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Rada Miejska nie przyjęła 
uchwały o udzieleniu absoluto-
rium dla burmistrza Rzgowa. 
Nie oznacza to jednak żadnych 
negatywnych skutków dla bur-
mistrza Konrada Kobusa. Za-
praszam do lektury artykułu, 
który mam nadzieję rzuci nieco 
światła na tę skomplikowaną 
materię.

Do obowiązków Rady Miejskiej 
należy między innymi kontrola 
realizacji budżetu gminy, którego 
wykonawcą jest burmistrz. Po za-
kończeniu roku budżetowego (do 
końca czerwca roku następnego) 
Rada Miejska jest zobowiązana 
wyrazić opinię co do realizacji 
budżetu poprzez podjęcie sto-
sownych uchwał. W ramach tej 
procedury Rada Miejska głosuje 
także nad udzieleniem bądź nad 
nieudzieleniem burmistrzowi ab-
solutorium. Warto zauważyć, że są 
to odrębne i różniące się uchwały 
– nie przyjęcie jednej, nie oznacza 

przyjęcia drugiej. Podkreślmy 
więc wyraźnie – Rada Miejska 
głosuje nad uchwałą o udzielenie 
absolutorium lub głosuje nad 
uchwałą o nieudzielenie abso-
lutorium.

W tym roku mieliśmy dość 
specyficzną sytuację (nie spotykaną 
do tej pory w Rzgowie), ponieważ 
budżet na rok 2014 uchwaliła Rada 
poprzedniej kadencji a wykonawcą 
(do 9 grudnia 2014) był burmistrz 
poprzedniej kadencji Jan Miel-
czarek*. Prawo jednak nakłada 
na aktualną Radę obowiązek za-
opiniowania realizacji budżetu za 
2014 rok. W praktyce doszło więc 
do sytuacji, w której nowa Rada 
głosowała nad udzieleniem abso-
lutorium dla nowego burmistrza 
(Konrada Kobusa), za realizację 
budżetu, który realizował jego 
poprzednik* (Jan Mielczarek).

dokończenie na stronie 3

Co z tym 
absolutorium?

Szkolne talenty: nie tylko „profesor Emil”  czytaj na str. 11

5 pytań do Komisji Rewizyjnej         czytaj na str.6

Więcej światła na fakturę                       czytaj na str. 8
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Od redakcji
Witamy Was, Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy Wam do rąk kolejny już 
numer naszej gazety. Jak zwykle 
staraliśmy się, aby zadowolić 
wszystkich czytelników, więc tematyka 
artykułów jest różnorodna. Miesiąc 
czerwiec obfitował w uroczystości, 
koncerty, festyny i inne wydarzenia. 
Otrzymaliśmy wiele ciekawych 
artykułów i relacji. Trudno było wybrać 
i z czegoś zrezygnować. Nie udało się 
wszystkiego opublikować, ale zapraszam 
zainteresowanych na naszą nową stronę 
internetową gdzie znajdziecie Państwo 
wszystkie artykuły. Strona  od kilku 
dni jest w nieco innej formie i mam nadzieję, że spotka się z aprobatą 
mieszkańców gminy (www.naszagmina.rzgow.pl).   
Polecam szczególnej uwadze artykuły o naszych zdolnych dzieciach 
i młodzieży. Wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych konkursach 
i olimpiadach. Dobrze, że rośnie nam rzgowska inteligencja. Poza tym 
zachęcam do lektury rubryki Radych.  
W związku z tak dużą ilością materiału zrezygnowałem z swoich 
stałych rubryk wywiadu z mieszkańcem gminy oraz rozmowy miesiąca. 
Przygotowany przeze mnie materiał ukaże się w następnym numerze. 

Życzymy miłej lektury.
Z poważaniem,

Redaktor Naczelny
Tomasz Łuczyński

i Kolegium Redakcyjne

 Drogi Rodzicu, zbliża się okres wakacji, czas 
letniej laby i czas beztroski, ostrożności nigdy 
jednak dość, dlatego pragnę zasygnalizować i uczulić 
Państwa na pewne niebezpieczeństwa, których 
możecie doświadczyć zarówno Wy, jak i Wasze 
dzieci. Z czym kojarzy się termin „ tabletka gwałtu”? 
Powszechnie uważa się, że to tabletka, kapsułka, 
proszek. Jesteśmy w błędzie, albowiem dwa spośród 
trzech związków najczęściej wykorzystywanych 
jako tzw. „tabletka gwałtu” są stosowane głównie 
w postaci płynnej. Może być ona wykorzystywana 
w różnych przestępstwach, w których konieczne 
jest doprowadzenie ofiary do stanu bezbronności, 
np. gwałt, kradzieże czy też uprowadzenia w celu 
zmuszenia ofiary do prostytuowania się, bądź np. 
do pozyskania organów. Jeden z tych środków - 
GHB wchłania się po podaniu doustnym, łatwo 
przechodzi do mózgu, dając po upływie 10-25 
minut efekt w postaci działania uspokajającego, 
nasennego lub euforyzującego. W organizmie jest 
szybko przekształcany już po 20-50 minutach. 
Zatem poszukiwanie produktów końcowych jako 
dowodu przestępstwa nie ma sensu. Prawdziwą  
„karierę” GHB zrobił jako lek dyskotekowy. Zażyty 
w małych dawkach daje odczucie rozluźnienia i euforii, 
ułatwia nawiązywanie kontaktów towarzyskich, 
zmniejsza lęk i nieśmiałość, wywołuje pobudzenie 
seksualne, zwiększa percepcję muzyki i wyczucie 
rytmu oraz wywołuje stan przypominający upojenie 
alkoholowe. Dawka średnia (1,5-2,5g) daje zaburzenia 
równowagi, chwiejny chód, niewyraźną mowę, 

zaburzenia percepcji dotyku, nudności, senność, 
omamy, zwolnienie pracy serca. Dawka średnia 
(4g) powoduje silne zawroty głowy, dezorientacje, 
zaburzenia oddychania, utratę przytomności, mogą 
wystąpić drgawki, ruchy mimowolne oraz nietrzymanie 
kału i moczu, niepamięć. Jeżeli GHB był podany 
bez innych związków (bez alkoholu), samoistne 
wybudzenie i powrót sprawności psychofizycznej 
występuje po 5-8 godzinach. Dawka toksyczna 
(powyżej 5g) powoduje głęboki sen aż do śpiączki, 
utratę przytomności. Może dojść do depresji 
ośrodka oddechowego, a nawet zgonu. Będąc pod 
wpływem GHB nieświadomie „współpracujemy” 
z gwałcicielem. Do celów odurzających najczęściej 
wykorzystywany jest 20% roztwór GHB będący 
bezbarwnym, bezzapachowym lekko słonawym 
płynem, który dodaje się do napojów. Rzadziej stosuje 
się GHB w postaci proszku, tabletek, czy kapsułek. 
Środek ten jest uważany za jeden z najbardziej 
niebezpiecznych „leków dyskotekowych”. Nadmiar 
GHB można wykryć we krwi tylko w ciągu 4 godzin, 
a w moczu w ciągu 12 godzin, stąd nazwa związku  
„cichy morderca”. Innym środkiem z tej grupy jest 
flunitrazepam („tabletka  zapomnienia”), ma podobne 
działanie do swojego poprzednika, znamiennym jest tu 
to, iż działa odhamowujaco, co ułatwia nawiązywanie 
nowych kontaktów towarzyskich oraz fakt, iż 
zmniejsza zdolność krytycznej oceny sytuacji, utratę 
pamięci oraz świadomości. Producent flunitrazepamu, 
chcąc ograniczyć wykorzystanie leku w celach 
przestępczych do handlowej postaci, dodał substancje, 

które powodują, że po rozpuszczeniu tabletki płyn 
mętnieje i zmienia zabarwienie na niebieskozielone. 
Podobnie jak poprzednie środki działa ketamina- 
wywołuje niepamięć.

Co zrobić aby zabezpieczyć się przed „tabletką 
gwałtu”?
• Nie pij byle jak, ani byle czego;
• Miej swojego anioła stróża- to ten, który 

rzuci okiem na sytuację, a w razie potrzeby 
zainterweniuje;

• Nie pij napojów przyniesionych w otwartych 
butelkach;

• Nigdy nie zostawiaj swojego napoju, jeśli spuściłeś 
go z oczu, więcej go nie pij, kiedy musisz wyjść, 
zabierz go ze sobą;

• Nie dawaj nikomu swoich napojów do popilnowania;
• Nie pij niczego co ma podejrzany smak, zapach, 

kolor;
• Jeśli opuszczasz imprezę z kimś nowo poznanym 

daj znać przyjaciołom, zostaw namiary;
• Jeśli podejrzewasz, że coś ci wrzucono do napoju, 

spróbuj wynieść go z imprezy, przechowaj 
w bezpiecznym miejscu, a następnie przekaż 
policji;

Jeżeli widzimy, że ktoś coś wlewa lub wrzuca 
do napoju innej osoby nie bójmy się reagować. 
Następnym razem to może być twoja szklanka!!!

Edyta Waprzko
pedagog szkolny

„Tabletka gwałtu”- co możesz zrobić, aby nie paść jej ofiarą?
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dokończenie ze strony 1 
Jest to oczywiście naturalna konsekwencja zasady ciągłości władzy i nie 

ma w tym nic dziwnego – tak będzie zawsze, gdy w jesiennych wyborach 
zmieniać się będzie burmistrz. Faktycznej oceny sprawowania urzędu przez 
burmistrza Konrada Kobusa  oraz jego realizacji budżetu Radni dokonają 
w roku 2016 za rok 2015.

Kluczową rolę w ocenie wykonania budżetu ma Komisja Rewizyjna. Do 
zbadania przez Komisję Rewizyjną był bardzo duży materiał, w postaci mnóstwa 
dokumentów. Komisja Rewizyjna obradowała wiele godzin, radni na wspólnych 
posiedzeniach komisji wysłuchali sprawozdań składanych przez Skarbnika, 
kierownika referatu inwestycji oraz dyrektorów jednostek budżetowych Gminy.

Ponieważ matematycznie i prawnie wszystko się zgadzało, co potwierdziła 
również Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna przedłożyła 
Radzie Miejskiej wniosek o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 
rok 2014 oraz wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Rzgowa.

Za  przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu głosowało 14 radnych 
(radna Anna Tumińska-Kubasa była nieobecna).

Natomiast za przyjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium głosowało 
6 radnych, a 8 radnych wstrzymało się od głosu. Ponieważ do przyjęcia uchwały 
absolutoryjnej potrzebna jest bezwzględna większość (8 głosów), uchwała ta 
nie została przyjęta. Nie oznacza to jednak, że automatycznie nie udzielono 
absolutorium. Oznacza to jedynie że uchwała nie została przyjęta. Aby 
nie udzielić absolutorium koniecznym jest podjęcie uchwały o nie udzieleniu 

absolutorium, o którą musiałaby zawnioskować Komisja Rewizyjna.
Brak wystarczającej liczby głosów „za” by przyjąć uchwałę o absolu-

torium nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla obecnego burmistrza 
Konrada Kobusa.  Jednocześnie Rada Miejska zrealizowała ustawowy 
obowiązek oceny wykonania budżetu na 2014 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowali: Wstrzymali się od głosu:
Marek Bartoszewski
Wiesław Gąsiorek
Kazimierz Łęgocki
Stanisław Zaborowski
Jan Spałka
Jan Michalak

Jarosław Świerczyński
Ewa Fryczka
Marek Marchewczyński
Zbigniew Cisowski
Radosław Pełka
Leszek Chwiałkowski
Rafał Kluczyński
Grażyna Gałkiewicz

        
Pragnę jednocześnie wyjaśnić, iż wstrzymałem się od głosu w sprawie 

udzielenia absolutoriom, ponieważ jest dla mnie nie do zaakceptowania polityka 
którą uprawiał burmistrz Jan Mielczarek faktycznie sprawujący władzę* i był 
wykonawcą budżetu w roku 2014.

* - Jan Mielczarek sprawował funkcję burmistrza do 9 grudnia 2014 a na-
stępnie został zatrudniony jako doradca burmistrza Konrada Kobusa i pełni 
tę funkcję do chwili obecnej.

                                                                                        Z poważaniem,
Jarosław Świerczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej

Co z tym absolutorium?

RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

W połowie maja zakończyła się kontrola 
gminnej spółki Rzgowskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W jej wyniku 
stwierdzono, że spółka korzystała na preferencyjnych 
zasadach z mienia komunalnego, natomiast koszty 
wykonywanych przez nią usług na rzecz gminy 
były wysokie. Ponadto większość zadań spółka 
otrzymywała w formie zleceń, czyli z pominięciem 
umowy, co skutkowało brakiem przejrzystości 
w relacjach RPGK Sp. z o.o. z gminą. Nie można 
też ze 100% pewnością stwierdzić, czy wszystkie 
usługi spółki na rzecz gminy zostały należycie 
wykonane. 
Preferencje dla spółki

RPGK Sp. z o.o. była traktowana przez Urząd 
Miejski preferencyjnie. Spółka dzierżawiła od gminy 
Rzgów sprzęt o wartości początkowej ponad 1,3 mln 
zł (386 tys. zł na dzień przed podpisaniem umowy) 
za kwotę 10 tys. zł brutto miesięcznie. Zabudowaną 
nieruchomość przy ul. Literackiej 2c o powierzchni 
5227 m2 z budynkiem o powierzchni 354,83 m2 
RPGK Sp. z o.o. dzierżawiła natomiast za kwotę 
2800 zł brutto miesięcznie. Daje to stawkę (licząc 
dla samego budynku, nie uwzględniając działki) 7,89 
zł/m2. Takie warunki dzierżawy mienia i budynku 
byłyby marzeniem każdego przedsiębiorcy.
Wysokie koszty dla gminy

Za preferencyjne traktowanie spółka nie 
odwdzięczała się gminie. Jej usługi były bowiem 
kosztowne. Urząd Miejski szacował, że w 2015 
RPGK Sp. z o.o. i jej usługi kosztować będą gminę 
1.768.747 zł. Podobne zadania brygady komunalne 
wykonywały dotąd taniej: 
- w 2011 za 1 167 987 zł (cena spółki o 51% wyższa),
- w 2012 za 1 139 593 zł (cena spółki o 55% wyższa),
- w 2013 za 1 275 427 zł (cena spółki o 39% wyższa),
- w 2014 (prognoza) za 1 370 342 zł (cena spółki 

29% wyższa).
Zwiększenie kosztów dla gminy w związku 

z powstaniem spółki można było przewidzieć – 
począwszy od 100 tys. zł wpłaconych na pokrycie 
kapitału zakładowego, przez koszty zarządu (dodatkowe 
stanowisko prezesa), koszty obsługi (księgowość), czy 
koszty nadzoru (wynagrodzenie rady nadzorczej). Dość 
powiedzieć, że dochód z tytułu pracy prezesa RPGK 
Sp. z o.o. wynosił średnio 7 107,83 zł miesięcznie. 
Zarabiałby on więc rocznie 85 293,93 zł. W praktyce 
samo istnienie tego stanowiska, według szacunkowych 
obliczeń kontrolujących, podwyższało koszt obsługi 
zleceń o 9% w porównaniu do sytuacji, gdy prace 
wykonywali członkowie brygady komunalnej.

Warto odnotować, że nie tylko brygada komunalna 
Urzędu Miejskiego była tańsza od usług spółki. 
Kontrolujący bez trudu znaleźli oferty prywatnych firm 
np. świadczących na rzecz gmin w woj. mazowieckim 
i wielkopolskim usługi zimowego utrzymania dróg 
w cenach niższych niż oferowane przez RPGK Sp. 
z o.o. gminie Rzgów.
Mała przejrzystość

Większość środków (80%!) trafiała z Urzędu 
Miejskiego do RPGK Sp. z o.o. poprzez zlecenia 
a nie umowy. Tymczasem w interesie gminy jest 
podpisywanie umów, gdyż zabezpiecza to lepiej 
jej interes i jednocześnie zmusza do roztropnego 
planowania pewnych działań. Zlecenia mogą się 
oczywiście pojawiać doraźnie, ale nie mogą być 
podstawą regularnej współpracy. 

Ponadto warto podkreślić, że dokumentacja 
wykonania usług przez RPGK Sp. z o.o. przedstawiona 
Komisji Rewizyjnej pozostawiała wiele do życzenia. 
W zleceniach i protokołach często brakowało informacji  
jakiego zakresu prac dotyczą.  Nie wiadomo więc 
– dla przykładu – czy załatano 100 m asfaltu, czy 
może 500 m.  RPGK Sp. z o.o. nie wykonywała 

także dokumentacji fotograficznej na potwierdzenie 
realizacji usług (a przynajmniej dokumentacja taka 
nie została przedstawiona kontrolującym). 

W rezultacie nie dość, że nie wiemy jaki był 
dokładnie zakres prac, to nie możemy ustalić także 
jak wyglądał stan faktyczny przed i po działaniach 
spółki. Nie możemy więc ustalić, czy prace zostały 
wykonane należycie, a ceny ustalone były odpowiednio 
do zakresu działań. Pozostaje nam tylko wierzyć na 
słowo urzędnikom, tym bardziej, że RPGK Sp. z o.o. 
jako spółka prawa handlowego w praktyce wyjęta 
była spod kontroli Rady Miejskiej.

Warto pamiętać, że chociaż kontrola dotyczyła 
relacji Urzędu Miejskiego ze spółką komunalną 
to jednak wnioski z kontroli mogą i powinny być 
zastosowane do współpracy urzędu z każdą inną 
firmą.

Jest bowiem w interesie gminy i jej mieszkańców, 
by relacje z usługodawcami były klarowne , zakres 
wykonanych prac  jasny  a ich realizacja właściwie 
udokumentowana. 

Zapraszam Państwa do lektury całego protokołu 
z kontroli Rzgowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. Znajdziecie w nim Państwo 
informacje nt. sytuacji prawnej spółki, zasad 
korzystania z majątku gminy oraz świadczenia 
usług na jej rzecz, dokładną listę wykonanych 
działań, omówienie kwestii wynagrodzeń  a także 
listę wniosków pokontrolnych. Protokół znajdziecie 
Państwo wkrótce na  BIP (Menu podmiotowe -> 
Komisje Rady -> Kadencja 2014-2018 -> Protokoły 
z kontroli Komisji Rewizyjnej).

Burmistrz Rzgowa nie skorzystał z przysługującego 
mu prawa do wniesienia uwag do Protokołu z kontroli, 
ale też nie podpisał tego Protokołu.

Grażyna Gałkiewicz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Kontrola RPGK Sp. z o.o. - drogie usługi, brak przejrzystości
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Zakończona w maju, zlecona przez Radę Miejską 
kontrola pobierania i ewentualnego różnicowania 
podatku od nieruchomości nie rozwiała niestety 
wszystkich wątpliwości, jakie w tym względzie 
miała opinia publiczna.

Zespół kontrolujący skupił się na zbadaniu 
wpływów z podatku od budynków i gruntów 
wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. 
Kontrolujący wybrali 5 sektorów i poprosili urzędników 
o przygotowanie dla każdego z nich zestawień 
zawierających zadeklarowane do opodatkowania 
powierzchnie oraz otrzymane na ich podstawie 
wpływy z podatków.  Sektory zaprezentowane są 
na mapie nr 1 i obejmują:
• Sektor 1 - Obszar ograniczony obrysem ulic: ul. 

Krótka, ul. Literacka, ul. Kamienna, ul. Tuszyńska.
• Sektor 2 - Obszar ograniczony obrysem ulic: ul. 

Tuszyńska - ul. Katowicka - ul. Kusocińskiego 
- ul. Stadionowa

• Sektor 3 - Obszar ograniczony obrysem ulic: ul. 
Rudzka - ul. Łódzka - ul. Katowicka (DK- 1),

• Sektor 4 - Obszar ograniczony obrysem 
ulic: ul. Katowicka - ul. Dąbrowskiego - 
ul. Krasickiego - ul. Żeromskiego,

• Sektor 5 - Obszar ul. Pabianickiej i Gospodarza.

Następnie kontrolujący w celach porównawczych 
obliczyli samodzielnie stawki podatku dla każdego 
z sektorów, dzieląc wpływy z podatków przez 
powierzchnię zadeklarowaną do opodatkowania. 
Rezultaty obliczeń zaprezentowano w tabelach 1 
i 2, gdzie na czerwono zaznaczono stawki, które 
wzbudziły niepokój kontrolujących, gdyż odbiegały 
od normy dla innych sektorów.

Sektor I II III IV V

2010 19,00zł 19,00zł 19,00zł 19,00zł 19,00zł

2011 19,20zł 18,76zł 19,20zł 19,20zł 19,20zł

2012 20,50zł 20,01zł 19,64zł 20,50zł 20,50zł

2013 20,50zł 20,50zł 19,84zł 19,02zł 20,50zł

2014 20,50zł 20,34zł 20,50zł 20,49zł 20,37zł
Tabela 1. Zestawienie obliczonych przez kontrolujących 
stawek podatku od budynków związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w latach 
2010-2014 w podziale na sektory
Sektor I II III IV V

2010 0,70zł 0,70zł 0,70zł 0,70zł 0,70zł

2011 0,72zł 0,72zł 0,72zł 0,72zł 0,72zł

2012 0,84zł 0,82zł 0,83zł 0,84zł 0,84zł

2013 0,84zł 0,80zł 0,84zł 0,80zł 0,84zł

2014 0,84zł 0,83zł 0,84zł 0,83zł 0,83zł
Tabela 2. Zestawienie obliczonych przez kontrolujących 
stawek podatku od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w latach 2010-2014 
w podziale na sektory 

Jednocześnie Urząd Miejski poinformował, że 
„w latach 2010-2014 nie zastosowano podmiotom 
prowadzącym działalność gospodarczą zwolnień 
z podatku, zróżnicowania podatku. W okresie 2010-
2014 nie było zastosowanych umorzeń podatku za 
działalność gospodarczą Jednostek Prawnych”.

