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Pierwsze dożynki 
w nowym kościele

Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Rzgowa, 
Jarosław Świerczyński, przewodniczący Rady 
Miejskiej i radna Anna Tumińska-Kubasa, wzięli 
udział we wrześniowych Dożynkach Parafialnych 
w Woli Zaradzyńskiej.

dokończenie na stronie 5
Poświęcenie wieńca dożynkowegoStarostowie Dożynek Parafialnych w Woli Zaradzyńskiej

Zaproszenie

Dyrektor,  Rada Pedagogiczna i Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza

mają zaszczyt zaprosić 
absolwentów

na obchody 100-lecia oświaty w Rzgowie

Program uroczystości
10.30 - powitanie gości przez Panią Dyrektor Iwonę Skalską
10.45 - przemówienia zaproszonych gości
11.45 - „Wywiad z Janem Długoszem” – część artystyczna
12.30 - Otwarcie pracowni przyrodniczej w ramach konkursu 
 WFOŚiGW w Łodzi  “Moja wymarzona ekopracownia –  
 2015” 
13.00 - poczęstunek

Uroczystość odbędzie się dnia 16 października 2015r., 
godz. 10.30,  ul. Szkolna 3, Rzgów
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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy Wam do rąk kolejny już 
numer naszej gazety. Jak zwykle 
staraliśmy się, aby zadowolić 
wszystkich czytelników, więc 
tematyka artykułów jest 
różnorodna. Otrzymaliśmy wiele 
ciekawych materiałów i relacji. 
Najważniejsze wydarzenie 
w miesiącu październiku to 
stulecie Szkoły Podstawowej 
im. Jan Długosza. Dyrektor, 
Rada Pedagogiczna i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Długosza zapraszają wszystkich  
absolwentów na uroczyste obchody 
100-lecia oświaty w Rzgowie. To 
ważne wydarzenie zasługuje na 
szczególną uwagę. Polecam Państwu 
ten numer i zapraszam do lektury 

Tomasz Łuczyński
redaktor naczelny i kolegium redakcyjne

„Rzgów Nasza Gmina” 

Mieszkańcy oddali krew!
Chętnych do oddania tego życiodajnego płynu nie brakowało. Podczas 

akcji krwiodawstwa 27 września zgłosiło się 32 ochotników, ale z powodów 
zdrowotnych krew mogło oddać 20 osób. Dzięki temu udało się zebrać 9 litrów 
cennego leku.

Cieszy mnie fakt, że do oddania krwi zgłaszają się nowe osoby, podczas 
niedzielnej zbiórki krwi po raz pierwszy krew oddała Pani Sołtys Bogna 
Kluczyńska ze Rzgowa, która pomimo wielu obowiązków domowych znalazła 
na to czas. Po oddaniu krwi Pani Sołtys opuściła ambulans uśmiechnięta 
z pozytywną  myślą, że może chorej osobie pomóc w potrzebie. Każdy 
krwiodawca otrzymał czekolady, napój oraz kupon rabatowy na obiad do 
restauracji Marie. Serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy i okolic 
oraz druhom z OSP za systematyczny udział w akcji.  Kolejna zbiórka krwi 
odbędzie się 29 listopada w godzinach 10.00-13.00. 

Klaudia Zaborowska

Na zdjęciu OSP Rzgów i Starowa Góra
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

Popularne porzekadło głosi: kto chce znajdzie 
sposób, kto nie chce znajdzie powód. Można je 
zastosować nie tylko do realizacji postanowień 
z życia codziennego, ale także do oceny działalności 
radnych. Cieszę się, że radni Rady Miejskiej, której 
mam przyjemność przewodniczyć, koncentrują 
się na tym, by „znaleźć sposób”, czyli pomagać 
mieszkańcom, chociaż nie zawsze jest łatwo. 
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej mogliśmy 
zaobserwować trzy przykłady takich sytuacji.

Mandaty karne na Placu 500-lecia

Nowy park w centrum Rzgowa, przy Urzędzie 
Miejskim, miał być wizytówką Rzgowa i swoistym 
pomnikiem dokonań władz poprzedniej kadencji. 
Niestety dla mieszkańców stał się źródłem kosztownych 
kłopotów. Poza tym że chodzący potykają się i nie 
jedna osoba skręciła nogę to ktoś zaakceptował   
taki projekt parku, w którym alejki nie kończą się 
na przejściach dla pieszych. Wychodzący z parku 
przechodzą więc przez ulice w miejscu niedozwolonym, 
a policja nakłada na nich mandaty. Oczywiście, jak 
proponuje burmistrz Kobus, można byłoby poprzestać 
na sugestii, by mieszkańcy chodzili do pasów, czyli na 
około. Uważam jednak, że radni nie są od pouczania 
obywateli, ale rozwiązywania ich problemów. Zgodnie 
z tym duchem postąpili radni Grażyna Gałkiewicz 
i Marek Marchewczyński, którzy złożyli wniosek, 
aby na ulicach z południowej i wschodniej strony 

parku, tj. na ul. Plac 500-lecia wprowadzić tzw. 
„Strefę zamieszkania”. W takiej strefie pieszy ma 
zawsze pierwszeństwo przed samochodami, a te 
muszą jeździć nie szybciej niż 20 km/h. Pomysł 
ten będziemy omawiać na specjalnym wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej. Wierzę, 
że wspólnie z policją i p. Burmistrzem wypracujemy 
rozwiązanie tego problemu.

Czy dyrektor przychodni zdrowia 
zatrudniła swojego syna?

Wszyscy chcielibyśmy to wiedzieć. W związku 
z licznymi sygnałami od zbulwersowanych 
mieszkańców, interpelację w tej sprawie do burmistrza 
zgłosił radny Rafał Kluczyński. Niestety po miesiącu 
oczekiwania w całostronicowym piśmie burmistrza 
nie było odpowiedzi na to pytanie. Sprawy jednak 
nie porzucimy i będziemy ją drążyć dalej, bo jeśli 
informacje od mieszkańców się potwierdzą, będzie to 
sytuacja karygodna. Gminna przychodnia zdrowia to 
nie prywatny folwark. Nawet jeśli prawo nie zostało 
złamane, o czym zapewnia burmistrz, to obowiązują 
jednak pewne standardy, w myśl których zatrudnianie 
tak bliskiej osoby jak syn jest, delikatnie mówiąc 
niestosowne. 

Czy kierownik MOPS właściwie traktuje 
mieszkańców?

Podczas sesji radni zapoznali się też z poruszającym 

wystąpieniem mieszkanki Starej Gadki, która 
żaliła się na sposób, w jaki jest traktowana przez 
kierownik MOPS Joannę Zdanowicz. Wystąpienie 
trwało kilkanaście minut, a na sali obrad panowała 
kompletna cisza - na wszystkich zgromadzonych 
zrobiło ono wielkie wrażenie. Za wcześnie jest by 
ferować jakiekolwiek wyroki, jednak zapewniam 
Państwa, że Rada Miejska dogłębnie przyjrzy się 
tej sprawie. Przewodniczący Komisji Społecznej (od 
30.09 także przewodniczący Komisji Rewizyjnej) 
radny Leszek Chwiałkowski zapowiedział zwołanie 
posiedzenia Komisji Społecznej i wyjaśnienie sprawy 
z kierownik Zdanowicz, która odsłucha wystąpienie 
mieszkanki Starej Gadki i będzie mogła się do niego 
ustosunkować. Bardzo dobrze, że sprawa ta wypłynęła 
teraz. Lada dzień Komisja Rewizyjna rozpocznie 
bowiem kontrolę MOPS. Jest to zatem właściwy 
czas, by wszystkie osoby, które mają jakieś uwagi 
do pracy MOPS zgłaszały się do radnego Leszka 
Chwiałkowskiego.

Szanowni Państwo, radni są dla Państwa i chcą 
rozwiązywać Państwa problemy. Dlatego prosimy 
je do nas zgłaszać. Serdecznie zapraszam na dyżury, 
które odbywają się w Urzędzie Miejskim w każdy 
wtorek, od 14 do 17. 

Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej

Radni są dla mieszkańców i chcą rozwiązywać ich problemy

Uszanujmy wolę mieszkańców 
Starej Gadki

Niedawno w Starej Gadce odbyło się zebranie, 
którego jednym z tematów była kwestia możliwej 
sprzedaży przez Gminę opuszczonej działki na 
cele inwestycyjne. Mieszkańcy na spotkaniu, 
jak i w późniejszym piśmie, nie wyrazili jednak 
na to zgody. Z jednej strony dziwię się temu, 
z drugiej nie. Dziwię się, bo na sprzedaży zyskaliby 
i mieszkańcy i gmina. Nie dziwię, bo przez ostatnie 
lata faktycznie ciężko było ufać  władzom gminy 
na słowo. Mieszkańcy mają więc uzasadnione 
powody, by powątpiewać w deklaracje radnych 
czy burmistrza. 

Zachęcam Państwa jednak, nawet tych, którzy 
nie mieszkają w Starej Gadce, do prześledzenia 
całej sytuacji od początku do końca, bo to ciekawy 
przykład problemów, z jakimi czasem zmagają się 
mieszkańcy i samorząd. 

Jak jest?

Działka po pętli tramwajowej w Starej Gadce 
znajduje się przy ruchliwej drodze powiatowej 
z Łodzi do Rzgowa. To niezbyt fortunne miejsce 
na lokalizację placu zabaw. W dodatku działka jest 
duża, ma bowiem powierzchnię ponad  8 tys. m kw. 

Według planu zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod inwestycje o charakterze 
usługowym, więc zgodnie z prawem, ani plac zabaw 
ani park nie może tam powstać. Działka od 20 lat 
stoi pusta i zarasta chwastami. Ostatnio chęć jej 
zakupu zgłosił jeden z mieszkańców, który chciałby 
na niej postawić halę o powierzchni około 1000 
m kw. Oczywiście gmina nie może tak po prostu 
sprzedać mu tej działki. Musiałaby wystawić ją na 
otwarty przetarg. 

Jak mogłoby być?
Gdyby gmina zdecydowała się sprzedać działkę 

w drodze przetargu, spodziewam się, że jej cena 
mogłaby przekroczyć 2 mln złotych. Uzyskanie kwoty 
250 zł za m kw takiej nieruchomości, położonej przy 
uczęszczanej drodze, w dobrym punkcie, wydaje się 
realne. Za pozyskane w ten sposób środki można 
byłoby w Starej Gadce:
• za ok. 400 tys. zł kupić działkę  ok. 5 tys. m 

kw. w bardziej ustronnym miejscu. Lokalizacja 
na uboczu dzieciom i rodzicom dałaby większe 
bezpieczeństwo, a gminie możliwość tańszego 
zakupu.

• za 1,1 mln zł zbudować boisko wielofunkcyjne 
ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw, postawić 
replikę dawnej szkoły i stworzyć park 

• za pozostałe 500 tys. zł zbudować most nad Nerem 

na ul. Uczniowskiej, który połączyłby ul. Lucernianą 
z ulicami Czartoryskiego i Kombajnową.
Oczywiście gmina także odniosłaby z całej 

sytuacji korzyści. Można bowiem spodziewać się, 
że inwestor, który kupiłby działkę, do budżetu 
gminy wpłacałby rocznie kwotę pomiędzy 20 a 45 
tys. zł z tytułu podatków. To sporo. Dla porównania 
podam, że od mieszkańców Starej Gadki wpływa do 
budżetu kwota ok. 270 tys. zł rocznie, a wniosków 
od mieszkańców do budżetu jest na kwotę kilka 
razy większą.   

