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Komisariat Policji  61-42-560
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Ochotnicza Straż Pożarna  214-10-08
  Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
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 - Pekao SA  214-19-32
     Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
  - Bank Gospodarki Żywnościowej  227-80-20
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Gimnazjum Gminne  214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów  214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew  214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino  214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów  214-14-39
Biblioteka Publiczna  214-10-12
GLKS Zawisza  214-14-74
  Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Gminy  214-12-07, 214-12-10
  Rzgów, pl. 500-lecia 22
  e-mail: sekretariat@rzgow.pl
  www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury  214-13-12
  Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  214-21-12
  Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu  214-12-93
  Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
  Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy  213-06-81, 213-06-82
  Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
  Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę)  215-37-10
Wodociągi - oczyszczalnia ścieków  214-11-91
  Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę)
Zakład Usług Pogrzebowych  214-12-25
  Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)

Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji

Podczas ferii 2007 dzieci z 
terenu gminy Rzgów były zaba-
wiane, zaczarowywane i same także 
brały udział w imprezach propo-
nowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Koło Gospodyń i Straż 
z Bronisina Dworskiego

Pierwszą była zabawa choin-
kowa dla dzieci z Bronisina z udzia-
łem „Krasnali” i teatru Piccolo. 
Podczas pokazów tańca i przedsta-
wienia dzieci doskonale się bawiły, 
zwłaszcza że spektakl „ferie bałwan-
ków” obfitował w liczne konkursy z 
nagrodami, a po wspólnej zabawie 
czekał na dzieci poczęstunek.

Ten sam teatr zagościł w GOK 
1 lutego, proponując wzięcie udziału 
w „Urodzinach Baby Jagi”. Oczywi-
ście, nikt na te urodziny nie wybrał 
się bez prezentu. Aktorzy „Piccolo” 
wyposażyli dzieci w smaczne 
jogurty, a że Baba Jaga okazała się 
dobroduszna, to nie tylko darowała 
życie swym gościom, ale jeszcze 
pozwoliła im poczęstować się otrzy-
manymi prezentami. Tak więc dzieci 
zaprzyjaźniły się już z bałwankami, 
Babą Jagą i Czerwonym Kapturkiem 
i posiadły wiedzę z zakresu sztuk 
magicznych. Co bardziej odważni 
byli asystentami pana Wojciecha 

Królikowskiego, który stopniowo 
i bezpiecznie wprowadzał dzieci w 
świat iluzji.

Ci, którzy wyjechali w góry w 
okresie ferii, z pewnością znako-
micie bawili się, ale ci, co zostali 
w Rzgowie, mogli uczestniczyć w 
codziennych programowych zaję-
ciach GOK oraz imprezach dodat-
kowych i też pewnie nie żałują. Oby 
tylko nie wykorzystywali w szale 
umiejętności wyczarowywania ocen 
albo zaczarowywania nauczycieli 
w osiąganiu dobrych wyników w 
nauce.

Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza wszystkie dzieci na bal 
karnawałowy 20 lutego (wtorek) 
o godz. 16.00. W programie kon-
kursy z nagrodami. Przebranie mile 
widziane.

CZARY MARY
Firma STEKOP

zatrudni 
pracowników ochrony 

z licencją i bez 
na terenie Tuszyna

Tel. 609-646-995

Spaghetti z kurczakiem
Składniki: 40 dkg piersi kurczaka, 2 łyżki oleju, warzywa - mar-
chew,  brokuły,  fasola  lub  inne  warzywa  mrożone,  „Vegetta”, 
sól, pieprz, 1/2 łyżeczki przyprawy do drobiu, makaron, zielona 
sałata, pomidory, starty parmezan.
Sposób przyrządzenia:
Piersi z kurczaka umyć pod bieżącą wodą, osuszyć, pokroić w 
cienkie paseczki, posypać przyprawą do drobiu, lekko posolić i 
odstawić na ok. 30 min. w chłodne miejsce.
Warzywa dusić przez kilka minut, aż staną się miękkie, na roz-
grzany tłuszcz włożyć mięso i smażyć do zrumienienia. Wszyst-
kie składniki połączyć, tzn. mięso i warzywa, i smażyć jeszcze 
kilka minut mieszając.
Ugotować makaron - osączyć, przełożyć do kurczaka z warzy-
wami, przemieszać. Spaghetti z kurczakiem doprawić do smaku 
Vegettą, solą i pieprzem (można też dodać inne zioła).
Przełożyć  na  podgrzane  talerze,  dodać  pomidory  i  sałatę. 
Gotowe spaghetti podawać na gorąco bezpośrednio po przy-
rządzeniu.

Mirosława Olszewska

Opieka zdrowotna 
na terenie miasta i gminy Rzgów
Od 1.01.2007 r. Gminna Przychodnia Zdrowia, 95-030 
Rzgów, ul. Ogrodowa 11A, funkcjonuje od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 w siedzibie Przychodni.
Wizyty można uzgadniać osobiście od godz. 8.00 lub tele-

fonicznie od godziny 8.30 pod numerami telefonów: 
(0-42) 214-11-72 lub (0-42) 214-11-73.

Po godzinach pracy przychodni oraz w soboty, 
niedziele i święta opiekę nad pacjentami przejmuje 
Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna „MEDAX”, 

tel. kontaktowy (0-42) 630-84-23.
Wizyty domowe zamawia się również 

pod numerem telefonu (0-42) 630-84-23.
Ambulatoria Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej 

„MEDAX”, w których przyjmowani są pacjenci 
z Gminy Rzgów, znajdują się:

* dla dorosłych, dzieci oraz gabinet zabiegowy – w Łodzi 
przy ulicy Felińskiego 7, tel. (0-42) 643-90-47;

* dla dorosłych, dzieci oraz gabinet zabiegowy – w Łodzi, 
ul. Naftowa 7/15, tel. (0-42) 634-84-30 lub 

(0-42) 630-84-23;
* dla dorosłych i dzieci – w Aleksandrowie Łódzkim, 

ul. Konopnickiej 17, tel. (0-42) 276-54-76.
Doraźna Pomoc Medyczna (tzw. Pogotowie Ratunkowe) 

w przypadkach zagrożenia życia pod nr tel. 999.
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Reglamentowana 
sprawiedliwość

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych i osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących 
sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których 
prowadzony jest handel.

Z dniem 1 stycznia 2003 roku ustawodawca dokonał wyłączenia z tak 
szerokiej kategorii stanowiąc, iż opłacie targowej nie podlega sprzedaż doko-
nywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod 
dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

Przez 10 lat, do roku 2003, Gmina pobierała opłaty targowe bez żadnych 
problemów. Uzyskane pieniądze pozwalały w znacznym stopniu szybciej 
realizować cele inwestycyjne. Była to jednocześnie rekompensata z tytułu 
funkcjonowania targowisk w Rzgowie (tysiące samochodów, hałas, spaliny). 
Jednocześnie właściciele targowisk unowocześniali swoją ofertę, zamiast 
blaszanych hangarów lotniczych powstawały nowoczesne hale handlowe.

Po nowelizacji ustawy dotyczących opłat targowych część najemców w 
Centrach Handlowych w Rzgowie uznało, że od roku 2003 nie będą płacić 
opłaty targowej, dlatego, że hale są budynkami, a tego rodzaju budynki nie są 
halami używanymi do targów, aukcji i wystaw.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi uznało racje Burmistrza 
Rzgowa w sprawie należnych opłat targowych. Również znaczna większość 
składów orzekających Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 
uznała zasadność opłat targowych.

Sześciu najemców hal złożyło skargi do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie. W dniu 25 stycznia odbyły się rozprawy w przedmiocie 
opłaty targowej i w dniu 1 lutego ogłoszono wyrok o uchyleniu zaskarżonych 
wyroków, przekazując sprawy do ponownego rozpatrzenia Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu w Łodzi. Uzasadnienie wyroku na piśmie zosta-
nie przekazane prawdopodobnie w marcu bieżącego roku.

We wstępnym omówieniu tej sprawy Sędzia sprawozdawca podzielił 
pogląd najemców, że w Rzgowie nie odbywają się aukcje i wystawy i stąd 
nie można zakwalifikować tych hal jako hal używanych do targów, aukcji i 
wystaw. W takim rozumieniu sprawy opłaty się nie należą.

Należy jasno stwierdzić, że Naczelny Sąd Administracyjny nie przedsta-
wił wykładni prawnej dotyczącej targowiska i hal będących budynkiem o 
wysokim i bardzo rozległym wnętrzu ze stoiskami handlowymi jako rodzaj 
targowiska. Sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Łodzi.

Niestety, zarówno w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, jak i w 
Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Gminy nie mają prawa zabierać głosu 
i bronić interesów swojej gminy. Najemcy mogą mówić, co chcą, my możemy 
tylko być milczącymi obserwatorami gry o nasze gminne pieniądze.

Postępowanie podatkowe w przypadku, gdy organem pierwszej instan-
cji jest burmistrz, zostało ukształtowane w taki sposób, że organem odwo-
ławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Ten niezależny organ 
nie jest zainteresowany ochroną interesów gminy, której organ (burmistrz) 
orzeka w I instancji. Rzeczywisty interes prawny w złożeniu skargi kasa-
cyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego posiada gmina, a nie Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze i powinno to zostać przez ustawodawcę 
uwzględnione.

Gmina bez prawa do obrony? To, niestety, nie kiepski żart, ale smutna rze-
czywistość. Sądy administracyjne odmawiają nam prawa do bycia stroną w 
postępowaniu sądowo-administracyjnym w sprawach, w których organ gminy 
wydał decyzję w pierwszej instancji. Pogląd reprezentowany przez Naczelny 
Sąd Administracyjny jest krytykowany zarówno przez samorządowców, jak i 
znaczącą część pracowników. Przyjęcie punktu widzenia sądów administra-
cyjnych pozostaje w rażącej sprzeczności z Konstytucją RP.

Dotychczasowa linia orzecznictwa Wojewódzkich Sądów Administracyj-
nych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niesprawiedliwa w sto-
sunku do gmin, które są systematycznie pozbawiane prawa do obrony swoich 
interesów. Jedyną nadzieją na zmianę takiego stanu rzeczy może być powoła-
nie się na Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego i zwrócenie o pomoc 
do Strasburskiego Trybunału.

Na dzień dzisiejszy ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie opłat targo-
wych brak, uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie zobowiązują Burmistrza 
Rzgowa do jej poboru i działań wynikających z niepłacenia opłaty targowej 
zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Burmistrz Rzgowa
Jan Mielczarek

Nasi w Izbie Rolniczej
Z racji współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego i udziału w 

Komisji Wyborczej pragnę przekazać uzupełniające informacje do zamiesz-
czonych w numerze styczniowym „Naszej Gminy”.

