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Wnioski radnych z XV Sesji Rady Miejskiej
Realizacja zgłoszonych wniosków. Zestawienie radnej Ewy Fryczki str. 4.

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

Zamiast wyrzucać kilkaset tysięcy złotych…
W poprzednim numerze „Naszej Gminy” ukazał 

się tekst radnej Grażyny Gałkiewicz pt. „Pełen sukces 
czy pełna klapa” o programie bezpłatnej opieki 
stomatologicznej nad dziećmi. Artykuł zawiera 
nieprawdziwe informacje. Wprowadza w błąd co 
do zasad udzielania świadczeń stomatologicznych 
w Gminnej Przychodni Zdrowia (GPZ). Tekst nie 

przedstawia przyczyn prawnych i ekonomicznych, 
dla których burmistrz nie zdecydował się utworzyć 
gabinetów dentystycznych w każdej szkole. To 
obiecywali przed wyborami niektórzy radni. Dlatego 
przedstawiam prawdziwy kontekst sprawy. Str. 8

Mateusz Kamiński
Wiceburmistrz Rzgowa

Wystawa pracowni 
plastycznej GOK w Prudniku
W zabytkowych piwnicach Pałacu Fränkla 5 listopada 
otwarta została wystawa „Wieszczyna 2015” autorstwa 
dzieci z Pracowni Plastycznej Gminnego Ośrodka 
Kultury. Str. 7

W SKRÓCIE:
• „Szarwark” w Kalinku. Str. 4
• Nowy chodnik w Gospodarzu. Str. 4
• Najlepszy strażak roku 2015. Str. 4

Wywiad z radnym Markiem 
Marchewczyńskim
Rozmowa z radnym Rady Miejskiej w Rzgowie, 
człowiekiem z charakterem, miłośnikiem zwierząt. 
Str. 5

Spóźniony bohater
Str. 7

Karta nowych możliwości
Str. 9

Od dogoterapii do gwiazd
Str. 10

W związku z wieloma wnioskami 
wpływającymi do Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, do Radnych 
Rady Miejskiej oraz bezpośrednio 
do firmy świadczącej usługę odbioru 
odpadów, dotyczącymi problemu 
segregacji popiołu do worków, 
w dniu 02.12.2015r odbyło się 

spotkanie z właścicielem firmy 
JANTAR Panem Jarosławem 
Fiałkowskim.

Ustalono, że w przypadku 
dużej ilości popiołu powstającego 
na nieruchomości zamieszkałej, 
na życzenie mieszkańca firma 
JANTAR będzie dostarczała 

dodatkowy pojemnik 240l, do 
którego będzie można wkładać 
worki z popiołem.

Zgłoszenia takie należy kierować 
bezpośrednio do firmy JANTAR 
pod numer telefonu: 510-188-
588 bądź pod adres mailowy: 
rzgow@8888.pl. Str. 9

Magdalena Górska
Urząd Miejski w Rzgowie

Dodatkowe pojemniki na popiół

Zawisza z wizytą
Zawisza nie próżnuje Str. 16

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzymy Czytelnikom spokojnego 
przeżywania tych szczególnych chwil w gronie rodziny, sąsiadów i przyjaciół.

Niech ten pełen refleksji, podniosły moment świętowania z najbliższymi 
przy wigilijnym stole na długo zapadnie w pamięci.

Beztroskiej, szampańskiej zabawy życzymy z okazji zbliżającego się Sylwestra.
Niech Nowy Rok będzie czasem realizacji ambitnych planów i spełnienia najskrytszych marzeń.

Życzą:
Burmistrz Konrad Kobus z pracownikami Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Przewodniczący Jarosław Świerczyński z radnymi Rady Miejskiej w Rzgowie

Wesołych Świąt
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Za nami kolejny bardzo pracowity miesiąc . 
Listopad obfitował w szereg posiedzeń, dyżurów, 
spotkań czy uroczystości i obchodów. Jak widać 
praca radnych nie należy do łatwych, poświęcają dużo 
czasu, aby przygotować się i należycie reprezentować 
mieszkańców.

Obrady i posiedzenia
• 28.10 - XV Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie:

• wysłuchanie sprawozdań z działalności 
międzysesyjnej Rady Miejskiej i Burmistrza 
w tym sprawozdanie z analizy złożonych 
oświadczeń majątkowych za rok 2014;

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

• omówienie informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Rzgów za rok szkolny 
2014/2015;

• 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;

• omówienie i podjęcie uchwały ws. wyboru 
ławników sądowych na kadencje w latach 
2016-2019;

• podjęcie uchwały ws. ustalenia składów osobowych 
stałych Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie;

• podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na okres do 3 lat;

•  podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na 
zakup działki nr 337/1 położonej w miejscowości 
Prawda;

• podjęcie uchwały ws określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016;

• Podjęcie uchwały ws. określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych 
(podatek utrzymany na tym samym poziomie);

• Podjęcie uchwały ws. opłaty targowej (opłata 
utrzymana na tym samym poziomie);

• zgłaszanie i omawianie wniosków radnych.
• 9.11 - Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu 

i Finansów:
• omówienie wniosków i materiałów dotyczących 

stworzenia planu budżetu gminy na 2016 r.
• 9.11 - 10.11 - Posiedzenie doraźnej komisji 

Planowania Przestrzennego:
• omówienie wniosków ws. zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.
• 13.11 - Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych:

• omówienie informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Rzgów za rok szkolny 
2014/2015;

• omówienie pisma złożonego przez Prezesa 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Otwarte 
Serce”;

• omówienie zasad kierowania mieszkańców do 
domów Pomocy Społecznej (skargi mieszkańców).

• 18.11 - Wspólne posiedzenie Komisji:
• omówienie materiałów na XVI sesję Rady 

Miejskiej;
• dyskusja na temat możliwości przyjęcia 

repatriantów.
• 25.11 - Posiedzenie Komisji Gospodarki, 

Budżetu i Finansów:
• wypracowanie stanowiska komisji i zaopiniowanie 

projektów uchwał związanych z budżetem na 
XVI sesję Rady Miejskiej w Rzgowie.

• 25.11 - XVI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie:
• wysłuchanie sprawozdań z działalności 

międzysesyjnej Rady Miejskiej i Burmistrza;
• informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie 

gminy Rzgów;
• podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Gminy 

Rzgów na rok 2015;
• podjęcie uchwały ws. określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na rok 2016;
• Podjęcie uchwały ws. określenia wzorów 

formularzy i deklaracji podatkowych;
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

taryf oraz wysokości za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Rzgów na rok 2016;

• Podjęcie uchwały ws. przyjęcia „Programu 
współpracy Gminy Rzgów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. O działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2016”;

• Interpelacje radnych;
• Komunikaty;
• Wnioski i sprawy różne;

Spotkania z mieszkańcami
• 3.11 - dyżur radnych w Urzędzie Miejskim, 

dyżurowali: Przewodniczący Rady Jarosław 
Świerczyński, Marek Marchewczyński oraz 
Kazimierz Łęgocki

• 10.11 - dyżur radnych w Urzędzie Miejskim: 
dyżurowali: Przewodniczący Rady Jarosław 
Świerczyński, Radosław Pełka, Rafał Kluczyński 
oraz Stanisław Zaborowski.

• 10.11 - spotkanie z mieszkańcami ulicy Wąwozowej: 
radny Radosław Pełka

• 17.11 - dyżur radnych w Urzędzie Miejskim, 
dyżurowali: Przewodniczący Rady Jarosław 
Świerczyński, Rafał Kluczyński, Marek 
Marchewczyński, Jan Michalak oraz Kazimierz 
Łęgocki.

• 17.11 - spotkanie z mieszkańcami ul. Polnej: radni 
Marek Marchewczyński i Radosław Pełka.

• 24.11 - dyżur radnych w Urzędzie Miejskim, 
dyżurowali: Przewodniczący Rady Jarosław 
Świerczyński, Grażyna Gałkiewicz oraz Marek 
Marchewczyński. 

• 24.11 - Wyłożenie do publicznego wglądu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów: 
radni Jarosław Świerczyński, Grażyna Gałkiewicz, 
Ewa Fryczka, Anna Tumińska- Kubasa 
Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu 

do dnia 16.12. w Urzędzie Miejskim i na stronie 
internetowej: bip.rzgow.pl / prawo miejscowe / 
zawiadomienia. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
studium rozwiązaniami odbędzie się 15.12.15 o godz. 
14 w Urzędzie Miejskim pok. 37.

Radni dyżurują w każdy wtorek od godz. 14:00 

- 17:00 w Urzędzie Miejskim w pok. 24.

Obowiązki reprezentacyjne

• 29.10 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
posiedzenie zarządu Gminnego OSP: radni Jarosław 
Świerczyński, Radosław Pełka.

• 5.11 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
wyjazdu do Prudnickiego Ośrodka Kultury na 
wystawę plenerową prac dzieci uczęszczających 
do Pracowni Plastycznej GOK w Rzgowie. 
Wystawa pt.: „Wieszczyzna”, zorganizowana 
w zabytkowych piwnicach Prudnickiego Domu 
Kultury. Spotkanie z władzami Prudnika. Radni: 
Jarosław Świerczyński, Leszek Chwiałkowski.

• 8.11 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
imprezy biegowej pt.: Bieg Rodzinny, zorganizowanej 
w Hali Sportowej w Rzgowie - radna Anna 
Tumińska-Kubasa.

• 9.11 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
rozstrzygnięcia konkursu tanecznego pt.: Kujawiak 
2015: radna Anna Tumińska Kubasa.

• 11.11 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
obchodów Święta Niepodległości: uroczystości 
w kościele parafialnym a następnie przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym 
w Rzgowie: radni Jarosław Świerczyński, Rafał 
Kluczyński, Kazimierz Łęgocki, Jan Spałka oraz 
Marek Bartoszewski.

• 14.11 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
obchodów 110 rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rzgowie: radni Jarosław 
Świerczyński, Radosław Pełka, Rafał Kluczyński.

• 17.11 - Reprezentowanie Rady Miejskiej na 
uroczystości wręczenia nagród w konkursie 
plastycznym pt.: „Jesienny Pejzaż”: radni Ewa 
Fryczka, Jan Michalak oraz Grażyna Gałkiewicz, 
która ufundowała nagrody w tym konkursie.

• 22.11 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
obchodów 12 rocznicy powstania chóru Camerata, 
radni: Jarosław Świerczyński, Rafał Kluczyński, 
Radosław Pełka, Leszek Chwiałkowski, Ewa 
Fryczka.

• 21.11 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
pogrzebu szeregowego Teofila Jurka z Guzewa, który 
był żołnierzem 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. 
Radni: Wiesław Gąsiorek, sołtysi: Anna Wydra 
i Henryk Garusiński.

• 21.11 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
Targi Moto Show w Nadarzynie, radni: Marek 
Bartoszewski, Kazimierz Łęgocki, Stanisław 
Zaborowski, Anna Tumińska- Kubasa.

• 25.11 - reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
otwarcia tunelu w Ptak Fashion City oraz podczas 
Międzynarodowych Targów Tkanin i Dodatków 
Fax Textile. Radni: Jarosław Świerczyński, Marek 
Bartoszewski, Kazimierz Łęgocki.

Tomasz Łuczyński
Redaktor Naczelny

Sprawozdanie z pracy radnych w listopadzie 2015
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W środę 25.11 oficjalnie otwarto 
tunel pod DK-1 (ul. Katowicka), 
który łączy obie części Ptak Fashion 
City. Został on zbudowany za 
pieniądze inwestora, bez udziału 
środków z budżetu gminy. Tunel, 
oprócz podniesienia wartości 
całego kompleksu i poprawy jego 
skomunikowania, będzie znakomitym 
ułatwieniem dla mieszkańców Rzgowa, 
którzy na terenie Ptak Fashion City 
prowadzą swoje firmy, pracują lub 
robią zakupy. Jego budowa jest również 
przykładem dobrych, partnerskich 
relacji pomiędzy inwestorem a gminą.

