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To początek słów wyrytych na krzyżu poległych w 1913 
roku polskich legionistów, spoczywających na cmentarzu 
w Rarańczy. Miejscowość ta leży w pobliżu Czerniowiec – 
miasta wojewódzkiego na Ukrainie.

Porządkowanie mogił polskich legionistów to główny cel wyjazdu na 
Ukrainę młodzieży z naszej gminy. Wyjazd ten finansowany był przez NCK 
w Warszawie w ramach Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 
2009”. Młodzież nasza miała możliwość zawrzeć znajomość ze swoimi 
rówieśnikami z Ukrainy, poznać ich język, historię i kulturę regionu, zwy-
czaje, zachowania.

Wyruszyliśmy ze Rzgowa 26 maja wieczorem. Rano byliśmy już we 
Lwowie, gdzie po zwiedzaniu miasta młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicz 
na cmentarzu ORLĄT LWOWSKICH. Po południu dotarliśmy do Czernio-
wiec i zakwaterowaliśmy się w hotelu „Czeremosz”. Hotel ogromny, czysty i 
wygodny. Niemalże połowę dziesiątego piętra zajmowała nasza grupa. Pokoje 
dwuosobowe z łazienką i telewizorem. W skład grupy wchodzili przedstawi-
ciele z młodzieżowych drużyn OSP z terenu gminy, uczniowie Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie oraz uczniowie szkół podstawo-
wych. Rozpiętość wiekowa od 12 do 18 lat.

Dziś nie będziemy opisywać atrakcji turystycznych wycieczki, choć jest 
się czym pochwalić. Zwiedzaliśmy Lwów, Czerniowce, Kołomyję ze słyn-
nym muzeum pisanki, ale przede wszystkim Chocim i Kamieniec Podolski. 
Była to dla młodzieży spora dawka historii.

Piątek - trzeci dzień naszej wycieczki zarezerwowany był na porząd-
kowanie mogił legionistów. Młodzież była na to przygotowana. Zabrali ze 
sobą odpowiednie ubrania i buty. Dzień ten nie zapowiadał się dobrze. Całą 
noc padał rzęsisty deszcz, rano czarne chmury pełne wody przykrywały całe 
miasto. Jadąc autokarem w stronę Rarańczy, niebo stawało się coraz ciem-
niejsze. Baliśmy się, że deszcz pokrzyżuje nam plany. Na domiar złego to, co 
zobaczyliśmy na cmentarzu, było o wiele gorsze niż czarne chmury. Zoba-
czyliśmy las półtorametrowych krzaków i traw. Dzieci były zaskoczone tym 
widokiem, a my dorośli szybko zorientowaliśmy się, że dużo nie da się tu 
zrobić.

Wprawdzie zabraliśmy ze sobą szpadle, grabie, szczotki i robocze ręka-
wiczki, ale to wszystko było za mało. Ziemia była sucha i twarda jak skała, 
trawa wysoka i sztywna niedająca się w żaden sposób wyrwać. Poza tym teren 
do uporządkowania był bardzo rozległy. Pięć zbiorowych mogił o długości 
około 10 metrów i szerokości 3 metrów każda i duży plac wokół pomnika 
upamiętniającego zasługi legionistów, usytuowany pośrodku cmentarza. 
Przyznajemy szczerze, że byliśmy zdruzgotani. Ku naszemu zaskoczeniu 
trwało to tylko chwilę. Szybko podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna została 
przy pomniku, druga natomiast poszła na teren mogił. Pan Alek Kmieć – 
nasz pilot do Rarańczy, Polak mieszkający na Ukrainie, zorganizował na wsi 
kosę i siekierę. Starsi chłopcy wycinali zarośla, młodsi wynosili gałęzie na 
śmietnisko na skraju cmentarza. Na szczęście znalazł się wśród młodzieży 
„kosiarz”, który wykaszał te „długachne trawska”, inni je zgrabiali, a jesz-
cze inni wynosili. Druga grupa pracująca przy pomniku robiła dokładnie to 
samo. Rosły hałdy wynoszonego zielska i trawy, a na mogiłach robiło się 
coraz jaśniej i czyściej. Wyszło nawet zza chmur słonko. Wtedy to czyszcząc 
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Sprzedam działkę budowlaną
w Rzgowie
4.300 m²

501-763-123

Ruszyła budowa
hali sportowej

W połowie maja 2009 rozpoczęły się prace budowlane na terenie nale-
żącym kiedyś do GS-u, tuż obok budynku Szkoły Podstawowej w Rzgo-
wie. Poprzedziła je rozbiórka kilku magazynów wykonana w kwietniu. Do 
początku czerwca przygotowano teren budowy oraz wykonano część wyko-
pów i ław fundamentowych pod przyszłą halę sportową.

Obiekt będzie służył lokalnej społeczności, a szczególnie dzieciom i mło-
dzieży szkolnej. Specjalny łącznik połączy nową inwestycję z częścią istnie-
jącego budynku szkoły podstawowej. Hala mieszcząca 300 miejsc siedzących 
umożliwi rozgrywanie zawodów na szczeblu międzypowiatowym i innych.

Oczekiwana od lat inwestycja przyczyni się do rozwoju kultury fizycz-

nej na terenie naszej gminy, umożliwi naszym dzieciom i młodzieży szerszy 
dostęp do zajęć wychowania fizycznego oraz uprawianie różnych dyscyplin 
na poziomie i w warunkach, które pozwolą rozwinąć sportowe talenty nie 
tylko tych najmłodszych.

Być może program, jaki będzie realizowany w sekcjach sportowych zgru-
powanych przy hali, spowoduje, iż niekończące się godziny spędzane przed 
komputerem wielu spędzi właśnie w nowo budowanym obiekcie.

Janusz Nędzi

Głos zabiera dyrektor Dróg Wojewódzkich Mirosław Szychowski
Komendant Komisariatu Policji w Tuszynie Sławomir Gorzejewski 
z dzielnicowym Rzgowa Robertem Góreckim

Sesja ta odbywała się w przededniu 20. rocznicy pierwszych wol-
nych wyborów w Polsce w dniu 4 czerwca 1989 r.

Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski poprosił wszystkich uczest-
ników sesji o powstanie i pokrótce przypomniał wszystkim ten fakt, a w 
szczególności, że była to data, która zapoczątkowała zmiany nie tylko w 
Polsce, lecz w Europie i na świecie, upadek ZSRR, zjednoczenie Niemiec 
oraz powstanie kilkunastu nowych, wolnych państw na świecie. W celu 
upamiętnienia tak ważnej daty odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej 
„Jeszcze Polska nie zginęła”.

Hymn śpiewała również młodzież z Gimnazjum Kazimierza Jagielloń-
czyka w Rzgowie, która pod opieką nauczyciela gimnazjum - Pani Emilii 
Nowackiej, jako Koło Ekologiczne przedstawiła krótkie informacje na temat 
realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Oby-
watelskiej „Aktywni z natury” autorskiego projektu „Kupuję z głową”.

Fatalne skrzyżowanie
Zaledwie trzy tygodnie minęły od ostatniej, XL sesji i znów kolejna 

sesja. Bardzo pilną sprawą stało się rozwiązanie problemu bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 714 (ul. Grodziska - Pabianicka) 
z drogą powiatową (ul. Tuszyńska i Łódzka) w Rzgowie. Przewodniczący 
Rady zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, gdyż co trzy dni na w/w skrzy-
żowaniu dochodziło do poważnych wypadków, zaprosił na sesję Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Pana Mirosława Szychowskiego i 
Kierownika Rejonu z Piotrkowa – Pana Ireneusza Szredera.

Na sesję przybył również Komendant Komisariatu Policji w Tuszynie 

XLI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 3 czerwca 2009 r.
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Wycieczki KGW
Członkinie z KGW zwiedziły już Kraków, Łagiewniki, Kopalnię Soli i 

Srebra, Jaskinię Raj. Z radością wspominamy Góry Świętokrzyskie, Mazury, 
Trójmiasto, Tatry i Pieniny, a jeszcze wiele ciekawych miejsc przed nami do 
zobaczenia.

Wycieczki ze względu na mały koszt załatwiamy same bez pośrednic-
twa biur podróży, wybieramy najtańsze noclegi, śniadania i obiadokolacje. 
Wycieczki nie są długie. Zazwyczaj dwudniowe. Ale jak podkreślamy – 
lepiej być gdzieś krótko niż wcale. Wyjazdy wycieczkowe wykorzystujemy 
możliwie jak najefektywniej i staramy się zwiedzić jak najwięcej.

Wszystkie członkinie zgodnie twierdzą, że nie można siedzieć w domu, 
trzeba się ruszać i oderwać od codzienności. Z wycieczki przyjeżdżamy pełne 
wrażeń i wracamy do nich wspomnieniami, wystarczy to nam do następnej 
wycieczki, do której to już odliczamy czas.

Danuta Szymczak

POWITANIE LATA 2009
Program Uroczystości:

17 – 18 CZERWCA 2009 R.
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO godz. 16.00 – 21.00

19 – 20 CZERWCA 2009 R.
TURNIEJ SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI
(kompleks sportowo-rekreacyjny w Starowej Górze)

21 CZERWCA 2009 R.
Godz. 10.00 – 12.00 Turniej piłki nożnej.
10.00 – Atrakcje przygotowane przez ZPM „Grot”

– Gotowanie z Kuroniami
– Spotkanie z siatkarkami ORGANIKA – BUDOWLANI ŁÓDŹ

11.00 – Blok konkursowy dla dzieci
– Jazda sprawnościowa rowerem
– Rzut piłką do kosza
– Slalom
– Szukanie kwiatu paproci

13.00 – Mecz siatkówki kadra – mieszkańcy Starowej Góry
14.30 – Przeciąganie liny i loteria fantowa
14.00 – 15.00 – Zespół „Czarne Stopy” oraz występ innych zespołów
16.00 – Program Łódzkiego Domu Kultury
17.30 – Program Gminnego Ośrodka Kultury Rzgów w wykonaniu ZPiT 

„Rzgowianie”, chóru „Camerata” i zespół taneczny „Krasnale”
18.30 – Powitanie Gości, wręczenie nagród
19.00 – Ognisko (Zespoły „Camerata” oraz „Quest”)
20.00 – 24.00 – Zabawa przy Zespole „Quest”

Współorganizatorzy: Mieszkańcy Starowej Góry, OSP, KGW, ZKiOR, 
Rada Sołecka Starowej Góry, Samorząd Miejski Rzgów, Zakłady 
Przetwórstwa Mięsnego „GROT”, Łódzki Dom Kultury, Gminny 
Ośrodek Kultury Rzgów, KS „Zawisza” Rzgów, Automobilklub Łódzki, 
Agencja Ochrony EDMAR
Patronat honorowy: Burmistrz Rzgowa, ZPM „GROT” J. Grot.
Społeczny Komitet Organizacyjny (668-241-891)

Dzień Dziecka
Już po raz kolejny KGW, OSP i Pani Sołtys 31.05.2009 zorganizowały 

dla najmłodszych mieszkańców Starowej Góry i nie tylko „Dzień Dziecka”. 
Jak miło było patrzeć na uradowane dzieciaki, które z wielkim skupieniem i 
uwagą obejrzały występy swoich rówieśniczek z GOK w Rzgowie oraz bajki 
w wykonaniu autorów teatru „Piccolo”. Na życzenie dzieci była Pani Plastyk, 
która fantazyjnie malowała buzie wszystkim dzieciom. Panie z KGW wraz z 
Panią Sołtys zadbały o napoje i słodycze dla małych gości, strażacy z ochotą 
pokazali samochód i sprzęt strażacki z nadzieją, że przybędą do ich grona mali 
druhowie. Obiecujemy, że nigdy nie zapomnimy o tym wspaniałym dniu.