Jeżeli więc nie stosowano ulg i zwolnień, 
dlaczego w poszczególnych sektorach obliczone 
stawki, tj. wpływy z podatku w przeliczeniu na 

powierzchnię zadeklarowaną do opodatkowania, 
są różne?

Urzędnicy tłumaczyli, że sposób wykonywania 
obliczeń przez kontrolujących „nie uwzględnia 
wszystkich istotnych okoliczności” oraz, że należy 
„mieć na uwadze fakt, że firmy w trakcie roku 
podatkowego składają korekty deklaracji z tytułu 
nabycia bądź zbycia nieruchomości korygując 
powierzchnie budynków i gruntów”. Oczywiście 
kontrolujący nie twierdzą, że są nieomylni, jednakże 
wyjaśnienia przedstawione przez urzędników 
pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Podatek od 
nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności 
gospodarczej od terenu znajdującego się w gminie 
Rzgów trzeba uiszczać w gminie Rzgów, nawet 
jeśli właścicielem jest firma z Łodzi, Warszawy czy 
Pacanowa. Wydaje się też oczywistym, że dany teren 
leży w danym sektorze, bez względu na to, kto jest 
jego właścicielem. Jeżeli działkę w sektorze II kupi 
więc firma z Krakowa , to działka nadal leżeć będzie 
w sektorze II. Nabycia lub zbycia terenów nie mogą 
być więc przyczyną różnic w obliczonych stawkach 
podatku dla poszczególnych sektorów.

Warto też pamiętać, że w sektorze 1 (obszar 
ograniczony obrysem ulic: ul. Krótka, ul. Literacka, 
ul. Kamienna, ul. Tuszyńska) podatki zawsze były 
płacone wg. najwyższej możliwej stawki, a w innych 
sektorach, szczególnie II i IV następowały liczne 
odstępstwa od normy. Są to tereny na wschód od 
DK-1 w czworokącie ul. Tuszyńska – ul. Katowicka –  
ul. Kusocińskiego – ul. Stadionowa oraz na zachód od 
DK-1 w czworokącie ul. Katowicka – ul. Dąbrowskiego 
– ul. Krasickiego – ul. Żeromskiego. Tereny te 
zostały zaprezentowane na mapie nr 2. Sytuacja ta 
budzi uzasadniony niepokój kontrolujących – jeżeli 
nawet przyjęlibyśmy tłumaczenia urzędników, że na 
wysokość obliczonych stawek wpływają transakcje 
sprzedaży gruntów, to czy możliwe jest, by w jednych 
sektorach dochodziło do nich regularnie, w innych 
w ogóle?  Wydaje się to mało prawdopodobne.

W interesie mieszkańców i Urzędu Miejskiego 
jest więc, by objąć szczególnym nadzorem naliczanie 
i pobieranie podatku w sektorach II i IV, a także by 
wyjaśnić wszelkie niejasności, jakie pojawiły się w tym 
względzie przez ostatnie lata, a które naświetlone 
zostały w wyniku kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną.

Zespół Kontrolujący zarekomendował także 
Urzędowi Miejskiemu zakup drona, dzięki któremu raz 
na zawsze można byłoby rozwiać wątpliwości związane 
z powierzchnią zadeklarowaną do opodatkowania 
przez przedsiębiorców.

Po zapoznaniu się z opinią i wnioskami 
przedstawionymi w protokole pokontrolnym Burmistrz 
Rzgowa skorzystał z przysługującego mu prawa 
i odmówił podpisania protokołu.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem 
pokontrolnym, który zamieszczony zostanie w BIP 
(Menu podmiotowe -> Komisje Rady -> Kadencja 
2014-2018 -> Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej). 
Znajdziecie tam Państwo tabele ze szczegółowymi 
obliczeniami oraz obszerną polemikę zespołu 
kontrolnego z wyjaśnieniami złożonymi przez 
urzędników Urzędu Miejskiego.

Leszek Chwiałkowski
Przewodniczący Zespołu Kontrolującego 

Komisji Rewizyjnej

Podatek od nieruchomości – czy w gminie Rzgów są równi i równiejsi?

Mapa 1. Sektory wybrane do kontroli naliczania i pobierania podatku od budynków i gruntów 
wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej
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Co ma tunel do Zawiszy!
Obecnie budowany jest tunel pod Drogą Krajową  

Nr 1, który ma połączyć obie części Centrum Targowego 
„Ptak”. Jest to największy i jedyny inwestor naszej 
Gminy, który rozwija się dynamicznie przynosząc 
na obecną chwilę konkretne korzyści majątkowe 
dla Gminy z podatków lokalnych (około 4 milionów 
rocznie) na obecną chwilę.

Inwestycja tunelu rzędu kilku milionów złotych 
jest rozwiązaniem doraźnym, którego skutków 
komunikacyjnych dla samego Rzgowa nie da się 
przewidzieć. Czy jest rozwiązaniem idealnym jak to 
zapowiada obecny Przewodniczący Rady Miejskiej, 
to się dopiero okaże. Przecież codziennie tysiące aut 
musi wjechać i wyjechać z Centrum Handlowego,  
a tunel ten nie wyprowadzi tych pojazdów na DK1, 
gdyż w tym zakresie nic się nie zmieni. Wzmożony 
przepływ samochodów w większym stopniu może 
zagościć na ulice samego Rzgowa. I dlatego potrzebny 
jest wiadukt, żeby uwolnić centrum Rzgowa od 
ciągle wzrastającego ruchu. Curiozum stanowi fakt, 
iż jeden z Radnych Rzgowa właśnie w centrum 
zaproponował wprowadzenie „strefy mieszkaniowej” 
zmniejszającej ruch do minimum na najbardziej 
newralgicznych drogach, Pabianicka – Grodziska, 
Tuszyńska – Łódzka. Tym sposobem skazałoby 
się Rzgów na stagnację, gdyż przez sam Rzgów 
ruch byłby bardzo utrudniony, a tunel nie rozwiąże 

zjazdów i wjazdów na DK1, choć stanowi istotny 
element w komunikacji między poszczególnymi 
częściami Centrum Handlowego i budowany jest 
wyłącznie za pieniądze PTAKA.

Nie wiem skąd się wyssała ta informacja, że 
poprzednie władze planowały gigantyczne środki, 
na budowę obwodnicy Rzgowa i pierwszego jej 
elementu, wiaduktu, który ma stanowić bezkolizyjny 
wjazd i wyjazd na obie strony CH „Ptak”, wyłączając 
nadmierny ruch przez stare centrum Rzgowa. Z całą 
powagą stwierdzam, że to były insynuacje na potrzeby 
kampanii wyborczej. W prawdzie zdawaliśmy sobie 
sprawę, że Ptak to najpoważniejszy inwestor i trzeba 
się z nim liczyć ale obietnice dla tego inwestora były 
nie wyższe niż jednoroczny podatek lokalny płacony 
do kasy Rzgowa przez ten podmiot gospodarczy 
czyli około 2,5 miliona zł rocznie. Wszystkie 
nadzieje na inwestowanie w obiekty inżynierskie 
typu obwodnica (około 300 mln zł), typu wiadukt 
(ok. 25 mln zł) zostały rozwiązane na wspólnej 
wizycie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która to 
stwierdziła że gmina nie ma możliwości finansowych 
i kredytowych na takie przedsięwzięcia. Istotnym 
przekłamaniem jest też fakt, że Spółka Komunalna 
Gminy była przygotowywana do wybudowania tego 
wiaduktu. Stanowi to dowód kompletnej ignorancji  lub 
fundamentalnej nieznajomości istoty rzeczy. Czy Spółka 
z kapitałem 100 tys. zł i kilkoma wiekowymi ciągnikami 
była by w stanie choćby przygotować teren pod część 

tej inwestycji?! To była 
następna przedwyborcza 
prowokacja. Już jest po 
wyborach Samorządowych. 
Jest nowe Status quo 
w Radzie Miejskiej. Spółka 
komunalna w likwidacji. 
Budowany jest tunel, 
a nie wiadukt, to dlaczego 
w ustach samorządowców 
pojawia się fatum 
zamknięcia skrzyżowania 
na Pabianice?

Przecież pismo 
GDDKiA wyraźnie 
mówi, że zamknięcie 

skrzyżowania nie nastąpi dopóty, dopóki nie powstanie 
cała obwodnica, czyli NIGDY, bo żaden samorząd 
nie ma takich pieniędzy, a tym bardziej samorząd 
Rzgowski. Gdyby Gmina Rzgów była w sąsiedztwie 
Kleszczowa, byłaby jakaś iskierka nadziei na tę 
inwestycję, a zjazdy i wyjazdy z DK1 są coraz 
bardziej potrzebne.

Z kolei Słaba kondycja GLKS „Zawisza” Rzgów jest 
spowodowana wycofaniem się „Ptaka” z dofinansowania 
klubu ale nie braku pieniędzy z powodu budowy 
tunelu. To radni koalicyjnej większości nie wyrazili 
zainteresowania propozycją Pana Antoniego Ptaka 
na posiedzeniu rady, dalszego finansowania klubu 
jak dotychczas, więc Pan Antoni Ptak postanowił 
przeznaczyć te same pieniądze na dofinansowanie 
inicjatyw w szkołach naszej Gminy.

Niestety opisane zdarzenia w artykule „Wilk syty 
i owca cała” są rozbieżne z faktami. W momencie 
uchwalenia budżetu pod koniec stycznia br. o wycofaniu 
się strategicznego sponsora było wiadomo już pod 
koniec ub. roku, stąd rozwiązanie umów z dobrymi 
acz kosztownymi zawodnikami przez Zarząd Klubu 
poprzedniej kadencji. Świadczy o tym fakt że nowi 
Radni dołożyli jeszcze 30 tys. zł. Do zaproponowanej 
przez byłą Radę  koty 300 tys. zł. Kwota ta została 
rozdysponowana na klub w konkursie ofertowym 
już w styczniu tego roku bo tak stanowi prawo.

Środki te, są wystarczające na bieżące utrzymanie 
klubu, stadionu, opłaty sędziów, rozgrywek ligowych 
itp., niestety bez możliwości gratyfikowania dobrych 
zawodników za grę. Na te cele mogą być przeznaczone 
jedynie pieniądze sponsora. Takim to sposobem Zawisza 
przegrywa prawie wszystkie mecze w ligach, a w IV 
lidze spadł z pierwszego miejsca na koniec tabeli, 
ale nie jest to wina obecnego Zarządu Zawiszy, lecz 
raczej jest konsekwencją początkowych perturbacji 
w samorządzie Rzgowskim.

Nie widzę tu żadnej zależności pomiędzy budową 
tunelu przez „Ptaka” a słabymi wynikami rywalizacji 
GLKS Zawisza w ligach piłkarskich.

Marek Bartoszewski
Radny Rady Miejskiej w Rzgowie

W ostatnim zdaniu  artykułu dowiadujemy się, że radny Marek Bartoszewski 
nie widzi żadnej zależności pomiędzy budową tunelu przez „Ptaka” a słabymi 
wynikami rywalizacji GLKS Zawisza.

Ja również nie widzę takiej zależności.
O tym, że budowany jest tunel pod drogą krajową nr 1, który ma połączyć 

CH Ptak, wiemy z wcześniejszych doniesień prasowych, i bardzo się z tego 
cieszymy.

Pan Marek Bartoszewski – radny, postanowił kolejny raz powiadomić o tym 
fakcie czytelników Naszej Gminy w dość specyficzny sposób. Otóż włożył do 
jednego worka wszystkie swoje frustracje.

Autor powyższego artykułu pisze: ”Nie wiem skąd się wyssała ta informacja, 
że poprzednie władze planowały gigantyczne środki na budowę obwodnicy 
i pierwszego jej elementu, wiaduktu, który ma stanowić bezkolizyjny wjazd 
i wyjazd na obie strony CH „Ptak”, wyłączając nadmierny ruch przez stare 
centrum Rzgowa.

Z całą powagą stwierdzam, że to były insynuacje na potrzeby kampanii 
wyborczej.”

Prawda jest taka :
 - w dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Rzgowie podjęła uchwałę nr 

XXIX/262/2012 w sprawie przystąpienia do budowy węzła komunikacyjnego 
– włączenie układu lokalnego miasta Rzgowa poprzez skrzyżowanie ulic 

Rzemieślniczej i Dąbrowskiego z Drogą Krajową nr 1,
- w dniu 30 maja 2012 r. Rada Miejska w Rzgowie  podjęła uchwałę nr 

XXI/190/2012 w sprawie przystąpienia do wykonania projektu południowo – 
wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice – Rzgów – wschodnie dzielnice 
Łodzi na odcinku od granic Gminy Rzgów z Gminą Ksawerów do drogi 
wojewódzkiej Nr 714. W & 2 wymienionej uchwały, planuje się zabezpieczenie 
środków własnych  na w/w zadanie w 2013 r. w kwocie 800 tys. zł.

 Prawdą jest również to, że w dniu 18 kwietnia 2013 r. odbyła się rozprawa 
administracyjna  w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie 
południowo – wschodniej obwodnicy Rzgowa”. Poniesione koszty gminy 
to blisko 100 000 zł.

Z całą powagą stwierdzam, że radny Marek Bartoszewski ma pamięć 
wybiórczą i myśli, że wszyscy dysponują taką samą pamięcią jak on.

Nie jestem wielką fanką piłki nożnej i być może narażę się naszym kibicom, 
ale wolałabym umożliwiać spełnianie piłkarskich pasji dzieciom i młodzieży, 
niż „gratyfikować” dobrych zawodników za grę w imię partykularnych 
zapotrzebowań.

Ewa Fryczka
Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Odpowiedź do artykułu „Co ma tunel do Zawiszy”
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

Rola Komisji Rewizyjnej w udzielaniu absolutorium 
jest trudna i niewdzięczna. Komisja może bowiem 
sformułować tylko jeden z dwóch wniosków – 
o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. Chociaż 
członkowie Komisji Rewizyjnej mieli liczne uwagi 
odnośnie realizacji budżetu za 2014, zmuszeni byli 
wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium, 
gdyż nie odkryli naruszeń prawa ani dyscypliny 
finansowej. Swoje uwagi zawarli jednak w obszernej 
opinii dot. sprawozdania rocznego i finansowego. 
Warto także pamiętać, że budżet na 2014 realizował 
burmistrz Jan Mielczarek a ze względu na ciągłość 
władzy absolutorium było uchwalane dla burmistrza 
Konrada Kobusa.

Wszystko to wydaje się zawiłe, ale mam nadzieję, 
że w tym artykule wyjaśnię Państwu wątpliwości 
i niuanse udziału Komisji Rewizyjnej w procedurze 
udzielania absolutorium, odpowiadając na 5 najczęściej 
pojawiających się w tej sprawie pytań. 
1. Jakie są zadania Komisji Rewizyjnej 
w uchwalaniu absolutorium dla burmistrza 
z tytułu realizacji budżetu?

W telegraficznym skrócie można powiedzieć, że 
Komisja Rewizyjna miała za zadanie wypracować:
• opinię dotycząca rozpatrzenia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu gminy Rzgów 
(wraz z informacją o stanie mienia komunalnego) 
i sprawozdania finansowego, uwzględniającą 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

• wniosek o udzielenie absolutorium albo wniosek 
o nieudzielenie absolutorium.

Wyżej wymienione dokumenty Komisja Rewizyjna 
przyjęła na posiedzeniu w dniu 25.05.2015 i było 
to wynikiem bardzo intensywnej pracy przez cały 
maj, analizy licznych dokumentów a także kilku 
posiedzeń samej Komisji i wspólnych posiedzeń 
komisji stałych Rady Miejskiej. W tym miejscu 
pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom 
Komisji Rewizyjnej za ogrom wykonanej pracy.

Ostateczna decyzja o przyjęciu sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu gminy Rzgów 
i podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium bądź 
ws. nieudzielenia absolutorium leżały w gestii Rady 
Miejskiej. Stosowne głosowania odbyły się na sesji 

w dniu 24.06.2015. 
2. Co analizuje Komisja Rewizyjna pracując 
nad wnioskiem o udzielenie absolutorium?

Komisja Rewizyjna analizując wykonanie budżetu 
i sprawozdanie finansowe musi kierować się jasno 
określonymi kryteriami. Badaniu podlegają zgodność 
realizacji budżetu z jego założeniami oraz dane ze 
sprawozdań finansowych. Komisja Rewizyjna nie 
może oceniać zasadności inwestycji czy całokształtu 
poczynań burmistrza. Komisja Rewizyjna sprawdza 
jedynie zgodność planu z jego realizacją. Gdyby 
Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o nieudzielenie 
absolutorium burmistrzowi z przyczyn innych niż 
z tytułu wykonania budżetu, stanowiłoby to wręcz 
istotne naruszenie prawa!
3. Dlaczego Komisja Rewizyjna wnioskowała 
o udzielenia absolutorium za 2014 rok?

Żeby sformułować wniosek o nieudzielenie 
absolutorium Komisja Rewizyjna musiałaby mieć 
bardzo mocne podstawy. Jest to jasne w świetle 
orzecznictwa NSA, informacji z Regionalnych 
Izb Obrachunkowych a także artykułów w prasie 
specjalistycznej. 

Komisja Rewizyjna, co potwierdza w swojej 
opinii Regionalna Izba Obrachunkowa, szczegółowo 
przeanalizowała przedstawione dokumenty. Członkowie 
Komisji nie stwierdzili jednak naruszenia prawa 
ani dyscypliny finansowej. Dlatego też Komisja 
Rewizyjna nie mogła wnioskować o nieudzielenie 
absolutorium. Jedyną możliwością jaka pozostała 
Komisji Rewizyjnej było więc złożenie wniosku 
o udzielenie absolutorium.
4. Czy Komisja Rewizyjna nie miała żadnych 
zastrzeżeń do realizacji budżetu za 2014 rok?

Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie 
budżetu Gminy Rzgów za rok 2014 pozytywnie 
z uwagami. Członkowie Komisji mieli bowiem 
liczne uwagi, które umieścili w opinii dotyczącej 
rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu gminy Rzgów (wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego) i sprawozdania finansowego. 
Dokument ten znajdziecie Państwo w BIP (Menu 
podmiotowe -> Komisje Rady -> Kadencja 2014-

2015 -> Protokoły Komisji Rewizyjnej -> Numer: 
RM-KR/06/05/15, Z dnia: 25.05.2015 -> zal_25.05.
pdf). Uwagi te nie były jednak wystarczające, by 
zaopiniować realizację budżetu negatywnie ani 
wystąpić z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium.
5. Dlaczego niektórzy członkowie Komisji 
Rewizyjnej wstrzymali się od głosu podczas 
głosowania nad przyjęciem przez Radę 
Miejską uchwały dot. udzielenia burmistrzowi 
absolutorium?

Komisja Rewizyjna podczas swoich prac ma 
tylko dwie możliwości – sformułować wniosek 
o udzielenie absolutorium lub wniosek o nieudzielenie 
absolutorium. Nie może przyjąć innego wniosku, 
np. o wstrzymanie się od głosu, nie może też nie 
uchwalić żadnego wniosku. 

Ostatecznie, uchwałę o udzieleniu absolutorium 
bądź uchwałę o nieudzieleniu absolutorium podejmuje 
natomiast Rada Miejska. W tym głosowaniu każdy 
radny, także członek Komisji Rewizyjnej, ma już 
trzy opcje – może być za, przeciw lub wstrzymać 
się od głosu. 

Część członków Komisji Rewizyjnej zdecydowała 
się z tej trzeciej możliwości skorzystać. Dlaczego tak się 
stało? Mogę mówić tylko za siebie. Warto pamiętać, że 
Rada Miejska, ze względu na ciągłość władzy, udziela 
absolutorium urzędującemu burmistrzowi, którym jest 
Konrad Kobus, ale w praktyce za realizację budżetu 
w 2014 odpowiadał jego poprzednik, Jan Mielczarek. 
Głosowanie za uchwałą o udzieleniu absolutorium 
byłoby więc dowodem uznania dla działalności 
burmistrza Jana Mielczarka. Jestem przekonana, że 
mieszkańcy wybrali mnie do Rady Miejskiej także 
dlatego, że nie zgadzali się z polityką poprzedniego 
burmistrza. Głosowanie za absolutorium dla Jana 
Mielczarka (chociaż formalnie dla burmistrza Kobusa) 
byłoby nie w porządku wobec moich wyborców, 
dlatego zdecydowałam się wstrzymać od głosu.

Grażyna Gałkiewicz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Rzgowie

5 pytań do Komisji Rewizyjnej nt. udzielania absolutorium
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Radni wyjaśniają radnym
Po lekturze artykułu pt. „Komisja Rewizyjna 

Informuje” w „Naszej Gminie” nr 238 z czerwca 
2015 r. można zadać pytanie, czy cała komisja? Radna 
Grażyna Gałkiewicz sugeruje, że to poprzednia rada 
była tak niedobra, iż wprowadziła podwyżkę cen 
wody i odprowadzania ścieków rzutem na taśmę 
14 listopada, podczas gdy wybory odbyły się 16 
listopada!

