OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 18 września 2007 r.
w sprawie obwodów głosowania i ich granic
oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych
Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości:
§ 1. Informację o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Rzgów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
BURMISTRZ
Jan Mielczarek

Nr
obw.
głos.
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Granice obwodu głosowania
Rzgów: ul. ul. Bema, Broniewskiego,
Długa (od nr 11 do nr 44), Dolna, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodziska,
Kazimierza Jagiellończyka, Kamienna,
Kopernika, Krótka, Ks. Załuski, Literacka, Łąkowa, Łódzka (numery parzyste),
Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Plac 500lecia (od nr 6 do 20), Polna, Południowa,
prof. Łowmiańskiego, Przejazd, Rawska,
Reymonta, Sikorskiego, Słoneczna, Smugowa, Sucharskiego, Szkolna, Tuszyńska (numery parzyste), Tylna, Ustronna,
Wąska, Wiosenna, Wschodnia, Wysoka,
Zielona, Żołnierzy Września.
Rzgów: ul. ul. Brzozowa, Buczka, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długa (od nr 1 do
nr 10), Guzewska, Ignacego Krasickiego,
Jana Kiepury, Katowicka, Krasickiego,
Krzywa, Kusocińskiego, Leśna, Letniskowa, Łódzka (numery nieparzyste),
Mała, Mickiewicza, Nasienna, Pabianicka, Plac 500-lecia (od nr 1 do nr 5
włącznie), Przyrzeczna, Reja, Rudzka,
Rzemieślnicza, Stadionowa, Stawowa,
Stroma, Tuszyńska (numery nieparzyste), Wąwozowa, Zachodnia, Źródlana,
Żeromskiego.

Siedziba
Obw. Kom.
Wyborczej
Szkoła Podstawowa
Rzgów, ul. Szkolna 3
tel. 042-227-83-99

Szkoła Podstawowa
Rzgów, ul. Szkolna 3
tel. 042-227-83-99
(lokal przystosowany
dla osób
niepełnosprawnych)

Sala Świetlicowa
Stara Gadka
Stara Gadka
ul. Czartoryskiego 23
tel. 042-227-82-00
Dom Kultury
Starowa Góra
Starowa Góra
ul. Centralna 100a
tel. 042-214-12-33
Szkoła Podstawowa
Babichy,
Czyżeminek,
Gospodarz,
Guzew 21c
Guzew, Prawda
tel. 042-214-10-86
Szkoła Podstawowa
Bronisin Dworski, Huta Wiskicka, Kalino,
w Kalinie
Kalinko, Romanów, Tadzin
tel. 042-214-10-77
Ochotnicza Straż
Pożarna
Grodzisko, Konstantyna
Grodzisko 47a
tel. 042-227-81-98

Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w godzinach od 6.00 do
20.00.
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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 Gminy
214-12-07, 214-12-10
Rzgów, pl. 500-lecia 22
e-mail: sekretariat@rzgow.pl
www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury
214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
214-21-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu
214-12-93
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy
213-06-81, 213-06-82
Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę)
215-37-10
Wodociągi - oczyszczalnia ścieków
214-11-91
Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę)
Zakład Usług Pogrzebowych
214-12-25
Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)
Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji
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Dnia 15.09.2007 odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 60-lecia
KGW w Starowej Górze.
Licznie przybyłych gości - przedstawicieli Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
w Łodzi, Władz Samorządowych gminy Rzgów, radnych
ze Starowej Góry, przedstawicieli Gminnego Związku
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzgowie
oraz przedstawicieli organizacji rolniczych ze Starowej
Góry, Chórmistrzynię chóru „Camerata”, druhów strażaków z OSP Starowa Góra, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rzgów oraz wszystkie
Jubilatki w imieniu zarządu KGW powitała Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Pani Wiesława Pietrusińska.

Przewodnicząca KGW w Starowej Górze Danuta
Szymczak przedstawiła sprawozdanie z działalności
Koła, wspominając pierwsze członkinie założycielki
KGW.
W drugiej części podniosłej uroczystości dokonano
odznaczeń i wyróżnień członkiń KGW Starowa Góra.
Przewodnicząca koła została odznaczona przez Prezesa Prezydium Zarządu Powiatowego OSP w Łodzi
Pana Stanisława Bednarczyka srebrnym medalem „Za
zasługi dla Pożarnictwa”.
25 członkiń KGW otrzymało odznakę „Za zasługi dla
Kółek Rolniczych”, przyznaną przez Krajowy ZRKiOR w
Warszawie, oraz 17 członkiń otrzymało dyplomy uznania,
przyznane przez Wojewódzki ZRKiOR w Łodzi. Wyróżnionym członkiniom odznaczenia i dyplomy wręczyli:
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Rzgów ma nowego Kronika miesiąca
skarbnika
września 2007 r.
2.09. Powiatowo-Gminne Dożynki w Bronisinie Dworskim
6.09. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Emerytów i Rencistów
9.09. Udział chóru „Camerata” we mszy świętej w kościele Św. Wojciecha w Łodzi z okazji 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Starowej
Górze
13.09. Występ ZPiT „Rzgowianie” w sesji Rady Gminy w Ksawerowie
15.09. Obchody 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Starowej Górze
23.09. Udział ZPiT „Rzgowianie” i zespołu tanecznego „Marionetki” w
Lecie Muzycznym w Woli Rakowej
— Udział młodzieży szkolnej w VIII Ogólnopolskim Zlocie TurystycznoEkologicznym „Szlakiem Nadpilicznym” w Białej k. Sulejowa
— Wręczenie nagród dla najlepszych sportowców w minionym roku
szkolnym przez LUKS „Sokół”

Na XI sesji w dniu 28 czerwca br. Rada Miejska powołała
jednogłośnie nowego skarbnika miasta - mgr Annę Skórniewską.
Jest ona mieszkanką Kalina, od 5 lat pracuje w Urzędzie,
absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

60 lat KGW
Starowa Góra

Z kroniki policyjnej

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

28.09.2007, godz. 21:00, Grodzisko (woj. łódzkie). Funkcjonariusze
PP Rzgów zatrzymali kierującego samochodem marki Lublin Tomasza W., lat 36 (zam. G., pow. łódzki wschodni), który znajdował się
w stanie nietrzeźwości: 1.21 mg/l, 1.18 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Ponadto nie posiadał aktualnej polisy OC od pojazdu.
Postępowanie prowadzi KP w Tuszynie.
24.09.2007, godz. 21:30, Rzgów (woj. łódzkie), ul. Katowicka, kilometr:
365.1. Kierujący samochodem Ford Focus, Jacek G., lat 37 (zam. M.,
woj. mazowieckie) potrącił mężczyznę o nieustalonej tożsamości, który
wtargnął na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, pieszy z
obrażeniami ciała w postaci urazu wielonarządowego w stanie nieprzytomnym został hospitalizowany na oddziale OIOM Szpitala WAM
w Łodzi. Kierujący samochodem trzeźwy, od pieszego pobrano krew
na zawartość alkoholu. Postępowanie prowadzi KP w Tuszynie.
1.09.2007, godz. 9:15, Rzgów (woj. łódzkie), ul. Cmentarna, skrzyżowanie ulic: Łódzka. Tobiasz K., lat 22 (zam. T., powiat łódzki-wschodni),
kierując samochodem m-ki Opel Corsa Van, nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu pojazdowi m-ki Audi 80, kierowanemu przez Pawła P., lat
29 (zam. Rz., powiat łódzki-wschodni), i doprowadził do zderzenia. W
wyniku zderzenia obrażeń ciała w postaci ogólnego stłuczenia klatki
piersiowej doznali kierujący pojazdami oraz pasażer samochodu Opel
Corsa Wawrzyniec K., lat 22 (zam. T., powiat łódzki-wschodni) i zostali
przewiezieni do Szpitala w Pabianicach. Kierujący pojazdami trzeźwi.
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.

Członek Prezydium ZRKiOR Wojewódzkiego w Łodzi Pan Krzysztof Banasiak i Przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet w Lodzi Pani Zofia Wąsicka.
W imieniu odznaczonych i wyróżnionych podziękowała długoletnia
członkini Koła Pani Halina Tomaszewska.
Dalsza część jubileuszu to życzenia od wszystkich przybyłych na tę uroczystość: w imieniu Władz Samorządowych życzenia dla KGW w Starowej
Górze złożyli: Wiceburmistrz Rzgowa Pani Jadwiga Pietrusińska i Przewodniczący Rady Miasta Rzgów Pan Marek Bartoszewski.
Przewodnicząca KGW w Starowej Górze złożyła serdeczne podziękowania dla gości jubileuszowych, a członkinie Koła uhonorowały wszystkich
przedstawicieli uczestniczących na uroczystości skromnymi kwiatkami oraz
zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy.
Dnia 16.09.2007 zarząd KGW Starowa Góra zaprosił na „herbatkę” chór
„Camerata”, który uświetnił swą obecnością mszę jubileuszową w intencji
KGW, która odbyła się w kościele św. Wojciecha w Łodzi dnia 9.09.2007.
W imieniu własnym i zarządu KGW Starowa Góra chciałabym złożyć
serdeczne podziękowanie wszystkim członkiniom Koła za wkład pracy przy
organizacji jubileuszu 60-lecia oraz serdeczne podziękowanie za okazaną
pomoc druhom strażakom z OSP Starowa Góra.
Z całego serca dziękuję:
przewodnicząca KGW Starowa Góra
Danuta Szymczak

