NIEDOSYT

WIELKA WYCINKA

W ostatnich tygodniach w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie trwały
przygotowania do udziału ZPiT „Rzgowianie” w Ogólnopolskim Przeglądzie
Zespołów i Kapel Ludowych Stylizowanych im. J. Derlety w Szydłowcu.
Grupa taneczna zwiększyła częstotliwość zajęć, by solidnie przygotować się do tego konkursu. Był to okres wzmożonej pracy dla młodzieży nie
tylko ze względu na naukę tańców ludowych. Większość tancerzy zdawała w
tym roku egzamin dojrzałości, inni po pracy chodzą na kurs prawa jazdy, a
pozostali – studenci mają sesję egzaminacyjną, a mimo to znajdują czas i z
przyjemnością przychodzą na próby i uczestniczą w tworzeniu i odtwarzaniu
kultury w niezbyt sprzyjających warunkach. Mała, duszna sala do ćwiczeń w
GOK wymusza organizowanie zajęć w kilku etapach i utrudnia przyuczanie
do poruszania się na przeważnie dużych scenach.
Taką właśnie dużą scenę przygotowało Szydłowieckie Centrum Kultury,
na której 9 czerwca „Rzgowianie” błyszczeli w świetle reflektorów. W konkursie zatańczyli „Tańce Łowickie i Rzeszowskie” w taki sposób, że jury
przyznało grupie ze Rzgowa II miejsce (z nagrodą pieniężną). Znowu o krok
od zwycięstwa. Może to lepiej, że otarli się o I miejsce, bo to może być wskazówką, że nie są jeszcze doskonali i śmiało mogą nadal spotykać się, by szlifować formę.
Sukces ZPiT nie byłby oczywisty, gdyby nie przygrywała mu czteroosobowa kapela, która swoją drogą wzięła udział w konkursie w kategorii kapel
ludowych stylizowanych i zdobyła wyróżnienie również poparte nagrodą pieniężną. Należy dodać, że w tym roku w Szydłowieckim Przeglądzie, trwającym 2 dni, wzięło udział 37 zespołów i kapel ludowych.
Sprzyjająca atmosfera, niepowtarzalna sceneria zamkowego dziedzińca
i urok komnat służących za garderoby oraz kompetentne jury powodują, że
chce się wracać do Szydłowca, gdzie można nie tylko konkurować na scenie,
ale poznać folklor innych regionów naszego kraju, zawrzeć nowe znajomości, wymienić poglądy czy zwyczajnie odpocząć nad fosą otaczającą zamek.

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
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NIE TYLKO ODPOCZYNEK!

Grupa „Krasnale” z Gminnego Ośrodka Kultury będzie w tym roku
wypoczywać i tańczyć w nadmorskiej miejscowości Odargowo. Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy zaplanowany jest od 25 czerwca do 8 lipca. Oprócz
zajęć programowych nasi podopieczni zwiedzą Trójmiasto i Hel. „Krasnale”
będą ćwiczyć trzy układy taneczne, które będzie można zobaczyć podczas
DNI RZGOWA – 25 sierpnia 2007.
Renata Furga – instr. GOK

Nr 6 (147) l CZERWIEC 2007 r.

str. 7

Aż żal serce ściska...
Piękne, dorodne lipy i graby, które rosną wzdłuż drogi ze Rzgowa do Woli
Rakowej, zawsze tworzyły piękny szpaler drzew w swoisty sposób połączony
gałęziami nad jezdnią, tworząc piękny baldachim pełen cienia latem i lśniący
pióropuszem śnieżnego puchu zimą. Byłem dumny, że na drodze do mojego
miejsca zamieszkania jest niepowtarzalny tunel, który stworzyła natura z
żywych drzew.
Lecz od kilku już lat anomalie pogodowe, kwaśne deszcze, gwałtowne
wichury oraz mroźna zima sprzed dwóch lat zebrały swoje żniwo. Drzewa
umierają nagminnie. Nie wytrzymują również konkurencji z coraz szybszymi
samochodami, są wycinane na skrzyżowaniach ze względu na brak widoczności. W ostatnich dniach maja Zarząd Dróg Wojewódzkich zorganizował
wycinkę obumarłych drzew wzdłuż drogi 714.
Na zdjęciach widać je uschnięte przed wycięciem. Sprawna wycinka
poprzez firmę powodowała nawet poważne utrudnienia komunikacyjne.
Kilka mruknięć piły spalinowej i co pozostało? Tylko pień i... pustka, od
której aż oczy bolą do dziś.
Miłośnik przyrody
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W dniu 26 maja 2007 roku obchodziliśmy
Jubileusz 100-lecia Orkiestry Dętej Rzgów.
Rocznica rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym. Po mszy udaliśmy się do
sali OSP Rzgów, gdzie odbyły się główne
uroczystości rocznicowe.

Na jubileusz przybyli: Doradca Wojewody Łódzkiego – Zbigniew Natkański, Dyrektor Departamentu
KFSiT – Hieromin Hubar, Starosta Powiatu Łódzkiego – Wschodniego – Piotr Busiakiewicz, Burmistrz
Miasta Rzgowa – Jan Mielczarek, Wiceburmistrz
– Jadwiga Pietrusińska, Przewodniczący Rady Miejskiej Rzgów – Marek Bartoszewski, Radni Miejscy
Rzgowa, Zarząd CT „PTAK” - Prezes d/s Rozwoju,
Kazimierz Ćwikła, Dyr. Paweł Babski; Komendant
Powiatowy PSP Łódź – Wschód – st. bryg. - Włodzi-

mierz Zawisza, Delegacja z Ukrainy z miasta Czerniowce, w osobach Dyrektora Własności Komunalnej Rady Obwodowej – Wasyla Tkaczuka, Prezesa
Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza – Doc. Władysława Strutyńskiego, Zarząd OSP i
KGW Rzgów; Spółka Leśna w Rzgowie, sponsorzy,
przyjaciele naszego zespołu.
W/w gości przywitał Prezes Orkiestry Włodzimierz Kaczmarek, który też przedstawił rys historyczny naszego zespołu. Z okazji rocznicy została
wydana książka zawierająca opis dziejowy Orkiestry.
Książkę można wypożyczyć w rzgowskiej bibliotece.
Orkiestra przekazała 3 egz. książki dla potrzeb czytelników.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Gradobicie

Uroczystość Bożego Ciała
Najświętszy Sakrament Ciała i
Krwi Pańskiej czci Kościół w każdej
Mszy Świętej. W Wielki Czwartek
obchodzimy rocznicę ustanowienia Eucharystii, ponieważ jednak
radosne wspomnienie ostatniej wieczerzy tłumiło w Wielkim Tygodniu
rozważanie męki Chrystusa, zostało
ustanowione osobne święto, którego
celem jest publiczne wyznanie wiary
w obecność Pana Naszego Jezusa
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie Mu czci należnej
i uwielbienia, podziękowanie za
łaski płynące przez ten Sakrament,
wreszcie przebłaganie Go za zniewagi wyrządzone przez słabość i
oziębłość naszą i bluźnierstwa niewiernych.
Powodem ustanowienia tego
święta były objawienia, jakie miewała św. Julianna augustynka z
Cornillon (1193-1258). Po zbadaniu
sprawy ustanowiono święto w diecezji Liege (Belgia). Papież Urban
IV wprowadził je do Kościoła
powszechnego; jego zarządzenia
potwierdził Papież Klemens V i Jan
XXII, który dodał oktawę. Oficjum i
Mszę ułożył Św. Tomasz z Akwinu,
który tak dobrał teksty, aby służyły
do rozważania najgłówniejszych
prawd o Eucharystii. W Sekwencji
zaś Św. Tomasz zawarł streszczenie
nauki katolickiej o Najświętszym
Sakramencie.
Procesja została wprowadzona
później niż sama uroczystość i
początkowo miała charakter przede

wszystkim adoracyjny - uczczenia
Chrystusa pod postacią hostii. W
XV wieku pojawia się dodatkowo
motyw prośby o pogodę, urodzaj
i odwrócenie klęsk. Z tego czasu
pochodzi zwyczaj śpiewania początków Ewangelii przy czterech ołtarzach. W liturgii średniowiecznej
początek Ewangelii był uroczystą
formułą błogosławieństwa i wierzono
powszechnie w jego skuteczność.
W czasach reformacji zaczęto
upatrywać głównego celu procesji
w manifestowaniu wiary w dogmat
o przeistoczeniu, odrzucony przez
reformatorów. Tam, gdzie protestanci sięgnęli po władzę lub stanowili większość, katolicy musieli
zaniechać odprawiania procesji.
Działo się tak również w Polsce,
choć o wiele rzadziej niż na przykład
w pomocnych księstwach Rzeszy. I
u nas zdarzały się napady na uczestników procesji, szydzono z nich,
przeszkadzano w publicznym uprawianiu kultu. Kiedy w Toruniu jezuici zamierzali poprowadzić procesję
na rynek, okazało się, że wiodące do
niego ulice zostały zamknięte łańcuchami. Rada Miejska w Gdańsku
zakazała urządzania publicznych
procesji po ulicach.
W warunkach konfrontacji
Sobór Trydencki sprecyzował naukę
o Eucharystii. Uchwały Soboru
dotyczące liturgii święta przeniosła na grunt polski Agenda..., czyli
zbiór przepisów kościelnych ks.
Hieronima Powodowskiego. Jej