Poprzednia koncepcja rozwiązania 
problemu komunikacyjnego tj. budowa 
obwodnicy z wiaduktem, była szkodliwa 
nie tylko dla gminy ze względu na 
gigantyczne koszty, ale także dla 
mieszkańców, których planowano 
wywłaszczyć, dla właścicieli firm przy 
ul. Pabianickiej i w Gospodarzu, które 
upadłyby w przypadku zamknięciu 
skrzyżowania ul. Pabianickiej z trasą 
Katowicką oraz mieszkańców którzy 
musieliby nadkładać sporo drogi chcąc 
dostać się do centrum Rzgowa, a także dla 
samego Ptak Fashion City, które latami 
czekałoby na realizację z publicznych 
pieniędzy obwodnicy. Gdy upadł ten 
kosztowny i nieuzasadniony pomysł, 
forsowany przez poprzednie władze, 
skrzydła mógł rozwinąć prywatny 
inwestor, który w ciągu niecałego roku 
pobudował tunel. Nie jest to dla mnie 
zaskoczeniem. Sam jestem przedsiębiorcą 
i wiem, że biznesowi wystarczy nie 
przeszkadzać, a sam rozwiąże w sposób 
optymalny swoje problemy. Jestem 
przekonany że gdyby nie pomysł 
budowy obwodnicy z wiaduktem to 
tunel powstałby dużo wcześniej. Przy 
okazji rozważań nt. tunelu nie sposób 
nie wspomnieć, że ogromną rolę w całej 
sprawie odegrali społecznicy, m.in. ze 
Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców 
Miasta i Gminy Rzgów. To także dzięki 
ich zdecydowanym działaniom przeciw 
wiaduktowi i obwodnicy możemy dziś 
cieszyć się z tunelu. Reasumując – dzięki 
działaniom inwestora, społeczników 
i nowo wybranych władz Rzgowa tj. 
Rady Miejskiej i Burmistrza, mamy 

dziś w Rzgowie tunel, który łączy, 
zamiast wiaduktu, który dzielił.

Studium rozwoju
Znakomitą wiadomością, jest też 

informacja, że p. Burmistrz wyłożył 
do publicznego wglądu projekt 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. Z dokumentem można 
zapoznawać się do 16 grudnia, a do 7 
stycznia należy zgłaszać do niego swoje 
uwagi. W Urzędzie Miejskim 15.12.2015 
o godz.14 (pokój 37) odbędzie się 
publiczna dyskusja nt. tego arcyważnego 
dokumentu. Przyjęcie studium jest 
bowiem pierwszym krokiem na drodze 
do pozyskiwania przez gminę Rzgów 
inwestorów, którzy powiększą wpływy 
do budżetu, dzięki czemu możliwe 
powinno być pozostawienie podatków 
na niezmienionym poziomie oraz 
realizacja większej liczby inwestycji 
potrzebnych mieszkańcom.

Więcej młodzieży w Zawiszy
Kolejną dobrą wiadomością jest 

informacja nt. rozwoju klubu sportowego 
Zawisza Rzgów. Przy okazji debaty 
nad programem współpracy gminy 
Rzgów z organizacjami pozarządowymi 
zarząd Zawiszy przedstawił Radzie 
Miejskiej sytuację klubu. Pomimo 
tego, że poprzedni zarząd Zawiszy, 
który urzędował jedynie 2 miesiące, 
skonsumował 1/3 całorocznej dotacji, 
klubowi udaje się nie tylko wiązać 
koniec z końcem, ale także rozwijać 
swoją działalność. Szczególnie cieszy 
prawie dwukrotny wzrost liczby dzieci 
trenującej obecnie w klubie. Powody 
do smutku mają tylko kibice seniorskiej 
drużyny, która nie osiąga ostatnio zbyt 
dobrych wyników. Trzeba sobie jednak 
jasno powiedzieć, że w interesie gminy 
jest przede wszystkim finansowanie 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 
a funkcjonowanie drużyny seniorskiej, 
opartej w dużej mierze o zawodowców 
lub pół-zawodowców spoza naszej gminy, 

to zadanie dla sponsorów. Oczywiście 
gmina może dołożyć swoją cegiełkę, 
ale nie może być głównym sponsorem.

Polna w górę i w dół
Niespodziewane trudności pojawiły 

się niestety w trakcie opracowywania 
projektu inwestycji na ul. Polnej 
w Rzgowie. Sprawę pilotuje radny 
Marek Marchewczyński i wydawało 
się, że wszystko jest już dopięte na 
ostatni guzik. Inwestycja miała zostać 
wykonana kompleksowo. Niestety 
w sprawę wmieszał się jeden z byłych 
radnych i wszystko się skomplikowało. 
To wyjątkowo smutna sytuacja, jeżeli 
były radny podczas swojego urzędowania 
niewiele zrobił dla swoich sąsiadów 
(w następstwie czego znacząco przegrał 
wybory), a teraz rzuca kłody pod nogi 
nowemu radnemu, który aktywnie działa 
na rzecz mieszkańców. Tymczasem 
sprawa jest oczywista – radny Marek 
Marchewczyński walczy o to, by 
remont ul. Polnej zrobić w sposób 
porządny. Proponuje m.in. obniżenie 
poziomu nawierzchni na pewnym 
odcinku ulicy, by uniknąć problemów 
z odprowadzeniem wody, jakie mają 
miejsce np. na ul. Południowej. 
Popieram w tych staraniach radnego 
Marchewczyńskiego – lepiej zrobić 
drożej a porządnie, niż pójść łatwiejszą 
drogą i później poprawiać. Wierzę, 
że radny Marchewczyński wspólnie 
z panem Burmistrzem Konradem 
Kobusem i mieszkańcami wypracują 
rozwiązanie, które zadowoli przede 
wszystkim mieszkańców, bo to oni są 
najważniejsi.

Dyskusje na sesji
Szanowni Państwo, tradycyjnie 

zapraszam do udziału w sesjach 
Rady Miejskiej, zarówno osobiście 
jak i za pośrednictwem transmisji 
on-line na stronie www.rzgow.pl. 
Jestem przekonany, że transmisje 
obrad to ważny krok na drodze do 
ciągłego podnoszenia standardów 
rzgowskiego życia publicznego. Za 

nami już druga taka relacja, zdążyliście 
już więc Państwo zapewne przekonać 
się, że nie są to pasjonujące widowiska 
w stylu zawodów sportowych, ale 
rzetelna, dokładna i czasochłonna praca 
radnych nad jakością stanowionego 
w Rzgowie prawa. Kilku komentatorów 
rzgowskiego życia politycznego tęskni 
wprawdzie za czasami, gdy Rada Miejska 
bezkrytycznie, w ekspresowym tempie 
przyjmowała propozycje Burmistrza, 
ale ten okres na szczęście zamknął się 
wraz z wyborami w 2014 roku. Pewnie 
nawet znajdą się i tacy, którzy nadal 
żyją w świecie gdzie wiodącą siłą 
narodu była jedna partia. Na szczęście 
żyjemy w wolnej i demokratycznej 
Polsce. Pamiętajmy, że w Radzie 
Miejskiej także obowiązują zasady 
demokracji, a jej istotą jest ścieranie się 
różnych poglądów, co czasami prowadzi 
do ostrych dyskusji, aby w efekcie 
wypracować najlepsze dla mieszkańców 
rozwiązania. Wbrew czarnowidztwu 
niektórych osób Radzie Miejskiej 
obecnej kadencji, wraz z Burmistrzem 
Konradem Kobusem, udało się w 2015 
roku zrealizować wiele ważnych dla 
mieszkańców zadań i inwestycji, ale 
jest to temat na odrębny artykuł.

Zapraszam także na dyżury radnych, 
które odbywają się w Urzędzie Miejskim 
w każdy wtorek pomiędzy 14 a 17.

Życzę Państwu wspaniałych Świąt 
Bożego Narodzenia spędzonych 
w ciepłej rodzinnej atmosferze 
oraz samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym 2016 roku.

Z poważaniem
Jarosław Świerczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tunel który łączy zamiast 
wiaduktu, który dzielił

RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

„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
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA
Realizacja wniosków zgłoszonych na XV sesji rady miejskiej
dokończenie ze str. 1
Rzgów

Radny Radosław Pełka wnioskował 
o ustawienie znaku „zakaz 
zatrzymywania” na ul. Ogrodowej, 
w okolicy przychodni zdrowia. Wniosek 
będzie rozpatrywany przy okazji 
aktualizacji organizacji ruchu dla dróg 
powiatowych, która jest planowana na 
przyszły rok.

Radny Rafał Kluczyński zgłaszał 
naprawę skrzyżowania ulic Załuski 
z Nadrzeczną. Z uwagi na opady deszczu, 
skrzyżowanie naprawiono doraźnie. 
Radny prosił również o przekazanie 
specyfikacji technicznej, dotyczącej 
monitoringu miejskiego – specyfikacja 
została przekazana.

Radny Marek Marchewczyński 
wnioskował o ustawienie wiaty na ul. 
Tuszyńskiej – obecnie prowadzone 
są rozmowy z mieszkańcami oraz 
przedsiębiorcami z tego rejonu, odnośnie 
zgody na jej postawienie.

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła 
wniosek o nadanie tytułu honorowego 
obywatela miasta Rzgowa dla Teofila 
Jurka oraz zaproponowała aby nadać 
nazwę nowo powstającej ulicy jego  
imieniem.
Starowa Góra

Radny Zbigniew Cisowski 
wnioskował o wymianę tabliczki przy 
ul. Dachowej. Jak oświadczył Burmistrz, 
wszystkie tabliczki z nazwami ulic 
zostaną wymienione.

Radny Leszek Chwiałkowski 
zgłosił ubytek asfaltu w ul. Granicznej. 
Burmistrz wyjaśnił, że uszkodzenia 
asfaltu dokonała firma, która wykonywała 
przyłącze wodociągowe. Firma ta 
uzupełniła asfalt.

Radny Stanisław Zaborowski prosił 
o zakup i montaż ławek na placu zabaw 
przy zakładzie Grot. Ławki zostały 
zamontowane za środki jakie pozostały 
z wyposażenia placu zabaw. Radny wnosił 
również o uzupełnienie oraz zmianę 
lokalizacji progów zwalniających na ul. 
Szczytowej – zostało to zrealizowane.
Kalinko-Romanów

Radna Ewa Fryczka uzyskała 
informację od P. Burmistrza, że na 
żwirownię w miejscowości Pałczew, 

koncesję wydał w dniu 1 września 
2015 r. Starosta Łódzki Wschodni . 
Transport żwiru winien się odbywać 
zgodnie z przepisami prawa – zwłaszcza 
przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. (prawo o ruchu drogowym) 
w porze dziennej.
Gospodarz

Radna Anna Tumińska Kubasa 
zgłaszała uszkodzoną studzienkę 
kanalizacyjną. Studzienka została 
naprawiona.

Ewa Fryczka
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Chodnik w Gospodarzu 
W listopadzie został oddany do użytkowania nowy 

chodnik w Gospodarzu przy ulicy Cegielnianej. 
Chodnik rozciąga się od ul. Kwiatowej do ul Lucernianej 
i łączy się ze Starą Gadką. Chodnik ma długość 

304 m i szerokość 2 m, kosztował gminę 63 500 
zł. Wykonawcą inwestycji była firma Kost Bud . 
Gwarancja na wykonaną pracę wynosi 60 miesięcy. Z 
niecierpliwością czekamy na wykonanie w przyszłym 
roku dalszej części chodnika w kierunku Gospodarza. 
Może w przyszłości uda się wybudować następne 

kilometry chodnika do Guzewa i dalej do Prawdy. 
Chodnik połączyłby wtedy wsie i pozwoliłby 
mieszkańcom poruszać się pewnie i bezpiecznie.

Anna Tumińska-Kubasa
Radna Rady Miejskiej

„Szarwark” w Kalinku
Poprosiłem mieszkańców sołectwa Kalinko o pomoc przy sadzeniu roślin 

ozdobnych na placu zabaw. Nie zawiodłem się - do prac ogrodniczych w sobotę 
21 listopada 2015 r. stawiły się następujące osoby:

Iza Hodura, Józia Bogusławska, Ewa Fryczka, Jan Kowalski, Jacek Siotor, 
Adam Jach i Andrzej Fryczka. Moje obawy, że nie zdążymy posadzić w jeden 
dzień 89 szt. roślin były niepotrzebne. Całej ekipie, która okazała się niezwykle 
sprawna, bardzo serdecznie dziękuję.

Kolejne prace społeczne na placu zabaw w Kalinku (prace porządkowe) 
będą wykonywane wiosną,

już teraz zapraszam większą liczbę mieszkańców.
Józef Zimoń

Sołtys Kalinka

Tuje posadzone przez mieszkańców Kalinka

Najlepszy policjant i strażak PSP i OSP 
województwa łódzkiego 2015 roku

Strażacy ochotnicy to wolontariusze. Pomagają w czasie pożarów 
i wypadków samochodowych, a także wtedy, gdy trzeba usunąć plamę 
oleju z jezdni, by do tragedii nie doszło lub ściągnąć z drzewa przestraszone 
zwierzę. Rolą strażaka jest przede wszystkim ratowanie życia.