Z czterech do sześciu punktów powiększył przewagę reprezentacyjny zespół Rzgowa nad drugim w tabeli Włókniarzem TK Pabianice.
Po dziesięciu kolejkach mamy na swoim koncie dziewięć zwycięstw i
jeden remis z Widzewem II Łódź.
Gdy jechaliśmy do Brzezin na mecz z Widzewem, remis braliśmy
w „ciemno”. Po spotkaniu mieliśmy jednak duży niedosyt, ponieważ
rywal był do pokonania, szczególnie w końcówce spotkania, kiedy to
na listę strzelców mógł się wpisać Dziuba, ale raz piłkę zmierzającą
do bramki po strzale głową w ostatniej chwili wybił obrońca Widzewa,
a drugim razem silny strzał minął minimalnie spojenie słupka z
poprzeczką. Warto też wspomnieć, że nasz zespół nie wykorzystał
rzutu karnego, a niefortunnym wykonawcą był Jarzębowski, oraz że
w spotkaniu tym nie wystąpił Jarosław Soszyński, który wyjechał na
szkolenie związane z objęciem wysokiego stanowiska w jednej z firm
prowadzącej działalność samochodową.
Ze spotkania tego wart jest jeszcze do odnotowania fakt debiutu
w pierwszej drużynie młodego Piotra Bolonka, który strzelał w drugiej
drużynie bramki niczym na zawołanie. W spotkaniu z Widzewem Piotrek bramki wprawdzie nie strzelił, ale debiut należy zaliczyć do udanych. W drugim spotkaniu ze Startem Łódź, w którym Piotr Bolonek
wystąpił tym razem przed publicznością rzgowską, strzelił dwie bramki
i walnie przyczynił się do zwycięstwa na naszym rywalem.
Oprócz remisu 2:2 z Widzewem i zwycięstwa nad Startem Łódź
4:1 Zawisza pokonał jeszcze Orła Łódź 2:1; Sokoła II Aleksandrów
1:0 oraz LKS Rosanów 2:1. Po dziesięciu kolejkach mamy na swoim
koncie 28 punktów, 23 zdobyte bramki i 7 bramek straconych.
Drugi zespół Zawiszy rozegrał kolejne trzy spotkania, z czego dwa
wygrał, a jedno z liderem klasy „A” GLKS Dłutów wysoko, bo 9:0 przegrał.
Zwycięstwa drużyna uzyskała z Sazanem Pęczniew 4:2 oraz z
LKS Sarnów 5:3. Na dziewięć strzelonych w zwycięstwach bramek
sześć zdobył Piotr Bolonek. Drugi zespół Zawiszy ma zdobytych dziewięć punktów i umiejscowił się w środku tabeli na siódmym miejscu.
W dalszym ciągu źle się dzieje z drużyną „Michałowicz”. Kolejnych
dwóch zawodników tego zespołu zapragnęło grać w innym klubie i
ciężko jest nam uzbierać skład na mecze ligowe. Niebawem rozpoczną treningi z tym zespołem nowi zawodnicy i być może uda się
utrzymać drużynę do momentu powrotu trenera Roberta Świerczyńskiego, z którym ta drużyna osiągała największe sukcesy.
Dwie drużyny „Górski” nie mają takich problemów, jak ich starsi
koledzy, choć jeden raz przeziębienie większości zawodników uniemożliwiło rozegranie meczu ligowego, ale był to tylko jeden przypadek.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

FIRMA „BART-POL”

5.09.2007, godz. 12:30, Rzgów (woj. łódzkie), ul. droga K-1, skrzyżowanie ulic: Łódzka. Kierownik Przedsiębiorstwa Uniko Marek W.
(zam. Łódź) zgłosił, że podczas prac ziemnych przy remoncie drogi K1 znaleziono pociski artyleryjskie. Przybyły na miejsce patrol saperski
z JW 4390 zabrał trzy pociski artyleryjskie pochodzenia wojennego do
zniszczenia.

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

W przypadku posiadania wiadomości na temat
niepokojących zdarzeń, którymi powinna
zainteresować się Policja, prosimy o kontakt osobiście:
* Posterunek Policji w Rzgowie,
pl. 500-lecia 6, tel. 042/614-25-60
oraz
* Komisariat Policji w Tuszynie,
ul. Żeromskiego 33, tel. 042/614-25-60.
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Pierwsza drużyna
samodzielnym
liderem

Adres: Grodzisko 44a
Tel. 042 214-14-10
Fax 042 214-18-10
Kom. 0-601-39-24-49
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Dlaczego nie kandyduję
do Senatu
Należę do osób, które raczej skłaniają się do przekształcenia
Senatu w izbę samorządową, gdzie poszczególne szczeble samorządu terytorialnego oraz samorządów branżowych miałyby wpływ na
tworzenie ustaw poprzez oderwany nieco (przykład ostatniej kadencji)
od realiów życia Sejm, zajmujący się głównie denuncjacjami między
posłami różnych partii.
Nasza mała ojczyzna, czyli Gmina Rzgów w powiecie ŁódzkimWschodnim, po reformie administracji w 1998 r. znalazła się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Do wyborów w sejmikach wojewódzkich
powiat nasz należy do okręgu wyborczego wraz z powiatem piotrkowskim, radomszczańskim i bełchatowskim, a do wyborów parlamentarnych z powiatem Brzezińskim i wielką Łodzią.
W takim przypadku przedstawiciele naszego powiatu, a w szczególności Gminy Rzgów, mają bardzo nikłe szanse na wybór nawet z
najbardziej „nośnych” w danej chwili list wyborczych, chyba że zastosują kampanię wyborczą typu „Misztal - na każdym drzewie” z dużo
większymi finansami na promocję, bo dziś społeczeństwo przejrzało i
na Misztala nie da się nabrać.
Ja zdając sobie sprawę ze swoich szans (zamierzałem wydać na
kampanię tylko około średniej krajowej zarobków), ponieważ dwa lata
temu kandydowałem z list PSL-u z 10-go miejsca, uzyskałem wynik
1000 głosów, podobny jak lider listy, koledzy z powiatu zaproponowali
mi kandydowanie do Senatu.
Od 20 lat będąc Przewodniczącym Rady, a wcześniej radnym
Rady Narodowej Miasta Łodzi, jestem postrzegany jako przedstawiciel Rzgowa i wiem po ostatnich wyborach parlamentarnych, że dobry
wynik wyborczy bardzo pomaga, bo się liczą z nim we władzach i
instytucjach wszelkich stopni, co jest korzystne dla Gminy. Zgodziłem
się więc.
Pierwszy etap to zebrania trzech tysięcy podpisów poparcia na
senatora i pięciu tysięcy na posłów zbierane przez kilkadziesiąt osób z
Łodzi, Powiatu łódzkiego-Wschodniego i Brzezińskiego. Po dziesięciu
dniach spokojnego zbierania podpisów okazało się, że jest ich dopiero
1.700 na moją osobę, na dwa dni przed terminem zgłoszenia kandydatów i są to w znakomitej większości głosy z powiatu, a nie z Łodzi.
W ciągu pierwszego dnia, przy pomocy osób mi przychylnych,
udało mi się zebrać jeszcze 800 podpisów w samym Rzgowie i 200
w powiecie Brzezińskim, w dalszym ciągu licząc na podpisy z Łodzi.
Ostatecznie na trzy godziny przed zakończeniem rejestracji zabrakło
300 podpisów. Łódź nie dostarczyła ani jednego. Teraz, po czasie,
wiem, że to była zmowa!
Henryk Siemiński – lider listy PSL w okręgu 9, a jednocześnie
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi, podał fałszywą
informację, że wszystkie listy są już zarejestrowane, i powiat Brzeziński przestał zbierać podpisy w ostatnim dniu. Gdybym o tym wiedział,
że muszę praktycznie liczyć tylko na siebie, to zebranie brakujących
300 podpisów jest naprawdę bagatelką. Mówi się trudno! A Rzgów
mógł zaistnieć!
Byłbym pierwszy na liście senatorskiej, a nazwisko Bartoszewski w
polityce jest znane i mogłoby pokrzyżować szyki na liście do Senatu,
odbierając część głosów innym. Poza tym jest to kara za moją próbę
przesunięcia PSL-u w „prawo” z Januszem Wojciechowskim, moje
stanowcze NIE dla Misztala i Millera podczas próby kandydowania z
list PSL-u w tych wyborach.
Wyrażenie swoich opinii jako człowiek finansowo stanowiskowo
niezależny, ciągłe dopominanie się środków pomocowych z Unii dla
Gminy Rzgów. Gdybym się wzmocnił przez te wybory – wzmocniłaby
się pozycja Gminy Rzgów, a to było nie na rękę niektórym z czuba
władzy wojewódzkiej. W ten sposób próbuje się mnie upokorzyć.
Przytoczę tu cytat ministra Żelichowskiego: „Bartoszewski nawet na
kolanach – jest wyższy od innych”.
Marek Bartoszewski
PS. Chciałem bardzo gorąco podziękować tym wszystkim, którzy
zbierali podpisy poparcia dla mojej skromnej osoby na senatora, oraz
tym, którzy to poparcie podpisali. Zachowałem te karty z podpisami
jako dowód dużej szansy promocji Gminy Rzgów.
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Bardzo miłe
spotkanie urodzinowe
...odbyło się 16 września 2007 r. w Domu Kultury Starowa Góra,
gdzie swoje 60. urodziny obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich wraz
z zaproszonymi gośćmi. To wyraz uznania i podziękowań dla Rzgowskiego Chóru „Camerata”, który tydzień wcześniej uczestniczył w
mszy św. w intencji Jubilatek, uświetniając liturgię naprawdę pięknym
śpiewem w kościele św. Wojciecha w Łodzi.
Relacje pomiędzy obiema jednostkami - bardzo miłe i sympatyczne - związały się w ostatnich latach, zatem z tym większą radością chórzyści celebrowali tę wspaniałą uroczystość. Bo jakże miło jest
brać udział w takich świętach! To wyróżnienie, zaszczyt i przyjemność
- jednocześnie Paniom z KGW życzymy wszystkiego najlepszego!!!

