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Sprawozdanie z pracy radnych
Co w październiku robili radni. Sprawozdanie Tomasza Łuczyńskiego str. 2.

Jakie wnioski złożyli radni?
Jak realizuje je Urząd Miejski? Zestawienie radnej Ewy Fryczki str. 4.

Jedna sesja, cztery zrealizowane obietnice - 
Rada Miejska obniżyła podatek rolny, podatek od 
nieruchomości za budynki mieszkalne, a pozostałe 
podatki uchwaliła na tym samym poziomie co 
w roku bieżącym. Oprócz tego, sesję mieszkańcy 
mogli oglądać na żywo przez Internet. Z pełną 
odpowiedzialnością mogę więc powiedzieć Państwu 
– Rada Miejska nie zwalnia tempa!

Rada Miejska obniżyła podatki

Rada Miejska w Rzgowie obniżyła podatki. Na 
mój wniosek podatek od nieruchomości za budynki 
mieszkalne będzie niższy o 5 gr/m2 (spadnie z 70 
gr/m2 do 65 gr/m2), a na wniosek radnego Rafała 

Kluczyńskiego podatek rolny będzie niższy o 10 zł/
hektar (spadnie ze 100 zł do 90 zł/hektar). Pozostałe 
podatki pozostaną, zgodnie z propozycją burmistrza 
Konrada Kobusa, na tym samym poziomie co w roku 
bieżącym, pomimo tego, że np. podatek od środków 
transportu gmina Rzgów ma najniższy w okolicy.

Obniżka podatków zawsze jest decyzją odważną 
– nie brakuje głosów, że spowoduje ona spadek 
wpływów do budżetu. Jak widać Rada Miejska obecnej 
kadencji nie boi się oszczędnego gospodarowania. 
Bardzo mnie cieszy to, że decyzje odnośnie stawek 
podatkowych radni podjęli jednogłośnie. Str. 3

Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej

Pełen sukces czy pełna klapa? 
Co dalej z programem bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci? Cała nadzieja w Burmistrzu Kamińskim.

Nad programem bezpłatnej opieki 
stomatologicznej dla dzieci w gminie 
Rzgów zebrały się ciemne chmury. Nie 
wiem czyja to wina – skomplikowanych 
przepisów, czy może innych czynników. 
Ważne, żeby program wreszcie ruszył, 
by rozpoczęły się badania dzieci!

Byłam bardzo zadowolona, gdy 
w styczniu Rada Miejska na mój 
wniosek uchwaliła w budżecie na 
2015 rok program bezpłatnych badań 

stomatologicznych dla dzieci w gminie 
Rzgów. Program ten spełniać miał kilka 
założeń. Po pierwsze, miał być bezpłatny. 
Po drugie, miał być adresowany do 
wszystkich dzieci uczących się na 
terenie gminy Rzgów. Po trzecie, miał 
być realizowany w sposób możliwie 
dogodny dla dzieci i rodziców. W myśl 
założeń, które przyjęli radni, wstępne 
badania miały odbywać się w szkołach. 
Dzieci, u których wykryto problemy 

z uzębieniem, mogłyby zgłaszać 
się w wyznaczone dni do Gminnej 
Przychodni Zdrowia. Tam czekać 
miał na nie doposażony za pieniądze 
budżetowe gabinet dentystyczny 
i opłacony dentysta.

Na październikowym wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych Rady 
Miejskiej radni dowiedzieli się jednak, 
że Urząd Miejski program planuje 
skierować nie do wszystkich dzieci, 

a jedynie do uczących się w szkołach 
publicznych, a ponadto nie ma raczej 
widoków na to, by badania ruszyły 
jeszcze w tym roku. Gdy zaś ruszą, 
nie będą też wyglądać tak, jak życzyli 
sobie tego radni uchwalając budżet… 
Nie przesadzę, gdy powiem że dla 
bardzo wielu radnych była to informacja 
szokująca. Str. 3

Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej

Aktywna polityka Rady Miejskiej
Podatki obniżone, obietnice realizowane, trudne sprawy omawiane

Lara 
śpiewała 
najpiękniej
Nasza mieszkanka 
Lara Hidane wygrała 
w kategorii do 10 lat 

Regionalny Konkurs Piosenki w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Koluszkach! Str. 5

W SKRÓCIE:
• Otwarta została nowa ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie. Str. 7
• Nowe połączenie autobusowe Rzgów – Bronisin Dworski - Rzgów. Rozkład jazdy. Str. 6 
• Zakończyła się modernizacja budynku apteczno-rehabilitacyjnego w Rzgowie. Str. 6
• Zmodernizowano stację uzdatniania wody. Woda jest tańsza od łódzkiej! Str. 5 Konkurs fotograficzny „Portret” rozstrzygnięty

Nagrodzone prace można oglądać w Hali Sportowej 
w Rzgowie. Str. 14

Rzgowska jubilatka we 
wspomnieniach
Str. 9

Zmiana odbiorcy odpadów. 
Terminy, informacje, kontakt
Str. 10

Kiedy nowe studium? 
Nadal nie wiadomo
Str. 10

Burmistrz Kamiński
w Mediolanie
Str. 7

Dość karania mieszkańców mandatami na Placu 500-lecia
Policja bezlitośnie karze 

mandatami mieszkańców, którzy 
przechodzą przez Plac 500-lecia 
nie po pasach. Tymczasem cały 
układ ruchu pieszego i parkingów 
przygotowany jest w tym miejscu 
właśnie tak, by po pasach nie 
przechodzić:
• alejki wiodące z parku wypadają 

wprost na Plac 500-lecia, nie 

kończą się pasami,
• samochody parkują wzdłuż 

całej północnej części Placu 
500-lecia. Trudno wyobrazić 
sobie, by wysiadający z nich 
klienci sklepów chodzili na 
około, do przejścia dla pieszych.
Rozwiązaniem tych problemów 

mogłoby być wprowadzenie tzw. 
„strefy zamieszkania” na Plac 

500-lecia. W „strefie zamieszkania” 
to pieszy ma pierwszeństwo. 
Policja przestanie więc ścigać 
mieszkańców! Będzie mogła zająć 
się np. piratami drogowymi, którzy 
niestety często przez centrum 
Rzgowa przejeżdżają jak szaleńcy. 
Str 2

Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej

Październik pełen uroczystości
To był wyjątkowy miesiąc! Str. 12

Justyna
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Praca radnych to nie tylko sesje Rady Miejskiej, wspólne posiedzenia 
komisji stałych czy obrady komisji doraźnych. To także dyżury, spotkania 
z mieszkańcami, wizyty w terenie, obowiązki reprezentacyjne i czas poświęcony 
na przygotowanie do wszystkich tych działań.

Obrady i posiedzenia
• 20.10 – posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej:

• opracowanie i przyjęcie harmonogramu prac nad nowym statutem gminy 
Rzgów,

• podjęcie uchwały ws. zlecenia analizy prawnej opracowanego projektu 
statutu gminy Rzgów.

• 21.10 – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej:
• omówienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Rzgów ze 

szczególnych uwzględnieniem sprawy karania mieszkańców mandatami 
przez Policję na Placu 500-lecia, poprawy bezpieczeństwa na ul. Grodziskiej, 
funkcjonowania monitoringu miejskiego,

• szczegółowe omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
• 30.09 – posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów celem 

zaopiniowania projektów uchwał.
• 30.09 - sesja Rady Miejskiej:

• wysłuchanie sprawozdań z działalności międzysesyjnej Rady Miejskiej 
i Burmistrza,

• wysłuchanie i omówienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie 
gminy Rzgów,

• wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych (dyskusja 
przeniesiona na kolejną sesję RM),

• omówienie i podjęcie uchwały ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
w tym m.in. wpisanie do WPF programu bezpłatnej opieki stomatologicznej 
dla dzieci mieszkających na terenie gminy Rzgów,

• omówienie i podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie gminy Rzgów,
• wysłuchanie sprawozdania z prac komisji, omówienie i podjęcie uchwały 

ws. wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019,
• podjęcie uchwały ws. uzupełnienia składu Komisji Gospodarki, Budżetu 

i Finansów o radną Grażynę Gałkiewicz,
• omówienie i podjęcie uchwał ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat,
• omówienie i podjęcie uchwały ws. zakupu działki na plac zabaw w Prawdzie,
• omówienie i podjęcie uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości, 

w tym obniżka stawki podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne,
• podjęcie uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych (podatek utrzymany na tym samym, niskim poziomie),
• podjęcie uchwały ws. opłaty targowej (utrzymana na tym samym poziomie),
• zgłaszanie i omawianie wniosków radnych.

Spotkania z mieszkańcami
• 6.10 – dyżur radnych w Urzędzie Miejskiej w Rzgowie.
• 7.10 – wizja lokalna na ul. Żwirowej w Starowej Górze – radni Zbigniew 

Cisowski i Jarosław Świerczyński.
• 13.10 – dyżur radnych w Urzędzie Miejskiej w Rzgowie.
• 20.10 – dyżur radnych w Urzędzie Miejskiej w Rzgowie.
• 23.10 – spotkanie z seniorami – radni Grażyna Gałkiewicz, Radosław Pełka, 

Jarosław Świerczyński.
• 27.10 – dyżur radnych w Urzędzie Miejskiej w Rzgowie.

Obowiązki reprezentacyjne
• 2.10 – reprezentowanie Rady Miejskiej na uroczystości ślubowania 

pierwszoklasistów w szkole podstawowej w Rzgowie – radny Radosław Pełka.
• 8.10 – reprezentowanie Rady Miejskiej na otwarciu wystawy prac fotograficznych 

w Hali Sportowej – radni Leszek Chwiałkowski, Jarosław Świerczyński.
• 14.10 – reprezentowanie Rady Miejskiej podczas uroczystości z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej w gimnazjum w Rzgowie – radny Jarosław Świerczynki.
• 14.10 – reprezentowanie Rady Miejskiej podczas uroczystości z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej w szkole podstawowej w Rzgowie – radny Jarosław 
Świerczynki.

• 16.10 – reprezentowanie Rady Miejskiej podczas uroczystości stulecia Szkoły 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie – radni Ewa Fryczka, Grażyna 
Gałkiewicz, Radosław Pełka, Marek Marchewczyński, Anna Tumińska-
Kubasa, Marek Barotszewski, Kazimierz Łęgocki, Jarosław Świerczyński. 
Radna Grażyna Gałkiewicz ufundowała wraz z rodziną 4 stypendia po 
500 zł miesięcznie przez cały rok szkolny dla dwojga uczniów szkoły 
podstawowej i dwojga uczniów gimnazjum i przekazała szkole podarunek 
w postaci wielofunkcyjnego odtwarzacza audio, natomiast firma Polros 
ufundowała laptopa

• 17.10 – reprezentowanie Rady Miejskiej na otwarciu Targów Pracy – radni 
Marek Marchewczyński, Radosław Pełka, Kazimierz Łęgocki, Marek 
Bartoszewski, Stanisław Zaborowski, Jarosław Świerczyński

• 18.10 – reprezentowanie Rady Miejskiej na otwarciu wystawy prac 
plastycznych „Jan Paweł II w oczach dzieci” w kościele w Rzgowie – radni 
Rafał Kluczyński i Marek Bartoszewski.

• 18.10 – reprezentowanie Rady Miejskiej na Ogólnopolskiej Wystawie 
Królików Rasowych w Konstantynowie Łódzkim – radni Radosław Pełka, 
Marek Marchewczyński, Jarosław Świerczyński.

• 18.10 – reprezentowanie Rady Miejskiej na uroczystości wręczenia nagród 
dla zwycięzców zawodów deskorolkowych w Rzgowie radny Jarosław 
Świerczyński

Tomasz Łuczyński
Redaktor Naczelny

Sprawozdanie z pracy radnych w październiku 2015

Dokończenie ze str. 1
Czy wprowadzenie „strefy 

zamieszkania” to najlepsze rozwiązanie? 

Nie wiem. Ani ja, ani radny Marek 
Marchewczyński (na zdjęciu), z którym 
wspólnie w dniu 30.09.2015 r.złożyłam 

wniosek w tej sprawie, nie jesteśmy 
specjalistami od ruchu drogowego. 
Ale jako jedyni realnie staramy się ten 
problem rozwiązać. Ani policjanci, ani 
urzędnicy podczas specjalnej debaty na 
wspólnym posiedzeniu komisji stałych 
Rady Miejskiej nie przedstawili żadnego 
alternatywnego rozwiązania. Widocznie 
i jedni i drudzy chcą, by nadal karać 
mandatami mieszkańców centrum 
Rzgowa i klientów rzgowskich sklepów. 
Jestem szczególnie zawiedziona, że 
przeciwnikiem wprowadzenia „strefy 
zamieszkania” wydaje się być też 
burmistrz Kamiński. Co gorsza, nie 
proponuje nic w zamian. Myślałam, 
że chociaż z jego strony mogę liczyć 
na wsparcie w rozwiązaniu dotkliwego 
problemu dla mieszkańców . 

Przysłowie mówi, że gdzie diabeł 

nie może, tam kobietę pośle. To ja się 
zgłaszam na ochotnika – doprowadzę 
tę sprawę do końca. Wspólnie z radnym 
Marchewczyńskim złożyłam wniosek 
,by burmistrz wprowadził w życie 
z dniem 1 grudnia 2015 roku „strefę 
zamieszkania” na Placu 500-lecia 
od ul. Tuszyńskiej do ul. Przejazd. 
Wniosek ten poparli później także 
radni Świerczyński, Pełka, Fryczka 
i Cisowski. Teraz czekamy na właściwą 
decyzję burmistrza w tej sprawie, aby 
pomóc mieszkańcom uniknąć płacenia 
mandatów, bo w praktyce płacą je 
za robienie zakupów w rzgowskich 
sklepach.

Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej

Dość karania mieszkańców mandatami na Placu 500-lecia. Załatwmy to w listopadzie!
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Dokończenie ze str. 1.
Kto na sesje przychodzi do pracy, 
a kto chce jak najszybciej wyjść?

