Co, gdzie, kiedy - czyli ślub po polsku

W życiu większości z nas przychodzi taki czas, kiedy decydujemy
się zawrzeć związek małżeński. Jest to moment, kiedy trzeba także zastanowić się, czy nasze „tak” ukochanej osobie powiemy przed duchownym, czy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Zgodnie
bowiem z polskim prawem narzeczeni mogą wybrać ślub cywilny lub
ślub wyznaniowy.
Zanim jednak złożymy przysięgę, bez względu na to, jaką formę
ślubu wybierzemy, musimy dokonać formalności w USC. Decydując się
na ślub cywilny narzeczonych nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza,
że mogą wybrać dowolny urząd. Jeśli nupturienci zdecydują się na ślub
konkordatowy, to wszystkich formalności muszą dokonać przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zameldowania
jednego z nich. W obu przypadkach kierownikowi urzędu należy złożyć
odpisy skrócone aktu urodzenia, a jeśli któreś z narzeczonych wcześniej było w związku małżeńskim, to należy dołączyć także dokument
potwierdzający ustanie wcześniejszego małżeństwa, mogą to być: odpis
aktu zgonu małżonka lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
lub unieważnieniu małżeństwa.
W pewnych sytuacjach określonych przepisami kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego wymagane jest także złożenie zezwolenia z sądu na zawarcie małżeństwa (np.: gdy kobieta nie ma ukończonych 18 lat). Narzeczeni
okazują także dowody osobiste oraz składają przed kierownikiem USC
zapewnienie w formie pisemnej, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa. Obywatele polscy składają także
oświadczenie o nazwiskach, jakie będą nosili po zawarciu małżeństwa,
oraz dokonują wyboru nazwiska dla swoich dzieci.
Tak przygotowani od strony formalnej przyszli małżonkowie powinni
wybrać datę ceremonii pamiętając, że małżeństwo w USC można zawrzeć
nie wcześniej, niż po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia
przed kierownikiem, a ślub konkordatowy powinien się odbyć w ciągu
3 miesięcy od dnia wystawienia przez kierownika USC zaświadczenia o
braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Aby małżeństwo zostało zawarte zgodnie z prawem, oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński musi być składane w obecności
dwóch pełnoletnich świadków, którzy tak jak małżonkowie potwierdzają

złożenie oświadczenia podpisami. Jeśli małżeństwo zostało zawarte w
urzędzie, podpisy te są składane na akcie małżeństwa w księdze stanu
cywilnego. W przypadku ślubu konkordatowego, podpisy składne są na
zaświadczeniu, które duchowny ma obowiązek przekazać niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 5 dni, do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego pod rygorem odmowy sporządzenia aktu małżeństwa. Kierownik
USC, na podstawie prawidłowo sporządzonego zaświadczenia, wpisuje
w księdze stanu cywilnego akt małżeństwa, pod którym składa swój
podpis nadając mu moc prawną.
Datę zawarcia małżeństwa stanowi data złożenia oświadczeń woli
przed duchownym, w obecności dwóch świadków. Tak zawarte małżeństwa, bez względu na formę, wywierają takie same skutki prawne. I tu
warto wspomnieć o prawach i obowiązkach wynikających z założenia
rodziny. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżonkowie
mają równe prawa i obowiązki. Obowiązani są do wspólnego pożycia,
wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny,
którą przez swój związek założyli.
W bieżącym roku na ślubnym kobiercu w naszej gminie stanęły dwie
pary. Po zmianach, jakie zaszły w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego
w grudniu 2006 roku, szczególnie ważny był dla nas ślub Pani Joanny
Żytniewskiej z Panem Tomaszem Sumerą, którzy jako pierwsza para
zdecydowali się w tym roku na ślub cywilny. Ceremonia odbyła się 31
marca 2007 roku. Państwo Młodzi ślubowali w nowej sali, a oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przyjął od nich Burmistrz Jan
Mielczarek.
W najbliższych tygodniach w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego na
ślubnym kobiercu staną kolejne pary, jednakże - jak wskazują lokalne
statystyki - w latach 2004-2006 na 99 małżeństw zawartych w naszej
gminie tylko 15 zostało zawartych w USC.
Bez względu na formę zaślubin wszystkim narzeczonym życzymy
wytrwałości w dążeniu do realizacji wspólnych planów, a parom już
zaślubionym – wzajemnej miłości oraz dotrzymania złożonej w dniu
ślubu przysięgi.
Agata Nawrocka

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
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Zacieśniamy współpracę
LIST INTENCYJNY w sprawie
zacieśniania współpracy w zakresie pozyskiwania inwestorów zgodnie ze strategią rozwoju klastra w Łodzi
Kierując się koniecznością zintensyfikowania działań mających
na celu pozyskiwanie inwestorów
zgodnie ze strategią rozwoju klastra w Łodzi, co znacząco poprawi
sytuację gospodarczą regionu,
Strony - Sygnatariusze niniejszego
Listu zgodnie stwierdzają, że istnieje potrzeba wspólnego działania
w celu odpowiedniego przygotowania terenów inwestycyjnych dla
nowych inwestorów, przede wszystkim z branż priorytetowych oraz
opracowania programu zapewnienia
wykwalifikowanych zasobów ludzkich dla obsługi oraz rozwoju przyszłych inwestycji.
My niżej podpisani, reprezentujący swoje gminy, za niezbędne
uznajemy:
§1 Stworzenie warunków do przygotowania szerokiej oferty terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów, w szczególności
poprzez bieżące katalogowanie nieruchomości według poszczególnych
kategorii oraz przyspieszenie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
§2 Dążenie do trwałego rozwoju
zasobów ludzkich celem zapewnienia podmiotom gospodarczym
dostępu do wykwalifikowanej siły
roboczej oraz dostosowanie rodzaju
świadczonych usług edukacyjnych
do potrzeb sektora przedsiębiorstw.
§3 Prowadzenie wymiany informacji w zakresie działań podejmowa-

nych w celu realizacji zamierzeń, o
których mowa powyżej.
§4 Wyznaczenie spośród Stron Sygnatariuszy przedstawicieli odpowiedzialnych za bieżące kontakty
oraz przepływ informacji. Za realizację postanowień niniejszego listu
ze strony Miasta Łódź odpowiadać
będzie Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ.
§5 Podpisanie Listu nie stanowi
zawarcia umowy ze skutkiem zobowiązującym dla Stron - Sygnatariu-

szy Listu i osób trzecich w rozumieniu art. 353 kc. Podpisanie Listu nie
jest w szczególności umową przedwstępną określoną w art. 389 kc.
§6 Niniejszy list intencyjny sporządzony został w ilości egzemplarzy
odpowiadającej ilości Sygnatariuszy, przy czym wszystkie mają jednakową moc prawną, i podpisany
został w dniu 27 marca 2007 roku
w Łodzi.
Pod listem podpisali się prezydenci, burmistrzowie i wójtowie

następujących miast i gmin: Miasto
Łódź, Miasto Głowno, Miasto Konstantynów Łódzki, Miasto Ozorków,
Miasto Pabianice, Miasto Stryków,
Miasto Tuszyn, Miasto Zgierz,
Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina
Brójce, Gmina Dłutów, Gmina
Dobroń, Gmina Głowno, Gmina
Ksawerów, Gmina Lutomiersk,
Gmina Nowosolna, Gmina Ozorków, Gmina Pabianice, Gmina
Parzęczew, Gmina Rzgów, Gmina
Zgierz.

PROGRAM MANIFESTACJI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNEJ
Przy mogile upamiętniającej miejsce straceń
w rzgowskim lesie k. Babich w dniu 29 kwietnia 2007 r.

Kronika kryminalna

14.15 – zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników - Modlica Las.
14.30 – przemarsz korowodu z Orkiestrą Dętą do pomnika upamiętniającego
męczeńską śmierć 22 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców w 1942 r.
15.00 – uroczysta Msza Św. z udziałem Orkiestry Dętej, Chóru „Camerata”.
– okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów rzgowskiego gimnazjum.

17.03.2007 RZGÓW. Kierujący samochodem Nissan Almera Mirosław N.
(zam. Łódź) najechał na tył poprzedzającego pojazdu, tj. Opel Corsa, kierowanego przez Agnieszkę M. (zam. Łódź). W wyniku zdarzenia obrażeń ciała
w postaci urazu kręgosłupa doznała kierująca Agnieszka M. oraz pasażerka
samochodu Opel Corsa, Katarzyna O. (zam. Poznań) w postaci urazu głowy.
Obydwie poszkodowane zostały przewiezione do szpitala im. Mikołaja
Kopernika w Łodzi, gdzie pozostały na obserwacji. Kierujący Mirosław N.
trzeźwy. Trzeźwość kierującej Agnieszki M. w trakcie ustaleń. Postępowanie
prowadzi KP Tuszyn.
19.03.2007 RZGÓW, ul. TUSZYŃSKA. Obywatelka Czech Ewa K. złożyła
zawiadomienie o przestępstwie, z treści którego wynika, iż n/n sprawcy po
uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach kierowcy sam. VW Sharan dostali
się do jego wnętrza i skradli odzież damską, kosmetyki damskie, na ogólną
wartość około 4 tys. złotych. Kradzieży dokonano na szkodę zgłaszającej.
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
19.03.2007 RZGÓW, ul. GRODZISKA. Funkcjonariusze SK KPP Koluszki
podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych ujawnili
i zabezpieczyli 12 litrów bezbarwnego płynu o zapachu alkoholu w plastikowych butelkach bez etykiet i znaków skarbowych akcyzy. Postępowanie
prowadzi KP Tuszyn.
23.03.2007 RZGÓW, ul. RZEMIEŚLNICZA - C.H. PTAK. Lech K. złożył
zawiadomienie o przestępstwie, z treści którego wynika, iż skradziono na
jego szkodę samochód osobowy m-ki Skoda Octavia o wartości 26 tys. zł.
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
24.03.2007 RZGÓW, ul. TUSZYŃSKA. Maria M. złożyła zawiadomienie
o przestępstwie, z którego wynikało, że nieznani sprawcy wykorzystując
nieuwagę zgłaszającej skradli torebkę damską, którą pozostawiła bez opieki.
W torebce znajdował się dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
samochodu m-ki Daewoo Nexia, straty 1700 zł na szkodę zgłaszającej. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
25.03.2007 RZGÓW, ul. TUSZYŃSKA. N/n sprawca dokonał kradzieży
samochodu Peugot 307SX wartości 26.000 złotych na szkodę Łukasza K.
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
01.02.2007 RZGÓW, ul. DŁUGA. Nieznani sprawcy uszkodzili elementy
betonowego ogrodzenia na szkodę zamieszkałej tam starszej osoby. Straty
spowodowane uszkodzeniami pokrzywdzona określiła na kwotę 120 zł.
Postępowanie prowadzi KP w Tuszynie.