                                                               Danuta Szymczak



podkomisarz Sławomir Gorzejew
ski z dzielnicowym Robertem 
Gó rec kim. Komendant przedstawił 
krótką statystykę zdarzeń na tym 
skrzyżowaniu od początku roku 
2009 do 13 maja br., kiedy to doszło 
do kolizji, w wyniku której została 
rozbita szafa sterująca sygnalizacją. 
Od 13 maja do 3 czerwca, kiedy to 
nie działają światła, na wspomnia-
nym skrzyżowaniu doszło do sze-
ściu poważnych wypadków, których 
efektem były poważne obrażenia 
ciała u poszkodowanych. Widać 
wyraźnie, że przyczyną tych wypad-
ków jest wzmożony ruch, w szcze-
gólności na targowisku Polskiego 
Centrum Handlowego „Ptak”, oraz 
brak sygnalizacji.

Radni zarzucili opieszałość w 
naprawie sygnalizacji oraz żądali roz-
wiązań tymczasowych na podobne 
dni kryzysowe, takich jak zastępcza 
sygnalizacja świetlna. Dyrektor Szy-
chowski bronił się twierdząc, że nie 
ma możliwości takich zastępczych 
rozwiązań, że sygnalizacja ta jest 
już przestarzała (ma 12 lat) i że pro-
cedury zamówień publicznych nie 
pozwalają na przyspieszenie prac. 
Mówił, że wszczęto już proces pro-
jektowy nowoczesnej sygnalizacji 
świetlnej z kamerami przepuszcza-
jącymi ruch w razie zwiększonego 
strumienia samochodów z różnych 
kierunków, ale wybudowanie nowej 
sygnalizacji może potrwać nawet 
kilka miesięcy.

Stanęło na tym, że radni prze-
znaczyli kwotę 6 tys. zł na tzw. 
prowizorkę do czasu przebudowy, 
aby mogło pulsować cały czas żółte 
światło ostrzegające przed niebez-
piecznym skrzyżowaniem, a Rejon 
Dróg Wojewódzkich wymalował 
znaki poziome na skrzyżowaniu.

Przewodniczący wyraził zdzi-
wienie, że w takich sytuacjach, jak 
awaria sygnalizacji na bardzo ruchli-
wym skrzyżowaniach, wojewódz-
two wymaga tak długich procedur 
zamówień publicznych i apelował 
o ich skrócenie, jako że tu jest nara-
żone życie i zdrowie uczestników 
ruchu. Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
do którego należy to skrzyżowanie, 
obiecał, że spróbuje zastosować 
procedurę skróconą i przyspieszyć 
przebudowę sygnalizacji. Kończąc 
temat skrzyżowania – nikt nie był 
zadowolony z rezultatów tej dysku-
sji i tych rozwiązań. Na skrzyżowa-
niu nadal bowiem jest bardzo nie
bezpiecznie.

Finanse na Halę Sportową
Po odbytym przetargu na 

budowę Hali w stanie surowym, na 
wniosek Burmistrza Rada postano-
wiła przeznaczyć na jej budowę ze 
środków własnych w 2009 r. kwotę 
3.750.000 zł. Zaplanowano zabez-
pieczenie środków własnych na 
budowę „Sali sportowej z zapleczem 
i trybunami na 300 osób w Rzgowie 
przy ul. Szkolnej” w 2010 r. - kwotę 
2.800.000 zł, a w 2011 r. – kwotę 
3.100.000 zł. Ponieważ kwoty te z 
budżetu własnego pokrywają około 
50% wartości budowy hali, o resztę 
środków Gmina wystąpi do różnych 
instytucji pomocowych – jak obiecał 
Burmistrz Jan Mielczarek.

Nowy Fundusz Sołecki
Sejm uchwalił możliwość wyod-

rębnienia w budżecie gminy środków 
funduszu sołeckiego, który sołectwo 

mogłoby przeznaczyć na niektóre 
cele publiczne służące poprawie 
warunków życia wszystkich miesz-
kańców sołectwa. Aby taki fundusz 
uruchomić, sołectwo musi spełnić 
kilka warunków zawartych w usta-
wie. Rada Gminy musi co roku do 
końca marca (w roku 2009 wyjąt-
kowo do końca czerwca) wypo-
wiedzieć się, czy wyraża zgodę na 
wyodrębnienie środków funduszu 
sołeckiego w budżecie gminy na 
rok następny. I choć fundusz sołecki 
ma być dofinansowany w części z 
budżetu państwa, nie ukazało się 
jeszcze rozporządzenie wykonaw-
cze w tej materii, większość sołectw 
z naszej gminy orzekła też, że nie 
jest w stanie dotrzymać warunków 
uruchomienia funduszu sołeckiego 
- w związku z powyższym, radni 
głosami 11  „za”, 1 „przeciw”, 1  
„wstrzymujących się” nie wyrazili 
zgody na jego utworzenie w roku 
przyszłym.

Statuty sołectw
Rada Miejska uchwaliła 14 sta-

tutów sołectw dla sołectw: Rzgów I, 
Rzgów II, Starowa Góra, Stara Gadka, 
Huta Wiskicka - Tadzin, Grodzisko - 
Konstantyna, Romanów, Gospodarz, 
Kalino, Kalinko, Guzew - Babichy, 
Prawda, Czyżeminek, Bronisin Dwor-
ski.

Nowelizacja ustawy o samorzą-
dzie gminnym wprowadzona ustawą 
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
średnim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz. 
984 z późniejszymi zmianami) wpro-
wadziła jednoosobowy organ wyko-
nawczy gminy – wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta). Obowiązujące 
dotychczas statuty sołectw nadane 
sołectwom uchwałą Nr 40/90 Rady 
Gminy Rzgów dnia 28 grudnia 1990 
r. w treści swych postanowień zawie-
rają zapisy przywołujące były Zarząd 
Miasta i Gminy, jako organ wykonaw-
czy gminy uprawniony do np. zwoła-
nia zebrania wiejskiego, zarządzenia 
wyborów sołtysów i rad sołeckich na 
nową kadencję. Ponadto, treść statutu 
wymagała doprecyzowania niektórych 
jego postanowień bądź uregulowania 
spraw do tej pory nieunormowanych 
w sposób wyczerpujący, np. wybory 
uzupełniające organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej. Przepis art. 35 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 
nakłada na radę gminy obowiązek 
określenia statutu jednostki pomocni-
czej, po przeprowadzeniu konsultacji z 
jej mieszkańcami.

Rada Miejska w Rzgowie, 
uchwałą Nr XXVIII/190/2008 z dnia 
25 września 2008 r. określiła zasady 
i tryb przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami gminy w celu wyraże-
nia opinii o projekcie statutu jednostki. 
Burmistrz Rzgowa zarządzeniem 
Nr 55/2008 z dnia 6 listopada 2008 
r. wskazał tryb przeprowadzenia i 
termin, do którego konsultacje winny 
być przeprowadzone. W wyniku prze-
prowadzonych konsultacji nie zgło-
szono uwag ani wniosków do przed-
stawionych projektów.

Dotychczasowe statuty funkcjo-
nowały juz 18 lat i były przestarzałe, 
dlatego po przeprowadzeniu konsul-
tacji społecznych uchwalono nowe 
statuty, których treść ukaże się w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Łódzkiego i na stronach interne-
towych http://www.bip.rzgow.tensoft.
pl/ w zakładce „Prawo Lokalne” –> 
„Uchwały Rady”.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Bartoszewski
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Rzgowa (Rzgów, plac 500-lecia 22, tel. 2141353, 2141210) 
ogłasza II przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rzgów, położonych w 
miejscowościach Czyżeminek.

Lp. Oznaczenie nieruchomości           Pow. w m2    Cena do przetargu brutto
        wg ewidencji gruntów wg KW                                           (zł)
1.           96/4                        33992          1024                    65.424,94
2.           96/8                        33992          1315                    84.017,74

Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Pierwszy przetarg na wyszczególnione działki odbył się 20 maja 2009 roku.
Na działkach położonych w miejscowości Czyżeminek brak naniesień budowlanych. Na 
działce 96/4 znajduje się odcinek rowu odwadniającego o pow. 16 m2, nieużytek o pow. 
128 m2, a także 242 m2 terenu zadrzewionego. Część rowu odwadniającego z o pow. 37 
m2 znajduje się również na działce o nr 96/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczona są pod 
zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne – pod 
zabudowę usługową o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki. Zakaz lokalizacji 
zabudowy inwentarskiej powyżej 50 DJP. 
Lokalizacja zabudowy wg następujących zasad:
* przednia nieprzekraczalna linia zabudowy 5 metrów od linii rozgraniczającej drogi 
gminnej (granica działki), od istniejącego rowu - 4 m,
* wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do dwóch kondygnacji, w tym 
poddasze użytkowe,
* wysokość budynków gospodarczych – jedna kondygnacja,
* intensywność zabudowy do 0,5 (stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do 
powierzchni terenu działki budowlanej).
Adaptacja istniejących rowów melioracyjnych wraz ze strefą ochronną.
Z pełnym zakresem ustaleń w/p planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowane 
osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 i 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się, że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetargi nieograniczone ustne odbędą się w dniu 6 lipca 2009 roku o godzinie 13.00 w 
pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny gruntu w kasie 
urzędu w terminie do 29 czerwca 2009 roku (włącznie).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się w poczet ceny 
nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Rzgowa, woj. łódzkie (Rzgów, plac 500-lecia 22, tel. 042 
2141210, 2141353), ogłasza przetarg nieograniczony ustny, licytację na 
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonej 
w mieście Rzgów.