Jak będzie?
Ostatecznie opisany wyżej scenariusz nie dojdzie 

do skutku.  Będzie tak, jak życzą sobie mieszkańcy. 
Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo podpisane 
przez 308 mieszkańców Starej Gadki, którzy 
nie chcą, by gmina sprzedawała działkę po pętli 
tramwajowej. Radni i burmistrz dostosują się więc 
do woli mieszkańców, nawet gdyby na tej działce 
chwasty miały rosnąć i kolejne 20 lat. Osobiście 
uważam jednak, że to szkoda, iż Stara Gadka straci 
szansę na dobre i potrzebne inwestycje, a gmina 
okazję do zwiększenia wpływów z podatków od 
nowego inwestora. 

Z poważaniem
Jarosław  Świerczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie



4 RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • październik 2015

Świat poznał Rzgów
„Nazwę Rzgów nauczyły się już wymawiać amerykańskie celebrytki” 

– informuje tygodnik „Wprost”, publikując jednocześnie wiele ciepłych 
i przyjaznych naszemu miastu słów. A to nie był jedyny materiał prasowy czy 
telewizyjny, jaki na temat Rzgowa ukazał się w mediach w ostatnich dniach. 
Wszystko za sprawą Międzynarodowych Targów Mody i Fashion Week Poland 
w Ptak Fashion City oraz wizyty na tym wydarzeniu amerykańskiej celebrytki 
Paris Hilton.

Rzgów był na ustach ogromnej rzeszy pasjonatów mody, producentów 
odzieży, projektantów, stylistów, modelek, dziennikarzy, studentów... i wielu 
innych osób, które do naszego miasta przyjechały na targi, na zakupy, po 
inspirację albo po prostu z ciekawości. Jak informuje organizator modowego 
przedsięwzięcia, byli w Rzgowie wystawcy i handlowcy z 20 krajów świata – 
w sumie 100 tys. osób.   

Dodatkowo, za sprawą didżejskiego występu i zaginionego pierścienia Paris 
Hilton (który szybko został odnaleziony przez strażaka na lotnisku i oddany 
gwieździe) o naszym mieście rozmawiali czytelnicy i widzowie mediów 
lokalnych, regionalnych, polskich i światowych. O Rzgowie jako miejscu 
międzynarodowych targów mody napisały znane na całym świecie portale: 
Global News,  MailOnline (Daily Mail), Daily Nation i pewnie też inne.

Dzięki pomysłowi i wizji zarządzających Ptak Fashion City, która prężnie 
rozwija się na terenie naszej gminy, miasto Rzgów zaczyna być rozpoznawalne 
na świecie. To doskonała promocja naszej miejscowości, ogromny ekwiwalent 
medialny - przedsięwzięcie, którego gmina nigdy nie byłaby w stanie sfinansować, 
a które buduje dobre imię Rzgowa wśród inwestorów, myślę, że nie tylko 
z branży modowej.

Marlena Kamińska

Koła Gospodyń we Wrocławiu
W czerwcu były Mazury a teraz Panie z KGW Starowa Góra i koleżanki 

z KGW Starej Gadki i Prawdy, wybrały się na wycieczkę do Wrocławia. 
Z powodu zamkniętych ulic w centrum miasta rozpoczęłyśmy pieszy maraton 
od zwiedzania. „Kolejkowa” - Cudowny Świat w Miniaturze – jest to największa 
w Polsce makieta kolejowa. Zobaczyłyśmy zapierające dech w piersiach 

krajobrazy, sielankę wsi, tętniące życie miasta. Po kolejkowie przeszłyśmy 
w kierunku Sky Tower i z platformy 49 piętra podziwiałyśmy panoramę 
Wrocławia. Spacerując promenadą w kierunku Starego Miasta, wystarczyło 
uważnie śledzić drogę pod stopami, żeby można było zobaczyć około jednej 
stopy wysokości wrocławskie krasnoludki. Na Rynku Starego miasta miałyśmy 
chwile na lody. Spacer przez Ostrów Piaskowy i Tumski doprowadził nas do 
restauracji „ Impuls” na zamówiony obiad.  Po krótkim odpoczynku zmierzamy 

na seans w Panoramie Racławickiej. Kojący głos lektora wprowadził nas 
w centrum wydarzeń i wielką historyczną bitwę przedstawioną na ogromnym 
obrazie. Przez barokowe ogrody Ossolineum i przez most „Miłości” doszłyśmy 
do nabrzeża portowego na Odrze, wsiadłyśmy na statek Żeglugi Śródlądowej 
„Nerida” popłynęłyśmy w kierunku zoo. Najważniejszym punktem zwiedzania 
było Afrykanarium, podziwiałyśmy nieznany nam świat egzotycznych rybek 
i innych wspaniałych zwierząt. Mimo ogromnego zmęczenia i bolących nóg nie 
mogłyśmy ominąć przyjemności spektaklu tańczących  fontann, których szum 
tryskającej wody i kojąca muzyka wpływała na nas relaksująco i odprężającą.

Fajnie było ale się skończyło i trzeba wracać do domu. Na koniec nie mogę 
z imienia i nazwiska nie wspomnieć Pana Dawida Raczkowskiego, wspaniałego 
przewodnika, wielkiego miłośnika i pasjonata Wrocławia, który pokazał 
nam i opowiedział bardzo dużo ciekawostek, żałował że ze względu na nasz 
jednodniowy pobyt we Wrocławiu nie mógł pokazać jeszcze wielu ciekawych 
miejsc.

Danuta Szymczak
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Pierwsze dożynki 
w nowym kościele
dokończenie ze strony 1

W świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy, konsekrowanej 21 czerwca 
2015 r., Święto Plonów odbyło się po raz pierwszy 
Mszę celebrował ksiądz proboszcz Grzegorz Adamek. 
W kazaniu nawiązał do katastrofalnej suszy, która 
obróciła wniwecz wysiłki wielu rolników, również 
z naszego terenu. 

Pod koniec mszy, Grażyna Ratajska, starościna 
Dożynek Parafialnych w Woli Zaradzyńskiej 
w towarzystwie starosty Krzysztofa Drożdżeckiego, 
podziękowała za tegoroczne plony. Oboje przekazali 
księdzu proboszczowi chleb wypieczony z mąki 
z rodzimego ziarna w piekarni ksawerowskiej 
Nowakowskich. Koło Gospodyń Wiejskich z Gadki 
Nowej wręczyło kapłanom do poświęcenia wspólny 
wieniec dożynkowy. Przedstawicielki koła gospodyń 
z Woli Zaradzyńskiej ofiarowały również koszyk 
z owocami i warzywami z tegorocznych zbiorów, 
a także próbki miodów z lokalnej pasieki. 

W dalszej część ceremonii parafianie symbolicznie 
spożyli kęsy poświęconego chleba i skosztowali 
miodów. Potem była niespodzianka dla wielu 

obecnych. Sprzed świątyni 
wyruszył korowód 
dwóch wozów konnych  
Henryka Sobczaka 
z Woli Zaradzyńskiej 
oraz Adama Pierzchałki 
z Guzewa. Te wozy to 
10-osobowe platformy, 
zabezpieczone przed 
deszczem konstrukcją 

z pleksi. Każdego roku wożą pielgrzymów na Jasną 
Górę. Ksiądz Grzegorz Adamek znalazł dla nich 
jeszcze jedno zastosowanie - objazd miejscowości 
w parafii w czasie poświęcania pól, podczas którego 
- na przystankach - parafianie modlą się przed 
przydrożnymi kapliczkami. 

Tym razem konne pojazdy, przystrojone polnymi 
kwiatami, wypełnione gospodarzami, śpiewającym 
ludowe pieśni dożynkowe – przebyły trasę Czyżeminek, 
Guzew, Gospodarz, Wola Zaradzyńska, wywołując 
zaciekawienie mieszkańców i gości, przybyłych na 
dożynki parafialne. Uroczystość zakończył poczęstunek 
dla 60 gości w świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gospodarzu.

***
Na koniec pora na krótkie przedstawienie starostów 

dożynkowych, zamieszkałych na terenie gminy 
Rzgów.

Grażyna Ratajska jest emerytowaną nauczycielką 
matematyki ze Szkoły Podstawowej w Guzewie. Pracuje 
wraz z rodzicami w 2,5-hektarowym gospodarstwie, 
specjalizującym się w ogrodnictwie i warzywnictwie 
szklarniowym. Od kilku lat jest przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich w Gospodarzu. Jej obiady 
i ciasta uchodzą w okolicy za niezrównane.  

Krzysztof Drożdżecki jest gospodarzem na 13 
hektarach, przekazanych przez rodziców. Skromny 
tegoroczny plon – 22 tony ziarna już sprzedał. 

Utrzymanie daje przede wszystkim jego produkcyjny 
zakład krawiecki.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Podziękowanie
Koło Gospodyń Wiejskich z Gospodarza serdecznie dziękuje sponsorom, 

w szczególności władzom Rzgowa, za wsparcie finansowe  udzielone w celu 
podjęcia gości dożynek parafialnych.

Fot. Urszula Świątkowka

Fot. Urszula Świątkowka

Fot. Urszula Świątkowka
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Koziego sera nie brakuje
Ich stoisko z serami kozimi – zdrową żywnością 

pojawia się m.in. na dożynkach. Te sery zostały 
wyprodukowane z mleka pochodzącego od stu kóz 
na fermie w Grodzisku. 

Mity wokół kóz
- Oboje zdobywaliśmy doświadczenie 

w gospodarstwach rolnych rodziców, mój mąż 
Waldemar jest z wykształcenia technikiem rolnictwa, 

a ja studiuję zaocznie transport w Politechnice 
Łódzkiej - mówi Monika Lasoń. - Oboje mieliśmy 
pracę w dużej korporacji, ale trzy lata temu wzięliśmy 
sprawy w swoje ręce. Zaczęliśmy od trzody chlewnej, 
ale wobec zapaści cenowej szybko się wycofaliśmy. 
Mieliśmy do wyboru bydło lub kozy. Na bydło nie 
było nas za bardzo stać - musielibyśmy mieć 30 
tysięcy złotych na początek przy cenie 1100 złotych 
ze trzydniowego byczka. Koza wydawała się tańsza 
- 400 zł za dorosłe zwierzę.

Zanim podjęli decyzję, poszukali rady u dyrektora 
ds. skupu mleka m.in. koziego w mleczarni w Turku. 
Pan Waldemar opowiada, że kozy każdemu wydają 
się wszystkożerne i proste w hodowli. Tymczasem 
to zwierzęta niebywale delikatne, podatne na 
choroby. Mają trudności z zaaklimatyzowaniem 
się w towarzystwie dokupywanych kóz. Słyszał już 
o dwóch polskich stadach po tysiąc kóz, które padły, 
bo lekarze weterynarii nigdy nie specjalizowali 
się w ich leczeniu. Rolnicy z Grodziska zaczęli od 
stadka 30 kóz, które zmieścili na czas transportu 
w pożyczonej przyczepie do przewozu koni. Po 
zdobyciu pierwszych doświadczeń, dokupili setkę 
zwierząt, potem doszli do 150 kóz. To już było 
największe stado w województwie łódzkim.

Wiedzę w zakresie leczenia rożnych schorzeń od 
pasożytniczych po skórne zdobywają na sympozjach 
organizowanych m.in. przez Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu czy Mleczarnię Turek. Dużo wiedzy 
daje także młodym rolnikom przynależność do 
Stowarzyszenia Hodowców Kóz w Wielkopolsce.

