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Liczne inwestycje infrastrukturalne 
(wodociągi, drogi, chodniki), na rzecz 
najmłodszych (szkoły, przedszkola, 
prace zabaw), w ochronę zdrowia, 
bezpieczeństwo oraz kulturę. To bi-
lans na półmetku realizacji budżetu 
na 2015 rok.

Radni wybrani w 2014 roku mają 
świadomość, że nie wystarczy uchwa-
lić budżet, ale trzeba również pilno-

wać jego realizacji. Z wnioskiem ws. 
przedstawienia przez Urząd Miejski 
stanu realizacji inwestycji wystąpiłem 
w imieniu klubu radnych „Lepsza 
Przyszłość w Twoich Rękach”. Jak się 
później okazało podobne zapytanie do 
Urzędu złożyła także szefowa Komi-
sji Rewizyjnej Grażyna Gałkiewicz.                            
W odpowiedzi na moją prośbę do 
Rady Miejskiej wpłynęły informacje, 

na podstawie których przygotowano 
tabele prezentowane w tym artykule.

Analizując te dane łatwo można 
zobaczyć, jakie priorytety przyświecały 
radnym podczas uchwalania budże-
tu na 2015 rok. Skoncentrowaliśmy 
się na rozwoju zaniedbywanej przez 
ostatnie lata infrastruktury niezbędnej 
mieszkańcom - tworzeniu sieci wo-
dociągowej, budowie i modernizacji 
dróg oraz chodników. Pamiętaliśmy 
także o najmłodszych mieszkańcach 
gminy (rozbudowa przedszkola, liczne 

inwestycje w szkoły i place zabaw), 
ochronie zdrowia, przeciwpożarowej 
oraz potrzebach kulturalnych (m.in. 
poprzez inwestycje w budynki OSP, 
które służą nie tylko strażakom, ale 
także wszystkim mieszkańcom podczas 
licznych spotkań i imprez). 

Nie obyło się niestety bez kłopotów 
– budowa chodnika na ul. Wąwozowej 
została zablokowana ze względu na  
brak zgody jednego z mieszkańców.

dokończenie na stronie 3

Bilans budżetu na półmetku

28-30 sierpnia Dni Rzgowa !!!  czytaj na str. 16

Przedsiębiorczość na obcasach    czytaj na str. 9

Bezpieczniej z Gospodarza do Guzewa        czytaj na str. 4

Nowy chodnik ul. Łódzka w Rzgowie

Szkoła Podstawowa w Rzgowie - remont elewacji
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Od redakcji

Szanowni Czytelnicy!

Z przyjemnością oddajemy do Państwa 
rąk, tym razem wakacyjny numer 
gazety . Szczególnej uwadze polecam 
artykuły: Zawiszy Rzgów oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Jarosława Świerczyńskiego pt.: 
Bilans realizacji budżetu. Dowiecie się 
Państwo, jak wygląda realizacja budżetu 
uchwalonego na 2015 r. i jakie są 
wykonane lub rozpoczęte inwestycje 
w naszej gminie. Zachęcam również do 
przeczytania dwóch ciekawych wywiadów z naszymi mieszkańcami. 
Czy w Rzgowie strach ma wielkie oczy? Mam nadzieję, że na to pytanie 
znajdziecie Państwo odpowiedź w artykule pt.: Kto się boi drona?
Na ostatniej stronie publikujemy dla Państwa harmonogram obchodów 
Dni Rzgowa. Tym razem będziemy świętować, aż trzy dni: 
28-30 sierpnia. Wiele atrakcji czeka na mieszkańców w tych dniach.

Życzymy miłej lektury.
Z poważaniem,

Redaktor Naczelny
Tomasz Łuczyński

i Kolegium Redakcyjne

Ner do oczyszczenia
Informuję mieszkańców Rzgowa, Grodziska, Huty Wiskickiej i Tadzina, 

że w sierpniu, wrześniu i październiku zostaną przeprowadzone prace 
konserwacyjne na 6,8-kilometrowym odcinku Neru. 

   Ostatnie poważniejsze prace przy czyszczeniu koryta rzecznego i skarpy 
zostały przeprowadzone w 2011 r. Na mniejszą skalę były powtórzone 
w 2012 i 2013 r. Tegoroczne zabiegi konserwacyjne nie powinny stanowić 
utrudnienia dla mieszkańców, ponieważ odbywają się z dala od zabudowań.

   Prace polegają m.in. na przycięciu gałęzi i odrostów, usunięciu zatorów, 
rozdrobnieniu gałęzi, wykoszeniu skarp, usunięciu roślinności z dna rzeki, 
naprawie umocnień z faszyny, udrożnieniu koryta Neru poprzez likwidację 
przewężeń, łach piasku, oczyszczeniu umocnień betonowych przy bystrzach, 
zastawkach oraz stopniach, usunięciu mułu przed – i za progami, oczyszczeniu 
przepustów rurowych i zebraniu śmieci łącznie z ich zagospodarowaniem.

Konrad Kobus
Burmistrz Rzgowa 

*     *     *
W Rzgowie odbędzie się spotkanie dotyczące konsultacji zapisów 

Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
działania BUD-UJ RAZEM.

Zapisy tej Strategii będą podstawą do pozyskiwania środków z funduszy 
unijnych dla Gminy.

Stad ważny jest udział jak największej liczby osób konsultujących 
i zgłaszających swoje uwagi do dokumentu programowego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2015r w Siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie sala 36 godz.: 17:00.

Marek Derski

Tablica informacyjna w Babichach

Dzięki inicjatywie nowej pani sołtys Annie Wydrze, wieś Babichy doczekała 
się tablicy informacyjnej. Wreszcie mieszkańcy będą mogli przeczytać ważne 
komunikaty w jednym miejscu. Serdecznie dziękujemy. 

Tomasz Łuczyński

PROGRAM DOŻYNEK
godz. 11:00 zbiórka uczestników Dożynek
   przed Urzędem Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22
godz. 11:30 Msza Święta w Kościele Parafialnym
   p.w. św. Stanisława B.M. w Rzgowie
godz. 12:30 uroczysty przejazd korowodu dożynkowego do Sali OSP Rzgów
godz. 13:00 - powitanie na placu przed Salą OSP Rzgów, otwarcie Dożynek
   - wręczenie chleba przez Starostów Święta Plonów
   - lot gołębi Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Rzgów
   - przekazanie wieńców dożynkowych wykonanych przez
     Koła Gospodyń WIejskich z Gminy Rzgów
   - wręczenie pucharów dla zwycięzców lotów maratońskich
     gołębi pocztowych
   - występy: Amatorskiego Zespołu Śpiewaczego “Bukowianki” z Brójec
                     Z. P. i T. “Rzgowianie”, Rzgowskiej Orkiestry Dętej, Chóru   
                      “Camerata” oraz innych grup artystycznych
   - zwiedzanie wystawy dożynkowej
   - wspólne biesiadowanie i zabawa z udziałem zespołów wokalno-instrumentalnych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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Bilans budżetu na półmetku
dokończenie ze strony 1

A transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej na którą radni zabezpieczyli fundusze 
niestety ze względu na trudności techniczne nie wyszła z fazy uzgodnień 
pomiędzy urzędnikami.Burmistrz Konrad Kobus na pytanie o realizację tego 
zadania  na ostatniej sesji Rady Miejskiej odpowiedział że ma czas do końca 
roku i tego terminu pomimo trudności dotrzyma. 

Przypomnę, że budżet gminy Rzgów na rok 2015, Rada Miejska uchwaliła 
pod koniec stycznia. Na jego realizację burmistrz Konrad Kobus i Urząd Miejski 
mają czas do końca grudnia 2015 roku.  

Zapraszam do zapoznania się z zestawieniem.
Jarosław Świerczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej

Budowa i modernizacja dróg oraz chodników
Inwestycja Termin realizacji
Przebudowa ulicy Literackiej 
na odcinku od ulicy Krótkiej 
w Rzgowie

W trakcie realizacji 
Zakończenie: sierpień 2015

Modernizacja nawierzchni wraz 
z przebudową odwodnienia na ulicy 
Południowej w Rzgowie

W trakcie realizacji 
Zakończenie: sierpień 2015

Budowa chodnika na ulicy Łódzkiej 
w Rzgowie

W trakcie realizacji 
Zakończenie: sierpień 2015

Budowa chodnika i odwodnienia 
przy ul. Nasiennej w Rzgowie

Projekt w trakcie realizacji  
Budowa odwodnienia: wrzesień 
2015
Budowa chodnika: kwiecień 2016

Modernizacja ul. Żołnierzy 
Września i ks. Załuski w Rzgowie

Projekt w trakcie realizacji
Realizacja inwestycji  wrzesień 
2015

Przebudowa wraz z odwodnieniem 
ul. Polnej w Rzgowie

Projekt w trakcie realizacji  
Realizacja inwestycji   w 2016

Budowa ulicy Topolowej 
i ul. Granicznej w Starowej Górze 
i Rzgowie

Rozpoczęcie prac:  październik 
2015
Zakończenie  prac  kwiecień 2016

Oświetlenie ulicy Południowej 
w Starowej Górze Zakończenie prac: sierpień 2015

Budowa chodnika na drodze 
powiatowej nr 2909E w Kalinku Zrealizowano:  lipiec 2015

Budowa drogi z chodnikiem 
w Kalinku - od wiaduktu nad A-1 do 
nr. 70

Wykonano projekt 
Realizacja: wrzesień-listopad 2015

Budowa chodnika w Romanowie Zrealizowano kolejny etap       
Modernizacja drogi powiatowe j nr 
2916E od miejscowości Gospodarz 
do miejscowości Guzew

Zrealizowano:  lipiec 2015

Budowa  chodnika w Gospodarzu 
przy ulicy Cegielnianej

Wykonano projekt  
Realizacja inwestycji;  wrzesień  
2015

Nakładki na ulicy Czartoryskiego 
w Starej Gadce

W trakcie realizacji
Zakończenie:  sierpień  2015

Budowa wodociągów
Inwestycja Termin realizacji
Zakup hydrantów dla GZWiK 
w Rzgowie Zrealizowane: lipiec 2015

Budowa wodociągu 
w ulicy Nasiennej i Stromej 
w Rzgowie  oraz ul. Przyrodniczej 
w Konstantynie 

Projekty w trakcie realizacji
Realizacja inwestycji: 
wrzesień-październik 2015

Budowa wodociągu w ulicy 
Akacjowej w Starowej Górze Zrealizowane:  lipiec 2015

Budowy wodociągu do osiedla 
w Kalinku

Wykonano projekt 
Realizacja inwestycji: wrzesień 
2015

Budowa wodociągu w ulicy 
Czartoryskiego (Stara Gadka)

W trakcie realizacji,     
Zakończenie:  sierpień 2015

Wykonanie połączenia wodociągów 
Łódzkiego i Rzgowskiego ul. 
Zastawna  w Starej Gadce

Zrealizowane:  maj 2015

Przebudowa hydroforni 
zabezpieczająca dostawy wody dla 
wschodniej części gminy

W trakcie realizacji
Zakończenie: wrzesień 2015

Przebudowa wodociągu pod 
skrzyżowaniem 
na drodze DW- 714

Zrealizowane: lipiec 2015

Szkoły, przedszkola, place zabaw
Inwestycja Termin realizacji
Malowanie szkoły podstawowej 
w Rzgowie

W trakcie realizacji
Zakończenie:  sierpień  2015

Rozbudowa przedszkola w Rzgowie 
(adaptacja hydroforni)

Zakończono i wystąpiono 
o pozwolenie na użytkowanie.

Termomodernizacja starej części 
przedszkola w Rzgowie. Ocieplenie 
ścian, wymiana pokrycia dachu 
i obróbek oraz wymiana instalacji 
c.o.

W trakcie realizacji
Zakończenie: sierpień 2015

Chodnik w ulicy Szkolnej 
w Rzgowie i wymiana ogrodzenia Realizacja:   sierpień 2015

Wyposażenie dwóch placów zabaw 
w Starowej Górze Zrealizowano

Doposażenie placu zabaw 
w Kalinku Zrealizowano

Ogrodzenie placu zabaw 
w Romanowie Zrealizowano

Termomodernizacja szkoły 
podstawowej w Guzewie Realizacja: sierpień 2015

Wyposażenie placu zabaw 
w Guzewie Zrealizowano

Modernizacja boiska przy szkole 
podstawowej w Kalinie  Realizacja:  Sierpień 2015

Doposażenie placu zabaw 
w Grodzisku  Zrealizowano

Ochrona zdrowia
Inwestycja Termin realizacji
Wyposażenie gabinetu 
stomatologicznego – zakup 
unita i rentgena, pomalowanie 
pomieszczenia

Zrealizowane: lipiec 2015

Modernizacja budynku apteczno 
rehabilitacyjnego w Rzgowie Realizacja:  sierpień-wrzesień 2015

Ochrona przeciwpożarowa i OSP
Inwestycja Termin realizacji
Modernizację pomieszczeń w OSP 
Rzgów. 
Remont i wyposażenie kuchni 
i kotłowni. Malowanie Sali.

