarowanych ulicach oświetlenia 
ulicznego,
– utrzymywania komunikacji gminnej w nie-
pogorszonym zakresie według rzeczywistych 
potrzeb mieszkańców,
– dofinansowania bieżącego utrzymywania jed-
nostek OSP i niezbędnych inwestycji jako gwa-
rantów ochrony p.poż i ratownictwa drogowego 
w gminie Rzgów,
– utrzymania i niezbędnych remontów świetlic 
i strażnic w gminie, które mają służyć lokalnym 
społecznościom, w szczególności KGW i mło-
dzieży,
– bieżącego utrzymania i remontów Gimnazjum 
i wszystkich trzech Szkół Podstawowych oraz 
remontu i rozbudowy Przedszkola Publicznego 
w Rzgowie,
– zmiany Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Rzgów pod kątem racjonalnego wykorzystania 
terenów gminy pod inwestycje przedsiębior-
ców, jak i budownictwo mieszkaniowe.

Nasi przyszli radni będę prowadzili przyjazną 
politykę podatkową dla wszystkich grup podat-
ników; tych podatków, na które ma wpływ Rada 
Miejska w Rzgowie. Umorzeniami podatków 
zajmuje się według kompetencji ustawowych 
wójt, burmistrz, prezydent, który po wyczerpują-
cym uzasadnieniu może takiej czynności doko-
nać. Naszym kandydatem na Burmistrza Rzgo-
wa jest Konrad Dariusz Kobus.

Dziękujemy za zaufanie!
KWW Razem dla Gminy Rzgów

Pomoc dla żołnierza z Ukrainy

Czy będzie chodnik na Grodziskiej?
Problemy, jakie napotykają 

mieszkańcy ul. Grodziskiej w 
Rzgowie, związane z hałasem i 
dużym ruchem samochodów na 
tej ulicy, która jest ciągiem dro-
gi wojewódzkiej nr 714, wszy-
scy znają. Były protesty, pisma 
do Marszałka Województwa 
Łódzkiego. Budowa obwodnicy 
Rzgowa przy sprzeciwie części 
mieszkańców została odłożona. 
Marszałek Województwa Łódz-
kiego, Witold Stępień, podczas 
rozmów z mieszkańcami obiecał 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
wybudowanie chodnika po połu-
dniowej stronie Grodziskiej od 
ul. Polnej do końca.

Wykonano projekt budo-
wy chodnika, trwa uzgadnianie 
zgodnie z procedurą w celu uzy-

skania pozwolenia na budowę z 
Urzędu Wojewódzkiego w Ło-
dzi. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi zgodnie z projektem 
poszerzył pas drogi w celu opty-
malnego usytuowania chodnika. 
W czerwcu br. zostały wykonane 
podziały geodezyjne na tej części 
ul. Grodziskiej. Mieszkańcy po 
wyjaśnieniach podeszli ze zro-
zumieniem do przebiegu chodni-
ka i oddania części powierzchni 
swojej działki od strony ulicy na 
realizację budowy chodnika.

Ale jak to bywa w takich 
przypadkach, w naszej społecz-
ności lokalnej znajdą się osoby, 
które nie zgadzają się na takie 
rozwiązania, sprawy prywatne 
przeważają nad ogólnie społecz-
nie potrzebne. Przez takie dzia-

łania, wyrażenie sprzeciwu dla 
ważnego celu społecznego, ja-
kim jest wybudowanie chodnika 
dla poprawy bezpieczeństwa pie-
szych tej ulicy, budowa chodnika 
zostanie niezrealizowana. Zarzą-
dowi Wojewódzkiemu w Łodzi 
taki sprzeciw jest na rękę. Takich 
problemów i potrzeb mają na 
drogach wojewódzkich dużo.

Szkoda, że gdy się pojawia po 
raz drugi szansa wybudowania 
tego chodnika ze środków woje-
wództwa, nie gminnych, a jest to 
kwota rzędu 1,4 mln zł, która jak 
nam wiadomo została przewi-
dziana w budżecie województwa 
łódzkiego na rok 2015, zostanie 
zaniechana, ale „Polak mądry po 
szkodzie”.

Włodzimierz Kaczmarek

Na początku października br. 
do Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie w ramach współpracy part-
nerskiej z naszą gminą zwróciły 
się władze rejonu storożyniec-
kiego, obwód czerniowiecki na 
Ukrainie, w osobie przewodni-
czącego administracji rejonu, p. 
Jarosława Bartosza, o pomoc 
dla poszkodowanego 21-letniego 
żołnierza, mieszkańca Storożyń-
ca. Doznał on urazu głowy, utra-
ty słuchu i wiele innych uszko-
dzeń ciała od wybuchu granatu 
podczas działań wojennych na 

wschodzie Ukrainy w lipcu 2014 
r. Najgroźniejszym dla życia tego 
żołnierza jest uraz głowy, gdzie 
zachodzi potrzeba wykonania 
zabiegu neurochirurgicznego.

Podczas wizyty naszej dele-
gacji na Ukrainie doszło do spo-
tkania z tym młodym żołnierzem, 
jego matką i z władzami rejonu 
storożynieckiego. Zapewniliśmy 
stronę ukraińską, że uruchomimy 
wszystkie dostępne nam środki 
w celu pomocy medycznej.

Sam poszkodowany w roz-
mowie z nami przedstawił swoją 

sytuację po urazie, jako młody 
człowiek miał plany życiowe, 
ma partnerkę, z którą chciał się 
związać i założyć rodzinę. Obec-
nie ma problemy ze słuchem i 
musi uważać, by się nie uderzyć 
w głowę, ponieważ ma ubytek 
kości głowy.

W wyniku wysłanych pism 
i bezpośrednich rozmów z pla-
cówkami medycznymi na terenie 
Łodzi udało się nam załatwić w 
Uniwersyteckim Szpitalu Kli-
nicznym im. Wojskowej Aka-
demii Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi - Centralny 
Szpital Wojskowy przy zapew-
nieniu dyrekcji szpitala o prze-
prowadzeniu bezpłatnych badań 
i konsultacji celem późniejszego 
wykonania operacji. Termin wy-
konania badań przewidziany jest 
koło 10 listopada 2014 r.

Poważnym problemem jest, 
że za operację trzeba zapłacić, a 
NFZ refunduje osobom ubezpie-
czonym. Ponieważ jest to osoba z 
Ukrainy, nie można takiej refun-
dacji załatwić, a ten żołnierz nie 
jest w stanie ponieść tak dużych 
kosztów zabiegu. Według wstęp-
nej wyceny koszt zabiegu oscy-
luje między 10.000 a 15.000 zł. 
Dlatego zwracamy się z prośbą 
do mieszkańców naszej Gminy, 
firm - może wspólnymi siłami 
pomożemy temu młodemu żoł-
nierzowi z Ukrainy.

Wszystkich zaintereso-
wanych udzieleniem pomocy 
prosimy o kontakt z redakcją 

Komitet Wyborczy Wyborców
Razem dla Gminy Rzgów

NG lub z niżej podpisanym w 
budynku Urzędu Miejskiego w 
Rzgowie, pokój nr 11,
tel. 42-2141233.

Włodzimierz Kaczmarek
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Kłamstwa Gazety z Pabianic

Efekty interpelacji 
radnych

W odpowiedzi na interpelację radnego Marka Bartoszew-
skiego w sprawie odtworzenia jezdni nad przepustami drogo-
wymi w Grodzisku Burmistrz Jan Mielczarek zlecił wykonanie 
takich robót Rzgowskiej Spółce Komunalnej jako jedną z pierw-
szych prac w początkach jej działalności.

Nazajutrz zaasfaltowano te miejsca oraz inne ubytki w jezdni 
w Grodzisku.

* * *
W odpowiedzi na interpelację radnego Stanisława Giera-

sińskiego Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek informuje, iż od-
tworzenie przedmiotowej drogi zostanie zlecone Rzgowskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na począt-
ku przyszłego miesiąca (tj. w listopadzie 2014 r.).

Termin wykonania tych prac przewidywany jest na I połowę 
listopada 2014 r.

(Red.) Frezowanie asfaltu nad przepustami

„Sądzę innych – według siebie”
Wszystkim czytelnikom od co najmniej roku wia-

domo, jakie paszkwile rzuca „Rzgowska Prawda” na 
Przewodniczącego Rady Marka Bartoszewskiego w 
kontekście działalności firmy RINSTAL, należącej do 
jego syna Roberta. Wyssane z palca oszustwa zostały 
ostatecznie obalone przez Komisję Rewizyjną pod-
partą w swoich działaniach przez niezależnego rze-
czoznawcę, którzy to opublikowali oficjalny protokół 
z kontroli przetargów i obrotów tej firmy (nie docho-
dów). Protokół został zaprezentowany na sesji przez 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Wiesława 
Gąsiorka, umieszczony został w rzgowskim BIP-ie 
oraz w całości ukazał się w gazecie „Rzgów – Nasza 
Gmina” miesiąc temu.

Z protokołu jasno wynika, że nie trzyma się kupy 
oszczerstwo, że przetargi wygrywa tylko firma RIN-
STAL, gdyż na przestrzeni czterech lat wygrała tylko 
jeden na usuwanie awarii wodociągowych i kanali-
zacyjnych. Drugie oszczerstwo to to, że w latach (tak 
podaje gazeta z Pabianic) 2012 i 2013 RINSTAL zaro-
bił 1,2 mln zł w Gminie za wykonywane tam usługi. 
Łatwo podliczyć słupki z protokołu, które sumują się 
kwotą trochę powyżej 500 tys. zł na dwa lata, i to nie 
jest zysk firmy RINSTAL, tylko kwota brutto z VAT-
-em, który stanowi około 100 tys. zł i odprowadzony 
jest przez tę firmę do skarbu państwa.