Wśród najlepszych strażaków ochotników znalazł się dh. Adam 
Górecki (OSP Rzgów) w kategorii: NAJLEPSZY DRUH OSP 2015 ROKU. 
W gronie uhonorowanych znalazł się również dh. Michał Krzewiński 
(OSP Kalino) w kategorii: NAJLEPSZY OPIEKUN MŁODZIEŻOWEJ 
DRUŻYNY POŻARNICZEJ 2015 ROKU. Finał XVI wojewódzkiego 
konkursu “Najlepszy policjant i strażak PSP i OSP województwa łódzkiego 
2015 roku” odbył się we wtorek, 1 grudnia. Nagrody i dyplomy ufundował 
Samorząd Województwa. Gratulujemy.

Tomasz Łuczyński

wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak wręcza nagrodę 
dh. A. Góreckiemu
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Wywiad z Markiem 
Marchewczyńskim

Tym razem mam możliwość 
przybliżyć Państwu sylwetkę Marka 
Marchewczyńskiego, Radnego Rady 
Miejskiej w Rzgowie, człowieka 
z charakterem, zdeterminowanego 
w swoich działaniach.

Co prawda od wyborów 
samorządowych upłyną już rok, 
i pytanie które zadam jest z lekka 
przeterminowane. Dlaczego 
zdecydował się Pan kandydować?

Moja przygoda z samorządem, 
kandydowaniem i wyborami, 
zaczęła się po raz pierwszy w 2010 
r. Byłem wtedy bardzo niechętny 
aby kandydować, jednak po 
namowach mieszkańców i osób 
mi przychylnych, pomyślałem: 
zobaczę i spróbuję. Nie jestem 
związany z żadną partią polityczną 
i wtedy w 2010 roku, też nie byłem. 
Prowadzę bar gastronomiczny, 
z racji prowadzonej działalności 
mam styczność z mieszkańcami, 
czasami przychodzą do mnie do 
baru, żalą się, opowiadają różne 
przykre sprawy, które dotyczą całej 
gminy. Powiedziałem sobie dość, nie 
będę siedział z założonymi rękami 
słuchał i narzekał. Zdecydowałem 
się kandydować, a zmusiła mnie do 
tego przede wszystkim arogancja 
i nepotyzm poprzedniej władzy. 
Chodziło mi głównie o to, aby 
zrobić coś dla społeczeństwa- 
nie dla swoich, ale dla naszych 
dzieci, wnuków, dla wszystkich 
mieszkańców gminy. Postanowiłem 
wtedy, że muszę spróbować sił 
w wyborach samorządowych. Teraz, 
kiedy jestem radnym, staram się 
wszystkie te wcześniej wysłuchane 
troski mieszkańców naprawiać 
i rozwiązywać z korzyścią dla nich. 
Pragnę spotykać się z mieszkańcami 
i informować ich o bieżących 
sprawach. Przypomnę tutaj, że 
w czasie kadencji poprzedniej 
rady nie wszystkie decyzje były 
jawne. Pamiętam sytuację kiedy 
ja i kilka innych osób zostaliśmy 
wyproszeni z Urzędu Miejskiego 
przez byłego burmistrza i byłego 
przewodniczącego RM. Spotkanie, 
które wtedy się odbywało 
dotyczyło zamknięcia drogi do 
Pabianic, poprzedni radni chcieli 
bez świadków omówić temat we 
własnym gronie. Doszło wtedy 
do wezwania Policji przez byłego 
burmistrza i tak załatwiono sprawę 
nieproszonych gości.

Ale wtedy w 2010 r. Nie dostał 
się Pan, a jaki był wynik?

Nie dostałem się przegrałem 
czterema, czy sześcioma głosami. 
Zabrakło mi wtedy bardzo niewiele.

Udało się w 2014 r. został Pan 
radnym?

Tak udało się wygrać dużą 
przewagą głosów.

Wszystkie te rozmowy, dyskusje 
z mieszkańcami co trzeba naprawić, 
o co zawalczyć mogę teraz 
realizować i mieć realny wpływ 
na dobry kierunek i rozwój naszej 
gminy.

W tym miejscu chciałbym 
podziękować mieszkańcom, 
że obdarzyli mnie zaufaniem 
i poparciem.

Co chciałby Pan zmienić 
w Rzgowie, w gminie?

Przede wszystkim chciałbym, 
aby w końcu było normalnie. Tak, 
normalnie! Żeby ludzie nie byli 
karani, za błędy poprzedniej władzy. 
Podam tu kilka przykładów:

Poprzednia władza przyjęła 
projekt i realizację Parku Miejskiego 
w Rzgowie, który ma alejki 
prowadzące do…no właśnie gdzie 
prowadzą główne alejki parku 
Miejskiego w Rzgowie? Trudno 
odpowiedzieć na to pytanie. 
Jest alejka na wprost kościoła 
i kwiaciarni, zawsze wszyscy tą 
alejką chodzili, czy to w niedzielę 
czy w tygodniu, a teraz nie ma 
przejścia. Drogi były wydeptane 
i w tych miejscach powinny być 
przejścia dla pieszych. Ja wraz 
z radną Grażyną Gałkiewicz, 
radnym Radosławem Pełką i innymi 
radnymi z Klubu LPwTR, chcemy 
wprowadzić wokół tego terenu strefę 
zamieszkania. Wystąpiliśmy już 
z projektem do Burmistrza. Temat 
był również wielokrotnie poruszany 
na sesjach. Pan wiceburmistrz jest 
nastawiony negatywnie do pomysłu. 
Stwierdził że możemy chodzić 
do przejść dla pieszych. Mimo że 
parkingi są, przy parku, to sklepy 
są po drugiej stronie, kościół jest 
po drugiej stronie. Jest to duże 
utrudnienie dla mieszkańców, żeby 
za każdym razem iść do przejść 
dla pieszych, często z zakupami 
i ciężkimi torbami. Przejścia 
dla pieszych są tylko w kilku 
miejscach. Policja skrupulatnie 
karze mieszkańców mandatami 
za niewłaściwe przechodzenie.

Kolejny przykład to ul. 
Południowa. Na ul. Południowej, 
po remoncie nawierzchni, 
kratki odprowadzające wodę 
są zainstalowane wyżej, niż 
nawierzchnia drogi i podczas 
deszczu woda nie ma gdzie 
odpłynąć. Cała ulica zalana 
jest wodą. Po mojej interwencji 
wszystko miało być poprawione. 
Okazało się że kratka np. koło 
właściciela auto szkoły jest 3 cm. 
wyżej, niż nawierzchnia. Ten sam 
absurd ma być na ul. Polnej? Na tej 

ulicy jest górka pod którą biegnie 
rura z gazem na wysokości posesji 
byłego radnego. Byłem, już w tej 
sprawie w gazowni. Gazownia 
zobowiązała się usunąć tę kolizję, 
aby można było we właściwy 
sposób naprawić ulicę. Zebrałem 
podpisy, przedstawiłem projekt 
mieszkańcom, jednak sprawa 
chwilowo ucichła. Osobiście będę 
pilnował, aby ul. Polna była zrobiona 
porządnie. 

Duży nacisk kładzie Pan na 
bezpieczeństwo i oznakowanie 
dróg . Pamiętam z obrad komisji, 
czy sesji RM, że zabiera Pan 
często głos w tym temacie?

Lubię zwyczajnie porządek 
i bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o znaki, to od 
2000 r. nie był zrobiony żaden 
projekt dotyczący oznakowania ulic 
w gminie . Prawie wszystkie znaki 
postawione na ulicach naszej gminy 
po 2000r. są bez jakiegokolwiek 
projektu, który zaproponowałyby: 
policja i zarząd dróg. Przy 
przystankach autobusowych, są 
zrobione zatoczki, a przy tym zaraz 
parkingi. Wiadomo przecież, że 
15 m od przystanku nie powinno 
być parkingu.

Sprawowanie mandatu radnego 
to niełatwa sprawa i pochłania 
dużo czasu prywatnego, do tego 
własna działalność gospodarcza, 
jak Pan spędza wolny czas?

Przyznam, że od kilku lat na 
wakacjach nie byłem.

Relaksuje się wśród najbliższych 
mi osób, moim oczkiem w głowie jest 
mój wnuk z którym spędzam swój 
wolny czas. Czasem wyjeżdżam 
gdzieś nad wodę: grill świeża rybka 
i odpoczywam wśród natury.

Słyszałem, że kiedyś hodował 
Pan ciekawe zwierzęta?

Byłem w młodości takim 
zapaleńcem rożnych stworzeń: 
papugi, rybki, chomiki itp. Wraz 
z kolegami przynosiłem do szkoły 
różne zwierzątka. Hodowałem 
papugi nierozłączki i nimfy. Moja 
hodowla była całkiem spora, 
kilkaset papug. Miałem również 
w domu kilka akwariów z rybkami 
i terraria z żółwiami, hodowałem 
też koty perskie i psy yorki. 

Jakieś życzenia dla 
mieszkańców, dla czytelników 
naszej gminy?

Więcej wiary w nową 
władzę, więcej optymizmu. Jeśli 
burmistrzowie będą przychylni to 
uda się zrealizować zamierzone 
plany.

Z radnym Marchewczyńskim 
rozmawiał

Tomasz Łuczyński

 Ważne telefony

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

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

Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Zdrowia tel. 42 214-11-72
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 tel. 42 214-11-73
Ośrodek Dziennego Pobytu tel. 42 214-12-93
Rzgów, ul. Ogrodowa 11
Parafia rzymskokatolicka tel. 42 214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia 7
Urząd Pocztowy w Rzgowie tel. 42-214-12-20
ul. Łódzka 2a
Przedszkole Publiczne tel. 42 214-14-39
Rzgów, ul. Szkolna 1 tel. 42 214-14-49
Szkoła Podstawowa, Guzew tel. 42 214-10-86
Szkoła Podstawowa, Kalino tel. 42 214-10-77
Szkoła Podstawowa tel. 42 214-10-39
Rzgów, ul. Szkolna 3
Gimnazjum tel. 42 214-13-39
Rzgów, ul. Szkolna 3 fax 42 214-10-39
USC, Rzgów, pl. 500-lecia 22 tel. 42 214-11-30
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji tel. 42 214-11-91

ul. Stawowa 11
Zakład Energetyczny SA tel. 42 675-1000
Pabianice ul. Piłsudskiego 19
Zakład Gazowniczy tel. 42 213-06-81
Pabianice, ul. Partyzancka 110 tel. 42 213-06-82
Redakcja Rzgów Nasza Gmina tel. 507 320 120
email: naszagmina@rzgow.pl
www.naszagmina.rzgow.pl
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OGŁOSZENIE

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
obowiązujące na terenie Gminy Rzgów 

w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie działając w oparciu o art 24 pkt 9 ustawy 
z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz 858 z późn. zm.) informuje, iż na mocy Uchwały Nr XVI/95/2015 Rady 
Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2015r. wysokość cen i stawek za wodę i odprowadzanie 
ścieków od 01 stycznia 2016r. wynoszą:

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Grupa taryfowa odbiorców wyszczególnienie cena/stawka 
netto

Dopłata UM Cena [zł/m3] 
netto

Cena [zł/m3] 
brutto

1 Pobierający wodę na cele socjalno- bytowe 
(gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, 
kultury, sportu, ochrony zdrowia, opieki 
społecznej, administracji,
gospodarstwa rolne i ogrodnicze)

Cena za 1 m³ 
dostarczonej 
wody

2,96 0,20 2,76 2,98

2 Pobierający wodę na cele pozostałe 
(odbiorcy przemysłowi,
działalność gospodarcza)

Cena za 1 m³ 
dostarczonej 
wody

2,99 - 2,99 3,23

2.Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

LP Grupa odbiorców wyszczególnienie cena/stawka 
netto

Dopłata UM Cena [zł/m3] 
netto

Cena [zł/m3] 
brutto

1 2 3 4 5 6
2 Odprowadzający ścieki socjalno – bytowe 

(gospodarstwa domowe,
jednostki oświaty, kultury, sportu, ochrony 
zdrowia, opieki społecznej, administracji, 
gospodarstwa rolne i ogrodnicze)

Cena za 1 m³ 
odprowadzonych 
ścieków

5,05 0,65 4,40 4,75

3 Odprowadzający ścieki przemysłowe 
(odbiorcy przemysłowi, działalność 
gospodarcza)

Cena za 1 m³ 
odprowadzonych 
ścieków

5,05 - 5,05 5,45

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz 535 z późn. zm.) stawka podatku zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

Beata Jasiukiewicz
p. o. Dyrektora GZWiK w Rzgowie

Rozmowa z Beatą Jasiukiewicz, p.o. dyrektorem 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Rzgowie:

- Jest już opracowana na przyszły rok regulacja 
opłat za wodę oraz odprowadzanie ścieków dla 
indywidualnych odbiorców. Czy to prawda, że 
gmina przygotowała posunięcie osłonowe?