Oszczędne gospodarowanie to jednak 
nie tylko mądre planowanie inwestycji, 
ale też rozważne dysponowanie 
gminnym majątkiem. Dlatego też 
Rada Miejska ze szczególną uwagą 
podchodzi do spraw sprzedaży lub 
dzierżawy przez gminę ziemi, co 
czasem zajmuje radnym dużo czasu. 
W takich chwilach wyraźnie jednak 
widać, którzy radni chcą sumiennie 
wypełniać swoje obowiązki, a którzy 
nerwowo patrzą na zegarek i czekają 
tylko, by jak najszybciej zamknąć 
kolejny punkt obrad. Sprawowanie 
mandatu radnego to nie wyścigi – to 
sumienna i staranna praca. Jak głosi 
przysłowie, gdy się człowiek spieszy, 
tam się diabeł cieszy…
Stabilne stawki za odbiór odpadów, 
ulgi dla mieszkańców

Przełom października i listopada 
to dla gminy ważny moment, gdyż 
zmienia się firma odbierająca odpady 
od mieszkańców. W wyniku przetargu 
wyłoniony został wykonawca z terenu 
gminy Rzgów, firma JANTAR, który za 
swoje usługi zaoferował najniższą cenę. 
Oznacza to, że jeżeli firma dotrzyma 
umowy, to przez najbliższe 2,5 roku 
opłaty za odbiór odpadów pozostaną na 
dotychczasowym poziomie (być może 
uda się je nawet obniżyć, ale to okaże 
się dopiero za rok). Wbrew pozorom 

to spory sukces, gdyż w całej Polsce 
systematycznie opłaty te są podnoszone 
z każdym kolejnym przetargiem. Bardzo 
miło mi jest przypomnieć również, że 
weszła w życie uchwała Rady Miejskiej 
zwalniająca z opłat za wywóz odpadów 
najgorzej sytuowanych mieszkańców 
gminy, którzy pobierają zapomogi 
z MOPS.
Transmisje obrad Rady Miejskiej 
w Internecie

Niezwykle miło mi też poinformować, 
że zgodnie z wnioskiem klubu radnych 
„Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” 
rozpoczęły się transmisje obrad Rady 
Miejskiej przez Internet. Każdy może 
więc przekonać się jak obradują radni, jak 
wygląda dyskusja i jak duża jest zmiana 
na plus w porównaniu ze zwyczajami 
panującymi w poprzedniej kadencji. 
Szkoda tylko, że wyłoniony przez 
Urząd Miejski wykonawca postawił 
dość wysokie wymagania cenowe za 
realizację transmisji (1500 zł plus VAT 
za jedną transmisję). Jeżeli jednak będą 
cieszyły się one zainteresowaniem, to 
uważam, że za transparentność działań 
samorządu warto zapłacić. Transmisje 
obrad Rady Miejskiej mogą Państwo 
śledzić klikając w link zamieszczony 
na stronie www.rzgow.pl.> Sesja Rady 
Miejskiej On-line
Dość mandatów dla mieszkańców!

Oburzające jest to, że pomimo starań 
radnych Policja nadal karze mandatami 
mieszkańców przechodzących przez 

Plac 500-lecia. Jednym z pomysłów 
rozwiązania tego problemu jest odebranie 
Policji możliwości karania mieszkańców 
na tym obszarze, poprzez wprowadzenie 
tak zwanej „Strefy Zamieszkania”. 
Wnioski w sprawie wprowadzenia takiej 
strefy na przedłużeniu ul. Rawskiej od 
ul. Przejazd do ul. Tuszyńskiej złożyli 
radni Grażyna Gałkiewicz, Ewa Fryczka, 
Marek Marchewczyński, Radosław 
Pełka, Zbigniew Cisowski i Jarosław 
Świerczyński. Mamy nadzieję że służby 
burmistrza zdążą z realizacją tego 
zadania przed najbliższymi świętami 
tak, aby mieszkańcy mogli spokojnie 
z zakupami przejść do swoich aut 
zaparkowanych po drugiej stronie ulicy. 

Jak dotąd, niestety, nie doczekał 
się realizacji program bezpłatnej 
opieki stomatologicznej dla dzieci 
w gminie Rzgów, a przynajmniej 
nie jest on jak dotąd wdrażany wg. 

zamysłu Rady Miejskiej – zamiast 
bezpłatnych badań dla dzieci, mamy 
na razie akcję informacyjną. Sprawą 
zajmuje się burmistrz Mateusz Kamiński. 
Mam nadzieję, że pomimo dość 
skomplikowanych przepisów w tej 
materii, sytuacja ta szybko ulegnie 
zmianie i będą mogły skorzystać z niego 
wszystkie dzieci zamieszkujące w naszej 
gminie.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam 
Państwa do uczestniczenia w obradach 
Rady Miejskiej – na żywo osobiście 
lub przez Internet (www.rzgow.pl.> 
Sesja Rady Miejskiej On-line), a także 
do przychodzenia na dyżury. Radni 
pracują ciężko, by poprawiać sytuację 
gminy na każdym polu jej działalności 
i rozwiązywać problemy mieszkańców.

Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej

Aktywna polityka Rady Miejskiej
Podatki obniżone, obietnice realizowane, trudne sprawy omawiane

Dokończenie ze str. 1

Rozumiem, że tak jak mówi odpowiedzialny za 
realizację programu Burmistrz Kamiński, jest to sprawa 
trudna ze względu na skomplikowane i uciążliwe 
przepisy prawa w tym zakresie. Wydaje mi się jednak, 
że tak dobrze wykształcony i dobrze uzupełniający 
się duet burmistrzów jak panowie Kobus i Kamiński 
powinni stawiać sobie ambitne cele i znaleźć skuteczny 
sposób realizacji programu. Tymczasem od momentu 
jego uchwalenia minęło już 9 miesięcy i jedyne co 
się udało, to kupić sprzęt do gabinetu dentystycznego 
w Gminnej Przychodni Zdrowia. Szkoda tylko, że 
zamiast służyć on bezpłatnym badaniom dzieci, 
będzie pewnie komercyjnie wykorzystywany przez 
dentystę, który od GPZ gabinet wynajmie. Co więcej, 
zdaniem burmistrza Kamińskiego, może okazać się, 
że to wcale nie rzgowski GPZ wygra przetarg na 

wykonywanie badań rzgowskich dzieci. Okaże się 
wtedy, że kilkadziesiąt tysięcy złotych na sprzęt dla 
GPZ zostało „wpompowanych” w czyjąś prywatną 
praktykę. Zdecydowanie nie tak to miało wyglądać!

Niewdzięczna rola Rady Miejskiej polega na 
tym, że może ona tylko uchwalać pewne rzeczy, 
a w praktyce realizuje je burmistrz. W rezultacie 
wcielanie w życie pomysłów radnych jest często 
dalekie od pierwotnych założeń. Tak też najwyraźniej 
będzie w przypadku programu bezpłatnych badań 
stomatologicznych dla dzieci w gminie Rzgów. 
Obym się myliła. Cały czas wierzę, że burmistrz 
Kamiński, młody i zdolny prawnik, wprowadzi 
program w życie na rozsądnych zasadach i możliwie 
w zgodzie z pierwotnymi założeniami.

Praktycznie przez całą karierę zawodową byłam 
aktywna w biznesie i wiem, że jak przedsiębiorca 

ma problem, to szuka rozwiązania, dopóki go nie 
znajdzie. Ze szczerą intencją pomocy pragnę zachęcić 
burmistrza Kamińskiego, by podążał tą samą drogą 
– niestrudzenie szukał rozwiązania. Urzędnicy mają 
bowiem niestety to do siebie, że często zamiast szukać 
rozwiązań, szukają przeszkód. Osobiście mogę 
zadeklarować, że za każdym razem gdy burmistrz 
lub urzędnik będzie szukał rozwiązania problemu 
mieszkańców, będzie miał we mnie sprzymierzeńca. 
Panie Burmistrzu Kamiński, bardzo proszę więc, by 
znalazł Pan rozwiązanie, które umożliwi niezwłoczną 
realizację programu bezpłatnej opieki stomatologicznej 
dla dzieci w gminie Rzgów. Dzieci czekają już 9 
miesięcy. Ile jeszcze mają czekać?

Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej

Pełen sukces czy pełna klapa? 
Co dalej z programem bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci? Cała nadzieja w Burmistrzu Kamińskim

RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA



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

RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

W “Gazecie Rzgowskiej” nr 10 (70) z września 
2015, w artykule „Wróżby na sesji” ukazały się na 
mój temat nieprawdziwe informacje:

„Dla wielu trzeźwo myślących oczywista była 
także rezygnacja radnej Grażyny Gałkiewicz z funkcji 
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i członka 
tegoż ciała. Po blamażu z trzema uchwałami, które 
zakwestionował wojewoda, radna zachowała się tym 
razem honorowo, choć jej argumentacja wyłuszczona 
na sesji była raczej bliższa sofistyce pana Zagłoby i nie 
miała nic wspólnego z rzeczywistością. Jak można 
się było domyślać, nowym przewodniczącym komisji 
został radny Leszek Chwiałkowski, co chyba można 
interpretować jako kontynuację kursu i kierowanie 

najważniejszą komisją z tylnego fotela”.
Moja rezygnacja z przewodniczenia i zasiadania 

w Komisji Rewizyjnej nie jest spowodowana kwestią 
uchylenia przez Wojewodę trzech uchwał. Powody 
rezygnacji wyjaśniłam w oświadczeniu, które 
wygłosiłam podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 
sesji Rady Miejskiej i które ukazało się w piśmie 
„Nasza Gmina” oraz na mojej stronie internetowej 
tutaj: www.grazynagalkiewicz.pl/grazyna-galkiewicz-
zrezygnowala-z-przewodniczenia-i-czlonkostwa-w-
komisji-rewizyjnej-rezygnacja/

To smutne, że podpisany pod artykułem „P” nie 
zadał sobie trudu by zapoznać się z treścią mojej 
rezygnacji, nie wspominając już o bezpośrednim 

kontakcie ze mną. Takie standardy w wydaniu 
„Gazety Rzgowskiej” nie są jednak niczym nowym, 
dlatego nie jestem nimi zdziwiona.

Za nowość, i to wysoce niestosowną, uważam 
natomiast fakt, iż „Gazeta Rzgowska” poucza mnie 
nt. honorowego postępowania. Jej redaktorzy z mocy 
wyroków sądów zobowiązani byli przepraszać mnie 
bowiem już wcześniej za nieprawdziwe informacje 
zamieszczane na mój temat w „Gazecie Rzgowskiej”:

Szkoda, że Panowie Redaktorzy z wyroków tych 
nie wyciągnęli właściwych wniosków.

Z poważaniem
Grażyna Gałkiewicz

Oświadczenie ws. kolejnych nieprawdziwych informacji na mój temat w „Gazecie Rzgowskiej”

Wnioski radnych
W każdym gospodarstwie coś się zniszczy, zepsuje, 

przestaje właściwie działać, przeszkadza. Podobnie 
jest w naszej wspólnocie, czyli w gminie. W takiej 
sytuacji radni składają na ręce Burmistrza stosowne 
wnioski, które realizowane są przez Urząd Miejski. 
Wnioski i stan ich realizacji z ostatniego miesiąca:
Rzgów

Radni Grażyna Gałkiewicz, Marek 
Marchewczyński, Zbigniew Cisowski, Ewa 
Fryczka, Radosław Pełka, Jarosław Świerczyński 
wnioskowali o wprowadzenie na Placu 500-lecia od 
ul. Tuszyńskiej do ul. Przejazd „strefy zamieszkania”. 
Strefa ta (w południowej części placu), dawałaby 
pieszemu prawo do korzystania z całej szerokości 
drogi i pierwszeństwo przed pojazdami. Tym samym 
skończyłoby się karanie mandatami pieszych, 
przechodzących przez jezdnię poza przejściami dla 
pieszych.

Radna Grażyna Gałkiewicz wnioskowała o:
• wymalowanie przejścia dla pieszych na ul. 

Ogrodowej przy skrzyżowaniu z ul. Glinianą i ul. 
Południową. Ponieważ na ul. Glinianej brakuje 
kawałka chodnika, mieszkańcy zmuszeni są 
przechodzić na drugą stronę ul. Ogrodowej.

• zwołanie wspólnego posiedzenia komisji stałych 
Rady Miejskiej ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w gminie Rzgów.

• umieszczanie w porządkach obrad wspólnych 
posiedzeń komisji stałych RM omawiania istotnych 
zagadnień tematycznych, a nie tylko omawiania 
materiałów na sesję.

• przesunięcie godzin rozpoczynania obrad wspólnych 
posiedzeń komisji i sesji RM z 13 na 14.
Radny Rafał Kluczyński wnioskował 

o wymalowanie pasów dla pieszych na skrzyżowaniu 
ul. Nadrzecznej i ul. Zielonej. Wniosek został 
wykonany.

Radny Marek Marchewczyński ponowił wnioski o:
• postawienie wiaty przystankowej przy ul. 

Broniewskiego w Łodzi. Urząd Miejskiej jest 
w trakcie uzgodnień w tej sprawie z Zarządem 
Dróg i Transportu w Łodzi – realny termin 
realizacji wniosku to pierwsza połowa 2016 r.

• postawienie wiaty przystankowej po zachodniej 
stronie Placu 500-lecia (łącznik pomiędzy ul. 
Tuszyńską i ul. Łódzką) dla podróżujących 
w kierunku Tuszyna. Urząd Miejski napotkał na 

opór jednego z mieszkańców, który obawia się 
przesłonięcia witryny przez przystanek.
Radny Radosław Pełka wnioskował o:

• wycięcie topoli przy ul. Długiej ze względów 
bezpieczeństwa. Realizacja wniosku możliwa 
będzie po uzyskaniu na to zgody.

• poszerzenie drogi krajowej nr 71 przy skręcie 
w prawo w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. 
Urząd Miejski czeka na odpowiedź w tej sprawie 
od GDDKiA, do której należy decyzja.

• naprawę 2 słupów energetycznych przy ul. Długiej. 
Urząd Miejski przekazał sprawę do PGE.

Starowa Góra
Radny Zbigniew Cisowski wnioskował o wycięcie 

krzaków przy ul. Zagłoby w Starowej Górze oraz 
naprawę tej ulicy. Wnioski zostały zrealizowane.
Kalinko-Romanów

Radna Ewa Fryczka wnioskowała o sprawdzenie 
koncesji na żwirownię w miejscowości Pałczew. 
Samochody z tej żwirowni niszczą nawierzchnie dróg 
w Romanowie i uprzykrzają życie mieszkańcom. 
Urząd Miejski zobowiązał się przedstawić informację 
w tej sprawie w późniejszym terminie.

Czyżeminek - Prawda
Radny Jan Spałka wnioskował o:

• wyczyszczenie korytek w rowach odwadniających 
przy drodze powiatowej w miejscowości Prawda. 
Praca została wykonana.

• wycięcie topoli w Czyżeminku. Po uzyskaniu 
pozwolenia drzewo zostanie usunięte.

• poprawienie nawierzchni drogi od miejscowości 
Prawda do granic gminy – zostało to wykonane, 
realizowana jest cząstkowa naprawa drogi 
w Prawdzie

Grodzisko – Konstantyna
Radny Marek Bartoszewski zgłosił konieczność 

przebudowy rowu odwadniającego w pasie drogowym 
w Grodzisku. Wniosek zrealizowano.
Guzew - Babichy

Radny Wiesław Gąsiorek wnioskował 
o oczyszczenie rowu i przepustów pod drogą 
gminną w miejscowości Guzew – wniosek został 
zrealizowany.

Ewa Fryczka
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
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Ptak bonifikata
Samorząd rzgowski podpisał porozumienie 

w sprawie włączenia sklepów Ptak Moda i Ptak 
Moda Kids do programu Wojewódzkiej Karty 
Rodziny Wielodzietnej „Gmina Rzgów”. Posiadacze 
kart skorzystają z10-procentowej bonifikaty 
przy zakupie ubrań i odzieży. Przypomnijmy, że 
wcześniej podpisano umowę na 30-procentowy 
rabat w sali zabaw Leopark w Ptak Outlet.

