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Układanie, cyklinowanie
parkietu, remonty
Tel. 502-687-750

Biuro rachunkowe „Rewiks”,
działające od 1992 r., prowadzi księgi, 

przygotowuje wnioski o udzielenie dotacji 
w godz. 8-16. Rzgów, ul. Rawska 24, 
tel. 606-671-379, 42-227-84-16.

Pierwszy Rodzinny Piknik w Rzgowie
„Śpiewać każdy może...” 
Przekonaliśmy się o tym w 
jedną z majowych niedziel, 
ale co najważniejsze - prze-
konaliśmy się, że możemy 
się przy tym świetnie ba-
wić!

Majowy długi weekend zakoń-
czyliśmy w Rzgowie wspólnym, 
rodzinnym śpiewaniem. Pierwszy 
Rodzinny Piknik zorganizowany 
w ramach kampanii społecznej 
„Postaw na Rodzinę” odbył się 6 
maja br. Pomimo niesprzyjającej 
aury swoją obecnością zaszczyciło 
nas wiele rodzin, które bawiły się 
razem, dopingowały się nawzajem 
i razem śpiewały. W tym gronie 
był także znakomity gość – Kałudi 
Kałudov wraz z żoną Anną Dytry. 
Oboje mocno dopingowali i oklaski-
wali odważne rodziny śpiewające w 
konkursie karaoke.

Na początek, dla rozgrzania 
atmosfery w ten chłodny dzień, 
wystąpili nasi lokalni, młodzi artyści 
z zespołu Sempre Cantare, którzy 
wprawili nas w dobre nastroje i 
zachęcili do śpiewania. Następnie 
zaśpiewały rodziny, które zasko-
czyły nas swoimi wokalnymi umie-
jętnościami.

Jury, Jadwiga Pietrusińska - 
zastępca Burmistrza, Regina Bagiń-
ska - radna oraz Dariusz Stachura 
- tenor i gwiazda popołudnia, nagro-
dziło wszystkich odważnych i doce-
niło niezwykłe zdolności rzgow-
skich rodzin. Podsumowaniem 
rodzinnego popołudnia był występ 
Pana Dariusza Stachury, który poza 

rozśpiewaniem publiczności, bawił 
nas także żartami.

Bawiliśmy się dobrze i już pla-
nujemy następne wspólne zabawy, 
na które serdecznie zapraszamy. 

Najbliższe rodzinne spotkanie 30 
czerwca 2012 r. Tym razem wspól-
nie będziemy tańczyć.

Agata Nawrocka

Na zdjęciu od lewej: uczennica Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie - Natalia Zasępa z klasy IIIB, zdobywczyni 
II miejsca

Zdobywczyni I miejsca Grażyna Żabka - nauczyciel wychowania 
fizycznego Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

„Srebrna” Natalia
13 maja 2012 r. wystartowałam razem z uczennicą klasy IIIB - Natalią 

Zasępą w II Mistrzostwach Ziemi Łódzkiej w Nordic Walking w Wiączy-
niu Dolnym na dystansie 10 kilometrów. W marszu z kijkami wzięło udział 
66 zawodników, w tym 7 medalistów Mistrzostw Polski z 2012 r. w Polanicy 
Zdroju.

Wyniki uzyskane przez wielu czołowych kijkarzy, którzy startowali w 
Wiączyniu, świadczą o tym, że była to jedna z najszybszych w Polsce imprez 
na tym dystansie. Najwięcej czołowych lokat uzyskali zawodnicy z najsil-
niejszego ośrodka Nordic Walking na południu Polski w Janowie.

Rywalizacja zarówno wśród Pań, jak i Panów toczyła się do ostatnich 
metrów. Natalii i mnie udało się nawiązać walkę z najlepszymi zawodnicz-
kami i uzyskać czołowe lokaty w swoich kategoriach wiekowych.

Grażyna Żabka

Wiosna w przedszkolu
Wiosna w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie obfituje w moc atrakcji.
17 kwietnia do naszego przedszkola zawitali uczniowie II klasy o spe-

cjalności „kucharz małej gastronomii” z Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Widzewie. Spotkanie zapoczątkowała rozmowa na temat 
sztuki gotowania i pieczenia oraz pokaz przygotowania ciasta drożdżowego. 
Następnie przedszkolaki udały się do swoich klas, gdzie pod czujnym okiem i 
przy pomocy gości lepiły z ciasta drożdżowego pyszne rogaliki z marmoladą. 
Nasza niezawodna kucharka, pani Alinka, umożliwiła błyskawiczne upiecze-
nie przygotowanych specjałów. Dzięki tej zespołowej pracy wszystkie dzieci 
miały doskonały deser poobiedni, który smakował tym lepiej, że powstał w 
wyniku zespołowego działania przedszkolaków. Serdecznie dziękujemy i 
zapraszamy za rok.

21 kwietnia do naszego przedszkola zawitała tak długo wyczekiwana 
Pani Wiosna, a wraz z nią przepiękne kwiatowe pejzaże. Tego dnia wszystkie 
dzieci, przy wielkiej pomocy ze strony swoich rodziców, zmieniły się nie do 

poznania, wystrojone w wiosenne kostiumy i maski. I tak przedszkolna sala 
balowa zaroiła się od wielobarwnych motyli, biedronek, bocianów, żabek, 
ptaków, kwiatów i innych nieodłącznych towarzyszy Pani Wiosny. Radosny 
klimat potęgowała kolorowa dekoracja sali. Bal poprowadzili pomysłowo 
przebrani aktorzy z zespołu „Czarodziejka”. Na znakomitą zabawę złożyło 
się wiele zabawnych konkursów z pięknymi rekwizytami i atrakcyjnymi 
nagrodami oraz doskonała, zachęcająca do tańca muzyka. Pogodna, pełna 
radości atmosfera, która towarzyszyła dziecięcej zabawie, pozwoliła naszym 
wychowankom bez żalu pożegnać śnieżną zimę i cieszyć się perspektywą 
wesołej zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas codziennych spa-
cerów.

To nie koniec wiosennych atrakcji, bowiem od kwietnia wszystkie przed-
szkolaki, a jest ich niemała gromada w liczbie 125, mogą dwa razy w tygo-
dniu korzystać z boiska Hali Sportowej w Rzgowie. Doskonałe warunki i 
wyposażenie sprzyjają wszechstronnej aktywności dzieci i dostarczają obok 
niezbędnej porcji ruchu ogromnej radości.

27 kwietnia odbyły się tu również przedszkolne zajęcia dodatkowe 
„Przedszkole i piłka”, które są organizowane w ramach tzw. Przedszko-
liady. Przedszkoliada to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci 
w wieku przedszkolnym prowadzony w całym kraju. System oparty jest na 
cyklicznych zajęciach organizowanych w przedszkolach pod nazwą „Przed-
szkole i piłka”.

Wszystkie zajęcia we wszystkich przedszkolach odbywają się według 
tego samego standardu i planu zajęć. Prowadzone są przez wykwalifikowa-
nych instruktorów z pozytywnym podejściem do dzieci. Zajęcia mają przede 
wszystkim na celu ogólną poprawę kondycji fizycznej i koordynacji rucho-
wej dzieci, ale także integrację z rówieśnikami i niezwykle ważne w tym 
wieku aktywne spędzenie wolnego czasu. Organizator zajęć zapewnia rów-
nież udział w corocznej lokalnej imprezie pokazowej o charakterze ruchowo-
-rozrywkowym „Przedszkoliada event” dla przedszkolaków – gwarantuje 
dobrą zabawę i pokaz umiejętności aktywnych przedszkolaków nabytych 
podczas zajęć. Od roku szkolnego 2012/13 zajęcia dodatkowe „Przedszkole i 
piłka” z udziałem dzieci z naszego przedszkola będą odbywały się na terenie 
Hali Sportowej w Rzgowie.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka
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Obchody Dnia Strażaka w Rzgowie

Powiatowa majówka strażacka

HALA TĘTNI ŻYCIEM

Olimpiada dla niepełnosprawnych
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Kupię działki budowlane
w Rzgowie i okolicach

Tel. 516-527-355

INFORMACJA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach 

pragnie poinformować, że uruchomiła i podjęła działania zmierzające do 
obsługi zdarzeń zgłoszonych przez osoby głuchonieme. I tak funkcjonuje 
już specjalny numer telefonu komórkowego - 515269192, na który osoby 
głuchonieme mogą przesyłać za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) 
informacje o zdarzeniach. Alternatywną formą zgłoszenia jest również 
możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą faxu na numer 447140890.

