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Pod koniec październka w okolicach Rzgo-
wa rozpoczęła się budowa 33,5-kilometro-
wego fragmentu drogi ekspresowej S8. W 
uroczystości uczestniczyli m.in. ówczesny 
minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, 
władze województwa i gminy.

Całość łódzkiego odcinka S8, od węzła Walichnowy 
do węzła Łódź-Południe, który znajdzie się na autostra-
dzie A1, będzie miała 113 km długości. Realizacja tej 
inwestycji kosztować ma ok. 5,5 mld zł. Do tej pory pod-
pisano umowy na realizację pięciu z dziewięciu odcin-
ków S8 realizowanych przez łódzki oddział GDDKiA.

Latem rozpoczęła się budowa pierwszego odcinka 
drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim. Rzecz 

dotyczyła węzła „Walichnowy”, czyli najdalej odsunię-
tego na zachód odcinka tej trasy w naszym wojewódz-
twie. Terez rozpoczęła się budowa czterech odcinków od 
strony wschodniej.

W ramach budowy drogi ekspresowej S-8 powstanie: 
37 obiektów inżynierskich (w tym 10 służących ochronie 
środowiska naturalnego), 5 węzłów drogowych: „Łask”, 
„Róża”, „Pabianice-Południe”, „Rzgów”, „Łódź-Połu-
dnie”, a także jedno Miejsce Obsługi Podróżnych. Całość 
tego przedsięwzięcia to koszt blisko 1,5 mld zł. Poszcze-
gólne fragmenty wykonają firmy: Pol-Auqa i Dragados, 
Budimex oraz Skanska.

Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest 
na początek 2014 roku.

Koło Rzgowa ruszyły prace przy budowie odcinka S8
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Usługowy
Zakład Kominiarski

Piotr Zawadzki
i Mariusz Zawadzki

świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów
w zakresie:

m wydawanie opinii gazowych
m czyszczenie przewodów kominowych

m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi 

przepisami

tel. (42) 646-05-63 oraz 695-931-495
Działalność ważna do czasu publicznego 

odwołania w „Naszej Gminie”

Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2 
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,

z zabudowaniami budynku:

a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2

b) gospodarczym o pow. 221,0 m2

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach 
prowadzi KW 68723

Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92

Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.

Cyklinowanie,
lakierowanie parkietu

Tel. 502-687-750

Sprzedam działkę
21.900 m2

Rzgów, ul. Graniczna
Tel. 601 371 967

KOREPETYCJE: 
geografia, 

matematyka,
z dojazdem, student
Tel. 664 304 266

KOREPETYCJE
z matematyki
z dojazdem

Tel. 664 221 160

Wyniki wyborów 
parlamentarnych 2011

Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu RP odbyły się 9 października, na 
których obywatele w drodze głosowania wybrali swoich przedstawicieli do 
Parlamentu na czteroletnią kadencję. Gmina Rzgów znalazła się w okręgu 
wyborczym Nr 9 do Sejmu RP oraz Nr 24 do Senatu RP, obejmującym powiat 
brzeziński, powiat łódzki wschodni oraz Łódź.

Z terenu Gminy Rzgów o mandaty Posła i Senatora RP ubiegały się 
trzy osoby, głosować na swoich kandydatów można było w poszczegól-
nych Obwodowych Komisjach Wyborczych powołanych przez Burmistrza 
Rzgowa.

Tak głosowała Gmina Rzgów:
PiS:    1.364 – 35,28%
PO:    1.110 – 28,71%
PSL:      604 – 15,62%
SLD:      292 –  7,55%
Ruch Palikota:     283 –  7,32%
Nowa Prawica Korwina:     95 –  2,46%
PJN:       89 –  2,30%
PPP Sierpień’80:      17 –  0,44%
Samoobrona Leppera:     12 –  0,31%

Tyle głosów otrzymali nasi kandydaci na Posła RP w Gminie Rzgów i w 
całym Okręgu Nr 9:
Stanisław Bednarczyk (PSL) – 443 głosy, natomiast w okręgu 1.344 głosy.
Paweł Babski (SLD) – 122 głosy, natomiast w okręgu 341 głosów.
Kandydat na Senatora RP Konrad Kobus (PSL) – 1.103 głosy, natomiast w 
całym Okręgu Nr 24 – 11.411 głosów.

Na dzień 9 października 2011 r. liczba wyborców wynosiła 7.483 osób 
uprawnionych do głosowania, co stanowiło 54,26% frekwencji w wyborach.

K.J.

Na sesji 28 września pożegnano uroczyście dwie zasłużone osoby, które działały w Rzgowie na rzecz rozwoju gminy ze 
znakomitymi sukcesami. Są to Pani Kustosz Mirosława Olszewska – długoletnia Kierownik Biblioteki Gminnej oraz Pan 
Prezes GLKS „Zawisza” Rzgów Bogdan Papuga. Otrzymali oni kwiaty, życzenia, oklaski i tablice pamiątkowe z podzię-
kowaniami.

Bogdan Papuga
Urodził się 9 stycznia 1954 r. w Łodzi. Tutaj się wychował, ukończył 

szkołę i tutaj mieszka. Do Rzgowa przybył wraz z piłkarską drużyną old-
bojów, która została rozwiązana w Rudzkim Klubie Sportowym. Po dwóch 
latach działalności i gry w oldbojach zostały zauważone pozytywne cechy 
jego charakteru i namówiono go do kandydowania w 2001 r. w wyborach do 
zarządu Klubu. W tym też roku został wybrany przez nowy Zarząd na prezesa 
GLKS Zawisza.

W klubie w tym czasie były dwie drużyny seniorów występujące w Lidze 
Okręgowej i w klasie B oraz jedna drużyna młodzieżowa złożona w połowie 
z zawodników z Czarnocina i Rzgowa. Gdy kończył swoją trzecią kadencję 
jako prezes klubu, drużyn młodzieżowych przybyły trzy i i występowało w 
nich około 60 młodych zawodników tylko z terenu naszej Gminy. W obec-
nym czasie w klubie trenuje i gra łącznie z oldbojami przeszło 120 zawod-
ników. Pierwsi do podwyższenia poziomu sportowego w klubie dali sygnał 
oldboje, którzy dwukrotnie zostali mistrzami w województwie łódzkim.

W sezonie 2002/2003 zespół występujący w klasie B awansował do 
klasy A, w której nigdy nie występował, i gra w tej lidze z powodzeniem 
do tej pory. W sezonie 2007/2008 spełniło się marzenie rzgowskich kibi-
ców i sympatyków. Po wielu latach gry w lidze okręgowej reprezentacyjny 
zespół Rzgowa uzyskał upragniony awans do IV ligi. Gdy Prezes odchodził z 
zarządu w marcu 2011 r., pozostawił pierwszy zespół seniorów na 3 miejscu 
w tabeli IV ligi z realnymi szansami na awans do III ligi. Jak wiemy, szanse 
te pod kierownictwem nowego Zarządu zostały wykorzystane.

Był też w sezonie 2009/2010 awans drużyny młodzieżowej do ligi woje-
wódzkiej, w której nigdy zespół młodzieżowy ze Rzgowa nie występował. 
Na marcowym zjeździe za swoje zasługi otrzymał dożywotnio tytuł Honoro-
wego Prezesa Klubu GLKS „Zawisza” Rzgów.

Awanse drużyn przeniosły się również na sukces indywidualny zawod-
nika rzgowskiego klubu. W roku 2008 kapitan reprezentacyjnej drużyny 
Rzgowa Jarosław Soszyński został najlepszym sportowcem powiatu łódz-
kiego-wschodniego, przełamując wieloletnią hegemonię hokeistek na trawie 
z Brzezin, dla których ten tytuł był od początku istnienia plebiscytu zarezer-
wowany.

Prezes Bogdan Papuga sportem interesował się od najmłodszych lat. W 
przeszłości uprawiał piłkę ręczną, kolarstwo, no i oczywiście piłkę nożną.

Z czasem trzeba było jednak z czynnego uprawienia sportu zrezygnować, 
ale odejść od emocji sportowych nie jest tak łatwo, stąd jego działalność na 
rzecz sportu. Wiemy, że mimo tego, iż nie jest już w Zarządzie Klubu, ze 
Rzgowem i rzgowskim sportem związał się już na stałe. Niejednokrotnie już 
po zaprzestaniu działalności widzieliśmy się prezesem Papugą na meczach 
oraz na treningach rzgowskich piłkarzy. Nie odciął się od klubu, bo to nie 
jego charakter. Nadal, co może, pomaga Zarządowi Klubu w działalności 
sportowej i organizacyjnej.

Udało się też prezesowi Bogdanowi Papudze w trakcie swojej kadencji 
zainteresować naszym klubem i namówić do wspierania finansowego Pana 
Antoniego Ptaka, które trwa do chwili obecnej.

Prywatnie jest żonaty, ma trzy córki, jednego wnuka. Jak nam się nie-
dawno zwierzył, za kilka miesięcy zostanie po raz drugi dziadkiem.

Od roku 1982 jest właścicielem firmy zajmującej się instalacjami gazo-
wymi.

Przez te 10 lat jego zaangażowania w „Zawiszy” stadion zmienił się 
nie do poznania, a mianowicie wybudowano oświetlenie płyty stadionowej, 
wykonano nowoczesny system zraszania trawy, odnowiono płytę boiska, 
wybudowano nowe trybuny, chodniki i systemy bezpieczeństwa między 
publicznością a płytą boiska.

Dziesięcioletnia działalność i zaangażowanie prezesa Bogdana Papugi 
w Rzgowie pozostawiły trwały ślad zarówno w osiągnięciach sportowych, 
wychowywaniu młodzieży w duchu sportowym, jak i w wizerunku jedynego 
do tej pory obiektu sportowego, jakim jest stadion „Zawiszy” im. H. Śmie-
chowicza w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej.

Za to wszystko serdecznie mu dziękujemy.

Mirosława Olszewska
Urodziła się w Gospodarzu. Zatrudniona była w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Rzgowie od 1 sierpnia 1968 r. do 21 września 2011 r., w tym:
Od 1 sierpnia 1968 r. do 30 czerwca 1976 r. - na stanowisku bibliotekarza 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie - filia w Gospodarzu. Od 1 lipca 
1976 r. do 21 września 2011 r. - na stanowisku kierownika Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Rzgowie.

43 lata pracy w Bibliotece w Rzgowie. Posiada tytuł kustosza.
W 1987 r. ukończyła studia na Wydziale Filologicznym w zakresie 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Uniwersytetu Łódzkiego) i uzy-
skała tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Uroczyste pożegnanie
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GOK PROPONUJE

Sat-ER    Andrzej Polakowski
Anteny SAT, TV-naprawa, montaż

NAZIEMNA TELEWIZJA 
CYFROWA

Telenaprawa      Tel. 660-904-697

XI sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
W dniu 28 września 2011 r. od-
było się posiedzenie XI sesji 
Rady Miejskiej w Rzgowie, w 
którym uczestniczyło 13 rad-
nych.

Sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej złożył Burmistrz 
Rzgowa Jan Mielczarek, który poin-
formował zebranych o przetargach 
na wyposażenie w meble i gastrono-
mię hali sportowej. Realizacja tego 
przedsięwzięcia zakończona została 
z końcem października. Przetarg na 
modernizację ul. Rudzkiej w Rzgo-
wie został unieważniony ze względu 
na wysokie ceny przetargowe, co 
spowodowałoby konieczność doło-
żenia na ten cel pokaźnych kwot 
funduszy. Przetarg zostanie wzno-
wiony wiosną przyszłego roku.

W trakcie realizacji są prace na 
ul. Leśnej w Rzgowie oraz na ul. 
Lucernianej w Starej Gadce.

Wnioski zgłoszone na ostat-
niej sesji omówił kierownik Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej – Pan 
Adam Stawiany.

Burmistrz poruszył także sprawę 
aktualnej sytuacji linii autobusowej 
„T” Rzgów – Pabianice. Gmina 
musiała zgodzić się na anulowanie 
trzech kursów, tj.: w dni powsze-

dnie o godzinie 20:25 ze Rzgowa 
do Pabianic, a w soboty i niedziele 
ostatni kurs ze Rzgowa o godzinie 
16:00.

Sprawozdanie z okresu między-
sesyjnego przedstawiła także Wice-
przewodnicząca Regina Bagińska. 
Rada Miejska w Rzgowie uczestni-
czyła w przyjęciu delegacji z Włoch 
i Ukrainy. Wiceprzewodniczący 
wraz z Burmistrzem brał udział 
w uroczystościach strażackich w 
Rzgowie k. Konina.

Skarbnik Anna Czarnocka 
przedstawiła radnym zmiany w 
budżecie i w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Dotyczyły one budowy 
hali sportowej – zaktualizowano 
zadanie o zmiany w kosztach nie-
kwalifikowanych. Pojawiły się także 
trzy nowe zadania:
1. Remont drogi powiatowej na 
odcinku łączącym sołectwo Grodzi-
sko – Konstantyna etap II – 440,5 m 
na rok 2012.
2. Zagospodarowanie terenu Parku 
Miejskiego w Rzgowie polegające 
na utworzeniu nowego układu ście-
żek. Złożenie wniosku o dofinanso-
wanie w ramach PROW-u.
3. Modernizacja ul. Łódzkiej pod 
wiaduktem wraz z oświetleniem 

oraz odwodnieniem ul. Nasiennej 
w Rzgowie. W tym roku były prze-
widziane nakłady w wysokości 200 
tys. zł. Kwota ta okazała się niewy-
starczającą, w związku z czym zada-
nie to przechodzi na rok 2012.

Radni podjęli uchwałę o zmia-
nach w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oraz zmianach w budże-
cie na rok bieżący.

Rada Miejska w Rzgowie w 
wyniku głosowania – 11 „za”, 0 
„przeciw”, 2 „wstrzymujących się” 
postanowiła zdjąć projekt uchwały 
w sprawie opinii Rady Miejskiej na 
temat zezwolenia na eksploatację 
kopalni żwirowych w Romanowie 
z porządku obrad sesji do momentu 
przeprowadzenia Zebrania Wiej-
skiego w Romanowie, zwołanego 
przez Burmistrza Rzgowa. Bur-
mistrz wyjaśnił, że odbyte Zebra-
nie Wiejskie w Romanowie, na 
którym 24 głosami mieszkańcy byli 
„przeciw” kopalniom żwirowym w 
Romanowie, nie zostało przepro-
wadzone zgodnie z procedurą sta-
tutową sołectwa. Burmistrz zapro-
ponował, aby ponownie odbyło się 
Zebranie Wiejskie, podczas którego 
głosowanie zostanie przeprowa-
dzone jeszcze raz. Zgodnie z wyni-

kiem głosowania Burmistrz wyda 
opinię pozytywną bądź negatywną. 
Ostateczną decyzję wydaje Starosta 
Łódzki Wschodni.

Podczas obrad sesji podjęto 
cztery uchwały dotyczące wypłace-
nia odszkodowania za wykup grun-
tów prywatnych pod drogi gminne.

W związku z wprowadzeniem 
nowych przepisów o zakładach 
opieki zdrowotnej Rada Miejska 
podjęła uchwałę o nadaniu nowego 
Statutu Gminnej Przychodni Zdro-
wia. W świetle aktualnych prze-
pisów nie można prowadzić nadal 
poradni ortopedycznej i rehabilita-
cyjnej. Te poradnie musiały zostać 
wykreślone z projektu statutu przed-
stawionego radnym.

Rada Miejska w Rzgowie wraz 
z Burmistrzem Rzgowa, uroczyście 
dziękując za wieloletnią pracę i 
zaangażowanie, pożegnała Prezesa 
Gminnego Ludowego Klubu Spor-
towego „Zawisza” Rzgów Pana 
Bogdana Papugę oraz Kierownika 
Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Rzgowie Panią Mirosławę Olszew-
ską. Zasługi opisujemy na str. 2.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Rzgowie

Regina Bagińska

Oświadczenia majątkowe
Przewodniczący Rady i Bur-

mistrz Rzgowa złożyli sprawozda-
nia na temat złożonych oświadczeń 
na ich ręce przez radnych i pracow-
ników urzędu miejskiego do tych 
zobowiązanych.

Obydwaj Panowie stwierdzili, 
że oświadczenia majątkowe złożyli 
wszyscy ustawowo do tego zobo-
wiązania i nie zachodziły przesłanki, 
aby któreś z tych oświadczeń skiero-
wać do Urzędu Kontroli Skarbowej.

Zmiany w budżecie
Ze środków z odpisów od 

sprzedaży napojów alkoholowych 
(tzw. korkowe) zakupiono dla poli-
cji miejscowej alkometr wysokiej 
klasy do sprawdzania stanu trzeźwo-
ści kierowców za kwotę 11.685 zł.

Z funduszy zaoszczędzonych na 
poborach podatków 16.000 zł, doło-
żono do remontu ul. Lucernianej w 
Starej Gadce i 4.000 zł na projekt 
oświetlenia ulicy Rudzkiej pod wia-
duktem.

Skarga na Burmistrza 
Rzgowa

Pani Izabela Hodura z Kalinka 
złożyła skargę na burmistrza Jana 

Mielczarka do Wojewody Łódz-
kiego o bałagan w urzędzie i poda-
wanie nieprawdziwych informacji, 
a w rzeczywistości w sprawie prze-
znaczenia działek tej Pani z rolnych 
na budowlane.

Wojewoda Łódzki przesłał 
skargę według właściwości Radzie 
Miejskiej w Rzgowie.

Rada Miejska uznała skargę 
za bezzasadną i uznała, że zarzuty 
skargi są subiektywnym odczuciem 
skarżącej.

Ponadto też wyjaśnienie, że 
zmiana planów przestrzennych 
należy do wyłącznej właściwości 
rady, a nie burmistrza i nie jest on 
w stanie tych gruntów przekwalifi-
kować, skoro Rada Miejska tego nie 
chce.

Odszkodowania za drogę
Zgodzono się na wypłatę 

odszkodowania za 266 m2 na utwo-
rzenie ul. Jana Pawła II w Starowej 
Górze za kwotę 9.842 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

KRONIKA POLICYJNA
W październiku br. na terenie miasta i gminy Rzgów odnotowano kilka 

zdarzeń w kategorii kradzież mienia oraz kradzieży z włamaniem, m.in. do 
sklepu spożywczego w Guzewie, domku letniskowego w Romanowie, kra-
dzież samochodu osobowego z terenu Rzgowa, który został odnaleziony na 
terenie powiatu piotrkowskiego. We wszystkich ww. sprawach prowadzone 
są nadal czynności dochodzeniowe zmierzające do zatrzymania sprawców 
tych czynów.

Jednakże największą liczbę zdarzeń odnotowanych na naszym terenie w 
ostatnim czasie stanowią kolizje i wypadki drogowe. Tragiczny w skutkach 
wypadek miał miejsce w dniu 17.10.2011 r. ok. godz. 21.30 na drodze K-1 
(rejon wiaduktu Gadka Stara), gdzie śmierć na miejscu poniósł przechodzący 
w miejscu niedozwolonym pieszy wskutek potrącenia przez pojazd – postę-
powanie w tej sprawie prowadzi KP Tuszyn.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, 
warto pamiętać:

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy na drogach występują zdecydo-
wanie gorsze warunki do jazdy, częste zmiany pogody, opady deszczu, liście 
na drodze, mgła, śnieg, śliska i mokra nawierzchnia, wcześniej zapadający 
zmrok. Poruszając się w takich warunkach zawsze należy zachować szcze-
gólną ostrożność. Szczególną grupą wśród uczestników ruchu drogowego 
narażoną na niebezpieczne zdarzenia są tzw. „niechronieni” piesi i rowe-
rzyści. Ubrani na ciemno piesi oraz rowerzyści, niewyposażeni w elementy 
odblaskowe oraz wymagane światła, są słabo widoczni po zmroku. Elementy 
odblaskowe mogą uratować nasze zdrowie i życie, dlatego też nie lekce-
ważmy tych podstawowych zasad.

S.M.

XIII Sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie

w dniu 26 października 2011 r.
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Romanów – szansa na sukces
Przepowiednie jak wróżby 

sprzed kilkudziesięciu lat zaczęły się 
sprawdzać w piorunującym tempie 
w ciągu ostatniego czasu. Romanów 
zostanie odcięty na całej swej długo-
ści od reszty gminy przez autostradę 
A1 i na dodatek droga ekspresowa 
S8 oddzieli go ze strony południo-
wej od gminy Tuszyn. Oczywiście 
będą tunele przejazdowe, ale siel-
skiego widoku z Romanowskiej 
Góry już nie będzie.

Zakłóci go w ciągu kilku lat 
widok pędzących autostrad, prace 
na A1 i S8 już ruszyły. Wykupiono 
grunty w „trybie autostradowym”, 
wycięto drzewa i tylko patrzeć, jak 
wjadą buldożery na budowę.

Romanów leży na piachach i 
stanął przed szansą, podobnie jak 
Guzew i Babichy, aby dobrze spie-
niężyć te nieurodzajne grunty. Kilka 
milionów metrów sześciennych 
piachu potrzebne na tę budowę, jeśli 
nie zostanie wydobytych ze złóż 
Romanowa, musi być przywiezione 
z kopalni innych, na czym zarobi 

inna gmina, a drogi lokalne zostaną 
bardziej zniszczone, gdyż posłużą 
jako drogi dojazdowe do placu 
budowy.