Ptak Moda w Rzgowie przy ul. Żeromskiego 
6 to nie tylko ubrania dla mam, ale także dla 
dzieci. Ze względu na szeroki asortyment, ubrać 
się tutaj mogą nie tylko zwolennicy tradycyjnych 
dziecięcych ubranek, ale także ci, którzy chcą wraz 
z dzieckiem nadążać za najnowszymi trendami 
w modzie. W kolekcji zimowej dominują obecnie 
ciepłe kurtki i płaszczyki. Znaleźć można typowo 
szkolną odzież, przydatną na co dzień i na lekcje 
wychowania fizycznego. Z pewnością każde dziecko 
i jego mama będą mogli wybrać tu dobre jakościowo 
sukienki, spódnice i bluzki za rozsądne pieniądze 
Ptak Moda oferuje ubiory z kolekcji ponad 200 
najlepszych polskich producentów. Warto podkreślić, 

że owe kolekcje w stu 
procentach powstają w kraju. 
To, co wyróżnia kompleks 
handlowy Ptak Moda na 
rynku marek odzieżowych 
to krótkie i unikatowe serie 
odzieży - nowe kolekcje 
powstają nawet kilka 
razy w miesiącu! Firma 
wprowadziła innowacyjną 
formę sprzedaży przez 
Internet.

***
Wojewódzka Karta 

Rodzin Wielodzietnych 
„Gmina Rzgów” już jest 
wydawana bezpłatnie 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie 
przy ul. Rawskiej 8 (w podwórku obok Punktu 
Świadczeń Rodzinnych).

Aby ją uzyskać, trzeba przyjść do MOPS 
z używanymi do tej pory Wojewódzkimi Kartami 
Rodzin Wielodzietnych, przynieść dowód tożsamości 
oraz akty urodzenia trojga lub więcej dzieci w zależności 

od stanu rodziny. Formularz wniosku wydaje inspektor 
Małgorzata Bednarska Tel. (42) 214 10 11. Można 
też wydrukować wniosek dostępny w Internecie pod 
adresem: www.rcpslodz.pl

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

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Nowa linia autobusowa Rzgów – Bronisin Dworski
Po dwuletnich staraniach, na prośbę Urzędu Miejskiego w Rzgowie, PKS 

Łódź uruchomił nowe połączenie autobusowe Rzgów – Bronisin Dworski - 
Rzgów. Wcześniej, rozważano wydłużenie linii do Romanowa, ale ten pomysł 
okazał się nierealistyczny, bowiem przejazd trasy trwałby prawie godzinę.

- Przewoźnik uruchomił 6 kursów dziennie, które usprawnią głównie przejazdy 
gimnazjalistów z rejonu Tadzina i Bronisina Dworskiego do szkoły w Rzgowie 
– poinformował Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Rzgowa. – Licealiści 
i studenci z łatwością przesiądą się w Rzgowie na autobus linii 50 do Łodzi.

Średni przejazd na trasie Rzgów - Bronisin Dworski trwa 15 minut, pierwszy 
autobus wyjeżdża ze Rzgowa o godz. 6.10, a w Bronisinie jest o godz. 6.24, 
ostatnie połączenie ze Rzgowa o godz. 16.40, przyjazd do Bronisina Dworskiego 
o godz. 16.56.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Lara śpiewała 
najpiękniej
Dokończenie ze str. 1.

Impreza odbyła się 27 października 
z udziałem młodzieży z Koluszek, 
Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, 
Aleksandrowa Łódzkiego, a także 
z Ozorkowa. Rzgów był reprezentowany 

przez trzy wokalistki z grupy Sempre 
Cantare, prowadzonej przez Wojciecha 
Skibińskiego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rzgowie. Wiktoria 
Prądzyńska zaśpiewała piosenkę 
„Chcę byś był”, Lara Hidane wykonała 
naprawdę na wysokim poziomie 
„Tańczące Eurydyki”, a Magdalena 
Prądzyńska utwór pt. „Płacze moje 
serce”.

Włodzimierz Kupisz

Stacja uzdatniania wody jak nowa
W Grodzisku kończy się rozruch technologiczny 

zmodernizowanej stacji uzdatniania wody, polegający 
na płukaniu i chlorowaniu. Inwestycja kosztowała 1 
milion 360 tysięcy złotych i należy do większych, 
zakończonych w tym roku. Stacja powstała w miejscu 
starej hydroforni, służącej mieszkańcom przez około 
30 lat. Woda z ujęcia w Grodzisku jest tańsza od 
łódzkiej, która była tłoczona dla tej części gminy 
w czasie modernizacji hydroforni. 

Stary budynek trzeba było całkowicie rozebrać 

ze względu m.in. na zmurszałe mury. Poza tym 
nowe wyposażenie wymusiło zwiększenie kubatury 
głównego budynku z 220 do 590 metrów sześciennych. 
Obudowy obu studni głębinowych zostały zmienione 
na stalowe o dwumetrowej średnicy. Woda ze studni 
jest pompowana do układu napowietrzającego i prz 
echodzi przez filtry, skąd trafia do dwóch zbiorników 
retencyjnych o pojemności 75 metrów sześciennych 
każdy. 

Wodę tu zmagazynowaną będzie się zasilać sieć 
wodociągową w razie niedoborów w razie suszy 

takiej jak tegoroczna albo w przypadku awarii. 
Uzupełnianie zbiorników następuje w nocy, kiedy 
spada zapotrzebowanie na wodę w sieci. 

Gmina wystąpiła do zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi o pożyczkę na sfinansowanie modernizacji, 
na którą wyłożyła pieniądze. Istnieje możliwość 
umorzenia spłaty 40, a nawet 50 procent kwoty 
dofinansowania.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Wybrano ławników sądowych na kolejną kadencję
Rada Miejska w Rzgowie wypełniając obowiązek ustawowy na sesji 

w dn. 28 października br. dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 
w latach 2016-2019. 

Liczba ławników sądowych do wybrania wynosiła:
1) liczba ławników wybieranych do Sądu Okręgowego w Łodzi

a) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 0,
b) do orzekania w pozostałych sprawach - 4;

2) liczba ławników wybieranych do Sądu Rejonowego w Pabianicach
a) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2,
b) do orzekania w pozostałych sprawach - 3.
Na ławników sądowych zgłoszono następujące kandydatury:

1) Agata Nawrocka, zgłoszona przez grupę pięćdziesięciu obywateli do 
Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w pozostałych sprawach. 
2) Małgorzata Rózga, zgłoszona przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego 
w Pabianicach do Sądu Rejonowego w Pabianicach do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy.
3) Katarzyna Kulanty, zgłoszona przez grupę pięćdziesięciu obywateli 
do Sądu Rejonowego w Pabianicach w sprawach z zakresu prawa pracy. 
4) Maria Kluczyńska, zgłoszona przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego 
w Pabianicach do Sądu Rejonowego w Pabianicach do orzekania w pozostałych 
sprawach. 

W wyniku głosowania tajnego radni dokonali wyboru ławników sądowych 
na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Łodzi p. Agatę Nawrocką 
oraz do Sądu Rejonowego w Pabianicach p. Marię Kluczyńską. 

Karolina Jardzioch 
Urząd Miejski w Rzgowie
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Króliki nie mnożą się jak króliki
Rozmowa z Piotrem Pietraszczykiem, wiceprezesem 

zarządu Łódzkiego Związku Hodowców Zwierząt 
Futerkowych i Drobnego Inwentarza z siedzibą 
w Rzgowie:

 - Jest pan zadowolony z przebiegu III 
Ogólnopolskiej Wystawy Królików w Konstantynowie 
Łódzkim, która została zorganizowana w dniach 
16-18 października?

Mam dwa powody do satysfakcji. Wróciłem do 
rodzinnego Rzgowa z pucharem od naszego burmistrza 
za zwycięstwo mojego nowozelanda białego w klasie 
samic. Jako związek odnieśliśmy natomiast sukces 
organizacyjny – w hali udało się zgromadzić 68 
hodowców z 620 królikami. Na wystawie znaleźli 
się najlepsi z najlepszych – w różnych kategoriach 
zostali nagrodzeni 90 pucharami!

- Od dawna pasjonuje się pan królikami?
Ja już jestem reprezentantem trzeciego pokolenia, 

a mój 5,5-letni syn Maciek także wykazuje duże 
zainteresowanie naszym stadem. Staram się utrzymywać 
hodowlę na poziomie 100-150 sztuk. Z tej większej 
ilości uda się wyselekcjonować w danej chwili 30 
okazów wystawowych. Rasowe króliki są niezwykle 
delikatne i trudne w hodowli. Chorobą lub upadkiem 
reagują na zmianę jadłospisu. Skład paszy zmienia 
się stopniowo przez 3-4 miesiące, żeby zwierzę 
nie odczuło różnic w jej składzie. Pasza w postaci 
granulatu dla królików jest zbilansowana jak konserwy 

dla psów i kotów. Muszą 
w niej występować białko, 
witaminy, lucerna itd. 
Porcja karmy składa się 
w 70 procentach z paszy, 
a reszta to głównie zboże 
i siano. 

- Te rasowe stworzenia 
są smaczne?

Moja mama doszła 
do doskonałości 
w przyrządzaniu królika, 
który gości na naszym 
stole przynajmniej raz 
w tygodniu w postaci 

pasztetów, pieczeni z tuszki, która dzień wcześniej 
jest nacierana przyprawami i pływa w zalewie, żeby 
mięso skruszało. Bardzo mi smakuje biały barszcz 
na tym delikatnym mięsie. Musielibyśmy jednak 
być zamożną rodziną, żeby do domowego menu 
wprowadzać np. francuskiego królika szarego, który 
bez trudu osiąga wagę 7 kg, ale kosztuje od 200 
do 500 zł za sztukę. Natomiast belgijski olbrzym 
szary osiąga na Zachodzie cenę 300 euro, ale to 
jest już górna półka. Mówiąc krótko: nie zjada się 
championów wystawowych, które mają u mnie 
zapewnioną emeryturę. W klatkach pozostawiłem 
kilku takich „dziadków”, którzy mają po 5 lat. Na 
konsumpcję przeznacza się zwierzęta, które na 
wystawie nigdy nie osiągną sukcesu.

- W jakich krajach popularne są królicze dania?
Bezspornie do liderów należą Czechy, gdzie 

na 10,5 miliona ludności – aż 700 tysięcy hoduje 
króliki. Pod względem spożycia mięsa króliczego 

w czołówce znajdują się też 
Austriacy. Kiedy musimy 
dokupić króliki do celów 
hodowlanych, wybieramy 
wystawę w Niemczech, 
gdzie jednorazowo 
prezentuje się 25 tysięcy 
królików albo do Francji, 
gdzie w jednym miejscu 
możemy podziwiać 12 
tysięcy królików. 

- Króliki ponoć mnożą 
się bez opamiętania?

To jeden z mitów 
dotyczących tego 
zwierzęcia. Hodowla 
rasowych okazów to 
zupełnie co innego niż 
ferma specjalizująca 
się w dostawach mięsa. 
My, hodowcy dążymy 
do ograniczenia liczby 

młodych w każdym miocie, żeby samica była 
w jak najlepszej kondycji i wydawała na świat 
najszlachetniejszy przychówek o pięknej budowie 
i futrze. Króliki rasowe mają po dwa mioty w ciągu 
roku i często po 1-2 młodych w wykocie. Oczywiście, 
nie są rzadkością sześcioraczki. Jednak taka gromadka 
tak często domaga się karmienia, że samica chudnie 
w mgnieniu oka i potem trzeba przez pół roku 
odbudowywać jej formę. Trudność hodowli polega 
m.in. na tym, że tylko 60 procent młodych dojrzewa 

dorosłego wieku.
- Widzę, że buduje pan nowe klatki. Czy pańscy 

pupile lubią pohasać na wolnej przestrzeni?
Zdarzają się ucieczki i ukrywanie we wszelkich 

możliwych zakamarkach. Na wolności natychmiast 
przystępują do rycia tuneli w ogrodzie. Wtedy czują 
się w siódmym niebie! Ten podbierak z siatką, który 
pan tu widzi, nie służy do odłowu ryb w stawie, ale 
do wyciągania kłapouchych z kryjówek.

- W nazwie waszego związku końcowy człon 
brzmi: „i Drobnego Inwentarza”. To co to za 
inwentarz?

W grupie 47 członków łódzkiego związku wszyscy 
jesteśmy hodowcami królików. Jesteśmy jednak 
otwarci na przyjęcie hodowców drobiu ozdobnego, 
rasowych szczurów, szynszyli, świnek morskich 
czy gołębi. Niestety, nie ma chętnych. Ten drobny 
inwentarz byłby zawsze ciekawym urozmaiceniem 
każdej wystawy.

Ps. Puchar Przew. Rady Miejskiej w Rzgowie zdobył 
Andrzej Błaszczyk z Konstantynowa Łódzkiego za 
Champion Belgijski Olbrzym Szary, puchar wręczył 
Przew. RM Jarosław Świerczyński.

Puchar Radnych Rady Miejskiej w Rzgowie 
zdobył Jan Drabik z Soboty za Champion Belgijski 
Olbrzym Biały, puchar wręczyli; Vice-przew. RM 
Radosław Pełka i radny Marek Marchewczyński.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Rozkład jazdy autobusów nowej linii 
Rzgów - Bronisin Dworski
Trasa: Rzgów – Grodzisko skrzyżowanie – Huta Wiskicka – Tadzin - 
Bronisin Dworski – Grodzisko – Rzgów/ul. Gliniana – Rzgów skrzyżowanie 
Ogrodowa/Tylna – Rzgów plac 500-lecia
Odjazdy:
Rzgów, plac 500-lecia: 6.10, 6.45, 7.42, 14.30, 15.30, 16.40
Bronisin Dworski (ul. Pogodna 105): 6.20, 6.55, 7.52, 14.46, 15.46, 16.56
Przyjazdy:
Rzgów, plac 500-lecia: 6.36, 7.11, 8.08, 14.58, 15.58, 17.08

Na zdj. W Konstantynowie Łódzkim wiceburmistrz Mateusz Kamiński wręcza puchar 
Piotrowi Błaszczykowi, którego królik zdobył tytuł championa w rasie: belgijski 
olbrzym szary. Fot. Sławomir Lewandowski

Rehabilitacja ocieplona
Zakończyła się modernizacja budynku apteczno-

rehabilitacyjnego przy ul. Ogrodowej w Rzgowie, 
należącego do Gminnej Przychodni Zdrowia. Wcześniej 
powstał tam podjazd dla wózków inwalidzkich, 
współfinansowany w połowie z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Remont polegał m.in. na rozebraniu starych 
schodów z lastryko, demontażu starych rynien 
i parapetów oraz opaski betonowej wokół budynku. 
Wykonawca pokrył dach papą termozgrzewalną, 
ocieplił elewacje oraz ściany piwniczne, wstawił 
nowe okna, zamontował obróbki blacharskie i rynny 
PCV. W pomieszczeniach piwnicznych wykonał 
wentylację. Na dziedzińcu powtórnie ułożył szarą 
kostkę brukową.