Na wstępie pragnę podziękować za dotychczasową ofiarną pracę na terenie 
gminy panu Andrzejowi Prądzyńskiemu, dotychczasowemu członkowi Rady 
Powiatowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego, który ze względu na przekazanie w całości gospodarstwa rolnego 
swojemu następcy nie mógł kandydować w kolejnych wyborach.

Sądzę, że sylwetkę pana Andrzeja Prądzyńskiego, rolnika zamieszka-
łego w Rzgowie w zabudowaniach gospodarstwa wybudowanego od pod-
staw własnymi siłami i rodziny, mającego siedzibę przy ulicy Kamiennej, nie 
muszę bliżej przedstawiać. Znany jest przede wszystkim jako dobry rolnik, a 
także z długoletniej aktywnej pracy w OSP Rzgów, Radzie Gminy i ostatniej 
kadencji Izby Rolniczej. Kierownictwo Izby Rolniczej wysoko oceniło jego 
zaangażowanie i pracę. Na terenie gminy obok zaangażowania wynikającego 
z obowiązków określanych przez Radę Powiatową, najbardziej widoczna 
była praca w komisji weterynaryjnej przy likwidacji bydła chorego na bia-
łaczkę i komisji suszowej.

W przeprowadzonych wyborach w dniu 4 lutego 2007 roku, nasi kan-
dydaci, którzy zgłosili do Komisji Gminnej wolę pracy na rzecz rolników i 
załączyli obowiązujące listy poparcia, uzyskali w akcie wyborczym poniższą 
ilość ważnych głosów:
1. Józef Bińkowski, zam. w Gospodarzu 48 - 76 głosów,
2. Michał Owczarek, zam. w Kalinku 78 - 72 głosy.

Na podstawie obserwacji przebiegu kalendarza wyborczego i samych 
wyborów w gminie, ale również w gminach sąsiednich i kraju można wyrazić 
niepokój ze względu na dużą bierność rolników i coraz mniejszą ilość osób 
gotowych poświęcić się pracy społecznej w swojej branży zawodowej.

Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że bez przełamania tej niekorzystnej 
tendencji odnoszącej się nie tylko do pracy w Izbie Rolniczej, ale także do 
organizacji grup producenckich i innych koniecznych działań zorganizowa-
nego środowiska rolniczego, nie będziemy mogli w pełni wykorzystać fun-
duszy unijnych, których pozyskanie jest dopasowane do warunków rolnictwa 
starej Unii Europejskiej, gdzie organizacje rolnicze obejmują niemal wszyst-
kich rolników i prężnie działają.

Dosyć pesymizmu, który jak sądzę możemy przełamać. Przejdźmy zatem 
do części optymistycznej. Mamy nowych reprezentantów wszystkich rolni-
ków i ogrodników w gminie.

Pan Józef Bińkowski, jak sądzę, znany jest od bardzo wielu lat z dobrego 
gospodarowania i estetyki gospodarstwa. Dla mnie znany był i jest z pasji we 
wprowadzania nowości w swoim gospodarstwie rolno-ogrodniczym. Praco-
wał społecznie 2 kadencje w Radzie Gminy, a dłużej jeszcze w Radzie Spo-
łecznej Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, 
a w okresie ostatniej kadencji w Izbie Rolniczej. Podobnie jak pan Andrzej 
Prądzyński został wysoko oceniony przez Kierownictwo Izby Rolniczej w 
Łodzi. Na zakończenie kilka słów charakterystyki rolnika i gospodarstwa.

Pan Józef Bińkowski, lat 59, wykształcenie średnie techniczne, żonaty, 
posiada 3 synów. Prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze o powierzchni 
własnych gruntów - 7,30 ha. W szklarniach o powierzchni 700 m2 uprawia 
warzywa i kwiaty. Na gruntach ornych uprawia głównie zboża.

Pan Michał Adam Owczarek pochodzi z wysoko ocenianej rodziny 
Owczarków. Znanej, jak sądzę, głównie z pracowitości, uczciwości i osiąg-
nięć w gospodarstwach i innych wykonywanych zawodach. A jak mówi przy-
słowie, „jabłko nie pada daleko od jabłoni”. Sądzę zatem, że młody rolnik 
obok całej tradycji rodzinnej wniesie do pracy społecznej dodatkowo zdobytą 
wiedzę. A teraz krótka charakterystyka.

Pan Michał Owczarek, lat 23, kawaler, wykształcenie średnie, student 
IV roku prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi gospodarstwo rolne o 
powierzchni 12,11 ha własnych gruntów. Ponadto użytkuje grunty w ramach 
użyczenia. Chowa aktualnie 70 szt. świń, w tym 4 lochy i 2 buhaje.

Z góry chciałem przeprosić, jeżeli w tym z konieczności krótkim tekście 
nie ująłem wielu istotnych faktów odnoszących się do wybranych przedstawi-
cieli i odchodzącego członka rady. Jestem głęboko przeświadczony, że mamy 
reprezentantów na miarę wezwań obecnych czasów. Gratuluję im wyboru i 
życzę, aby udało się im spełnić pokładane nadzieje.

Edmund Cieślik

Opłatę roczną, za pierwszy rok 
umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym uiszcza się w terminie 
określonym w decyzji administra-
cyjnej, a za lata następne w terminie 
do dnia 15 stycznia każdego roku, z 
góry za dany rok.

Za wejście w pas drogowy, bez 
zawiadomienia zarządcy drogi, 
przekroczenie ustalonego terminu 
i powierzchni zajęcia pasa drogo-
wego zarządca drogi wymierza karę 
pieniężną.

Zajęciem pasa drogowego jest 
również budowa lub przebudowa 
zjazdu, który należy do właściciela 
lub użytkownika nieruchomości 
przyległych do drogi, po uzyskaniu, 
w drodze decyzji administracyj-
nej, zezwolenia zarządcy drogi na 
lokalizację zjazdu lub przebudowę 
zjazdu.

Za wybudowanie lub przebu-
dowę zjazdu:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) o powierzchni większej niż okre-
ślona w zatwierdzonym projekcie 
budowlanym zjazdu – zarządca 
drogi wymierza, w drodze decyzji 
administracyjnej, karę pieniężną w 
wysokości 10-krotności opłaty.

Utrzymywanie zjazdów, łącznie 
ze znajdującymi się pod nimi prze-
pustami, należy do właścicieli lub 
użytkowników gruntów przyległych 
do drogi.

Czego zabrania się w pasie dro-
gowym: Zabrania się dokonywania 
w pasie drogowym czynności, które 
mogłyby powodować niszczenie 
lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń 

albo zmniejszenie jej trwałości oraz 
zagrażać bezpieczeństwu ruchu dro-
gowego. W szczególności:
1) lokalizacji obiektów budowla-
nych, umieszczania urządzeń, przed-
miotów i materiałów niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego;
2) włóczenia po drogach oraz porzu-
cania na nich przedmiotów lub 
używania pojazdów niszczących 
nawierzchnię drogi;
3) poruszania się po drogach pojaz-
dów nienormatywnych;
4) samowolnego ustawiania, zmie-
niania i uszkadzania znaków dro-
gowych i urządzeń ostrzegawczo-
zabezpieczających;
5) umieszczania reklam poza obsza-
rami zabudowanymi, z wyjątkiem 
parkingów;
6) umieszczania urządzeń zastępują-
cych obowiązujące znaki drogowe;
7) niszczenia rowów, skarp, nasy-
pów i wykopów oraz samowolnego 
rozkopywania drogi;
8) zaorywania lub zwężania w inny 
sposób pasa drogowego;
9) odprowadzania wody i ścieków z 
urządzeń melioracyjnych, gospodar-
skich lub zakładowych do rowów 
przydrożnych lub na jezdnię drogi;
10) wypasania zwierząt gospodar-
skich;
11) rozniecania ognisk w pobliżu 
drogowych obiektów inżynierskich 
i przepraw promowych oraz prze-
jeżdżania przez nie z otwartym 
ogniem;
12) usuwania, niszczenia i uszka-
dzania zadrzewień przydrożnych.

Konrad Kobus

DOKOŃCZENIE ZE STR. 10

Zajęcie pasa drogowego

Z kroniki policyjnej
22.01.2007 godz. 14:00, Rzgów, ul. Szkolna. N/n mężczyzna po uprzednim 
wycięciu dokonał kradzieży słupka ogrodzeniowego wartości 50 zł na szkodę 
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie. Postępowanie prowadzi 
KP Tuszyn.
26.01.2007 godz. 18:00, Rzgów, ul. Grodziska. Funkcjonariusze KP Tuszyn 
wraz z przedstawicielem ZAIKS, ujawnili pozalicencyjne odtwarzanie utwo-
rów chronionych prawem autorskim, przez właściciela baru „Małej Gastro-
nomii”. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
28.01.2007 godz. 15:00, Rzgów, ul. Literacka. Nieznani sprawcy po uprzed-
nim wyważeniu i wygięciu drzwi dostali się do wnętrza domku letniskowego, 
skąd skradli kosiarkę elektryczną, pompę elektryczną i żyrandol. Straty 300 
zł, postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
5.02.2007 godz. 18:15, Rzgów, ul. Tuszyńska. Piotr G., lat 39 (zam. R., 
powiat łódzki wschodni), złożył zawiadomienie, iż n/n sprawca z nieusta-
lonego numeru telefonu powiadomił o podłożeniu ładunku wybuchowego w 
lokalu gastronomicznym. Po sprawdzeniu z udziałem f-sza Grupy Minersko-
Pirotechnicznej KWP w Łodzi, powyższego faktu nie potwierdzono. Postę-
powanie prowadzi KP Tuszyn.
13.02.2007 godz. 13:30, Rzgów, plac 500-lecia. Funkcjonariusze KP Tuszyn i 
OPP-01 Łódź ujawnili zaparkowany na ulicy samochód m-ki Mercedes Benz, 
który został skradziony w dniu 12.02.2007 r. na terenie podległym KP VII 
KMP Łódź.

POSTERUNEK POLICJI W RZGOWIE APELUJE O ZWRACANIE 
BACZNEJ UWAGI NA RZECZY OSOBISTE, DOKUMENTY, KARTY 
BANKOMATOWE I KREDYTOWE, KTÓRE STAJĄ SIĘ ŁATWYM 
ŁUPEM ZŁODZIEI WYKORZYSTUJĄCYCH NASZĄ NIEUWAGĘ.

Pierwsze sparingi
Piłkarze reprezentacyjnej drużyny Rzgowa mają za sobą cztery mecze 

sparingowe, dwa przegrane i dwa wygrane. Rywalami naszego zespołu były 
trzy drużyny IV ligi oraz jeden z ligi okręgowej.

Zespół Zawiszy lepiej zaprezentował się w meczach przegranych z Wartą 
Sieradz 3:1 oraz ze Zjednoczonymi Stryków 2:1. Szczególnie dobrze wypad-
liśmy w meczu z Wartą, w którym momentami trudno było odróżnić, który 
zespół gra w klasie wyższej. Mankamentem w tym spotkaniu była słaba sku-
teczność.