Kultura to tradycja
13 września 2007 roku w Ksawerowie odbyła się uroczysta sesja
Rady Gminy, do której uświetnienia zaproszono Zespół Pieśni i Tańca
„Rzgowianie”. Czuliśmy się wyróżnieni i z przyjemnością pokazaliśmy
sporą część dorobku artystycznego, bowiem program trwał 40 minut.
Widzowie, wśród których byli zaproszeni burmistrzowie i wójtowie
innych miast i gmin, zobaczyli tego dnia w wykonaniu „Rzgowian”:
tańce krakowskie, „polkę dziadek” oraz tańce rzeszowskie, a zaśpiewana w przerwie przez solistkę zespołu piosenka „Kukułeczka” dodatkowo rozgrzała publiczność.
Następna impreza, choć odbyła się jesienią, to nosiła nazwę
„Muzyczne lato”. W niej także udział wzięli „Rzgowianie”. Ze względów pogodowych organizatorzy postanowili, aby odbyła się ona 23
września, i tym razem udało się! Letnia jeszcze pogoda dopingowała
artystów na scenie w Woli Rakowej, a buzie występujących lśniły w
promieniach słonecznych niczym w świetle reflektorów. Licznie zgromadzona publiczność na festynie bawiła się wspólnie ze „Rzgowianami”, którzy zaprezentowali w kilku odsłonach: tańce góralskie,
„polkę dziadek”, tańce krakowskie, a także gromko oklaskiwała popisy
grupy tanecznej „Marionetki”. Po części artystycznej była też część
biesiadna z poczęstunkiem i z pewnością można „muzyczne lato” w
Woli Rakowej zaliczyć do niezwykle udanych imprez i mieć nadzieję,
że ta niedziela nie będzie ostatnią, jaką udało się miło spędzić, będąc
gośćmi w Gminie Brójce.

A chór - nie tracąc dobrego humoru - przygotowuje się do kolejnych występów tej jesieni: Dnia Papieskiego, Święta Niepodległości
Polski, Święta św. Cecylii - patronki chórów. To ważna i jedna z najprzyjemniejszych okoliczności w ciągu roku.
Jednocześnie przypominam, iż uczestnictwo w Rzgowskim Chórze
„Camerata” - jako formacji Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Rawska 8,
tel. 042-214-13-12) - jest całkowicie bezpłatne, pełni ważną rolę kulturalno-towarzyską naszej społeczności, a także pomaga wyjść z domu
wszystkim nieśmiałym śpiewającym we własnych „czterech ścianach”
i realizować swoje pasje.
Zapraszam na próby we wtorki i czwartki w godz. 17.30-19.00.
Jest miło i sympatycznie!
Chórmistrz: Izabela Kijanka

„Rzgowianie” zapraszają
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia
dzieci i młodzieży
do Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”,
działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8.
Nr tel. 042 / 214-13-12.

Przed Zespołem Pieśni i Tańca „Rzgowianie” nowy sezon pełen
planów, które maturzyści układają tak, by nie kolidowały z przygotowaniami do egzaminu dojrzałości, studenci układają tak, by pogodzić
naukę, pracę i zajęcia taneczne oraz występy. Młodzież chce kontynuować swoją pasję, związaną ze śpiewem i tańcem, która pozwala im
być stale sprawnym, energicznym, odważnym, przedłużyć beztroskie
lata młodzieńcze, występując i bawiąc się na festiwalach w kraju i za
granicą w dobrej atmosferze, a zdobyte doświadczenie, umiejętności i
wiedzę z zakresu folkloru wykorzystać w dorosłym życiu.
Instruktorzy GOK

10

Rzgów – Nasza Gmina

Dotacja dla Gminy Rzgów na program
wyrównywania szans edukacyjnych w 2007 r.
W bieżącym roku Rada Ministrów przyjęła
rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek
samorządu terytorialnego i jednostek pozarządowych”, którego podstawowym założeniem jest
stworzenie warunków do rozwoju systemu zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Program ten jest kierowany do uczniów
wszystkich typów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
o niskich dochodach, z problemami wychowawczymi, przejawiających problemy w nauce,
zagrożonych zaprzestaniem realizacji obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki oraz zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia,
pochodzących z terenów wiejskich.
Cele strategiczne rządowego programu to
między innymi:
* Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji do opracowania i realizacji programów edukacyjnych,
* Uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb
edukacyjnych ich dzieci,
* Opracowanie i wdrożenie regionalnych lub
lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych,
* Wdrożenie nowego modelu pracy z uczniem
skoncentrowanego na podnoszeniu kompetencji kluczowych oraz zdolności umożliwiających
zatrudnienie w przyszłości,
* Zapobieganie przerwaniu realizacji obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki i ukończeniu edukacji na niższym poziomie kształcenia,
* Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów,
* Wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły,
rodziny oraz środowiska lokalnego.
Łódzki Kurator Oświaty, działając w imieniu
Wojewody Łódzkiego, ogłosił konkurs na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.
Gmina Rzgów przystąpiła do konkursu we
współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej im.
Jana Długosza w Rzgowie, Szkoły Podstawowej
im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, Szkoły Podstawowej w Guzewie oraz Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, przy szczególnym zaangażowaniu pedagogów szkolnych,
Pani Edyty Waprzko i Anny Pikali, opracowano
stosowny wniosek o dofinansowanie „Programu
wspierania i wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzgów w 2007
roku”.
Łódzki Kurator Oświaty ustalił listę programów i ich realizatorów, którym przyznana została
dotacja na ich realizację. Na wspomnianej wyżej
liście znalazł się program przedstawiony przez
Gminę Rzgów. Program nasz będzie realizowany
w okresie wrzesień-grudzień 2007 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów.
Program jest zgodny z lokalną polityką edukacyjną Gminy Rzgów, która jest organem prowadzącym placówki oświatowe realizujące przedstawiony wniosek. Szkoły oraz Gmina Rzgów mają
na celu podwyższanie jakości funkcjonowania
systemu oświaty, a w szczególności wdrożenie
nowego modelu pracy z uczniem, skoncentrowanego na wyrównywaniu szans edukacyjnych, a
także możliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
Program obejmuje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcję placówek oraz kontakty
ze środowiskiem lokalnym. Zostaną nim objęte
dzieci i młodzież pochodzące z rodzin o niskich
dochodach – korzystające z pomocy socjalnej w
Gminie Rzgów, z problemami wychowawczymi
oraz wykazujące trudności w nauce – przebadane
przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Do udziału w programie zaproszeni zostaną
również uczniowie uzdolnieni i wybitnie zdolni,
którzy w przyszłości być może zaprezentują zdobyte umiejętności na forum społeczności lokalnej.
Założenia programu to:
- program jest adresowany do szkół podstawowych oraz gimnazjum,
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- program ma charakter edukacyjno-profilaktyczny i terapeutyczny,
- celem programu jest zorganizowanie czasu wolnego dzieci,
- przyczynienie się do wyrównywania braków
dzieci mających trudności w nauce oraz realizowania zaleceń PPP,
- ma stać się inspiracją do działań twórczych, do
rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
- ma służyć przezwyciężaniu skutków wynikających z niepowodzeń szkolnych (brak równowagi
emocjonalnej, słaba motywacja do nauki).
Zakres podejmowanych działań, mających na
celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży:
1. Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności
matematyczno-przyrodnicze.
Celem jest:
- przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i dalszego kształcenia,
- przygotowanie do życia w coraz bardziej skomputeryzowanym świecie,
- nauka radzenia sobie z degradacją środowiska
naturalnego.
2. Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z
zakresu języka polskiego.
Celem jest:
- Wyrównywanie braków w wiadomościach i
umiejętnościach.
- Usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności prawidłowego czytania i pisania.
- Przywracanie prawidłowych postaw uczniów
wobec nauki.
- Usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń
szkolnych.
3. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci z klas I-III i IV-VI z zakresu szeroko pojętej sztuki (techniki i plastyki).
Formy: kółko plastyczne, wyjazdy do muzeów,
galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.
- Celem jest rozwijanie sprawności manualnej i
zagospodarowanie wolnego czasu ucznia.
4. Zajęcia logopedyczne – organizowane dla
dzieci ze specyficznymi problemami w mowie.
Celem jest:
- Usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności prawidłowego mówienia, pisania i czytania.
- Kształtowanie motywacji uczenia się poprzez
kompensowanie braków,
5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - organizowane dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (dysleksja, dysortografia).
Celem jest:
- odblokowanie emocjonalne dziecka w wyniku
działań korekcyjnych,
- osiąganie sukcesu szkolnego poprzez przezwyciężanie trudności w nauce.
Działania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające, a równocześnie aktywizujące do nauki.
6. Zajęcia sportowe – organizowane w celu wyrównywania braków w umiejętnościach i poznawania
własnych uzdolnień motorycznych, nabywanie
umiejętności współdziałania w grupie, nabywanie
umiejętności ruchowych gry zespołowe.
7. Zajęcia z przedsiębiorczości w oparciu o
symulację własnej działalność gospodarczej
– Pakiet wrześniowy.
Celem jest:
- pokazanie młodym ludziom ich własnej drogi w
przyszłym, dorosłym życiu (realizacja własnych
planów zawodowych i życiowych) oraz wpływu
i wyzwań, jaki ma i kieruje działalność gospodarcza na ich region oraz polską gospodarkę,
- zmniejszenie rozczarowań z tytułu źle zaplanowanych i niezrealizowanych przedsięwzięć na
rzecz umiejętnego planowania i osiągania zamierzonych celów oraz poruszania się po wolnym
rynku.