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA 3 MAJA
W DNIU 3 MAJA 2007 r. w RZGOWIE
11.00 – zbiórka przy Urzędzie Miejskim pocztów sztandarowych, zespołów
artystycznych GOK oraz władz samorządowych Gminy Rzgów i uczestników.
11.15 – przemarsz do kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika.
11.30 – uroczysta Msza Św. z udziałem Orkiestry Dętej, ZPiT „Rzgowianie”
i Chóru „Camerata”.
Ok. 12.30 – przemarsz do estrady w parku A. Mickiewicza
– wystąpienie okolicznościowe nt. Konstytucji 3 Maja
– część artystyczna – występy: Rzgowskiej Orkiestry Dętej, Chóru „Camerata”, Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, zespołów tanecznych „Krasnale”
i „Marionetki”.
Zapraszamy do udziału w uroczystościach.

Kronika miesiąca - marzec 2007
1.-5.03. Eliminacje w szkołach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
8.03. Obchody Dnia Kobiet w kołach: Kombatantów RP, Emerytów i Rencistów i KGW w Rzgowie.
9.03. Wyjazd członków chóru „Camerata” do Teatru Wielkiego – „Krakowiacy i Górale”.
11.-14.03. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii.
16.03. Finał gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”.
20.03. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GLKS „Zawisza” w
Rzgowie.
21.03. Wywiad redaktora Radia Niepokalanów o działalności GOK w Rzgowie.
24.03. Rozpoczęcie sezonu piłkarskiego GLKS „Zawisza” w Rzgowie.
28.03. Udział członkiń KGW Starowa Góra i Bronisin Dw. oraz chóru „Camerata” w Powiatowej Wystawie Stołów Świątecznych w Wiśniowej Górze.
29.03. VIII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.

TELEFON ALARMOWY BEZPŁATNY: 997
KOMISARIAT POLICJI W TUSZYNIE: 042 614 25 60 WEW. 411
POSTERUNEK POLICJI W RZGOWIE: 042 214 10 07
W przypadku własnych spostrzeżeń i uwag prosimy o kontakt
pod wskazane numery telefonów.

Koło Gospodyń: REAKTYWACJA
Wiosna przyszła, przyroda ożyła, w Czyżeminku długo kiełkująca
myśl o reaktywowaniu Koła Gospodyń Wiejskich w końcu znalazła żyzną
glebę chęci działania na rzecz własnej wsi. I stało się. 10 marca 2007 roku
na pierwszym spotkaniu w starej sali na końcu pierwszego Czyżeminka
zebrało się kilkanaście kobiet i uchwalono, iż od tej pory dość marazmowi
i nicnierobieniu, że trzeba zadziałać. Przyczyniło się to tego w dużej mierze
organizowanie od paru lat różnych imprez na sali w Czyżeminku, takich jak
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Sylwester, ostatki, jasełka. Spośród 20 uczestniczek zebrania wyłoniono w
głosowaniu zarząd KGW. Przewodniczącą KGW wybrano jednogłośnie p.
Marię Depcik. Ponadto w skład Zarządu weszły: zastępca - Dorota Garstka,
sekretarz – Katarzyna Karwacka, skarbnik – Małgorzata Stępień, kronikarz
– Bogusława Szanda.
Koło działało na wsi od przeszło dwudziestu lat, jednak z powodu przemian gospodarczych zawiesiło swoją działalność. Teraz mieszkanki wsi
postanowiły, iż nie można zaprzepaścić dorobku Koła, że jest duża potrzeba,
aby takowe istniało. I – wiadoma rzecz – prężnie i sprawnie działało.
Na razie głównym celem jest uratowanie od kompletnej ruiny sali. Ta
bowiem wymaga remontu, jeszcze raz remontu i po trzecie – tak właśnie,
zgadliście – remontu. Sala – a raczej imprezy organizowane w niej – jest
punktem scalającym społeczność wiejską. Oprócz imprez okolicznościowych
tutejsze dzieci i młodzież oraz starsi – grają w tenisa stołowego, potocznie
zwanym ping-pongiem.
Plany tyczące sali są duże, można wspomnieć o majówkach i przedstawieniach organizowanych przez dzieci. Podstawą jest jednak miejsce, które
powinno zapewniać choć minimum wygód. Resztę członkinie postanowiły
same zorganizować.
Na drugim spotkaniu Koła 11 kwietnia na zebraniu pojawiła się pani
burmistrz Jadwiga Pietrusińska, która z chęcią przyklasnęła podjętym przez
mieszkanki Czyżeminka inicjatywom. Cennymi radami dzieliła się pani Wiesława Pietrusińska, przewodnicząca i filar Kół Gospodyń Wiejskich. Swą
pomoc ofiarowali pan W. Latek i pan Z. Gabara z Kół Rolniczych, których
działalność jest ściśle powiązana z działalnością Koła Gospodyń.
Członkinie Koła z Czyżeminka zostały obdarowane potężną Kroniką i
ogromnym bukietem kwiatów, które przyjęła pani Maria Depcik, przewodnicząca Koła w Czyżeminku.
Bogusława Szanda
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Walne Zebranie
LUKS „Sokół”
13 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
LUKS „Sokół”. W zebraniu wzięło udział kilkudziesięciu członków klubu
oraz zaproszeni goście.
Zebranie zaszczycili: Pan Marek Mazur - przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS
oraz Pan Zdzisław Wawrzecki - członek Prezydium Rady Wojewódzkiej
LZS.
Pan Marek Mazur wręczył odznaczenia najlepszym sportowcom - członkom LUKS „Sokół”.
Odznakę - „Za zasługi dla Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi”
otrzymała Pani Grażyna Żabka - prezes klubu.
Odznaki brązowe otrzymali uczniowie: Joanna Urbaniak, Emilia Czerkawska, Anna Nicińska,. Katarzyna Biniek, Aneta Biniek, Joanna Piech,
Karolina Jardzioch, Klaudia Topczewska, Tomasz Niciński, Krzysztof Muras,
Igor Fraszczyk, Sławomir Budziejewski i Patryk Sumera.
Odznaki srebrne: Katarzyna Librowska i Martyna Librowska.
Odznaki złote: Paulina Skrobiszewska, Izabela Majewska, Mikołaj
Sabela, Damian Stolarek, Kamil Gnieciak, Karol Pietraszczyk, Krzysztof
Kłys, Piotr Librowski, Andrzej Fraczek i Krzysztof Gajderowicz.
Pan przewodniczący wręczył również dyplomy dwunastu siatkarkom
biorącym udział w turniejach mini-siatkówki oraz czterem najlepszym tenisistom stołowym - zwycięzcom Gimnazjalnego Turnieju Tenisa stołowego
kl. III.

Prezes klubu podziękowała Panu Bolesławowi Siutowiczowi za bardzo
dobrą współpracę i pomoc w przeprowadzeniu wszystkich imprez klubowych, podziękowania otrzymali również członkowie ustępującego zarządu.
Władze LUKS „Sokół” na nową kadencję to: Prezes Klubu - Grażyna
Żabka, Z-ca prezesa - Radosław Bubas, Sekretarz - Zdzisław Sabela, Członkowie Zarządu: Piotr Librowski, Zbigniew Gnieciak, Andrzej Frączek. Członkowie Komisji Rewizyjnej: Andrzej Gierasiński - przewodniczący, Krystyna
Bednarska i Grzegorz Paśnikowski.
Pani prezes podziękowała wszystkim członkom za obecność na zebraniu
i pogratulowała sportowcom szczególnych wyróżnień.
Grażyna Żabka

Turnieje Gimnazjalne
W rozgrywkach mini-siatkówki brała udział czternastoosobowa grupa
gimnazjalistek klas I. W turnieju „jedynek” zwyciężyła Agnieszka Kwast,
wygrywając jedenaście spotkań. W turnieju drużyn 2-osobowych najlepsze
zawodniczki to: 1 m. – Julia Włodarczyk i Justyna Wróbel, 2 m. – Dominika
Hajduk i Angelika Gajdzicka, 3 m. – Agnieszka Kwast i Sylwia Pędziejewska, 4 m. – Małgorzata Wypchło i Alicja Sarlińska, 5 m. – Anna Biesaga i
Karolina Łysio.
Do turnieju tenisa stołowego zgłosiło się 27 chłopców z kl. III. Rozgrywki
przeprowadzono systemem – do dwóch przegranych spotkań. Najlepsi tenisiści to: 1 m. – Marcin Bogdan, 2 m. – Arkadiusz Mikinka, 3 m. – Krzysztof
Muras, 4 m. – Rusłan Adygajew.
Serdecznie gratuluję siatkarkom i tenisistom. Życzę sukcesów w kolejnych rozgrywkach.
Organizator: Grażyna Żabka

Rozpoczęła się runda rewanżowa
Piłkarze reprezentacyjnej drużyny Rzgowa mają za sobą cztery
spotkania ligowe i zdobytych dziewięć punktów za trzy zwycięstwa i
jedną porażkę ze Startem Brzeziny.
W pierwszym meczu zmierzyliśmy się z PTC Pabianice. Zwycięstwo w tym spotkaniu przyszło dość
łatwo, choć na początku spotkania
goście mieli okazję do zdobycia prowadzenia, ale na wysokości zadania
stanął nasz bramkarz Adamek. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0
dla naszego zespołu, a bramki zdobyli Wieczorkowski – 2 oraz Szol. W
spotkaniu tym kontuzji stopy doznał
nasz najlepszy strzelec Soszyński.
Nie trzeba nikomu mówić, że jest
to dość poważne osłabienie zespołu
Zawiszy.
W drugim spotkaniu zmierzyliśmy się z GKS Ksawerów i wygraliśmy to spotkanie 3:1 po bramkach
Sowińskiego w 37 sekundzie spotkania oraz Gałeckiego – 2. Do przerwy był wynik remisowy 1:1, ale w
drugiej połowie wyższość naszego
zespołu była już bardziej widoczna,
co zostało udokumentowane zdobyciem dwóch goli przez Gałeckiego.
Pierwsze wyjazdowe spotkanie
rozegraliśmy z Nerem Poddębice.
Obawialiśmy się tego meczu, ponieważ Ner jest zespołem silnie umiejscowionym w środku tabeli. Obawy
nasze były jednak niczym nieuzasadnione. Drużyna gospodarzy zdecydowanie ustępowała Zawiszy i
praktycznie gdyby nie błąd naszej
obrony w pierwszej części spotkania, nie stworzyłaby sobie żadnej
sytuacji do zdobycia bramki. Dla
Zawiszy bramki zdobyli Kacprzyk
oraz Wielemborek.
We wszystkich rozegranych
spotkaniach nie mogliśmy wystawić