Lp   Oznaczenie nieruchomości      Pow. w m2        Cena brutto do przetargu
       wg ewidencji     wg księgi                                                   (zł)
           gruntów         wieczystej
1.             99                11577              9694                        1.335.351,00

Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Działka nr 99 leży w jednostce planistycznej „10SG”, dla której ustalono jako przeznaczenie 
podstawowe: wielofunkcyjna strefa aktywności gospodarczej pod zabudowę przemysłową 
- przemysł lekki nieuciążliwy, bazy, składy i magazyny, hurtownie, usługi komercyjne itd. 
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 
parkingi i dojazdowe drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
dla potrzeb lokalnych. Obsługa komunikacyjna działek z wyznaczonych w planie dróg. 
Zabudowa może być realizowana w odległości 5 mb. od linii rozgraniczającej dróg.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 
zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w 
Rzgowie.
Na działce brak naniesień budowlanych.
Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się dnia 6 lipca 2009 roku o godzinie 12.00 w 
pokoju nr 29 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargów powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny gruntu z takim 
wyprzedzeniem, aby na konto Urzędu Miejskiego w Rzgowie PeKaO SA I/O Nr 05 1240 
3435 1111 0000 3027 5773 środki wpłynęły w terminie do dnia 29 czerwca 2009 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się w poczet ceny 
nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

XLI Sesja RM w Rzgowie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 2

Wszystko jest jeszcze możliwe
Do zakończenia sezonu piłkar-

skiego w IV lidze pozostały jeszcze 
do rozegrania dwie kolejki. Z układu 
tabeli wynika, że pewnym awansu 
do III ligi może być tylko Pogoń 
Ekolog Zduńska Wola. O jeszcze 
jedno miejsce premiowane bezpo-
średnim awansem z drugiej pozycji 
oraz o prawo gry w barażach z trze-
ciego miejsca walczyć będą jeszcze 
cztery zespoły: KS Paradyż, Włók-
niarz Zelów, Gal Gaz Galewice oraz 
nasz Zawisza. Teoretycznie z tej 
czwórki z najsłabszymi przeciwni-
kami spotka się nasz zespół.

W sobotę 10 czerwca o godz. 
17.30 zmierzymy się z praktycznie 
zdegradowanym już Orłem Parzę-
czew oraz 13 czerwca również o 
godz. 17.30 z zajmującym czter-
naste miejsce UKS SMS Łódź. 
Naszym zadaniem jest oba te spo-
tkania wygrać. Jeśli tak będzie, to 
będziemy liczyć na „wpadki” Włók-
niarza Zelów, który zmierzy się u 
siebie z Zawiszą Pajęczno oraz na 
wyjeździe z liczącym jeszcze na grę 
w barażach Galem Gaz Galewice. 
KS Paradyż z kolei zmierzy się na 
wyjeździe z mogącymi sprawić nie-
spodziankę Czarnymi Rząśnia oraz 
u siebie z ostatnio nieźle grającą 
Pogonią Łask Kolumna.

Aby awansować bezpośrednio 
do III ligi, musimy liczyć na prze-
graną KS Paradyż oraz na remis 
Włókniarza Zelów. Do gry w bara-
żach potrzebny jest nam remis dru-
żyny z Zelowa, z którą zrównamy 
się ilością punktów. W tym przy-
padku pod uwagę będzie brany § 
23 Regulaminu Rozgrywek ŁZPN, 
który mówi, że w przypadku równej 
ilości punktów zdobytych przez dwa 
zespoły liczy się ilość punktów zdo-
bytych w spotkaniach między tymi 
zespołami (Wł. Zelów i Zawisza 
mają po trzy zdobyte punkty). Przy 
równej ilości punktów – korzyst-
niejsza różnica między zdobytymi 
i utraconymi bramkami w spotka-
niach tych drużyn (Wł. Zelów - 
Zawisza 4:4). Przy dalszej równo-
ści – obowiązuje reguła UEFA, że 
bramki strzelone na wyjeździe w 
spotkaniach tych drużyn liczone są 
podwójnie i tutaj już jesteśmy lepsi 
od drużyny z Zelowa, ponieważ na 
wyjeździe zdobyliśmy dwie bramki 
(przegrana Zawiszy 3:2), a nasi 
przeciwnicy tylko jedną (wygrana 
Zawiszy 2:1). Gal Gaz Galewice 
przy zdobyciu przez nas kompletu 
punktów nie ma szans na dogonie-
nie naszego zespołu. Zawodnicy z 
Galewic, aby awansować lub zagrać 
w barażach, mogą liczyć tylko na 
poważniejsze potknięcia KS Para-
dyż i Włókniarza Zelów.

Nasze marzenia o grze w III 
lidze są możliwe dzięki rozmowie, 
jaką przeprowadził największy orę-
downik awansu Zawiszy Przewod-
niczący Rady Miejskiej Pan Marek 

Bartoszewski, Burmistrz Rzgowa 
Pan Jan Mielczarek oraz Prezes 
Klubu Bogdan Papuga z Panen 
Antonim Ptakiem, który był zainte-
resowany naszym awansem i obiecał 
większą pomoc finansową w przy-
padku awansu, a jeśli to się nie uda, 
to utrzymać pomoc finansową na 
minimum dotychczasowym pozio-
mie. Deklaracja Pana Antoniego 
Ptaka daje nadzieję na przyszłość 
klubu, bo mogło być z tym różnie, 
ponieważ wcześniej były przymiarki 
do dość drastycznego obcięcia finan-
sowania klubu przez CT Ptak. Pod-
czas tej rozmowy władze Rzgowa 
zadeklarowały pomoc w poszukiwa-
niu dalszych sponsorów klubu oraz 
znalezieniu pieniędzy na moderniza-
cję stadionu w celu dostosowania do 
rozgrywek w III lidze.

Od ostatniego wydania „Naszej 
Gminy” Zawisza rozegrał siedem 
spotkań ligowych, z których dwa 
przegrał: z KS Paradyż 2:1 oraz z 
Pogonią Ekolog Zduńska Wola 2:0. 

Pozostałe mecze z Czarnymi Rzą-
śnia, Pogonią Łask Kolumna, Zjed-
noczonymi Stryków, Włókniarzem 
Zelów oraz MKP Zgierz rozstrzy-
gnął na swoją korzyść.

Z pierwszych sześciu zespołów 
w tabeli nasza drużyna wiosną zdo-
była najwięcej, bo 32 punkty. Na 
drugim miejscu jest KS Paradyż – 
30 punktów, po 27 oczek ma Pogoń 
Ekolog Zduńska Wola i Gal Gaz 
Galewice, a 24 Ceramika Opoczno. 
Na wiosnę w rozegranych piętnastu 
kolejkach można było zdobyć 45 
punktów.

Drugi zespół, choć do zakoń-
czenia rozgrywek pozostała jesz-
cze jedna kolejka, zapewnił sobie 
czwarte miejsce w tabeli. Biorąc 
pod uwagę kłopoty kadrowe tego 
zespołu, miejsce to trzeba uznać za 
satysfakcjonujące.

W następnym sezonie Zawisza 
II będzie występował w całkiem 
odmienionym składzie niż w sezonie 
bieżącym, ponieważ Zarząd Klubu 
ma zamiar do najmłodszych zawod-
ników tej drużyny włączyć zawod-

ników z drużyny „Deyna” od czasu 
do czasu wspartych zawodnikami I 
drużyny. O szczegółach tej reorga-
nizacji poinformujemy w terminie 
późniejszym.

Zespoły młodzieżowe prowa-
dzone przez trenera Jana Łubisa, 
które uczestniczyły w rozgryw-
kach w klasie „KUCHAR” rocznik 
1995/96 i w klasie „GÓRSKI” grupa 
D rocznik 1998/99 i młodsi, uzy-
skały następujące wyniki.

W klasie KUCHAR” zespół 
po rozegraniu 19 meczów zajmuje 
8 miejsce z 25 punktami. Bilans 
meczów to 8 zwycięstw, 1 remis i 
10 porażek. W rozgrywkach brało 
udział 14 zawodników: Piotr Sar-
liński, Mateusz Pokorski, Adrian 
Górski, Dominik Makiewicz, Rafał 
Bartłomiejczyk, Konrad Kraszewski, 
Sebastian Makowski, Witold Juśkie-
wicz, Krystian Łuczyński, Michał 
Sadowski, Patryk Wdowiak, Michał 
Pierzyński, Patryk Michalski, Rafał 
Gąsiorek. Najlepszymi strzelcami 

w zespole są Mateusz Pokorski i 
Adrian Górski. Duże postępy w 
porównaniu z poprzednim sezonem 
poczynił Sebastian Makowski oraz 
Konrad Kraszewski.

Drugi zespół w klasie GÓRSKI 
„D” rocznik 1998/99 w rozgrywkach 
po 17 meczach zajmuje 9 miejsce z 
10 punktami. Bilans meczów to 3 
zwycięstwa, 1 remis i 13 porażek. 
Drużyna najmłodsza była repre-
zentowana przez 15 zawodników: 
Maciej Bartłomiejczyk, Dominik 
Gałkiewicz, Sebastian Gałkiewicz, 
Konrad Kordys, Krzysztof Karga, 
Patryk Kmieć, Konrad Jakubiec, 
Damian Płachta, Krystian Sońta, 
Karol Samiec, Bartłomiej Sztandor, 
Bartosz Zając, Michał Zarówny, 
Przemysław Koszowski, Mikołaj 
Szymański.

W dniu 26 czerwca zespół 
„Górski” uczestniczył w zorganizo-
wanym w Tuszynie przez ŁZPN tur-
nieju „Orlik 2012”. Drużyna nasza 
pokonała dwa razy po 3:0 dwie 
drużyny z Tuszyna i awansowała do 
dalszej edycji rozgrywek. Bramki 

zdobywali Dominik Gałkiewicz – 
4 oraz Bartosz Zając – 1 i Krystian 
Sońta – 1.

Dobiegła końca runda wiosenna 
w Klasie „Deyna”. Zespół prowa-
dzony przez trenera Roberta Świer-
czyńskiego odniósł 6 zwycięstw, 1 
raz zremisował i poniósł 4 porażki; 
stosunek bramek: 21 – 18. W run-
dzie wiosennej bramki zdobywali 
- Zapieraczyński 3, Stępniewski 3, 
Sapała 2, Roszczyk 1.

Postawę zawodników w rundzie 
można ocenić pozytywnie, choć 
wyniki może tego nie pokazują. Gra 
była przyzwoita, ale krótka ławka 
powodowała, że niekiedy rezultaty 
spotkań były gorsze niż oczekiwa-
liśmy.

Ciekawostką tej grupy rozgryw-
kowej jest fakt, że z rozgrywek z 
różnych powodów w trakcie sezonu 
wycofały się drużyny z czterech 
klubów. Tego jeszcze nigdy nie 
było.