Tak, cena wody dla mieszkańca w przyszłym roku 
będzie faktycznie niższa o 20 groszy w przeliczeniu 
na 1 metr sześcienny, bo tyle wyniesie dopłata 
z budżetu gminy. W przypadku ścieków, dopłata 
gminna jest jeszcze wyższa, bo wyniesie 65 groszy. 

- Jaka jest skala przygotowanej regulacji?
Regulacja ceny wody będzie tylko kosmetyczna, 

bo wyniesie 2,78 procent, czyli osiągnie wysokość 
2,96 zł za 1 metr sześcienny, natomiast opłata za 
ścieki zostanie podniesiona tylko o 1 proc., czyli 
do 5,05 złotych za 1 metr sześcienny. 

- Jakie to ma przełożenie na wydatki statystycznej 
3-osobowej rodziny?

Oznaczają wzrost wydatków w przypadku 
wody o 30 groszy miesięcznie, w przypadku wody 
i ścieków o około 1,30 złotych miesięcznie. Dla 
przykładu w Łodzi w 2016 roku, wzrost cen wody 
i ścieków wyniesie około 8,5 proc., czyli w ciągu 
roku 3-osobowa rodzina zapłaci tam o około 80 zł 
więcej, a w Rzgowie jedynie o 16 złotych. Woda 
i ścieki podrożeją nie tylko w Rzgowie i w Łodzi, 
ale u nas te media należą do jednych z tańszych 
w województwie. Podam też kilka przykładów 
proponowanej podwyżki ceny wody i ścieków łącznie 
wszędzie tam, gdzie domy są podłączone zarówno 
do wodociągu, jak i do kanalizacji. W Rzgowie 
większość mieszkańców korzysta z tych mediów 
jednocześnie, w Starowej Górze i Starej Gadce mamy 
dopiero skanalizowanych część ulic.

Woda Ścieki
Woda 

i ścieki 
razem

Rzgów 2,96 zł 5,05 zł 8,01 zł
Piotrków 
Tryb. 3,79 zł 6,82 zł 10,61 zł

Głowno 2,98 zł 6,31 zł 9,41 zł
Koluszki 3,29 zł 4,75 zł 8,04 zł

- Czy w gminie Rzgów cena wody i odprowadzania 
ścieków musi być uregulowana tylko ze względu 
na konieczność utrzymania sieci i koszty usuwania 
spodziewanych awarii? 

Mamy tu do czynienia z wieloma czynnikami. 
Samorządowcy zatwierdzając nową taryfę dbają 
o interesy mieszkańców: o ciągłość dostaw wody 
i odbioru ścieków. Część naszej sieci wodociągowej 
jest przestarzała, bo na przykład w Grodzisku jest 
eksploatowana od 39 lat! Wymaga więc kosztownych 
napraw i inwestycji. Nie możemy pozwolić sobie 
na to, aby w połowie roku zabrakło nam pieniędzy 
na naprawę pomp albo na usunięcie innych awarii.

Tak więc przygotowując zmianę cen, analizujemy 
poniesione koszty i wyliczamy nową taryfę w sposób 
dokładnie określony w przepisach prawa. Tegoroczna 
susza spowodowała, że mieliśmy dużą sprzedaż wody, 
ale i ponieśliśmy też większe koszty wydobycia wody 
oraz wydatki na usunięcie awarii. 

- Nie zawsze mieszkańcy mają świadomość, że 

pieniądze z regulacji cen wody i opłat za ścieki są 
przeznaczane wyłącznie na pokrycie wszystkich 
wydatków, związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Oprócz tego 
gmina musi inwestować w sieć, prawda? 

Oczywiście. Ponieważ wodociągi w naszej gminie 
są w wielu miejscach stare i wymagają wymiany, 
skłania to Urząd Miejski do systematycznych 
nakładów na modernizację. Stosunkowo niedawno 
z budżetu gminy wyremontowano hydrofornię 
w Grodzisku oraz sieć wodociągową w Kalinie 
i Kalinku. Kanalizacja i przepompownie ścieków 
w Rzgowie powstały w latach 1989/1990 i również 
wymagają inwestowania.

- Jak duży zysk jest planowany w Gminnym 
Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji?

Posiadamy status samorządowego zakładu 
budżetowego, który z założenia nie może przynosić 
zysku. Jego celem jest świadczenie usług komunalnych: 
nie zarabiamy na dostawach wody i odprowadzaniu 
ścieków. Plan finansowy zakładu powstaje w oparciu 
o określenie przewidywanych kosztów.

Rozmawiał Włodzimierz Kupisz

Urząd Miejski w Rzgowie

W Rzgowie za wodę i ścieki płacimy najmniej

Beata Jasiukiewicz p. o. Dyrektora GZWiK w Rzgowie
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Spóźniony bohater
Dzięki odnalezionemu w Mnichowie pod Sieradzem nieśmiertelnikowi udało 

się zidentyfikować prawdopodobnie jednego z ostatnich żołnierzy kampanii 
wrześniowej 1939 r. Okazał się nim Teofil Jurek (ur.1910 r.), mieszkaniec Guzewa.

We wrześniu został wcielony do 31. pułku Strzelców Kaniowskich i walczył 
z Niemcami na linii Warty pod Sieradzem. Według ustaleń sieradzkich 
miłośników historii, którzy odnaleźli szczątki polskiego obrońcy, Teofil zginął 
podczas ostrzału artyleryjskiego.

Został zasypany w samotnym okopie strzeleckim i przeleżał tak 76 lat. 

Okop ten znajdował się nieopodal bunkra, w którym zginęło 14 jego kolegów. 
Przez wiele lat uznawany za zaginionego, powoli zacierał się także w pamięci 
bliskich. Dziś powrócił do pamięci i jest dla nas przykładem, że miłość do 
Ojczyzny czasami wymaga ofiary z własnego życia.

21.11.2015 r. spoczął na sieradzkim cmentarzu w mogile żołnierzy 31. pułku 
Strzelców Kaniowskich. W pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców naszej 
gminy oraz krewni Teofila. Na uroczystość przybył także minister Obrony 
Narodowej Antoni Macierewicz. Warto pamiętać też, że w czasie wojny zginęło 
również trzech braci Teofila (dwóch na froncie i jeden w obozie), oni także 
zasłużyli na naszą pamięć.

Marcin Cegiełka
Na podstawie:

Nowe miasto Sieradz
Dziennik Łódzki TVP.info

W zabytkowych piwnicach Pałacu Fränkla 5 
listopada otwarta została wystawa „Wieszczyna 
2015” autorstwa dzieci z Pracowni Plastycznej 
Gminnego Ośrodka Kultury. Pejzaże powstały 
podczas letniego wyjazdu szkoleniowego- plener 
malarski, zorganizowanego przez rzgowski GOK. 
W jesiennej wyprawie, grupie 15 młodych artystów 
towarzyszyli: Zastępca Burmistrza Mateusz Kamiński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński 
oraz Przewodniczący Komisji ds Społecznych Leszek 
Chwiałkowski. 

Nasi przyjaciele z Prudnika przygotowali dla 
młodych artystów moc atrakcji: zwiedzanie miasta 
w towarzystwie Dyrektora Prudnickiego Ośrodka 
Kultury Ryszarda Grajka oraz niezastąpionego 
przewodnika, Marcina Husaka. Wieczorem odbyło się 
uroczyste otwarcie, w którym obok naszych władz wzięli 
udział samorządowcy z Prudnika: Burmistrz Franciszek 
Fejdych, Zastępca Burmistrza Stanisław Hawron, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kosiński 
oraz Radni, mieszkańcy Prudnika i Wieszczyny, 
lokalne media, pracownicy SSM w Wieszczynie 
z kierownikiem Józefem Michalczewskim. 

Władze obu samorządów pogratulowały dzieciom 
wspaniałych prac oraz zobowiązały się do współpracy 
na gruncie nie tylko kulturalnym. Nasza delegacja, 
wraz z materiałami promującymi Gminę Rzgów, 
przekazała na ręce gospodarzy namalowany przez 
Sarę Bednarską „Widok Rzgowa”. W Tygodniku 

Prudnickim nr 47/18 listopada 2015 ukazał się artykuł 
opisujący to wydarzenie i promujący wystawę. 

Dla młodych twórców było to wyjątkowe przeżycie, 

ponieważ po raz pierwszy zaprezentowano ich 
wystawę poza granicami gminy.

Irmina Kuzik

WYSTAWA PRACOWNI PLASTYCZNEJ GOK W PRUDNIKU

LEKCJA HISTORII

Odnaleziony nieśmiertelnik Teofila Jurka
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dokończenie ze str. 1
Dobry pomysł nie do 
zrealizowania

Na początku roku radna Gałkiewicz 
zawnioskowała o utworzenie szkolnych 
gabinetów dentystycznych. Pomysł 
ten, niby dobry, bo mający służyć 
poprawie stanu zdrowia dzieci, był 
w zaproponowanym kształcie nie do 
przyjęcia. Oto powody, dla których 
nie jest to możliwe:

1. Prawo nie pozwala leczyć dziecka 
bez zgody rodzica. Zgoda taka, aby 
była ważna, musi być, w myśl art. 16 
Ustawy o prawach pacjenta, poprzedzona 
informacją udzieloną przez lekarza. 
Rodzic godzący się np. na znieczulenie 
i wypełnienie ubytku, musi wiedzieć, na 
jaki zabieg się godzi, czemu ma służyć 
i jakie ryzyko jest z nim związane. 
Bez tego dentysta nie powinien sadzać 
dziecka w fotelu. Leczenie dzieci bez 
zgody rodzica, które było możliwe 
30 lat temu, nie jest dziś prawnie 
dopuszczalne.

Nawet otwarcie gabinetów w szkołach 
nie pozwoliłoby podjąć leczenia pod 
nieobecność rodziców np. na przerwach. 
Przez większość dnia gabinety stałyby 
puste, a leczenie odbywałoby się tylko 
w obecności rodziców, czyli po lekcjach. 
Utworzenie gabinetów w szkołach 
na koszt gminy byłoby działaniem 
niegospodarnym.

2. Niegospodarne byłoby wydanie 
około dwóch milionów złotych na 
utworzenie szkolnych gabinetów. 
Pamiętajmy, że gmina prowadzi szkoły 
podstawowe w Kalinie i w Guzewie 
oraz podstawówkę, gimnazjum 
i przedszkole w Rzgowie. Nawet 
utworzenie tylko po jednym gabinecie 
w każdej z miejscowości to wydanie 
ponad miliona złotych. Przy czym od 
początku byłoby wiadomo, że w szkołach 
poza Rzgowem, nawet po lekcjach, 
leczonoby mało dzieci, bo do każdej 
z nich uczęszcza około 100 uczniów. 

Otwarcie gabinetu w kompleksie 
oświatowym w Rzgowie też nie byłoby 
słuszne. Kilkaset metrów dalej znajduje 
się bowiem GPZ, w której już dziś 
dzieci leczone są bezpłatnie. W 2015 
r. dentyści przyjęli tutaj 192 pacjentów 
do 18. roku życia.

3. Samo utworzenie gabinetów nic 
by nie dało. Trzeba jeszcze znaleźć 
pieniądze na leczenie. Prawo nie pozwala 
gminom płacić za świadczenia, które 
są już finansowane przez NFZ. Gmina 
może dotować tylko świadczenia 
ponadstandardowe i tylko w sytuacji, 
gdy zostaną one ujęte w tzw. programie 
polityki zdrowotnej. Inaczej niż 20 
lat temu, gmina nie może zapłacić 
dentyście za leczenie pacjentów do 18. 
roku życia, zameldowanych w gminie. 
Za to płaci już NFZ.
Sprzęt nie dla komercji 

Z opisanych powodów, 
zaproponowałem radnym inny sposób 
poprawy opieki stomatologicznej. Miało 
nim być doposażenie gabinetu w GPZ 
w Rzgowie i przygotowanie programu 
specjalnej opieki stomatologicznej nad 
dziećmi. 