optymalnego składu, ponieważ od
początku rozgrywek nasz zespół jest
nękany kontuzjami. Nie inaczej było
w ostatnim rozegranym meczu ze
Startem Brzeziny, w którym doznaliśmy porażki 2:1.
W tym kto wie, czy nie najważniejszym dla nas spotkaniu w rundzie wiosennej, nie mogli wystąpić
kontuzjowany Soszyński i Stopczyk
oraz z powodów rodzinnych pozyskany z Włókniarza TK Pabianice
Zbigniew Stasiak. Mimo tego mecz
ten mogliśmy rozstrzygnąć na swoją
korzyść, ale wyśmienitych okazji
nie wykorzystali Gałecki oraz Kacprzyk.
Okazja, jaką sędzia w postaci
rzutu karnego sprezentował Startowi, została wykorzystana i goście
objęli prowadzenie. Parę minut po
tym zdarzeniu za drugą żółtą kartkę
w tym spotkaniu boisko musiał
opuścić Kacprzyk i wydawało się,
że porażka będzie jeszcze wyższa.
Trener Rutkowski wpuścił do gry
nie w pełni zdrowego Soszyńskiego.
Obecność na boisku tego zawodnika
spowodowała, że nasz zespół coraz
groźniej atakował bramkę przeciwnika i po jednej z akcji Szol zdobył
gola kontaktowego. Przez ostatnie pięć minut zawodnicy Zawisza
włącznie z naszym bramkarzem
nie opuszczali połowy przeciwnika,
tworząc sytuacje bramkowe. Zabrakło jednak czasu oraz szczęścia, aby
ten mecz zremisować bądź nawet
wygrać.
Porażka naszego zespołu nie
zmieniła sytuacji Zawiszy w tabeli,
ponieważ „potknęło” się też MKS
Kutno i zremisowało w Piątku z
Maliną 0:0. Po kolejce, jaka została
rozegrana w dniach 14 i 15 kwietnia,
do grona pretendentów do awansu

Rzgów – Nasza Gmina

dołączył Start Brzeziny, który do
nas zbliżył się na 1 punkt, a do lidera
MKS Kutno na 4 punkty. Do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze 11 spotkań i w czołówce tabeli
wszystko jest jeszcze możliwe, a
droga do awansu do IV ligi jest
otwarta dla przewodzących w tabeli
MKS Kutno, Zawiszy Rzgów oraz
Startu Brzeziny.
Drugi zespół Zawiszy rozegrał
dwa spotkania. W pierwszym z nich
zremisował z LZS Borową 2:2 po
bramkach Klimczaka oraz Gawrońskiego, a w drugim wygrał 2:0 z
Burzą Pawlikowice po samobójczym
golu obrońcy Burzy oraz strzale z
odległości 25 metrów Radka Szola,
który przeżywa drugą młodość i jest
wyróżniającym się zawodnikiem
zarówno pierwszego, jak i drugiego
zespołu, jeśli tylko może w nim
występować. Drugi zespół umiejscowił się silnie w środku tabeli. Praktycznie zespół ten ma już zapewniony byt w klasie „A” na następny
sezon i wykonał już plan, jaki przed
nim został postawiony przed rozpoczęciem rozgrywek.
Drużyna „Kuchar”, składająca
się z chłopców z rocznika 1993
i młodsi, rozegrała pod opieką
nowego trenera dwa spotkania i
oba wygrała. W pierwszym rozgromili Start Brzeziny 9:0, a w drugim
pokonali 1:0 MKS Kutno. Wyniki
te bardzo cieszą, ponieważ nasza
drużyna pokonała swoich rówieśników z o wiele większych ośrodków
sportowych niż nasz oraz pokonała
kluby, z którymi o awans walczy
nasz reprezentacyjny zespół.
Po wyjeździe za granicę trenera
Roberta Świerczyńskiego przez
długi czas nie mogliśmy znaleźć
opiekuna dla zespołu. W końcu

jednak się udało. Nowym trenerem
został dobrze znany w Rzgowie
Wiktor Adamiak i jak widać znalazł
już z zawodnikami wspólny język.
W obu spotkaniach bramki dla Zawiszy zdobywali: Kamil Zapieraczyński – 4; Kamil Muras – 4; Adrian
Kędziera i Konrad Stępniewski.
Podopieczni trenera Jana Łubisa
ze zmiennym szczęściem rozpoczęli
wiosenną rundę. Zespół „Górski”
rozpoczął rozgrywki od porażki z
Orłem Łódź 6:4, choć prowadziliśmy już 4:3. Błędy w obronie oraz
brak koncentracji przyczynił się do
tego, że nasi najmłodsi zawodnicy
nie utrzymali prowadzenia do końca
spotkania.
W pełni jednak się zrehabilitowali w następnym meczu z liderem
naszej grupy Widzewem Łódź, pokonując drużynę popularnego klubu
6:2 po bramkach Huberta Rechcińskiego – 4 i Damiana Sztandora – 2,
którzy w tym spotkaniu wzmocnili
swoich młodszych kolegów.
Następny mecz w słabszym już
składzie nasz najmłodszy zespół
zagrał z Kolejarzem Łódź i nie
zdołał pokonać swojego rywala
przegrywając 4:2. Dwie bramki w
tym spotkaniu dla Zawiszy zdobył
Mateusz Pokorski.
Druga drużyna trenera Łubisa,
występująca w Klasie Okręgowej Juniorów, w pierwszej kolejce
pauzowała, ponieważ z rozgrywek
wycofała się Łodzianka Łódź. W
drugiej kolejce pokonali KS Nowosolna 4:3 po bramkach Łukasza
Kosińskiego, Daniela Gorzkiewicza,
Mateusza Bartoszka oraz Przemysława Plesiaka.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów
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VIII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 29 marca 2007 r.

Spartakiada
na wesoło

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia - 2 kwietnia 2007 r. –
uczniowie szkół podstawowych z Kalina, Guzewa i Rzgowa
rywalizowali podczas VII Spartakiady Gminnej „Mistrz Gier
i Zabaw Ruchowych”.

Ustawa do Trybunału

Końcowa punktacja spartakiady:
1 m. – SP Kalino – 27 pkt
2 m. – SP Guzew – 21,5 pkt
3 m. – SP Rzgów – 20 pkt
Zmaganiom sportowym towarzyszyły występy zespołów tanecznych.
Zespół „Krasnale” z Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzony przez instruktor Panią Renatę Furgę, zaprezentował się pięknym pokazem tańców współczesnych. Zespół gimnazjalny „Vitao” wykonał układ tańca nowoczesnego.
Serdecznie dziękuję Pani Teresie Głąb za gościnne przyjęcie wszystkich uczestników, Bolesławowi Siutowiczowi, Jarsławowi Rychlewskiemu,
Renacie Furdze, Zdzisławowi Sabeli, Grzegorzowi Paśnikowskiemu, Joannie
Kurowskiej, Annie Pikali, rodzicom startującym w imprezie, nauczycielom i
pracownikom SP w Kalinie za pomoc w przeprowadzeniu świetnej zabawy
sportowej.
Grażyna Żabka

12-osobowe drużyny szkolne (6 dziewcząt i 6 chłopców) zaliczyły przygotowane przez Zdzisława Sabelę konkurencje sportowe wymagające zwinności, zręczności, koordynacji i dokładności wykonania zadania.
Po ośmiu konkurencjach sportowych klasyfikacja przedstawiała się
następująco:
I miejsce: SP Kalino – 18,5 pkt
II miejsce: SP Guzew – 16 pkt
III miejsce: SP Rzgów – 13 pkt
W konkursie wiedzy na temat historii zimowych olimpiad i bieżących
wydarzeń w sportach zimowych każdą szkołę reprezentował jeden uczeń.
Najlepszym okazał się Michał Rodkiewicz z SP Rzgów – 21 pkt. Następne
miejsca zajęli: Weronika Fraszczyk z SP Guzew – 14 pkt i Adrian Samiec z
SP Kalino – 9 pkt.
Trzecią konkurencją liczącą się do punktacji ogólnej był start rodziców,
którzy mieli do wykonania: rzut woreczkiem do celu, rzut piłką do kosza i
strzał piłką do bramki. Rodziców do walki sportowej zagrzewał ostry doping
startujących i kibicujących.
Najlepszą okazała się Pani Anna Pikala (Rzgów) – 7,5 pkt. Następne
miejsca zajęli: Pan Mariusz Mirowski (Kalino) – 7 pkt i Pani Agnieszka Juraszek (Guzew) – 3,5 pkt.

Najważniejszą uchwałą tej sesji
było skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego skargi o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 15 ust. 2a
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w części, w której się mówi o
„halach używanych do targów” z art.
167 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 2
oraz art. 165 ust. 2 Konstytucji.
Na sesji obecnych było 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Znakomita większość radnych
uważa, że hale targowe w Rzgowie od samego początku były pod
dachem i pobierana była w nich
opłata targowa. Dlatego uważamy
ustawę o podatkach i opłatach lokal-

nych z 2002 r. za niezgodną z Konstytucją i krzywdzącą samorządy.
Uważamy również, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
nastąpiły „manipulacje” przy orzekaniu o opłacie targowej, ponieważ
w uzasadnieniu wyroku zagubiony
został wątek „hal używanych do
targów”.
Dowodem na to jest spóźnione
pismo skierowane do radnych i Burmistrza, w którym grozi się rozwiązaniem samorządu, jeśli nie odstąpi
od zbierania opłaty targowej.
Pismo to skierował do nas profesor Michał Kulesza – twórca prawa
samorządowego, a jednocześnie
jego kancelaria prawna występuje
w sądach jako pełnomocnik kupców
na „Polrosie” i u „Ptaka”.

Pismo dotarło na drugi dzień po
sesji. Coś w tym musi być!

Komisja Rewizyjna
na przetargi

Na prośbę Burmistrza, który
nie chce pomówień o „ustawianie”
przetargów, Rada Miejska upoważniła Komisję Rewizyjną do kontroli
sprawdzających przebieg i legalność
procedur przetargowych.