Koszt inwestycji wyniósł według pierwotnego 
kosztorysu prawie 65 tys. zł.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

fot. W. Kupisz
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BURMISTRZ INFORMUJE
Nowa ekopracownia

16 października została otwarta nowa ekopracownia 
w Szkole Podstawowej nim. Jana Długosza w Rzgowie. 
W uroczystości wzięli udział: Mateusz Kamiński, 
zastępca burmistrza, Jarosław Świerczyński, 
przewodniczący Rady Miejskiej oraz Janusz 
Pietruszewski, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Lekcje w nowo wyposażonej ekopracowni 
trwają praktycznie od początku roku szkolnego 
2015/2016. Jej powstanie było możliwe dzięki wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który wyłożył 30 
tys. zł, a całe przedsięwzięcie kosztowało 36,6 tys. 
zł. Dokumentację na bazie informacji przekazanych 
przez szkołę opracował Marek Derski – główny 
specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 
i unijnych.

- Otrzymaliśmy dotację w konkursie funduszu pod 
hasłem „Moja Wymarzona Szkoła” – mówi Danuta 
Chojnowska, nauczycielka przyrody w klasach IV-VI. 
– Pracownia nosi nazwę „Cztery Pory Roku”, do której 
nawiązuje wystrój poszczególnych ścian. Fototapety 
o rozmiarach niemal całej ściany przedstawiają 
krajobrazy świata – teraz mamy Afrykę. 

Po remoncie klasopracowni, stopniowo 
wyposażyliśmy nową ekopracownię w rzutnik 
multimedialny z projektorem, który można podpinać 
do laptopa i telewizora. Nie mogło zabraknąć 
w wyposażeniu fotoaparatu, map i globusów. 

Duże wrażenie na uczniach robi model człowieka 
i szkielet. Do już posiadanego zestawu mikroskopów, 
dokupiono preparaty do badań. Jednak prawdziwą 

atrakcją są kolekcje roślin owadożernych, trujących 
i leczniczych, terrarium z patyczakami, a także 
akwarium. Specjalistyczne stoliki ułatwiają pracę 
w grupach. W dniu uroczystego otwarcia ekopracowni, 
na każdym z nich można było podziwiać zestawy do 
intrygujących doświadczeń, zupełnie jak w pracowni 
średniowiecznego alchemika. 

Najbardziej efektownym urządzeniem zakupionym 

dla pracowni jest mobilne laboratorium na baterie, które 
pozwala mierzyć głośność, ciśnienie atmosferyczne 
powietrza, temperaturę otoczenia, a przy pomocy 
specjalnych sond – również twardość wody i odczyn 
gleby. Urządzenie mieści się na dłoni.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Dla nowej ekopracowni zakupiono wiele aparatury i pomocy naukowych m.in. preparaty do badania pod 
mikroskopami. Fot. W. Kupisz

Zastępca burmistrza Rzgowa Mateusz Kamiński 
odwiedził pawilon polski podczas Łódzkiego Tygodnia 
na Międzynarodowych Targach Expo w Mediolanie we 
Włoszech. Wyjazd był ściśle powiązany z organizacją 
targów. Rzgowski samorządowiec był członkiem 
25-osobowej delegacji Stowarzyszenia Łódzki Obszar 
Metropolitalny, które pokryło koszty wyjazdu i pobytu.

– Łódź stara się o to, żeby zostać organizatorem 
Międzynarodowych Targów Małe Expo w 2022 r. – 
mówi wiceburmistrz M. Kamiński. - To dla Rzgowa 
szansa na współpracę ze stolicą województwa, promocję 
naszej gminy, poprawienie komunikacji z Łodzią i na 
ściągnięcie części gości tej gigantycznej imprezy 
wystawienniczej do naszych centrów handlowych, 
hoteli, hosteli i restauracji. 

- To szansa na zlecenia dla przewoźników 
autokarowych z naszej gminy, producentów 
ekskluzywnych serów, wędlin, pieczywa regionalnego 
i bankietowego lub na przykład stolarzy – podkreśla 
Mateusz Kamiński. - Przygotowując Expo, trzeba 
zbudować całe miasteczko złożone z kilkudziesięciu 
pawilonów. Nasi hurtownicy i przewoźnicy zarobiliby 
na dostawach materiałów budowlanych, mebli czy 
materiałów wykończeniowych. Może wzięliby także 
udział w budowie? To szansa na jeszcze większe 
pobudzenie gospodarcze gminy Rzgów.

Co się kryje za eufemistycznym określeniem: 
„małe Expo”? 

Otóż, Międzynarodowe Targi Expo w Mediolanie to 
przykład gigantycznej imprezy tzw. wielotematycznej, 
dla 143 państw. Każdy bogatszy kraj – wystawca 
wznosi tam swój narodowy pawilon. Do tej pory 
żadne polskie miasto ani żadne z pozostałych miast 
Europy Środkowej nie było jeszcze gospodarzem 
tego typu wystawy, którą dziennie odwiedza ćwierć 
miliona gości, przy cenie biletu wstępu – sięgającej 
prawie 40 euro! 

Natomiast, Łódź w Mediolanie wystąpiła 
z inicjatywą zorganizowania monotematycznego 
Expo, a więc wystawy o mniejszej skali, bez takiego 
rozmachu jak w Mediolanie. Pawilony w ramach Expo 
tematycznego zawsze buduje miasto - gospodarz, a po 
zakończeniu cała infrastruktura targowa pozostaje 
na miejscu i może zarabiać na siebie. 

Wykorzystując okazję, reprezentanci Łodzi 
(prezydent i trzech wiceprezydentów) oraz Sławomir 
Majman, komisarz polskiego pawilonu, przeprowadzili 
w Mediolanie rozmowy z przedstawicielami prawie 
50 państw – wystawców. Przekonywali ich, że Łódź 
jest najlepszym kandydatem na gospodarza Małego 
Expo.

Delegacja Stowarzyszenia Łódzki Obszar 
Metropolitarny - złożona z samorządowców oraz 
radnych - brała udział w spotkaniu z gośćmi z innych 
pawilonów narodowych. Zdobywano poparcie 
dla łódzkiej inicjatywy. Wcześniej, jeszcze przed 

przyjazdem delegacji na Tydzień Polski w Mediolanie, 
doszło dwukrotnie do rozmów samorządowców 
rzgowskich z reprezentantami Zespołu ds. Expo 
w Urzędzie Miasta Łodzi.  

Na razie wiadomo, że decyzja w sprawie wyboru 
gospodarza Małego Expo zostanie podjęta w 2017 
roku, a potencjalnym konkurentem Łodzi jest tylko 
Turkmenistan. Od tej daty organizator będzie miał 
5 lat czasu na przygotowanie i szukanie partnerów 
do pomocy, takich jak np. gmina Rzgów. 

Tereny wystawowe Małego Expo muszą mieć 
minimum 25 hektarów. Jedną z potencjalnych 
lokalizacji jest Nowe Centrum Łodzi, ponieważ 
nowy dworzec będzie mógł obsłużyć do 120 tysięcy 
pasażerów na dobę. Jednak Łódź nawet za 7 lat nie 
będzie mogła zaoferować noclegów dla np. 20-30 
tysięcy gości targowych jednocześnie, więc mogliby 
z tego skorzystać podłódzcy hotelarze m.in. z naszej 
gminy.

W listopadzie, w Biurze Wystaw Światowych 
w stolicy Francji zapowiadana jest kolejna promocyjna 
impreza tzw. Gala Łodzi. Starania o przyznanie tytułu 
gospodarza Małego Expo mają wspierać przedstawiciele 
naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby 
nadać odpowiednio wysoką rangę staraniom łódzkiej 
aglomeracji.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Małe Expo – szansa dla Rzgowa w 2022 r.?



8 RZGÓW NASZA GMINA • Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie • listopad 2015

Jubileusz Stulecia naszej szkoły 
przypadł na rok 2015, który był 
ogłoszony przez Sejm na wniosek 
Komisji Kultury, w 600-setną rocznicę 
urodzin, Rokiem Jana Długosza. Był 
to powód do podwójnego świętowania. 

Już w roku szkolnym 2014/2015 
podjęliśmy pierwsze działania mające na 
celu uświetnienie udokumentowanych 
100-u lat oświaty w naszym mieście 
i 600-setnej rocznicy urodzin naszego 
patrona Jana Długosza. Jednym 
z pierwszych działań, podjętych już 
1,5 roku wcześniej, było przygotowanie 
miejsca dla uczczenia naszego patrona, 
czyli biblioteki J. Długosza wraz z jego 
osobą (manekin został podarowany 
szkole przez Państwa Danutę i Sławomira 
Mikołajczyków z firmy FEMI) oraz 
prace nad wydaniem drukiem kroniki 
szkolnej z lat 1918-1938, która ocalała 
z pożogi wojennej. Nie wyobrażaliśmy 
sobie również, by obchody odbyły się 
bez pamiątek i wspomnień z tego okresu. 
Zaapelowaliśmy więc do mieszkańców 
Rzgowa i absolwentów o pomoc 
w zdobyciu zdjęć z okresu, ich lub ich 
rodziców czy dziadków, nauki w szkole 
podstawowej. Tak powstała wystawa 
„Nasza szkoła we wspomnieniach”. 
Równocześnie uczniowie przeprowadzali 
w domu wywiady i zbierali materiały do 
swoich „kronik” pt. „Ja i moja rodzina 
w szkole”, a klasy II-VI miały możliwość 
wycieczki w przeszłość, uczestnicząc 
w spotkaniach z dawnymi nauczycielami 
i absolwentami podstawówki – Panią 
Marią Kluczyńską, Panią Bożeną Klass, 
Panią Marią Dublewską. 

Myśl Marka Kotańskiego Przeszłość 
zachowana w pamięci , staje się częścią 
teraźniejszości towarzyszyła nam 
ciągle w tym czasie, a kapsuła czasu, 
w której znalazły się prace wszystkich 
16 klas oraz filmiki kręcone w czasie 
zajęć pomoże nam zachować pamięć 

o tych wydarzeniach.
Pilnie przygotowywaliśmy się do 

zwieńczenia obchodów w dniach 14 i 16 
października 2015r. Powstały piękne, 
jesienne dekoracje, kostiumy mnichów, 
mundurek z dawnych lat, szyte przez 

Mamy- Panie Krysiak i Kulig, nowa 
kurtyna „zamek”, wystawa zdjęć naszej 
koleżanki Agnieszki Pokorskiej – Salskiej 
i jej męża Krzysztofa Salskiego pt. „Pory 
roku”, a przede wszystkim nowy portret 
naszego patrona pędzla nauczycielki 
plastyki Anety Winczewskiej.

Dzień 14 października mimo 
pochmurnej i wietrznej pogody był dla 
nas radosny. Wczesnym rankiem cała 
społeczność szkolna przemaszerowała 
ulicami Rzgowa, prowadzona przez 
Rzgowską Orkiestrę Dętą. Uroczystość 
obchodów rozpoczęliśmy Mszą Świętą 
koncelebrowaną przez celebrantów: ks. 
proboszcza Krzysztofa Florczaka, ks. 
Pawła Jurka, ks. Wojciecha Błaszczyka, 
ks. Roberta Nowaka, ks. Piotra 
Nicińskiego. W rytm marszowych 
nut wróciliśmy do szkoły, by dokonać 
wkopania kapsuły czasu i umieścić 
tablicę pamiątkową ufundowaną 
przez Pana Stanisława Bednarczyka, 
właściciela zakładu kamieniarskiego. 
Wszyscy uczniowie obejrzeli spektakl 
przygotowany przez klasy VI pt. „Wywiad 
z Długoszem”. Laureatom konkursów 
zostały wręczone nagrody. Ogromny 
aplauz wzbudził taniec średniowieczny 
i nowoczesny w wykonaniu naszych 
uczniów. Gromkimi brawami powitano 
olbrzymi tort uroczyście wprowadzony 
na salę, którym wychowawcy częstowali 
uczniów.

16 października to dzień, w którym 
witaliśmy licznie zaproszonych gości, 
przedstawicieli: Kuratorium Oświaty 
w Łodzi, władz samorządowych, 
organizacji, zaprzyjaźnionych ze 
szkołą firm i osób prywatnych oraz 

absolwentów. Przede wszystkim jednak 
witaliśmy naszych dawnych dyrektorów: 
Pana Wiktora Szymczuka, Panią Jolantę 
Zielińska i Panią Marię Kluczyńską oraz 
nauczycieli. Goście mieli możliwość 
zakupu pamiątkowej cegiełki oraz 

książki, otrzymywali 
okolicznościowy folder. 
Uroczystość rozpoczęta 
przez chór „Camerata” 
hymnem Polski szybko 
przestała być oficjalna. 
Wspom n ien iom , 
życzeniom kolejnych 
100-u lat dla szkoły 
i kwiatom nie było końca. 
W nastrój średniowiecza 
wprowadzili nas 
przyjaciele szkoły 
Panowie Mirosław 
Bednarczyk i Krzysztof 
Marciniak, soliści Teatru 
Wielkiego w Łodzi, 
wykonując pieśń 
Bogurodzica. Po części 
artystycznej goście mieli 
możliwość wpisania 

się do Kroniki Szkolnej, obejrzenia 

wystaw oraz pracowni 
pozyskanej ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w ramach konkursu 
„Moja wymarzona 
e k o p r a c o w n i a ” 
w roku szkolnym 
2014/5015. Umalowana 
i wytapetowana sala 
przyrodnicza, wyposażona 
w nowe meble i pomoce 
dydaktyczne, została 
uroczyście otwarta 
przez Pana Burmistrza 
Mateusza Kamińskiego, 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jarosława 
Świe rcz y ńsk iego, 
P r z e d s t a w i c i e l a 
WFOSiGW Panią Joannę 
Perek, Panią Dyrektor 

Iwonę Skalską oraz przedstawiciela 
uczniów. 

Wszyscy mogli podziwiać szereg 
eksperymentów przeprowadzanych 
przez uczniów, zwierzęta hodowane 
w pracowni oraz nowe pomoce 
dydaktyczne. Goście mieli możliwość 
snucia wspomnień w Kąciku Pamięci 
lub kawiarence przy filiżance kawy 
i herbaty oraz poczęstunku. Najbardziej 
obleganą osobą był Pan Dyrektor Wiktor 
Szymczuk, który tego dnia oprócz 
pamiątkowego ryngrafu od władz miasta 
oraz kwiatów , otrzymał mnóstwo 
słów uznania, pamięci i wdzięczności. 
Złożył również najwięcej autografów 
na pamiątkowym wydaniu Kroniki 
Szkolnej. Kiedy opadły emocje 
związane z Jubileuszem 100 - lecia 
Oświaty Polskiej w naszym mieście, 
uzmysłowiliśmy sobie jak wyjątkowe 
było to święto, a my mieliśmy zaszczyt 
w nim uczestniczyć.

Parafrazując myśl Marka Kotańskiego 
teraźniejszość stała się przeszłością, 
którą zachowamy w pamięci.