Zrealizowano

Wyposażenie budynku OSP Starowa 
Góra w rolety Realizacja: sierpień-wrzesień 2015

Rozbudowa świetlicy w Gospodarzu

Wykonano projekt
Rozpoczęcie: wrzesień-listopad 
2015
Kontynuacja: 2016

Na niebiesko inwestycje już zrealizowane

Na  zielono inwestycje w trakcie realizacji
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

Bezpieczniej z Gospodarza do Guzewa
Przez cały lipiec trwały prace modernizacyjne ulicy Guzewskiej 

(droga powiatowa 2916E) na długości 2 200 mb. od skrzyżowania 
drogi krajowej 71 do Guzewa. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów z Piotrkowa Trybunalskiego. Inwestycja 
kosztowała 538 900 zł, z czego 250 tys. zł stanowi dotacja z Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. Wykonano nową nakładkę asfaltową 
i utwardzono pobocze. Rowy zostały odnowione, oczyszczone 
z zarośli i pogłębione. Namalowano znaki poziome oraz ustawiono 
nowe oznaczenia niebezpiecznego zakrętu. 

Na wykonane prace wykonawca dał 6 –letnią gwarancję. 30 lipca 
prace odebrali przedstawiciele firmy, Urzędu Gminy oraz radna 
Gospodarza Anna Tumińska – Kubasa i radny Guzewa i Babich 
Wiesław Gąsiorek. 

 Anna Tumińska- Kubasa
Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

ul. Guzewska foto. Anna Tumińska-Kubasa

,,KTO SIĘ BOI DRONA?”
W lipcowym numerze „Gazety Rzgowskiej” 

ukazał się artykuł „STOP dla inwigilacji 
mieszkańców”, w którym umieszczono informacje 
nieprawdziwe i nonsensowne. Ponieważ to ja 
kierowałem kontrolą podatku, której rezultatów 
dotyczy artykuł, chciałbym się do niego odnieść, 
powołując się na konkretne cytaty.

Sprostowania i wyjaśnienia do artykułu „Gazety 
Rzgowskiej”
I - Nieprawdy

Tytuł: „STOP dla inwigilacji mieszkańców”
Kontrola Komisji Rewizyjnej dotyczyła podatków 

pobieranych od przedsiębiorców, nie od mieszkańców. 
Wnioski dotyczą więc przedsiębiorców, nie 
mieszkańców. Nikt nie chce nikogo inwigilować. 
Po prostu wszyscy przedsiębiorcy powinni płacić 
podatki uczciwie, prawda? Rada Miejska ani Komisja 
Rewizyjna nie mogą poza tym nikogo inwigilować, bo 
nie mają ku temu uprawnień. Radni mogą kontrolować 
tylko urząd, co zgodnie z wolą mieszkańców czynią.

„O mały włos, a drona musiałyby zakupić władze 
Rzgowa. Zobowiązuje ich do tego uchwała Rady 
Miejskiej z 17 czerwca 2015 r. w reakcji po kontroli 
podatkowej”

17 czerwca 2015 nie było Sesji Rady Miejskiej, 
radni nie mogli więc podjąć takiej uchwały!                                                                                                                                        

Do chwili obecnej Rada Miejska nie podjęła  
uchwały o zakupie drona !

II - Nonsesny
„Jeden z tańszych dronów oferowanych przez 

(…) kosztuje 45 tys. zł brutto” i dalej „10-dniowy 
kurs 12 250 tys. zł za jedną osobę. Jeden urzędnik 
odpowiadałby za pilotaż, a drugi za obsługę aparatury 
pokładowej. Do tego należy dodać koszt opracowania 
ortofotomap”.

Sumując wartości podane przez „Gazetę Rzgowską” 
otrzymujemy 69 500 zł + koszt mapy. Wątpliwości, 
które wykazała kontrola dotyczą kilkuset tysięcy 
złotych na przestrzeni zaledwie czterech lat! Czyli 
krótko mówiąc, dron by się gminie opłacił, wbrew 
twierdzeniom „GRz”.

„Burmistrz uważa, że nie można doprowadzić do 
sytuacji, kiedy mieszkańcy czuliby się inwigilowani 
przez urzędników. Przecież operatorzy gminnego 
drona teoretycznie mogliby ich znać i przy okazji 
poobserwować dla hecy”

Głęboko wierzę, że Urząd Miejski nie zatrudnia 
osób, które chcą „poobserwować dla hecy” 
mieszkańców. Jeżeli „Gazeta Rzgowska” posiada 
na ten temat informacje bardzo proszę o interwencję 
w tej sprawie. To niedopuszczalne!

„1 lipca nad lotniskiem na Okęciu samolot 
pasażerski ze 113 osobami na pokładzie minął drona 
w odległości zaledwie 100 metrów”.

Gmina Rzgów nie leży przy lotnisku Okęcie, 
co ma więc piernik do wiatraka? To tak, jakby 
napisać, że w Urzędzie Miejskim w Rzgowie nie 
można używać zapałek, bo w Warszawie wybuchł 
od zapałek pożar w magazynie.
III – Niestosowności

Uważam, że jest niestosowne, iż „Gazeta Rzgowska” 
na jednej stronie zestawia informację, jakoby 
istniała możliwość, że jeden z głównych inwestorów 
Rzgowa PTAK S.A. zmienia plany inwestycyjne 
oraz artykuł o tym, że Urząd miałby kupić drona do 
kontroli powierzchni zgłoszonych do opodatkowania. 
Niezorientowany czytelnik mógłby pomyśleć, że 
jedno wynika z drugiego. 

Ponadto anonimowy redaktor, który nie podpisał 
się pod swoim artykułem, nie zadał sobie nawet 
trudu kontaktu ze mną lub  Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej czy Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
To złamanie podstawowych zasad rzetelności 

dziennikarskiej i zwykła niestosowność.
Podsumowując rozważania na temat artykułu 

„Stop dla inwigilacji mieszkańców” który ukazał 
się w Gazecie Rzgowskiej należy stwierdzić, że 
jest on mizerny. Anonimowy redaktor „Gazety 
Rzgowskiej” próbuje straszyć mieszkańców gminy 
i odwrócić uwagę od prawdziwego problemu 
czyli niejasności związanych z podatkami od 
przedsiębiorców. Anonimowy autor kieruje uwagę 
mieszkańców na wydumane problemy z dronem, 
którego nie ma i pewnie nie będzie. Dron mógłby 
ewentualnie  pomóc urzędnikom, jeżeli taką decyzję 
podjęliby radni w uzgodnieniu z Burmistrzem . Nie 
chcą drona? Nie ma problemu. Niech sobie radzą bez. 
To może Urząd niech zakupi aktualne ortofotomapy 
i dokona weryfikacji stanu faktycznego nieruchomości. 
Byleby wreszcie skończyły się wątpliwości odnośnie 
podatku!

Cała ta burza wokół kontroli Komisji Rewizyjnej 
to chyba wynik strachu. Kto się tak przestraszył, że 
próbuje zdyskredytować pracę Komisji Rewizyjnej? 
A może w myśl przysłowia „uderz w stół, a nożyce 
się odezwą” jest coś na rzeczy? Nie ma powodu do 
niepokoju - ten kto uczciwie płaci podatki może 
spać spokojnie.

Nie dajcie się państwo nabrać na mydlenie 
oczu i odwracanie uwagi. Zapraszam do 
lektury protokołu z kontroli. Znajdziecie 
tam Państwo mapki, obliczenia i wnioski.  
Jest on dostępny pod tym linkiem 
w BIP: http://bip.rzgow.pl/news/8cbb00e55b958 
8adb935a0e8f12a39f3_1/podatki.pdf (BIP -> Menu 
podmiotowe -> Komisje Rady -> Kadencja 2014 - 
2018 -> Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej). 
Ciekawe, że publikacja tego protokołu w BIP 
zajęła urzędnikom 2 miesiące - nosi on bowiem 
datę 13.05.2015r a do BIP trafił 22.07.2015r.

PS. Miłośnikowi filmów Barei proponuję spacer 
po parku im. A. Mickiewicza w  Rzgowie. 

Już tam jest, „Miś na miarę naszych możliwości 
który otwiera oczy niedowiarkom” 

Fontanna-bidet . Jaka władza, taki „Miś”.
Leszek Chwiałkowski

Przewodniczący Zespołu Kontrolującego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Rzgowie

Strach ma wielkie oczy
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

Zestawienie wybranych  danych z wniosków złożonych w 2015 roku wg gmin powiatu łódzkiego wschodniego

Gmina

Ilość 
wniosków 
o płatności 

bezpośrednie

Ilość 
wniosków 
o płatności 

ONW

Gospodarstwa 
powyżej 10 ha

Gospodarstwa 
powyżej 15 ha

Płatności 
do bydła Płatności do krów Płatność do roślin 

wysokobiałkowych

Andrespol 115 57 8 3 16 9 15

Brójce 553 309 92 32 148 73 67

Koluszki 795 725 120 70 58 36 87

Nowosolna 252 231 31 15 21 14 34

Rzgów 467 305 63 29 69 29 54

Tuszyn 668 582 153 61 89 44 83

Trochę statystyki
Wakacje to typowy okres ogórkowy w naszych mediach i w związku z tym postanowiłem nie zanudzać naszych czytelników opowieściami o kolejnych 

szkoleniach i naborach wniosków  w Biurze Powiatowym ARiMR w Koluszkach, ale przedstawić kilka danych dotyczących naszego powiatu i gminy Rzgów 
jako pewne ciekawostki statystyczne. I tak w powiecie łódzkim wschodnim wg danych ARiMR rolnicy hodują: 8227 szt. bydła w 984 siedzibach oraz 702 szt. 
owiec w 19 siedzibach, 129 szt. kóz w 19 siedzibach i 126 695 szt. trzody chlewnej w 1085 siedzibach. 9 lipca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dopłaty 
bezpośrednie na rok bieżący. W tabeli poniżej zawarte są niektóre dane dotyczące złożonych wniosków przez rolników poszczególnych gmin naszego powiatu. 
Analizując tabelę widzimy, że nasza gmina Rzgów należy do średniaków naszym powiecie i gdybyśmy porównali ilość gospodarstw występujących o dopłaty 
z ilością mieszkańców w poszczególnych gminach to widzimy że najbardziej rolniczą gminą jest gmina Brójce, a najmniej gospodarstw jest w Andrespolu 
i Nowosolnej.

Jeżeli porównamy ilość gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha i odpowiednio 15 ha to widzimy, że najwięcej takich gospodarstw jest w gminach Tuszyn, 
Koluszki oraz Brójce. Z kolei Brójce to gmina gdzie najwięcej jest hodowane bydła, zarówno młodego jak i krów. Na koniec tej wakacyjnej wyliczanki pragnę 
zwrócić uwagę czytelników na dość mały udział wniosków o płatności do roślin wysokobiałkowych, co jest o tyle dziwne, bo na szkoleniach było bardzo duże 
zainteresowanie rolników tymi  płatnościami.

Jan Michalak 
Radny Rady Miejskiej w Rzgowie 

Gmina Rzgów przypomniała sobie o Kalinku
Inwestycji w Kalinku nie było długo, długo, oczywiście poza tymi 

absolutnie niezbędnymi. 
Cieszę się, że uległo to zmianie wraz z postępującą realizacją budżetu, 

który miałam przyjemność współtworzyć

Przede wszystkim odebrano już ważną i wyczekiwaną 
inwestycję czyli chodnik w Kalinku - od sklepu, do 
drogi na wodociągi. Nastąpiło to pod koniec lipca. 
Został wykonany także projekt modernizacji drogi 
z budową chodnika w Kalinku - od wiaduktu nad A-1 
do nr. 70. Na tę inwestycję ogłoszono 7 lipca przetarg.

Oprócz tego:
• zbudowano chodnik w Romanowie wraz z częścią 

prowadzącą do placu zabaw,
• naprawiona została droga gminna, dojazdowa 

do pól, co spotkało się z zadowoleniem ze strony 
rolników,

• zostało wykonane odwodnienie terenu przy 
kapliczce w Kalinku,

• wykonano prace w ramach reklamacji po wymianie 
wodociągu w Kalinku-Morgi.

•  Do naprawienia pozostał ewentualnie jeden wjazd,
• zamontowane zostało lustro na skrzyżowaniu 

Kalinka-Morgi z ul. Glinianą,
• ustawiony został znak ostrzegawczy o ostrym 

zakręcie.
Chciałabym również zauważyć, że kilka z w/w. 

rzeczy udało się zrobić także dzięki pozytywnemu 

odzewowi burmistrza Konrada Kobusa i jego urzędników na wnioski, które 
składałam od początku kadencji do Urzędu Miejskiego.

Ewa Fryczka
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rzgowie

chodnik w Kalinku foto.W. Kupisz
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Jako społecznik osiągnął już wiele, jednak 
wciąż się rozpędza. Mocno związany z ziemią 
rzgowską przedsiębiorca działa, bo to lubi, choć 
z reguły nie pcha się na afisz. 