Miejscowy plan
zagospodarowania
dla Konstantyny

Po nieudanych próbach zainwestowania w dziewicze tereny w
Konstantynie (były próby budowy
AQUA PARKU) Rada Miejska w
Rzgowie postanowiła wykonać

miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania zgodnie z planem
ogólnym z przeznaczeniem terenów
pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.
Tereny w kwadracie pomiędzy
drogą przez wieś, liniami wysokiego
napięcia, granicą ze Starową Górą
i przedłużeniem ul. Centralnej uzyskują szczegółowe wytyczenie dróg
oraz infrastruktury towarzyszącej
budownictwu
mieszkaniowemu,
dzięki czemu będzie można dzielić
tereny rolne na działki i budować
domy.
Prace nad tym projektem
potrwają co najmniej rok i będą konsultowane z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

IX Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 19 kwietnia 2007 r.
Zmiany w Przedszkolu
Publicznym w Rzgowie

Sesja rozpoczęła się miłym
akcentem podziękowania dla odchodzącej na emeryturę dyrektor Przedszkola w Rzgowie Pani Elżbiety
Sobczak. Pani Sobczak pracowała
w Przedszkolu od 1993 r., a dyrektorowała z dobrym skutkiem przez
ostatnie 7 lat.
Były kwiaty, podziękowania,
tabliczka pamiątkowa za dobrze
wykonywane obowiązki. Jednocześnie została przedstawiona nowa
dyrektor Przedszkola – Pani Mariola
Mikołajczyk, która wygrała konkurs
i prowadzi Przedszkole w Rzgowie
od lutego 2007 r.

Sprawozdania

Uczestnicy sesji wysłuchali
szesnastu sprawozdań z działalności w 2006 r. instytucji, zakładów i stowarzyszeń działających
na terenie gminy w ramach dotacji
z budżetu gminy i zaspokajających
różne potrzeby społeczeństwa.
Składane sprawozdania uzmysławiają ogrom spraw i dziedzin
życia, za które w większym lub

mniejszym stopniu odpowiada
Urząd Miejski, na którego czele stoi
Burmistrz, który właśnie na tej sesji
był rozliczany za nadzór podmiotów, które realizują zadania w tym
zakresie.
Do sprawozdań nie było większych uwag. Zwrócono jedynie
uwagę na fakt, że dzieci gimnazjalne
nie bardzo chcą korzystać z basenu
w Tuszynie, na który dowozi je autobus. Ale to była cisza przed burzą.
Sprawozdanie
Kierownika
Gminnego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Adama Klownowskiego
posłużyło radnym M. Bagińskiemu i
M. Kamińskiemu za pretekst do nieudzielania absolutorium, choć dwa
dni wcześniej, kiedy komisje Rady
omawiały to sprawozdanie, a straty
wody zmniejszyły się z 35% do ok.
10%, radni ci nie mieli zastrzeżeń.

Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2006 r.

Sprawozdanie złożył Burmistrz
Rzgowa Jan Mielczarek informując,
że dochody za ubiegły rok wykonane zostały w 104,6% w kwocie
21.853.486,89 zł, a wydatki w

97,29% w kwocie 10.653.838,94
zł, co stanowiło 42,8% wszystkich
wydatków.
Komisja Rewizyjna badała
sprawozdanie na dwudniowym
posiedzeniu, oceniła wykonanie
budżetu pozytywnie, a Przewodniczący Komisji Wiesław Gąsiorek w
obszernym protokole kontroli wystąpił o udzielenie absolutorium.

Absolutorium dla Burmistrza

Odczytane
zostały
opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi, która pozytywnie oceniła
sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu i nie zgłosiła zastrzeżeń
do wniosku Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium.
Dyskusji na temat wykonania
budżetu nie było, gdyż wszystko
było jasne i nie było punktu zaczepnego do krytyki.

Wreszcie głosowanie...

Na sali było obecnych 15 radnych i można się było spodziewać
rezultatu głosowania: 12 radnych
głosowało za udzieleniem absolutorium, 2 wcześniej wymienionych

radnych było przeciwnych, 1 radny
Sławomir Piekarski wstrzymał się
od głosu.
Natychmiast po głosowaniu
dwóch przeciwnych Burmistrzowi
radnych M. Bagiński i M. Kamiński
wyszli z sesji demonstrując swoje
niezadowolenie i porzucając dalsze
obowiązki radnych na sesji.
Po raz siedemnasty Burmistrz
Rzgowa Jan Mielczarek otrzymał
absolutorium zdecydowaną większością głosów, otrzymując również
bukiet kwiatów w podziękowaniu za
dobrze zrealizowany budżet.

Uchwały dla pedagogów

Dyrektorzy szkół oczekiwali do
końca sesji na uchwalenie „Regulaminu gospodarowania środkami
finansowymi przeznaczonymi na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli”
oraz na uchwałę w sprawie zasad
udzielania rozmiaru zniżek udzielanych nauczycielom na kierowniczych stanowiskach.
Uchwały te podjęto jednogłośnie przy obecności 12 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

Rozwiązanie Konkursu Świątecznego
Ogłoszony przez redakcję NG
konkurs świąteczny wygrała
w wyniku losowania Pani Renata Defińska z Huty Wiskickiej, która poprawnie odpowiedziała na trzy pytania. Nagrodę - piękny Wielkanocny
Mazurek i słodycze otrzymała
od sponsora konkursu Firmy
„Hort Caffe” w Rzgowie, ul.
Literacka.
Informujemy, że słodkie produkty „Hort Caffe” możemy
zakupić przy ul. Literackiej
(dawne budynki SKR) w godz.
7-15 i 20-6.

10

Moment głosowania nad absolutorium. Wiceprzewodnicząca Rady
Regina Bagińska liczy głosy „za”.

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

Dyrektorki Przedszkola w Rzgowie, od lewej: Elżbieta Sobczak
i Mariola Mikołajczyk
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Koniec marzeń
o komisariacie

Pięć lat temu Rada Gminy w
Rzgowie podejmowała na sesji
komendantów policji szczebla wojewódzkiego i powiatowego.
Było to w czasie, kiedy Komisariat Policji przenosił się ze Rzgowa
do Tuszyna.
Wynikiem tej debaty było utrzymanie Posterunku Policji w Rzgowie ze zwiększoną o 3 etaty (tzw.
dzielnicowych) obsadą policjantów.
Uposażenia tych dzielnicowych
wypłacał Urząd Gminy w Rzgowie
po około 105 tys. rocznie.
W 2002 r. obiecywano samorządowi rzgowskimu, że po pięciu
latach etaty dzielnicowych w Rzgowie przejmie Komenda Główna.
Rada Miejska w Rzgowie 10
kwietnia br. spotkała się z dowództwem policji, a mianowicie: Komendantem Powiatowym podinspektorem Pawłem Gromińskim, Komendantem Komisariatu w Tuszynie
podinspektorem Jarosławem Słobodzianem oraz Kierownikiem Posterunku w Rzgowie aspirantem Robertem Berlińskim w celu omówienia
stanu bezpieczeństwa w Gminie
Rzgów oraz dalszego funkcjonowania Posterunku Policji w Rzgowie
w świetle wygasającego w dniu 13
czerwca 2007 r. porozumienia o
utrzymaniu 3 etatów dzielnicowych.
Przewodniczący Rady przedstawił nasze oczekiwania nie tylko
utrzymania dotychczasowego składu
ilościowego policji w Rzgowie, ale
również wysunął żądania mieszkańców gminy o utworzenie Komisariatu w Rzgowie.
Żywo dyskutowali radni, a w
szczególności
Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych radny

Marek Skalski przedkładając oczekiwania i sposoby poprawy bezpieczeństwa w gminie.
Goście z policji przyznawali
im rację, że w Rzgowie zapewnienie bezpieczeństwa jest niewystarczające i że Oni występowali
do zwierzchników o zwiększenie
etatów w całym powiecie, a w szczególności w Rzgowie i Tuszynie ze
względu na targowiska i ruchliwą
drogę krajową Nr 1.
W rezultacie ze względu na
brak środków w budżecie państwa
obcięto jeszcze etaty w naszym
powiecie.
Komisariatu na pewno nie
będzie! Posterunek, pomimo braku
finansowania przez gminę Rzgów
etatów policyjnych, ma działać jak
do tej pory. Zobaczymy!
Do tej pory, przy wpływającej
na ogół bez zakłóceń opłacie targowej, gmina mogła sobie pozwolić
na dofinansowanie policji. Teraz
trzeba oszczędzać, a najwięcej zdarzeń i wykroczeń jest na targowiskach i gdyby nie one, bezpieczeństwo mieszkańców byłoby dobrze
chronione nawet przy zmniejszonej
obsadzie.
Radni sugerowali, aby utrzymanie ładu i porządku na targowiskach
należało do ich właścicieli albo
niech oni partycypują w kosztach
utrzymania policji, skoro w naszej
gminie robią takie duże interesy.
Jest takie przysłowie: „uderz w
stół, a nożyce się odezwą”. Zobaczymy!

WIELKANOCNE TRADYCJE
Święconka
Jedną z największych święconek w parafii Św. Stanisława w Rzgowie
przygotowuje wieś Grodzisko. Dawniej w starej remizie, dziś w nowej Sali
widowiskowej OSP.
Cala wieś przynosi święconkę wielkanocną - w szczególności jest to młodzież i dzieci - i wszyscy oczekują na księdza. W tym roku był to ksiądz
wikary Robert Nowak.
W chwilach, gdy oczekujemy na księdza, gdy święconki wszystkich
mieszkańców (oczywiście katolików) są na jednym stole, następuje chwila
pojednania i nostalgii, że wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Boga, za nas
wszystkich cierpiał rany i wszyscy jesteśmy mu bliscy od pierwszego do
ostatniego numeru całej wsi, gminy, powiatu itd.
Tradycja wspólnej święconki w Grodzisku trwa już kilkadziesiąt lat i
pewnie przetrwa nas wszystkich.
Marek Bartoszewski

Świąteczne jajko
W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku obchodzi swoją rocznicę powstania – osiemdziesiątą z kolei.
Czas szybko mija. To już czwarte pokolenie, które uczestniczy w walce z
żywiołami dla dobra ogółu i podtrzymuje tradycję.
Jedną z tych tradycji jest uczestnictwo jednostki w wielkanocnych rezurekcjach, czuwanie przy Grobie Pańskim i świąteczne śniadanie po powrocie
do strażnicy. Jest już tradycją od wojny, że naczelnik przygotowuje dużą miskę
wielkanocnych jaj, już oskubanych, posolonych i posypanych pieprzem.
Każdy z druhów częstuje się takim jajkiem i przy życzeniach świątecznych prezesa OSP spożywa to jajko oraz produkty świątecznego stołu.
Tak było 50 lat temu i tak jest do dziś.