Powitanie Lata
24 czerwca 2007 r. Starowa Góra
Organizacje działające na terenie Starowej Góry przy współudziale władz
samorządowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Miasta Gminy Rzgów
zapraszają na festyn rekracyjno-plenerowy, który odbędzie się w Starowej
Górze przy ul. Centralnej (obok zakładu „GROT”).
Program Festynu:
10.00 - Turniej piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.
11.00 - Szukanie kwiatu paproci.
11.00 - Jazda sprawnościowa rowerem.
11.00 - Blok konkursowy dla dzieci (jazda konno i kucykami).
12.00 - Gry i zabawy dla dzieci.
12.00 - Powiatowy finał gry tenisa ziemnego.
12.30 - Pokaz drogi hamowania, pokaz kładów.
13.00 - Powiatowe zawody jazdy sprawnościowej samochodem.
13.00 - Występ zespołu „FORUM”.
14.30 - Przeciąganie liny.
15.00-19.00 - Przejazd bryczką i kucykami („GROT” i „Stajnia Dorota Bieńczyk”).
15.00 - loteria fantowa.
15.30 - „Czarne Stopy”.
16.00 - Powitanie gości, wręczenie nagród.
16.30 - Pokazy strażackie.
17.00 - Program Łódzkiego Domu Kultury.
19.00 - Ognisko (Kapela „SZWAGRY”).
20.00-24.00 - zabawa „SZWAGRY”.
Wystawa plakatu „Bezpieczna droga do szkoły”.
Ogłoszenie konkursu na najładniejszy ogród przydomowy w Starowej
Górze.
Organizatorzy: Mieszkańcy, organizacje społeczne Starowej Góry, Samorząd
Wiejski, Sympatycy z Łodzi, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT”, CT
„PTAK” S.A. w Rzgowie, Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi, Automobilklub Łódzki, Łódzki Dom Kultury i Gminny
Ośrodek Kultury, Zarząd Wojewódzki TKKF, Gminny Związek Rolników,
Kółek i Org. Rol. w Rzgowie.
Patronat Honorowy: Starosta Łódzki Wschodni, Burmistrz Rzgowa.
Komitet Organizacyjny: Stanisław Zaborowski, Andrzej Zygmunt, Danuta
Szymczak, Izabela Buchalska, Waldemar Latek, Krzysztof Kordyl.
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wskazania zostały przyjęte w większości diecezji. Ujednolicenie liturgii postępowało stopniowo od 1631
roku, czyli od ukazania się Rytuału
piotrkowskiego.
Zgodnie ze wspomnianymi
dokumentami główną procesję należało odprawić w święto Bożego
Ciała. Ma się ona odbyć „jak najuroczyściej, powinna zachwycić wiernych, a zawstydzić przeciwników”
- czytamy u Powodowskiego. Zdawano sobie jednak sprawę z niebezpieczeństwa przerostu formy i nadmiernego eksponowania problemu
obrony wiary, dlatego niektórzy
biskupi zwracali uwagę, że ta procesja symbolizuje triumf Chrystusa nad
śmiercią i szatanem. Należy ją więc
odprawiać w nastroju podniosłym i
religijnym, dbając o przygotowanie
wiernych do obchodu święta przez
post, spowiedź i komunię. Dostojnicy kościelni nakazywali, by w
głównej procesji uczestniczyli księża
diecezjalni i zakonnicy w szatach
liturgicznych, ze świecami, by nie

Rocznica Orkiestry

zabrakło bractw i uczniów niosących
zapalone świece lub symbole Męki
Pańskiej: krzyż, koronę cierniową,
włócznię, gwoździe. Zalecano również przyozdabianie domów dekoracjami o treści religijnej.
W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320
r. w diecezji krakowskiej, natomiast
w Kościele unickim - synod zamojski w 1720 r. W Kościele katolickim
w Polsce pod koniec XIV w. święto
Bożego Ciała było obchodzone już
we wszystkich diecezjach. Było ono
zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji
tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Choć świadomość niezwykłego
cudu przemiany konsekrowanego
chleba i wina w rzeczywiste Ciało i
Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa,
jednak trzeba było czekać aż 10
stuleci, zanim zewnętrzne przejawy
tego kultu powstały i zadomowiły
się w Kościele katolickim.

Kronika miesiąca
Maj 2007
1.05 Gminne zawody pożarnicze jednostki OSP Rzgów
3.05 Obchody Święta 3-go Maja
6.05 Odpust Parafialny
8.05 Posiedzenie Komisji
9.05 Mecz na szczycie GLKS Zawisza Rzgów – MKS Kutno
10.05 Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów - występ Kabaretu „Dąbrowianie”
13.05 I Komunia Św. w naszej parafii
15.05 Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „ŚW”
20.05 I rocznica Komunii Św.
26.05 Walne zebranie Spółki Wodnej
26.05 Jubileusz 100-lecia działalności Rzgowskiej Orkiestry Dętej
29.05 X Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w nowym budynku Urzędu Miejskiego
31.05 Bierzmowanie w naszej parafii

Z życia parafii
13 czerwca w Środę – po mszy św. – nabożeństwo czerwcowe – nabożeństwo
fatimskie z modlitwą o beatyfikację Jana Pawła II.
1 lipca w Niedzielę – o godz. 14.00 – msza św. z racji 80-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grodzisku.
Msze święte w okresie wakacyjnym odprawiane są w Kościele Parafialnym
w godz.: 8.20; 10.00; 11.30; 18.00.
W czasie wakacji w parafii dyżuruje jeden ksiądz, dlatego z Sakramentu
Pojednania – Spowiedzi św. można skorzystać na 15 min. przed mszą św.
Kancelaria Parafialna w czasie wakacji czynna: wtorek 9.00-10.00, 16.0017.00; czwartek 9.00-10.00, 16.00-17.00; sobota 9.00-10.00.
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Zawody wędkarskie

W dniu 7 czerwca 2007 roku odbyły się Zawody Wędkarskie dla dzieci i
młodzieży zorganizowane na zbiorniku wodnym w Rzgowie przy ul. Zielonej, przez Koło Wędkarskie w Rzgowie.
Zwycięzcą zawodów został Przemek Pawlak, drugie miejsce zajął Jacek
Gałkiewicz, trzecie Damian Sztandor, wszyscy ze Rzgowa. Jedyną dziewczyną biorącą udział w zawodach była Ola Maćkowiak ze Starowej Góry.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego,
pozostali uczestnicy zawodów upominki. Po zawodach było ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Organizatorzy dziękuję sponsorom zawodów: Radzie Miejskiej Rzgów,
Państwu Gorzkiewiczom z Firmy „Hazet” ze Rzgowa oraz ZPM „GROT” ze
Starowej Góry.
Organizator Zawodów - Włodzimierz Kaczmarek

