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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

INFORMATOR RZGOWSKI
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Informacje: - ogólna 913
 - PKP 94-36
 - PKS 631-97-06
 - celna 638-82-10
Ośrodek Zdrowia 214-11-72, 214-11-73
 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
 Łódź, ul. Zielona 29 630-84-23
Apteka „Cefarm” 214-10-27
 Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria” 227-84-84
 Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt 214-10-58
 Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
 całą dobę 214-10-65
 0601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka 214-10-04
 Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska 214-12-00
 Rzgów, ul. Łódzka 2 (godz. 8.00-15.00)
 Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35/39 214-12-30
 C.H. Ptak (godz. 8.00-13.00)
Posterunek Policji 214-10-07
 Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
* dzielnicowy (Rzgów) 0603-096-016
* dzielnicowy 0603-096-014
 (St. Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko,
 Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
* dzielnicowy 0605-102-151
 (Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
 Czyżeminek I, II, III, St. Góra do nr. 40)
Komisariat Policji 61-42-560
 Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Ochotnicza Straż Pożarna 214-10-08
 Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
 - Pekao SA 214-19-32
   Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
 - Bank Gospodarki Żywnościowej 227-80-20
   Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-16.00)
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 Miejski 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
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Jak co roku, 1 maja na stadionie „Zawiszy  
Rzgów” odbyły się zawody pożarnicze jedno-
stek gminnych.

Najwięcej drużyn ilościowo wystawiły OSP: po 4 
drużyny OSP Kalinko i Starowa Góra, 3 drużyny OSP 
Bronisin, po 2 drużyny OSP Romanów, OSP Guzew, 
OSP Kalino, nie wzięły udziału w zawodach OSP Stara 
Gadka i Gospodarz.

Bezkonkurencyjną od kilku lat jest drużyna OSP 
Guzew (na zdjęciu), która wygrała konkurencję koronną 
seniorów – drugi był Bronisin, a trzecie miejsce zajęła 
drużyna OSP Rzgów robiąc miłą niespodziankę swoim 
kibicom.

Wszystkie drużyny startowały „fair play”. Sędziowie 
zawodów – stanowili ją kadra oficerska i podoficerska z 

Komendy PSP w Koluszkach – spisali się na medal, nie 
odnotowując żadnych protestów ze strony startujących 
drużyn. Zaangażowanie wszystkich zawodników było 
ogromne, a szczególnie najmłodszych drużyn.

Błędów było mało, czyli punktów karnych pomimo 
zmiany regulaminu w tym roku, a wypracowane czasy 
konkurencji (sztafeta + bojówka) są na dobrym woje-
wódzkim poziomie.

W bieżącym roku we wrześniu w Komendzie Powia-
towej PSP w Koluszkach odbędą się zawody powiatowe 
OSP. Przekonamy się wtedy o poziomie naszych drużyn 
pożarniczych.

Marek Bartoszewski
Stanisław Bednarczyk

Wyniki zawodów oraz fotoreportaż - na str. 4-5

Gminne Zawody Pożarnicze 
w Rzgowie

Dotacja Rady Miejskiej 
do wapnowania

W naszej gminie w 2004 r. zainteresowani rolnicy wykonali przy 
udziale dotacji ze strony Rady Gminy Rzgów chemiczne bada-
nia gleb obejmujące oznaczenie kwasowości i zasobności w 
fosfor, potas i magnez.
Po wykonanych analizach zostały przez Stację Chemiczno-
Rolniczą w Łodzi opracowane zalecenia nawozowe w formie 
zielonych książeczek, które otrzymali rolnicy. Na podstawie 
uzyskanych danych został również sporządzony dokument o 
nazwie „dawka CaO wyliczona na podstawie wyników badań 
zakwaszonych gleb”. Dokument ten stanowi podstawę do ubie-
gania się o zakup ściśle określonej ilości dotowanego wapna 
w ciągu 4 kolejnych lat. Potwierdza celowość i racjonalność 
wapnowania.
Nasza Rada Miejska w Rzgowie postanowiła w ramach budżetu 
wesprzeć także w bieżącym roku potrzeby rolników przy naby-
waniu wapna nawozowego. Doceniła wagę wapnowania w 
efektywnym i oszczędnym nawożeniu roślin, jak również w 
korzystnym wpływie tego zabiegu na środowisko naturalne i 
zdrowie mieszkańców. Sprawami organizacyjnymi i rozlicze-
niowymi będę tradycyjnie zajmował się osobiście także w bie-
żącym roku.
Organizacja zadania będzie przebiegać na niżej określonych 
warunkach i zasadach:
1. pełna cena dostarczonego wapna wraz z podatkiem VAT 
(bez dotacji) wyniesie - 53,50 zł za tonę,
2. dostawy realizowane będą bezpośrednio do gospodarstw w 
ilościach transportowych 12,15 i 26 ton każda w cenie niższej 
(33 do 43 zł za tonę), bo pomniejszonej o dotację pochodzącą 
z budżetu Gminy,
3. faktyczna wysokość dotacji uzależniona będzie od zainte-
resowania ze strony rolników. Ostateczna jej wysokość z tego 
względu zostanie określona po zbilansowaniu zapotrzebowa-
nia,
4. warunkiem przyznania i zatwierdzenia dotacji będzie wysiew 
wapna w bieżącym roku,
5. od zainteresowanych rolników oczekujemy zgłoszenia w 
Urzędzie w pokoju nr 2 zapotrzebowania najpóźniej w terminie 
do 29 maja bieżącego roku na wapno nawozowe na cały 2006 
r. z jednoczesnym dostarczeniem w celu skserowania
* dokumentu ustalającego potrzeby gospodarstwa w zakresie 
wapnowania,
* nakazu podatkowego.
Reasumując, zapraszam wszystkich rolników, którzy wykonali 
potrzebne badania chemiczne posiadanych i użytkowanych 
gruntów i są zainteresowani w zakupie i zastosowaniu wapna 
magnezowego w 2007 r., aby przybyli do Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie każdego dogodnego dnia, a najlepiej we wtorki - 
najpóźniej w dniu 29 maja bieżącego roku. Podając powyższe 
informacje uprzejmie proszę o dotrzymanie ustalonego terminu 
zapisu zapewniającego możliwość uzyskania wapna ze wspo-
mnianą dotacją.                                               Edmund Cieślik
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Kronika miesiąca 
Kwiecień 2007

1.04. Msza Św. – II rocznica śmierci Jana Pawła II – udział chóru „Camerata”
2.04. VII Spartakiada Gminna „Mistrz Gier i Zabaw Ruchowych Szkół Pod-
stawowych”
8.04. Rezurekcja wielkanocna – udział Rzgowskiej Orkiestry Dętej
10.04. Komisje Rady Miejskiej w Rzgowie
10.04. Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów
13.04. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze LUKS „Sokół” w Rzgowie
17.04. Komisje Rady Miejskiej
19.04. IX sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
24.04. Szkolenie BHP – pracowników Urzędu Miejskiej (nowo przyjętych)
26.04. Festiwal Bajek w Przedszkolu w Rzgowie
29.04. Manifestacja Patriotyczno-Religijna Babichy-Las