Doposażenie gabinetu stało się 
faktem. Od lata dzieci są leczone 
w lepszych warunkach. W gabinecie 
zainstalowano np. rentgen do zębów. 
Leczenie jest bezpłatne dla wszystkich 
dzieci. Gabinet nie jest też wynajmowany 
prywatnie przez leczących w nim 
dentystów. Lekarze ci leczą pacjentów 
GPZ na podstawie umów z przychodnią. 
Zawarte w tekście radnej Gałkiewicz 
zdanie „Szkoda tylko, że zamiast służyć 
on bezpłatnym badaniom dzieci, będzie 
pewnie komercyjnie wykorzystywany 
przez dentystę, który od GPZ gabinet 
wynajmie” jest bezpodstawną sugestią.
Zamiast szkolnych gabinetów

Alternatywą dla złego pomysłu 
otwarcia szkolnych gabinetów jest 
przygotowanie specjalnego programu 
opieki stomatologicznej. W jego ramach 

byłyby wykonywane świadczenia 
ponadstandardowe. Wszystkie dzieci 
objęte programem skorzystają np. 
z przeglądu uzębienia 2 razy w roku 
i nauczą się zasad zachowania higieny 
jamy ustnej. Efektem przeglądów byłoby 
m.in. określenie indywidualnych potrzeb 
leczenia każdego dziecka i przekazanie 
pisemnej informacji rodzicom. 

Dzieci zdiagnozowane w programie, 
mogłyby korzystać ze świadczeń 
w szerszym zakresie. Miałyby szerszy 
dostęp do rentgenodiagnostyki, 
znieczuleń i mogłyby być leczone 
lepszymi materiałami. Program musi 
jednak zyskać opinię Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji 
w Warszawie. Dopiero wtedy może 
być realizowany. Wymóg uzyskania 
pozytywnej opinii wynika z przepisów 
prawa. 
Program na wiele lat

Przygotowanie programu zdrowotnego 
wymaga wiedzy eksperckiej, a programy 
z zakresu stomatologii, należą do 
najtrudniejszych do opracowania. 
Dlatego przygotowanie programu zostało 
zlecone ekspertowi i musiało trochę 
potrwać. Uważam, że warto poświęcić 
czas na dobre opracowanie programu, 
bo będzie on realizowany kilka lat.

Doposażenie gabinetu 
stomatologicznego i program opieki 
stomatologicznej to dwa kroki służące 
realizacji jednego celu, którym 
jest poprawa stanu zdrowia dzieci 

i młodzieży. Działania te są ze sobą 
sprzężone, ale z punktu widzenia prawa 
są od siebie niezależne. Doposażając 
gabinet, poprawiliśmy już warunki 
bezpłatnego leczenia dentystycznego 
dzieci w GPZ w Rzgowie. Teraz 
chcielibyśmy zrealizować program. Jego 
wykonawcą może być GPZ w Rzgowie, 
ale może nim zostać także inny podmiot 
leczniczy. Wykonawcę programu musimy 
wybrać w konkursie, bo prawo nie 
pozwala na powierzenie tego zadania 
bez konkursu - GPZ w Rzgowie. 

GPZ będzie mogła przystąpić do 
takiego konkursu i zapewne to uczyni. 
Gwarancji wygranej nie ma. 
Tylko zgodnie z prawem.

Z przykrością przyjąłem zarzut 
w stosunku do urzędników, dotyczący 
tego, iż zamiast szukać rozwiązań, 
szukają przeszkód. Mam bowiem 
świadomość, że większość mieszkańców 
na co dzień nie styka się z prawdziwie 
uciążliwą biurokracją. Swoje sprawy 
załatwiają bowiem w naszym urzędzie, 
gdzie staramy się, jak to tylko możliwe, 
pomagać interesantom. Ja również 
słucham cierpliwie i staram się szukać 
rozwiązań, a nie przeszkód. 

Chcę wdrożyć program opieki 
stomatologicznej i moi pracownicy 
mi w tym pomagają. Trzeba to jednak 
zrobić legalnie.

Mateusz Kamiński 
Wiceburmistrz Rzgowa

Szanowny Panie Burmistrzu,
pragnę Panu serdecznie podziękować 

za zaproszenia na sesję Rady Miejskiej 
eksperta z Wydziału Nauki o Zdrowiu 
z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego doktora Jacka Borowicza, 
który przygotowuje na zlecenie Urzędu 
Miejskiego program bezpłatnej opieki 
stomatologicznej dla dzieci w wieku 3 do 
10 lat zamieszkujących na terenie naszej 
gminy Rzgów. Dziękuję Panu także za to, 
że wspólnie z panią Krawczyk z Urzędu 

Miejskiego znaleźliście Państwo czas, 
by spotkać się ze mną oraz innymi 
radnymi i przedstawić nam założenia 
programu. 

Pomysł bezpłatnej opieki 
stomatologicznej dla wszystkich 
dzieci w wieku szkolnym z terenu 
naszej gminie jest bowiem moim 
„oczkiem w głowie”. Wśród moich 
propozycji dla mieszkańców gminy, 
które zgłaszałam przed wyborami 
w 2014, jest to niewątpliwie jedna 

z pozycji, która cieszyła się największym 
zainteresowaniem.

Bardzo cieszę się, że wspólnymi 
siłami udało nam się dojść do momentu, 
w którym program bezpłatnej opieki 
stomatologicznej ( NFZ refunduje 
leczenie tylko niektórych zębów ) 
doczeka się realizacji. Jak widać pomimo 
różnicy zdań, wynikających zapewne 
z tego, że ja patrzę na wiele spraw przez 
pryzmat doświadczeń biznesowych 
a Pan przez pryzmat doświadczeń 

urzędniczych i prawniczych, udało 
się wypracować rozwiązanie, które 
będzie dobre dla mieszkańców. Jako 
pomysłodawczyni całego projektu 
bardzo doceniam Pańskie zaangażowanie 
w tę sprawę.

Z poważaniem,
Grażyna Gałkiewicz

Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Podziękowania dla Burmistrza Mateusza Kamińskiego
 za przygotowanie programu bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci

Zamiast wyrzucać kilkaset tysięcy złotych…
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Karta nowych 
możliwości

Po wprowadzeniu Wojewódzkiej 
Karty Rodzin Wielodzietnych z dopiskiem 
„Gmina Rzgów”, wiceburmistrz Mateusz 
Kamiński podpisał porozumienie 
z trzecią już firmą, tym razem na 
udzielenie 5-procentowego rabatu 
w rzgowskiej Hurtowni Zabawek, 
Artykułów Papierniczych i Biurowych 
HAZET przy ul. Ogrodowej 41.

Wcześniej umowy zawarto z salą 
zabaw Leopark oraz ze sklepami 
odzieżowymi Ptak Moda. Być może 
dzięki tym porozumieniom, rodzicom 
będzie łatwiej wywołać uśmiech na 
dziecięcych buziach.

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/Wojewodzka_
Karta_Rodzin_Wielodzietnych/132/0/

Posiadacze kart z dopiskiem “Gmina 
Rzgów” mają nie tylko prawo do zniżek 
udzielanych wszystkim mieszkańcom 
województwa, ale jednocześnie 
skorzystają z rabatów -wyłącznie dla 
mieszkańców naszej gminy.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

fot. Włodzimierz Kupisz

fot. Włodzimierz Kupisz

dokończenie ze str. 1
Przy odbiorze pojemnika należy jedynie podpisać 

oświadczenie, że za zniszczenie pojemnika (np. 
spowodowane wrzuceniem gorącego popiołu, 
spalenie pojemnika) będzie odpowiadał właściciel 
nieruchomości.

Przypominamy, że ODBIÓR ODPADÓW 
komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie 
odbywa się w godzinach 7:00-19:00 według 
obowiązującego harmonogramu. Firma JANTAR 
prosi mieszkańców o wystawianie pojemników 
przed godziną 7:00 by uniknąć sytuacji nieodebrania 
odpadów.

W A Ż N E
Nastąpiła zmiana w harmonogramie odbioru 

odpadów komunalnych pod koniec tego roku, gdyż 
niektóre terminy wypadałyby w dzień świąteczny 
i z tego powodu wprowadzone została korekta.

Starowa Góra: Brzozowa, ulice: Centralna 
strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, 
Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, 
Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, 
Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, 
Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, 
Zamkowa, Żwirowa, Szklana

odbiór z 24.12.2015 r. przekładamy na 22.12.2015r.

Starowa Góra: ul. Centralna od nr 1 do nr 37, 
Chrobrego, Hetmańska, Sobieskiego, Mieszka I II 
III, Ogrodowa, Parterowa, Podłogowa, Południowa, 
Rolnicza, Batorego, Stropowa, Szeroka, Szczytowa, 
Śniadeckiego, Wiekowa, Jagiełły, Wazy, Królowej 
Jadwigi Grodzisko, Konstantyna, Stara Gadka ul. 
Śniadeckiego

odbiór z 25-12-2015 przekładamy na 23-12-2015
Czyżeminek, Prawda, Guzew, Babichy, Rzgów 

4: ul. Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Staszica, 
Pabianicka od nr 98, Gospodarz*: ul. Dębowa, 
Guzewska, Klonowa, Lipowa

odbiór z 31-12-2015 przekładamy na 30-12-2015
Magdalena Górska

Urząd Miejski w Rzgowie

1 grudnia odbył się odbiór techniczny 
nowego ogrodzenia placu zabaw 
w Rzgowie przy Orliku. Zostało 
ono wykonane z modnych obecnie 
metalowych paneli ogrodzeniowych 
w estetycznym, czerwonym kolorze.

Kiedy powstał plac zabaw przy 
Orliku, rodzice zwrócili uwagę na 
niebezpieczeństwo dla swych pociech. 
Otóż, w pobliżu placu - aleją dla pieszych 
- często poruszają się również samochody, 
motocykle i rowery. Niejednokrotnie 
z dużą prędkością. Tymczasem na drodze 
istnieje zakaz wjazdu. Jest on jednak 
permanentnie łamany, szczególnie 
popołudniami i wieczorami. 

- Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji 
maluchy będą bezpieczniejsze, a rodzice 

spokojniejsi. Jednak ogrodzenie nie 
rozwiąże wszystkich problemów, 
zwłaszcza gdy na plac wychodzi duża 
grupa uczniów. Dlatego proszę też 
kierowców, by pozostawiali swoje auta 
i motocykle na parkingach w sąsiedztwie 
Orlika. Dwa place parkingowe znajdują 
się zaledwie kilkadziesiąt metrów od 
wejścia na boisko. Pokonanie takiej 
odległości to dla prawdziwych amatorów 
sportu zapewne żaden wysiłek - apeluje 
zastępca burmistrza Mateusz Kamiński. 
Płot kosztował około 8,5 tysiąca złotych.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Dodatkowe pojemniki na popiół

Plac zabaw ogrodzony
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Listopad i początek grudnia to okres 
wypełniony atrakcjami dla naszych 
podopiecznych. W listopadzie, w każdej 
grupie przedszkolnej odbyły się zajęcia 
z dogoterapii, pt.: „ Pies mój przyjaciel, 
zrozumieć mowę psa”, z udziałem 
psa rasy shih tzu. Przedszkolaki 
mogły zapoznać się z zagadnieniami 
bezpiecznego postępowania z obcym 
psem, mogły przełamać barierę lęku 
przed kontaktem z psem, dowiedziały 
się jak pielęgnować psy i rozróżniać 
ich rasy. Program spotkań ułożony 
był z naciskiem na kształtowanie 
pozytywnych emocji dziecka, rozwój 
posiadanych umiejętności poprzez 
ćwiczenia z psem i edukację w zakresie 
profilaktyki pogryzień. 

W listopadzie odbył się również 

konkurs plastyczny „Mój Miś”, który 
został rozstrzygnięty 25 listopada 
w Światowym Dniu Pluszowego Misia. 
Tego dnia odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów i nagród laureatom oraz 
wszystkim przedszkolakom, które 
wzięły udział w konkursie.