Należy również dodać, że kilku 
zawodników z powodzeniem zade-
biutowało w rozgrywkach seniorów 
w drugim zespole Zawiszy. Mimo 
swojego młodego wieku dzielnie 
walczyli ze starszymi kolegami. 
Między innymi Marcin Nowicki 
w swoim pierwszym „dorosłym” 
meczu ustrzelił hat-trick’a.

W zespole jest kilku zawodni-
ków, którzy mają zadatki na piłka-
rzy, którzy z powodzeniem będą 
mogli rywalizować w wyższych kla-
sach rozgrywkowych, i należy mieć 
nadzieję, że ich rozwój będzie postę-
pował w dobrym kierunku.

Uzyskane wyniki w rundzie 
wiosennej:
* MKS Żychlin – Zawisza 3:0 vol.
* Zawisza – Start Brzeziny 3:0 vol.
* ChKS Łódź – Zawisza 5:1 (3:0)
(bramka: Zapieraczyński)
* Zawisza – Włókniarz Konstanty-
nów 1:4 (0:2)
(bramka: Zapieraczyński)
* Iskra Dobroń – Zawisza 0:0 (0:0)
* Zawisza – MKS Grabów 2:0 (2:0)
(bramki: Sapała 2)
* Zawisza – MKP Zgierz 2:6 (2:2)
(bramki: Stępniewski 2)
* MKS Tuszyn – Zawisza 0:3 vol.
* Zawisza – MKS Kutno 3:0 (0:0)
(bramki: Stępniewski, Zapieraczyń-
ski, Roszczyk)
* LKS Leśmierz – Zawisza 0:3 vol.
* Zawisza – MKS Łodzianka 3:0 
vol.

Kadra zespołu: Rafał Gąsiorek, 
Damian Kosiada, Robert Kwast, 
Kamil Muras, Kamil Nowak, 
Marcin Nowicki, Adrian Pisiałek, 
Filip Przytulski, Bartłomiej Rosz-
czyk, Jakub Sądkiewicz, Wojciech 
Sadłowski, Kamil Sapała, Konrad 
Stępniewski, Damian Strzałkowski, 
Kamil Zapieraczyński.

Klub GLKS „ZAWISZA” 
Rzgów jest zainteresowany nabo-
rem nowych zawodników z rocznika 
1995/1996 oraz 1999/2000.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów
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z mchu krzyże (2 drewniane, prawdopodobnie tak stare jak mogiły i 3 beto-
nowe ustawione w 1936 roku), odkryliśmy przejmującą treść słów wyrytych 
na nich. Pierwszy na cementowej podstawie brzmiał:

„Ktokolwiek jesteś naucz się
ode mnie jak słodko i szlachetnie
umierać dla ojczyzny”
Drugi zaś wyryty na czarnym ze starości drewnianym krzyżu:
„Ojczyznę, wolność racz nam
wrócić Panie – 1915”
Drewniane krzyże są bardzo zniszczone i kruche, więc trzeba było bardzo 

ostrożnie przy nich pracować, aby ich nie uszkodzić. Chcąc je zabezpieczyć, 
dzieci obłożyły je kamieniami. Wokół pomnika młodzież posadziła sadzonki 
tui, które zabraliśmy ze Rzgowa. Nie było to wcale takie proste. W ziemię 
suchą i twardą nie można było wbić szpadla. Chłopcy najpierw kruszyli ją 
uderzeniami siekiery, potem polewali wodą i dopiero można było wykopać 
dołki pod sadzonki. Posadzone roślinki obłożyli kamykami, żeby nie zarosły 
trawą. Dziewczynki nazbierały rumianków i ustawiły ogromny bukiet pod 
pomnikiem. Praca szła sprawnie, a nasze dzieci krzątały się jak przysłowiowe 
„mróweczki”. Około godziny 15:00 wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni, ale 
też zadowoleni z siebie. Miło było popatrzeć na efekty naszej ciężkiej pracy. 
My opiekunowie grupy byliśmy dumni z naszej młodzieży. Wiedzieliśmy, że 
pracowali z potrzeby serca, a nie dlatego, że tak było trzeba.

Ostatnim zadaniem do zrealizowania było umocowanie marmurowej 
tablicy pamiątkowej ufundowanej przez p. Stanisława Bednarczyka z napi-
sem:

„W hołdzie polskim legionistom
poległym za niepodległość ojczyzny
młodzież Miasta i Gminy Rzgów (Polska)
Towarzystwo Kultury Polskiej
im. Adama Mickiewicza
obwodu czerniowieckiego (Ukraina)
02.06.2009 r.”
W poniedziałek ponownie pojechaliśmy na cmentarz w Rarańczy.
O godzinie 11:00 odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej. 

Dokonał tego proboszcz polskiej parafii w Czerniowcach. Nasi młodzi stra-
żacy w mundurach bojowych pełnili wartę honorową przy pomniku i mogi-
łach legionistów. Troje harcerzy w mundurach złożyło wiązankę kwiatów i 
znicze przed tablicą. Dziewczynki w białych bluzeczkach przy każdym z 5 
krzyży złożyły wianuszki z kwiatów i znicze zakupione ze składkowych pie-
niędzy całej naszej grupy.

Uroczystość ta odbywała się w niezwykle podniosłej atmosferze. Nasza 
młodzież kolejny raz stanęła na wysokości zadania. Znów byliśmy z nich 
bardzo dumni.

Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Ukrainie p. Władysław 
Strutyński złożył naszym dzieciom podziękowania za ogromną pracę przy 
porządkowaniu mogił, podkreślając przy tym, że jesteśmy pierwszą grupą z 
Polski, która podjęła się tego zadania.

Miłym zaskoczeniem dla nas było zainteresowanie naszą pracą Telewizji 
Czerniowieckiej, której ekipa filmowała przebieg poniedziałkowej uroczy-
stości.

My ze swojej strony złożyliśmy spoczywającym na cmentarzu w Rarań-
czy legionistom polskim przyrzeczenie. Obiecaliśmy im, że po powrocie do 
domu, do Polski opowiemy naszym rodzinom, znajomym i mieszkańcom 
naszej gminy, jak bardzo są tu samotni i zapomniani przez rodaków i kraj, za 
wolność którego oddali swe młode życie...

Co niezwłocznie czynimy
Regina Bagińska

Włodzimierz Kaczmarek

Ktokolwiek jesteś...
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Kronika miesiąca 
maja 2009

1.05. – Gminne Zawody Pożarnicze OSP
1-4.05 – Pobyt delegacji i zespołów artystycznych z Ukrainy
3.05 – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja z udziałem zespołów z Ukrainy
10.05 – Odpust w naszej parafii
17.05 – I Komunia Św. w parafii Rzgów
18.05 – XLI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
22.05 – Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Świerszczykowe 

Wierszyki”
26.05-3.06 – Wyjazd naszej młodzieży na Ukrainę - wycieczka Polsko-

Ukraińska
27.05 – Obchody Dnia Matki
30.05 – Impreza z okazji Dani Dziecka w Hucie Wiskickiej
31.05 – Obchody Dnia Dziecka w Starowej Górze Kronika policyjna

Wydarzenia na terenie miasta i gminy Rzgów w maju 2009 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wszystkich chętnych pragnących 
związać swoją przyszłość ze służbą w Policji prosi o kontakt pod adresem: 
WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, 91-048 ŁÓDŹ, ul. LUTOMIERSKA 
108/112. TEL. 042/665-30-16, 042/665-13-65, 042/665-13-69. ADRESY 
INTERNETOWE: www.lodzka.policja.gov.pl, sekcjadoboru.kwp@lodzka.
policja.gov.pl

W dniu 1.06.09 KP Tuszyn uzyskał informację, że n/n sprawca po pokonaniu 
zamka w drzwiach wejściowych do pomieszczenia gospodarczego dokonał 
kradzieży z jego wnętrza myjki ciśnieniowej o wart. ok. 4000 zł. Do zdarze-
nia doszło na terenie zakładów mięsnych w m. Starowa Góra. Czynności w 
tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny KP Tuszyn.
W dniu 26.05.2009 r. na terenie skrzyżowania ul. Pabianickiej i Łódzkiej 
doszło do kolizji drogowej z udziałem trzech pojazdów, osoby poruszające 
się tymi pojazdami doznały ogólnych obrażeń. Sprawca został ukarany man-
datem karnym. Do zdarzenia doszło na skutek niedostosowania się do znaków 
drogowych umieszczonych w rejonie tego skrzyżowania.
Funkcjonariusze PP Rzgów dokonali zatrzymania nietrzeźwego kierowcy, 
który kierował samochodem osobowym w m. Kalino, po badaniu okazało się, 
że w wydychanym powietrzu wymieniony miał 1.5 promila alkoholu. Osoba 
ta została zatrzymana i po uzgodnieniu z Prokuratorem Prokuratury Rejono-
wej w Pabianicach zastosowano wobec niej postępowanie przyspieszone.
W dniu 17.05.09 r. mieszkaniec Starowej Góry powiadomił Posterunek 
Policji w Rzgowie, że n/n osoba za pośrednictwem portalu internetowego 
„Nasza Klasa” kieruje wobec niego groźby pozbawienia życia. Czynności 
zmierzające do ustalenia sprawcy są prowadzone przez Komisariat Policji w 
Tuszynie.

DZIELNICOWI GMINY RZGÓW
mł. asp. ROBERT GÓRECKI – MIASTO RZGÓW oraz wsie KALINKO, 
KALINO i ROMANÓW.
mł. asp. ARKADIUSZ KASZPRZAK – wsie BRONISIN DWORSKI, 
BABICHY, CZYŻEMINEK, GRODZISKO, STARA GADKA, GOSPO
DARZ, GUZEW, HUTA WISKICKA, KONSTATNTYNA, PRAWDA, 
TADZIN i STAROWA GÓRA.