Iwona Skalska
Dyrektor Szkoły

Stulecie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym oraz całej społeczności 
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie składam serdeczne podziękowania 
za bezcenne wsparcie, które nam Państwo 
ofiarowali w roku jubileuszu 100-lecia 
oświaty w Rzgowie.

Państwa postawa jest dowodem na 
istnienie ludzi dobrej woli, na których można 
polegać. Dziękuję za poświęcony nam czas 
i uwagę, za ciepło, dobre słowo, za troskę.

Za wszystko o czym wiem, a czego 
zmierzyć nie potrafię,

za co nie umiem odpłacić w inny 
sposób - zwyczajnie

Dziękuję.

Dyrektor szkoły 
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Wiktor Szymczuk (80 lat), dyr. SP w Rzgowie w latach 1969-1990:
- Starania o nową si edzibę dla zbyt ciasnej podstawówki rozpoczęliśmy w 1976 

r., ale wtedy od planu do realizacji mijały długie lata. Prace budowlane przy 
ul. Szkolnej rozpoczęły się dopiero w stanie wojennym, w 1982 r. Trzeba było 
nieźle się nagimnastykować, żeby zdobyć deficytowe materiały budowlane. Kiedy 
w 1985 r. wprowadzaliśmy się do nowego budynku szkolnego, pomocy udzieliło 
nam… ZOMO. Żartem pytaliśmy, czy nie będą nas pałować. Funkcjonariusze 
przywozili swoimi samochodami sprzęty szkolne, wykonywali najcięższe prace. 
Nauczyciele i rodzice byli pełni entuzjazmu. Na hasło „wszystkie ręce na pokład”, 
sprzątali po budowlańcach: myli okna i podłogi, z mozołem zeskrobywali ze 
schodów płaty skamieniałego cementu. 

Nie wszystko się udawało. Z powodu czyjegoś błędu mieliśmy 
na terenie tzw. cofkę – woda z nieszczelnej kanalizacji przenikała 
do kotłowni. Pompy nie nadążały z jej wylewaniem. Kiedy 
wydawało się, ze jest po problemie, woda w dużych ilościach 
pojawiała się nazajutrz. Palacze lubili w nocy wypić. Bywało, że 
po trzy razy przychodziłem w nocy do kotłowni, żeby upewnić 
się, że czy ktoś nie wpadnie do wody. Na szczęście nie doszło 
do nieszczęśliwego wypadku, a awarię w końcu usunięto. Teraz 
jest zupełnie inne odprowadzenie ścieków.

Praca w szkole dawała mi wiele satysfakcji, bo grono 
pedagogiczne było zżyte i poczciwe. Chętnie z nim pracowałem. 
Robiłem wszystko, żeby nie wyjść na dyrektora kategorycznego 
i obrażać się z takiego czy innego powodu. Jeśli nawet wystąpił 
konflikt, rozładowywałem go szczerymi rozmowami.

Pyta pan, jak spędzam czas na emeryturze. No, jestem za 
pan brat z lekarzami. Zdrowie mnie opuszcza.

Obecna dyr. Iwona Skalska o Jolancie Zielińskiej, dyr. 
w latach 1990- 1999:

- Kierowała szkołą w szczególnym czasie, gdy państwo 
przekazywało szkolnictwo samorządowi. Sprawy finansowania nie 
były tak jednoznaczne jak dziś. Samorządowi brakowało bowiem 
pieniędzy. Potrafiła bardzo dobrze współpracować z radami 
rodziców. Pierwszym wymiernym efektem było zainstalowanie 
pierwszych komputerów do nauki informatyki. W 1998 r. udało 
jej się zdobyć dofinansowanie unijne na pracownię komputerową. 
Pod kierunkiem Jolanty Zielińskiej na nowo zagospodarowano 
tereny zielone wokół szkoły.

Jolanta Rogala, nauczycielka matematyki w SP im. Jana Długosza w latach 
1978-2000: 

- Godzinę dojeżdżałam tramwajem z Dąbrowy z przesiadką na placu 
Niepodległości na podmiejski linii 42 do Rzgowa. Nie miałam najgorzej, bo 

koleżanka miała do pokonania trasę ze Stoków. Spędzała więc w podróży 4 
godziny dziennie. Mąż utwierdzał ją w przekonaniu, że jest niespełna rozumu... 
Dziś ludzie dojeżdżają codziennie do pracy z Łodzi do Warszawy i nikt nie 
wydziwia.

Szkoła w Rzgowie była dla mnie placówką o kameralnym wręcz charakterze. 
Była to 8-latka z 16 oddziałami (dziś jest ich tyle samo w 6-latce, ale jest aż 
pięć klas I – przyp. red). W Łodzi są „kombinaty” kształcące po tysiąc uczniów 
i więcej. Tutaj wszyscy dobrze się znali – nikt nie był anonimowy.

Pracę w rzgowskiej jubilatce wspominam jako cały ciąg lat, z którymi łączą 
się wyłącznie sympatyczne wspomnienia. Przez cały ten czas nigdy nie spotkało 
mnie nic złego. Z wielką przyjemnością podczas jubileuszu rozpoznawałam 

twarze moich uczniów, którzy dziś sami są nauczycielami w „Długoszu”. 
Wiesława Pokorska z domu Górnaś, b. uczennica, ukończyła szkołę w 1959 r.:
- Powiem krótko – moi nauczyciele byli prawdziwymi profesjonalistami. Jak 

dziś pamiętam Feliksa Śmiechowicza, kierownika szkoły, człowieka wielkiej 
kultury, który wobec nas uczniów - był wyrozumiały i ludzki. Owszem, psociliśmy 
czasem. Na przykład „tłusty czwartek” nie mógł się obyć bez wysmarowania 
smalcem wszystkich klamek. O tamtych czasach mówi się, że stosowano kary 
cielesne. Jakie tam kary cielesne, jeśli kogoś za przewinienie wychowawca 
musnął linijką po ręce? Nauka w tej podstawówce to dla mojego rocznika był 
wspaniały okres. Dlatego koniec kadencji F. Śmiechowicza wszyscy przyjęli 
z nieskrywanym, wielkim żalem. 

- Potem w tej szkole uczyły się moje córki Alina i Dorota. Młodsza Alina miała 
zawsze cenzurki z czerwonym paskiem. Jak ja byłam szczęśliwa, gdy ówczesny 
dyrektor Wiktor Szymczuk mówił mi, że mogę być dumna z tak zdolnych córek.

Zofia Ferenc, z domu Bednarska, rozpoczęła naukę w 1953 r.:
- Mam bardzo miłe wspomnienia z tej szkoły. Kierownik Feliks Śmiechowicz, 

mój wychowawca uchodził za budzącego respekt, ale nie był surowy; po prostu 
miał swoje zasady. Jak ktoś z uczniów nabroił, musiał odpokutować winę jaką 
drobną pracą w polu. Kierownik czasem tylko zapowiadał taka karę, a komuś 
przewinienie uchodziło na sucho. Sama zapowiedź kary miała już charakter 
wychowawczy… Zawsze można było go udobruchać. Był abstynentem. Ludzie 
z niedowierzaniem słuchali, że przez całe wesele wypił kieliszek wódki. Jego 
żona była niezwykle religijna.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Rzgowska jubilatka we wspomnieniach

Jolanta Rogala, b. matematyczka. Fot. W. Kupisz

Byłe uczennice od lewej Wiesława Pokorska z d. Górnaś i Zofia Ferenc z d. Bednarska. Fot. W. Kupisz
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BURMISTRZ INFORMUJE

Rozmowa z Elżbietą Reczulską, kierowniczką 
Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie:

- Od ponad roku trwają prace nad 
projektem studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Rzgów. Wszyscy są 
ciekawi, kiedy dokument będzie gotowy.

Przygotowanie go i wprowadzenie w życie nie będą 
zwykłą decyzją administracyjną, którą można podjąć 
w ciągu na przykład 30 dni. W kwietniu zeszłego roku 
poprzednia Rada Miejska w Rzgowie podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia studium. Urząd to 
nie prywatna firma. W urzędzie decyzje zapadają 
w sztywnym gorsecie szczegółowych przepisów, 
procedur i terminów. Urzędnicy zaś muszą się ich 
bezwzględnie trzymać. Tak więc dopiero 24 czerwca 
w Biuletynie Informacji Publicznej w Internecie, 
w „Dzienniku Łódzkim” oraz na tablicach ogłoszeń 
u sołtysów ukazały się informacje o możliwości 
składania wniosków. Z uwagi na okres wakacyjny, 
termin zbierania uwag został przedłużony do 30 
września.

- Jak duży był oddźwięk społeczny i czego 
dotyczą wnioski?

Wniosków wpłynęło 213, a zdecydowana większość 
dotyczyła tzw. odrolnienia działek z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową czy inwestycyjną. Ponad 
20 wniosków było sporządzonych przez mieszkańców 
Romanowa, którzy są przeciwni powstawaniu 
w sołectwie Romanów nowych kopalni kruszywa. Są 
też głosy za wprowadzeniem bezwzględnego zakazu 
instalowania elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy boją 
się bezpośredniego sąsiedztwa wielkiej zabudowy 
inwentarskiej, a więc na przykład obór na więcej 
niż 10 stanowisk dla bydła.

- No, tak, potem były wybory i poprzednia 
ekipa rządząca nie chciała już angażować się 
w przygotowanie nowego studium. Tak więc 
z przyczyn obiektywnych, a nie z powodu czyjegoś 
niedopatrzenia, nastąpiła kilkumiesięczna przerwa. 
Kiedy starania o wykonanie projektu studium 
zostały faktycznie wznowione?

W zarządzaniu gminą, burmistrz Konrad Kobus 
przyjął strategię „przejrzystych działań”. Chociaż 
przepisy wcale tego nie przewidują, umożliwił nowym 
radnym i sołtysom zapoznanie się z wnioskami 
mieszkańców. Spotkania odbyły się w trzech 
turach 5, 12, a ostatnie 19 lutego 2015 r. Pragnę 
też podkreślić, że urzędnicy nie mieli wpływu na 
jakiekolwiek spowalnianie czy przyspieszenie prac 
przygotowawczych. Byliśmy tylko pośrednikami 

między burmistrzem a Pracownią Planowania 
Przestrzennego z Łodzi, która przygotowuje projekt 
na podstawie żmudnej pracy, poprzedzającej 
możliwość stworzenia planszy zbiorczej wszystkich 
uwarunkowań i możliwości rozwojowych gminy. 
Pracownia zademonstrowała planszę główną studium 
zagospodarowania przestrzennego 13 sierpnia na 
spotkaniu z radnymi i sołtysami.

- Co można było ciekawego wyczytać z tej 
planszy?

M i e l i ś m y 
w r e s z c i e 
przegląd tego, co 
możliwe jest do 
zrealizowania 
w konkretnym 
terenie. Gmina 
planuje w mieście 
stworzenie terenów 
inwestycyjnych 
z ograniczeniem 
z a b u d o w y 
mieszkaniowej. 
O c z y w i ś c i e , 
z d r a d z a n i e 
jakichkolwiek 
s z c z e g ó ł ó w 
na tym etapie 
tworzenia studium 
doprowadziłoby do 
spekulacji ziemią, 
czego musimy 
unikać. Ważną projektowaną zmianą będzie poszerzenie 
z 80 do 100 metrów pasów zabudowy mieszkaniowej 
wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych na 
terenie wszystkich sołectw gminy.

- Słyszałem, że zaczął się okres ciągnących się 
w nieskończoność procedur administracyjnych…

Tak, jesteśmy w trakcie opiniowania i uzgodnień 
projektu studium. Autor artykułu w Nowym Rzgowie 
atakuje tylko jedną stronę, czyli nas - urzędników 
za rzekome powolne przygotowywanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
gminy Rzgów. Tymczasem, tych stron jest ponad… 
dwadzieścia! Z tyloma bowiem instytucjami musimy 
uzgadniać studium oraz zbierać opinie przewidziane 
prawem.

- Dla jasności proszę wymienić kilka tych 
instytucji.

Na przykład muszą wypowiedzieć się: wojsko, 
wojewoda, zarząd województwa, starosta, ościenne 

gminy, ba, nawet nadzór górniczy w Kielcach 
i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
w zakresie obszarów narażonych na powódź. 
Uzyskaliśmy negatywną opinię wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, swoje wątpliwości co do 
rozwiązań, niezgodnych z planem województwa 
łódzkiego, przedstawił również Zarząd Województwa 
Łódzkiego a więc musimy ponowić uzgodnienie 
i wyjaśnić różne nieporozumienia, a to przecież 
musi potrwać. Ale są też sukcesy: za pierwszym 
podejściem np. otrzymaliśmy pozytywną opinię 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
- Na koniec jednak nasuwa się wciąż pytanie, 

kiedy wreszcie gotowy będzie projekt studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego?

W listopadzie określimy termin wyłożenia projektu 
studium do publicznego wglądu przez minimum 
1,5 miesiąca. W tym czasie będą spływały uwagi 
zainteresowanych, które najpierw musi rozpatrzeć 
projektant - pod względem zgodności z przepisami 
praw i wprowadzenia prawidłowych rozwiązań 
przestrzennych, potem rozpatruje je burmistrz i wraz 
z listą nieuwzględnionych uwag przedstawia Radzie 
Miejskiej do kolejnej weryfikacji. Myślę, że możliwy 
jest szybki przepływ informacji przy pomocy systemu 
powiadamiania mieszkańców drogą SMS.

Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz

Nieekspresowy projekt zagospodarowania

Elżbieta Reczulska, kierowniczka Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie. Fot. W. Kupisz.

Zmiana odbiorcy odpadów
15 października 2015 r. rozstrzygnięty został 

przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, pochodzących z zamieszkanych 
nieruchomości w gminie Rzgów od 1 listopada 
2015 r. do 30 kwietnia 2018 r. (okres 30 miesięcy). 
Firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę był 
„Jantar Jarosław Fiałkowski” z siedzibą w Rzgowie, 
ul. Krótka 2. 

W związku z powyższym informujemy 
mieszkańców, że do połowy listopada zostaną 

wymieniane na bieżąco pojemniki na odpady 
zmieszane, gdyż obecne są własnością dotychczasowego 
wykonawcy usługi „JUKO”. Do każdej posesji 
dostarczone zostaną nowe worki do segregacji 
odpadów oraz worki na popiół.

Już od 28 października mieszkańcy mogą sami 
odbierać pojemniki z siedziby firmy w Rzgowie 
przy ul. Literackiej 83. 

Pojemniki będą również dostarczane mieszkańcom 
do posesji. Jeśli w domu nie będzie osoby, która 
pokwituje odbiór pojemnika, pracownicy firmy 

dostarczą go innego dnia. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do 

mieszkańców o ułatwienie dostępu do pojemników 
oraz o wyrozumiałość i cierpliwość podczas akcji, 
ich wymiany na nowe. W razie nie dostarczenia 
pojemnika wykonawca uprzejmie prosi o kontakt: 
telefon dyżurny 510-188-588 w godz. 8-16 po godz. 
16:00 sms-y. Odpady przemysłowe tel. 601-242-288

Magdalena Górska
Referat Gospodarki Komunalnej
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Dnia 15 października 1978r. arcybiskup krakowski 
Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, 
jak również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu 
niebędący Włochem, został wybrany na papieża 
i przybrał imię Jan Paweł II.