Optymalnym byłoby, gdyby 
kopalnie utworzone były po kolei 
przez jak największą ilość sąsiadów. 
Wtedy uniknie się przygranicznych 
skarp, które zmniejszają ich obję-
tość, przez co jednocześnie dochód 
dla właścicieli tych pól. Kopalnie 
eksploatowane byłyby z zachodu 
(od strony budowanej autostrady) 
na wschód, przez co unikniętoby 
wjazdu na lokalne drogi przez wieś 
Romanów. Wyrobisko po kopalni 
trzeba zasypać innymi nieprzydat-
nymi kopalinami, takimi jak glina, 
gruz i odpadami po spalaniu w pie-
cach, aby spieniężyć wyrobisko dla 
właścicieli podwójne, a potem zre-
kultywować i porobić nasadzenia 
choćby ładnym mieszanym drzewo-
stanem, co będzie miało też podwójne 
korzyści, gdyż oddzieli autostradę od 
Romanowa pasem zieleni i będzie 
miało wizualne znaczenie.

Działalność eksploatacyjna złóż 
kopalnych przyniesie korzyści wła-
ścicielom gruntów, mieszkańcom - 
miejsca pracy oraz gminie wpływy 
z tytułu opłaty eksploatacyjnej, 
którą można będzie zainwestować w 
Romanów, bo wpłynie ona do kasy 
gminnej w stokroć wyższej wyso-
kości niż podatek rolny uzyskiwany 
(a raczej nieuzyskiwany) z gruntów 
V i VI klasy bonitacji, które tutaj w 
Romanowie występują.

Jeśli nie odgadną tego interesu 
sami mieszkańcy Romanowa, na 
pewno zrobi na tym interes firma 
zewnętrzna, która wykupi te tereny 
eksploatacyjne od rolników, da 
pieniądze dużo mniejsze i sama na 
tym zrobi duże pieniądze, omija-
jąc powiat, który wydając decyzję 
eksploatacyjną, bierze pod uwagę 
opinię Burmistrza Rzgowa, posiłku-
jąc się opinią Rady Miejskiej i miej-
scowej rady sołeckiej.

W razie negatywnej opinii na 
tym szczeblu odwoła się firma do 
instancji wyższych i uzyska tę zgodę, 

gdyż nikt rozsądny nie będzie woził 
kruszywa do Romanowa z Kielc 
czy Gdańska, co znakomicie podro-
żyłoby koszty tej budowy, skoro 
Romanów na pokładach żwiru leży.

Biorąc pod uwagę te i inne argu-
menty, apelujemy do mieszkańców 
Romanowa o rozsądek i rozwagę w 
podejmowaniu historycznych decy-
zji, mogących mieć duży wpływ na 
poziom i jakość życia mieszkańców 
sołectwa Romanowa.

Powyższe racje skłaniają nas 
do wydania Burmistrzowi Rzgowa 
pozytywnej opinii na eksploatację 
złóż piasku w Romanowie, gdyż w 
innym przypadku przyczyni się to 
do pozostawienia tego terenu bez 
racjonalnego zagospodarowania, 
tym bardziej, że plan zagospodaro-
wania przestrzennego tego sołectwa 
z roku 2003 nie zabrania tej formy 
działalności.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Rzecz cała dotyczy żwirowni. 
W Romanowie, leżącym na ich 
pokładach, funkcjonuje już ich kilka 
i co najmniej czterech właścicieli 
gruntów wystąpiło do Starosty 
Powiatowego o wydanie zezwole-
nia na ich eksploatację. Z zamiarem 
otwarcia takich kopalni piachu nosi 
się większość właścicieli gruntów 
w Romanowie, zwłaszcza w obli-
czu szybko zbliżającego się terminu 
rozpoczęcia budowy autostrady A1 
i drogi ekspresowej S8 wokół tej 
wsi. Zebranie Burmistrz zwołał na 
14 października, a otwarcie budowy 
skrzyżowania tych dróg odbyło się 
28 października na gruntach Roma-
nowa - tzw. węzła Łódź-Południe. 
Czas więc naglił. Starosta wydaje 
zezwolenia opierając się na opinii 
Burmistrza. Tej nie było. Pierw-
sze zebranie wiejskie w sierpniu 
w związku z organizacją dożynek 
gminnych podjęło temat kopalni, 
lecz zwołane niezgodnie ze statutem 
sołectwa nie miało mocy prawnej, 
aby Burmistrz mógł powołać się na 
jego decyzje.

Rada Miejska podjęła opinię w 
sprawie kopalni piasku w Roma-
nowie na Sesji Nadzwyczajnej w 
dniu 4 października zdecydowaną 
większością głosów, przy jednym 
głosie wstrzymującym się i jednym 
przeciw (Radny Jan Owczarek) za 
otwarciem tych kopalni, którą pre-
zentujemy poniżej.

Opinia Rady Miejskiej
w Rzgowie

z dn. 4 października 2011 r.
na temat kopalni 

żwirowych w Romanowie

Zważywszy  na  duże  zasoby 
kruszyw kopalnych we wsi Roma-
nów oraz szanse ich bezpośred-
niego  zbycia  na  budowę  auto-

strady A1 i drogi ekspresowej Nr 
8, które będą biegły po gruntach 
tego  sołectwa,  rekomendujemy 
Burmistrzowi Rzgowa, aby wydał 
pozytywną  opinię  Staroście 
Łódzkiemu  -  Wschodniemu  w 
sprawie  budowy  kopalni  piasku 
w Romanowie.

Naszym  zdaniem  pozytywna 
decyzja  starosty  w  sprawie 
budowy  kopalni  przyczyni  się 
do  wzrostu  przychodów  zain-
teresowanych  właścicieli  grun-
tów  oraz  zapobieżeń  degradacji 
dróg przez wieś Romanów i wsie 
ościenne  naszej  gminy,  gdyż 
eksploatacja  planowana  jest 
bezpośrednio  z  kopalni  piasku 
na budowy tych jezdni.

W  przeciwnym  razie  kopa-
liny  te  trzeba  będzie  dowieść  z 
odległych  miejsc,  których  trans-
port  przyczyni  się  do  poważ-
nego zniszczenia dróg lokalnych 
gminy Rzgów.

Istnieje  również  obawa,  że 
podmioty  zewnętrzne  skupią 
grunty  zasobne  w  te  kruszywa 
i  pomijając  obecne  szczeble 
decyzyjne w  gminie  i  starostwie 
powiatowym, otrzymując zezwo-
lenie  na  uruchomienie  kopalni 
na  szczeblu  wyższym,  co  nie 
podniesie znacząco przychodów 
rolników Romanowa.

Uruchomienie  tych  kopalni 
piasku spowoduje oprócz docho-
dów właścicieli gruntów, ożywie-
nie  gospodarcze,  wykorzystanie 
sprzętu eksploatującego pokłady, 
nowe  miejsca  pracy  i  spodzie-
wane  dość  spore  przychody  z 
opłaty  eksploatacyjnej  do  kasy 
gminy,  które  to Rada Miejska w 
Rzgowie powinna zainwestować 
w rozwój sołectwa Romanów.

Mając  na  względzie  te 
aspekty,  apelujemy  do  Burmi-
strza Rzgowa o ustalenie terminu 
zebrania  sołeckiego  w  Roma-

nowie  i  zwołanie  go  zgodnie  z 
obowiązującym  prawem  i  statu-
tem  sołectwa  w  obecności  rad-
nych celem wypracowania opinii 
sołectwa w  temacie eksploatacji 
piasku w Romanowie.

Odbyło się zebranie, które zgro-
madziło około 100 osób, właścicieli 
gruntów, zwolenników i przeciwni-
ków kopalni. W ciągu ostatnich 25 
lat na zebraniu wiejskim w Romano-
wie frekwencja oscylowała zawsze 
wokół 20 osób.

Zebranie było burzliwe. Ście-
rały się racje obu stron. Zwolennicy 
udowadniali, że jest to historyczna 
szansa na spore dochody dla bied-
nego Romanowa i upatrywali szansę 
dla siebie.

Przeciwnicy, ludzie przeważ-
nie napływowi, którzy upatrzyli 
sobie Romanów jako oazę spokoju 
i ładnych widoków, byli zdeter-
minowani, że będzie naruszone 
dotychczasowe „status quo”, że na 
drogach pojawią się duże uciążliwe 
ciężarówki i zwracali uwagę na złą 
rekrutację terenów po wyrobiskach 
piachu, które zasypywane są byle 
czym i byle jak.

Przeciwnicy tego rozwiązania 
imali się różnych chwytów. Pró-
bowali zastraszać zwolenników 
różnymi chwytami, a mianowicie 
oskarżając ich o dewastację środo-
wiska w Romanowie. Determinacja 
ich była tak zajadła, że przodujący 

ekspediencją jeden z nich oskarżył 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Rzgowie Marka Bartoszewskiego, 
że wylewa swoje ścieki do rowu 
przydrożnego w Grodzisku. Co 
ma „piernik do wiatraka” – trudno 
powiedzieć, chyba że to, iż Prze-
wodniczący wyraził swoje zdanie 
w artykule „Romanów - Szansa na 
sukces”, które było mu nie pomyśli.

Po żywej i czasami burzliwej 
dyskusji, w której interweniowało 
kilku radnych naszej gminy, odbyło 
się głosowanie, w którym udział 
wzięli tylko stali mieszkańcy Roma-
nowa (tak mówi statut). 37 osób 
było za kopalniami, 27 osób było 
przeciw.

Na tej podstawie Burmistrz 
Rzgowa powinien wydać pozy-
tywną opinię Staroście Powiato-
wemu o budowie kopalni piachu 
w Romanowie. A Starosta winien 
wydać zezwolenie na eksploatację 
żwirowni.

PS. Przewodniczący Rady – M. Bar-
toszewski udokumentował redakcji 
gazety „Nasza Gmina” F-ry wywozu 
ścieków z własnego szamba na 441 
m3 od połowy roku 2007.

Mamy nadzieję, że podobne 
dokumenty opróżniania szamba 
posiada przodujący ekspediencją 
oskarżyciel z zebrania w Romano-
wie.

Uczestnik zebrania
(Nazwisko znane redakcji)

Burzliwe zebranie
w Romanowie

II Mistrzostwa na skateparku

Nasza recenzja
Lokko Lesley: „Szafranowe niebo”; przeł. z ang. Bożena Krzyża-
nowska; Katowice: Wyd. Świat Książki, 2007 (pierwsze polskie 
wydanie).