Nie będzie awansu do IV ligi
Wszystko wskazuje na to, że nie będzie jednak awansu do IV ligi z
drugiego miejsca w tabeli naszej grupy rozgrywkowej. Zarząd Łódzkiego
Związki Piłki Nożnej oszczędził drużyny z czwartej ligi zagrożone spadkiem
do Ligi Okręgowej, podejmując decyzję o spadku do klasy niższej trzech, a
nie pięciu drużyn. Decyzja taka niestety nie jest korzystna dla nas.
Sami jesteśmy sobie winni, że nie awansowaliśmy z pierwszego miejsca,
a wystarczyło tylko wygrać mecz z MKS Kutno, w którym prowadziliśmy
już 2:0, ale spotkanie zakończyło się remisem i to zawodnicy z Kutna świętują awans. Tabela wskazuje, że o awans walczyły tylko dwa zespoły, nasz
GLKS Zawisza oraz MKS Kutno. Trzeci w tabeli Start Brzeziny na jeden
mecz przed zakończeniem rozgrywek ma do nas aż jedenaście punktów
straty. Na rozegranych do tej pory dwadzieścia dziewięć spotkań wygraliśmy
dwadzieścia trzy, zremisowaliśmy cztery i dwa przegraliśmy. Jest to duże
osiągnięcie, ale - jak się okazało - nie na tyle, aby awansować.
W rozegranych od poprzedniego wydania „Naszej Gminy” spotkaniach
pierwsza drużyna pokonała Sokół II Aleksandrów 2:0 (Wielemborek, Gałecki); LKS Różyca 3:0 (Soszyński, Wielemborek – 2); UKS SMS Łódź 5:0
(Kacprzyk, Wielemborek – 2, Czerepiński, Sowiński); Malinę Piątek 3:1
(Soszyński, Janiec – 2) oraz Orzeł Łódź 3:0 (Gałecki, Wielemborek – 2)
– spotkanie to zostało przerwane w 53 minucie z powodu burzy i na chwilę
obecną nie wiadomo, czy zostanie utrzymany wynik z boiska, czy spotkanie
zostanie powtórzone. Mamy nadzieję, że trzydzieste spotkanie w tym sezonie
z zajmującym ostatnie miejsce w tabeli z GKS Bedlno również rozstrzygniemy na swoją korzyść.
Niespodziewanie dobrze, bo na czwartej pozycji w swojej grupie rozgrywkowej, zakończyli sezon zawodnicy drugiego zespołu. W rozegranych
spotkaniach pokonali Grę Lech Jordanów 5:0 (Klimczak – 3, Kopacki, Bisiacki) oraz po bardzo emocjonującym spotkaniu 3:2 Andrespolię Wiśniowa
Góra (T. Salski, Jaworski, samobójcza). W ostatnich dwóch spotkaniach
w drugiej drużynie, jak zapowiadaliśmy wcześniej, wystąpili nasi juniorzy
wzmocnieni niewiele starszymi Bisiackim, Jaworskim oraz Gawrońskim
i choć jedno spotkanie zremisowali 2:2 z Iskrą Dobroń (Bisiacki – 2), a
drugie przegrali z GLKS Dłutów 3:2 (Jaworski – 2), to pozostawili po sobie
naprawdę dobre wrażenie. Spotkanie z dorosłą piłką na pewno będzie procentować w przyszłości.
Zespoły prowadzone przez trenera Łubisa walczyły ze zmiennym szczęściem. Najmłodszy zespół „Górski” rozegrał pięć spotkań, z czego dwa wygrał,
a trzy zremisował. W zwycięskich spotkaniach bramki zdobywali: Pokorski,
Górski oraz Strzałkowski. Zespół juniorów jedno spotkanie wysoko wygrał,
bo 15:0 z LKS Gałkówek (Krajewski – 3, Gorzkiewicz – 3, Bartoszek – 2,
Goss – 2, Sowiński – 2, Czernik – 2, Konopka), a jedno przegrał z UKS SMS
Łódź 3:4 (Goss, Bartoszek, Czernik).
Zespół „Kuchar” prowadzony przez trenera Adamiaka rozegrał cztery
spotkania - dwa przegrał z MKS Żychlin 2:1 (Zapieraczyński) i MKP Zgierz
2:0, jedno zremisował 1:1 z Łodzianką Łódź (Kędziera) i jedno wygrał 3:2 z
Iskrą Dobroń (Kędziera, Mikinka, Sztandor). Spotkanie z Krośniewiczanką
nie odbyło się, ponieważ zawodnicy gości nie dojechali do Rzgowa i spotkanie to zostało zweryfikowane jako walkower dla naszego zespołu.
Bogdan Papuga - Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Komunikat Zarządu GLKS Zawisza
Zarząd GLKS Zawisza w Rzgowie informuje wszystkich członków
i sympatyków klubu, że w dniu 26 czerwca (wtorek) w Strażnicy OSP w
Rzgowie przy ulicy Łódzkiej 2 o godz. 17.45 w pierwszym terminie i o godz.
18.00 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GLKS Zawisza.
Bogdan Papuga - Prezes GLKS Zawisza Rzgów

X sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie
w dniu 29 maja 2007 r.
Dziesiąta z kolei, a jednocześnie
pierwsza sesja w nowej Sali obrad
dobudowanego skrzydła Urzędu
Miejskiego. Sala jest klimatyzowana, przestronna, z zapleczem
kuchennym i biurowym, posiadająca wiele miejsca dla publiczności,
gdyż takie wymogi stawia ustawa o
samorządzie gminnym. Sala obrad
może służyć również do przeprowadzania szkoleń, narad, konferencji i
spotkań z mieszkańcami oraz jako
sala ślubów.
Korzystając z tej okazji, że znaleźliśmy się pierwszy raz w nowej
Sali USC, gorąco podziękowano
długoletniej (bo od 1987 r.) Kierowniczce USC Reginie Krystynie
Bagińskiej za długoletnią, wyśmienitą pracę na tym stanowisku oraz
kilkudziesięcioletni staż pracy w
tym Urzędzie. Były kwiaty, podziękowania i tablica pamiątkowa oraz
łzy... Reginy. Pani Krysia, bo tak
ją wszyscy nazywali, zawsze była
miła, sympatyczna, pomocna i
uśmiechnięta, a z chwilą wyboru
na radną Rady Miejskiej odeszła na
wcześniejszą emeryturę.

Policja na sesji
Nowo mianowany Komendant Powiatowy Policji Komisarz
Bogdan Kujawski wraz z Komendantem Komisariatu w Tuszynie i
Kierownikiem Posterunku w Rzgowie zwrócił się z prośbą do radnych
o przedłużenie finansowania przez
naszą Radę Miejską trzech etatów
dzielnicowych, gdyż według nich ta
forma współdziałania z Gminą jest
korzyścią dla każdej ze stron, obiecując dalsze współdziałanie.
Radni mieli sporo uwag i wątpliwości co do pracy policji, mając
na uwadze w szczególności małą
jej liczebność i małą skuteczność
interwencji w obawie o to, by nie
było jeszcze gorzej dali przyzwole-

nie (choć niejednogłośnie) Burmistrzowi na przedłużenie umowy do
końca bieżącego roku w ramach już
zaplanowanych środków w budżecie.

Zmiana uchwały do
Trybunału Konstytucyjnego
Przy 10 głosach za, 0 przeciwnych, 2 wstrzymujących się, Rada
Miejska w Rzgowie uchwaliła, co
następuje:
§ 1. Postanawia wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o stwierdzenie, że art. 15 ust. 2a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr
220, poz. 1601 i Nr 225, poz. 1635,
i Nr 245, poz. 1775) w brzmieniu
nadanym przez art. 1 pkt 11 lit b)
ustawy z dnia 30 października 2002
r. o zmianie ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
200, poz. 1683) jest niezgodny z art.
2 w zw. z art. 217 Konstytucji RP,
wskutek tego, iż naruszając zasadę
przyzwoitej legislacji, w taki sposób
unormował zakres przedmiotowy
opłaty targowej, że doprowadził do
stanu niepewności co do tego, czy
sprzedaż w halach targowych pod
dachem oraz halach używanych do
targów podlega opodatkowaniu tą
opłatą.
§ 2. Powierza sporządzenie wniosku
do Trybunału wraz z uzasadnieniem
Burmistrzowi Rzgowa.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

Skarbnik
Jerzy
Owczarek
ocenił, że następują dodatkowe
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz wzrastających
wpływów z podatku od czynności
cywilno-prawnych (zakupy gruntów
przez Ptaka w strefie przedsiębiorczości), co w sumie daje 100 tys. zł.
Rada Miejska poparła wniosek
Burmistrza o przeznaczenie 25 tys.
zł na monitoring Rzgowa oraz 75
tys. na zakup samochodu asenizacyjnego dla GZWiK w Rzgowie.
Podjęto również uchwałę w sprawie
zaciągnięcia kredytu w wysokości
250 tys. zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zakup
tego samochodu asenizacyjnego.
Jest to kredyt z dopłatą tegoż Funduszu do odsetek. Stary 15-letni samochód do wywozu fekaliów powoli
się rozlatuje, a koszty jego remontu
zaczynają być bardzo wysokie.

Jest to wytoczenie ciężkich
armat przeciwko tym, którzy nie
chcą płacić opłat targowych, a gmina
ponosi z tego tytułu straty związane
z likwidacją uciążliwości związanych z funkcjonowaniem targowisk.

- 2 tys. zł brakujące do modernizacji
drogi w Prawdzie,
- 15 tys. zł brakujące do budowy
chodnika w Prawdzie,
- 18 tys. zł na budowę oświetlenia i
urządzenia zaplecza boiska w Starowej Górze,
- 2 tys. zł na to, by nie przepadły
pozwolenia na budowę inwestycji,
na które brakło pieniędzy w tegorocznym budżecie, a więc oświetlenia ul. Leśnej w Prawdzie i chodnika
w ul. Zagłoby w Starowej Górze.

AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
IRENA PRZYTULSKA

Na wniosek Pani Kierownik
Joanny Zdanowicz uchwalono, że
najniższym wynagrodzeniem zasadniczym w I kategorii zaszeregowania jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
a wartość jednego punktu dla siatki
płac wynosi 5,50 zł. Taka uchwała
pozwoli Kierownikowi regulować
płace pracowników w stosunku do
inflacji w kraju.

proponuje ubezpieczenia:
g majątkowe wielu firm
oraz jako nowość fundusze emerytalne
g ubezpieczenia na życie

Rzgów – Nasza Gmina

Zaoszczędzone pieniądze na
przetargach z asfaltowania ul. Glinianej - 16 tys. zł, utwardzenia ul.
Leśnej w Rzgowie – 15 tys. zł oraz
zmniejszenie prowizji dla inkasentów opłaty targowej o 21 tys. zł
postanowiono przyznać:

Płace w GOPS

95-030 Rzgów, ul. Przejazd 7
tel. 0603-76-50-52; 042/214-17-67
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Godziny pracy handlu
detalicznego, gastronomii
i zakładów usługowych
Rada Miejska w
uchwaliła, co następuje:

Rzgowie

§ 1. Ustala się godziny otwarcia i
zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy
Rzgów
1) Placówki handlu detalicznego:
- codziennie w godzinach od godziny
5,00 do godziny 22,00
2) Placówki gastronomiczne:
- od poniedziałku do czwartku od
godziny 6,00 do godziny 23,00
- w piątki i niedziele od godziny 6,00
do godziny 24,00
- w soboty od godziny 6,00 do
godziny 3,00
3) Placówki świadczące usługi
bytowe dla ludności:
- codziennie w godzinach od godziny
6,00 do godziny 22,00
4) Stacje paliw czynne codziennie w
wymiarze całodobowym.
§ 2. W okresie od kwietnia do
października zorganizowane na
wolnym powietrzu przy placówkach
handlowych, zakładach usługowych
i gastronomicznych tzw. „ogródki”
mogą funkcjonować we wszystkie dni tygodnia w godzinach od
godziny 6,00 do godziny 22,00.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/121/00
Rady Gminy Rzgów z dnia 16 marca
2000 r. w sprawie określania dni,
godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności.
Tą uchwałą uregulowano praktycznie faktyczne godziny otwarcia
placówek, a w szczególności lokali
gastronomicznych oraz potrzeby
lokalnego społeczeństwa.

Interpelacje
Radny Marek Bagiński złożył
pismo zakwalifikowane 5 czerwca
2007 r. jako interpelację do Burmistrza w sprawie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej w Rzgowie.
Burmistrz ma termin na odpowiedź
pisemną 30 dni do 5 lipca 2007 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Dzień nie jak co dzień
Konkurs
Piosenki Angielskiej

Orkiestra Dęta Rzgów
ma już 100 lat
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Po rocznicowym koncercie, który się bardzo podobał zebranym gościom,
Orkiestra otrzymała gratulacje i nagrodę w wysokości 10 tys. zł od Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kazimierza Michała Ujazdowskiego,
zaś jeden z najstarszych czynnych członków zespołu Aleksander Siotor otrzymał odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury”, od Wojewody Łódzkiego
– dyplom uznania, od Marszałka Woj. Łódzkiego – Stanisława Witaszczyka,
dyplom uznania, od Starosty Powiatowego Piotra Busiakiewicza – gratulacje,
od Prezesa Zarządu Głównego OSP – Waldemara Pawlaka, podziękowania,
od władz Rzgowa Orkiestra otrzymała piękny kosz kwiatów, pamiątkową
plakietkę, zaś członkowie zespołu piękne pamiątkowe statuetki.
Władze Rzgowa wyróżniły zasłużonych byłych członków Orkiestry:
Władysława Siotora, Aleksego Kuzika, Jana Pytkę, Jana Krysiaka, Leona
Bednarskiego, Jerzego Krawczyka. Zespół otrzymał gratulacje od zaprzyjaźnionego zespołu włoskiego Corpo Musicale i władz Gminy Dossena oraz
byłego członka mieszkającego obecnie w Szwecji – Ryszarda Leśniewicza.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek i zabawę.
Orkiestra Dęta Rzgów na dzień dzisiejszy liczy 38 osób. Najstarszymi
grającymi członkami zespołu są: Zdzisław Pytka – ponad 50 lat, Aleksander
Siotor, Henrk Makiewicz, Stanisław Przytulski, Włodzimierz Kaczmarek,
Stanisław Jeziorski.
Zarząd Orkiestry

Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Orkiestry Dętej w Rzgowie!
Spotykamy się dzisiaj z okazji 100-lecia istnienia Orkiestry Dętej w
Rzgowie. Założona na początku ubiegłego wieku orkiestra dzięki pasji, zaangażowaniu i miłości do muzyki kilku pokoleń jej członków przetrwała całe
100 lat. W tym okresie były lepsze i gorsze chwile, ale z całą pewnością
należy stwierdzić, że trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek uroczystość świecką czy kościelną w Gminie bez udziału naszej Orkiestry.
Nie będę opowiadać historii Orkiestry, gdyż otrzymają państwo książkę
upamiętniającą ten wspaniały jubileusz i będą mogli się zapoznać z najważniejszymi datami z jej dziejów. Chciałbym powiedzieć kilka słów o ostatnich
pięciu latach z życia orkiestry. Jest to bardzo ważny okres w jej 100-letniej
historii, nazwałbym go „okresem międzynarodowym”.
W 2002 r. nawiązaliśmy pierwsze kontakty z zespołami z zagranicy.
Dzięki takiej międzynarodowej wymianie odwiedziliśmy dwukrotnie
Włochy, Ukrainę oraz Francję. Zespoły te gościliśmy również w Rzgowie.
Uświetniły one Dni Rzgowa oraz uroczystości 3-majowe. Do dzisiaj na
pewno wszyscy z wielkim sentymentem wspominają pobyt w tych krajach.
Mieliśmy okazję zobaczyć Rzym, Wenecję, Mediolan, Lwów, Czerniowce
czy Paryż. Ale dzięki takiej formie wyjazdu poznaliśmy też ludzi mieszkających w takich jak nasz Rzgów miejscowościach, zobaczyć, jak żyją, goszcząc
w ich domach.
Razem z zespołami muzycznymi braliśmy udział w koncertach, wycieczkach, a także razem bawiliśmy się. Brawa, jakie dostawaliśmy w czasie
koncertów, były największą nagrodą za naszą pracę. Nie zabrakło również

W dniu 4 czerwca 2007 roku w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka
odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. Wzięli w
nim udział przedstawiciele następujących szkół: Gimnazjum w Rzgowie, Gimnazjum w Ksawerowie, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w
Tuszynie.
Pierwsze miejsce zajęła Paulina Kotlicka ze Szkoły Podstawowej
w Tuszynie. Trzecie miejsce otrzymała w kategorii solistów uczennica
Gimnazjum w Rzgowie Agata Jurek z kl. Ia, zaś w kategorii zespołów
na II miejscu uplasowały się: Alicja Sarlińska i Małgorzata Wypchło z
kl. Ia (Gimnazjum w Rzgowie).
momentów wzruszających. Na cmentarzu na Monte Cassino podczas składania kwiatów i grania „Marsz, Marsz Polonia” niejednej osobie zakręciła się
łza w oku. Również we Francji czy na Ukrainie takich chwil nie zabrakło, np.
w Kamieńcu Podolskim czy w Chocimiu.
Ale chyba najwspanialszym momentem w dziejach Orkiestry był dzień
19 czerwca 2002 r. i wizyta w Watykanie na audiencji Papieża Jana Pawła II.
Słowa Papieża „Pozdrawiam Orkiestrę Dętą ze Rzgowa”, błyski fleszy setek
aparatów fotograficznych i brawa uczestników audiencji pozostaną w naszej
pamięci do końca życia. W tamtym dniu naszą orkiestrę oglądała, za sprawą
watykańskiej telewizji, cała Europa. Można powiedzieć, że rozpoczęliśmy
karierę międzynarodową.
Dla takich chwil warto jest grać w Orkiestrze. I choć czasami nie wszystkim chce się przyjść na próbę czy jakiś koncert, to chyba można jeszcze bardziej zaangażować się w jej działalność, bo nie wiadomo, jak potoczą się
dalsze losy orkiestry i co nas jeszcze czeka. Cała nadzieja w ludziach młodych. To do nich należy przyszłość zespołu.
Z doświadczeń tych kilku ostatnich lat wynika, że warto coś robić, warto
grać i interesować się muzyką, nie marnować swoich talentów, bo nie każdy
je ma. Dlatego przynależność do Orkiestry jest zaszczytem. Przekonaliście
się, że muzycy na całym świecie nie potrzebują tłumaczy, by się porozumieć.
Język muzyki jest wszędzie taki sam.
Zwracam się tutaj do obecnych tu na sali przyjaciół i sympatyków naszej
Orkiestry, aby mówili o naszym zespole młodym ludziom i być może dzięki
temu pozyskamy nowych członków.
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym Orkiestra
może działać i rozwijać się. Przede wszystkim Panu Burmistrzowi Janowi
Mielczarkowi, Pani Burmistrz Jadwidze Pietrusińskiej, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Markowi Bartoszewskiemu, całej Radzie Miejskiej i
wszystkim sponsorom. W imieniu swoim i wszystkich członków Orkiestry
dziękuję bardzo i oczywiście liczę na dalszą pomoc i współpracę.