Średnio na rok to kwota obrotów firmy sięga około 
200 tys. zł. W tym są zakupy materiałów, paliwa, na-
prawy i amortyzacja koparek, samochodów i sprzętów, 
wynagrodzenia i podatki z ZUS-ami od pracowników. 
Średni zysk firmy z wykonywanych usług wynosi oko-
ło 15% tej kwoty, co daje miesięcznie zawrotną dla ga-
zety z Pabianic kwotę 3 tys. zł, z czego zapłacić trzeba 
jeszcze podatek dochodowy.

Takie wyniki kontroli to wielka potwarz dla opozy-
cji, która nie zamierza złożyć broni po tej wpadce. No 
co tu zrobić, żeby dokopać? Kontrola wyszła pozytyw-
nie, to teraz trzeba nasłać prokuraturę z policją – może 
coś wygrzebią przed wyborami?

Opozycji, jak i gazecie z Pabianic, RINSTALOWI 
również wiadomym jest, że na wniosek tych pierw-
szych już od roku prowadzone jest śledztwo policyjne, 
czy aby wszystkie awarie wodociągowe usuwane przez 
RINSTAL były faktycznie usunięte? A może te roboty 
zrobiły święte „Graale”? Czy może krasnoludki?

Nie wystarczyły ksera faktur przekazane przez 
ZWiK policji blisko rok temu. Opozycja, wystarczy 
spojrzeć na łamy gazety z Pabianic, mając doświadcze-
nie z prokuraturą, sądami i organami ścigania, spowo-
dowała wkroczenie policji do firmy RINSTAL po 6:00 
rano tylko po to, aby otrzymać oryginały tych faktur 
sprzedaży, które jako druki ścisłego zarachowania stały 
sobie od dwu lat w skoroszytach na regale, dostępne 
do kontroli dla wszystkich uprawnionych podmiotów.

Obydwaj Panowie uznali, że dobre imię firmy, jak 
renoma ich i nazwiska zostały poważnie naruszone.

Pan Robert Bartoszewski, właściciel firmy RIN-
STAL, nazajutrz złożył wymówienie umowy ZWiK-
-owi następującej treści:

Grodzisko, dnia 6 października 2014 r.

PHU RINSTAL Robert Bartoszewski
Grodzisko 44A, 95-030 Rzgów

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Rzgowie

ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów

Wypowiedzenie umowy
Z uwagi na podważanie wiarygodności usług 

wykonywanych przez firmę „PHU RINSTAL”, 
traktowane przeze mnie jako szykanowanie imie-
nia firmy „PHU RINSTAL”, w związku z usługami 
świadczonymi na zlecenie Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, na podsta-
wie umowy zawartej w dniu 14.08.2012 r.; umowy, 
której przedmiotem było usuwanie awarii na sie-
ci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
na terenie Gminy Rzgów – niniejszym (tj. w dniu 
6.10.2014 r.) wypowiadam ww. umowę z zacho-

waniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
w myśl par. 1 pkt 4 umowy.

Kontynuowanie w dalszym ciągu świadczenia 
usług na rzecz Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Rzgowie, przy jednoczesnym pro-
wadzeniu przez organy ścigania czynności (w 
związku z umową zawartą z GZWiK w Rzgowie) 
polegających m.in. na szukaniu potwierdzenia 
wiarygodności wykonywanych przez moją firmę 
usług, w tym:
– przesłuchania świadków (osób, na których po-
sesjach firma PHU RINSTAL usuwała zgłaszane 
awarie w ramach zawartej z GZWiK umowy lub 
osób zamieszkujących w pobliżu odcinka, na któ-
rym usuwano zgłaszane awarie w ramach zawar-
tej z GZWiK umowy), a także
– przeszukiwania dokumentacji mojej firmy,
ma wpływ na obniżenie wiarygodności firmy PHU 
RINSTAL w oczach dotychczasowych, jak i przy-
szłych klientów firmy oraz naraża na utratę zaufa-
nia potrzebnego do wykonywania przeze mnie 
działalności gospodarczej.

Mając na uwadze konieczność zachowania do-
brego imienia firmy „PHU RINSTAL” w celu unik-
nięcia dalszych strat, w tym strat finansowych – 
wypowiadam umowę, jak na wstępie.

Robert Bartoszewski

Tym sposobem na nowy samorząd rzgowski spada 
odpowiedzialność utrzymania w ruchu i ciągłości do-
staw wody dla mieszkańców gminy Rzgów. Musi się 
to odbywać w przyszłości – tak jak do tej pory – z po-
szanowaniem zasad przetargowych, w szczególności z 
dbałością o ciągłe dostawy wody do poszczególnych 
odbiorców, co stanowi podstawę tych działań.

Równorzędną również kwestią jest sprawa ceny za 
te usługi, co może wpłynąć znacząco na wzrost ceny za 
1 m3 wody dla obywatela gminy.

No cóż, razem z kwestią tych awarii można wy-
lać „dziecko z kąpielą”, to znaczy święty spokój w tej 
dziedzinie życia mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Akcja Sprzątania Świata

Samorząd – szkołą demokracji

Ślubujemy!

Dzień Edukacji w Guzewie
14 października 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Guzewie odbyła się uroczysta akademia z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczął tradycyjnie p. dyrektor Tomasz Drab-
czyński, który serdecznie powitał przybyłych gości, nauczycieli, 
pracowników oraz uczniów. Słowa podziękowania i uznania skie-
rował w stronę wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Pod-
kreślał ich trud i zaangażowanie w rozwój naszej szkoły oraz w 
edukację i wychowanie dzieci.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, przygotowana 
pod kierunkiem pani Urszuli Sabeli, w wykonaniu uczniów klasy 
IV, której motywem przewodnim stał się awans zawodowy nauczy-
cieli. Uczniowie wykazali się kunsztem recytatorskim, aktorskim, 
zaprezentowali wspaniałe możliwości wokalne oraz umiejętności 
taneczne. Świetny dobór repertuaru muzycznego i tekstów wpra-
wił w doskonały nastrój uczestników akademii.

Po dynamicznym i pełnym humoru występie artystycznym 
uczniowie rozdali nauczycielom oraz pracownikom szkoły słodkie 
upominki oraz kwiaty.                                    Agnieszka Juraszek

„Gdy pamięć zanika,
mówią kamienie”

Od kilku lat nasi rodacy, rówieśnicy i harcerze z Wileńsz-
czyzny, Ukrainy i Białorusi organizują akcję sprzątania polskich 
nekropolii. Młodzi ludzie porządkują groby tych, którzy nie do-
czekają się wizyty najbliższych. Młodzież z wielu szkół w Polsce 
bierze udział w tej akcji, w tym roku i nasza szkoła - Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie - dołączyła do nich.

Sześcioosobowa grupa (Sara Pikala, Julia Waprzko, Jakub 
Waprzko, Sara Rechcińska, Weronika Pierzchałka i Karolina 
Świercz) pod opieką p. Mariusza Bojanowskiego, koordynuje 
akcję, której celem jest zbieranie zniczy lub pieniędzy, za które 
znicze zostaną zakupione, a potem przekazane młodzieży na Kre-
sach i Zaolziu. Zbiórka trwa i cieszy się sporym zainteresowaniem.

M. Bojanowski

„Turysto! – Szanuj Środo-
wisko” - pod takim hasłem 
odbyła się tegoroczna ogól-
nopolska akcja „Sprzątanie 
Świata - Polska”, której finał 
przypadł na 20-21 września 
2014 r.

W jaki sposób działamy na 
przyrodę podczas spaceru po 
lesie? Dlaczego w lasach jest 
tak dużo nielegalnych składo-
wisk odpadów? Co zrobić, aby 
zmniejszyć swój ślad ekolo-
giczny? Na te i inne pytania sta-
rała się odpowiedzieć młodzież 
z Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie.

Uczennice z klasy drugiej 
„B” przeprowadziły akcję pla-
katowo-konkursową. Zachę-
cały do selektywnej zbiórki 
odpadów, promowały zasadę 
RRR, dawały również „ekore-
cepty” na oszczędzanie wody, 
energii, na mądre zakupy, a 
przede wszystkim na ograni-
czenie wytwarzania odpadów. 
Dziewczęta zinwentaryzowały 
kilka „dzikich” składowisk na 
terenie gminy. Opracowały wy-
niki badań i podały receptę na 
likwidację tych wysypisk.

Śmieci w lasach są brudne i 
brzydkie, szpecą piękny krajo-
braz naszej podmiejskiej oko-
licy. Skutecznie odstraszając 
turystów, rowerzystów, grzy-
biarzy, wystawiają mieszkań-
com gminy Rzgów niechlubne 
świadectwo. Wysypiska te są 
poważnym zagrożeniem dla 
gleby, wody, powietrza, dla lu-
dzi i zwierząt. Trafiają na nie 
różnorodne odpady. Miesz-
kańcy wyrzucają wszystko, co 
nie jest już im potrzebne, nie 
zwracając uwagi na szkodliwy 
wpływ odpadów na przyrodę, a 

także na nich samych oraz ich 
rodziny.

Praca wykonana przez Olę, 
Karolinę, Kamilę, Patrycję, 
Weronikę, Julię, Patrycję, Nata-
lię, Anię i Martynę, pod opieką 
nauczycielki chemii – Emilii 
Nowackiej i nauczycielki języ-
ka polskiego - Agnieszki Ruty, 
będzie reprezentować szkołę w 
wojewódzkim konkursie eko-
logicznym „Szkolny detektyw 
– poszukiwanie nielegalnych 
składowisk odpadów”.

Życzę powodzenia!
Emilia Nowacka

Dnia 25.09.2014 r. zostały 
przeprowadzone w Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie wybory do Samorzą-
du Uczniowskiego. Poprzedzone 
były lekcjami na przedmiocie 
wiedza o społeczeństwie i krótką 
kampanią wyborczą, w trakcie 
której kandydaci prezentowali 
najważniejsze postanowienia ze 
swoich programów wyborczych.