Kronika policyjna
11.04.2007, godz. 21:40, RZGÓW, ul. TUSZYŃSKA. Kierująca samocho-
dem Citroen Berlingo Magdalena C., lat. 28 (zam. Łódź), w trakcie jazdy 
zasłabła, straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i uderzyła w 
słup oświetleniowy. W wyniku uderzenia z urazem kręgosłupa została prze-
wieziona do szpitala w Łodzi. Postępowanie prowadzi PP Rzgów.
15.04.2007, godz. 12:45, RZGÓW. Nieznany sprawca w godz. 12:45/13:10 
na terenie Centrum Handlowego „Ptak”, wykorzystując nieuwagę Alicji I. 
(zam. Łódź), skradł na jej szkodę z torby portfel z pieniędzmi w kwocie 350 
zł oraz kartą bankomatową. Postępowanie prowadzi PP Rzgów.
14.04.2007, godz. 22:00, STAROWA GÓRA, ul. CENTRALNA. Nieznany/i 
sprawca/cy z niezabezpieczonego kurnika skradli siedem kur. Straty 200 zł na 
szkodę Marianny J. Postępowanie prowadzi PP Rzgów.
15.03.2007, godz. 00:00, RZGÓW, ul. OGRODOWA. Bożena G. złożyła 
zawiadomienie o wykroczeniu, z treści którego wynika, iż n/n sprawca/cy 
wybili w oknie jej budynku mieszkalnego trzy szyby o wartości około 150 zł. 
Postępowanie prowadzi PP Rzgów.
18.04.2007, godz. 13:48, RZGÓW, ul. KATOWICKA. Nieustalony sprawca 
dokonał kradzieży 20 litrów oleju napędowego, wartości 54 zł, na szkodę 
Jana K. (zam. Łódź). Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
W przypadku posiadania wiadomości na temat niepokojących zdarzeń, któ-
rymi powinna zainteresować się Policja, prosimy o kontakt osobiście:

Posterunek Policji w Rzgowie, pl. 500-lecia 6, tel. 042/214-10-07
Komisariat Policji w Tuszynie, ul. Żeromskiego 33, tel. 042/614-25-60

Informacja dla właścicieli nieruchomości 
w Gminie Rzgów

Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że w najbliższym czasie na terenie 
gminy przeprowadzona zostanie akcja „spis nieruchomości”.
Pracownik Urzędu sprawdzał będzie:
* Czy na terenie nieruchomości znajdują się pokrycia dachowe zawiera-
jące azbest,
* Jaka jest powierzchnia tych pokryć z rozbiciem na część mieszkalną i 
gospodarczą,
* W jaki sposób właściciel nieruchomości pozbywa się odpadów sta-
łych,
* W jaki sposób właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości płyn-
nych,
* W jaki sposób ogrzewane są budynki w rozbiciu na część mieszkalną i 
gospodarczą (rodzaj kotłów i źródła ciepła),
* Czy właściciel nieruchomości wywiązuje się z obowiązku płacenia 
podatku od posiadania psa.
Jednocześnie Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w 
Rzgowie informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów, tj. 
„Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz „Regula-
minu utrzymania czystości i porządku w gminie Rzgów”, każdy właści-
ciel nieruchomości z terenu gminy ma obowiązek:
* Posiadania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na odbieranie odpa-
dów komunalnych oraz dowodów wpłaty za te usługi,
* Posiadania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych oraz dowodów wpłaty za te usługi (dotyczy 
nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji),
* Złożenia informacji w Urzędzie Miejskim o występowaniu na terenie 
nieruchomości pokryć dachowych zawierających azbest.

Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Rzgowie

Prezent dla OSP Grodzisko 
w 80. rocznicę powstania

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2007 r. Sąd Rejonowy 
dla Łodzi-Śródmieście nadał status „organizacji pożytku 
publicznego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku.

Rejestracja ta nastąpiła po wniosku Zarządu Jednostki do Sądu wraz z 
zatwierdzeniem nowego Statutu Jednostki, nad którym druhowie praco-
wali na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach oraz kilku posiedze-
niach Zarządu. Ciągłe zmiany Statutu i uzupełnienia wniosku w Sądzie to 
zasługa przede wszystkim pracowitości sekretarza jednostki druha Tadeu-
sza Olbana, który dopilnował wszystkich szczegółów.

Stowarzyszenie, jakim jest OSP Grodzisko, jako pierwsze w gminie 
Rzgów posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co uprawnia ją 
do pozyskiwania środków 1-procentowego odpisu od podatku płatników 
podatku dochodowego na działalność statutową. Utrzymywanie w gotowości 
sprzętu bojowego oraz sprawności bojowej jednostki to główne cele, na które 
można te środki przeznaczyć.

Dla chętnych i życzliwych jednostce OSP podajemy konto:
PEKAO S.A. I O/w Rzgowie – nr 90 1240 3435 1111 0000 3027 2206

Gdyby inne jednostki chciały nas naśladować, służymy wiedzą i doświad-
czeniem, a przede wszystkim tekstem Statutu, do którego Sąd Rejestrowy 
uwag już nie wnosił.

W bieżącym roku OSP Grodzisko obchodzi swoje święto – 80. rocznicę 
założenia (18 października 1927 r.). Uroczystość ta odbędzie się 1 lipca 2007 
r. o godz. 13.30 na terenie jednostki.

Na tejże uroczystości poświęcony zostanie sztandar ufundowany przez 
społeczeństwo. Tabliczki z gwoździami fundatorów sztandaru będą uro-
czyście przez nich przybijane na nowym drzewcu na tejże uroczystości.

Cegiełki fundatorów sztandaru są do dnia 7 czerwca br. do nabycia u 
skarbnika OSP – Zdzisława Wróblewskiego – Konstantyna 13a, tel. 042/214-
24-80 oraz W-ce Prezesa Jana Gosa, Grodzisko 17, tel. 042/214-17-75. 
Cegiełki te stanowią jednocześnie zaproszenie na bal.

Prezes OSP Grodzisko
Marek Bartoszewski

Młodzież zapobiega 
pożarom
Finał wojewódzki 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 27 kwietnia br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wolborzu odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej przebiegający pod hasłem „Młodzież zapobiega 
pożarom”.
Turniej rozgrywany był w trzech grupach wiekowych:
I grupa - Szkoły Podstawowe,
II grupa - Szkoły Gimnazjalne,
III grupa - Szkoły Ponadgimnazjalne.
Nasz powiat na szczeblu wojewódzkim reprezentowali:
Bogumiła Kędzierska - I grupa wiekowa,
Jakub Moliński - II grupa wiekowa,
Joanna Wojna - III grupa wiekowa.