W okresie realizacji programu będą podejmowane następujące działania:
1. 2 x w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej odbywać się będą zajęcia plastyczne (2 x 45 minut),
w przewidzianym terminie odbędzie się 30 spotkań po 45 min. (dla uczniów klas I-III - 1 godzina
lekcyjna w tygodniu i dla uczniów klas IV-VI - 1
godzina lekcyjna w tygodniu – SP Rzgów).
2. 1 raz w tygodniu x 2 godziny lekcyjne (90
minut) odbywać się będą w Rzgowie zajęcia sportowe. Razem 30 godzin lekcyjnych zajęć.
3. 4 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej (45
min.) w Rzgowie (razem 60 godzin lekcyjnych)
oraz 2 razy w tygodniu x 1 godzina lekcyjna w
SP w Kalinie (30 godzin lekcyjnych) odbywać się
będą zajęcia z logopedii.
4. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywać
się będą w wymiarze:
a) 3 razy w tygodniu x 45 minut w SP w Rzgowie.
Razem odbędzie się 45 godzin lekcyjnych spotkań.
b) 2 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej w SP
w Kalinie. Razem odbędzie się 30 godzin lekcyjnych zajęć.
5. zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z
języka polskiego 2 x w tygodniu po 45 min., w
sumie 30 spotkań w Gimnazjum w Rzgowie. W
SP w Guzewie 1 x w tygodniu 45 min., tj. 15 spotkań.
6. 2 x w tygodniu po 45 min. odbywać się będą
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, tzn. 30
spotkań w Gimnazjum w Rzgowie. W SP w Guzewie 1 x w tygodniu 45 min., tj. 15 spotkań.
7. zajęcia dla uczniów Gimnazjum w Rzgowie
w ramach symulacji prowadzenia działalności
gospodarczej raz w tygodniu po dwie godziny
lekcyjne, tj. 1 x 90 minut lub dwa razy po jednej
godzinie lekcyjnej, tj. 2 x 45 min. w pracowni
informatycznej - w sumie 30 godzin lekcyjnych
zajęć.
Zakładane rezultaty realizacji programu:
Po przeprowadzonym programie uczniowie:
- rozwiną swoją sprawność fizyczną i manualną,
- pogłębią swoje zainteresowania w wybranych
przez siebie dziedzinach,
- zdobędą umiejętność planowania czasu wolnego,
- rozwiną swoje umiejętności interpersonalne i
intrapersonalne,
- wzmacniają swój pozytywny wizerunek,
- będą angażować się w projekty realizowane
przez szkołę,
- usprawnią narządy mowy oraz zaburzone procesy psychomotoryczne, co wpłynie na poprawę
wyników w nauce oraz motywację do nauki i
samoocenę,
- zrozumieją mechanizmy uczenia się, poszerzą
zasób wiedzy, słownictwa i umiejętności, a o efektach będą świadczyły lepsze oceny,
- będą chętniej uczestniczyć w zajęciach przejawiając różne formy aktywności,
- będą sprawniej poruszać się na różnych płaszczyznach życia społecznego oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej,
- będą śmielej realizować swoje marzenia i trafniej podejmować wyzwania zawodowe stawiane
przez gospodarkę,
- będą realizować zalecenia wskazane przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Beneficjentami ostatecznymi programu będą
uczniowie szkół podstawowych w liczbie ok.
100 osób i uczniowie gimnazjum w liczbie ok. 50
osób.
Uczniowie będą informowani o podejmowanych działaniach przez pedagogów szkolnych,
wychowawców klas, dyrektorów szkół. Ponadto,
informacja o programie zostanie zamieszczona
na tablicach ogłoszeń szkół prowadzonych przez
Gminę Rzgów oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Rzgowie: www.rzgow.pl.
Łączna wartość programu wynosi 14.133,20
zł, w tym wydatki poniesione z wnioskowanej
dotacji 9.893,24 zł.
Jadwiga Pietrusińska
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Konkurs kronik OSP Straż apeluje i ostrzega

Konkurs w Kołobrzegu
W dniach 6-7.09.2007 w Łowiczu odbył się II Przegląd Kronik Strażackich województwa łódzkiego. Konkurs był połączony z wykładami oraz wystawą kronik biorących udział
w konkursie, a także zwiedzaniem muzeów regionalnych.
Komisja konkursowa zakwalifikowała kroniki Ochotniczej Straży
Pożarnej ze Rzgowa i Starej Gadki na XIV Ogólnopolski Konkurs
Kronik, który odbył się w dniach 14-16.09.2007 w Kołobrzegu i był
połączony z XIV Konkursem na pamiętniki, wspomnienia, relacje i
opracowania „Z dziejów OSP”. Do wzięcia udziału w konkursie zgłoszono:
* ponad 120 kronik z jednostek organizacyjnych w 180 tomach,
* około 70 prac (są to m in.: monografie, foldery, biuletyny informacyjne, prace dyplomowe, jednodniówki, wspomnienia).
Ochotnicze Straże Pożarne – to jedna z najstarszych na ziemiach
polskich - masowych organizacji społecznych, która wniosła znaczący
wkład do społecznego i kulturowego dorobku polskiego narodu. Historia pożarnictwa ochotniczego jest nierozerwalnie związana z historią
Polski. Strażacy nie tylko walczyli z żywiołem. W okresie Pierwszej i
Drugiej Wojny Światowej działalność tych organizacji głównie skupiała
się na walce z okupantem niemieckim. Strażacy ze Starej Gadki brali
czynny udział w rozbrajaniu Niemców. Dlatego tak ważne jest bieżące
dokumentowanie działalności jednostek OSP.
W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w dokumentowaniu
tej historii, tj. zbieranie muzealiów, dokumentów, wydawnictw, relacji,
wspomnień, fotografii, prasy itp. Powstały i nadal powstają muzea, izby
pamięci i tradycji, kąciki historyczne – a przy nich skromne archiwa
i biblioteki. Rozwijają się również badania historyczne nad dziejami
walki z ogniem i historią OSP - prowadzone przez historyków zawodowych i amatorów regionalistów.
Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej ze Rzgowa prowadzona jest
od początku istnienia jednostki (obecnie przez Jana Strycharskiego),
natomiast Kronika ze Starej Gadki została odtworzona w 2003 roku
przez Zofię Gruszkę i jest uzupełniana na bieżąco. Głównym celem
Konkursu Kronik nie jest wyróżnienie najlepszej Kroniki, dlatego też
nie dokonano podziału na pierwsze, drugie czy trzecie miejsce. Głównym celem konkursu jest wsparcie moralne tego wielkiego ruchu społecznego i uświadomienie, jak ważne jest dokumentowanie bieżących
dziejów OSP.
Gruszka

Co roku w okresie wiosny i jesieni Straż Pożarna odnotowuje zwiększoną ilość interwencji, polegających na wypompowywaniu wody z zalanych
piwnic oraz usuwaniu skutków wichur. Ze względu na stale zmieniający się
klimat - anomalie pogodowe są to zjawiska coraz powszechniejsze i nasilające się.
Interwencje te są skutkiem wzmożonej ilości opadów, powodujących lokalne podtopienia piwnic oraz pomieszczeń, usytuowanych poniżej
poziomu terenu. Woda jest żywiołem, który w jednej chwili może zniszczyć
wiele istnień oraz dorobek wieloletniej pracy ludzkiej. Zły stan urządzeń
służących do odprowadzania wód opadowych lub ich brak jest przyczyną
zalań czy podtopień domów, dróg, obiektów użyteczności publicznej i innych
budowli.
Burzom towarzyszy często silny i porywisty wiatr, który przyczynia się
do uszkodzeń budynków, drzewostanu, a także wyrządza szkody w energetyce. Przykładem może być trąba powietrzna, która w ostatnim czasie
wystąpiła pod Częstochową, czy też huraganowy wiatr powodujący ogromne
zniszczenia lasów i domostw w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego w lipcu
bieżącego roku.
Nasz powiat również ucierpiał, choć nie w tak dużym stopniu. W styczniu
odnotowaliśmy ok. 260 interwencji do zniszczonych domów, gospodarstw,
powalonych drzew i uszkodzonych linii energetycznych po huraganowym
wietrze, jaki przeszedł nad gminą Andrespol. W czerwcu straż pożarna brała
udział w usuwaniu skutków burz, które spowodowały na terenie gmin Andrespol i Rzgów zalania i podtopienia domostw.
Apelujemy więc, aby podczas tego typu anomalii pogodowych w
pomieszczeniach, gdzie przebywamy, zamknąć wszystkie okna i drzwi.
Ponadto na balkonach, tarasach i podwórkach zabezpieczyć znajdujące się
tam przedmioty przed przemieszczaniem ich przez wiatr. Wskazane jest
całkowite odłączenie sprzętu elektrycznego z sieci energetycznej, bowiem
pioruny często uderzają w przewody napowietrzne lub stacje transformatorowe. Burzę najlepiej przeczekać w budynku. Jeżeli natomiast zastanie nas na
otwartej przestrzeni, to dla własnego bezpieczeństwa nie należy chować się
pod pojedynczymi, wysokimi drzewami, tablicami reklamowymi, słupami i
liniami energetycznymi.
Komendant Powiatowy PSP
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza

„CLEVER”
CENTRUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO
95-030 RZGÓW, UL. ŁÓDZKA 4
TEL. 0-664-865-817
OFERUJE:
KURSY GRUPOWE (3-8 osób) I INDYWIDUALNE
DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH
TŁUMACZENIA
UWAGA:
ZNIŻKI DLA RODZEŃSTW, MAŁŻEŃSTW I NA KURSY PORANNE
ORAZ MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO UCZNIA

Konrad Kobus

Paweł Babski

— 40 lat, żonaty, mieszkaniec Rzgowa.
Absolwent
Uniwersytetu
Łódzkiego:
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
oraz Politechniki Łódzkiej: Wydziału Zarządzania.
Radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

— 47 lat, bezpartyjny. Mieszkaniec Gminy
Rzgów: Starowa Góra. Wykształcenie
wyższe ekonomiczne: Uniwersytet Łódzki,
Dyrektor Centrum Handlowego PTAK w
Rzgowie. Radny Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki. Żonaty, syn: student I roku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Kandydat do Sejmu RP, KW „Polskie Stronnictwo Ludowe”, poz. 20.

Kandydat do Sejmu RP z listy LiD - Lewica i Demokraci, poz. 11.