Uprawnieni do głosowania 
byli wszyscy uczniowie szkoły. 
W głosowaniu wzięło udział 169 
uczniów, którzy wybierali swoich 
przedstawicieli spośród trzech 

kandydatów. Wśród wszystkich 
głosów oddanych wszystkie były 
ważne, co świadczy o bardzo do-
brym zrozumieniu zasad demo-
kratycznych wyborów oraz ran-
dze wyborów szkolnych.

Komisja wyborcza złożona 
z przewodniczących dziewięciu 
klas czuwała nad prawidłowym 
przebiegiem glosowania i po jego 
zakończeniu dokonała obliczeń 
głosów. W wyniku demokratycz-
nych wyborów przewodniczą-
cym Samorządu Uczniowskiego 
został Krystian Bloch, a jego 
zastępcą - Sara Pikala.

Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego to ważna lekcja 
demokracji, ponieważ wybór 
przedstawicieli szkoły, którzy 
sprawują władzę w naszym imie-
niu, jest najważniejszym me-
chanizmem demokratycznym. 
Oswojenie uczniów z sytuacją 
głosowania, podejmowanie 
świadomych wyborów i krytycz-
ny wybór reprezentantów - to 
oswojenie się z rolą wyborcy w 
przyszłości, co zaowocuje ak-
tywnym obywatelstwem.

Koordynator działań
Beata Ways

14 października 2014 r. 
uczniowie klas pierwszych Szko-
ły Podstawowej im. Jana Długo-
sza w Rzgowie złożyli uroczyste 
ślubowanie na sztandar szkoły 
i zostali przyjęci w poczet jej 
uczniów. Zanim jednak wypo-
wiedzieli słowa przysięgi i zo-
stali pasowani na uczniów, za-
prezentowali przed zgromadzoną 
publicznością swoje umiejętno-
ści recytatorskie i wokalne, któ-
re kształcili pod okiem wycho-
wawców: Ilony Ziemak, Alicji 
Sztandor i Elżbiety Koper-Ro-
śniak.

Mimo dużej tremy wszystko 
wypadło znakomicie. Dyrektor 
Szkoły, p. Iwona Skalska, ży-
czyła nowym uczniom sukcesów 
w nauce i radości ze zdobywania 

wiedzy. Ostatnim miłym akcen-
tem tego niezwykłego dnia było 
spotkanie w klasie i wspólny 
poczęstunek. Tutaj również wy-

chowawcy wręczyli okoliczno-
ściowe dyplomy pasowania na 
ucznia.

Wszystkim pierwszoklasi-
stom gratulujemy i życzymy, aby 
nauka była dla nich wspaniałą 
przygodą.

Wychowawcy
klas pierwszych
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Rok Oskara Kolberga

Dbamy o bezpieczeństwo

„WF z Klasą” w gimnazjum

Poznają Rudę Pabianicką
Jesień w pełni, pogoda sprzyja wycieczkom, zwłaszcza tym 

rowerowym. W takiej właśnie wyprawie wzięli udział ucznio-
wie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. W 
sobotnie przedpołudnie, 24 września, gimnazjaliści wyruszyli ze 
Rzgowa w kierunku Rudy Pabianickiej. Ich celem było poznanie 
historii Rudy, jej dziejów na przestrzeni wieków, związku z łódz-
kimi fabrykantami i Łodzią filmową. O tym wszystkim opowiadała 
uczestnikom nauczycielka języka polskiego, Agnieszka Ruta.

Uczestnicy wycieczki poznawali tajemnice Rudy pod hasłem 
„Miasto w mieście”, biorąc udział w grze terenowej przygotowanej 
przez nauczyciela. Quiz obejmował pytania i zadania dotyczące ar-
chitektury sakralnej, dziejów znanych i nieznanych mieszkańców 
Rudy, fabrykanckich wilii, historii linii tramwajowej, która już w 
1916 r. łączyła Łódź ze Rzgowem, a także miejsc wypoczynku, 
takich jak Stawy Stefańskiego czy Zespół Przyrodniczo-Krajobra-
zowy „Ruda Willowa”. Quiz okazał się doskonałą formą nauki hi-
storii, a uczestnicy już czekają na kolejną wyprawę.

Tekst i fot. Agnieszka Ruta

Redakcja Młodej Generacji
na premierze Ptasiego Radia

Młodzi uczestnicy zajęć plastycznych z Gminnego Ośrodku 
Kultury w Rzgowie wzięli udział w niezwykłym, artystyczno-eko-
logicznym projekcie „Kolorowa Lokomotywa – Poznaj Łódzką 
Małą Ojczyznę”. W ramach projektu powstał spektakl teatralny pt. 
Ptasie Radio w Rzgowie, do którego scenariusz napisała Agniesz-
ka Ruta w oparciu o wiersz Juliana Tuwima. Premiera odbyła się 
7 października, uczestnicy projektu stanęli na wysokości zadania i 
zagrali, zaśpiewali oraz zatańczyli jak profesjonaliści.

Młodym aktorom w przygotowaniach i próbach towarzyszyli 
reporterzy RMG, którzy z tego wyjątkowego wydarzenia przygo-
towali relację telewizyjną. Nasza kamera jest wszędzie tam, gdzie 
dzieje się coś ważnego, a tym razem materiał filmowy, przygoto-
wany przez naszych dziennikarzy, posłuży do oceny przedstawie-
nia przez konkursowe jury.

Redakcja trzyma kciuki za młodych aktorów i opiekunów pro-
jektu, panie Irminę Kuzik i Agnieszkę Rutę, oraz koordynatora 
przedsięwzięcia, p. Wojciecha Skibińskiego, którzy już 25 paź-
dziernika poznają wyniki konkursu w ramach projektu.        (AR)

„WF z Klasą” to ogólnopolski 
program adresowany do nauczy-
cieli wychowania fizycznego. 
Działania prowadzone są przez 
Fundację Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, we współpracy 
z „Gazetą Wyborczą” i portalem 
Sport.pl, ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

Ideą programu jest wspiera-
nie nauczycieli w opracowywa-
niu innowacyjnych programów 
zajęć sportowych i propagowa-
nie mądrze prowadzonych lekcji 
WF, które mogą być przyjemno-
ścią dla każdego ucznia. Celem 
jest oczywiście zapobieganie 
zwolnieniom z lekcji wychowa-
nia fizycznego, profilaktyka ga-
lopującej otyłości wśród dzieci 
i młodzieży oraz propagowanie 
aktywności fizycznej jako zdro-
wego nawyku na całe życie. Pro-
gram kładzie szczególny nacisk 

na zdrowy tryb życia, zasadę „fair 
play”, aktywizację uczniów mniej 
sprawnych oraz równe traktowa-
nie chłopców i dziewcząt.

W piątek 5 września br. na 
Stadionie Narodowym w War-
szawie nastąpiła uroczysta inau-
guracja II edycji programu „WF 
z Klasą”. W uroczystym otwar-
ciu wzięło udział ponad 200 go-
ści, wśród których znaleźli się 
nauczyciele i nauczycielki WF, 
dyrektorzy szkół, rodzice, przed-
stawiciele związków i organi-
zacji sportowych oraz wszyscy, 
dla których problem spadającej 
aktywności fizycznej młodzie-
ży jest ważny i warty przedys-
kutowania. Swoją obecnością 
zaszczycili organizatorów także 
goście honorowi: Minister Spor-
tu i Turystyki, Andrzej Biernat, 
Minister Edukacji Narodowej, 
Joanna Kluzik-Rostkowska, 

oraz gospodarz Stadionu Naro-
dowego i prezes zarządu spółki 
PL.2012+, Tomasz Półgrabski. 
Wydarzenie poprowadził dzien-
nikarz i działacz społeczny - 
Piotr Pacewicz.

Chcemy się pochwalić, że 
Gimnazjum im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Rzgowie przy-
stąpiło do programu „WF z kla-
są” po to, by jeszcze bardziej 
zachęcić uczniów do aktywności 
fizycznej. Opiekunami projektu 
zostali nauczyciele wychowa-
nia fizycznego naszej szkoły - p. 
Grażyna Żabka i p. Jacek Kac-
przak oraz p. Beata Ways.

Mamy nadzieję, że aktywny 
udział w programie wpłynie na 
uatrakcyjnienie lekcji oraz pod-
niesie frekwencję uczniów na za-
jęciach wychowania fizycznego.

Jacek Kacprzak, nauczyciel 
wychowania fizycznego

„Śladami Oskara Kolberga” 
- to projekt edukacyjny, zre-
alizowany przez Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka 
i Gminny Ośrodek Kultury w 
Rzgowie. Przypadająca w 2014 
r. 200. rocznica urodzin Oskara 
Kolberga stała się inspiracją do 
przybliżenia uczniom życia i 
twórczości folklorysty, etnogra-
fa i ludoznawcy. Prace nad pro-
jektem rozpoczęły się od lekcji 
muzyki, gdzie uczniowie zapo-
znawali się z postacią etnografa 
i jego badaniami. Dzięki tym 
lekcjom napisanie scenariusza, 
który zainteresowałby sztuką 
ludową, tradycjami i obrzędami, 
które opisał w swoich dziełach 
Kolberg, było przyjemnością.

Tematyka folklorystyczna 
może być atrakcyjna dla współ-

czesnej młodzieży pod warun-
kiem umożliwienia jej bliż-
szego poznania w najbliższym 
otoczeniu. To tłumaczy, dlacze-
go do realizacji projektu zostali 
zaproszeni „Rzgowianie”. Tra-
dycyjny taniec ludowy jest nie-
odzowną częścią życia kultu-
ralnego społeczności Rzgowa. 
Ważne jest światłe i świadome 
pojmowanie kulturalnych, arty-
stycznych wartości rodzimego 
dziedzictwa kulturowego, które 
promuje zespół. Jedynie dzięki 
działalności zespołów regional-
nych, doceniających zasób ar-
tystycznych wartości, możliwe 
jest przekazywanie ich następ-
nym pokoleniom i tym samym 
uchronienie od niepamięci.