Druga ciąża niepożądana 
Stado mieści się w oborze zaadaptowanej na 

koziarnię. Zwierzęta chodzą luzem, a ogród jest dla nich 
miejscem do odzierania kory drzew i podskubywania 
na tylnych łapach liści winorośli i innych roślin 

za wysoką siatką. Przywódcą stada jest samica 
o największych rogach. Obecnie, na sto samic 
przypadają zaledwie dwa kozły capy. Prokreację 
samicy należy ograniczać rocznie do jednej ciąży 
(na dwie możliwe), aby uzyskać mleko najlepszej 
jakości. W jednym miocie rodzi się od jednego do 
pięciorga młodych, w 80 proc. – „dziewczynek”.

Kozy, jak ludzie, mają rożny charakter. Niektóre są 
nadzwyczaj przyjazne wobec człowieka, inne w ogóle 
nie odczuwają potrzeby kontaktu z żywicielami. 

Gospodarstwo jest ogromne pod względem obszaru: 
10 hektarów przepisali 
rodzice, a 50 dalszych 
dzierżawią nawet w dużej 
odległości np. w Starowej 
Górze. Jak większość 
przeżuwaczy, kozy 
uwielbiają świeżo skoszoną 
lucernę z dodatkiem owsa, 
a zimą kiszonki z siana 
lub kukurydzę. 

Ze względu na dużą 
odległość do Turku, 
najbliższego zakładu 
skupującego mleko 
kozie, młodzi gospodarze 
z Grodziska sprzedają je 
na miejscu w detalicznych 
ilościach na potrzeby dzieci 
i alergików. Większość 

z około 80 litrów mleka dziennie przeznaczają na sery. 
Na razie produkcja wymaga wiele wysiłków. Planują 
dopiero kupno serowarskiego kotła warzelnego. Na 
razie gotują surowiec w 50-litrowych garach. Mają już  
stoły ociekowe na formy serowarskie i dojrzewalnię. 

Cuchnie, ale zdrowe
Lista zdrowej produkcji grodziskiej fermy jest 

imponująca. Otwierają ją świeże sery twarogowe 
w 2-kilowych gomółkach. Gospodynie używają 
świeży ser do serników, pierogów i do leniwych. 
Powstają sery miękkie typu fromage do smarowania, 

kwasowo-podpuszczkowe, okrągłe z posypką ziołową 
do smarowania, pleśniowe miękkie, maziowe typu 
francuskiego, nazywane powszechnie śmierdzącymi. 
Do ich wyrobu stosuje się specjalny szczep bakterii, 
dzięki któremu można uzyskać odpowiedni aromat  
i konsystencję. 

Osobną półkę wypełniają półtwarde sery typu 
gouda z dodatkiem czarnuszki, pochodnej kminku. 
Z kolei sery z kozieradką nadają serowi  orzechowy 
smak, ale nie uczulają na orzechy, dlatego poszukiwane 
są przez alergików. Dla najbardziej wyrafinowanego 
podniebienia powstają sery truflowe, z dodatkiem 
grzybów – najdroższych i najbardziej wykwintnych 
na całym świecie.

O ile do wyprodukowania 1 kilograma świeżego 
sera potrzeba 6 litrów mleka po 5 złotych za litr, to 
na twarde zużywa się już od 13 do 15 l surowca dla 
uzyskania kilograma wyrobu. Kozie sery nie są więc 
tanie, ale znajdują nabywców ze względu na to, że 
mleko jest chude do 3 proc. (nigdy nie uzyskamy 
z niego śmietany, a zsiadłe - niełatwo). Świeże, 
przechowywane w lodówce przez tydzień zachowuje 
parametry zbliżone do mleka kobiecego. Konsumenci 
spożywają je w ramach diety, pozwalającej odtruć 
organizm po długich okresach nieprawidłowego 
żywienia. 

Państwo Monika i Waldemar nie korzystają 
z usług hurtowników. Wytwarzają sery pod konkretne 
zamówienia . Jedynie sery twarde i półtwarde mogą 
być przechowywane miesiącami. Detalicznych 
odbiorców szukają na targach zdrowej żywności 
i kiermaszach promujących ekologiczne produkty. 

Spyta ktoś, co z mięsem? Otóż, największe 
zainteresowanie jest ze strony grupy muzułmanów 
przebywających na terenie gminy Rzgów. Resztę 
mięsa spożywa się w gronie rodzinnym. Pani Monika 
dba o zdrową kuchnię na najwyższym poziomie.

Osoby zainteresowane zdrowymi produktami 
żywnościowymi, powinny sięgnąć np. do portalu: 
www.ekologicznytarg.pl

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Anna Tumińska-Kubasa. Radna Rady Miejskiej 
w Rzgowie wybrana głosami mieszkańców 
Gospodarza. Przewodnicząca Doraźnej Komisji 
Planowania Przestrzennego, członkini Komisji 
Spraw Społecznych. Przewodnicząca klubu radnych 
Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach. Najmłodsza 
radna. Kim jest, czym zajmuje się zawodowo, jak 
znalazła się w Radzie, gdzie lubi wypoczywać – 
tego wszystkiego dowiecie się Państwo z lektury 
wywiadu. Zapraszam!

Jest Pani absolwentką wyższych studiów 
z zakresu stosunków międzynarodowych. Kierunek 
ten powiązany jest w dużej mierze z ekonomią. 
Tymczasem prowadzi Pani działalność w zakresie 
ogrodnictwa.

Od dziecka lubiłam liczyć (śmiech). Skończyłam 
liceum ekonomiczne. Naturalnym wyborem były dla 
mnie studia, łączące bliskie mi idee przedsiębiorczości 
z sympatią do matematyki. Znajomi śmieją się często, 
gdy im powtarzam „Umiem liczyć, liczę na siebie!”.

No tak, ale te studia przydają się w Pani 
działalności gospodarczej?

Może Pana zaskoczę, ale tak. Ogrodnictwo 
dzisiaj to zupełnie inna działalność, niż ta, którą 
znamy z dzieciństwa, którą prowadzili moi rodzice 
czy teściowie. Można, być może z pewną przesadą, 
powiedzieć, że dzisiaj pomidory czy ogórki się 
produkuje, a nie uprawia. Dlaczego? Ponieważ 
rosną one w szklarniach, a ich uprawa polega na 
odpowiednim ustawieniu temperatury, wilgotności, 
częstotliwości podlewania, ilości wody… Wszystko to 
robią maszyny, które trzeba oczywiście umieć obsłużyć. 
Więcej w tym czasem matematyki i ekonomii, niż 
samego ogrodnictwa! Nie wiem czy Pan wie, ale np. 
trzmiele, które odpowiedzialne są za zapylanie roślin 
dzisiaj normalnie kupuje się od wyspecjalizowanych 
producentów. Mało tu miejsca na spontaniczność.

Faktycznie, nieco to wszystko zaskakujące dla 
kogoś, kto nie śledzi pilnie branży ogrodniczej. 

Dzisiejszy świat szybko się zmienia, ogrodnictwo 
także. Bardzo staramy się z mężem, który ma zresztą 
kierunkowe wykształcenie, by cały czas z nowinkami 
w naszej branży być na bieżąco. Nasze produkty 
sprzedajemy głównie na lokalnym, łódzkim rynku. 
Chcemy więc, by nasi, mówiąc żartem „sąsiedzi”, 
jedli jak najlepsze owoce i warzywa!

No dobrze, a skąd w tym wszystkim 
zainteresowanie Radą Miejską?

Miałam dość stagnacji w Gospodarzu. Płacimy 
przecież bardzo duże podatki, bo jest w naszej wsi 
wiele hurtowni, nie ma więc powodu, by nie pojawiały 
się u nas inwestycje. Poprzedni radny z naszego terenu 
był mieszkańcem Czyżeminka. Ktoś tak dziwnie 
poukładał okręgi wyborcze, że wrzucił Gospodarz 
i Czyżeminek do jednego worka. Rezultat dla naszej 
wsi był opłakany, niewiele się działo. Radny wybrany 
z naszego okręgu nie pomagał, a jedyną osobą, 
która walczyła i ciężko pracowała była pani sołtys 

Kazimiera Zawistowska. 
Niestety nie zdecydowała 
się wystartować 
w wyborach do Rady 
Miejskiej. Ktoś musiał 
więc podjąć wyzwanie. 
Uległam namowom 
pani Zawistowskiej oraz 
pana Świerczyńskiego 

i zdecydowałam się wystartować. 

Jakie inwestycje udało się więc zrealizować za 
Pani kadencji?

Chociaż radną jestem dopiero od 10 miesięcy, to 
zostały już wyremontowane drogi z Gospodarza na 
Gadkę Starą i do Guzewa. Wykonano m.in. nowe 
nawierzchnie i uporządkowano rowy. Jeszcze w tym 
roku powstanie chodnik na ul. Cegielnianej, który 
połączy się z tym przy ul. Lucernianej w Starej 
Gadce. Natomiast na ul. Dębowej będzie wykonywane 
oświetlenie. Niedługo powinny ruszyć prace projektowe. 
Mało kto pamięta, że Gospodarz to nie tylko wieś 
przy głównej drodze, ale również dwa osiedla, 
jedno w drodze do Starej Gadki, drugie do Guzewa. 
Bardzo bym chciała, żeby na zebraniach wiejskich 
pojawiało się także więcej osób z tamtych rejonów, 
by wszyscy mogli lepiej poznać ich potrzeby. 

Czy praca w Radzie Miejskiej jest zgodna 
z Pani oczekiwaniami? Czy coś Panią zaskoczyło?

Nie spodziewałam się, że radny ma aż tak 
dużo pracy. Dwa razy w miesiącu sesje i wspólne 
posiedzenia komisji, 
trwające czasem po 8 
godzin, do tego obrady 
Komisji Planowania 
Przestrzennego i Komisji 
Spraw Społecznych, 
dyżury zebrania 
wiejskie, liczne oficjalne 
uroczystości, spotkania 
z innymi radnymi, 
posiedzenia klubu radnych 
Lepsza Przyszłość 
w Twoich Rękach, długie 
godziny analizowania 
d o k u m e n t ó w , 
przygotowania do obrad... 
Słowem – jest co robić! 
Ale cieszę się, bo widzę 
rezultaty tej pracy. Wierzę, 
że dzięki niej Gospodarz 
i cała gmina zmieniają się 
na lepsze. 

Praca w Radzie 
Miejskiej nie jest 
jednak Pani pierwszą 
aktywnością publiczną 
w naszej gminie. 
Tańczyła Pani bowiem 
w „Rzgowianach”.

Tak, tańczyłam 
w „Rzgowianach” przez 
5 lat, począwszy od 14 
roku życia. Miałam także 
przyjemność tańczyć 
w „Rzgowianach” ostatnio, 
podczas uroczystości 
30-lecia zespołu. Było 

to dla mnie bardzo miłe przeżycie! Moją miłość do 
tańca odziedziczyła córka, która zaczęła tańczyć 
w „Krasnalach”, gdy miała 8 lat, a później przeszła 
do „Rzgowian”, z którymi tańczy już ponad 10 lat.

Na koniec proszę jeszcze zdradzić czytelnikom, 
co Pani robi po godzinach, gdy nie zajmuje się już 
Pani pracą w Radzie Miejskiej czy prowadzeniem 
firmy ogrodniczej.

Uwielbiam wyjazdy nad polskie morze, jak to się 
mówi, „morza szum, ptaków śpiew”. Kiedy mam 
możliwość i okazję chętnie jeżdżę szczególnie do 
Trójmiasta, bo jest przepiękne i ma dużo ścieżek 
rowerowych, dzięki czemu praktycznie wszędzie 
można dotrzeć rowerem. To naprawdę super miejsce. 
W ciągu dnia można znakomicie wypocząć, a i wieczory 
łatwo zapełnić można korzystając z bogatej oferty 
kulturalnej i rozrywkowej.