POLICJANCI PP RZGÓW I KP TUSZYN apelują do mieszkańców miasta i 
gminy Rzgów, aby nie pozostawiali niezabezpieczonych drzwi wejściowych 
do swoich posesji. W ostatnim okresie czasu odnotowano przypadki kradzieży 
mienia z wnętrza posesji, w czasie gdy na jej terenie znajdowali się właściciele 
obiektu, sprawcy wykorzystali fakt niezabezpieczenia drzwi wejściowych oraz 
nieuwagę domowników. Do zdarzeń doszło w porze dziennej.
W ostatnim okresie czasu nasiliło się też zjawisko kradzieży z włamaniem 
do budynków będących w budowie. Sprawcy dokonują tam kradzieży arma-
tury grzewczej oraz narzędzi do prac wykończeniowych. Wobec czego zwra-
camy się z apelem, aby w każdym przypadku spostrzeżenia podejrzanych 
osób lub pojazdów w rejonie tego typu budynków informowano Policję POD 
PODANE NIŻEJ NUMERY TELEFONÓW:

TELEFONY ALARMOWE
POSTERUNEK POLICJI W RZGOWIE 042 214 10 07
KOMISARIAT POLICJI W TUSZYNIE CAŁODOBOWY 042 614 25 60
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLUSZKACH 044 714 69 77
TELEFONY ALARMOWE BEZPŁATNE 997 i 112 z tel. komórkowych

W związku z uszkodzeniem w dniu 13.05.09 r. sygnalizacji świetlnej w rejo-
nie skrzyżowania ulicy Pabianickiej i Łódzkiej w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców Rzgowa i gm. Rzgów Policjanci z PP Rzgów i KP Tuszyn ape-
lują i proszą o przestrzeganie zasady pierwszeństwa obowiązującej na tym 
skrzyżowaniu. Odnotowano w ostatnim okresie czasu wzrost zdarzeń drogo-
wych w tym miejscu, skutkują one uszczerbkiem na zdrowiu uczestników, a 
także dużymi stratami materialnymi. Posterunek Policji w Rzgowie zwrócił 
się pisemnie do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb. o znaczne 
przyspieszenie usunięcia tej usterki.

Gdzie te ryby?
Pytali młodzi uczestnicy zawodów wędkarskich organizowanych z okazji 

Dnia Dziecka przez Koło Wędkarskie ze Rzgowa w dniu 6 czerwca na zbior-
niku wodnym w Rzgowie przy ul. Zielonej. Ryby w tym dniu nie brały, może 
spowodowane to było złą pogodą, padał deszcz, ale ważne były emocje i 
udział w zawodach.

Ponieważ nie złapano żadnej ryby, organizatorzy postanowili przeprowa-
dzić losowanie nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki wędkarskie. 
Na koniec zawodów było ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Organizatorzy dziękują Radzie Miasta i Gminy Rzgów za ufundowanie 
nagród, a ZPM „Grot” ze Starowej Góry za przekazanie smacznej kiełbaski 
na ognisko.                                                             Włodzimierz Kaczmarek

Kupuję z głową – trzymam się zdrowo
Każdy z nas na co dzień jest konsumentem, ale 

czy każdy dokonuje właściwych wyborów? To, 
czy wiemy, co kupujemy, związane jest nie tylko 
z naszym zdrowiem, lecz również z gospodarką 
odpadami i stanem środowiska przyrodniczego. 
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Rzgowie postanowili zająć się przyjazną 
środowisku i ludziom świadomą konsumpcją, a 
właściwie zwalczaniem „wirusa konsumpcji”. 
Jest to jeden z obszarów zrównoważonego roz-
woju. „Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w 
którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być 
zaspokojone bez umniejszenia szans przyszłych 
pokoleń na ich zaspokojenie”.

Grupa ekologów naszej szkoły włączyła się 
do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej 
„Aktywni z Natury”. Od marca rozpoczęliśmy 
realizację autorskiego projektu „Kupuję z głową 
- trzymam się zdrowo”. Praca przebiegała w dzie-
sięciu zespołach zadaniowych zgodnie z opraco-
wanym harmonogramem.

Zespół „Ankieterek” z IB (Martyna, Karolina, 
Kasia i Dominika) zajęła się badaniem „śladu 
ekologicznego gospodarstwa domowego”. Dziew-
częta przeprowadziły w szkole ankiety, dotyczące 
konsumowania świata, czyli nawyków żywienio-
wych i gospodarki odpadami. Dokonały ich ana-
lizy, sporządziły diagramy oraz plan naprawczy.

„Kartografki” przeprowadziły wywiady z 
mieszkańcami na temat potrzeb konsumenckich 
oraz podjęły się opracowania „mapki - spacerow-
nika po świadomej konsumpcji”, na którą nanio-
sły miejsca, gdzie można kupić produkty zdrowe 
i fairtrade’owe.

„Reklamujące aktorki” z klasy IIIB (Julia, 
Justyna, Ania, Paulina i Karina) zajęły się pra-
wami konsumenta. Przygotowały scenki prezen-
tujące te prawa.

Zespół „3R”(Reduce, Reuse, Recycle) z 
klasy IIB w składzie Kinga, Ola, Natalia, Ewe-
lina i Michał chętnie podjął się realizacji zadania 
„Wszystko o odpadach, czyli poznasz bliźniego 
po śmieciach jego”. Zaangażowali do działań 
również innych uczniów gimnazjum.

Pod hasłem świadomej konsumpcji kryje 
się nie tylko segregacja odpadów, ale przede 
wszystkim zmniejszenie ilości śmieci. Używanie 
powtórne (reuse) wykorzystała grupa „Plasty-
czek” z klas III i I, która dzielnie produkowała tzw. 
„przetwory”: papier czerpany, biżuterię, maskotki 
i przedmioty dekoracyjne z odpadów.

Grupa „Gastronomek” z IIIA (Agata, Ala, Ola, 
Gosia) oprócz przygotowania zdrowej, lokalnej 
żywności opracowała broszurę „Jedzmy natural-
nie”, w której można znaleźć przepis na upiecze-
nie zdrowego chleba na zakwasie.

Dziewczęta z klasy ID „Ambasadorki FT” 
zajęły się zadaniem „Sprawiedliwy Handel – gwa-
rancją lepszego losu dla producentów Trzeciego 
Świata”. Przygotowały wystawę i ulotki promu-
jące tę ideę.

Co to jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)? 
Fair Trade oznacza cały ruch zaangażowany w 
zapewnienie godnego życia rolnikom i pracow-
nikom z Południa poprzez sprawiedliwe warunki 
życia. Znak certyfikacyjny FAIRTRADE (pisany 
bez spacji) jest niezależną gwarancją, że dany pro-
dukt znajduje się w obrocie zgodnie z międzyna-
rodowymi standardami Sprawiedliwego Handlu 
określonymi przez FLO. Zakup produktów 
opatrzonych tym znakiem pozwala na poprawę 
warunków pracy oraz warunków socjalnych drob-
nych rolników w krajach Trzeciego Świata, przy-
czynia się do ich godnego życia.

Pijąc codzienną kawę, herbatę czy kakao, 
jedząc czekoladę, banany, pomarańcze, nie zasta-
nawiamy się, skąd pochodzą te produkty. Nie zda-

jemy sobie sprawy, że są to owoce niewolniczej 
pracy i wykorzystywania dzieci, które zamiast 
chodzić do szkoły pracują na plantacjach. Jeśli 
chcemy pomóc rolnikom Południa, kupujmy 
towary FT. Mamy wówczas pewność, że ludzie, 
którzy pracowali przy ich produkcji, dostali 
uczciwą zapłatę za swoją pracę. Dzięki premiom 
Fair Trade realizowane są projekty budowy szkół, 
przychodni lekarskich, studni czystej wody. Od 
naszego wyboru konsumenckiego zależy, czy 
będziemy mogli ze spokojnym sumieniem delek-
tować się kawą lub bananem w polewie czekola-
dowej.

Grupa „Projektantów” zajęła się produkcją 
płóciennych toreb promujących Sprawiedliwy 
Handel oraz stosowanie zasady „3R” (reduce, 
reuse, recycle). Na ponad stu torbach zostało 
namalowane logo projektu autorstwa Adriana 
Marchewczyńskiego z IIIC. Pragniemy podzięko-
wać za życzliwość i pomoc w uszyciu „FTtoreb” 
naszym mamom i babciom, a szczególnie paniom: 
Renacie Płusie, Grażynie Samiec, Magdalenie 
Biesadze, Hannie Koneckiej, Dorocie Donifacy. 
Głęboko wierzymy, że okazana pomocna dłoń 
będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowa-
nej na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego 
naszej gminy.

Publiczna prezentacja projektu odbyła się w 
sobotę 23 maja br. na VI Majowym Pikniku Gim-
nazjalnym. Poszczególne grupy zadaniowe przed-
stawiły efekty swojej pracy. Powstała wystawa 
wyników audytu szkolnego - „Ślad ekologiczny 
gospodarstwa domowego” oraz wywiadów 
„Potrzeby konsumenckie”.

Podajemy wyniki jednej z ankiet „Czy twój 
dom jest ekologiczny?”:
25% badanych - Stoi przed Wami duże zadanie 
poprawy postawy proekologicznej.
46% - Robicie już dużo dobrego dla środowi-
ska, lecz macie jeszcze możliwości do działania i 
zmiany zachowań.
23% - Wspaniale! Postawę Waszej rodziny można 
uznać prawie w pełni za ekologiczną. Wasz dom 
może być jeszcze wspanialszy.
6% - Można tylko pogratulować! I pytać o rady, 
jak to robicie, że doszliście aż tak daleko. Wynik 
jest znakomity, ale nigdy nie jest tak dobrze, aby 
nie mogło być lepiej.

Rozdawałyśmy szereg ulotek dotyczących 
Sprawiedliwego Handlu, m.in. pokazujące kon-
sumentom, gdzie w okolicy można kupić zdrowe 
produkty fairtrade’owe.

Każdy z widzów przedstawienia „Prawa kon-
sumenckie - twoja broń” otrzymał poradnik mło-
dego konsumenta, dzięki któremu może pogłębić 
wiedzę z tego zakresu. Powstała wystawa „Pre-
zenty zrobione lepsze niż kupione”. Znalazły się 
na niej prace plastyczne wzbudzające zachwyt 
zwiedzających.

„Torby” nie cieszyły się większym zaintere-
sowaniem. Można się jeszcze w nie zaopatrzyć w 
szkolnym sklepiku. Są jedyne w swoim rodzaju, 
niepowtarzalne. Używając takiej torby chronimy 
środowisko i promujemy ideę Sprawiedliwego 
Handlu.

W przygotowanej „FT kawiarence” mogliśmy 
delektować się kawą i oryginalnymi herbatami, 
czekoladami i ciastkami pochodzącymi ze Spra-
wiedliwego Handlu oraz doskonałymi ciastami 
upieczonymi przez naszych najbliższych. Cie-
szymy się, że tak wielu dorosłych wsparło nasz 
projekt. Dziękujemy za pomoc w przygotowa-
niu FT kawiarenki i upieczenie pysznych ciast 
paniom: Magdalenie Biesadze, Agnieszce Sztan-
dor, Lilianie Gałkiewicz oraz panu Andrzejowi 
Derczyńskiemu.

Stoisko „Jedzmy naturalnie” cieszyło się 
ogromnym powodzeniem. Tu można było degu-
stować produkty lokalne. Przypomniano nam 
smak kompotu ugotowanego z owoców pocho-
dzących z przydomowych sadów. Kompoty 
owocowe powinny zastąpić tak często pitą przez 
młodzież colę, która wypłukuje z organizmów 
potrzebne do funkcjonowania pierwiastki - wapń i 
magnez. Napoje sprzedawane w sklepach w więk-
szości zawierają konserwanty oraz polepszacze 
smaku i zapachu, które są szkodliwe dla naszego 
organizmu.