3 grudnia dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Rzgowie ruszyły 
w nieznany świat kosmosu dzięki 
przenośnemu planetarium, które gościło 
w naszym przedszkolu. Przedszkolaki 
mogły obserwować rozgwieżdżone 
niebo, poznały fazy księżyca, znaki 
zodiaku, układ planet i ciekawe zjawiska 
atmosferyczne.

W imieniu Rady Pedagogicznej 
Violetta Klonowska

Już po raz czwarty w jesienne, 
niedzielne popołudnie odbyła się 
w naszym ośrodku impreza biegowa. 
W dniu 8 listopada gościliśmy całe 
rodziny, każdy chętny mógł spróbować 
swoich sił w biegu indywidualnym oraz 
wystartować w rekreacyjnym biegu 
rodzinnym. Dystanse nie były długie, 
chodziło przecież o zabawę i aktywne 
spędzenie czasu z rodziną. Mimo 
rekreacyjnej formy całej imprezy nie 
brakowało adrenaliny i rywalizacji co 
widać było po zaangażowaniu i walce 
na trasie. Nie ma w tym nic dziwnego 
przecież dopingowali najbliżsi – rodzice 
i opiekunowi - dzieci a tych starszych - 
pociechy. W poszczególnych kategoriach 
wiekowych najlepsi okazali się: 
dziewczynki najmłodsze - Świerczyńska 
Ewa i Sadłowska Nikola, chłopcy – 
Cieślak Jakub, Świerczyński Jaś, Galach 
Kacper. W kategorii do lat 9 : Sobierajska 
Martyna, Miszczak Julia, Franczak 
Ewa, Derczyński Jakub, Skibiński 

Michał, Juśkiewicz Wiktor, Cieślak Jan. 
Do lat 12: Zawiejska Ola, Wałęsińska 
Monika, Prądzyńska Wiktoria, Kuna 
Szymon, Kubasa Sebastian, Gibaszek 
Hubert. W kategorii Open: Miszczak 
Agnieszka, Derczyńska Agnieszka, 
Prądzyńska Katarzyna, Frąckowicz 
Dominik, Pach Ryszard, Kubasa Jacek. 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcą. 
Bardzo nas cieszy duże zaangażowanie 
startujących w biegu rodzinnym. 
Dystans był niewielki ale wymagał 
przebiegnięcia zespołowego czyli całą 
rodziną. Wszyscy biegacze którzy zajęli 
miejsca I-III otrzymali drobny sprzęt 
sportowy aby mogli rozwijać swoje 
zainteresowania i cieszyć się ruchem 
wspólnie z bliskimi. Wśród uczestników 
biegu wspólnego rozlosowane zostały 
trzy karnety na basen o wartości 120 zł 
każdy, co na pewno pozwoli na kilka 
godzin rodzinnego pływania, zabaw 
i pluskania się w wodzie. Podczas całej 
imprezy każdy chętny mógł porozmawiać 

i skorzystać z porad Pani dietetyk. 
Zarówno po frekwencji jak i opiniach 

samych uczestników uważamy że 
impreza była niezwykle ciekawa i udana, 
a forma ruchu i rekreacji całą rodziną, 

przynosi wiele pozytywnych emocji, 
wzmacnia więzi i uczy zachowań 
prozdrowotnych. 

Radosław Bubas
GOSTiR

Jesień, ach to ty...
Na zaproszenie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rzgowie - z Warszawy 
przyjechała 14 listopada Marta 
Sztokfisz, dziennikarka, scenarzystka 
i pisarka. Bohaterem sobotniego 
spotkania był Marek Grechuta, którego 
sylwetka sportretowana została w jednej 
z ostatnich biografii Marty Sztokfisz pod 
tytułem „Chwile, których nie znamy. 
Opowieść o Marku Grechucie”. Jak 
zaznacza autorka, książka ta jest owocem 
międzypokoleniowej fascynacji artystą 
i jego wspaniałą twórczością, łączącą 
do dziś odbiorców w różnym wieku. 
Uzdolniony człowiek o urzekającej 
osobowości przykuwał uwagę swoim 
talentem, ale i niekonwencjonalnymi 

zachowaniami, które dopiero po latach 
wyjaśniono chorobą.

Książka o Marku Grechucie jest 
znakomitym źródłem informacji, 
które pozwala młodym odbiorcom 
poznać muzyka, a starszym nieco 
usystematyzować i uzupełnić posiadaną 
wiedzę o swoim idolu.

Spotkanie zorganizowano dla 
członków Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Rzgowie, którym 
serdecznie dziękuję za stworzenie 
wyśmienitej atmosfery, pierwszorzędną 
organizację, serdeczność i życzliwość. 
Pozdrawiam świątecznie i noworocznie, 
licząc na dalszą współpracę.

Anna Malinowska

Od dogoterapii do gwiazd

Rodzinne Bieganie
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„Jesienny Pejzaż” 2015 – piąta jubileuszowa edycja
Zostały wręczone nagrody 34 laureatom konkursu plastycznego„Jesienny 

Pejzaż” 2015, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury. Nagrody 
rozdali: Ewa Fryczka - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, radni: Grażyna 
Gałkiewicz, Jan Michalak oraz Małgorzata Rózga, kierownik Referatu Ogólnego 
Urzędu Miejskiego. Uroczystość poprowadził Wojciech Skibiński, dyrektor 
GOK, w którym odbył się finał konkursu. 

 Do konkursu zgłoszono 166 prac w czterech kategoriach wiekowych. Jury 
w składzie: Joanna Jeziorska – ASP w Łodzi, Marzena Napora Nowak – ASP 
w Łodzi, Łukasz Woźniak – architekt, rysownik przyznało następujące nagrody:
NAJMŁODSZA GRUPA WIEKOWA 
I miejsce ADAM GWIAZDA, 6 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
I miejsce LIDIA PIETRZAK, 4 lata – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
I miejsce OLIWIER PIKALA, 6 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
II miejsce KINGA DZIEWANOWSKA, 6 lat – Zajęcia Plastyczne w Starowej 
Górze
II miejsce KAROLINA KUROSZ, 6 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
II miejsce AMELIA LEWA, 5 lat – Zajęcia Plastyczne w Starowej Górze
II miejsce ALICJA PIETRASZCZYK, 4 lata – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
III miejsce LENA SZTANDOR, 5 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
WYRÓŻNIENIE MICHAŁ MŁYNARCZYK, 3 lata – Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie
ŚREDNIA GRUPA WIEKOWA 
I miejsce KACPER MASTALERZ, 9 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
I miejsce WERONIKA FRĄCKOWICZ, 7 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie (praca na zdjęciu poniżej)

I miejsce ADAM GAJEWSKI, 7 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
II miejsce MAGDALENA KLOC, 7 lat – Zajęcia Plastyczne w Starowej Górze
II miejsce MARIANNA ZOMMER, 9 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
III miejsce MILENA GROCHOWSKA, 7 lat – Zajęcia Plastyczne w Starowej 
Górze
III miejsce SANDRA PIETRASZCZYK, 8 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
III miejsce WOJCIECH WEREMCZUK, 9 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
WYRÓŻNIENIE SZYMON BECHAJ, 7 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
WYRÓŻNIENIE KACPER BIADUŃ, 8 lat – Zajęcia Plastyczne w Starowej 
Górze
WYRÓŻNIENIE MIKOŁAJ PACHOLSKI, 7 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
WYRÓŻNIENIE WIKTORIA PIETRZAK, 7 lat – Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie
WYRÓŻNIENIE NATALIA ZAGAJEWSKA, 8 lat – Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie

STARSZA GRUPA WIEKOWA 
I miejsce MATEUSZ MŁYNARCZYK, 11 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie (praca na zdjęciu poniżej)

II miejsce ANNA GAŁKIEWICZ, 10 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
II miejsce NATALIA WAWRZKO, 10 lat – Szkoła Podstawowa w Guzewie
III miejsce OLIWIA KRAJEWSKA, 10 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
III miejsce JAKUB KRAJEWSKI, 11 lat – Zajęcia Plastyczne w Starowej 
Górze
WYRÓŻNIENIE JAKUB HANS, 12 lat – Szkoła Podstawowa w Guzewie
WYRÓŻNIENIE WERONIKA PIÓRO, 11 lat – Zajęcia Plastyczne w Starowej 
Górze
WYRÓŻNIENIE JACEK WOJCIECHOWSKI, 12 lat – Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie
NAJSTARSZA GRUPA WIEKOWA 
GRAND PRIX SARA BEDNARSKA, 16 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie (praca na zdjęciu poniżej)

II miejsce DOBROMIŁA KRAJEWSKA, 17 lat – Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
III miejsce KSENIA CURKAN, 17 lat – Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
WYRÓŻNIENIE NATALIA NAWROCKA, 13 lat – Gminny Ośrodek 
Kultury w Rzgowie

Dodatkowo radna Grażyna Gałkiewicz ufundowała oraz wręczyła 7 nagród 
specjalnych „za wyjątkowy talent”, za które serdecznie dziękuję w imieniu dzieci. 
Dziękuję również nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Guzewie, Szkoły 
Podstawowej w Kalinie, Szkoły Podstawowej w Rzgowie oraz z Przedszkola 
„Lalibu” za zmobilizowanie podopiecznych do udziału w konkursie. Wszystkim 
166 uczestnikom konkursu gratuluję, że udało im się, w świecie zdominowanym 
przez komputery, tablety i smartphony znaleźć czas na działania twórcze 
i zabawę kolorami jesieni.

Irmina Kuzik
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W niedzielę 22 listopada br. odbyło się doroczne 
Święto Patronki Rzgowskiego Chóru „Camerata”- 
„Cecyliada 2015”.

Obchody rozpoczęła msza św. w intencji chórzystów 
w kościele parafialnym w Rzgowie. Podczas Eucharystii 
chór wykonał Hymn do Patronki - Św Cecylii, a także 
po raz pierwszy pieśń do Maryi – „Święta Matko...” 
Po niej odbył się krótki koncert, podczas którego 
chór zaśpiewał pieśni: „Piękna nasza Polska cała”, 
„Kołysanka” (J. Brahmsa), „Psalm 47- Kleszczmy 
rękoma wszyscy zgodliwie”(M.Gomółki) i „Niby 
Echo...”

Zgromadzona, wierna publiczność rzgowskiego 
chóru i sympatyczna atmosfera spowodowały, iż na 
bis chórzyści wykonali piosenkę „Smak i zapach 
pomarańczy”. To dosyć nowy utwór w repertuarze, 
zawierający przesłanie pozytywnych emocji i w sam 
raz nadający się na świąteczne, niedzielne popołudnie.

W ten oto muzyczny sposób celebrowaliśmy to 
poczwórne święto, ponieważ skumulowały się:
• Święto Patronki chórów, muzyków, organistów 

itp. – Św.Cecylii
• 12 rocznica powstania chóru
• podsumowanie intensywnego roku pracy
• spotkanie z władzami Rzgowa.

W tym wyjątkowym dniu swoja obecnością 
zaszczycili nas: burmistrz Rzgowa Konrad Kobus, jego 
zastępca Mateusz Kamiński, przewodniczący Rady 
Miejskiej - Jarosław Świerczyński, wiceprzewodnicząca 
RM - Ewa Fryczka, przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych - Leszek Chwiałkowski, radni Radosław 
Pełka i Rafał Kluczyński, a także proboszcz ks. 
Krzysztof Florczak, wikary ks. Krzysztof Burzyński 
oraz ks. Józef.

Podczas uroczystego spotkania, serdeczne 
podziękowania chórzystom i ich rodzinom oraz 
życzenia dalszej udanej współpracy złożyła chórmistrz 
Izabela Kijanka. 

Składając wyrazy szacunku, róże wręczyli 
dyrygentce oraz chórzystom „Cameraty”- burmistrz 
Konrad Kobus, jego zastępca Mateusz Kamiński 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 

Świerczyński. Głos zabrał również przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych Leszek Chwiałkowski.

Dzięki Kronice prowadzonej od początku 
działalności chóru oraz dzięki wystawie i albumom 
pełnych kolorowych, pamiątkowych fotografii, 
można było przypomnieć sobie historię powstania 
i działalności „Cameraty”.

Niespodzianką dla wszystkich podczas spotkania 
był koncert kilku utworów w wykonaniu duetu 
skrzypcowo-gitarowego - Izabeli Kijanki i Macieja 
Stefaniaka.