Warto w tym momencie wspomnieć, że w obu przegranych meczach nie 
wystąpił Jarosław Soszyński. Zawodnik ten zagrał dopiero w trzecim meczu z 
KKS Koluszki i zdobył trzy z czterech strzelonych bramek. Mecz ten wygrali-
śmy 4:3, ale z gry nie można było być zadowolonym. Widać było po naszych 
zawodnikach, że są w okresie robienia „siły” i brak im było świeżości.

Ciężko też nam się grało w ostatnim sparingu z Różycą wygranym 1:0. 
Do rozpoczęcia rozgrywek pozostał jeszcze miesiąc i mamy nadzieję, że 
trener Rutkowski na czas dobrze przygotuje zespół pod względem fizycznym. 
Bramki w rozegranych spotkaniach zdobywali jeszcze dla naszego zespołu 
Janiec i Wielęborek.

Wszystko wskazuje na to, że nie będą jednak grać w naszym zespole 
Brazylijczycy ze względy na duże koszty utrzymania tych zawodników w 
Polsce. Mamy jednak dostać w to miejsce wsparcie finansowe od CT Ptak 
na sprowadzenie zawodników z innych klubów, choć zdajemy sobie sprawę, 
że o dobrych zawodników w tym momencie będzie ciężko mimo tego, że 
pomaga nam w rozeznaniu i rozmowach p. Marek Łopiński.

W tej chwili trenują z nami dwaj nowi zawodnicy z Sokoła Syguła Alek-
sandrów, wspomniany wcześniej strzelec bramki w meczu z Wartą Sieradz 
Wielęborek oraz Czerepiński. Powrócił do nas również Michał Szymczak 
mimo tego, że już trenował z ŁKS. W chwili obecnej nie trenują jeszcze z 
powodu kontuzji Górecki, Gałecki oraz Klepczyński. Dwaj pierwsi powinni 
zdążyć się przygotować do rozgrywek, natomiast Klepczyńskiego czeka 
dłuższa przerwa.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Ferie na sportowo
W ramach programu „Ferie zimowe bezpieczne i zdrowe”, adresowanego 

do uczniów gimnazjum w Rzgowie, przeprowadzono zajęcia i turnieje z ulu-
bionych przez młodzież dyscyplin sportowych i rekreacyjnych.

W turnieju mini-siatkówki drużyn 2-osobowych brało udział 6 drużyn. 
Mecze odbywały się systemem „każdy z każdym” i zakończyły się następu-
jącą punktacją:
I m. - 5 pkt. - drużyna: Marcin Bartoszek i Krystian Sitek,
II m. - 4 pkt. - drużyna: Karolina Jardzioch i Aneta Biniek,
III m. - 3 pkt. - drużyna: Sławomir Budziejewski i Jakub Sądkiewicz,
IV m. - 2 pkt. - drużyna: Karolina Łysio i Krzysztof Muras (rezerwowy 
Krzysztof Stępień),
V m. - 1 pkt. - drużyna: Dominika Hajduk i Małgorzata Bednarska.

W Turnieju mini-siatkówki drużyn 3-osobowych najlepsze drużyny to:
I m. - 5 pkt. - drużyna: Sławomir Budziejewski, Jakub Sądkiewicz i Krzysztof 
Muras,
II m. - 4 pkt. - drużyna: Karolina Jardzioch, Aneta Biniek i Karolina Łysio,
III m. - 1 pkt. - drużyna: Dominika Hajduk, Marcin Bartoszek i Krystian 
Sitek.

Po rozgrywkach mini-siatkówki odbył się mecz siatkarski „Absolwenci 
- Gimnazjaliści”. Spotkanie wygrała drużyna absolwentów 3:1 (25:19, 25:20, 
22:25, 25:17) w składzie: Krzysztof Grzybowski, Kamil Poros, Artur Wróbel, 
Łukasz Sowiński, Piotr Czernik i Bartosz Sowiński. W drużynie gimnazjali-
stów grali: Karolina Jardzioch, Karolina Łysio, Angelika Gąjdzicka, Małgo-
rzata Bednarska, Michał Maciejewski, Kamil Sztajkowski, Krzysztof Muras, 
Damian Król, Krystian Sitek i Marcin Bartoszek. Mecze siatkarskie sędzio-
wali uczniowie: Katarzyna Biniek i Krzysztof Stępień.

Dla miłośników sportów zimowych przygotowałam również zajęcia z 
narciarstwa biegowego. Gimnazjalistki z klas pierwszych uczyły się podstaw 
tej dyscypliny zimowej. Opanowały podstawowy krok biegowy, nauczyły się 
zmiany kierunku jazdy, podejścia pod stok i zjazdu z niewielkich wzniesień. 
Zaliczyły również biegi narciarskie w terenie na dystansie jednego i dwóch 
kilometrów. Dobrze zapowiadające się biegaczki narciarskie to: Aleksandra 
Podkówka, Zuzanna Kaciupska, Karolina Łysio, Julia Władyczuk, Anna i 
Karolina Pyć, Dominika Hajduk.

W ramach programu odbyły się również treningi prowadzone przez 
Krzysztofa Gajderowicza, podczas których młodzież doskonaliła umiejętno-
ści techniczno-taktyczne i elementy gry zespołowej w siatkówkę. Pani Kata-
rzyna Młynarczyk prowadziła zajęcia z aerobiku dla kilkunastoosobowej 
grupy pań, dbających o zgrabną i wysportowaną sylwetkę.

Organizator
Grażyna Żabka
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Radnemu Stanisławowi Bednarczykowi
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają:

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych
Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek

Z-ca Burmistrza Jadwiga Pietrusińska
Przewodniczący Rady Miejskiej Rzgowie 

Marek Bartoszewski

Stara Gadka

Kronika miesiąca
Styczeń 2007

3.01. Powołanie Rady Sportu - Komisja Spraw Społecznych.
5.01. Spotkanie opłatkowe Orkiestry Dętej w sali parafialnej.
7.01. Spotkanie opłatkowe KGW w Starowej Górze - koncert Kolęd Chóru 
„Camerata”.
8.01. Rozpoczęcie przygotowań naszych piłkarzy do rundy wiosennej.
11-14.01. Udział ZPiT „Rzgowianie” w Warsztatach Tanecznych w Białym 
Dunajcu.
13.01. Udział naszych przedstawicieli w II Łódzkim Plebiscycie Piłkarskim 
połączonym z balem karnawałowym w Pałacu Poznańskich w Łodzi.
14.01. WOŚP - koncerty Orkiestry Dętej i Chóru „Camerata”.
16.01. Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - sprawy sportu i kultury.
17.01. Zebranie Zarządu Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolni-
czych.
20.01. Założenie nowego parkietu na sali klubowej GOK w Rzgowie.
25.01. Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów.
27.01. Choinka dla dzieci z Bronisina. Występ „Krasnali” - organizator 
KGW.
28.01. Udział Chóru „Camerata” w koncercie kolęd i pastorałek w kościele w 
Aleksandrowie Łódzkim.
29.01-11.02. Ferie zimowe 2007.

W dniu 5 lutego 2007 r. odbyło się spotkanie Koła Związku Kombatantów 
RP i BWP.

Prezes Koła ZK RP i BWP
Halina Śpionek

Sprostowanie
* Dożynki Gminne 2007 r. odbędą się w Bronisinie, a nie jak podano w Kali-
nie.
* Koło Gospodyń Wiejskich w Starowej Górze obchodzić będzie 60-lecie 
swego istnienia.

Wybory sołtysów i rad sołeckich
Od 5 lutego 2007 roku rozpoczęły się zebrania wiejskie. Minęła 
4-letnia kadencja sołtysów i rad sołeckich i trzeba było wybierać 
demokratycznie od nowa.

Wybrano sześciu nowych sołtysów na ogólną liczbę czternastu. Zmiany 
nastąpiły w: Starowej Górze, Gospodarzu, Czyżeminku, Rzgowie I, Roma-
nowie i Kalinku.

W Czyżeminku Henryk Pawelec i w Romanowie Jerzy Kaniorski po 
przeszło dwudziestoletnim sołtysowaniu podali się do dymisji. Rok wcześniej 
zrezygnowała również sołtys Rzgowa II - Marianna Mąjdzińska. W Kalinku 
jesienią ubiegłego roku zmarł ś.p. Kazimierz Hilt, a doraźnie obowiązki soł-
tysa przejęła jego żona Krystyna. Żadnych zmian nie dokonano w sołectwie 
Guzew-Babichy i Prawda - pozostali i sołtysi, i te same rady sołeckie.

Najwięcej osób uczestniczyło w zebraniu w Starowej Górze, bo ok. 200 
osób, w Rzgowie ok. 100, najmniej w Bronisinie Dw., bo kilkanaście. W 
zebraniu w Hucie Wiskickiej uczestniczył Dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich 
- Andrzej Kwiatkowski, który omówił koncepcję przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 714 Rzgów-Kurowice, a mieszkańcy przedłożyli mu potrzebę 
budowy chodnika z Huty do Grodziska, zniwelowania ostrego wzniesienia 
tuż przy skrzyżowaniu z wsią oraz przebudowy skrzyżowania z drogą do 
Kalina.

We wszystkich zebraniach uczestniczyli Burmistrz Rzgowa - Jan Miel-
czarek, Zastępca Burmistrza Rzgowa - Jadwiga Pietrusińska, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Rzgowie - Marek Bartoszewski oraz radni z danego 
okręgu wyborczego.

Mieszkańcy zostali poinformowani o wysokości planowanego budżetu, o 
planowanych inwestycjach i o perspektywie zagrożenia dochodów gminy w 
kontekście sporu o opłaty targowe.

Uczestnicy zebrań interesowali się inwestycjami w poszczególnych sołe-
ctwach, zgłaszali różne wnioski i postulaty, przykładowo: o dziurze w jezdni 
i chodniku, poprzez odstrzał grasujących po polach dzików i zdyscyplinowa-
nia, a nawet przesunięcia o 10 minut odjazdów autobusów gminnej komuni-
kacji autobusowej.

Włodarze gminy skrzętnie zapisywali wnioski, uwagi i postulaty, chętnie 
odpowiadając mieszkańcom, obiecując czasami szybką interwencję w przy-
padkach kiedy to jest możliwe, a przedsięwzięcia bardziej kosztochłonne 
odsyłając pod obrady sesji budżetowej Rady Miejskiej w Rzgowie.