Szanowni Czytelnicy! Miło mi zaprezentować 
Państwu mieszkańca naszej gminy, działacza 
społecznego, samorządowca i przedsiębiorcę, a obecnie 
także prezesa Gminnego Związku OSP pana Dariusza 
Krzewińskiego.

Pan Dariusz mieszka w Kalinie i tam też zaczęła 
się jego przygoda z działalnością społeczną. Jako 
samorządowiec był przez 14 lat radnym, a od ponad 
dwudziestu lat działa w szeregach OSP w Kalinie. 
Przez kilka lat sprawował funkcję skarbnika, obecnie 
jest wiceprezesem jednostki. Niedawno został 
wybrany także Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzgowie. 
Swoje doświadczenie zawodowe i  samorządowe 
oraz zamiłowanie do pracy społecznej zamierza 
wykorzystać w sprawowaniu nowej funkcji w gminie. 
Dariusz Krzewiński od wielu lat związany jest 
również ze Starową Górą – tam dorastał, a obecnie 
prowadzi firmę z branży motoryzacyjnej, Landcar 
KIA. Przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija i jest 
doskonałą wizytówką naszej gminy. 

– Dzień dobry Panie Prezesie. Przed Panem 
nowe wyzwania i nowe zadania. Jak czuje się 
Pan w tej roli?

Nie są to sprawy dla mnie obce. Wiele lat pracy 
w Radzie Gminy i ponad 20 lat prowadzenia własnego 
biznesu nauczyło mnie słuchać, analizować i wyciągać 
wnioski. Wiem, że nie zawsze ze wszystkimi się 
zgadzam – jestem osobą trudną do przekonania, 
ale jeżeli uznam, że warto o coś walczyć, bronię 
swego zdania do upadłego. Od wielu lat należę do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie, gdzie pełniłem 
różne funkcje, w tym skarbnika i wiceprezesa. 
Jestem w Zarządzie Powiatowym ZOSP RP, pracuję 
w Komisji ds. odznaczeń i jestem jej przewodniczącym. 
Obecna funkcja daje mi możliwość dalszej pracy 
dla innych. Jestem osobą, która potrafi organizować 
pracę w zespole, zawsze lubiłem pracę społeczną 
i doszedłem do wniosku, że to jest miejsce dla 
mnie. Oczywiście niedługo odbędą się wybory i to 
druhowie tak naprawdę ocenią moją pracę.

– Jakie są sprawy priorytetowe jeśli chodzi 
o ochotnicze straże pożarne?

Uważam, że jest kilka najpilniejszych spraw, 
którymi należy się zająć. Dużą bolączką w tej 
chwili jest proces komunikacji w straży. Traktuję 
ten problem jako ważny i przy pomocy druhów 
z jednostek pracujemy, by usprawnić komunikację. 
Nie chcę wprowadzać rewolucji, ale sądzę, że 
kilkoma prostymi posunięciami będzie można 
wiele zmienić na lepsze. Zamierzam również, przy 
akceptacji i pomocy pana burmistrza, stworzyć stronę 
internetową Zarządu Gminnego Związku OSP RP 
w Rzgowie. Będzie ona spójna z tworzoną właśnie 
stroną internetową Urzędu Miejskiego, a znajdzie się 
tam dużo informacji o obecnych działaniach zarządu, 
wiele porad prawnych, wzory poprawnych druków 
dokumentów i wniosków, plan działań i uroczystości, 
dane kontaktowe zarządów poszczególnych jednostek. 
Będą tam również informacje ze stron zarządu 

wojewódzkiego, głównego czy powiatowego, 
harmonogramy działań, plany pracy, statuty czy inne 
dokumenty do pobrania, z wypełnieniem których 
druhowie często mają problemy. Inną ważną sprawą 
są gminne zawody sportowo-pożarnicze. Uważam, 
że powinny odbywać się na terenie naszej gminy, 
tak jak to było kilka lat temu. Impreza ta cieszyła 
się dużą popularnością wśród mieszkańców, całe 
rodziny w niej uczestniczyły i kibicowały swoim 
strażakom. Obecnie w związku ze sporą odległością 
nie zawsze mieszkańcy jadą i kibicują naszym 
strażakom w Koluszkach. Kolejnym priorytetem 
będzie sprawdzenie, przy udziale komisji rewizyjnej, 
stanu wyszkolenia i dokumentacji w jednostkach, oraz, 
jeżeli będzie akceptacja zarządów poszczególnych 
OSP, wprowadzenie wspólnych standardów i pomoc 
w ich wdrożeniu. Nie chcemy oczywiście robić zbyt 
gwałtownych działań, by nie zniechęcić druhów, ale 
niestety prawo, przepisy bezpieczeństwa, złożoność 
działań podczas akcji i konsekwencje w przypadku 
popełnienia błędów są tak duże, że druhowie muszą 
być ich świadomi. Oczywiście zacznę od swojej 
jednostki, by wszelkie błędy, jakie możemy popełnić, 
popełnić u siebie.

– Z jakimi problemami boryka się ochotnicza 
straż pożarna poza komunikacją? Czy są to też 
problemy ze sprzętem? 

Częściowo zdążyłem się już zapoznać z problemami. 
Tak jak powiedziałem wcześniej, w mojej ocenie 
komunikacja i szkolenia są tutaj najistotniejsze. 
Potrzeby sprzętowe są mniejszym problemem. 
O wyposażenie zadbano w poprzednich latach – dzięki 
staraniom Jana Mielczarka (poprzedniego prezesa 
i burmistrza), Stanisława Bednarczyka (obecnego 
wiceprezesa Zarządu Odziału Wojewódzkiego 
Zwiazku OSP RP) i Marka Bartoszewskiego 
(wiceprezesa Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP) oraz dzięki przychylnemu spojrzeniu całej byłej 
Rady straże były dobrze doposażone. W tym okresie 
wyremontowano wiele strażnic, budowano nowe, 

zakupiono wiele nowoczesnych pojazdów bojowych 
i sporo sprzętu gaśniczego. Nasza gmina jest więc 
dobrze przygotowana, choć oczywiście są jeszcze 
jednostki, gdzie przydałoby się wsparcie sprzętowe. 
Obecna Rada będzie miała mniej pracy, ale liczę na 
współpracę i dalszą przychylność ze strony naszych 
obecnych włodarzy. 

Trzeba też powiedzieć, że da się zauważyć 
zmiany w spojrzeniu ochotników na całokształt 
działań jednostki. Jest kilka jednostek, w których 
widać chęci intensywnego rozwoju i doskonalenia 
się. Dobrym przykładem, aczkolwiek nie jedynym, 
są druhowie z Grodziska. Za przykładem Bronisina 
Dworskiego działają, by wprowadzić w jednostce 
sekcję ratownictwa wysokościowego. Wbrew pozorom 
jest to ważna sekcja, obiekty są coraz wyższe i akcje 
ratownicze są tutaj o wiele bardziej skomplikowane. 
Ważna jest również kwestia młodzieży. Niektóre 
jednostki borykają się z tzw. starzeniem jednostki. 
Osobiście uważam, że winę za ten stan rzeczy 
ponoszą same jednostki. Niewiele z nich bierze udział 
w zawodach sportowo-pożarniczych, konkursach typu 
„Młodzież zapobiega pożarom” czy też konkursach 
plastycznych. To przecież jest najlepsza okazja, by 
przyciągnąć młodzież. Wiem, że stworzenie drużyn 
młodzieżowych, przygotowanie ich do zawodów i praca 
z nimi przy treningach to duże wyzwanie, ale wiem 
również, jak bardzo praca ta jest satysfakcjonująca.  

Wiem to, ponieważ przez wiele lat byłem osobą 
odpowiedzialną w naszej jednostce za ten obszar 
działań. Młodzi ludzie sami przychodzą, ćwiczą 
i szukają kontaktu, i zawsze można na nich liczyć 
w zawodach. 

– Czy ma Pan jakieś życzenia na przyszłość 
dla siebie i dla strażaków? 

Dla siebie życzenia bardzo osobiste. Życzę sobie 
dużo zdrowych wnuczek i wnuków, a druhom życzę 
dużo wytrwałości podczas ćwiczeń, jak najmniej 
wyjazdów do akcji, a jeżeli już wyjadą, to by powroty 
były w takim samym składzie, a druhowie w takiej 
samej kondycji, w jakiej do akcji wyjeżdżali.

Dziękuję za rozmowę. 
Z prezesem Dariuszem Krzewińskim

rozmawiał Tomasz Łuczyński

Rozmowa miesiąca
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Dla kogo bezpłatne podręczniki
W roku szkolnym 2014-2015 pierwszaki otrzymały bezpłatny elementarz 

(wypożyczany z biblioteki szkolnej) oraz  dotację celową na podręcznik 
do języka obcego - 25 zł na 1 ucznia, a także na materiały ćwiczeniowe do 
kształcenia ogólnego - 50 zł. Sukcesywnie, bezpłatne podręczniki obejmą od 
1 września kolejne roczniki. 

Więcej zostanie w kieszeni

I tak od roku szkolnego 2015/2016 dotacje otrzymają klasy I, II, IV szkoły 
podstawowej oraz I gimnazjum. Klasy II szkoły podstawowej otrzymają 
również bezpłatny podręcznik MEN  pt. „Nasza szkoła”.  W roku szkolnym 
2016/2017- dotacje obejmą klasy I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz I i II 
gimnazjum. W roku szkolnym 2017/2018 z bezpłatnych książek skorzystają już 
wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 

W dalszym ciągu dotacja celowa na podręcznik do języka obcego dla klas 
I-II szkoły podstawowej wynosi  25 zł na 1 ucznia, na materiały ćwiczeniowe 
do kształcenia ogólnego dla klas I-II  50 zł, na podręczniki lub materiały 
edukacyjne dla klas IV  - 140 zł, na materiały do ćwiczeń dla klas IV-  25 
zł. Tak więc materiały edukacyjne np. zbiory zadań, atlasy historyczne lub 
przyrodnicze, uzupełniające treść podręczników – będą bezpłatne.

Na poziomie gimnazjalnym, ustawodawca określił wysokość dotacji celowej 
na podręczniki lub materiały edukacyjne w danym roku w wysokości  250 zł 
na ucznia, a na materiały do ćwiczeń -  25 zł. Dotacja ta nie dotyczy religii, 
która jest przedmiotem nieobowiązkowym. Rodzice w dalszym ciągu zakupują 
katechizmy we własnym zakresie.

W zbliżającym się roku szkolnym 2015/2016 - rodzice uczniów klas III, V, 
VI szkoły podstawowej  oraz II i III gimnazjum zakupują jeszcze książki we 
własnym zakresie i płacą za nie w całości. Tak samo w roku szkolnym 2016/2017 
rodzice uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz III gimnazjum zapłacą za 
podręczniki z własnej kieszeni.

Dziecko bazgroli, rodzice zapłacą

Twarde prawa wolnego rynku sprawiły, że wydawcy musieli obniżyć ceny 

swoich książek, aby zmieścić się w kwotach dotacji MEN. Zgodnie z sugestią 
ministra edukacji, każdy podręcznik ma swoja cenę, aby nauczyciele mieli 
możliwość wyboru podręczników różnych wydawnictw.    Każdy komplet 
bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych powinien służyć 
uczniom przez 3 kolejne lata, bo dopiero po upływie takiego okresu można 
będzie wystąpić o nową dotację celową. Rodzice odpowiadają materialnie 
za podręczniki zniszczone, zagubione, uszkodzone bezpowrotnie z powodu 
wulgarnych wpisów, rysunków itp. Materiały ćwiczeniowe są uczniom 
przekazywane na własność. 

Szkoły do 15 września przedstawią organowi prowadzącemu informacje 
niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na 
wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe. W przypadku zmiany liczby uczniów, co jak wiadomo dzieje się 
prawie zawsze, szkoły zaktualizują informacje. Końcowe rozliczenie dotacji 
nastąpi do 15 stycznia.

Bezpłatne nie oznaczy doskonałe 

Rzgowscy nauczyciele uważają, że szybkie tempo wprowadzania do użytku 
szkolnego elementarza (około 8 miesięcy) spowodowało jego niedopracowanie. 
Podręcznik zawiera treści jedynie z edukacji polonistycznej, matematycznej, 
częściowo społecznej. Zawarte w nim teksty są zbyt trudne do nauki czytania, 
szczególnie dla dzieci 6-letnich, które mogą mieć jeszcze problemy z wymową. 
W opinii rodziców ewidentną zaletą jest bezpłatność podręczników. Miękkie 
okładki sprzyjają niestety zaginaniu stron; a podręczniki mają przecież służyć 
3 lata.

Skoro nie można nic zapisywać w podręczniku wielokrotnego użycia, więc 
dzieci przepisują do zeszytu. Jeśli zapiszą źle, jak choćby angielskie słówka, 
a nikt tego im tego nie poprawi przez pewien czas, w zeszycie i pamięci niestety 
zostaną błędne treści. 