Czy ma Pani jakieś życzenia dla mieszkańców 
na koniec naszej rozmowy?

Życzę mieszkańcom, by gmina dobrze się rozwijała, 
by żyli oni miło i wygodnie. A gminie, by napływali 
nowi inwestorzy, a wraz z nimi wpływy z podatków. 
Liczę, że intensywną pracą jako radna dołożę do tego 
swoją cegiełkę. Nowe studium, nad którym pracujemy 
w Doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego, 
powinno zakładać duży wzrost liczby terenów 
inwestycyjnych, szczególnie na przecięciu S8 i DK1. 

Tomasz Łuczyński

Wywiad miesiąca
Rozmowa z Radną Rady Miejskiej 
w Rzgowie Anną Tumińską-Kubasą
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BURMISTRZ INFORMUJE
Bez nich nie byłoby Powiatowo-Gminnych Dożynek

Pięknie dziękujemy!
W imieniu władz samorządowych chcemy w tym miejscu serdecznie 

podziękować  wszystkim, którzy ofiarnie i bezinteresownie pomogli zorganizować 
Powiatowo-Gminne Dożynki’ 2015 r. w Rzgowie.

Za podstawienie koni zaprzęgowych, bryczek i zabudowanej platformy, 
szczególnie jesteśmy wdzięczni Leszkowi Gamoniowi z Bronisina Dworskiego, 
Łukaszowi Rózdze z Gospodarza, Adamowi Pierzchałce z Guzewa, Jerzemu 
Berczakowi z Grodziska i Grzegorzowi Mikince z Konstantyny. Wpisujące 
się w lokalną tradycję, pojazdy o dwukonnych zaprzęgach współtworzyły 
niepowtarzalny koloryt naszego Święta Plonów. Dziękujemy także panu 
Maciejowi Gałkiewiczowi, za udostępnienie działki, na której mogły odpocząć 

konie jadące w korowodzie.
Wyrazy podziękowania za pomoc w organizacji Dożynek kierujemy także 

do państwa Danuty i Bolesława Brzozowskich, Zakładów Miejskich „Grot”, 
firm Ptak Fashion City oraz Autotraper.

Panu Janowi Pośniakowi, prezesowi oddziału Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych oraz Janowi Pytce, prezesowi rzgowskiej sekcji tej organizacji 
pięknie dziękujemy za udostępnienie blisko 700 ptaków, należących do ponad 
20 hodowców w gminie Rzgów. Dzięki 

sprzyjającym wiatrom, gołębie wypuszczone na ul. Nadrzecznej zatoczyły 
widowiskowo krąg nad placem 500-lecia. Przypomnijmy, że przeloty gołębi 
pocztowych stanowią wizytówkę naszej gminy. Oglądamy je nie tylko podczas 
dożynek, ale również Dni Rzgowa.

Za przygotowanie niezmiernie pysznego bigosu, kiełbasek oraz innych 
kulinariów dla setek gości, podziękowanie należy się paniom z kół gospodyń 
wiejskich ze Rzgowa, Bronisina, Czyżeminka, Gospodarza, Grodziska, Guzewa, 
Huty Wiskickiej, Kalina, Kalinka, Prawdy, Romanowa, Starowej Góry i Starej 
Gadki. Członkiniom kół gospodyń wiejskich jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
za wypieki, bo smak tych ciast będziemy wspominać pewnie do następnych 
dożynek! Za koordynację pracy kół gospodyń dziękujemy pani Danucie 
Szymczak, przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet, Kół i Gospodyń Wiejskich 
oraz Teresie Baranowskiej, przewodniczącej KGW w Rzgowie.

Za pieczę nad logistycznym przygotowaniem uroczystości i uporządkowaniem 
terenu, za pomoc rzgowskim gospodyniom m.in. przy przenoszeniu wiktuałów - 
szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem 20 druhów Ochotniczej Straży 
Pożarnej z jednostek Rzgów i Stara Gadka,  których działania koordynował 
Adam Górecki, naczelnik OSP Rzgów.

Burmistrz Rzgowa Konrad Kobus
Zastępca Burmistrza Mateusz Kamiński

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński

Warto rozwijać kartę
O nowej ofercie dla rodzin wielodzietnych rozmawiamy z zastępcą 

burmistrza Rzgowa Mateuszem Kamińskim:

W rzgowskim urzędzie zainicjowane zostały prace nad ulgami dla rodzin 
wielodzietnych. Jak one przebiegają?

Od początku roku pracujemy nad wprowadzeniem ułatwień dla rodzin 
wielodzietnych z naszej gminy. Chcieliśmy przygotować dobrą i przemyślaną 
ofertę. Przede wszystkim zależało nam na tym, by dać rodzinom wygodne 
rozwiązanie. Wiemy, że w niektórych gminach funkcjonują równolegle 3 
rodzaje kart dla rodzin wielodzietnych. Są tam karty gminne, Wojewódzka 
Karta Rodzin Wielodzietnych oraz Karta Dużej Rodziny. To nie jest najlepsze 
rozwiązanie, bo w takiej sytuacji rodzic zamierzający skorzystać ze wszystkich 
dostępnych na terenie takiej gminy zniżek, musi nosić aż trzy rodzaje kart. My 
uznaliśmy, że mnożenie kart nie ma sensu. Zdecydowaliśmy się na przystąpienie 
do programu Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. Rozwiązanie to ma 
tę zaletę, że daje posiadaczom karty prawo do zniżek udzielanych wszystkim 
mieszkańcom województwa, ale pozwala jednocześnie na zaoferowanie rabatów 
wyłącznie mieszkańcom naszej gminy. Innymi słowy, posiadacz Wojewódzkiej 
Karty Rodzin Wielodzietnych z dopiskiem „Gmina Rzgów” uzyska upusty 
tylko dla mieszkańców gminy, ale zachowa prawo do zniżek, oferowanych 
przez samorząd województwa łódzkiego.

Na razie można skorzystać z rabatu w sali zabaw. Czy rzgowskie rodziny 
wielodzietne mogą spodziewać się wprowadzania kolejnych zniżek?

Nie chciałbym zapeszyć, więc nie powiem o jakie ulgi chodzi, ale obecnie 
prowadzimy rozmowy z dwoma dużymi przedsiębiorstwami. Muszą one jednak 
przygotować ofertę, opracować system rozliczeń oraz, co nie mniej istotne, 
dokonać tego w zgodzie ze skomplikowanymi przepisami prawa. To nie jest proste, 
dlatego część przedsiębiorców nie chce się angażować w tworzenie ułatwień 
dla rodzin wielodzietnych. Są nawet tacy, którzy wprost mówią, że zamiast 
przygotowywania zasad rozliczania karty, woleliby przekazać konkretną kwotę 
na cel charytatywny. Nam jednak zależy na rozwijaniu katalogu rabatów i innych 
ułatwień w ramach Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. Będziemy 

zachęcać do tego naszych przedsiębiorców.  A wszystkich zainteresowanych 
współpracą w tym miejscu bardzo proszę o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. Wprowadzenie udogodnień dla rodzin wielodzietnych może być 
doskonałą okazją do promocji przedsiębiorstwa. Ze swojej strony mogę zapewnić, 
że kolejnych partnerów programu będziemy starali się prezentować na łamach 
miesięcznika „Nasza Gmina”.

A co z dopłatami do biletów miesięcznych?

Wiem, że rodzinom 
wielodzietnym bardzo na 
tym zależy i pracujemy nad 
takimi dopłatami. Nie jest 
to jednak proste zadanie. 
O tym, że tak jest, świadczy 
choćby przykład Pabianic, 
które, mimo że mają 
własne przedsiębiorstwo 
komunikacyjne, to nie 
wprowadziły dotąd takich 
dopłat. Tymczasem my 
musimy się porozumieć 
z trzema przewoźnikami 
spoza naszej gminy. 
Przeprowadzenie tego 
w zgodzie z przepisami 
trwa dłużej niż się 
spodziewałem. Liczę 
jednak na to, że niedługo 
uda nam się zawrzeć 
porozumienie z pierwszym 
z przewoźników.

Włodzimierz Kupisz
UM w Rzgowie Zastępca burmistrza Rzgowa Mateusz Kamiński
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BURMISTRZ INFORMUJE

Rabat od Lwa
Dzieci posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodziny 

Wielodzietnej z dopiskiem „Gmina Rzgów” uzyskają 
30-procentowy rabat w Centrum Zabaw dla Dzieci 
Leopark w Outlet Ptak w Rzgowie. Leopark należy 
do międzynarodowej sieci centrów zabaw dla dzieci. 
Pierwsza jej placówka powstała w Krakowie, a druga 
w kwietniu b.r. w Rzgowie.

Leopark w Rzgowie dysponuje powierzchnią 
550 metrów kwadratowych i jest w stanie przyjąć 
jednorazowo około setki dzieci począwszy od tych, 
które dopiero nauczyły się chodzić - aż po 12-latków.

- Na milusińskich czeka dwukondygnacyjna 
konstrukcja pomyślana jako labirynt, po którym 
można posuwać się przez klapy w siatkach, po 
trapach i wewnątrz rury - opowiada Anna Kłosińska, 
kierowniczka sali zabaw. - W skład labiryntu wchodzi 
zjeżdżalnia i suche baseny z 5 tysiącami piłeczek, a są 
to urządzenia o rekordowych parametrach, jak na 
polskie warunki. Zjeżdżalnia posiada 4 tory, każdy 
13-metrowej długości. Dzieci zjeżdżają z wysokości 6 
metrów. Największy basen ma wymiary 5 x 2,5 metra. 

Wśród licznych atrakcji Leoparku warto wymienić 
suchą fontannę z piłeczkami oraz rodzaj urządzenia do 
gry w koszykówkę, w którym piłeczki są zasysane do 
pojemnika na górze. Starsze dzieci mogą grać na czas 
i urządzać rywalizację między sobą. Cztery armatki 
umożliwiają zasypywanie partnerów piłeczkami. 
Rekordy popularności bije carting – tor dla trzech 
2-osobowych motocykli. Uzupełnieniem atrakcji 
są trzy trampoliny, a także megapiłki. Wszystkie 
wymienione urządzenia są produkcji niemieckiej 
i spełniają drastyczne, unijne przepisy bezpieczeństwa.

Dla dzieci do 4.roku życia zorganizowano specjalny 
kącik, gdzie np. mogą wypoczywać lub rysować 
przy stoliczkach. Inny kącik ze stolikami jest 
przygotowany dla rodziców, którzy mają  możliwość 
śledzenia maluchów podczas zabawy. Umożliwiają 
to przepierzenia z siatki, które jednocześnie stanowią 
zabezpieczenie dla malusińskich, figlujących na 

piętrze labiryntu. . 
Osoby z personelu Leoparku posiadają wykształcenie 

pedagogiczne lub z zakresu animacji dziecięcej. Sala 
zabaw jest często traktowana jako żłobek/przedszkole 
dla pracowników centrów handlowych. Dzieci zostawia 
się rano – odbiera po 8 godzinach, a czasem i po 
dłuższym czasie! Specjalna całodniowa opłata 25 zł  
w dni powszednie, a 30 zł w weekendy uwzględnia 
pozostawienie dzieci pod opieką personelu. Z takiej 
możliwości korzystają także rodziny przyjeżdżające 
na dłuższe zakupy. Dzieci wychodzą w środku dnia 
na obiad i wracają do Leoparku okazując paragon. 
Można też zostawić telefon i pracownicy zawiadomią 
rodziców wtedy, gdy ich pociecha  ma już dość 
zabawy i rekreacji albo po prostu zgłodniała. 