Szanowna Pani, została Pani Samorządowcem 
Roku 2015 już w maju, a nie wie, że przy składaniu 
wniosku obowiązują terminy? Gdyby chciało się 

komisji rewizyjnej sprawdzić, które wnioski były 
zatwierdzone w roku wyborczym, zapewne nie 
byłoby podłych insynuacji. 

GZWiK jest zobowiązany złożyć u burmistrza 
wniosek na 70 dni przed wprowadzeniem nowych taryf. 
Rada Miejska ma 45 dni na zatwierdzenie wniosku 
(pozytywnie bądź negatywnie).Niepodjęcie uchwały 
w ustawowym terminie powoduje wejście w życie 
taryf proponowanych prze GZWiK, czyli rada nie 
będzie mogła zatwierdzić ani odmówić zatwierdzenia 
wniosku. Przestrzegając tych terminów, Rada Miejska 
powinna najpóźniej 4 grudnia zatwierdzić wniosek 
taryfowy.

Przypominamy, że ślubowanie złożyliście Państwo 
1 grudnia, czyli niemożliwe było wyznaczenie sesji 
do 4 grudnia. Bardzo więc prosimy nie obrażać 
radnych, którzy w samorządzie pracowali kilkanaście 
lat i znają te procedury. Jeszcze jedno - nawet, gdy 
rada nie zatwierdzi wniosku, wchodzi on w życie, 
chociaż z opóźnieniem.

Z poważaniem 
radni minionej kadencji:

Zenon Wawrzyniak
Marek Skalski

Szanowni Panowie,
Informacja, że poprzednia Rada Miejska przyjęła 14 listopada 2014 r. tj. 

na 2 dni przed wyborami podwyżkę cen wody, nie jest moją insynuacją pod 
Waszym adresem lecz faktem.

 Informację tę uzyskałam oficjalnie na piśmie od Burmistrza.
Nie ma sensu zasłanianie się terminami. Sami bowiem Panowie piszecie 

- ,,Rada Miejska ma 45 dni na zatwierdzenie wniosku pozytywnie bądź 
negatywnie”. Wynika z tego ,że radni poprzedniej kadencji mieli więc wybór. 
Nie musieli dokonywać podwyżki. Chcieli jej jednak dokonać, więc dokonali. 
Odpowiedzialność za ten fakt jest jasna i ponoszą ją radni poprzedniej kadencji.

Chciałabym stanowczo podkreślić, że w swoim artykule nikogo nie obraziłam.  
Kultura dyskusji jest dla mnie zawsze bardzo ważna. Poza tym uważam, 
że radni - ,,...którzy w samorządzie pracowali kilkanaście lat i znają te  
procedury...” - sami sobie wystawiają opinię twierdzeniami - ,,...ślubowanie 
złożyliście Państwo 1 grudnia, czyli niemożliwe było wyznaczenie sesji do 
4 grudnia...” - Właśnie, sami Panowie przyznają rację, że to nie nowi radni 

podjęli taką uchwałę.
Zapewniam Panów, że Komisja Rewizyjna wnikliwie analizuje wiele 

dokumentów, mogą się Panowie o tym dowiedzieć z Protokołów z posiedzeń 
Komisji Rewizyjnej, z Protokołów z 3 kontroli przeprowadzonych przez KR, 
z Opinii KR nt. wykonania budżetu za 2014 r., a także z Opinii RIO nt. opinii 
Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu. Dokumenty powyższe są zamieszczone 
na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Co do zajęcia przeze mnie 2 miejsca w województwie łódzkim i 1 miejsca 
w powiecie łódzkim -wschodnim w Plebiscycie na Samorządowca Roku 2015 to 
pragnę poinformować Panów, że jest to po raz pierwszy w historii rzgowskiego 
samorządu takie wyróżnienie i uważam, że ta nagroda nobilituje nowo wybrany 
rzgowski samorząd. 

Z poważaniem
Grażyna Gałkiewicz

Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

W jednym z pierwszych moich artykułów 
dotyczących planowanych form wsparcia produkcji 
rolniczej pisałem o różnych działaniach planowanych 
do uruchomienia w ramach PROW 2014-20120. 
Właśnie zbliża się moment uruchomienia pierwszego 
z tych działań. Na koniec lipca 2015 planowane jest 
uruchomienie naboru wniosków z działania „Pomoc 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 
młodych rolników”. W ramach tego działania, każdy 
młody rolnik rozpoczynający działalność w rolnictwie 
będzie mógł wnioskować o przyznanie premii 
w wysokości 100 000 złotych. Premia ta przysługuje 
jeżeli rolnik spełnia następujące kryteria:
a) jest osobą fizyczną
b) ma skończone 18 lat i mniej niż40 lat
c) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej
d) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub 

uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od 
otrzymania decyzji

e) nie prowadził gospodarstwa rolnego jako kierujący
f) rozpoczął urządzanie gospodarstwa lecz nie 

wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy

g) przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego 
realizacji

Gospodarstwo, którego właścicielem jest rolnik 
ubiegający się o premię musi spełniać następujące 
kryteria:

a) powierzchnia użytków rolnych musi być 
równa średniej powierzchni gruntów rolnych 
w kraju, a w województwach o niższej średniej 
- powierzchni równa co najmniej średniej 
powierzchni gruntów rolnych województwie, 
oraz nie większej niż 300 ha,

b) minimum 70% minimalnej powierzchni użytków 
rolnych stanowi przedmiot własności beneficjenta, 
użytkowania wieczystego lub  dzierżawy od 
Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu 
Terytorialnego

c) nie może stanowić współwłasności ani 
współposiadania poza współwłasnością małżeńską

Premia może być przyznana na:
a) inwestycje w środki trwałe (w tym zakup 

wyłącznie nowych maszyn i urządzeń oraz 
wyposażenia) o szacunkowej wartości większej 
niż 70% kwoty pomocy

b) zakup środków produkcji i działań w zakresie 
przygotowania produktów do sprzedaży

Pomocy nie przyznaje się gdy głównym kierunkiem 
produkcji w gospodarstwie wg biznesplanu będzie:
a) chów drobiu z wyłączeniem prod. ekologicznej
b) prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na 

cele energetyczne
c) działy specjalne produkcji rolnej takie jak: 

- hodowla zwierząt laboratoryjnych 
- hodowla ryb akwariowych 
- hodowla psów rasowych 

- hodowla kotów rasowych
W  zamian za otrzymaną premię młody rolnik 

podejmuje następujące zobowiązania:
a) wydatkowanie 100% premii na rozwój 

gospodarstwa
b) prowadzenie uproszczonej rachunkowości
c) wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa 

o min. 10%
d) podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników 

jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie 
przez min. 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty 
pomocy

e) prowadzenie gospodarstwo jako kierujący do 
dnia upływu okresu związania celem

f) stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo 
w rozumieniu przepisów UE

Wszystkie wymienione powyżej warunki wymagają 
głębokiego przemyślenia i wszyscy, którzy chcą 
skorzystać z tej formy pomocy unijnej powinni już 
w tej chwili podjąć decyzję i skontaktować się ze 
doradcami zajmującymi się przygotowaniem wniosków 
o wsparcie unijne i biznesplanów dla gospodarstw 
rolnych. Po zebraniu wszystkich wniosków przez 
biura powiatowe ARiMR, będą one weryfikowane 
o poszczególne elementy biznesplanu odpowiednio 
punktowane. Wnioski, które otrzymają ponad 15 
punktów, będą opublikowane na  wojewódzkiej liście 
i wg tej listy będzie przyznawana pomoc. 

Jan Michalak
Radny Rady Miejskiej w Rzgowie

Nowe rodzaje wsparcia dla rolników

RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odpowiada byłym radnym
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Więcej światła na fakturę
Gmina Rzgów otrzymała 24 kwietnia lutową fakturę, a na niej do zapłacenia 

7560 złotych za oświetlanie drogi ekspresowej S8 na swoim terenie.
Finansowanie oświetlenia tej drogi budzi kontrowersje: 22 stycznia 2015 r. 

burmistrz Konrad Kobus poinformował Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad oddział w Łodzi o tym, że oświetlenie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 
z ul. Tuszyńską nie działa od… wiosny 2014 r.! Obowiązek płacenia za oświe-
tlenie tego skrzyżowania wynika stąd, że to droga krajowa.

Sprawa oświetlenia jest tym bardziej bulwersująca, że na odcinku od 
skrzyżowania „jedynki” z ul. Tuszyńską do wiaduktu na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 1 i ekspresowej S8, lampy świeciły się od 11 marca nieprzerwanie 
przez całą dobę przez  trzy tygodnie. Burmistrz Rzgowa powiadomił o tym 
zainteresowanych - GDDKiA. Nie otrzymał odpowiedzi pomimo upływu 
ustawowych 30 dni.

Cofnijmy się jeszcze bardziej w czasie. Jesienią ubiegłego roku - podczas 
planowania budżetu - gmina Rzgów zadała pytanie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, oddział w Łodzi, jaką kwotę należałoby zarezerwować 
na oświetlenie S8 w 2015 r. Podana kwota - szacunkowo ćwierć miliona złotych 
- po prostu zwala z nóg. Za takie pieniądze można by przecież zrealizować 
niejedną pilną dla gminy inwestycję.

Od wielu miesięcy trwa w Polsce dyskusja nad niedoskonałością prawa 
energetycznego, zobowiązującego gminy do ponoszenia kosztów oświetlenia 
niepłatnych autostrad oraz dróg ekspresowych. W świetle obowiązującego 
prawa, gminy muszą płacić za oświetlenie ich odcinków na swoim terenie. 
A przecież na większości dróg ekspresowych znajdują się już bramki elek-
tronicznego poboru opłat Viatoll za przejazdy ciężarówek. Poza tym, może 
najwyższa pora przypomnieć, że użytkownicy wszystkich pojazdów płacą 
już podatek drogowy, liczony w zależności od pojemności silnika. Został on 
włączony w cenę paliwa. Zatem, z dwóch powyższych źródeł powinno być 
finansowane oświetlenie dróg krajowych.

W tej sytuacji gmina Rzgów przystąpiła do inicjatywy Związku Gmin War-
mińsko-Mazurskich, walczących o nową definicję dróg publicznych w prawie 
energetycznym, a w konsekwencji o zwolnienie samorządów lokalnych z łożenia 
na oświetlenie ekspresówek i autostrad niepłatnych.

Włodzimierz Kaczmarek
Referat Komunalnyfot. T. Łuczyński

Wandale raz jeszcze
Liczne urządzenia komunalne w naszej gminie w ostatnim kwartale stały się 

celem chuliganów. Trzeba z tego powodu pieniądze podatników przeznaczać 
na natychmiastowe naprawy i zakupy, zamiast wydać je na lepszy cel służący 
naszej społeczności.

W ostatni weekend maja wandale wyrwali z fundamentu skrzynkę 
sterowniczą przepompowni ścieków. Ucierpieli podopieczni Ośrodka Dziennego 
Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek. Trzeba 
było do 11 czerwca podstawiać do ośrodka wóz asenizacyjny. Jak ustaliliśmy 
w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, koszt nowego fundamentu 
oraz naprawy urządzenia sterowniczego wyniósł 2 tysiące złotych. Policja 
umorzyła postępowanie wobec niewykrycia sprawców.

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej mają dużo zajęcia z naprawą 
zniszczonych przystanków autobusowych m.in. na trasie A 1 przy ul. Łódzkiej 
w Rzgowie i już dwukrotnie w ostatnim kwartale w Starej Gadce u zbiegu ulic 
Rudzkiej i Nasiennej. Średnio, naprawa zdemolowanej wiaty kosztuje półtora 
tysiąca złotych. 

Łobuzy nie darowały też lustrom drogowym np.  na skrzyżowaniu z ul. 
Zagłoby w Starowej Górze, na Tunelowej, Dachowej, Futrynowej i Szklarniowej. 
Nowe lustro ze słupkiem i kosztem ponownego montażu to wydatek rzędu 650 
złotych. Zniszczone zostały znaki drogowe i tablica z nazwą miejscowości 
w Rzgowie. Jeden znak drogowy ze słupkiem do wymiany to 300 złotych 
mniej w budżecie gminy. 

Gmina, czyli my wszyscy, dużo inwestujemy w poprawę wyglądu naszych 
miejscowości. To niemałe pieniądze i niemały wysiłek. Dobrze byłoby, żebyśmy 

wszyscy o tym pamiętali i to doceniali, bo w przyjemnym otoczeniu przyjemniej 
i wygodniej się żyje. Reagujmy w sytuacjach, w których możemy zapobiec 
niszczeniu naszego wspólnego dorobku.

Adam Stawiany

Wola Zaradzyńska: Biskup poświęcił nowy kościół

Chociaż nowy kościół w Woli Zaradzyńskiej znajduje się w granicach 
administracyjnych gminy Pabianice, to będzie on jednak służył licznej rzeszy 
wiernych z Prawdy, Guzewa i Gospodarza. W uroczystościach poświęcenia 
nowego kościoła 21 czerwca wzięli udział: Mateusz Kamiński, zastępca bur-
mistrza Rzgowa, Jarosław Świerczyński, przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
radni Anna Tumińska-Kubasa i Marek Marchewczyński. 

W kulminacyjnej części uroczystości, arcybiskup Władysław Ziółek wpro-
wadził do świątyni relikwie świętego Jana Pawła II. Przed rokiem pielgrzymka 
wiernych z Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 
Pomocy przywiozła z Watykanu relikwię, zawierającą fragment zakrwawionej 

szaty papieskiej, upamiętniającej zamach na Jana Pawła II. Arcybiskup W. Ziółek 
poświęcił świątynię – architektonicznie nawiązującą do neogotyku (strzelista 
wieża) i prostą w formie, drogę krzyżową wokół kościoła oraz ołtarze. 

Biskup podczas sumy wrócił pamięcią do 29 czerwca 2008 r. wtedy został 
ogłoszony publicznie po raz pierwszy jego dekret erygujący nową parafię. Fun-
damenty pod kościół wylano 5 lat temu. Msze na początku były odprawiane 
w salce katechetycznej, a potem w tymczasowej kaplicy. Dzięki wielkiej ofiar-
ności 3300 wiernych z parafii, udało się w krótkim czasie ukończyć świątynię, 
a teraz kolej na budowę domu parafialnego.

Włodzimierz Kupisz

Zdjęcie uszkodzonej przez wandali szafy sterowniczej przepompowni ścieków 
przy budynku Sióstr Felicjanek. Fot. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
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Defilada pododdziałów strażackich przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
ze Rzgowa była 7 czerwca ukoronowaniem obchodów 70. jubileuszu OSP 

w Prawdzie (gm. Rzgów). Podziękowania strażakom złożyli m.in. Mateusz 
Kamiński, zastępca burmistrza oraz Jarosław Świerczyński, przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Stanisław Bednarczyk, wiceprezes Wojewódzkiego Zarządu OSP udekorował 
kilkudziesięciu druhów. Odznaczenie Strażak Wzorowy otrzymali: Łukasz 

Leszek, Dominik Bieniek, Sebastian Bieniek i Daniel Jurga. Złoty Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Jan Hajduk, Wiesław Leszek, Janusz 
Rosowski i Wojciech Skibiński.

Wśród odznaczonych za wysługę lat znalazł się 85-letni Ryszard Rosowski, 
związany z ochotniczą służbą od 70 lat! Druh Ryszard zgłosił się do służby 
przeciwpożarowej jeszcze w czasach, gdy do akcji wyjeżdżał wóz konny. Przez 
40 lat był gospodarzem jednostki, dbał o sprzęt i wyposażenie, był mechanikiem 
motopompy. W latach 2006-2011 prezesował w OSP Prawda. Prywatnie był 
kołodziejem i stolarzem. Prowadził własną działalność gospodarczą.

Tutejsza jednostka OSP zaczynała od szopy, którą dumnie nazwano remizą, 
Prawdziwa strażnica powstała w latach 70. Od dostawienia 80-metrowej świetlicy 
w 2007 r. i modernizacji kuchni trwa rozbudowa remizy, która w jubileuszowym 
roku zakończy się jeszcze zmodernizowaniem garaży. 

- Wyposażenie OSP Prawda to 38-letni średni wóz gaśniczy magirus z beczką 
na 1800 litrów wody - mówi Jan Spałka, aktualny naczelnik jednostki, na co dzień 
radny i sołtys.  - Wóz przedostatnio służył w niemieckiej straży ochotniczej. 
Dziś też sprawuje się bez zarzutu mimo przebiegu 20 tysięcy kilometrów. 
Posiadamy również forda transita - furgonetkę ratownictwa technicznego. 
Ze specyfiki naszego terenu wynika, że obok gaszenia pożarów, głównie 

uczestniczymy w akcjach wycinania drzew powalonych przez wichury na 
drogi i ogrodzenia, wypompowujemy wodę z piwnic po nawałnicach, usuwamy 
kokony z szerszeniami, a także zabezpieczamy miejsca wypadków drogowych.

OSP Prawda liczy 18 druhów gotowych w każdej chwili do akcji, 10 członków 
wspierających oraz 3 honorowych.

 Włodzimierz Kupisz

W Prawdzie jubileusz OSP

Podziękowania strażakom złożył Mateusz Kamiński. fot. T. Łuczyński

Podziękowania strażakom złożył Jarosław Świerczyński. fot. T. Łuczyński

Odznaczeni Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. fot. T. Łuczyński

Druh Ryszard Rosowski drugi od prawej. fot. T. Łuczyński

fot. T. Łuczyński
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Starowa Góra – „Powitanie Lata”
Po kilkuletniej przerwie została reaktywowana 

impreza w Starowej Górze „Powitanie Lata”. W tym 
roku było ona podzielona ona na dwie części. Od-
bywała się w dn. 24.05.2015 r. rozgrywki sportowe 
oraz festyn połączony z obchodami  Dnia Dziecka 
w dn. 31.05.2015 r. 

W pierwszym dniu odbyły się turniej tenisa 
ziemnego i badmintona  oraz rozgrywki siatkówki 
i koszykówki . Oto wyniki rozgrywek:
Tenis ziemny kobiet:
I miejsce – Magdalena Cuper
II miejsce – Sabina Kubasa
III miejsce – Gabriela Mielczarek 
Tenis ziemny kategoria open:
I miejsce – Zenon Bednarek 
II miejsce – Sabina Kubasa
III miejsce – Jacek Kubasa 
Badmintona kobiet:
I miejsce – Iza Pycio 
II miejsce – Justyna Bednar 
III miejsca – Gabriela Mielczarek 
Badmintona mężczyzn:
I miejsce – Rafał Purgot
II miejsce – Radosław Rusek 
III miejsce – Bartłomiej Roszczyk 
Mini Siatkówka:
I miejsce – „Patałachy” (Żaneta Łaska, Mateusz 
Kurowski, Dawid Grot, Konrad Rygielski)
II miejsce – „Bugar and Company” (Dawid Pacześniak, 
Bartłomiej Roszczyk, Magdalena Cuper, Dominika 
Mikosz, Radosław Cuper)
Koszykówka:
I miejsce – Łukasz Jędrzejczyk, Rafał Purgot, Daniel 
Krakowski, Jakub Hojek 
II miejsce – Hubert Prochoń, Marcel Bednarczyk, 
Tomasz Błoch, Dominik Pacześniak 
III miejsce – Korwin Tomaszewski, Adam Grabarczyk, 
Bartłomiej Roszczyk, Radosław Rusek, Dominik 
Pacześniak

Nagroda specjalna dla drużyny żeńskiej: Klaudia 
Pacześniak, Justyna Bednar, Gabriela Mielczarek. 

Pan Grot uhonorował pucharem najbardziej 
usportowioną rodzinę biorąca udział w turnieju – 
Rodzinę Kubasów.  

Podczas trwania sportowych zmagań czynny 
był punkt gastronomiczny z grillem i napojami, 
a oprawę muzyczną zapewniał Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie. 

Za organizację współzawodnictwa odpowiedzialni 

byli Jarosław Ściegienka 
(badminton), Remigiusz 
Ignaczak, Sebastian Łę-
gocki (LUKS „Sokół”) 
za pozostałe rozgrywki. 
Za opracowanie wyników 
rozgrywek odpowiedzialny 
był Patryk Ignaczak. 

Ciąg dalszy imprezy 
miał miejsce 31 maja 2015 
r. Po długich przygotowa-
niach Społecznego Ko-
mitetu Organizacyjnego 
„Powitanie Lata 2015” pod 
nadzorem Stanisława Zabo-
rowskiego został zorgani-
zowany festyn rekreacyjny 
połączony z obchodami 
Dnia Dziecka. Impreza 
zaczęła się we wczesnych godzinach porannych 
poszukiwaniem „Kwiatu Paproci”, polegająca na 
odnalezieniu ukrytych w obrębie obiektu kwiatów 
paproci.
Oto zwycięzcy tej konkurencji:
I miejsce -  Jan Kraśny 
II miejsce – Zenon Świtacz
III miejsce – Małgorzata i Wojciech Kulińscy

Zwycięzca otrzymał puchar i nagrody rzeczowe. 
Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: pokazy 

strażackie (OSP Starowa Góra), pokazy policyjne, 
liczne konkursy, konkursy 
i zabawy zorganizowane 
przez TKKF Dzikusy Łódź. 
Odbył się również występ 
zespołu „Czarne Stopy”. 
Ponadto podczas trwania 
imprezy GOK Rzgów pre-
zentował wystawę prac pla-
stycznych. Wszystkie dzieci 
uczestniczące w festynie 
otrzymały okolicznościo-
we upominki ufundowane 
przez przedsiębiorców na-
szej Gminy, które zostały 
wręczone przez organiza-
torów i Radną Powiatową 
Klaudię Zaborowską.   