3 Maja w Rzgowie
Uczestnicy obchodów spotkali się tego dnia przed Urzędem Miasta i 

przemaszerowali do kościoła parafialnego, aby mszą święta rozpocząć uro-
czystości.

Wzięli w niej udział Władze Samorządowe, przedstawiciele organiza-
cji gminnych, zespoły artystyczne działające przy GOK Rzgów oraz poczty 
sztandarowe. Podczas mszy rozbrzmiewały pieśni w wykonaniu Chóru 
„Camerata”, ZPiT „Rzgowianie”, przeplatane utworami Rzgowskiej Orkie-
stry Dętej, przez co msza nabrała doniosłego charakteru.

Dalsza część obchodów odbywała się w parku przy pl. 500-lecia w Rzgo-
wie, wykorzystując do tego celu scenę usytuowaną przy wejściu do Urzędu 
Miasta.

Program rozpoczęła Orkiestra Dęta hymnem państwowym, a rys histo-
ryczny dotyczący uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotował p. Michał 
Dziuda. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 
zaśpiewali pieśni takie jak: „Witaj majowa jutrzenko”, „Żeby Polska była 
Polską” i inne. Oprawą muzyczną i przygotowaniem wokalnym dzieci do 
występu zajął się p. Krzysztof Chrzanowski.

W dalszej części Chór „Camerata” zaśpiewał 3 piosenki - tematycznie 
związane z uroczystością. Na koniec wystąpił w premierowym układzie folk-
loru miejskiego Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Młodzież popisywała 
się w polkach, sztajerkach, walczykach i zakończyła tangiem. Na zakończe-
nie imprezy „Krasnale” zatańczyli radosnego twista.

Renata Furga

Powiatowa majówka strażacka
Święto strażackie obchodzono w tym roku w niedzielę 13 maja w 

Koluszkach. Trzydzieści cztery jednostki OSP z powiatu i strażacy z PSP w 
Koluszkach ze sztandarami zgromadzili się na mszy św. w Kościele pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP na ul. 11 Listopada. Mszę w intencji wszystkich 
strażaków powiatu łódzkiego-wschodniego koncelebrowali Kapelan Woje-
wódzki Straży (od niedawna awansował na brygadiera) Ks. Henryk Betlej 
oraz nowo mianowany Kapelan Powiatowy Strażaków Ks. Adam Stańdo i 
miejscowy proboszcz Ks. Kazimierz Pacholik.

Pierwszą na nowej funkcji porywającą homilię wygłosił ks. Adam Stańdo 
o życiu i uczynkach patrona strażaków żyjącego w IV wieku naszej ery Św. 
Floriana. Po mszy defilada pocztów sztandarowych, zastępów OSP i PSP oraz 
historycznych już konnych wozów strażackich przedefilowała ulicami Kolu-
szek do Parku Miejskiego, gdzie odbyła się zasadnicza uroczystość.

Gości witali Komendant powiatowy PSP bryg. Marek Duda oraz Prezes 
Powiatowy OSP Stanisław Bednarczyk. Ten ostatni występował również 
w roli Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP. Został on 
wybrany na kwietniowym Wojewódzkim Zjeździe OSP w Dobieszkowie, 
tym samym bardzo znacząco wzrósł prestiż druhów ochotników z gminy 
Rzgów.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódz-
kiej PSP, Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu, przedstawiciele Zarządu 
Powiatowego OSP, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad gmin 
naszego powiatu. Gminę Rzgów reprezentowali Burmistrz Rzgowa – Jan 
Mielczarek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Bartoszewski i dele-
gacje dziesięciu jednostek OSP z pocztami sztandarowymi.

Po przemówieniach uroczyście awansowano na stopnie aspiranckie i ofi-
cerskie kilkunastu druhów z PSP oraz przypięto kilkanaście odznaczeń bran-
żowych. Koluszkowska orkiestra dęta, uświetniająca całą uroczystość, ode-
grała marsza, w takt którego poczty sztandarowe wymaszerowały i zakoń-
czyła się część oficjalna, po której można było się zapoznać z nowoczesnymi 
osiągnięciami techniki ratowniczo-gaśniczej, oglądać stare zabytkowe wozy, 
a nawet przejechać się nimi i wziąć udział w niektórych działaniach ćwiczeb-
nych straży.

Dzień był pochmurny i dość chłodny, ale gorące posiłki z kuchni polo-
wych i nie tylko one rozgrzewały znakomicie atmosferę. Strażacy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego godnie uczcili swoje święto.

I ja tam byłem jako uczestnik i wnikliwy obserwator tegoż zdarzenia, co 
czytelnikom w powyższym słownym i fotograficznym przekazie uczyniłem.

Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Obchody Dnia Strażaka
w Gminie Rzgów

Strażacy tradycyjnie już 4 maja w św. Floriana, patrona strażaków, 
czcili swoje święto. Po raz pierwszy pięć jednostek, które należą do KSRG, 
wspólnie wyruszyło alarmowo na objazd ulicami naszej Gminy. Całą organi-
zacją zajął się naczelnik OSP Rzgów – dh Adam Górecki.

Około godziny 19:00 na placu przed OSP Rzgów stawiły się następujące 
jednostki: OSP Rzgów, OSP Stara Gadka, OSP Bronisin, OSP Grodzisko, 
OSP Kalino. Po dźwięku syreny alarmowej 11 zastępów w pięknym korowo-
dzie ruszyło w drogę.

Wszyscy strażacy chętnie wzięli udział w objeździe. Byliśmy szczęśliwi, 
że to tylko pokaz naszej siły, a w każdym zagrożeniu jesteśmy gotowi nieść 
pomoc.

Po powrocie zgromadziliśmy się na placu przed OSP Rzgów, gdzie dh 
Ryszard Weiss oraz dh Marek Bartoszewski serdecznie podziękowali 
obecnym strażakom za uczestnictwo w obchodach. Podjęto też wspólną 
decyzję, że w ten sposób, co roku będą się odbywały obchody Dnia Strażaka.

Na koniec każdy z młodych strażaków dostał czekoladę z podziękowa-
niem za obecność. Brawo za organizację i do przyszłego roku!

Mateusz Kuzik

PHU RINSTAL   Robert Bartoszewski
oferuje usługi w zakresie:

– Budowy przyłączy wodociągowych 
   i kanalizacyjnych
– Budowy szamb ekologicznych
– Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
– Usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
– Robót ziemnych koparko-ładowarką
– Dowiezienia humusu na urządzenie ogrodu

Adres: Grodzisko 44a
Tel. 42-214-14-10; Fax: 42-214-18-10

Kom. 601-392-449, 605-608-160

Hala tętni życiem
Z naszej hali korzystają,/ tata, mama ich maluchy,/ w zamian za to osią-

gają,/ szybkość, sprawność,/ płaskie brzuchy.
Od kwietnia 2012 r. wszystkie przedszkolaki z Przedszkola Publicznego 

w Rzgowie, a jest ich niemała gromada w liczbie 125, mogą dwa razy w 
tygodniu korzystać z boiska nowo wybudowanej Hali Sportowej w Rzgo-
wie. Doskonałe warunki i wyposażenie sprzyjają wszechstronnej aktywności 
dzieci i dostarczają obok niezbędnej porcji ruchu ogromnej radości.