Leopark współpracuje ze szkołami przedszkolami, 
a najliczniejsza do tej pory grupa obsłużona jednorazowo 
liczyła 50 maluchów. Organizuje również urodziny. 
Rodzice mogą przynieść ze sobą tort, ciasto i napoje.

Wydawanie Wojewódzkich Kart Rodzin 
Wielodzietnych z dopiskiem „Gmina 
Rzgów”.

Leopark to pierwsza firma, z którą rzgowski samorząd 
podpisał  porozumienie w sprawie przystąpienia do 
programu „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. 
Aby skorzystać w niedalekiej przyszłości ze zniżek, 
rabatów również w innych miejscach na terenie naszej 
gminy, należy wystąpić o ich wydanie w MOPS 
w Rzgowie. Aby uzyskać nowe karty, należy wypełnić 
wniosek w MOPS (ul. Rawska 8, w podwórku 
obok Punktu Świadczeń Rodzinnych). Formularz 
wniosku wydaje inspektor Małgorzata Bednarska 
tel. (42) 214 10 11. Oprócz starych Wojewódzkich 
Kart Rodziny Wielodzietnej, należy przynieść 
ze sobą  dowód tożsamości oraz akty urodzenia 
trojga lub więcej dzieci. Można także wydrukować 
sobie wniosek dostępny w Internecie pod adresem:  
www.rcpslodz.pl/wojewodzka_karta_rodzin_
wielodzietnych/132/0/

Wypełniony wniosek składa się w MOPS i czeka 
na dostarczenie nowych kart przez pocztę na adres 
zamieszkania.

Zapytaliśmy wiceburmistrza M. Kamińskiego, 
dlaczego powinniśmy wymienić stare Wojewódzkie 
Karty Rodzin Wielodzietnych na karty z dopiskiem 
„Gmina Rzgów”?

- Do czasu zawarcia w 2015 r. przez gminę 
Rzgów porozumienia z marszałkiem w sprawie 
Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, nasi 
mieszkańcy otrzymywali karty bez dopisku „Gmina 
Rzgów” - odpowiedział. - Karty te nie uprawniają 
do otrzymania specjalnych zniżek, przygotowanych 
tylko dla mieszkańców naszej gminy. Ci, którzy 
chcieliby skorzystać z tych zniżek, powinni posiadane 
karty wymienić za pośrednictwem MOPS w Rzgowie 
na nowe z dopiskiem „Gmina Rzgów”. Nowe 
gwarantują okazicielowi dotychczasowe ulgi na 
terenie województwa łódzkiego oraz te specjalne, 
tylko dla mieszkańców naszej gminy.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie
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Kronika OSP Rzgów
11.09.2015 r.

Około godz. 16.30 Zastępy OSP Rzgów 
i OSP Stara Gadka brały udział w pokazach dla 
pracowników firmy Nijhof – Wassink Sp. z o.o., 
które odbyły się na jej terenie w Rzgowie, przy 
ul. Krasickiego 1. Podczas pokazów zadaniem 
straży było wykonanie dostępu i ewakuacja osoby 
poszkodowanej z pojazdu, który uległ wypadkowi 
i przekazanie jej Grupie Ratownictwa Medycznego 
OSP „Dąbrowszczak”, która przystąpiła do 
udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy 
poszkodowanemu. Nad przebiegiem pokazów 
czuwali funkcjonariusze z KP PSP w Koluszkach 
na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP 
w Koluszkach st. kpt. Marcinem Rzesiewskim.

17.09.2015 r. 
Około godz. 09.15 OSP Rzgów brała udział 

w ćwiczeniach obiektowych oraz ewakuacji 
szkoły podstawowej. Nad ćwiczeniami czuwał 
przedstawiciel KP PSP Koluszki – kpt. Mateusz 
Kotynia

19.09.2015 r.
Około godz. 08.45 zastęp OSP Rzgów udał się do 

likwidacji zagrożenia związanego z agresywnymi  
owadami. Działania Straży polegały na usunięciu 
gniazda szerszeni z przewodu wentylacyjnego 
budynku  w miejscowości Czyżeminek (gm. 
Rzgów).

21.09.2015 r. 
Około godz. 09.17 Zadysponowano naszą 

jednostkę na skrzyżowanie DK 1 z ulicą Pabianicką. 
Doszło tam do kolizji dwóch pojazdów osobowych 
marki RENAULT MEGANE i MAZDA GH. 
Działania Straży polegały na zabezpieczeniu 
miejsca kolizji, uprzątnięciu miejsca kolizji oraz 
kierowaniem ruchem na skrzyżowaniu. Miejsce 
zdarzenia przekazano protokołem zarządcy drogi.

25.09.2015 r.
Około godz. 08.18 Zadysponowano naszą 

jednostkę do miejscowości Gospodarz (gm. 
Rzgów) Celem działań była likwidacja plamy 
ropopochodnej z jezdni drogi nr 71 w kierunku 
Rzgowa . Plama płynu rozciągała się na długości 2 
km. Na miejscu działały zastępy z JRG Koluszki 
i OSP Rzgów.

28.09.2015 r.
Około godz. 16.14 Zadysponowano naszą 

jednostkę na skrzyżowanie ulic Zielonej 
i Grodziskiej w Rzgowie. Doszło tam do wypadku 
drogowego z udziałem motocyklisty i samochodu 
marki CHEVROLET. Motocyklista z obrażeniami 
kończyn dolnych został przetransportowany 
do szpitala. Na miejscu działały zastępy: OSP 
Rzgów, JRG 7 Łódź, JRG Koluszki oraz 
Policja i ZRM

informacje ze strony: www.osprzgow.pl

W dniu 20 września 2015 roku na stadionie 
Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach, odbyły się 
IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek 
OSP i VII Powiatowe Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Jak co roku były dwie 
konkurencje: sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. 
W zawodach brało udział siedem drużyn męskich 
w grupie „A” i pięć drużyn damskich w grupie „C”, 
pięć drużyn chłopięcych i jedna dziewczęca z drużyn 
młodzieżowych, które startowały według wytycznych 

regulaminu opracowanego zgodnie z CTIF.
OSP Kalino godnie reprezentowała naszą gminę, 

gdyż startujące drużyny zajęły prestiżowe miejsca. 
Do zawodów przystąpiły 3 drużyny z Kalina. Żeńska 
startująca w grupie „C”,  męska w grupie „A” 
i młodzieżówka. Do jednostki ze srebrem wróciła 
drużyna męska, którą do walki o tak wysoką lokatę 
poprowadził Naczelnik OSP Kalino druh Krzysztof  
Kauc. Również drużyna młodzieżowa, którą opiekował 
się i trenował druh Michał Krzewiński, ale oceniana 
w grupie chłopięcej, zdobyła srebrny medal, co jest 
tym większym sukcesem.

Gminę Rzgów reprezentowała także jednostka 
OSP Starowa Góra, której życzymy startująca 
jako mieszana, wyników w kolejnych zmaganiach 
drużynowych.

Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa 
PSP w Koluszkach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP, patronat zaś objął Starosta Łódzki Wschodni, 
Andrzej Opala, który był również fundatorem 

pamiątkowych pucharów i medali. Uhonorowani 
pucharami zostali najstarszy i najmłodszy strażak 
uczestniczący w zawodach oraz wszystkie drużyny 
biorące w nich udział.

Pogoda dopisała, ale również nie zawiodła 
publiczność dopingująca swoje jednostki OSP. To 
przecież zaszczyt mieć w swych szeregach najlepszych 
strażaków w powiecie.

Agnieszka Modranka

Tak przedstawiała się klasyfikacja generalna 
w poszczególnych grupach:
Grupa A - drużyn męskich: 
I – OSP Wierzchy z wynikiem 102,08 pkt. 
II – OSP Kalino z wynikiem 106,96pkt. 
III – OSP Bedoń z wynikiem 108,93 pkt. 
 
Grupa C – drużyn żeńskich: 
I – OSP Tuszyn z wynikiem 129,63 pkt. 
II – OSP Jutroszew z wynikiem 139,50pkt. 
III – OSP Wierzchy z wynikiem 141,21 pkt. 
 
W grupie MDP chłopców: 
I – OSP Lipiny z wynikiem 1068,45 pkt. 
II – OSP Kalino z wynikiem 1055,40 pkt. 
III  – OSP Justynów z wynikiem 1038,45 pkt. 
 
W grupie MDP dziewcząt: 
I – OSP Tuszyn z wynikiem 934,72 pkt.

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP 
i VII Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
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Wolontariusz Szlachetnej Paczki
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
1. Wchodzimy na www.superw.pl
2. Wybieramy rejon na mapie Rzgów/Tuszyn i okolice
3. Wypełniamy formularz zgłoszeniowy i czekamy na telefon od lidera

CO ROBI WOLONTARIUSZ?
• spotyka się z rodzinami, by porozmawiać i poznać przyczyny trudnej 

sytuacji, po spotkaniu podejmuje decyzję o włączeniu rodziny do projektu,
• bierze udział w spotkaniach rejonu,
• dba o dobry wizerunek całego projektu,
• dba o kontakt z darczyńcą- podczas tworzenia paczki.

CO ZYSKA WOLONTARIUSZ?
• gotowość do podejmowania wyzwań, motywację,
• możliwość odkrycia nowych pasji i zainteresowań,
• satysfakcję oraz radość z niesienia pomocy,
• rozwój kompetencji interpersonalnych- udział w szkoleniach, praca z drugim 

człowiekiem pozwala na pogłębianie świadomości samego siebie.
Zachęcam do współpracy.

Klaudia Zaborowska
Lider rejonu Rzgów/Tuszyn i okolice

Wernisaż z górami w tle
Wernisaż prac plastycznych młodych twórców 

odbył się w Hali Sportowej w Rzgowie 16 września. 
Była to wystawa poplenerowa upamiętniająca lipcowy 
10-dniowy wyjazd szkoleniowy – plener malarski 
Wieszczyna’ 2015. 

Goście obejrzeli ekspozycję 60 prac malarskich 
oraz kolekcję oryginalnych obrazów, namalowanych 
na dużych płatach kory drzewnej. Autorami prac 
były dzieci w wieku od 6,5 roku i młodzież do 17. 
roku życia. Jeśli chodzi o tematykę obrazów to 
przeważały panoramy Gór Opawskich.

Wernisaż był okazją do wręczenia upominków: 
bloków rysunkowych oraz płyt CD z nagraniem zdjęć 
z wakacyjnego pobytu w górach. W uroczystości 
uczestniczyli: zastępca burmistrza Mateusz Kamiński, 
przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński 
oraz radna Grażyna Gałkiewicz.

- Gminny Ośrodek Kultury dofinansował 
w wysokości 500 zł na ucznia pobyt 17 dzieci 
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wieszczynie 
w Parku Krajobrazowowym Gór Opawskich koło 

Prudnika – powiedział Mateusz Kamiński. – Za 
dwoje pozostałych dzieci rodzice opłacili pełny 
koszt wakacji w wysokości 838 złotych na osobę. 
Pokryliśmy też pełny koszt pobytu trojga opiekunów, 
w tym instruktora plastyki. Z uwagi na przebogaty, 
artystyczny plon tego wyjazdu, będę wspierał pomysł 
powtórzenia tego wydarzenia w przyszłym roku. 