OKRĘG WYBORCZY NR 9 – ŁÓDŹ
KANDYDACI DO SEJMU
2 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1. Paweł Stanisław Wielechowski, przedsiębiorca, Łódź
2. Krystyna Szymańska, ekonomista, Łódź
3. Piotr Frąckiewicz, przedsiębiorca, Łódź
4. Adam Marcin Staśkiewicz, menadżer, Bełchatów
5. Anna Konicka, księgowa, Bełchatów
6. Bohdan Rozmarynowski, handlowiec, Łódź
7. Ewa Kotlicka, handlowiec, Łódź
8. Jacek Wiktor Jurecki, mechanik, Katowice
9. Andrzej Wiktor Staniek, ślusarz, Rydułtowy
10. Tomasz Łukasz Polnik, informatyk, Radlin
11. Klaudiusz Robert Dembowski, rolnik, Radlin
12. Agnieszka Urszula Zima, handlowiec, Robczyce
13. Andrzej Garbela, mechanik, Katowice
14. Mariusz Adam Hałda, mechanik, Katowice
15. Krzysztof Grzegorz Piorunowski, kierowca, Czerwionka
Leszczyny
16. Marek Jabłoński, włókiennik, Łódź
17. Agata Rosiak-Mirowska, lekarz, Łódź
3 – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. Mirosław Orzechowski, dziennikarz, Łódź
2. Wojciech Krzysztof Walczak, psycholog, Łódź
3. Magdalena Ewa Kocik, przedsiębiorca, Łódź
4. Jakub Maciej Pietkiewicz, ekonomista, Łódź
5. Jan Nikodem Waliszewski, inżynier informatyk, Łódź
6. Iwona Barbara Klimczak, historyk, Zgierz
7. Arkadiusz Marek Miksa, urzędnik, Łódź
8. Jacek Kędzierski, adwokat, Łódź
9. Krzysztof Maciej Madej, technik budowlany, Łódź
10. Zbigniew Pytka, prawnik, Łódź
11. Agnieszka Katarzyna Kołaczek, filozof, Łódź
12. Tadeusz Mieczysław Stefanowski, informatyk, Łódź
13. Cecylia Halina Antonowicz, nauczycielka, Łódź
14. Tomasz Soldenhoff, dziennikarz, Łódź
15. Andrzej Roman Cyniak, przedsiębiorca, Łódź
16. Waldemar Borowiński, inżynier włókiennik, Łódź
17. Tomasz Paradowski, student, Łódź
18. Witold Kucharski, technik mechanik, Łódź
19. Tadeusz Jan Gerstenkorn, nauczyciel akademicki, Łódź
6 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Joanna Kluzik-Rostkowska, dziennikarz, Warszawa
2. Piotr Krzywicki, prawnik, Łódź
3. Jarosław Jagiełło, polityk, Łódź
4. Sławomir Marcin Worach, kontroler finansowy, Łódź
5. Krzysztof Mariusz Piątkowski, historyk, Łódź
6. Jerzy Andrzej Loba, fizyk, Łódź
7. Longin Zbigniew Chlebowski, ślusarz, Łódź
8. Tadeusz Waldemar Bartoszewski, inżynier elektryk, Łódź
9. Władysław Ciemnicki, inżynier elektryk, Łódź
10. Janusz Nowański, nauczyciel, Brzeziny
11. Anna Bogda Kamińska, lekarz, Łódź
12. Piotr Adamczyk, pedagog, Łódź
13. Jadwiga Bogumiła Beda, nauczyciel, Łódź
14. Krzysztof Wacław Litwinowicz, inżynier mechanik, Łódź
15. Jan Józef Widuliński, handlowiec, Różyca
16. Witold Jacek Matuszyński, tłumacz, Łódź
17. Elżbieta Jadwiga Wróblewska, audytor wewnętrzny, Łódź
18. Elżbieta Barbara Bartczak, handlowiec, Łódź
19. Mariola Wanda Ciapczyńska, politolog, Łódź
20. Jerzy Antoni Stasiak, chemik, Łódź

Wynajmę na działalność gospodarczą,
usługowo-handlową, biuro, hurtownię,
z możliwością zamieszkania - 400 m2,
3 budynki ogrzewane, instalacja wodno-kanalizacyjna,
energetyczna, gazowa, telefon. Budynki okratowane,
zabezpieczone. W jednym z budynków znajduje się
kanał samochodowy - 10 mb.
Teren ogrodzony i utwardzony.
Lokalizacja Rzgów - Centrum.
Tel. 0604-073-997 [24 h]
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8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1. Mirosław Michał Drzewiecki, poseł zawodowy na Sejm
RP, Łódź
2. Iwona Elżbieta Śledzińska-Katarasińska, dziennikarz, Łódź
3. Cezary Stanisław Grabarczyk, adwokat, Łódź
4. Joanna Katarzyna Skrzydlewska, specjalista organizacji
i zarządzania, Łódź
5. Hanna Elżbieta Zdanowska, inż. inżynierii środowiska, Łódź
6. Wiesław Zbyszek Łukomski, nauczyciel historii, Łódź
7. Mariusz Paweł Janowski, grafik, Koluszki
8. Jan Jerzy Krakowiak, prawnik, Brzeziny
9. Elżbieta Maria Królikowska-Kińska, nauczyciel, Łódź
10. Leszek Konrad Jażdżewski, publicysta, Łódź
11. Zbigniew Papierski, przedsiębiorca, Łódź
12. Andrzej Korasiewicz, urzędnik, Łódź
13. Zbigniew Jakub Skowroński, inżynier włókiennik,
Konstantynów Łódzki
14. Włodzimierz Zbigniew Roszkowski, ekonomista, Łódź
15. Paweł Wiesław Dziwisz, inżynier mechanik, Łódź
16. Łukasz Tadeusz Wróblewski, politolog, Łódź
17. Bogdan Stanisław Skopiński, artysta plastyk, Łódź
18. Adam Wiesław Zawistowski, ekonomista, Warszawa
19. John Abraham Godson, nauczyciel akademicki, Łódź
20. Jarosław Piotr Stolarczyk, pedagog, Łódź
10 – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa
Ludowego
1. Henryk Stanisław Siemiński, historyk, Łódź
2. Adam Tomasz Kacprzycki, chemik, Łódź
3. Donat Krzysztof Wiśniewski, inż. elektryk, Żakowice
4. Eugeniusz Supera, ekonomista, Dmosin
5. Michał Robert Żebrowski, lekarz medycyny, Łódź
6. Feliks Józef Bińkowski, nauczyciel, Gałkówek
7. Sylwia Szewczyk, ekonomista, Łódź
8. Józef Hilt, lekarz medycyny, Łódź
9. Jadwiga Wojtowicz-Banaszewska, ekonomista, Łódź
10. Stanisław Andrzej Terlecki, dziennikarz, Podkowa Leśna
11. Aneta Agnieszka Znyk, ekonomista, Łódź
12. Sylwia Izabela Maszewska, magister sztuki, Łódź
13. Marcin Borek, farmaceuta, Łódź
14. Bogumił Mieczysław Kazulak, inż. melioracji wodnych, Łódź
15. Ryszard Lesław Czajka, przedsiębiorca, Łódź
16. Beata Jadwiga Kośny, lekarz medycyny, Łódź
17. Bogusław Szubert, ekonomista, Łódź
18. Dariusz Piotr Gabara, rolnik, Brzeziny
19. Krzysztof Kozłowski, inż. włókiennik, Łódź
20. Konrad Kobus, ekonomista, Rzgów
15 – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1. Leszek Cezary Miller, politolog, Warszawa
2. Paweł Frankowski, specjalista stosunków międzynarodowych, Łódź
3. Paweł Górski, technik chemik, Łódź
4. Leszek Bandurek, inżynier elektryk, Łódź
5. Bogdan Socha, politolog, Warszawa
6. Aleksandra Mirosława Bukowska, technik medyczny, Łódź
7. Barbara Janas, agrotechnik, Łódź
8. Irena Maria Rzetelska, technik włókiennik, Łódź
9. Ryszard Walenty Herbrich, inżynier włókiennik, Łódź
10. Piotr Stanisław Kukieła, nauczyciel, Łódź
11. Anna Ewa Orzechowska-Stolarska, ekonomista, Łódź
12. Agnieszka Wolanowska, technik ekonomii, Łódź
13. Teresa Irena Matusiak, bez zawodu, Łódź

14. Zenon Pawlak, kierowca, Łódź
15. Michał Zamojski, technik energetyk, Łódź
16. Bolesław Tomczyk, technik budowlany, Łódź
17. Krzysztof Leonard Durka, ekonomista, Gzów
18. Hieronim Tadeusz Żabierek, technik mechanik, Łódź
19. Maria Helena Pietrzykowska, plastyk, Łódź
20. Mariusz Reni Brejner, administratywista, Łódź
20 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
1. Wojciech Michał Olejniczak, ekonomista, Stary Waliszew
2. Sylwester Stefan Pawłowski, nauczyciel, Łódź
3. Witold Rosset, lekarz, Łódź
4. Ewa Kralkowska, lekarz, Łódź
5. Zdzisława Janowska, profesor nauk o zarządzaniu, Łódź
6. Elżbieta Róża Jankowska, nauczyciel, Łódź
7. Andrzej Opala, inż. urządzeń sanitarnych, Gałków Duży
8. Ryszard Czesław Dębski, adwokat, Łódź
9. Małgorzata Zatke-Witkowska, lekarz, Łódź
10. Jacek Wójcik, geograf, Łódź
11. Paweł Władysław Babski, ekonomista, Starowa Góra
12. Halina Krysiak, inspektor bhp, Łódź
13. Piotr Diehl, inż. elektryk, Łódź
14. Janusz Antoni Cieślak, pielęgniarz, Łódź
15. Włodzimierz Ruciński, przedsiębiorca, Łódź
16. Jarosław Kołodziej, przedsiębiorca, Łódź
17. Rafał Wilewski, przedsiębiorca, Łódź
18. Karol Rimler, student, Łódź
19. Paweł Majewski, politolog, Łódź
20. Alicja Maria Murynowicz, nauczyciel, Łódź
21 – Komitet Wyborczy Partii Kobiet
1. Monika Beata Kamieńska, nauczyciel, Łódź
2. Waldemar Antoni Bartoszewski, prawnik, Łódź
3. Bogumiła Stawicka, trenerka, Łódź
4. Krystyna Kwapisiewicz, pracownik administracyjny, Łódź
5. Aneta Urszula Grzeszczyk, menadżer, Łódź
6. Patrycja Karolina Ziółkowska, prawnik, Łódź
7. Urszula Iwaszkiewicz, emerytka, Łódź
8. Magdalena Kostrzewska-Sztarbała, specjalista ds. projektów konferencyjnych, Łódź
9. Elżbieta Józefa Zakrzewska, emerytka, Łódź
10. Hanna Grażyna Paluszkiewicz, przedsiębiorca, Łódź
11. Jolanta Elżbieta Błaszczyk, menadżer, Łódź