27 kwietnia odbyły się tu również przedszkolne zajęcia dodatkowe 
„Przedszkole i piłka”, które są organizowane w ramach tzw. Przedszko-
liady. Przedszkoliada to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci 
w wieku przedszkolnym prowadzony w całym kraju. System oparty jest na 
cyklicznych zajęciach - we wszystkich przedszkolach odbywają się według 
tego samego standardu i planu zajęć. Prowadzone są przez wykwalifikowa-
nych instruktorów z pozytywnym podejściem do dzieci. Zajęcia mają przede 
wszystkim na celu ogólną poprawę kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej 
dzieci, ale także integrację z rówieśnikami i niezwykle ważne w tym wieku 
jest aktywne spędzenie wolnego czasu. Organizator zajęć zapewnia również 
udział w corocznej lokalnej imprezie pokazowej o charakterze ruchowo-roz-
rywkowym „Przedszkoliada event” dla przedszkolaków – gwarantuje dobrą 
zabawę i pokaz umiejętności aktywnych przedszkolaków nabytych podczas 
zajęć. Od roku szkolnego 2012/13 zajęcia dodatkowe „Przedszkole i piłka” 
z udziałem dzieci z naszego przedszkola będą odbywały się na terenie Hali 
Sportowej w Rzgowie.

Radość na twarzach maluchów była widoczna. Dzieci są szczęśliwe, że 
mogą korzystać z tak pięknego obiektu.

W niedzielę 13 maja w hali sportowej rzgowskiego ośrodka GOSTiR 
odbył się pokaz JUDO z udziałem reprezentantów Polski w tej dyscypli-
nie. Trzech zawodników Łódzkiego AZS: Kamil Dąbrówka, Damian Majda 
i Mateusz Stypułkowski zaprezentowało swoje umiejętności przed blisko 
dwustoma gośćmi. Bohaterowie pokazu to utytułowani, doświadczeni spor-
towcy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski i imprez europejskich. Po 
efektownym pokazie, będącym skróconą formą wyczynowego treningu 
JUDO, zawodnicy poprowadzili trening dla chętnych. Publiczność ochoczo 
przystąpiła do zmagań sportowych. Pod pieczą instruktorów swoich sił spró-
bowało blisko 50 osób w każdym wieku. Najliczniejszą grupą były dzieci w 
wieku od 7 do 10 lat. „To doskonały wiek na rozpoczęcie treningu sporto-
wego” - przyznaje Mateusz Stypułkowski, prowadzący trening oraz dodaje, 
że „pośród ćwiczących już na pierwszy rzut oka można dostrzec sportowe 
talenty”. Impreza upłynęła w świetnej, sportowej atmosferze. Okazuje się, iż 
rzgowianie garną się do sportu i aktywnej rekreacji.

Po zakończonych pokazach rodzice deklarowali chęć uczestnictwa 
swoich pociech w takich pokazach, oczekując na powstanie sekcji judo.

Dbałość o zdrowie i sprawność staje się w Rzgowie codziennością. 
Otwarty przed kilkoma tygodniami ogólno dostępny nowoczesny obiekt 
sportowy ułatwia i umożliwia realizację tej idei. Coraz większa grupa miesz-
kańców gminy Rzgów bierze systematyczny udział w zajęciach wpływają-
cych pozytywnie na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Zajęcia o charakterze 
prozdrowotnym, które są prowadzone w Rzgowie już od dziesięciu miesięcy, 
cieszą się w naszym środowisku narastającym zainteresowaniem. Godzinny 
trening oparty na ćwiczeniach rozciągających, oddechowych i relaksujących 
pozwala im na wyrównanie napięć mięśniowych i nerwowych. Wplecione z 
rozwagą ćwiczenia wzmacniające mięśnie, stawy i kości są ważnymi elemen-
tami w walce z osteopenią lub osteoporozą. Uzupełnieniem tego autorskiego 
systemu są ćwiczenia ze „Szkoły Pleców” oddziałujące na skrzywienie krę-
gosłupa i ogólnie – na utrwalenie w życiu codziennym wady postawy. Syste-
matyczność i sympatyczna atmosfera podwyższają skuteczność tej leczniczej 
aktywności ruchowej.

Mija kolejny miesiąc pracy hali, najczęściej w weekendy odwiedzają nas 
różni ludzie, z różnych państw świata. W jedną z niedziel zaszczycił swoją 
obecnością radny Rady Miasta Rzgowa, który wraz z małżonką oprowadzał 
swoich znajomych po naszym obiekcie. Byli to goście z Anglii i Niemiec. Po 
zakończonym zwiedzaniu byli pod ogromnym wrażeniem wspaniałej archi-
tektury obiektu. Wieści o istnieniu takiego obiektu dotarły bardzo daleko, bo 
aż do najwyższych gór Świata Himalajów. 17 maja na jednym z sektorów roz-
grywki w siatkówkę prowadzili biznesmeni z Nepalu. Jeden z nich o imieniu 
Dipen zapytany, czemu znaleźli się tutaj, odpowiedział, iż bardzo podoba im 
się Rzgów i są tutaj najpiękniejsze dziewczyny na świecie i super hala spor-
towa. W innym zaś tygodniu gościliśmy tutaj słynnych tenorów światowego 
formatu Kałudi Kałudowa urodzonego w Bułgarii oraz Dariusza Stachurę, 
artystę z Brzezin, odnotowaliśmy również uczestnictwo w zajęciach sporto-
wych naszego tenora, radnego Rady Miejskiej Mirosława Bednarczyka. Tacy 
słynni i wielcy ludzie podnoszą rangę i prestiż naszej hali i miasta Rzgowa 
zaszczycając nas swoją obecnością.

Jesteś stary, jesteś młody/ Masz trampeczki, białe spody/ Będziesz milie tu 
widziany/ Mówi GOSTiR UKOCHANY.

S.Z.

Powtórka z wiosny 2011
Tak jak w ubiegłym roku znakomita końcówka sezonu dała nam awans 

do III ligi, teraz zapewniła naszej drużynie utrzymanie w tej klasie rozgryw-
kowej. W czterech ostatnich meczach zespół wygrał 3 spotkania, uzyskał 1 
remis, a zdobyte 10 pkt zapewniło III ligę dla Rzgowa. Trzeba tutaj zrobić 
duży ukłon dla trenera Marka Chojnackiego, który poukładał naszą młodą 
drużynę, postawił na doświadczonego bramkarza Kamila Adamka i to dało 
efekty na boisku.

Zarząd Klubu miał szczęście, że po rezygnacji Wojciecha Robaszka 
namówił do współpracy tak znakomitego trenera i legendę polskiej piłki. 
Niedobrze by się stało, gdyby po rocznym pobycie w III lidze zespół spadł do 
niższej klasy rozgrywkowej, a jeszcze dwa tygodnie temu wszyscy martwili-
śmy się, że to jest możliwe. Przecież to dzięki władzom miasta Rzgowa - panu 
Burmistrzowi Janowi Mielczarkowi oraz naszym Radnym z jej Przewodni-
czącym Markiem Bartoszewskim dużymi nakładami finansowymi zamonto-
wano siedziska, wyremontowano budynek klubowy, wykonano renowację 
boisk. W chwili obecnej stadion nasz spełnia wszystkie wymogi licencyjne 
na III ligę i jest w czołówce województwa pod względem funkcjonalności. 
W tych trudnych dla sportu czasach Zarząd Klubu wyraża podziękowanie dla 
wszystkich niżej wymienionych naszych dobroczyńców.