W trakcie imprezy zo-
stały wręczone puchary 

i nagrody z rozgrywek zorganizowanych w dn. 
24.05.2015 r. ufundowane przez następujących go-
ści: Posła RP Dariusza Jońskiego, Wiceprezydenta 
Łodzi Tomasza Trelę, Starostę Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Andrzeja Opalę, Sekretarza Rady 
Wojewódzkiej SLD Ryszarda Kaczkowskiego, 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztofa 
Błaszczyka, Burmistrza Rzgowa Konrada Kobusa, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Świer-
czyńskiego, Z-cę Burmistrza Rzgowa Mateusza 
Kamińskiego, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rzgowie Wojciecha Skibińskiego, Prezesa firmy 
PTAK SA Bogdana Migdała, przedstawiciela firmy 
GROT Jacka Rygielskiego, przedstawiciela Centrum 
Handlowego POLROS S.A. 

O godzinie 17.00 zostało rozpalone ognisko przy 
którym uczestnicy piekli kiełbasy przy akompania-
mencie orkiestry. Festyn zakończył się w późnych 
godzinach wieczornych wspólną zabawą uczestników. 

Na terenie festynu czynny był punkt gastrono-
miczny, punkt sanitarny zorganizowany przez sołtys 
Starowej Góry Annę Wielgosz. W skład Społecznego 
Komitetu Organizacyjnego wchodziły organizacje 
społeczne Starowej Góry, rada sołecka, mieszkańcy 
i przedsiębiorcy. 

Specjalne podziękowanie za olbrzymi wkład 
w uatrakcyjnienie festynu dla przedsiębiorców 
naszej Gminy.

Remigiusz Ignaczak

Burmistrz Konrad Kobus i przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński, oraz radni: 
Leszek Chwiałkowski, Zbigniew Cisowski, Stanisław 
Zaborowski wzięli udział 21 czerwca w uroczystości 
poświęcenia nowej strażnicy OSP w Starowej Górze 
oraz nowego, lekkiego samochodu strażackiego 
Renault. Samorząd rzgowski przeznaczył na jego 
zakup 69,7 tysięcy złotych, resztę kosztów pokryły: 
Zarząd Główny OSP (50 tys. zł) oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(40 tys. zł). 

Święty Florian nie szczędził wody tego dnia 
– ulewny deszcz odwlókł w czasie rozpoczęcie 
uroczystości. Potem jednak wyjrzało na chwilę 
słońce. Mszę polową odprawił ksiądz Adam Stańdo, 
kapelan strażaków z naszej gminy. Samorządowcy 
wręczyli strażakom kluczyki do Renault Master, 

wozu specjalistycznego ratownictwa technicznego. 
Jego wyposażenie jest dostosowane do specyfiki 
akcji – OSP Starowa Góra wyjeżdża często do 
wypadków i kolizji samochodowych na drodze 
krajowej nr 1. 

Jednostka ze Starowej Góry działa już od 1929 
r., gdy do akcji wyjeżdżały jeszcze wozy konne. 
Ochotnicy dysponowali wtedy m.in. 6 końmi. Teraz 
mają samochód gaśniczy i nowiutką furgonetkę. 
W ubiegłym roku wyjeżdżali do akcji 46 razy, ale 
w rekordowym roku 2011 – aż 64 razy. W niedzielę 
sztandar jednostki został udekorowany Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Oprawę 
muzyczną i „Sto lat” dla udekorowanych strażaków 
odegrała Orkiestra Dęta ze Rzgowa. 

Włodzimierz Kaczmarek

Starowa Góra: Poświęcenie strażnicy i wozu
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Koniec roku szkolnego jest okazją do podsumo-
wania sukcesów naszych uczniów w minionym roku 
szkolnym. Wśród wielu poniżej wymienionych są 
prawdziwe talenty, których wiedza i pasja znacznie 
wykraczają poza wszelkie standardy. Jeszcze wię-
cej musieliśmy pominąć ze względu na szczupłość 
miejsca.

Europa pomogła w „Długoszu”
W SP im. Jana Długosza w Rzgowie laureatem 

konkursów matematycznych został Emil Borecki 
z kl. VB, znany bardziej wśród rówieśników jako 
„profesor Emil”. W Olimpusie sesja zimowa – zajął 
7 miejsce, w wiosennej sesji – 12 miejsce. Uzyskał 
bardzo dobry wynik w Kangurze matematycznym. 
Został laureatem I stopnia z wyróżnieniem w kon-
kursie Archimedes. Plus. Zadziwił organizatorów 
konkursu matematycznego łódzkiej Szkoły Euro-
pejskiej, kwalifikując się do dziesiątki najlepszych 
i konkurując z 6-klasistami, zajął 4 miejsce.

To Anna Panic, wychowawczyni przyszłego 
„profesora Emila” odkryła w nim wielki potencjał 
już w II klasie. Wytypowała go na dodatkowe zajęcia 
z matematyki, organizowane w gminie za fundusze 
europejskie. Poza matematyką, Emil interesuje 
się astronomią. Twierdzi, że konkursy są jedynie 
sprawdzeniem własnej wiedzy. Specjalnie się do 
nich nie przygotowuje.

Między Kangurem a Archimedesem
Wiktor Biedrzykowski z kl. VB został laureatem 

II stopnia w Archimedes. Plus i okazał się najlep-
szym finalistą szkoły w konkursie ogólnopolskim 
GEOS 2015, w którym zajął 11 miejsce. Gabriela 
Broniarczyk z kl. II w Olimpusie sesja zimowa zajęła 
9 miejsce, a w sesji wiosennej 11 miejsce. W kon-
kursie Archimedes. Plus uzyskała tytuł laureata III 
rozwiązując zadania dla III-klasistów, bo nie było 
dla niej kategorii wiekowej. Miłosz Kamiński z II 
kl. zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Kangurze 
Matematycznym, świadczące o zdolnościach logicz-
nego myślenia. Wyróżnienie w Kangurze zdobyła 
również Malwina Kępka z kl. VB.

W konkursie ornitologicznym Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Pabianicach drużyna w składzie: Mikołaj 
Stefaniak z kl. IVA, Wiktor Biedrzykowski kl. VB 
oraz Szymon Muras kl. VIB zdobyła II miejsce. 
Musieli rozpoznawać ptaki naszego regionu po 
śpiewie i sylwetkach. Kacper Malinowski kl. IIIA 
zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
przyrodniczo-ekologicznym „Świetlik”. Nowator-
ska formuła „Świetlika” wymaga przeprowadzania 
wywodów, charakterystycznych dla świata nauki. 

    Dominik Paluch i Marcin Jurek III kl. zdobyli 
I miejsce w VII Wojewódzkim Konkursie „Łamigłówki  
Mądrej Główki”. W konkursie uczniowie z 12 szkół 
rozwiązywali rebusy i krzyżówki. Lara Hidane kl. 
IIIA zdobyła Grand Prix Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki”. Lara 
została finalistką i zakwalifikowała się do kolejnego 
etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Mali i zdolni”.  
Zaśpiewała piosenkę Indili „SOS”.

Zielnik z 84 gatunkami roślin 
Gimnazjalistka Sandra Bednarska z III kl, wycho-

wanka Irminy Kuzik z GOK zajęła 1 miejsce w kon-
kursie plastycznym „Kolory w mojej rodzinie”, Grand 

Prix konkursu plastycznego „Jesienny pejzaż 2014” 
i 2 miejsce w regionalnym konkursie plastycznym 
„Wiosenny pejzaż 2015”. Sandra spaceruje z lornetką 
i rozpoznaje gatunki ptaków w gminie Rzgów – do 
tej pory oznaczyła 57 gatunków. Prowadzi zielnik, 
do którego wkleiła już  84 gatunki roślin. Fascynację 
przyrodą, a zwłaszcza zwierzętami można znaleźć 
również w jej wierszach. W domu trzyma 10 gatun-
ków zwierząt. Pływa i wędkuje, ale złowione okazy 
wypuszcza z powrotem do wody. 

Zuzanna Zawiejska z I kl. gimnazjum zajęła III 
miejsce w Konkursie Plastycznym „Jesienny Pejzaż 
2014”. Już ośmiokrotnie wystawiała swoje prace na 
wystawach w GOK. Oprócz malarstwa pasjonuje ją 
taniec, który szlifuje w Zespole Pieśni i Tańca „Rz-
gowianie”. Gra w siatkówkę i koszykówkę, pływa, 
reprezentuje rzgowskie gimnazjum w biegach, które 
kończy z sukcesami. 

Wojciech Werenczuk II kl. SP nr 162, przygo-
towany przez Irminę Kuzik z GOK  zdobył Grand 
Prix Konkursu Plastycznego „Zabierz mnie tam 
wyobraźnią. Niesamowite zwierzęta.” Jego hobby to 
budowa robotów, statków kosmicznych z klocków, 
pudełek i innych materiałów. Uwielbia lepić figury 
z plasteliny. Wykonuje własnoręcznie książki, bo-
gato ilustrowane. Pływa i trenuje od 2 lat w Klubie 
Judo „Kokoro”.

Joasia Tyczyńska, wychowanka GOK – w tym 
roku ukończyła przedszkole, a już zajęła III miejsce 
w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Wiosenny 
pejzaż 2015” i II miejsce w „Jesiennym pejzażu 2014”. 
Dla relaksu robi wycinanki i uczy się czaczy i samby. 

14-latka występuje w filharmonii 
Z Prawdy pochodzi trzech utalentowanych braci 

skrzypków: Michał i Maciej kształcą się w Państwo-
wej Szkole Muzycznej w Pabianicach i śpiewają pod 
kierownictwem ojca – Wojciecha w Grupie Wokalnej 
„Sempre Cantare”, działającej w GOK, a Bartosz, 
IV kl. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II ST. 
w Łodzi jest laureatem prestiżowych konkursów 
skrzypcowych, zarówno ogólnopolskich, jak i mię-
dzynarodowych.

Szczepan Kuzik (9 lat), uczeń klasy skrzypiec 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Łodzi 
łączy pasję muzyczną z malowaniem akwarelami 
i rysuje komiksy. Zajął I miejsce w Regionalnym 
Konkursie Plastycznym „Wiosenny pejzaż 2015”, II 
miejsce w Konkursie Plastycznym „Jesienny pejzaż 
2014” i II miejsce w Konkursie Plastycznym „Kolory 
w mojej rodzinie”. W czasie wolnym od tworzenia 
komiksów pasjonuje się - piłką nożną. Trenuje 
w Klubie Sportowym Zawisza Rzgów.

Julia Kuzik IV kl. Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st. w Łodzi, grająca od 7 lat na flecie 
w klasie Ewy Wypych-Bobińskiej, zdobyła wyróżnienie 
I stopnia na Spotkaniach Fletowych w Piotrkowie, 
a także II miejsce w Regionalnych Konfrontacjach 
Duetów Instrumentalnych w Brzezinach. Występo-
wała w Filharmonii Łódzkiej w koncertach dedyko-
wanych dzieciom. Śpiewa w chórze. Ma wiele pasji 
pozaszkolnych: gra w koszykówkę i siatkówkę. Zajęła 
I miejsce w międzyszkolnych zawodach w Łodzi.

Gimnazjum wielobranżowych sukcesów
Michał Śniady kl. IIIC gimnazjum, przygotowany 

przez A. Grobelną przeszedł  do etapu rejonowego 

wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego. Do 
etapu rejonowego dotarł również Mateusz Olban kl. IIC 
w wojewódzkim konkursie z biologii. Przygotowała 
go Mariola Gałkiewicz. Julia Waprzko (na zdj.) z kl. 
IIIC została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły  - Papież 
Słowianin. Przygotowała ją Elżbieta Wira. Marcel 
Bednarczyk uzyskał  ocenę 84 proc. i został laureatem 
IV stopnia Olimpiady Archimedes. Plus (opiekun 
Jolanta Rogala). Julia Waprzko wyśpiewała I miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie „Młode talenty” (opie-
kun Beata Ways). Mariola Gałkiewicz przygotowała 
zwycięską drużynę do Ornitologicznego Konkursu 
Powiatowego „Ptaki Pabianic i okolic”, która zajęła 
I miejsce. Marcel Bednarczyk zdobył 128,75  na 150 
możliwych punktów w Międzynarodowym Kangurze 
Matematycznym (opiekunka Jolanta Rogala). Jakub 
Waprzko został finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Ekologicznego – Regionalnego (opiekunowie Emilia 
Nowacka i Mariola Gałkiewicz). 

W Guzewie szukają nowych wyzwań
Sara Kisiel  kl. IV SP im. Kornela Makuszyńskiego 

w Guzewie wywalczyła I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie o Zdrowiu, w którym uczestniczyło ponad 
3 tysiące uczniów.

Brała udział w wielu konkursach: z języka polskie-
go, angielskiego, matematyki i plastyki, w których 
zdobyła wysokie miejsca. W roku szkolnym 2014/15 
osiągnęła średnią 5,72, czyli najwyższą w tej pla-
cówce. Jej największa pozaszkolna pasja to taniec.

Julia Bursiak kl. V zdobyła II miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Literackim „Odkryj w sobie 
Andersena oraz wyróżnienie z języka angielskiego 
w ogólnopolskim konkursie Galileo. Korzysta 
z dodatkowych lekcji angielskiego. W minionym 
roku szkolnym osiągnęła średnią 5,64. Fascynuje ją 
malarstwo, jest zapaloną tenisistką, uwielbia tańczyć 
oraz śpiewać, dlatego w przyszłości chciałaby zo-
stać piosenkarką. Niektórzy, z jej bliskich uważają, 
że powinna zostać pisarką, ponieważ ma „lekkie 
pióro” i pisze świetne teksty oraz wiersze. W przy-
szłości chciałaby otworzyć własną księgarnię lub 
zostać nauczycielką. O sobie mówi: - „Nie jestem 
perfekcyjna”, ale zdaniem dyrekcji łączy skromność 
z  ponadprzeciętnymi  zdolnościami i solidnością.

- Cieszę się, że mamy w gminie tak wiele uzdolnio-
nych dzieci i nastolatków oraz opiekujących się nimi, 
oddanych swojej pracy nauczycieli i instruktorów. 
Na pewno jest ich jeszcze więcej. Nie o wszystkich 
wiemy, niektóre sukcesy nam umykają. Wszystkim 
wymienionym i wszystkim młodym mieszkańcom 
gminy, którzy pozostali anonimowi - serdecznie 
gratuluję talentów i wyjątkowych pasji. Z całego 
serca podziwiam Wasze osiągnięcia i życzę, choć 
jesteśmy u progu wakacji, by zapał do nauki i po-
znawania świata nie ustawał. Wierzę, że tak będzie, 
choć wiem, że to również wyzwanie dla władz gminy. 
Wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje zdolności 
staramy się stworzyć do tego jak najlepsze warun-
ki – w szkołach, ośrodku kultury czy na boiskach 
sportowych. Zachęcam do aktywnego korzystania 
z tej oferty. Naprawdę warto, to z pewnością zapro-
centuje w bardziej dojrzałym życiu – podsumowuje 
Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza Rzgowa.

Włodzimierz Kupisz

Szkolne talenty: nie tylko „profesor Emil”
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Zawody Wędkarskie
W dniu 4 czerwca 2015 roku Koło Wędkarskie ze Rzgowa, zorganizowało 

zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka na zbiorniku 
wodnym w Rzgowie, ul. Zielona. Zawody zdominowały panie, które zajęły 
czołowe miejsca.

Zwyciężczynią zawodów została Joanna Rakowska ze Starej Gadki, która 
najwięcej złapała ryb, następne miejsca zajęli Julia Gawrysiak, Andrzej 
Kaleta. 

Najmłodszym uczestnikiem zawodów był 5 letni Krystian Bednarski 
ze Rzgowa (na zdjęciu), który z 4 szt. złowionymi rybami zajął 6 miejsce.

Zwycięzcy dostali dyplomy i nagrody wędkarskie, pozostali upominki 
wędkarskie, które wręczył kibicujący zawodom Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie Jarosław Świerczyński

Po zawodach wszyscy mogli sobie upiec kiełbaskę na ognisku, którą 
przekazał Pan Józef Grot z ZPM “GROT” ze Starowej Góry.

Organizatorzy dziękują władzom Gminy Rzgów za ufundowanie nagród.
Włodzimierz Kaczmarek

Organizator

Oczko w głowie - place zabaw
Gmina Rzgów od kilku lat sukcesywnie buduje 

i doposaża place zabaw przy szkołach podstawowych 
w Rzgowie, Kalinie i Guzewie oraz na terenach 
rekreacyjnych sołectw. 

Pierwszym budowanym placem był trochę baj-
kowy, drewniany kompleks w parku w Rzgowie, 
zaprojektowany indywidualnie pod oczekiwania 
inwestora. Niecodzienna forma zamku – warowni 
wzbudziła duże zainteresowanie również wśród dzieci 
spoza terenu gminy, których rodzice specjalnie tutaj 
przywozili na zabawę. W podobnym charakterze 
został wybudowany zestaw zabawowy w Grodzisku. 
Dzięki  możliwościom skorzystania z funduszy unij-
nych udało się nam wybudować place zabaw przy 
świetlicy w Gospodarzu, przy szkole w Kalinie, 
Guzewie i przy szkole podstawowej w Rzgowie 
od strony zespołu boisk „ORLIK”. Na te realizacje 
pozyskaliśmy ponad 130 tys. złotych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W następnych latach, z budżetu i z tzw. funduszy 
sołeckich  powstały place w części wschodniej Sta-
rowej Góry-przy ul. Wójtowskiej, w Gadce Starej 
przy ul. Czartoryskiego, w Kalinku i Romanowie 
oraz doposażano już istniejące obiekty. 

W roku 2015 w budżecie gminy, na wniosek rad 
sołeckich, przewidziano na wyposażenie placów 
zabaw około 130 tysięcy złotych. 

Inwestycja ta objęła 5 placów w 4 sołectwach gminy, 
w tym 2 w Starowej Górze, gdzie w zachodniej części 
na boisku przy ul. Piętrowej powstał zupełnie nowy 
zespół rekreacyjny dla dzieci. Roboty montażowe 
zakończyły się tak, by 1 czerwca, z okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka, najmłodsi mieszkańcy 
gminy mogli korzystać z kolejnych zabawek. 

W Kalinku na placu przybył metalowy zestaw 
zabawowy z 2 zadaszonymi wieżami, z 2 zjeżdżal-
niami dla dzieci starszych i młodszych, pomostem 
linowo-wspinaczkowym, drabinką wejściową, 

ścianką wspinaczkową 
i grą kółko/krzyżyk. Za-
kupiono również zestaw 
piknikowy: stolik i 2 ławki. 
Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku w Kalinku teren 
przeznaczony pod plac 
zabaw został ogrodzony 
i z pozostałych środków 
wyposażony w karuzelę, 
bujak i huśtawkę.

W Guzewie przysz-
kolny plac, wyposażany 
sukcesywnie od kilku lat, 
rozszerzono o następujące 
urządzenia: karuzelę, me-
talowy zestaw sprawno-
ściowy w kształcie sześcioboku z pajęczyną linową 
i urządzeniami akrobacyjnymi, a także stożkowe, 
linowe urządzenie wspinaczkowe wysokości 3 metrów. 

Na boisku w Grodzisku pojawił się zjazd linowy, 
na którym dzieci mogą trenować 20 metrowe zjazdy. 
Tego typu urządzenia cieszą się popularnością, lecz 
wymagają dużej przestrzeni, której akurat na tym 
placu nie brakuje.

We wschodniej części Starowej Góry, na placu 
na rogu ulic Centralnej i Wójtowskiej istniejący plac 
rozszerzono o: bujak sprężynowy, karuzelę, zestaw 
zabawowy dla dzieci młodszych z 2 wieżami, po-
mostem linowo-wspinaczkowy, ścianką wspinacz-
kową, grą kółko-krzyżyk i zjeżdżalnią, ustawiono 
urządzenie sprawnościowe do wspinania w kształcie 
czworoboku, oraz huśtawkę typu „bocianie gniazdo” 
i 3 ławki. Dla aktywnego wykorzystania czasu przez 
pilnujących swoje pociechy zamontowano urządzenie 
siłowni zewnętrznej – tzw. orbitrek. 

W zachodniej części Starowej Góry, na trawia-
stym terenie przylegającym do istniejących boisk 
wygospodarowano miejsce również dla najmłodszych 
mieszkańców. Ustawiony został 4-wieżowy zestaw 

zabawowy o konstrukcji wież ze stali nierdzewnej 
z 2 zjeżdżalniami, przejściem linowym i łukowym, 
tunelem linowym, wejściem linowym i ścianką 
wspinaczkową typu „promień”. Samorząd gmin-
ny zakupił również karuzelę tarczową, huśtawkę 
z siedziskami dla dzieci starszych i młodszych 
oraz 2 ławki. Dla podniesienia kondycji rodziców 
zamontowano orbitrek.

Wszystkie zakupione przez nas zabawki spełniają 
wymagania bezpieczeństwa, co jest potwierdzone 
odpowiednimi certyfikatami. Zakupywane od kilku 
lat przez Gminę urządzenia są wykonane z ze stali 
ocynkowanej, malowanej proszkowo, korpusy, płyty 
boczne i daszki są z płyty HDPE odpornej na wilgoć 
i promieniowanie UV. Ze względu na trwałość ma-
teriałów umożliwi to korzystanie z urządzeń przez 
dłuższy okres bez konieczności przeprowadzania 
gruntownych remontów i napraw. 

Zapraszamy do korzystania i życzymy udanej 
i bezpiecznej zabawy.