Osoba papieża Polaka inspirowała swoją niezłomną 
postawą i wzbudzała sympatię na całym świecie. 
Jego życie było niezwykłym świadectwem, a czyny 
niejednokrotnie zmieniały bieg historii. W hołdzie 
największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, 
który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas 
solidarności, odwagi i pokory Sejm RP dzień 16 
października ustanowił świętem. Od roku 2001 w drugą 
niedzielę października Kościół w naszej Ojczyźnie 
obchodzi Dzień Papieski, który jest dniem wdzięczności, 
łączności duchowej z Ojcem Świętym i promocji jego 
nauczania. Tegoroczne święto obchodziliśmy pod 
hasłem “Jan Paweł II - Papież Rodziny“. Parafialny 
Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Rzgowie bardzo starannie 

przygotował się do obchodów rocznicy pontyfikatu 
naszego papieża. Postanowiono, iż obchody Dnia 
Papieskiego zostaną przedłużone na kolejne niedziele. 
Tak więc w dniu osiemnastego października młodzież 
gimnazjum po opieką pani Elżbiety Wiry przedstawiła 
montaż słowo - muzyczny poświęcony Papieżowi 
Rodziny. Natomiast między mszami rozprowadzaliśmy 
wśród parafian tradycyjne kremówki, przywołujące 
papieskie wspomnienia z lat młodości. Natomiast 25 
października odbyła się druga akcja charytatywna, 
którą była aukcja portretów papieskich. Młodzi 
plastycy z GOK w Rzgowie pod opieką pani Irminy 
Kuzik przygotowali wystawę portretów Jana Pawła 
II. Prace dzieci zostały przeznaczone na aukcję. 
Licytację obrazów przeprowadziła pani Agnieszka 
Ruta, której serdecznie dziękujemy.

Zarząd PZ Caritas Rzgów pragnie poinformować 
parafian, iż przeprowadzone akcje charytatywne 
zasiliły nasze konto o kwotę 3347 zł. (1277zł. - datki za 
kremówki, 2070 zł. - aukcja portretów). Uzyskana suma 

pieniędzy zostanie przekazana rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej z przeznaczeniem na 
zakup zimowej odzieży, opału, środków czystości.

Członkowie Zarządu Caritas składają serdeczne 
podziękowania dla pani Krystyny i Jana Nicińskich, 
dla Koła Gospodyń w Kalinie, dla indywidualnych 
parafian za przygotowanie kremówek. Podziękowania 
kierujemy dla grupy uczniów Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie za montaż 
słowno - muzyczny i pomoc w rozprowadzaniu 
słodkości. Dziękujemy najmłodszym - dzieciom z Koła 
Plastycznego działającego w GOK za wspaniałe portrety 
papieża. Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
darczyńców, cieszymy się, że nasi parafianie potrafią 
dzielić się z potrzebującymi. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w grudniowej akcji 
charytatywnej, bowiem w pierwszą i drugą niedzielę 
adwentu po każdej mszy św. będziemy rozprowadzać 
świece wigilijne.

Z upoważnienia Zarządu Caritas
Maria Kluczyńska

Ruszyła SZLACHETNA PACZKA
Szlachetna PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy 

rodzinom, które z niezawinionych przyczyn znalazły 
się w trudnej sytuacji materialnej. W przemyślany 
sposób łączy rodziny żyjące w ubóstwie, wolontariuszy, 
którzy docierają do rodzin i na podstawie wywiadu 
środowiskowego włączają do projektu najbardziej 
potrzebujące rodziny oraz darczyńców, którzy 
przygotowują paczki odpowiadające konkretnym 

potrzebom i dobroczyńców, którzy wspierają projekt 
finansowo.

Projekt “Szlachetna Paczka”, co roku łączy 
tysiące osób w pomaganiu. W Rzgowie akcja będzie 
odbywała się po raz czwarty. 21 listopada br. nastąpi 
oficjalne, ogólnopolskie otwarcie bazy rodzin, a więc 
jest to data kiedy Darczyńcy wybierają rodziny 
na stronie www.szlachetnapaczka.pl, na której 
znajdziemy historię konkretnej rodziny. Z opisu 
rodziny dowiemy się także, czego najbardziej rodzinie 

potrzeba. Znajdziemy tam również numer telefonu 
do wolontariusza odpowiedzialnego za rodzinę. Od 
tej pory to on będzie łącznikiem pomiędzy rodziną 
a Darczyńcą.

W tej edycji w rejonie Rzgów/Tuszyn i okolice 
pracuje 10 wolontariuszy, którzy mają do odwiedzenia 
ponad 30 rodzin. Finał akcji zaplanowany jest na 
12-13 grudnia br.

Klaudia Zaborowska
Lider rejonu

Zainicjowany i ogłoszony przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzgowie 
w czerwcu 2015 r. konkurs literacko-
plastyczny pod hasłem „Sztuka 
wyobraźni” cieszył się dużym 
zainteresowaniem młodych czytelników. 
Adresaci konkursu, uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum, którzy 
zamieszkują na terenie gminy Rzgów 
dostarczyli 70 przepięknych prac, 
ilustrujących przeczytane książki. 
Uczestnicy inspirowali się literaturą 
przygodową, obyczajową, baśniami 
czy fantastyką. 

W ocenie inicjatora projektu, 
radnego Leszka Chwiałkowskiego oraz 
organizatorów, bibliotekarzy z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rzgowie, 
osiągnięto założone cele konkursu.

Popularyzowanie czytelnictwa, 
kształtowanie wyobraźni dzieci, 
rozwijanie twórczych talentów oraz 
utrwalenie pozytywnego wizerunku 
i znaczenia biblioteki w środowisku 
lokalnym i procesie edukacyjno-
wychowawczym to najistotniejsze z nich. 

Jury konkursu w składzie: Anna 
Malinowska, Sylwia Kuta (pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rzgowie), Irmina Kuzik (plastyk, 
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie), 
Joanna Kurowska (nauczyciel 
w Szkole Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Guzewie) oraz 
Leszek Chwiałkowski (przewodniczący 
komisji spraw społecznych Rady 

Miejskiej w Rzgowie) wyróżnili 
i nagrodzili następujących uczniów:
Klasy I - III
I m-ce Adrian Kubiak,Guzew
II m-ce Jakub Biedrzykowski, Rzgów
III m-ce Wiktora Pietrzak, Łódź
IV m-ce Karol Walczak, Rzgów
V m-ce Oskar Skrobiszewski, Kalino
Wyróżnienia:
Stanisław Pellowski-Zawistowski, Guzew
Maja Bagińska, Guzew
Roksana Kiermasz, Guzew
Martyna Marciniak, Kalino
Krzysztof Czech, Rzgów
Wiktoria Fuks, Guzew
Kinga Suliga, Guzew
Kacper Szol, Guzew
Dominika Kiermasz, Guzew
Klasy IV – VI
I m-ce Martyna Kubiak, Guzew
II m-ce Zofia Sikora, Guzew
III m-ce Zofia Kośka, Guzew
III m-ce Ela Kowalska, Kalino
III m-ce Julia Pietrzak, Łódź
IV m-ce Marcel Daniel, Rzgów
Wyróżnienia:
Mikołaj Stefaniak, Rzgów
Krystian Golenia, Guzew
Pola Korpas, Guzew
Arkadiusz Pellowski-Zawistowski, Guzew
Seweryn Bańczak, Guzew
Mikołaj Sikora, Guzew

Zdobywczyni nagrody za zajecie 
I miejsca spośród uczniów gimnazjum 
to Sara Bednarska, której talent od 
lat podziwiamy. Drugą wyróżnioną 

uczestniczką została Angelika Rycer.
Sędziowie dysponowali pulą punktów 

od 1 do 10, które przyznawali dziesięciu, 
w ich ocenie najlepszym pracom. 
Składam serdecznie podziękowanie 
członkom jury, którzy podjęli się roli 
oceny i weryfikacji prac uczniów. 
Komisja stanęła bowiem przed 
niełatwym zadaniem, poddając ocenie 
pomysłowość, różnorodność użytych 
technik i wykorzystanych materiałów 
oraz ogólne wrażenie, jakie praca 
wywarła na odbiorcy.

Ukoronowaniem finału konkursu była 
organizacja cyklu spotkań w Kalinie 
i w Guzewie z pisarzem dla dzieci, 
Wiesławem Drabikiem, który 26 
października wręczył nagrody laureatom 
i uczestnikom. Dyplomy i książki 
dla wszystkich uczestników, a dla 
najlepszych czytniki książek i tablety, 
wydają się być właściwą gratyfikacją 
starań i dobrą motywacją, aby wziąć 
udział w kolejnej, przyszłorocznej 
edycji konkursu. 

Zaproszony gość odwiedził 
gminę Rzgów już po raz drugi, aby 
swoimi niebanalnymi rymowankami 
rozbawić najmłodszą publiczność. Jest 
autorem ponad 100 książeczek, które 
ukazywały się w wydawnictwach 
Skrzat, Siedmioróg, Debit, Wilga 
i Pascal. Jak sam mówi, pisze wyłącznie 
o zwierzętach, które bardzo lubi. Sam 
hoduje rybki w akwarium i w ogrodzie, 
posiada kota, a nawet dwa, a czasami 
także kurczaka w zamrażarce, co cytuję 
za samym Wiesławem Drabikiem. Nie 
bez wpływu na popularność książeczek 

dla dzieci są kolorowe, efektowne 
ilustracje tak znanych rysowników, 
jak Marek Szal, Dorota Szoblik, Paweł 
Kołodziejski czy Carlos Busquets, 
które stanowią doskonałe dopełnienie 
zabawnych dialogów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Guzewie 
wręczyli pisarzowi kwiaty i złożyli 
rymowane podziękowanie, do którego 
dołączają bibliotekarze - organizatorzy 
spotkania.

Składam serdeczne podziękowanie 
wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do organizacji konkursu i uatrakcyjnienia 
uroczystości wręczenia nagród, zwłaszcza 
pracownikom Szkoły Podstawowej 
w Guzewie: Panu Dyrektorowi 
Tomaszowi Drabczyńskiemu, pani 
Sekretarz Dorocie Kurowskiej 
i niezwykle energicznej pani plastyk Zofii 
Szmidt, która zmobilizowała młodzież 
do licznego udziału w konkursie. 
Uroczystość wręczenia nagród uświetniła 
swoją obecnością Pani Anna Tumińska-
Kubasa, wspomagając utrudzonego 
maratonem spotkań Wiesława Drabika 
w rozdaniu nagród. Bardzo dziękuję 
za poświęcony czas i zainteresowanie 
imprezą.

Najserdeczniej dziękuję młodym 
uczestnikom konkursu, którzy tak 
chętnie i licznie wzięli w nim udział, 
wykazując się wrażliwością i wspaniałą 
wyobraźnią twórczą. 

Anna Malinowska
Gminna Biblioteka Publiczna

w Rzgowie

Sztuka wyobraźni - finały

Obchody Dnia Papieskiego w naszej parafii
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Trochę wspomnień, aktualności i powinności.

O nas

Mija osiem miesięcy naszego działania w nowym 
składzie i formie. Warto powiedzieć co się wydarzyło 
i, co zdołaliśmy zrobić i osiągnąć, i co nadal robimy.

Dzieciaki mówią o sobie „Ekipa” o miejscu gdzie 
się spotykamy Dziecioteka . Mamy swój kodeks, 
zwyczaje i rytuały .Uczymy się być ze sobą, tak by 
było nam ze sobą dobrze. Zarówno tym mniejszym 
jak i tym większym ,czyli dorosłym. Wspólnie 
planujemy wydarzenia i omawiamy je, uczymy się 
na błędach. Dzielimy obowiązki i odpowiedzialność.

Oprócz “ciężkiej” codziennej pracy przy odrabianiu 
lekcji, nauce przygotowywaniu posiłków i porządków 
jest też czas na wydarzenia specjalne.

Wspomnę kilka z nich:
- Własnoręcznie zrobiliśmy i spławiliśmy Marzannę 

na powitanie wiosny (podarowana przez życzliwych 
sąsiadów i przywieziona przez jedną z mam słoma 
oraz kreacja dla Marzanny dostarczyła wiele zabawy, 
śmiechu i… bałaganu. Ale efekt był satysfakcjonujący 
wszystkich)

- „Przeżyliśmy” Nocny Maraton Filmowy i zabawy 
światłem (towarzyszyła nam niepowtarzalna atmosfera 
seansu, wspólnego oglądania i wrażeń związanych 
z efektami świetlnymi. Kto ciekawy zapraszamy na 
kolejną edycję już wkrótce)

- Biegaliśmy w zawodach na orientację 
w Manufakturze –Cała Polska biega z mapą (w których 
nasi przedstawiciele po zapoznaniu się z mapą 
i sprawnym pokonaniu trasy mieli nawet lepszy 
wynik czasowy niż Pani Prezydent Łodzi)

- Zawody i zabawy w kręgielni (kto by pomyślał, 
że w małych rączkach naszych dziewczyn jest tyle 
siły, a w sercach taka waleczność)

- Wzięliśmy udział w Kampanii Postaw na Rodzinę 
(w Rzgowskiej Hali Sportowej przygotowaliśmy 

stare i nowe zabawy podwórkowe dla wszystkich 
chętnych: było wytyczanie i malowanie trasy wyścigu 
kapsli, labirynt, wspólne z rodzicami skakanie przez 
skakankę , zawody w hoola hoop i wiele innych). Nasze 
starania zostały docenione Certyfikatem ze strony 
głównego pomysłodawcy kampanii- Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki.

- Zorganizowaliśmy imprezę z okazji Dnia Dziecka 
dla wszystkich chętnych na naszym boisku. Była 
pizza (dofinansowana przez Pizzerię Lucy), lody 
i zimne napoje 

- Z okazji zakończenia roku szkolnego 
przygotowaliśmy i bezpiecznie doprowadziliśmy 
do końca ognisko, z pieczeniem kiełbasek .Była też 
degustacja ciast zrobionych przez mamy, wspólne 
zabawy (chowany, piłka wodna, berek)

- Działaliśmy także w wakacje. Mieliśmy propozycje 
zajęć artystycznych sportowych, integracyjnych 
,komunikacyjnych,z których skorzystało 15 dzieci. 
W niektóre zaangażowali się także ich rodzice.

- W czasie Dni Rzgowa i Dożynek pokazaliśmy 
nasze prace (lawendowe woreczki, artystycznie 
zdobione przedmioty techniką decoupage). Mieliśmy 
swoje stoisko. Ponownie zapraszaliśmy wszystkich 
Rzgowian do wspólnej zabawy i skosztowania 
naszych serduszkowych pierniczków.

- W trakcie obozu przeszkoliliśmy naszych 
wolontariuszy w dziedzinie treningu umiejętności 
interpersonalnych i społecznych, niezbędnych do 
pracy z dziećmi na odpowiednim poziomie.