SPONSORZY KLUBU
Urząd MIEJSKI w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22
1. POLSKIE Centra Targowe „PTAK”
2. Z.U.G. „Znicro” Jan Hejwowski - 95-030 Rzgów, ul. Grodziska 4
3. „Fol Kul” Edward Kulanty - 95-030 Rzgów, ul. Rudzka 2
4„El Serwis” Jarosław Mierzejewski - 95-030 Rzgów, ul. Długa 14
5 „Air Clima” Katarzyna Gajewska - 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 
lok. 200
6 „Grand – Pol” Paweł Babski, Starowa Góra, ul. Zagłoby 47
7 „Rol – Bud” Wojciech Pietraszczyk, 95-030 Rzgów, ul. Kusocińskiego 21
8 „Print Express” Agnieszka Rozbicka - 90-058 Łódź, ul. Sienkiewicza 52/47
9. P.H.U. „Export-Import” Henryk Pach, 95-030 Rzgów, ul. Stadionowa 7
10. Z.H.U. „MAR – POL” Marian Pewniak - 95-006 Brójce, Kurowice, ul. 
Rządowa 104
11. „Abanion” Sp. z o.o. Bogumił Boguszewicz - 90-404 Łódź, ul. Próchnika 2
12. „DrewMar” Marian Bednarek - 95-030 Rzgów, ul. Leśna 15
13. P.H. DrewBuk S.C. Artur Grochowski - 95-006 Brójce, Bukowiec, ul. 
Rokicińska 108/110
14. P.U.K. KLEPSYDRA Tomasz Salski, 94-247 Łódz, ul. Solec 3/5
15. NIJHOF-WASSINK Sp. z o.o. Krzysztof Sobierajski, 99-300 Kutno, ul. 
Holenderska 3
16. EDMAR Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem, Edward Tomczyk, 
Lech Łucki
17. AQUATOR sp. z o.o. Tomasz Król
18. Józef Marszałek
19. Milena Szymon Karpiński
20. Piotr Bednarski
21. Delia Cosmetics Sp. z o.o. Józef Szmich

Bez ich wsparcia niemożliwe by było dokończenie rozgrywek III ligi. 
Szczególne podziękowania Zarząd klubu wyraża Rajcom Rzgowa, Polskim 
Centrom Handlowym „Ptak” za przekazanie środków na funkcjonowanie 
klubu. Liczymy na dalszą współpracę wszystkich tych firm w nowym sezo-
nie rozgrywkowym, jak również na współpracę innych podmiotów z terenu 
Rzgowa.

Bardzo dobrze spisuje się nasza II drużyna, która zajmuje 2 miejsce w 
tabeli z realnymi szansami na awans do wyższej klasy rozgrywkowej, a o 
wszystkim zadecyduje bezpośredni pojedynek między drużynami Iskry 
Dobroń i Zawiszy. W przypadku awansu byłby to duży sukces trenera 
Roberta Świerczyńskiego i jego zawodników.                               Jan Nykiel
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Tradycyjnie - jak co roku – w 
ostatnią niedzielę kwietnia (miesiąca 
pamięci narodowej) gromadzimy się 
w rzgowskim lesie koło Babich, aby 
uczcić pamięć 22 Polaków zamor-
dowanych w kwietniu 1942 r. przez 
hitlerowców. My – czyli Władze 
Samorządowe Gminy, Poczty Sztan-
darowe, Rzgowskie Organizacje 
oraz mieszkańcy Rzgowa i okolic, 
oddajemy cześć przy pomniku - w 
miejscu, gdzie znajdował się pierw-

szy z kilku odkrytych dołów śmierci.
W tym roku minęła 70. rocznica 

tego wydarzenia, choć - jak podają 
inne źródła - zdarzenia te miały 
miejsce w sierpniu 1941 r. Trudno 
jednak rozstrzygnąć jednoznacznie 
prawidłową datę. Niezależnie od 
spekulacji – 29 kwietnia br. przy 
dźwiękach werbli Orkiestry Dętej 
złożyły kwiaty delegacje Władz 
Samorządowych Rzgowa, Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów 

Politycznych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Spółki Leśnej w Rzgowie.

Uroczystą mszę św. o godz. 
15.00 rozpoczął pieśnią żołnierzy 
Armii Krajowej „O Panie, który 
jesteś w niebie” Rzgowski Chór 
„Camerata”. W intencji zamordowa-
nych Eucharystię odprawił wikary 
parafii św. Stanisława B.M. w Rzgo-
wie – ks. Robert Nowak. Wspólnie 
zaśpiewana i zagrana pieśń „Boże 
coś Polskę” - jak mówią słowa - 
stanowiła prośbę o pokój i błogo-
sławieństwo dla naszej Ojczyzny i 
rodaków.

Następnie program okolicz-
nościowy przedstawili uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. św. Kró-
lowej Jadwigi w Kalinie. Pomimo 
nieoczekiwanych trudności nagło-
śnieniowych wykonawcy z zapałem 
i wytrwałością recytowali wiersze 
i śpiewali pieśni, wspierani przez 
zgromadzonych. Panie Barbara 
Kaczmarek (nauczycielka muzyki), 
Agnieszka Barcicka (polonistka) 
i współpracująca p. Magda Hoja 
odetchnęły z ulgą, gdy wszystko 
dobrnęło do szczęśliwego końca. We 
mszy polowej wzięli udział przed-

stawiciele Gimnazjum im. Kazi-
mierza Jagiellończyka w Rzgowie 
z Pocztem Sztandarowym na czele.

Na zakończenie uroczystości 
Orkiestra Dęta wykonała „Rotę”, po 
której wyprowadzono Poczty Sztan-
darowe. Zgromadzeni w zadumie 
opuścili miejsce pamięci – by za rok 
znów tu wrócić z kwiatami. Bo o 
takich wydarzeniach trzeba pamię-
tać; bo one są przestrogą dla nas i 
przyszłych pokoleń. Bo historia jest 
nauczycielką życia, ona pokazuje 
drogę w przyszłość...

Izabela Kijanka
Fot. T. Patora

Historia nauczycielką życia

Ach te Alpy...
Korzystając z zaproszenia włoskich przyjaciół z Bartolomeo i La 

Cavargny, ośmioosobowa delegacja z naszej gminy wyjechała 26 kwietnia 
do Włoch. O pięknie Alp Włoskich i urokach Bartolomeo i La Cavargny 
pisaliśmy na naszych łamach dwa lata temu przy okazji wyjazdu członków 
naszej Orkiestry Dętej. Jednak nietaktem byłoby nie wspomnieć o pięknych 
miasteczkach i osadach położonych powyżej 1000 m w Alpach i wreszcie 
o mieszkańcach, którzy ujmują pogodnym usposobieniem, serdecznością, a 
przede wszystkim otwartością na poznanie tradycji i kultury innych narodów.

Choć pobyt nasz był króciutki, to nasi przyjaciele postarali się uatrakcyj-
nić nam każdy dzień. Zwiedzaliśmy przepiękne okolice Alp Włoskich oraz 
przygraniczne miasta szwajcarskie, a także kurort wypoczynkowy światowej 
finansjery i celebrytów, miasto Sant Moritz położone 1800 m n.p.m.

Wspaniałym przeżyciem był rejs po jeziorze Como. Okazałe wille i jesz-
cze okazalsze, bajecznie kolorowe ogrody wokół nich przyprawiały nas o 
przysłowiowy „zawrót głowy”.

Podczas zwiedzania górskiego miasteczka De Livigno (czyt. De Lawi-
nio) dowiedzieliśmy się o narodzinach małej Basi – wnuczki naszego Bur-
mistrza. Radości było co niemiara, a małej Basi nadaliśmy przydomek „Bar-

bara Delawinia”. Dziadek obiecał, że prezentem na 18. urodziny Basi będzie 
wyjazd do De Livigno we Włoszech.

Wróciliśmy ze wspaniałymi wspomnieniami, którymi dzielimy się z czy-
telnikami „Naszej Gminy”, a naszym przyjaciołom z Włoch składamy ser-
deczne podziękowania za zaproszenie.

Uczestnicy

Podziękowanie
Bibliotekarze  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Rzgowie  składają 
serdeczne  podziękowanie  Panu  Ryszardowi  Binkowskiemu  za 
ponowne odwiedziny i podarowanie kolejnych egzemplarzy powie-
ści, które wzbogacą księgozbiór ku satysfakcji czytelników.

Nasza recenzja
Tuszyńska A.: Krzywicka – długie życie gorszycielki, Warszawa: Wydaw-
nictwo Literackie, 2011.

Autorka omawianej biografii nawiązuje jej tytułem do wydanej w 1992 r. 
autobiografii Ireny Krzywickiej „Wyznania gorszycielki”. Bohaterka to nie-
złomna, bezkompromisowa pisarka, publicystka i feministka, która nie oba-
wiała się poruszać spraw trudnych, zwykle omijanych i utajnianych. Prawie 
stuletnie życie wypełniała Krzywicka propagowaniem znakomitej literatury, 
wskazywaniem w publikacjach drażliwych, niepopularnych kwestii.

