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Roztańczeni Rzgowianie

To był niesamowity koncert. 
Na 30-lecie Zespołu Pieśni i Tańca 
Rzgowianie zatańczyły razem 
dwa pokolenia: rodzice i dzieci. 
Łącznie na scenie podziwialiśmy 
112 artystów amatorów. Na co 
dzień zaś widzimy „tylko” 96 
wykonawców. Mimo przelotnego 
deszczu i nieba zasnutego ciemnymi 
chmurami, koncert obejrzało 
kilkaset osób.

Seniorzy po czterdziestce

Na jubileuszowym koncercie 
pojawili się seniorzy, niektórzy 
nawet po czterdziestce. To oni 
m.in. tworzyli pierwszy skład 
zespołu. Tym razem zatańczyli 
tańce rzeszowskie. Na scenie 

mogliśmy oglądać Joannę Górską, 
Ewę Szerszeńską, Monikę Papierz, 
Monikę Stasiczkę-Klusek, Annę 
Tumińską-Kubasę (radną Rady 
Miejskiej w Rzgowie), Dorotę 
Janiczek, Mariolę Paśnikowską, 
Justynę Waprzko, Wojciecha 
i Karola Derczyńskich, Adama 
Kostrzewskiego, Grzegorza 
Paśnikowskiego, Krzysztofa 
Salskiego, Marcina Sudrę, 
Krzysztofa Tumińskiego oraz 
Tomasza Zapieraczyńskiego.

Najdłużej zaś w zespole tańczą 
i śpiewają: Jan Kuna, Maciej 
Grochulski, Krzysztof Salski, 
Patrycja Szol, Karolina Furga, 
Krystian Otomański i Radosław 
Mielczarek. 

dokończenie na stronie 2

Jubileusz Zespołu 
Pieśni i Tańca 
Rzgowianie

  Nasi mali rzgowianie od lewej: Jagoda Szol, Maja Grochulska, Basia Mielczarek.

Wilk syty i owca cała                                  czytaj na str. 3

70-lecie obchodów istnienia OSP w Prawdzie     czytaj na str. 10

„Non omnis moriar”                                  czytaj na str. 11



Jubileusz Zespołu 
Pieśni i Tańca 
Rzgowianie 
dokończenie ze strony 1

Od 9 lat funkcję choreografa i kierownika zespołu pełni Renata Furga. Od 
29 lat kierownikiem kapeli pozostaje Jarosław Rychlewski. W sobotę, 23 maja,  
zespołowi folklorystycznemu towarzyszyła 6-osobowa kapela w składzie: 
skrzypce, klarnet, akordeon, bęben, doraźnie zasilona trąbką i kontrabasem. 
Na co dzień bowiem kapela akompaniuje w składzie 4-osobowym.

Znamy takie powiedzenie, że nic tak nie zbliża ludzi jak taniec. Kiedy młodzi 
wykonawcy dobierają się w pary, tańczą odsunięci od siebie o metr! Po miesiącach 
wspólnych prób i występów ten dystans znacznie maleje. Renata Furga uważa, 
że w odróżnieniu od zespołów zawodowych, amatorzy 
mogą sobie pozwolić na spontaniczne gesty w tańcu: 
przytulenia, przyjacielskie szturchnięcia, pocałunek 
w policzek czy czułe spojrzenie. 

Długotrwały udział w występach pozwala ograniczać 
albo całkiem wyzbyć się tremy. Już nie raz się 
zdarzało, że nieśmiała młodzież mężniała, stawała 
się dynamiczna i pewna siebie. Chłopcy podwożą 
na motocyklach koleżanki na próby. Potem rodzi się 
zażyłość objawiająca się np. zaproszeniem do pizzerii 
po próbie. Jeszcze trochę czasu mija, pary zaręczają się 
i już przysięgają sobie miłość i wierność na ślubnym 
kobiercu.

Tak było z obecnie tańczącymi parami: Patrycją 
i Bartłomiejem Szolami, Malwiną i Maciejem 
Grochulskimi, Anną i Radosławem Mielczarkami, 
Ewą i Maciejem Hejwowskimi. Wspólne próby 
połączyły również skrzypaczkę Ewę z Mariuszem 
Walkiewiczem - klarnecistą z kapeli. We wrześniu 
pobiorą się: Katarzyna Sowińska - solistka z zespołu 
z Jarosławem Kuną z orkiestry dętej. Wytworzył 
się piękny obyczaj, że zaręczeni i świeżo upieczeni 
małżonkowie świętują wspólnie z koleżankami 
i kolegami z zespołu. Goście pojawiają się oczywiście 
w regionalnych strojach.

W sobotę, 23 maja, mieliśmy okazję obejrzeć przekrój repertuaru Rzgowian. 
W programie mają krakowiaka, polki, oberki, tańce łowickie, lubelskie, 
rzeszowskie, nowosądeckie, góralskie, szlacheckie; nawiązują też do folkloru 
miejskiego, czyli kapel podwórkowych. Prezentują folklor w formie suit i układów 
tanecznych, przeplatanych piosenkami. Pokazują obrzędowość ludową np. 2 
chłopców i 8 dziewczyn występuje w inscenizacji zalotów, podczas których 
część artystów gra rolę zazdrośników.

Jak to ocenia fachowiec z zewnątrz:
- Nie mogłem się oprzeć, żeby obejrzeć występ Rzgowian po 18 latach mojej 

nieobecności - powiedział nam Marian Muśko, choreograf zespołu w latach 
1989-1997, pedagog szkoły baletowej w Łodzi - Widać, że długo ćwiczony 
taniec pozwala na długo zachować piękną sylwetkę. Kiedy patrzyłem na 
występujących ojców dzisiejszych członków zespołu, to byłem doprawdy pod 
wrażeniem ich zaangażowania w ruch sceniczny, w szczególności w suicie 
tańców rzeszowskich. Występ pod względem zdolności aktorskich był po 
prostu wyśmienity. Śpiew góralski, zwłaszcza chłopców był tak dopracowany, 
że dawał pełne złudzenie, że słuchamy ich na Podhalu.

- Mogę tylko wyrazić żal, że zespół będący kulturowym skarbem całego 
regionu, przez te 30 lat nie dorobił się własnej siedziby z większą sceną, salą prób 
z lustrami i drążkami, z dobrym oświetleniem - dodał M. Muśko. – W małych 
pomieszczeniach rzgowskiego GOK-u - jak słyszałem od młodzieży - nie 
brakuje wspaniałej atmosfery i entuzjazmu. Wiem o planach budowy nowej 
siedziby dla całego GOK-u, ale na kilka lat zespół powinien jednak dostać 
jakieś zaadaptowane, bardziej profesjonalne pomieszczenia do prób. 

Co kryje garderoba

W sobotę w dniu jubileuszowego koncertu Urząd Miejski w Rzgowie 
zamienił się w ogromną przebieralnię dla 117 artystów. W toaletach, w hallu 
i na schodach starsze koleżanki poprawiały młodszym makijaż. 

Stała, zbyt mała garderoba w Gminnym Ośrodku Kultury zapełniona jest 
dosłownie po sufit. Można w niej znaleźć nie tylko stroje ludowe różnych 
regionów Polski, ale również kostiumy świętych Mikołajów, stroje karnawałowe, 
ostatkowe, a nawet z epoki Księstwa Warszawskiego, co daje wyobrażenie 
różnorodności repertuaru. 

Bogactwo kolorów i fasonów strojów to efekt współpracy z wyspecjalizowaną 
pracownią krawiecką w Zambrowie. Artyści wystąpili m.in. w autentycznych, 
ręcznie haftowanych kamizelkach, ale niektóre elementy stroju są już wyszywane 
maszynowo.

Zespół występuje raz, czasem dwa razy w roku na koncertach zagranicznych. 
W ostatnich latach Rzgowianie zachwycali publiczność marokańską, hiszpańską, 
francuską, włoską, grecką, a także ukraińską. Posiadają certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Zespołów Folklorystycznych. Aby go uzyskać, trzeba przygotować 
półtoragodzinny koncert.

Włodzimierz Kupisz

Od redakcji
Szanowni Czytelnicy,

Serca rzgowskiej publiczności zdobyte! Były 
kwiaty, oklaski i życzenia, owacje na stojąco 
i gromkie „Sto lat” dla Zespołu. W sobotnie 
popołudnie 23 maja, na scenie przed Urzędem 
Miasta Rzgowa, odbył się galowy koncert 
z okazji jubileuszu 30-lecia Zespołu Pieśni 
i Tańca Rzgowianie. Zespół to kwintesencja 
rzgowskiej, lokalnej tradycji i kultury wyrażona w 
pieśniach, tańcu i barwnych strojach. Zachęcam 
serdecznie do przeczytania relacji oraz życzeń 
składanych na łamach gazety.

Polecam również wywiad z Przewodniczącym 
Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów Rafałem Kluczyńskim. Na uwagę 
zasługuje również rubryka Radny informuje, Radny wyjaśnia. Życzymy 
miłej lektury!

Z poważaniem,
Redaktor Naczelny
Tomasz Łuczyński

i Kolegium Redakcyjne
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23 maja miały miejsce piękne i uroczyste obchody 
30 rocznicy powstania Zespołu Pieśni i Tańca 
Rzgowianie. Cieszę się, że miałem przyjemność 
brać w nich udział. Kultura i sztuka odgrywają 
bowiem w życiu naszej gminy i jej mieszkańców 
ważną rolę. W gminie Rzgów działa zespół, chór, 
orkiestra i wiele innych, wspaniałych grup. Oferta 
kulturalna naszej gminy jest więc bardzo bogata. 
Powinniśmy pielęgnować ją tym bardziej, że tworzą 
ją dobrowolnie, nieodpłatnie i z poświęceniem 
swojego wolnego czasu, mieszkańcy naszej gminy. 
W dzisiejszych skomercjalizowanych czasach, 
nastawionych głównie na zysk, znajdują oni czas 
na udział w niezliczonych próbach, bez których nie 
odbyłby się żaden występ. 

Byłem obecny na kilku poprzedzających 
jubileuszowe występy próbach i widziałem, jak 
ciężko pracują członkowie zespołu, ale jednocześnie 
miałem przyjemność obserwować, jak wielką 
satysfakcję im to sprawia, jak ich ta wspólna praca 
jednoczy. To także jest ogromna wartość wszystkich 
organizacji kulturalnych działających w naszej gminie 
- budują one więzi pomiędzy mieszkańcami i tworzą 
dobrosąsiedzką atmosferę. W zespole Rzgowianie 
zawiązują się przyjaźnie, rodzą miłości i powstają 
rodziny - to są wartości bezcenne. 

Radni Rady Miejskiej mają świadomość, jak ważne 
jest działanie rzgowskich organizacji kulturalnych dla 
lokalnej społeczności. Dlatego w Radzie Miejskiej 
będziemy dążyć do tego, by budowa Domu Kultury 
przebiegała sprawnie, a wszystkie grupy działające 
w GOK miały dobre warunki do ćwiczeń i rozwoju. 
Jako radni rozumiemy także, że dla funkcjonowania 

grup artystycznych tak samo ważne są odpowiednie 
sale, sprzęt czy instruktorzy, jak i atmosfera. Dlatego 
więc powinniśmy dbać zarówno o stworzenie jak 
najlepszych warunków dla każdej z grup działających 
w GOK, jak i właściwą, sprzyjającą pracy twórczej 
atmosferę. 

Jestem pewien że p. Wojtek Kacperski, założyciel 
zespołu, mój sąsiad, byłby z tego jubileuszu 
dumny, bo jest on potwierdzeniem tego, że warto 
było zainwestować siły i środki w jego tworzenie. 
Gratuluję wszystkim tancerzom, tym którzy 

tworzyli zespół, tym którzy tańczyli i tym, 
którzy tańczą obecnie. Gratuluję p. Renacie 
Furdze, p. Jarkowi Rychlińskiemu - za ich pasję 
wkładaną w pracę z ZPiT „Rzgowianie”. Zespołowi  
życzę dalszych sukcesów, satysfakcji i kolejnych 
jubileuszy, a nam wszystkim życzę, abyśmy mogli 
jak najczęściej oglądać występy Zespołu Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”. 

Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Wszystkiego najlepszego „Rzgowianie”!

Rozpoczęła się budowa tunelu pod drogą 
krajową nr 1, który połączy obie części PTAK 
Fashion City i będzie dodatkowym przejazdem 
przez DK-1 dla mieszkańców gminy. Inwestycja 
ta realizowana jest przez firmę PTAK, bez 
udziału środków z budżetu gminy. W ten sposób 
swój koniec znalazł spór o to, czy gmina Rzgów 
powinna budować  wiadukt nad DK-1 za ok. 20 mln 
z publicznych pieniędzy, godząc się jednocześnie 
na ryzyko zamknięcia przejazdu na wprost przez 
skrzyżowanie ul. Pabianickiej z DK-1. Skoro 
powstaje tunel, nikt chyba nie ma już wątpliwości, 
że inwestycja w wiadukt jest niepotrzebna.

Taki rozwój wypadków bardzo mnie cieszy. Odkąd 
pojawił się pomysł wydania gigantycznych środków 
z pieniędzy podatników na budowę obwodnicy, 
której pierwszym etapem była budowa odcinka 
z wiaduktem, byłem temu przeciwny. Tym bardziej, 
że realizacja inwestycji, w kształcie proponowanym 
przez poprzednie władze, zamiast pomóc mieszkańcom 
Gminy Rzgów przekraczać DK-1, tę komunikację 
znacząco by utrudniła – w sytuacji gdyby GDDKiA 
zamknęła przejezdności ulicą Pabianicką na wprost 
przez DK-1. Natomiast powstanie tunelu, za pieniądze 
prywatnego inwestora zamiast wiaduktu za ok. 
20 mln z publicznej kasy jest rozwiązaniem 
dla mieszkańców idealnym, a w dodatku nie 
daje zarządcy drogi pretekstu do zamknięcia 
skrzyżowania ul. Pabianickiej z DK-1, także można 
powiedzieć, że wilk syty i owca cała. 

Przy okazji wyjaśniła się też kolejna ważna dla 
mieszkańców sprawa. Zaprzestanie finansowania 
przez firmę PTAK klubu Zawisza nie wiąże się 
z żadnym insynuowanym w mediach konfliktem 
Rady Miejskiej z inwestorem, lecz wydaje się 
naturalną konsekwencją olbrzymiego zaangażowania 
finansowego  w budowę tunelu. Nie możemy  wymagać 
od prywatnej firmy , by budowała i tunel, z którego 
korzystać będą mieszkańcy, i jednocześnie finansowała 
klub sportowy. Budowa pochłonie zapewne miliony 
złotych, nic więc dziwnego, że firma wycofała się 
ze sponsorowania Zawiszy kwotą około 300 tys. zł 
rocznie. Nie miejmy jednak  do nikogo pretensji. 
Niektórzy powiedzą, że  Zawisza straciła 300 tys. zł 
wsparcia rocznie, ale pamiętajmy, że jednocześnie 
gmina Rzgów nie wyda blisko 20 mln złotych 
na budowę wiaduktu. Uważam, że to dla Gminy 
bardzo korzystne rozwiązanie.

Niestety podczas uchwalania budżetu nie 
było jeszcze wiadomo, że Zawisza zostanie bez 
strategicznego sponsora. Owszem, pojawiały się 
pierwsze zapowiedzi tej sytuacji ze strony zarządu 
klubu, niemniej negocjacje cały czas trwały. Później 
zmienił się zarząd, który podjął z firmą PTAK nowe 
rozmowy. Przy planowaniu przyszłorocznego 
budżetu należy więc podjąć dyskusję na temat 
zwiększenia finansowania klubu Zawisza przez 
gminę oraz tego, na co pieniądze te mają być 
przeznaczone – czy mieszkańcy życzą sobie, 
by klub kontraktował lepszych (i droższych) 

piłkarzy, czy raczej prowadził więcej treningów 
dla młodzieży. W mojej opinii gminna dotacja 
służyć powinna raczej tej drugiej możliwości, bo 
jest ona inwestycją w kulturę fizyczną i zdrowie 
naszej młodzieży oraz właściwe spędzanie przez 
nią czasu. Każdy chyba zgodzi się, że lepiej jeśli 
młodzież gra w piłkę nożną lub uprawia inny sport, 
niż szuka wrażeń gdzie indziej. 