KANDYDACI DO SENATU
1. Małgorzata Maria Bartyzel, Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka, nauczyciel akademicki, Łódź
2. Maciej Tomasz Grubski, Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP, pracownik socjalny, Łódź
3. Andrzej Grzelak, Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej, przedsiębiorca, Sieradz
4. Krzysztof Kwiatkowski, Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP, prawnik, Łódź
5. Grzegorz Jan Matuszak, Koalicyjny Komitet Wyborczy
Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP, nauczyciel akademicki, Łódź
6. Marek Michalik, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, historyk, Łódź
7. Maciej Rakowski, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica
i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP, adwokat, Łódź
8. Elżbieta Więcławska-Sauk, Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość, dziennikarka, Łódź
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Na fali życia
Były to lata sześćdziesiąte dwudziestego wieku. Mając dwadzieścia lat, zostałem powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej
w Wojskach Ochrony Pogranicza. Pełniąc służbę na różnych placówkach, miałem możność obserwacji wydarzeń, które w błyskawicznym
tempie nabierałby rozmachu i niosły ze sobą widmo wojny, z czego
zdawałem sobie doskonale sprawę. Wojska radzieckie i polskie były w
pełnej gotowości bojowej, Związek Radziecki rozpoczął budowę słynnego Muru Berlińskiego. W tych trudnych chwilach, jakie zapamiętałem, przypomina mi się jeden jedyny dzień roku sześćdziesiątego.

Pasowanie na przedszkolaka
W dniu 3.10.2007 r. w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie odbyła się
uroczystość pasowania na przedszkolaka. Wzięły w niej udział dzieci ze
wszystkich grup.
Na początek pan wodzirej zaprosił dzieci do wspólnej zabawy przy
muzyce. Korowody i tańce wprowadziły przedszkolaki w doskonały nastrój.
Po wesołych pląsach przyszedł czas na najważniejszy moment uroczystości.
Nasi wychowankowie złożyli obietnicę bycia Przedszkolakiem Na
Medal, po czym pani dyrektor przystąpiła do uroczystego pasowania wszystkich dzieciaków na przedszkolaka. Zamiast miecza na ramieniu każdego
przejętego malucha spoczął wielki ołówek. Wszystkie dzieci otrzymały też
pamiątkowe dyplomy przedszkolaka oraz pyszne cukierki.

Był lipiec, pełnia lata. Pełniąc służbę na wieży obserwacyjnej w
Rewalu, miałem za zadanie obserwować wyznaczony pas wybrzeża.
Do obserwacji jako wyposażenie służyła mi luneta powiększająca
widziany obraz kilkakrotnie. Lekki wiaterek niósł od morza maleńką
bryzę, zatrzymywała się na obrzeżach plaży.
Kiedy tak siedziałem i medytowałem, nagle drzwi od wieży otworzyły się i w nich ujrzałem dwie młode dziewczyny, niemające więcej
niż 18 lat. Na ich widok ścierpła mi skóra na całym ciele. Przypomniały
mi się słowa przełożonych o „tajemnicy wojskowej” i karze, jaka grozi
za zdradę. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, dziewczęta poprosiły mnie, czy mogą oglądać morze i plażę z wysokości. Po krótkim
namyśle, ulegając czarowi tych istot, wyraziłem zgodę. Mając otwarte
drzwi za zewnątrz, pilnowałem, czy nie nastąpi jakaś nieprzewidziana
sytuacja, która by mogła zakłócić bieg wydarzeń.
W pewnym momencie zauważyłem, że do wieży zbliża się gazik
wojskowy z Dowódcą Batalionu. W pierwszej chwili zamarłem z przerażenia. Znalazłem się w sytuacji ekstremalnej, nie wiedziałem, co
zrobić i jak postąpić w zaistniałej sytuacji. Mój umysł pracował na pełnych obrotach i wtedy w ułamku sekundy zrodziła się myśl, aby dziewczęta schowały się do drewnianej skrzyni, która stała w środku wieży
pod ścianą i była wypełniona w jednej trzeciej żółtym piaskiem przeznaczonym do gaszenia pożaru. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Na
moją prośbę dziewczęta weszły do tej skrzyni, a skrzynia była dostatecznie duża, że obydwie w środku się schowały. Ponieważ skrzynia
była obita cała papą, aby zabezpieczyć dopływ powietrza, włożyłem
bagnet od karabinu między wieko a skrzynię.
Po chwili usłyszałem idącego po schodach człowieka. Drzwi się
otworzyły, przed sobą zobaczyłem swego Dowódcę. Przyjmując
postawę zasadniczą, zdałem raport z przebiegu służby. Po załatwieniu spraw bieżących przełożony usiadł na skrzyni i zaczęliśmy rozmawiać na ogólne tematy. Jednak musiałem mieć niewyraźną minę,
bo Dowódca pytał: „czy dobrze się czuję”. Ja z całą stanowczością
stwierdziłem, że nic mi nie jest. W pewnej chwili Dowódca przejechał
ręką po krawędzi skrzyni, namacał rękojeść bagnetu, wyciągnął go, a
wtedy skrzynia się zamknęła. Moje ciało ze strachu oblał zimny pot.
Pomyślałem, że to już koniec wszystkiego.
Obdarzony sporą intuicją i wyczuciem chwili postanowiłem jeszcze raz zaryzykować. Przez otwarte drzwi spojrzałem na zewnątrz
i powiedziałem, że prawdopodobnie ktoś woła z dołu. Przełożony
wstał, wyszedł i zaczął schodzić po schodach. Natychmiast otworzyłem wieko skrzyni - ku mojej radości dziewczyny były całe i zdrowe,
jedynie głośno sapiące.

Szkoła języków obcych
Rzgów, plac 500-lecia 5
Tel. 505-098-268 (po 15.00)
www.convers.net.pl
Nowoczesne metody, wszystkie poziomy
w każdym wieku, egzaminy Cambridge,
matura, Native Speakers, wyjazdy zagraniczne,
tłumaczenia, certyfikaty ukończenia kursu
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Następnego dnia z opowiadania kierowcy gazika dowiedziałem
się, że kiedy Dowódca znalazł się tuż pod wieżą, jedna z wczasowiczek zapytała go, czy może wejść na wieżę i popatrzeć. Odpowiedział,
że w żadnym wypadku. Wtedy to kobieta oświadczyła, że dwie młode
to wpuścił, a jej nie pozwolono. Jednak nie zważając na jej słowa,
przełożony wsiadł do samochodu i odjechał. Po zakończeniu pełnienia
tego dnia służby zostałem powiadomiony przez podoficera dyżurnego
strażnicy, że mam stanąć do raportu karnego u Dowódcy.
Kiedy stanąłem przed obliczem Dowódcy Batalionu, ten zapytał
mnie wprost, co przeskrobałem w dniu poprzednim. Ja oświadczyłem,
że nic mi nie wiadomo o żadnym przewinieniu. Staliśmy naprzeciwko
siebie, mierząc się nawzajem wzrokiem. Wtedy to otrzymałem zapewnienie, że jak się przyznam do winy, to nie zostanę ukarany. Wówczas
poprosiłem Dowódcę o danie mi słowa oficerskiego, że nie zostanę
ukarany, na co się zgodził. Ja po krótkim zastanowieniu opowiedziałem mu wydarzenia dnia poprzedniego. Tak zakończyła się jedna z
moich przygód w wojsku.
Mirosław Banaciński

Rzgów – Nasza Gmina

Święto Niepodległości
11 XI 2007 r.
Program Obchodów
godz. 11.00 - zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników przed
Urzędem Miejskim w Rzgowie
- przemarsz do kościoła parafialnego
godz. 11.30 - uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny
- przemarsz na cmentarz, złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego
Żołnierza
ok. godz. 12.45 - przemarsz do strażnicy OSP w Rzgowie
- przemarsz okolicznościowy młodzieży szkolnej, Rzgowskiej
Orkiestry Dętej, chóru „Camerata” i zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI

Z życia parafii
1-31 października – nabożeństwo różańcowe: w dni powszednie po
mszy o godz. 17.30; w Soboty, Niedziele i święta o godz. 17.30.
28 października – o godz. 11.30 – msza św. w int. Ks. Proboszcza w
dniu imienin z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże.
Od 1 października – przyjmujemy na wypominki: roczne, półroczne i
jednorazowe w zakrystii i Kancelarii Parafialnej.
1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych; msze św. w Kaplicy
Cmentarnej o godz.: 7.00; 8.20;10.00; 11.30 – suma w int. wszystkich
zmarłych; po sumie uroczysta procesja z modlitwą za zmarłych (wypominki jednorazowe).
2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; msze
św. o godz.: 7.00; 10.00; 18.00.
11 listopada w Niedzielę – 89. rocznica Odzyskania Niepodległości
– msza św. o godz. 11.30 – w int. Ojczyzny.

MODLITWA SERCA
„Październik jest miesiącem maryjnym, miesiącem różańca. Ta prosta
i głęboka modlitwa, chętnie odmawiana indywidualnie i w gronie rodziny,
była niegdyś bardzo popularna wśród chrześcijańskiego ludu. Byłoby bardzo
dobrze, gdyby i dziś została na nowo odkryta i doceniona, zwłaszcza w rodzinach. Modlitwa ta pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice zbawienia;
dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu
rodziny; jest niezawodną więzią komunii i pokoju”.
„Różaniec jest modlitwą, którą szczególnie umiłowałem... Modlitwa
różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej
solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i
intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych
do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II
Maryjo Dziewico, pomóż nam tak ukochać modlitwę różańcową, byśmy
jej nigdy nie zaniedbywali, by się stała naszą codzienną potrzebą. Niech ta
ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą nas z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą
do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie
i Twego Syna. Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało
nas w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i
przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych
ukazuj nam Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje nam los
wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne. Przez Tajemnice
Różańcowe pouczaj nas, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu
przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii
doświadczenia otwiera przede nami blask zmartwychwstania na wieczne
szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za
łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla nas i dla braci naszych w Chrystusie. Królowo Różańca Świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!