Wspierana przez Boya-Żeleńskiego otworzyła w Warszawie klinikę, w 
której bezpłatnie udzielano porad na temat świadomego macierzyństwa. Była 
twórczynią dodatku do „Wiadomości Literackich” zatytułowanego „Życie 
Świadome”, w którym publikowały między innymi Zofia Nałkowska i Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska. W czasie wojny Krzywicka utraciła najbliż-
szych, a sama zagrożona zamordowaniem, zmuszona była do posługiwania 
się fałszywym nazwiskiem. Po wojnie pracowała w polskiej ambasadzie w 

Paryżu, pisywała recenzje teatralne dla Rzeczypospolitej. Emigracja w 1962 
była jej wyjazdem z Polski na stałe. Osiedliła się w podparyskim Bures-sur-
-Yvette, gdzie w 1994 r. zmarła.

Agata Tuszyńska, autorka pokrótce przedstawionego tutaj życiorysu, spe-
cjalizuje się w tego rodzaju opracowaniach. Jako miłośniczka i znawczyni 
teatru napisała wspaniale udokumentowane biografie Marii Wisnowskiej i 
Wiery Gran, kobiet o przebogatym życiu zawodowym i osobistym. Pisuje 
również wiersze, które zebrane w kilka tomików wydano w Polsce i przetłu-
maczono na kilka języków obcych.

                                                       (A.M.)

Czy wiesz, że:
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie mieści się w 
nowym dwupiętrowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełno-
sprawnych (podjazd, winda, łazienki).
Wejścia do szkoły „strzeże” zainstalowany wideofon, a bezpieczeństwo 
zapewnia zewnętrzny i wewnętrzny system monitoringu wizyjnego.
Przed budynkiem zaparkujesz bezpiecznie swój rower lub motorower.

Uczniowie naszego gimnazjum:
- biorą udział w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych oraz 
zawodach sportowych;
- przygotowują apele i imprezy szkolne: Dzień Języków Obcych, Dzień 
Patrona, Andrzejki, Jasełka, Walentynki, Dzień Dziecka, Konkurs Pio-
senki Angielskiej;
- uczestniczą w licznych akcjach: projekty ekologiczne, rajdy piesze, 
rowerowe, narciarskie, warsztaty językowe w Londynie i Berlinie;
- współorganizują i biorą czynny udział w uroczystościach środowisko-
wych i patriotycznych: Dożynki, Dzień Kombatanta, Dzień Niepodleg-
łości, Kwiecień - Miesiącem Pamięci Narodowej, Święto Konstytucji 
3 Maja;
- biorą udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie: Góra Grosza, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja Gajusz.

Szkoła oferuje:
- mało liczne klasy i przyjazną atmosferę,
- zajęcia w systemie jednozmianowym (8:30-15:45),
- zajęcia dydaktyczne w dobrze wyposażonych przedmiotowych pracow-
niach multimedialnych,
- wykwalifikowaną i wyrozumiałą kadrę pedagogiczną,
- zajęcia wychowania fizycznego w nowoczesnej hali sportowej, na 
ORLIKU i na basenie,
- nauczanie dwóch języków obcych - angielskiego i niemieckiego od podstaw,
- zajęcia informatyki w pracowni ze stałym dostępem do Internetu i stano-
wiskiem dla każdego ucznia,
- zajęcia dodatkowe z uczniem uzdolnionym,
- zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów,
- pomoc pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, socjoterapeuty,
- opiekę pielęgniarską,
- możliwość korzystania z obiadów,
- zaplecze gastronomiczne - 2 sklepiki,
- pomoc materialną: dożywianie, zapomogi, stypendia, wyprawka,
- stypendia za wyniki w nauce i sporcie.

W gimnazjum działają także:
- koła przedmiotowe,
- koło dziennikarskie i koło teatralne,
- Rada Absolwentów,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,

U nas możesz:
- realizować ciekawe projekty edukacyjne,
- redagować szkolną gazetkę „KAZIK”,
- zdobyć kartę pływacką i kartę motorowerową,
- uczestniczyć w zajęciach nauki tańca towarzyskiego i hip-hopu,
- nauczyć się grać na gitarze i akordeonie,

...więcej:  www.gimnazjum.rzgow.pl

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
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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 przeprowadzanie corocznych kontroli technicznych 

przewodów kominowych z wydaniem opinii
m czyszczenie przewodów kominowych

m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi 

przepisami

tel. (42) 646-05-63 oraz 695-931-495

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

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Telenaprawa                Tel. 660-904-697

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.

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A

zaprasza od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00

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

maszyny rolnicze itd.

Europejski Turniej 
Piłki Nożnej

W ramach imprezy Olimpiady Specjalne co dwa lata odbywa się tur-
niej piłki nożnej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W tym roku 
gospodarzem tego turnieju było województwo łódzkie. Impreza odbywała 
się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Witolda Stępnia i 
prezesa PZPN Grzegorza Lato.

Otwarcie turnieju odbyło się w łódzkiej Manufakturze w czwartek 17 
maja. Patronami medialnymi byli - b. piłkarz ŁKS, reprezentant kraju - 
Roman Kosecki, aktor - Cezary Pazura oraz były prezes PZPN Michał 
Listkiewicz. Wszyscy wymienieni uczestniczyli w uroczystości otwarcia, 
wprowadzając poszczególne reprezentacje dwunastu województw, w ramach 
których uczestniczyło 17 drużyn. W sumie w turnieju uczestniczyło blisko 
400 młodych ludzi. Uroczystość otwarcia poprzedziła konferencja prasowa w 
Teatrze Nowym, w której wzięły udział powyżej wymienione osoby.

Cały turniej odbywał się w Centrum Piłkarskim „Ptak” w Gutowie 
Małym, którego szefem od kilku miesięcy jest Paweł Babski – Radny Rady 
Powiatu Łódzkiego-Wschodniego. 18 i 19 maja na trzech boiskach w Guto-
wie odbywały się mecze eliminacyjne w grupach, poprzedzone meczem 
pokazowym z byłymi reprezentantami Polski. W niedzielę 20 maja w Guto-
wie Małym odbywały się mecze finałowe, uatrakcyjnione pokazami grupy 
antyterrorystycznej i druhów z jednostki OSP Grodzisko. Zainteresowanie 
młodzieży tymi pokazami było bardzo duże, a „Mercedes” – auto bojowe był 
przez nich mocno oblegany.

Następnie nastąpiła ceremonia zamknięcia turnieju i dekoracje drużyn w 
czterech grupach sprawnościowych. Zarówno w uroczystości otwarcia, jak i 
dekoracji uczestniczył ośmioosobowy Komitet Organizacyjny XIII Ogólno-
polskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych z Przewodniczącym 
Komitetu – Dariuszem Miśkiewiczem oraz Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Rzgowie Markiem Bartoszewskim i Prezesem Pawłem Babskim.

Zwycięzcami w dwu grupach zostały drużyny z województwa łódzkiego. 
W ramach Turnieju UEFA Euro 2012 niepełnosprawni intelektualnie roze-
grają dwa mecze pokazowe przed spotkaniami ćwierćfinałowymi w Warsza-
wie i Gdańsku. Turniej w Gutowie Małym odbywał się w ramach Europej-
skiego Tygodnia Piłki Nożnej.

Europejski Tydzień Piłki Nożnej to inicjatywa obejmująca 45.000 zawod-
ników z niepełnosprawnością intelektualną w 45 krajach Europy i Eurazji. 
W ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej UEFA współpracuje z 35 
narodowymi federacjami piłkarskimi. W akcję zaangażowanych jest na stałe 
ponad 60 klubów (m.in. Totenham Hotspur), agend rządowych i organizacji 
pozarządowych (m.in. UNICEF, FARE, CAFE).