A oto frekwencja na zebraniach:
Grodzisko-Konstantyna - na 426 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 39 
osób, tj. 9%.
Bronisin Dw. - na 145 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 11 osób, tj. 
7,6%.
Starowa Góra - na 1382 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 196 osób, 
tj. 14%.
Stara Gadka - na 588 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 68 osób, tj. 
12%.
Gospodarz - na 345 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 39 osób, tj. 
11,3%.
Czyżeminek - na 163 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 56 osób, tj. 
34,4%.
Huta Wiskicka-Tadzin - na 155 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 30 
osób, tj. 19,4%.
Kalino - na 247 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 36 osób, tj. 14,6%.
Prawda - na 168 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 41 osób, tj. 24,4%.
Guzew-Babichy - na 281 mieszkańców w zebraniu uczestniczyły 42 osoby, 
tj. 14,9%.

Rzgów
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Czy zmieniamy nazwy na... miejski
Z uwagi na wnioski kierowni-

ków gminnych jednostek organiza-
cyjnych o zmianę nazwy ich jedno-
stek z „Gminnych” na „Miejskie” 
oraz niejasności przepisów prawa w 
tym obszarze Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie zwrócił się o 
wykładnię prawną do radcy praw-
nego Urzędu Miejskiego Dariusza 
Iwaszkiewicza, który jednocześnie 
sprawuje nadzór prawny u Woje-
wody Łódzkiego. A oto ona:

Opinia prawna
Dotyczy: Ustalenia, czy w 

świetle obowiązujących przepisów 
wobec nadania z dniem 1 stycznia 
2006 statusu miasta miejscowości 
Rzgów w gminie Rzgów istnieje 
konieczność zmiany nazwy gmin-
nych jednostek organizacyjnych 
wykonujących zadania na obszarze 
gminy.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku na 
podstawie przepisów Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2005 r w sprawie ustalenia granic 
niektórych gmin i miast oraz nada-
nia miejscowościom statusu miasta 
(Dz.U. Nr 141, poz. 1185) nadano 
status miasta miejscowości Rzgów 
w gminie Rzgów w powiecie łódzko 

wschodnim, w województwie łódz-
kim. Przepis art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) stanowi, że 
jeżeli siedziba rady gminy znajduje 
się w mieście położonym na teryto-
rium tej gminy, rada nosi nazwę rady 
miejskiej. W wykonaniu przepisów 
ustawowych zmieniony został statut 
Gminy, w wyniku którego między 
innymi dotychczasowa Rada Gminy 
Rzgów przyjęła nazwę Rady Miej-
skiej w Rzgowie. Analizując prze-
pisy prawne, w tym ustaw szcze-
gólnych ustawy z dnia 12 marca 
2004 o pomocy społecznej (Dz.
U. Nr 64 poz. 593 ze zm.), ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej wynika, że 
zadania pomocy społecznej w gmi-
nach wykonują jednostki organiza-
cyjne - ośrodki pomocy społecznej. 
W tym znaczeniu nazwa Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej nie 
wymaga zmiany. Ustawa o pomocy 
społecznej w jednym przypadku 
posługuje się nazwą miejski ośrodek 
pomocy społecznej przy zadaniach 
wykonywanych przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie w miastach 
na prawach powiatu. Z kolei zakład 
opieki zdrowotnej w świetle ustawy 

o zakładach opieki zdrowotnej może 
być utworzony między innymi przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. 
W statucie zakładu opieki zdrowotnej 
określa się w szczególności nazwę 
zakładu odpowiadającą zakresowi 
udzielanych świadczeń siedzibę i 
obszar działania. Zazwyczaj jest tak, 
że zakres działania obejmuje obszar 
jednostki terytorialnej, na której 
zakład się znajduje. Ustawą z dnia 
24 lipca 1998 roku o wprowadze-
niu zasadniczego trójstopniowego 
podziału państwa (Dz.U. Nr 96 poz. 
603 ze zm.) wprowadzono z dniem 
1 stycznia 1999 roku zasadniczy 
trójstopniowy podział terytorialny 
państwa. Jednostkami zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorial-
nego państwa są gminy, powiaty i 
województwa. Samodzielny pub-
liczny zakład opieki zdrowotnej 
podlega rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Na podstawie 
art. 13 ust. 5 ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej wydane zostało 
rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 16 lipca 2004 r., w sprawie 
systemu resortowych kodów iden-
tyfikacyjnych dla zakładów opieki 
zdrowotnej oraz szczegółowych 
zasad ich nadawania (Dz.U. Nr 170 
poz. 1797).

Za prawidłowe należy uznać 
nazwy jednostek organizacyjnych 
Gminy Rzgów przyjmujących 
w nazwie Gminny (...) Z analizy 
wyżej wymienionych przepisów nie 
wynika obowiązek zmiany nazwy 
na Miejski (...)

Radca Prawny
Dariusz Iwaszkiewicz

Przez analogię należy rozu-
mieć również inne jednostki, jak: 
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgo-
wie, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rzgowie, Gminna Przychod-
nia Zdrowia w Rzgowie, Gminny 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Rzgowie itp.

Zmiana nazw spowodowałaby 
konieczność zmiany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, zmianę pieczą-
tek, tablic, druków, napisów, zmian 
w urzędach skarbowych, GUS itp., 
co rodziłoby znaczne koszty i powo-
dowałoby spore zamieszanie.

Przewodniczący Rady Miej-
skiej przedstawił powyższą opinię 
na posiedzeniu połączonych komisji 
Rady Miejskiej, które orzekły jak w 
sentencji opinii mecenasa Iwaszkie-
wicza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

Zajęcie pasa drogowego
W myśl ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych pas 
drogowy jest to wydzielony liniami 
granicznymi grunt wraz z przestrze-
nią nad i pod jego powierzchnią, w 
którym są zlokalizowane droga oraz 
obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadze-
niem, zabezpieczeniem i obsługą 
ruchu, a także urządzenia związane 
z potrzebami zarządzania drogą, 
zajęcie pasa drogowego na cele nie-
związane z budową, przebudową, 
remontem utrzymaniem i ochroną 
dróg wymaga zezwolenia zarządcy 
drogi w drodze decyzji administra-
cyjnej.

Zezwolenie to dotyczy (np. 
przyłączy energetycznych, wodocią-
gowych, gazowych, umieszczania 
reklam):
1) prowadzenia robót w pasie dro-
gowym;
2) umieszczania w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym 
obiektów budowlanych niezwią-
zanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na pra-
wach wyłączności w celach innych 
niż wymienione w pkt 1–3.

Opłatę za zajęcie pasa drogo-
wego w celu, o którym mowa w 
pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn 
liczby metrów kwadratowych zaję-
tej powierzchni pasa drogowego, 
stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego i liczby dni zajmowania 
pasa drogowego, przy czym zajęcie 
pasa drogowego przez okres krót-
szy niż 24 godziny jest traktowane 
jak zajęcie pasa drogowego przez 1 
dzień.

Opłatę za zajęcie pasa drogo-
wego w celu, o którym mowa w 
pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby 
metrów kwadratowych powierzchni 
pasa drogowego zajętej przez rzut 
poziomy urządzenia i stawki opłaty 
za zajęcie 1 m² pasa drogowego 
pobieranej za każdy rok umieszcze-
nia urządzenia w pasie drogowym, 
przy czym za umieszczenie urządze-
nia w pasie drogowym lub na dro-
gowym obiekcie inżynierskim przez 
okres krótszy niż rok opłata obli-
czana jest proporcjonalnie do liczby 

dni umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym lub na drogowym obiek-
cie inżynierskim.

Opłatę za zajęcie pasa drogo-
wego w celu, o którym mowa w 
pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby 
metrów kwadratowych powierzchni 
pasa drogowego zajętej przez rzut 
poziomy obiektu budowlanego albo 
powierzchni reklamy, liczby dni zaj-
mowania pasa drogowego i stawki 
opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogo-
wego.

Wykaz stawek stosowanych przy 
wydawaniu zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego na terenie Gminy 
Rzgów:
1. Chodnik, jezdnia do 20% zajęcia 
szerokości jezdni, torowisko, ciąg 
pieszy, pobocze w terenie zabudo-
wanym i niezabudowanym – 0,40 
zł/m².
2. Infrastruktura techniczna i urzą-
dzenia obce w terenie zabudowa-
nym i niezabudowanym – 16 zł/m² 
powierzchni pasa drogowego zaję-
tego przez rzut poziomy urządzenia.
3. Infrastruktura techniczna i urzą-
dzenia obce na obiekcie mostowym 
– 160,00 zł/ m² powierzchni urzą-

dzenia pasa drogowego zajętego 
przez rzut poziomy urządzenia.
4. Za zajęcie pod roboty budowlane 
od 20% do 50% szerokości jezdni 
– 2 zł/ m².
5. Za zajęcie pod roboty budowlane 
od 50% do 100% szerokości jezdni 
– 4 zł/ m²
6. Obiekty handlowe i usługowe 
niezwiązane z potrzebami ruchu w 
obszarze niezabudowanym – 0,10 
zł/ m²/dz.
7. Obiekty handlowe i usługowe 
niezwiązane z potrzebami ruchu w 
obszarze zabudowanym – 0,15 zł/ 
m²/dz.
8. Reklamy w obszarze zabudowa-
nym i niezabudowanym – 0.90 zł/ 
m²/dz.

Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia 
określonego w zezwoleniu zarządcy 
drogi,
3) o powierzchni większej niż okre-
ślona w zezwoleniu zarządcy drogi – 
zarządca drogi wymierza, w drodze 
decyzji administracyjnej, karę pie-
niężną w wysokości 10-krotności 
opłaty.

(np. zjazdy, przyłącza energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, reklamy, handel)

DOKOŃCZENIE NA STR. 11
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Rzgów I - na 1678 mieszkańców w zebraniu uczestniczyły 63 osoby, tj. 4%.
Rzgów II - na 968 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 38 osób, tj. 4%.
Romanów - na 130 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 31 osób, tj. 
23,8%.
Kalinko - na 336 mieszkańców w zebraniu uczestniczyło 61 osób, tj. 18,2%.

Wybrano następujące władze w sołectwach:
Grodzisko-Konstantyna: Sołtys - Zdzisław Wróblewski, Rada Sołecka w 
składzie: Roman Czawiak, Józef Olban, Mirosław Barcicki, Jan Łęgocki, 
Małgorzata Berczak.
Bronisin Dw.: Sołtys - Małgorzata Ostojska-Zdyb, Rada Sołecka w składzie: 
Ksawery Wieczorek, Tadeusz Gembic, Agnieszka Stankiewicz.
Starowa Góra: Sołtys - Izabela Buchalska, Rada Sołecka w składzie: Sta-
nisław Zaborowski, Agnieszka Kardas, Teresa Sztybrych, Witold Buchalski, 
Kazimierz Podpora, Jan Rymsza.
Stara Gadka: Sołtys - Zofia Gruszka, Rada Sołecka w składzie: Janusz Jało-
cha, Wanda Grzeszkiewicz, Ewa Socha, Tomasz Baniek, Kazimierz Łęgocki, 
Józef Śmiechowicz.
Gospodarz: Sołtys - Kazimiera Zawistowska, Rada Sołecka w składzie: 
Andrzej Dudkiewicz, Małgorzata Brandeburg, Józef Bińkowski, Mariusz 
Jurek.
Czyżeminek: Sołtys - Wojciech Rydygier, Rada Sołecka w składzie: Henryk 
Pawelec, Danuta Depcik, Małgorzata Stępień, Zbigniew Stolarek, Maria 
Depcik.
Huta Wiskika-Tadzin: Sołtys - Andrzej Sabela, Rada Sołecka w składzie: 
Mariusz Mirowski, Włodzimierz Frydrych, Krystyna Kwiatkowska, Grażyna 
Cywińska, Teresa Adamczyk, Teresa Świderek.