Po eliminacjach pisemnych szczebla wojewódzkiego dwóch 
zawodników z naszego powiatu zakwalifikowało się do ścisłego finału, 
gdzie zmagało się odpowiadając na pytania ustne w trzech grupach 
pięcioosobowych. Bezkonkurencyjną zawodniczką w swojej grupie 
wiekowej okazała się Bogumiła Kędzierska, uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Różycy, zajmując I miejsce. Reprezentować ona będzie 
nasze województwo podczas Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, który zorganizowany zostanie w Gnieźnie. Drugi z fina-
listów Jakub Moliński, uczeń Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, również 
wykazał się niebagatelną wiedzą i umiejętnościami zajmując ogólnie 
IV miejsce podczas turnieju w grupie Szkół Gimnazjalnych.

Serdecznie gratulujemy tak dobrych osiągnięć uczestnikom 
wojewódzkich eliminacji turnieju wiedzy pożarniczej, a jednocześ-
nie życzymy Bogumile Kędzierskiej zwycięstwa podczas turnieju na 
szczeblu krajowym.

AGENCJA 
UBEZPIECZENIOWA
IRENA PRZYTULSKA

95-030 Rzgów, ul. Przejazd 7
tel. 0603-76-50-52; 042/214-17-67

proponuje ubezpieczenia:

g majątkowe wielu firm 
oraz jako nowość fundusze emerytalne

g ubezpieczenia na życie

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Klubu dziękuje za ochronę meczu piłkarskiego pomiędzy Zawiszą 
Rzgów i MKS Kutno, który odbył się w dniu 9 maja, Policji z Tuszyna i 
Rzgowa, CT Ptak oraz strażakom OSP Rzgów.

Bogdan Papuga, Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Po remisie 2:2 w meczu z MKS 
Kutno piłkarze reprezentacyjnej 
drużyny Rzgowa zmniejszyli szanse 
awansu do IV ligi z pierwszego miej-
sca w tabeli. Teoretycznie wszystko 
jest jeszcze możliwe, ponieważ do 
zakończenia rozgrywek pozostało 
jeszcze sześć kolejek. Trzeba jednak 
liczyć na potknięcia przeciwników, a 
samemu wszystko wygrywać. Start 
Brzeziny, który po naszym remisie 
z MKS Kutno wyprzedził nas w 
tabeli, już w następnej kolejce stracił 
punkty ze Startem Łódź po przegra-
nej 1:0 i wrócił na trzecie miejsce.

Mecz z MKS Kutno od początku 
ułożył się po naszej myśli, ponieważ 
w 9 minucie Adrian Janiec uzyskał 
dla naszego zespołu prowadzenie, 
które utrzymaliśmy do zakończe-
nia pierwszej połowy. W drugiej 
części również na samym początku 
podwyższyliśmy wynik na 2:0 po 
karnym na Soszyńskim, którego 
wykonywał sam poszkodowany.

Wydawało się, że trzy punkty 
i objęcie przodownictwa w tabeli 
mamy w kieszeni, tym bardziej, że 
nasz zespół stwarzał sobie jeszcze 
sytuacje bramkowe, których - jak 
się później okazało - na nasze nie-
szczęście nie wykorzystaliśmy. 
Gdy goście strzelili gola kontakto-
wego, uwierzyli w końcowy sukces 
i na pięć minut przed zakończeniem 
spotkania wyrównali na 2:2, choć 
kilka chwil przed strzeleniem gola 
wyrównującego Wieczorkowski 
mając przed sobą tylko bramkę nie 
wcelował w piłkę podaną przez Wie-
lemborka.

Wynik remisowy dla gości był 
wynikiem korzystnym, ponieważ 
nie tracili do nas dystansu punkto-
wego i w dalszym ciągu liderowali 
w tabeli. Nasi zawodnicy na tle 
przeciwnika gorzej zaprezentowali 
się w końcówce spotkania. Zadzia-
łała najprawdopodobniej psychika 
i nasi zawodnicy zaczęli bronić 
prowadzenia zapominając o starej 
prawdzie, która sprawdziła się na 
stadionie w Rzgowie, że najlepszą 
obroną jest atak.

Kibice MKS Kutno na swojej 
stronie internetowej zapowiadali, 
że licznie stawią się na meczu w 
Rzgowie, w związku z tym Zarząd 
Klubu musiał zapewnić bezpie-
czeństwo wszystkim przybyłym na 
ten mecz. Spotkanie to było więc 
sprawdzianem organizacyjnym 
dla Zarządu Klubu. Podjęte środki 
bezpieczeństwa były wystarcza-
jące i na meczu nie doszło do żad-
nych incydentów, choć nie udało 
się uniknąć słownych utarczek po 
meczu między kibicami.

Na spotkaniu tym były obecne 
władze Rzgowa na czele z Bur-
mistrzem Janem Mielczarkiem, 
obecni byli też przedstawiciele 
Łódzkiego Związki Piłki Nożnej 
z Prezesem Edwardem Potokiem. 
Byli też przedstawiciele CT Ptak. 
Był też znany działacz piłkarski 
Marek Łopiński. Obecny był też 
Jan Nykiel - Prezes Piotrcovii Piot-
rków Trybunalski oraz wielu preze-
sów klubów IV i V ligi.

Część kibiców ze Rzgowa po 
tym spotkaniu twierdziła, że szkoda 

jest wydawać pieniądze na taki 
zespół. Chciałbym przypomnieć, 
że od kilku lat jesteśmy w ścisłej 
czołówce ligi okręgowej i każdy 
zespół, obojętnie czy jest z Kutna, 
Brzezin czy z Łodzi, musi się z nami 
liczyć. W meczach mogą być tylko 
trzy rozstrzygnięcia. Można wygrać, 
przegrać lub zremisować. Wiadomo, 
że każdy chce wygrywać, ale nie ma 
takich możliwości, aby w jednym 
meczu dwa zespoły wygrały. Wydaje 
się, że kibice z Kutna mogliby mieć 
większe pretensje do swoich zawod-
ników, którzy od kilkunastu kolejek 
przewodzą w lidze, a nie wygrali z 
Zawiszą. Mało - jeszcze nigdy w 
historii potyczek z nami nie odnie-
śli zwycięstwa, a my możemy się 
poszczycić pogromem tego zespołu 
8:0.

Zespół z Kutna ma obiekt spor-
towy na II ligę, a gra w lidze okręgo-
wej. Zawisza na swoim skromnym 
obiekcie wyszkoliła drużynę, która 
przeszkadza zespołowi z Kutna w 
awansie. Rozgrywki jeszcze się nie 
zakończyły. Awans do IV ligi jest 
bliżej, niż by się wydawało.

W pozostałych spotkaniach 
pierwszy zespół Zawiszy pokonał 
Kolejarza Łódź 1:0 (Soszyński); LZS 
Rosanów 4:1 (Czerepiński, Soszyń-
ski – 2, gol samobójczy); Start Łódź 
2:0 (Szymczak, Wielemborek) oraz 
MKS Tuszyn 4:0 (Janiec; Czerepiń-
ski; Dziuba; Soszyński).