Wyrazy głębokiego współczucia dla żony i rodziny
zmarłego wieloletniego członka
Orkiestry Dętej Rzgów

Jana Siotora
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28 marca w Wiśniowej Górze odbyła się Powiatowa Wystawa Stołów
Wielkanocnych, której organizatorem był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (oraz Ośrodek w Bratoszewicach).
Pysznie wyglądały, a potem smakowały delikatesy świąteczne – żurki,
jajeczka, wędlinki, sałatki, mazurki i naleweczki przygotowane przez Koła
Gospodyń Wiejskich.
„Camerata” był jednym z kilku zespołów uświetniających to wydarzenie, lecz jedynym istniejącym w powiecie łódzkim – wschodnim - chórem
świeckim.
Bardzo podobał się występ rzgowskiego chóru (szczególnie dyrektorowi
ŁODR, który obiecał zaprosić na inne koncerty), po którym zebraliśmy duże
oklaski; zadowoleni i uśmiechnięci, z dyplomami uznania i nagrodą rzeczową, wróciliśmy do domu, aby i tu podtrzymywać podpatrzone tradycje.
1 kwietnia w Niedzielę Palmową Rzgowski Chór „Camerata” wystąpił w
kościele parafialnym podczas mszy św. o godz. 11.30, która poświęcona była
pamięci zmarłego przed dwoma laty papieża - Polaka, dziś już sługi bożego
- Jana Pawła II.
Msza ta – podwójnie uroczysta, z procesją wokół kościoła jeszcze raz
przypomniała wagę i znaczenie nadchodzących świąt, a także to, że śmierć
Jana Pawła II, właśnie w okresie wielkanocnym, niesie wyjątkowe przesłanie
dla każdego z nas.
Izabela Kijanka

Święconka w parafii Rzgów we wsi Grodzisko

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

składają członkowie zespołu

W „Cameracie”
przed Wielkanocą

Naczelnik druh Jerzy Berczak częstuje jajkiem świątecznym, które
przygotował Wicenaczelnik druh Jan Pomarkiewicz

Rzgów – Nasza Gmina

Nasze recenzje
Laidler Keith: „Ostatnia cesarzowa”, przeł. z ang. Janina Szamańska-Kumaniecka, W-wa, „Muza”, 2006, s. 370.
W wyniku kilku podróży autora na wschód zaczęła się jego fascynacja
historią Chin i zainteresowanie Państwem Środka.
W roku 1850 umiera cesarz Daoquang. Na tron Smoka wstępuje Xianfeng, a w 1851 r. do Zakazanego Miasta przybywa Jehonala. W 1855 r. cesarz
poznaje Jehonalę. Rok później Xianfeng „wprowadza” Jehonalę do swego
życia jako nową, wielce pożądaną konkubinę; i w ten sposób przypieczętował
los dynastii mandżurskiej. Przepowiednia sprzed wieków, że koniec panowania Mandżurów w Chinach nastąpi z powodu kobiety z plemienia Jeho-Nala,
miała się dopełnić.
16-letnia dziewczyna weszła do świata obfitości, intryg i walki o władzę;
świata, który od setek lat pozostawał odizolowany od wpływów zewnętrznych, w którym rządziła etykieta i tradycja, gdzie na każdym kroku czyhało
niebezpieczeństwo. Piękna Jehonala udowodniła, że potrafi sprostać wszystkim i wszystkiemu na dworze. Stała się jedną z największych władczyń w
dziejach, najpotężniejszą osobą w Chinach, utrzymującą się przy władzy
dzięki mieszaninie uwodzicielskiej siły, knutych intryg, manipulacji, a nawet
morderstw.
Jehonala rządziła dynastią chińską 50 lat, była kobietą pazerną na wszelkie dobra władzy, bardzo chciwą i realizującą swoje wizje nie zwracając
uwagi na innych. Jehonala to kobieta, która za wszelką cenę pragnęła mieć
władzę absolutną bez względu na dalsze konsekwencje.
Starożytne proroctwo spełniło się. Kobieta z klanu Jeho-Nal objęła władzę
nad Mandżurami i zarówno ich dynastię, jak też swój naród doprowadziła do
ruiny i wyniszczenia.
Mirosława Olszewska

Rzgów – Nasza Gmina

Nietypowy baranek
Słynny Czaruś został już „gwiazdą” Nowego Życia Pabianic, więc dlaczego nie możemy my - mieszkańcy Gminy – pochwalić się nim w naszej
gazecie?
Pani Depcik, mieszkająca w Czyżeminku, hoduje nie tylko owce, ale też
kozy, małe koniki oraz różnoraki drób – z każdego gatunku po kilka odmian.
Ulubione zwierzęta mają swoje imiona, są hołubione i traktowane prawie jak
członkowie rodziny. Szczególną dumą są kury (między innymi gołoszyjki i
czubatki – ta na zdjęciu o wyjątkowo trafnym imieniu Szarusia ma wyjątkowo piękne upierzenie). Hobby pani Depcik jest wyjątkowe w dzisiejszych
czasach nastawionych na zarobek. Trudno w tym pędzie zatrzymać się i
zachwycić pięknem natury, jej różnorodnością.
Satysfakcja czerpana z hodowli zwierząt, radość obserwowania naszych
„mniejszych przyjaciół”, ich zwyczajów – jest w zaniku. Ważne jest kultywowanie takich pasji. Urbanizacja powoduje, iż takich małych rajów na ziemi
jest coraz mniej, gdzie człowiek potrafi żyć w bliskości z naturą, otaczającym
światem.
Oazy takie, jak u pani Depcik, są też - wbrew pozorom – działaniem
z myślą o nowych pokoleniach, które mogą już nie zobaczyć nietypowych
(czytaj: nierentownych) gatunków zwierząt. Ale czy naprawdę nieopłacalnych? Czy w imię rosnącej globalizacji kultywowanie hodowli zwierząt
innych niż wszystkie nie jest na wskroś nowoczesna? Czy ludzie nie powinni
inwestować w coś, co jest swojskie, co można zobaczyć tylko w określonym
miejscu? Do którego trzeba specjalnie przyjechać?
Polska nie dościga krajów na Zachodzie, jeżeli chodzi o mechanizację
rolnictwa, ale może się pochwalić ekologią i czystością upraw. Warto też podkreślić, iż wizyta w gospodarstwie pani Marii jest lekcją nie tylko biologii,
ale też lekcją ekologii.
Bogusława Szanda

Stałe zajęcia kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury
1. Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
Grupa początkująca: środa, godz. 16.30-17.30
Próby zespołu: pon.-piątki, g. 17.00-20.00
2. Zespół taneczny „Krasnale”: pon.-piątki, g. 15.00-16.00
„Marionetki”: pon.-piątki, g. 16.00-17.00
3. Rzgowska Orkiestra Dęta
Nauczanie początkowe: środa, g. 17.30-19.00
Próby orkiestry: piątek, g. 17.30-19.00
4. Rzgowski Chór „Camerata”: wtorek-czwartek, g. 17.3 0-19.00
5. Koło fotograficzne „Blenda”: 1. i 3. czwartek m-ca, g. 17.00-19.30
6. Koło plastyczne
Grupa młodsza: środa, g. 15.00-17.00
Grupa starsza: poniedziałek, g. 15.30-17.30

Spotkania w GOK
Koło Związku Kombatantów RP: 1. poniedziałek m-ca, g. 14.00-15.00
Koło Emerytów i Rencistów: 1. czwartek m-ca, g. 17.00-19.30

Najbliższe imprezy:
29.04. Manifestacja Patriotyczno-Religijna
3.05. Obchody Święta 3 Maja
15.05. Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Świerszczykowe
Wierszyki”
26.05. Jubileusz 100-lecia Rzgowskiej Orkiestry Dętej
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Wyższe dopłaty bezpośrednie w 2007 r.
W bieżącym roku, jak to już
zauważyliśmy, w opóźnionym terminie rozpoczął się okres składania
wniosków o płatności bezpośrednie do Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Koluszkach (95-040
Koluszki, ul. 11 listopada 65, tel.
044/714-67-81). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski należy
składać w okresie od 15 marca do 15
maja każdego roku.
W okresie następnych 2 tygodni
po zakończeniu składania wniosków
rolnicy mają prawo do wnoszenia
zmian w przypadku np. wykonania innych zasiewów od wcześniej
deklarowanych, nastąpił dokup
gruntów lub dzierżawa itp.
Wzór zasadniczego wniosku
i zasady jego wypełniania uległy
bardzo dużym zmianom w stosunku
do roku poprzedniego.
W tym roku na jednym formularzu rolnicy w naszej gminie, jak
sądzę, będą ubiegać się o przyznanie:
1. jednolitej płatności obszarowej,
2. płatności uzupełniających do
powierzchni upraw podstawowych,
3. płatności uzupełniające - zwierzęce do powierzchni upraw roślin
przeznaczonych na pasze,
4. płatności do upraw energetycznych,
5. dopłat z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Została wprowadzona nowa
definicja działki rolnej, za którą
uważa się zwarty obszar gruntów,
na którym jeden rolnik prowadzi
jedną grupę upraw o powierzchni
nie mniejszej niż 0,1 ha.
Mówiąc językiem bardziej prostym, obecnie nie trzeba będzie
wyszczególniać
poszczególnych
zbóż uprawianych obok siebie. Dla
przykładu rolnik posiada zasiew
1,0 ha pszenicy ozimej i obok 0,5
ha owsa. We wniosku oznacza te
rośliny symbolem UPU i podaje ich
łączną powierzchnię - 1,5 ha.
W związku z takim podejściem
wprowadzone zostały nowe symbole
na oznaczenie poszczególnych grup
roślin o jednakowej płatności.
Każdy rolnik dla samodzielnego
i prawidłowego wypełnienia wniosku powinien zapoznać się z otrzymanymi drogą pocztowa materiałami, a szczególnie z instrukcją.
Ze swej strony chciałbym zwrócić uwagę na wybrane istotne zagadnienia.
1. Na grunty będące we współwłasności ich współwłaściciele prawni
powinni wyrazić zgodę na piśmie
na rzecz otrzymania dopłaty przez
jednego rolnika. W przypadku
braku takiej zgody nikt nie otrzyma
dopłaty.
2. Po raz pierwszy wprowadzono
tzw. płatność uzupełniającą – zwierzęcą w wysokości 100 euro do hektara niezależnie od jednolitej płatności obszarowej (JPO) wypłacanej w
wysokości 80 euro.
O płatność zwierzęcą mogą
ubiegać się rolnicy, którzy:
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* w okresie od 1 kwietnia 2005 roku
do 31 marca 2006 roku byli posiadaczami bydła, owiec, kóz lub koni i
mieli w tym okresie zwierzęta wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych
lub do rejestru koniowatych,
* deklarowali we wniosku o przyznanie płatności w 2006 roku trwałe
użytki zielone, które zostały zakwalifikowane do płatności.
Do płatności kwalifikuje się
powierzchnia trwałych użytków zielonych z 2006 roku, dla której spełniony zostanie warunek minimalnej
obsady zwierząt (czyli co najmniej
0,3 dużej jednostki przeliczeniowej
(DJP) na jeden hektar tych użytków).
Powierzchnia deklarowana do przyznania płatności zwierzęcych nie
może być większa niż powierzchnia
trwałych użytków zielonych zakwalifikowanych do płatności w 2006
roku.
Pragnę tutaj podkreślić, że Unia
Europejska, jak sądzę ze względów
środowiskowych i ekologicznych,
jest zainteresowana tym, aby nie
były przeznaczane na grunty orne
użytki zielone. Dlatego w ustawodawstwie są wprowadzone rozwiązania, które będą uruchamiane w
przypadku, gdy będzie nasilał się
ten proces w określonym przedziale
procentowym w skali kraju.
3. Wprowadzono także dodatkową
nową płatność energetyczną do
uprawianych roślin przeznaczonych
na cele energetyczne i sprzedawanych uprawnionym jednostkom lub
też wykorzystywanych na ten cel w
gospodarstwie. W tym zakresie jest
bardzo wiele szczegółowych uregulowań, których jednak nie będę
omawiał głównie ze względu na ich
nikły areał lub jego brak.
4. Trzeba będzie rozliczać się we
wniosku ze wszystkich gruntów
rolnych (użytków rolnych) nawet
w przypadku, gdy rolnik nie jest
zainteresowany w uzyskaniu na nie
płatności.
5. Po raz pierwszy wprowadzono też
obowiązek szczegółowego określania upraw na działkach, na których
znajdują się uprawy związane bezpośrednio z realizacją (podjętą przez
rolnika) programu rolno-środowiskowego (np. uprawy poplonów
ścierniskowych lub wsiewek).
Podobnie obowiązek dotyczy
określania powierzchni nowych
nasadzeń leśnych wykonanych w
ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004-2006, a
które jeszcze nie zostały przekwalifikowane przez klasyfikatorów na
grunty leśne.
Rolnicy podobnie jak w roku
ubiegłym otrzymają spersonalizowane wnioski, a także przetworzone kserokopie z mapy lotniczej,
obejmujące użytkowane działki
w gospodarstwie. Taki materiał
pozwoli na naniesienie poszczególnych rodzajów upraw i trwałych
użytków zielonych oraz wydzielenie
gruntów nieużytkowanych rolniczo.
Na otrzymanych mapkach należy
czerwonym cienkopisem obrysować poszczególne działki rolne (od
10 arów jednorodnej grupy upraw)