W  „Szafranowym  niebie”  Lesley  Lokko  przedstawia  efektownie 
odmalowane,  pełne  zawirowań  losy  zamożnego  Maxa  Salla,  jego 
rodziny i przyjaciół. Próby dzielenia życia między dwie kobiety: żonę 
i  kochankę, wynikające  z  tej  sytuacji  problemy,  kłótnie  dzieci  z  obu 
związków, osadzone w realiach współczesnego świata dają czytelni-
kowi możliwość towarzyszenia bohaterom, obserwacji  ich poczynań, 
skutków  i  nierzadko  dramatycznych  konsekwencji  podejmowanych 
decyzji. Wielowątkowa  to powieść, w której autorka przeplata histo-
rie miłosne, zdrady, nienawiść – słowem całą paletę uczuć,  jakie od 
wieków towarzyszą ludziom. Ulokowanie akcji książki w eleganckich 
londyńskich klubach, nowojorskich  redakcjach, w wojennym Saraje-
wie czy na bezdrożach egzotycznej Afryki ubarwia akcję, pozwalając 
czytelnikom na wirtualne podróżowanie.

Urodzoną w 1964 roku Lesley Lokko uważa się za nowy talent w 
literaturze  kobiecej.  Jako Afroamerykanka,  której  ojciec  pochodził  z 
Ghany, znakomicie orientuje się w zawiłościach i problemach społecz-
nych, jakie dotykają Europejczyków i Afrykanów. Nieco biograficznych 
elementów pojawia się  również w omawianej powieści, autorka zna 
bowiem z autopsji trudne zagadnienie różnic kulturowych i wynikają-
cych stąd nieporozumień w kontaktach międzyludzkich.              (ma)

18 września  br.  odbyły  się  II Mistrzostwa Rzgowa w  jeździe  na 
deskorolce  o  Puchar  Burmistrza  Rzgowa.  Impreza  zorganizowana 
została  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  po  raz  drugi  -  ku  uciesze 
wszystkich - skaterów, kibiców i organizatorów. Wysoka jakość rzgow-
skiego  skateparku,  dobra  organizacja,  dostępność  podstawowych 
potrzeb (WC, gastronomia), a przede wszystkim wspaniałe osiągające 
wartość  prawie  5  tys.  zł  nagrody  –  przyciągnęły  skaterów,  a  nawet 
skaterki (!) z całej Polski (np. z Bydgoszczy, Gdańska). Należy wspo-
mnieć,  iż sponsorami nagród były dodatkowo firmy: sklep „Dizaster” 
oraz rzgowskie restauracje – „Cichy Kącik” oraz „Maria”.

Zawody rozegrane zostały w dwóch kategoriach: do i powyżej 16. 
roku  życia. W  grupie młodszej  laureatem  I miejsca  został  rzgowia-
nin Rafał Modranka  zdobywając  39  pkt.  Jest  on  również  zdobywcą 
nagrody za najlepszy „best trick” w swojej grupie. Triumfowali również 

inni rzgowianie – Łukasz Modranka (IV miejsce) oraz Piotr Klimek (V 
miejsce).

W  grupie  seniorów  I  miejsce  zdobył  Michał  Karlikowski  z  Łodzi 
(40 pkt); przedstawiciel Rzgowa – Łukasz Siara uzyskał VI lokatę. W 
grupie  starszej  nagrodę  za najlepszy  „best  trick”  otrzymał Krzysztof 
Sereczyński z Łodzi.

Tym  razem  Puchar  Burmistrza  Rzgowa  „odjechał”  do  Łodzi  za 
sprawą  skatera,  który  osiągnął  na  obiekcie  najwyższą  liczbę  punk-
tów  - Michała Karlikowskiego. Wydarł  go  jednym punktem Rafałowi 
Modrance, który zresztą był laureatem tego cacka w ubiegłym roku.

Wierzymy  jednak w  naszą  zdolną młodzież  i mamy  nadzieję,  iż 
walczyć będzie dzielnie w kolejnych zawodach! Zatem – do zobacze-
nia za rok!

Izabela Kijanka
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Wizytówka Huty Wiskickiej?

Dzień Papieski 2011
9 października 2011 r. obchodziliśmy po raz jedenasty Dzień Papieski – 

pierwszy jednak po beatyfikacji naszego Papieża Jana Pawła II. Tym razem 
hasło przewodnie brzmiało – „JP II – Człowiek Modlitwy”.

Tradycyjnie jak co roku, Rzgowski Chór „Camerata” włączył się do 
wspólnych obchodów i przeżywania tego dnia, uczestnicząc w mszy św. o 
godz. 11.30 - w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. Nasz śpiew to 
nasza modlitwa – bo przecież „kto śpiewa – ten dwa razy się modli”.

Przy tejże okazji, tuż po mszy św. odbył się krótki koncert utworów chó-
ralnych - promujący naszą grupę. Oprócz „Nie lękajcie się” i „Abba Ojcze” 
chór wykonał jeszcze ” Psalm 47 - „Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie”, 
„Canticorum Jubilo”, „Bo tylko w Rzgowie”.

Były zatem również utwory świeckie i pogodne, bo sporo takich posiada 
chór w swoim repertuarze.

Pragniemy zachęcić każdą i każdego z Was – młodzież i dorosłych, do 
wspólnego realizowania swojego muzycznego hobby w przyjaznej grupie. 
Wbrew ogólnikowym opiniom - „e... - ja się nie nadaję”, „e... - ja tam nie 
mam czasu...”. Przecież śpiewanie może być wesołe, pogodne, radosne! Tu 
nie liczy się wiek! Nie trzeba się bać! Może wreszcie czas zrobić COŚ tylko 
dla siebie. I podzielić się TYM z innymi!!! COŚ – na czym skorzysta cała 
społeczność i kultura naszego miasta i gminy. Przyjdź i przyłącz się!!!
PS. Dziękujemy p. Małgorzacie Juśkiewicz za wsparcie i solo podczas kon-
certu.

Chórmistrz Izabella Kijanka

Bezpłatny Internet w Rzgowie
O bezpłatnym Internecie, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy 

Łodzi i województwa, mówi się już od dawna. Pomysł jest nowatorski i 
wzbudza pozytywną reakcję, zwłaszcza wśród mieszkańców małych miej-
scowości, takich jak Tuszyn i Rzgów.

To właśnie w Rzgowie, na terenie C.H. „Ptak” podpisano jeden z pierw-
szych listów intencyjnych. Zainteresowanie projektem bezpłatnego internetu 
było i jest bardzo duże, nie tylko wśród samych handlujących, ale także 
wśród gości centrum handlowego.

Dlatego Zarząd C.H. „Ptak” oraz Fundator Poseł Jarosław Stolarczyk 
wspólnie podjęli decyzję o uroczystym uruchomieniu sieci bezpłatnego inter-
netu.

Uroczyste otwarcie pierwszych hot-spotów, nadających sygnał interne-
towy, odbyło się 25 września br. w Pasażu Południowym o godz. 12.00.

Wśród gości obecni byli: Prezes Bogdan Migdal i Wiceprezes Kazimierz 
Ćwikła z Centrum Targowego PTAK S.A., oraz Wiceprezes PTAK - MEDIA 
S.A. Paweł Babski. Uczestniczyli także Jerzy Romański i Wojciech Pawli-
kowski z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Przedsiębiorców 
oraz Prezes Fundacji Doktor Net, Piotr Maślanko, i fundator, Poseł Jarosław 
Stolarczyk.

Fundacja Dr. Net w ramach projektu „Wi-Fi za free” zamierza dostar-
czyć sygnał bezpłatnego internetu do wszystkich hal targowych „Ptak”. Już 
wkrótce do każdego stoiska zostanie dostarczona informacja pomagająca 
korzystać z bezpłatnego internetu.

Więcej informacji o działalności Fundacji DOKTOR.NET, na stronie 
www.fundacjadr.net.

Spotkanie na szczycie
Zdziwieni jesteście, dlaczego na szczycie? A to dlatego, że było to spo-

tkanie z samym generałem brygady Markiem Sokołowskim – Dowódcą 
25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Sze-
roko zakrojone znajomości ks. Proboszcza Tadeusza Malca i sympatia, jaką 
darzą go ludzie, pozwoliły na zorganizowanie tak niezwykłego, sobotniego 
wyjazdu ministrantów.

Czujecie? Generał, uścisk jego dłoni, czy w naszym codziennym życiu 
byłoby to możliwe? Absolutnie nie. A nas to spotkało. Pan generał i dowódca 
7. Dywizjonu Lotniczego zaprosili nas do symulatora lotu śmigłowca, gdzie 
w obecności instruktora – pilota mogliśmy sterować tą maszyną. Przeżycia 
były nie do opisania, bo samo pilotowanie to wyzwanie. Mieliśmy okazję 
poznać kilkanaście rodzajów broni, sprzęt wojskowy, a także mogliśmy siąść 

za sterami śmigłowców, które latały w Iraku i Afganistanie. Każdy z nas mógł 
wykazać się precyzją strzelania do tarczy z broni-symulatora. Poznaliśmy też 
rys historyczny i ciekawostki 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Ognisko i 
pieczenie kiełbasek smacznie zakończyło nasze spotkanie z wojskiem.

Zaangażowanie ks. Proboszcza Tadeusza Malca pozwoliło nam poznać 
pracę i życie w jednostce wojskowej. Przebywanie i rozmowy z panem gene-
rałem pozwoliły poczuć się nam wyróżnionymi. Dziękujemy za mile spę-
dzony czas i nowy bagaż doświadczeń. Kolejny raz ks. Proboszcz zorgani-
zował nam wspaniały dzień pełen wrażeń. Dziękujemy księże Proboszczu!

Mateusz Kuzik

ORLIKOWA LIGA MISTRZÓW
Od czerwca do sierpnia trwały rozgrywki Orlikowej Ligi Mistrzów. Nasz 

Orlik wystawił dwie drużyny chłopców w kategorii piłka nożna. Młodsi 
(11-13 lat) po eliminacjach gminnych, przeprowadzonych na naszym Orliku, 
dostali się do Półfinałów Wojewódzkich, gdzie zajęli czwarte miejsce, nato-
miast starsi (14-16 lat) dotarli do Finałów Wojewódzkich.

Składy drużyn:
Kategoria wiekowa 11-13: Krystian Sońta, Dominik Gałkiewicz, Krzysz-

tof Kargo, Daniel Majek, Maciej Gałkiewicz, Kuba Rechciński, Konrad 
Kordys, Łukasz Strycharski, Bartłomiej Sztandor, Patryk Kmieć, Maciej Bar-
tłomiejczyk.

Kategoria wiekowa 14-16: Krystian Łuczyński, Patryk Wdowiak, Adrian 
Górski, Mateusz Pokorski, Michał Pierzyński, Paweł Musidlak, Patryk 
Michalski, Michał Goss.

Opiekunowie drużyn: Izabella Stępień i Krzysztof Chrzanowski.
Podziękowania dla zawodników! Liczymy na dalsze sukcesy.
W tym roku Nasz Orlik również brał udział w TURNIEJU ORLIKA O 

PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA. Nasi najmłodsi chłopcy (Kate-
goria wiekowa 10-11 lat) dotarli do Półfinałów Wojewódzkich. Skład naszej 
najmłodszej drużyny: Tomasz Bloch, Michał Poros, Jaś Pióro, Szymon Kry-
siak, Krystian Stachurski, Adrian Gibaszek, Patryk Śliwka.