Rok Oskara Kolberga oraz 
realizacja opracowanego pro-

jektu przyczyniły się do po-
znania i popularyzacji tematyki 
ludowej, co w rezultacie po-
zytywnie wpłynęło na zmianę 
nastawienia dorastającej mło-
dzieży do sztuki ludowej. To łą-
czenie pokoleń tancerzy, dedy-
kowane na tę okoliczność tańce 
w wykonaniu absolwentów 
szkoły, obecnych uczniów z 
gminy i okolic Rzgowa, wspól-
ne śpiewy z gimnazjalistami, 
prezentacja fotograficzna, po-
zwoliły na zrozumienie ludo-
wości i docenienie jej wartości.

Polski folklor to skarb naro-
dowy, podziwiany na wszyst-
kich kontynentach. Dziękujemy 
za to wszystkim animatorom 
polskiej kultury, zespołom i na-
uczycielom.           Beata Ways

Koordynator Projektu

Wrzesień to miesiąc, w któ-
rym w szczególny sposób mówi 
się o bezpieczeństwie. Dotyczy 
to przede wszystkim porusza-
nia się w ruchu drogowym, 
ale również bezpieczeństwa w 
domu i w szkole.

W ramach Tygodnia dla 
Bezpieczeństwa w Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Rzgowie wiele się działo. 
Uczniowie klas trzecich w czasie 
zajęć edukacji dla bezpieczeń-
stwa uczyli się, jak w prawidło-

wy sposób udzielić pierwszej 
pomocy ofiarom wypadków. 
Ćwiczenia dotyczyły ewakuacji 
poszkodowanych, ułożenia w 
pozycji bocznej ustalonej oraz 
resuscytacji.

Ogłoszony został również 
konkurs, którego uczestnicy mie-
li za zadanie przetłumaczyć z 
języka angielskiego informacje 
ONZ, dotyczące statystyk wy-
padków drogowych na świecie, 
w roku 2013. Ostatnim elemen-
tem Tygodnia Bezpieczeństwa 
było przeprowadzenie próbnego 
alarmu przeciwpożarowego, po-
łączonego z ewakuacją uczniów, 
nauczycieli i pracowników z bu-
dynku szkoły. Akcja przebiegła 
bez zakłóceń, zgodnie z proce-
durami, co świadczy o dobrym 
przygotowaniu całej społeczno-
ści szkolnej.        Tekst: A. Ruta,

M. Bojanowski
Fot. Beata Ways
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Pasowanie na przedszkolaka
Tradycyjnie nowy rok szkolny w Przedszkolu Publicznym w 

Rzgowie rozpoczęła uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, 
która odbyła się 8 października 2014 r. W tym dniu cała przed-
szkolna społeczność wzięła udział w uroczystości przygotowanej i 
prowadzonej przez panie nauczycielki Ewę Rogalewicz i Agniesz-
kę Zientarę.

Przedszkolaki, które po raz pierwszy zawitały w nasze progi, 
złożyły uroczyste ślubowanie na przedszkolaka i zostały pasowane 
przez panią dyrektor Mariolę Mikołajczyk czarodziejskim ołów-
kiem. Dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy z rąk pani 
wicedyrektor Małgorzaty Janik-Płonka. Po zakończonym ślubo-
waniu wszystkie dzieci bawiły się przy znanych i lubianych utwo-
rach muzycznych. Po przyjściu do przedszkola na dzieci czekał 
słodki poczęstunek.

W naszym przedszkolu odbyły się również pierwsze wycieczki 
autokarowe. Dzieci z grup I, II, III i IV pojechały do kina Tomi w 
Pabianicach na bajkę pt: „Pszczółka Maja”. Wszystkie dzieci były 
bardzo zadowolone, tym bardziej że obejrzały ulubioną bajkę w 
nowej scenerii sali kinowej. Dzieci po powrocie z kina z ogrom-
nym przejęciem wypowiadały się na temat bohaterów i ich przy-
gód oraz rysowały ilustracje do obejrzanej bajki.

Dzięki uprzejmości państwa Turskich przedszkolaki z grup 
starszych pojechały na wycieczkę do gospodarstwa ogrodniczego. 
Zapoznały się z zasadami pielęgnacji roślin szklarniowych, działa-
niem urządzeń usprawniających czynności pielęgnacyjne. Wszyst-
kie dzieci otrzymały też upominki w postaci doniczek z chryzan-
temami.

W imieniu Rady Pedagogicznej – Ewa Chmielewska

„Rzecz ta miała miejsce w słynnym rzgowskim grodzie…”,
czyli o obchodach Dnia Edukacji Narodowej

w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
Dzień Edukacji Narodowej 

(14 października) jest rokrocz-
nie świętowany przez całą spo-
łeczność szkolną rzgowskiego 
Gimnazjum. Także i w tym 
roku szkolnym zawitali w progi 
szkoły zaproszeni goście, na-
uczyciele, uczniowie oraz ich 
rodzice. Uroczystość rozpoczęli 
i poprowadzili przedstawiciele 
nowo wybranego samorządu 
szkolnego - Sara Pikala oraz 
Krystian Bloch z klasy IIIc. Po 
przywitaniu wszystkich przy-
byłych, w obecności Sztandaru 
szkoły, odbyła się ceremonia 
ślubowania uczniów klas pierw-
szych, którzy przyrzekali godnie 
ją reprezentować i być wiernym 
wartościom przez nią propago-

wanym. Uczniowie otrzymali 
pamiątkowe znaczki z herbem 
gimnazjum, a ich przedstawicie-
le złożyli na ręce Pani Dyrektor 
podziękowania za przyjęcie ich 
do uczniowskiego grona.

W następnej części uroczy-
stości zgromadzona publicz-
ność miała okazję przenieść 
się w czasy bliskie patronowi 
Gimnazjum – Kazimierzowi 
Jagiellończykowi i obejrzeć 
przedstawienie przygotowane 
przez uczniów klas pierwszych 
przy wsparciu ich wychowaw-
ców oraz rodziców. Dzięki de-
koracjom, strojom oraz staro-
polskiemu językowi wiernemu 
epoce, choć niepozbawionemu 
dowcipu, a przede wszystkim 

wspaniałej grze młodych akto-
rów - mogliśmy się przekonać, 
jak niełatwe czasem bywa życie 
rzgowskich żaków, choć wszel-
kie podobieństwo do rzeczywi-
stych osób i zdarzeń było oczy-
wiście przypadkowe J.

Nie był to koniec wrażeń, 
ponieważ starsi koledzy na-
szych „pierwszaków” z klasy 
IIIc postanowili sprawdzić, czy 
na pewno nadają się oni, by no-
sić miano ucznia rzgowskiego 
Gimnazjum. Ich przedstawi-
ciele zostali poddani zręcz-
nościowym próbom i musieli 
wykazać się wiedzą dotyczącą 
szkolnego życia. Rywalizację, 
głównie dzięki swej sprawno-
ści, wygrała klasa Ia.

Część artystyczną uroczy-
stości uświetniły także występy 
przygotowane przez p. Beatę 
Ways. Zespół wokalny zade-
dykował klasom pierwszym 
utwór Marka Grechuty „Ważne 
są tylko te dni, których jeszcze 
nie znamy”, a następnie podzi-
wialiśmy pokaz tańca nowo-
czesnego przygotowany przez 
klasy drugie.

Po złożeniu gronu pedago-
gicznemu okolicznościowych 
życzeń wraz z literackim pre-
zentem w formie recytowanych 
przez uczniów wierszy głos za-
brała Dyrektor Gimnazjum w 
Rzgowie – p. Monika Łoboda, 
która w swoim imieniu również 
przekazała życzenia wszystkim 

obecnym. Wyrazem podzię-
kowania było także wręczenie 
nagród nauczycielom oraz pra-
cownikom szkoły.

Przyszedł czas i na nagro-
dy dla uczniów Gimnazjum. 
Przy okazji rozwiązania kilku 
konkursów sportowych, języ-
kowych oraz fotograficznego, 
organizowanego wraz z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury, spo-
ra grupa uczniów miała oka-
zję odebrać dyplomy i drobne 
upominki oraz zapozować do 
wspólnego zdjęcia.

Na uczniów klas pierwszych 
– głównych bohaterów tego 
dnia czekał jeszcze w klasach 
poczęstunek ufundowany przez 
Radę Rodziców, a na nauczy-
cieli Gimnazjum - wiele miłych 
słów okraszonych kwiatami i 
uśmiechami uczniów.

Wychowawca klasy Ia: 
Agnieszka Grobelna

Dzień języków obcych
Rok 2001 został ogłoszony 
przez Radę Europy Europej-
skim Rokiem Języków. Od tej 
chwili co roku 26 września 
obchodzi się Europejski Dzień 
Języków w 47 krajach człon-
kowskich Rady Europy.

Jak co roku, Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie uczestniczyło w Euro-
pejskim Dniu Języków Obcych. 
Już tydzień przed 26 września 
nasze uczennice z klasy IIa 
przygotowały gazetki z infor-
macjami o językach i krajach 
Europy, a także o samym Dniu 
Języków Obcych, jego historii i 
tradycjach w innych krajach.