i nanieść na nich oznaczenia literowe (ABCD...) takie same, jak we
wniosku zasadniczym w tabeli VI
i VII. Jest to czynność stosunkowo
prosta, jeżeli w ciągu roku nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni
gospodarstwa i numeracji geodezyjnej działek (np. podziały na działki
budowlane i sprzedaż niektórych).
Praca staje dość skomplikowana,
gdy takie i podobne zmiany miały
miejsce. Wtedy należy postępować
zgodnie z instrukcją.
Otrzymane kserokopie mapowe
powinny być w pełnym komplecie
po naniesieniu podpisane i dostarczone lub odesłane, chociażby na
nich znalazła się działka aktualnie
nieużytkowana przez rolnika –
poszczególne mapki i „Tabelaryczne
zestawienie powierzchni...” stanowią bowiem obowiązkowe załączniki do zasadniczego wniosku.
Powinien nas cieszyć fakt, że nie
będzie konieczności dokonywania
kosztownych dla rolnika zmian geodezyjno-klasyfikacyjnych dotyczących wprowadzenia nowego stanu
użytków rolnych w gospodarstwie
w stosunku do określonego w państwowej ewidencji gruntów.
Chodzi o takie przypadki, gdy
np. łąka została zamieniona na grunt
orny, zlikwidowano sad lub zrekultywowano nieużytek i na tych gruntach wykonano zasiewy. W takich
i podobnych sytuacjach w tabeli
VII wniosku od tego roku nie ma
obowiązku wpisywania informacji
„Nieaktualny rodzaj użytków”.
Podobnie jak to miało miejsce
w latach ubiegłych, Urząd Miejski
w Rzgowie zapewni pomoc rolnikom w sporządzaniu wniosków lub
ich sprawdzeniu. Dyżury są prowadzone w godzinach pracy urzędu w
pokoju nr 15 począwszy od 16.IV.
br. do końca ustawowego terminu.
W celu uniknięcia spiętrzenia
prac dla doradców i uniknięcia kolejek dla rolników apeluję o to, aby w
przypadkach, kiedy to oczywiście
będzie możliwe, rolnicy zechcieli
skorzystać z pomocy od pierwszych
dni jej prowadzenia.
Na podstawie doświadczeń z
ubiegłych lat z uwagi na liczne pisma
kierowane do rolników przez Biuro
Powiatowe ARiMR w Koluszkach
o wyjaśnienie na miejscu nawet najdrobniejszych błędów i nieścisłości
chciałbym podkreślić i zachęcić do
tego, aby Wnioskodawca starał się
zrozumieć wszystkie wypełnione
i niewypełnione pozycje we wniosku. Często bowiem jest tak, że rolnicy przychodząc do urzędu mówią,
że (nic) nie mogą zrozumieć, o co
chodzi Agencji w kierowanym do
nich piśmie. Zatem w celu ułatwienia późniejszych kontaktów i
stworzenia możliwości udzielenia
skutecznej pomocy w ciągu całego
roku celowe, a wręcz konieczne jest
posiadanie kserokopii lub odpisu
złożonego wniosku. Można w wielu
przypadkach, co dla rolników z
naszej gminy jest szczególnie ważne
z uwagi na dużą odległość i złą lokalizację Biura Powiatowego ARiMR
w Koluszkach, wiele spraw załatwić
także drogą przesyłki pocztowej.

Mimo że wnioski o dopłaty bezpośrednie są trudniejsze i nie da się
powielić materiałów z roku minionego, pragnę na osłodę podać rolnikom optymistyczną wiadomość.
Odwołania i wnioski składane przez
nasz urząd o objęcie całej lub większej części naszej gminy dopłatami
z tytułu niekorzystnych warunków
gospodarowania (ONW) zostały, jak
się wydaje, niemal już pewnie rozpatrzone pozytywnie. Wstrzymywałem się z podaniem tej wiadomości
do publicznej wiadomości, gdyż do
czasu pisania tego materiału jeszcze
nie zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Jednak po kilku rozmowach
telefonicznych odnośnie tej sprawy
otrzymałem z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko, iż
rolnicy posiadający grunty w obrębach geodezyjnych, które znajdują
się w projekcie rozporządzenia (co
też sprawdziłem osobiście na stronie
internetowej), mogą już wnioskować
o przyznanie tych płatności (ONW).
W związku z tym informuję,
że złożenie lub przesłanie wniosku bez zaznaczenia znakiem x 3
kratki od góry na pierwszej stronie
wniosku i wpisanie powierzchni
ONW w kolumnie 7 w tabeli VII
„Oświadczenia o sposobie wykorzystania działek rolnych” spowoduje konieczność składania zmiany
do tego wniosku, bezpośrednio w
Koluszkach lub drogą pocztową.
Na terenie naszej gminy do strefy
nizinnej II zostały zakwalifikowane
sołectwa Czyżeminek, Prawda i
Romanów. Rolnicy posiadający
grunty w tych wsiach mogą liczyć
na dodatkową płatność w wysokości
264 zł do każdego hektara gruntów
rolnych (użytków rolnych).
Sołectwa Gospodarz, Grodzisko, Guzew-Babichy, Kalinko i
Kalino zostały zaliczone do I strefy
nizinnej. Rolnicy na tym obszarze
mogą się ubiegać o dodatkową płatność w wysokości 179 zł do każdego
hektara.
Zbyt mocno jednak cieszyć się
nie należy, gdyż Unia Europejska do
przekazywanych rolnikom środków
przypisuje także obowiązki i zadania. Jednym z nich jest obowiązek
zachowanie przez 5 lat niezmienionej powierzchni gospodarstwa.
Wnioskodawcy będą zobowiązani
do przestrzegania „Zasad dobrej
praktyki rolniczej”. W największym
skrócie sygnalizując tylko problem
informuję, że chodzi o właściwe
przechowywanie nawozów, zgodne
z przepisami stosowanie środków
ochrony roślin, w tym prowadzenia
rejestru wykonanych zabiegów atestowanym opryskiwaczem, prowadzenia prawidłowej gospodarki na
użytkach zielonych, ochrony siedlisk
przyrodniczych, utrzymania czystości i porządku, ochrony gleb i zasobów wodnych w gospodarstwie.
Do ostatniej sprawy powrócimy
po ukazaniu się szczegółowych
rozporządzeń regulujących te obowiązki w nowym programie na lata
2007-2013.
Edmund Cieślik
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Jubileusz 100-lecia
Niezwykli goście,
Orkiestry Dętej Rzgów niezwykłe wyprawy
W dniu 26 maja 2007 roku będziemy obchodzić Jubileusz 100lecia Rzgowskiej Orkiestry Dętej. Program uroczystości:
Godz. 18.30 – przemarsz z GOK do Kościoła Parafialnego w Rzgowie
18.40 – msza św. w intencji Orkiestry (udział Chóru „Camerata”)
19.15 – przemarsz do sali OSP Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
19.30 – powitanie gości
19.40 – przedstawienie historii zespołu, prezentacja wydanej książki
20.00 – koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej Rzgów
20.20 – życzenia, wręczanie dyplomów
20.50 – występ ZPiT „Rzgowianie”
21.10 – rozstrzygnięcie konkursu jubileuszowego
Udział w uroczystościach jubileuszowych zapowiedzieli przedstawiciele władz wojewódzkich, OSP, delegacje władz i zespołów z zaprzyjaźnionych miast: St. Nicolas du Pelem – Francja, Czerniowce – Ukraina, Dossena – Włochy.