- Zaprojektowaliśmy logo Stowarzyszenia, mamy 
swoje koszulki, plakaty, ulotki, baner. 
A przez cały czas :
- uczymy się i odrabiamy lekcje
- prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne 
- uwielbiamy tworzyć kulinarne fantazje 
- pamiętamy i świętujemy nasze urodziny
- rozmawiamy, śmiejemy się , rozwiązujemy problemy, 

rozmawiamy, śmiejemy się ,rozmawiamy, rozwiązujemy 
problemy...

Nie dałoby się tego wszystkiego zrealizować bez 
dobrej woli , życzliwości , zaangażowania wsparcia 
i współpracy innych ludzi. Pomoc finansowa ,lokalowa, 
rzeczowa i osobista jest dla nas nieoceniona.

Swoje działania na rzecz dzieci Stowarzyszenie 
realizuje dzięki zadaniu finansowanemu przez Gminę 
Rzgów. Siedziba, której nam Gmina użycza została 
właśnie wyremontowana i jeszcze pachnie świeżością, 
cieszy oczy kolorami, nowym wyposażeniem.

Firma Ptak Media od wielu miesięcy wspiera 
finansowo nasze pomysły artystyczne, plastyczne, 
organizacyjne. Finansując zakup materiałów 
niezbędnych do przeprowadzenia zajęć artystycznych 
i spożywczych, w trakcie wakacji pomagała nam 
wzbogacić naszą propozycję programową.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa zadbało 
o sportową i intelektualną stronę naszych działań 
na rzecz dzieci podarowując nam sprzęt sportowy, 
gry planszowe o znacznej wartości.

Wielkie słowa podziękowania kierujemy do 
dyrektora GOSTiR, pana Wojtka Skibińskiego, 
za jego gościnę w czasie remontu naszej siedziby 
i serdeczność na co dzień.

Bez zaangażowania rodziców dzieci uczestniczących 
w zajęciach stowarzyszenia, energii i pomysłowości 
naszych wolontariuszy niewiele byśmy zdziałali.

Pamiętajmy zawsze, że dając innym sami też 
dostajemy.

Niezmiennie zapraszam do współpracy
Izabela Kuminiak

(Przewodnicząca Stowarzyszenia)

ZAPROSZENIE NA „CECYLIADĘ 2015”
 

Gminny Ośrodek Kultury oraz Rzgowski 
Chór „Camerata”

zapraszają na

UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ

oraz KRÓTKI KONCERT RZGOWSKIEGO 
CHÓRU „CAMERATA”

z okazji 12 rocznicy powstania chóru.

22 LISTOPADA 2015r, godz.11.30 (niedziela)

kościół parafialny p.w. św. Stanisława B.M. 
w Rzgowie.

Październik pełen uroczystości
To był wyjątkowy miesiąc! Pełen pięknych 

uroczystości i wrażeń.
Rzgowski Chór Camerata już 11 października 

uczestniczył tradycyjnie w Dniu Papieskim – tym 
razem XV –obchodzonym pod hasłem „J.P.II – 
Patron Rodziny”, śpiewając podczas uroczystej 
Eucharystii o godz.11.30 w kościele parafialnym 
p.w. św. Stanisława BM w Rzgowie.

Już kilka dni później – 16 października - czynnie 
uczestniczyliśmy w w obchodach Jubileuszu 100-lecia 
S.P. im.J Długosza, gdzie na zaproszenie Jubilatki - 
zaśpiewaliśmy na rozpoczęcie uroczystości Hymn 
Państwowy. Hymn wyjątkowy – bo zawierający aż 5 
zwrotek, co - jak zauważyli nauczyciele – zawierało 
oprócz patriotycznego ciekawy wątek poznawczo – 
edukacyjny. Bardzo byliśmy dumni i szczęśliwi mogąc 
uświetnić tak wspaniałą uroczystość. Szczególne 
wzruszenie czuli członkowie Chóru „Camerata” – 
absolwenci rzgowskiej szkoły, którzy wyjątkowo 
przeżywali powrót w „stare progi”.Ostatecznie taki 
Jubileusz obchodzi się raz na 100 lat!!!

18 października br. wystąpiliśmy - na zaproszenie 
Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia”z Łodzi 

(chóru ze 130-letnią tradycją)- na Festiwalu Chóralnym, 
VIII Łódzkiej Jesieni Chóralnej im. prof. Henryka 
Blachy, który odbył się w Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej i II t. im. H. Wieniawskiego przy ul. 
Sosnowej 9 w Łodzi.

Zaprezentowaliśmy się pośród przeróżnych 
grup z regionu, liczących od 12 do 60 śpiewaków 
z Aleksandrowa Łódzkiego, Kutna, Łodzi czy Zgierza.

Wykonane utwory - „Choć burza huczy” i „Wiązanka 
śląska”( Karolinka i Karlik) zdecydowanie ożywiły 
zasłuchaną publiczność, zachwyt wzbudziły również 
wyróżniające się na tle innych – nasze piękne, 
bordowo-złote stroje.

Występując w Łodzi w zacnym towarzystwie 
chórów regionu łódzkiego odnieśliśmy sukces, 

a zbierając zasłużone oklaski – z dumą 
reprezentowaliśmy Gminę Rzgów.

Impreza, którą patronatem honorowym objęli 
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień 
i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz 
Patron Medialny – Radio Łódź, na długo zapisze 
się w naszej pamięci.

Przywiezione upominki znajdą należne miejsce 
w gablocie dyplomów i statuetek, których Rzgowski 

Chór „Camerata” posiada na swym koncie niemało.
Październik 2015r. – to był naprawdę wyjątkowy 

czas !
Izabela Kijanka

Chórmistrz

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Otwarte Serca”
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Zyzio Kujon

Dodatek 
szkół 

z gminy 
Rzgów

Są imprezy, które na stałe 
zapisały się w przedszkolnym 
kalendarzu i są od kilkunastu lat 
uroczyście obchodzone, należą do 
nich.: Pasowanie na Przedszkolaka 
i Bal Jesieni.

Jak co roku w październiku, 
zawitała do nas Pani Jesień. 
Na pięknie udekorowanej Hali 
Sportowej powitały ją przedszkolaki, 
wystrojone w jesienne kostiumy 
przybrane liśćmi, kasztanami 
i koralami z jarzębiny. Ich stroje 
mieniły się kolorami złotej polskiej 
jesieni. Imprezę poprowadzili 
aktorzy z zespołu „Czarodziejka”. 
Przedszkolaki chętnie brały 
udział w zabawnych konkursach 
z pięknymi rekwizytami. Do 
wspólnej zabawy zachęcała również 
skoczna i wesoła muzyka. Bal 
Jesieni został uwieczniony na 
pamiątkowych fotografiach.

22.10.2015r całe przedszkole 
wzięło udział w uroczystości 
Pasowania, przygotowanej 

i poprowadzonej przez nauczycielkę 
Ewę Górską. W pierwszej części 
uroczystości wszystkie dzieci 
bawiły się i tańczyły w takt muzyki 
dziecięcej. Następnie przedszkolaki, 
które po raz pierwszy we wrześniu 
tego roku zawitały w nasze progi, 
złożyły ślubowanie na przedszkolaka 
i zostały pasowane przez panią 
dyrektor Mariolę Mikołajczyk 
i panią wicedyrektor Małgorzatę 

Janik- Płonka czarodziejskim 
ołówkiem. Otrzymały również 
pamiątkowe dyplomy. Pozostałe 
przedszkolaki odnowiły swoje 
ślubowanie, złożone w poprzednich 
latach. Pozostały czas wypełniła 
wspólna zabawa oraz pamiątkowe 
zdjęcia.

W imieniu Rady 
Pedagogicznej

Violetta Klonowska 

„WŁĄCZ SIĘ- MŁODZI I MEDIA”
Z pojęciem „edukacja medialna” mamy do 

czynienia coraz częściej, także w kontekście 
szkoły. Niekiedy pod hasłem edukacji medialnej 
uczy się młodych ludzi obsługi komputera. 
Czasami określa się tak wykorzystanie urządzeń 
audiowizualnych do urozmaicania lekcji. 
W najlepszym wypadku edukacja medialna 
młodzieży sprowadza się do przeprowadzenia 
warsztatów dziennikarskich. 

„Włącz się - młodzi i media” to wspólny 
program Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i Fundacji Evens, który jest realizowany przez 
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie w roku szkolnym 2015/2016. Udział 
szkoły w tym programie jest odpowiedzią 
na potrzebę rozwijania kompetencji medialnych 
młodzieży oraz realizację priorytetów Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki 
cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. 

W ramach całorocznego programu uczniowie 
realizują 5 modułów, dzięki którym poznają 
język mediów, wyszukują i analizują przekazy 
w Internecie, prasie, radiu i telewizji. Uczą 
się krytycznego i świadomego odbioru treści, 
„filtrowania” informacji i obrazów, które do 
nich docierają i wreszcie tworzenia własnych 
materiałów, tekstów, filmów, animacji, zdjęć, 
nagrań dotyczących życia szkolnego, społeczności 
lokalnej lub zjawisk globalnych. Za nami lekcja 
informatyki wprowadzająca w świat Internetu, 
podróże po hipertekście zrealizowane w klasach 
pierwszych, lekcje wos w klasach II i III, 
zwracające uwagę na to jak się komunikujemy, 
mówimy, dyskutujemy i rozwiązujemy problemy 
oraz lekcja języka polskiego, na której uczymy się 
przemawiać. Przed nami realizacja II modułu, na 
który składają się: znajdowanie i wykorzystanie 
informacji, sztuka dyskusji, media a prawa 
człowieka, cyberprzemoc, mowa nienawiści 
w Internecie.

kordynator projektu
Beata Ways

Październikowe imprezy w Przedszkolu

Nadszedł moment rozstrzygnięcia konkursów 
przeprowadzonych wśród uczniów Szkoły Podstawowej 
w Rzgowie. W związku z obchodami stulecia szkoły 
zorganizowano aż cztery konkursy, których uczestnicy 
mogli wykazać się wiedzą ogólną i historyczną oraz 
różnorodnymi talentami – plastycznymi i literackimi.

Przed osobami biorącymi udział w konkursie 
kaligraficznym postawiono w tym roku wielkie 
wyzwanie – narysowanie, przy pomocy pióra 
i atramentu, inicjałów patrona naszej szkoły – Jana 
Długosza.
Wśród klas I -III
III miejsce zajęły ex aequo: Eliza Ściegienka z kl. 
IIIa i Scarlett McInerney z kl. IIa,
II miejsce – Milena Gajdzicka, kl. IIIb
I miejce – Kaludia Piwońska, kl. Iib.
Wśród klas IV-VI nagrody otrzymali:
za III miejsce – Karolina Nowicka z kl. Vb,
za II miejsce – Wiktoria Prądzyńska, kl. Ivb,
za I miejsce – Joanna Błaszczyk reprezentująca 
klasę Va.

Drugim konkursem był konkurs polonistyczno-
historyczny “Ja i moi przodkowie uczniami Szkoły 
Podstawowej w Rzgowie”.

Wzięli w nim udział przedstawiciele klas IV-VI. 
Prace oceniano w dwóch kategoriach: plakat i kronika.

I tak, w kategorii KRONIKA wyróżnienia otrzymali:
Kacper Grabowski, Va
Klaudia Karp, VIb
Maja Łuczyńska, VIa
Roksana Modranka, VIb.
Miejsce III zajęły ex aequo - Martyna Kluczyńska 
i Monika Krysiak z klasy Vb,
miejsce II – Oliwier Manowski, kl. Va
miejsce I – Natalia Nettik z kl. VIa.

W kategorii PLAKAT
II miejsce zajął Kacper Kalinowski z kl. IVa,

zaś miejsce I przypadło Jakubowi Ptakowi z tej 
samej klasy.

W kolejnym konkursie, zorganizowanym przez 
Samorząd Uczniowski, uczniowie w formie plastycznej 
opowiadali o tym, co lubią w swojej szkole. Okazuje 
się, że podoba nam się wiele! Niewątpliwy talent 
plastyczny oraz wyobraźnia pozwoliły, aby
III miejsce zdobyła Aleyna Yilmaz z kl. IIIa,
II miejsce przypadło Monice Krysiak z kl. Vb,
a laureatką I miejsca została Kornelia Nowak 
z klasy Vb.

Ostatnim był międzyklasowy Szkolny Konkurs 
Wiedzy “Rzgów dawniej i dziś”, w którym klasy 
reprezentowane były przez dwuosobowe drużyny. 
Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą o historii 
Rzgowa i szkoły.

Wyróżnienia otrzymali -
Kacper Kalinowski i Dominik Paluch, reprezentujący 
klasę IVa,
Mateusz Jurek i Adam Szefer, reprezentujący 
klasę IVb,
Anna Gałkiewicz i Jakub Wojkiewicz, z kl. Vb,
Wiktor Biedrzykowski i Sebastian Kubasa z kl. Vib.
II miejsce zajęła drużyna z kl. Va – Karolina 
Nowicka i Oliwia Strzałkowska,
zaś I miejsce zajęły reprezentantki kl. VIa – Wiktoria 
Bąbol i Natalia Nettik.

Gratulujemy!
Katarzyna Kalinowska 

w imieniu Rady Pedagogicznej

Wyniki konkursów Szkoły Podstawowej w Rzgowie
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Ślubowanie pierwszaków w Kalinie
27 października w Szkole Podstawowej im. Św. 

Królowej Jadwigi w Kalinie odbyło się uroczyste 
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Dzieci 
usłyszały od starszej koleżanki, że bycie uczniem, 
to wypełnianie uczniowskich obowiązków, uczenie 
się, szanowanie innych, pomaganie słabszym. 
Pierwszoklasiści przywitali przybyłych na 
uroczystość gości wierszem i piosenką. Następnie 
poprosili patronkę – Świętą Królową Jadwigę 
o wpuszczenie do szkoły. Uczniowie musieli 
odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących naszej 
Ojczyzny oraz szkoły, zatańczyć krakowiaczka, 
zaśpiewać piosenkę, a także wykazać się wiedzą 
na temat prawidłowego zachowania się w szkole 
i na drodze. Po części artystycznej pierwszoklasiści 
przystąpili do ślubowania. Obiecali, że będą pilnie 
się uczyć, szanować innych i zachowywać się tak, 
by sprawiać radość rodzicom, nauczycielom oraz 
naszej Ojczyźnie. Uczniowie oraz ich rodzice 
zostali przyjęci przez Panią Dyrektor do grona 
społeczności szkolnej. Następnie wszyscy udali 
się na słodki poczęstunek przygotowany przez 
kochane mamy. Na pamiątkę tej uroczystości 
dzieci zostały obdarowane dyplomami i drobnymi 
upominkami oraz tubami ze słodyczami. Na 
koniec zostało zasadzone drzewko, które będzie 
rosło wraz z uczniami.

Grażyna Marianowska
Wychowawca

RAJD PIESZY SZLAKIEM PARKU 
KRAJOBRAZOWEGO WZNIESIEŃ 
ŁÓDZKICH

10 października 2015r. odbył się XI Rajd Pieszy 
Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich. Brała w nim udział siedemnastoosobowa 
grupa młodzieży z Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie, pod opieką pani 
Grażyny Żabki i pana Michała Świniarskiego. 