Izabella Stępień

Chwila refleksji
Mówią o nas piąta siła w regionie łódzkim. Po Łódzkim Klubie Spor-

towym, Widzewie, GKS Bełchatów i Pelikanie Łowicz piłkarze Zawiszy 
Rzgów stanowią piątą siłę w Łódzkiem.

Co prawda po każdej kolejce ligowa tabela zmienia się jak w kalejdosko-
pie, ale Zawisza mocno usadowił się w górnej części tabeli. Jest to zasługa 
przede wszystkim samych zawodników i trenera Wojciecha Robaszka. Ale nie 
tylko. Na dobrą grę drużyny pozytywny wpływ mają działacze i sponsorzy. 
Wszyscy są pod dużym wrażeniem opieki, jaką otaczają klub główni spon-
sorzy, Urząd Miasta Rzgów i Centrum Handlowe Ptak. Szczególny podziw 
wzbudza ekspresowe tempo, w jakim zmodernizowano stadion im. Henryka 
Śmiechowicza. Drużyny gości, przyjeżdżające do nas na ligowe mecze, są 
zachwycone szatniami, węzłami sanitarnymi i nawierzchnią boiska. Swojego 
podziwu nie krył dyrektor Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adam Kaźmier-
czak. Za dobrą grę kibice odpłacają liczną frekwencją, będąc dwunastym 
zawodnikiem zespołu. Co więcej, nasi kochani sympatycy zaczęli jeździć na 
spotkania wyjazdowe. Świetna postawa III-ligowców promieniuje również 
na inne drużyny Zawiszy. Rezerwy są wiceliderem klasy A, a oldboje wygry-
wają ze wszystkimi. Aktualnie w klubie przy ulicy Tuszyńskiej trenuje blisko 
130 piłkarzy, w tym ponad stu młodych adeptów piłki nożnej.

Ale nie tylko sportem człowiek żyje. Niedawno obchodziliśmy niezwy-
kle ważne dla nas Polaków święta, Dzień Zmarłych i Zaduszki. Czas zadumy 
i refleksji nad przemijaniem. Również wśród sportowców Zawiszy był to 
czas na chwilę wspomnień. Szczególnie, że kilka miesięcy temu nieszczęście 
dotknęło naszą grupę. W wypadku samochodowym zginął niezapomniany 
kolega i przyjaciel Robert Spychała. W tych uroczystych, rodzinnych, ale 
smutnych chwilach wspominaliśmy nie tylko naszych bliskich. Pochylali-
śmy się nad grobami zasłużonych rzgowian, działaczy sportowych, Roberta 
i wszystkich tych, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Rzgowa.

Jan Nykiel

BUD-UJ RAZEM
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bud-Uj RAZEM” powstało 

w celu aktywizacji społeczności lokalnej do wspólnego działania na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców. LGD 
swoim działaniem obejmuje szesnaście gmin z powiatów: tomaszowskiego, 
piotrkowskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, bełchatowskiego i 
radomszczańskiego.

W szczególności działania LGD skupiają się na realizacji zadań spójnych 
z Lokalną Strategią Rozwoju oraz dwóch ww. celów głównych: poprawy 
jakości życia z uwzględnieniem rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na 
obszarze Lokalnej Grupy Działania, w tym celów szczegółowych, do których 
zaliczamy:
- podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym produktów i 
rzemiosła tradycyjnego,
- wspieranie przedsiębiorczości i powstawania pozarolniczych miejsc pracy,
- rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój rekreacji, wypoczynku oraz 
rozwój kultury,
- wykreowanie koncepcji szlaków pieszych, rowerowych i konnych na obsza-
rze LGD,
a także aktywizacji mieszkańców LGD oraz wzmocnienia kapitału społecz-
nego, w tym:
- rozwoju potencjału społecznego poprzez podnoszeniu kwalifikacji i kom-
petencji LGD,
- tworzeniu dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych technologii - 
centra informacji,
- promocji i upowszechnianiu wiedzy o obszarze LGD.

Środki pozyskiwane przez LGD pochodzą z osi IV LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej informacji nt. pozyskiwania środków unijnych można uzyskać u 
konsultanta Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”, mającego dyżur 
we wtorki w godz. 11:00-16:00 w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim w Rzgo-
wie, oraz na stronach internetowych: www.prow.lodzkie.pl, www.buduj.eu, 
www.armir.gov.pl.

XI Dzień Papieski
Październik jest miesiącem w szczególny sposób związany z osobą Wiel-

kiego Polaka – bł. Jana Pawła II. Kolejne niedziele i dni tygodni kierują nasze 
myśli w stronę naszego Ukochanego Papieża. To już po raz XI w niedzielę 9 
października w całej Polsce był obchodzony Dzień Papieski. W kolejną nie-
dzielę 16 października wspominaliśmy dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. Natomiast 22 października – jest dniem w liturgii Kościoła, 
w którym po raz pierwszy, w tym roku w sposób szczególny modlimy się za 
wstawiennictwem bł. Jana Pawła II.

Dzień 1 maja na trwałe zapisał się w historii Kościoła i w sercach wielu 
ludzi świata. Z radością przyjęliśmy słowa papieża Benedykta XVI – Jan 
Paweł II jest błogosławiony. Trwając w duchu dziękczynienia za dar beatyfi-
kacji naszego rodaka oraz na modlitwie o jego rychłą kanonizację, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Rzgowie przedstawili wspólnocie parafialnej i spo-
łeczności szkolnej montaż słowno-muzyczny pt. „Jan Paweł II - Człowiek 
Modlitwy”, który był wzbogacony prezentacją multimedialną.

Celem tegorocznego Dnia Papieskiego, który brzmiał: „Jan Paweł II - 
Człowiek Modlitwy”, było pobudzenie w każdym z nas ducha modlitwy. 
Chrześcijaństwo to przede wszystkim poszukiwanie kontaktu z Bogiem, a 
modlitwa to rozmowa z Bogiem. Jan Paweł II pozostawił w naszej pamięci 
obraz siebie jako człowieka wiary, zawierzenia i głębokiej modlitwy. Czło-
wieka zanurzonego bezgranicznie w spotkaniu z Bogiem.

Wdzięczni Janowi Pawłowi II za katechezę Jego życia, nauczania, 
wezwani, by doskonalić naszą relację z Bogiem, prośmy za Jego wstawien-
nictwem o wiarę dla każdego z nas.                           s. Zuzanna Śleszyńska

ZE SPORTU
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Zyzio Kujon
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Rzgów

Szkolne halloween
31 października to w krajach anglosaskich Halloween, celtyckie święto. 

Był to dzień, w którym żegnano lato i witano zimę. Wierzono, że w tym dniu 
dusze umarłych wracają na ziemię. Duchy przodków zapraszano do domów, 
stawiając w oknach lampiony z dyni (tzw. Jack-o’-lanterns), zaś duchy złe 
odstraszano, przebierając się w dziwaczne stroje.

Dziś Anglicy i Amerykanie robią to samo, dodając dla zabawy jeszcze 
„kolędowanie” od domu do domu z prośbą o cukierek i groźbą wykonania 
jakiegoś psikusa. To jeden z barwniejszych anglosaskich zwyczajów, który 
staraliśmy się przybliżyć uczniom szkoły. Dzieci na tych zajęciach bawiły się 
doskonale, czego efekty widoczne są na zdjęciach.

Oprócz lekcji przeprowadzony został konkurs międzyklasowy, zorga-
nizowany przez Samorząd Uczniowski, na najbardziej pomysłowo przygo-
towaną halloweenową dynię. Dzięki temu powstał kącik halloweenowy w 
szkole, było barwnie i wesoło!

Nowy samorząd w gimnazjum
W Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie odbyły się 

wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Aleksandra 
Pytka z klasy IIId, zastępcą Natalia Pachulska z IIb. Nowa przewodnicząca 
przebojowo zaczęła swoją kadencję, pomysłów jej nie brakuje. Wszystkie 
inicjatywy samorządu można śledzić na tablicy informacyjnej. Szczęśliwy 
numerek, konkursy, turnieje, dyskoteki – to tylko część pomysłów Oli i jej 
ekipy. Celem nowego samorządu jest angażowanie młodzieży do czynnego 
uczestniczenia w życiu szkoły.                                          Klaudia Muras, IId

Fot. Agnieszka Ruta

Piąty rok czas zacząć...
Koło dziennikarskie wystartowało pełną parą. Nowe pomysły, nowe 

twarze i nowe zadania stoją przed grupą młodych dziennikarzy. Dziennikar-
skie pasje i umiejętności już piąty rok z rzędu przekazywać będzie gimnazja-
listom pani Agnieszka Ruta.

W tym roku coś zupełnie nowego, oprócz redagowania dodatku szkol-
nego Zyzio Kujon, do gminnego miesięcznika Nasza Gmina, uczniowie 
będą wydawali własną gazetkę. W ramach projektu edukacyjnego powsta-
nie Kazik, pierwszy andrzejkowy numer ukaże się pod koniec listopada. 
Nowością są również warsztaty radiowe, praca z dyktafonem, montowanie 
dźwięków, przygotowanie profesjonalnych jingli, serwisów informacyjnych i 
pogodowych, to wszystko już dzieje się na zajęciach.

Wszystkich, którzy chcieliby posłuchać tego, co już udało nam się zrobić, 
zapraszamy na zajęcia, które odbywają się w środy od godziny 15.00. Nasze 
teksty i materiał dźwiękowy dostępny będzie również na facebookowym pro-
filu już wkrótce.                                                                                          AR

Fot. Agnieszka Ruta

Dzień Pamięci
31 października 2011 r. w Szkole Podstawowej obchodziliśmy Dzień 

Pamięci. Tego dnia nie odbywały się „normalne” lekcje. Uczniowie mieli 
natomiast okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną przygotowaną 
przez historyka, pana Michała Dziudę.

Lekcja patriotyzmu nie była li tylko teoretyczna. Uczniowie wraz z 
towarzyszącymi im nauczycielami udali się później na rzgowski cmentarz, 
gdzie oddali hołd poległym w walce o wolność Ojczyzny. Mamy nadzieję, 
że młodzi rzgowianie zachowają w pamięci i sercach wdzięczność za ofiarę, 
jaką zawsze ponosili żołnierze polscy w wielu walkach narodowo-wyzwo-
leńczych.

Dyrekcja Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgo-
wie składa serdeczne podziękowania wszystkim nauczycie-
lom, pracownikom, uczniom i rodzicom, a także przedstawi-
cielom Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Rzgowie, part-
nerom i sympatykom naszej szkoły za współpracę, pomoc, 
wsparcie oraz zaangażowanie podczas prowadzonej w dniach 
3-17.10.2011 r. ewaluacji zewnętrznej.