P.S. Cieszymy się, iż wciąż rośnie grono 
naszych fanów oraz słuchaczy ceniących rodzime 
produkcje muzyczne w niebanalnej przecież sztuce 
wielogłosowego śpiewania. A swoja drogą - miło 
jest spojrzeć z perspektywy na własne dokonania 
w środowisku lokalnym. Jesteśmy dumni z naszych 

osiągnięć i udziału we współtworzeniu kultury 
Rzgowa. Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej Rzgowa 
składamy serdeczne podziękowania za możliwość 
realizowania tych wyjątkowych muzycznych pasji.

Chórzyści Rzgowskiego Chóru „Camerata”
oraz Chórmistrz Izabela Kijanka

„Światłem malowane”…
…to tytuł wystawy fotografii, którą 

zorganizował Gminny Ośrodek Kultury 
w holu Hali Sportowej w Rzgowie. Na 
otwarcie wystawy 1 grudnia 2015 r. 
przybyło wielu znakomitych gości: 
zastępca burmistrza Rzgowa Mateusz 
Kamiński, przewodniczący komisji RM 
ds. społecznych Leszek Chwiałkowski, 
radni Grażyna Gałkiewicz oraz Marek 
Bartoszewski. Uroczystość poprowadził 
dyrektor Wojciech Skibiński,

Autorką prezentowanych prac 
jest Marzena Napora Nowak. Jej 
przygoda z fotografią zaczęła się od 
zdjęć analogowych już w Liceum 
Plastycznym. Zawodowo zajmowała się 
grafiką komputerową. Współpracowała 
ze Schwarzkopf & Henkel, Cornette, 
Gala-suknie ślubne i Hoop.

Udział w sesjach organizowanych 

z inicjatywy grupy „Migawka -Łódzkie 
Sesje Zdjęciowe” umożliwił jej 
współpracę z cenionymi wizażystami 
oraz profesjonalnymi modelkami. 
Świetnie czuje się zarówno w fotografii 
czarno-białej jak i kolorowej. Inspiracje 
czerpie z życia - dzieci zaczęła 
fotografować, kiedy została mamą. 
Tworzy unikatowe, pełne ciepła i uroku 
obrazy. Punktem wyjścia w kreacji 
zawsze jest dla niej światło. Obserwacja 
gry świateł widoczna jest we wszystkich 
pracach autorki, które prezentujemy 
pod wspólnym tytułem: „Światłem 
malowane”. 

Wystawę można oglądać do 20 
grudnia w Hali Sportowej oraz od 21 
grudnia do 15 stycznia w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie na I piętrze.

Irmina Kuzik

„Cecyliada 2015”, czyli 12. urodziny Chóru Camerata

Z A P R O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Kultury oraz Rzgowski 
Chór „Camerata” zapraszają na  

wernisaż wystawy fotograficznej p.t.:
„Rzgowski Chór „Camerata” w obiektywie. 

Rok 2015”
16 grudnia 2015r. godz.11.30.

Urząd Miejski w Rzgowie – I piętro.

Wstęp wolny.

fot.T.Łuczyński

fot. Michał Nowak
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Zyzio Kujon

Dodatek 
szkół 

z gminy 
Rzgów

LARA HIDANE KOLEJNY 
RAZ WYGRYWA!

6 listopada 2015 r. dwie 
uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Jana Długosza w Rzgowie: Lara 
Hidane oraz Wiktoria Prądzyńska 
uczestniczyły w Konkursie 
Wokalnym, w którym brały 
udział najlepiej śpiewające dzieci 
z województwa łódzkiego. Nasze 
dziewczęta brawurowo wykonały 
piosenki, najpierw solo a następnie 
w duecie. Miałem zaszczyt 
akompaniować im na pianinie. 
Od dawna przygotowywaliśmy 
się do konkursu. Po występie 
otrzymaliśmy gromkie brawa od 
publiczności oraz profesjonalnego 
jury, złożonego z zawodowych 
muzyków. Lara Hidane wywalczyła 

pierwsze miejsce w konkursie, 
Wiktoria Prądzyńska zajęła 
trzecie miejsce. Dziewczęta 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe w postaci 
instrumentów muzycznych. 

Serdecznie gratulujemy tak 
wielkiego sukcesu. Zachęcam do 
udziału w zajęciach wokalnych, 
które prowadzę w naszej szkole. 

Krzysztof Chrzanowski

W dniach 23-27 listopada 2015 roku Szkoła 
Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie 
obchodziła SZKOLNY TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 
I TOLERANCJI.

W ramach akcji w poniedziałek, 23 listopada 
uczniowie ubrani byli na żółto i witali wesoło 
wszystkich wchodzących do szkoły. W wręczali 
im uśmiechniętą buźkę oraz sentencje związane 

z życzliwością. Odwiedzili również instytucje 
w gminie Rzgów, gdzie ich przedstawicielom 
wręczali dyplomy z pozdrowieniami „Rzgów w sieci 
życzliwości”. Wśród obdarowanych znaleźli się: 
burmistrz Rzgowa Konrad Kobus oraz Mateusz 
Kamiński, zastępca burmistrza.

Pamiętajmy, że Uśmiech to najkrótsza droga do 
drugiego człowieka.

Tekst i fot. Anna Pikala

W drodze do Kazimierza 
Dolnego

Uczniowie klas IV, V i VI udali się wraz ze 
swoimi opiekunami: p. dyrektor Teresą Głąb, p. 
Agnieszką Jagielską oraz p. Magdaleną Mordaka 
na wycieczkę w okolice Kazimierza Dolnego.

Pierwszym punktem programu był 
Czarnolas. Zwiedziliśmy tu słynne Muzeum 
Jana Kochanowskiego. Obejrzeliśmy też piękną 
neogotycką kaplicę.

Następnie udaliśmy się do Puław. Tutaj 
podziwialiśmy siedzibę Czartoryskich. Widzieliśmy 
tu m. in. Domek Gotycki oraz Świątynię Sybilli.

Zwieńczeniem wycieczki był Kazimierz 
Dolny. Podziwialiśmy tu klimatyczny rynek 
z kamieniczkami, turystów spędzających beztrosko 
czas w kawiarnianych ogródkach i stada gołębi. 
Weszliśmy też na górę, znajdują się tam trzy 
krzyże, które zostały wystawione na początku 
XVIII wieku po epidemii cholery.

Na zakończenie wycieczki udaliśmy się na 
obiad, a po nim wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Zuzanna Szczepaniak, ucz. kl. VI

Tydzień uśmiechniętych buziek

W Szkole Podstawowej im. Św. 
Królowej Jadwigi w Kalinie, odbył 
się uroczysty apel z okazji 97 rocznicy 
odzyskania niepodległości. Uczniowie 
klasy IV-V przedstawili program 
muzyczno-artystyczny poświęcony 
Ojczyźnie. Po odśpiewaniu hymnu, 
dzieci recytowały piękne wiersze, 
śpiewały pieśni. Nie zabrakło „Roty”, 
„Legionów”, czy też „Echa dawnej 
piosenki”. O oprawę muzyczną 
zadbała Pani Barbara Kaczmarek. 

Wszyscy odświętnie ubrani i doskonale 
przygotowani przez swoich opiekunów 
Panią Magdalenę Mordaka i Panią 
Anetę Kujawską, wprowadzili uczniów 
szkoły w podniosły nastrój akademii. 
Na prośbę Pani Dyrektor– Teresy Głąb 
dzieci po raz drugi przedstawiły swój 
program dla rodziców, którzy przybyli 
do naszej placówki.

Martyna Wilk
ucz. kl. IV

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KALINIE
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Poziom czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej 
jest w opłakanym stanie. Statystyki biją na alarm, 
a uczniowie robią wszystko, żeby tylko nie czytać. 
Na szczęście nie wszyscy są wrogami książek, 
o czym przekonali się uczniowie z Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, włączając 
się do akcji Zostań fanem Sherkock’a Holmes’a. 

Z inicjatywy nauczycielki języka polskiego, p. 
Agnieszki Ruty oraz uczennicy klasy IIc, Martyny 
Kabzy, w czwartek 3. grudnia ruszyła akcja propagująca 
czytelnictwo. 

W czasie długiej przerwy zainteresowani 
uczniowie zajęli miejsca w saloniku czytelniczym 
przygotowanym w sali polonistycznej. Uczestnicy 
wchodzili do sali podając hasło, które kilka dni 
wcześniej ogłaszali organizatorzy akcji i otrzymali 
naklejkę – bilet z wizerunkiem mistrza dedukcji. Przy 
wtórze muzyki, pochodzącej z filmu o przygodach 
sławnego detektywa, wysłuchali pierwszej zagadki, 
którą przeczytała Martyna. Osobom, które znały 
prawidłowe rozwiązanie skasowano bilet. Zgodnie 
z założeniami akcji osoba, która zbierze najwięcej 

biletów z prawidłowymi rozwiązaniami, otrzyma 
nagrodę od organizatorów. 

Pierwsze spotkanie z Sherlock’iem okazało 
się sukcesem. Kolejna zagadka już w najbliższy 

czwartek. Jakie hasło wymyślą organizatorzy? Kto 
tym razem okaże się przestępcą? Czy rozwiązanie 
będzie oczywiste? Zapraszamy do czytania.

Tekst i fot. Agnieszka Ruta

OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI 
W GIMNAZJUM

Uroczystą akademią przygotowaną 
przez klasy IIIa i IIIc pod kierunkiem 
Pani Renaty Kisiel i Pani Edyty Waprzko, 
we współpracy z panem Leszkiem 
Kudrą, uczniowie Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
rozpoczęli 10. listopada obchody 97. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Gimnazjaliści zaprezentowali 
program słowno-muzyczny, w którym 
przywołali najważniejsze wydarzenia 
z historii Polski, dzięki którym 
Rzeczpospolita po 123 latach niewoli 
powróciła na mapy Europy. Ilustracją 
wystąpienia uczniów była prezentacja 
multimedialna, w przygotowaniu której 

pomocą służyła pani Agnieszka Ruta. 
W ramach obchodów 11. Listopada 

gimnazjaliści uczestniczyli również 
w projekcji filmu pt. „Pilecki” w kinie 
Tomi, w Pabianicach. Film przybliżył 
młodzieży postać Rotmistrza Witolda 
Pileckiego, żołnierza wyklętego, 
bohatera, który dobrowolnie trafił do 
obozu w Auschwitz, walczył w szeregach 
Armii Krajowej, a po wojnie został 
skazany przez władze komunistyczne na 
śmierć. Zwieńczeniem obchodów było 
uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy pod Pomnikiem Legionisty 
w Pabianicach przy asyście harcerzy 
z drużyny działającej w Rzgowie. 

11 listopada Gimnazjaliści 
zaprezentowali montaż słowno-
muzyczny w czasie gminnych obchodów 
Święta Niepodległości. W uroczystości 
w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Rzgowie, wzięli 

udział przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego wraz z Panią Dyrektor 
Moniką Łobodą. Po nabożeństwie 
uczniowie Gimnazjum złożyli kwiaty 

przy Grobie Nieznanego Żołnierza na 
cmentarzu parafialnym .

Sandra Sądkiewicz
klasa IIa

Wieczór filmowy 
w Gimnazjum

Gimnazjaliści już po raz 
drugi spotkali się w piątkowe 
popołudnie, 20 listopada 
w szkole, która na kilka godzin 
zamieniła się w salę kinową. 

Pierwszy taki wieczór 
odbył się w zeszłym roku, 
a ponieważ cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem, 
Samorząd Uczniowski 
postanowił kontynuować 
akcję. Na gimnazjalnym, 

dużym ekranie pojawiły się 
Listy do M, Szybcy i wściekli 
7 oraz Igrzyska śmierci, 
tytuły wyłonione w czasie 
głosowania. Organizatorzy 
zadbali o poczęstunek 
i wyjątkową atmosferę. Chyba 
wszyscy dobrze się bawili 
skoro dobrowolnie zostali 
w szkole prawie do 23. i to 
w piątek. Kolejny taki wieczór 
już w lutym.