Włodzimierz Kupisz

Szczęśliwa trzynastka 
dla Rzgowa

W czerwcu we Wrocławiu odbył 
się Kongres Regionów. Podczas tej 
imprezy Małgorzata Rózga odebrała 
- w imieniu burmistrza Rzgowa - 
dyplom, poświadczający zajęcie XIII 
miejsca w rankingu miast atrakcyjnych 
dla biznesu w kategorii miast do 50 
tysięcy mieszkańców. Nasza gmina 
została w tej kategorii nagrodzona 
jako jedyna w województwie łódzkim 
i jedna z dwudziestu w Polsce. To duże 
wyróżnienie i potwierdzenie naszej 
dobrej kondycji!

Ranking jest ogłaszany co rok 
przez międzynarodowy miesięcznik 
gospodarczy „Forbes” oraz Centralny 
Ośrodek Informacji Gospodarczej 
COIG. Twórcy rankingu śledzą wzrost 
liczby firm w przeliczeniu na tysiąc 
mieszkańców. W gminie Rzgów 
przyrost przedsiębiorstw wyniósł 1,65 
/1000 mieszkańców. Dla porównania 
podwarszawska gmina Raszyn zajęła 
X miejsce odnotowując przyrost ilości 
firm o 1,79/1000 mieszkańców. Liderem 
listy okazała się gmina Lesznowola ze 
wzrostem 11,69/1000 mieszkańców. 

Wyróżniając gminę, doceniono 
wysiłek przedsiębiorców i wszystkich 

osób zatrudnionych w nowo powstających 
firmach. Wysokie miejsce w rankingu 
miast atrakcyjnych dla biznesu jest 
kolejnym dowodem na to, że Rzgów 
i okalające go miejscowości są dogodnym 
miejscem do prowadzenia, rozwijania 
i lokowania nowych inwestycji.

- Dzięki przedsiębiorczości swoich 
mieszkańców i inwestorów, którzy u nas 
ulokowali swoje firmy, nasza gmina od 
lat odnosi sukcesy gospodarcze – mówi 
burmistrz Rzgowa Konrad Kobus. 
- Wśród miejscowości województwa 
łódzkiego, nie pierwszy raz przewodzimy 
przecież w rankingach. To aktywność 
i zaradność naszych obywateli 
przesądza o tym, że Rzgów jest miastem 
o najniższym bezrobociu w powiecie 
łódzkim-wschodnim. Jestem dumny, że 
mogę być gospodarzem gminy, która 
dobrze się rozwija, skutecznie radzi sobie 
z kryzysem oraz w której coraz więcej 
osób chce inwestować i mieszkać. To 
dla państwa staramy się tworzyć jak 
najlepszą infrastrukturę i jak najbardziej 
przyjazne warunki obsługi w naszym 
urzędzie. Każdy nowy przedsiębiorca 
uzyskuje kompleksową pomoc. 

Włodzimierz Kupisz
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„Czekamy ciebie, czerwona zarazo, 
byś wybawiła nas od czarnej śmierci, 

byś nam Kraj przedtem rozdarłwszy na 
ćwierci, 

była zbawieniem witanym z odrazą.”
Fragment utworu” Czerwona zaraza” 

Józefa Szczepańskiego poety poległego 
w Powstaniu Warszawskim.

O Powstaniu Warszawskim każdy 
słyszał. Zapewne większość Polaków 
wie, w którym roku wybuchło, co 
to jest godzina „W”, jak wygląda 
symbol „Polski walczącej”  a także jak 
długo trwały walki. Jednak poza tymi 
podstawowymi informacjami powstanie 
jest dla nas wielką niewiadomą.
W skrócie:

1 sierpnia 1944 r. dokładnie 
o godzinie 17.00, w Warszawie 
rozpoczęto powstanie. Żołnierze AK 
wraz z ludnością cywilną stanęli do 
walki z hitlerowskim okupantem. Walki 
rozpoczęte 1 sierpnia trwały przez 

kolejne 63 dni. Jednak trzeba pamiętać, 
że nie cała Warszawa walczyła przez 
63 dni, walki na warszawskiej Pradze 
zakończyły się już po kilku dniach. 
Kolejne dzielnice ,zarówno te położone 
po wschodniej i zachodniej stronie 
Wisły poddawały się pod naporem lepiej 
wyposażonych okupantów. Niemcy 
zdobywając teren zmuszali powstańców 
do wycofania się do kolejnych punktów 
oporu, w ten sposób powoli odcinali 
powstańców i zaciskali walczących 
w coraz mniejszym terenie. Pomimo 
ogromnego zrywu , powstanie upadło. 
Powstańcy nie byli wyszkoleni ani 
wyposażeni , zrzuty przeprowadzane 
przez aliantów w większości nie 
docierały do warszawiaków, przewaga 
hitlerowców była niepodważalna i nawet 
najsilniejsza wola mieszkańców nie 
mogła się jej przeciwstawić . Ostatecznie 
2 października doszło do kapitulacji.
O co chodziło:

Głównym założeniem było odzyskanie 
miasta przed wkroczeniem Armii 

Czerwonej. Wierzono, że odzyskanie 
stolicy pozwoli na odzyskanie rządów 
w kraju i doprowadzi do samostanowienia. 
Kolejnym ważnym założeniem było 
pokazanie światu, że Polacy wciąż są 
zdolni do walki w obronie ojczyzny. 
Miało to doprowadzić do zmuszenia 
państw alianckich do wsparcia walki 
Polaków.
Problematyka powstania 
warszawskiego:

Rozkaz wydany przez Komendę 
Główną Armii Krajowej , wzniecający 
powstanie miał zmobilizować wszystkich 
do walki.  Celem było wyzwolenie 
miasta z rąk hitlerowców, jeszcze 
przed przybyciem wojsk sowieckich.  
Pomimo wielu lat, które upłynęły od 
tego zrywu, do dzisiaj nie jesteśmy 
w stanie w sposób jednoznaczny ocenić 
Powstania Warszawskiego. Historycy nie 
są zgodni co do przyczyn i celu wybuchu 
powstania. W różnych pracach o tej  
tematyce można zobaczyć, że zdania 
są nie tylko podzielona, ale zupełnie od 
siebie różne. Jedyne co nie pozostawia 
wątpliwości, to nieprzygotowanie do 
walki, ogromne straty w ludziach 
i niewyobrażalne zniszczenie stolicy.

Najważniejszym pytaniem jest pytanie 
o powód rozpoczęcia walki. Niezależnie 
od tego co powstanie miało na celu, 
wywołanie go w tamtym czasie nie 
mogło doprowadzić do niczego innego, 
tylko do porażki. Rozkaz który został 
wydany przez Kwaterę Główną Armii 
Krajowej, w której najważniejszymi 
figurami byli gen. Okulicki i gen. „Bór” 
Komorowski, sprowadził śmierć i wielkie 
zniszczenia, część historyków uważa, 
że był to sabotaż, że w dowództwie 
AK działali agenci którzy wykonywali 
rozkazy w imieniu innych państw. Inni 
uważają, że był to brak wyobraźni 
ze strony dowódców. Może był to 
romantyzm, może była to tylko naiwność 
w siłę i pomoc aliantów, może było 
to działanie agentów lub niewiedza 
dowódców. Ważnym jest, że powstanie 
nie przyniosło oczekiwanych skutków.

Kolejne ważne pytanie to, kto zyskał 
na powstaniu? Tutaj odpowiedź może 
zaskakiwać, ale byli to Amerykanie, 
Anglicy i Rosjanie. Dla wszystkich trzech 
stron najważniejsze było osłabienie 
siły hitlerowskich Niemiec, powstanie 
wywołało zamęt i doprowadziło do 
strat w sprzęcie i ludziach okupanta. 
Armia Czerwona wręcz przyznała się 
do sprzyjania powstaniu, gdy pojawiła 
się na obrzeżach Warszawy, zatrzymała 
swój marsz i cierpliwie czekała aż 
jedni i drudzy walczący w mieście 
ostatecznie się wykrwawią, Stalin nie 

miał zamiaru pomagać powstańcom. 
Dla Amerykanów i Anglików zamęt na 
froncie pozwalał spokojniej prowadzić 
walki na zachodzie. 

Jednak największym zaskoczeniem 

jest fakt, że nasi „sojusznicy” którzy 
pozostawili nas samych sobie już 
w pierwszych dniach wojny, zdradzili 
nas po raz kolejny, w bardziej dotkliwy 
sposób. Żaden z sojuszników nie 
poinformował Polaków, że ich los już 
został przesądzony, niezależnie od tego 
ile powstań by wybuchło i niezależnie 
od tego ile krwi by przelano, świat 
sprzedał Polaków i już nie interesował 
się ich losem. Z wielką chęcią podsycano 
nadzieje na odzyskanie kraju, okazywano 
iluzoryczną pomoc w postaci zrzutów 
zaopatrzenia, ale to wszystko miało 
doprowadzić do jak najdłuższej 
walki z Niemcami. Polska podczas 
porozumienia w Teheranie, który odbył 
się w roku poprzedzającym powstanie 
(1943) została oddana w ręce Stalina 
i już w żaden sposób nie można było 
tego odwrócić, żadne działanie Polaków 
nie mogło doprowadzić do zmian. 
Odzyskanie kraju i samostanowienie 
były iluzją. Polacy zostali wykorzystani 
przez własnych sojuszników. O losie 
Polski zadecydowali we trzech Winston 
Churchill, Franklin Delano Roosevelt  
i Józef Stalin, a Polacy mieli tylko 
za zadanie osłabić wojska Hitlera 
i wpaść w nową okupację, tym razem 
nadchodzącej ze wschodu.
Niemiecka zbrodnia

Powstanie Warszawskie stało się 
sceną makabrycznych zbrodni. Walka ze 
zbuntowanym miastem była prowadzona 
nawet jak na stan wojny w sposób 
niedopuszczalny. Niemiecki okupant 
równał z ziemią każdy budynek i zabijał 
całą ludność cywilną. W tym miejscu 
można przytoczyć mord na Woli, gdzie 
w ciągu trzech dni zginęło ok. 30 tys. 
ludzi. Mieszkańcy wpychani w podwórka 
byli masowo rozstrzeliwani, następnie 
na stosie trupów odbywała się kolejna 
egzekucja. Świadkowie wspominają, że 
w takich miejscach ilość trupów była 

tak duża, że stos sięgał dwóch metrów 
wysokości. Dochodziło do sytuacji 
w której nazistom brakowało amunicji 
do kolejnych mordów bezbronnych. 
Niestety nie zatrzymało to kolejnych 
zbrodni a dodatkowo sprawiło, że 
były one jeszcze bardziej bestialskie.  
Budynki mieszkalne, szpitale, kościoły 
były palone a ludzie którzy się w nich 
ukrywali płonęli żywcem. Niemcy 
wykorzystywali mieszkańców Warszawy 
jako żywe tarcze idąc do natarcia na 
pozycje powstańców. Liczba ofiar 
Powstania Warszawskiego wynosi 
ok.180- 200 tys. Ciężko sobie wyobrazić 
takie zbrodnie, jednak musimy mieć 
świadomość, że to wszystko wydarzyło 
się naprawdę i nie jest to bardzo 
odległa historia. Niemcy do tej pory 
nie odpokutowali swoich zbrodni. List 
biskupów polskich do niemieckich 
z 1965r. z przesłaniem „wybaczamy 
i prosimy o wybaczenie” może być 
początkiem układania dobrych relacji, 
jednak ze strony  Niemiec  w stosunku 
do Polski nie nastąpiło prawdziwe 
rozliczenie za zbrodnie dokonane 
w okresie okupacji. Niemcy muszą 
nadal rozliczyć się ze swojej historii.
Gloria victis- chwała pokonanym

Niezależnie od tego , kto jak postrzega 
Powstanie Warszawskie, to nikt nie 
może odmówić ludziom biorącym 
w nim udział, męstwa, bohaterstwa, 
patriotyzmu i solidaryzmu. Tym ludziom 
należy się oddanie hołdu za ich walkę. 
Każdy Polak znajdujący się w tym 
czasie w stolicy niezależnie od tego 
skąd pochodził, walczył ramię w ramię 
z innymi. Wiadomym jest, że powstanie 
było źle zorganizowane, znany jest 
też fakt, że środki potrzebne do walki 
tj. broń, amunicja, opatrunki  mogły 
wystarczyć tylko na kilka dni oporu 
(jeden na siedmiu powstańców miał 
cokolwiek). Dlatego zadziwiający jest 
fakt, że obrońcom Warszawy udało 
się wytrwać ponad dwa miesiące. 
Niewystarczające zasoby ograniczyły 
liczbę ludzi którzy mogli zbrojnie 
walczyć, jednak każdy robił co mógł 
aby pomóc. Ludzie walczyli na różne 
sposoby, jedni szli z bronią, inni 
malowali symbole Polski walczącej 
na murach, kolejni zdobywali ważne 
informacje. Niezależnie od tego czy ktoś 
był mężczyzną czy kobietą, starcem czy 
dzieckiem każdy na swój sposób chciał 
uwolnić miasto. Podczas powstania do 
walki z okupantem stanęło wiele dzieci 
w różnym wieku. Stawały i ginęły za 
wolność. Niestety ich poświęcenie nie 
przyniosło upragnionej wolności miastu, 
a w powojennej i dzisiejszej Polsce 
zabrakło i brakuje takich ludzi, którzy 
byliby odważni, honorowi i gotowi do 
poświęceń.  