Paulina Skiba
Ref. Inwestycji

UM w Rzgowie
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Był pierwszy czerwca 2015 r. Grupa Seniorów 
wyjechała nad polskie morze. Miejsce wypoczyn-
ku to miejscowość Sarbinowo Morskie. Ośrodek 
wypoczynkowy Beskid zapewnił uczestnikom 
turnusu wspaniały pobyt. Kompleks budynków 
ośrodka położony jest z dala od dróg komunika-
cyjnych w otoczeniu zieleni i rozległego terenu. Do 
plaży zaledwie 50 m, zaś do nowoczesnej szerokiej 
promenady nieco dalej. Każdy z uczestników mógł 
decydować o formie wypoczynku. Najczęściej można 
było spotkać Rzgowian spacerujących brzegiem 
morza, odpoczywających na promenadzie lub na 
terenie ośrodka wczasowego. Dla seniorów przy-
gotowano program kulturalno-oświatowy. W pro-
gramie uwzględniono wycieczki do Kołobrzegu, 

Mielna, Koszalina, Dobrzycy. Ogrody tematyczne 
w Dobrzycy to szczególne miejsce. Przebywanie 
wśród wspaniałej egzotycznej roślinności, to uczta 
dla zmysłów, a także możliwość zakupów cieka-
wych pamiątek. Wieczory spędzali wczasowicze 
w przytulnej kawiarence, gdzie odbywały się 
koncerty, pokazy i dyskoteki .Tańce towarzyszyły 
spotkaniom przy ognisku. Kucharze bardzo starali 
się, by przygotowane smakowitości radowały pod-
niebienia uczestników. 

W ramach opieki zdrowotnej można było sko-
rzystać z codziennych ćwiczeń gimnastycznych 
prowadzonych przez instruktorów, niektórzy pen-
sjonariusze uczęszczali na zabiegi rehabilitacyjne. 
Warunki klimatyczne i turystyczne Sarbinowa oraz 

położenie ośrodka zapewniły dobry wypoczynek, 
relaks, wspaniałe warunki do leczenia dróg odde-
chowych. Pogoda dopisywała, było chłodno, ale 
słonecznie.

Szkoda, że tak szybko biegnie czas, żal było 
odjeżdżać.

Maria Kluczyńska
uczestniczka pierwszego turnusu

*     *     *

Seniorzy, uczestnicy pierwszego turnusu wy-
poczynkowego zorganizowanego w Sarbinowie, 
składają serdeczne podziękowanie Pani Halinie 
Kaczmarek -Przewodniczącej Koła Emerytów 
za zorganizowanie wyjazdu. Życzymy dalszych 
sukcesów w pracy społecznej. 

W imieniu wczasowiczów 
Maria Kluczyńska

Spełniamy nasze marzenia...

„Koncert na 4 Chóry” po raz czwarty odbył się w Rzgowie w dniu 21 
czerwca 2015r.

Zaprezentowały się kolejno cztery grupy chóralne w zaplanowanym reper-
tuarze. Usłyszeliśmy mniej lub bardziej znane utwory śpiewane a cappella oraz 
z akompaniamentem, między innymi: „Chór Pielgrzymów” z opery „Nabucco” 
G.Verdiego, „Kochajmy się”,  „Bo tylko w Rzgowie”.

W koncercie uczestniczyły: „Towarzystwo Śpiewacze im. St Moniuszki” 
z Aleksandrowa Łódzkiego, Chór „Akord” z Pabianic, Chór „Radość Życia” 

z Piotrowa Trybunalskiego oraz Rzgowski Chór „Camerata”.
Na zaproszenie oraz z inicjatywy tego ostatniego odbyły się także od 

godz.11.00 w Hali Sportowej -  Warsztaty Chóralne, podczas których wspo-
mniane grupy pod przewodnictwem pięciu chórmistrzów przygotowywały 
repertuar zaprezentowany podczas koncertu jako „Muzyczne niespodzianki.”.

W tym właśnie celu zgromadzone chóry połączyły siły – i jak to bywa 
w Rzgowie tylko raz do roku –  ponad osiemdziesięcioosobowy chór wykonał 
wspólnie pod dyrekcją Izabeli Kijanki dwa utwory – „Piękna nasza Polska cała” 
i „Balladę ratuszowego zegara”,  ten drugi z akompaniamentem fortepianowym 
Mirosława Piotrowskiego.

Utwory te podczas warsztatów przygotowywali i szlifowali właśnie dyry-
genci : Izabela Kijanka, Aleksandra Łabęcka, Tadeusz Jacek Małż, Mirosław 
Piotrowski oraz Piotr Ranfeld.

Efekt był zaskakujący i satysfakcjonujący zarówno chórmistrzów, wyko-
nawców jak i publiczność.

Bo celem takich spotkań jest nie tylko popularyzacja twórczości chóralnej, 
ale również promowanie śpiewu grupowego, integracja środowiska śpiewa-
ków - amatorów, wspólne spędzanie czasu wśród tych, którzy kochają mu-
zykę i pragną odszukać nieco „sztuki i poezji” w swoim życiu i dzisiejszym 
zaganianym świecie. 

Bo wspólne śpiewanie jest dla wszystkich tych, którym „w duszy gra”  - mło-
dych i starszych; a każdemu z nas warto przecież spojrzeć na życie z dystansem.

Izabela Kijanka
Chórmistrz 

Rzgowskiego Chóru „Camerata”

fot. Maciej Stefaniak

fot. Izabela Kijanka

fot. Izabela Kijanka

Koncert na 4 Chóry  - po raz czwarty
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Wiążą nitkę z nitką
W styczniu 2011 r. Wojciech Ski-

biński, dyrektor GOSTiR zaapelował 
o zgłaszanie się artystek, które znają 
już lub chciałyby się uczyć różnych 
technik koronczarskich. Koło Rękodzieła 
Artystycznego „Zasupłane” z Gmin-
nego Ośrodka Kultury skupia dziś 10 
twórczyń, nie tylko koronczarek. W jego 
skład wchodzą: Krystyna Makiewicz, 
Krystyna Bednarska, Krystyna Sumera, 
Jadwiga Kaczorowska, Jolanta Makie-
wicz, Marianna Dublewska, Henryka 
Kosińska, Lilianna Godzińska, Monika 
Starzomska oraz Izabela Bolonek.

Klepanie klocków
Pomysł W. Skibińskiego zaowo-

cował przetrwaniem już istniejących 
i odrodzeniem rzadkich dyscyplin ręko-
dzielniczych. W hollu w Hali Sportowej 
w Rzgowie trwa wystawa najnowszego 
dorobku artystek z koła „Zasupłane”. 
Jednocześnie w czerwcu „Zasupłane” 
odniosło kolejny sukces: prace trzech 
pań trafiły na V Ogólnopolską Wysta-
wę Rękodzieła Artystycznego „Z Nici 
Ariadny”, która będzie otwarta do 
końca sierpnia w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. Na wystawie 
zgromadzono 500 prac, wykonanych 
przez 195 rękodzielników z całego kraju.

Serweta Jolanty Makiewicz ze Rz-
gowa stała się logo wystawy i katalogu 
tegorocznej edycji „Z Nici Ariadny”. 
Na prestiżową wystawę trafiły także 
„Warkocze” - serweta wykonana na 
drutach przez Henrykę Kosińską, 

szefową koła „Zasupłane”, a także 
szydełkowe zazdroski (zasłonki) Ma-
rianny Dublewskiej.

Obecnie, w kole „Zasupłane” Kry-
styna Bednarska oraz Henryka Kosiń-
ska specjalizują się przede wszystkim 

w koronce klockowej. Pochodzi ona 
z belgijskiej Brugii, a w Polsce naj-
bardziej znanym jej ośrodkiem jest 
Bobowa w powiecie gorlickim (woj. 
małopolskie). 

   - W Bobowej „klocki się klepie” 
- tego określenia nauczyłam się od 
tamtejszych artystek - opowiada H. 
Kosińska. - Tam miałam okazję poznać 
Belga, który pokazywał techniki kloc-
kowe z ojczyzny tych serwet. Pomimo 
bariery językowej, rozumieliśmy się 
bez słów, bo język sztuki jest przecież 
uniwersalny. Z Bobowej wyniosłam 
wiele wrażeń. O tym, że z nitek można 

zrobić dosłownie wszystko, przekonały 
mnie - pokazywane na tamtejszej wy-
stawie - stuletnie klocki na drutach: 
obrazy z motywem jeźdźców i pawi. 
Można było oczopląsu dostać przy ich 
oglądaniu.

Komunijna frywolitka
„Klocki” bywają nazywane również 

koronką wieloparkową, bo przy ich 
wiązaniu używa się wielu par kołków 
zakończonych szpulkami z nićmi. 
- Osiem lat temu moja koronka wy-
konana z użyciem 38 par kołeczków, 
zajęła w konkursie drugie miejsce - 
wspomina pani Henryka. – Kiedy jest 
więcej czasu, robię frywolitki - koronki 
czółenkowe. Najwspanialsze, najdeli-
katniejsze wychodzą z najcieńszej nici 
jedwabnej, bawełnianej, wiskozowej 
pod warunkiem, że nici są dobrze skrę-
cone. Na wystawie „Z Nici Ariadny” 

pokazują  frywolitkową biżuterię, np. 
naszyjniki, ale również… szachy. Kie-
dyś zrobiłam wdzianka komunijne dla 
jednej wnuczki z koronki czółenkowej, 
a drugiej - z klockowej. 

Aby dać pełny obraz możliwości pań 
z koła „Zasupłane”, trzeba wspomnieć 
o hafcie krzyżykowym, używanym 
przez Krystynę Makiewicz, Krystynę 
Sumerę, Mariannę Dublewską i Hen-
rykę Kosińską. Technika ta polega na 
przepleceniu kolorowej nici przez oczko 
kanwy, a następnie powtórzenie czyn-
ności w taki sposób, żeby kolejna część 
nitki pokryła poprzednią, przecinając 
ją pod kątem prostym. Najpiękniejsze 
wychodzą obrazy stanowiące mozaikę 
uplecioną z tysięcy krzyżyków.

Liliana Godzińska robi filety (czyta 
się: „file”). To odmiana koronek wiąza-
nych z nici lnianych lub bawełnianych, 
o strukturze czworobocznej lub rombo-
wej siatki. Tę siatkę wzbogaca się ha-
ftowanymi elementami dekoracyjnymi. 
Z kolei Monika Starzomska poświęciła 
się technice decoupage, najmłodsza 
w grupie Izabela Bolonek zaczynała od 
szydełkowania, ale teraz specjalizuje 
się w filcowych maskotkach. Jadwiga 
Kaczorowska maluje obrazy olejne 
lub wyraża swoje pomysły pastelami.

Koło „Zasupłane” zaprasza zain-
teresowanych na spotkania w Hali 
Sportowej w drugą i czwartą środę 
miesiąca o godz. 17:00. W wakacje 
zajęcia się nie odbywają. 

Włodzimierz Kupisz

Niecodzienne widowisko
Melodię ruchu, dźwięk ducha i poezję ciała będzie 

można podziwiać 4 lipca w rzgowskim parku, bowiem 
tego dnia zawitają do Rzgowa goście z Izraela (Efem), 
Rumunii (The Little Willow) i Turcji (Dabka).

Wspólnie z gospodarzami koncertu - Zespołem 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” członkowie grup 
będą  udowadniać, że  za pomocą gestów, ruchów 
i dźwięków można porozumiewać się  bez  znajomości 
języków obcych. To właśnie taniec uważany jest 
za pierwszy środek komunikacji międzyludzkiej. 
W zależności od zmieniających się warunków 
społeczno -ekonomicznych i rozwoju społeczeństw 
poszczególnych  krajów zmieniały się funkcje tańca. 
Chociaż obecnie pełni on rolę bardziej widowiskową 
i rekreacyjną, to działacze i twórcy poszczególnych 
grup za nadrzędny cel upatrują sobie gromadzenie 
informacji, kultywowanie tradycji, promocję kultury 
i ochronę przed negatywnym wpływem współczesnej 
cywilizacji, ochronę tego, co dla wszystkich krajów 
jest najcenniejsze - czyli ich tożsamości.

Doświadczenie z lat ubiegłych dowodzi, że 
podobne widowiska cieszą się w Rzgowie dużym 
zainteresowaniem. Prezentowane układy taneczne, 
niejednokrotnie w formie show, połączone z ekspozycją 
niezwykle barwnych strojów dostarczają nawet 
najbardziej wybrednym widzom nowych przeżyć 
artystycznych.

Mam nadzieję, że folklor z różnych stron świata 
zaprezentowany w Rzgowie w tym roku znajdzie 
zwolenników, a organizatorzy  dołożą starań, by 
impreza odbywała się cyklicznie.

Zapraszamy do Parku A. Mickiewicza w Rzgowie  
na godzinę 16.00.

Furga Renata
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Ambulans czerwiec 2015
Mieszkańcy Rzgowa i pobliskich miejscowości 

oraz Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej jak 
zwykle nie zawiedli i przyłączyli się do akcji 
krwiodawstwa. Ambulans Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dnia 21 
czerwca zaparkował tradycyjnie na parkingu 
przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Akcja 
poboru krwi trwała trzy godziny, w tym czasie do 
autobusu zgłosiło się 28 potencjalnych dawców krwi, 
z czego 18 podzieliło się swoją krwią. Niestety 
nie wszyscy chętni z przyczyn zdrowotnych mogli 
oddać krew. Atmosfera w ambulansie była bardzo 
przyjemna. Do akcji krwiodawstwa dołączyła się 

restauracja Marie ze Rzgowa, 
która każdego dawcę obdarowała 
kuponem rabatowym na obiad w swej 
restauracji. 

Zapraszamy na kolejną Akcję 
Poboru Krwi, która odbędzie się 
już 27 września 2015 r. w godzinach 
od 10:00 do 13:00 na parkingu 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Serdecznie dziękujemy za 
oddawanie tego cennego leku, 
ponieważ w okresie wakacyjnym 
jest on szczególnie potrzebny.

Klaudia Zaborowska

Porwanie 
w zaczarowanym lesie

Za siedmioma górami, za 
siedmioma morzami...a właściwie 
nie...wydarzyło się to w pewnym lesie, 
zupełnie niedaleko...tymi słowami, 
w sobótkowy wieczór, mieszkańców 
Rzgowa, powitali w hali GOSTiR 
młodzi aktorzy, którzy od marca 2015 
roku, w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
i Narkomanii, przygotowywali spektakl 
pt.: Porwanie w zaczarowanym 
lesie. Autorką scenariusza oraz 
tekstów piosenek,  które napisała 
we współpracy z uczestnikami zajęć, 
jest p. Agnieszka Ruta, natomiast 
dekoracje i kostiumy powstały pod 
czujnym okiem p. Irminy Kuzik, 
warto zaznaczyć, że każdy element 
wykonany został przez uczestników 
zajęć, którzy wycinali, kleili, szyli, 
a wszystko po to, żeby zachwycić 
oryginalnymi strojami, do złudzenia 
przypominającymi prawdziwe ptaki 
i inne leśne zwierzęta. 

Szesnastu wspaniałych, bo na 
takie określenie zasłużyli sobie 
bezapelacyjnie młodzi aktorzy, 
zachwycili zgromadzoną publiczność 
przede wszystkim profesjonalną 
grą aktorską oraz przygotowaniem 
muzycznym, ponieważ spektakl miał 
musicalowy charakter. 

Gimnazjaliści i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Rzgowie przenieśli 
publiczność na Zaczarowaną Polanę, 
a tam działo się naprawdę wiele. 
Profesor Puszczyk szantażowany przez 
złą Pajęczycę, porwał Dzięcioła, na 
ratunek któremu wyruszyli uczniowie 
Leśnej Akademii. W poszukiwaniach 
nieoceniona okazała się pomoc Zielarki 
i wybitnego Detektywa Rysia oraz 
jego asystenta, Doktora Borsuka...
Historia oczywiście zakończyła się 
szczęśliwie, a czarny charakter zmienił 
swoje postępowanie.

Premiera okazała się prawdziwym 
sukcesem, na który zapracowali: 
Mateusz Pokorski, Sebastian 
Gałkiewicz, Jakub Waprzko, Remigiusz 
Żajkowski, Julia Waprzko, Weronika 
Pierzchałka, Sara Pikala, Sandra 
Sądkiewicz, Martyna Strycharska, 
Martyna Pawłowska, Agnieszka Jach, 
Dobromiła Krajewska, Szczepan 
Kuzik, Wiktoria Prądzyńska i Patrycja 
Dopierała. Oprawę muzyczną 
przygotowała p. Agnieszka Ruta, 
za nagłośnienie w dniu premiery 
odpowiadali Mateusz Tomaszewski 
i Paweł Gajdzicki,  a profesjonalnym 
suflerem i inspicjentem była p. Irmina 
Kuzik.

Wszystkim gratulujemy i już 
teraz zapraszamy na kolejna odsłonę 
spektaklu. 

Agnieszka Ruta

Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie wraz z agencją Happy Kids 
zorganizowali w Rzgowie Casting 
„Mali i Zdolni”, którego celem jest 
wyłonienie osobowości scenicznych. 
Wystąpiła zatem w dniu 20 czerwca 
2015r. podczas imprezy w Hali Sportowej 
grupa trzydzieściorga dwojga dzieci 
z terenu naszej gminy w wieku 4 -14 
lat, uzdolnionych wokalnie, tanecznie 
czy recytatorsko.

Prezentacje dostarczyły wielu atrak-
cji i emocji. Jury, w którym zasiadali 
p. Justyna Tomańska - prezes agencji 

oraz wokalista p. Mariusz Totoszko, 
omawiali poszczególne prezentacje 
podpowiadając występującym kierunki 
dalszego rozwoju. Wszyscy uczestnicy 
Castingu nagrodzeni zostali biletami 
wstępu do Juraparku w Bałtowie, 
Solcu Kujawskim lub Krasiejowie; 
laureaci dodatkowo otrzymali płyty 
z muzyką dziecięcą. Zwyciężczynią 
konkursu została Lara Hidane (GOK 
w Rzgowie, „Sempre Cantare”)– za 
wykonanie utworu „SOS” z repertuaru 
Indili. To ona otrzymała szansę na start 
w ogólnopolskim finale konkursu, który 
odbędzie się w grudniu br. w Bałtowie. 
Drugie miejsce zajęła Magdalena Prą-

dzyńska(GOK w Rzgowie, „Sempre 
Cantare”)  z piosenką „Płacze serce 
moje”, trzecie – Natalia Grochowska 
– z piosenką „Ogórek”.
Wyróżnienia otrzymali:
I  - Maciej Skibiński (GOK w Rzgo-
wie, „Sempre Cantare” ) - za piosenkę 
„Z kopyta kulig rwie” z
repertuaru Skaldów
II – Hubert Gibaszek za taniec hip-hop
III – Zosia Leszek z siostrą Marysią 
– za specjalną prezentację piosenki 
„Ogórek”.

 Atmosfera spotkania była bardzo 
miła, dla uczestników i publiczności 
przerodziła się nawet w piknik, ponie-
waż występom towarzyszyły imprezy 
dodatkowe - wspólne zabawy, gry, tańce.

Można było zobaczyć także twarze 
umalowane w myszki, kotki i inne 
zwierzaczki oraz poskakać na trampo-
linie i pozjeżdżać na zjeżdżalni.

Larze gratulujemy sukcesu i życzymy 
powodzenia w dalszym etapie!

Pozostałym wykonawcom – gra-
tulujemy talentów i odwagi podczas 
występów.

Izabela Kijanka

Casting „Mali i Zdolni” w Rzgowie
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W ostatnim czasie coraz częściej 
słychać o tym co dzieje się na Ukra-
inie. Nie ma dnia bez informacji na ten 
temat, wielokrotnie Polska opowiadała 
się za „bratnią” pomocą w tym rejonie. 
Jednak należy zdawać sobie sprawę 
z tego jak wygląda nasza wspólna 
historia z Ukrainą.

W 1943 r. na terenie dawnego wo-
jewództwa Wołyńskiego doszło do 
wydarzeń, które dzisiaj określa się 
„czystką etniczną” i za wszelką cenę 
unika się określenia „ludobójstwa”. 
W każdym miejscu umniejsza się tę 
zbrodnię, nawet polski sejm nie przy-
jął wniosku o nazwanie tej zbrodni 
ludobójstwem. Polacy zamieszkujący 
podczas II wojny światowej tereny 
województwa Wołyńskiego stali się 
ofiarami niewyobrażalnych zbrodni. 
Od roku 1943 Organizacja Ukraiń-
-skich Nacjonalistów Stephana Bandery 
(OUN-B) i Ukraińska Powstańcza Armia 
(UPA) rozpoczęła mordy na Polakach. 
Kulminacją mordów był dzień 11 lipca 
1943 r. nazywany „Krwawą Niedzielą”. 
OUN-B poprzez oddziały Ukraińskiej 
Powstańczej Armii wraz z miejscową 
ludnością, dokonały skoordynowane-
go ataku na blisko 100 miejscowości, 
w których mieszkali Polacy. Pierwsze 
ataki tego dnia rozpoczęły się o godzinie 
3 w nocy. Ukraińcy mordowali niczego 
nieświadomych mieszkańców, szli do 
wiosek z hasłem „Śmierć Lachom”. 
Wsie były otaczane, co uniemożliwiało 
komukolwiek ucieczkę, a następnie 
wchodzono do wsi i zabijano miesz-
kańców, nie patrząc na wiek czy płeć. 
Po przeprowadzonej egzekucji oddziały 
przemieszczały się do kolejnej miejsco-
wości, a niedobitkami zajmowali się 

zwykli ukraińscy mieszkańcy. Zaata-
kowane miejscowości były ostatecznie 
podpalane. Niektóre miejscowości 
całkowicie zniknęły, nie pozostał po 
nich nawet kamień na kamieniu.