Dokładnie 26 września 
uczniowie przystąpili do qu-
izu z wiedzy o krajach i języ-
kach Europy oraz do dyktanda 

- Mistrz Ortografii Angielskiej. 
Wielu z nich wzięło udział w 
konkursie, jednak tylko naj-
lepsi zostali wyróżnieni. Pod 
okiem naszych nauczycielek 
języków obcych - p. Agniesz-
ki Franczak oraz p. Agnieszki 
Grobelnej - uczniowie przygo-
towywali się do zbliżającego 
dnia. „Asami” okazali się nie-
liczni.

I miejsce w quizie zajął 
Patryk Franczak - uczeń klasy 
2b, drugie, ex aequo - Sandra 
Rechcińska z klasy 3a oraz 
Jan Niepsuj z klasy 3b, trze-
cie miejsce, również ex aequo, 
zajęły Karolina Suliga z kla-
sy 2c i Anna Walczak z 1b. 
Mistrzem ortografii naszego 
gimnazjum został Samy Hi-
dane - uczeń klasy 2c.

Mechanizmy uzależnień w sieci
Jak modelować zachowania dziecko-
multimedia. Spotkanie dla rodziców

Po raz kolejny Gimnazjum im. K. Jagiellończyka odwiedzi w 
dniu 13 listopada, tj. czwartek, prof. dr hab. Mariusza Jędrzej-
ko. Wszystkich zainteresowanych tematyką cyberprzemocy oraz 
zagrożeń związanych z internetem, sposobami radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach, którzy chcą pozyskać wskazówki i rozwią-
zania mogące pomóc modelować zachowania dziecko-komputer, 
zapraszamy na spotkanie w dniu 13.11.2014 r., godz. 17.00, odbę-
dzie się ono w sali gimnastycznej gimnazjum.

Specjalista ds. cyberprzemocy, Dyrektor Zarządzający Mazo-
wieckiego Centrum Profilaktyki, mgr Maciej Szczodrowski, w 
dniu 12 i 13 listopada przeprowadzi również warsztaty dla mło-
dzieży. Spotkania z pracownikami Mazowieckiego Centrum Pro-
filaktyki i Uzależnień cieszą się dużą popularnością i zaintereso-
waniem w całej Polsce, dlatego po raz kolejny zaprosiliśmy ich do 
naszej placówki.

Po warsztatach prowadzonych u nas przez prof. dr hab. Mariu-
sza Jędrzejko wiele osób nawiązało współpracę z centrum profi-
laktycznym - dlatego też serdecznie zachęcam całą społeczność lo-
kalną do udziału w spotkaniu.  Pedagog szkolny, Edyta Waprzko

Dyplomy oraz nagrody 
wręczono 14 października 
podczas uroczystości ślubowa-
nia uczniów klas pierwszych 
połączonej z Dniem Edukacji 
Narodowej. Wszystkim nagro-
dzonym uczniom gratulujemy 
i życzymy sukcesów w dalszej 
nauce. Uczcie się języków, na-
prawdę warto!

Aleksandra Majdańska, 
uczennica kl. IIc

Dzień Papieski
W niedzielę, 12 październi-
ka 2014 r., już po raz czter-
nasty w całej Polsce obcho-
dziliśmy Dzień Papieski. 
Tegorocznym obchodom 
towarzyszyło hasło „Świę-
tymi bądźcie”.

Z tej okazji młodzież 
Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie 
przygotowała krótki pro-
gram przypominający święte 
życie Papieża i Jego naucza-
nie o świętości, skierowane 
do młodych z okazji Świato-
wych Dni Młodzieży. Wypo-
wiedzi Papieża zostały ubo-
gacone śpiewem młodzieży, 
należącej do scholii parafial-
nej, prowadzonej przez p. 
Weronikę Bednarczyk.

Program ten obejrze-
li nauczyciele i uczniowie 
gimnazjum podczas apelu w 
piątek, 10 października, na-
tomiast parafianie podczas 
niedzielnej Eucharystii o 
godz. 10.00.

Elżbieta Wira
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Nasza recenzja
Kindziuk Milena, Matka Świętego: Poruszające świadectwo Ma-
rianny Popiełuszko, Kraków 2012, Wydawnictwo Znak.

Urodzony 14 września 1947 r. polski prezbiter rzymskokatolic-
ki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, obrońca praw człowieka w 
PRL, Jerzy Popiełuszko, jest bohaterem pełnego emocji świadectwa 
matczynej miłości i wiary w zwycięstwo dobra. Nawet bestialskie za-
mordowanie syna nie zachwiało bezgranicznej ufności Marianny Po-
piełuszko, która zawierzyła swój los Bogu.

Zaangażowanie księdza Jerzego w politykę, jego odważne kazania 
wygłaszane w czasie stanu wojennego, słynne nabożeństwa za ojczy-
znę odprawiane w warszawskich kościołach stały się dla władz PRL-
-u niezwykle drażliwą sprawą. Popiełuszko był doskonałym mówcą, 
jego homilie dotykały spraw najważniejszych - życia w prawdzie i 
miłości. Jego działalność stała się przedmiotem licznych propagando-
wych ataków, czynionych przez władze komunistyczne. Wielokrotnie 
szykanowany przez funkcjonariuszy SB, w nocy z 18 na 19 paździer-
nika 1984 r. został uprowadzony i zamordowany.

Procesy dotyczące tej sprawy nie ujawniły wszystkich okoliczno-
ści, a zwłaszcza inspiratorów zbrodni, co do dziś wzbudza liczne dys-
kusje. Pogrzeb uwielbianego księdza stał się w dniu 3 listopada 1984 
r. wielką, narodową manifestacją.

Polacy do dziś pielęgnują, a nawet kultywują pamięć wspaniałe-
go księdza. Jego imię otrzymują szkoły, place, ulice. 13 października 
2009 r. ksiądz Popiełuszko został odznaczony Orderem Orła Białego, 
a kilka miesięcy później (6.06.2010 r.) ogłoszony błogosławionym.

  Anna Malinowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Losy słynnych kobiet

Swoich rozmówców, 
bohaterów biografii, au-
torka stara się nakłonić do 
zwierzeń. Jest przy tym 
delikatna i ujmująca, co 
powoduje bardzo pozy-
tywne reakcje rozmów-
ców. Zwięzłość to jedna 
z cech stylu pisarskiego 
pani Marty, dlatego bio-
grafie, które wyszły spod 
jej pióra, są doskonałą 
lekturą.

„Cena sławy” oraz 
„Na huśtawce” stały się 
kanwą piątkowego spo-
tkania, bowiem bohater-
kami były sławne kobie-
ty i ich trudne, tragiczne 
losy. Wspomnienie Wio-
letty Villas jest jak zawsze 
poruszające. Pani Sztok-
fisz przypomniała kilka 
dramatycznych scen z życia tej 
wspaniałej divy. Inna uzdol-
niona wokalistka, o której nasz 
gość opowiedział zebranym, to 
Edyta Górniak. Uznawana za 
chimeryczną i ekscentryczną, 
miała bardzo trudne dzieciń-
stwo, w którym cierpiała z po-
wodu odrzucenia przez rówie-
śników. Jej najwyższej próby 
talent pozwolił zrobić karierę 
w Polsce, choć tak wspaniałe 
warunki głosowe mogłyby być 
trampoliną do światowej sławy.

„Nie zatracić się w egocen-
tryzmie i dostrzegać człowieka” 
- to słowa pani Marty Sztokfisz, 
które brzmią jak motto życio-
we. Pani Marta właśnie taka 
jest, zauważa ludzi i interesuje 
się nimi, stwarza ciepłą, przy-
jazną atmosferę, w której roz-

mówcy czują się zaopiekowani 
i wyróżnieni.

Już dziś mogę wstępnie 
zapowiedzieć przyszłoroczne 
spotkanie z Panią Martą Sztok-
fisz, którego tematem pod ha-
słem „Wiosna, ach to ty...” bę-
dzie życie i twórczość Marka 
Grechuty.

Dziękuję Paniom z Zarzą-
du Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Rzgowie, które 
stwarzają cudowną atmosferę 
na comiesięcznych spotkaniach 
grupy. Doskonała organizacja, 
otwartość i życzliwość Pań po-
wodują, że przybywa tak liczne 
grono członków koła. Pozdra-
wiam serdecznie, licząc na dal-
szą współpracę.

Anna Malinowska
Gminna Biblioteka

Publiczna w Rzgowie

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgo-
wie wprost z Warszawy przybyła w dniu 17 paździer-
nika 2014 r. Pani Marta Sztokfisz, dziennikarka, scena-
rzystka i pisarka.
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Komunikat GDDKiA
Urząd Miejski w Rzgowie informuje zgodnie z pismem z GDDKiA 

w Piotrkowie Trybunalski, iż odcinek od granicy powiatu/gminy, tj. 
od km 193 + 000 do węzła Rzgów (wraz z w węzłem), tj. km 198 + 
900 (dotyczy też wiaduktów nad S8 na terenie Gminy Rzgów), od 
dnia 31.05.2014 r. został przekazany w kompleksowe utrzymanie (let-
nie i zimowe) konsorcjum firm:
– BUDIA – Standard Spółka z o.o., z siedzibą w Oleśnicy, 56-400 
Oleśnica, ul. Kopernika 11 E – Lider Konsorcjum;
– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Spółka z o.o., z 
siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 – Uczestnik 
Konsorcjum;
– BADERA Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Ba-
dera, z siedzibą w Rudnikach, 42-325 Rudniki, Dalachów 354 – 
Uczestnik Konsorcjum.

Oddział firm wchodzących w skład konsorcjum znajduje się w Do-
broniu, ul. Pabianicka 1, 95-082 Dobroń.

Osobą koordynującą utrzymanie ww. odcinka drogi ekspresowej 
S8 ze strony wykonawcy jest Pan Michał Adamczyk, telefon kontak-
towy – 699-999-459.