Marcin Cegiełka

Powstanie Warszawskie

LEKCJA HISTORII

„Kotwica” - symbol Polski walczącej

Mały powstaniec



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

A wszystko zaczyna się 
w przedszkolu…

Warsztaty plastyczne, muzyczne, 
kulinarne, wycieczki, spotkania 
z gośćmi z zagranicy, program “Młody 
Naukowiec” – to wbrew pozorom 
wcale nie zajęcia dla studentów, ale… 
dla najmłodszych. Skąd pomysł na 
założenie przedszkola i czy trudno 
otworzyć placówkę, która wyłamuje się 
z kanonów edukacji najmłodszych – o to 
zapytałem założycielki Niepublicznego 
Przedszkola Kulturowo – Rekreacyjnego 
Świat Odkrywców w Starej Gadce. 

Dwie przedsiębiorcze panie: 
radca prawny Klaudia Suchożebrska 
(obecnie dyrektor administracyjny 
przedszkola) i nauczycielka języka 
polskiego i wychowania przedszkolnego 
– mgr Marieta Jędrzejec (teraz dyrektor 
pedagogiczny w przedszkolu) wzięły 
sprawy w swoje ręce i postanowiły 
stworzyć placówkę swoich marzeń. Są 
niezwykle pracowite i mają niesamowite 
pomysły. Tajemnicą ich sukcesu 
jest jednak nie ilość pomysłów, ale 
umiejętność zarażania nimi innych.

Skąd pomysł na taką działalność?

Przedszkole powinno być wstępem 
do świata edukacji, dokonującym się 
w bezpiecznym i inspirującym dla 
dziecka otoczeniu. Przecież wszystko 
zaczyna się w przedszkolu. Dziecko 
zdobywa kompetencje, które warunkują 
dobry start w szkole i relacje z ludźmi 
w przyszłym „dorosłym” już życiu. 
Ze szczęśliwych, otwartych na świat, 
wierzących w siebie dzieci, wyrastają 
szczęśliwi, odpowiedzialni, otwarci, 
odporni na niepowodzenia dorośli. Nie 
ma wątpliwości, że wybór przedszkola 
to ważna i trudna decyzja.

Pomysł na przedszkole dojrzewał 
w nas przez jakiś czas. Obie jesteśmy 
matkami dzieci w wieku przedszkolnym 
i nasze oczekiwania i doświadczenia 
związane z uczęszczaniem dzieci do 
różnych placówek, pobudziły w nas 
chęć otwarcia własnej wypieszczonej 
i wymarzonej placówki. Chciałyśmy 
stworzyć takie doskonałe, kameralne 
przedszkole, do którego mogłyby 
uczęszczać nasze dzieci. Bezpośrednim 
motorem w realizacji zamierzonego 
celu było to, że na Marietę, która 
uczyła wcześniej języka polskiego 
w szkole, po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego czekał okrojony do 
połowy etat. Pomyślałyśmy zatem 
o wspólnym biznesie powiązanym 
z edukacją, o idealnym przedszkolu 
z bogatą ofertą edukacyjną, które położy 
nacisk na wszechstronny i nieustanny 
rozwój dziecka, zarówno w aspekcie 
jego możliwości intelektualnych,  
jak i fizycznych. Główne założenia 

naszej placówki oparte zostały na 
myśli pedagogicznej profesor Heleny 
Radlińskiej, która uważała, że 
„wychowanie polega na pielęgnowaniu 
rozwoju psychofizycznego, chronieniu 
procesu wrastania w środowisko 
społeczne i przyrodnicze oraz we 
wprowadzaniu w świat wartości 
kulturowych”.

Celem tak rozumianego wychowania 
jest kształtowanie u dzieci poczucia 
przynależności społecznej i postawy 
patriotycznej, przy jednoczesnym 
poszanowaniu odmienności 
i indywidualizmu drugiego człowieka. 
By sprostać tym założeniom w naszym 
przedszkolu oferujemy szereg zajęć 
przybliżających młodemu człowiekowi 
język, literaturę, tradycje,  obyczaje 
i przyrodę Polski na tle innych krajów, 
ze szczególnym uwzględnieniem państw 
Unii Europejskiej.  

Co zdecydowało o wyborze miejsca 
na przedszkole? 

Dziś luksusem jest cisza i spokój. Obie 
jesteśmy mieszczuchami. Ciągniemy 
do natury. Szukałyśmy miejsca z jednej 
strony z dala od miasta, spalin i całego 
miejskiego zgiełku, ale jednocześnie na 
tyle blisko miasta, by można szybko 
i łatwo dojechać do przedszkola. 
Poszukiwałyśmy miejsca gdzie dzieci 
mogłyby się czuć swobodnie, gdzie 
mogłyby przez cały rok odpoczywać 
i bawić się na świeżym powietrzu. 
Chciałyśmy stworzyć przedszkole, które 
dawałoby dzieciom poczucie, jakby cały 
rok były u babci na wsi, a jednocześnie 
każdego dnia mogły uczestniczyć 
w licznych, ciekawych i rozwijających 
je pod względem edukacyjnym 
zajęciach, wykraczających ponad 
podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. Niezwykle istotne jest 
dla nas dbanie o zdrowie i sprawność 
fizyczną dzieci. Wierząc, że „w zdrowym 
ciele zdrowy duch” chciałyśmy, aby 
nasi podopieczni jak najwięcej czasu 
przebywali na świeżym powietrzu, 
planowałyśmy spacery po okolicy 
i zabawy na placu zabaw. Początkowo 
sądziłyśmy, że wystarczy dostatecznie 
duży budynek w ciekawej okolicy, jednak 
wybór miejsca na przedszkole okazał się 
bardzo trudny. Trudno było znaleźć lokal, 
który spełniałaby odpowiednie wymogi 
sanitarne, BHP i PPOŻ i jednocześnie 
znajdował się na terenach zielonych. 
Gdy udało się znaleźć idealny budynek, 
czekał nas generalny remont i cały 
proces przystosowania obiektu. 

Jaka jest oferta placówki i ile 
dzieci może z niej korzystać?

Naszym celem jest przygotowanie 
młodego człowieka do świadomego 

i twórczego 
u d z i a ł u 
w życiu  

społeczeństwa, dlatego za główne 
zadania uznałyśmy: wspieranie 
dzieci w rozwoju intelektualnym 
i motorycznym, budowanie systemu 
wartości i wychowywanie tak, by 
wiedziały co jest dobre, a co złe, 
konstruowanie dziecięcej wiedzy 
o świecie. Dzieci uczą się u nas 
języków obcych (angielski i hiszpański), 
uczestniczą w warsztatach plastycznych, 
muzycznych i kulinarnych. Ponad 
podstawę programową wykracza 
również nauka tańca, rytmika, zajęcia 
sportowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 
z psychologiem (arteterapia, zajęcia 
sensoryczne i uspołeczniające), zajęcia 
z logopedą. Cyklicznie odbywają się 
u nas rodzinne warsztaty plastyczne, 
w których przedszkolaki uczestniczą 
wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, 
dziadkami. Dzieci i ich rodzice otoczeni 
są opieką psychologa, który pracuje u nas 
na stałe. Niezwykle ważne jest dla nas 

wprowadzanie najmłodszych w świat 
wartości estetycznych i nauczenie 
wypowiadania się poprzez muzykę, 
formy teatralne czy sztuki plastyczne. 
Każdy miesiąc w naszym przedszkolu 
poświęcamy poznawaniu innego kraju, 
czemu podporządkowujemy tematykę 
zajęć i warsztatów prowadzonych 
w ramach autorskiego cyklu Obieżyświat.  

Istotą naszej placówki jest dostrzeżenie 
w dziecku aktywnego badacza 
rzeczywistości. By dzieci nie tylko 
wiedziały, ale także doświadczały świata,  
cykl zajęć i warsztatów kulturowych 
wspierany jest  przez związane z nimi 
tematycznie działania rekreacyjne, m.in. 
kilkugodzinne i całodniowe wycieczki. 
Do przedszkola zapraszamy gości 
z różnych krajów, przygotowujemy 
potrawy charakterystyczne dla danego 
państwa itp. Podstaw fizyki i chemii 
przedszkolaki uczą się na zajęciach 
autorskich pt. Młody Naukowiec. 
Tak rozumiane i wdrażane edukacja 

i wychowanie rozbudzają aktywność 
i ciekawość świata, a także wspierają 
samodzielność dziecka, co sprawia, 
że w przyszłości  będzie ono w stanie 
osiągnąć nie tylko sukces edukacyjny, ale 
także kreować i zmieniać rzeczywistość. 
Wychowawcy stymulują wszystkie 
strefy osobowości dzieci, dbają o ich 
harmonijny rozwój, a wykorzystując 
w trakcie zajęć i zabaw wiele pomocy 
dydaktycznych, uatrakcyjniają czas 
spędzony w przedszkolu. 

Dzięki temu, że grupy są małe, 
wychowawcy doskonale znają swoich 
podopiecznych, co pozwala im 
dostosowywać zadania do możliwości, 
potrzeb, zainteresowań i wieku każdego 
dziecka. W przedszkolu jest obecnie 23 
dzieci (na 40 przygotowanych miejsc), 
w żłobku zaś jest ośmioro dzieci i jeszcze 
dwa miejsca wolne. W przedszkolu 
pracuje trzech nauczycieli, psycholog-
pedagog, lektor hiszpańskiego, 
angielskiego i logopeda. W mini żłobku 
pracuje trzech opiekunów.

Co Panie czują teraz patrząc na 
obiekt i całe przedsięwzięcie?

Działalność, którą prowadzimy, 
jest naszą wielką pasją i dostarcza 
mnóstwa satysfakcji. Jednocześnie mamy 
poczucie ogromnej odpowiedzialności, 
która spoczywa na nas w prowadzeniu 
placówki przedszkolnej. Stawiamy na 
najwyższe standardy i wartości etyczne. 
Zbudowałyśmy miejsce pracy na całe 
życie. Jest to ogromna inwestycja, która 
mamy nadzieję długookresowo będzie 
przynosić nie tylko zyski finansowe, 
ale również coraz większe zadowolenie 
z pracy i rozwoju naszych podopiecznych. 

Dziękuję za rozmowę. 
Z właścicielkami Niepublicznego 

Przedszkola Kulturowo – 
Rekreacyjnego Świat Odkrywców 

w Starej Gadce
rozmawiał Tomasz Łuczyński

Przedsiębiorczość na obcasach
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Kronika OSP
01.07.2015 r.

Ok. godz. 12:15 dwa zastępy (SLRt i GCBA) 
z naszej jednostki udały się do zdarzenia na drodze 
krajowej nr 1 przy skrzyżowaniu z ul. Cmentarną 
w Rzgowie, gdzie doszło do kolizji drogowej 
Volkswagena T4 z samochodem ciężarowym m-ki 
Terberg. Na miejsce zadysponowano również JRG-7 
Łódź i JRG Koluszki. W wyniku zderzenia doszło 
do uszkodzenia zbiornika z paliwem w samochodzie 
ciężarowym. Olej napędowy wylewał się na 
jezdnię. Bak został zabezpieczony przed dalszym 
wyciekiem. Na miejsce zadysponowano ciężki zastęp 
ratownictwa chemicznego z JRG-4 Łódź. Paliwo 
ze zbiornika przepompowano do beczki, a rozlane 
na jezdni zebrano sorbentem. Po zlikwidowaniu 
zagrożenia zastępy powróciły do bazy. Na miejscu 
działania prowadził także patrol Policji.

03.07.2015 r. 
Około godz. 8.40 SKKP PSP Koluszki 

zadysponowało zastęp GCBA 4/37 do (jak 
wynikało ze zgłoszenia) pożaru hali produkcyjnej 
w miejscowości Gospodarz (gm. Rzgów). Po 
dojeździe naszego zastępu do zdarzenia, na miejscu 
pracowały już 4 zastępy z JRG Pabianice. Okazało 
się, że pożarem objęty jest drewniany obiekt na 
posesji obok hali produkcyjnej. Przy akcji działały 
również zastępy z m.in. JRG Koluszki, OSP Stara 
Gadka, OSP Starowa Góra.