Dyrektor szkoły, Monika Łoboda

OSP Grodzisko czci pamięć
84. rocznica powstania OSP Grodzisko, jak co roku, od przeszło osiem-

dziesięciu lat uczczona została przez druhów tej jednostki poprzez uczestnic-
two w niedzielnej mszy świętej w Kościele Parafialnym w Rzgowie w dniu 
16 października 2011 r.

W podziękowaniu Bogu za pomyślany rozwój jednostki, sukcesy w 
zawodach pożarniczych, nowy wóz bojowy, bardzo dobre usprzętowienie i 
stały wzrost liczbowy młodzieży w jej szeregach – uczestniczyło 26 druhów 
z pocztem sztandarowym na czele.

Po mszy pamiątkowe zdjęcie, tym razem na tle wejścia do Urzędu Miej-
skiego od strony Parku im. A. Mickiewicza, które w tym roku zostało uru-
chomione, przymierzając się do uświetnienia uroczystego otwarcia „budynku 
magistratu” i jego otoczenia.

Następnie ciepły obiad w strażnicy, po rześkim poranku, zwieńczył to 
tradycyjnie co roku obchodzone święto jednostki OSP Grodzisko z jednocze-
snym wspomnieniem jej założycieli oraz zasłużonych w jej historii druhów.

Prezes OSP Grodzisko
Marek Bartoszewski

Konkurs EKO-OKO
W ostatnim czasie temat ekologii zrobił się bardzo popularny. Interesuje 

się nim zarówno młodzież, jak i starsze pokolenia. Media nagłaśniają sprawy 
ważne dla naszego społeczeństwa, dlatego nie dziwi fakt, że pojawił się i 
konkurs fotograficzny o tej tematyce.

Dnia 21.10.2011 r. w Tomaszowie Mazowieckim ogłoszono wyniki 
konkursu fot. „Eko-Oko 2011” - „W Zielonym Obiektywie”. Reprezentacja 
naszego miasta z klubu fotograficznego „Blenda”, działającego w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rzgowie, jak zwykle stanęła na wysokości zadania. W 
tegorocznej edycji udział wzięły 143 osoby z woj. łódzkiego (po raz pierwszy 
w historii tego konkursu liczba uczestników była aż tak wielka). Pomimo tak 
pokaźnej konkurencji podopieczni Tolka Patory zajęli miejsca na podium: 
Michał Karasiński - 1. miejsce; Anna Siutowicz (moja przyjaciółka) - 2. miej-
sce; Krzysztof Melon-Salski - wyróżnienie; a mój brat - Piotr Juszczyk otrzy-
mał nagrodę dla najmłodszego uczestnika, którego zdjęcie zostało umiesz-
czone na wystawie.

Zaledwie tydzień po rozstrzygnięciu tego konkursu, zdobywca pierw-
szej nagrody, Michał Karasiński, zwyciężył w konkursie organizowanym 
przez sieć hipermarketów Carrefour pt. „Magiczne zakątki mojej okolicy”. 
Nagroda w nim była naprawdę cenna - lustrzanka cyfrowa Canon 1000D. 
Prace z tego konkursu można podziwiać w hipermarkecie Carrefour przy ul. 
Przybyszewskiego w Łodzi.

Dziękujemy za godne reprezentowanie Rzgowa, artystom życzymy dal-
szych sukcesów, a ich nauczycielowi i wychowawcy - Tolkowi - kolejnych 
tak dobrych uczniów.

Anna Juszczyk

Chyba nie kochasz dzieci,
jeśli w kotłowni spalasz śmieci?

Zdrowie nasze i naszych dzieci w dużym stopniu zależy od sta-
nu czystości wody, powietrza i gleby. Możemy wpływać na stan 
naszego środowiska, chronić przyrodę lub przyczyniać się do jej 
degradacji.

Obserwuję większy przejaw troski o czystość naszych posesji - to dobry 
znak. Jednakże często zebrane śmieci, o zgrozo, wywożone są wprost do 
lasu bądź nocą spalane są w kotłowniach domowych. Z przykrością należy 
stwierdzić, że często robią to ci, których stać na zapłacenie rachunku za ich 
wywóz. Zagadnięci w tej sprawie twierdzą... że sąsiedzi robią podobnie. To 
ich usprawiedliwia.

A moralna odpowiedzialność za środowisko? Porzucone śmieci w lesie 
niszczą, degradują przyrodę, zaś spalane plastiki, ścinki tkanin, stare buty 
wydzielają trujący dym. Tak więc poranek, zamiast błękitem nieba, wita 
nas zadymionym, ciężkim powietrzem. Zaoszczędziliśmy trochę węgla, ale 
w jaki sposób? Jestem za oszczędzaniem, ale nie kosztem niszczenia czy-
jegoś zdrowia. Dym ze spalonych tworzyw sztucznych czy innych śmieci 
zatruwa powietrze, wody i glebę, niszczy nasze zdrowie i delikatne organi-
zmy naszych dzieci.

Zwróćmy uwagę, jakie skutki powoduje beztroskie spalanie tak zwanych 
plastików. Spalając 1 kilogram polichlorku winylu (PCW), wytwarzamy aż 
280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący 
kwas solny. Ze spalania opakowań plastikowych pochodzą również dioksyny 
i furany, które należą do najbardziej trujących i rakotwórczych substancji na 
świecie.

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura. Gdy jest ona 
zbyt niska, wówczas w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, 
których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo 
szkodliwe. Temperatura spalania różnego rodzaju materiałów w paleniskach 
domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200°C – 500°C). 
Procesowi spalania śmieci towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmos-

fery, takich jak: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, nieorganiczne 
związki chloru i fluoru oraz metale ciężkie.

Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysoko-
ściach, dlatego dymy łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych. Im bliżej 
źródła spalania, tym trucizn w powietrzu i na gruncie jest więcej. Dlatego 
pamiętajmy, że spalanie śmieci, szczególnie tworzyw sztucznych, nie pro-
wadzi do ich zniknięcia, lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne 
substancje, które przez pewien czas krążą w powietrzu. Wdychając te zanie-
czyszczenia, narażamy się na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc. 
Zniszczone zdrowie ratujemy sięgając po antybiotyki i inne leki, podczas gdy 
przyczyna naszej choroby nie jest rozpoznana i usunięta. Podtruty organizm 
jest bardzo podatny na choroby wirusowe i bakteryjne. Jak wynika z niektó-
rych źródeł, w Polsce na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 
około 28 tysięcy osób rocznie. To smutna prawda.

Zachęcamy więc Państwa do zastanowienia się: czy warto skazywać 
siebie i dzieci na wdychanie zabójczych dymów, a także nad tym, ile warte 
jest zdrowie i życie człowieka? Pamiętajmy, iż zgodnie z ustawą o odpadach i 
kodeksem wykroczeń, za spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych 
grożą wysokie sankcje karne.

Każdy z nas chciałby zapewne żyć w czystym, nieskażonym środowisku, 
odpoczywać w zielonym, pachnącym lesie, oddychać czystym powietrzem. 
Czy tak będzie - to zależy od właściwego postępowania każdego z nas, od 
naszej wrażliwości, od tego, czy zaszczepimy w naszych dzieciach troskę o 
naszą planetę? Pomyślmy o przyszłych pokoleniach, a poniższe słowa Ojca 
Świętego Jana Pawła II niech poruszą nasze serca do działania na rzecz śro-
dowiska, w którym żyjemy: „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o 
jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, 
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi”.

Anna Szafran
Specjalista edukacji ekologicznej

EKO-REGION Bełchatów



10 7Rzgów – Nasza Gmina Rzgów – Nasza Gmina

Szlakiem fontann i pomników 
ulicy Piotrkowskiej

Uczniowie klas Id, IId i IIId pod opieką pań Agnieszki Ruty i Aleksandry 
Jaworskiej, 22 października br. odkrywali tajemnice ulicy Piotrkowskiej.

Nie był to zwykły spacer najdłuższym w Europie deptakiem, ale gra 
terenowa z zadaniami. Czteroosobowe drużyny szukały odpowiedzi na 
przygotowane pytania. Świetnej zabawie towarzyszył element rywalizacji, a 
uczniowie wykazali się umiejętnością pracy w grupie, spostrzegawczością i 
ogromną pomysłowością w poszukiwaniu właściwych odpowiedzi.

Teraz już wiedzą, jak nazywała się przed 1955 rokiem ulica Rewolu-
cji 1905 roku, kto siedzi przy stole przed domem handlowym Magda, ile 
gwiazd świeci przed Hotelem Grand i jaki tytuł ma hymn Łodzi. Kolejne 
takie wyprawy już wkrótce.                                                                        AR

Fot. Agnieszka Ruta oraz przypadkowy przechodzień J

Europejski Dzień
Języków Obcych

Kolejny już raz w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych. Ideą organizacji tej akcji 
jest propagowanie wiedzy o konieczności uczenia się języków obcych.

W tym roku zadaniem uczniów było przygotowanie projektów dotyczą-
cych dowolnego kraju Europy, w którym mówi się w języku angielskim lub 
niemieckim. Wszystkim pomysł bardzo się podobał i uczniowie zabrali się do 
pracy nad swoimi pracami.

W konkursie na najlepszy projekt zwyciężyli: I miejsce uczennice klasy 
IIIb Ewa Broniarczyk i Aleksandra Sztandor, które wykonały projekt o Walii, 
II miejsce Aneta Rechcińska z kl. IIIb i Barbara Tomaszewska z klasy IId. 
Wyróżnienia otrzymali Kamil Piotrowski z IId (Szkocja), Ola Zielska z IId 
(Anglia), Monika Górecka i Olga Hajduk z kl. IIIa (Francja) oraz Natalia 
Zasępa z klasy IIIb (Anglia).Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy.

Aleksandra Zielska, IId

Gimnazjaliści
z kartą motorowerową

Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie przystąpili do egzaminu na kartę motorowerową. 13 i 14 września 
br. odbyła się teoretyczna część egzaminu, był to test wielokrotnego wyboru. 
Dzień później wszyscy, którym powiodło się w części testowej, przystąpili do 
egzaminu praktycznego. Egzamin odbył się na parkingu przed Halą Sportową 
w Łodzi. Dwudziestu trzech gimnazjalistów popisało się wiedzą i umiejęt-
nościami, wszyscy pozytywnie zdali egzamin.        Aleksandra Zielska, IId

Fot. Agnieszka Ruta

Ślubowanie pierwszoklasistów
21 października 2011 r. panowała świąteczna atmosfera w Szkole Podsta-

wowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie. Dla uczniów klasy pierw-
szej, a także wychowawczyni Zofii Szmidt, był to szczególny i wyjątkowy 
dzień.