Polacy byli mniejszością w tym 

rejonie, nie mieli żadnych szans się 
obronić nawet gdyby wiedzieli o za-
grożeniu. Naprzeciw siebie mieli nie 
tylko uzbrojone w karabiny oddziały 
UPA, ale także sąsiadów uzbrojonych 
w kosy, widły, siekiery, młotki i inne 
narzędzia, którzy wymordowali Pola-
ków i zagarnęli ich dobra. Dochodziło 
także do spalenia całej wsi, aby nigdy 
więcej nie można się było osiedlić 
w danym miejscu. Polacy ginęli także 
w świątyniach, zgromadzeni na mszach. 
W samym lipcu 1943 r. zginęło około 
10-12 tys. Polaków. Trzeba pamiętać, że 
przed „krwawą niedzielą” dochodziło 
do mordów, jednak nie były one tak 
wielkie, za to po 11 lipca proceder ten 
tylko rósł, i trwał on do 1945 r. Ludzie 

ginęli tylko dlatego, że byli Polakami, 
ginęli dlatego, że uważano ich za przy-
czynę wszystkich nieszczęść ludności 
ukraińskiej. Zabijano ludzi, którzy nie 
byli panami wykorzystującymi ukra-
ińskich chłopów przy uprawie ziemi, 
ale takich samych ludzi, o tym samym 
statusie społecznym. Czystki etniczne 

nie zatrzymały się tylko na jednym 
województwie, ale rozprzestrzeniły się 
poza jego granice. Ilość poległych dzisiaj 
ciężko oszacować, różne źródła podają 
od 60 do 200 tys. zabitych. Rozbież-
-ność w szacunkach wynika z obszaru 
na jakim prowadzono badania. Takiej 
zbrodni nie można usprawiedliwić 
w żaden sposób, nawet na warunki II 
wojny światowej zbrodnia ta wydaję się 
ohydna. Wielokrotnie można zobaczyć 
zdjęcia ludzi przeciętych na pół lub 
całkowicie porąbanych siekierą na ka-
wałki, widać zdjęcia zmasakrowanych 
kilkuletnich dzieci, ludzi pozbawionych 
oczu, bestialstwo nie znało granic. 
Świadkowie tamtych wydarzeń do 
tej pory nie mogą opowiedzieć o tym 

co widzieli bez emocji. Każde wspo-
mnienie przywołuje straszne obrazy 
i wielki ból. Ciężko napisać czy słuchać 
o wszystkich tych zbrodniach które tam 
zostały dokonane na zwykłych ludziach, 
nawet nie partyzantach czy żołnierzach. 
Ciężko jest poznawać historię tamtych 
miejsc, szczególnie gdy przed oczami 
pojawiają się dowody, jak bardzo można 
zranić drugiego człowieka. Warto jed-
nak pamiętać o tym co wydarzyło się 
na kresach II RP w latach 1943-1945, 
warto wiedzieć kto był wtedy katem, 
a kto ofiarą, warto wiedzieć czym 
kierowano się mordując ponad 100 tys. 
ludzi. Warto także przyjrzeć się dzi-
siejszym wypowiedziom odnoszącym 
się do tamtego okresu. Wśród naszych 
sąsiadów panują różne stanowiska, 
jedni uważają że rzeź wołyńska była 
potrzebna dla jedności Ukrainy i glo-
ryfikują Stephana Banderę i żołnierzy 
UPA. Inni całkowicie negują istnienie 
tych wydarzeń. Ciężko jednak znaleźć 
oficjalne stanowisko które uważa, że 
rzeź wołyńska była niepotrzebnym ak-
tem bestialstwa, za które dzisiaj Polsce 
należą się przeprosiny i odszkodowania. 
Niestety w najbliż-szym czasie nie 
zanosi się na zmiany podejścia Ukra-
iny do sprawy Polaków na Wołyniu. 
Oficjalne uhonorowanie UPA w par-
lamencie Ukraińskim, po wystąpieniu 
Polskiego Prezydenta i nadanie Banderze 
statusu bohatera narodowego dobitnie 
pokazują jakie nastroje panują u władz 
Ukrainy i jej ludności. I także to, jak 
mało w polskiej polityce zagranicznej 
liczy się polska racja stanu. Dlatego 
wobec nieudolności rządzących każdy 
powinien sam zadbać o to aby pamięć 
o pomordowanych nigdy nie zniknęła. 

Marcin Cegiełka

Pomnik ofiar UPA na Placu Polskim we Wrocławiu

Krwawa niedziela 1943 r.

LEKCJA HISTORII

Skoro świt 13.06.2015 członkinie KGW w Starowej Górze i przyjaciele 
wyruszyli w drogę prowadzącą na nasze piękne Mazury. Po wielogodzinnej 
podróży przesiadłyśmy się na statek z Ruciane Nida i po pokonaniu śluzy 
przez jezioro Bełdany i Mikołajskie dopłynęliśmy do Mikołajek. Po drodze 
do naszej bazy noclegowej w Pieckach odwiedziliśmy i nakarmiliśmy 
w rezerwacie Kadzidłowo dzikie zwierzęta. Pierwszy dzień naszej wycieczki 
zakończyliśmy wspólną biesiadą nad jeziorem przy ognisku. Drugiego dnia 
wyruszyliśmy zwiedzać. Byliśmy w Giżycku na Twierdzy Boyen, na Górze 
św. Brunona z widokiem na jezioro Niegocin, na wieży ciśnień, podziwialiśmy 
wspaniałą panoramę Giżycka i okolice, obejrzeliśmy zabytkowy i w dalszym 
ciągu czynny jedyny w Europie most obrotowy na kanale Łuczany łączącym  
jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno. Zaliczyliśmy wspaniały spacer po molo 
w Giżycku na jeziorze Niegocin. W Mamerkach oglądaliśmy pozostałość 
po drugiej wojnie światowej – niemieckie bunkry. Mimo zmęczenia nie 
mogło być inaczej niż zakończenie dnia przy ognisku. Trzeciego zarazem 
ostatniego dnia na pięknych Mazurach odważne panie a było ich sporo, 
wiosłując własnoręcznie kajakami pokonały dziką rzekę Krutynię (ponad 
25km -4h). Po tych wspaniałych przeżyciach trzeba było wracać do codziennej 

rzeczywistości. Znając zapał naszych pań na pewno w przyszłym roku 
odwiedzimy inny zakątek naszego kraju

Danuta Szymczak

Koło Gospodyń Wiejskich na Mazurach
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Kronika OSP
01.06.2015 r.

Około godz.19.32 SKKP PSP w Koluszkach 
zadysponował  2 zastępy OSP Rzgów na ulicę 
Katowicką (DK-1 kierunek Łódź) na wysokości ulicy 
Brzozowej. Doszło tam do poważnego wypadku 
z udziałem pojazdu ciężarowego marki REANAULT 
Magnum. Powodem wypadku były zablokowane 
hamulce, które spowodowały zjechanie pojazdu 
do przydrożnego rowu. Dwie osoby ranne zostały 
przewiezione przez ZRM do szpitala. Siły i środki: 
JRG 7 Łódź, JRG 5 Łódź, JRG Koluszki, OSP 
Rzgów, Policja, ZRM.

12.06.2015 r. 
Około godz. 17.10 Zadysponowano 1 zastęp OSP 

Rzgów do wypadku drogowego w Starej Gadce, na 
ul. Lucernianej (gm. Rzgów). W zdarzeniu udział 
brały 3 samochody osobowe (Renault Megane, 

Ford Focus C-MAX i Dacia Logan). Trzy osoby, 
w tym dwoje dzieci i kobieta zostali zabrani do 
szpitala. Na miejscu: OSP Rzgów (1 zastęp), OSP 
Stara Gadka (1 zastęp), Zespół Ratownictwa 
Medycznego (3 karetki), Policja. 

13.06.2015 r.
Około godz. 21:50 Zastęp GCBA naszej jednostki 

został zadysponowany do zdarzenia z monitoringu 
pożarowego jednej z hurtowni w Rzgowie, przy ul. 
Katowickiej. Na miejsce dojechały również zastępy 
z JRG-7 Łódź. Po przeprowadzonych działaniach 
kontrolnych nie stwierdzono zagrożenia. (Alarm 
fałszywy z instalacji wykrywania). Zastępy wróciły 
do bazy.

14.06.2015 r. 
Około godz. 12.25 Stanowisko Kierowania 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Koluszkach zadysponowało 2 zastępy 
OSP Rzgów do wypadku drogowego na trasie S8 
w Rzgowie. Na węźle dróg S8-DK1 doszło do 
dachowania pojazdu osobowego marki Honda CIVIC 
z powiatu łaskiego. Pasażerce pojazdu udzielono 
KPP i przekazano ZRM „Falck”. Na miejscu 
działania prowadziła Policja, Zarządca drogi S8/
S14, ZRM „Falck” OSP Rzgów GCBA, SLRT.

16.06.2015 r.
Około godz. 14:07 Stanowisko Kierowania 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Koluszkach zadysponowało naszą 
jednostkę oraz OSP Bronisin, JRG Koluszki 
oraz 2 zastępy z JRG-7 Łódź do pożaru budynku 
mieszkalnego w Rzgowie przy ulicy Krasickiego. 
Pożar dachu na niewielkiej powierzchni ugaszono 
jednym prądem wody. Działania prowadzono 
również z użyciem kamery termowizyjnej.

18.06.2015 r.
Około godz. 02.00  SLRt i GCBA z naszej 

jednostki udały się do zdarzenia w Rzgowie na 
drodze krajowej nr 1 (kier. Łódź). Tam na wysokości 
CH „Ptak” według ustaleń Policji, kierujący 
ciągnikiem siodłowym z naczepą nie dostosował 
prędkości i wjechał do wykopu na terenie budowy 

tunelu pod DK1. 43-letni kierowca nie odniósł 
poważnych obrażeń. Ze względu na uszkodzenie 
zbiornika z paliwem na miejsce zadysponowano 
zastępy ratownictwa chemicznego z JRG-4 Łódź. 
Na miejsce dojechały również 2 zastępy z JRG-5 
Łódź oraz zastęp z JRG Koluszki, Melex z ZSR 
CH „Ptak”, ZRM i Policja.

21.06.2015 r. 
Około godz. 13.20 Tym razem zostaliśmy 

zadysponowani do wypadku drogowego na 371 
km drogi krajowej nr 1 w kier. Tuszyna. Tam 
przy skrzyżowaniu ulic zderzył się motocykl 
z samochodem osobowym. Motocyklista został 
zabrany do szpitala. Do zdarzenia udaliśmy się 
dwoma zastępami: SLRt i GCBA. Na miejscu 
działał również zastęp gaśniczy z OSP Tuszyn Las, 
GLBARt z JRG Koluszki, ZRM i Policja.

25.06.2015 r.
Około godz. 09:20 Stanowisko Kierowania 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Koluszkach zadysponowało naszą jednostkę na 
ulicę Pabianicką w Rzgowie. Celem działań była 
likwidacja zagrożenia związanego z agresywnymi 
owadami. Kokon z osami zlokalizowany został na 
słupie wysokiego napięcia.

26.06.2015 r.
Około godz. 19.34  Stanowisko Kierowania 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Koluszkach, zadysponowało naszą 
jednostkę tym razem na ulicę Katowicką w Rzgowie 
(367 km DK 1 kierunek Łódź). Na miejscu doszło 
do kolizji 5 pojazdów marki: PEUGEOT 206, 
SKODA OCTAVIA, SUBARU XV, VW GOLF oraz 
MITSUBISHI COLT. Na miejscu działały zastępy 
JRG 7 Łódź, OSP Rzgów oraz Policja, ZRM.

informacje ze strony: www.osprzgow.pl

27 czerwca 2015 godz. 9.00 na stadionie sportowym KP PSP w Koluszkach 
sędzia główny zawodów st. kpt. mgr inż. Cezary Wochna wraz z wicepreze-
sem wojewódzkiego Związku OSP RP Stanisławem Bednarczykiem oficjalnie 
otworzyli ZAWODY POŻARNICZO-SPORTOWE Gminy Rzgów. W rywa-
lizacji brało udział 9 jednostek z 11 znajdujących się na terenie gminy Rzgów. 
Prawdziwa dawka emocji, stres, ryk motopomp, zapach spalin, łzy i uśmiechy 
szczęścia towarzyszyły wszystkim uczestnikom. Walka z czasem, sprzętem 
i z własnymi słabościami wyłoniła zwycięzców z „grupy A” którymi została 

drużyna z OSP Kalino. Drugie miejsce zajęła drużyna OSP Bronisin Dworski, 
miejsce trzecie na podium to OSP Starowa Góra – GRATULUJEMY!! Nasza 
drużyna OSP Rzgów zajęła 6 miejsce. Medale i dyplomy wręczyli zwycięzcom 
m.in. Przewodniczący RM Rzgowa Jarosław ŚWIERCZYŃSKI, Z-ca Przewod-
niczącego RM Rzgowa Radosław PEŁKA, Radna Miasta Rzgowa Grażyna 
GAŁKIEWICZ. Oficjalne szczególowe wyniki wszystkich drużyn grup A,C 
oraz CTiF przedstawimy po otrzymaniu danych z Komendy Powiatowej.

informacje ze strony: www.osprzgow.pl

ZAWODY POŻARNICZO – SPORTOWE GMINY RZGÓW 2015

Przygotowania do startu - rozgrzewanie motopompy OSP Rzgów.

Dowódca zwycięskiej drużyny OSP Kalino dh. Krzysztof Kauc.
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Szalenie miło nam zakomunikować, że 
w konkursie recytatorskim dla dorosłych, orga-
nizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Koluszkach, udział wzięła mieszkanka naszej 
gminy, Pani Elżbieta Pertyńska z Czyżeminka. 
Finał konkursu „Warto być człowiekiem” odbył 
się 25 czerwca 2015 r. w Koluszkach. Dobór 
repertuaru nie był przypadkowy. Uczestni-
cy zwracali uwagę na wartości artystyczne 
utworów, zawarte w nich przesłanie, treści 
moralne – postawy, zachowania, stosunek do 
innych ludzi. Zamysłem organizatorów było 
zaprezentowanie twórczości współczesnych 
poetów i podjęcie próby przeniesienia ważnych 
wartości w przestrzeń społeczną.

Uczestnicy prezentacji konkursowych i po-
zakonkursowych wybierali wyjątkową poezję, 
poruszającą zebranych zarówno treścią, jak 
i znakomitą interpretacją. Pani Elżbieta wspa-
niale recytowała utwory bez tytułu autorstwa 

Ludmiły Mariańskiej, polskiej poetki i wysoko 
cenionej tłumaczki literatury angielskiej.

Popularyzacja poezji w naszych prozaicz-
nych czasach to trudna sztuka, z której nie 
wolno jednak rezygnować. Pozyskanie serc, 
rozpalenie wyobraźni, łagodzenie nastrojów 
i „ulepszanie” ludzkich charakterów, to mi-
sja poezji. Tym większy należy się szacunek 
zarówno jej autorom, jak i znakomitym inter-
pretatorom, którzy odważnie mierzą się z tak 
trudnym wyzwaniem.

Jednym z jurorów czerwcowego spotkania 
z poezją był zaprzyjaźniony z biblioteką w Rz-
gowie Dariusz Staniszewski, łódzki poeta, 
bohater poranków poetyckich organizowanych 
w przedszkolach gminy Rzgów.

Anna Malinowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Pomysł połączenia eskapady rowerowej 
i promocji czytelnictwa zaowocował wspa-
niałym projektem, zapoczątkowanym przed 
kilku laty w Łodzi pod hasłem „Odjazdowy 
Bibliotekarz”. W ubiegłym roku pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie 
uznali, że taka kompilacja popularyzacji bi-
blioteki, czytelnictwa i aktywności sportowej 
to wspaniała propozycja dla czytelników. 
Zeszłoroczny rajd spotkał się z pozytywnym 
odbiorem, co dało impuls do przygotowania 
drugiej edycji rajdu, który odbył się 30 maja 
2015r. Uczestnikami rajdu byli uczniowie naj-
starszych klas Szkoły Podstawowej im. Świętej 
Królowej Jadwigi w Kalinie. Wyposażony 
w pomarańczowe, rajdowe koszulki peleton 
wyruszył spod szkoły w Kalinie i przejechał do 
Rzgowa. Uczestnicy mieli okazję rozejrzeć się 
po wnętrzach rzgowskiej biblioteki, zapoznać 
z ofertą, przejrzeć nowości. Kontakt z książ-
ką, choćby przy okazji rajdu rowerowego to 
niewątpliwie bezcenna wartość, która w dobie 
powszechnego unikania słowa pisanego, warta 

jest podkreślenia. Po powrocie na teren szkoły 
w Kalinie i niewielkim poczęstunku, na uczniów 
czekała kolejna atrakcja, jaką były warsztaty, 
omawiające początki pisma i druku, obejmu-
jące próby kaligrafii, wykonanie iluminacji 
i fragmentu tekstu tradycyjnymi metodami 
pisarskimi oraz odbicie ryciny na dawnej prasie 
drukarskiej. Dawny skryba, otoczony „biało-
głowami”, ubrany w tradycyjny strój, budzący 
zabawne skojarzenia i komentarze, wprowa-
dzał zebranych w tajniki swojego stanowiska 
pracy. Dopełnieniem zabawy było wykonanie 
przepięknej Księgi Rajdu, wspólnego dzieła 
uczestników tegorocznej rowerowej wyprawy.

Bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Rzgowie składają podziękowanie Pani 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej 
Królowej Jadwigi w Kalinie Teresie Głąb za 
podjęcie trudu kierowania wycieczką rowerową, 
a nauczycielom szkoły w Kalinie za opiekę 
nad uczniami. 

Anna Malinowska 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

W naszej bibliotece
REGULAMIN KONKURSU
„SZTUKA WYOBRAŹNI”

ORGANIZATORZY: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rzgowie

CELE KONKURSU: 
• Popularyzowanie czytelnictwa - książka jako podstawa 

i inspiracja twórczości plastycznej;
• Motywowanie do czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych przez udział w konkursie;
• Kształcenie wyobraźni dzieci i młodzieży;
• Rozwijanie twórczych talentów, wzbudzanie refleksji 

nad rolą i wartością książek w świecie i życiu człowieka;
• Uświadomienie rodzicom roli biblioteki w procesie 

edukacji oraz roli książki i nawyku czytania w życiu 
dziecka;

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Rzgów uczęszczających do szkół 
podstawowych i gimnazjum gminy Rzgów w podziale na 
trzy grupy wiekowe:

a. kl. I-III Szkoły Podstawowe
b. kl. IV-VI Szkoły Podstawowe
c. kl. I-III Gimnazjum.

2. Tematyka prac plastycznych dotyczy zilustrowania treści 
dowolnej książki wypożyczonej z biblioteki w Rzgowie 
i przeczytanej przez uczestnika w okresie trwania konkursu tj.

od 01 lipca 2015 r do 30 września 2015 r.
1. Wykonaną pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście 
do biblioteki w Rzgowie do dnia 05 października 2015 
r. (Adres: 95-030 Rzgów ul. Szkolna 3).
2. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, ołówkiem, 
malarstwo na papierze, collage (kolaż), wydzieranka i inne 
techniki do wyboru przez uczestnika konkursu.
3. Format pracy: A3 lub A4.
4. Pracę prosimy zaopatrzyć w tytuł przeczytanej książki, 
grupę a, b lub c, zależnie od wieku (patrz p. 1) oraz godło 
(hasło) dowolnie wybrane przez uczestnika np. “Miś 
Uszatek”, którym należy oznakować zaklejoną kopertę 
z umieszczoną w niej Kartą zgłoszenia (załącznik do 
regulaminu zamieszczony jest na stronie internetowej  
www.biblioteka-rzgow.pl, do pobrania w bibliotece, lub 
wydrukowania we własnym zakresie).
5. Prace niezgodne z regulaminem  nie będą uczestniczyły 
w postępowaniu konkursowym.

PRZEBIEG KONKURSU, OCENY I NAGRODY
Prace oceniać będzie jury (3-5 członków) składzie: 

przedstawiciele: biblioteki publicznej w Rzgowie; ośrodka 
kultury w Rzgowie (plastyk); szkół gminy Rzgów; Komisji 
Spraw Społecznych Rady Miejskiej  w Rzgowie.
Od decyzji jury uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora 
konkursu i pozostają w jego dyspozycji.
O sposobie i organizacji wręczenia nagród uczestnicy 
i ich opiekunowie zostaną powiadomieni e-mailowo lub 
telefonicznie
Wręczenie nagród w poszczególnych grupach wiekowych 
nastąpi 22 października 2015 r.