- Dzieciom zapewniliśmy wszystkie niezbędne 
materiały plastyczne oraz liczne atrakcje, na przykład 
wycieczkę autokarową do zamku Moszna koło 
Częstochowy o baśniowej wręcz architekturze – 
dodaje Irmina Kuzik, instruktor plastyczny. – Zgodnie 
z fantazją dawnego właściciela, składa się on z 365 
pomieszczeń i 99 wieżyczek.

Wernisaż zakończył się odśpiewaniem na stojąco 
„Stu lat” dla dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
- Wojciecha Skibińskiego, który akurat obchodził 
urodziny. Szef GOK-u nie krył miłego zaskoczenia 
punktem programu, o którym słyszał tylko jako 
o tajemniczej niespodziance.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie
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Zyzio Kujon

Dodatek 
szkół 

z gminy 
Rzgów

Z początkiem września dzieci w wieku od trzech 
do sześciu lat rozpoczęły edukację przedszkolną 
w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie. Największy 
stres, jak co roku, towarzyszył maluchom, które po 
raz pierwszy przekroczyły progi przedszkola oraz ich 
rodzicom, którzy dzielnie dodawali otuchy swoim 
pociechom. W najtrudniejszych chwilach pomagały 
panie nauczycielki i pomoce nauczyciela. Pierwsze 
dni września upłynęły na wspólnych zabawach 
służących wzajemnemu poznaniu się, nawiązaniu 
nowych znajomości, poznaniu zasad bezpieczeństwa, 
zgodnej zabawy i współdziałania w grupie.

We wszystkich grupach odbyły się zebrania 
informacyjne, na których rodzice, m.in. zapoznali 

się z regulaminem, statutem przedszkola, koncepcją 
pracy przedszkola oraz ofertą edukacyjną. 

W bieżącym roku szkolnym przedszkole czynne jest 
w godzinach od 6 do 18-tej. Nasza przedszkolna rodzina 
jest w tym roku wyjątkowo liczna i liczy niespełna 
200 przedszkolaków. Przyjęcie tak dużej liczby dzieci 
było możliwe dzięki rozbudowie budynku przedszkola. 
Nasza placówka wzbogaciła się o dwie nowe sale 
wraz z infrastrukturą socjalną. Przedszkole posiada 
własny pion żywieniowy, dzieci mają możliwość 
korzystania z trzech posiłków przygotowywanych 
w przedszkolnej kuchni. W bieżącym roku szkolnym 
w naszym przedszkolu funkcjonuje osiem grup: 
Tygryski, Muchomorki, Pszczółki, Misie, Dinusie, 
Delfinki, Słoneczka i Kociaki, do których uczęszczają 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Wszystkie przedszkolaki oprócz zajęć prowadzonych 

przez panie nauczycielki mają również możliwość 
korzystania z bezpłatnych zajęć języka angielskiego, 
rytmiki, religii. W placówce zatrudniona jest również 
pani logopeda, która systematyczną opieką przez 
cały rok obejmuje dzieci z zaburzeniami mowy. 

Przedszkolaki mogą korzystać z ogrodzonego, 
własnego ogródka z bezpiecznym dla dzieci 
placem zabaw. W przypadku, gdy pogoda nie 
dopisuje, codziennie mamy możliwość korzystania 
z hali sportowej GOSTiR. Dzięki współpracy 
z kierownictwem ośrodka mamy również możliwość 
organizowania na terenie hali sportowej imprez 
okolicznościowych. W tym roku szkolnym będą 
to, m.in.: Pasowanie na przedszkolaka, Bal Jesieni, 

Zabawa choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, Bal 
karnawałowy, Bal Wiosny, Festiwal Twórczości 
Dziecięcej pt. „Muzyczny pociąg dookoła świata”. 
Część imprez będzie przygotowywana indywidualnie 
w grupach. 

Przedszkole w Rzgowie od lat współpracuje również 
ze Szkołą Podstawową w Rzgowie, GOK, MOPS, 
Biblioteką Publiczną oraz Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną w Koluszkach z filią w Tuszynie.

Wielu miłych wrażeń oraz przyjemnej zabawy 
i owocnej nauki w roku szkolnym 2015/2016 życzy 
wszystkim przedszkolakom personel Przedszkola 
Publicznego w Rzgowie.

W imieniu Rady Pedagogicznej Przedszkola 
Publicznego w Rzgowie

Violetta Klonowska

PIŁKA NOŻNA I TENIS STOŁOWY
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza 

w Rzgowie uczniowie brali udział w turnieju 
piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się na boisku: Konrad Jędrzejczak, 
Dawid Paluch, Piotr Maciejewski, Mateusz 
Jurek, Wiktor Gładysz, Paweł Borowczyński. 
Najlepsi strzelcy bramek to: Krystian Wójcik, 
Szymon Kuna, Filip Jędrzejczak, Oskar 
Gajdzicki oraz Marcin Bartłomiejczyk. 
I na koniec najlepsi bramkarze turnieju: Oskar 
Gajdzicki i Krystian Gabara. Odbył się również 
turniej tenisa stołowego, w którym najlepszym 
tenisistą wśród młodszych uczniów okazał się 
Mikołaj Stołek. Natomiast w starszej grupie 
pierwsze miejsce zajął Krystian Wójcik. Pragnę 
podziękować rodzicom za aktywny doping 
podczas turniejów. Życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.

Krzysztof Chrzanowski

Ślubowanie 

Dnia 02. 10. 2015 r. w Szkole Podstawowej im. 
Jana Długosza w Rzgowie odbyło się Uroczyste 
Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. Tego 
poranka towarzyszył dzieciom uśmiech na twarzach, 
a serce biło szybciej, ponieważ wszyscy zostali 
przyjęci w poczet pełnoprawnych członków 
braci uczniowskiej.  Kolorowe birety na głowach 
pierwszoklasistów wyglądających niczym studenci 
prestiżowej uczelni dodały rangi wydarzeniu. 
Przybyli goście pełni wzruszeń byli świadkami, 
jak ich pociechy składają przysięgę ślubowania, 
prezentują repertuar przygotowany na to, tak ważne 
wydarzenie.  Od tej chwili jako uczniowie  będą 
mieli nie tylko prawa, ale i obowiązki. I chociaż 
może nie zawsze będzie łatwo, otworzy się przed 
nimi „ciekawa księga świata”. Przewracając kolejne 
jej karty, będą zdobywali wiedzę i rozwijali swoje 
zainteresowania.

Mile zaskoczeni rodzice z „ręką na sercu”, 
również złożyli przysięgę, w której to przyrzekali 
dbać o dobro swojego dziecka – wspierając go 
słowem i czynem. Po uroczystości w salach 
lekcyjnych czekał na dzieci słodki poczęstunek 
przygotowany przez Wspaniałych Rodziców. Na 
długo, ta wzniosła chwila pozostanie w pamięci 
uczniów i ich rodzin.

Wychowawcy klas pierwszych

Niezwykli goście.
Dzień 18 września uczniowie klasy III naszej szkoły 

przywitali z gościem specjalnym. Trzecioklasistów 
odwiedziła p. Justyna Krawczyk, sędzia ekspert 
Polskiej Federacji Ornitologicznej. Pani Justyna 
przedstawiła dzieciom z klasy III informacje 
dotyczące życia papug. M.in. opisała budowę 
ich dziobów, strukturę piór i jajka. Oczywiście, 
spotkaniu musiały towarzyszyć główne bohaterki. 
Papużki nierozłączki dopiero po pewnym czasie 
przyzwyczaiły się do wnętrza klasy na tyle, by 
pić wodę i pielęgnować pięknie ubarwione pióra. 
Uczniowie z zainteresowaniem oglądali medale 
i puchary zdobyte przez papuzie piękności na 
różnych wystawach ornitologicznych.

Elżbieta Kowalik

Nowy rok szkolny w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie rozpoczęty
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ŚWIĘTO PAPRYKI
W dniu 25.09.2015 r. uczniowie z kl. V 

SP Kalino: Milena Leśniewska, Nikola Pach 
i Bartek Potakowski, pod opieką Pana Jarosława 
Marianowskiego wzięli udział w „Święcie 
Papryki”. Uroczystość została zorganizowana przez 
Szkołę Podstawową Nr 1 im. Królowej Jadwigi 
w Konstantynowie Łódzkim pod patronatem 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
w Łodzi. Po przywitaniu przez Panią Dyrektor 
Wiolettę Berek, uczniowie tamtejszej szkoły 
wystawili przedstawienie na temat „Zdrowego 
odżywiania”. Zaproszone drużyny wyświetlały 
prezentacje multimedialne pt. „Papryka na naszym 
stole”. Po konkursie z wiedzy o papryce uczniowie 

przygotowywali sałatkę z przywiezionych przez 
siebie produktów oraz układali kompozycję 
z warzyw. Serdeczne podziękowania należą 
się rodzicom tych uczniów za zaopatrzenie 
oraz Paniom Agnieszce Jagielskiej i Barbarze 
Kaczmarek za merytoryczne przygotowanie 
zawodników. Atrakcją imprezy była węgierska 
zupa gulaszowa, która smakowała wyśmienicie. 
Na podsumowaniu wszyscy uczestnicy zostali 
obdarowani dyplomami i podarunkami 
ufundowanymi przez sponsorów. Dziękujemy 
także Panu Jarosławowi Marianowskiemu za 
bezpieczny transport.

Bartłomiej Potakowski
uczeń kl. V

Teatr „na żywo” w podstawówce
W nowym roku szkolnym  Szkoła Podstawowa im. 

J. Długosza przystąpiła do projektu przygotowanego 
dla szkół przez Telewizję Polską: Internetowy 
Teatr Telewizji. W dniu 23 września klasa IVb 
pod opieką p. Anny Kret obejrzała  spektakl pt. „ 
O krasnoludkach i sierotce Marysi” na podst. baśni 

Marii Konopnickiej  Spektakl był transmitowany 
przez Telewizję Polską za pośrednictwem internetu 
bezpośrednio  z Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim. Było to niecodzienne doświadczenie, 
uczniowie stali się teatralnymi widzami siedząc 
w swojej klasie. Czekamy na kolejne przedstawienie.

Anna Kret

Spotkanie uczniów z policjantami 
z Wydziału Ruchu Drogowego

Dnia 16 września 2015 roku odbyło się spotkanie 
uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana 
Długosza w Rzgowie z policjantami z KPP Łódź 

Wschód. Policjanci przedstawili podstawowe zasady 
bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i przypomnieli 
wszystkie obowiązujące nas jako pieszych przepisy 

ruchu drogowego. Podkreślili, jak ważne jest codzienne 
korzystanie z elementów odblaskowych. Uczniowie 
mieli też możliwość zadawania pytań na ciekawe 
i nurtujące ich zagadnienia. Chętni odpowiadali też 
na pytania policjantów, a za prawidłowe odpowiedzi 
otrzymywali elementy odblaskowe. Życzymy 

wszystkim bezpiecznej drogi. 
Anna Pikala

Pedagog szkolny

Święto Jabłka w Szkole 
Podstawowej w Rzgowie

Jabłko, najpopularniejszy owoc, bogaty w witaminy 
i wartości odżywcze, ma również swoje święto 
obchodzone na całym świecie. W Szkole Podstawowej 
im. Jana Długosza w Rzgowie obchody Święta Jabłka 
odbyły się dnia 29 września 2015 roku  . Celem 
projektu było zachęcenie dzieci do spożywania jabłek 
i ich przetworów jako źródła witamin, jak również 
wyrabianie w młodych ludziach nawyku zdrowego 
odżywiania. Dzień ten 
był okazją zachęcenia 
dzieci  do skosztowania 
jabłkowych pyszności. 
Dzięki pomocy dzieci 
i ich wspaniałych 
rodziców została 
otworzona “jabłkowa 
kawiarenka”, w której  
jabłka występowały pod 
wieloma postaciami: 
były szaszłyki i spirale 
z jabłek, soki, musy 
i marmolady jabłkowe, 
a największym 
powodzeniem cieszyły 
się szarlotki i jabłeczniki. 