Zapraszam więc zarząd klubu do rozmowy 
z radnymi. Rada Miejska chętnie i życzliwie zapozna 
się z sytuacją finansową i organizacyjną Zawiszy 
oraz jego dorobkiem po latach korzystania ze 
wsparcia firmy PTAK. Wierzę, że w dobrej atmosferze 
wypracujemy kompromis, który satysfakcjonować 
będzie mieszkańców gminy. Warto także wspomnieć, 
że o finansowaniu klubu Zawisza, podobnie jak 
i innych inwestycji, rozmawiać mają prawo nie 
tylko działacze klubu, radni czy urzędnicy, ale 
przede wszystkim mieszkańcy. Sprawa dotyczy 
bowiem wspólnego budżetu gminy, który pochodzi 
z podatków. Zapraszam więc Państwa do dzielenia 
się z radnymi swoimi przemyśleniami dotyczącymi 
funkcjonowania klubu i tego na co powinna być 
wydawana gminna dotacja. Zapraszam na dyżury  
Radnych w każdy wtorek w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie w godzinach 14-17. 

Z poważaniem 
Jarosław Świerczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Wilk syty i owca cała czyli o tunelu pod DK-1
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Wywiad z Rafałem Kluczyńskim

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?
Decyzję podjąłem w wyniku wielu rozmów 

i dyskusji z mieszkańcami naszej gminy o sprawach, 
z jakimi wszyscy się stykamy. W obliczu zbliżających 
się wyborów samorządowych narastały różnego rodzaju 
frustracje, oczekiwania. Wypływały na wokandę 
sprawy niedokończone, nierozstrzygnięte. Zdałem 
sobie sprawę z tego, że powinienem spróbować sił 
i włączyć się do aktywnego udziału w decydowaniu 
o przyszłości naszego miasta i gminy.

 Jak z perspektywy czasu ocenia Pan pracę 
radnego? Czy to jest to, czego się Pan spodziewał? 
Czy coś Pana zaskoczyło?

Myślę, że praca w Radzie nie jest prostym zadaniem. 
Pochłania resztę czasu wolnego, jaki mi pozostał. 
Doba ma tylko 24 godziny. Z perspektywy czasu 
widzę, że wykonywanie obowiązków radnego jest 
dużym wyzwaniem i wymaga ogarnięcia szerokiej 

wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania samorządów, 
ustawodawstwa, itp. Ten fakt jednocześnie był w moim 
mniemaniu największym zaskoczeniem.  

Na jakie problemy Rada Gminy powinna 
zwrócić uwagę?

Problemy? Jest ich tyle, że miarą sukcesu w jej 
funkcjonowaniu jest zdolność podejmowania decyzji 
wpływających na prawidłowy rozwój gminy. Całość 
zamyka się w ściśle określonych ramach prawa. 
Najważniejsze problemy, jakimi powinna zajmować się 
Rada to te ,które zaspokoją oczekiwania największego 
grona mieszkańców Rzgowa i gminy.

To może teraz zadam to samo pytanie nieco 
inaczej. Z czym najczęściej zgłaszają się mieszkańcy 
i jakich rozwiązań oczekują? 

Mieszkańcy zwracają się do Rady z szerokim 
wachlarzem wniosków dotyczących najbliższego 
otoczenia czyli poprawy ,,jakości” przestrzeni, 
w której żyjemy. Najprostsze wnioski mieszkańców 
to sprawy dotyczące np. napraw bieżących ulic, 
rowów, chodników, itp. Należy tu wspomnieć, iż 
często mieszkańcy naszej gminy zgłaszając swój 
problem oczekują rozwiązań natychmiastowych. 
Wykonanie zadania jest niejednokrotnie trudne, 
wymagające uruchomienia procedur prawnych, co 
znacznie wydłuża czas jego realizacji.

A teraz trochę o sprawach dalekich od polityki. 
Prowadzi Pan firmę, która zajmuje się… no 
właśnie - czym na co dzień Pan się zajmuje? I czy 
sprawia to Panu przyjemność czy raczej jest to 
sposób na życie? 

Panie Redaktorze, na łamach naszej gazety 
nie powinienem reklamować mojej działalności  
gospodarczej. Powiem tylko, że prowadzę firmę 
już 23 lata. Profil mojej działalności pokrywa się 

z moim wykształceniem technicznym. Ogólnie mogę 
powiedzieć, że moja firma zajmuje się wszelkimi 
instalacjami teleinformatycznymi i elektrycznymi 
budynków mieszkalnych. Mogę szczerze powiedzieć, 
że jestem szczęściarzem łączącym  hobby z pracą 
zawodową. Pozwala mi to na pełną samorealizację. 

To bardzo ciekawe. To jeszcze coś 
o zainteresowaniach. Jak wykorzystuje Pan 
czas wolny?

Wspomniałem już wcześniej, że czasu wolnego 
mam bardzo mało. Mój czas wolny to chwile spędzone 
z rodziną - żoną i dziećmi: Martynką i Rafałem jr.. 
Lubimy spędzać te chwile w ogrodzie za domem, 
jak i na wycieczkach .W okresie dzieciństwa rodzice 
„wszczepili” mi chęć poznawania ciekawych zakątków 
Polski i jej historii. To właśnie staram się przekazać 
moim dzieciom. Moim drugim wielkim „konikiem” 
od lat szkoły podstawowej jest historia II wojny 
światowej.

Gdzie najczęściej w Rzgowie można Pana 
spotkać, poza ratuszem, rzecz jasna? Są takie 
miejsca? 

Muszę odpowiedzialnie powiedzieć – wszędzie. 
Codziennie można mnie spotkać na terenie całego 
naszego miasta. Taką mam pracę. 

I tak na koniec. Życzenia na przyszłość ? 
Życzenia, moim zdaniem, powinny dotyczyć rzeczy 

pozytywnych. Życzyłbym sobie niegasnącego zapału 
i wytrwania w dążeniach do realizacji wyzwań, 
jakie stawia mi życie. 

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.

Z przewodniczącym
Komisji Gospodarki Budżetu

i Finansów Rady Miejskiej
Rafałem Kluczyńskim 

rozmawiał Tomasz Łuczyński

Rozmowa miesiąca

W tym miesiącu pragnę przybliżyć Państwu 
sylwetkę radnego Rafała Kluczyńskiego, 
przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej, mieszkańca Rzgowa. 

Wielu czytelników zna Pana Rafała, gdyż jest 
przedsiębiorcą z terenu Rzgowa. Zasięg działania 
jego firmy pokrywa całą gminę. 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, inżynier 
wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Łódzkiej. Ukończył także studia podyplomowe 
wydziału Technologii Materiałowych Politechniki 
Łódzkiej o kierunku BHP.
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Samorządowiec Roku 2015
We wtorek 26 maja w łódzkim Teatrze im. 

Stefana Jaracza odbyła się uroczysta sesja Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z okazji Dnia Samorządu. 
Wydarzeniu towarzyszyła gala wręczenia nagród dla 
laureatów organizowanego przez Dziennik Łódzki 
plebiscytu „Samorządowiec Roku 2015″. Tytuł 
najpopularniejszego samorządowca województwa 
łódzkiego roku 2015 przypadł łódzkiemu radnemu 

W ł o d z i m i e r z o w i 
Tomaszewskiemu.

Na drugim miejscu 
najpopularniejsza była 
nasza radna, Grażyna 
Gałkiewicz z imponującą 
liczbą głosów 1589. 

Traktuję tę nagrodę 
przede wszystkim jako 

wielki zaszczyt. Jest to 
prestiż nie tylko dla mnie, 
ale również dla nowo 
wybranych radnych gminy 
Rzgów i dla nowych, 
młodych, prężnych władz 
naszego Rzgowa. Bardzo 
serdecznie w imieniu ich 

wszystkich i swoim Państwu  dziękuję – mówi radna 
Grażyna Gałkiewicz 

Podczas uroczystej gali samorządowcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz gratulacje z rąk m.in. 
przewodniczącego sejmiku łódzkiego Marka Mazura, 
marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia 
oraz redaktora naczelnego Dziennika Łódzkiego 
Roberta Sakowskiego.

Tomasz Łuczyński

21 maja w Romanowie odbył się 
odbiór techniczny ostatniego odcinka 
chodnika, którego budowa rozpoczęła 
się od przystanku autobusowego, a teraz 
sięga on granicy administracyjnej gminy.

Łącznie chodnik z kostki brukowej 
(w dwóch kolorach) liczy 2,5 kilometra 
długości, a w kwietniu i maju wykonawca 
wybrukował ostatnie 523 metry bieżące. 
Chodnik ma średnio półtora metra 

szerokości. Wykonano również 280 
metrów kwadratowych podjazdów do 
posesji. Do granicy gminy zabrakło około 
30 metrów, ale wydłużenie brukowanej 
alejki było niemożliwe, głównie z powodu 
wąskiego pasa drogowego.

Ostatni odcinek chodnika kosztował 
niecałe 95 tysięcy złotych. Na przetargu 
udało się uzyskać wyjątkowo korzystną 
cenę usługi.

Zbigniew Snelewski
UM w Rzgowie

Drogi w Starowej Górze do policzenia
Burmistrz Rzgowa Konrad Kobus zlecił pracownikom Urzędu 

Miejskiego szczegółowe opracowanie, dotyczące długości, powierzchni 
oraz stanu technicznego nawierzchni, gminnych dróg gruntowych 
i tłuczniowych w Starowej Górze.

Istotnym elementem przygotowywanego raportu ma być precyzyjne 
zbadanie - pod względem własnościowym - terenu zajętego przez 
drogi. Analiza danych umożliwi przygotowanie harmonogramu 
zaasfaltowania ulic i wstępnych kosztorysów modernizacji, a także 
zakresu ewentualnego wykupu gruntów zajmowanych przez ulice.

Łukasz Fuks
UM w Rzgowie

Odbiór chodnika w Romanowie
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

Komisja odbyła cztery posiedzenia:
1. Dnia 12.05.2015r. Komisja Rewizyjna zaopiniowała i złożyła Burmistrzowi 

oraz Przewodniczącemu Rady Protokół z kontroli spółki RPGK sp. z o.o. 
z siedzibą w Rzgowie,  która rozpoczęła się dnia 08.01.2015r. Tę kontrolę 
prowadzili Grażyna Gałkiewicz i radny Wiesław Gąsiorek.

2. Ponadto zaopiniowany i złożony zostały Protokół z trzeciej kontroli 
prowadzonej przez Komisję Rewizyjną, a dotyczący prawidłowości naliczania 
i odprowadzania podatku od nieruchomości. Ta kontrola była  prowadzona 
pod przewodnictwem  Pana Leszka  Chwiałkowskiego. Ze względów 
proceduralnych wyniki kontroli zostaną przedstawione w czerwcu.

3. Komisja rewizyjna na tym posiedzeniu rozpoczęła także prace nad 
absolutorium dla Burmistrza i sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2014r.

4. W dniu 15.05.2015r. Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Budżetową 
analizowała sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat oraz stan mienia 

komunalnego, zapoznano się ze stanem  wykonania inwestycji gminnych 
oraz analizowano inne dokumenty finansowe z wykonania budżetu za 2014r.

5. W dniu 19.05.2015r. na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołano Posiedzenie 
Komisji Wspólnej, na której wysłuchano Sprawozdań oraz zadawano także 
pytania Pani Skarbnik dotyczące budżetu 2014r.

6. W dniu 25.05.2015r. odbyło się kolejne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej na 
którym dokończono analizę ostatnich dokumentów finansowych  i wypracowano 
opinię z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2014r. i sformułowano wniosek 
dotyczący absolutorium dla Burmistrza, a także podjęto stosowną w tym 
zakresie uchwałę, ponieważ dokumenty te zostały teraz przekazane do RIO 
w Łodzi.

Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna  sprawozdanie z pracy w okresie od   01.05. do 27. 05. 2015r.

Dzisiaj na zakończenie cyklu o płatnościach 
bezpośrednich w roku 2015r., chciałbym czytelnikom 
naszej gazety przybliżyć zmiany, jakie zostały 
wprowadzone od 15 maja 2015r. w zasadach składania 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 
w tym roku. Podstawowa zmiana wprowadzona 
nowelizacją ustawy z 5 lutego 2015r. o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, polega 
na przedłużeniu podstawowego terminu o miesiąc tj. 
do 15 czerwca 2015r. Ostateczny termin składania 
wniosków mija 10 lipca 2015r. Druga zasadnicza 
zmiana polega na złagodzeniu wymagań dotyczących 
przyznawania płatności do bydła i krów. Po zamianach 

płatności te przysługują za te zwierzęta, które 
w dniu 15 maja 2015r. spełniają warunek wieku 
oraz przebywają w siedzibie wnioskodawcy przez 
okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie 
tych płatności. 

Wydłużenie terminu na składanie wniosków 
spowodowało znaczne obniżenie ilości wniosków, 
które zostały złożone do Biura Powiatowego ARiMR 
w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym 
roku. Do dnia 25 maja 2015r. zostało złożone ok. 2000 
wniosków, co stanowi ok. 70% wszystkich wniosków 
składanych co roku. Podstawowy błąd popełniany 
przez rolników, szczególnie posiadających mało 

działek rolnych, polega na braku zadeklarowania tych 
działek. Część rolników przyzwyczajona w latach 
poprzednich otrzymywanymi z agencji poddrukami 
wniosków, nie czyta instrukcji, tylko podpisuje 
wniosek i odsyła bez jego uzupełnienia. Drugim 
nagminnym błędem jest brak deklaracji powierzchni 
gruntów rolnych na działka ewidencyjnych. 

Zwracam się z prośbą do wszystkich rolników, aby 
nie czekali do 15 czerwca ze złożeniem wniosków, 
a jednocześnie zwrócili uwagę na te błędy, o których 
pisałem powyżej.

Jan Michalak
Radny Rady Miejskiej

Zmiany w zasadach składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

Od początku kadencji czynię starania, by ze 
względu na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów 
gmina Rzgów, a szczególnie centrum miasta, były 
jak najlepiej oświetlone. Składałam w tej sprawie 
wnioski i interpelacje do burmistrza Konrada 
Kobusa oraz organizowałam apele do PGE. Tym 
bardziej zdziwiły mnie nieprzyjemne słowa, jakie 
pod moim adresem pojawiły się w tym względzie 
w majowym numerze pisma „Nasza Gmina”, 
a których autorem jest radny Marek Bartoszewski.

W majowym numerze „Naszej Gminy” ukazał 
się artykuł radnego Marka Bartoszewskiego nt. 
rzgowskiej „alei gwiazd” tj. wyremontowanej 
i pięknie oświetlonej ul. Rudzkiej. We wspomnianym 
tekście autor raczył wspomnieć także moją skromną 
osobę, niestety w nieprzychylnym kontekście. Radny 
Bartoszewski poinformował bowiem Państwa, 
jakobym wnioskowała o wygaszenie części lamp na 
ul. Rudzkiej. Jest to wypowiedź całkowicie wyrwana 
z pozytywnego kontekstu, w jakim ją wygłosiłam.

Od początku kadencji kwestie oświetlenia ulic 
Rzgowa są dla mnie priorytetem. Na mój wniosek 
doświetlony został zjazd z DK 1 do Rzgowa 
(skrzyżowanie ul. Rudzkiej i Nasiennej). Także z mojej 
inicjatywy Urząd Miejski rozpoczął rozmowy z PGE, 
które zakończyły się uruchomieniem wyłączonych 
lamp na skrzyżowaniu ulic Tuszyńskiej i Katowickiej. 
Co więcej, poruszona tragicznym wypadkiem na ul. 
Grodziskiej w marcu tego roku, przygotowałam apel 
do PGE ws. instalacji włączników zmierzchowych 
w centrum Rzgowa. Apel ten, podpisany również 
przez innych radnych, stał się podstawą do rozpoczęcia 
dyskusji pomiędzy Urzędem Miejskim a PGE, 
dotyczącej poprawy oświetlenia centrum Rzgowa. 
Jeszcze na początku maja złożyłam do burmistrza 
Konrada Kobusa interpelację przypominając, że brak 
właściwego oświetlenia tego rejonu stwarza olbrzymie 
zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. 