Niedawni przedszkolacy i wychowankowie klasy zero zostali włączeni 
do grona społeczności uczniowskiej. W odświętnych strojach, w pomarań-
czowo-granatowych beretach na głowach pierwszoklasiści błysnęli talen-
tem, prezentując bogaty program artystyczny. Chcąc udowodnić wszystkim 
obecnym, iż zasłużyli na miano ucznia, musieli wykazać się również wiedzą. 
Pierwszy w życiu egzamin zdawali przed dyrektorem szkoły, rodzicami, pra-
cownikami, gronem pedagogicznym oraz starszymi kolegami. W rolę pro-
fesora naszej szkoły wcielił się uczeń klasy szóstej - Aleksander Kurowski. 
Pierwszaki popisywały się piękną recytacją i śpiewem. Wykazały się znajo-
mością barw narodowych, przestrzeganiem bezpiecznego zachowania się w 
szkole oraz wiedzą o niej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu wychowawczyni zaprosiła uczniów 
klasy pierwszej do złożenia aktu ślubowania na sztandar szkoły. Symbolicz-
nego pasowania na ucznia dokonał dyrektor Tomasz Drabczyński dotyka-
jąc ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. 
Następnie wręczył im legitymacje szkolne. Uczniowie otrzymali również 
dyplomy i upominki. Starsi o rok koledzy przygotowali dla nich program 
artystyczny oraz prezenty dla każdego nowicjusza.

Wychowawczyni gratulowała rodzicom wspaniałych pociech, a pierw-
szoklasistom życzyła wielu sukcesów w dalszej edukacji. Uroczystość 
zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Zofia Szmidt

Jesień w oczach gimnazjalistów
Od pięciu lat w jesiennych wy-
daniach Zyzia Kujona uczniowie 
Gimnazjum im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Rzgowie dzielą się 
swoimi spostrzeżeniami na temat 
jesieni. Swoje obserwacje przeno-
szą na papier, w tym roku Złota 
Polska Jesień nie zawiodła, a jak 
postrzegają ją gimnazjaliści... za-
praszamy do lektury.

*   *   *
Po upragnionych wakacjach 

zawsze przychodzi czas, kiedy 
trzeba wrócić do szkoły. Wrzesień 
jest jednocześnie początkiem pięk-
nej, kolorowej i niewątpliwie desz-
czowej pory roku – jesieni. Choć ta 
jest nieprzewidywalna ze względu 
na jej kapryśną pogodę, uważam ją 
za wyjątkowo czarującą.

Siedząc w parku, zauważyłam 
biegające wiewiórki, które przy-
gotowywały się do nadchodzą-
cej zimy. Patrząc w niebo, moim 
oczom ukazał się zachwycający 
klucz ptaków odlatujących na zimę 
do ciepłych krajów. Pomimo tego, 
iż jesień się dopiero rozpoczyna, 
można już zaobserwować urzeka-
jąco piękne, rubinowe, kasztanowe 
oraz słonecznikowe liście, które 
tworzą piękny strój dla parkowych 
drzew. Pod drzewami liście tworzą 
eleganckie, barwne dywany ozdo-
bione darami jesieni, takimi jak 
kasztany czy żołędzie. W powietrzu 
unosi się typowo jesienny zapach 
owoców leśnych i grzybów, które 
rosną tu bardzo gęsto.

Jesień to cudowna pora roku i 
choć występuje ona w wielu miej-
scach na świecie, uważam, że naj-
piękniejsza jest ta złota polska.

Natalia Gajda, Id

*   *   *
Pewnego pięknego, jesiennego 

dnia wyszedłem wraz z moim psem 
na spacer do parku. Wchodząc tam, 
nie zauważyłem piękna, jakie się w 
nim kryje. Dopiero po jakiejś chwili 
zacząłem się rozglądać i dojrzałem 
coś wyjątkowego. Ogrom kolorów, 
każde drzewo miało inny odcień 
żółci i czerwieni. Gdyby się tak 
wsłuchać w „szept” liści spadają-
cych z drzew, szeleszczących na 
ziemi i chodniku, można by było 
mieć wrażenie, że jest się na jakimś 
koncercie.

Zobaczyłem w kącie parku 
piękny, przekwitły już krzew bzu, 
pod którym była mała nora królicz-
ków. Idąc dalej z psem, dojrzeliśmy 
ledwo widoczną, pośród pomarań-
czowych liści, wiewiórkę, zbiera-
jącą zapasy na zimę. Dalej wzdłuż 
chodnika stała fontanna, w której 
było pełno liści, a na jej dnie leżało 
mnóstwo monet jednogroszowych, 
sam wrzuciłem jedną na szczęście, a 
mój pies nie miał monety, ale napił 
się wody, też na szczęście.

Po powrocie do domu miałem 
wrażenie, jakbym wrócił z krainy 
marzeń, nigdy nie zapomnę tego 
dnia.                Patryk Juszczak, Id

*   *   *
Każdego roku, kiedy kończą się 

wakacje, wielkimi krokami nadcho-
dzi kolejna pora roku - jesień. Jest to 
czas odpoczynku dla natury po lecie 
i jej stopniowe przygotowywanie do 
zimowego snu. Jesienią nasze oto-
czenie zmienia się nie do poznania.

Las zaczyna mienić się wieloma 
barwami. Liście na drzewach nabie-
rają wspaniałych kolorów, od żółto-
zielonego, poprzez pomarańczowo-
czerwony, po liczne odcienie brązu, 

a gdy opadną na ziemię, tworzą 
piękny, barwny dywan. Z gałęzi 
spadają nie tylko liście, ale także 
kasztany i żołędzie. Po obu stro-
nach drogi, którą chodzę codziennie, 
rosną krzewy leszczyny, których 
gałęzie uginają się pod ciężarem 
smacznych orzechów, a pomiędzy 
dolnymi konarami można znaleźć 
wiele gatunków grzybów. Nieopo-
dal widać owoce jarzębiny, które 
zachwycają swoimi jaskrawoczer-
wonymi owocami, a także stanowią 
smakołyk dla większości ptaków 
zimujących w Polsce.

Wczesnym rankiem słońce 
nadaje blasku kroplom rosy zawie-
szonym na gałęziach krzewów, a 
na wietrze powiewają połyskujące 
nitki babiego lata. W pobliżu po 
drzewach skaczą wiewiórki, robią 
zapasy, by przygotować się na nad-
chodzącą długą zimę.

Dookoła słychać szelest liści 
kołysanych przez wiatr oraz śpiew 
ptaków, które jeszcze nie odleciały 
na zimę do ciepłych krajów.

Moim zdaniem nie ma nic pięk-
niejszego niż las jesienią, niestety 
niedługo przyjdzie zima i okryje 
wszystko białym puchem. Myślę, 
że jesień jest darem od natury, by 
wynagrodzić nam nadchodzącą 
długą zimę.

Angelika Koziarska, Id

*   *   *
Kiedy wyjrzałam przez okno, 

uświadomiłam sobie, że nadeszła 
jesień. Cała okolica wyglądała 
bajecznie. Słońce leniwie wyglądało 
zza pierzastej chmury, oblewając 

całą okolicę ciepłym blaskiem. Nad 
polami unosiła się gęsta mgła, a 
trawa była zroszona kropelkami rosy 
i przepięknie mieniła się w słońcu.

Drzewa przybierały wszystkie 
jesienne kolory. Liście klonu powoli 
zaczęły opadać, tworząc żółtoczer-
wony dywan wokół drzewa. Gdy 
otworzyłam okno, poczułam zapach 
mokrej ziemi i palonych liści. 
Chłodne orzeźwiające powietrze 
wpadło do pokoju, a na dworze sły-
chać było świergot ptaków szykują-
cych się do odlotu.

Dni są już coraz krótsze i nie-
stety wielkimi krokami zbliża się 
zima.               Agata Gajdzicka, Ic

*   *   *
Po długim, męczącym dniu w 

szkole, wracając do domu, usiadłam 
na ławce w parku. Rozejrzałam się 
dookoła siebie i zauważyłam, że 
chodnik, którym szłam, jest pokryty 
liśćmi. Wiatr kołysał barwnymi 
drzewami, a liście, które właśnie 
spadały, przeglądały się w niedużych 
kałużach po delikatnym jesiennym 
deszczu. Dzieci w parku skakały na 
pełną kolorów kupkę liści. Słońce, 
które cały czas próbowało ogrze-
wać nasze ciała, przebijało się przez 
chmury, a wysoko na niebie leciały 
gromady ptaków szykujących się do 
odlotu. Skacząc z drzewa na drzewo, 
wiewiórki szukały zapasów na zimę.

Bardzo lubię Złotą Polską 
Jesień, ale martwi mnie to, że nie-
stety niedługo przyjdą też słoty i 
krótkie, chłodne dni, a wraz z nimi 
być może gorszy nastrój i nostalgia.

Paulina Kośka, Ic

Dzień Edukacji w Guzewie
W dniu 14 października 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Guzewie było naprawdę wesoło. Było to prawdziwe 
święto.

Uczniowie klasy V i VI, z pomocą pani Agnieszki Juraszek i pani Doroty 
Tomaszewskiej, przygotowali zabawny program artystyczny. Wcielili się 
oni w rolę nauczycieli i uczniów i przedstawili trzy zabawne scenki z życia 
szkoły. Była pokazowo prowadzona lekcja, zebranie Rady Pedagogicznej 
oraz przerwy międzylekcyjne w wykonaniu aktorów.

Teksty, z dużą dawką humoru, rozśmieszyły widownię - uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły. Młodzi artyści dostali duże brawa i słowa 
uznania od pana Dyrektora.                                     Milena Mosińska, kl. VI

14 października!
Tak wyjątkowy i uroczysty dzień w roku zdarza się tylko raz. Uczniowie 

się cieszą - zamiast lekcji uczestniczą w akademiach. Nauczyciele świętują, 
składane są życzenia, wręczane kwiaty.

Historia zaczęła się ponad 230 lat temu, 14 października 1773 r., kiedy 
król Stanisław August Poniatowski utworzył Komisję Edukacji Narodo-
wej. Dziś 14 października to święto nauczycieli i wszystkich pracowników 
oświaty.

Nasza Szkoła świętowała podwójnie, bowiem obchodzono nie tylko 
Dzień Nauczyciela, ale również odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. Najmłodsi bardzo przeżywali swoje śluby ze szkołą, a byli 
do nich wspaniale przygotowani przez wychowawczynie – p. Ilonę Ziemak 
i p. Alicję Sztandor.