Tekst i fot.
Agnieszka Ruta

Przerwa z książką
w Gimnazjum
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Nadchodzi czas podsumowań
Runda jesienna sezonu 2015/2016 

zakończona. Za nami dziesiątki spotkań 
wszystkich drużyn Zawiszy, które radziły 
sobie w rozgrywkach ligowych nieźle, 
aczkolwiek ze zmiennym szczęściem. 
Pośród tych wszystkich pojedynków nie 
sposób nie wyróżnić dwóch meczów 
w Rzgowie z wielkimi firmami nie 
tylko łódzkiej, ale i ogólnopolskiej piłki 
nożnej. Mowa oczywiście o sierpniowym 
starciu z Widzewem w ramach IV ligi 
oraz listopadowym półfinale okręgowego 
Pucharu Polski z ŁKS-em. W obu górą 
byli rywale, jednak te wydarzenia 
zostaną na długo w naszej pamięci. 
Łącznie oba te spotkania przyciągnęły 
na trybuny Stadionu Miejskiego im. 
Henryka Śmiechowicza ponad 1500 
fanów, a drugie tyle zgromadziło się 
na terenach wokół obiektu. Kolejnym 
wydarzeniem był oficjalny trening 
reprezentacji młodzieżowych U-20 
Polski i Szwajcarii, który odbył się 
w Rzgowie. Jeszcze długo wspominać 
go będą najmłodsi piłkarze Zawiszy, 
którzy mieli możliwość wspólnego 
trenowania z naszymi kadrowiczami, 
a po zajęciach zbierali autografy i robili 
pamiątkowe zdjęcia z przyszłymi 

gwiazdami polskiej piłki nożnej.
Sportowo ta runda należała do 

trudnych. Po zakończeniu poprzedniego 
sezonu zarząd podjął decyzję 
o przebudowie pierwszej drużyny, której 
trenerem został Jacek Włodarczewski. 
Do zespołu dołączyło czternastu nowych 
zawodników, zatem wiadomym było, że 
na dobre wyniki będziemy musieli trochę 
poczekać. Co więcej, dysponowaliśmy 
jedną z najmłodszych kadr w IV lidze, 
której średnia wieku jeszcze mocniej 
spadła po rezygnacji z występów na 
boisku Michała Osińskiego, który 
niestety przegrał walkę z kontuzją. 
Olbrzymie doświadczenie i wiedzę 
dotychczasowego kapitana Zawiszy 
postanowiliśmy wykorzystać w inny 
sposób, przekazując mu obowiązki 
drugiego trenera. Początek sezonu 
był udany, potem przyszły jednak 
mecze z silniejszymi ekipami, które 
bezlitośnie nas punktowały. Końcówka 
rundy, w której wygraliśmy trzy 
spotkania i zanotowaliśmy jeden 
remis pokazała jednak, że wszystko 
zmierza w dobrą stronę i na wiosnę 
będziemy zdecydowanie mocniejsi. 
Widoczny był brak doświadczenia, 

ponieważ seryjnie traciliśmy punkty 
w ostatnich minutach. Ostatecznie 
jesień kończymy na trzynastym miejscu 
w tabeli, gwarantującym na dzień 
dzisiejszy utrzymanie w IV lidze. 
Należy również wyróżnić znakomitą 
skuteczność naszych graczy, którzy 
zdobyli 40 bramek, co jest trzecim 
wynikiem w rozgrywkach. Więcej 
razy od Zawiszy do siatki trafiali tylko 
zawodnicy liderujących w tabeli drużyn 
KS-u Paradyż i GKS-u II Bełchatów. 
Indywidualnie najlepszym strzelcem 
ligi na półmetku sezonu został nowy 
kapitan rzgowian, Łukasz Wiśniewski, 
który aż 15 razy pokonywał bramkarzy 
rywali.

Pozostałe nasze drużyny spisały 
się na miarę oczekiwań. Rezerwy po 
rundzie jesiennej zajmują jedenaste 
miejsce w tabeli. Podopieczni Jerzego 
Rutkowskiego znakomicie radzili sobie 
na własnym boisku, gdzie zwyciężyli 
pięciokrotnie i raz zremisowali. Jednak 
na wyjazdach graliśmy fatalnie, 
notując osiem porażek i zaledwie jedno 
zwycięstwo. Małym pocieszeniem jest 
fakt, że wiosną w Rzgowie rozegramy 
aż dziewięć spotkań, co mamy nadzieję 
przełoży się na zdobycz punktową, która 
pozwoli na utrzymanie się w klasie 

okręgowej. Juniorzy (rocznik 1999 
i młodsi) prowadzeni przez nowego 
trenera Marcina Rutkowskiego przerwę 
zimową spędzą na czwartej pozycji 
w tabeli. W siedmiozespołowej lidze 
zanotowaliśmy trzy zwycięstwa i trzy 
porażki. Wyróżniający się zawodnicy 
z tego zespołu będą powoli włączani 
do rezerw, gdzie będą mieli okazję 
występów w klasie okręgowej dołączając 
tym samym do Konrada Jakubca, który 
zadebiutował już w drugiej drużynie. 
Najmłodsze zespoły prowadzone przez 
Michała Osińskiego, czyli odpowiednio 
ekipy Młodzików (rocznik 2004/05) 
i Orlików (rocznik 2006 i młodsi) 
sumiennie trenują przed rundą 
rewanżową. Jesień zakończyli w dolnych 
rejonach tabeli, jednak na tym etapie 
rozwoju wyniki są rzeczą drugoplanową. 
Patrząc na frekwencję i podejście do 
zajęć jesteśmy jednak pewni, że wiosną 
obie grupy dadzą nam wiele powodów 
do radości. Zimą będą szlifować formę 
na licznych turniejach halowych. Relacje 
z nich na bieżąco przekazujemy na 
naszej stronie internetowej www.
zawiszarzgow.pl, serdecznie zachęcamy 
do jej odwiedzania.

Z upoważnienia GLKS Zawisza
Kamil Poros

DZIEŃ PAPIESKI
Decyzją Konferencji Episkopatu 

Polski tegoroczny, XV Dzień Papieski 
obchodzony był na terenie Polski 
w dniu 11 października pod hasłem 
„Jan Paweł II- Patron Rodziny”.

Uroczysty apel z tej okazji odbył 
się w Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie 2 listopada. 
Został on połączony z nawiedzeniem 
relikwii Jana Pawła II w parafii i szkole. 

Peregrynacja relikwii Jana Pawła II 
po dekanatach Archidiecezji Łódzkiej 
ma na celu duchowe przygotowanie 
do święta młodego Kościoła, jakim 
będą Światowe Dni Młodzieży, które 
odbędą się w Krakowie 2016 roku.

Apel rozpoczął się uroczystym 
wniesieniem relikwii Świętego 
Jana Pawła II na salę gimnastyczną. 
Następnie młodzież przedstawiła 
historię Światowych Dni Młodzieży 
oraz program o Św. Janie Pawle II- 

Patronie Rodziny. Zostały w nim 
wykorzystane fragmenty przemówień 
Papieża, ukazujące wartość rodziny 
i ludzkiego życia od poczęcia aż 
do naturalnej śmierci. Nasz Rodak 
chciał być zapamiętany jako Papież 
Rodziny. Jego nauczanie było pełne 
troski o rodzinę i życie człowieka. 
W Nowym Targu 1979 roku powiedział 
„... rodzina jest podstawową komórką 
życia społecznego. Jest podstawową 
ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest 

rodzina, zależy naród, bo od tego zależy 
człowiek. Więc życzę, ażebyście byli 
mocni dzięki zdrowym rodzinom. 
Rodziną Bogiem silną...”.

Po części artystycznej przedstawionej 
przez uczniów gimnazjum Ksiądz 
Proboszcz udzielił uroczystego 
błogosławieństwa relikwiami Świętego 
Jana Pawła II. Niech to wyjątkowe 
spotkanie ze Świętym będzie lekcją 
ku pełni chrześcijańskiego życia.

Elżbieta Wira

„Ciekawość, pierwszy stopień do…”
Jest tylko jedna zdolność, bez której uczenie się 

byłoby niesłychanie trudne, a może nawet niemożliwe 
- ciekawość. Oczywiście ciekawość nie jest tym 
samym co uzdolnienia, ale jest niewątpliwie ich bardzo 
istotną częścią. Gdy dołożymy do tego potencjał - są 
ze sobą nierozerwalnie związane i uzupełniają się 
wzajemnie. Dokładnie tak jest w wypadku Kamili 
Kapczyńskiej, uczennicy klasy IIIb Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Zajęła 
I miejsce w konkursie fotograficzno - ekologicznym 
pt. „Bioróżnorodność województwa łódzkiego”.

Na co dzień skromna i niezwykle ciepła 
osoba, na profilaktycznych zajęciach z fotografii 
i kole fotograficznym, odrywa się od świata liczb, 
pierwiastków i wzorów, by poszybować z innymi 
uczestnikami zajęć „w świat artystycznych doznań”. 
Nagroda i uznanie jury w konkursie fotograficzno - 
ekologicznym to nie jedyne osiągnięcia w tym roku. 
Do ważnych należy zaliczyć: I miejsce w konkursie 
fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”, II miejsce 

w gminnym pt. „Rodzinne Pasje”, zakwalifikowanie 
do wystawy pokonkursowej pt. „Lato, lato zostań 
dłużej’’ i podziękowanie za aktywne wspieranie idei 
ochrony polskich rzek z ogólnopolskiego konkursu 
„Rzeka”.

Cieszę się, ze Profilaktyczny Program „Fotografia 
moja pasja” i „Fotografia - alternatywa dla nudy”, 
pozwala młodzieży rozwijać pasje na miarę swoich 
możliwości. Przygotowane wystawy: „Kolory wiosny”, 
„Piękna Polska” i „Nakręceni na matematykę”, 
udział w konkursach „Rzeka”, „Rodzinne pasje”, 
„Portret”, „Lato, lato, zostań dłużej”, podziękowania 
za udział w akcjach, zdobyte wyróżnienia i nagrody, 
pokazują, ze program działa. Praktyczne zajęcia 
z aparatem w ręku, goście zapraszani na zajęcia, 
plenery, uczestnictwo w wystawach oraz warsztaty 
z zawodowymi fotografami dają młodzieży wiele 
okazji, by nie dać się zniewolić nudzie, marazmowi 
i używkom. Dają szansę przekonać się, że świat jest 
ciekawy i wart zainteresowania!.

Beata Ways
Kamila Kapczyńska
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W ubiegły piątek delegacja Zawiszy odwiedziła 
Małych Odkrywców z przedszkola w Gadce Starej. 
Mimo, że obecnie trwa tzw. sezon ogórkowy to Zawisza 
w wolnym czasie nie próżnuje. Tak naprawdę przerwa 
dotyczy tylko zawodników, gdyż przedstawiciele 
Zawiszy nieprzerwanie pracują nad prawidłowym 
funkcjonowaniem klubu. Zdajemy też sobie sprawę 
jak bardzo ważny jest pozytywny wizerunek oraz 
rozpowszechnianie Zawiszy jako dobrego partnera do 
współpracy na każdej płaszczyźnie funkcjonowania.

W związku z powyższym w ubiegły piątek 
delegacja Zawiszy w osobach Prezesa Roberta 
Świerczyńskiego i trenera Michała Osińskiego 
odwiedziła “Świat Odkrywców” - Przedszkole 
Niepubliczne i Żłobek, mające swoją siedzibę w Gadce 

Starej. Nasi przedstawiciele przekazali dzieciom trochę 
informacji o naszym klubie. Następnie odbył się 
pokazowy trening, podczas którego nie obyło się bez 
strzałów na szybko zmontowaną bramkę. Na koniec 
naszych odwiedzin przekazaliśmy przedszkolakom 
drobne upominki, odpowiednio oznaczone klubowymi 
znakami. Były w nich m.in. odblaskowe bransoletki: 
bo Zawisza to nie tylko rozwój poprzez sport, ale 
także dbałość o bezpieczeństwo naszych przyszłych 

i obecnych zawodników.
Także i nas spotkała bardzo miła niespodzianka, 

otóż zostaliśmy obdarowani wyklejanką wykonaną 
przez dzieci, a przedstawiającą postać piłkarza 
w barwach naszego klubu. Serdecznie dziękujemy!!

Zgodnie z przekazaną nam informacją przedszkolaki 

były zachwycone naszą wizytą, a obie strony 
zgadzają się w stwierdzeniu, że był to początek 
udanej współpracy. Od siebie dodamy, że mamy 
nadzieję, że kolejne spotkanie uda się zorganizować 
na naszym stadionie, tak aby można było zapoznać 
dzieci z zieloną murawą.

Krzysztof Fintzel
V-ce Prezes d.s sportu

Panu Tomaszowi Drabczyńskiemu
dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci Matki

Burmistrz Konrad Kobus 
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Przewodniczący Jarosław Świerczyński
z radnymi Rady Miejskiej w Rzgowie

Zawisza z wizytą w “Świecie Odkrywców”