Fotograficy w akcji

Jagna 2014

Festiwal koronki

14 października miało miejsce 
rozstrzygnięcie konkursu fo-
tograficznego pt. „Moja ulica, 
moje podwórko”, organizowa-
nego wspólnie przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Gimnazjum 
im. K. Jagiellończyka w Rzgo-
wie.

Otwarcie wystawy i wręczenie 
nagród odbyło się w rzgowskim 
gimnazjum, podczas uroczysto-
ści związanych ze Świętem Na-
uczycieli. Jury oceniło 61 zdjęć 
zgłoszonych do konkursu przez 
23 uczestników. Ze względów 
lokalowych w gimnazjum zapre-
zentowane zostały tylko prace na-
grodzone i wyróżnione, ale już od 
2.11. br. wszystkie nadesłane na 
konkurs prace można będzie po-
dziwiać na I piętrze Urzędu Mia-
sta w Rzgowie.

Konkurs „Moja ulica, moje 
podwórko” oceniany był w 
dwóch kategoriach wiekowych – 
do lat 14 i 14-18 lat. W pierwszej 
kategorii wiekowej laureatami 
zostali: Piotr Juszczyk, Mar-
tyna Kabza i Martyna Stry-
charska, a wyróżnienie zdobyła 
Julia Kuzik. Natomiast w dru-
giej kategorii wiekowej Michał 
Salski rozgromił konkurencję. 

W ocenie jurorów zdobył aż 30 
punktów, przed Natalią Stawia-
ną, która zdobyła 14 punktów, i 
Weroniką Jurgą z 13 punktami. 
Wyróżnienie w tej kategorii wie-
kowej zdobyła Patrycja Ciosek 
(10 pkt.).

Ale to nie wszystkie nagrody, 
jakie przyszło wręczać p. Monice 
Łobodzie – dyrektor gimnazjum 
i p. Wojciechowi Skibińskie-
mu – dyrektorowi GOK. Ponie-
waż obrady jury trwały blisko 
5 godzin i były bardzo burzliwe 
(omawiana była każda nadesłana 
praca), oceniający postanowili 
przyznać jeszcze własne, prywat-
ne nagrody. I tak Natalia Stawia-
na otrzymała od wszystkich juro-
rów piękny album z fotografiami 
Wacława Wantucha, a Kamila 
Kapczyńska otrzymała od Beaty 
Ways drugą nagrodę specjalną, 
w postaci albumu pt. „Fotografia 
podróżnicza”.

Dodam, że ci hojni jurorzy, 
zaangażowani w krzewienie fo-
tografii wśród dzieci i młodzieży, 
to: Tolek Patora - przewodniczą-
cy, Beata Ways - nauczycielka, 
Andrzej Grabowski - instruktor 
fotografii i Michał Karasiński - 
fotografik. Podkreślali oni bardzo 

wysoki poziom nagrodzonych i 
nadesłanych prac. Z satysfakcją 
stwierdzili wciąż wzrastające 
zainteresowanie fotografią arty-
styczną wśród dzieci i młodzieży 
z Gminy Rzgów.

Po tak udanym konkursie, któ-
ry zaowocował tyloma fotografia-
mi i tyloma nagrodami, można się 
spodziewać dalszej współpracy 
GOK-u i Gimnazjum w Rzgowie, 
więc młodzi fotograficy – nie wy-
puszczajcie aparatów fotograficz-
nych z rąk, bo w przyszłym roku 
następny konkurs. A temat? To 
podamy już na początku przyszłe-
go roku na łamach naszej gazety 
oraz na stronach internetowych 
GOK i Gimnazjum.

To jeszcze nie koniec infor-
macji o osiągnięciach rzgow-
skich fotografików, bowiem 9 
młodych członków Klubu Fo-
tograficznego „Blenda”, dzia-
łającego w GOK, we wrześniu 
wzięło udział w konkursie pt. 
„Lato, lato zostań dłużej”. Orga-
nizatorem jest Bałucki Ośrodek 
Kultury w Łodzi, a 3. miejsce w 
tym konkursie zajęła Alicja Ba-
ranowska. Tylko pogratulować 
tak zdolnej młodzieży z naszej 
gminy.                    Tolek Patora

„Jagna 2014” to unikatowy 
konkurs w formie akcji spo-
łecznej pod honorowym pa-
tronatem Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, będący 
hołdem dla kobiet polskiej 
wsi, które od wieków tworzą 
polskie tradycje - przekazują 
przepisy kulinarne, tradycję 
folkloru oraz rękodzieło, z 
pokolenia na pokolenie.

Dwanaście finalistek z całej 
Polski walczyło o tytuł „Jagny 
2014” i prawo do reprezento-
wania Polski na Targach Tra-
dycji w Brukseli w listopadzie 
br. Nie bez powodów akcja od-
bywa się pod imieniem Jagny. 
Finał akcji odbył się w Żywym 
Skansenie Folkloru Polskiego 
w Nagawkach, niedaleko Li-
piec Reymontowskich, gdzie 
miała miejsce akcja „Chłopów” 
Władysława Reymonta.

Finałowa dwunastka zosta-
ła wyłoniona spośród ponad 

siedemdziesięciu zgłoszeń Pań 
kultywujących regionalne tra-
dycje w całej Polsce. Od maja 
do połowy sierpnia Panie z ca-
łej Polski mogły zgłaszać się 
poprzez dedykowaną aplikację 
na Facebooku. W finałowej 
dwunastce znalazła się Paulina 
Koksanowicz z Zespołu Pie-
śni i Tańca „Rzgowianie”!

W konkursie nie liczą się 
wdzięki czy wymiary, lecz pa-
sja do polskich tradycji i talent. 
Podczas gali finałowej Panie 
prezentowały umiejętności ku-
linarne, tańca oraz śpiewu folk, 
ale także rękodzieła ludowego. 
Celem konkursu było stwo-
rzenie platformy dla promocji 
polskich tradycji terenów wiej-
skich, ale także zwrócenie uwa-
gi na działalność i wkład kobiet 
w rozwój polskiej wsi.

Finalistki mieszkały przez 
cztery dni na terenie skansenu 
w Nagawkach. Całość konkursu 
była transmitowana w telewizji 
19 września. „Uczestnictwo w 
konkursie to wielka przygoda” 
- mówi Paulina. Poznała wielu 
ciekawych ludzi, wiele wspa-
niałych kobiet. Oprócz obycia 
z kamerą Paulina pracowała ze 
stylistami, etnografami i chore-
ografami. W fnale zatańczyła 
kujawiaka z oberkiem i miała 
możliwość popisania się w Ze-
spole „Donatan i Cleo”.

Nie licząc nagród rzeczo-
wych i wrażeń, członkini Ze-
społu „Rzgowianie” przywio-
zła do Rzgowa tytuł „Miss 
publiczności - Jagna 2014”. 
Uznanie i dowartościowanie w 
ogólnopolskim konkursie jest 
dla niej bezcenne i zachęca inne 
kobiety do zainteresowania się 
tym konkursem.

Renata Furga

W dniach 2-5 października 
w Bobowej (woj. małopolskie) 
odbył się XV Międzynarodowy 
Festiwal Koronki Klockowej. 
Wzięła w nim udział delegacja z 
Koła Rękodzieła Artystycznego 
„Zasupłane”, której przewodni-
cząca, p. Henryka Kosińska, za-

jęła II miejsce festiwalu w 2007 
r. w kategorii koronki wielopar-
kowej.

W Bobowej można było po-
dziwiać wyroby koronkarskie 
krajowe, a także z Czech, Sło-
wacji, Rosji, Niemiec, Chorwa-
cji, Holandii. Na wystawie nie 

zabrakło też wyrobów koronki 
klockowej z Belgii. Polskę na 
tym festiwalu reprezentowały 
koronkarki z Krakowa i Bobo-
wej. Wystawiane były koronki 
użytkowe i wyroby ozdobne: 
bluzki, swetry, kołnierze, obrazy 
oraz biżuteria.

Festiwalowi towarzyszy-
ła wystawa czeskich artystek: 
Lubici Trańskiej i Veroniki 
Dolańskiej, które połączyły ko-
ronkę klockową z innymi tech-
nikami twórczymi, tworząc nie-
powtarzalne obrazy. Ekspozycję 
zgromadzono w Kościele pw. 
Św. Zofii (zabytek z XV w.).

W czasie trwania festiwalu 
odbywały się warsztaty koron-
karskie. Można było zaopatrzyć 
się w klocki, nici oraz wzory ko-
ronek. Nieodłącznym elementem 
tej imprezy był pokaz mody, uka-
zujący w humorystyczny sposób 
zastosowanie koronki klockowej 
na przestrzeni wieków.

Mamy nadzieję, że kontakty 
z Bobową będą kontynuowane, 
a przywiezione doświadczenia 
będą przekazywane kolejnym ar-
tystkom w Rzgowie.

Henryka Kosińska
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Pociąg w Rzgowie
Stacja radiowa w Rzgowie? Tak! „Ptasie Radio” nada-
wało na żywo 7 października z lasku, który na chwilę 
wyrósł przy ul. Szkolnej. Bo... obradowały tam ptaszki, 
ptaki i ptaszyska. Nie zawsze było spokojnie. Musia-
ła interweniować policja. Ale na szczęście udało się 
osiągnąć porozumienie!

Zapracowane ptaszki
A wszystko to działo się 

podczas przedstawienia zre-
alizowanego przez małych 
rzgowian w ramach projektu 
Łódzkiego Domu Kultury „Ko-
lorowa lokomotywa - poznaj 
łódzką małą ojczyznę”. Występ 
wieńczył ponad trzymiesięczną 
pracę dzieci i młodzieży z kół-
ka plastycznego, działającego 
w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Wcześniej grupa uczestniczy-
ła w warsztatach artystycz-
nych połączonych z edukacją 
ekologiczną. Podobnie jak 
inni uczestnicy projektu, z 42 
gmin województwa, najmłod-
si rzgowianie wzięli udział w 
warsztatach promujących ideę 
recyklingu. Zdobywali wiedzę 
o odzyskiwaniu i produkcji pa-
pieru, projektowaniu ubiorów i 
scenografii ze zbędnych mate-
riałów, filcowali, szyli i uczy-
li się... teatru. Bo wszystkie 
działania w ramach projektu 
ukierunkowano na stworzenie 
spektaklu do wiersza Juliana 
Tuwima „Ptasie radio”.