Drugi zespół rozegrał cztery 
spotkania, w których zdobył 6 punk-
tów po zwycięstwach nad Jutrzenką 
Bychlew 4:0 (Sowiński – 2, Kopa-
cki, Stopczyk) oraz Metalowcem 
Łódź 2:1 (A. Salski, Klimczak). W 
dwóch spotkaniach zespół doznał 
porażek z pretendentami do awansu 
do ligi okręgowej LKS Gałkówek 
1:0 oraz z Włókniarzem II Konstan-
tynów 2:0.

Drużyna „Kuchar”, w której 
grają zawodnicy z rocznika 1993, po 
zmianie trenera poczyna sobie tro-

szeczkę gorzej, jeśli chodzi o wyniki, 
choć i tak nie są one złe, ale ambicje 
zawodników są wyższe. Z czterech 
rozegranych spotkań wygraliśmy 
mecz z Włókniarzem Konstantynów 
4:1 (Zapieraczyński – 2, Mikinka, 
Sztandor); zremisowaliśmy z LUKS 
Wiśniowa Góra 1:1 (Kędziera); 
przegraliśmy z Widzewem Łódź 2:1 
(Kędziera); oraz z ChKS Łódź 1:0.

Najmłodsza drużyna „Górski”, 
którą opiekuje się trener Jan Łubis, 
pokonała Włókniarza Konstantynów 
5:0 (Górski, Pokorski, Pierzyński, 
Pędziejewski – 2) oraz przegrała z 
UKS SMS Łódź 8:2 (Górski, Pokor-
ski); PTC Pabianice 4:1 (Rechciń-
ski) oraz Startem Łódź 5:0.

Bardzo dobrze z kolei wiedzie 
się drużynie grające w Klasie Okrę-
gowej Juniorów, którzy na pięć 
rozegranych spotkań wygrali cztery 
z KS Nowosolna 4:3 (Kosiński – 2, 
Bartoszek, Plesiak); KKS Koluszki 
6:1 (Gorzkiewicz – 2; Krajewski - 2; 
Bartoszek; Kosiński); Andrespolią 
W. Góra 5:1 (Kosiński – 2; Gorz-
kiewicz; Sowiński; Plesiak) oraz 
MKP Zgierz 1:0 (Bartoszek). Jedyną 
porażkę zespół poniósł z RKS Łódź 
3:1 (Grzybowski).

Zespół juniorów ostatni mecz 
rozgrywał będzie 27 maja. Po tym 
terminie dwa spotkania do rozegra-
nia będzie miał jeszcze drugi zespół 
Zawiszy. Mamy w planie, aby zespół 
trenera Łubisa te dwa spotkania 
rozegrał zamiast drugiej drużyny, 
ponieważ już od następnego sezonu 
chcemy, aby ten zespół w całości 
występował w drugiej drużynie 
wsparty jedynie dwoma lub trzema 
zawodnikami pierwszego zespołu.

Mecze te będą przetarciem szla-
ków w piłce seniorskiej, a zarazem 
dadzą nam odpowiedź, czy decyzja 
o grze przez tych chłopców w dru-
giej drużynie będzie słuszna.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Dopóki piłka w grze, 
wszystko jest jeszcze możliwe
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Świerszczykowe wierszyki

Z SESJI 
POWIATOWEJ...
W dniu 27.04.2007 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Łodzi odbyła się VIII sesja Rady Powiatu, na której udzie-
lano absolutorium Zarządowi. Absolutorium udzieliło 18 
radnych przy jednym radnym nieobecnym na sesji.

Przyjęty program posiedzenia sesji umożliwia radnym złożenie interpe-
lacji na początku posiedzenia, wykorzystując tę możliwość zabrałem głos w 
następujących sprawach:
- Ustawie o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 
czerwca 1997 r., rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usu-
wania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r.
- Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach
- Ustawie Prawo Energetyczne
- komunikacji na linii Tuszyn – Rzgów – Brójce – Andrespol – Koluszki

Ustawa o usuwaniu azbestu narzuca właścicielom nieruchomości prze-
kazanie informacji do Urzędu Miejskiego, Gminy o ilości występowania 
azbestu na poszczególnej nieruchomości. Jednak właściciele nieruchomości 
nie wywiązują się z tego obowiązku. Ustawa Prawo Energetyczne nakazuje 
Gminom prowadzić ewidencję środków grzewczych z uwzględnieniem ile 
np. węgla zużył właściciel na ogrzanie swojej nieruchomości. Ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w Gminach nakazuje prowadzić ewidencję 
mówiącą o ilości podpisanych umów na wywóz nieczystości z nieruchomości 
zarówno stałych, jak i ciekłych.

Wszystkie te ustawy narzucają obowiązki na właścicieli nieruchomości, 
a Gminom nakazują prowadzić ewidencję, ale oczywiście środki finansowe 
za tym nie płyną.

Z uwagi na fakt, że znam ten problem, który nie tylko występuje na tere-
nie naszej Gminy, zaproponowałem, aby na terenie powiatu przeprowadzić 
spis wszystkich nieruchomości.

Powinniśmy opracować ankietę dla całego powiatu. Spisu dokonałaby 
każda Gmina we własnym zakresie (która wcześniej czy później taki spis 
będzie musiała wykonać), ale koordynatorem byłby Pan Starosta. Po rozmo-
wie z Panem Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy uzyskałem informację, 
iż Gminy mogłyby otrzymać pracowników do przeprowadzenia spisu. Jaka 
byłaby korzyść z przeprowadzenia takiego spisu:
- Gminy praktycznie nie poniosłyby kosztów przeprowadzenia spisu,
- powstałaby wspólna baza danych dla całego powiatu,
- możliwość wystąpienia o dofinansowanie z funduszy strukturalnych (środ-
ków na: gospodarkę odpadami, wymianę pokryć dachowych czy wymianę 
na ekologiczne kotły grzewcze) jako reprezentacja 6 Gmin, czyli Powiat. 
Wspólna inicjatywa miałaby większe szanse na powodzenie przy pozyska-
niu środków. Niestety, moja propozycja nie została właściwie przyjęta przez 
Pana Starostę.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami, opracowany w 2003 roku, opi-
suje odpowiednio problematykę związaną z wyrobami i odpadami zawierają-
cymi azbest, formułując właściwe dla tej sytuacji wnioski, do ważniejszych 
należą:
- zebranie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informacji o 
rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu,
- opracowania planów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie 
województwo, powiat, gmina,
- oczyszczanie terenów i obiektów publicznych w gminach szczególnie 
zanieczyszczonych azbestem.

Wszystkie te zamierzenia są zgodne z zadaniami ujętymi w krajowym 
„Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 
2002 r. Dlatego dziwi mnie postępowanie Pana Starosty, który nie odczuwa 
potrzeby rozwiązania problemu przy udziale Powiatu.