Kalino: Sołtys - Stanisław Hoja, Rada Sołecka w składzie: Wanda Popław-
ska, Tadeusz Jałosiński, Dariusz Krzewiński, Zdzisław Sabela, Renata Kauc.
Prawda: Sołtys - Elżbieta Skrobiszewska, Rada Sołecka w składzie: Janusz 
Rosowski, Anna Leszek, Jan Spałka, Kazimierz Marchewczyński, Monika 
Starzomska.
Guzew-Babichy: Sołtys - Czesław Zaborowski, Rada Sołecka w składzie: 
Wojciech Pacholski, Kazimierz Czekalski, Henryk Zaborowski, Władysław 
Wojtaszek, Grzegorz Madej, Tomasz Drabczyński.
Rzgów I: Sołtys - Henryk Gałkiewicz, Rada Sołecka w składzie: Wojciech 
Gałkiewicz, Marianna Majdzińska, Jan Bednarski, Andrzej Prądzyński, Jan 
Strzałkowki, Zbigniew Woźniak.
Rzgów II: Sołtys - Jan Strycharski, Rada Sołecka w składzie: Grzegorz Juś-
kiewicz, Tadeusz Strzałkowski, Andrzej Bagiński, Bronisław Śniady, Stani-
sław Drożdżecki, Jadwiga Janczyk.
Romanów: Sołtys - Sławomir Domański, Rada Sołecka w składzie: Euge-
niusz Wójt, Włodzimierz Pytka, Teresa Ciupa, Maria Szychowska, Józef 
Andrzejewski, Jerzy Kaniorski.
Kalinko: Sołtys - Józef Zimoń, Rada Sołecka w składzie: Adam Jach, Józefa 
Bogusławska, Wiesława Szychowska, Michał Owczarek, Urszula Olkusz, 
Stanisław Samiec.

Z ostatniej chwili – pechowa „13”
Najkrócej swą funkcję sołtysa w powojennej historii Rzgowa, bo tylko 

trzy dni, piastował Pan Henryk Gałkiewicz. Wybrany we wtorek 13 lutego, 
zrezygnował w piątek 16 lutego ze względu na stan zdrowia.

Sytuacja ta powoduje konieczność zwołania jeszcze jednego zebrania w 
sołectwie Rzgów II i dokonania wyboru nowego sołtysa. W dalszym ciągu 
funkcję inkasenta w tym sołectwie pełnić będzie Pani Iwona Gepert, zam. 
Rzgów, ul. Grodziska nr 8.

Wybory sołtysów i rad sołeckich
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Reminiscencje z sesji objazdowej

Taniec na drodze Wrócili do szkoły

Sołtys Bronisina pokazuje, jaki jest tam głód ziemi. 
Jeszcze jeden nawrót traktorzysty i... zaorałby asfalt

Były sołtys Czyżeminka trzymał się mocno, ale... 
w końcu zrezygnował z funkcji

Nasza recenzja
Erikson L. „Po godzinach”, przeł. z ang. Joanna Nałęcz. War-

szawa „Amber” 2006, 280 s.
„Po godzinach” - czy to był wypadek? Portia od początku jest prze-

konana, że jej mąż został zamordowany, bo wszedł w drogę ludziom o 
potężnych możliwościach i dużych pieniądzach. Czy teraz ona będzie w 
niebezpieczeństwie?

Po co, w jakim celu nowojorski policjant przyjechał do Kolorado? 
Czy rzeczywiście ma zapewnić jej ochronę? Podejrzenia gęstnieją, mnożą 
się groźby..., kiedy przenosimy się z tętniącego życiem Manhattanu do 
odludnego rancza w Górach Skalistych, czekając na finał przebiegających 
tam wypadków - czy nieufność nabierze cech realnych, czy przemieni się 
w inne uczucie?

Mirosława Olszewska

Już po kolędzie...
W ostatnią niedzielę stycznia, tj. 28.01.2007, odbył się XX Jubileuszowy 

Koncert i Pastorałek w Parafii p.w. Świętych Archaniołów Rafała i Michała 
w Aleksandrowie Łódzkim. Rzgowski Chór „Camerata”, zaproszony tam po 
raz drugi, wystąpił pomiędzy sześcioma innymi chórami i zespołami śpiewa-
czymi z Aleksandrowa, Konstantynowa i Łodzi. Koncert ubogacała swymi 
utworami Aleksandrowska Orkiestra Dęta.

Występ „Cameraty” – który zaliczam do udanych – podobał się także 
publiczności. Burzę oklasków wywołała pastorałka angielska (prezentowana 
już w Rzgowie), która od tego sezonu zagości na stałe w naszym repertua-
rze.

Zadowoleni z efektów konfrontacji i miłych spotkań, podbudowani atmo-
sferą koncertu - dobrnęliśmy do końca sezonu kolędowego 2006/2007, który 
i w tym roku był dość intensywny. Po krótkiej, w pełni zasłużonej feryjnej 
przerwie - pełni zapasu sił i nowych pomysłów – wracamy zatem do naszych 
sympatycznych, systematycznych ćwiczeń.

Chórmistrz Izabela Kijanka

Spotkanie integracyjne
W dniu 10 lutego odbyło się spotkanie integracyjne organizacji społecz-

nych Starowej Góry i sympatyków ze Rzgowa i Łodzi. W spotkaniu uczest-
niczył Poseł Ziemi Łódzkiej Sylwester Pawłowski, przedstawiciel Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego „Grot” Pan Jacek Rygielski, Prezes Wojewódzkiego 
Związku Prywatnego Handlu i Usług Pan Michał Dąbrowski, przedstawi-
ciele miejscowych organizacji i rady sołeckiej, KGW, OSP, GZKiOR oraz 
główny organizator spotkania Pan Stanisław Zaborowski. Dla wszystkich 
uczestników spotkania zorganizowano na boisku przy ZPM „Grot” ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, podczas którego przygrywała kapela muzyczna z 
Andrespola.

W dniu 11 lutego w Domu Kultury przy ul. Centralnej 100a zorganizo-
wano na zakończenie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży turnieje tenisa 
stołowego, szachów, warcabów oraz rzutu lotką do tarczy. W zawodach 
oprócz dzieci z terenu Gminy Rzgów wzięli udział wychowankowie Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 z Łodzi. Wyniki turniejowe:
Tenis stołowy dziewcząt: 1. Sylwia Paluch, 2. Milena Kordyl, 3. Iwona Koło-
dziejczyk.
Tenis stołowy chłopców do 15 lat: 1. Mateusz Kuzik, 2. Kamil Kozłowski, 3. 
Bartłomiej Roszczyk.
Tenis stołowy chłopców powyżej 15 lat: 1. Daniel Gorzkiewicz, 2. Przemy-
sław Plesiak, 3. Artur Wróbel.
Szachy: 1. Ida Zaniewska, 2. Magda Cuper, 3. Bartłomiej Pelczyk.
Warcaby dziewcząt: 1. Sylwia Paluch, 2. Katarzyna Szymczak, 3. Milena 
Kordyl.
Warcaby chłopców: 1. Artur Wróbel, 2. Daniel Gorzkiewicz, 3.-4. Bartłomiej 
Pelczyk, Damian Buchalski.
Rzuty lotką do tarczy: 1. Marcin Kostrzewa, 2. Przemysław Plesiak, 3. Milena 
Kordyl.

Najmłodszą uczestniczką imprezy była Kasia Szymczak - 9 lat. W zawo-
dach startowało ponad 80 zawodników. Za zajęcie 3-4 pierwszych miejsc 
zawodnicy/zawodniczki otrzymywali pamiątkowe dyplomy i nagrody rze-
czowe, które wręczali: Jacek Rygielski - ZPM „Grot”, Michał Dąbrowski - 
WZPHU Łódź, Danuta Szymczak - KGW, Iza Buchalska - Sołtys, Waldemar 
Latek - GZKiOR, Krzysztof Kordyl - OSP, Stanisław Zaborowski - Organi-
zator.

Po zakończeniu zawodów uczestnicy i organizatorzy bryczką ZPM 
„Grot” i samochodem strażackim zostali przewiezieni na boisko sportowe, 
gdzie przy ognisku piekli kiełbaski sponsorowane przez Pana Józefa Grota.

Współorganizator - sędzia zawodów
Dyr. GOK w Rzgowie
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FIRMA „BART-POL”
oferuje usługi w zakresie:

* Budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
* Budowę szamb ekologicznych
* Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
* Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
* Roboty ziemne koparko-ładowarką
* Dowiezienie humusu na urządzenie ogrodu

Adres: Grodzisko 44a
Tel. 042 214-14-10            Fax 042 214-18-10

Kom. 0-601-39-24-49

Czas Wielkiego Postu
Rozpoczął  się  okres Wielkiego  Postu. Ma  on  przygotować  nas, 

poprzez  ciernista  Drogę  Krzyżową,  do  Misterium  Zmartwychwsta-
nia. Dla nas  - chrześcijan  -  jest  to najważniejsze święto. Jak w XXI 
wieku  potrafimy  przygotować  się  do  tego  cudownego  przeżycia? 
Zacząć należy od siebie, od swego „JA”, by w końcowej fazie spotkać 
cudowne „TY”.

Czas,  który się  rozpoczął,  jest  czasem powrotów, przebaczenia, 
refleksji. Drogę wskazuje nam Jezus. On jest Drogą, Prawdą i Życiem. 
A droga za Jezusem nie jest łatwa. Spotykamy na niej cierpienia, ból, 
zwątpienia, ale też zdarzają się małe i duże radości, które powodują, 
że świat staje się piękniejszy.

Iść za Jezusem tzn. dobrowolnie na swoje ramiona wziąć krzyże 
dnia  codziennego.  Wziąć  krzyże,  które  przygniatają  nas  do  ziemi, 
krzyże,  które  powodują  w  naszych  sercach  bunt:  Panie!  Dlaczego 
ja?  W  tym  pytaniu  brakuje  zaufania  do  Jezusa.  Krzyż,  który  daje 
nam Jezus, jest współmierny do naszego życia. Jezus chce nam coś 
powiedzieć. Może w codziennym życiu nie zauważaliśmy brata, który 
potrzebował naszej pomocy, może po drodze zgubiliśmy sens życia, 
wiarę. Może będąc chrześcijanami tak naprawdę dawno przestaliśmy 
nimi być?