– Dzieci nie tylko nauczyły 
się wiersza, ale przede wszyst-
kim zaprojektowały swoje stro-
je. Samodzielnie pracowały 
nad wykonaniem kostiumów i 
scenografii. Pomagały nam w 
doborze muzyki i same inspi-
rowały rozwiązania, które pu-
bliczność mogła podziwiać na 
scenie – opowiada Irmina Ku-
zik, która wspólnie z małymi 
artystami realizowała projekt. 
Niemałym nakładem czasu i 
pracy udało się sprawić, że na 
scenę wyszły prawdziwe ja-
skółki, wilga, słowik, kos, bo-
cian, dudek, szpak oraz każdy 
inny ptak... Imponujące prze-
brania i maski powstały ze skór, 

papieru, bibuły, kawałków tiu-
lu, koronek, zaś scenę zdobiły 
wykonane przez dzieci filcowe 
kwiaty.

Fruwający reporterzy, 
ale zwyczajna rozgłośnia

Ale rzgowskie „Ptasie ra-
dio” nie było takie zwykłe. 
Wielkim atutem przedstawienia 
był jego scenariusz - kreatywny 
i dowcipny, a przede wszyst-
kim zachęcający publiczność, 
zwłaszcza tę najmłodszą, do 
interakcji. Wyszedł spod pióra 
Agnieszki Ruty.

– Wiersz, w oparciu o który 
powstał scenariusz, został na-
rzucony przez organizatorów, 
ale sam pomysł na ten tekst 
powstał bardzo spontanicznie. 
Jeśli „Ptasie radio”, to jedy-
na myśl, która przyszła mi do 
głowy, to po prostu relacja ra-
diowa z ważnego wydarzenia. 
Każde słowo mogłoby paść na 
antenie współczesnego radia. 
A ponieważ sama pracowałam 
w radiu i teraz uczę młodzież, 
jak być dziennikarzem, rów-
nież radiowym, napisanie ta-
kich tekstów to nie był żaden 
problem. Po pierwszym zdaniu 
reszta przyszła właściwie sama. 
Efekt jest naprawdę dobry – 
powiedziała Agnieszka Ruta. 
Co najważniejsze, widownia 
była zachwycona. I chyba o to 
chodziło! – Podobało mi się 
i mogłam razem z ptaszkami 
śpiewać jedną piosenką, bo ją 
znałam – opowiadała znajo-
mym pierwszoklasistka Zosia 
Rechcińska, która miała okazję 
oglądać przedstawienie.

Jak wiadomo, żadna stacja 
radiowa nie obywa się obecnie 
nie tylko bez wiadomości i mu-
zyki, ale i bez reklam. Zatem 
także „Ptasie radio” poświęci-
ło czas antenowy na promocję: 

kremu i gumy do żucia. Wy-
korzystano znaną melodię dla 
dzieci oraz motyw z rewiowej 
piosenki wykonywanej przez 
Piotra Fronczewskiego. – Bar-
dzo lubię te melodie, może 
dlatego łatwo pisało się słowa 
reklam nawiązujące do sce-
nariusza – mówi Agnieszka 
Ruta.

W teatrze i na ekranie
Niezwykle odpowiedzialne 

okazało się zmontowanie fil-
mu z przedstawienia, bo to na 
jego podstawie całość projektu 
i przede wszystkim jego efekt 
oceni jury. Tu na uwagę zasłu-
gują dokonania dwu nastolatek, 
Klaudii Muras i Aleksandry 
Zielskiej, ze rzgowskiej mło-
dzieżowej redakcji telewizyjnej 
(Redakcja Młodej Generacji). 
To one zarejestrowały wszyst-
ko, co działo się na scenie, i to 
ich materiał posłużył do stwo-
rzenia filmu „Ptasie Radio w 
Rzgowie”. – Mam nadzieję, że 
jury doceni nasz wysiłek, bo to 
kawał bardzo dobrej roboty – 
mówi Agnieszka Ruta, która 
zajęła się montażem filmu.

Ten efekt cieszy, ale w ca-
łym przedsięwzięciu nie o niego 
tylko chodziło. Jak podkreśla 
Wojciech Skibiński, dyrek-
tor ośrodka kultury w naszym 
mieście, projekt „Kolorowa lo-
komotywa” od razu wszystkich 
zainteresował. – Wiązał się z 
poznawaniem nowych dziedzin 
sztuki, nowych ludzi i miejsc. A 
ja uważam, że naszym obowiąz-
kiem jest zapewnić dzieciom i 
młodzieży możliwość odkrywa-
nia w ten sposób świata, to ich 
bardzo rozwija. Choć na realne 
efekty poczekamy pewnie kilka 
lat, moim zdaniem warto. Na 
razie nie mamy koła teatralne-
go z prawdziwym zapleczem, 
dlatego przygotowanie przed-
stawienia wieńczącego „Ko-
lorową lokomotywę” mogę 
porównać do skoku z wielkiej 
krokwi bez przygotowania. 
Gdyby nie pomoc wielu osób 
i determinacja pani Irminy 
Kuzik, skończyłoby się wizy-
tą na pogotowiu – powiedział 
Wojciech Skibiński. Nie było 
takiej potrzeby, ale na szczę-
ście służba zdrowia w Rzgowie 
działa bez zarzutu:)

W chwili, gdy powstaje 
ten artykuł, wyniki konkursu 
nie są jeszcze znane. Dlatego 
trzymam kciuki za jak najlep-
sze miejsce. Ba, zwycięstwo! I 
czekam już na kolejny projekt 
młodych rzgowskich plasty-
ków. Chętnie obejrzę na jed-
nej z naszych scen prawdziwe 
zwierzątka, krasnoludki, księż-
niczki, a może nawet odwiedzą 
nas elfy?   Marlena Kamińska

Jubileusz KGW w Starej Gadce
W sobotę, 27 września 2014 r., odbył się jubileusz 50-lecia 

działalności i istnienia KGW w Starej Gadce. Dało to miejsce na 
wspomnienia i refleksje dotyczące pracy gospodyń wiejskich na 
przestrzeni ostatnich 50 lat.

Zgromadzeni goście mogli wysłuchać krótkiej historii organi-
zacji, odczytanej i przygotowanej przez sekretarza Koła. O tym, że 
życie na wsi znacząco się zmieniło, nie trzeba nikogo przekony-
wać. Nowoczesność jest wśród nas.

Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych 
- pracowników Urzędu Gminy w Rzgowie na czele z burmistrzem 
Janem Mielczarkiem oraz wielu zaproszonych gości, od których 
jubilatki odebrały gratulacje i życzenia.

– Każdy jubileusz jest ważnym świętem i wydarzeniem. Okazją 
do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia no-
wych celów oraz zadań. Skłania również do refleksji, wspomnień i 
przemyśleń... Przesłaniem naszego Koła jest pokazanie, że wspól-
ną pracą można zrobić więcej. Od pokoleń dzieląc się wiedzą i 
umiejętnościami z nowymi koleżankami, zarażając je pasją działa-
nia dla dobra mieszkańców wsi.

„Camerata” w Dniu Papieskim
XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - Świętymi bądź-

cie” obchodziliśmy w tym roku w niedzielę, 12 października. Tra-
dycyjnie w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Rzgo-
wie odprawiona została uroczysta suma o godz. 11.30, poświęcona 
kanonizowanemu w tym roku Papieżowi – Polakowi.

Tematem przewodnim była oczywiście postać świętego; jego 
niedawno zakończone, bogate w wydarzenia, pełne doświadczeń, 
niełatwe życie; dzieła jakich dokonał czy też powołał do istnienia, 
naśladowania lub kontynuacji, np. Dzieło Nowego Tysiąclecia, po-
zwalające niezamożnej, choć zdolnej młodzieży na naukę.

Program słowno-muzyczny przedstawiły dzieci i ich opieku-
nowie, Rzgowski Chór „Camerata” natomiast wykonał w nowej 
aranżacji pieśni „Nie lękajcie się” oraz „Abba Ojcze”. Dodatkowo 
w tym dniu kolejną rocznicę swojego powstania obchodziła OSP 
z Grodziska.

Uczestnicy tej wyjątkowej Eucharystii jak zawsze czuli wzru-
szenie i niezwykłość szczególnego święta. Bo przecież każdy z 
nas, choć w drobny sposób, czasem tylko gdzieś na dnie serca, 
pragnie oddać hołd naszemu wspaniałemu Rodakowi.

Chórmistrz Izabela Kijanka
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Gimnazjaliści na szlakach
jesiennych rajdów

BIJ LIDERA

Jesienne zawody biegowe

Rajd Czterech Kultur
13 września 2014 r. 20-osobowa grupa uczniów z Gimnazjum 

im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie brała udział w III Raj-
dzie Czterech Kultur. Rajd zorganizowało Koło Przewodników 
przy Oddziale PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi w związ-
ku z obchodami Roku Jana Karskiego.

Wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Historii 
Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich. Obejrzeliśmy gabinety Marka 
Edelmana i Jana Karskiego oraz poznaliśmy bogatą historię życia 
i działalności obu postaci. Byliśmy w Muzeum Tradycji Niepodle-
głościowych, przy Pomniku Tadeusza Kościuszki oraz w Centrum 
Dialogu w Parku Ocalałych.