Mieliśmy okazję skosztować chleb upieczony 
przez panią Lidię Jurek. Był pyszny! Dziękujemy! 
Dziewczęta przygotowały również zestawy prze-
pisów „Jedzmy naturalnie”.

Pod tytułem „Wrzuć do odpowiedniego 
pojemnika” został zorganizowany konkurs, w 
których udział wzięli przedstawiciele klas trzecich 
naszej szkoły. Uczniowie popisali się wyjątkowo 
dużą wiedzą, ponieważ wszyscy zajęli ex aequo 
pierwsze miejsce, każdy z nich oczywiście otrzy-
mał nagrodę rzeczową.

Jednym z ostatnich tematów poruszanych na 
pikniku była zasada 3R: reduce, reuse, recycle. 
Reduce oznacza ograniczenie kupowania rzeczy, 
które są nam niepotrzebne. Mniejsze zakupy = 
mniej wydatków, a co za tym idzie mniej śmieci i 
niższe koszty związane z ich transportem (odpro-
wadzenie odpadów). Reuse, czyli używanie wie-
lokrotnie rzeczy, którą kupimy. Torebki foliowe, 
jednorazowe to raczej zły wybór, nadają się 
do użycia jedynie raz, a powstaje z nich sterta 
śmieci, która w środowisku naturalnym rozkłada 
się bardzo wiele lat. To, co Tobie może wydawać 
się już stare i niepotrzebne, dla innych może być 
cenne. Najbardziej znaną z zasad 3R jest recycle. 
Jest to ponowne przetwarzanie surowca, które 
pomaga ograniczyć kolejne jego wydobycie i 
zanieczyszczenie środowiska związane z jego 
eksploatacją. Oczywiście recyklingowi nie można 
poddać wszystkiego, bo dany przedmiot musi się 
do tego nadawać.

Mogliśmy obejrzeć i ocenić prace plastyczne 
związane z zasadą 3R. Uczniowie uznali za naj-
ładniejsze plakaty Gosi Wypchło, Magdy Biało-
brzeskiej i Karoliny Strzeleckiej. Gratulujemy 
wygranej!

Powstała również wystawa przygotowana 
przez „Ambasadorki FT”. Zawiera prezentację i 
wystawę plakatów. W konkursie na najładniejszy 
plakat FT zwyciężyły prace Roksany Zdunek, 
Krzysztofa Stępnia i Mateusza Kuzika.

Uczennice klasy IIID Agata i Sylwia podsu-
mowując cały projekt wykonały „Ekokalendarz” 
na rok szkolny 2009/2010, wykorzystując zebrane 
informacje oraz fotografie. Jest to uwieńczenie 
naszych działań. Cieszy fakt, że prawie wszyscy 
uczestnicy pikniku podpisali się pod oświadcze-
niem o zmniejszeniu swojego ekośladu.

Koordynatorkami projektu były p. Emilia 
Nowacka - nauczycielka chemii i opiekunka koła 
chemiczno-ekologicznego oraz pani Gabriela 
Małocha-Chodorek - nauczycielka plastyki i tech-
niki. Wielu nauczycieli gimnazjum wsparło reali-
zację projektu: p. Mariola Małkiewicz, p. Alek-
sandra Jaworska, p. Agnieszka Franczak, p. Beata 
Ways, p. Agnieszka Ruta, p. Halina Karbowniczak 
oraz p. Grażyna Żabka.

Piknik gimnazjalny zamknęła rywaliza-
cja sportowa przygotowana przez p. Grażynę 
Żabkę. Uczniowie klas pierwszych zmierzyli się 
w sztafecie, w której nagrodą był Przechodni 
Puchar Dyrektora Gimnazjum. Rywalizacja była 
ogromna, ale ostatecznie zwyciężyła klasa ID, 
czyli „Ambasadorzy FT”.

Realizatorzy projektu
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Egzamin z eurodemokracji
W dniu 7 czerwca w całej Polsce odbyły się wybory do Europarlamentu. Na terenie gminy Rzgów głosowanie 

odbywało się w siedmiu obwodach wyborczych.
W całej gminie Rzgów na 7303 osoby uprawnione do głosowania wydano 1681 kart do głosowania, z czego 

oddano 1654 głosy ważne. Frekwencja dla gminy wyniosła 23.00%. Poniżej prezentujemy frekwencję w poszczegól-
nych obwodach:

Nr Nazwa jednostki
Liczba 

uprawnionych
do głosowania

Liczba 
kart 

wydanych

Liczba głosów Liczba oddanych głosów / 
liczby uprawnionych [%]oddanych ważnych

1 Szkoła Podstawowa Rzgów,
ul. Szkolna 3 1709 447 447 437 26.16

2 Szkoła Podstawowa Rzgów,
ul. Szkolna 3 964 260 260 257 26.97

3 Sala Świetlicowa Stara Gadka,
ul. Czartoryskiego 23 585 147 147 143 25.13

4 Dom Kultury Starowa Góra,
ul. Centralna 100a 1535 364 363 358 23.71

5 Szkoła Podstawowa, Guzew 21c 1016 191 191 190 18.80
6 Szkoła Podstawowa w Kalinie 1034 192 192 189 18.57

7 Ochotnicza Straż Pożarna, 
Grodzisko 47a 460 80 80 80 17.39

Najwięcej głosów w Gminie Rzgów otrzymały następujące Komitety Wyborcze:

Numer 
listy Nazwa komitetu wyborczego

Liczba 
głosów
na listę

Liczba głosów:
na listę / ważnych [%]

1 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 16 0.97
2 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 102 6.17
3 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 34 2.06
4 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 0.73
5 Komitet Wyborczy Libertas 18 1.09

6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej -
Unia Pracy 104 6.29

7 Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - 
CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) 31 1.87

8 Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 15 0.91
9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 721 43.59
10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 601 36.34

Największe poparcie wyborców otrzymali z poszczególnych list:

Lista Nr 10:  1 KRUPA Urszula Irena    296 głosów
  2 WOJCIECHOWSKI Janusz   227 głosów
Lista Nr 9:  1 SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil   445 głosów
  2 KRYSIŃSKI Jan Eugeniusz   127 głosów
Lista Nr 8:  1 WALCZAK Wojciech Krzysztof    10 głosów
Lista Nr 7:  1 Magdalena Środa     21 głosów
Lista Nr 6:  1 SZYMANEK-DERESZ Jolanta Dorota   79 głosów
Lista Nr 5:  1 BORYSIUK Bolesław Borys     7 głosów
Lista Nr 4:  1 SKALSKA Michalina      3 głosy
Lista Nr 3:  1 SIKORA Krzysztof Ryszard    11 głosów
Lista Nr 2:  1 OZGA Krystyna      55 głosów
Lista Nr 1:  1 NOWAKOWSKI Radomir Andrzej     5 głosów

Podczas pobytu z młodzieżą ze Rzgowa w Czerniowcach na Ukrainie 
miałem możliwość zobaczyć postęp prac w remoncie elewacji zewnętrznej 
budynku szkoły w Starej Hucie, gdzie duża grupa uczniów tej placówki jest 
pochodzenia polskiego. Czytelnikom naszej gazety przypominamy, że w 
wyniku podpisanej współpracy z regionem Storożyńskim i inicjatywie Bur-
mistrza, Przewodniczącego i Radnych Miasta i Gminy Rzgów oraz grupy 
przedsiębiorców ze Rzgowa została podjęta akcja pomocy dla tej szkoły.

Podczas ubiegłorocznego wrześniowego pobytu delegacji ze Rzgowa na 
Ukrainie omówiono i ustalono program pomocy dla tej placówki.

W kwietniu br. pierwsza firma z naszego terenu CT „Ptak” dokonała I 
wpłaty na konto tej szkoły. Prace zostały rozpoczęte, ze ścian budynku szkoły 
zerwano tynk. Kierownik placówki informował o planowanym zakończeniu 
prac przy elewacji budynku na koniec września br. i liczy na dalszą pomoc z 
naszej strony, bo potrzeb jest dużo. Dobrym sygnałem jest, że strona ukraiń-
ska widząc pomoc dla tej szkoły ze strony polskiej przekazuje więcej środ-
ków na remont tej placówki.

Zwracamy się do firm i mieszkańców naszego Miasta i Gminy Rzgów o 
włączenie w akcję pomocy dla tej szkoły. Nie bądźmy obojętni na los naszych 
rodaków i ich dzieci, bo oni nie są winni, że przez zawirowania wojenne i 
polityczne znaleźli się tak daleko od ojczyzny.     Włodzimierz Kaczmarek

Szkoła coraz piękniejsza

Nasza
recenzja
Farah Douglas: Krwawe dia-
menty. Przeł. z ang. Iwona 
Sobieraj. Kraków: Wydawn. 
M, 2007-259 s.

Douglas Farah, dzienni-
karz The Washington Post, 
zaryzykował własnym życiem 
i po 11 września 2001 r. wyru-
szył w podróż, w poszukiwaniu 
związków pomiędzy nielegal-
nym handlem brylantami i mię-
dzynarodowym terroryzmem. 
Śledztwo zaprowadziło go do 
Dubaju, Afganistanu i Stanów 
Zjednoczonych. Tak powstała 
ta niesamowita książka, uka-
zująca, co naprawdę kryje się 
pod powierzchnią wojny z ter-
roryzmem.

Wiele lat przed zamachami 
z 11 września na Nowy Jork 
i Waszyngton organizacja 
Osamy ben Ladena al Kaida, a 
także inne grupy terrorystyczne 
systematycznie budowały 
sieć finansową, która byłaby 
w stanie wesprzeć realizację 
ich głównego celu. W rzeczy-
wistości ben Laden najpierw 
osiągnął znacząca pozycję nie 
jako wojownik, ale jako najbar-
dziej wpływowy sponsor walki 
mudżahedinów.

Farah tak opisuje swój 
wybór: „...wyruszyłem w 
podróż przez cztery kontynenty 
i zebrałem wiele informacji na 
temat niezbadanego dotąd 
świata finansowania terrory-
zmu. To, co zaczęło się jako 
próba odkrycia związków terro-
rystów z handlem diamentami, 
ostatecznie poprowadziło mnie 
dookoła świata i z powrotem do 
Stanów Zjednoczonych, a infor-
macje, które zdobyłem, często 
wyprzedzały wiedzę amerykań-
skich służb wywiadowczych...”.

POLSAD Jacek Korczak

Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów

95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A

zaprasza od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00

Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy, 

maszyny rolnicze itd.