Skąd więc pomysł, jakobym wnioskowała 
o wygaszenie części lamp na ul. Rudzkiej? Podczas 

jednej z sesji Rady Miejskiej burmistrz Rzgowa 
zauważył, że oświetlenie jest sprawą kosztowną. 
Skoro więc w centrum Rzgowa w wypadkach 
spowodowanych m.in. brakiem dostatecznego 
oświetlenia giną ludzie, zaproponowałam, żeby 
poprawić oświetlenie w tym miejscu, a z rezygnować 
np. z uruchamiania co drugiej czy co trzeciej lampy 
na ul. Rudzkiej. Skoro nie ma pieniędzy, żeby 
jednocześnie działały obydwa oświetlenia, to 
ważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, niż 
wygląd jednej z ulic. Uważam, że jest to sprawa 
tak oczywista, że dziwnym jest konieczność jej 
tłumaczenia, zwłaszcza tak doświadczonemu 
samorządowcowi jak radny Marek Bartoszewski. 

Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej

Co jest ważniejsze – bezpieczeństwo mieszkańców, czy wygląd ulicy?

W trakcie analizowania sprawozdań finansowych i innych dokumentów 
związanych z budżetem za 2014r. gminy Rzgów, okazało się, że poprzednia 
Rada Miejska podwyższyła stawki za wodę i ścieki.

Uchwałą nr LIV/472/2014 z dnia 14 listopada 2014r. (piątek !!!! ), czyli tzw. 
,,rzutem na taśmę”, gdyż 16 listopada (niedziela), odbyły się wybory. Całe 

odium za podwyższenie stawek wody i ścieków w 2015r. spadło już na nowych 
radnych. Przywołaną uchwałę można sprawdzić w BIP-e (www.bip.rzgow.pl  
prawo miejscowe/uchwały Rady/uchwały Rady kadencji 2010-2014/uchwały 
Rady 2014), aby mieszkańcy sami mogli się przekonać, kto faktycznie dokonał 
podwyżki.

Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna informuje
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Gospodarz ma nowego 
sołtysa

Henryk Garusiński z Gospodarza był 
ostatnim sołtysem wybranym w tym roku 
podczas zebrań sołeckich. Miał jednego 
kontrkandydata. Do wyboru doszło dopiero 
na drugim zebraniu zwołanym w tym celu 
w sołectwie Gospodarz. Nowy sołtys zastąpi 
panią Kazimierę Zawistowską, która pełniła 
tę funkcję przez ostatnie 8 lat.

Henryk Garusiński rozpoczął 4-letnią 
kadencję po raz pierwszy w życiu. Zaraz 
po podliczeniu głosów na zebraniu 
wyborczym burmistrz Konrad Kobus 
wręczył mu tablicę z napisem ”Sołtys” do 
umieszczenia w widocznym miejscu w posesji, 
a poprzedniczka na tym stanowisku oddała 
klucz do stalowej kasety służącej do zbierania 
podatku.

Wpływ na wybór mnie na sołtysa miało na 
pewno to, że jestem wszystkim dobrze znany, 
bo od 18 lat pracuję w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie jako doręczyciel poczty - mówi nowy 
sołtys w Gospodarzu. - W zakresie zbierania 

podatków mam już pewne doświadczenie, bo 
w minionych latach inkasowałem opłaty na 
GOK od wystawców podczas Dni Rzgowa 
czy dożynek. Znają mnie dobrze również ci, 
którzy zwlekają świadomie lub z roztargnienia 
zapominają o terminowym uregulowaniu 
wpłat do urzędu skarbowego - takim osobom 
wręczam upomnienia.

Henryk Garusiński formalnie pełni funkcję 
sołtysa od połowy maja. Na razie nie przyjął 
żadnej skargi, ale ma świadomość, że każda 
sprawa jest do załatwienia, o ile wiadomo, 
do kogo się zwrócić w sprawie dziurawych 
dróg, przestawiania znaków drogowych, 
podtopienia gospodarstw po  gwałtownych 
ulewach itp. Nowy sołtys zamierza 
podpowiadać autorom skarg, że w takich 
sprawach najlepiej bezpośrednio zwrócić 
się do Referatu Gospodarki Komunalnej 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Większość mieszkańców i przedsiębiorców 
z Gospodarza odwiedzi Henryka Garusińskiego 
we wrześniu, kiedy przyjdzie czas zapłacenia 
trzeciej raty tegorocznych podatków.

Karolina Jardzioch
UM w Rzgowie

Zakończenie zebrań sołeckich
Burmistrz Rzgowa Konrad Kobus i zastępca 

burmistrza Mateusz Kamiński, Jarosław Świerczyński, 
przewodniczący Rady Miejskiej wraz z innymi 
radnymi uczestniczyli w zebraniach, na których 
wybrano sołtysów i członków rad sołeckich. Wiejskie 
spotkania były okazją do wysłuchania postulatów 
i opinii mieszkańców oraz przedstawienia możliwości 
rozwiązania przynajmniej niektórych zgłoszonych 
na bieżąco problemów.

Na zebraniu wiejskim w Starowej Górze mieszkańcy 
poprosili obecnego na spotkaniu burmistrza Konrada 
Kobusa o zarezerwowanie pieniędzy w budżecie 
gminy na budowę boiska przy ul. Żwirowej oraz 
na przeniesienie słupów energetycznych, stojących 
obecnie na środku chodnika przy ul. Centralnej 
124. Mieszkańcy poprosili o interwencję w sprawie 
konieczności ograniczenia prędkości na ul. Centralnej 
oraz postawienie znaku ograniczenia tonażu pojazdów 
do 8 ton.

W sołectwie Guzew-Babichy burmistrz K. 
Kobus poinformował m.in. o problemie dotyczącym 
przebiegu linii energetycznej nad boiskiem w Guzewie. 
Zaproponował poprowadzenie jej pod ziemią ze 
środków budżetowych na przyszły rok. Mieszkańcy 
proponują zamianę przejścia dla zwierząt nad drogą 
ekspresową S8 na kładkę dla mieszkańców. Zwrócili 
się także z prośbą o zarezerwowanie pieniędzy na 
wykup gruntów pod plac zabaw w Babichach.

W Romanowie powróciła sprawa zakładania 
żwirowni jako okazji do czerpania dochodów z gruntów, 
nieprzydatnych na uprawy rolne. Inicjatywy te hamuje 
działalność miejscowego stowarzyszenia ekologicznego. 
Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza powiedział, 
że nie wszędzie mogą powstawać odkrywki, zgodne 
z wymogami prawa, dotyczącymi oddziaływania na 
środowisko. Nie wszystkie wnioski o rozpoczęcie 
eksploatacji kopalin mogą więc uzyskać akceptację 
samorządu.

Wiceburmistrz M. Kamiński poinformował 
mieszkańców sołectwa Kalinko o możliwości 
dofinansowania zbiórki eternitu. Poruszono sprawę 

drogi Kalinko-Morgi, gdzie po modernizacji wodociągu 
wykonawca zostawił drogę w gorszym stanie niż 
ją zastał. Pojawił się pomysł budowy ronda na 
skrzyżowaniu Kalinko-Kalino lub alternatywnie: 
zainstalowania żółtego światła pulsacyjnego. 
Mieszkańcy poskarżyli się na zamulenie rowów 
melioracyjnych.

Na zebraniu w sołectwie Huta Wiskicka-Tadzin 
wypłynął problem poszerzenia dróg. Problem polega 
na tym, że mieszkańcy nie chcą oddawać ziemi na 
ten cel. Planowana budowa chodnika wzdłuż drogi 
nr 714 na razie nie dojdzie do skutku. Zgłoszono 
postulat obniżenia tablic z rozkładami jazdy autobusów 
i bardziej przejrzystego ich redagowania.

Zebranie w sołectwie Grodzisko-Konstantyna 
zdominował problem kanalizacji. Mateusz Kamiński, 
zastępca burmistrza poinformował, że na razie jest 
gotowy projekt kanalizacji w Starowej Górze. W gminie 
jest wiele terenów budowlanych, wymagających 
uzbrojenia. To są inwestycje wyjątkowo kapitałochłonne 
i trzeba pogodzić się z tym, że na terenach słabiej 
zurbanizowanych mieszkańcy powinni budować 
przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków.

W Starej Gadce wiceburmistrz M. Kamiński 
poinformował o tym, że do Urzędu Miejskiego 
zgłosił się inwestor zdecydowany na kupno działki 
po dawnej pętli tramwajowej. Okazało się, że 
mieszkańcy nie popierają pomysły sprzedaży tej 
ziemi, sugerują natomiast jej ewentualną dzierżawę. 
Jeden z obecnych zwrócił uwagę na to, że działka 
może należeć do wspólnoty wiejskiej.

W sołectwie Prawda mieszkańcy chcą wysepki 
na przystanku na początku swojej miejscowości, 
a także przystanku w stronę Guzewa, gdyż po 
deszczu bardzo trudne jest wchodzenie do autobusu. 
Rowy melioracyjne są zamulone i nie odbierają na 
czas deszczówki. Potrzebne są znaki ograniczające 
prędkość od strony Zofiówki.

W Czyżeminku mieszkańcy postulowali postawienie 
latarni i położenie nowej nawierzchni na ul. Dojazdowej 
oraz budowę chodnika w Czyżeminku II. Poskarżyli 
się na niskie odszkodowania za szkody poczynione 
przez dziki. Domagali się zamontowania tabliczek 

z numerami domów.
Zebranie w sołectwie Rzgów I zdominowane 

zostało przez wylewy Neru po przejściu deszczu. 
Cierpią właściciele nadrzecznych nieruchomości. 
Poprosili władze o monitorowanie tego problemu. 
Zwrócono uwagę na niewystarczające oświetlenie ul. 
Ogrodowej w kierunku Kalinka - lampy stoją co sto 
metrów, a powinny być gęściej rozmieszczone. Jest 
to sprawa o tyle ważna, że w tym rejonie powstaje 
coraz więcej domów.

W sołectwach Rzgów I i Rzgów II nie zgłoszono 
postulatów.

W sołectwie Gospodarz uczestnicy zebrania 
wiejskiego domagali się sprawdzenia, czy przejście 
dla pieszych koło Czyżeminka jest wykonane 
w zgodzie z organizacją ruchu, ponieważ nie ma 
połączenia z chodnikiem ani z jednej, ani z drugiej 
strony. Przechodnie wchodzą do… rowu. 

Wyjaśnienia wymaga również problem mieszkańców 
ul. Nowej, którzy nie mogą dostać się na swoje działki, 
ponieważ na ulicy powstał dziki tor dla quadów.

Mieszkańcy sołectwa Bronisin Dworski poprosili 
o zainstalowanie oświetlenia odcinka drogi od 
Bronisina do Konstantyny oraz zakupu lamp do 
istniejących już słupów na ulicach Dębowej oraz 
Dworskiej. Mówiono o konieczności przeprowadzenia 
rozmów z władzami gminy Brójce w sprawie 
współuczestniczenia w kosztach zmiany trasy 
autobusu PKS, jadącego przez Hutę Wiskicką (wjazd 
od Stefanowa (gm. Brójce), Bronisin Dworski - ul. 
Pogodną i powrót na pierwotną trasę).

Na zebraniu w sołectwie Kalino mówiono 
o planach modernizacji drogi, która na razie 
zostanie jedynie naprawiona. Pilną potrzebą jest 
oznakowanie przystanków autobusowych w stronę 
Kalinka. Burmistrz Konrad Kobus zaproponował 
utwardzenie tłuczniem drogi od traktu napoleońskiego 
- przedłużenie ul. Glinianej. Przypomniał również, 
że w świetle obowiązujących przepisów gmina nie 
ponosi odpowiedzialności za konserwację rowów 
melioracyjnych.

Karolina Jardzioch
UM w Rzgowie
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5 maja b.r. Konrad Kobus, burmistrz Rzgowa 
zaprosił na spotkanie przedstawicieli Wojskowego 
Koła Łowieckiego Orzeł, działającego w obwodzie 
łowieckim Gospodarz. Intencją burmistrza K. 
Kobusa było zapoznanie się z gospodarką łowiecką 
w gminie Rzgów i uwzględnienie uwag mieszkańców, 
zgłaszanych podczas zebrań sołeckich. Dotyczą 
one szkód powodowanych przez dziki. Podczas 
spotkania Tadeusz Fratyka, łowczy Orła omówił 
zasady funkcjonowania i finansowania kół łowieckich.

Łowczy stwierdził, że w Polsce coraz realniejsze 
są bankructwa kół łowieckich z powodu wypłat 
odszkodowań za zniszczenia, dokonane przez dziką 
zwierzynę. Poinformował, że 38-osobowe koło 
łowieckie Orzeł dzierżawi 2482 hektarów lasów i łąk 
w rejonie Rzgowa, Gadki Starej,  Guzewa i Babich.

Największy problem stwarzają dziki, które niszczą 
plantacje kukurydzy, łąki i pastwiska - twierdzi łowczy 
z Orła, który odpowiada za finanse koła. – Najgorzej 
bywa wczesną jesienią. Dopiero co wykształcone 
kolby kukurydzy są miękkie, a ich zapach ściąga 
dziki z dużych odległości. W minionym sezonie 
łowieckim, który zakończył się 31 marca 2015 r. 
odszkodowania za kukurydzę, zryte łąki i pastwiska 
wyniosły 4331 złotych. Łącznie odnotowaliśmy 11 
szkód. W tym sezonie sytuacja znacznie się pogorszyła. 
Dziki weszły w szkodę już 20-krotnie, głównie na

łąki i pastwiska. Łączne straty w ciągu tych kilku 
tygodni oszacowaliśmy na 5640 złotych.

Łowczy Tadeusz Fratyka uważa, że szkody 
są tym dotkliwsze, że część rolników zaniechała 
rekultywacji łąk i pastwisk co 7 lat. Po upływie 
tego okresu należałoby je zaorać, zabronować 
i posiać trawę z siewników zbożowych. Gdy się tego 
poniecha, w ziemi pozostaje znacznie więcej robaków 
- przysmaku dzików. Myśliwi wycenili już straty na 
łąkach i pastwiskach, ale wypłacą odszkodowania 
tylko tym gospodarzom, którzy wyrównają tereny 
zryte przez dziki i obsieją je trawą.

W minionym sezonie myśliwi z Orła odstrzelili 
66 dzików, a plany łowieckie na ten rok przewidują 
redukcję nawet 94 osobników. Rozrost dzików wynika 
ze zmian klimatycznych. Z powodu wyjątkowo 
łagodnych, prawie bezśnieżnych zim lochy wydają 
na świat potomstwo praktycznie już przez cały rok. 
Matkami zostają nawet jednoroczne loszki, a te 

bardziej dojrzałe mają po 8-9 sztuk przychówku 
w jednym miocie! Drugim czynnikiem wpływającym 
na wzrost ilości odszkodowań była budowa drogi 
ekspresowej S8, która zatrzymała dużą ilość dzików 
na małym terenie i uniemożliwiła im swobodne 
przemieszczanie.

Myśliwi mają dwa źródła dochodów: składki 
członkowskie oraz wpływy ze sprzedaży upolowanych 
przez siebie zwierząt. Na przykład często kupują 
na własny użytek dziki po 4 złote za 1 kilogram 
żywca, a za kilo sarny płacąc po 13-14,50 złotych. 
W skali roku na gospodarkę łowiecką w obwodzie 
Gospodarz przeznaczają prawie 16 tys. złotych. 
Z tego trzeba wypłacić wspomniane odszkodowania, 
opłacić dzierżawę obwodu do kasy powiatu łódzkiego 
wschodniego i związku łowieckiego, sfinansować 
zimowe dokarmianie zwierzyny i utrzymać urządzenia 

łowieckie takie jak np. ambony.
Aż trudno uwierzyć, że z tych skromnych środków 

Orzeł jeszcze wypuszcza w obwodzie Gospodarz 
dzikie zwierzęta, zakupione specjalnie w tym celu 
w ośrodkach hodowlanych. W ubiegłym roku uwolnił 
18 zajęcy w rejonie Guzewa i Prawdy, a w tym 
zakupi 50, a może nawet 100 bażantów, ponieważ 
populacja drobnej zwierzyny w gminie Rzgów jest 
na zastraszająco niskim poziomie.