Około godz. 00.55 GCBA 4/37 z naszej OSP 
wyjechał do zdarzenia drogowego na DK1 w kierunku 
Łodzi na wysokości CH „Ptak”. Doszło tam do 
podobnej sytuacji jaka miała miejsce 18. czerwca 
br. Kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą, 
w której przewożona była żywność wjechał 
w betonowe barierki na budowie tunelu. Kierowca 
nie odniósł obrażeń i nie wymagał hospitalizacji. 
Doszło do wycieku oleju napędowego ze zbiornika 
pojazdu. Na miejsce zostały zadysponowane 
zastępy ratownictwa chemicznego z JRG-4 Łódź 
i GLBARt z JRG Koluszki. Dodatkowo udział 
w akcji brały: Zespół Ratownictwa Medycznego 
i Policja oraz ZSR „Ptak”. 

05.07.2015 r.
Około godz. 7.57 zastęp GCBA 4/37 został 

zadysponowany do wycieku gazu na jednej ze 
stacji paliw przy DK-1 w Rzgowie. Do zdarzenia 
zadysponowano także SLRchem i SCRchem 

z JRG-4 Łódź oraz GLBARt z JRG Koluszki.

06.07.2015 r. 
Około godz. 19.15 zadysponowano naszą 

jednostkę na ulicę Tuszyńską w Rzgowie. Celem 
działań była likwidacja zagrożenia związanego 

z agresywnymi owadami. 
Około godz. 13.17 zadysponowano naszą 

jednostkę na ulicę Dachową w Starowej Górze ( gm. 
Rzgów) Celem działań była likwidacja zagrożenia 
związanego z agresywnymi owadami.

8.07.2015 r.
Około godz. 10.21 zadysponowano naszą 

jednostkę na ulicę Krasickiego w Rzgowie. Celem 
działań była likwidacja zagrożenia związanego 
z agresywnymi owadami. 

15.07.2015 r.
Około godz. 02:35 nasza jednostka została 

zadysponowana na DK-1 (kier. Łódź) na wysokości 
C.H. Ptak, teren budowy tunelu. Trzeci raz w ciągu 
miesiąca doszło tu do kolizji drogowej ciągnika 
siodłowego z naczepą, który uderzył w betonowe 
barierki. Kierujący zespołem pojazdów nie odniósł 
obrażeń. Uszkodzeniu uległy zbiorniki z olejem 
napędowym, który rozlał się na znaczną powierzchnię 
drogi krajowej. Paliwo zebrano za pomocą sorbentu. 
Ruch w kierunku Łodzi był przez dłuższy czas 

zablokowany, Policja organizowała objazdy. Na 
miejscu działały zastępy z OSP Rzgów, JRG-7 
Łódź, JRG Koluszki, a także specjalne zastępy 
ratownictwa chemicznego z JRG-4 Łódź.

18.07.2015 r. 
Około godz. 18.30 zadysponowano naszą 

jednostkę na ulicę Wł. Reymonta w Rzgowie. Celem 
działań była likwidacja zagrożenia związanego 
z agresywnymi owadami. 

19.07.2015 r.
Około godz. 22:44 SLRt zostało zadysponowane 

do pomocy Policji w otwarciu mieszkania, gdzie 
istniało podejrzenie zgonu lub zasłabnięcia.

Około godz. 08.30 zadysponowano naszą 
jednostkę na ulicę Podleśną w miejscowości Prawda 
(gm. Rzgów). Celem działań była likwidacja 
zagrożenia związanego z agresywnymi owadami. 

24.07.2015 r.
Ok. godz. 15:22 zadysponowano GBA 2,5/16 

do miejscowości Romanów (gm. Rzgów). Celem 
działań była likwidacja zagrożenia związanego 
z agresywnymi owadami (osy).

Ok. godz. 09:44 zadysponowano GBA 2,5/16 
do miejscowości Czyżeminek (gm. Rzgów). Celem 
działań była likwidacja zagrożenia związanego 
z agresywnymi owadami (szerszenie).

informacje ze strony: www.osprzgow.pl

Z życia parafii
Sierpień to w polskiej pobożności miesiąc niemalże 

równie maryjny jak maj. 
W miesiącu sierpniu obchodzimy trzy święta ku 

czci Matki Bożej:

15 VIII – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, popularnie nazywanego świętem 
Matki Bożej Zielnej. W tradycji kościoła jest również 
nazywane jako „zaśnięcie” wyrazem tej wiary jest 
krakowski ołtarz Wita Stwosza.  

22 VIII - Wspomnienie Matki Bożej Królowej 
zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego 
przez papieża Piusa XII w setną rocznicę ogłoszenia 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

26 VIII - Matki Bożej Częstochowskiej. 

Ponadto jest to miesiąc wspomnienia dwóch świętych 
wybijających się w szerzeniu kultu Maryi - św. Bernarda 
z Clairveaux (20.08), jednego z najwybitniejszych 
ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana Marii 
Kolbego (14.08), którego postać i działalność jest 
wszystkim dobrze znana. 

16 VIII - Odpust ku czci św. Rocha patrona lekarzy  
Tomasz Łuczyński
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„MOJA RODZINA”
To temat tegorocznego konkursu plastycznego dla 

dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Konkurs 
już po raz czwarty zorganizowała Gmina Rzgów 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Rzgowie w ramach ogólnopolskiej kampanii 
„Postaw na Rodzinę”.

Do konkursu zgłoszono aż 142 prace w pięciu 
kategoriach wiekowych, indywidualnie oraz z wielu 
placówek oświatowych naszego terenu: Niepublicznego 
Przedszkola „Lalibu” ze Starowej Góry, Szkoły 
Podstawowej z Guzewa, Szkoły Podstawowej z Kalina, 
Szkoły Podstawowej ze Rzgowa, Gimnazjum ze 
Rzgowa, Pracowni Plastycznej GOK w Rzgowie oraz 
Zajęć Plastycznych prowadzonych w Starowej Górze.

Trzyosobowe Jury w składzie: Joanna Jeziorska 
- artysta plastyk, Ludmiła Morawska – Baykowska 
- artysta plastyk oraz Joanna Sękowska - fotografik 
oceniło prace i przyznało nagrody w następujących 
kategoriach:
I GRUPA WIEKOWA: 2012-2009
GRAND PRIX - IGOR KLUCEWICZ - ZAJĘCIA 
PLASTYCZNE STAROWA GÓRA
II miejsce JULIA KAFAR – PRZEDSZKOLE 
NIEPUBLICZNE „LALIBU” W STAROWEJ GÓRZE
II miejsce KACPER ROSIŃSKI – GOK W RZGOWIE
III miejsce LENA SZTANDOR – GOK W RZGOWIE
III miejsce KLAUDIA GAŁKIEWICZ – GOK 
W RZGOWIE
III miejsce KAROLINA KUROSZ – SZKOŁA 
PODSTAWOWA W KALINIE
WYRÓŻNIENIE ALICJA PIETRASZCZYK – 
PRZEDSZKOLE NIEPUB. „LALIBU” W STAROWEJ 
GÓRZE
WYRÓŻNIENIE ZUZANNA BUBAS – GOK 
W RZGOWIE
II GRUPA WIEKOWA: 2008-2007
GRAND PRIX – WIKTORIA PIETRZAK – GOK 
W RZGOWIE
I miejsce JOANNA TYLCZYŃSKA – GOK 
W RZGOWIE
II miejsce NATAN KUBERA – PRZEDSZKOLE 
NIEPUBLICZNE „LALIBU” W STAROWEJ GÓRZE
III miejsce ZUZANNA BOŃCZAK – GOK 
W RZGOWIE
III miejsce SANDRA PIETRASZCZYK – GOK 
W RZGOWIE                                                                                                                                                
WYRÓŻNIENIE THU TRANG LE – GOK 
W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE MILAN FUKS – GOK W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE MARTYNA RÓZGA – GOK 
W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE MIKOŁAJ MŁYNARCZYK – 

GOK W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE PAULINA GNIADZIK - ZAJĘCIA 
PLASTYCZNE STAROWA GÓRA

III GRUPA WIEKOWA: 2006-2005
I miejsce JULIA PIETRZAK – GOK W RZGOWIE
I miejsce WIKTORIA FUKS – GOK W RZGOWIE
II miejsce OLIWIA KRAJEWSKA – GOK 
W RZGOWIE
II miejsce IGOR ŁĘGOCKI – GOK W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE WOJCIECH WEREMCZUK  
– GOK W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE ALEKSANDRA BAGIŃSKA – 
SZKOŁA PODSTAWOWA W GUZEWIE
WYRÓŻNIENIE PATRYCJA SKROBISZEWSKA 
– SZKOŁA PODSTAWOWA W KALINIE

IV GRUPA WIEKOWA: 2004-2002
I miejsce WIKTOR WOSIK – SZKOŁA 
PODSTAWOWA W RZGOWIE
II miejsce NATALIA NAWROCKA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA W RZGOWIE
III miejsce WIKTORIA GAŁKIEWICZ – GOK 
W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE ZOFIA KOŚKA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA W GUZEWIE
WYRÓŻNIENIE MARIA KACZMAREK – 
SZKOŁA PODSTAWOWA W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE MARIA LIS – SZKOŁA 
PODSTAWOWA W RZGOWIE

V GRUPA WIEKOWA: 2001-1998
I miejsce  SARA BEDNARSKA – GOK W RZGOWIE
III miejsce WIKTORIA MOCZKOWSKA – 
GIMNAZJUM W RZGOWIE
III miejsce KAROLINA ZDYB – GIMNAZJUM 
W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE KAMILA KAPCZYŃSKA – 
GIMNAZJUM W RZGOWIE
WYRÓŻNIENIE PATRYCJA KOZIARSKA – 
GIMNAZJUM W RZGOWIE

Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. 
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas 
Dni Rzgowa 29.08.2015r. o godz: 13:20 w Parku im. 
A. Mickiewicza w Rzgowie.

Irmina Kuzik

„Rodzinne pasje” - laureaci
Listy laureatów konkursu fotograficznego pt. 

„Rodzinne pasje” ogłoszonego w ramach Kampanii 
Społecznej “Postaw na Rodzinę”. 
kategoria 7-10 lat:
I miejsce – Antonina Kurosz (8 lat)
II miejsce – Sara Kisiel (10lat)
kategoria 11-13 lat:
I miejsce – Łukasz Florczak (13 lat)
II miejsce – Patryk Kubas (11 lat)

III miejsce:  Julia Rząsa (13 lat)
Jakub Florczak (11 lat)
kategoria 14-18 lat:
I miejsce – Anna Kwiatkowska (15 lat)
II miejsce – Kamila Kapczyńska (15 lat)
III miejsce: Weronika Jurga (15 lat)
Natalia Kubas (14 lat)

SERDECZNIE GRATULUJEMY
Rozdanie nagród na obchodach Dni Rzgowa 

29.08.2015r. godz.: 13:20
Irmina Kuzik

 Ważne telefony

Biuro Rady Miejskiej tel. 42 214 13 06
Rzgów, pl. 500-lecia 22 fax 42 214 12 07
e-mail: radamiejska@rzgow.pl
Przewodniczący Rady lub jego zastępcy, a także 
poszczególni radni pełnią dyżury w każdy wtorek 
w godzinach: od 14.00 do 17.00 w pok. 24
Urząd Miejski w Rzgowie tel. 42 214-12-10
pl. 500-lecia 22 fax 42 214-12-07
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wod.-kan. 994
Posterunek Policji tel. 42 214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6
- dzielnicowy (Rzgów) tel. 42 214-10-07
- dzielnicowy tel. 42 214-10-07
(Starowa Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, 
Kalinko, Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
- dzielnicowy tel. 42 214-10-07
(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew, 
Czyżeminek I, II, III, Starowa Góra do nr. 40)

Ochotnicza Straż Pożarna tel. 42 214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Biblioteka Publiczna tel. 42 214-10-12
Rzgów, ul. Szkolna 3 tel. 42 214-11-12
Gminny Ośrodek Kultury tel. 42 214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej tel. 42 214-21-12

Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Zdrowia tel. 42 214-11-72
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 tel. 42 214-11-73
Ośrodek Dziennego Pobytu tel. 42 214-12-93
Rzgów, ul. Ogrodowa 11
Parafia rzymskokatolicka tel. 42 214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia 7
Przedszkole Publiczne tel. 42 214-14-39
Rzgów, ul. Szkolna 1 tel. 42 214-14-49
Szkoła Podstawowa, Guzew tel. 42 214-10-86
Szkoła Podstawowa, Kalino tel. 42 214-10-77
Szkoła Podstawowa tel. 42 214-10-39
Rzgów, ul. Szkolna 3
Gimnazjum tel. 42 214-13-39
Rzgów, ul. Szkolna 3 fax 42 214-10-39
USC, Rzgów, pl. 500-lecia 22 tel. 42 214-11-30
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji tel. 42 214-11-91

ul. Stawowa 11
Zakład Energetyczny SA tel. 42 675-1000
Pabianice ul. Piłsudskiego 19
Zakład Gazowniczy tel. 42 213-06-81
Pabianice, ul. Partyzancka 110 tel. 42 213-06-82
Redakcja Rzgów Nasza Gmina tel. 507 320 120
email: naszagmina@rzgow.pl
www.naszagmina.rzgow.pl
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Wakacje z GOSTiR 
Wakacje na półmetku – czas pierwszych podsumowań. W miesiącu 

lipcu proponowaliśmy blok zajęć dla dzieci pozostających w tym czasie 
w mieście. Zajęcia rozpoczęliśmy 29 czerwca i kontynuowaliśmy przez 

trzy tygodnie.  W zajęciach wzięło udział w sumie 30 dzieci w wieku od 
7 do 12 lat plus rodzice, babcie, dziadkowie opiekujący się w tym czasie 
młodszymi pociechami ale częściowo uczestniczącymi w naszych zajęciach. 
Pogoda dopisała dlatego wiele gier i zabaw mogliśmy przeprowadzić na 
świeżym powietrzu. Na zajęciach dzieci uczestniczyły w grach i zabawach 
ogólnorozwojowych oraz zespołowych. Wiele godzin spędziliśmy na ściance 
wspinaczkowej doskonaląc własne umiejętności. Zwiedzaliśmy najbliższe 
okolice – wycieczki  ulicami Rzgowa, korzystaliśmy z placów zabaw jak 
i orlika – dziękujemy Pani Izie, animatorowi tego obiektu za pomoc.  Myślę, 

że zorganizowana zabawa i wypoczynek, jak również możliwość spotkania 
się i spędzenia czasu z rówieśnikami w aktywny sposób była bardzo ciekawą 
propozycją na wakacje w naszym mieście. 