Gimnazjaliści poznają
Sejm i historię sportu

19 maja br. uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie, na zaproszenie łódzkiej posłanki, pani Joanny Skrzydlewskiej, 
odbyli wycieczkę do Sejmu RP w Warszawie.

Grupa 25 uczniów wraz z opiekunkami: panią Aleksandrą Jaworską, 
nauczycielką historii, i panią Moniką Łobodą, dyrektor placówki, z samego 
rana wyjechali autokarem spod szkoły. W wycieczce uczestniczyli uczniowie 
klas drugich i trzecich.

Wycieczkowicze około godziny 10.30 dotarli do Warszawy. Zwiedzanie 
rozpoczęli od wejścia do Sejmu, gdzie przywitały ich bramki wykrywające 
przedmioty metalowe. Po chwili uczniowie zasiedli na krzesłach w gale-
rii znajdującej się w Sali Posiedzeń, gdzie odbywają się głosowania. Pani 
przewodnik oprowadzając wycieczkę po budynku, znajdującym się przy ul. 
Wiejskiej, opowiadała historię miejsca, w którym obecnie znajduje się Sejm 
i Senat. W tym dniu niestety nie odbywało się żadne głosowanie i niewielu 
posłów można było spotkać na sejmowych korytarzach. Z pewnej odległo-
ści można było dojrzeć obecnego Marszałka Sejmu, Bronisława Komorow-
skiego.

Zwiedzanie nie kończyło się na Sali Posiedzeń w Sejmie. Po opowiedze-
niu krótkiej historii parlamentu w Polsce, od czasów utworzenia pierwszych 
izb, wycieczkowicze przeszli do kolejnej sali. Po chwili mogli porównać 
wielkość Sali Posiedzeń w Sejmie i Sali Obrad w Senacie. Jest ona znacznie 
mniejsza i dla jej optycznego powiększenia zamontowano w niej kilka luster. 
Należy zauważyć, że w tej sali zasiada tylko 100 senatorów, w Sejmie aż 460 
posłów.

Po kilkudziesięciominutowym zwiedzaniu budynków Sejmu i Senatu 
przyszedł czas na chwilę odpoczynku. Uczniowie mogli przez pół godziny 
rozluźnić się wśród miejskiej zieleni w parku znajdującym się nieopodal ul. 
Wiejskiej. Część z nich miała okazję zostać sfilmowana, wśród drzew nagry-
wano film historyczny.

Około godziny 13.30 wszyscy znaleźli się pod budynkiem Muzeum 
Sportu i Turystyki na terenie Centrum Olimpijskiego. Tam też dowiedzieli 
się, jak wyglądały Igrzyska Olimpijskie od czasów starożytnych. Zwiedza-
jąc muzeum można było zobaczyć narty sprzed kilku wieków czy pojazd, 
którym kiedyś jeździł Robert Kubica, zanim zaczął startować w Formule 1. 
Podziwiać można było oryginalne medale, które zdobyli najbardziej znani 
polscy sportowcy.

Wycieczka była udana i bardzo wzbogacająca o wiedzę z zakresu wiedzy 
o społeczeństwie i wychowania obywatelskiego. Dzięki niej poznaliśmy 
funkcjonowanie jednej z najważniejszych instytucji demokratycznego pań-
stwa, historię parlamentaryzmu w Polsce, zasady trybu ustawodawczego oraz 
pracę parlamentarzystów. W drodze powrotnej zjedliśmy posiłek w podwar-
szawskiej restauracji McDonald’s, również sponsorowany przez biuro posel-
skie. Nasze wrażenia po wycieczce były bardzo dobre i na pewno częstsze 
takie wyprawy sprzyjałyby poszerzaniu naszej wiedzy w praktyce. W imie-
niu dyrekcji szkoły, opiekunów i wszystkich uczniów, biorących udział w 
wycieczce, dziękujemy pani Joannie Skrzydlewskiej za tę cenną inicjatywę i 
ufundowanie nam wyjazdu do Warszawy.

Jakub Bednarski, kl. IIId

Świerszczykowe wierszyki
20 maja 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 

odbył się konkurs recytatorski „Świerszczykowe wierszyki”. Do udziału w 
konkursie zgłosiło się 20 uczniów. Uczestników oceniało jury w składzie: p. 
Maria Baranowska, p. Żanetta Nędzi i p. Alicja Sztandor.

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowali się: Adrian Stępień kl. Ia, 
Andrzej Stępień kl. Ia, Natalia Kubas kl. Ib, Krystian Stachurski kl. Ib, Dag-
mara Maciejna kl. IIIa, Natalia Gabrysiak kl. IIIb, Julia Waprzko kl. IIIb. 
Wymienieni uczniowie w dniu 22 maja recytowali wiersze w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rzgowie.

Do finału wojewódzkiego spośród 19 uczestników zakwalifikował się 
Krystian Stachurski z kl. Ib. Finał konkursu odbył się w Łódzkim Domu Kul-
tury 30 maja 2009 roku. Krystian Stachurski zajął II miejsce. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!

Żanetta Nędzi i Alicja Sztandor

Tuwim, Brzechwa i nie tylko
W dniu 22.05.2009 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie odbyły 

się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego Świerszczykowe Wierszyki. 
Po wyłonieniu 19 finalistów z eliminacji międzyszkolnych klas I-IV szkół 
podstawowych Gminy Rzgów, nadszedł czas na eliminacje gminne. Przed 
konkursem, aby rozładować napięcie, instruktorzy z koła teatralnego Łódz-
kiego Domu Kultury wystąpili w przezabawnym przedstawieniu pt. „Piruety 
prababci Arletty”.

Po spektaklu nadszedł wreszcie czas recytacji wierszy na scenie przy licz-
nie zgromadzonej publiczności. Chociaż trema dała znać o sobie, to trzeba 
przyznać, że wiersze były recytowane w sposób iście artystyczny. Jury miało 
jak zwykle twardy orzech do zgryzienia i po burzliwych obradach zakwali-
fikowano do Wielkiego Finału (który odbył się 1.06 w ŁDK) dwie osoby: 
Patrycję Samiec ze SP w Kalinie i Krystiana Stachurskiego ze SP w Rzgowie. 
Otrzymali oni nagrody w postaci sprzętu sportowego, a pozostałym uczest-
nikom Świerszczykowych Wierszyków wręczono upominki rzeczowe. Do 
zobaczenia za rok.                                                            Instruktorzy GOK
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Polska Biega, kolejna odsłona
W piątek, 8 maja 2009 roku, Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 

w Rzgowie wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Organizacją 
akcji zajęła się p. Grażyna Żabka. Bieg rozegrano w dwóch kategoriach, na 
dystansie 3 km. Jako pierwsze startowały dziewczęta.

Pierwsze miejsce zajęła Kamila Górska z klasy IIc, na drugim uplasowała 
się Anna Biesaga z IIIb, jako trzecia do mety dobiegła Natalia Biesaga z Ia. 
W drugiej kategorii pierwsze miejsce zajął Tomasz Salski z klasy IIc, drugie 
Adrian Górski z Ib, natomiast trzeci na mecie był Tomasz Świątczak z IIIa.

W przygotowaniu trasy biegowej pomagali uczniowie klasy IIIa: Wiktor 
Bednarski, Janusz Gałkiewicz oraz Wojciech Sadłowski. Serdecznie im za to 
dziękujemy.                                                                  Kamil Muras, kl. IIId

Dbajmy o wymowę dzieci
Mowa jest najbardziej charakterystyczną i istotną cechą człowieka. 

Dzięki tej czynności możemy porozumiewać się przy pomocy pojęć, czyli 
symboli. Wśród wielu aspektów mowy opanowanie właściwej techniki 
mówienia, wyraziste wymawianie głosek i słów jest niezbędnym warunkiem 
jej funkcjonowania.

Wydawać by się mogło, że wszyscy mówimy czysto, wyraziście. Niestety 
rzeczywistość jest nieco inna. Aby zapobiec wadom wymowy, należy zacząć 
dbać o prawidłowy rozwój mowy najmłodszych. Mowa zaczyna się kształ-
tować już w życiu płodowym. Powstaje wówczas cały mechanizm umożli-
wiający uczenie się dźwięków: mózg, narządy artykulacyjne, narząd słuchu. 
Jednakże uwarunkowania genetyczne nie wystarczą, aby dziecko nauczyło 
się komunikowania słownego z otoczeniem. Dziecko musi uczyć się mowy i 
uczy się jej od swego najbliższego środowiska.

Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i 
pozwala uniknąć niepotrzebnych stresów. Należy pamiętać, że nieprawidło-
wości artykulacyjne utrudniają nie tylko sytuację szkolną dziecka, ale i śro-
dowiskową – są bowiem powodem do drwin ze strony rówieśników, czego 
następstwem mogą być zaburzenia zachowania u takiego dziecka. Prawi-
dłowa wymowa ma również wpływ na naukę czytania i pisania.

Dlatego jeśli wymowa dziecka budzi wątpliwości, nie lekceważmy tego 
problemu. Terapia osób dorosłych jest zdecydowanie trudniejsza i dłuższa z 
powodu kilkudziesięcioletnich niepoprawnych nawyków w wymowie.

Alicja Sztandor

Gimnazjalny
taniec z gwiazdami

Tomka Salskiego znamy wszyscy jako sympatycznego, 
miłego i wesołego kolegę, ucznia klasy IIc Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Ostatnio mogliśmy 
go podziwiać podczas Majowego Pikniku Gimnazjalnego, 
jako mistrza tańca towarzyskiego.