Wynika jednoznacznie, że wystąpienie z wnioskiem o pozyskanie środ-
ków z funduszy unijnych wymaga bazy danych, o której wcześniej pisałem.

Na sesji usłyszałem również zdanie, które mnie zdumiało, mianowicie: 
działania jak z PRL-u. Niesamowite to, że ustawodawca ustanowił takie 
prawo; to, że Unia Europejska dba o ekologię i dopłaca do projektów ekolo-
gicznych, ale sporządzonych o prawidłowe dane statystyczne - to działania 
jak z PRL-u? To, że chcę pomóc naszym mieszkańcom, aby otrzymali środki 
na wymianę pokryć dachowych czy kotłów grzewczych w swoich gospodar-
stwach domowych, to działanie jak z PRL-u?

Mieszkańcy naszej Gminy przychodzą do Urzędu z pytaniami, czy są 
dopłaty do utylizacji azbestu, czy są dopłaty do wymiany kotłów grzewczych 
na ekologiczne? Możemy niestety tylko w tej chwili udzielić informacji, 
które firmy utylizują azbest oraz o możliwości pozyskania kredytu preferen-
cyjnego na demontaż i utylizację azbestu. Kredyt udzielany jest przez Bank 
Ochrony Środowiska S.A.
- na okres 3 lat,
- na 70% kosztów inwestycji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaca 
jedynie do odsetek udzielonego kredytu.

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od dopłaty Funduszu do odse-
tek i wynosi ok. 2% w skali roku. Warunkiem udzielenia kredytu jest posia-
danie zdolności kredytowej, zabezpieczenie spłaty kredytu oraz pozytywna 
decyzja Funduszu dotycząca inwestycji i przyznania dopłaty. Prowizja ban-
kowa wynosi 2%. Kredyt wypłacany jest gotówkowo w formie zapłaty za 
fakturę wystawioną przez wykonawcę.

Na drugiej sesji Rady Powiatu zadałem Panu Staroście pytanie, ale 
również skierowałem prośbę, aby przeanalizował możliwość uruchomienia 
komunikacji na trasie Tuszyn - Rzgów - Brójce - Andrespol - Koluszki. Jest to 
problem dla mieszkańców naszej Gminy, ponieważ uciążliwy jest dojazd bez 
własnego samochodu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Policji, Straży Pożarnej czy szkolnego psychologa. Dotarcie z dzieckiem 
przez Łódź do Koluszek to całodzienna wyprawa z wieloma przesiadkami. 
Niestety, nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi, dlatego na ostatniej sesji powtó-
rzyłem swoją prośbę.

Konrad KobusJubileuszowy Festiwal 
Twórczości Dziecięcej 

w Przedszkolu Publicznym 
Tegoroczny już dziesiąty Festiwal Twórczości Dziecięcej miał swój uro-

czysty finał 26 kwietnia, a złożyły się na niego występy małych artystów oraz 
wystawa dziecięcych prac plastycznych, połączona z ich sprzedażą.

Dzień ten poprzedziły jednak wielodniowe przygotowania we wszystkich 
grupach. W grupie drugiej i trzeciej odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami, w 
czasie których przedszkolaki wspólnie z najbliższymi tworzyły małe „arcy-
dzieła” sztuki plastycznej. W tym okresie w pozostałych grupach mali twórcy 
pod kierunkiem pań nauczycielek realizowali własne projekty plastyczne 
oraz przygotowywali część artystyczną wielkiego finału.

Kiedy nadszedł ten wielki dzień, na licznie przybyłych gości czekały 
wielkie atrakcje. Na część artystyczną złożyły się tańce wykonane przez tan-
cerzy z grupy IV, bajka zaprezentowana przez aktorów z grupy I oraz pio-
senki ilustrowane ruchem zaśpiewane przez maluchy z grupy II.

Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni do przedszkolnej galerii, 
gdzie mogli wybrać i zakupić prace małych artystów. Hojność przyjaciół 
przedszkola umożliwiła zgromadzenie środków finansowych, przeznaczo-
nych na zakup sprzętu fotograficznego, który pozwoli na utrwalenie wszyst-
kich ważnych uroczystości i chwil z życia naszej placówki.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i najbliższym naszych wychowanków 
oraz przedstawicielom Urzędu Miasta za przybycie, a pracownikom GOK-u 
za pomoc w organizacji nagłośnienia imprezy.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Konkurs wiedzy matematycznej
Dnia 25 kwietnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Rzgowie odbyła 

się piąta edycja wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy matematycznej. W 
konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas IV-VI, którzy mieli do rozwiąza-
nia 12 zadań. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań 
matematycznych uczniów, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy matematycznej 
uczniów, stworzenie okazji do sprawdzenia przez uczniów swego poziomu 
wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki.

Po sprawdzeniu wszystkich prac i zliczeniu punktów podsumowano kon-
kurs. I miejsce zajął uczeń klasy Vb Krystian Łuczyński, II miejsce - uczeń 
klasy Vb Dominik Makiewicz, III miejsce - uczennica klasy IVb Iza Pycio. 
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Organizator: Beata Dobosz

COCA–COLA CUP 2007
13 kwietnia reprezentacja Szkoły Podstawowej w Rzgowie rozegrała tur-

niej piłkarski na stadionie w Aleksandrowie Łódzkim.
Pierwszy mecz z drużyną z Aleksandrowa Łódzkiego wygraliśmy 10:0 

(bramki: D. Sztandor – 3, M. Pokorski – 1, D. Strzałkowski – 2, H. Rechciń-
ski – 2, A. Górski - 2). W drugim meczu pokonaliśmy drużynę z Konstanty-
nowa Łódzkiego 3:1 (bramki: D. Sztandor – 2, H. Rechciński – 1). Dzięki 
temu jako jedyny zespół awansowaliśmy do dalszych rozgrywek.

Skład naszej reprezentacji: Hubert Rechciński, Tomasz Salski, Mate-
usz Pokorski, Adrian Górski, Damian Strzałkowski, Krzysztof Jędrzejczyk, 
Mateusz Kuzik, Adrian Pisiałek, Damian Sztandor.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wymienionym i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych podczas kolejnego etapu eliminacyjnego. Pragnę rów-
nież podziękować panu Janowi Salskiemu za poświęcenie swojego czasu i 
pomoc organizacyjną.                                               Krzysztof Chrzanowski

Nasza recenzja
Królowa Noor: autobiografia, przeł. z ang. Barbara Cendrowska, 
wyd. 5, W-wa 2005, „Albatros”, s. 446.

Autobiografia królowej Noor, żony zmarłego w 1999 r. króla Jordanii 
Husajna, to opowieść o życiu szczęśliwym, a przy tym bardzo nieoczekiwa-
nym.