 Na kolejne zajęcia zapraszamy za rok. 
Radosław Bubas

GOSTiR

Przyjemne z pożytecznym
Zapewne można  mówić  o szczęściu, które  towarzyszyło  dzieciom 

z najmłodszej grupy  Zespołu Piesni i Tańca  „Rzgowianie” oraz  Krasnale 
podczas 13 - dniowego pobytu  na  warsztatach tanecznych  w Darłówku.

W zlokalizowanym o 80 m od  plaży ośrodku dzieci  ćwiczyły taniec i  śpiew, 
a w przerwach korzystały z kąpieli  morskich i  słonecznych. Ponadto  udało  
się  obejrzeć śmigłowce  w czasie  zwiedzania Jednostki Lotnictwa Marynarki 
Wojennej  w  Darłówku. Grupa zwiedziła także Zamek Książąt Pomorskich oraz 
Kościół  Mariacki. w Darłowie. Dużą  radość sprawił  dzieciom rejs statkiem 
„Król Eryk I”  po  Bałtyku  oraz  tramwajem  wodnym  po  rzece  Wieprza. 
Sporą  atrakcją  była   również  wizyta  w  pobliskich  aquaparkach , gdzie  
baseny  wypełnione  były  ciepłą  morską  wodą . Swoją  sprawność fizyczną 
dzieci mogły potwierdzić w parku linowym, a intelektualną podczas imprezy 
„Lato z radiem” w Darłowie, biorąc udział w różnego  rodzaju konkursach.

Wieczory przy  ognisku z akompaniamentem  gitary  i  akordeonu, 
towarzyszącym  piosenkom  turystycznym i  ludowym z  pewnością  zapiszą  
się  na  długo w pamięci  uczestników  warsztatów.

Dobra  baza  lokalowa  oraz  sprzyjające warunki  pogodowe pozwoliły  
na  realizacje  programu    zgodnie  z planem,  o  czym  mogli   przekonać  się 
rodzice  dzieci, a   także  Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych  -  
Radny  Leszek  Chwiałkowski  hospitujący  placówkę wypoczynku  podczas 
naszych  warsztatów. Wizyta  świadczy  o  trosce  Radnych  naszego  miasta  
o  bezpieczeństwo  i edukację  dzieci  podczas  wakacji.

Zgromadzenie członków  grup tanecznych  GOK w  jednym  czasie  i  
miejscu  pozwoliło  na

intensywniejsze  ćwiczenia  oraz  wzmacnianie  więzi  członków  Zespołu  
„Rzgowianie”.

Roześmiane i  opalone buzie  naszych podopiecznych   świadczą  o  
zadowoleniu z pobytu  nad   Bałtykiem   i  sprawiają  instruktorom GOK 
ogromną  satysfakcję z pracy.

Furga Renata
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Wakacyjna wyprawa do Torunia
Tradycyjnie już uczniowie klas trzecich Gimnazjum 

zaczynają wakacje wyprawą do Torunia. I w tym 

roku grupa 22 absolwentów, 
pod opieką p. Agnieszki 
Ruty,  w sobotę 27. Czerwca, 
wyruszyła  w pierwszą, 
wakacyjną podróż. Wyprawa 
była wyjątkowa, ponieważ 
uczniowie podróżowali 
pociągiem, dla niektórych 
była to pierwsza podróż tym 
środkiem lokomocji. Celem 
wyprawy był Toruń, a jego 
odkrywanie przebiegało 
śladami Krzyżaków, 
Mikołaja Kopernika 
i pierników. 

Główną atrakcją 
wycieczki był udział 
w warsztatach, w Muzeum 

Piernika. Wycieczkowicze 
odbyli  podróż w czasie, 
żeby pod czujnym okiem 
mistrza piernikarstwa                                 
z czasów średniowiecza, 
poznać recepturę 
i oczywiście upiec 
prawdziwe, toruńskie 
pierniki. Interaktywne 
Muzeum w tym roku 
zaprosiło wycieczkowiczów 
również do piernikarni                  
z końca XIX wieku i części, 
w której dekoruje się 
wypieki.  

Uczniowie mieli także 
okazję sprawdzić, gdzie 

w XVI wieku mieszkał Mikołaj Kopernik, przy 
Krzywej Wieży, której odchylenie od pionu to aż 
146 centymetrów sprawdzali swoją prawdomówność, 
, poznali legendę o  flisaku, dzięki któremu Toruń 
został ocalony przed inwazją żab, spacerowali 
Piernikową Aleją Gwiazd tuż przed Dworem Artusa, 
sprawdzali czy potrafią dosiąść osła, który niegdyś 
był pręgierzem, podziwiali wodny spektakl Fontanny 
Kosmopolitycznej, odwiedzili smoka, który mieszka 
od XIV wieku przy jednej z toruńskich kamienic, 
stanęli u stóp średniowiecznego, krzyżackiego 
zamku, a na koniec wypoczywali nad brzegiem 
Wisły, wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego. Pierwsza, 
wakacyjna podróż udała się bez dwóch zdań, a jej 
uczestnicy czekają już na kolejną. 

Agnieszka Ruta

Zyzio Kujon

Dodatek 
szkół 

z gminy 
Rzgów

Góry Opawskie pejzażem malowane 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wieszczynie, 

w Górach Opawskich niedaleko Prudnika, gościło 
w lipcu uczestników zajęć plastycznych z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rzgowie.

Młodzi artyści z Pracowni Plastycznej prowadzonej 
przez panią Irminę Kuzik, wyruszyli na plener malarski. 
Pod czujnym okiem pani Joanny Jeziorskiej – artysty 
plastyka oraz pani Irminy Kuzik, tworzyli pejzaże, 
wykorzystując  różnorodne techniki malarskie. 
Utrwalali piękno Gór Opawskich  i samej Wieszczyny, 
nie tylko malując, ale również tworząc prawdziwe 
arcydzieła rysowane kredkami, pastelami i ołówkiem, 
a dodatkowo oryginalne prace na korze i kamieniach. 
Zaangażowanie dzieci było ogromne, a prace, które 
powstały w czasie pleneru będzie można oglądać już 
od 29. sierpnia podczas Dni Rzgowa na specjalnie 
przygotowanej wystawie, na którą zapraszamy już 
teraz. 

Uczestnicy pleneru przede wszystkim malowali, 
ale nie brakowało innych atrakcji, o które zadbali 
opiekunowie i gospodarze Schroniska w Wieszczynie. 
Mali artyści mieli okazję poznać tajemnicę zaginionego 
miasta Rosenau, w którym  niegdyś wydobywano 
złoto, zjechali nawet do kopalni tego szlachetnego 
kruszcu. Odwiedzili Prudnik, po którym grupę 
oprowadzał wyjątkowy przewodnik, pan Marcin 
Husak, dzięki któremu wędrówka po przepięknym 
mieście ziemi opolskiej była prawdziwą przygodą. 
Wyruszyli do Nysy, gdzie poznali historię Bastionu 
Świętej Jadwigi, po którym do dziś zwiedzających 

oprowadza duch jednego z poległych tam żołnierzy, 
mieli także okazję płynąć statkiem po Jeziorze Nyskim.  
W drodze powrotnej zwiedzali niezwykle urokliwy 
Zamek w Mosznej, którego fasada przypomina 
baśniowe zamczyska, mogli również podziwiać 
pracę prawdziwego kowala, w kuźni,  w Skansenie 
Wsi Opolskiej. 

To jednak nie wszystkie atrakcje przygotowane dla 
uczestników pleneru. Nie mogło zabraknąć wyprawy 
górskimi szlakami, którymi również prowadził 
wszystkich pan Marcin Husak. Wędrówka po terenie 
Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, na stokach 
Długoty z widokiem na Biskupią Kopę, tuż przy 
granicy polsko – czeskiej, była prawdziwą atrakcją, 
zwłaszcza  dlatego, że 
wiodła szlakiem wybitnych 
ludzi związanych z ziemią 
prudnicką,  a zakończyła 
się w pobliżu czynnego 
kamieniołomu szarogłazów 
Dębowiec. 

Obóz szkoleniowy 
w Wieszczynie dla wielu 
uczestników pleneru były 
pierwszym, samodzielnym 
wyjazdem. Wspólne 
posiłki, konkurs czystości 
w pokojach, wieczorne 
ogniska i śpiewy przy 
gitarze, gry oraz zabawy, 
o które zadbała pani 
Agnieszka Ruta, były 

częścią wyjazdu, z którego artyści ze Rzgowa zdali 
egzamin na piątkę i podczas wieczornej gry terenowej 
zostali oficjalnie pasowani na obozowicza.   

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, 
a wyjątkowe wakacje w Wieszczynie przeszły do 
historii, ale na pewno na długo pozostaną w pamięci 
uczestników, za sprawą niezwykłej gościnności 
pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Wieszczynie  i niezwykłego kierownika tegoż 
ośrodka, pana Józefa Michalczewskiego, któremu 
serdecznie dziękujemy za gościnę i wspaniałą 
atmosferę. 

opiekun w czasie pleneru malarskiego
Agnieszka Ruta
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Przygotowania do nowego sezonu w pełni. Piłkarze pierwszego zespołu, pod 
wodzą nowego szkoleniowca Jacka Włodarczewskiego, wznowili treningi 8 
lipca. Na zajęciach pojawiło się kilkunastu nowych zawodników, część z nich na 
pewno w nadchodzącym sezonie będzie reprezentowała barwy Zawiszy. Na tą 
chwilę jednak nie chcemy przedstawiać konkretnych nazwisk, kompletna kadra 
zostanie opublikowana w przyszłym numerze „Naszej Gminy”. Inauguracja sezonu 
2015/16 dla naszego Klubu zaplanowana jest na 15/16 sierpnia, kiedy to zagramy 
w Radomsku z miejscowym Mechanikiem. Pierwszy mecz w Rzgowie odbędzie się 
najprawdopodobniej w weekend 22/23 sierpnia a przeciwnikiem będzie nie kto inny, 
jak czterokrotny Mistrz Polski, zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski i ostatni  
(na tą chwilę) krajowy uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów, RTS Widzew 
Łódź. Wydaję się, że nie trzeba specjalnie namawiać kibiców do odwiedzenia 
w te dni Stadionu Miejskiego im. Henryka Śmiechowicza, jednakże tych 
niezdecydowanych serdecznie zapraszamy. Będzie to zapewne niepowtarzalna 
okazja zobaczenia żywej legendy polskiego futbolu na naszym obiekcie, grającej 
w oficjalnym meczu przeciwko Zawiszy Rzgów. Dokładny terminarz rozgrywek 
będzie opublikowany na początku sierpnia, konkretny termin meczu zostanie 
podany na naszej stronie internetowej www.zawiszarzgow.pl oraz na portalu 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. W związku z dołączeniem do ligi drużyny 
Widzewa Łódź, związek podjął decyzję o zwiększeniu ilości zespołów z 18 
do 20 drużyn. Za nami pierwsze mecze sparingowe, poniżej podajemy wyniki 
i strzelców bramek.