Organizatorami konkursu w naszej szkole były: pani dyrektor
Monika Łoboda i pani Agnieszka Grobelna. Życzymy dalszych sukcesów.
Jadwiga Siwińska

Brąz w finałach
Coca Cola Cup 2007

Pogoda dała nam odsapnąć, ale nie działaczki Koła Gospodyń Wiejskich
w Czyżeminku. Szczególnie pani przewodnicząca, Maria Depcik, kontynuując już pewną tradycję organizowania Dnia Dziecka, po raz kolejny zainicjowała spotkanie wesołej gromadki na sali we wsi. Dzieci na wsi sporo, chęci
do działania też.
2 czerwca, w sobotę, nie dało się wcisnąć przysłowiowej szpilki na sali.
Trzeba było wysoko stawiać nogi, aby nie podeptać małych obywateli w różnorakim wieku. Nie wiem, jak gdzie indziej w Polsce, ale polityka parorodzinna rządu w gminie daje niezłe efekty.
Dzieci dały przedstawienie na podstawie utworu Marii Konopnickiej „W
piwnicznej izbie”, była parodia kabaretu Ani Mru Mru, nie zabrakło wesołych piosenek i inscenizacji. W chwili zadumy była i „Barka” dla Naszego
Papieża.
Wszyscy bawili się świetnie. Sołtys, pan Wojciech Rydygier, zapewnił
z Funduszu Sołeckiego kiełbaski i inne niezbędne ingrediencje na ognisko.
Niestety, padający deszcz przegonił wszystkich z powrotem na salę, co akurat
nie było złe, ponieważ szykowała się część dalsza zabawy. Na stole pojawiły
się ciasta i owoce, dzieci po posileniu ciała zaczęły z przyjemnością spalać
zbędne kalorie w różnorakich tańcach, hulańcach i konkursach. Miło było
popatrzeć na brzdące.
Nie obyło się bez „poprawin”, co dobrze rokuje na przyszłość. Tradycyjne dwudniowe świętowanie, tak popularne na wsi, znalazło swoich młodych naśladowców. Wspólna zabawa jednoczy, warto popierać takie wartościowe inicjatywy. Dzieci uczą się od dorosłych, czują się częścią wiejskiej
wspólnoty, tak samo ważną. A dzieci są naszym najcenniejszym skarbem,
odpowiednio wychowywane na pewno odwdzięczą się nam w swoim dorosłym życiu.
Bogusława Szanda

Po etapach eliminacyjnych reprezentacja Szkoły Podstawowej im.
Jana Długosza w Rzgowie zakwalifikowała się do FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH w piłce nożnej, które zostały rozegrane na boiskach
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Podczas finałów obowiązywał system pucharowy. Po wyjściu z grupy i wygranej w rundzie
ćwierćfinałowej przegraliśmy tylko z drużyną z Tomaszowa Mazowieckiego. Natomiast w meczu o trzecie miejsce wygraliśmy z „Orłem”
Łódź.
Reprezentacja naszej szkoły: Mateusz Kuzik, Mateusz Pokorski,
Damian Sztandor, Tomasz Salski, Hubert Rechciński, Adrian Górski,
Krzysztof Jędrzejczyk, Adrian Pisiałek, Damian Strzałkowski. Kapitanem zespołu był Hubert Rechciński, który oczywiście strzelił najwięcej
bramek.
Bardzo cieszy fakt tak dobrych wyników sportowych. Przy tej
okazji pragnę przypomnieć, że oprócz treningów w klubie „Zawisza”
przez cały rok odbywały się zajęcia w szkole dla chłopców, którzy
w najbliższym roku zasilą reprezentację piłkarską naszej szkoły. Od
września również będę prowadził zajęcia z piłki nożnej w wymiarze
dwóch godzin tygodniowo, na które już dzisiaj zapraszam wszystkich
zainteresowanych.
Przy tej okazji pragnę gorąco podziękować państwu Salskim za
pomoc w organizowaniu wyjazdów, zakup strojów sportowych oraz słodyczy i napojów. Wspaniale, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów, ścisłej współpracy z rodzicami można osiągnąć aż tak świetne
efekty. Serdecznie gratuluję wszystkim wymienionym i oczywiście
życzę dalszych sukcesów sportowych. Może już wkrótce przynajmniej
kilku z nich zobaczymy w akcji na ekranach naszych telewizorów?
Krzysztof Chrzanowski

FIRMA „BART-POL”
oferuje usługi w zakresie:

Rozwiązanie Konkursu Jubileuszowego
Podczas uroczystości rocznicowych przeprowadzono konkurs jubileuszowy wśród zebranych gości. Szczęśliwym zwycięzcą został dh Marek
Klauziński ze Rzgowa, który otrzymał odtwarzacz DVD, ufundowany przez
Gminną Spółdzielnię SCH w Rzgowie.
Dwie nagrody pocieszenia otrzymały: Honorata Koch z Tomaszowa
Mazowieckiego oraz Paulina Sochaczewska ze Rzgowa.
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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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Informacja dot. przyjmowania
zgłoszeń kandydatów na ławników
Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów
powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska
w Rzgowie wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Rejonowego w Brzezinach, Sądu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30
czerwca 2007 r.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Rzgowie: prezesi
sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców
oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy
Koluszki. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do
której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Kandydat na ławnika ponosi koszty uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszty wystawienia zaświadczenia lekarskiego.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, w pokoju 29 na I piętrze, oraz na ministerialnej stronie internetowej: www.ms.gov.pl. Karty zgłoszenia kandydata na
ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Rzgowie w Biurze Rady Miejskiej, pok. 29. Termin 30 czerwca 2007 r. jest
ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.
Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach przeprowadzają
Rady Miejskie w Pabianicach, Rzgowie i Konstantynowie Łódzkim oraz
Rady Gmin w Pabianicach, Dłutowie i Ksawerowie.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
* posiada obywatelstwo polskie;
* korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
* jest nieskazitelnego charakteru;
* ukończył 30 lat;
* nie przekroczył 70 lat;
* jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
* jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
* posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być (art. 158 par. 1 u.s.p.):
* osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
* osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
* funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,
* adwokaci i aplikanci adwokaccy,
* radcy prawni i aplikanci radcowscy,
* duchowni,
* żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
* funkcjonariusze Służby Więziennej,
* radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem
tel.: 42/214-13-06; 42/214-12-10.