Tomek opowie nam o swojej wspaniałej karierze i osiągnięciach związa-
nych z jego największą pasją, tańcem.
Mateusz: Bardzo trudno Cię złapać, ciągle jesteś w biegu...
Tomek: Niestety nie mam zbyt wiele wolnego czasu – szkoła + treningi 
codzienne, a do tego turnieje.
M: Chłopcy marzą, by zostać marynarzem, policjantem, a co Ciebie pchnęło 
ku tańcowi?
T: Dzisiaj to już moja pasja, ale nie wiem do końca, jak to było, kiedy miałem 
siedem lat. O ile sobie przypominam, to podobali mi się panowie we fra-
kach.
M: Właśnie, czy wtedy, kiedy miałeś kilka lat, chętnie jeździłeś na treningi?
T: Zdarzały się problemy, kiedy trzeba było zostawić kolegów na boisku albo 
na rowerach... gdy jednak wszedłem na salę treningową, problemu już nie 
było - był tylko taniec.
M: W jaki sposób taniec wpływa na Twoje życie? Zmienił się Twój sposób 
patrzenia na to, co robisz od momentu, w którym zaczynałeś, do chwili obec-
nej?
T: Jasne. Dziś mam 15 lat, zupełnie inne rzeczy są ważne. Kiedy byłem młod-
szy, cieszyłem się z wygranej, bo często wiązała się z jakimś upominkiem, 
teraz cieszy mnie zajęcie dobrej lokaty na turnieju, ponieważ mam wtedy 
świadomość, że pokazałem jak najlepiej swoje umiejętności. Myślę również, 
że sprawiam przyjemność osobom, które mają swój wkład w mój taniec - 
mam na myśli trenerów i rodziców.
M: W tańcu wzorujesz się na kimś, czy jest to Twój własny styl? Czego jest 
w nim najwięcej? Jaka figura była dla Ciebie najtrudniejsza do nauczenia się 
i jakie lubisz tańczyć najbardziej?
Tom: Taniec towarzyski to nie hip-hop. Oczywiście każdy człowiek jest inny, 
więc poruszamy się i czujemy inaczej. Są jednak ścisłe zasady w figurach i 
układach, które trzeba zachować, dokładnie i technicznie zatańczyć w sto-
pach, biodrach i ramionach. Najlepiej czuję się w tańcach standardowych, 
trudności mam z rozciąganiem w tańcach latynoamerykańskich.
M: Rozmawiamy o Tobie, ale Ty nie tańczysz solo, tylko z partnerką. Czy 
jest to ciągle ta sama tancerka?
T: W tańcu towarzyskim jedność to para. Moja przygoda z tańcem zaczęła się 
z Natalią - koleżanką z klasy, pierwszą turniejową partnerką, przez 6 lat była 
Ola. Teraz trenuję z Kornelią, którą pozdrawiam.
M: Na pikniku w szkole Wasz występ zrobił na wszystkich ogromne wraże-
nie. Pięknie wyglądacie, ubieracie się sami czy w konsultacji ze stylistami?
T: Decyzje w sprawie strojów podejmujemy wspólnie z rodzicami i trene-
rami. Koszty ponoszą rodzice.
M: To kosztowna pasja, ale patrząc na Twoje osiągnięcia, na pewno warto. 
Twój największy sukces to...
T: Mistrzostwo Okręgu Łódzkiego.
M: Czy turnieje przypominają Taniec z Gwiazdami i podobnie zachowują się 
sędziowie? Czy przyjąłbyś propozycję udziału w tym programie?
T: Turniej to rywalizacja wielu par jednocześnie. Sędziowanie jest tajne do 
momentu zakończenia turnieju. Jawne noty w rundach finałowych przyzna-
wane są parom z klasą taneczną A. To duże wyzwanie - nie wiem.
M: Tomku, czy miałeś jakąś zabawną przygodę związaną z tańcem?
T: Na jednym turnieju w trakcie tańca moja partnerka przewróciła się. Udało 
jej się szybko i zgrabnie podnieść, ale nie uszło to uwadze sędziów. Wyobraź 
sobie, że był to szczęśliwy upadek - wygraliśmy ten turniej.
M: Pewnie tak pięknie upadła, że sędziowie wzięli to za element układu - 
pełen profesjonalizm. Takie upadki mogą być powodem kontuzji, czy Tobie 
też się to przytrafiło?
T: Kontuzje to normalna rzecz w każdym sporcie, w tańcu również. Kilka 
razy zdarzyło mi się, że nie ukończyłem tańca z powodu urazu.
M: Czy po treningach masz jeszcze czas i ochotę na inne zajęcia?
T: Zwykle wracam z treningów późno, więc nie mam czasu na przyjemno-
ści.
M: Jak widzisz swoją dalszą przyszłość, czy wiążesz ją z tańcem?
T: Marzeniem, chyba każdego tancerza, jest klasa S, do której chciałbym 
dojść i myślę, że moja partnerka również.
M: Życzę sukcesów i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:
Mateusz Kuzik, kl. IIc

Gimnazjaliści piknikują po raz szósty

Pierwsze miejsce w Biegu Europejskim
Z inicjatywy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w związku z piątą 

rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Wojewoda Łódzki wraz 
z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Integracji 
Europejskiej w Łodzi zorganizowali imprezę masową o nazwie „Bieg Euro-
pejski”, do udziału w której zaprosili młodzież szkolną, akademicką i doro-
słych mieszkańców województwa. „Bieg Europejski” odbył się w ramach 
Juwenaliów Sportowych w dniu 9 maja 2009 r. w godzinach 11.00-14.00 na 
stadionie AZS przy ul. Lumumby 22/26. Bieg młodzieżowy do lat 15 prze-
prowadzony został na dystansie 800 metrów, a bieg główny - 2500 metrów.

Udział w biegu wzięli również uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie, na stadion AZS-u przybyli pod opieką p. Daniela 
Bródki i p. Agnieszki Ruty. Uczestnicy po kilkuminutowej rozgrzewce sta-
nęli do rywalizacji i... Adrian Górski z klasy Id zwyciężył na dystansie 800 
metrów, Mateusz Pokorski z kl. Ic był czwarty, a Gabriela Świtała z kl. Ia 
zajęła trzecie miejsce w kategorii dziewcząt. Zwycięzcy odebrali cenne 
nagrody. Życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do czynnego uprawiania 
sportu.                                                                                    Agnieszka Ruta

W sobotę, 23 maja 2009 roku, zorganizowano w Gimnazjum im. Kazi-
mierza Jagiellończyka, już po raz szósty, Piknik Gimnazjalny. W tym roku 
piknik nieco wzbogacono i zorganizowano, również szósty raz, Międzysz-
kolny Konkurs Piosenki Angielskiej, w którym udział brały osoby nie tylko z 
naszego gimnazjum, ale także uczniowie szkół spoza naszej gminy. W trakcie 
trwania pikniku uczniowie i przybyli goście mogli również dowiedzieć się, 
czym jest Fairtrade.

Cała impreza rozpoczęła się chwilę po godzinie 12.00, otworzył ją Kon-
kurs Piosenki Angielskiej, w którym obok naszych reprezentantów udział 
wzięli uczniowie ze szkół w Tuszynie, Tuszynie Lesie, Pabianicach i Ksa-
werowie. W tym roku w konkursie wzięło udział sześciu solistów: Anna 
Światłowska, Aleksandra Zasada, Zuzanna Wołoch oraz Paulina Kowara, 
nasze gimnazjum reprezentowały w tej kategorii Agata Jurek oraz Katarzyna 
Kacperska. Nie mogło zabraknąć również zespołów, w tym roku były cztery: 
pierwszy to duet Paulina Majda i Aleksandra Dzieduch, drugi również two-
rzyły dwie dziewczyny, uczennice naszego gimnazjum – Katarzyna Pyć oraz 
Ewelina Mirowska. Trzecim zespołem było trio w składzie: Monika Cien-
kusz, Joanna Kadula i Anna Światłowska. Ostatnią wspólnie piosenkę zaśpie-
wały Katarzyna Piasecka, Aleksandra Balcerak i Katarzyna Wawszczak. Nie 
zabrakło również dodatkowych atrakcji. Na zaproszenie naszego gimnazjum 
wystąpił zespół „The Students” znany bardziej jako „Bishop Tears”.

Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach – solista i zespół – zwy-
cięzców wyłoniło jury w składzie: p. Monika Łoboda – Dyrektor naszego 
gimnazjum, Ewa Krzewińska – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, 
Adriana Gawryszczak – nauczycielka języka angielskiego, p. Milena Kokot 
oraz p. Magdalena Firlej ze szkół gościnnych. Każdy z członków komisji 
mógł przyznać maksymalnie 15 punktów każdemu soliście i zespołowi, po 
5 punktów za: ogólne wrażenie, wartość wokalną i poprawność językową. 
Swoje zdanie mogła wyrazić również publiczność, która przyznała Nagrodę 
Publiczności. Widownia wybierała spośród wszystkich kandydatów uczest-
nika, który jej się najbardziej spodobał.

W kategorii solista, pierwsze miejsce zajęła Paulina Kowara z Tuszyna, 
która zaśpiewała dla nas piosenkę Creep. Drugie miejsce przypadło Zuzannie 

Wołoch z piosenką Someone’s watching over me. Ostatnia na podium stanęła 
przedstawicielka szkoły w Ksawerowie, Anna Światłowska, która zaśpie-
wała dla nas Only Hope. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Agata Jurek 
(Don’t look back in anger) oraz Katarzyna Kacperska (Thank you) z naszego 
gimnazjum oraz Aleksandra Zasada z piosenką Skater boy.

Pierwsze miejsce w kategorii zespół zajęły dziewczyny z Gimnazjum 
nr 3 w Pabianicach w składzie: Katarzyna Piasecka, Aleksandra Balcerak, 
Katarzyna Wawszczak, które zaśpiewały piosenkę Only Hope. Drugie miej-
sce zajął zespół z Ksawerowa (Anna Światłowska, Monika Cienkusz i Joanna 
Kadula) z utworem Fairy tale. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęły uczen-
nice naszej szkoły – Katarzyna Pyć i Ewelina Mirowska – wykonujące Love 
story. Wyróżnienie otrzymały przedstawicielki szkoły w Tuszynie Lesie, 
Paulina Majda i Aleksandra Zasada z piosenką Hey now.

Jak co roku, tak i teraz, publiczność wybierała swojego ulubieńca. Wybór 
w tym roku był bardzo trudno i ciężko było usłyszeć, kogo widownia bardziej 
polubiła, głosowanie trzeba było kilkakrotnie powtarzać. Ostatecznie zwy-
ciężyły Kasia Pyć i Ewelina Mirowska z naszej szkoły.

Konkurs prowadził Kamil Krajewski (kl. IIIa) i Zuzanna Kaciupska (kl. 
IIIc) z naszego gimnazjum. Przygotowaniem zajmowały się: p. Agnieszka 
Groblena i p. Agnieszka Franczak, nauczycielki języka angielskiego i języka 
niemieckiego w naszym gimnazjum, oraz p. Beata Ways, która zajęła się czę-
ścią muzyczną konkursu.

Piknik gimnazjalny, na którym obecna była większość uczniów, to rów-
nież doskonały moment na promowanie znaku „Fairtrade” oznaczającego 
sprawiedliwy handel. Uczniowie naszego gimnazjum w różnych scenkach, 
zaprezentowanych m.in. przez koło teatralne, uświadamiali obecnym, jakie 
prawa mają jako konsumenci.

Piknik gimnazjalny zamknęła rywalizacja sportowa, przygotowana przez 
p. Grażynę Żabkę. Uczniowie klas pierwszych zmierzyli się w sztafecie, w 
której nagrodą był Przechodni Puchar Dyrektora Gimnazjum. Rywalizacja 
wszystkich pierwszaków była ogromna, ale ostatecznie zwyciężyła klasa Id.

Jakub Bednarski, kl. IIId