Ostatnio posłowie PSL przedłożyli w Sejmie 
projekt ustawy wprowadzającej łowiecki fundusz 
odszkodowawczy. W 70 proc. byłby on opłacany przez 
myśliwych i Lasy Państwowe, a resztę dopłacałby 
Skarb Państwa. Dopóki nie ma jednak rozwiązań 
systemowych, samorząd lokalny mógłby wspomóc 
koło łowieckie pomagając przy zimowym dokarmianiu 
dzikiej zwierzyny.

Teresa Agier
UM w Rzgowie

Tadeusz Fratyka - łowczy Wojskowego Koła Łowieckiego Orzeł

Odszkodowania niszczą Orła
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Pani
IWONIE SKALSKIEJ

wyrazy współczucia z powodu śmierci
TEŚCIA
Składają:

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.

IWONY GEPERT
wieloletniego sołtysa sołectwa Rzgów

oraz pracownika Urzędu Miejskiego w Rzgowie
RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

wyrazy szczerego współczucia
składają:

Rada Miejska w Rzgowie i Burmistrz Rzgowa 
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego



WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 
2016-2019

Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin 
zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu 
Okręgowego i Sądu Rejonowego. Kandydatów 
na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, 
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne 
i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów 
prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co 
najmniej 50 obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY 

TEN, KTO:

• ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni 
praw cywilnych i obywatelskich,

• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność 

gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania 
co najmniej od roku,

• posiada co najmniej wykształcenie średnie,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do 

pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych, 
innych sądach i prokuraturze,

• osoby wchodzące w skład organów, od których 
orzeczenia można żądać skierowania sprawy 
na drogę powstępowania sądowego,

• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące 
stanowiska związane ze ściganiem przestępstw 
i wykroczeń,

• adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni 
i aplikanci radcowscy,

• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie 
zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony 
internetowej www.ms.gov.pl lub w pokoju 37 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko 

kandydatowi postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był 
pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że 
władza rodzicielska nie została mu ograniczona 
ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 
wystawione przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, stwierdzające brak 
przeciwwskazań do wykonywania funkcji 
ławnika,

5. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami 
stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie 
dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1,2,3,4, 
powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 
30 dni przed dniem zgłoszenia. 
Do karty złożonej przez grupę 50 obywateli dołącza 
się listę osób popierających kandydata, zawierające 
imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, 
miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis 
każdego z pięćdziesięciu obywateli zgłaszających 
kandydata.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać 
wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady 
miejskiej po upływie w/w terminu, pozostawia się 
bez rozpatrzenia.
Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 
pod numerem telefonu 42 214-13-06, a także na 
stronie www.bip.rzgow.pl.
        
  Karolina Jardzioch 

UM w Rzgowie 

Nr obwodu głosowania Rzgów I Rzgów II
Gadka 
Stara

Starowa 
Góra

Guzew, 
Babichy

Czyżeminek, 
Prawda, 

Gospodarz

Bronisin Dworski, 
Huta Wiskicka.
Tadzin, Kalino,

Romanów, Kalinko

Grodzisko,
Konstantyna

Razem

Braun 15 9 2 11 14 4 0 55
Duda 383 219 168 371 261 284 105 1791
Jarubas 11 4 3 5 17 9 5 54
Komorowski 280 172 96 274 144 121 57 1144
Korwin-Mikke 40 27 9 44 28 31 6 185
Kowalski 3 3 0 4 1 2 0 13
Kukiz 223 111 66 254 128 105 56 943
Ogórek 21 8 5 26 12 6 4 82
Palikot 10 13 7 14 9 9 8 70
Tanajno 3 4 0 2 1 3 0 13
Wilk 3 2 0 4 1 0 3 13
RAZEM 992 572 356 1009 616 574 244 4363

Nr obwodu głosowania Rzgów I Rzgów II
Gadka 
Stara

Starowa 
Góra

Guzew, 
Babichy

Czyżeminek, 
Prawda, 

Gospodarz

Bronisin Dworski, 
Huta Wiskicka.
Tadzin, Kalino,

Romanów, Kalinko

Grodzisko,
Konstantyna

Razem

Duda 631 338 252 575 417 454 195 2862
Komorowski 438 309 149 558 244 232 96 2026
RAZEM 1069 647 401 1133 661 686 291 4888

Wybory prezydenckie 2015 - jak głosowali mieszkańcy
I tura

II tura

9RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • czerwiec 2015



W dniu 7 czerwca 2015 r odbędą się 
oficjalne obchody jubileuszu 70 - lecia 
istnienia Straży Pożarnej w Prawdzie.

Program obchodów:
13:45 Zbiórka Pododdziałów
14:00 Msza Święta
15:00 Wręczenie Odznaczeń 
15:30 Poczęstunek 

Rok 1945 zapoczątkował historie 
OSP Prawda.  Po wojnie mieszkańcy 
zadbali o bezpieczeństwo wsi. 
Postanowiono założyć Straż pożarną .  
Powołano pierwszy zarząd w składzie:
Wacław Kluczak - prezes
Witold Kowal - naczelnik
Stefan Głaszcz - skarbnik
Józef Szczech - gospodarz

Stanisław Sztandor - członek 
Adam Czekalski - członek 
W 1963r. Funkcję sekretarza objęła 
druhna Wiesława Leszek ( która do 
dziś prowadzi kronikę OSP Prawda 
i wsi). W  tym samym roku zakupiono 
od Eugeniusza Kotlickiego działkę 
na której stała drewniana strażnica. 
Rok później powstał Komitet Budowy 
Strażnicy i rozpoczęto prace i starania 
związane z budową murowanej siedziby 
Straży OSP Prawda. 
Najstarszym członkiem i prezesem 
honorowym jest druh Ryszard Rosowski, 
aktywny działacz do dziś.

Materiał przygotowany
na podstawie kroniki OSP Prawda.

Tomasz Łuczyński

4 maja w Kalinie 
W dniu 4 maja w Kalinie, w kaplicy św. Floriana, patrona strażaków, 

obyła się uroczysta Msza Święta. Eucharystię w intencji strażaków odprawił 
ks. Proboszcz Krzysztof Florczak. W wygłoszonej homilii ks. Proboszcz 
podkreślił szczególną rolę oraz zaangażowanie strażaków w bezinteresowną 
służbę dla społeczeństwa. Podziękował również za trud pracy oraz poświęcenie 
w tak szczytnym celu, jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi. We Mszy 
uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Kalina, ale również mieszkańcy z terenu 
gminy. 

Na szczęście uroczystościom nie towarzyszył dźwięk syreny alarmowej, 
który ostatnio z powodu podpalanych traw w Rzgowie był często słyszany. 

Tomasz Łuczyński

70-lecie obchodów istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawdzie

Tak wyglądała remiza w 1945r. Pani W. Leszek sama naszkicowała remizę nie 
było zdjęć z tego okresu.

10 RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • czerwiec 2015

Kronika OSP
30.04.2015 r.

Około godz. 14.00 Jednostka podczas ćwiczeń 
obiektowych na terenie CH „Ptak” została 
przegrupowana i zadysponowana do pożaru traw 
na ulicy Nasiennej w Rzgowie. Siły i środki: OSP 
Rzgów, JRG Koluszki.

Około godz. 13.00 Jednostka zadysponowana 
została na teren CH „PTAK” do pożaru lokalu 
gastronomicznego. Na szczęście to tylko scenariusz 
ćwiczeń obiektowych, jakie przeprowadziła Komenda 
Powiatowa PSP w Koluszkach. W ćwiczeniach 
brały udział: OSP Rzgów, OSP Grodzisko, JRG 
7-Łódź, JRG Koluszki

04.05.2015 r. 
Około godz. 17.40 Jednostka została 

zadysponowana przez KKP PSP w Koluszkach 

do wypadku drogowego 
w centrum Rzgowa. Na skrzyżowaniu ulicy 
Pabianickiej i Łódzkiej doszło do poważnego 
zderzenia dwóch pojazdów osobowych marki Honda 
i Daewoo. Prawdopodobną przyczyną wypadku było 
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Według 
wstępnych ustaleń kierowcy obu pojazdów byli 
trzeźwi. Pasażerowi oraz kobiecie kierującej Daewoo 
która była w ciąży, udzielono pomocy KPP po 
czym ZRM „Falck” przejął rannych i przewiózł do 
szpitala. Siły i środki: JRG 6 – Łódź (2 zastępy), 
JRG Koluszki, OSP Rzgów ( 2 zastępy) ZRM 
„Falck”, Policja. 

09.05.2015 r.
Około godz. 17:40 nasza jednostka została 

zadysponowana do pożaru suchej trawy w miejscowości 
Starowa Góra (gm. Rzgów). Pożar objął powierzchnię 
ok. 900 m2. Siły i Środki: OSP Rzgów (1 zastęp), 
OSP Starowa Góra (1 zastęp), Policja.

10.05.2015 r. 
Około godz. 9.50 Jednostka została zadysponowana 

przez SKKP PSP w Koluszkach do wypadku 
drogowego w miejscowości Tadzin (gm. Rzgów) 
droga 714. Doszło tam do poważnego zderzenia 
dwóch pojazdów osobowych marki Fiat Uno i VW 
Golf kombi. Trzy osoby poszkodowane zostały 
przewiezione przez ZRM do szpitala. Siły i Środki 
na miejscu: OSP Grodzisko, OSP Rzgów, OSP 
Kalino, JRG 7-Łódź, JRG Koluszki, ZRM 

„Falck”, Policja.

12.05.2015 r.
Około godz. 18:55 SKKP PSP w Koluszkach 

zadysponował zastęp GCBA 4/37 do pożaru gałęzi 
i pozostałości roślinnych w miejscowości Gospodarz 
(gm. Rzgów) przy ul. Cegielnianej. Pożar na 
powierzchni ok. 25 m2 ugaszono jednym prądem 
wody w natarciu. Siły i Środki: OSP Rzgów.

22.05.2015 r.
Około godz. 06.02  SKKP PSP w Koluszkach 

zadysponował zastęp OSP Rzgów do pożaru budynku 
mieszkalnego na ulicę Południowa w Rzgowie. 
Tym razem na szczęście obyło się bez większych 
strat. Siły i środki: OSP Rzgów, JRG 7- ŁÓDŹ, 
JRG Koluszki.

informacje ze strony: www.osprzgow.pl



LEKCJA HISTORII

Podwójne święto
Dla uczczenia Święta Uchwalenia Konstytucji 3 

Maja oraz Matki Boskiej Królowej Polski w Rzgowie 
odbyły się rocznicowe uroczystości. Tradycyjnie 
rozpoczęły się od widowiskowego przemarszu sprzed 
Urzędu Miasta do kościoła: władz samorządowych, 
strażaków-ochotników, pocztów sztandarowych OSP 
i organizacji, a także zespołów artystycznych Gminnego 
Ośrodka Kultury. Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
mieli okazję posłuchać Rzgowskiej Orkiestry Dętej. 
Podczas mszy św. w Kościele pw. św. Stanisława 
– zastępca burmistrza Rzgowa Mateusz Kamiński 
wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem 

Świerczyńskim oraz 
z radnymi, złożyli 
o k o l i c z n o ś c i o w e 
wiązanki kwiatów przed 
ołtarzem Matki Boskiej. 
Na zakończenie części 
religijnej obchodów 
3-majowych, Orkiestra 
Dęta zagrała „Boże coś 
Polskę”.

Dzięki dobrej, 
słonecznej pogodzie, 
publiczność mogła 
zająć miejsca przed 

estradą w parku im. A. 
Mickiewicza. Orkiestra 
Dęta odegrała hymn 
państwowy. Występ 
w plenerze zainaugurował 
program historyczno-
patriotyczny w wykonaniu 
uczniów klasy IV 
Szkoły Podstawowej 
im. Jana Długosza 
w Rzgowie. Dzieci zostały 
przygotowane przez 
nauczycieli: Małgorzatę 
Lipską, Katarzyną 

Kalinowską i Krzysztofa Chrzanowskiego.
Zabrakło miejsc siedzących, kiedy na scenie 

pojawił się Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie 
z pokazem krakowiaka i tańców lubelskich, a następnie 
Zespół Tańca Współczesnego Krasnale. Najmłodsze 
dziewczynki perfekcyjnie pokazały układy taneczne 
Crazy Frog i Everybody, przegotowane przez 
choreografa Renatę Furgę, kier. ZPiT Rzgowianie i pod 
kierownictwem muzycznym Jarosława Rychlewskiego, 
prowadzącego kapelę GOK. Uroczystości zakończyły 
się dla najmłodszych widzów odwiedzeniem placu 
zabaw.

Włodzimierz Kaczmarek
UM w Rzgowie

Przemarsz OSP (fot. Patora)

(fot. Patora)Krasnale
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„Non omnis moriar”
Tytułowa łacińska sentencja (pol. „Nie wszystek umrę”) dobrze odnosi się 

do naszego byłego proboszcza. Ksiądz Stanisław Skura urodził się w 1929r. 
w Lesisku, niedaleko Żelechlinka. Święcenia kapłańskie przyjął w 1954r. Od 
roku 1975 aż do 2004r. był proboszczem w Rzgowskiej parafii. Mimo iż upłynęło 
już 11 lat odkąd ks. Skura odszedł do domu emerytowanych księży przy parafii 
św. Wojciecha w Łodzi, to parafianie wciąż doskonale pamiętają jego osobę. 
Zapisał się w pamięci jako kapłan z powołania, a także jako dobry człowiek pełen 
ciepła i poczucia humoru. Przez 29 lat był naszym przewodnikiem duchowym, 
dzielił się wiarą i sercem. Czasem zdarzało się, że surowo napominał. 

W czwartą rocznicę śmierci naszego byłego proboszcza tj.27.04.2015 r. pomimo 
powszedniego dnia i południowej pory liczna grupa rzgowian wzięła udział 
w rocznicowej mszy świętej w parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła 
w Żelechlinku. Od kilku lat proboszczem w tym miejscu jest rzgowianin ks. Paweł 

Jurek. Msza rocznicowa 
została odprawiona przez 
rzgowskiego proboszcza ks. 
Krzysztofa Florczaka wraz 
z dawnym wikarym naszej 
parafii ks. Adamem Stańdo. 
Ksiądz Krzysztof podczas 
mszy poświęcił wiele czasu 
na przypomnienie osoby 
księdza Stanisława Skury. 
Przez całą uroczystość 
obecny był poczet 
sztandarowy straży 
pożarnej ze Rzgowa. 
Pojawili się przedstawiciele 
władzy samorządowej 
w osobach radnego Marka 
Marchewczyńskiego 
oraz Wiesława Gąsiorka. 
Z ramienia Urzędu Gminy 
został delegowany doradca 
burmistrza Jan Mielczarek.

Po Mszy cała grupa 
udała się na pobliski 
cmentarz, aby złożyć 
kwiaty i zapalić znicze. 
W letniej scenerii pełnej 
zieleni, na cmentarzu, pani Bożena Klaus wygłosiła nad grobem wzruszającą 
mowę. Uroczystość zakończyła się odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia, 
po czym grupa wróciła autokarem do domu.

Jacek Cegiełka

Ksiądz Stanisław Skura

Dom rodzinny ks. Skury



12 RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • czerwiec 2015

  Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zorganizował piątą już 
edycję konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 maja 
w Hali Sportowej w Rzgowie w obecności: Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jarosława Świerczyńskiego, Zastępcy Burmistrza 
Mateusza Kamińskiego, radnej Grażyny Gałkiewicz oraz 
Dyrektora GOK Wojciecha Skibińskiego.