Strażacy zapraszają
* na uroczystość 80-lecia jednostki OSP Grodzisko i nadania nowego sztandaru. Uroczystość odbędzie się 1 lipca br. niedzielę na placu manewrowym
przed budynkiem straży w Grodzisku.
Program uroczystości:
14.00 - Msza polowa w intencji OSP Grodzisko
- Powitanie gości
- Rys historyczny jednostki
- Poświęcenie sztandaru OSP
- Uroczyste nabicie gwoździ fundatorów sztandaru
- Przekazanie nowego sztandaru jednostce
- Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
- Przemówienia okolicznościowe
- Defilada pododdziałów
16.30 - Koncert Rzgowskiej Orkiestry Dętej
17.00 - Występ młodzieżowego zespołu tanecznego z Konstantynowa
18.00 - Koncert Julity Jurek – piosenkarki ze Rzgowa
- Dyskoteka na wolnym powietrzu
Drabina strażacka z koszem do dyspozycji gości.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd OSP w Grodzisku
* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej pow. łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach, w ramach „Dni otwartych strażnic”, zaprasza dzieci
i młodzież szkolną do zwiedzania tworzonej Izby tradycji pożarnictwa oraz
licznej kolekcji miniatur samochodów strażackich. Chętnych zapraszamy do
siedziby Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach przy ulicy Słowackiego
28, w godzinach od 8.00 do 15.00.
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Skład i ład
Gospodarz - jedna z wiosek gminy Rzgów położona jest przy bardzo
ruchliwej drodze krajowej 71 i odkąd stała się (ze względu na swoje położenie) aleją handlową, poprawia się jej wizerunek. Handel sprzyja tworzeniu
nowych miejsc pracy, a wpływy do budżetu gminy z racji prowadzonej działalności gospodarczej są zapewne większe. Wydaje się, że większości ludzi
żyje się lepiej, ale czy bezpieczniej?
Gospodarz gospodarzy się dobrze, czuwają nad tym: sołtys, rada sołecka,
Koło Gospodyń Wiejskich oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Ta
ostatnia organizacja aktywności społecznej, po zmianie zarządu (na początku
tego roku), podwoiła swoją liczebność, a co za tym idzie - obniżyła się średnia wieku strażaków, poprawiła sprawność i zaangażowanie w sprawy wsi.
Wystarczy przytoczyć tylko jeden przykład brawurowej akcji dnia 27
maja, kiedy to burzowa trąba powaliła na drogę drzewa, czyniąc ją nieprzejezdną, i pozrywała instalacje. Strażacy nie czekali wówczas na profesjonalny
sprzęt, tylko wsiedli na swoje jednoślady i prymitywnymi metodami, ale z
ogromną siłą i determinacją usunęli przeszkody i zabezpieczyli teren.
Strażakom z Gospodarza marzy się samochód, sprzęt i własna strażnica. Do
tej pory korzystają z gościnności Koła Gospodyń Wiejskich, które posiada swój
klub, ale nawet najmilszy gość jest dobrze widziany z prezentami i najlepiej na
krótko. Sądzimy, iż zgromadzone przez 8 lat środki za dzierżawę pozwolą na
zrealizowanie części zamierzeń, a współpraca z zaprzyjaźnionymi jednostkami
straży zapoczątkuje realizację planów. Dziękujemy jednostce z Kalinka, która
zadeklarowała swoją pomoc i oddała nam bezpłatnie auto.
W Gospodarzu mieszka ok. 420 osób, a jednostka liczy 32 strażaków.
W ostatnim czasie pożegnaliśmy jednego z członków – Mariana Łopuszyńskiego. Dziękujemy wszystkim druhom za udział w pogrzebie.
Zapewne zmiany w zarządzie OSP – Gospodarz wpłyną na poprawienie efektywności działań, a metody zarządzania poprzedniego pozwolą na
wyciągnięcie wniosków i nauczą gospodarności obecnie sprawujących
władzę. Analizowanie różnic poglądów pokoleń może być doskonałym drogowskazem, a w połączeniu ze zdobyczami techniki pozwoli umieścić wiejskie organizacje na właściwym miejscu w społeczeństwie i zachęci do licznego uczestniczenia w nich, nie zapominając, że ich cechą dominującą jest
dobrowolność udziału, a gwarantem poprawnej działalności jest współpraca
poparta ekonomią.
Prezes OSP - Gospodarz
Sławomir Głaszcz

Finanse OSP Gospodarz – pod lupą
W dniu 22 maja br. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie dokonano kontroli
finansów OSP Gospodarz za lata 1998-2006. Kontroli dokonano w obecności
Prezesa i Wiceprezesa ZG OSP w Rzgowie Jana Mielczarka i Marka Bartoszewskiego, Skarbnika Jerzego Owczarka, Przewodniczącego Gminnej
Komisji Rewizyjnej OSP Zenona Sabeli, Komisji Rewizyjnej z OSP Gospodarz z Przewodniczącym Henrykiem Garusińskim.
Przy rozliczeniu obecni byli przedstawiciele byłego Zarządu Jednostki:
Cz. Stępień, J. Klimczak, W. Gromada oraz nowe władze OSP – Prezes Sławomir Głaszcz i Naczelnik Rafał Zięba. Dokumenty finansowe „kwit po
kwicie” przekazywał były skarbnik Józef Bińkowski nowemu skarbnikowi
Januszowi Mikołajczykowi na oczach wszystkich obecnych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości po stronie przychodów i wydatków
były one omawiane i uzasadniane. Nikt z obecnych na kontroli nie kwestionował prawidłowości przychodów i celowości wydatków.
Stan finansów OSP Gospodarz na początku roku 1998 (jeszcze przed uruchomieniem dzierżawy budynku strażnicy) wynosił:
w banku: 35,08 zł
w kasie: 247,74 zł
stan kasy na koniec 2006 r. wynosił:
w banku: 66.431,03 zł
w kasie: 972,62 zł
Razem: 67.403,65 zł
Księgowość przez te 9 lat prowadzona była nader skrupulatnie, rozliczana
przez profesjonalne biuro rachunkowe. Wszystkie dokumenty do Urzędu
Skarbowego dostarczane były w terminach obowiązujących stowarzyszenie,
jakim jest straż pożarna.
Największymi wydatkami Zarządu OSP w latach 1998-2006 były:
- zwrot kosztów za remont strażnicy OSP dla najemcy,
- opłaty notarialne za przejęcie w użytkowanie wieczyste gruntów i budynki
strażnicy od gminy,
- zakupy umundurowania strażackiego.
Niewątpliwym osiągnięciem byłego Zarządu było utrzymanie bytu jednostki OSP w Gospodarzu i wydzierżawienie podupadającego budynku, co
przyniosło wymierne korzyści finansowe. Teraz odmłodzony Zarząd OSP
Gospodarz zaczyna działać nie od pustej, lecz pełnej kasy i zapewne przyspieszy zaniechania nieco już starszego wiekiem poprzedniego Zarządu.
Wiceprezes ZG OSP w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Rzgów – Nasza Gmina

LODOWE PIEKŁO
W Bronisinie Dworskim
i Hucie Wiskickiej

Gradobicie

Około półgodzinny grad wielkości dużych laskowych orzechów
zniszczył wszystkie uprawy w tych wioskach.
W sobotę ok. godziny 18.15 rozpoczęła się nawałnica deszczowa,
która była najbardziej intensywna we wschodniej części gminy Rzgów.
W ciągu kilku minut spadło tyle deszczu, że woda sięgała do połowy
łydek, pozalewała garaże, piwnice domów, podwórka, a ulicami płynęły rwące potoki dużo powyżej krawężników. Po kilkunastu minutach
ulewy wody rzeki Ner w Grodzisku przelały się przez podwórko Państwa Witczaków, którzy nie widzieli tak gwałtownej powodzi od 50 lat,
a zabudowania ich znajdują się 80 m od koryta rzeki i kilka m wyżej.
Najbardziej ucierpiały dwie wsie: Bronisin Dworski od granic z Grodziskiem do sołtysa i Huta Wiskicka od Bronisina do drogi wojewódzkiej nr 714. Grad, którego intensywności i wielkości nie widzieli nawet
najstarsi tamtejsi mieszkańcy, zniszczył zupełnie wszystkie uprawy
ziemniaków, kukurydzy, warzyw, drzew owocowych, roślin okopowych
i zbóż jarych, a woda zabrała i potopiła pokoszone siana.

W jednej chwili z całego dachu
zrobiło się sito (ul. Leśna)

Grad był tak duży i tak zmrożony, że pomimo temperatury otoczenia nie niższej niż 20 st. C utrzymywał się jeszcze co najmniej
24 godziny. Uszkodzeniu uległy pokrycia dachowe, szyby okienne i
pozostawione pod gołym niebem mienie ludzi zaskoczonych taką
nawałnicą. Jest kilka gospodarstw, w których zniszczeniu uległo blisko
100% upraw.
Boże miej nas w swojej opiece!
Marek Bartoszewski

Lodowa szarańcza
w gminie Rzgów

To wszystko, co zostało z uprawy ziemniaków

Jest niczym stado szarańczy - pojawia się nagle, przetacza przez
pola i sieje spustoszenie. Ma od 19 mm do nawet 5 cm średnicy,
owalny kształt oraz konsystencję zmrożonego lodu. Czasem stuka w
szyby drobnym groszkiem, niekiedy jednak wybija dziury w dachach
i samochodach zmarzliną wielkości ludzkiej pięści. Mowa oczywiście
o gradzie, odmianie opadu atmosferycznego, który często towarzyszy ulewom i burzom. Miesiące, w których możemy spodziewać się
wystąpienia tego zjawiska atmosferycznego, to maj-wrzesień, choć
50% przypadków ma miejsce podczas czerwcowych upałów.
O jego niszczycielskiej sile i nieprzewidywalności matki natury
przekonali się mieszkańcy Gminy Rzgów w weekend 9-10 czerwca,
kiedy to gradowiny wielkości przepiórczych jaj spadły z nieba niszcząc
uprawy, dachy i przydomowe ogródki. Wystarczyła zaledwie godzina
nawałnicy - gradowe kule spadały z nieba w takiej ilości i z taką siłą,
że dosłownie szatkowały rosnącą roślinność, ogołacały drzewa z liści
i kwiatów, wbijały w ziemię warzywa na polach. Był strach i ludzkie łzy,
ciężka praca poszła w wielu gospodarstwach rolnych na marne. Ziemniaki pokładły się pokosem, woda lała się przez zniszczone dachy na
strychy mieszkań, warstwa lodu przykryła uprawy.