Uroczystość dla starszych uświetnił program artystyczny przygotowany 
przez uczniów klasy: 4a i 4b pod kierunkiem p. Katarzyny Kalinowskiej i 
p. Małgorzaty Lipskiej. Oprawę muzyczną przygotował p. Krzysztof Chrza-
nowski.                                                                             Małgorzata Lipska
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Ślubujemy!
14 października 2011 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Długosza w Rzgowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar 
szkoły i zostali przyjęci w poczet jej uczniów. Zanim jednak wypowiedzieli 
słowa przysięgi i zostali pasowani na uczniów, zaprezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie i wokalne, które kształcili pod okiem wychowawców 
Ilony Ziemak i Alicji Sztandor.

Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Dyrektor Szkoły, pani 
Iwona Skalska, życzyła nowym uczniom sukcesów w nauce i radości ze zdo-
bywania wiedzy.

Ostatnim miłym akcentem tego niezwykłego dnia było spotkanie w 
klasie i wspólny poczęstunek dla dzieci, rodziców i wychowawców. Wszyst-
kim pierwszakom gratulujemy i życzymy, aby nauka była dla nich wspaniałą 
przygodą.

Pasowanie na Przedszkolaka
Nowy rok szkolny w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie tradycyjnie już 

rozpoczęła uroczystość Pasowania na Przedszkolaka.
23.09.2011 r. cała przedszkolna społeczność wraz z paniami nauczyciel-

kami wzięła udział w imprezie, którą rozpoczęło przedstawienie teatralne 
pt. „Bezpieczny Przedszkolak”. Następnie dzieci, które zawitały w nasze 
progi po raz pierwszy we wrześniu tego roku, złożyły uroczyste ślubowanie 
i zostały pasowane na przedszkolaka przez panią dyrektor Mariolę Mikołaj-
czyk czarodziejskim ołówkiem. Otrzymały też pamiątkowe dyplomy. Pozo-
stałe dzieci uroczyście odnowiły swoje przyrzeczenie.

Na dobre jesień zawitała do Przedszkola w Rzgowie, przybywając na 
coroczny uroczysty Bal Jesieni.

W poniedziałek 10 października w naszej placówce pojawiła się Pani 
Jesień ze swoim pomocnikiem Jeżykiem Dawciem, a wraz z nią przepiękne 
kolorowe pejzaże. Już poprzedniego dnia sala balowa została udekorowana 
i przybrała przepiękne jesienne barwy. W dniu imprezy już od rana zaczęły 
się schodzić do klas jeżyki, grzybki, kasztanki, wiewiórki, jesienne księż-
niczki i królowie – czyli przedszkolaki wystrojone w jesienne kostiumy i 
maski. Stroje przedszkolaków, pełne naturalnych ozdób z piór, kasztanów, 
liści i jarzębiny, mieniły się wszystkimi kolorami złotej polskiej jesieni. 
Pomysłowo przebrani aktorzy z zespołu „Czarodziejka” urządzili maluchom 
uroczysty Bal Jesieni. Na znakomitą zabawę złożyło się wiele zabawnych 
konkursów z pięknymi rekwizytami i atrakcyjnymi nagrodami oraz dosko-
nała, zachęcająca do tańca muzyka. Pogodna, pełna radości atmosfera, która 
towarzyszyła dziecięcej zabawie, pozwoliła naszym wychowankom bez żalu 
pożegnać gorące lato i powitać nadchodzącą jesienną szarugę.

To jednak nie koniec październikowych atrakcji. Pod koniec miesiąca 
przedszkolaki pojechały na wycieczkę do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Nr 1. Pod opieką przemiłych panów strażaków dzieci zwiedziły jednostkę, 
obejrzały sprzęt gaśniczy i wyposażenie wozów strażackich. Na pożegnanie 
w prezencie otrzymały pamiątkowe książeczki i malowanki.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i wszystkie przedszkolaki serdecznie dzię-
kują Dowódcy bryg. mgr Makaremu Szulcowi za zgodę na zwiedzenie jed-
nostki oraz Pani Anecie Janczyk za pomoc w organizacji wycieczki.

w imieniu Rady Pedagogicznej
Przedszkola Publicznego w Rzgowie

Małgorzata Janik-Płonka

Dzień edukacji w gimnazjum
Jak co roku, 14 października w Gimnazjum im. Kazimierza Jagielloń-

czyka w Rzgowie obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej, połączony 
ze ślubowaniem klas pierwszych oraz ich otrzęsinami. Część artystyczną 
oraz ślubowanie przygotowały panie Agnieszka Ruta i Agnieszka Franczak, 
w czasie której uczniowie obejrzeli nietypową lekcję pełną niespodzianek i 
żartów.

Otrzęsiny klas pierwszych były nie lada wyzwaniem, doświadczeni 
uczniowie najstarszej klasy przygotowali dla nich zadania, w których musieli 
się wykazać: wiedzą o szkole, nauczycielach, wyobraźnią oraz zdolnościami 
plastycznymi. Pierwsze miejsce w tym sprawdzianie zajęła klasa Id. Całą 
uroczystość prowadziła nasza nowa przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego - Ola Pytka.

Uroczystość swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: pani Burmistrz 
- Jadwiga Pietrusińska, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - pani Regina 
Bagińska, Ksiądz Proboszcz - Tadeusz Malec z Księdzem Robertem Nowa-
kiem oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - pan Wojciech Skibiński, 
którym serdecznie dziękujemy za przybycie i złożone życzenia.

Joanna Kopczyńska, IIId
Fot. Aleksandra Zielska, IId

Ślubowanie pierwszoklasistów
W dniu 31 października 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej 

Jadwigi odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Dzieci 
pięknie recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły. Doskonale też 
zdały test na uczniów.

Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie i akt pasowania na uczniów 
naszej szkoły. Rodzice dzieci złożyli deklarację, że są „rodzicami na medal” i 
zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Następnie obdarowali swoje 
pociechy tubami ze słodyczami i wszyscy razem udali się na poczęstunek. 
Na pamiątkę tej uroczystości zostało zasadzone drzewko, które będzie rosło 
wraz z uczniami.                                                       Grażyna Marianowska

Konkurs „Stworek-Potworek”
W październiku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w Guzewie odbył się III Ekologiczny Konkurs „Stworek-Potworek”. Jak co 
roku, cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Uczniowie prześcigali się w 
pomysłach, uruchamiali wodze swojej fantazji. Członkowie jury mieli trudny 
orzech do zgryzienia, gdyż wszystkie prace były niepowtarzalne i ciekawe.

Prace sklasyfikowano w dwóch kategoriach wiekowych. W przedziale 
klas 0-III pierwsze miejsce przyznano Julicie Kwiatkowskiej i Sebastianowi 
Krawiec. Drugie miejsce otrzymali: Aniela Nowak, Adam Konka. Trzecie 
miejsce zajęli: Kacper Rózga, Julia Tryburska, Kuba Kluczak. Wyróżniono 
prace: Kuby Hansa, Julii Bursiak, Andrzeja Kalety, Krystiana Agatki, Klau-
dii Jałochy. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęli: Olek Kurowski 
i Milena Mosińska, drugie miejsce przyznano Oli Chlipale, trzecie miejsce 
zajęła Sandra Jałocha.                                                            Urszula Sabela

Dzień Nauczyciela
Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej uczciliśmy organizując pokaz 

mody nauczycielskiej pt. „Wszystko dla nauczyciela”. Program został przy-
gotowany z pewnym przymrużeniem oka.

W roli modeli wystąpili uczniowie klas starszych, prezentując stroje, bez 
których „nowoczesny nauczyciel podążający drogą rozwoju zawodowego 
w burzliwych czasach reformy oświatowej wprost nie może się obyć”. Sala 
gimnastyczna w naszej szkole przypominała tego dnia jeden z wybiegów w 
Mediolanie podczas profesjonalnych pokazów mody. W rolę sławnych pro-
jektantów wcieliły się p. Sylwia Kuta i p. Małgorzata Sabela. O choreografię 
i odpowiedni podkład muzyczny zadbała p. Barbara Kaczmarek.

Zaprezentowana kolekcja wywołała aplauz wśród nauczycieli i zaproszo-
nych gości, tym bardziej że nasza bogata oferta dostosowana była do możli-
wości każdej nauczycielskiej kieszeni.

Jak co roku, tego dnia p. Dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom i pra-
cownikom obsługi za ich sumienną pracę. Uroczystość zakończyła się trady-
cyjnymi już życzeniami, których odzwierciedleniem były wręczone kwiaty.

Sylwia Kuta, Małgorzata Sabela

Europo, witaj nam...
Dzień 3 października był w Szkole Podstawowej wyjątkowo kolorowy, 

bowiem obchodziliśmy wspólnie Europejski Dzień Języków. Klasy IV-VI 
pod czujnym okiem wychowawców zaangażowały się w przygotowanie tej 
uroczystości, która organizowana była przez nauczycieli języka angielskiego: 
panią Annę Kret i panią Katarzynę Kalinowską.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować flagę, plakat i prezentację ustną 
wylosowanego kraju. Klasa IVa prezentowała Hiszpanię, klasa IVb Francję, 
klasa Va Portugalię, klasa Vb Szwecję, klasa VIa Wielką Brytanię i klasa VIb 
Grecję. Pomysłowość uczniów i wychowawców zaskakiwała, np. Szwecję 
przedstawiał zespół ABBA, a Portugalię słynny piłkarz Ronaldo.

Jednak jury nagrodziło klasę IVb za całokształt, bowiem oprócz pięknego 
plakatu wszyscy uczniowie ubrani w barwy francuskiej flagi wspólnie pre-
zentowali swój kraj, a w trakcie przerwy sprzedawali smakołyki francuskiej 
kuchni. Przy dźwiękach znanej piosenki „Europo witaj nam” roześmiana 
publiczność bawiła się doskonale, często nagradzając swych kolegów bra-
wami.                                                            Anna Kret, Małgorzata Lipska

Z wizytą u egzotycznych 
zwierząt

W dniu 12 września uczniowie z klasy I, II i IV wraz ze swoimi wycho-
wawcami pojechali autobusem szkolnym na wycieczkę do ZOOSAFARI w 
Borysewie k. Poddębic. Pogoda była piękna, więc nastroje dzieci były wspa-
niałe i z niecierpliwością oczekiwały one na spotkanie ze zwierzętami.

W przestronnych wybiegach zaobserwować można było egzotyczne 
zwierzęta w warunkach naturalnych. Za ogrodzeniami wspólnie przecha-
dzały się różne gatunki zwierząt. Dostojne antylopy obcowały z zebrami, a 
osiołki z bawołami. W osobnych kojcach znajdowały się dwa tygrysy (jeden 
z nich był biały) i biały lew.

Pan przewodnik zademonstrował dzieciom karmienie foki. Z klatki obok 
obserwował nas duży boa-dusiciel. W zbiorniku wodnym pływały żółwie 
wodne i kolorowe kaczki. Podczas zwiedzania dzieci miały możliwość kar-
mienia zwierząt roślinożernych oraz bezpośredniego kontaktu z niektórymi 
w MINIZOO.                                                            Jarosław Marianowski