27 lutego br. do Przedszkola Publicznego w Rzgowie zawitali niezwykli
goście. Na spotkanie z przedszkolakami przybyli funkcjonariusze policji z
KPP w Pabianicach: st. post. Jacek Strycharski, sierż. Cezary Misiak oraz
sierż. sztab. Radosław Urbański, którzy zorganizowali dla dzieci pokaz pracy
psów policyjnych: atak na „przestępcę” - pozoranta oraz próby posłuszeństwa. Policjanci przeprowadzili też z przedszkolakami ćwiczenia praktyczne
z udziałem psów, które pozwoliły dzieciom uzyskać wiedzę na temat właściwego zachowania się podczas kontaktu z nieznanym lub agresywnym czworonogiem. Podczas spotkania maluchy przekonały się na własne oczy, że
starannie wychowany oraz doskonale wyszkolony pies potrafi być jednocześnie groźnym pomocnikiem policjanta jak i przemiłym, bezpiecznym towarzyszem. Na pamiątkę po niezwykłych gościach pozostały w przedszkolnej
kronice liczne fotografie.
28 marca nasze przedszkolaki pod opieką pań nauczycielek i pani dyrektor
wybrały się na wycieczkę do gospodarstwa ogrodniczego państwa Turskich.
Dzieci zwiedziły pomieszczenia szklarni, obejrzały zmechanizowany proces
napełniania doniczek podłożem torfowym, przyglądały się różnym czynnościom pracowników szklarni, zobaczyły, jak przygotowuje się sadzonki
do dalszej uprawy. Po gospodarstwie oprowadzał gości sam właściciel pan
Turski, który na zakończenie miłej wizyty podarował dzieciom mnóstwo
pięknych zielonych roślinek. Wzbogaciły one kąciki zieleni w całym przedszkolu. Wszystkie przedszkolaki dziękują serdecznie przemiłym gospodarzom za wspaniałą wycieczkę i piękne, wiosenne podarunki.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Konkurs Jubileuszowy

Rok 1948 – Orkiestra na imieninach ks. Proboszcza Jana
Olszewskiego. Obok księdza stoją trzymający się bębna Aleksander
Siotor, po lewej brat Władysław Siotor.

Spotkanie ze swoim sumieniem
Czym jest sumienie? Krótkie i tajemnicze słowo „sumienie” pojawiało
się nieustannie w historii ludzkości. Jest zaskakujące, że w Starym Testamencie, gdzie spodziewalibyśmy się znaleźć wyjaśnienie, nie ma ścisłego określenia na wyrażenie tego, co my nazywamy „sumieniem”. W Biblii używane
jest, znane od zawsze, słowo „serce”, które bardziej przemawia do naszej
wyobraźni. Tak jest i teraz: kiedy mówimy „moje sumienie”, odruchowo
kładziemy rękę na sercu. Widocznie pragniemy wyrazić coś, co jest w nas,
co jest niezbywalne i bardzo cenne, czego nie wyrzekniemy się dla innego
dobra.
Słyszymy tu i ówdzie, jak ważne jest formowanie sumienia, że każdy ma
taki obowiązek i zazwyczaj po wysłuchaniu takiego zdania zapominamy o
jego kształtowaniu, może czasem przy okazji spowiedzi przypomni nam się,
ale jako coś, co odbieramy jako przymus. Czasem bywa i tak, że wracając do
treści katechizmowych, wspominamy „jak przez mgłę” coś, czego uczyliśmy
się w drugiej klasie szkoły podstawowej, co wtedy trudno było zrozumieć,
a dziś - z perspektywy czasu - traktujemy jako „infantylne zmartwienie”.
Zdarza się też tak, że nasze życie religijne zatrzymało się na tym etapie i próbujemy na siłę wcisnąć się po wielu latach w pierwszokomunijne ubranko.
Zastanawiając się nad kwestią sumienia, warto uświadomić sobie prawdę,
że tylko człowiek je posiada i wyłącznie w relacji do drugiego człowieka
możemy dostrzec jego rolę i znaczenie. I to zarówno w naszych relacjach z
innymi, jak i z Bogiem.
Więź pomiędzy wolnością człowieka a prawem Bożym ma swoje miejsce
w „sercu”, czyli w sumieniu: „W głębi sumienia - mówi Sobór Watykański
II - człowiek odkrywa prawo, którego sobie sam nie nakłada, [...] głos wzywający go zawsze do czynienia dobra, do miłowania, a unikania zła. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego
posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie osądzony”.
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Z okazji jubileuszu Orkiestra Dęta Rzgów ogłasza konkurs. Na kartach
pocztowych, rozdawanych podczas uroczystości w sali OSP Rzgów, należy
podać 2 poprawne odpowiedzi na niżej podane pytania i wrzucić do skrzynki
przy stoliku z Księgą Pamiątkową:
1. Wymień co najmniej 3 instrumenty dęte występujące w Orkiestrze.
2. Podaj, jakie flagi są w poczcie sztandarowym Orkiestry.
Główną nagrodą w konkursie będzie odtwarzacz DVD i dwie nagrody
niespodzianki. Sponsorem Konkursu Jubileuszowego jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rzgowie, ul. Ogrodowa 41.
Prezes Orkiestry Dętej Rzgów
Włodzimierz Kaczmarek

Sumienie jest więc drogowskazem postępowania w konkretnych sytuacjach
ludzkiego życia. Ludzkie sumienie to niezwykle złożona sfera: powiązana
z psychiką, wpływami społecznymi, kulturalnymi, politycznymi... Z drugiej strony, jak podkreśla Sobór Watykański II, jest niezmienne, bo stanowi
„sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiem, którego
głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa”.
Obok sumienia w sercu człowieka ukryta jest druga siła: egoizm, który
szuka wygody, użycia, przyjemności, a to, co zakazane, odbiera jako trud,
niedogodność, ograniczenie wolności! Sumienie dba o dobro własne i innych
ludzi, egoizm - szuka użycia. Sumienie liczy się z wiecznością, egoizm „żyje”
chwilą! Sumienie potrafi dobrze wykorzystać wolność daną przez Stwórcę,
egoizm - idzie za popędem. Egoizm tak długo będzie walczyć z sumieniem,
aż przestanie się ono odzywać. Każda uległość egoizmowi kończy się klęską
sumienia, które głośno płacze, wypełniając ludzkie serce rozpaczą. Są to
wyrzuty sumienia. To sposób, jaki znalazł Bóg, by przywołać grzesznika do
Siebie.
Znając przykazania i wiedząc, że są to normy religijno-moralne, pamiętajmy, że sumienie stoi na straży ich przestrzegania. Jeśli pogłębiamy naszą
religijność, tym samym doskonalimy wrażliwość naszego sumienia. I tym
łatwiej będzie nam w swym życiu wybierać dobro, a nie zło.

Z życia parafii:
29 kwietnia w Niedzielę – o godz. 15.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza
św. przy mogile w rzgowskim lesie k. Babich w intencji męczeńskiej śmierci
22 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców 1942 r.
3 maja w Środę – przypada Uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski.
Msze św. o godz.: 7.00; 9.00; 11.30 – w int. Ojczyzny i o godz. 18.00
13 maja w Niedzielę – o godz. 11.30 – I Komunia św.
20 maja w Niedzielę – o godz. 11.30 – Rocznica I Komunii św.
31 maja w Czwartek – o godz. 17.00 – Bierzmowanie
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Kwiecień miesiącem
pamięci narodowej
Kwiecień - ten wiosenny miesiąc wielu ludziom kojarzy się głównie z
Wielkanocą. Ale czy tylko? Należy pamiętać, że wtedy właśnie przypada dla
nas Polaków ważne święto - Miesiąc Pamięci Narodowej.
Okres ten ma przypominać nam o trudzie i poświęceniu naszych przodków. Walczyli i cierpieli za wolną i niepodległą Polskę, za nasz język i kulturę. Dlatego brali udział w powstaniach: listopadowym, styczniowym i warszawskim. Ich odwaga przejawiała się w walce z okupantem, zarówno w czasach rozbiorów, jak również podczas II wojny światowej. Walka ta niestety
pochłonęła wiele istnień ludzkich. Po II wojnie światowej też nie zaznaliśmy
spokoju: „Solidarność” na czele z Lechem Wałęsą musiała walczyć z okrutnym komunizmem. To były trudne chwile dla ówczesnej Polski, przetrwaliśmy je z godnością i honorem. Pamiętajmy o tym.
Z okazji obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej w Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka został zaprezentowany uroczysty apel. Poruszającą część artystyczną przygotowała pani Jadwiga Siwińska z klasami IIc i
IIa, przepiękna oprawa muzyczna to zasługa pani Beaty Ways, a wszystko to
działo się w scenerii autorstwa pani Aleksandry Jaworskiej. Stroną organizacyjną zajęła się pani J. Rogala. Wszyscy z uwagą i skupieniem wysłuchali
słów poetów opiewających męczeństwo Polaków, wzruszyli się treścią piosenek i melodii patriotycznych. Dla nas uczniów była to ważna i poruszająca
lekcja historii.
Monika Jędrzejczyk, kl. IIId gimnazjum

WIELKANOC
Wielkanoc - to święto kościelne chrześcijan. Jezus zmartwychwstaje trzeciego dnia z rana. Jest to najważniejsze święto w Kościele rzymsko-katolickim.
Wielkanoc zaczęto obchodzić w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę na pamiątkę wyzwolenia ich z niewoli egipskiej. Święto to
obchodzono przez tydzień, począwszy od 14 dnia miesiąca Nisan, siódmego
w żydowskim kalendarzu księżycowo-słonecznym liczącym 354 dni. Miesiąc
ten przypadał mniej więcej na przełomie marca i kwietnia kalendarza gregoriańskiego, czyli tego, który obowiązuje u nas. Z powodu mniejszej liczby
dni w kalendarzu hebrajskim ten 14 Nisan przesuwał się coraz bardziej do
przodu naszej rachuby czasu, powodując wiele niedogodności, gdyż święto
żydowskie nie zawsze w tym wypadku przypadło w niedzielę.
Tą niedogodnością w obchodzeniu Wielkanocy zajął się Sobór Nicejski w 325 r., który ustalił, że Paschę chrześcijańską obchodzić się będzie
w niedzielę przypadającą po pierwszej pełni księżyca, zaraz po zrównaniu
wiosennym. Ostatecznie dopiero za panowania Karola Wielkiego (768-814)
ustalono, że Wielkanoc przypadać będzie w niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni księżyca. Najwcześniej to święto może przypaść na 22.03, najpóźniej
na 25.04.
Oto właśnie historia o początkach Wielkanocy. Ten szczególny dzień
ludziom niesie szczęście i nadzieję. Przeżywamy co roku równie mocno te
rodzinne święta, a śmigus dyngus jest tradycją, która jeszcze nie zaniknęła.
To dobrze, że polskie tradycje są nadal kultywowane. Ważne, aby obchodzono je mądrze.
Szymon Bolonek,
kl. IIIb gimnazjum
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Święto wiosny
Ludzie mówią, że wiosną wszystko budzi się do życia, jednak mają na
myśli rośliny lub zwierzęta. Zastanówmy się, czy i my nie budzimy się z
zimowego snu. Oczywiście to tylko przenośnia, lecz przypomnijmy sobie
szare, zimowe dni i długie wieczory. Co wtedy robiliśmy? Najczęściej czytaliśmy książki, spaliśmy lub wpatrywaliśmy się w szklany ekran telewizora.
Nic nam się nie chciało, najchętniej zaszywaliśmy się w zaciszu swojego
domu. A teraz przypomnijmy sobie pierwszy dzień, kiedy świeciło słońce.
Wydawało nam się, że ktoś tchnął w nas nowe życie. Zaczęliśmy cieszyć się
z wyjścia z domu (które zimą było katorgą). Wiosna to okres tzw. „porządkowania życia”, ta metafora mówi chociażby o sprzątaniu mieszkania czy
remoncie. To także czas na postanowienia, np. dieta, ćwiczenia lub po prostu
- będę lepszym człowiekiem. Właśnie teraz powinniśmy zastanowić się nad
naszym życiem, przecież to najlepsza pora do przemyśleń.
W dniu 21.03.2007 w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka odbyło
się uroczyste przywitanie wiosny. Z tej okazji w szkole zorganizowano konkurs na najlepszą reklamę przedstawiającą nadejście tej pory roku. W jury
zasiadły: pani dyrektor Monika Łoboda, pani Edyta Waprzko oraz pani
Elżbieta Wira. Wszystkie klasy przygotowały zabawne prezentacje, lecz
nagrodzona została klasa IIa. W drugiej części programu zaprezentowało się
koło teatralne pod kierownictwem pani Dagmary Wieczorek-Mierzyńskiej,
było to przedstawienie pt. „Parodia mitów greckich”. Wystąpili uczniowie kl.
IIId i IIIc. Spektakl wszystkim się podobał. Był humorystyczny i sprawił, że na
twarzach widzów pojawiły się uśmiechy. W przerwach odbywały się występy
muzyczne, jako pierwszy na scenę wyszedł zespół taneczny „Łezka”, który
przedstawił walca angielskiego, następnie taniec pokazała grupa „Vitao” pod
kierownictwem Angeliki Łęgockiej. Zaprezentował się również chór szkolny
w piosenkach: „Wiosna”, „The lions sleep tonight” i „Vivo perleo”. Całą
oprawę muzyczną przygotowała pani Beata Ways. Została także przedstawiona prezentacja ciekawych miejsc w południowej Polsce - zdjęcia ucz. kl.
IIIc Pauliny Biesagi.
Ogólnie impreza się udała, młodzież chętnie przyszła do szkoły i aktywnie uczestniczyła w szkolnych obchodach. Witaj wiosno!
Magdalena Ogłaza, kl. Id gimnazjum