Do konkursu zgłoszono 381 prac z 19 placówek oraz indywidualnie, 
wśród których Jury w składzie: Magdalena Kapuścińska-Borkiewicz 
artysta plastyk, Joanna Jeziorska artysta plastyk, Anna Lehmann 
artysta plastyk, przyznało 53 nagrody i wyróżnienia w pięciu 
kategoriach wiekowych:
KATEGORIA WIEKOWA  2012-2009
I miejsce WERONIKA PLESIAK 6 lat Profilaktyczne Zajęcia 
Plastyczne w Starowej Górze
II miejsce NATALIA MŁYNARCZYK 5 lat MOK w Konstantynowie 
Łódzkim
II miejsce KACPER ROSIŃSKI 6 lat  GOK  w Rzgowie
II miejsce ALICJA LEEK 6 lat MOK w Konstantynowie Łódzkim
II miejsce JULIA JĘDRYS 5 lat  MDK w Pabianicach
III miejsce MASZA NOWAK 5 lat  GOK  w Rzgowie
III miejsce ZUZANNA BUBAS 5 lat  GOK  w Rzgowie
III miejsce AMELIA KIECANA 5 lat Profilaktyczne Zajęcia Plastyczne 
w Starowej Górze
III miejsce JAN RASZEWSKI 6 lat MDK w Pabianicach
III miejsce NATASZA NOCHOWICZ 6 lat Pracownia S jak Sztuka 
w Pabianicach
WYRÓŻNIENIE DOROTA BŁASZCZYK 5 lat indywidualnie Rzgów
WYRÓŻNIENIE HELENA JANICKA 5 lat MOK w Głownie
KATEGORIA WIEKOWA 2008-2007
I miejsce KINGA HAK 8 lat MDK w Aleksandrowie Łódzkim
I miejsce KALINA KOMOROWSKA 8 lat MDK w Kutnie
II miejsce WERONIKA SZYMCZAK 7 lat MDK w Pabianicach
II miejsce JAGODA ZEMFLER 8 lat MDK w Aleksandrowie Łódzkim
II miejsce PATRYK MADER 7 lat GOK w Rokicinach
III miejsce MARIA JAŚKIEWICZ 8 lat MDK w Aleksandrowie Łódzkim
III miejsce WIKTORIA PIETRZAK 7 lat GOK w Rzgowie
III miejsce JOANNA TYLCZYŃSKA 7 lat GOK w Rzgowie
III miejsce MARCEL FRĄCZAK 8 lat GOK w Rzgowie
WYRÓŻNIENIE ZUZANNA ŚLIWKA 7 lat MDK w Opocznie
WYRÓŻNIENIE SEBASTIAN DYLIK 7 lat MDK w Aleksandrowie Łódzkim
WYRÓŻNIENIE MIKOŁAJ MŁYNARCZYK 8 lat GOK w Rzgowie
KATEGORIA WIEKOWA 2006-2005
I miejsce KATARZYNA MAJAK 9 lat OSM I st. w Łodzi
I miejsce SZCZEPAN KUZIK 9 lat GOK w Rzgowie
II miejsce OLIWIA KRAJEWSKA 10 lat GOK w Rzgowie
II miejsce FILIP POPIELSKI 10 lat Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych
III miejsce ALEKSANDRA GOSS 9 lat GOK w Rokicinach
III miejsce OLIWIER WDOWIAK 10 lat MOK w Głownie
III miejsce ANNA GAŁKIEWICZ 10 lat GOK w Rzgowie
III miejsce HANNA SZTANDOR 10 lat MOK w Tuszynie
WYRÓŻNIENIE BARBARA BARTOSIAK 9 lat OSM I st. w Łodzi
WYRÓŻNIENIE ALINA KRZESZEWSKA 9 lat MOK w Głownie
WYRÓŻNIENIE ADAM GORZELAK 9 lat MDK w Pabianicach
WYRÓŻNIENIE NATALIA POPIELSKA 10 lat Szkoła Podstawowa 
w Goleszach Dużych
WYRÓŻNIENIE JULIA MARCZAK 9 lat MDK Kutno
WYRÓŻNIENIE KAROL FRĄCZEK 9 lat MDK w Opocznie
WYRÓŻNIENIE  PARTYCJA DEPCIK 10 lat  Szkoła Podstawowa w Guzewie
KATEGORIA WIEKOWA 2004-2002
I miejsce WIKTORIA GAŁKIEWICZ 11 lat GOK w Rzgowie
I miejsce PATRYK PALUCH 13 lat Szkoła Podstawowa w Rzgowie
II miejsce STANISŁAW STRZELECKI 11 lat GOK w Wiśniowej Górze
III miejsce WIOLETTA KULESZA 12 lat GOK w Wiśniowej Górze
WYRÓŻNIENIE WERONIKA PIÓRO 11 lat Profilaktyczne Zajęcia 
Plastyczne w Starowej Górze
WYRÓŻNIENIE WIKTORIA KOZŁOWSKA 11 lat GOK w Wiśniowej 
Górze
WYRÓŻNIENIE WIKTOR WOSIK 11 lat Szkoła Podstawowa w Rzgowie

WYRÓŻNIENIE MILENA LEŚNIEWSKA 11 lat Szkoła Podstawowa 
w Kalinie
KATEGORIA WIEKOWA 2001-1998
I miejsce ANGELIKA KOŁODZIEJ 14 lat MOK w Konstantynowie Łódzkim
II miejsce SARA BEDNARSKA 16 lat GOK w Rzgowie
III miejsce MARIA LEWOWSKA 15 lat MDK w Pabianicach
III miejsce DORIAN BĄK 14 lat MOK w Konstantynowie Łódzkim
WYRÓŻNIENIE ALEKSANDRA KAWECKA 14 lat  MOK w Konstantynowie 
Łódzkim
WYRÓŻNIENIE AGATA NOWICKA 14 lat GOK w Rzgowie.

  Nowością w tym roku były dodatkowe cztery nagrody specjalne, dla dzieci 
z naszej gminy, które ufundowała Radna Grażyna Gałkiewicz. Wystawę 
nagrodzonych prac w konkursie można oglądać w Hali Sportowej w Rzgowie 
ul Szkolna 5 do 5 czerwca, a później w holu Urzędu Miasta w Rzgowie Plac 
500-lecia 22.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym i zapraszam do udziału w konkursie 
w przyszłym roku.

Irmina Kuzik

 Świerszczykowe Wierszyki
14 maja 2015r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie odbyły się 

eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego „Świerszczykowe Wierszyki”. 
W konkursie mogły wziąć udział dzieci z klas I-IV oraz te, które w roku 
bieżącym staną się uczniami. Na scenie w  GOK-u artyści prezentowali 
wiersze o tematyce przyrodniczej. Przewodniczącą jury została  pani 
instruktor Działu Teatralnego Łódzkiego Domu Kultury. W konkursie (po 
eliminacjach szkolnych) wzięło udział 16 dzieci. Według regulaminu, do 
Finału Wojewódzkiego jurorzy powinni wytypować 1 najlepsze dziecko 
z każdych 10 uczestników eliminacji gminnych. Jednak poziom konkursu 
recytatorskiego był tak wysoki, że jury postanowiło zakwalifikować do 
Wielkiego Finału aż sześcioro laureatów.
A są to:
1. Zofia Polaczek – S.P. w Kalinie
2. Patrycja Skrobiszewska – S.P. w Kalinie
3. Lara Hidane – S.P. w Rzgowie
4. Natalia Hans – S.P. w Rzgowie
5. Kacper Kalinowski – S.P. w Rzgowie
6. Aleksandra Bagińska – S.P. w Guzewie

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  książki, a laureatom wręczono 
nagrody w postaci sprzętu sportowego.

Finał Wojewódzki odbędzie się 31 maja 2015r. w niedzielę  o godz. 11.00.
Laureatom Eliminacji Gminnych Konkursu Recytatorskiego „Świerszczykowe 

wierszyki życzymy dalszych  sukcesów  i godnego reprezentowania Gminy 
Rzgów.

Jarosław Rychlewski
Instruktor GOK

REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY „WIOSENNY PEJZAŻ” ROZSTRZYGNIĘTY

Nagrodzeni w konkursie “Wiosenny Pejzaż 2015”
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Olimpiada Przedszkolaka
To już trzecie zmaganie najmłodszych sportowców naszego miasta. 28 

kwietnia w hali sportowej GOSTiR przedszkolaki stanęły do grupowych 
zmagań sportowych. Każda z przedszkolnych grup wystawiła dziesięcioosobową 
reprezentację najszybszych, najsprawniejszych i najbardziej zdeterminowanych. 
Reszta dzieci z ogromnym zapałem dopingowała swoich rówieśników. Dopingowały 
również Panie przedszkolanki, zgromadzeni rodzice i dziadkowie. Konkurencje 
wymagały nie lada sprawności: biegi wahadłowe, skoki, przeskoki, rzuty, 
toczenia, pokonywanie przeszkód oraz zabawy wyzwoliły wiele pozytywnych 
i prawdziwych emocji. Nikt tak nie przeżywa zmagań sportowych jak najmłodsi. 
Po zawodach przyszedł czas na odpoczynek i uzupełnienie kalorii przy 
przygotowanym poczęstunku. 

Cieszy nas niezmiernie, że impreza „Olimpiada Przedszkolaka” się przyjęła, 
gromadzi coraz większe grono kibiców oraz wyzwala tak wiele radości. 

Radosław Bubas
GOSTiR

Rajd rowerowy 
23 maja w niestety niezbyt sprzyjających warunkach pogodowych, odbyła 

się wycieczka rowerowa. Celem wycieczki było propagowanie turystyki 
rowerowej w naszej gminie oraz poznanie ciekawych miejsc w jej okolicy. 

Za cel wycieczki obraliśmy Rudę i jej ciekawe, a wciąż mało znane zakątki 
i tajemnice. Kilkunastoosobową grupą wyruszyliśmy z parku w Rzgowie i po 
niedługim czasie spotkaliśmy się z Panią Agnieszką Rutą – mieszkanką Rudy, 
a w tym dniu naszą przewodniczką po tym terenie. Pierwszym punktem naszej 
wyprawy była tzw. Ruda – Willowa. Mogliśmy podziwiać tu budowle z okresu 
świetności tej dzielnicy – należące niegdyś do bogatych fabrykantów z Łodzi. 

Wiele domów z tamtego okresu jest w trakcie rewitalizacji, liczne mogą pochwalić 
się ciekawą przeszłością – również jako miejsca akcji znanych polskich filmów, 
jak „Sexmisja” czy „Vabank”. W dalszej części przejechaliśmy na drugą stronę 
ulicy Rudzkiej na urokliwe Stawy Stefańskiego. Ten piękny obiekt rekreacyjny 
niezmiennie przyciąga wszystkich spragnionych relaksu, wypoczynku czy ruchu 
na świeżym powietrzu. Same stawy, jak i okolica również posiadają ciekawą 
historię, jak chociażby zapomniany w tej chwili teren po niegdyś sławnym 
torze wyścigów konnych. Mimo zaplanowanych dalszych atrakcji nieustannie 
padający i nasilający deszcz kazał nam zawrócić w kierunku Rzgowa. Mamy 
nadzieję, że następnym razem uda się poznać kolejne zakątki nie tylko Rudy. 

Podczas rajdu uczestnikom został rozdany quiz z pytaniami dotyczącymi 
trasy i atrakcji podczas rajdu. Wyniki zostaną przedstawione 30 maja podczas 
obchodów Dnia Dziecka. 

Radosław Bubas
GOSTiR 

***
Z dobrze poinformowanych źródeł dotarła do  Redakcji NG informacja, że 

część mieszkańców zrezygnowała z uczestnictwa w rowerowej przygodzie ze 
strachu ze spotkaniem z „Babą Jagą” jako, że trasa rajdu przebiegała w pobliżu 
jej siedziby . Wśród mieszkańców, którzy wykazali się hartem ducha i odwagą 
znaleźli  się min.  radni: Radosław  Pełka i Leszek  Chwiałkowski (zdjęcie 
sprzed UM).

Łuczyński Tomasz

Wyjaśnienie
W ubiegłym numerze „Naszej Gminy” ukazał się tekst pt. „Nie daj 

się wkręcić w patelnię” o spotkaniu zorganizowanym przez Koło nr 9 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rzgowie. Pod tekstem niewłaściwie 
została podpisana pani Halina Kaczmarek. Za nieporozumienie serdecznie 
przepraszamy.

Redakcja

Nieprzemakalni przed wyruszeniem na rajd
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Zawody Wędkarskie na Dzień Dziecka
Amatorskie Koło Wędkarskie ze Rzgowa organizuje z okazji Dnia 

Dziecka zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży w dniu 4 czerwca 
2015r. (czwartek) godz.16:00 na zbiorniku wodnym w Rzgowie, ul. Zielona.

Zawody odbędą się metodą spławikową. Każdy uczestnik zgłasza się 
ze swoją wędką i siatką na ryby.

Nagrody funduje Urząd Miasta w Rzgowie.
Na koniec zawodów przewidziane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

które sponsoruje Pan Józef Grot z ZPM “GROT” Starowa Góra.
Włodzimierz Kaczmarek

Wycieczka do średniowiecznego serca Poznania
W dniu 9 maja 2015r. odbyła się wycieczka do Poznania zorganizowana 

przez Panie z KGW w Starej Gadce.
Głównym celem zwiedzania było średniowieczne serce Poznania, czyli 

Stare Miasto, począwszy od Arboretum Kórnickiego. Arboretum jest 
cennym obiektem naukowym, gdzie prowadzi się badania z zakresu ekologii, 
biologii, fizjologii i rozmnażania roślin drzewiastych. Najatrakcyjniejsze 
pory zwiedzania to okres kwitnienia roślin, czyli maj-czerwiec oraz 
dojrzewania owoców i przebarwiania się liści we wrześniu i październiku. 
Piękny zapach kwitnących drzew, ta zieleń, wprowadziły nas w błogi stan. 
Ale to nie był koniec spacerów. Zwiedziliśmy również najważniejsze zabytki 
ziemi Kórnickiej, takie jak: Zamek i Kolegiatę Kórnicką. 

Po ciekawej wędrówce wśród roślinności udaliśmy się zwiedzić Stary 
Rynek, Zamek Królewski, Dawny browar Huggera, obecnie Centrum Handlu 
Sztuki i Biznesu, Ratusz, Katedrę z X wieku oraz Jezioro Maltańskie.

Pogoda była znakomita, wręcz idealna do zwiedzania. Zadowoleniu 
i zachwytom pięknymi miejscami nie było końca, a to wszystko zaledwie 
200 km od Łodzi. Serdecznie polecamy odwiedzić te właśnie miejsca. 
Zapewniamy, że warto.

Ewa Socha-Rakowska

Zawody motocyklowe w Rzgowie
II Eliminacje Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Motorowego w Cross 

Country po raz pierwszy odbyły się w Rzgowie 17 maja. Patronat nad imprezą 
objął burmistrz Rzgowa Konrad Kobus.

Mistrzostwa w Cross Country rozegrano w godz. 8.00-17.00 na tyłach 
centrum handlowego Ptak Expo. Ten wyścig to coś pośredniego pomiędzy 
motocrossem a zawodami enduro. Miejsce zawodów znajdowało się na terenie 
zamkniętym, co zawsze podnosi poziom bezpieczeństwa imprezy. Trasa 
wyznaczona taśmami miała kształt koła długości 8 kilometrów, a prowadziła 
po bezdrożach dość podmokłego terenu. Rywalizacja polegała na tym, żeby 
w ciągu półtorej godziny wykonać jak największą liczbę okrążeń. Najlepszym 
zawodnikom udało się pokonać w tym czasie po 15 kółek.

Ten teren był po raz pierwszy wykorzystany do rozegrania Cross Country, 

a jego właściciel Ptak Fashion City przychyliło się do pomysłu ponowienia 
eliminacji – mówi Jacek Dębski, organizator zawodów, który na co dzień 
przewodniczy Komisji Motocyklowej Łódzkiego Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Motorowego.

Zawody przybrały formę pikniku motocyklowego. Pojawiło się całe 
miasteczko namiotowe z cateringiem i kiermaszem części motocyklowych. 
W zawodach wystartowało stu zawodników. Szacujemy, że przez cały dzień 
impreza zgromadziła przynajmniej tysiącosobową publiczność.

Organizacja imprezy poszła bardzo sprawnie dzięki udanej współpracy 
z władzami Gminy Rzgów i kierownictwem Ptak Fashion City - podkreśla Jacek 
Dębski. - W dużych miastach trzeba dogadywać się z mnóstwem decyzyjnych 
pracowników. Tu wszystko poszło jak z płatka…

Cieszy mnie, że już pierwsza edycja pikniku motocyklowego na naszym 
terenie urosła do rozmiarów imprezy masowej – przyznaje Mateusz Kamiński, 
zastępca burmistrza. - Jeszcze bardziej możemy być dumni z tego, że organizator 
zawodów enduro o zasięgu wojewódzkim ma siedzibę w Starowej Górze. 
Niedzielne zawody w Cross Country są przykładem tego, że pasjonaci motocykli 
i quadów mogą bezpiecznie realizować swoją pasję na torze wyścigowym, a nie 
dewastować lasy, pastwiska i łąki.