Dodatkową atrakcją były przygotowane przez 
uczniów zabawy i konkursy - oczywiście z jabłkami 
w roli głównej. Dochód ze sprzedaży przysmaków 
z ja błek został przeznaczony na rzecz Samorządu 
Uczniowskiego. Oprawę plastyczną tego wydarzenia 
przygotowały dzieci na zajęciach koła plastycznego, 
świetlicowych, jak również w wolnym czasie poza 
szkołą.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Magdalena Rosińska, Kamila Łapka, 

Monika Krajewska

RAJD CZTERECH KULTUR
Rzgowska młodzież gimnazjalna pod opieką pani 

Grażyny Żabki 12. września 2015 roku brała udział 
w IV RAJDZIE CZTERECH KULTUR. 

Uczestnicy wyprawy śladami starych łódzkich 
teatrów wyruszyli spod budynku przy ulicy Legionów, 
gdzie kiedyś swoją siedzibę miał Teatr Wielki 
Sellina. W czasie wędrówki przewodnicy opowiadali 
o miejscach, dziś zwykłych, w których przed laty 
swoją siedzibę miały teatry. Takim miejscem jest 
Dom Handlowy MAGDA przy ulicy Piotrkowskiej.

Trasa naszej wycieczki wiodła ulicami Jaracza, 
przy której do dziś siedzibę ma teatr jego imienia, 
Sterlinga wprost pod budynek Teatru Wielkiego i dalej 
ulicą Narutowicza pod budynek filharmonii. Kolejny 
punkt przewodnicki znajdował się między Hotelem 
Grand a siedzibą YMCA. Przy okazji wędrówki 
Piotrkowską przy Pasażu Rubinsteina podziwialiśmy 
jeden z łódzkich murali „Łódź w pigułce”. Po drodze 
podziwialiśmy pomniki Leona Schillera oraz Stefana 
Jaracza, siedzących na teatralnej widowni. 

Ostatnim przystankiem na naszej trasie była 
Łódzka Archikatedra. Na mecie każdy z uczestników 
otrzymał  drobne upominki i rajdowe plakietki. Już 
teraz czekamy na kolejną, piątą już odsłonę rajdu 
czterech kultur. 

Martyna Kabza, klasa IIc
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
W RZGOWSKIM GIMNAZJUM

W dniu 29 września br. odbyły się w naszej 
szkole demokratyczne wybory władz-przedstawicieli 
uczniów, którzy w imieniu całej społeczności szkolnej 
będą podejmować najważniejsze decyzje, będą 
wpływać na to co się dzieje w szkole, decydować 
o niektórych obszarach funkcjonowania placówki. 

W wyborach wzięło udział 211 osób: uczniów, 
nauczycieli i pracowników obsługi. Wybrana 
została rada na czele z przewodniczącym, funkcję 
tę objęła uczennica klasy II c Zuzanna Zawiejska, 
jej zastępcą została Patrycja Samiec z klasy II 
b, zaś sekretarzem szkoły Sandra Sądkiewicz 
z klasy II a. Tegoroczne wybory do samorządu 
uczniowskiego były ważną lekcja demokracji, były 

równe, bezpośrednie i tajne. Były one poprzedzone 
kampanią wyborczą. Uczniowie ubiegający się 
o funkcję przewodniczącego przygotowywali swój 
„program wyborczy” i zachęcali  rówieśników 
do oddania na siebie głosu, prezentowali się na 
portalu społecznościowym- facebook SU.

Edyta Waprzko
Opiekun SU

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 
W RZGOWSKIM GIMNAZJUM

Europejski Dzień Języków został 
ustanowiony przez Radę Europy w 2001 
roku. Jego coroczne obchody - 26 
września stanowią, wystosowany do  
800 milionów Europejczyków w każdym 
wieku, apel o podejmowanie nauki 
większej liczby języków i doskonalenie  
już posiadanych umiejętności 
językowych. Celem podejmowanych 
działań przybierających przeróżne 
formy jest promowanie różnorodności 

kulturowej i większe jej zrozumienie.
Gimnazjum im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Rzgowie już 
po raz dziewiąty wzięło udział 
w tej ogólnoeuropejskiej akcji. Poza  
promowaniem nauki języków obcych, 
których uczniowie Gimnazjum uczą się na 
co dzień, służyła ona również zapoznaniu 
z innymi językami europejskimi. 
Przygotowano dekoracje, które 
stanowiły nazwy języków europejskich 
oraz mapę Europy z zaznaczonymi, 
używanymi w danym państwie 
językami. Dodatkowo uczniowie  

mogli zapoznać się z podstawowymi 
informacjami dotyczącymi rodzin 
języków europejskich.

Głównym punktem obchodów był 
konkurs na ilustrowane streszczenie 
bajki. A oto co o obchodach tego dnia 
mówią przedstawicielki uczniów, które 
wzięły w nim udział – Julia Ziemak 
i Karolina Zdyb z klasy IIIA: 

„Jak co roku w Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
odbył się Europejski Dzień Języków. 
Nauczyciele wraz z uczniami zadbali 
o to, abyśmy dowiedzieli się wiele 

o tym dniu. Chętni uczniowie mieli 
za zadanie przygotować streszczenie 
swojej ulubionej bajki z dzieciństwa 
w języku angielskim lub niemieckim. Na 
korytarzu zostały wywieszone wszystkie 
prace, a także ciekawe informacje na 
temat państw europejskich. Każdy 
uczeń otrzymał pozytywną ocenę za 
zrobienie plakatu. Bardzo cieszymy 
się, że w naszej szkole ciągle się coś 
dzieje i nigdy nie jest nudno.”

Dzięki dobrej współpracy z naszymi 
uczniami ta radość jest obustronna.

Agnieszka Grobelna

W dniu 26.09.2015 r. reprezentanci Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie wzięli udział w Finałach Wojewódzkich piłki ręcznej organizowanych 
przez Łódzki Związek Piłki Ręcznej. Turniej finałowy odbył się w Wieluniu. Do 
rozgrywek zakwalifikowało się 8 drużyn z czego udział potwierdziły jedynie 
4. Wśród finalistów znalazło się: Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu, Gimnazjum Nr 
7 w Tomaszowie Mazowieckim, Gimnazjum Nr 35 w Łodzi oraz Gimnazjum 
w Rzgowie. W turnieju szkołę reprezentowali uczniowie klas drugich oraz 
trzecich w składzie: Dominik Bączał, Dominik Pacześniak, Adrian Owczarek, 
Amadeusz Wandzel, Marcel Bednarczyk, Kacper Lewko, Przemysław Piech, 
Patryk Franczak, Mateusz Pachulski, Dominik Kurela oraz Kacper Makosz. 
Nad grupą sprawował opiekę nauczyciel wychowania fizycznego Marcin 
Łukaszewski.

Turniej rozpoczął się o godzinie 9.00. W pierwszym meczu reprezentantom 
naszej szkoły przyszło zmierzyć się z gospodarzem turnieju, Gimnazjum 
z Wielunia. Był to zdecydowanie najbardziej wyrównany mecz. Niestety 
nie potrafiliśmy odnaleźć drogi do bramki i wiele rzutów okazało się być 

niecelnymi. Przeciwnicy natomiast mieli zdecydowanie więcej szczęścia, co 
jak się okazało ostatecznie przyniosło im zwycięstwo. W kolejnym meczu 
naszym reprezentantom przyszło powalczyć ze zdecydowanymi faworytami 
turnieju- Gimnazjum Nr 35 w Łodzi, niestety mimo walki doznaliśmy dość 
znaczącej porażki. W meczu udało się rzucić zaledwie kilka bramek.  W ostatnim 
meczu przeciwnikiem Gimnazjum ze Rzgowa było Gimnazjum z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Z powodu zmęczenia walką w poprzednim spotkaniu oraz 
kontuzji, miedzy innymi rozgrywającego- Kacpra Lewko, drużynie i tego meczu 
nie udało się wygrać. Wszystkie trzy drużyny, z którymi przyszło się zmierzyć 
naszej reprezentacji nastawione były zdecydowanie na profil piłki ręcznej, stąd 
poziom gry był bardzo wysoki jak na rozgrywki w kategorii gimnazjów. 

Podsumowując nasza drużyna  nie załamała się wynikami turnieju. Wręcz 
przeciwnie byli szczęśliwi, że mieli okazję zmierzyć się z najlepszymi i otrzeć 
się o rozgrywki finałowe. Ostatecznie zajęliśmy  IV miejsce. Cała reprezentacja 
została nagrodzona symbolicznymi nagrodami. Z pewnością do kolejnych 
edycji turnieju przyszła reprezentacja podejdzie z jeszcze większą motywacją  
i zaangażowaniem. 

Marcin Łukaszewski
Nauczyciel wychowania fizycznego

GIMNAZJALIŚCI W FINALE WOJEWÓDZKIM ROZGRYWEK „ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW – ŁÓDZKIE GRA W RĘCZNĄ”
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Górny rząd (od lewej): Mikołaj Szymański, Konrad Jakubiec, Mateusz Pachulski, Damian Stępniewski, Dawid Kacprzyk

Środkowy rząd (od lewej): Przemysław Sobolewski, Kamil Mikinka, Przemysław Koszowski, Amadeusz Wandzel, Adrian Owczarek, Przemysław 
Piech, Łukasz Modranka, Kacper Makosz

Dolny rząd (od lewej): Jan Krakowiak, Wiktor Skryński, Sylwester Pacześ, Kamil Poros (kierownik drużyny), Marcin Rutkowski (trener), Konrad 
Kmieć, Dominik Kurela, Dawid Jakóbiec

Na zdjęciu brak Mateusza Majdzińskiego

Kadra Juniorów Młodszych Zawiszy Rzgów, runda jesienna sezonu 2015/16

WYCIECZKA DO MUZEUM 
KINEMATOGRAFII W ŁODZI

Już po raz kolejny, dzieciaki uczęszczające 
do Pracowni Plastycznej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rzgowie uczestniczyły w warsztatach 
edukacyjnych. Tym razem zajęcia odbyły się 
w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zamiast 
tradycyjnego zwiedzania obyła się lekcja muzealna, 
w trakcie której dzieciaki miały okazję zobaczyć 
zarówno urządzenia typowe dla planu filmowego, 
dające amatorom wyobrażenie o pracy na planie 
filmowym, jak i takie, które zrewolucjonizowały 
technikę filmową. W muzeum można zobaczyć 
latarnie magiczne z przełomu XIX i XX w., służące 
do wyświetlania pojedynczych obrazów, pierwsze 
urządzenia przenośne wykorzystywane do projekcji 
domowych oraz stacjonarne projektory kinowe. 

Dzieci mogły również zobaczyć w jaki sposób, 
w nie tak dawnej przeszłości, montowano filmy przy 
dużych stołach montażowych, przy użyciu nożyczek, 
sklejarek i przeźroczystej taśmy klejącej. Uczestnicy 
warsztatów obejrzeli również unikatowy film „Podróż 
na księżyc” Georgesa Mellesa z 1901 roku.