Odpoczynek i relaks zapewniały uczestnikom słoneczna, je-
sienna pogoda oraz gry i zabawy w Parku Staromiejskim i Parku 
Helenów.                                                                                  (GŻ)

Szlakiem Parku Krajobrazowego
4 października 2014 r. odbył się X Rajd Pieszy Szlakiem Parku 

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Brała w nim udział 26-oso-
bowa grupa uczniów z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie. Uczestnicy przeszli 12-km trasę rajdu z Nowosolnej, 
zielonym szlakiem przez Byszewy do Plichtowa. W Gminno-Par-
kowym Centrum Kultury i Ekologii przygotowano dla uczestni-
ków obfity poczęstunek oraz przeprowadzono konkursy rajdowe.

W konkursie wiedzy dotyczącym znajomości roślin i zwierząt 
występujących w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich 
nasi uczniowie zajęli trzy pierwsze miejsca: Jakub Waprzko – 1. 
miejsce, Ewa Broniarczyk – 2. miejsce, Aleksandra Próbka – 3. 
miejsce. W konkursie rzutu lotką do celu: Natalia Kubas zajęła 1. 
miejsce, a Joanna Kosińska 2. miejsce. W punktacji zespołowej 
zdobyliśmy dwa puchary. Każdy ze zwycięzców otrzymał nagrodę 
rzeczową w postaci sprzętu sportowego i turystycznego.

Dziękuję Pani Katarzynie Prądzyńskiej za pomoc w sprawo-
waniu opieki nad młodzieżą w trakcie rajdu oraz absolwentkom 
naszego gimnazjum: Joannie Kosińskiej i Małgorzacie Salskiej 
za aktywny udział w rajdzie.                                 Grażyna Żabka

13 października rozegrali-
śmy kolejną już trzecią edy-
cję jesiennych zawodów bie-
gowych. Trzynastka wcale nie 
okazała się pechowa, a impre-
za przebiegła sprawnie i co 
najważniejsze bez kontuzji.

Biegi we wszystkich kate-
goriach wiekowych zostały ro-
zegrane pod dachem, czyli na 
torze wyznaczonym na boisku 
głównym hali sportowej. Za-
wodnicy zostali podzieleni na 
kategorie wiekowe. Najmłod-
szą grupę stanowiły dzieci w 
wieku przedszkolnym. Najlepsi 

w tym przedziale wiekowym 
to Wiktoria Pietrzak i Bar-
tek Kubas. Jako ciekawostkę 
dodam, że najmłodszą zawod-
niczką startującą w zawodach 
była Ewa Świerczyńska – 3 
latka. Brawo!

Liczną grupę stanowiły 
dzieci w przedziale wiekowym 
7-9 lat. Tutaj najszybsza okaza-
ła się Wiktoria Prądzyńska, a 
najszybszy Damian Andrzej-
czak. Zdecydowanie najwięk-
sza rywalizacja odbywała się 
w najliczniejszej grupie, czyli 
dzieci w wieku 10-12 lat. Naj-

lepsi tutaj to Ola Zawiejska i 
Piotr Górecki. Niemałe emo-
cje wzbudziła rywalizacja w 
kategorii open. Tutaj najlepsi to 
Agnieszka Derczyńska i To-
masz Kubas.

Po zawodach przyszedł czas 
na odpoczynek i regenerację, 
którą zapewnił słodki poczęstu-
nek. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom, w szczególności 
zwycięzcom, i zachęcamy do 
biegania na co dzień dla wła-
snego zdrowia i dobrego samo-
poczucia.

Radosław Bubas, GOSTiR

Ostatnio jeden ze starszych 
rodowitych mieszkańców 
Rzgowa zapytał mnie, skąd 
tylu trenujących chłopaków na 
Zawiszy, jak się kraj wyludnia 
(ok. 2 miliony).

Co by nie psioczyć na piłkę 
nożną, jest to sport widowisko-
wy i najbardziej popularny w 
świecie, to dlaczego ma być 
inaczej w Rzgowie. A ostatnie 
zwycięstwo naszej Narodowej 
z Niemcami i ciężko wyrwa-
ny remis ze Szkocją tę popu-
larność spotęgowały. Trzeba 
dodać, że na Stadionie Naro-
dowym widziano liczną grupę 
naszych mieszkańców.

Wszyscy nasi mieszkańcy 
Gminy i zawodnicy trenują-
cy na naszym stadionie mogą 

uprawiać tę dyscyplinę na bo-
isku Zawiszy dzięki pomocy 
Włodarzy Miasta i przychylnej 
sportowi naszej Radzie Miej-
skiej. Nie można absolutnie 
zapominać o pomocy, którą 
otrzymujemy od Centrum Han-
dlowego „PTAK”, które od 
dawna pomaga Zawiszy. Coraz 
bardziej również interesują się 
postępami swoich zawodników 
Rodzice, którzy gremialnie 
uczestniczą w treningach i me-
czach, również wyjazdowych - 
tak odpowiedziałem zasłużone-
mu dla Rzgowa mieszkańcowi.

Fajnie jest popatrzeć na 
chłopaków uganiających się za 
piłką, na ich ambitną grę w me-
czach, na doping kibiców. Nasz 
klub został doceniony również 

przez Łódzki Związek Piłkar-
ski, który powierzył Zawiszy 
organizację treningów Repre-
zentacji Polski, przygotowu-
jącej się do decydujących me-
czów eliminacji olimpijskich 
Rio 2016. Kierownictwo, jak 
również nasze młode piłkarki 
- bardzo chwalili sobie ten po-
byt na naszym obiekcie, gdzie 
przyjmował gości nasz nieza-
stąpiony szef obiektu.

Nie wiemy dlaczego, ale 
wszystkie drużyny, nawet z eks-
traklasy, przejeżdżające przez 
środek Polski chcą przed dalszą 
podróżą trenować na Zawiszy. 
Widocznie Rzgów to miasto 
przyjazne piłce nożnej. Obecny 
i mam nadzieję przyszły Zarząd 
Klubu zrobi wszystko, aby tak 
pozostało, bo miło jest słyszeć, 
jak dobrze mówią o Zawiszy 
Rzgów.                   Jan Nykiel

Jak ciężko być liderem, 
przekonuje się ostatnio IV-ligo-
wa drużyna Zawiszy. W myśl 
zasady: „bić lidera” rozgrywają 
mecze z Zawiszą nasi przeciw-
nicy. Drużyny nastawiają się, 
aby tylko wygrać z liderem, by 
w następnych meczach sromot-
nie przegrywać. Taki to niepisa-
ny „przywilej” naszej drużyny.

Musimy się bardzo napra-
cować, aby nie oddać zdoby-
tej pozycji, którą zajmujemy 
przez 12 kolejek, i Zarząd ma 
nadzieję, że drużyna dopilnu-
je, aby nie oddać pierwszego 
miejsca do końca rozgrywek. 
Przed nami trzy ostatnie mecze 
pierwszej rundy rozgrywek: 
wyjazdy do Radomska i Beł-
chatowa, a w Rzgowie podej-
miemy Zawiszę z Pajęczna. To 
będą bardzo ciężkie mecze z 
powodu wąskiej kadry naszego 
zespołu. Drużynę osłabiły cho-
roby, drobne urazy i absencja za 
nadmiar żółtych kartek.

Najbliższy wyjazd do Ra-
domska to mecz o przysło-
wiowe 6 pkt., ponieważ w 
przypadku naszej wygranej 
przewaga Zawiszy nad Radom-
skiem wzrośnie do 10 punktów, 
a to już duża zaliczka przed 

runda rewanżową. W chwili 
obecnej do awansu kandydują 
trzy drużyny: Zawisza Rzgów, 
Warta Działoszyn oraz Ner 
Poddębice, ale to jeszcze da-
leka droga. Runda rewanżowa 
jest zawsze trudniejsza.

Druga drużyna Zawiszy 
postawiła na Puchar Polski, 
awansowała już do półfinału, 
tym samym wyrównała osią-
gnięcie z ubiegłego roku. Na-
stępnym przeciwnikiem będzie 
Ner Podębice i nasz zespół nie 
stoi na straconej pozycji. Tak 
że w dniu 29 października doj-
dzie do prawdziwej bitwy o fi-
nał Pucharu Polski w łódzkich 
rozgrywkach. Mecz zostanie 
rozegrany na naszym stadionie. 
Później już tylko Aleksandrów 
lub Zgierz, czego naszej druży-
nie wszyscy kibice życzą.

Wydarzeniem ostatniej nie-
dzieli był rozegrany na naszym 
stadionie mecz naszych junio-
rów z drużyną z Ksawerowa. 
W lokalnych derbach padł bez-
bramkowy remis, choć zwy-

cięstwo jednej lub drugiej dru-
żyny byłoby niesprawiedliwe. 
Spotkały się dwa zespoły, które 
do tej pory wygrały wszystkie 
mecze w rozgrywkach ligi ju-
niorów młodszych. Dlatego na 
trybunach naszego stadionu za-
siedli goście z Ksawerowa oraz 
liczna grupa naszych kibiców. 
Były bębny, śpiewy i przy-
śpiewki na przeciwne drużyny, 
ale bardzo kulturalnie wszyscy 
się bawili, a że pogoda była 
wiosenna, wszyscy obecni na 
stadionie zobaczyli bardzo do-
bre widowisko sportowe.

Jeszcze długo po meczu 
znający się przecież kibice oby-
dwu drużyn wymieniali uwagi 
na temat spotkania. Wiosną 
pojedziemy na rewanż, oczy-
wiście zabierając dopingujące 
instrumenty. Powoli zbliżamy 
się do końca rozgrywek w run-
dzie jesiennej, a potem drużyny 
przeniosą się na zajęcia do na-
szej hali sportowej i na orlik.

Jan Nykiel

Klub tętni życiem