Nagrody w każdej z grup wiekowych:
I miejsce:  tablet
II miejsce:  czytnik książek
III miejsce: wydawnictwa książkowe
Wyróżnienie: wydawnictwa książkowe

Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”

Konkurs recytatorski – relacja
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Poranki poetyckie w przedszkolu
 W maju i czerwcu bieżącego roku odbyło 

się kilka poranków poetyckich w Przedszkolu 
Publicznym w Rzgowie oraz w Niepublicznym 
Przedszkolu „Świat Odkrywców” w Starej 

Gadce. Podczas spotkań dzieci wysłuchały 
wierszy w wykonaniu samego autora Dariusza 
Staniszewskiego, łódzkiego poety. Gość 
zaproszony przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Rzgowie, jest autorem tomików poetyckich: 
„Rozpinając tęczę”, „Wybijanki prosto z głowy”, 

„Łodzią z czwartego 
piętra w dół”, 
„Koczkodancing”, 
„bajka.jest obok” i kilku 
innych zbiorków. Serię 
„Łódzkie przygody 
Duszka Migawki” 
autor zaadresował 
specjalnie dla dzieci. 
Jego utwory często 
goszczą w literackich 
antologiach i na portalach 
internetowych. Od 
kilku lat para się także 
redagowaniem „gazety 
twórczych bibliotekarzy 
i przyjaciół” (jak głosi 

podtytuł) „Na stronie”.
Oszczędność słów, celność zwrotów, gra 

słowem, wieloznaczność, minimalizm formy, 
bajkowość z dużą dozą realizmu charakteryzują tę 
niebanalną twórczość, którą czytelnicy smakują 
podczas spotkań poetyckich lub lektury wierszy. 

 Oto próbka twórczości Dariusza 
Staniszewskiego dla najmłodszych odbiorców:

ŚLIWKA POLIGLOTKA
Śliwka węgierka języki obce zna.
Podziwiają ją bardzo sąsiedzi.
Od przyjaciół do przyjaciół gna.
Dziś truskawki hiszpańskie odwiedzi,
pogada też z brukselką za wzgórzem
i poturla się... aż za mur chiński,
bo węgierka uwielbia podróże
i chce poznać kapustę pekińską!

Anna Malinowska 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Nareszcie wakacje
Nareszcie wakacje..., ale 

nadszedł czas na podsumowanie 
pracy uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie. Wielu z nich 
osiągnęło bardzo wysokie wyniki 
w nauce i wyróżniało się swoim 
zachowaniem. Są przykładem do 
naśladowania dla innych uczniów.

Wymieńmy przynajmniej tych 
najlepszych z najlepszych wśród 
naszych uczniów. Największą dumą 
szkoły okazała się uczennica klasy 
Va Natalia Nettik która osiągnęła 
średnią ocen 5,73. Następna 

wspaniała uczennica naszej 
szkoły która uzyskała średnią 
ocen 5,36 to Kornelia Nowak 
z klasy IVb. Kolejne pochwały 
należą się Weronice Sądkiewicz, 
Miłoszowi Juśkiewiczowi z klasy 
VIb, Natalii Olban z klasy VIa 
, Alicji Kępce, Malwinie Kępce 
i Małgosi Retkiewicz  z klasy Vb,  
którzy uzyskali średnią ocen 5,27.

Pozostaje jeszcze oczywiście 
wspomnieć w tej grupie najlepszych 
o wspaniałych czwartoklasistach 
: Mikołaj Stefaniak i Piotr 
Rodkiewicz z klasy IVa uzyskali 
średnią ocen aż 5,00. 

Chcielibyśmy również 

wspomnieć, że najlepsza uczennica 
naszej szkoły Natalia Nettik z klasy 
V a oraz Emil Borecki z klasy 
Vb – laureat wielu lokalnych 
i ogólnopolskich konkursów 
matematycznych i również 
rewelacyjny uczeń naszej szkoły 
otrzymali nagrody ufundowane 
przez Centrum Handlowe Ptak.

Samorząd Uczniowski pragnie 
na koniec podziękować Zosi Wosik 
– zaangażowanej i oddanej w pracy 
na rzecz szkoły przewodniczącej 
SU, za całokształt i tak aktywna 
pracę dla wszystkich uczniów

 M. Krajewska, M. 
Rosińska, A. Wasiak

Pora na kolejne podsumowanie sukcesów 
matematycznych uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Jana Długosza w Rzgowie. Uczniowie z naszej 
szkoły uczestniczyli w międzynarodowym  konkursie 
matematycznym Kangur Matematyczny i oto najlepsi 
którzy rozsławiają imię naszej szkoły:

Emil Borecki uczeń klasy Vb uzyskał wynik 
bardzo dobry
Miłosz Kamiński z klasy IIa uzyskał wyróżnienie
Malwina Kępka z klasy Vb  również uzyskała 
wyróżnienie 
Wielkie gratulacje dla naszych mistrzów!
Kolejny konkurs ogólnopolski matematyczny to 

Olimpus i Olimpusek - sesja wiosenna w którym 
Mateusz Jurek z klasy III (11 miejsce w Polsce), 
Gabriela Broniarczyk z klasy II (11 miejsce w Polsce), 
oraz Emil Borecki z klasy Vb ( 12 miejsce w Polsce) 
uzyskali zaszczytne tytuły laureatów. W Konkursie 
Matematycznym Euromatematuś organizowanym przez 
Europejską Szkołę w Łodzi Emil Borecki również 
wyróżnił się wśród finalistów - zajmując IV miejsce. 
Warto wspomnieć, że do półfinałów tego konkursu 
zakwalifikowali się również nasi inni uczniowie: 
Weronika Sądkiewicz, Michał Kazimierczak z klasy 
VIb oraz Maria Lis z klasy Via. W Regionalnym 

Konkursie Matematycznym Geos 2015 najbardziej 
dla naszej szkoły wyróżnił się Wiktor Biedrzykowski 
z klasy Vb, zajmując 11 miejsce. Kolejni finaliści tego 
konkursu to: Emil Borecki, Klaudia Karp, Miłosz 
Olban, Michał Kazimierczak,  Miłosz Kamiński, 
Gabriela Broniarczyk, Kacper Michalski, Helena 
Lis, Aleyna Yilmaz, Jerzy Walczak, Wiktoria 
Stryjewska. Na koniec podsumowanie konkursu 
Archimedes. Plus również ogólnopolskiego konkursu 
matematycznego: Emil Borecki, Maria Lis, Mateusz 
Jurek, Dominik Paluch – laureaci I stopnia (uzyskali 
96 na 100 puktów!)

Wiktor Biedrzykowski, Jakub Ptak i Kacper 
Kalinowski - laureaci II stopnia. Gabriela Broniarczyk 
z klasy II ( pisząca test trzecioklasistów!), Michał 
Kazimierczak - laureaci III stopnia. Natalia Olban, 
Kacper Michalski, Krystian Karpiński, Jakub 
Ciećwierz- laureaci stopnia IV. Adrianna Sowała, 
Patryk Paluch, Jan Rechciński, Deniz Yuce - laureaci 
stopnia V.

Wszystkim laureatom, dziękuję za taki aktywny 
udział w konkursach, zapał i zaangażowanie, życzę 
kolejnych sukcesów…..oraz  słonecznych, pełnych 
radości i wypoczynku wakacji!

Monika Krajewska

Zyzio Kujon

Dodatek 
szkół 

z gminy 
Rzgów

Sukcesy matematyczne Szkoły im Jana Długosza w Rzgowie

Wspieramy schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Bełchatowie

 Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie, co roku pod przewodnictwem Pani 
Edyty Waprzko uczestniczy w akcji pomocy 
zwierzętom w schronisku w Bełchatowie. 
W tym roku gimnazjaliści również bardzo się 
zaangażowali. Zbieraliśmy karmę oraz produkty 
niezbędne do życia małym pupilom. Uwieńczeniem 
akcji był wyjazd naszych uczniów do schroniska 
i przekazanie zebranych artykułów. Mieliśmy 
możliwość zwiedzić placówkę, zapoznać się 
z formami jej działalności, dowiedzieliśmy się 
wiele o losach zwierząt tam przebywających oraz 
zasadach umożliwiających adopcję podopiecznych 
ośrodka.

Julia Waprzko
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W ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
„Postaw na rodzinę” na terenie naszej 
gminy, odbył się konkurs literacki 
poświęcony rodzinie „List do rodziców”, 
który został rozstrzygnięty dnia  21 
maja 2015 roku.  Wpłynęło 50 prac 
konkursowych, których autorami  byli 
uczniowie szkół z terenu  Gminy Rzgów. 
Prace mogły zostać napisane w formie 
prozy lub wiersza oraz oceniono je 
w trzech kategoriach wiekowych : 7-10 
lat, 11-13 lat i 14-18 lat. Jury oceniało 
wartość merytoryczną, zgodność prac 
z tematem, ich oryginalność, poziom 
literacki oraz estetykę. Każdy z członków 
jury oceniał pracę, przyznając punkty 
w skali od 1 do 10.

Jury przyznało następujące nagrody:
W kategorii 7-10 lat:
I miejsce - Sara Kisiel - SP Guzew 
II miejsce - Karol Stempel - SP Kalino
III miejsce - Oliwier Banaszczyk - SP 
Kalino 
Wyróżnienie - Dawid Dubla - SP Kalino 
W kategorii  11-13 lat:
 I miejsce - Wiktoria Stryjewska SP 

Rzgów 
II miejsce - Pola Korpas - SP Guzew  
III miejsce - Martyna Kubiak - SP 
Guzew 
Wyróżnienie - Alicja Kępka -  SP Rzgów 
Wyróżnienie - Natalia Nettik -  SP 
Rzgów 
W kategorii 14-18 lat:
I miejsce – Julia Waprzko - Gimnazjum 
Rzgów 
II miejsce - Sandra Rechcińska -  
Gimnazjum Rzgów 
II miejsce - Sara Bednarska - Gimnazjum 
Rzgów 
III miejsce - Weronika Jurga - Gimnazjum  
Rzgów 

Jury przyznało również nagrody za 
estetykę pracy dla Natalii Nettik -  SP 
Rzgów, Malwiny Kępki - SP Rzgów i  
Damiana Leśniewskiego - SP Kalino.

Nagrody ufundował UM w Rzgowie. 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz 
osobom biorącym udział w konkursie.

Anna Pikala

Konkurs „List do rodzica”

PODZIĘKOWANIE
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie

składa serdeczne podziękowania
dla

Zarządu Centrum Handlowego „Ptak”
za ufundowanie trzech wspaniałych nagród w postaci tabletów

dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli najlepsze 
wyniki oraz  poczynili największy postęp w nauce.

Ogromnie nas cieszy, że w naszej gminie istnieje firma i ludzie 
inwestujący w edukację i radość dzieci.

Wierzymy, iż nawiązana współpraca okaże się długotrwała.
Za okazane wsparcie dziękują nagrodzeni uczniowie, 

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne.

NAJLEPSI W KALINIE
Klasyfikacja końcoworoczna w Szkole 
Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi 
w roku szkolnym 2014/2015:
Klasa IV   4,42
1. Potakowski Bartłomiej 5,45
2. Defiński Krystian  5,18
3. Sierakowski Eryk  5,09
4. Kowalska Elżbieta  5,00
5. Nowak Piotr  5,00
6. Drożdż Marcel  4,91
7. Szamburska Karolina 4,82

8. Wypchło Martyna  4,82
Klasa V   4,35
1. Kowalski Adam  5,27
2. Samiec Bartosz  5,09
3. Prochoń Kacper  4,82
Klasa VI   4,32 
1. Polaczek Agata  5,27
2. Plocek Klaudia  5,09
3. Wilk Grzegorz  5,09
4. Radomski Mateusz  5,09
5. Leśniewski Damian  4,91
6. Szczech Łukasz  4,82

NAGRODY W KONKURSIE PAPIEŻ SŁOWIANIN
11 czerwca br. w sali lustrzanej Pałacu Poznańskich w Łodzi zebrali 

się gimnazjaliści z całego kraju, którzy w dniu 18  maja przystąpili do 
ogólnopolskiego etapu. Jak już informowaliśmy, wśród uczestników tego 
etapu była uczennica naszego gimnazjum Julia Waprzko.

Zebranych na Sali uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządowców 
powitał główny organizator konkursu kurator łódzkiej oświaty Jan 
Kamiński. Podziękował wszystkim, którzy pomagali przy tegorocznej 
edycji. Gimnazjalistom gratulował zaś wiedzy i dodatkowych punktów 
w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (to też jedna z nagród).

W gali uczestniczyła również wojewoda Jolanta Chełmińska .Pochwaliła 
uczniów za to, że chcą poznawać życie Jana Pawła II. Dodała jednak, że 
sama wiedza o tym wybitnym człowieku nie wystarcza. Trzeba jeszcze 
posługiwać się nią w codziennym postępowaniu - mówiła Pani wojewoda. 

Gratulacje uczniom złożył również ks. biskup Marek Marczak i zachęcał 
do pogłębiania wiedzy o największym z Polaków i życia jego nauczaniem.

Sukcesem naszej Julii był już sam fakt zakwalifikowania się do etapu 
ogólnopolskiego i znalezienie się wśród najlepszych młodych Polaków. 
Julia otrzymała pamiątkowe dyplomy: za etap wojewódzki i ogólnopolski 
oraz książki i albumy o Janie Pawle II. Ponadto nasza finalista otrzymała 
7 dodatkowych punktów w rekrutacji do szkoły średniej.

To niejedyny sukces Julii w konkursie religijnym. Dzień wcześniej 

odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w archidiecezjalnym konkursie 
„Bierzmowanie sakramentem ku dojrzałości chrześcijańskiej” .W tym 
samym konkursie Sandra Rechcińska z III a zajęła V miejsce i otrzymała 
wyróżnienie. Nagrody dziewczęta odebrały w dniu 10 maja podczas gali 
w sali konferencyjnej w Kurii Archidiecezji Łódzkiej.

W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
uczennicom biorącym udział w konkursach do których przygotowywały 
się pod moim kierunkiem. Oprócz wspomnianych powyżej należy 
wymienić: Weronikę Pierzchałkę z III a, Sarę Pikalę z III c, Karolinę Zdyb 
z II a, Wiktorię Lesiak z I b, Annę Walczak z I c, Martynę Brzozowską 
z I c i Sandrę Sądkiewicz z I a. Wszystkim wymienionym życzę dalszych 
sukcesów i kolejnych nagród w konkursach w przyszłym roku szkolnym.  

Elżbieta Wira

Gala rozdania nagród w konkursie „Papież Słowianin”

Gala rozdania nagród w konkursach organizowanych przez Wydział 
Katechetyczny Archidiecezji Łódzkiej.
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26 czerwca br. w Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie odbyła się uroczysta 
akademia, kończąca rok szkolny 2014/2015, na której 
podsumowano wyniki nauczania zarówno klasowe, 
jak i indywidualne. 

W pierwszej części uroczystości, po odśpiewaniu 
Hymnu państwowego nastąpiło uroczyste przekazanie 
Pocztu Sztandarowego. Uchwałą Rady Pedagogicz-
nej z dnia 22 czerwca 2015 r. został powołany nowy 
Poczet Sztandarowy Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie w składzie:
• Chorąży: Hubert Prochoń z klasy II B,
• Asysta: Anna Kwiatkowska z klasy II B i Wik-

toria Moczkowska z klasy II C 
• oraz II skład w osobach:
• Chorąży: Adrian Owczarek z klasy II B,
• Asysta: Patrycja Muras oraz Dominika Żytkie-

wicz z klasy II A.
Pani dyrektor odebrała ślubowanie od członków 

nowego Pocztu, a pełniącym dotychczas ten za-
szczytny obowiązek członkom Pocztu: Weronice 
Pierzchałce, Sandrze Rechcińskiej i Hubertowi 
Pawłowskiemu podziękowała za całoroczne, wzo-
rowe pełnienie funkcji i przekazała pamiątkowe 
dyplomy i nagrody.

Tradycją naszej szkoły jest odznaka SREBRNEJ 
TARCZY. W tym roku szkolnym otrzymały ją 
uczennice: Sandra Rechcińska z klasy III A, Sara 
Bednarska z klasy III B, Sara Pikala i Julia Wa-
przko z klasy III C. Warto przypomnieć, iż odznakę 
tę otrzymuje absolwent gimnazjum, który spełni 
jednocześnie następujące warunki: w klasach I-II 
uzyskał świadectwo z wyróżnieniem, w klasie trzeciej 
uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 i w klasach 
I-III uzyskał najwyższe oceny z zachowania

Podczas uroczystości odczytano także nazwiska 
uczniów, którzy otrzymali stypendium motywacyj-
ne, przyznawane za wysokie wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia sportowe.   

27 uczniów naszego gimnazjum osiągnęło bardzo 
wysokie wyniki w nauce i otrzymało świadectwa 
z wyróżnieniem. Oto najlepsi uczniowie naszej szkoły: 
I A - Tomasz Bloch ze średnią - 4,93, 
I B - Patrycja Samiec - 5,14 oraz Anna Walczak 
- 5,07,
I C - Jakub Waprzko - 5,79, Martyna Kabza - 5,21, 
Martyna Pawłowska - 5,07, Martyna Kluczyńska 
- 4,93, Natalia Kubas - 4,86,

II A - Agata Broniarczyk - 5,13, Dominika Żyt-
kiewicz - 5,07, Patrycja Muras - 4,93, Karolina 
Zdyb - 4,8,
II B - Adrian Owczarek - 5,53, Aleksandra 
Baranowska - 5,07, Patrycja Kośka - 5,0, Anna 
Kwiatkowska - 4,8,
II C - Marcel Bednarczyk - 5,47, Mateusz Ol-
ban- 5,13, Wiktoria Moczkowska i Alicja Bara-
nowskia- 5,0,
III A -  Sandra Rechcińska - 5,06, Hubert Paw-
łowski - 4,83,
III B - Sara Bednarska -5,39,
III C - Julia Waprzko - 5,78, Sara Pikala - 5,56, 
Michał Śniady - 5,11, Natalia Owczarek - 4,78. 

Podsumowano również całoroczną rywalizację 
o najlepsze wyniki w nauce. Najlepszym uczniem 
gimnazjum okazał się Jakub Waprzko, zajmując 
pierwsze miejsce ze średnią 5,79. Drugie miejsce 
zajęła Julia Waprzko ze średnią 5,78. Trzecie 
miejsce - Sara Pikala ze średnią 5,56. 

Jeden z uczniów został również nagrodzony za 
stuprocentową frekwencję. Był to Adam Sabela 
z klasy II B, któremu nawet choroba nie przeszkodziła, 
by każdego dnia być w szkolnej ławce i codziennie 
uczestniczyć w zajęciach 
lekcyjnych. Adam nie 
opuścił ani jednego dnia 
w szkole!

Cały rok trwała również 
rywalizacja klas o najlep-
szą średnią. Najwyższe wy-
niki osiągnęła klasa I B ze 
średnią ocen 3,82. Drugie 
miejsce zajęła klasa I C ze 
średnią ocen 3,82. Trzecie 
miejsce zajęła klasa II B, 
która uzyskała średnią 
ocen 3,81 - zaledwie jedną 
setną mniej od klasy I C. 

W dalszej części spo-
tkania dokonano podsu-
mowania poziomu czy-
telnictwa wśród uczniów 
gimnazjum. Niektóre 
z klas często odwiedzały 
progi biblioteki szkolnej. 
We współzawodnictwie 
między klasami najlepszy 

wynik w czytelnictwie osiągnęła klasa I C, drugie 
miejsce zajęła klasa II A, a trzecie -I A. Najlepszą 
czytelniczką w szkole została Julia Berska, która 
wypożyczyła największą ilość książek.

Znaczną ilość nagród i dyplomów wręczono rów-
nież najbardziej aktywnym członkom Samorządu 
Uczniowskiego, którzy solidnie i systematycznie 
pracowali w jego poszczególnych sekcjach, organizując 
i przeprowadzając szereg akcji oraz przedsięwzięć.

Grono pedagogiczne przyznało również wiele 
nagród indywidualnych i dyplomów uczniom wyróż-
-niającym się na tle klasy i szkoły oraz za szczególne 
osiągnięcia w różnych dziedzinach: matematycznych, 
ekologicznych, fotograficznych, czy sportowych. 

Na zakończenie uroczystości dyrekcja szkoły 
podziękowała wszystkim za całoroczny trud, wysiłek 
i pokonywanie słabości oraz życzyła słonecznych 
i bezpiecznych wakacji, pełnych nowych przyjaźni 
i przygód.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom 
i życzymy dalszych sukcesów!!!

Sara Pikala

Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIASTA
Ponad trzydziestu uczniów klas II Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 

w Rzgowie odwiedziło Urząd Miasta w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.  
Młodzież  zadowolona  ze spotkań z Burmistrzem Rzgowa na lekcjach 
wychowawczych, z radością przystąpiła do sprawdzenia wiedzy książkowej 
w praktyce. Przewodnikiem po urzędzie była pani Małgorzata Rózga oraz 
kierownicy referatów. Poznając zadania poszczególnych wydziałów urzędu, 
uczniowie dowiedzieli się m.in. o planowanych inwestycjach, kosztach 
wykształcenia ucznia, skąd pochodzą i jak są dzielone  wpływy do budżetu, 
jak wygląda dofinansowanie w ramach programów unijnych lub czy Gmina 
Rzgów jest przyjazna inwestorom.  Po serii  pytań i odpowiedzi na nie, 
okazało się, że mnogość zadań, jakimi zajmuje się Urząd Miasta przerasta 
teoretyczną wiedzę uczniów.  Niestety, nie można w ciągu godzinnej wycieczki 
powiedzieć o wszystkim, dlatego z początkiem roku, gimnazjaliści wrócą po 
to, by spotkać się jeszcze raz z Burmistrzem Rzgowa, przyjrzeć się obradom 
Rady Miejskiej lub zadawać pytania dotyczące budżetu, gospodarki i oświaty 
Gminy Rzgów. 