W drugiej części warsztatów dzieciaki „weszły” do 
filmu animowanego podczas zwiedzania ekspozycji 
prezentującej fragmenty scenografii do filmu „Latająca 

maszyna” m.in.: odtworzony XIX-wieczny Paryż, 
Latającą Maszynę stworzoną na potrzeby filmu oraz 
modele postaci prezentujące warsztat tworzenia filmu 
animowanego. Na zakończenie warsztatów odbyła 
się projekcja tego filmu -najdroższego w historii 

polskiej animacji,  łączącego animację, grę aktorską 
i muzykę Fryderyka Chopina.Ta wyjątkowa wizyta 
w muzeum na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Irmina Kuzik
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Rozgrywki nabierają tempa, za nami 
połowa rundy jesiennej. Dotychczasowe 
spotkania, szczególnie te rozgrywane 
w Rzgowie, nie dały naszym kibicom zbyt 
dużo powodów do radości. Wystarczy 
powiedzieć, że udało nam się wygrać 
jedynie jedne zawody na własnym 
boisku, podczas gdy w aż pięciu meczach 
ponieśliśmy porażki. Dużo lepiej wiedzie 
się nam na wyjazdach, gdzie potrafimy 
zwyciężać na trudnych terenach. Powoli 
jednak zaczynamy mecze z drużynami 
z niższych rejonów tabeli (do tej pory 
graliśmy głównie z czołówką), w których 
to spotkaniach liczymy na większą 
zdobycz punktową. Od ostatniego 
wydania „Naszej Gminy” pierwsza 
drużyna rozegrała sześć spotkań. 
Najpierw przegraliśmy z KS Paradyż 
1:4 (bramka Łukasza Wiśniewskiego), 
wygraliśmy z Polonią Piotrków 
Trybunalski 3:1 (trafienia Roberta 
Piotrowskiego, Jakuba Perka i Patryka 
Olszewskiego), a następnie ulegliśmy 
Pilicy Przedbórz 0:3, GKS-owi II 
Bełchatów 3:4 (Perek, Olszewski, Marcin 
Kaczmarkiewicz) i Orłowi Nieborów 
0:2. W ostatnim meczu zremisowaliśmy 
ze Stalą Głowno 1:1 (Wiśniewski). 
Obecnie znajdujemy się na 16 miejscu  
w tabeli z 11 pkt. Najlepsi strzelcy 
drużyny to: Łukasz Wiśniewski – 8 
bramek i Jakub Perek – 5. Nieźle 
w rozgrywkach spisują się zawodnicy 
z zespołu rezerw, którzy od początku 
rundy plasują się w okolicach środka 
tabeli. W ostatnich spotkaniach 
rozgromiliśmy Start Łódź 6:0 (do siatki 
trafiali dwukrotnie Kaczmarkiewicz 
i Maciej Bartłomiejczyk oraz po jednym 
razie Bartłomiej Sztandor i Damian 
Strzałkowski), następnie przegraliśmy 
z Włókniarzem Konstantynów 0:1 
i wygraliśmy z LZS-em Justynów 2:1 
(bramki Dariusza Dolewki i Piotra 
Czernika), a później przegraliśmy 
z GLKS-em Dłutów 2:4 (dwukrotnie 
Wiśniewski) i pokonaliśmy KKS 
Koluszki 2:1 (Mateusz Dudka 
i Kaczmarkiewicz). Po dziewięciu 
kolejkach jesteśmy na 6 miejscu z 15 
pkt. na koncie. Najwięcej trafień zaliczyli 
Marcin Kaczmarkiewicz – 7 i Damian 
Strzałkowski – 3.

Zmiany w terminarzu rozgrywek 
czekają najprawdopodobniej zespół 
juniorów młodszych. Z powodu 
małej liczby drużyn w lidze, ŁZPN 
przeprowadzał wśród uczestników 
konsultacje na temat rozegrania 
w sezonie czterech rund, dzięki czemu 
w rundzie jesiennej podopieczni 
Marcina Rutkowskiego rozegraliby 
dwanaście, a nie tylko sześć spotkań. 
Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, 
że większość zainteresowanych jest za 
zwiększeniem ilości meczów, jednak do 
tej pory brak oficjalnych komunikatów 

ze strony Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej. Oprócz wspomnianej już 
w poprzednim numerze inauguracyjnej 
porażki z drużyną UKS SMS II Łódź, 
juniorzy pokonali Stal Głowno 3:1 (trzy 
bramki Konrada Kmiecia), a następnie 
przegrali z KKS-em Koluszki 2:6 
(gole: Kmieć i Mikołaj Szymański) 
oraz wygrali z Iskrą Dobroń 2:1 (dwa 
trafienia Przemysława Koszowskiego). 
Po pięciu kolejkach zajmujemy 4 miejsce 
w siedmiozespołowej lidze, gromadząc 
do tej pory 6 pkt. Czołowi strzelcy 
zespołu to Konrad Kmieć – 4 gole 
i Przemysław Koszowski – 2.

   Najmłodsze zespoły, prowadzone 
przez Michała Osińskiego, dzielnie 
radzą sobie w swoich rozgrywkach, 
a także mocno przykładają się do 
treningów. Starsi zawodnicy (roczniki 
2004/05) po inauguracyjnej porażce 
pokonali UKS SMS II Łódź 5:1 (dwie 
bramki Piotra Nowaka i po jednej 
Filipa Jędrzejczaka, Mikołaja Słonia 
i Jakuba Ciećwierza) oraz okazali się 
minimalnie słabsi od Stali Głowno (0:1) 
i Widzewa Łódź (2:4, dwa trafienia 
Krzysztofa Kapuścika). Obecnie zajmują 
5 miejsce w tabeli (na osiem zespołów) 
z 3 pkt. Najlepsi strzelcy to Krzysztof 
Kapuścik i Piotr Nowak – obaj zdobyli 
po dwa gole. Młodsza grupa, która 
dopiero niedawno rozpoczęła treningi, 
zanotowała historyczne zwycięstwo! 
W Piątkowisku pokonaliśmy miejscowy 
Orzeł 8:4, a bramki zdobywali Marek 
Jakobsze (trzy), Adrian Gierach (dwie) 
oraz Jakub Derczyński, Jan Wójcik 
i Jeremi Zach (wszyscy po jednej). Poza 
tym musieliśmy uznać wyższość drużyn, 
które mają dużo większe doświadczenie. 
Na tą chwilę najważniejszy jest jednak 
sumienny trening, a wyniki przyjdą 
same, co możemy obserwować na 
przykładzie chociażby zespołu rocznika 
2004/05, który również miał trudne 
początki, a obecnie doskonale radzi 
sobie w starciach z uznanymi na terenie 
województwa zespołami. Ogromnie 
cieszy znakomita frekwencja na 
zajęciach, na których to często bywa 
nawet ponad dwudziestu zawodników. 
Dowodzi to temu, że piłka nożna na 
terenie gminy Rzgów cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Informujemy również, 
że w niedalekiej przyszłości planujemy 
powołać do życia nowy zespół, tym 
razem rocznika 2008 i młodszych. 

Drużyna oldbojów nadal znajduje 
się w ścisłej czołówce ligi. Ostatnie 
mecze to zwycięstwo z Włókniarzem 
Konstantynów 8:3 (bramki: cztery 
Marcin Majewski, po jednej Jarosław 
Soszyński, Andrzej Sobczak, Tomasz 
Salski i Wojciech Robaszek), porażka 
z Widzewem Łódź 3:4 (dwa trafienia 
Robaszka i jedno Soszyńskiego) oraz 
wygrana ze Startem Brzeziny 1:0 (gol 

Adama Salskiego). 
Na końcu pragniemy z radością 

poinformować, że do grona sponsorów 
Zawiszy dołączyła firma SAI-POL. 
Więcej informacji, łącznie z bieżącymi 
wynikami wszystkich drużyn Zawiszy 
oraz zdjęciami z meczów, znajduje 
się na naszej stronie internetowej, 
która niedawno otrzymała nową szatę 
graficzną. Serdecznie zapraszamy 
do regularnego odwiedzania – 
www.zawiszarzgow.pl 

Z upoważnienia 
Zarządu GLKS Zawisza Rzgów

Kamil Poros

IV Liga 
trener: Jacek Włodarczewski

Zawisza Rzgów - LKS Rosanów 10 października (sobota), 16:00

Jutrzenka Warta - Zawisza Rzgów 18 października (niedziela), 15:30

Zawisza Rzgów - Zjednoczeni Bełchatów 24 października (sobota), 15:00

Mazovia Rawa Mazowiecka - Zawisza Rzgów 31 października (sobota), 13:00

Zawisza Rzgów - Andrespolia Wiśniowa Góra 7 listopada (sobota), 15:00

Zjednoczeni Stryków - Zawisza Rzgów 11 listopada (środa), 13:30

Zawisza Rzgów - Boruta Zgierz 14 listopada (sobota), 14:00

Klasa okręgowa
trener: Jerzy Rutkowski

Włókniarz Pabianice - Zawisza II Rzgów 10 października (sobota), 15:30

Zawisza II Rzgów - Górnik Łęczyca 18 października (niedziela), 11:00

KS Kutno - Zawisza II Rzgów 24 października (sobota), 15:00

MKS 2000 Tuszyn - Zawisza II Rzgów 31 października (sobota), 14:00

Orzeł Parzęczew - Zawisza II Rzgów 7 listopada (sobota), 15:00

Zawisza II Rzgów - Start Brzeziny 15 listopada (niedziela), 11:00

B1 Junior Młodszy (rocznik 1999 i młodsi)
trener: Marcin Rutkowski

AKS WSS SMS Łódź - Zawisza Rzgów 17 października (sobota), 15:00

Zawisza Rzgów - Boruta Zgierz 25 października (niedziela), 11:00

D2 Młodzik gr. I (rocznik 2004 i młodsi) 
trener: Michał Osiński

Zawisza Rzgów - MUKS Akademia Tuszyn 11 października (niedziela), 11:00

KKS Koluszki - Zawisza Rzgów 19 października (poniedziałek), 15:30

AMII Łódź - Zawisza Rzgów 7 listopada (sobota), 11:00

E2 Orlik gr. II (rocznik 2006 i młodsi)
trener: Michał Osiński

Zawisza Rzgów - Metalowiec Łódź 11 października (niedziela), 14:00

Mazovia Tomaszów Maz. - Zawisza Rzgów 18 października (niedziela), 15:00

Oldboje

Zawisza Rzgów - Jagiellonia Tuszyn 12 października (poniedziałek), 17:00

Termy Uniejów - Zawisza Rzgów 20 października (wtorek), 17:00

Zawisza Rzgów - Włókniarz Pabianice 2 listopada (poniedziałek), 17:00

ZAWISZA NA PÓŁMETKU RUNDY JESIENNEJ
NABÓR DO GLKS ZAWISZA 
RZGÓW
Serdecznie zapraszamy zawodników 
urodzonych w latach 1999-2003, 
2004-2005 oraz 2006 i młodszych 
na treningi drużyn występujących 
w ligach, odpowiednio, B1 
Junior Młodszy (trener Marcin 
Rutkowski), D2 Młodzik oraz E2 
Orlik (trener obu grup: Michał 
Osiński). Przypominamy, że Klub 
za uczestnictwo w treningach nie 
pobiera żadnych opłat miesięcznych, 
ani wpisowych. Więcej informacji 
udzieli prezes Robert Świerczyński, 
nr tel. 505-128-168. Możliwy 
również kontakt poprzez e-mail: 
zawisza.rzgow@wp.pl 