9 sierpnia w Rzgowie zostaną rozegrane zawody motocyklowe Superenduro, 
a w dniach 12-13 września Ptak Fashion City stanie się gospodarzem Targów 
Motoryzacyjnych.

Łukasz Fuks

Lista zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach:
1. Adam Krusiak okazał się najlepszy w kategorii MX Quad Amator
2. Maria Staniak w MX Kobiet
3. Robert Kaniewski w MX Masters
4. Marcin Dumana w Quad Open
5. Przemysław Zdanowski w kat. Amator
6. Konrad Góralczyk w kat. Licencja A
7. Damian Kwestarz w kat. Licencja B
8. Paweł Grzymkowski w kat. Licencja C
9. Jakub Pawłowski w kat. Junior

Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza Rzgowa wręczył puchary najlepszym 
zawodnikom.



Zyzio Kujon

Dodatek 
szkół 

z gminy 
Rzgów
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Przedszkole tętni życiem
Kwiecień i maj w naszym przedszkolu obfitowały w różnorodne wydarzenia. 

W kwietniu dzieci wzięły udział w „Korowodzie zielonych”. Udekorowane 
kolorowo przedszkolaki ruszyły ulicami Rzgowa, chcąc pokazać mieszkańcom, 
że dbają o naszą Ziemię. Niosły przygotowane przez wychowawców transparenty 
i skandowały ekologiczne hasła. Przed Urzędem Miejskim w Rzgowie powitał 
nas burmistrz Rzgowa Konrad Kobus.

Nasze przedszkolaki wzięły również udział w konkursie recytatorskim 
o tematyce przyrodniczej „Świerszczykowe wierszyki” w ramach projektu 
„Wojewódzki Ekologiczny Dzień Dziecka Literaturą i Sztuką”, zorganizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie. Celem konkursu było zainteresowanie 
najmłodszych tematyką przyrodniczą i ekologiczną, rozwijanie wiedzy na 
temat środowiska naturalnego i jego ochrony oraz wzbogacanie słownictwa. 
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały upominki w postaci 
pięknych książek.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczyło Przedszkole 
Publiczne w Rzgowie, był Turniej Tańca zorganizowany w maju przez GOSTiR 
Rzgów i Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Rzgowie. Celem imprezy 
była popularyzacja zespołowych form tanecznych, integracja środowiska 
międzyszkolnego oraz wymiana pomysłów i doświadczeń. Nasze przedszkolaki 
z grupy „Pszczółki” i „Tygryski” wystąpiły pod nazwą „Iskierki” i zaprezentowały 
się w kujawiaku zajmując II miejsce. W nagrodę otrzymały dyplom i statuetkę. 

Również w maju do Przedszkola Publicznego w Rzgowie przybył łódzki 
poeta Dariusz Staniszewski, aby zaprezentować dzieciom swoją twórczość. Poeta 
odwiedził najmłodszą grupę przedszkolaków „Dinusie”, które z zainteresowaniem 
słuchały wpadających w ucho wierszy i chętnie uczestniczyły w proponowanych 
przez gościa zabawach. Spotkanie z panem Dariuszem Staniszewskim zakończyło 
się wręczeniem pamiątkowych dyplomów z fragmentami poezji gościa wszystkim 
uczestnikom oraz wykonaniem pamiątkowych zdjęć.

Violetta Klonowska
W imieniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w Rzgowie

Dnia 21 maja 2015 r. w pracowni informatycznej SP 
Rzgów odbył się XII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ 
TRÓJINFORMATYCZNY – 2015 dla uczniów 
szkół podstawowych Gminy Rzgów o Nagrodę 
Burmistrza Rzgowa. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyr. 
Iwona Skalska. Następnie przystąpiono do rozgrywania 

konkurencji turniejowych. Drużyny (łącznie 28 
osób) rozwiązywały testy oraz zadania praktyczne na 
stanowiskach komputerowych. W przerwie zawodnicy 
posilali się napojami i słodyczami ufundowanymi 
przez firmę „SKLEPIK SZKOLNY” – Pani 
Henryki Łuczyńskiej.

Po sprawdzeniu prac i zliczeniu punktów 
podsumowano turniej.
W kategorii klas VI.
I miejsce i tytuł SUPER 
INFORMATYKA – 2015 
otrzymała drużyna z klasy 
VIa z SP Kalino w składzie: 
Damian Leśniewski, 
Łukasz Szczech.
II miejsce zajęła drużyna 
z klasy VIb z SP Kalino 
w składzie: Grzegorz Wilk, 
Mateusz Radomski.
III miejsce zajęła drużyna 
z klasy VIa z SP Guzew 
w składzie: Anita Oberle, 

Bartosz Rząsa.
W kategorii klas V.
I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2015 
otrzymała drużyna dziewcząt z klasy Va SP Rzgów 
w składzie: Wiktoria Bąbol, Zuzanna Niepsuj.
II miejsce zajęła drużyna z klasy V z SP Kalino 
w składzie: Adam Kowalski, Kacper Prochoń.
III miejsce zajęła drużyna z klasy Va z SP Rzgów 
w składzie: Mikołaj Cholaś, Oskar Gajdzicki.

Nagrodę Burmistrza Rzgowa otrzymała Szkoła 
Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
w postaci: pendrive. Sponsorami nagród byli: Firma 
„HAZET” – Państwa H. Z. Gorzkiewicz, Pan 
Jan Michalak – radny Rady Miejskiej w Rzgowie 
i Firma „Erlast” Pana Zbigniewa Czajki.

Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom 
i sponsorom za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu 
turnieju. Myślę, że za rok spotkamy się na XIV 
edycji Turnieju.

Jarosław Marianowski
nauczyciel informatyki SP Kalino

„Żywa lekcja przyrody”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kalinie 

w dniu 27 kwietnia uczestniczyli w niesamowitej 
„żywej lekcji przyrody”. Mogli „na żywo” zobaczyć 
oswojone ptaki drapieżne z bliska: sowy, sokoła oraz 
jastrzębia. Prowadzący przedstawili przystosowanie 
do życia gatunków oraz ich budowę. Szczególne 
zainteresowanie wywołało rozmieszczenie uszu 
ptaków, co stanowi o ich doskonałym słuchu. 
Uczniowie dowiedzieli się, że niektóre sowy latają 
bezszelestnie. Zobaczyli, w jaki sposób odstraszają 
drapieżnika, przybierając „bojowe” upierzenie, 

czym się żywią i jakie wydają odgłosy. Podczas 
prezentacji każdego ptaka, odbył się pokaz w locie 
oraz różne popisy, np. lot nad głowami, slalom. 
Odważniejsi ochotnicy mogli delikatnie pogłaskać 
i potrzymać w specjalnej rękawicy na ręku, ogromną 
sowę. Dodatkową atrakcją była możliwość zrobienia 
pamiątkowego zdjęcia z płomykówką na ramieniu. 
Lekcja zademonstrowana przez treserów, ukazała 
piękno ptaków i rolę, jaką pełnią w przyrodzie. 
Było to niezwykle interesujące doświadczenie, 
a uczniowie zachwyceni taką formą edukacji.

Magdalena Mordaka

Sukces uczniów klas III Szkoły 
Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie

Dnia 21 kwietnia uczniowie klas trzecich Dominik 

Paluch i Mateusz Jurek wzięli udział w konkursie 
szaradziarskim „Łamigłówki  Mądrej Główki”. 
W konkursie, który odbył się w Łodzi, uczestniczyli 
uczniowie z dwunastu szkół i rozwiązywali rebusy, 
krzyżówki, wykreślanki. Uczniowie naszej szkoły 

od początku wysunęli się na prowadzenie i zdobyli 
I miejsce. Gratulujemy sukcesu.

 Składamy podziękowania panu Mariuszowi 
Paluchowi za zapewnienie transportu dla uczestników.

Małgorzata Popa

XIII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TRÓJINFORMATYCZNY
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Tydzień Zdrowia i Ekologii
W kwietniu, w Szkole Podstawowej im. Jana 

Długosza w Rzgowie, odbył się Tydzień Zdrowia 
i Ekologii. Każdy dzień tygodnia zaczynaliśmy 
innym kolorem po to, aby pamiętać: Jak ważne są 
dla nas: woda i energia słoneczna, ziemia, zdrowe 
odżywianie i ekologiczny styl życia. O roli wody, energii 
słonecznej i zdrowym stylu życia, przypomnieli nam 
uczniowie klasy Vb. Z okazji Dnia Ziemi odbyły się 
bardzo zielone lekcje, na których robiliśmy plakaty 
„Mamy tylko jedną Ziemię”. Przygotowaliśmy też 
wspólnie pyszne i zdrowe II śniadanie. 

Szkolny Wolontariat prowadził zdrową kawiarenkę, 
a dochody z niej zostaną przeznaczone na zakup 
rowerka dla dziecka z terenu naszej gminy. 

W ramach szkolonej akcji odbył się konkurs 
plastyczny dla uczniów klas młodszych „Żeby 
zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”. I miejsce zajęła 
Wiktoria Filipek, II miejsce - Piotr Waprzko, III 
miejsce - Weronika Nowicka.

Natomiast uczniowie klas starszych mieli możliwość 
wykazania się swoją wiedzą na temat zdrowego 
stylu życia w konkursie „Test wiedzy o zdrowiu”, 
który odbył się na szczeblu gminnym. Każdą 
szkołę z naszej gminy reprezentowały 2-osobowe 
drużyny na poziomie klas. 
Wyniki przedstawiają się 
następująco.
Na poziomie klas IV:
I miejsce - SP w Guzewie
II miejsce - SP w Rzgowie
III  miejsce - SP w Kalinie
Na poziomie klas V :
I miejsce - SP w Guzewie
II miejsce – SP w Rzgowie
III miejsce – SP w Kalinie
Na poziomie  klas VI:
I miejsce - SP w Guzewie
II miejsce – SP w Kalinie
III miejsce - SP w Rzgowie

Nagrody ufundował 

Urząd Miejski w Rzgowie. 
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszystkim, 

aby każdego dnia pamiętali o zasadach zdrowego 
stylu życia.  

 Danuta Chojnowska, Anna Pikala

Wżdy Polacy nie gęsi…
Mając na uwadze te słowa w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza 

w Rzgowie w ramach programu wychowawczego „Savoir vivre…” w dniach 

10-20 kwietnia odbył się I Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Uczniowie klas 
II-VI w dwóch kategoriach klas II-IV i V-VI mieli zaprezentować uprzednio 
przygotowane głośne czytanie wylosowanego fragmentu prozy i poezji. Jury 
brało pod uwagę poprawność, używanie znaków interpunkcyjnych, modulację 
głosu oraz oczywiście nastrój tekstu. Do finału przeszło po 4 zawodników 
z każdej kategorii. Tym razem było o wiele trudniej - zawodnicy bowiem 
czytali zupełnie nieznane utwory. Poziom był bardzo wysoki, stres uczestników 
i jury wielki, różnice w punktacji minimalne. W kategorii klas II-IV- I miejsce 
zdobył Mikołaj Stefaniak z klasy IVa, II- Wiktoria Prądzyńska z klasy IIIb, 
III- Kacper Kalinowski z klasy IIIa, a wyróżnienie Kacper Michalski z klasy 
IV b. W klasach starszych I miejsce zdobył Miłosz Juśkiewicz z klasy VIb, 
II- Laura Biniek z klasy VIa, a III ex aequo - Martyna Makiewicz i Małgorzata 
Retkiewicz z klasy Vb. Uczestnikom i laureatom gratulujemy, a wszystkim 
naszym uczniom i czytelnikom życzymy:

Dbaj o swój język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie,
bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka.[…]
źródło: Reguły dla gaduły,  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 

Wikipedia: wolna encyklopedia, dostęp 26.02.2014 http://pl.wikipedia.org/
wiki/Międzynarodowy_Dzień_Języka_Ojczystego

Agnieszka Kosińska

Większość z nas o „dopalaczach” słyszała 
bądź czytała, a jednak czy potrafimy wymienić 
te najczęściej stosowane, powiedzieć jak 
działają i dlaczego mogą być niebezpieczne, 
a nawet prowadzić do zgonu? Bardzo często 
substancje te zażywane są łącznie z alkoholem, 
narkotykami, lekami. Jakie mogą być skutki 
takich połączeń? Zapewne większość z nas 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że niektóre 
leki dostępne bez recepty, jeżeli są zażywane 
w wysokich niemedycznych dawkach mogą 
działać tak jak niektóre narkotyki, wywołując 
euforię, pobudzenie, omamy, zaburzenia 
myślenia. Dlaczego sięga po nie młodzież 
i osoby dorosłe? Czy możemy się od nich 
uzależnić? Jakie objawy towarzyszą zatruciom 
lekami odręcznej sprzedaży o działaniu 
psychoaktywnym? Z czym kojarzy nam się 
termin „tabletka gwałtu”? Najczęściej sądzimy, 
że to tabletka, kapsułka, proszek. I tu jesteśmy 
w błędzie, albowiem dwa spośród trzech 

związków najczęściej wykorzystywanych jako 
tzw. „tabletka gwałtu” są stosowane głównie 
w postaci płynnej. Wydarzenia ostatniego roku 
pokazały, że „tabletki gwałtu” wykorzystywane 
są w różnych przestępstwach, w których 
konieczne jest doprowadzenie ofiary do stanu 
bezbronności, np. gwałt, ale też kradzieże, 
uprowadzenia. Co możemy zrobić, aby nie 
paść ich ofiarą?

Na te i inne pytania odpowiadała prof. dr 
hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska z Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, która w dniu 19 maja 
2015r.  spotkała się z uczniami klas III- 
ich oraz rodzicami uczniów Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. 
Zjawiskiem niepokojącym jest ciągle niska 
frekwencja dorosłych na spotkaniach ze 
specjalistami, mimo nasilania się niepokojących 
zachowań młodych ludzi.

pedagog szkolny
Edyta Waprzko

PROF. DR HAB. N. FARM.  JOLANTA B. ZAWILSKA W GIMNAZJUM 
IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W RZGOWIE SPORT SZKOLNY

W kolejnych zmaganiach sportowych uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie odbyły się 
turnieje piłki nożnej i tenisa stołowego. Tym razem najczęściej 
zdobywali bramki: Piotr Maciejewski, Deniz Yuce, Mikołaj 
Stołek, Wiktor Gładysz, Min Leeh, Mateusz Różycki. Bardzo 
dobrze radzą sobie na boisku również: Seweryn Kułaga, An 
Szostek, Dominik Bartoszczyk. 

Po rozgrywkach piłkarskich uczniowie rozegrali turniej 
tenisa stołowego. Najlepsi wśród nich to między innymi: 
Piotr Maciejewski, Deniz Yuce, Wiktor Gładysz, Minh 
Le, Seweryn Kułaga, An Szostek. Z okazji Dnia Dziecka 
także rodzice włączyli się do sportowej rywalizacji, grając 
razem ze swoimi pociechami w piłkę nożną oraz tenisa 
stołowego. Należy podkreślić, że rodzice czynnie uczestniczą 
w zajęciach podczas całego roku szkolnego, nie tylko z okazji 
Dnia Dziecka. Z pewnością takie zaangażowanie ze strony 
rodziców, jak również rodzeństwa zasługuje na pochwałę 
i wpływa niezwykle korzystnie na zdrowie i rozwój dziecka. 
Życzymy dalszych sukcesów sportowych naszym milusińskim, 
szczególnie z okazji Dnia Dziecka.

Krzysztof Chrzanowski                                                                                                                                      
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SUKCES JAKUBA WAPRZKO
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Rzgowie mają przyjemność i satysfakcję 
serdecznie pogratulować sukcesu, jaki osiągnął uczeń klasy 
I C Jakub Waprzko.

Jakub został finalistą XIX Interdyscyplinarnego Konkursu 
Ekologiczno-Regionalnego Województwa Łódzkiego dla 
uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015, wykazując 
się wiedzą przyrodniczą na poziomie maturalnym.