W 1976 r. młoda Amerykanka Lisa Halaby, absolwentka wydziału archi-
tektury, planująca karierę dziennikarską, została przedstawiona na płycie lot-
niska w Ammanie Husajnowi i członkom jego rodziny. W dwa lata później 
27-letnia kobieta w ciągu jednego dnia zostaje królową Jordanii, muzułmanką 
i macochą ośmiorga dzieci z poprzednich trzech małżeństw króla. Jako jego 
żona dzieliła z nim życie przez 21 lat, mieli czworo dzieci.

W autobiografii Noor opowiada o okolicznościach spotkania z Husajnem, 
zawarcia małżeństwa - nowoczesnej kobiety z władcą arabskiego kraju, w 
którym obowiązują feudalne prawa definiujące rolę kobiety. Pisze o dwor-
skiej etykiecie i swoich obowiązkach jako królowej, o przejściu na islam 
oraz wyrzeczeniach żyjąc pod nieustanną obserwacją otoczenia i obstrzałem 
mediów.

Była uczestniczką wielu międzynarodowych wydarzeń i spotkań, przed-
stawiła portrety i relacje wielu sławnych polityków, między innymi królo-
wej Elżbiety II, prezydentów USA Cartera i Regana i kilku innych znanych 
postaci świata polityki.

Mirosława Olszewska

Świerszczykowe wierszyki
15 maja (wtorek) o godz. 12.00 rozpoczęły się w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Rzgowie gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Świerszczy-
kowe wierszyki” dla dzieci w wieku 6-10 lat. Do przeglądu gminnego zakwa-
lifikowało się 21 dzieci z trzech szkół z gminy Rzgów. Przed samą recytacją 
przygotowanych wierszy instruktorzy z Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi 
wystąpili w przedstawieniu pt. „Kabaret z sową, rakiem i ślimakiem”.

No i zaczęło się! Atmosfera w GOK-u nasycona była napięciem, stresem 
i tremą. A jednak mali artyści stanęli na wysokości zadania. Poziom był nie-
zwykle wysoki i wyrównany. Niestety, jury musiało trzymać się regulaminu 
konkursu i do Wielkiego Finału zakwalifikowało się troje dzieci: Agnieszka 
Fryczka ze SP w Kalinie, Klaudia Muras ze SP w Rzgowie oraz Emilian 
Gałązka ze SP w Kalinie.

W/w osoby wystąpią w Wielkim Finale, który odbędzie się 2 czerwca o 
godz. 10.00 w Łódzkim Domu Kultury. Zwycięzcy otrzymali nagrody rze-
czowe, zaś pozostali uczestnicy – drobne upominki. Na pewno nie wszyscy 
byli zadowoleni, jednak wielu młodych recytatorów opuściło salę GOK-u z 
silną motywacją i postanowieniem zwyciężenia konkursu recytatorskiego w 
przyszłym roku. Czego im z całego serca życzymy. Do zobaczenia za rok.

Zawody Wędkarskie w Rzgowie
Koło Wędkarskie w Rzgowie z okazji Dnia Dziecka organizuje w dniu 7 

czerwca 2007 roku o godz. 16.00 - zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, 
na zbiorniku wodnym w Rzgowie przy ul. Zielonej.

Zawody odbędą się metodą spławikową. Uczestnicy zawodów przyno-
szą własny sprzęt wędkarski. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i 
nagrody, dla pozostałych uczestników zawodów upominki wędkarskie. Po 
zakończeniu zawodów organizatorzy przewidują ognisko z pieczeniem kieł-
basek.

Sponsorami zawodów są Rada Miejska Rzgów, Firma „Hazet” Państwa 
Gorzkiewiczów w Rzgowie, ZPM „Grot” Starowa Góra.

Organizator Zawodów
Włodzimierz Kaczmarek

Firma „FEMI” w Rzgowie
zatrudni pracowników branży metalowej 

(ślusarz, tokarz).

Tel. 042/214-18-66
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

A oto wyniki zawodów:

Klasyfikacja generalna zawodów w 
grupie „A” – mężczyźni:
1. OSP Guzew 103,45 pkt
2. OSP Bronisin 106,45 pkt
3. OSP Rzgów 118,15 pkt
4. OSP Kalino 119,30 pkt
5. OSP Prawda 127,35 pkt
6. OSP Romanów 134,23 pkt
7. OSP Grodzisko 157,00 pkt
8. OSP Kalinko 166,40 pkt
9. OSP Starowa Góra 167,71 pkt
Klasyfikacja generalna zawodów w 
grupie „C” – kobiety:
1. OSP Bronisin 129,20 pkt

2. OSP Guzew 140,01 pkt
3. OSP Starowa Góra 163,73 pkt
4. OSP Kalinko 167,65 pkt
Klasyfikacja generalna zawodów w 
grupie CTIF – grupa „A” chłopcy 
12-15 lat:
1. OSP Starowa Góra 1012,95 pkt
2. OSP Kalino 998,25 pkt
3. OSP Kalinko 991,35 pkt
4. OSP Bronisz 981,75 pkt
5. OSP Romanów 917,70 pkt
Klasyfikacja generalna zawodów w 
grupie CTIF – grupa „C” dziewczęta 
12-15 lat:
1. OSP Kalinko 984,15 pkt
2. OSP Starowa Góra 939,45 pkt

o

Gminne Zawody Pożarnicze w Rzgowie

Order Kawalera Uśmiechu
W dniu 22.04.2007 r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w przepięk-

nej uroczystości, jaką jest przyznanie Orderu Uśmiechu ludziom niezwykle 
oddanym dzieciom, życzliwym, pełnym ciepła i miłości. Przyznanie poprze-
dzone jest wypiciem soku z cytryny. 852. Order Kawalera Uśmiechu otrzy-
mał mieszkaniec Łodzi, Tadeusz Kaczor – Honorowy Konsul Republiki 
Węgierskiej w Łodzi, a zarazem Prior Międzynarodowego Zakonu Rycer-
skiego Św. Jerzego w Polsce. Jest to unikalne odznaczenie nadawane przez 
dzieci ludziom dorosłym. W 1975 r. decyzją Sekretarza Generalnego ONZ 
Order Kawalera Uśmiechu uzyskał status międzynarodowy. Posiadaczami 
tego Orderu są między innymi: Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, kró-
lowa Szwecji Sylwia, księżna angielska Sara Fergusson, Irena Kwiatkowska, 
Janina Ochojska, Anna Dymna.

Idea Orderu Kawalera Uśmiechu narodziła się w Polsce, by potem rozpo-
wszechnić się po całym świecie.

Bardzo się cieszymy, że Pan Tadeusz Kaczor otrzymał ten Order. Swoją 
postawą wobec dzieci zasłużył na niego w pełni.    Uczniowie SP w Kalinie

Babichy 2007
Liczna grupa uczniów z kl. II-VI, reprezentujących SP im. Św. Królowej 

Jadwigi w Kalinie, uczestniczyła w uroczystości patriotyczno-religijnej w 
Babichach dla uczczenia tragicznych wydarzeń, jakie miały tam miejsce w 
czasie II wojny światowej. W tym miejscu rozstrzelano 22 Polaków i zako-
pano ich zwłoki. Po wojnie zostały one ekshumowane i pochowane na cmen-
tarzu w Tuszynie.