Gość z Ambasady Republiki
Węgierskiej w Kalinie
Od 16 października 2004 r. - dnia nadania imienia Szkole Podstawowej
w Kalinie rozpoczęła się współpraca z Towarzystwem Przyjaźni PolskoWęgierskiej z siedzibą w Łodzi.
Bardzo często nasi uczniowie uczestniczą w uroczystościach i konkursach przygotowywanych przez wyżej wymienione towarzystwo. W tym roku
szkolnym, w marcu, naszą szkołę odwiedził Pan Laslo Szubert, pracownik
Ambasady Węgierskiej w Warszawie. Przyjechał on do nas z prelekcją o
Węgrzech – ich przeszłością i teraźniejszością. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klasy 3-6. Spotkanie było okazją do poszerzenia wiedzy przez
naszych uczniów o kraju, z którego wywodzi się nasza Patronka, królowa
Jadwiga, i z którym łączą nas przyjazne stosunki. Uczniowie okazali zainteresowanie, chętnie zadawali pytania naszemu gościowi. Wracał on z naszej
szkoły pełen satysfakcji z udanej wizyty.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Świętej Królowej Jadwigi w Kalinie

Przemoc w rodzinie – „Niebieska Karta”
„Niebieska Karta” funkcjonuje
w Polsce od 1998 roku. Na początku
miała zbyt skomplikowaną formułę
i przez to nie była w pełni wykorzystywana, ale ponieważ jest to istotny
dokument pomagający policji w
interwencjach domowych dotyczących przemocy domowej, w 2003
roku wprowadzono jej uproszczony
model. Dokument ten może pomóc
w poprawie sytuacji życiowej ofiary
przemocy rodzinnej. Najczęściej jest
to przemoc fizyczna polegająca na
popychaniu, uderzaniu, wykręcaniu
rąk, duszeniu, kopaniu, policzkowaniu, czyli przemoc, która powoduje
różnorodne uszkodzenia ciała, np.
zasinienia, zadrapania, oparzenia.
Równie groźna w skutkach jest
przemoc psychiczna polegająca
najczęściej na wyzwiskach, ośmieszaniu, pogróżkach, krytykowaniu,
poniżaniu, izolacji i ograniczaniu
kontaktów z bliskimi, ciągłemu niepokojeniu, demoralizacji.
Obecnie „Niebieska Karta”
składa się z dwóch elementów.
Pierwszy tzw. „A” stanowi formę
notatki urzędowej z przeprowadzonej interwencji. Policjant opisuje tam
przebieg zdarzenia, ustala jego przyczyny, następstwa oraz świadków, a
w oparciu o własne spostrzeżenia i
informacje od uczestników zaznacza, jakich szkód doznała ofiara.
Istotnym elementem części „A”
„Niebieskiej Karty” jest opis miejsca zdarzenia (np. rozbite szkło,
ślady krwi, zniszczone sprzęty)
oraz informacja o zachowaniu się

stron konfliktu (płacz ofiary, zastraszenie, agresywność sprawcy, stawianie oporu policjantom). W tej
części policjant ocenia również
sytuację dzieci obecnych na miejscu i zaznacza, jakie podjął decyzje
„pomocowe” (np. oddanie dziecka
pod opiekę osoby spokrewnionej,
zatrzymanie sprawcy, przewiezienie
go do wytrzeźwienia).
Część „A” „Niebieskiej Karty”
wypełnia się przez interweniujących
policjantów na miejscu interwencji
lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
Na zakończenie interwencji policjant informuje o możliwości przekazania, za wiedzą i zgodą ofiary, jej
danych osobowych oraz informacji
o sytuacji rodzinnej instytucjom
rządowym i organizacjom pozarządowym zajmujących się przemocą.
Jest to pierwszy krok, aby ofiara
przemocy uzyskała wszechstronną
i profesjonalną pomoc medyczną,
terapeutyczną, psychologiczną i
finansową. Jeśli ofiara wyraża zgodę
na przekazanie jej danych, potwierdza to pisemnie.
Karta „A” następnie trafia do
właściwego dzielnicowego, który
ma obowiązek:
- Objęcia rodziny zainteresowaniem
w zakresie „Przemoc domowa”.
- Niezwłocznie skontaktować się
z rodziną, w której nastąpiła przemoc, w celu bliższego rozpoznania
sytuacji i zorientowania się, jakiego
rodzaju pomoc jest potrzebna.
- Systematycznych wizyt, co najmniej raz w miesiącu, sprawdzają-

lub wezwania (przez ofiarę, sąsiadów), ale również na podstawie
własnych podejrzeń lub ustaleń (np.
w oparciu o informację ze szkoły, od
lekarza) świadczących o przemocy
w rodzinie.
Część „B” „Niebieskiej Karty”
zawiera informacje dla ofiar przemocy, czyli katalog przestępstw
popełnianych najczęściej wobec
osób najbliższych, prawa, jakie ma
ofiara, i nr telefonów instytucji i
organizacji, do których można zwracać się po pomoc.
Karta „B” informuje, że każda
osoba wzywająca policję ma prawo
do:
- Zapewnienia jej doraźnego bezpieczeństwa - policjant może zatrzymać
osobę stwarzającą zagrożenie.
- Uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie.
- Wykorzystania dokumentacji z
interwencji jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.
- Zgłoszenie interweniujących policjantów na świadków.
„NIEBIESKA KARTA” apeluje
do ofiar przemocy: „Ratuj się! Nie
wstydź się! Szukaj pomocy! Prawo
stoi po twojej stronie! Możesz
zatrzymać przemoc! Możesz uzyskać pomoc dla siebie i bliskich!
Jest to jedyna droga do normalności
w życiu Twoim i Twojej rodziny!”.
sierż. Dariusz Michalski
Posterunek Policji w Rzgowie
członek Gminnej Komisji
d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Firma STEKOP

zatrudni
pracowników ochrony
z licencją i bez
na terenie Tuszyna
Tel. 609-646-995

Laureaci z Kalina
W sobotę 16 kwietnia br. w Archikatedrze Łódzkiej odbyła się przepiękna uroczystość – Inwestytury Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego
Św. Jerzego w Polsce z udziałem władz miasta Łodzi i innych ważnych osób.
Wśród zaproszonych gości była również nasza uczennica.
Po zakończeniu uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Cnoty rycerskie”, w którym wzięli udział nasi uczniowie z klas
starszych. Laureatką tego konkursu została uczennica klasy piątej – Aleksandra Mirowska. Otrzymała ona z rąk Wielkiego Prima Zakonu I nagrodę
w obecności wszystkich zaproszonych gości i nowo pasowanych członków
MRZ Św. Jerzego. Czuliśmy się niezwykle dumni, kiedy w tak zacnym gronie
wymieniona była nasza szkoła.
Wyróżnienia otrzymały Klaudia Dudek z klasy czwartej i Natalia Stawiana z klasy piątej. Nasze laureatki wykonały prace pod opieką swojej
nauczycielki plastyki – Pani Barbary Nowak-Sochy. Również jej serdecznie
gratulujemy.
Więcej informacji o tym Zakonie można dowiedzieć się z prasy łódzkiej,
która ukazała się 16 i 17 kwietnia br. Dla uczestników tej uroczystości, było
to niezapomniane przeżycie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie
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cych stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy przemocy w rodzinie.
- Dokumentowania każdego kontaktu z rodziną.
- Podejmowania działań prewencyjnych wobec sprawców.
- Zorganizowania pomocy dla
dzieci.
- Nawiązanie współpracy z organizacjami zobowiązanymi do niesienia
pomocy (Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, pedagodzy szkolni - w
przypadku, gdy ofiarą jest uczeń) i
informowania ofiary o działalności
organizacji pozarządowych (Liga
Kobiet Polskich, poradnie leczenia
uzależnień, Centra Pomocy Rodzinie itp.).
- Podjęcia decyzji o potrzebie
wszczęcia postępowania przygotowawczego w sytuacji podejrzenia
popełnienia przestępstwa.
- Załączenia karty „A” i notatek do
akt sprawy karnej.
„Niebieska Karta” jest więc
bardzo pomocnym elementem w
walce z przemocą w rodzinie. Dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i
stanowi bardzo ważny dowód w sprawie karnej o znęcanie się. Sprawca
przemocy obecnie musi zdawać
sobie sprawę, że zastraszanie ofiary,
zmuszanie jej do wycofania zeznań
nie chroni go przed odpowiedzialnością. Pozostanie bogaty materiał
dowodowy w postaci „Niebieskiej
Karty”. Musi również pamiętać, że
policjant podejmie interwencję nie
tylko na podstawie zawiadomienia
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