Rzgów – Nasza Gmina

Dwa tysiące wojowników
spod Rzgowa
Zaczęła się kalendarzowa jesień, a ponieważ pogoda w końcu jest „złota”,
wybierając miejsca na jesienne spacery warto odwiedzić piękny wojenny
cmentarz w Starej Gadce, na którym prochy żołnierzy niemieckich i rosyjskich spoczywają w cieniu starych drzew – pojednane w obliczu Wielkiej
Tajemnicy Śmierci.
Cmentarz w Starej Gadce znajduje się w miejscu wielkiej bitwy pod
Łodzią, która była jedną z większych bitew I wojny światowej na froncie
wschodnim. Rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 1914 r. (według
różnych źródeł: 11 listopada lub 16 listopada - 6 grudnia) pomiędzy armiami
niemiecką i rosyjską. Dziś, niestety, niewielu z nas jest świadomych doniosłych zdarzeń sprzed lat.
Tymczasem na początku XX wieku Polska była częścią imperium rosyjskiego. Łódź należała do guberni piotrkowskiej. Od granicy z Niemcami
dzieliło ją kilkadziesiąt kilometrów. Po wybuchu I wojny światowej miasto
i jego okolice stały się miejscem krwawej bitwy, zwanej przez historyków
„operacją łódzką”. W armiach obu mocarstw na terenie całego województwa
łódzkiego od Łowicza, Strykowa i Łęczycy po Bełchatów i Piotrków ginęli
żołnierze różnych nacji: Rosjanie, Niemcy, Austriacy, Polacy, Litwini, Czesi,
Ukraińcy, Łotysze i Tatarzy.
Pod Łodzią Niemcy próbowali okrążyć drugą i piątą armię rosyjską,
ale ich planu nie udało się zrealizować. Rosjanie bohatersko odparli atak i
sami otoczyli nieprzyjaciela. Dowodzone przez gen. Karla Litzmanna (stąd
późniejsza nazwa Łodzi z czasów okupacji hitlerowskiej - „Litzmannstadt”)
dywizje niemieckie cudem przedarły się do swoich sił głównych przez Brzeziny. Dla Rosjan było to jednak pyrrusowe zwycięstwo - ich straty były tak
duże, że po bitwie wycofali się na linię rzeki Rawki k. Skierniewic. Po ostatecznym zwycięstwie Niemców Litzmanna okrzyknięto Lwem spod Brzezin,
gdyż w historiografii niemieckiej bitwa nazwana została bitwą pod Brzezinami.
W „operacji łódzkiej” brały udział najsławniejsze, historyczne pułki
gwardii rosyjskiej, utworzone jeszcze w czasach Piotra I. Walczyły dywizje syberyjskie z Chabarowska, Krasnojarska, Omska i Irkucka. Bitwę pod
Łodzią uznaje się za największą i najkrwawszą operację manewrową I wojny
światowej i pierwszy „blitzkrieg” na wschodzie. Podczas bitwy został użyty
gaz bojowy w postaci ciekłego chloru w ilości 264 ton. Pod Łodzią Rosjanie po raz pierwszy użyli wozów pancernych. W czasie walk Łódź i Rzgów
przemieniły się w olbrzymi szpital. Wszystkie większe budynki były zajęte
przez rannych, których liczbę (obu stron) obliczano na 35.000. Statystycznie
każdego dnia w walce ginęło więcej ludzi niż w słynnej bitwie pod Verdun
we Francji. Po obu stronach poległo ok. 200 tysięcy żołnierzy, w tym 120 tys.
Rosjan. Bitwa zakończyła się ostatecznie zajęciem Łodzi przez Niemców.
Chowano ich tam, gdzie walczyli - w lasach, na wzgórzach. Dawni wrogowie leżą dziś obok siebie. Przez lata nikt nie pamiętał o poległych. W Rosji
wybuchła rewolucja, potem była Wielka Wojna Ojczyźniana. Pierwsza wojna
światowa, jako „carska i imperialistyczna”, była wypierana z pamięci pokoleń. Z kolei Niemców, którzy mieszkali w Łodzi i okolicach, wysiedlono w
1945 r. Wysiedleńcy zabrali ze sobą pamięć o krwawych walkach z 1914 r.
Często sami łodzianie nie wiedzą, że wokół miasta toczyła się bitwa. Są zdziwieni, że w lasach wciąż można natknąć się na stare okopy i leje.
Dziś jedynym echem przeszłości jest cmentarz wojenny w Gadce, na
którym zachowało się kilkadziesiąt kamiennych nagrobków i płyty upamiętniające bitwę. Na cmentarnym wzgórzu stoi także pomnik z niemieckim
napisem: „Tu spoczywa 2000 dzielnych wojowników”.
Przechadzka po starym cmentarzu w ciepłych promieniach jesiennego
słońca sprawi nam z pewnością dużo przyjemności. Przywita nas szum dostojnych, wiekowych drzew, spacer może być również okazją do chwili zadumy
i modlitwy nad tymi, którzy odeszli. Odwiedzając groby bliskich 1 listopada,
zapalmy symboliczne światełko pamięci również na mogile poległych w
bitwie pod Łodzią. Na cmentarzu zachował się kamienny obelisk z łacińskim
napisem „Pro Patria” (Za Ojczyznę). Warto odwiedzić dzielnych wojowników, którzy przecież, niezależnie od koloru mundurów, w swoim mniemaniu
walczyli za „Ojczyznę”, i przypomnieć sobie znaczenie tego słowa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach konsumpcjonizmu i unijnych „saksów”.
Dziś dzielni żołnierze spoczywają w pokoju, pogodzeni i równi wobec
ciszy starych drzew...
M. Rózga
* W artykule wykorzystano informacje z Wikipedii (www.wikipedia.pl).
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Ś w i ę t o P a p r y k i Pożegnanie ze szkołą

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Sprzątanie świata...
15 września uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie wzięli udział w ogólnoświatowej akcji „SPRZĄTANIE
ŚWIATA”. Cała brać uczniowska pod opieką wychowawców wyszła
na ulice miasta i okolic w celu usunięcia śmieci porzuconych na poboczach dróg. Każda klasa odpowiadała za wcześniej wytyczony rejon,
m.in. teren szkoły, ulice Rzgowa, Gospodarz i Kalinko.
Uczniowie wraz z nauczycielami zmagali się z niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi, mimo utrudnień zadanie zostało wykonane, śmieci trafiły do czarnych worków, które można było zauważyć
przy drogach.
Mamy nadzieję, że ta dość nietypowa lekcja ekologii uświadomiła
wszystkim potrzebę posprzątania naszej zanieczyszczonej planety.
Katarzyna Miśkiewicz, kl. IIIc

Polska pobiegła!
W ostatni weekend września w całej Polsce odbył się jesienny finał akcji
„Polska Biega 2007”. Zgłoszonych zostało 251 samorządów, 123 szkoły i 39
klubów biegowych z całego kraju. W tegorocznej edycji chęć udziału zgłosił
również Rzgów. Koordynacją biegu zajęła się pani Grażyna Żabka.
Masowy bieg z udziałem 46 gimnazjalistów odbył się 28 września na
boisku Szkoły Podstawowej w Rzgowie. Uczniowie mieli pokonać dystans 3
km. Impreza miała na celu popularyzację biegów i propagowanie zdrowego
stylu życia, sportowcom towarzyszył również duch rywalizacji.
Oto lista jedenastu najlepszych: Tomasz Niciński, Tomasz Świątczak,
Damian Król, Konrad Stępniewski, Marcin Bartoszek, Krzysztof Skrobiszewski, Damian Modranka, Tomasz Salski, Hubert Rechciński, Mateusz Kuzik i
Filip Przytulski. 35 najlepszych biegaczy zostało nagrodzonych koszulkami
z logiem biegu.
Mamy nadzieję, że podczas wiosennego finału tej akcji frekwencja będzie
większa, a obok uczniów pobiegną również dorośli mieszkańcy Rzgowa.
Krzysztof Skrobiszewski, kl. IIId

My też głosujemy!
Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie jak co roku ogłosił wybory na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Do walki o głosy uczniów stanęli
reprezentanci czterech klas. Kandydaci przez tydzień przedstawiali
programy wyborcze i zachęcali do poparcia swojej kandydatury.

Sprzątanie Świata 2007
W dniu 15 września 2007 roku uczniowie naszej szkoły wzięli czynny
udział w akcji „Sprzątania Świata”. W tym roku po raz pierwszy wyszliśmy
na ulice naszego miasta, by swą obecnością przypomnieć mieszkańcom
Rzgowa, jak ważnym problemem jest zaśmiecanie naszej ziemi oraz naszego
miasta.
Każda klasa miała za zadanie zrobić transparent z odpowiednim na ten
dzień hasłem. W uroczystym przemarszu ulicami Tylną, Długą, Przejazd,
Plac 500-lecia oraz Łódzką i Ogrodową wzięły udział dzieci z klas II-VI
wraz ze swoimi opiekunami. Rozdawaliśmy ulotki zachęcające wszystkich
do sprzątania, segregowania śmieci oraz oszczędzania wody.
Na koniec naszej manifestacji Pani Dyrektor podziękowała wszystkim
uczestnikom.
Kamil Rusak, klasa IVa

24 września pod czujnym okiem opiekuna samorządu, pani Elżbiety
Wiry, i komisji wyborczej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem
głosowania, odbyły się tajne, demokratyczne wybory.
Decyzją większości wyborców nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Sławomir Budziejewski z klasy IIIc, a jego
zastępcą Anna Kłosińska z klasy IIIa. Trzymamy kciuki za naszych
przedstawicieli!
Klaudia Strycharska, kl. III

ŚMIECH TO ZDROWIE 
HUMOR Z ZESZYTÓW 
 Leonardo da Vinci namalował obraz pt. „Modna Lisa”;
 Jan Kochanowski zamieszkał w Czarnobylu;
 Reymont za napisanie „Chłopów” dostał nagrodę Wedla.