Babichy to jedyne miejsce Pamięci Narodowej w naszej Gminie, o którym 
należy zawsze pamiętać.                 Uczestnicy uroczystości z SP w Kalinie

ALE AKCJA
W Szkole Podstawowej w Rzgowie został przeprowadzony turniej piłki 

nożnej „ALE AKCJA”, w którym ważne było, kto zwycięży, ale najważniej-
sze to, aby chłopcy mieli szansę zrobienia czegoś więcej, niż wymaga szkolny 
program. Mogli się zintegrować, poczuć smak „zdrowej” rywalizacji.

Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem „każdy z każdym”, czyli 
wszystkie drużyny miały możliwość zagrać ze sobą. Oczywiście celem było 
wyłonienie obiektywnie najlepszej drużyny turnieju. Punktacja wyglądała 
następująco: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, za przegraną nie było 
punktów.

Mistrzem turnieju została drużyna, która zdobyła największą liczbę 
punktów, czyli klasa 6A. Drugie miejsce zajęła klasa 6B, a trzecie – klasa 5A. 
Kolejne miejsca: czwarte – 5B, piąte – 4A i miejsce szóste – klasa 4B.

Królem strzelców turnieju został Hubert Rechciński, wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy, specjalne wlepki, natomiast trzy najlepsze zespoły dostały 
dodatkowo pamiątkowe „smycze”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych, tym razem w rozgrywkach piłkarskich „Coca–coli”. 
Bez względu na to, kto zdobędzie nagrody, zwycięzcami będą wszyscy!                                                                   

Krzysztof Chrzanowski

Kwiecień miesiącem 
pamięci narodowej

W dniu 29 kwietnia (niedziela) w Babichach na uroczystych obchodach 
związanych z Kwietniem Miesiącem Pamięci Narodowej, Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka zaprezentowało przedstawienie przygotowane 
przez p. J. Siwińską, p. B. Ways i p. J. Rogalę, wraz z uczniami z klasy IIa 
i IIc.

Wszyscy z uwagą wysłuchali wierszy i melodii patriotycznych, które 
przybliżyły mam czasy walki i poświęcenie dla ojczyzny. Nastrój całej uro-
czystości był niezapomniany.                     Marcin Goss, kl. IIId gimnazjum

OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA
Trzeci maja jest dniem wolnym od pracy i nauki, gdyż, jak co roku, 

obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja.
Ta ustawa rządowa została powołana w dniu 3 maja 1791 r. z inicjatywy 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zawierała szereg praw mających 
na celu uzdrowienie Rzeczypospolitej. Powstała ona, jak mówi preambuła, 
„dla dobra powszechnego, dla ugruntowana wolności, dla ocalenia Ojczyzny 
naszej i jej granic”.

W dniu 26 kwietnia 2007 r. w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka odbył się 
uroczysty apel poświęcony temu ważnemu wydarzeniu. Przygotowały go: p. 
H. Karbowniczak, p. A. Pokorska-Salska i p. Beata Ways wraz z uczniami z 
klasy Ic oraz Id. Do przygotowań włączyła się również Szkoła Podstawowa 
ze Rzgowa, a dokładnie klasa IVa.

Wspaniała inscenizacja przybliżyła wszystkim realia tamtej epoki, a tym 
samym dała możliwość zrozumienia przesłania, które niosła ze sobą kon-
stytucja. Oprócz radykalnych reform zawierała ona w sobie siłę, która dała 
narodowi nadzieję na lepsze jutro.

Dla uczniów naszej szkoły była to cenna lekcja historii. Przedstawienie 
zostało zaprezentowane także na uroczystości w dniu 3 maja w parku im. A. 
Mickiewicza w Rzgowie.                            Marcin Goss, kl. IIId gimnazjum

Lekcja historii w muzeum
1 kwietnia to tradycyjny dzień „Prima aprilis”, dzień płatania swoim 

najbliższym nieszkodliwych psikusów, a także początek Miesiąca Pamięci 
Narodowej. W miesiącu tym myślimy częściej o naszej tragicznej historii 
w XX wieku, o tych wszystkich, których mogiły są rozsiane daleko poza 
Polską, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie.

Tego dnia klasa VI wybrała się do Warszawy, aby zwiedzić Muzeum 
Powstania Warszawskiego i tym samym oddać hołd tym wszystkim - zarówno 
żołnierzom AK, jak i cywilnej ludności - którzy oddali swe życie w walce o 
wolność Ojczyzny w czasie II wojny światowej. Byliśmy tam pierwszy raz, 
zwiedzanie z przewodnikiem zajęło nam 2 godziny.

To nietypowe muzeum, jedyne, niepowtarzalne, przebywając w nim ma 
się uczucie, że jest się w samym środku walk powstańczych. Bez przerwy 
słychać odgłosy strzałów z karabinów maszynowych, latających samolotów, 
stukot powstańczej drukarni drukującej ulotki powstańcze, fragment kanału, 
którym 60 lat temu wędrowali powstańcy po zajęciu kolejnych dzielnic przez 
Niemców.

Stamtąd wróciliśmy na Stare Miasto, Plac Piłsudskiego, widzieliśmy 
wielki krzyż układany ze zniczy dla uczczenia II rocznicy śmierci Jana Pawła 
II. Weszliśmy do Katedry Św. Jana – gdzie w godzinach przedpołudniowych 
odbył się ingres nowego metropolity warszawskiego arcybiskupa K. Nycza. 
Widzieliśmy Kolumnę Króla Zygmunta III - tego, który przeniósł stolicę z 
Krakowa do Warszawy, Pomnik Jana Kilińskiego, Małego Powstańca.

Była to niezapomniana lekcja historii dla młodych obywateli naszego 
kraju. Utrwaliła wśród nich tę wiedzę, którą otrzymali w szkole.

Turniej o Bezpieczeństwie 
w Ruchu Drogowym

Dnia 28 marca w SP Rzgów przeprowadzone zostały eliminacje gminne 
do ogólnopolskiego turnieju o ruchu rowerowym dla uczniów klas VI posia-
dających kartę rowerową.

Poszczególne szkoły z naszej gminy wytypowały po jednej drużynie 3-
osobowej. Zawodnicy wykonywali zadania samodzielnie. Do klasyfikacji 
ogólnej zdobyte punkty sumowały się. Najwięcej punktów (66 na 75 możli-
wych) zdobyła drużyna z SP Rzgów w składzie: M. Wójcik, M. Rodkiewicz, 
K. Łuczyński. Drugie miejsce, 65 punktów, drużyna z SP Guzew w składzie: 
M. Gabrych, D. Subdzia, K. Marchewczyński. Trzecie miejsce, 62 punkty, 
drużyna z SP Kalino w składzie: A. Samiec, K. Sochacki, P. Stankiewicz. 
Maksymalną ilość punktów (25) zdobył W. Gabrych z SP Guzew.