Zalane sianko

Największe szkody nawałnica wyrządziła w Bronisinie Dworskim,
Starowej Górze, Guzewie, Gadce Starej i Rzgowie. Wciąż trwa usuwanie szkód, naprawa uszkodzonych dachów i sprzętu.
Trwa również szacowanie strat przez lokalnych urzędników, jednak
niewielkie są szanse na uznanie przez wojewodę poszkodowanych
obszarów za dotknięte stanem klęski żywiołowej. Straty są ogromne,
ale na pewną rekompensatę liczyć mogą tylko ci zapobiegliwi, których gospodarstwa były ubezpieczone. Wysokość stawki ubezpieczenia gospodarstwa domowego to koszt średnio kilkuset złotych
rocznie, warto więc w tym miejscu zastanowić się, dlaczego wciąż tak
wielu z nas decyduje się pozostawać poza prywatnym ubezpieczeniem? Powodem są oczywiście pieniądze, „nie stać nas” - odpowie
przeciętny mieszkaniec gminy. Trzeba jednak postawić sobie jeszcze
jedno ważkie pytanie: Czy stać nas na to, by się nie ubezpieczać?
Małgorzata Rózga
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Duże zniszczenia
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Piknik Gimnazjalny
W pierwszą sobotę czerwca na terenie Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka odbył się „Piknik Gimnazjalny”, który w tym roku miał na
celu propagowanie bezpiecznego, zdrowego i aktywnego sposobu spędzania
wolnego czasu oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Choć w planach
była zabawa na świeżym powietrzu, wszyscy goście, nauczyciele i uczniowie
musieli przenieść się na dużą salę gimnastyczną z powodu niesprzyjającej
pogody. Nie zakłóciło to jednak harmonogramu pikniku i zabawa zaczęła się
o godzinie 14:00.
Marcin Goss, który zajął się prowadzeniem całości imprezy, zapowiadał
kolejne zabawy. Pierwszą z nich była „Wycieczka Autobusowa”, polegała
ona na stworzeniu autobusu z uczniów z poszczególnych klas gimnazjum.
Następnie „Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe”: tym razem uczniowie zaprezentowali zabawę wybraną przez siebie. Odbył się również pokaz „Przedmiotowych Mundurków”, tak zwanych ed-mundów, każdemu przedmiotowi
został przypisany inny strój, ale spokojnie przypominam, iż była to tylko
zabawa i uczniowie nie będą musieli w przyszłym roku przebierać się przed
każdą lekcją. Po zaprezentowaniu wszystkich uniformów każdy został zaproszony na kiełbaskę, których przygotowaniem zajął się pan Jarosław Wiśnik,
za co serdecznie dziękujemy.
Według mnie „Piknik Gimnazjalny” jest wspaniałą odskocznią od
codziennego życia uczniowskiego; szkoda, że to, co dobre, tak szybko się
kończy, ale już dziś zapraszam państwa na piknik w roku 2008. Jestem
pewien, że będzie on zorganizowany równie dobrze, jak tegoroczny.
Sebastian Wdowiak, kl. IIIb gimnazjum

Turniej trójinformatyczny
Dnia 17 maja 2007 r. w pracowni informatycznej SP Rzgów rozpoczął
się V MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TRÓJINFORMATYCZNY – 2007
dla uczniów szkół podstawowych Gminy Rzgów o Nagrodę Burmistrza
Rzgowa.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyr. I. Skalska. Ponieważ
nastąpiła przerwa w dostawie prądu, uczniowie na dalsze rozgrywanie Turnieju pojechali do SP w Kalinie. Następnie przystąpiono do rozgrywania
konkurencji turniejowych. W przypadku równej sumy punktów o kolejności
decydują punkty za zadania testowe, a gdy i one są równe – dogrywka. W
przerwie zawodnicy posilali się napojami i słodyczami ufundowanymi przez
firmę „SKLEPIK SZKOLNY” – Pani Henryki Łuczyńskiej.
Po sprawdzeniu prac i zliczeniu punktów podsumowano turniej.
W kategorii klas VI: I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2007
otrzymała drużyna z klasy VI SP Kalino w składzie: Adrian Samiec, Damian
Frydrych, Martyna Żytniewska. II miejsce zajęła drużyna z klasy VI z SP
Guzew w składzie: Weronika Fraszczyk, Dawid Subdzia, Krzyś Marchewczyński. III miejsce zajęła drużyna dziewcząt z klasy VIb z SP Rzgów w
składzie: Ewa Karga, Maja Konecka, Monika Sykuła.
W kategorii klas V: I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2007
otrzymała drużyna z klasy Va SP Rzgów w składzie: Bartłomiej Pelczyk,
Mateusz Płachta, Robert Płusa. II miejsce zajęła drużyna z klasy Vb z SP
Rzgów w składzie: Krystian Łuczyński, Piotr Sarliński, Karol Derczyński. III
miejsce zajęła drużyna chłopców z klasy V z SP Guzew w składzie: Donata
Stolecka, Justyna Kwiatkowska, Łukasz Leszek.
Dnia 14 czerwca w SP Rzgów odbyło się uroczyste spotkanie sponsorów,
organizatorów i laureatów, na którym podsumowano Turniej. Nagrodę Burmistrza Rzgowa, którą był aparat cyfrowy, otrzymała Szkoła Podstawowa w
Kalinie. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci: klawiatur, myszy, pendrive, słuchawek z mikrofonami. Sponsorami nagród byli:
Firma „HAZET” – Państwa Z. H. Gorzkiewicz, Firma „SAI-POL” – Państwa
W. K. Ostojskich i Firma „Erlast” Pana Zbigniewa Czajki.
Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i sponsorom za pomoc w
organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Myślę, że za rok spotkamy się na VI
edycji Turnieju.
Jarosław Marianowski
nauczyciel informatyki, SP Kalino
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Wiosna, ach to ty...
Chyba każdy zna doskonale tę zapadającą w pamięć piosenkę Marka
Grechuty i jej słowami zachwyca się nad pięknem wymienionej w tytule pory
roku. Wszechobecna zieleń, zapach kwiatów, cała paleta kolorów natury, rozleniwiające słońce... Po prostu wiosna w całej swej okazałości. W tym czasie
przypadają dwa jakże ważne dla nas święta: Dzień Matki i Dzień Dziecka.

Coś dla Mam...
Uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem swych wychowawców oraz
Pani Barbary Nowak - nauczycielki muzyki przygotowali dla swych ukochanych Mam apel, który odbył się w poniedziałkowe popołudnie 28.06.2007 r.
Frekwencja była imponująca, wszystkie miejsca na widownio zajęte, a oczy
Najdroższych Gości z miłością utkwione w swe pociechy.
Jako pierwsi wystąpili uczniowie z klasy „0”, a następnie artyści z klas
I-VI słowem i piosenką wyrażali swą miłość, szacunek i wdzięczność dla
Mam. Na zakończenie dzieci odśpiewały swym Mamom „Sto lat”, wręczyły
kwiatki i drobne upominki oraz zaprosiły na słodki poczęstunek do swych
klas.
A dlaczego Dzień Matki obchodzimy wiosną? Być może dlatego, że, jak
mówi przysłowie francuskie: „Miłość matki wiecznie przeżywa wiosnę”.

...i ich pociech
Jednym z najprzyjemniejszych dni dla dzieci w całym kalendarzowym
roku jest oczywiście Dzień Dziecka. Z tej okazji, dokładnie 1.06.2007 r., uczniowie z klas IV-V pojechali na wycieczkę do Łęczycy i Oporowa, gdzie
zwiedzili muzea w dawnych średniowiecznych zamkach i prawdopodobnie
(bo uczestnicy wyprawy nie chcą tego potwierdzić) mieli okazję spotkać się
z łęczyckim diabłem Borutą. Pełni wrażeń wrócili do domu, aby świętować
w rodzinnym gronie.
Następnego dnia, tj. w sobotę, już wszyscy uczniowie mieli możliwość
doskonałej zabawy oraz sprawdzenia się w różnorodnych sportowych konkurencjach, bowiem w naszej szkole odbywały się zorganizowane przez nauczyciela wychowania fizycznego, Zdzisława Sabelę, zawody pod nazwą „Sport
na wesoło”. Oprócz zdobycia jak największej liczby punktów liczyła się
przede wszystkim radość i satysfakcja każdego, nawet najmłodszego uczestnika. Tu nie było przegranych. Każdy mógł się poczuć jak olimpijczyk.
Zdobywcy podium z każdej klasy otrzymali smakowite nagrody. A
ponieważ słodyczy nigdy za dużo, wszyscy tego dnia dostali małe co nieco.
Mistrzem szkolnych rozgrywek została uczennica klasy V Sylwia Pytka.
Jak widać, te rodzinne święta można obchodzić również w miejscu nauki,
w końcu szkoła to drugi dom.