PROSTO Z DZIENNICZKÓW 
 Wysłany w celu zmoczenia gąbki wrócił z mokrą głową i suchą gąbką.
 Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie.
 Zjada ściągi po klasówce.
 Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata.

RADOSNA TWÓRCZOŚĆ 
Szkoła – ocean wielki.
Klasa – ląd nieznany.
Ławki – fale morskie.
A w ławkach – bałwany.
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24.09.2007 r. miało miejsce Święto Papryki - uroczystość zorganizowana
przez Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej
Jadwigi w Łodzi wraz z Łódzkim Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W imprezie tej brały udział szkoły podstawowe – w tym Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Kalinie, gimnazja, a nawet liceum.
Uczestnicy konkursu pokazali, iż papryka jest dla nich warzywem znanym
i lubianym. I choć ojczyzną papryki jest Ameryka Środkowa i Południowa,
to spotykamy ją bardzo często na europejskich stołach. Na Węgrzech stała
się wręcz narodową jarzyną i przyprawą, a zwana jest „czerwonym złotem”
(przynosi bowiem duże dochody z eksportu).
Program Święta Papryki obejmował wiele atrakcyjnych konkurencji.
Zadaniem sześcioosobowych delegacji szkół było przygotowanie sałatki i
kanapki z papryką oraz wykonanie paprykowego ludzika. Kolejnymi konkurencjami było wykonanie plakatu na temat papryki, a także prezentacja własnej twórczości. Były scenki, skecze, piosenki i wiersze - wszystkie formy
opowiadały o papryce. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością,
oryginalnością i humorem. Członkowie jury z uznaniem patrzyli na pomysły
uczestników, ciekawe treści, jak i oprawę scenograficzną (stroje, rekwizyty).
Były również konkurencje sportowe, które dostarczyły wielu emocji.
Jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi,
II miejsce - Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi,
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
Osobną konkurencją był quiz z wiedzy na temat papryki. Dotyczył on
historii, odmian, a także sposobów przyrządzania tego pospolitego warzywa.
I miejsce zajęły ex aeqo: Aleksandra Mirowska ze Szkoły Podstawowej im.
Świętej Królowej Jadwigi w Kalinie i Agnieszka Tomczyk z Gimnazjum nr
13 im. gen. Józefa Bema w Łodzi.
II miejsce zajęła Justyna Kozłowska z Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi.
III miejsce zajęła zaś Anna Lech z Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi.
Uroczystość zakończono wspólnym biesiadowaniem przy wspaniałym
węgierskim gulaszu przygotowanym przez Panie z Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej. Organizatorom gratulujemy pomysłu, a wszystkim
uczestnikom Święta Papryki dziękujemy za wspaniałą zabawę. Do zobaczenia na kolejnej edycji tego święta.
Barbara Nowak, Szkoła Podstawowa
im. Świętej Królowej Jadwigi w Kalinie

POŁAMANIEC JĘZYKOWY 

Apel do Mieszkańców

Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury,
Bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy
i nad Bzurą w bzach bajdurzy.
Bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka,
bo zwariował i ma bzika.
Justyna Gałkiewicz
i Agata Sądkiewicz,
kl. IIIc

Wszystkim uczniom w roku szkolnym 2007/2008
samych piątek życzy koło dziennikarskie
w nowym składzie: Jakub Bednarski, Justyna Gałkiewicz,
Patryk Kluczak, Katarzyna Miśkiewicz, Magdalena Ogłaza,
Agata Sądkiewicz, Krzysztof Skrobiszewski,
Klaudia Strycharska, Aleksandra Podkówka,
Zuzanna Kaciupska, Anna Kłosińska
i opiekun Agnieszka Ruta.
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Szanowni Mieszkańcy Rzgowa
Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie do wspólnego działania
na rzecz ochrony naszego środowiska. Co roku każdym mieście ma miejsce ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”. Celem „Sprzątania świata”
jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz
ochrony środowiska. Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Oszczędzaj! Wyłączaj!
Odzyskuj! Świeć przykładem!”
Obserwując nasze otoczenie, zauważyliśmy, iż nieoszczędnie i bezmyślnie
wykorzystuje się zasoby przyrody, a także zwiększa ilość śmieci.
Apelujemy więc do Państwa: * o zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów; * segregowanie odpadów w gospodarstwach domowych; * oszczędzanie energii elektrycznej; * oszczędne gospodarowanie zasobami wody.
Wierzymy, że każdy z nas ma wpływ na stan naszego środowiska!
W ramach uczestnictwa w akcji „Sprzątanie Świata” uczniowie naszej szkoły
przygotowali dla Państwa ulotki informacyjne, które pomogą jeszcze efektywniej dbać o stan naturalnego środowiska. Mamy nadzieję, że razem z nami
uczynią Państwo wszystko, aby oddychać świeższym powietrzem i pić czystszą wodę oraz zmniejszać ilość odpadów.
Z poważaniem - Społeczność Uczniowska

Rzgów – Nasza Gmina

1 września 2007 r. po trzydziestu latach nieprzerwanej pracy w Szkole
Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Kalinie odeszła na zasłużoną
emeryturę nasza koleżanka, nauczycielka matematyki – Pani Halina Michalak, która swoje życie zawodowe i osobiste związała z Kalinem.
Jako świeżo upieczona mgr matematyki pojawiła się w placówce, w której
warunki do pracy były niesłychanie trudne. Nie przeraziła się tym jednak i
z wielkim zapałem przystąpiła do pracy. Uczyła prawie wszystkiego: oprócz
matematyki także fizyki, chemii, plastyki, a nawet muzyki. Później została
już przy swojej głównej specjalności.
Cieszę się ogromnie, że ostatnie 10 lat jej pracy zawodowej przypadło
w takich warunkach, o jakich zawsze marzyła, i chyba nie wierzyła, że ich
doczeka.
Była nauczycielem sumiennym, obowiązkowym, odpowiedzialnym,
wymagającym, uczynnym i koleżeńskim. Jako wychowawca klasy wywiązywała się bez zarzutu ze swoich obowiązków. Starała się, aby wszyscy
uczniowie polubili matematykę, a zwłaszcza ci, dla których była ona piętą
Achillesa. Nie znajdziemy domu w obwodzie naszej szkoły, w którym kol.
Halina Michalak nie zostawiłaby swojego pedagogicznego śladu. Doczekała
się momentu, że uczyła dzieci swoich pierwszych wychowanków.
Pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobry nauczyciel i życzliwa
koleżanka, na której można było zawsze polegać, która nigdy nie zawiodła.
Rok wcześniej, 1 września 2006 r., pożegnaliśmy również uroczyście kol.
Ewę Bogołębską, która także jako świeżo upieczona absolwentka studium
nauczycielskiego rozpoczynała swoją karierę zawodową w Kalinie. Zaczynała pracę w takich samych warunkach, jak kol. Halina Michalak, a może
nawet i gorszych. Pracowała w szkole, która mieściła się w dawnej świątyni
protestanckiej. W czasie swojej pracy przez 14 lat pełniła funkcję dyrektora
szkoły. To za jej kadencji dokonano wielu ulepszeń w placówce, m.in. piece
kaflowe w szkole zostały zastąpione centralnym ogrzewaniem.
Była moim dyrektorem przez 5 lat. Odebrałam ją jako osobę niezwykle
opanowaną, zrównoważoną, dla której dobro dziecka było najważniejsze.
Widziała jednak zawsze nauczyciela przy jego boku.
Z jedną i drugą koleżanką przepracowałam 20 lat. Obu mi będzie brakować, mimo że nie zawsze ta współpraca układała się bezkonfliktowo. Umiałyśmy jednak znaleźć wspólny język dla wszystkich przedsięwzięć, które
służyły pomyślności naszej szkoły. I za to jestem im wdzięczna.
Na łamach prasy lokalnej pragnę podziękować obu naszym koleżankom
– emerytkom za ich wieloletnią dobrą pracę na rzecz szkoły w Kalinie. Życzę
im zdrowia, długich lat życia, miłych wspomnień o swoich współpracownikach i wychowankach.
Teresa Głąb
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie

Sprzątanie Ziemi – Polska 2007
W tym roku odbyła się już 14. edycja międzynarodowej kampanii „Clean
up the World”, w Polsce znanej jako „Sprzątanie świata – Polska”. Jak co
roku, koordynatorem krajowym kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia, zaś
lokalnymi organizatorami są tysiące szkół, samorządów i lokalnych organizacji społecznych. Każdego roku w kampanii bierze udział ponad 1 milion
wolontariuszy. Jest to największa społeczna i ekologiczna inicjatywa w
Polsce oraz jedna z największych na świecie.
Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2007” odbyła się w dniach
14, 15 i 16 września pod hasłem: „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć
przykładem!”. W tym roku mówiliśmy o oszczędzaniu. Oszczędzaniu surowców naturalnych, energii, materiałów. Chcieliśmy zwrócić uwagę na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i na to, co każdy z nas może zrobić sam w
domu, aby środowisku było lżej.
W dniu 15 września odbyły się w naszej szkole zajęcia edukacyjne z tej
okazji. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o akcji oraz filmy
o tematyce ekologicznej. Wychowawcy poprowadzili z uczniami zajęcia o
tematyce ekologicznej, których efektem były plakaty edukacyjne. Następnie
odbyła się prezentacja konkursowa prac w grupach. W swoich kategoriach
nagrody otrzymali: klasa V, klasa II chłopcy oraz wyróżnienie: klasy O i I
Klasa I wykonała piosenkę, jak leśne duszki sprzątały las.
Na zakończenie uczniowie zgodnie stwierdzili, że gdyby wszyscy ludzie
na świecie nie śmiecili i segregowali odpady, nie byłaby potrzebna żadna
akcja sprzątania świata. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można byłoby
przeznaczyć na budowę placów zabaw i rekreacji. Program opracował Pan J.
Marianowski.
Zdjęcia na www.spkalino.szkoly.lodz.pl.
Jarosław Marianowski, nauczyciel przyrody
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