Drużyna ze Rzgowa pojedzie na eliminacje powiatowe do Koluszek. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody dla wszystkich zawod-
ników ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Rzgowie. Dziękujemy 
Pani H. Łuczyńskiej za poczęstunek.                         Jarosław Marianowski

EGZAMIN GIMNAZJALNY
W dniach 24 i 25 kwietnia 2007 r. w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka 

odbył się egzamin gimnazjalny dla klas trzecich. Pierwszego dnia składał 
się on z części humanistycznej, drugiego zaś z matematyczno-przyrodniczej.

Jak co roku, wydarzeniu temu towarzyszyły duże emocje. Uczniowie w 
ostatnich tygodniach wspólnie z nauczycielami intensywnie pracowali powta-
rzając materiał. Każdy z nich ma nadzieję na zdobycie dużej ilości punktów i 
dostanie się do wymarzonej szkoły średniej.

Wyniki egzaminu zostaną poznane dopiero w czerwcu. Oby się udało. 
Trzymamy kciuki.                                                               Jadwiga Siwińska
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Manifestacja 
w Babichach

Tradycyjnie od kilkunastu lat w ostatnią niedzielę kwietnia (w br. 
29 kwietnia) - Miesiąca Pamięci Narodowej, odbyła się Manifestacja 
Patriotyczno-Religijna w lesie k. Babich, gdzie w 1942 roku hitlerowcy 
zamordowali 22 Polaków.

Z przystanku Modlica nastąpił przemarsz z orkiestrą dętą koro-
wodu, w którym uczestniczyły poczty sztandarowe: Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, jednostek OSP, Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiellończyka, SP w Rzgowie im. Jana Długo-
sza, SP w Kalinie im. Św Królowej Jadwigi, Orkiestry Dętej, Władze 
Miasta Rzgowa, młodzież szkolna, przedstawiciele spółki leśnej oraz 
mieszkańcy naszej gminy i goście.

Po odegraniu Hymnu Państwowego przez orkiestrę dętą delegacje 
Władz miasta, Związku Kombatantów i Spółki Leśnej przy dźwiękach 
werblistek złożyły wiązanki kwiatów na pomniku. Przed rozpoczęciem 
mszy św. rzgowski chór „Camerata” zaśpiewał pieśń „O Panie” - mod-
litwę żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystą mszę św. celebrował proboszcz naszej parafii ks. 
Kanonik Tadeusz Malec. W trakcie mszy po komunii chór „Camerata” 
odśpiewał pieśń „Pan zstąpił z nieba” oraz pieśni odgrywała nasza 
orkiestra. Na zakończenie mszy św. chór i wierni odśpiewali pieśń 
„Boże coś Polskę”.

Następnie uczniowie rzgowskiego gimnazjum zaprezentowali pro-
gram artystyczny, deklamując wiersze i pieśni patriotyczne opraco-
wane przez nauczycieli: Jolantę Rogalę i Jadwigę Siwińską.

Podziękowanie za udział w/w uczestnikom złożyła Prezes Koła 
Kombatantów RP Pani Halina Śpionek. Przy dźwiękach orkiestry 
nastąpiło wyprowadzenie pocztów sztandarowych i nastąpiło zakoń-
czenie manifestacji.
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Obchody Święta 3 Maja 2007 r.
Uroczyście obchodziliśmy 
216. rocznicę Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

W barwnym korowodzie na 
Placu 500-lecia uczestniczyły 
poczty sztandarowe: Związku Kom-
batantów RP, Zarządu Gminnego 
PSL, Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka, Szkoły Podstawo-
wej w Rzgowie im. Jana Długosza, 
Szkoły Podstawowej w Kalinie im. 
Św. Królowej Jadwigi, jednostek 
OSP, orkiestry dętej i członkowie 

orkiestry dętej, Zespołu Pieśni i 
Tańca „Rzgowianie”, chór „Came-
rata” oraz władze Miasta z Burmi-
strzem Rzgowa Panem Janem Miel-
czarkiem, Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Panem Markiem Barto-
szewskim oraz mieszkańców miasta 
i gminy.

Po przemarszu wszyscy udali 
się do kościoła na mszę św., gdzie 
zebranych powitał ksiądz wikary 
Robert Nowak, a mszę św. celebro-
wał ks. Eugeniusz Szymański. Pod-
czas mszy św. w intencji ojczyzny 

przedstawiciele władz Miasta złożyli 
wiązanki kwiatów na ołtarzu Matki 
Boskiej Królowej Polski. Donio-
sły charakter mszy św. podkreśliły 
pieśni wykonane przez Zespól 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” (pieśń 
stworzenia), chór „Camerata” (Gdy 
klęczę przed Tobą), orkiestrę dętą i 
wiernych (Boże coś Polskę).

Po mszy św. uczestnicy prze-
szli do estrady w parku im. Adama 
Mickiewicza, gdzie odbyła się część 
patriotyczno-artystyczna. Hymn 
Państwowy 3-zwrotkowy odśpie-
wany został przez „Cameratę”, a 
zaraz po nim rys historyczny 216. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja przedstawił uczeń naszego 
gimnazjum Krzysztof Muras. W 
dalszej kolejności wystąpił chór 
„Camerata” śpiewając pieśń „Witaj 
majowa Jutrzenko” i pieśń „Rzgów 
nasze miasto”, po czym nastąpiło 
wyprowadzenie pocztów sztandaro-
wych z orkiestrą.

Piękna słoneczna pogoda 
pozwoliła, by wszyscy artyści z 
domu kultury mogli zaprezentować 
swoje umiejętności na scenie w 
rzgowskim parku. „Krasnale” raz po 
raz ukazywali się widzom w coraz 
to innych układach i tak: rozpoczęły 
tańcem szkockim, później popisy-
wały się w „wiosennej polce” i to 
one najliczniej zakończyły tańcem 
„Every body” część artystyczną 

obchodów Święta 3 Maja, w której 
wzięli udział jeszcze „Rzgowianie” 
- grupa początkująca - „Kujawiak 
z chustami” oraz polka dziadek - 
debiutowali!

Podstawowy skład ZPiT „Rzgo-
wianie” zatańczył tańce łowickie. 
Oglądaliśmy ponadto: duet taneczny 
Paulina i Kamil, grupę tańca współ-
czesnego „Wita”, występ Szymona 
Kuzika, który wykonał mazurka na 
skrzypcach. Licznie zgromadzeni 
widzowie mogli przez godzinę 
podziwiać swoje pociechy na scenie. 
Dzięki doskonałej organizacji i 
współpracy rodziców imprezę wio-
senną, okolicznościową w Rzgowie 
można zaliczyć do udanych.