Pytań o sens krzyża jest wiele. Kiedy na nasze barki zostaje nało-
żony krzyż? Krzyż, który przygniata nas do ziemi, zaczynamy myśleć 
inaczej. Krzyże dnia codziennego są dla nas sprawdzianem miłości 
do Boga. Krzyż jest też wyrazem szczególnego umiłowania nas przez 
Boga.

Boża miłość do Jedynego Syna, ale również do Ciebie i do mnie, 
wyrażona jest przez Krzyż, który nałożył na Jego ramiona. Miłować aż 
do bólu. Oto wartość Krzyża. Im większa jest nasza wiara, tym mniej-
szy staje się dla nas ciężar krzyża.

Czas Wielkiego Postu jest wspaniałą okazją do zastanowienia się 
nad naszym życiem. Jezus niósł swój Krzyż nie narzekając, nie woła-
jąc, szedł cichy i pokorny sercem. Wziął na swoje barki grzechy całego 
świata. Szedł  na Golgotę  po  to,  by  dać  nam Życie Wieczne. Krzyż 
jest drogą do Zmartwychwstania. Gdyby Jezus odrzucił ofiarę Krzyża, 
to nie byłoby Zmartwychwstania, gdyby nie było Zmartwychwstania, 
nasza wiara nie miałaby sensu.

Swoim „tak” dla Krzyża Jezus dał nam przykład zaufania i wiary. 
Dlaczego o tym tak szybko zapominamy? Świat się kręci, ale Krzyż 
stoi. Spójrzmy na Krzyż Zbawiciela, otwórzmy swoje serca na Jego 
miłość. On jej nam nie narzuca. To my mamy dorosnąć do tego, żeby 
móc przyjąć wszystko to, co nam przygotował. Z wiarą i ufnością. Bóg 
wie, co dzieje się w naszej duszy. Dał nam jednak wolną wolę i nie chce 
ingerować w nasze wybory, kroki i czyny. To my mamy zwrócić oczy ku 
Niemu i nie prosić, tylko zapytać: Panie, czy tak mam czynić?

Pozbądźmy się w naszej modlitwie naszego „JA”, otwórzmy serca 
na  głos Boga,  to  nie my mamy mówić,  ale ON,  żeby Go  usłyszeć, 
potrzebujemy wznieść  się  nad  egoistyczne  zachcianki,  wznieść  się 
nad  chciwość,  zazdrość,  zachłanność.  Człowiek  stworzony  jest  do 
miłości. I jeżeli w naszym życiu stracimy dar miłowania tego, co Bóg 
stworzył, a więc Ciebie, mnie, każdego człowieka, to próżne jest nasze 
życie.

Niech ten czas Wielkiego Postu będzie okazją do dorastania. Tego 
nam wszystkim życzę.

R.N.
25 stycznia 2007 r. nasza placówka była miejscem uroczystego i pełnego 

wzruszeń spotkania najmłodszych z najstarszymi, czyli wnucząt z ich Bab-
ciami i Dziadkami. Okazją ku temu stały się obchody Dnia Babci i Dziadka.

W każdej z grup odbyła się uroczystość, przygotowana z ogromnym 
wysiłkiem i zaangażowaniem przez wszystkie dzieci i panie nauczycielki. 
Wiersze, piosenki oraz najgorętsze życzenia długich lat życia w zdrowiu i 
szczęściu, składane przez małych artystów, budziły w sercach gości radość, a 
na twarzach wywoływały łzy wzruszenia.

Wszystkie Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani przez swoje pociechy 
własnoręcznie przez nie wykonanymi upominkami, po czym z wnukami na 
kolanach zasiedli do wspólnego, słodkiego poczęstunku, w którego przygo-
towaniu nauczycielkom pomogły niezawodne mamy. Mali gospodarze mieli 
też okazję, by pochwalić się swoimi pracami plastycznymi oraz zapoznać 
gości z ulubionymi kącikami zabaw.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzgowie 
uprzejmie zawiadamia, że od dnia 1.03.2007 r. będą wydawane karty przy-
jęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2007/2008. Wypełnione karty 
będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia. W maju po zebraniu Komisji Kwali-
fikacyjnej zostanie wywieszona w placówce lista przyjęć dzieci. Zapraszamy 
wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na tere-
nie gminy i miasta Rzgów, do korzystania z usług naszej placówki.

Z życia parafii
* Serdecznie Bóg zapłać składamy prezesom Centrum Ptak za zorganizowa-
nie Mikołaja dla scholi i ministrantów.
* Serdeczne Bóg zapłać składamy tym wszystkim, którzy przyjęli nas w 
odwiedzinach duszpasterskich; za miłe przyjęcie i dobre słowo.

Program Rekolekcji Wielkopostnych w 2007 r.
Niedziela 11 marca:
godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 8.20 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 10.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
godz. 11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 16.15 – Gorzkie Żale – nauka pasyjna
godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną
Poniedziałek 12 marca:
godz. 7.00 – Msza św.
godz. 9.00 – Liturgia Słowa z nauką dla klas 6 i Gimnazjum
godz. 10.15 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 11.30 – Liturgia Słowa z nauką dla dzieci
godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
Wtorek 13 marca:
godz. 7.00 – Msza św.
godz. 9.00 – Liturgia Słowa z nauką dla klas 6 i Gimnazjum
godz. 10.15 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 11.30 – Liturgia Słowa z nauką dla dzieci
godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
Środa 14 marca:
Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych
godz. 7.00 – Msza św.
godz. 9.00 – Liturgia Słowa z nauką dla klas 6 i Gimnazjum
godz. 10.15 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 11.30 – Liturgia Słowa z nauką dla dzieci
godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
Poniedziałek 12 marca:
Spowiedź święta: 9.00-12.20; 15.30-18.40

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

Jak Długosz kronikę spisywał
Dla  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Długosza  w  Rzgowie  dzień 

23.01.2007 r. był dniem szczególnym. Przypadło wtedy Święto Patrona 
naszej  szkoły  -  historyka,  dziejopisarza  Jana  Długosza.  Obchody 
zaczęliśmy rano od uczestnictwa we Mszy świętej celebrowanej przez 
ks. Roberta Nowaka.

O godzinie 10:30 rozpoczęły się uroczystości w szkole, na które 
przybyli  przedstawiciele  Rady  Rodziców,  nauczyciele  i  uczniowie. 
Pani Dyrektor  Iwona Skalska powitała  gości,  a  uczniowie  klasy VIa 
i IVa zaprezentowały przedstawienie, nad realizacją którego czuwały 
p. Maria Baranowska  i p. Agnieszka Pokorska-Salska. Akcja rozgry-
wała się w XV-wiecznej kancelarii Jana Długosza, w którego rolę  ja 
się wcieliłem. Widzowie dowiedzieli się, jak ciężko, uczciwie i rzetelnie 
nasz patron odtwarzał historię Polski – prawdziwie i bez upiększeń.

Uczniowie biorący udział w przedstawieniu wykazali się zdolnoś-
ciami aktorskimi, a ich barwne, epokowe stroje oraz scenografia stwo-
rzyły  atmosferę  odległych  czasów.  Podkłady  muzyczne  wspaniale 
wkomponowały  się  w  całość  przedstawienia.  Głośne  brawa  świad-
czyły o tym, że uroczystość podobała się.

Obchody Dnia Patrona naszej  szkoły  były  okazją  do ogłoszenia 
wyników konkursu ortograficznego na najlepszego skrybę przeprowa-
dzonego w szkole dn. 16.01.2007 r. W eliminacjach szkolnych wzięło 
udział 12 uczniów z klas IV-VI.  I miejsce zajął uczeń kl. VIa - Mate-
usz Kuzik. II miejsce – uczennica kl. Vb Martyna Barcicka. III miejsce 
– uczennica kl. VIb Lidia Biesaga. Wyróżnienia zdobyły: uczennica kl. 
IVb – Iza Pycio, uczennica kl. IVa – Jola Cichewicz.

Zostały przeprowadzone  jeszcze dwa konkursy, w których wyło-
niliśmy zwycięzców. W konkursie na strój żaka z XV wieku: I miejsce 
zajęła klasa IIb,  II miejsce – klasa IIc,  III miejsce – klasa Ia. Wyróż-
nione zostały klasy Ib i IIa. W konkursie na inscenizację legendy zwią-
zanej z początkami państwa polskiego: I miejsce zajęła klasa VIa, II 
miejsce – klasa VIb, III miejsce – klasa IVb. Wyróżnione zostały klasy: 
Va, Vb, IVa.

Na  zakończenie  uczniowie  i  uczennice  kl.  VIa  zaprezentowali 
pokaz  tańca dworskiego. Takie uroczystości pozwalają naszym ucz-
niom uszanować  tradycję, przybliżyć postaci historyczne  i mile spę-
dzić czas.

Mateusz Kuzik, kl. VIa
Szkoła Podstawowa

im. Jana Długosza w Rzgowie

Sukcesy siatkarzy
W  styczniu  reprezentacja  chłopców  ze  Szkoły  Podstawowej  im. 

Jana Długosza w Rzgowie uczestniczyła w turnieju piłki siatkowej w 
Tuszynie. Były to eliminacje do zawodów na wyższym szczeblu. Nasi 
uczniowie wykazali się bardzo dobrymi umiejętnościami siatkarskimi.

W pierwszym meczu pokonali swoich rywali z Tuszyna 2:0 (25:9 
oraz 25:12). Natomiast w kolejnym spotkaniu wygrali  z chłopcami z 
Tuszyn – Lasu również 2:0 (25:10 oraz 25:14). Skład zwycięskiej dru-
żyny: T. Salski, H. Rechciński, A. Pisiałek, P. Świercz, M. Kuzik, D. 
Maciejewski, D. Strzałkowski, A. Górski, M. Pokorski, K. Jędrzejczyk.

Serdecznie  gratulujemy wszystkim wymienionym  i  życzymy  dal-
szych sukcesów.

K. Chrzanowski

Puchar dla piłkarzy
Reprezentacja chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długo-

sza w Rzgowie zajęła pierwsze miejsce i tym samym zdobyła puchar 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszynie podczas turnieju halowej 
piłki nożnej.

W składzie zwycięskiej drużyny zagrali m.in. Kamil Nowak, Kamil 
Muras, Hubert Rechciński, Damian Sztandor, Adrian Pisiałek, Adrian 
Górski,  Jakub  Przytulski,  Daniel  Gałkiewicz,  Artur  Cisowski.  Jako 
bramkarz dzielnie bronił Kamil Nowak, Daniel Gałkiewicz strzelił dwie 
bramki, natomiast najwięcej (trzy bramki) zdobył Hubert Rechciński.

Serdecznie  gratulujemy  wszystkim  wymienionym  oraz  życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.