Życzymy dalszych sukcesów!!!
Emilia Nowacka, Mariola Gałkiewicz 

NAJLEPSI MATEMATYCY 
WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW

Zgodnie z tradycją uczniowie 
rzgowskiego gimnazjum brali udział 
w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny”. Konkurs 
ten jest adresowany do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich, od klasy drugiej szkoły 
podstawowej do klas maturalnych 
w liceach i technikach. Rozgrywany 
jest w sześciu kategoriach wiekowych 
i ma charakter jednorazowego testu. 
Zadania oraz termin są ustalane przez 
władze stowarzyszenia Kangourou 
Sans Frontiè res. Wspólna dla 
wszystkich krajów data konkursu 
(w tym roku - 19 marca), wysoki 
stopień trudności oraz te same zestawy 

pytań dla poszczególnych poziomów 
podnoszą atrakcyjność konkursu. 

Uczniowie Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
pisali w dwóch kategoriach: KADET 
(klasy I i II) oraz JUNIOR (klasa III).

Najlepszy wynik wśród naszych 
pierwszoklasistów uzyskał Adrian 
Bocheński z klasy I c, wśród 
drugoklasistów Marcel Bednarczyk 
z klasy II c, a wśród trzecioklasistów 
Hubert Pawłowski z klasy III a. 
Na szczególne wyróżnienie w tym 
towarzystwie zasługuje Marcel 
Bednarczyk, który uzyskał wynik 
bardzo dobry - 128,75 pkt na 150 
pkt możliwych do uzyskania.

Opiekunka konkursu: 
Jolanta Rogala

nauczyciel matematyki

Gimnazjaliści znów odnieśli 
sukcesy ornitologiczne

6 maja 2015 r. uczniowie Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
brali udział w XIII Konkursie Wiedzy 
o Ptakach „Hej młodziaki, jakie to ptaki”, 
zorganizowanym przez Klub Obserwatorów 
Ptaków w Szkole Podstawowej nr 7 im. 
Orląt Lwowskich oraz przez Grupę Łódzką 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu oraz 

na rozpoznaniu 10 gatunków ptaków ze zdjęć 
oraz 5 gatunków po głosach. Nasi uczniowie 
byli bezkonkurencyjni! Pierwsze miejsce zajął 
Jakub Waprzko z kl. I c, a drugie miejsce Sara 
Bednarska z kl. III b. Pozostali uczniowie: 
Hubert Pawłowski - kl. III a, Mateusz Olban- 
kl. II c, Mateusz Wyciszkiewicz - kl. I b, zajęli 
miejsca w pierwszej dziesiątce. Wszyscy 
nasi uczestnicy wrócili z dyplomami oraz 
z nagrodami.

nauczyciel biologii
Mariola Gałkiewicz

STUDENCI AIESEC W RZGOWSKIM GIMNAZJUM
Z inicjatywy nauczycielek języka angielskiego, Gimnazjum im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Rzgowie w dniach 18- 22 maja br. gościło studentów 
z Kanady, Egiptu i Indii. Celem wizyty naszych gości było prowadzenie 
lekcji w języku angielskim, a naszym uczniom stworzenie możliwości 
doskonalenia umiejętności i kontaktu z „żywym” językiem. 

Lisa, Yatin i Ali są studentami stowarzyszonymi w AIESEC (fr. dawna 
nazwa: Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques 
et Commerciales). Jest to jedna z największych, międzynarodowych, 
pozarządowych organizacji studenckich, założona  tuż po II wojnie 
światowej- w 1948 roku, kiedy to grupa młodych ludzi  postanowiła założyć 
stowarzyszenie, które miało chronić pokój poprzez lepsze zrozumienie 
międzykulturowe. W Polsce działa ono od 1971 roku. Członkowie AIESEC 
wyjeżdżają na praktyki zagraniczne i zdobywają doświadczenie w 124 
krajach świata.

Dzięki wizycie naszych gości gimnazjaliści mieli możliwość poznać kulturę 
i zwyczaje krajów, z których pochodzą studenci, doskonalić umiejętność 
komunikowania się w języku angielskim oraz poprzez zabawę wziąć udział 
w projekcie ”Plan Your Future” („Zaplanuj Swoją Przyszłość”). Lisa, Ali 
i Yatin zwiedzali także Rzgów. Brali udział w próbie Zespołu Pieśni i Tańca 
Rzgowianie, robili zakupy w Centrum Handlowym PTAK, odwiedzili 
łódzką Manufakturę i Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Poznańskich. Przez 
cały tydzień gościnę i zakwaterowanie studentom zapewniły rodziny 
naszych uczniów: Państwa Majdańskich, Pikalów i Zawiejskich, za co im 
serdecznie dziękujemy!

Nauczycielki języka angielskiego
Agnieszka Grobelna i Monika Łoboda

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ
Młodzież Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie przygotowała 

apel, który odbył się 09 kwietnia 2015 roku. Wspominając ludzi, o których wielu 

z nas zapomniało, zapaliła ducha patriotyzmu, dla niektórych tak odległego 
w dzisiejszym świecie. Młodzi uczcili pamięć poległych za Ojczyznę, poczynając 
od Dzieci Wrześni, a kończąc na Bohaterach II wojny światowej. Apel zakończył 
się pytaniem: Czy i Ty byłbyś gotów walczyć za swój kraj?

Pamiętajmy i wspominajmy, bo:
„Dwóje z lekcji historii pisane są na skórze narodów.”- Aleksander Kumor 

Julia Waprzko

NA PIASTOWSKIM SZLAKU
Uczniowie klas drugich Gimnazjum 

im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie pod opieką p. A. Franczak, 
S. Kryczki i E. Nowackiej uczestniczyli 
w pięciodniowej wycieczce edukacyjnej. 
Trasa podróży historyczno – kulturowej 
w czasie i przestrzeni wiodła przez 
miejsca związane z początkami Polski: 
Poznań, Strzelno, Kruszwicę, Gniezno, 
Biskupin, Mogilno, Przyjezierze. 
Zajęcia z historii i nauk przyrodniczych 
odbywały się w terenie. 
Wszyscy próbowali 
zapamiętać jak najwięcej. 
Młodzież uzyskała bardzo 
dobre wyniki w konkursie 
sprawdzającym wiedzę 
zdobytą na wycieczce. 
I miejsce zajął zespół  
w składzie: Ola 
Baranowska (II B), 
Kamila Kapczyńska (II 
B), Magda Prądzyńska 
(II A), Asia Makiewicz (II 
A) i Patrycja Koziarska 
(II A). II miejsce: Ania 
Kwiatkowska (II B), 
Martyna Świerczyńska(II 
B), Ola Majdańska(II 
C). III miejsce zajęły 
dziewczęta z klasy II B: 
Julia Juszczak, Natalia 

Andrzejczak, Patrycja Kośka. 
Miło nam było słuchać pochlebnych 

opinii na temat wzorowego zachowania 
uczniów podczas wycieczki, 
szczególnie podczas zwiedzania 
obiektów sakralnych i przyrodniczych.  
Dziękujemy za godne 
reprezentowanie Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka  
w Rzgowie.

A. Franczak, S. Kryczka, E. Nowacka
opiekunki wycieczki 
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Zbiórka krwi w Rzgowie
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby 

i mogą pomóc w tak szczytnym celu, jakim jest 
zbiórka krwi. Osoby zainteresowane będą mogli 
oddać ten cenny lek 21 czerwca (niedziela) 2015r. 
od 10:00 do 13:00 w Ambulansie Honorowego 
Krwiodawstwa, który będzie zlokalizowany na 
parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie

Jak powszechnie wiadomo, krew jest najważniejszym 
płynem ustrojowym w organizmie człowieka. Jest 

ona niezbędna do życia każdego z nas. W różnych 
sytuacjach, które mają miejsce w naszym codziennym 
życiu, jesteśmy jednak narażeni na jej utratę. Dlatego 
też z każdym kolejnym rokiem rośnie zapotrzebowanie 
na Honorowych Dawców Krwi.
Aby oddać krew należy:
• być wypoczętym i zdrowym,
• być po lekkim posiłku,
• przybyć z dokumentem tożsamości (dowodem 

osobistym, prawem jazdy, paszportem),
• dzień wcześniej nie wolno spożywać żadnego 

alkoholu.
Po oddaniu krwi:
• otrzymujesz ekwiwalent kaloryczny w postaci 

czekolad,
• w dniu oddania krwi przysługuje dzień wolny 

od pracy i nauki,
• możesz otrzymać wynik oznaczenia grupy krwi.

Pamiętajmy, że oddana krew może uratować 
zdrowie, a nawet życie wielu osób. Oddawanie krwi 
jest całkowicie bezbolesne.

Klaudia Zaborowska

RMG w Poznaniu 
Redakcja Młodej Generacji 

wyruszyłam w pierwszą w tym 
roku podróż. Tym razem celem 

naszych dziennikarzy była stolica 
Wielkopolski, a tam wystawa World 
Press Photo, którą już piętnasty raz 
oglądać można w Poznaniu.

Ekspozycję 42. najlepszych prac 
fotoreporterów z całego świata, do 21. 
maja można było oglądać w Zamku 
Cesarskim w Poznaniu. Redakcja 
dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rzgowie, w towarzystwie 
grupy fotograficznej Blenda, 9. 
maja podziwiała najlepsze prasowe 
fotografie i oczywiście zwiedzała 
Poznań.

Na turystycznej trasie naszych 
dziennikarzy znalazł się Stary Rynek, 
a na nim renesansowy ratusz, na 
wieży którego codziennie o 12-
stej w południe podziwiać można 

najbardziej znany symbol Poznania – 
koziołki. Podziwialiśmy również Budy 
śledziowe i wyjątkowe poznańskie 
fontanny. Był również akcent kulinarny, 
spróbowaliśmy, jak smakują rogale 
świętomarcińskie. 

Tradycyjnie już z redakcyjnej 
wyprawy przygotowano materiał 
filmowy, który od 10 maja można 
oglądać na Facebook’owym profilu 
Redakcji oraz na stronie www.
rzgowkultura.pl w zakładce Media.  

tekst i fot. Agnieszka Ruta

XXXVIII OGÓLNOPOLSKI 
TURNIEJ BRD 2015

Polski Związek Motorowy 
i Kuratorium Oświaty w Łodzi w trosce 
o poprawę warunków bezpiecznego 
uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu 
drogowym oraz zmniejszenia liczby ofiar 
wypadków z ich udziałem, zorganizowało 
coroczny turniej oceniający wiedzę 
praktyczną i teoretyczną. 

W dniu 29 kwietnia br. w Koluszkach 
odbyły się powiatowe eliminacje 
do tego turnieju. Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
reprezentowali: Krystian Bloch z kl. III 
c, Adam Pluta i Kacper Lewko z kl. II 
c. Uczniowie rywalizowali w czterech 
konkurencjach: 1. Rozwiązywanie 

testów teoretycznych - przepisy ruchu 
drogowego, 2. Jazda rowerem po 
torze przeszkód, 3. Jazda rowerem 
po miasteczku ruchu drogowego, 
4. Udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Po kilku godzinach zmagań drużyna 
naszego gimnazjum wywalczyła III 
miejsce. Zwyciężyła szkoła z Koluszek 
- ubiegłoroczny mistrz Polski. Nasi 
uczniowie otrzymali cenne nagrody 
- zegarki, a Gimnazjum - dyplom 
i pamiątkowy puchar. Dołożymy 
wszelkich starań, aby w przyszłorocznej 
edycji wywalczyć jeszcze lepsze miejsce.

Jacek Kacprzak
nauczyciel wychowania 

fizycznego

Najpiękniejszy głos w gimnazjum!
O pasji i radości śpiewania Julii Waprzko, 

uczennicy klasy III C Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie, pisałam rok temu przy 
okazji sukcesu wokalnego w wojewódzkim konkursie 
piosenki „Odkrywamy talenty”. Z przyjemnością chcę 
przekazać, że jury w składzie: prof. Anna Domańska 
(Akademia Muzyczna w Łodzi), Anna Kolasa (Radio 
Łódź) i Krzysztof Kozłowski („Śpiewająca Polska” 
- koordynator regionu łódzkiego) 24 kwietnia 2015 

roku wyłoniło finalistki Wojewódzkiego Konkursu 
Piosenki „Odkrywamy talenty” zorganizowanego 
w ramach XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki 
w Łodzi. W gronie laureatów znalazła się Julia 
Waprzko, uczennica naszego gimnazjum, 
zdobywając I miejsce w konkursie. W ubiegłym 
roku Julka zachwyciła jurorów szlagierem 20-lecia 
międzywojennego „Ada to nie wypada”, w tym zaś 
pokonała konkurentów wykonaniem „Dobranoc 
panowie” i „Dream a Littre Dream of Me”.

Nagrody zostały wręczone 27 kwietnia br. 
podczas uroczystego zakończenia XV Festiwalu 
Nauki, Techniki i Sztuki w  Teatrze im. Stefana 
Jaracza w Łodzi. Julka wystąpiła na scenie Teatru 
i zaprezentowała zwycięskie piosenki. Wszystkich 
zainteresowanych obejrzeniem występu odsyłam do 
magazynu kulturalnego TVP Łódź pod adresem: 
http://lodz.tvp.pl/19901588/02052015. 

Beata Ways

od lewej: Krystian Bloch i Kacper Lewko
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Początek roku to dla Zawiszy szereg zmian. 
Począwszy od wyboru nowego zarządu,  
a co za tym idzie nowego spojrzenia na 
funkcjonowanie klubu, poprzez zmierzenie się  
ze wszelkimi problemami wynikającymi z tytułu 
przejęcia władzy, aż po zweryfikowanie planów 
dotyczących ogólnego wyniku sportowego, 
które było następstwem wycofania się  
ze sponsorowania Naszego klubu przez firmę 
Ptak. Niestety, pomimo starań zarządu, na 
dzień dzisiejszy nie udało się doprowadzić do 
bezpośredniego spotkania z panem Antonim 
Ptakiem w celu kontynuacji tej współpracy. 
Zdajemy sobie sprawę, że osiągane obecnie wyniki  
na pewno nie satysfakcjonują naszych kibiców, tym 
bardziej, że ostatnie lata były najlepszymi w całej 
historii klubu. Z drugiej strony trzeba dodać, że 
zarząd nie wycofał żadnego zespołu z rozgrywek, 
mimo iż prawie wszyscy zawodnicy pierwszej 
drużyny opuścili klub. Pozostali piłkarze, którzy 
poświęcają swój cenny czas nieodpłatnie, dają  
z siebie wszystko, co najlepsze. Jednakże 
w rywalizacji z bardziej doświadczonymi 
drużynami trudno o zwycięstwa. Pragniemy 
także podziękować wszystkim kibicom, którzy  
w tych ciężkich czasach przychodzą na stadion 
dopingować naszą drużynę. Dziękujemy  
za wsparcie i zrozumienie sytuacji, w jakiej znalazł 
się Zawisza. Szczególne słowa podziękowań należą 
się naszym sponsorom, którzy wsparli nas w ostatnim 
czasie: AUTOSPA Daniel Gorzkiewicz, FHU 
„ERLAST” Zbigniew Czajka, HOTEL EDEN, 
KKAMACHI Jan Salski, OSKROBA Radosław 
Kubas, P.W. CHOLAŚ Piotr Cholaś, PHU DOROTA 
WOLSKA, ROLBUD Wojciech Pietraszczyk, ZPM 
GROT. Mamy nadzieję, że znajdzie się więcej 
chętnych osób, którzy wesprą swoją pomocą nasz 
klub. Przecież Zawisza, wspierający rozwój fizyczny 
naszych dzieci i działający na terenie naszej gminy, 
powinien być nam bliski. W tym momencie czynione 
są przygotowania do nowego sezonu rozgrywkowego 
2015/2016. Przed nami dużo pracy, której się nie boimy 
i mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi 
zbudujemy silnego Zawiszę na każdej płaszczyźnie 
działalności.