W tym roku w Polsce w Europejskim Tygodniu Piłki Nożnej udział 
wzięło ok. 2600 zawodników, 500 trenerów i 550 wolontariuszy. Rozegra-
nych zostało 400 turniejów, a trenerzy wzięli udział w 60 szkoleniach. W 
zakresie współpracy z UEFA Champions League Vilage, która towarzyszy 
finałowi Ligi Mistrzów, odbyły się „Mecze Pokazowe”.

W Niemczech zaplanowano 14 sesji treningowych z zawodnikami Bun-
desligi. W Wielkiej Brytanii na stadionie Wembley rozegrano Mecz Piłki 
Nożnej Zunifikowanej, w którym zawodnicy Special Olympics wystąpili z 
Parlamentarzystami. Treningi zawodników Olimpiad Specjalnych w profe-
sjonalnych klubach odbyły się również w Holandii, Portugalii, Włoszech, na 
Węgrzech i Ukrainie.

Co roku ponad 1500 zawodników bierze udział w Europejskim Tygodniu 
Piłki Nożnej w krajach takich, jak: Polska, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, 
Kazachstan, Łotwa, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Włochy i Ukraina.

Jesteśmy ukontentowani, że przedstawiciele naszej gminy choć w małym 
stopniu, ale zaznaczyli swoją obecnością pozycję Gminy Rzgów w tak 
ważnym turnieju europejskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Łyk kultury
Tym razem zaproponowałam moim koleżankom z KGW Gospodarz „łyk 

kultury”. W tym celu w dniu 28 kwietnia udałyśmy się do Łodzi. Miasto 
powitało nas niesamowitym skwarem, bowiem właśnie zaczął się kwiet-
niowy upał.

Najpierw poszłyśmy do Manufaktury. Robi wrażenie to największe 
w Europie Centrum Kulturalno-Handlowe. Spacer po imponującym rynku 
Manufaktury, na którym jest najdłuższa fontanna w Europie, zakończyłyśmy 
pysznymi lodami.

Następnie udałyśmy się do Teatru Muzycznego na operetkę F. Lehara 
„Wesoła wdówka”. Ta świetna operetka wprawiła panie w doskonały nastrój. 
Z paryskich salonów, gdzie odbywała się akcja operetki, panie w miłej atmos-
ferze wracały do swojej wsi Gospodarz, nucąc melodię „Usta milczą, dusza 
śpiewa...”.                                             Przewodnicząca KGW w Gospodarzu

Grażyna Ratajska

Z Guzewa do Warszawy
18 kwietnia 2012 r. o godz. 7.00 wyruszyliśmy dwoma autokarami na 

wycieczkę do Warszawy. Podróż była dość długa i na miejsce dotarliśmy tuż 
przed południem.

Pierwszym punktem wycieczki było Centrum Nauki Kopernika, w 
którym mogliśmy korzystać z kilkuset interaktywnych stanowisk umieszczo-
nych w sześciu galeriach. Zachwyciła nas możliwość samodzielnego ekspe-
rymentowania. Zobaczyliśmy, jak powstaje tornado, unosiliśmy się na latają-
cym dywanie, leżeliśmy na łóżku fakira, wprawialiśmy w ruch ogromne koło, 
robiliśmy gigantyczną bańkę mydlaną, graliśmy na laserowej harfie, a nawet 
przeżyliśmy trzęsienie ziemi.

Czas nam tak szybko upłynął, że nawet nie spostrzegliśmy, że już musimy 
udać się do restauracji na obiad. Po smacznym posiłku wyruszyliśmy, by 
zobaczyć Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta i urokliwe Stare Miasto.

Później kupiliśmy dla bliskich pamiątki. Jednak największe wrażenie, 
szczególnie na chłopcach, zrobił widok stadionu narodowego, który dumnie 
rozgościł się nad Wisłą. Zmęczeni, ale pełni wrażeń późnym wieczorem 
dotarliśmy do domu.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Guzewie

Przyjaciele ptaków
„Słowik, dzięcioł, gil, kukułka…” to niektóre znane gatunki z ponad 450 

ptaków występujących w naszym kraju. Okazuje się, że w naszej szkole zain-
teresowanie zdobywaniem wiedzy o skrzydlatych mieszkańcach rośnie.

Od pięciu lat Szkoła Podstawowa w Rzgowie odnosi sukcesy w konkur-
sach wiedzy o ptakach. W kwietniu w Ornitologicznym Konkursie w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Pabianicach szkołę reprezentowały dwie drużyny. 
Uczniowie rozwiązywali test ze znajomości budowy, przystosowań i środo-
wisk życia ptaków występujących w Polsce oraz rozpoznawali po śpiewie i 
sylwetkach gatunki spotykane w naszym regionie. Obydwie drużyny wypa-
dły celująco. Sara Bednarska, Hubert Pawłowski i Jakub Waprzko zajęli I 
miejsce, Mateusz Wyciszkiewicz, Mateusz Olban i Adrian Owczarek byli tuż 
za nimi zdobywając II pozycję.

Po raz drugi w SP nr 7 w Łodzi swoich sił, już indywidualnie, spróbowali 
Sara, Kuba i Mateusz W. Wszyscy uplasowali się w pierwszej dziesiątce, a 
Sara ponownie stanęła na podium.

Cieszy zainteresowanie uczniów i fakt, że podchodzą do konkursów z 
prawdziwą pasją i zapałem. Kto wie, może któryś z naszych absolwentów w 
przyszłości zostanie ornitologiem…

O zwierzętach po angielsku
Uczniowie klas IV w Szkole Podstawowej w Rzgowie w ramach lekcji 

języka angielskiego opisywali swoje ulubione zwierzęta. Prace były ciekawe 
zarówno pod względem estetycznym, jak i językowym. Poniżej prezentujemy 
celującą pracę ucznia klasy IVb. Sprawdźcie swoją znajomość angielskiego!

Katarzyna Kalinowska

My Pet by Aleksander Cholaś, IVb
My dog’s called Lady. It’s a small York. She’s very good as for a 

dog. She has got a beautiful little tail which she wags whenever I carry 
the dog’s food for her. She has got little ears that can hear absolutely 
everything. She has got black fur, big brown eyes and a white chin.

Lady is very cute and young dog. She has got a lot of dog’s toys. 
She lives with us in the house. She sleeps in a small soft kennel made 
of rags. She barks when something annoys her.

I love Lady very much.

Życie z Nordic Walking
12 maja 2012 r. grupa uczennic Gimnazjum im. Kazimierza Jagielloń-

czyka w Rzgowie wzięła udział w II Rajdzie „Rowerem, z kijkami i pieszo 
- Wzniesienia Łódzkie cieszą”. Rajd przygotowany przez Oddział Łódzki 
PTTK, Dyrekcję Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Ośrodek Edu-
kacji Ekologicznej odbył się na terenie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi.

Organizatorzy rajdu zaproponowali uczestnikom cztery trasy: dwie 
piesze o długości 6 i 8 kilometrów, jedną rowerową o długości 20 km i jedną 
dla miłośników Nordic Walking.

Wybrana przez nas trasa z kijami Nordic Walking, o długości 10 km 
przebiegała przez ciekawe i nieznane nam miejsca przyrodnicze: uroczysko 
Cegielnisko, uroczysko Skotniki i uroczysko Wanny. Wędrowaliśmy krętymi 
ścieżkami Lasu Łagiewnickiego, podziwiając bujną, majową roślinność i 
poznając kwitnące właśnie gatunki roślin. Poznaliśmy historię dwóch drew-
nianych kapliczek związanych z kultem św. Antoniego.

W radosnych nastrojach dotarłyśmy na metę, gdzie czekała na nas gorąca 
herbata i słodki poczęstunek. Zakończeniem rajdu był konkurs przygoto-
wany przez Dyrekcję Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich z cennymi 
nagrodami.                                                                             Grażyna Żabka

Na zdjęciu: reprezentacja Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie w składzie (od lewej): Natalia Gałkiewicz, Natalia Zasępa, Pani 
Grażyna Żabka - nauczycielka wychowania fizycznego, Małgorzata Świ-
tała oraz Aneta Rechcińska.