W imieniu klas II - Kamila Kapczyńska

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W RZGOWIE

Na zdjęciu: absolwentki Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
nagrodzone ODZNAKĄ ,,SREBRNA TARCZA”. Od lewej: Sandra Rechcińska 
z klasy III A, Sara Pikala z klasy III C, Sara Bednarska z klasy III B oraz Julia 
Waprzko z klasy III C.
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WYJĄTKOWE GODZINY 
WYCHOWAWCZE W GIMNAZJUM

Wychowawcy wszystkich klas Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie serdecznie 
dziękują Burmistrzowi Rzgowa - Panu Konradowi 
Kobusowi oraz jego zastępcy - Panu Mateuszowi 
Kamińskiemu za ich inicjatywę spotkań z młodzieżą 
w maju i w czerwcu br. na godzinach wychowawczych. 
Włodarze miasta najpierw krótko opowiadali 
gimnazjalistom o zasadach funkcjonowania samorządu 
lokalnego, a potem zachęcali uczniów do wypowiadania 
się na temat codziennych potrzeb mieszkańców 
gminy. Zaczynali od pytań - Gdzie mieszkasz?, - 
Jakie są potrzeby w tej miejscowości? – Co zrobić, 
by żyło się lepiej w tej okolicy? Młodzież ośmielona 
poczuciem humoru prowadzących zasypywała ich 
pytaniami np.: - Czy będzie w Rzgowie basen?, - Kiedy 
powstanie budynek domu kultury?, - Czy możliwe 
jest zadaszenie skateparku?, - Kiedy powstanie Orlik 
w Starowej Górze, czy też plac zabaw w Prawdzie?, 
- Kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia tej czy 
innej ulicy?, - Czy będą kolejne nasadzenia roślin 
lub kwietniki?- to tylko niektóre z pytań.

Burmistrzowie udzielali na nie szczegółowych 
odpowiedzi wskazując przy tym na rozdział kompetencji 
między różnymi instytucjami działającymi na terenie 
gminy. Tłumaczyli też, że każda dewastacja, niszczenie 

wspólnego mienia są hamulcem 
rozwoju, a ich usunięcie lub 
naprawa dokonywane są z pieniędzy 
wszystkich podatników. Opowiadali 
również o planowanych, czy już 
rozpoczętych inwestycjach, np. 
o pełnym skanalizowaniu terenu 
gminy, o zagospodarowaniu terenów 
rekreacyjnych na obszarze Rzgowa 
i wielu innych przedsięwzięciach.

Dzięki takiej dyskusji uczniowie 
mogli autentycznie poczuć, że są 
częścią lokalnej społeczności, 
a ich sugestie i opinie na temat 
warunków życia są ważne dla 
tutejszej władzy. Była to cenna 
lekcja lokalnego samorządu 
i patriotyzmu. Podziwiamy za 
otwartość i umiejętność rzeczowej 
rozmowy z młodymi ludźmi i mamy 
nadzieję, że dla Panów także było to 
pozytywne doświadczenie służące 
dobremu zarządzaniu gminą. 

Aleksandra Jaworska
wychowawca klasy IIIB

Trzecioklasiści pożegnali Gimnazjum w Rzgowie
Czerwiec to czas szkolnych podsumowań, wspomnień i pożegnań. 19 czerwca 

2015 roku, oficjalnie pożegnali szkołę, uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, którzy już od września zaczną naukę 
w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych.

Absolwenci rozpoczęli uroczystość od złożenia ślubowania na sztandar 
szkoły, w którym zobowiązali się godnie reprezentować Gimnazjum, po 
czym, zgodnie z tradycją zatańczono poloneza. W części oficjalnej uczniowie 
dziękowali swoim nauczycielom i innym pracownikom szkoły, rodzice 
natomiast odebrali z rąk Dyrekcji podziękowania i listy gratulacyjne. Wśród 
zaproszonych gości obecni byli Burmistrz Rzgowa, Pan Konrad Kobus, który 
gratulował Gimnazjalistom sukcesów i przekazał życzenia na przyszłość oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Jarosław Świerczyński. Niejednemu 

łezka zakręciła się w oku ze wzruszenia. Ale na łzy, tym razem ze śmiechu,  
przyszedł czas później,  za sprawą  programu artystycznego, po mistrzowsku 
przygotowanego przez uczniów.

Zaproszeni goście, nauczyciele i rodzice obejrzeli program pt.: Z życia 
szkoły. Uczniowie okazali się uważnymi obserwatorami i w nieco kabaretowy  
sposób przedstawili swoich nauczycieli i innych pracowników szkoły, ich 
charakterystyczne powiedzonka, gesty, a nawet sposób poruszania i oczywiście 
wpadki, których nie sposób uniknąć.

Po części artystycznej absolwenci doskonale bawili się w czasie przygotowanej  
przez rodziców części nieoficjalnej. Zabawa była świetna, szkoda, że taka 
krótka, ale wszystko co dobre szybko się kończy i tym razem, po trzech latach,  
trzeba powiedzieć do widzenia.

 Tekst i fot. Agnieszka Ruta
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IV Liga

Nazwa Pkt.
1. Warta Działoszyn 78
2. Ner Poddębice 77
3. GKS II Bełchatów 72
4. Polonia Piotrków 65
5. Pilica Przedbórz 62
6. KS Paradyż 59
7. Zjednoczeni 52
8. Boruta Zgierz 50
9. Mechanik 49
10. Zawisza Pajęczno 48
11. Zawisza Rzgów 46
12. LKS Rosanów 43
13. Włókniarz Zelów 40
14. Astoria Szczerców 38
15. Orzeł Nieborów 34
16. Włókniarz M. 27
17. Widok 19
18. Piast Błaszki 12

Zawisza Rzgów - Orzeł Nieborów  0:2 
Zawisza Rzgów - Pilica Przedbórz  1:1 
Widok Skierniewice - Zawisza Rzgów 4:2 
Zawisza Rzgów - Włókniarz Zelów  1:4 
KS Paradyż - Zawisza Rzgów  4:1 
Zawisza Rzgów - LKS Rosanów  1:6 
Piast Błaszki - Zawisza Rzgów  2:3  
Zawisza Rzgów - Zjednoczeni Stryków 1:3 
Astoria Szczerców - Zawisza Rzgów             3:0 
Zawisza Rzgów - Ner Poddębice  1:2 
Boruta Zgierz - Zawisza Rzgów  5:1 
Polonia Piotrków - Zawisza Rzgów  2:1 
Zawisza Rzgów - Włókniarz Moszczenica 1:2 
Warta Działoszyn - Zawisza Rzgów  3:1  
Zawisza Rzgów - Mechanik Radomsko 3:3 
Zawisza Pajęczno - Zawisza Rzgów  4:1 
Zawisza Rzgów - GKS II Bełchatów             2:6
Bramki:
Michał Osiński i Damian Marcioch – obaj po 4, 
Łukasz Wiśniewski, Hubert Rechciński i Damian 
Strzałkowski – wszyscy po 3, Jakub Mielczarek, 
Bartłomiej Sztandor, Robert Dróżdż i Marcin 
Kaczmarkiewicz – wszyscy po 1.

Klasa okręgowa

Nazwa Pkt.
1. Stal Głowno 73
2. Orzeł Parzęczew 71
3. Andrespolia 71
4. Włókniarz Pabianice 69
5. Termy Uniejów 44
6. PTC Pabianice 42
7. KKS Koluszki 36
8. Włókniarz Konstantynów 35
9. GLKS Dłutów 35
10. Start Brzeziny 34
11. Sokół II Aleksandrów 33
12. Ostrovia Ostrowy 33
13. Zawisza II Rzgów 31
14. Zjednoczeni II Stryków 29
15. LZS Justynów 27
16. Polonia Andrzejów 17

KKS Koluszki – Zawisza II Rzgów   2:1 
Zawisza II Rzgów – Sokół II Aleksandrów 0:1 
Andrespolia – Zawisza II Rzgów  5:1 
Zawisza II Rzgów – Termy Uniejów  1:3 
Stal Głowno - Zawisza II Rzgów   3:1 
Zawisza II Rzgów - Orzeł Parzęczew             3:4 
Zjednoczeni II Stryków - Zawisza II Rzgów 2:2 
Zawisza II Rzgów - Ostrovia Ostrowy 2:2 
LZS Justynów - Zawisza II Rzgów  3:1 
Zawisza II Rzgów - Włókniarz Pabianice 2:2 
GLKS Dłutów - Zawisza II Rzgów   2:0 
Zawisza II Rzgów - Start Brzeziny  3:0 
Zawisza II Rzgów - Włókniarz Konstantynów   1:3  
Polonia Andrzejów - Zawisza II Rzgów 1:0 
Zawisza II Rzgów - PTC Pabianice  3:2
Bramki:
Bartłomiej Sztandor, Łukasz Wiśniewski i Patryk 
Różalski – wszyscy po 4, Adam Wróblewski – 3,
Daniel Majek, Kamil Jóźwiak, Sławomir Lukanović, 
Dawid Jędrzejewski i Kamil Poros – wszyscy po 1.

B1 Junior Młodszy (rocznik 1998)

Nazwa Pkt.
1. GKS Ksawerów 55
2. Zjednoczeni 32
3. Zawisza Rzgów 29
4. Włókniarz Pabianice 27
5. Start Brzeziny 21
6. Orzeł Parzęczew 15

Start Brzeziny – Zawisza Rzgów  2:1
Włókniarz Pabianice – Zawisza Rzgów 8:1
Zawisza Rzgów – Orzeł Parzęczew  0:0
GKS Ksawerów – Zawisza Rzgów   3:0
Zawisza Rzgów – Zjednoczeni Stryków 1:3
Zawisza Rzgów – Start Brzeziny  2:1
Zawisza Rzgów – Włókniarz Pabianice 1:5
Orzeł Parzęczew – Zawisza Rzgów   3:0
Zawisza Rzgów – GKS Ksawerów  1:6
Zjednoczeni Stryków – Zawisza Rzgów  11:0
Bramki:
Patryk Kmieć, Konrad Kmieć, Krystian Sońta, 
Mateusz Kuśmirowski, Daniel Majek, Łukasz 
Modranka, Przemysław Koszowski – wszyscy po 1.

C1 Trampkarz (rocznik 2000)

Nazwa Pkt.
1. OSiR Koluszki 52
2. Metalowiec Łódź 41
3. GKS Ksawerów 36
4. Sport Perfect 36
5. CHKS Łódź 25
6. Kolejarz Łódź 22
7. Zawisza Rzgów 20
8. Włókniarz Pabianice 15
9. LZS Justynów 9
10. Orzeł Piątkowisko 1

CHKS Łódź - Zawisza Rzgów  4:1
Włókniarz Pabianice - Zawisza Rzgów 1:3
Zawisza Rzgów - Sport Perfect  3:3
OSiR Koluszki - Zawisza Rzgów   3:1
Zawisza Rzgów - Orzeł Piątkowisko             3:0 
LZS Justynów - Zawisza Rzgów   4:2
Zawisza Rzgów - Metalowiec Łódź   1:6
Kolejarz Łódź - Zawisza Rzgów  3:2
Zawisza Rzgów - GKS Ksawerów  3:1

Bramki:
Petro Chopyk - 6, Szymon Gradowski i Łukasz 
Modranka - obaj po 3, Sylwester Pacześ i Kamil 
Mikinka - obaj po 2.

E1 Orlik (rocznik 2004)

Nazwa Pkt.
1. ŁKS Łódź 70
2. UKS SMS Łódź 62
3. Pogoń Zduńska Wola 60
4. Warta Sieradz 45
5. Sport Perfect 44
6. Kolejarz Łódź 38
7. Mazovia Tomaszów Mazowiecki 35
8. Andrespolia 35
9. Orzeł Łódź 22
10. Zawisza Rzgów 16
11. Włókniarz Pabianice 14
12. Metalowiec Łódź 11
13. KKS Koluszki 6

Andrespolia – Zawisza Rzgów  4:2
Włókniarz Pabianice – Zawisza Rzgów 1:6
Zawisza Rzgów – Warta Sieradz  2:6
UKS SMS Łódź – Zawisza Rzgów   8:2
Zawisza Rzgów – Sport Perfect  2:5
Pogoń Zd. Wola – Zawisza Rzgów   11:1
Zawisza Rzgów – ŁKS Łódź   1:5
Zawisza Rzgów – Orzeł Łódź   3:7
Metalowiec Łódź – Zawisza Rzgów  2:8
Zawisza Rzgów – Mazovia Tomaszów Maz. 3:8 
Kolejarz Łódź – Zawisza Rzgów  7:1
Zawisza Rzgów – KKS Koluszki  3:1
Bramki:
Piotr Nowak i Bartosz Lewko - obaj po 11, Krzysztof 
Kapuścik - 4, Patryk Kubas - 3, Jakub Ciećwierz - 
2, Oliwier Michalak, Damian Zaniewicz i Mikołaj 
Słoń - wszyscy po 1. 

21 czerwca zakończył się sezon 2014/2015. Ostatnim 
akcentem minionych rozgrywek był mecz rezerw, które 
pokonały u siebie PTC Pabianice 3:2, zapewniając 
sobie utrzymanie. Pół roku temu wydawało się, że 
czeka nas jedna z najbardziej udanych rund w historii 
Klubu. Pierwsza drużyna przewodziła w IV lidze i nikt 
nie wyobrażał sobie innego scenariusza, niż powrót 
po rocznej banicji do III ligi łódzko-mazowieckiej. 
Niezłe wyniki w klasie okręgowej osiągał zespół 
rezerw, prowadzony przez Roberta Świerczyńskiego, 
który z niewielką stratą do czołowych lokat zajmował 
miejsce w górnej części tabeli. Podopieczni Jerzego 
Rutkowskiego w Łódzkiej Lidze Juniorów Młodszych 
nie przegrali żadnego spotkania i byli liderem po rundzie 
jesiennej, z ogromnymi szansami na awans do Ligi 
Wojewódzkiej. Niestety, jedna decyzja podjęta przez 
dotychczasowego głównego sponsora spowodowała,  
że cała ciężka praca zarówno szkoleniowców, jak 
i zawodników, poszła na marne. Kibice, którzy z uwagą 
śledzą losy naszego Klubu na pewno doskonale zdają 
sobie sprawę co stało się w przerwie zimowej. Tym 
mniej zorientowanym w sytuacji przypominamy, że 
zimą Zawiszę opuścili praktycznie wszyscy zawodnicy 
pierwszej drużyny wraz z trenerem Piotrem Kupką. 

dokończenie na stronie 24
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NABÓR DO GLKS ZAWISZA RZGÓW
Serdecznie zapraszamy zawodniczki i zawodników urodzonych w latach 

2006 i młodszych na treningi nowo utworzonej drużyny. Trenerem zespołu 
jest Michał Osiński. Zapraszamy również zawodników urodzonych w latach 
1999-2003 oraz 2004-2005 na treningi drużyn występujących w ligach, 
odpowiednio, B1 Junior Młodszy oraz D2 Młodzik. Więcej informacji 
udzieli prezes Robert Świerczyński, nr tel. 505-128-168. Możliwy również 
kontakt poprzez e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl

dokończenie ze strony 23
Jedynym wyjściem, które umożliwiło dokończenie 

rozgrywek, były przesunięcia zawodników wraz 
ze szkoleniowcami pomiędzy poszczególnymi 
zespołami. Od początku wiadomym było, że z braku 
odpowiednich umiejętności, a przede wszystkim 
doświadczenia, będzie bardzo trudno o punkty. Nasi 
młodzi zawodnicy podchodzili do spotkań z dużym 
zaangażowaniem, jednak w większości z nich lepsi 
byli przeciwnicy. Czasami brakowało piłkarskiego 
szczęścia, nie pomagały również kontrowersyjne 
decyzje arbitrów. Dodatkowo plaga kontuzji, jaka 
dopadła nasz Klub spowodowała, że w ciągu rundy 
straciliśmy kilkunastu zawodników, z i tak już 
bardzo wąskiej kadry. Ostatecznie jednak wszystkie 
drużyny Zawiszy dokończyły rozgrywki. W swoim 
imieniu serdecznie dziękujemy naszym zawodnikom  
za występy w tej rundzie. Liczymy, że zdobyte 
umiejętności i doświadczenie zaprocentują  
na przyszłość. Dziękujemy również naszym sponsorom 
oraz osobom które bezinteresownie pomagały przy 
organizacji meczów, a także kibicom za obecność 
na trybunach.

W chwili obecnej rozpoczynają się przygotowania 
do kolejnego sezonu. Zarząd Klubu postanowił 
powierzyć obowiązki pierwszego szkoleniowca 
Jackowi Włodarczewskiemu, który do tej pory 
prowadził Włókniarz Pabianice. Wspólnie z nowym 
trenerem prowadzimy rozmowy z kandydatami do gry 
w zespole IV-ligowym, w celu podniesienia poziomu 

sportowego, co będzie wiązało się z osiąganiem 
rezultatów satysfakcjonujących kibiców. Celem na 
najbliższą rundę będzie walka o górną połówkę 
tabeli. Należy również wspomnieć o czekającej 
nas reorganizacji III ligi. Od sezonu 2016/2017 
zawody o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej będą 
prowadzone w czterech grupach liczących po 16 
zespołów każda, przez co drużyny, które zajmą 7 lub 
niższe miejsce w tabeli w sezonie 2015/2016 spadną 
do IV ligi, z której to automatycznie więcej klubów 
zostanie zdegradowanych do klasy okręgowej. Krótko 
mówiąc IV ligę w przyszłym roku może opuścić 
nawet 11 ekip, zależnie od wyników osiąganych przez 
reprezentantów woj. łódzkiego w wyższych klasach.

Szkoleniowcem rezerw pozostanie Jerzy Rutkowski, 
a zespół będzie nadal oparty głównie na wychowankach 
naszego Klubu. Liczymy przede wszystkim na rozwój 
młodzieżowców, którzy w przypadku udanych 
występów w klasie okręgowej zostaną włączeni do 
kadry pierwszej drużyny i będą mieli szansę gry na 
poziomie IV-ligowym. 

Duże zmiany czekają trampkarzy (rocznik 2000). 
Zarząd postanowił zatrudnić nowego trenera. Został 
nim Marcin Rutkowski, wieloletni zawodnik i były 
kapitan Zawiszy, który świętował z nami historyczny 
awans do III ligi. Młodzi zawodnicy mają zatem od 
kogo się uczyć. Dodatkowo z racji faktu obecności 
w Klubie kilku graczy z rocznika 1999, którzy 
występowali w minionym sezonie w drużynie juniorów 
młodszych, zarząd postanowił zgłosić zespół do 

przyszłych rozgrywek w klasie B1 Junior Młodszy, czyli 
właśnie rocznika 1999. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
zwiększy się rywalizacja, a piłkarze z rocznika 2000 
poprzez grę przeciwko rok starszym przeciwnikom 
będą mieli większe możliwości rozwoju. W zespole 
jest wielu zawodników, na których bardzo liczymy 
w kontekście występów w drużynach seniorskich 
już od przyszłego roku, kiedy to skończą wymagane 
przez ŁZPN 16 lat.

Dwa najmłodsze zespoły będzie nadal prowadził 
Michał Osiński. Starszy zgłoszony zostanie do 
ligi D2 Młodzik (rocznik 2004), a młodszy do 
rozgrywek E2 Orlik (rocznik 2006). Inauguracja 
sezonu planowana jest na koniec sierpnia. Apelujemy 
do rodziców chłopców i dziewcząt urodzonych 
w latach 2006 i młodszych o zainteresowanie 
swoich dzieci możliwością rozpoczęcia treningów 
w Zawiszy, za które nie pobieramy żadnych opłat, 
czy to wpisowych, czy również miesięcznych. Sport 
to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu oraz 
zachowanie zdrowej sylwetki, co w obecnych czasach 
zdominowanych przez elektronikę nie jest takie proste. 
Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać  
na stronie www.zawiszarzgow2004.futbolowo.
pl, a także poprzez kontakt telefoniczny  
505-128-168 lub e-mail: zawisza.rzgow@wp.pl

Na samym końcu pragniemy serdecznie 
pogratulować zespołowi oldbojów Zawiszy, który 
został mistrzem Łódzkiej Ligi Oldbojów sezonu 
2014/2015! Życzymy dalszych sukcesów, a także 
kolejnego tytułu już za rok.

Zarząd GLKS Zawisza Rzgów

Koniec sezonu 2014/2015

Masz Babo placek
Przepis na placek ziemniaczany nie 

jest niczym nowym, ani odkrywczym. 
Ta prosta i szybka w wykonaniu potrawa, 
nie wymaga od nas umiejętności 
kulinarnych Okrasy, Makłowicza czy 
Brodnickiego. W przeciwieństwie 
do różnych wyszukanych potraw 
którymi „karmią” nas różne media 
placki nie tylko wyglądają smakowicie, 
ale i smakują. Szykując dla siebie, 
robię jeden duży na styl węgierski, 
dla gości i dzieci małe placuszki na 
tzw. jeden raz.
Składniki: 5 dużych ziemniaków, 1 
niewielka cebula, 1 ząbek czosnku 
(dla zdrowia), 2 jajka, 3 czubate łyżki 

mąki pszennej, szczypta soli i szczypta 
pieprzu dla smaku, olej do smażenia

Umyte ziemniaki ścieram na tarce, 
połowę na małych  a resztę na dużych 
oczkach tarki. Cebulę i czosnek 
obieram i również ścieram na tarce, 
dodaję do starych już ziemniaków. 
Do powstałej masy wbijam jajka, 
wsypuję mąkę i dodaję przyprawy. 
Całość dokładnie mieszam. Na patelni 
rozgrzewam olej. Łyżką nabieram 
porcje masy i nakładam na gorący 
tłuszcz. Smażę z obydwu stron do 
zrumienienia. Najsmaczniejsze 
i najbardziej chrupiące są gorące, 
prosto z patelni podane z cukrem.

Leszek Chwiałkowski