Krzysztof Chrzanowski

Ferie zimowe na sportowo
W okresie  ferii  zimowych  na  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podsta-

wowej w Rzgowie odbyły się  różnego  rodzaju  turnieje sportowe dla 
chętnych uczniów.

W turnieju tenisa stołowego wygrał Mateusz Kuzik, drugie miejsce 
zajęła Sandra Salska, natomiast  trzecie miejsce przypadło Martynie 
Barcickiej (gry pojedyncze). Debel za to wygrała para Martyna Barci-
cka – Sandra Salska. Odbył się również wyjazd na basen do Tuszyna, 
zostały rozegrane mecze piłki siatkowej i koszykowej.

Ponieważ  wszyscy  dopingowaliśmy  reprezentację  Polski  (piłka 
ręczna),  także  podczas  ferii  odbył  się  mecz  piłki  ręcznej,  podczas 
którego  najlepszym  szczypiornistą  okazał  się  Adrian  Górski.  Ten 
sam uczeń – A. Górski został królem strzelców turnieju halowej piłki 
nożnej.

K. Chrzanowski

Dyktando ekologiczne
W dniu 23 stycznia 2007 r. został rozstrzygnięty IX konkurs na dyk-

tando o tematyce ekologicznej. W etapie rejonowym, który odbył się 
w Pabianicach w Miejskim Ośrodku Kultury wzięli udział następujący 
uczniowie z Gimnazjum w Rzgowie: Anna Biesaga kl. Ib, Aleksandra 
Podkówka kl.  Ic, Ewa Krzemińska kl.  Ic, Małgorzata Wypchło kl.  Ia, 
Sylwia Pędziejewska i Kamil Muras kl. Id.

Do  etapu  rejonowego  przystąpiło  116  uczniów  z  klas  pierw-
szych różnych gimnazjów województwa łódzkiego. Konkurencja była 
ogromna, a tekst dyktanda bardzo trudny.

Uczennica Gimnazjum w Rzgowie Aleksandra  Podkówka  zajęła 
czwarte miejsce. Została przygotowana przez dwie polonistki z naszej 
szkoły: p. Jadwigę Siwińską i p. Halinę Karbowniczak. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Jadwiga Siwińska

Koniec pierwszego semestru
12  stycznia  2007  był  dniem  przełomowym  w  życiu  Gimnazjum 

im. K. Jagiellończyka. Skończył się pierwszy semestr, a więc gonitwa 
za jak najlepszymi ocenami na półrocze. Efekty tego wszystkiego są 
bardzo  imponujące. Najlepszymi  uczniami  zostali: Małgorzata Sujta 
(IIa) ze średnią ocen 5,42, Paulina Biesaga (III c) - 5,36, Agata Madej 
(Id) i Aleksandra Podkówka (Ic) - 5,18, Katarzyna Adamus (IIc), Olga 
Fidrysiak (IIa), Marcin Goss (IIId) i Agata Jurek (Ia) – wszyscy ze śred-
nią 5,17, Ewa Puwlik (IIb) – 5,09, Katarzyna Bikiewicz (IIIb) i Marlena 
Głaszcz (IIb) – 5,08 oraz zamykająca listę najlepszych Sylwia Pędzie-
jewska (Id) z wynikiem 5,00.

W  naszej  szkole  zorganizowano  także  konkurs  dla  klas  Super-
klasa, w której kryterium stanowią oceny z zachowania i przedmiotów 
oraz wpłaty na ksero i Radę Rodziców. Została nią klasa IIId, drugie 
miejsce  zajęła  klasa  IIa,  zaś  trzecie  klasa  IIc. Kolejnym  konkursem 
była rywalizacja o tytuł Szóstkowej Klasy. Otrzymała go klasa IIId. W 
konkursie na klasę, która zebrała najwięcej dla dzieci z domu dziecka 
w Porszewicach, zwyciężyła klasa IIId.

Ach, co to był za rok pod względem kulturalnym i społecznym w 
naszym gimnazjum. Najpierw odbyło się ślubowanie klas pierwszych, 
potem Dzień Patrona, na którym po raz pierwszy zostały przyznane 
Kazimierze dla uczniów i nauczycieli wzorowane na Oskarach. Odbył 
się konkurs na wystrój klas z okazji Bożego Narodzenia. Z tej okazji 
również wystawiono program „Pokłońmy się Bożemu Dzieciątku”. Oby 
przyszły semestr był  równie owocny. Życzymy wszystkim wielu suk-
cesów.

Monika Jędrzejczyk, kl. IIId
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Dziękujemy za wszystko
Nieczęsto zdarza się nam patrzeć wstecz, ale są sytuacje, w których czło-

wiek dokonuje swoistego bilansu życia zawodowego. Minęło 28 lat, odkąd 
Jolanta Zielińska była z nami jako nauczyciel, wychowawca i dyrektor.

Jolanta Zielińska magister filologii polskiej, absolwentka Uniwersytetu 
Gdańskiego, prawie cały swój nauczycielski staż, nie licząc 3 lat od 1976 do 
1979 roku, kiedy pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej im. J. 
Wybickiego w Jastarni, spędziła, dzieląc sukcesy i porażki, radości i smutki, 
ze społecznością uczniowską gminy Rzgów.

Zaczynała pracę w 1979 roku w Szkole Podstawowej w Rzgowie, która 
mieściła się w budynku obecnego przedszkola. Uczyła miłości do mowy 
ojczystej na lekcjach języka polskiego (od 1985 w obecnym budynku Szkoły 
Podstawowej). Od 22.10.1990 do 31.08.1999 zarządzała szkołą podstawową 
już jako dyrektor. W marcu 1999 przecinała wstęgę do pierwszej pracowni 
informatycznej w Szkole Podstawowej, a zarazem w gminie Rzgów.

Po reformie szkolnictwa 15 kwietnia 1999 roku na okres od 1 września 
1999 r. do 31 sierpnia 2002 r. powierzono Pani Zielińskiej funkcję dyrektora 
nowo powstałego jedynego Gimnazjum w gminie Rzgów. W 2001 roku Pani 
Dyrektor wraz z coraz liczniejszą gromadą uczniów rozpoczynała pracę w 
wyremontowanej części budynku szkoły podstawowej, stanowiącej od tego 
momentu nową siedzibę gimnazjum. Nowy obiekt już w październiku 2001 r. 
został wyposażony w pracownię informatyczną, tym razem służącą uczniom 
gimnazjum. W 2002 roku z inicjatywy Pani Dyrektor gimnazjum nadano 
imię Kazimierza Jagiellończyka. Od tego momentu, corocznie w listopadzie 
społeczność uczniowska obchodzi Dzień Patrona – Święto Gimnazjum, które 
jest idealną okazją propagowania wspaniałych wzorców wychowawczych i 
patriotycznych.

W 2002 roku ponownie komisja konkursowa wybrała Panią Jolantę 
Zielińską na stanowisko dyrektora gimnazjum na okres od 2002.09.01 do 
2007.08.31. Maj roku 2003 to początek nowej tradycji - organizowanych 
co roku dla społeczności lokalnej pikników gimnazjalnych, w trakcie któ-
rych uczniowie gimnazjum prezentują swoje osiągnięcia oraz mają możli-
wość rywalizowania z nauczycielami i rodzicami. Rok 2003 to także czas, w 
którym Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka bierze udział w ogólno-
polskiej akcji Gazety Wyborczej i otrzymuje tytuł „Szkoły z klasą”.

Dziękujemy Pani Jolancie Zielińskiej za wkład w rozwój edukacji dzieci 
i młodzieży gminy Rzgów, którego skutki można dostrzegać dopiero z per-
spektywy czasu. Wiemy, jak trudno rozstawać się – przekonali się o tym w 
styczniu rodzice, uczniowie i nauczyciele. Świadomość dobrze spełnionej 
misji pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość – z tego powodu rozsta-
nie nie jest aż tak dotkliwe.

Dziękujemy Pani Dyrektor Jolancie Zielińskiej
Społeczność Gimnazjum

im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie

Podsumowanie I semestru
Najlepsi uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2006/2007 w Gimna-

zjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie. Od lewej: Paulina Biesaga – kl. IIIC 
– średnia 5,36; Agata Madej – kl. ID – średnia 5,18; Aleksandra Podkówka 
– kl. IC – średnia 5,18; Małgorzata Sujta – kl. IIA – średnia 5,41. Uczennicom 
towarzyszy Jolanta Zielińska – do 31 stycznia 2007 dyrektor gimnazjum.

Więcej na www.gimnazjum.rzgow.pl

Zmiany w gimnazjum
W związku z planowanym przejściem na zasłużoną emeryturę dyrektor 

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie Pani Jolanty Zieliń-
skej, Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na to stanowisko, który został prze-
prowadzony 11 stycznia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 
Komisja Konkursowa po zaprezentowaniu przeze mnie koncepcji kierowania 
placówką pomyślnie zaopiniowała moją kandydaturę.

Nową funkcję pełnię od 1 lutego. Jestem nauczycielem dyplomowanym 
języka angielskiego naszego gimnazjum. Uczę w zawodzie trzynasty rok. Od 
momentu powstania we wrześniu 1999 roku gimnazjum w Rzgowie uczę w 
nim języka angielskiego. Wcześniej przez 6 lat pracowałam w rzgowskiej 
Szkole Podstawowej.

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora 
gimnazjum nie było łatwe. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
organizacji i zarządzania oświatą dało mi możliwość nowego, dojrzalszego 
spojrzenia na rolę dyrektora i efektywne kierowanie zespołem. Wiem, iż 
nowoczesne zarządzanie ma we współczesnym świecie charakter inter-
akcyjny. Niezmiernie ważnym elementem tego procesu jest współpraca z 
organami: nadzorującym i prowadzącym szkołę, instytucjami wspierającymi 
jej działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz innymi demokratycznymi 
formami życia wewnątrzszkolnego.

Jako dyrektor zamierzam w swej pracy uwzględniać sugestie, wnioski i 
zalecenia wspomnianych podmiotów, gdyż zarządzanie szkołą postrzegam 
jako rodzaj wszechstronnego, zbiorowego wysiłku uczniów, nauczycieli, 
dyrekcji, całego personelu szkoły, rodziców i wszystkich członków lokal-
nej społeczności, zorientowanego na ustawiczne doskonalenie szkoły we 
wszystkich obszarach jej działania. Mam również nadzieję, iż nie tylko ja 
będę mogła korzystać z doświadczenia i pomocy wspomnianych instytucji, 
ale także moi uczniowie oraz współpracownicy.

Wierzę, że gimnazjum może być miejscem przyjaznym uczniom, nauczy-
cielom i rodzicom. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, wytrwałości, konsekwencji 
działań oraz wzajemnemu zrozumieniu jesteśmy w stanie mądrze pokierować 
naszą szkołą.