Mocne uderzenie
19 maja, w sobotę, nowo wybudowana hala sportowa w Rzgowie po raz 

pierwszy była miejscem koncertu ostrej muzyki.
Wystąpiły: lokalny zespół „Santer” i „Frontwar” z Łodzi oraz grupa gra-

jąca na afrykańskich bębnach – djembe. Dwie pierwsze reprezentują gatunek 
ciężkiej muzyki zwanej trash metalem, a ostatnia improwizuje utwory oparte 
na rytmach z Zachodniej Afryki.

Na początku fani usłyszeli istniejący od 2009 r. „Frontwar”, w skład któ-
rego wchodzą: Jakub Aslanowicz - perkusja, Piotr Mendel - gitara i Maciej 
Woźniak - gitara basowa. Zespół poszukuje obecnie wokalisty, dlatego zagrał 
tylko „kawałki” instrumentalne. Mimo to rozgrzał i poderwał z miejsc przy-
byłą do hali młodzież.

Następnie na scenie pojawił się „Santer” ze swym agresywnie śpiewa-
jącym wokalistą – Piotrem Jezierskim, grającym jednocześnie na basie. 
Towarzyszyli mu: Michał Hajduk – gitara, Rafał Wojtulski - gitara i Łukasz 
Mikołajczyk – perkusja. Koncertują oni od 2008 r., wykonując własne kom-
pozycje oraz covery takich zespołów, jak „Slayer” i „Sepultura”. Fani szaleli 
i rozładowywali energię, obijając się o siebie w tańcu zwanym „pogo”.

Po takiej dawce emocji na zakończenie można było zrelaksować się przy 
muzyce z Czarnego Lądu. Co ciekawe, na scenie pozostali wszyscy muzycy 
ze rzgowskiej grupy trash metalowej, zmieniając niespodziewanie styl oraz 
instrumenty. Dołączył do nich Bartek Zalas - djembe i Agata Juśkiewicz, 
która wykonywała „scat” - czyli śpiewanie bez słów.

To sobotnie wydarzenie nasuwa refleksję, że wspólna pasja i zamiłowa-
nie do muzyki łączy ludzi niezależnie od jej gatunku.

Instruktor GOK
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Bezpiecznie jeździmy
rowerem

12 kwietnia 2012 r. do Szkoły Podstawowej w Guzewie zawitało Mobilne 
Miasteczko Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 
Zajęcia przeprowadzili mł. asp. Żaneta Torzewska i asp. Kamil Wnukowski.

W mobilnym miasteczku czwartoklasiści uczyli się nie tylko jazdy rowe-
rem, ale i zasad poruszania się w ruchu ulicznym. Takie zajęcia praktyczne 
dostarczyły uczniom wielu wrażeń i pozwoliły pod okien profesjonalistów 
lepiej przygotować się do egzaminu na kartę rowerową, a co za tym idzie i 
do bezpiecznej jazdy. Najlepiej spisali się Ola Chlipała i Łukasz Marciniak. 
Gratulujemy.

Również najmłodsi brali udział w zajęciach. Obejrzeli film o zasadach 
bezpiecznego poruszania się po drodze oraz rozwiązywali zagadki. Ucznio-
wie klasy drugiej próbowali także swoich sił na torze przygotowanym przez 
policjantów. Wykazali się ogromnym zaangażowaniem i hartem ducha.

Dziękujemy pani Kindze Mroziewicz za pomoc w przygotowaniu tak 
wspaniałych zajęć.

Egzamin gimnazjalny 2012
Wiosna to czas egzaminów we wszystkich typach i rodzajach szkół. 

Egzaminacyjny maraton rozpoczęli uczniowie szkół podstawowych. Mło-
dzież Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie przystąpiła do 
egzaminu w ostatnim tygodniu kwietnia.

Egzamin gimnazjalny w tym roku odbył się w nowej formule. Gimna-
zjaliści zdawali sześć egzaminów pisemnych. Pierwszego dnia była to część 
humanistyczna, podzielona na część z języka polskiego, w której zdający 
musieli się wykazać znajomością „Zemsty”, i część z historii oraz wiedzy o 
społeczeństwie. Drugi dzień to egzamin matematyczno-przyrodniczy, rów-
nież podzielony na dwie części, matematyczną i przyrodniczą. Ostatniego 
dnia uczniowie zmierzyli się z językiem obcym, w zakresie podstawowym 
i rozszerzonym.

Gimnazjaliści z niecierpliwością czekają na wyniki, które zostaną ogło-
szone dopiero w czerwcu, a wtedy okaże się, czy uzyskana liczba punktów 
pozwoli im od września uczyć się w wybranej szkole średniej.            (KDZ)

Fot. Agnieszka Ruta

Na warsztaty do Londynu
Co uczniowie robią poza siedzeniem z nosem w książkach? Otóż podró-

żują i to nie byle gdzie. W kwietniu grupa uczniów Gimnazjum im. Kazimie-
rza Jagiellończyka w Rzgowie wyjechała na warsztaty języka angielskiego do 
Londynu pod opieką anglistki, Pani Agnieszki Grobelnej i germanistki, Pani 
Agnieszki Franczak. Był to już trzeci taki wyjazd, którego celem jest nauka i 
ćwiczenie języka obcego w jego naturalnym środowisku. Wszyscy przyznają, 
że droga była męcząca, ale opłacało się. Po dwudziestu czterech godzinach i 
przeprawie promowej z francuskiego portu Calais do angielskiego Dover, w 
samo południe grupa ze Rzgowa dotarła do Londynu.

Uczestnicy warsztatów mieszkali z angielskimi rodzinami, co okazało 
się najlepszym treningiem językowym. Nie mniejszą atrakcją było również 
zwiedzanie Londynu. Gimnazjaliści z bliska zobaczyli Parlament i Big Bena, 
Westminster oraz podziwiali panoramę miasta z London Eye. Następnie spa-
cerem przeszli pod Buckingham Palace, gdzie zobaczyli imponującą zmianę 
warty. I nareszcie dotarli do Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. 
Na trasie wycieczki nie mogło zabraknąć British Museum, rejsu po Tamizie, 
Greenwich z południkiem zerowym i obserwatorium astronomicznym oraz 
zakupów na Oxford Street.

Londyn przywitał gości ze Rzgowa piękną, wiosenną pogodą. Wszyscy 
byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i z pewnością jeszcze kiedyś wrócą do 
Londynu, aby szlifować swój angielski.                   opr. Aleksandra Zielska

Fot. Klaudia Muras

Konferencja ekologiczna
Ochrona środowiska, czyste technologie oraz oszczędzanie i stosowanie 

alternatywnych źródeł energii to działania wszystkich państw. O tym właśnie 
uczą się uczniowie naszej szkoły, którzy w przyszłości będą dbać o planetę 
Ziemię. Podczas Szkolnej Konferencji Ekologicznej pod hasłem „Czysta 
energia dla wszystkich” poznawaliśmy odnawialne źródła energii słońca, 
wiatru i wody.

Dnia 16 maja 2012 odbył się finał wszelkich przygotowań do konferen-
cji, w które były zaangażowane wszystkie klasy i wychowawcy. Z tej okazji 
odbył się międzyklasowy konkurs na maszynę ekologiczną, której zadaniem 
byłoby uzdrowienie środowiska naturalnego.

Klasy biorące udział w konkursie zaprezentowały magiczne maszyny 
ekologiczne. Zespoły klasowe stały się konstruktorami urządzeń do oczysz-
czania wody, zmniejszania objętości odpadów, produkowania czystej energii.

W ramach zadań przewidywanych na konferencję ekologiczną klasy 
IV-VI wzięły udział w ekologicznym konkursie wiedzy. Konkurs sprawdzał 
nie tylko wiadomości z zakresu ekologii, ale również obejmował rozwiązy-
wanie zadań matematycznych, językowych i ortograficznych.