Najlepszy przyjaciel
W pierwszych dniach czerwca uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani
bibliotekarki Sylwii Kuty wystąpili przed całą społecznością szkolną z programem artystycznym „Wokół książki”. Oprócz słowa i muzyki historię
książki i jej rolę w życiu każdego człowieka przedstawiała prezentacja multimedialna z bogatym zbiorem slajdów. Nie lada gratką była możliwość obejrzenia ręcznie wykonanych książek z XVI w. Mamy nadzieję, że to zachęci
naszych uczniów do sięgania po książki.

„Rodzina, ach rodzina...”

Minęły już dwa lata, odkąd patronem naszej szkoły została Święta Królowa Jadwiga. Dzięki temu należymy do wielkiej rodziny, której patronuje
żona Władysława Jagiełły.
8 czerwca 2007 r. w Krakowie odbył się I Ogólnopolski Zjazd Rodziny
Szkół Świętej Jadwigi Królowej. Z naszej szkoły pojechali uczniowie z klas
IV-VI wraz z opiekunami: Panią Dyrektor Teresą Głąb, Elżbietą Kowalik,
Moniką Bocheńską i Zdzisławem Sabelą. Nasz czterodniowy pobyt w grodzie legendarnego Kraka wpisał się w obchodzony w dniach 1-10.06.2007 r.
jubileusz 750-lecia lokacji miasta Krakowa. Temu wydarzeniu towarzyszyła
rzesza imprez kulturalnych, która ściągnęła miłośników miasta nie tylko z
całej Polski, ale i spoza jej granic.
W dniu poprzedzającym Zjazd udaliśmy się do Zakopanego, aby tam
wziąć udział w mszy św. oraz uroczystej procesji z okazji Bożego Ciała.
Zmienna i deszczowa pogoda nieco pokrzyżowała plany, ale i tak odwiedziliśmy kościół na Krupówkach, w którym dokładnie 10 lat temu mszę św.
odprawiał Jan Paweł II.
7.06.2007 r. o godzinie 9:00 na Rynku Głównym nastąpiło spotkanie
wszystkich szkół noszących imię Królowej Jadwigi. Z Rynku Głównego uroczysty korowód przeszedł Drogą Królewską wiodącą ulicą Grodzką, Kanoniczną aż do Bazyliki Archikatedralnej na Wawelu, gdzie odbyła się msza,
której przewodniczył bp Pieronek.
Oprócz udziału w tej przepięknej uroczystości celem wyjazdu było również zwiedzanie poprzedniej stolicy Polski, której urokom niestety trudno się
oprzeć.
I ulegliśmy czarowi Rynku Głównego oraz znajdujących się tam zabytków: majestatycznego kościoła Mariackiego, pomnika Adama Mickiewicza i
Sukiennic. Gościliśmy w Domu Jana Matejki przy ulicy Floriańskiej, obejrzeliśmy Pałac Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. Ostatniego
dnia wybraliśmy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Nasi uczniowie wrócili z wyjazdu bardzo zadowoleni i pełni wrażeń.
Mamy nadzieję, że przynależność do tej jakże ogromnej Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej dostarczy nam niejednokrotnie powodów do dumy.
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Straż apeluje i ostrzega
Okres wakacyjny to czas natężonego ruchu turystycznego.
Znaczna część ludności przemieszcza się po kraju bądź wyjeżdża
poza jego terytorium. Dlatego też w czasie miesięcy letnich szczególne znaczenie ma zachowanie środków ostrożności, nie tylko w
miejscu wypoczynku, ale także w miejscu zamieszkania, które pozostaje bez naszego bezpośredniego nadzoru.
Przede wszystkim wyjeżdżając z domu należy pamiętać, aby
zakręcić zawór gazu i wody oraz sprawdzić, czy odłączyliśmy wszystkie urządzenia elektryczne od źródeł zasilania. W ten sposób minimalizujemy zagrożenia związane z awariami tych instalacji oraz uszkodzeniem urządzeń zasilanych prądem, co w konsekwencji może prowadzić do zwarcia i pożaru.
Wysokie temperatury latem oraz brak opadów deszczu powodują,
że w tym właśnie okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowują wzmożoną ilość interwencji. Taka pogoda sprzyja powstawaniu i
szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. Są one najtrudniejsze do
zlokalizowania i opanowania na obszarach leśnych oraz uprawach rolniczych, z którymi bardzo często sąsiadują ośrodki wypoczynkowe, a
także domki letniskowe działkowiczów. Apelujemy więc, aby pamiętać
o kilku podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego na tego typu terenach:
- przestrzegać i stosować się do informacji zawartych na tablicach
informacyjno-ostrzegawczych rozlokowanych na skraju lasu oraz w
lesie,
- nie używać otwartego ognia,
- nie śmiecić, między innymi nie wyrzucać w lesie lub na jego skraju
puszek i szklanych butelek,
- stosować się do poleceń leśniczego lub zarządcy terenu,
- w przypadku zauważenia najmniejszego zarzewia ognia nie lekceważyć zagrożenia, tylko alarmować straż pożarną na numer 998 lub
112,
- przebywając nad wodą należy korzystać z miejsc objętych nadzorem
ratowników i nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłkach oraz
pod wpływem alkoholu,
- podróżując samochodem, zachować szczególne środki ostrożności.
Podczas letniego wypoczynku miejmy na uwadze bezpieczeństwo
własne oraz swoich bliskich, kierując się przede wszystkim zdrowym
rozsądkiem. Życzymy wszystkim przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do domu.

Delegacja ukraińska
z Czerniowców w CT „Ptak”
W dniu 26 maja 2007 roku odbyło się spotkanie delegacji ukraińskiej z
miasta Czerniowce z Zarządem CT „Ptak” w Rzgowie. W spotkaniu uczestniczyli ze strony ukraińskiej Dyrektor Departamentu Własności Komunalnej
Czerniowieckiej Rady Obwodowej - Pan Wasyl Tkaczuk oraz Prezes Kultury
Polskiej im. Adama Mickiewicza na Ukrainie – Doc. Władysław Strutyński,
ze strony Zarządu CT „Ptak”: Prezes Zarządu - Bogdan Migdał, Prezes d/s
Rozwoju – Kazimierz Ćwikła, Dyr. - Paweł Babski.
Spotkanie miało na celu poszerzenie współpracy handlowej między rynkami w Czerniowcach i Rzgowem. Omówiono problemy z uzyskiwaniem
wiz przez handlowców zza wschodniej granicy, potrzebę uruchomienia połączenia lotniczego Czerniowce – Łódź, obsługę i sposoby informacji dla ułatwienia zakupów w Centrum.
Strona ukraińska wyszła z zapytaniem o możliwość współdziałania w
rozwoju turystyki na Bukowinie, obejmującego region Karpatów.
WK

Msza odpustowa
W dniu 5 maja br. o godzinie 13.00 w kaplicy w Kalinie kolejny już raz
odbyła się uroczysta msza św. odpustowa. Mszę św. sprawował ks. wikary
Robert Nowak. Tutejsza kaplica jest pod wezwaniem św. Floriana, patrona
wszystkich strażaków.
Z tej okazji uroczystość uświetnili swoją obecnością druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalina i Kalinka, przybyli licznie mieszkańcy z
okolicznych wsi. Nie obyło się również bez tradycyjnych kramarzy, którzy
oferowali swoje artykuły.
Kaplica w Kalinie została poświęcona przez Arcybiskupa Archidiecezji
Łódzkiej Władysława Ziółka w dniu 13 listopada 2000 r. Minęło już 6 lat, jak
istnieje, i na stałe wpisała się w pamięć i serca parafian.
Msze święte, które odbywają się w kaplicy, gromadzą i jednoczą wszystkich swoich wiernych. Mamy również nadzieję, że msze odpustowe, zgodnie
z tradycją sprawowane w dniu świętego Floriana, będą coraz liczniej gromadzić i łączyć naszych druhów strażaków.
Stanisław Hoja
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