Niestety, zmuszona jestem porzucić większość swoich dotychczaso-
wych obowiązków związanych z nauczaniem języka angielskiego na rzecz 
nowych. Toteż część zajęć prowadzonych będzie przez innych nauczycieli. 
Najbardziej żałuję rozstania ze swoją klasą IIB, w której dotychczas byłam 
wychowawcą. Myślę, że miałam ze swoimi uczniami i ich rodzicami dobry 
kontakt. To bardzo miły, zgrany i zdolny zespół, choć niektórzy nie wykorzy-
stują w pełni swoich możliwości i zdecydowanie mogliby osiągać znacznie 
wyższe wyniki w nauce, czego im bardzo serdecznie życzę. Całkowicie się 
z klasą nie rozstałam, gdyż nadal uczę w niej języka angielskiego, a wycho-
wawstwo po feriach objęła nauczycielka plastyki i techniki, pani Gabriela 
Małocha-Chodorek.

Dyrektor Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
Monika Łoboda

Wieści ze szkoły 
w Kalinie

Pierwszy miesiąc nowego 2007 roku obfitował w wiele cie-
kawych wydarzeń - imprez, w których uczestniczyli niemal 
wszyscy uczniowie naszej szkoły, jak również zapaleni 
młodzi turyści biorący udział w pieszych wędrówkach po 
Ziemi Łódzkiej.

Rajd Pamięci Narodowej Radogoszcz 2007
W sobotę, 20 stycznia br., 13 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w 

Rajdzie Pamięci Narodowej Radogoszcz 2007, który został zorganizowany 
przez PTTK dla uczczenia kolejnej rocznicy wyzwolenia miasta Łodzi spod 
okupacji hitlerowskiej. W rajdzie oprócz nas uczestniczyli również ucznio-
wie z wielu łódzkich i podłódzkich szkół - razem około 400 osób. W prze-
dedniu wyzwolenia Łodzi uciekający Niemcy podpalili obóz przejściowy na 
Radogoszczu, w którym wówczas spłonęło żywcem około 2000 więźniów - 
uratowało się tylko kilkunastu. Dzisiaj na miejscu dawnego obozu mieści się 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz pamiątkowy krzyż postawiony 
tym, którzy nie doczekali się upragnionej wolności. Po zwiedzeniu muzeum, 
zapaleniu zniczy i złożeniu wieńców pod wspomnianym krzyżem ruszyliśmy 
na spacer przez Las Łagiewnicki. Pogoda, niestety, nie sprzyjała nam tym 
razem - było zimno i padał deszcz. Większość uczestników miała przemo-
czone buty. Nie było się czemu dziwić, wszakże przeszliśmy w deszczu aż 12 
km. Na mecie rajdu, w Szkole Podstawowej nr 61, dostaliśmy ciepłą herbatę i 
słodką bułkę oraz pamiątkowe plakietki. Do domu wróciliśmy późnym popo-
łudniem, marząc o tym, aby ogrzać się i zjeść gorący posiłek.

Dzień Babci i Dzień Dziadka
Z okazji święta ukochanych seniorów, 22 stycznia, uczniowie każdej 

klasy przygotowali pod kierunkiem swoich wychowawców oraz Pani Bar-
bary Nowak - nauczycielki muzyki i plastyki - niezwykle piękny, trwający 
ponad godzinę, słowno-muzyczny program. Babcie i Dziadkowie obejrzeli tę 
część artystyczną ze wzruszeniem, wszak była im dedykowana ze szczerych, 
dziecięcych serc. Na zakończenie wnukowie zaśpiewali gromkie Sto lat! A 
my cieszyliśmy się, że tylu oczekiwanych przez dzieci ukochanych gości 
odpowiedziało na nasze zaproszenie.

Bal karnawałowy
W środę, 23 stycznia, w godzinach popołudniowych, odbył się w naszej 

szkole tradycyjny bal karnawałowy. Niemal wszystkie dzieci, uczestniczące 
w nim, przebrały się. Stroje były przepiękne i niezwykle różnorodne. Można 
było spotkać znane postacie z bajek, filmów – zarówno tych dla dzieci, jak i 
przeznaczonych dla nieco starszych odbiorców. Najoryginalniejsze przebra-
nia karnawałowe zostały nagrodzone. Liczył się nie tylko pomysł, ale i sposób 
wykonania. Wrażenia z balu pozostaną na długo w dziecięcej pamięci.

Ferie zimowe 2007
Po wielu miesiącach nauki, 29 stycznia, dla dzieci rozpoczęły się uprag-

nione ferie. Aby zapewnić naszym uczniom możliwość atrakcyjnego, zdro-
wego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu, w szkole, w godz. 9.00 
– 13.00, odbywały się prowadzone przez nauczycieli zajęcia. Każdy z bio-
rących w nich udział mógł znaleźć coś dla siebie. Wśród bogatej oferty 
można było wybrać: gry i zabawy sportowe na sali gimnastycznej, zajęcia 
w pracowni komputerowej, zajęcia manualne z plastyki oraz językowe. W 
ostatni piątek ferii pojechaliśmy do Łodzi, aby zwiedzić najstarszy kościół 
murowany w Łagiewnikach, pospacerować po Lesie Łagiewnickim, a także 
obejrzeć miasto fabryczne i rezydencje na Księżym Młynie, których pomy-
słodawcami były bogate rodziny łódzkich fabrykantów Scheiblerów i Herb-
stów. Uczestnicy tej wycieczki byli zachwyceni wnętrzem tej rezydencji, 
która zadziwiła ich swoim przepychem i różnorodnością wystroju.

Wszystkie zajęcia cieszyły się powodzeniem, średnio uczestniczyło w 
nich od 12 do 15 uczniów.

Na zakończenie
Życzymy naszym uczniom wracającym do szkoły z zimowego wypo-

czynku jak najlepszych ocen i radości ze zdobywanej wiedzy.
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej
im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie

Zbiórka rzeczy 
dla domu dziecka

W dniach 4-15 grudnia w naszym gimnazjum została przeprowadzona 
akcja ,,Bambosz” zorganizowana przez sekcję profilaktyczno-charytatywną, 
w jej skład wchodzą: Sebastian Wdowiak, Anna i Tomasz Nicińscy, Mał-
gorzata Wróblewska, Anita Błaszczyk, Luiza Malinowska, Piotr Lotto i 
Agnieszka Paszkowska. Uczniowie, którzy nie chowali obuwia do worków, 
odbierali je za opłatą 1 zł, która była przeznaczona dla dzieci mieszkających 
w domu dziecka.

Już po raz piąty odbyła się w naszym gimnazjum zbiórka rzeczy dla 
domu dziecka w Porszewicach. Uczniowie poszczególnych klas przynosili 
przedmioty, które zostały zawiezione dzieciom 15 stycznia. Akcja trwała od 
11 grudnia do 12 stycznia.

Również 7 stycznia w kościele parafialnym odbyła się zbiórka pieniędzy. 
Uzbierano 750 zł, za które zakupiono artykuły szkolne, środki chemiczne 
oraz gry edukacyjne.

Dnia 15 stycznia 2007 roku kilkoro uczniów pod opieką pedagoga szkol-
nego Edyty Waprzko udało się do domu dziecka w Porszewicach, aby prze-
kazać wychowankom tego ośrodka uzbierane zabawki, ubrania oraz inne 
artykuły.

Wyjazd zaplanowaliśmy na godzinę 9:30 spod budynku szkoły. Ucznio-
wie włożyli wszystkie paczki do szkolnego autobusu i ruszyliśmy. Gdy dotar-
liśmy na miejsce, każdy z nas wniósł prezenty, a po chwili pojawili się naj-
młodsi wychowankowie (starsze dzieci były w szkole). Na początku dzieci 
wstydziły się, lecz po chwili każde z nich chciało się z nami bawić. Potem 
dzieci oprowadziły nas po ośrodku i pokazały swoje pokoje. Cały czas pano-
wała wspaniała atmosfera, a z ich twarzy nie schodził uśmiech.

Od wychowawców dowiedzieliśmy się, że obecnie w ośrodku przebywa 
80 dzieci, a placówka funkcjonuje już od 80 lat. Jednak nastał czas pożeg-
nania, nikt nie chciał odjeżdżać, jednak około godziny 11:00 musieliśmy 
wracać.

Każdy z nas pożegnał się z dziećmi, jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie 
przed ośrodkiem i w drogę. W czasie podroży rozmawialiśmy o tym wyda-
rzeniu i stwierdziliśmy, że będziemy odwiedzać ten dom dziecka. Długo jesz-
cze pozostanie w naszej pamięci to miłe przedpołudnie, przepełnione ciepłem 
dziecięcych serc.

Katarzyna Klimek, Joanna Urbaniak, kl. IIIa

Piłkarskie turnieje
Bardzo dobrze zagrała reprezentacja Szkoły Podstawowej w Rzgowie 

podczas ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej, na który przyjechały drużyny 
z różnych powiatów. Po zaciętej walce nasi uczniowie zajęli trzecie miejsce 
oraz nagrodę w postaci piłki nożnej.

Reprezentacja naszej szkoły grała w następującym składzie: A. Górski, 
R. Bartłomiejczyk, D. Makiewicz, P. Sarliński, D. Rusak, S. Bluszcz, S. 
Makowski, P. Michalski, M. Pierzyński, M. Pokorski, S. Rędziak. Bramki dla 
naszej drużyny zdobyli: A. Górski (2), M. Pokorski (2), D. Makiewicz (1), 
M. Pierzyński (1).

Serdecznie gratulujemy wszystkim wymienionym i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych.

*   *   *
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie odbył się turniej 

piłki nożnej dla chłopców z klas czwartych i piątych.
W kategorii klas czwartych zwyciężyła klasa 4B w składzie: P. Sarliński, 

D. Makiewicz, R. Bartłomiejczyk, P. Klimek, A. Górski, D. Rusak. Natomiast 
w kategorii klas piątych zwycięstwo odniosła klasa 5B w składzie: D. Sztan-
dor, K. Jędrzejczyk, A. Berczak, P. Świercz, D. Rechciński.

Najwięcej bramek zdobyli: M. Pokorski 4A (6 bramek), K. Jędrzejczyk 
5B (4 bramki).

K. Chrzanowski

Podziękowanie
* Dla ks. Proboszcza Tadeusza Malca i ks. Wikariusza Roberta Nowaka 
za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki pieniędzy dla Domu Dziecka 
w Porszewicach.
* Dla Państwa Haliny i Zdzisława Gorzkiewiczów z firmy ,,Hazet” za 
udzielenie rabatu na zakup artykułów chemicznych, szkolnych itp.
Dziękują nie tylko sekcja profilaktyczno-charytatywna, ale także dzieci 
z domu dziecka w Porszewicach. Wasza pomoc w tej akcji sprawiła, że 
mogliśmy pomóc dzieciom z tego domu.

Pedagog szkolny Edyta Waprzko