Zgromadzona na konferencji publiczność mogła obejrzeć również taniec 
dziewcząt z klas V do melodii „Deszczowa piosenka” oraz przedstawienie pt. 
„Czysta energia dla wszystkich”, w którym wystąpili uczniowie z klasy Va 
i Vb w roli przedstawicieli różnych narodów. Przybyli do nas: Polak, Arab, 
Francuzka, Angielka, Japonki oraz mieszkańcy Afryki, a także trzy najważ-
niejsze energie: Słońce, Woda i Wiatr. Była też telewizja z Hanną Las w roli 
prezenterki oraz Minister Ochrony Środowiska, Przedstawiciel ONZ i Raper 
Boski Wiatr. A wszystko po to, by w humorystyczny sposób przedstawić moż-
liwości oszczędzania energii oraz wykorzystania odnawialnych ich źródeł.

Kolejnym etapem konferencji był happening, który odbył się przed 
budynkiem szkoły. Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami przy-
gotowali transparenty z hasłami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii i 
ubrały się w stroje żółte, zielone i niebieskie – każdy kolor odpowiednio do 
energii słońca, wiatru i wody. Pod kierunkiem pani dyrektor Iwony Skalskiej 
skandowali hasła związane z wykorzystaniem odnawialnych zasobów przy-
rody.

Na zakończenie klasy posadziły pamiątkowe krzewy, ufundowane przez 
rodziców uczniów. Dzięki firmie DB Schenker info, w ramach akcji „Zielony 
czas pomagania” nasza szkoła zdobyła fundusze na obsadzenie pasa zieleni 
przed szkołą. Dziękujemy sponsorom oraz panu Madalińskiemu i jego pra-
cownikom za dostarczenie i obsadzenie terenu wokół budynku szkoły.

Kazik na majówce
Redakcja Kazika wita wszystkich czytelników już czwarty raz i zapra-

sza do czytania. Przygotowaliśmy kolejny, majówkowy numer naszej gazety, 
w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Po sukcesie poprzednich numerów 
wszyscy jesteśmy pełni energii i z ogromnym entuzjazmem tworzymy dla 
Was kolejne teksty, poruszamy ciekawe tematy, piszemy o naszych pasjach i 
o tym, co interesuje młodych ludzi.

Motywem przewodnim tego wydania jest majówka i jak na majówkę 
przystało, nie może zabraknąć grillowania i odpoczynku na łonie natury. 
Wyjaśnimy również, czy majówka to tylko wolny weekend na początku 
maja. Będzie oczywiście coś dla miłośników sportów, prawie ekstremalnych. 
Dowiecie się również wszystkiego o najnowszych, modowych trendach. 
Kilka słów powiemy o zasadach pierwszej pomocy przedmedycznej i dora-
dzimy co zrobić, kiedy jesteśmy zestresowani, zwłaszcza w okresie wiosen-
nych egzaminów, o których też dwa słowa :)

Nasi czytelnicy znajdą również coś na wiosenne wieczory... Dobra 
książka, zagadki, krzyżówki i sudoku, a może wieczór w kinie? Będzie też o 
tym, co na srebrnym ekranie.

Interesuje nas także, co czeka naszych czytelników w niedalekiej przy-
szłości, dlatego opracowaliśmy dla wszystkich horoskop i kalendarium. 
Razem z nami odbędziecie podróż w czasie, przypomnimy Wam kilka sta-
rych, podwórkowych gier i przedstawiamy całkiem nowe logo naszej gazetki. 
Dla kibiców piłkarskich będzie też kilka słów o Euro 2012, które już wkrótce. 
I oczywiście, jak zwykle, nie może zabraknąć muzycznych wieści.

Wszystko to i pewnie jeszcze więcej w czwartym numerze Kazika. 
Zapraszamy do lektury i czekamy na propozycje tematów do wakacyj-
nego wydania gazety, może sami zaproponujecie temat na kazikowy news. 
Wszystkich, którzy chceiliby z nami współpracować, a boją się spróbować, 
zapraszamy w poniedziałki o 15.00 do sali 2.

                                  Redakcja

Postaw na rodzinę
24 marca to Narodowy Dzień Życia. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP 

dzień ten jest okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz 
państwowych, społeczeństwa za ochronę i budowanie szacunku dla życia 
ludzkiego. Natomiast 25 marca Kościół katolicki obchodzi „Dzień Święto-
ści Życia”. Podstawowym celem tego dnia jest „budzenie w sumieniach, 
w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens 
ludzkiego życia” (Jan Paweł II). Życie ludzkie jest święte to znaczy niety-
kalne, niezależnie od tego, w jakim stadium rozwoju człowiek się znajduje i 
niezależnie od tego, jaki jest. Prawda o wartości ludzkiego życia jest prawdą 
pozanaukową i ma swoje źródło w Bożym pochodzeniu człowieka.

Wyżej wymienione dni zainicjowały w Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie działania związane z Kampanią „Postaw na 
rodzinę”. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia na temat 
wartości rodziny i ludzkiego życia. Następnie uczniowie wykonywali prace 
plastyczne promujące życie, szczególnie najmniejszych i bezbronnych dzieci 
poczętych. Z prac uczniów urządzono szkolną wystawę, której celem było 
budzenie wrażliwości młodzieży, promowanie dobrych wzorców, budowanie 
pozytywnego klimatu wokół ludzkiego życia.

Komisja konkursowa wybrała najciekawsze prace. I miejsce otrzymały: 
Dagmara Chmielewska - IIID, Ewelina Franczak - IIIC, Dominika Welfel 
- IIIA, Barbara Tomaszewska - IID, Paulina Kośka - IC. II miejsce przy-
znano: Natalii Napieraj, Aleksandrze Pytce, Ewelinie Lasoń z klasy IIID 
oraz Monice Góreckiej z IIIA. III miejsce otrzymali następujący uczniowie: 
Klaudia Muras i Konrad Grzelczak z IID, Patrycja Klepacz, Patryk Kisiel, 
Dawid Wajszczyk z IIC, Justyna Ziemak z IIA oraz Julia Świtała z IC.

Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie w akcję. Wszystkim 
nagrodzonym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Inicjatorki i opiekunki akcji: Edyta Waprzko i Elżbieta Wira

Konkurs trójinformatyczny
Po długim majowym odpoczynku 9 maja 2012 r. uczniowie klas V i VI 

przystąpili do konkursu informatycznego przygotowanego przez pana Jaro-
sława Marianowskiego.

W konkursie biorą udział uczniowie z trzech szkół podstawowych. 
Szkołę Podstawową w Guzewie im K. Makuszyńskiego reprezentowali: z kl. 
VI - Milena Mosińska i Michał Pacześniak, z kl. V - Przemysław Sobolewski 
i Dawid Redzynia.

Uczniowie rozwiązywali test z wiadomości oraz wykonywali ćwiczenia 
praktyczne na komputerze. Uczniowie kl. VI zajęli I miejsce. Rywalizacja 
była zacięta, dlatego niezmiernie cieszymy się z sukcesu uczniów klasy szóstej.

Konkurs recytatorski
Dnia 18 kwietnia 2012 r. uczennice klas V i VI wzięły udział w konkursie 

recytatorskim poezji angielskiej, organizowanym przez Pałac Młodzieży im. 
Juliana Tuwima w Łodzi. Pod opieką pań: Anny Kret i Katarzyny Kalinow-
skiej pracowały nad fonetyką i brzmieniem języka oraz ćwiczyły interpreta-
cje tekstów.

Agata Broniarczyk (Vb) recytowała wiersz Emily Dickinson. Alicja 
Baranowska (Vb) zmierzyła się z tekstem The Police „Every Breath You 
Take”. Julia Waprzko (VIb) prezentowała utwór swojej ulubionej szwedzkiej 
grupy ABBA „The Winner Takes It All”, Natalia Gabrysiak (VIb) wybrała 
trudny wiersz Emily Dickinson „I’ll Tell You”. Natomiast Natalia Siutowicz 
(VIb) recytowała piosenkę Lenki „The Show”.

Wszystkie uczestniczki świetnie poradziły sobie ze stresem. Spróbujemy 
jeszcze raz za rok!                                                     Katarzyna Kalinowska