11.07.2015 r. godz. 17:00
Zawisza Rzgów – Andrespolia Wiśniowa Góra (IV liga) 5:1 (0:1)
Bramki: Patryk Olszewski – dwie, Bartłomiej Sztandor, Michał Osiński, Adam 
Wróblewski – Kamil Gumel (karny)

18.07.2015 r. godz. 13:30
Sokół Aleksandrów (III liga) – Zawisza Rzgów 1:1 (1:1)
Bramki: Oskar Osowski (karny) – Patryk Olszewski

25.07.2015 r. godz. 10:30
LKS Rosanów (IV liga) – Zawisza Rzgów 3:3 (1:1, 1:1)
Bramki: Tomasz Kurstak, Grzegorz Gałecki, Piotr Baryła – Łukasz Wiśniewski, 
Adam Wróblewski, Bartłomiej Sztandor

25.07.2015 r. godz. 17:00
Włókniarz Moszczenica (klasa okręgowa) – Zawisza Rzgów 1:3 (1:2)
Bramki dla Zawiszy: Patryk Olszewski, samobójcza, Jakub Perek

29.07.2015 r. godz. 19:00
Górnik Łęczyca (klasa okręgowa) – Zawisza Rzgów 0:4 (0:2)
Bramki: Łukasz Wiśniewski, Dominik Gałkiewicz, Adrian Pędziwiatr, Jakub 
Mielczarek

Równolegle do przygotowań sportowych, trwają również prace związane 
z renowacją murawy. Dzięki wsparciu Rady Miejskiej i Burmistrza Rzgowa, po 
raz pierwszy od wielu lat naprawą boiska przed startem nowego sezonu zajęła 
się profesjonalna firma. Mamy nadzieję, że dzięki tym zabiegom nawierzchnia 
rzgowskiego stadionu nie będzie powodem do narzekań zawodników i będzie 
chociaż w części przypominała równy i zielony plac, jaki mieliśmy kilkanaście 
lat temu.

Druga drużyna rozgrywki zainauguruje wyjazdowym meczem z Sokołem  
II Aleksandrów 22 lub 23 sierpnia. Podopieczni Jerzego Rutkowskiego wspólne treningi 
rozpoczęli 27 lipca, jednak indywidualne zajęcia trwały już od 15 lipca. Celem zespołu  
na najbliższy sezon będzie utrzymanie w klasie okręgowej i ogrywanie 
najzdolniejszych juniorów, którzy będą powoli wprowadzani do pierwszej 
drużyny. Dokładny terminarz oraz skład ligi nie jest jeszcze do końca znany, 
najprawdopodobniej pierwszy mecz w Rzgowie zostanie rozegrany w ostatni 
weekend sierpnia, a rywalem będzie PTC Pabianice.

Treningi rozpoczęły również drużyny młodzieżowe. Zespół juniorów (rocznik 1999  
i młodsi) prowadzi nowy trener Marcin Rutkowski, którzy w przeszłości 
reprezentował barwy naszego klubu. Cieszy nas duże zaangażowanie 
młodych zawodników Zawiszy na zajęciach i z niecierpliwością czekamy na 
rozpoczęcie rozgrywek. ŁZPN na dzień dzisiejszy nie opublikował wstępnych 
terminarzy, jednakże spodziewamy się inauguracji wszystkich grup na 
przełomie sierpnia i września. W najbliższych dniach na obóz do nadmorskiej 
miejscowości Jarosławiec wybierają się drużyny Michała Osińskiego. W swoim 
imieniu życzymy zawodnikom, trenerowi i opiekunom udanego wyjazdu. 
Mamy nadzieję, że ciężka praca, jaką wykonają nasi najmłodsi piłkarze 
zaowocuje dobrymi wynikami w rundzie jesiennej. Informujemy również, że 
jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie nowej drużyny rocznika 2008 
i młodszych. Dokładniejsze informacje na ten temat zamieszczone zostaną  
w kolejnych numerach „Naszej Gminy”.

Kamil Poros
Sekretarz GLKS Zawisza

Zawisza Rzgów – RTS Widzew Łódź na początek
Spotkanie inaugurujące IV ligowe rozgrywki sezonu 2015/2016 na Naszym stadionie odbędzie się w dniu 22 sierpnia o godzinie 16.00. Przeciwnikiem 

będzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich drużyn, a mianowicie RTS Widzew Łódź. Kontynuator Widzewskich tradycji w obecnym sezonie 
dołączył do grona drużyn występujących na IV ligowym szczeblu rozgrywek.

W związku z dużym zainteresowaniem kibiców Zarząd Klubu Zawisza podjął niezbędne czynności mające na celu odpowiednią organizację meczu 
oraz umożliwienie obejrzenia spotkania jak największej liczbie osób. Prosimy o śledzenie informacji dotyczących spotkania GLKS Zawisza Rzgów – RTS 
Widzew Łódź na bieżąco za pośrednictwem Naszej strony internetowej www.zawiszarzgow.pl oraz na fanpagu www.facebook.com/glkszawiszarzgow.

Krzysztof Fintzel
V-ce Prezes GLKS Zawisza

Nowy sezon tuż tuż…



15RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • sierpień 2015

Kraina rozkoszy
Lato w pełni i jak mówi stare polskie przysłowie, „Ktoś musi pracować 

aby odpoczywać mógł Ktoś”. Trudne chwile oczekiwania na upragniony 
wypoczynek osłodzi znakomita  „Kraina rozkoszy”. Ta prosta i szybka 
w wykonaniu sałatka owocowa to rozkosz dla podniebienia a przy okazji 
orzeźwia i ciało i umysł. 

Składniki: 0,5 kg malin lub truskawek, brzoskwinia, ćwiartka arbuza, 2-3 
nektarynki, 2 kiwi, garść jagód, banan, jabłko i kilka listków mięty.

Owoce duże kroimy w kostkę, owoce małe dodajemy w całości lub kroimy 
na połówki. Całość dokładnie mieszamy dodając listki mięty. Podana ilość 
składników wystarcza na 4-6 porcji. Czas wykonania 5 do 10 minut.

W zależności od upodobań i dostępności owoców możemy modyfikować 
skład naszej sałatki dodając ananasa, pomarańczę, melona lub inne  egzotyczne 
owoce.

Pychota!
Leszek Chwiałkowski

W czerwcowym numerze „Gazety Rzgowskiej” 
ukazał się artykuł pt. „Powrót do zaścianka”. 
Przeczytaliśmy go z wielkim zaciekawieniem z powodu 
przedziwnych i nieprawdziwych informacji, jakie się 
w nim znalazły. Z tego powodu czujemy się zobowiązani 
do przedstawienia swojego komentarza i odniesienia 
się do „faktów” zawartych we wspomnianym tekście. 
Dla tych, którzy nie mieli wątpliwej przyjemności 
czytania przedostatniego numeru gazety, zamieszczamy 
również kilka cytatów.

„Po obaleniu starego, profesjonalnego, 
sponsorskiego zarządu, do władzy dorwali się 
zwolennicy prowincjonalnego klubiku.”

 Powyższy fragment potwierdza, że autor tekstu żyje 
w alternatywnej rzeczywistości. Wszyscy obecni na 
marcowym Walnym Zgromadzeniu członków GLKS 
Zawisza Rzgów pamiętają na pewno, że cały poprzedni 
Zarząd (oprócz obecnego Prezesa) nie wystartował  
w wyborach na następną kadencję. Zatem sugestia, 
że został on przez nas obalony jest, delikatnie rzecz 
ujmując, śmieszna. Fragment ten sugeruje również, że 
poprzedni zarządzający gwarantowali Zawiszy wpływy 
od wiadomego wszystkim sponsora. Tymczasem prawda 
jest taka, że wiadomość o braku kontynuacji współpracy 
przyszła już pod koniec 2014 r. Potwierdzeniem takiego 
stanu rzeczy jest brak ujęcia środków pochodzących  
od dotychczasowego sponsora w złożonej w dniu 16 
stycznia 2015 r. ofercie na realizację zadania publicznego 
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Urząd 
Miasta Rzgowa. Jednocześnie jako główny cel w ww. 
ofercie postawiono m. in. awans pierwszej drużyny  
do III ligi rozgrywkowej. Nasuwa się tu pytanie, czy 
poprzedni Zarząd wiedząc o braku dodatkowych 
środków głęboko wierzył w osiągniecie celu, jakim 
był awans do III ligi? Dlaczego zatem nie wyrażono 
jakichkolwiek chęci co do dalszego sprawowania 
„władzy” poprzez reelekcję w marcowych wyborach? 
Ponadto, skoro ambicje Naszych poprzedników były 
tak duże, to dlaczego nie dążyli oni do doprowadzenia 
swojego dzieła do końca? Przecież sytuacja wyjściowa 
po rundzie jesiennej była wymarzona. Sam Prezes Nykiel  
na Walnym Zgromadzeniu stwierdził, iż mimo 
braku środków od dotychczasowego sponsora, 

środki gminne, które otrzyma Zawisza, spokojnie 
wystarczą na prowadzenie drużyny. Czy była to tylko 
nieszczera kurtuazja, a oferta na realizację zadania 
sporządzona była, prostym językiem mówiąc – byleby 
była, niech później inni się martwią? Wygląda to na 
bardzo niskie poczucie odpowiedzialności za dalsze 
losy Zawiszy. 

„Na razie najaktywniejsi członkowie zarządu 
klubu, zwani rocznik „2004”, szukają forsy grasując 
z czapką w ręku po odpustach i festynach.”

Bardzo chętnie odniesiemy się do kolejnego, jakże 
„barwnego” spostrzeżenia anonimowego autora artykułu. 
Z dotacji gminnej przyznanej na rok 2015, w zasadzie  
do czasu wyboru nowego Zarządu Klubu, tj. 9 marca 
br, wydano całą pierwszą transzę. Dodatkowo nowy 
Zarząd w „prezencie” od poprzedników dostał również 
do zapłacenia faktury na kwotę kilkunastu tysięcy 
złotych, co stanowiło łącznie ok. 1/3 całorocznego 
budżetu. W związku z powyższym nowy Zarząd 
Zawiszy musiał zapewnić funkcjonowanie klubu, 
poczynając od miesiąca marca 2015 roku, poprzez 
bardzo mocno okrojony budżet. Niezbędne zatem 
okazało się zebranie brakujących środków, aby 
móc zapewnić udział drużyn seniorskich Zawiszy 
na dotychczasowym poziomie rozgrywkowym, tj. 
IV i V ligowym. Wobec powyższego, czy przez 
stwierdzenie autora powyższego cytatu mamy rozumieć,  
że próby znalezienia chętnych do współpracy 
to daremne czynności? Czy działania i prośby  
o wsparcie zakrawają o farsę? Czy autor może chce 
powiedzieć, że wśród ludzi przebywających ewentualnie 
na wspomnianych festynach i odpustach nie znajdą 
się ludzie chętni do współpracy? Wydaje nam się, 
że to jednak efekt końcowy się liczy, a nie forma.  
Ku niepocieszeniu anonimowego autora informujemy, 
iż w wyniku poczynionych starań, dzięki naszej 
chęci i społecznej pracy, mającej na celu zbudowanie 
silnego Zawiszy, udało się jednak pozyskać osoby 
i podmioty do współpracy, którym to jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy za wsparcie. 

„Wiosna okazała się żałosna. Tylko dzięki zdobyczy 
punktowej z jesieni 2014 Zawisza nie spadł do klasy 

okręgowej (szósty poziom rozgrywek).”

Autor ewidentnie obarcza nas winą za wynik 
sportowy osiągnięty w rundzie wiosennej poprzedniego 
sezonu. Tymczasem zapomniał chyba, że decyzję 
o zwolnieniu trenera Kupki i odejściu czołowych 
zawodników podjął nie kto inny, jak poprzedni 
Zarząd. Można powiedzieć, iż w ciągu jednego 
dnia z dwóch drużyn seniorskich została jedna. 
Jednocześnie już w styczniu zespół rezerw został 
przesunięty do pierwszej drużyny, tak więc nowy 
Zarząd wybrany 9 marca został postawiony przed 
faktem dokonanym. Zdajemy sobie sprawę, że to my 
staliśmy na czele Klubu od pierwszego do ostatniego 
meczu rundy, jednak na niecałe 2 tygodnie przed ligą 
brak było możliwości na wprowadzenie jakichkolwiek 
istotnych zmian, przyczyniających się do uzyskania 
satysfakcjonującego wyniku sportowego. Łatwo 
jest coś zburzyć, dużo trudniej jednak odbudować. 

Ciężko też zrozumieć nazwanie nowego Zarządu 
fantastami. Chyba zdecydowanie bardziej pasującym 
słowem byłoby pasjonaci. Miano fantastów pozostawimy 
„staremu” Zarządowi, który to jak wspomnieliśmy 
we wcześniejszej części tekstu, założył awans do 
III ligi bez mocnego zaplecza finansowego. Przede 
wszystkim, Drogi anonimowy autorze, należy mierzyć 
siły na zamiary. I prosimy być spokojnym o przyszłość 
Zawiszy, póki co nadal funkcjonuje i mimo różnych 
przeciwności losu oraz trudnej sytuacji nie składa broni  
w dalszym działaniu. Uspakajamy także Pana w obawie 
o ligę, w której Zawisza wystartuje. Zdecydowaliśmy 
na początku naszej pracy, że dołożymy wszelkich 
starań, aby utrzymać posiadany stan, także dla 
Pana wiadomości jako seniorzy gramy w IV i V 
klasie rozgrywkowej. W swoim imieniu serdecznie 
zapraszamy na mecze naszych drużyn. 

Ze sportowym pozdrowieniem,
Zarząd GLKS Zawisza Rzgów

Zarząd Klubu Odpowiada
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