Kwiecień i maj nie będą dobrze wspominane 
zarówno przez kibiców, jak i piłkarzy Zawiszy. 
Pierwsza drużyna przegrała 8 spotkań. Lepsi od 
naszych zawodników okazywali się gracze Włókniarza 
Zelów (1:4), KS Paradyż (1:4), LKS Rosanów (1:6), 
Zjednoczonych Stryków (1:3), Astorii Szczerców (0:3), 
Neru Poddębice (1:2) Boruty Zgierz (1:5) oraz Polonii 
Piotrków Tryb. (1:2). Szczególnie bolała porażka 
z Poddębiczanami, głównym kandydatem do awansu 
do III ligi, kiedy to polegliśmy po kontrowersyjnym 
rzucie karnym odgwizdanym w 93 min. meczu. 
Dodatkowo na samym początku spotkania groźnej 
kontuzji barku doznał Kamil Jóźwiak, który został 
przetransportowany karetką do szpitala, gdzie 
przeszedł zabieg operacyjny. W imieniu zarządu 
klubu życzymy Kamilowi jak najszybszego powrotu 
do zdrowia. Na szczęście oprócz porażek nasza młoda 
drużyna potrafiła odnieść zwycięstwo w Błaszkach, 
pokonując tamtejszy Piast 3:2. Cieszą również debiuty  
w pierwszym zespole 16-letnich wychowanków 
klubu: Dominika Gałkiewicza, Patryka Kmiecia 

i Bartłomieja Sztandora. Po 29 kolejkach Zawisza 
zajmuje 7 miejsce w tabeli, gromadząc do tej pory 
45 pkt., mając jeden zaległy mecz do rozegrania. 
Bramki w tej rundzie zdobywali: Damian Marcioch, 
Hubert Rechciński i Łukasz Wiśniewski – wszyscy 
po 2; Michał Osiński, Bartłomiej Sztandor, Jakub 
Mielczarek oraz Damian Strzałkowski – wszyscy po 
1. Przed nami cztery ostatnie spotkania tego sezonu, 
najbliższy mecz na Stadionie Miejskim im. Henryka 
Śmiechowicza odbędzie się 6 czerwca o godz. 17, 
a przeciwnikiem będzie Mechanik Radomsko. 
Serdecznie zapraszamy.

O utrzymanie w klasie okręgowej walczy drużyna 
rezerw, w której występują głównie zawodnicy 
urodzeni w 1998 roku. Niestety, niezłe występy nie 
przełożyły się na zdobycz punktową. Podopieczni 
Jerzego Rutkowskiego przegrali 6 spotkań, kolejno 
z KKS Koluszki (1:2), Sokołem II Aleksandrów 
(0:1), Andrespolią Wiśniowa Góra (1:5), Termami 
Uniejów (1:3), Stalą Głowno (1:3) oraz Orłem 
Parzęczew (3:4). Następnie przyszły kluczowe,  
w kontekście walki o pozostanie w lidze, spotkania 
ze Zjednoczonymi II Stryków, Ostrovią Ostrowy 
oraz LZS Justynów. W Strykowie druga drużyna 
zdobyła pierwsze punkty w tej rundzie, remisując 
2:2. Po spotkaniu pozostał jednak ogromny niedosyt, 
gdyż nasi zawodnicy byli zdecydowanie lepszym 
zespołem, a przeciwnik wyrównującą bramkę strzelił  
w doliczonym czasie gry. Taki sam wynik 
padł w meczu z Ostrovią. Niestety, spotkanie  
z Justynowem zakończyło się porażką 
naszej drużyny (1:3), przez co groźba spadku  
do A – klasy jest bardzo realna. Po przegranej udało się 
zremisować z wyżej notowanym Włókniarzem Pabianice 
(2:2). Na chwilę obecną rezerwy zajmują 14 miejsce  
z przewagą 6 pkt. nad strefą spadkową. Bramki 
w wiosennych meczach zdobywali: Bartłomiej 
Sztandor – 4, Łukasz Wiśniewski i Adam Wróblewski 
– obaj po 2, Kamil Jóźwiak, Sławomir Lukanović, 
Dawid Jędrzejewski, Patryk Różalski i Daniel 
Majek – wszyscy po 1. Aby zrealizować cel, jakim 
jest utrzymanie, konieczne będą punkty zdobyte 
w ostatnich czterech spotkaniach obecnego sezonu, 
spośród których trzy odbędą się na stadionie  
w Rzgowie.

Rewolucja kadrowa, która miała miejsce na 
początku obecnej rundy w drużynach seniorskich, 
dotknęła również juniorów młodszych (rocznik 
1998). Większość zawodników, wraz z trenerem, 
przeszła do zespołu rezerw. Przypomnijmy, 
że po rundzie jesiennej podopieczni Jerzego 
Rutkowskiego byli liderem tabeli, nie doznając 
ani jednej porażki. Niestety, życie zweryfikowało 
ambitne plany powrotu do ligi wojewódzkiej. 
W przerwie zimowej do drużyny dołączyło kilku 
nowych piłkarzy, urodzonych głównie w latach 1999  
i 2000, których zadaniem jest zbieranie doświadczenia. 
Z powodu wycofania się z ligi znacznej ilości zespołów 
(pozostało jedynie sześć ekip), ŁZPN zadecydował 
o reorganizacji rozgrywek. W rundzie wiosennej 
spotkania rozgrywane będą w systemie mecz i rewanż. 
Nasi zawodnicy do tej pory przegrali ze Startem Brzeziny 
(1:2), Włókniarzem Pabianice (1:8), GKS Ksawerów 
(0:3), Zjednoczonymi Stryków (1:3), zremisowali 
z Orłem Parzęczew (0:0) oraz wygrali ze Startem 
Brzeziny (2:1) i zajmują 2 miejsce w tabeli z dorobkiem  

29 pkt. Bramki dla naszego zespołu zdobywali Patryk 
Kmieć, Konrad Kmieć, Mateusz Kuśmirowski, Daniel 
Majek i Krystian Sońta – wszyscy po 1. 

Drużyna rocznika 2000, występująca w klasie C1 
Trampkarz, rozegrała sześć  spotkań, przegrała z CHKS 
Łódź (1:4), OSiR Koluszki (1:3), LZS Justynów (2:4)  
i Metalowcem Łódź (1:6), zremisowała z Sport Perfect (3:3) 
i wygrała z Włókniarzem Pabianice (3:1). Wyróżniający 
się zawodnicy zasilają zespół juniorów młodszych, przez  
co podopieczni Tomasza Nykiela, w zależności od składu 
personalnego na dany mecz, potrafią zdobyć punkty 
z wyżej notowanymi przeciwnikami, jak i ponieść porażki  
z drużynami z dolnych rejonów tabeli. Liczymy 
przede wszystkim na wysoką frekwencję  
na treningach, aby w przyszłym sezonie, przy stabilizacji 
składu, zespół z powodzeniem występował w klasie B2 
Junior Młodszy. Bramki dla trampkarzy zdobywali Petro  
Chopyk – 4, Kamil Mikinka i Szymon Gradowski – 
obaj po 2 oraz Sylwester Pacześ i Łukasz Modranka 
– obaj po 1. Do końca sezonu pozostała ostatnia 
kolejka, obecnie nasza drużyna zajmuje 7 miejsce, 
z 17 zdobytymi punktami.

Zespół rocznika 2004, grający 
w klasie E1 Orlik, poczynił ogromne postępy  
w porównaniu do poprzedniej rundy. Wskazują 
na to nie tylko wyniki, jakie uzyskuje nasz 
najmłodszy zespół, ale również opinie samych 
przeciwników, którzy pamiętają mecze  
z podopiecznymi Michała Osińskiego rozgrywane 
jesienią. Patrząc na wielkie zaangażowanie podczas 
zajęć prezentowane przez zawodników, jak i również 
samego trenera, można być niemal pewnym, że 
w następnym sezonie nasza drużyna będzie sprawiać 
jeszcze więcej radości swoim kibicom. W tej rundzie 
zespół przegrał z Andrespolią Wiśniowa Góra 
(2:4), Wartą Sieradz (2:6), UKS SMS Łódź (2:8), 
Pogonią Zduńska Wola (1:11), ŁKS Łódź (1:5), 
Orłem Łódź (3:7), Sport Perfect (2:5) i wygrał 
z Włókniarzem Pabianice (6:1) oraz Metalowcem 
Łódź (8:2). Bramki w tych spotkaniach zdobywali: 
Bartosz Lewko – 11, Piotr Nowak – 9, Krzysztof 
Kapuścik i Patryk Kubas – obaj po 2, Oliwier 
Michalak, Jakub Ciećwierz i Damian Zaniewicz – 
wszyscy po 1. Po 23 kolejkach zajmujemy 10 miejsce  
w tabeli, zdobywając 13 punktów.

W kwietniu treningi rozpoczął nowy zespół, 
w którym występować będą zawodnicy urodzeni 
w latach 2006 i młodsi. Trenerem zespołu został 
Michał Osiński, a od przyszłego sezonu, czyli od 
sierpnia 2015 r., zainauguruje rozgrywki w klasie E2 
Orlik Młodszy. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do spróbowania swoich sił i reprezentowania 
barw Zawiszy. Rodziców informujemy, że klub 
nie pobiera żadnych opłat z tytułu udziału  
w treningach oraz meczach, bezpłatnie 
zostanie zapewniony również niezbędny sprzęt 
treningowy, jak i meczowy (dresy, koszulki, 
getry). Jednym słowem gra w Zawiszy,  
w przeciwieństwie do innych klubów z okolic, 
nic nie kosztuje. Przypominamy, że zgodnie  
z regulaminem organizatora rozgrywek, Łódzkiego 
ZPN, w rozgrywkach klasy Młodzik (wiek 13 lat) 
i młodszych, możliwe jest zgłoszenie do gry dziewcząt, 
które również serdecznie zapraszamy na treningi. 
Terminy zajęć podawane są na bieżąco na stronie 
www.zawiszarzgow2004.futbolowo.pl, w zakładce 
rocznik 2006.

Zarząd GLKS Zawisza Rzgów

Zawisza walczy dalej
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Terminarze rozgrywek na czerwiec 2015 r.
IV Liga

Warta Działoszyn – Zawisza Rzgów             3 czerwca (środa), 17:30 
Zawisza Rzgów – Mechanik Radomsko          6 czerwca (sobota), 17:00 
Zawisza Pajęczno – Zawisza Rzgów         13 czerwca (sobota), 17:00 
Zawisza Rzgów – GKS II Bełchatów         20 czerwca (sobota), 17:00

Klasa okręgowa

Zawisza II Rzgów – Start Brzeziny             3 czerwca (środa), 17:00 
Zawisza II Rzgów – Włókniarz Konstantynów   7 czerwca (niedziela), 11:00 
Polonia Andrzejów – Zawisza II Rzgów    14 czerwca (niedziela), 17:00 
Zawisza II Rzgów – PTC Pabianice     21 czerwca (niedziela), 17:00

B1 Junior Młodszy (rocznik 1998)

Orzeł Parzęczew – Zawisza Rzgów            6/7 czerwca 
Zawisza Rzgów – GKS Ksawerów     14 czerwca (niedziela), 11:00 
Zjednoczeni Stryków – Zawisza Rzgów    21 czerwca (niedziela), 11:00

C1 Trampkarz gr. II (rocznik 2000)

Zawisza Rzgów – GKS Ksawerów           6 czerwca (sobota), 13:00

E1 Orlik gr. I (rocznik 2004)

Zawisza Rzgów – Mazovia Tomaszów Maz.          2 czerwca (wtorek), 18:00 
Kolejarz Łódź – Zawisza Rzgów           9 czerwca (wtorek), 18:00 
Zawisza Rzgów – KKS Koluszki         16 czerwca (wtorek), 18:00

NABÓR DO GLKS ZAWISZA RZGÓW
Serdecznie zapraszamy zawodników urodzonych w latach 2006 

i młodszych na treningi nowo utworzonej drużyny. Trenerem zespołu jest 
Michał Osiński. Zapraszamy również zawodników urodzonych w latach 
2000-2002 oraz 2004-2005 na treningi drużyn występujących w ligach, 
odpowiednio, C1 Trampkarz oraz E1 Orlik. Więcej informacji udzieli 
prezes Robert Świerczyński, nr tel. 505-128-168. Możliwy również kontakt 
poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl

LIST OTWARTY
Historia Gminnego Ludowego Klubu Sportowego 

„Zawisza” sięga 1946 roku kiedy to na specjalnym 
zebraniu społeczeństwo Rzgowa, zdecydowano 
utworzyć na naszym terenie organizację sportową 
o nazwie LZS-Rzgów. Od początku działalności przez 
nasze szeregi przewinęły się setki dzieci i młodzieży 
z terenu naszej gminy. Obecnie klub zrzesza ponad 
100 zawodników, występujących w dwóch drużynach 
seniorskich oraz czterech drużynach młodzieżowych. 
Czarny Rycerz widniejący w herbie naszego klubu 
jest świetnie rozpoznawalnym znakiem, kojarzonym 
z walecznością oraz sportowym duchem, a rozgrywki 
naszych drużyn przyciągają zainteresowanie kibiców 
i są niewątpliwie jedną z atrakcji naszej gminy.

Celem nadrzędnym klubu, oprócz czynnego 
udziału w rozgrywkach seniorskich staje się 

rozwijanie sportowych pasji najmłodszych wraz 
z poszerzaniem oferty Klubu do nich skierowanej, 
co w przyszłości umożliwi oparcie poszczególnych 
drużyn na wychowankach klubu oraz na mieszkańcach 
Naszej gminy. Mamy nadzieję, iż nasza działalność 
pozwoli również na wychowanie młodzieży zgodnie 
z wartościami, takimi jak zasada fair play, kierowanie 
się dobrem ogółu czy też zdrowe współzawodnictwo.

Przygotowując się do uczestnictwa w nowym 
sezonie rozgrywkowym 2015/2016 oraz planowania 
przyszłości tej bliższej jak i dalszej, nowo wybrany 
Zarząd klubu stawia przed sobą ambitne plany rozwoju. 
Jednakże prowadzenie każdej działalności pociąga 
za sobą potrzeby finansowe. Jesteśmy świadomi 
także, iż bez pomocy środowiska związanego  
z Naszą gminą realizacja pewnych planów i założeń 
okaże się bardzo trudna. Jednocześnie pragniemy 
także, aby „Zawisza” stał się dobrem wspólnym, 

utożsamianym z lokalną społecznością. By każdy 
mieszkaniec mógł z pełną świadomością powiedzieć 
„Nasz Zawisza”.

Dlatego też zwracamy się przede wszystkim 
do firm i przedsiębiorstw (zarówno tych dużych 
jak i tych małych), jak i do osób prywatnych 
z uprzejmą prośbą o wsparcie Naszej działalności 
w jakiejkolwiek formie, począwszy od wszelkiego 
rodzaju doradztwa poprzez zakup sprzętu 
sportowego, do niezbędnej pomocy finansowej.  

W przypadku wyrażenia chęci wsparcia Klubu 
pełną ofertę poznacie Państwo na naszej oficjalnej 
stronie pod adresem www.zawiszarzgow.pl w zakładce 
Oferta dla firm.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu

Brunet wieczorową porą
Wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza i w tak niesprzyjających warunkach 

przyrody trudno jest się ogarnąć. Jedyne, co w tej sytuacji można zrobić, 
to zasiąść z filiżanką gorącej herbaty lub kawy i smakować niezawodnego 
w takich sytuacjach „Bruneta”.
Składniki:
Trzy szklanki mleka w proszku, paczka margaryny, szklanka cukru, cztery 
łyżki kakao, ½ szklanki wody, cztery paczki herbatników.
Wykonanie:
½ szklanki wody, margarynę, cukier, cztery łyżki kakao podgrzewamy na 
„małym ogniu” mieszając do osiągnięcia stanu przed wrzeniem. Po rozpuszczeniu 
wszystkich składników dodajemy kolejno trzy szklanki mleka w proszku 
ciągle mieszając gęstniejąca masę do osiągnięcia jednolitej konsystencji bez 
widocznych zbryleń. Do tak przygotowanej masy wkruszamy herbatniki ciągle 
mieszając. Cały proces mieszania składników wykonujemy ręcznie za pomocą 
drewnianą łyżki. Ostatni etap wymaga nieco wysiłku i tu pomocna może 
okazać się męska dłoń, niekoniecznie bruneta, może być szatyna, blondyna 
lub szpakowatego. Tak przygotowana masę wkładamy do formy i czekamy 
do ostygnięcia. Gotowy blok czekoladowy kroimy w kosteczki i smakujemy.
PS. Brunet najlepiej smakuje wieczorem.

Leszek Chwiałkowski