Uczestnicy rajdu przeszli piętnastokilometrową 
trasę przygotowaną przez organizatorów. Wędrówkę 
rozpoczęliśmy o godzinie 10:00 przy Szkole 
Podstawowej w Lipinach (przy drodze krajowej 
nr 72). Każdy z uczestników otrzymał specjalną 
odznakę i słodycze na dobry początek. W czasie 
wędrówki odwiedziliśmy dwór i park podworski 
w Byszewach. Dwór zbudowany został na początku 
XIX wieku przez Teodora Plichtę. Miejsce to 
związane jest z postacią Jarosława Iwaszkiewicza. 
Pisarz przyjechał tu po raz pierwszy w 1911 roku 
w charakterze korepetytora pięciu siostrzeńców 
Plichty. Później wielokrotnie odwiedzał Byszewy 
opisując je z wielkim sentymentem w swoich 
utworach. 

Na mecie rajdu w Gminno-Parkowym Centrum 
Kultury i Ekologii w Plichtowie przygotowano 
dla wszystkich uczestników obfity poczęstunek. 
Oczywiście nie zabrakło również wielu ciekawych 
konkursów sprawnościowych. Odbył się również 
konkurs wiedzy dotyczącej znajomości roślin 
i zwierząt występujących w Parku Krajobrazowym 
Wzniesień Łódzkich. W rozegranych konkursach 
nasi uczniowie zdobyli dwa puchary, a każdy ze 
zwycięzców otrzymał ciekawe nagrody. 

Kamila Kapczyńska, klasa IIIb

Na rzgowskim skate parku 
spotkaliśmy się już po raz szósty. 
Pogoda w tym roku niestety nie 
dopisała i imprezę rozpoczęliśmy 
od usuwania liści i wody po 
całonocnych opadach. Na szczęście 
deszcz ustał i po osuszeniu nasz 
skate park był gotowy na zmagania 
deskorolkarzy. Zawodnicy 
rywalizowali w dwóch kategoriach 
wiekowych – do lat 16 i open. 
W eliminacjach każdy prezentował 
swoje umiejętności w przejeździe 
dowolnym, korzystając ze 
wszystkich dostępnych przeszkód 
i urządzeń a ograniczeniem był 
jedynie wyznaczony przez sędziów 
czas. Jury punktowało ilość 
wykonanych ewolucji, ich trudność 
oraz poprawność wykonania. 
Zawodnicy z najlepszym bilansem 
punktowym prezentowali się 
w przejazdach finałowych. Były to 
dwa pokazy ograniczone czasowo, 
z których sędziowie brali pod uwagę 
lepszy. Najlepszymi w kategorii 
do lat 16 okazali się: pierwsze 
miejsce – Dawid Szypnowski, 
drugie – Jakub Piwowar, trzecie 
– Patryk Chanas. W kategorii 

open bezkonkurencyjny okazał się 
Maciej Szwejda, drugi - Łukasz 
Hołdrowicz, trzeci – Łukasz Siara. 
Na zawodach została rozegrana 
również konkurencja „best 
trick”. Zawodnicy rywalizowali 
tylko na jednej przeszkodzie, 
prezentując w wyznaczonym 
czasie najefektowniejszą, poprawnie 
wykonaną ewolucję. W tej kategorii 
również najlepszy okazał się Maciej 
Szwejda. Wszyscy zawodnicy, 
którzy zmagania ukończyli 

w pierwszej trójce otrzymali 
nagrody rzeczowe w postaci 
desek, kółek, bluz i koszulek. 
Zwycięzca kategorii open odebrał 
również Puchar Burmistrza Miasta 
Rzgowa. Nagrody wręczali zastępca 
Burmistrza – Mateusz Kamiński 
oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej – Jarosław Świerczyński. 

Radosław Bubas GOSTiR

VI mistrzostwa Rzgowa w jeździe na deskorolce

PIŁKA NOŻNA - FINAŁ POWIATOWY
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 

Długosza w Rzgowie rozegrali kolejny halowy 
turniej piłki nożnej, w którym najlepszym strzelcem 
bramek został Filip Jędrzejczak z klasy czwartej. 
Natomiast na pochwałę zasłużyli: Wiktor Bartczak, 
Wiktor Gładysz, Paweł Borowczyński, Piotr 
Maciejewski, Piotr Rodkiewicz oraz Konrad 
Jędrzejczak. Reprezentacja naszej szkoły wywalczyła 
drugie miejsce w FINALE POWIATOWYM 
turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku”, który odbył się w Wiśniowej 

Górze na obiekcie KS Andrespolia. Nasz zespół 
zagrał w składzie: Damian Andrzejczak, Paweł 
Borowczyński, Adam Dudko, Krystian Gabara, 
Filip Jędrzejczak, Krzysztof Kapuścik, Michał 
Koszowski, Patryk Kubas, Bartosz Lewko. 
Najlepszym zawodnikiem podczas turnieju 
był w naszej drużynie Krzysztof Kapuścik. 
Świetnie spisali się na boisku: Adam Dudko, 
Filip Jędrzejczak, Michał Koszowski, Patryk 
Kubas, Bartosz Lewko. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom turnieju bardzo dobrego 
występu i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Krzysztof Chrzanowski

Do dnia 15 września 2015r. młodzież szkolna miała 
możliwość zgłaszania swych fotografii do konkursu 
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie. Zrobiło to blisko dwadzieścia osób, 
proponując łącznie około 50 prac. Rozstrzygnięcie 
zmagań zostało uwieńczone wernisażem w rzgowskiej 
Hali Sportowej, podczas którego goście byli świadkami 
wręczenia nagród, a przede wszystkim mieli okazję 
podziwiać prace uczestników. Wernisaż otworzył 
dyr. Gminnego Ośrodka Kultury Wojciech Skibiński 
a nagrody laureatom i dyplomy tym, których prace 
zakwalifikowały się na wystawę, wręczali: v-ce 
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Przewodniczący 
Rady Miasta w Rzgowie Jarosław Świerczyński oraz 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Leszek 
Chwiałkowski. Konkurs skierowany był do młodzieży 
szkolnej w dwóch kategoriach wiekowych: do 13 
lat, w której zwyciężył Gustaw Soszka, II miejsce 

zajęła Hanna Soszka - prace tego rodzeństwa zostały 
nadesłane aż z Podkarpacia, a III nagrodę zdobył 
Mateusz Strycharski ze Rzgowa. Druga kategoria 
wiekowa, to młodzież szkolna powyżej 13 lat, w której 
pierwszą nagrodę zdobyła Anna Siutowicz (Rzgów), 
II miejsce - Karolina Zdyb (Rzgów), III miejsce - 
Julia Kubala (Rzgów). Jury przyznało w tej kategorii 
wiekowej także dwa wyróżnienia - Patrycji Ciosek 
(Rzgów) oraz Michałowi Salskiemu (Rzgów). Mimo, 
że konkurs miał charakter ogólnopolski, jak widać 
po wynikach, Rzgów zdecydowanie tryumfował. 
Ciekawostką, która wzbudziła niemałe zainteresowanie, 
były prace jurorów na konkursowy temat. Były one 
oczywiście także surowo oceniane, ale tym razem 
przez uczestników konkursu i przybyłych widzów.

Natalia Stawiana

Konkurs fotograficzny „Portret” rozstrzygnięty 
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W ubiegłym miesiącu I drużyna 
Zawiszy w rozgrywkach IV ligi 
rozegrała pięć spotkań. Po raz 
kolejny doświadczyliśmy dużych 
wahań formy naszych zawodników.  
Z jednej strony potrafili wysoko pokonać 
LKS Rosanów 5:1 oraz wygrać z Mazovią 
Rawa Mazowiecka 3:1, a z drugiej 
traciliśmy cenne punkty w ostatnich 
minutach (a nawet sekundach) w meczach 
ze Stalą Głowno (1:1), Jutrzenką Warta 
(0:1) i Zjednoczonymi Bełchatów 
(3:4). W rezultacie znaleźliśmy się na 
16. miejscu w tabeli. W listopadzie 
czekają nas jeszcze trzy spotkania 
ligowe, w tym dwa w roli gospodarza. 
Wyjątkowo dobrze wiedzie nam się za 
to w okręgowym Pucharze Polski. Po 
pokonaniu Włókniarza Pabianice 2:1 
oraz wyeliminowaniu po rzutach karnych 
ubiegłorocznego triumfatora tych 
rozgrywek, Boruty Zgierz, w następnej 
rundzie zmierzymy się z ŁKS-em 
Łódź. Kolejne święto piłki nożnej  
w naszym mieście wyznaczono na 21 
listopada na godzinę 12.00. Będzie to 
jednocześnie ostatni akcent 2015 roku, 
liczymy na udane zakończenie trudnej 
rundy jesiennej. Więcej informacji już 
wkrótce na naszej stronie internetowej 
www.zawiszarzgow.pl. Po 16. kolejkach 
najwięcej bramek dla Zawiszy zdobył 
Łukasz Wiśniewski – 11, który 
równocześnie jest liderem klasyfikacji 
najskuteczniejszych strzelców IV ligi.

Rezerwy w tej rundzie zwycięstwa 
u siebie przeplatają porażkami na wyjeździe.  
Co ciekawe, podopieczni Jerzego 
Rutkowskiego wygrali wszystkie pięć 
spotkań na własnym boisku, z drugiej 
strony w roli gości wygrali jedynie 
jeden mecz, a przegrali aż siedem.  
W październiku pokonali KKS Koluszki 
2:1 i Górnik Łęczyca 3:2, a przegrali 
z Włókniarzem Pabianice 1:2, KS 
Kutno 0:4 oraz MKS 2000 Tuszyn 
0:2. Po 13. kolejkach znajdujemy się  
na 8. miejscu w tabeli z 18 pkt. 
Najlepszym strzelcem drużyny jest 
Marcin Kaczmarkiewicz – 8 bramek.

Dwie z trzech naszych młodzieżowych 
drużyn zakończyły już jesienne 
zmagania. Juniorzy Młodsi (rocznik 1999 
i młodsi) w ostatnim miesiącu odnieśli 
zwycięstwa z Iskrą Dobroń 2:1 i Borutą 

Zgierz 1:0 oraz przegrali z AKS SMS 
Łódź 0:4. Na zakończenie rundy znajdują 
się na 4. miejscu w tabeli z 9 pkt. na 
koncie. Liderem klasyfikacji strzelców 
jest Konrad Kmieć - 4 gole. W trakcie 
przerwy pomiędzy rundami jest już też 
zespół Orlików (rocznik 2006 i młodsi). 
W ostatnich meczach przegraliśmy 
z MSP WNS Łódź, Metalowcem Łódź 
i Mazovią Tomaszów Mazowiecki. Jak to 
mówią „pierwsze koty za płoty”. Bardzo 
natomiast cieszy frekwencja i zapał na 
treningach oraz widoczny stały postęp 
w grze naszych najmłodszych piłkarzy. 
Natomiast drużynie Młodzików (rocznik 
2004/2005), pozostało jeszcze jedno 
spotkanie do rozegrania. 7 listopada na 
wyjeździe zmierzą się z AMII Łódź. 
Trzymamy kciuki za udane zakończenie 
rundy i awans w tabeli. Ostatnie mecze 
to niestety dwie minimalne porażki. 
Najpierw u siebie z MUKS Akademią 
Tuszyn 1:2, a później na wyjeździe 
z zespołem KKS Koluszki 4:5. Pomimo 
naprawdę dobrych występów zajmujemy 
6. miejsce w tabeli z 3 pkt. na koncie. 
Najlepszym strzelcem zespołu jest 
Krzyś Kapuścik - 4 trafienia. Zespół 
oldbojów w październiku rozgromił 
Łodziankę Łódź 7:0 oraz Termy 
Uniejów 6:1, a następnie zremisował 
z Włókniarzem Pabianice 3:3. Do 
rozegrania pozostał jeszcze zaległy 
mecz z Jagiellonią Tuszyn. Najlepszym 
strzelcem jest Jarosław Soszyński (17 
bramek), a w tabeli znajdujemy się na 
trzecim miejscu.

W poprzednim numerze „Naszej 
Gminy” informowaliśmy o planowanym 
utworzeniu nowej drużyny, rocznika 
2008 i młodszych. Słowa nie zostały 
rzucone na wiatr i mamy przyjemność 
ogłosić, iż grupa ta rozpoczęła 
właśnie treningi. Dzięki współpracy  
z przedstawicielami Orlika w Rzgowie 
mogliśmy jeszcze, w tym trudnym 
dla nas roku, umożliwić kolejnej 
grupie rozpoczęcie kariery na miarę 
Roberta Lewandowskiego. Tym samym 
w przyszłorocznych rozgrywkach 
będziemy posiadali aż cztery grupy 
młodzieżowe, co już dawno (a może nawet 
nigdy?) nie miało miejsca w Zawiszy. 
W przypadku dużego zainteresowania 
nie wykluczamy powstania kolejnych 

IV Liga 
trener: Jacek Włodarczewski

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

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

Klasa okręgowa
trener: Jerzy Rutkowski

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

PAŹDZIERNIK POD ZNAKIEM WAHAŃ FORMY

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 

„RZGÓW – NASZA GMINA”. 
Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie.

Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 37. Tel. 507 320 120. 
www.naszagmina.rzgow.pl

Redaktor Naczelny: Tomasz Łuczyński 
Pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego: Leszek Chwiałkowski, Ewa Fryczka, 
Karolina Jardzioch, Jan Michalak, Anna Tumińska-Kubasa

Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Drukarnia w Łodzi, ul. Skorupki 17/19. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian 
tytułów

Górny rząd (od lewej): Adrian Gierach, Hubert Przybylak, Jan Bednarczyk, 
Wiktor Chachuła, Jakub Derczyński, Szczepan Kuzik, Mateusz Pietrzak, Michał 
Hajduk, Michał Osiński (trener)
Dolny rząd (od lewej): Kacper Rzepecki, Jeremi Zach, Jan Wójcik, Jakub 
Biedrzykowski, Dawid Saktura, Miłosz Kamiński, Marek Jakobsze, Igor 
Szychowski
Na małym zdjęciu: Patryk Pogoda
Kierownik drużyny: Adrian Pogoda

Kadra Orlików Zawiszy Rzgów
runda jesienna sezonu 2015/16

grup, gdyż nadrzędnym celem długookresowym Zarządu Klubu jest stworzenie 
solidnych fundamentów, jakimi są drużyny młodzieżowe.

Z upoważnienia 
Zarządu GLKS Zawisza Rzgów

Kamil Poros
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp

Haliny Śpionek
Wieloletniego Prezesa Związku Kombatantów Polski 

Oddział w Rzgowie
Rodzinie i Najbliższym wyrazy szczerego współczucia

Składają:
Rada Miejska w Rzgowie i Burmistrz Rzgowa

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp

Kazimierza Matławskiego
Członka Związku Kombatantów Polski 

Oddział w Rzgowie
Rodzinie i Najbliższym wyrazy szczerego współczucia

Składają:
Rada Miejska w Rzgowie i Burmistrz Rzgowa


